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BATARYALI ve CERYAN 
En mukemel Radyoları ~n 

müsait fiatlarla anca 

HAR UNLAR 
Müe11eseainden tetarık 

Edebilirsini 

Si :1asi Gazete - Trabzon 18 inci yıl Sa11 2719 

Lüzumsuz 
Bir endişe 

Trabzonun umumi yazi
yetinde gerek durıunluk ve 
gtrekse ilerliyememek bakı· 
mından geri kaldığına dair 
hiç bir makul ıebep göıte· 

rilemez. Gösterilmek iıteni· 
len sebepler olur veya olu 
yorsa bunlar da esaslı tet · 
kiklere dayanmayan, ayak 
üzeri Mohbetlerden dolma • 
ihtisaı harici miltalealardır. 

Trabzonun son ıeocler 

zufında umumi vaziyet 
itibarile aldığı değişiklik 
çok başkadır. Bilhassa Trab· 
zonu, sene içerisine sığdırılan 
mul.Zzam inkılap varlıklari 
Je, bet senelik tedrici yar· 
dımlara naıip olamıyan vi 
liyetlerden biri olarak ve 
hem de parmakla göıtere· 
biliriz. Hastahane, Lise, ıu 
tesiıatı maırafları devlet 
bütçesinde oldukça ehemmi

Valimiz 
Sürmeneden 

geldi 
.. Valimiz Naci Kıcıman 

dun sabah nafıa müdürü 
~~hmut Yooatla birlikte 
S~rm_eneye gitmiş, yol ve 
kopruler üzerinde tetkikler 
yapmıt ve yol üzerindeki 
nahiyelerden baıka bazı 
köylere de uj'nyarak halk 
Ja görütmüş Ye akşam vak
ti avdet eylemiıtir. 

C. H. P. 
Vilayet idare heyetinde 

Cumhu iyet Ha 'k pflrtisi 
vilayet idare heyeti llii Rıza 
lşılm reisl~qindtJ çarşamba 
günü mutc. d hafta/Jk top 
lantısım Yi pmış ve parti 
işlerini alakadar eden mev 
zular üzerinde müzakere/er 
de bulunmuştur. 

yeti hajz bir rakamdır. A 
Emniyetli bir ıulh havası merika 
devam etseydi Trabzon 1i sefer·ı kuvvet 
maoı inıaatının da tamam· 
!anmak üzere olduiunu gö hoznladı .. 
recektik. Ve bu meyanda 
belediyenin genit iıtikrazla Vaşirgton 6 ( a a. )-
proiramlaıtırdığı yenilikle ltmerika. hariciye sefiri bir 
re de ıahit olacaktık. Bü l<uvvet göndermeğ~ karar 
tün bunların durmaaı, bütün verdiği takdirde birinci mu-

Ekmek 13 kuruş 
Hilesiz, pişkin ekmekler 
yiyeceğiz .. Belediye 

Fırınları açıldı 
Esasen Belediye kanun· 

lannda belediyelerin fırın 
işletmesi mevcut olduğu 
halde y a k ı n ıenele· 
re kadar bütçeye bir tahsi
sat konulmamış ve örnek 
bir fırın vermek hususu 
belediyenin geçen içtima 
devresinde müzakere m~vzuu 
olmuş ve kabul edilmiştir. 

Şimdiye kadar dört fırın 
kiraianmııtır. Kiralanan dört 
fırından ıemercılerdeki ı 
numaralı ve Sot hadaki 3 
numaralı fırınlar bugünden 
itibaren ek nek çıkarmağa 
başlamııbr. Narh 13,5 ku
ruş olduğu halde belediye 
fırınluında ekmeğin fiatı 
şi Ddiiik 13 kuruştur. 2 nu
maralı kib)aoğlu fırını ile 
4 numaralı soğanpazarında
ki belediye fırını da niba· 
hayet iki güne kadar ek. 
mek piıirmeğe baş layacaktır 

Belediy~ fırınları hana." 
mıza pitkin, hilesiz ekmek 
yedirecek ve fiyatlar daima 
normal olacaktır, 

Hitler 
Ne diyor 

Tnrkiyeye ıamil, durdurul harebe flfkası Amerikan 
muı vaziyetlerdir. ordusunun kıta dışma se~k Vllşington f ( a. a J-

lran transiti Trabzonun edilecek ilk cüzitamlarmdan Hitler bir llmerikan muha
elinden kaçmıt veya kaçı birini teşkil edecektir. Oe- birine şöyle demiştir: 111· 
rılmıı değildir. Ve olamaz ne/ kurmay ıeisi mebusan manya başkumandanltğı 11-
da... İran eıya~ı Trabzon meclisinin maliye encümeni merıka kıtasmm bütün veya 
iıkeleıinden ıevk edilmeğe tali komısyonunda söz ola- bir kısmmm istllasmı ayın 
mubtaçhr. Bunu tabiat rak demiştir ki: Birinci fu • istilası kadar hayali bir şey 
böyle icbar ediyor. Kop ve ka mutlak bir üstünlüğe telakki etmektedir. Hitler 
Ziğananın geçit vermediği sahi! biJ hücum kıtasıtl1r lflmanyamn işçileri zorla 
zamanlar İran etJuı tren ve bu itibarla yüzde yüz ~allsllrmasmm lfmerika için 
yolile aevkedilmektedir. Ya· derecede malzeme ile tec ıktlsadl bir tehlike olacağı 
kın günlerdeki pamuk ıev. hiz edilmiş bulunmaktadtr. fikrini red etmiş ve ma· 
kiyati de bu yOzdeA ileri Bazı bakıml11rd11n diğer demkl 11/manyamn relcabe· 
relınittir. bir takım cüzitamlarda bu tinden korkuluyor oha/de 

Erzurum battı İran tran . fuka gibi rlchtJniyet arz e · niçin müstemlekeleri elin· 
·r · t b .. · 'k debllecek vaziyettedir. uev den almdı demiştir. 

f 1 U•!D a 11 ıatı !metipi de- ' ı•A Hitler, sözlerine şu su-
iittiremiyecektir. Ç ii-a k li zuu bahs ftrkalar muhtemel retle devam etmiştir: R/
trea batbaa raö-men Trab. bazı harekatta kullanılmak • .-

1 
. manyanm a!fm/an !azmi· 

'°d il uan eıyaaıaın naklinde çm bllhıssa seçilmiş kıt'a t t't 1 '"' 
•iıaaa keae Ye iıtifadeli bir far ırasmda bulunuyor. Bu na sure 

1 
e e ınuen ahnmış 

Yoldur K z·- fJrka geçen harbde ilk 111 ve kendisi beynelmilel al· 
11 

• op ve ıganaaın tmsız bir ticaret sistemi h,.· 
U..J7eo avlarda ibd t man esirleri 11/maye muvaf· ':f tf.11.: ' •• e zırlamaya mecbur edı'/mı'c· 
•• llaaailn t da LaJdı fak olan fırkadır. ., rıı or a D il • ı============' m."ştir. Bununla beraber 

ı-.":;" da bOkumetçe karar. kaıını Ye hatta Türkiyenin lllmanya 11/tımn kredi esa 
et. '~•aııtır. Mamabatua- daha büyük bir Jıcısmmı isti- sı olarak faidesini tammak· 
L _ll - • r~bzona bir hat ıreki f d ;rsecınan Protr 

1 
... a e ettirmeği devlet büt- makt•d1r. Hitler }liman 

T:•bzonbe"'-.ri eski:ı:.~E:~~l11• çesinden beklemiyenler, milll menf-_atinln mi/Jetleri ~sa· 
- serveti millet ifleriude kul· ret altın• alm Jet ı '"' 

Yapı'- _ ._ aının katiyetle w 11 a o ma,:ı · 
-.cagı .. ._. laıımak iıteyen hakiki vatan t}ım sö l · · hattın T.. b 'rı böyle ı-.. Y emıs ve netıce ola-

• zona ç,ltil .. . . unsurları addedeceğiz. Parti rak şöyle demiştir: /liman 
ıayet tabil kıl k ecegını aenel ıekreterJiö-inin birka,. davası birleılk llmerlka 
halde feDİf 111~' tlldır • Şu 06 ı b • T .C T b llllGterı-. dl • n eve şe rimizde mubte- menıaatlerine muhalif de· 

ra zonun naal( bi 11 1 rem bir profesöre verdirdiii dildır. Fakat bunu flmerl-
İslikbaJ elde e'd ~ parl-.1c kqnfera111ta bıı noktalara k11/4.'ara isbat için yapılan 
den evel hü'·uA mece .. ~l~i biz. ço'- 1 n t' d . • "mız - ... ~aD ı olarak temaı edil- ~"'rre ıer aıma aklm kal· 
111k_llt •e dilıünmiiıtür. Bufl~· lllıfbr. mıştlf. 
ıkata ra· h Cedd ı k ~ b. ımen er '-anı· . . en ge aıo ötli bir HAMİT HATİP 

l 
ır •at-.ıdaıın Trabz~~ ıltıyad~n idare ettiji ıervet. 
ktiaadt •aıiyetiadeu endite er, bır çok muhitte muay Boraa komiseri deierli 

Sıcaklar BaŞladı 
~,------....._...-----.. 

ı:~e~~t 
Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

Belediye ve Atapark şenlendi 
Sıcaklar tesir edici de- miyete rağmen kum ve de. 

recey~ ~ükseliyor. Sahillerde niz banyolarına rağbet ço· 
mevaımın tam devresine gel- ğahyor. Belediye ve Ata-

- Aybaşı geldi, geçeli 
de 4 gün oldu, neş'elisinlz 
mutlaka? diğini ifade eden hareketler parkta oturulacak yer kal. 

görülüyor. Bir çok mahru· mıyor. 
- En azaplı günlerim 

1ybaş111dadtr. bütün alacak· 
lılar ezrail qibi lcarşımı di 
ziliyorlar I 

- ili/ah tahammül ver
sin kardeşim I 

- A'11in, biradeıi can· 
beraberim I 

- Çöp arabalarmm san· 
dık kapaklan daima açık 
bulunduruluyor, evlerden 
çöp toplarken ve çöp v:r[.n 
diyerek arabasım yuru· 
ten çöpçübaşı sandığm ka 
pağım kapatmıyor ve becl 

Belediye Parkından giriş 

kokular sağa sola esip du· 
ruyorl 

- Ruhu aşı isteyen çöp· 
çübaşmm kulak/af/ burgu/· 
madıkça düzelmez I 

- Yahu. büsbütürı de 
boş keldık? 

- Gazeteciltk yap I 
- Bir gaip aramyor ? 
- Öyle bir gaip bilmi· 

yorum. f akat her halde 11· 

ranılan ş~y. akıl olsa g~rek?/. 
- Wtrik şirketi bele· 

diy•ye de~dtlirse nasll olur? 
- /'lası/ olacak, Bele

diye elife işlemesinde şehir 

lltaparktan bir manzara 
işleri hesab1na büyük men· 
f 11atlar vardtr 1 

- Taksimden yukırı 
Boztepe mahallesi yolunun 
qeç/Jmez bir halde olduğu· 
qunu söylüyorlar I 

----·-~- l ----

Sulh taarruzu 
Vaşington 6 ( • · a. )

Berfin hükumetinin yakmda 
reni bir sulh taarruzu va· 
pacağma dair dün burada 
bir çok haberler şayi 0ı. 
muştur. 

Vaşingtonda hiç bir kim· 
se büyük Britanyanm hlt· 
/etin bu gibi tekliflerine 
ehemmiyet vereceğini akil· 
na bile getirmemekted'r. 
Bu hususta llmerikanm al
dığı tavfl gayet iyi tebaruz 
ettiren vak'ada. mühim bir 
!liman ajansmın Nevyork· 
ta tesis edilmiş olmasultr. 
Bu 11/man ajansı llmerika 
emin adamları arasmda pro· 
paganda yaparak on/an ili· 
manya harbi kazandığı tak-
dirtle herşeyin daha iyi ola· 
cagma iknaa çal!şıyor. 

Hava akını 
Kudüs 6 ( a. a. ) 

Royfer ajansı bildir·y( r: 
Ftansızldrm Umman üzeri
ne J;ir hava akmı yaptık/a. 
rına dair çıkan haberin fa· 
mamile asılsız olduğu bu· 
rada bildirilmektedir. 

Boro intihabı 
11 Temmuza tehir 

edildi 

Halkevinde 
Bu akşam~HalkeYi tem· 

ıil kolu tarafından itina ile 
hazırlanmış olan ( Belkıs ) 
piyeıi temıil edilecektir. 

Salonuo intizamını ve 
yurttaılarna iıtiral:ıatini te· 
min için ıandaliyeler auma· 
ralanmış, davetiyeler teYzi 
edilmiıtir. _ 

- Beledi1e relıl llnka· 
radın döndüğünde yıptlfa-
cağmı sörlı"!!_ı I 

_ ıoo-2{)() lirayı say
fiyelerde ev isticar ıtlenle· 
rin lçlndt!n yanJıklarmı hlı· 
•ediyorum 1 

_ Bu iç yımklı/ı: p~-
ralır1 ıahlbi haneye blf blf 
saymış olduk/ırl için mi ?ı .. 

- Doktor Meh"!et 1': 
rahim Okmant gördun mu? 

Bir müddetten beri ra- - llnkarara veyahut.da 
hatıız bulunan ıehrimiz lran lstanbula gittiğini söyledJ/er? 

irtihal 

konsolosu Aaaaf Berhia'nın ı _______ s_e.-rr.ı_h __ 

refikası evvelki gün irtihal 5 Alınan 
etmiı, cenazesi don ıaat 12 tayyaresi düştü 
de İran mektebinden kala-balık bir cemaatla kaldırıla- Londra 6 ( 11

• 
11

• ) -
rak aamazı İıkenderpaıa ca· Hava nezarıtinin .. tebliğ!: 
miinde kılındıktan ıonra Tesbit edildijine gore dun 
asri mezarlıktaki ebedi iati· gündüz cıryan eden hare· kat esnasmda arc//ar1nıız 
rabatkihına te~di edilmiıtir. biri bombardıman dördü!e 

Merhkmeye tanrıdan mag· · - e b1ıu· duc:• avcı olmak uzır, ~, ~ 
firet, Assaf Berhia'ya baı· man tayyaresi tehrlp etmış· 
ıailığı dileriz. /erdir. 

Teşekkür 
Refikamın vefatı miiaa · 

İngiltere üzeriDde 
Londra i ( a. a. ) 

1 Hava ve dahili emniyet ne
zaret/erinin tebliği: Bugece 
laglltere üzerinde beş düş· 
man bombardıman tayya-

ederek i>-dbinlne bir h. Yell aahaJarda batt 1 hemşehrimiz Hamit Hatip 
taıımakt• c.lrıa l ıa kide kalmaktan kuratulmamevı~ fındık tarım ıatıı koopera· 
bi asını üzumsuz y y tifleri bir1i&i kontrolo"rlüaQ. 

r ıı~ırap hyarıı. 11r. atanda her k- . 4 • • 
ISızi d lktiaadt bir kalk ooenın ne tayin edilmi9tir. Hamit 

ze d ~ ID Gf4)Jleceğimiı bi- t k ınma yara- Hatip bir ay kac4ar Anka-

d 
ilıen ••ıil~ler dah~ ıi· k~~l• kayn. aklan vardır. C::ir- ..ı k ya e maball ~ er t' ki ~ Ja\Ja almak ve bilahare 

eıı -.ıt·t- 1.. J Ve I"' ıra ı' r•lıtma- G" lı -u ....-e.., ça- "' r- 1reı1111a dönaıek üzere ti · 
f~alardır. y analıapmı d k" At1A m~vcut ot.cağı bu · d•aı·.ı __ b - a ı L 1• ..... hı"U 21- caret Vekiletiadea ... c;...1j. ... ~ Qtn d u ..,.. er aervete b ~.ı ..-.-

"• O\Q mı,ta• ,.._ . 0 •-ur· mııtır. Tebrik eder muvaf 
-.... Rıza Çuaar faki7etl• clileri&. 

Adliy• Vekaletince islihı 
iıtenilen Baro intihabinin 
yeniden yapılması için dün 
saat 16 da toplanan 1tvu 
katlar seçiminin kısmi olma-' 
yıp bepıinin yeniden ve 11 
Temmuzda yapılmasına he
yeti umumiyece karar ver· 

l 
sebetilc prek teeaıürlerimi· 
si paylaımak ve gerek ce· 
naze merasiminde bulunmak 
zahmetini ihtiyar eylemek 
ıuretile bizleri minnettar 
eden pek aziz ve müıfik 
doıtJarıma ayrı ayrı muka · 
beleye teeullrllm mani ol
duj'undan muhterem gaze · 
teniz vaııtasile ıOkraaJan· 
mı arzederim. 

Trabzon Iran Kooıolo!u 

resi tahrip edilmiştir. Bu 
akşam saat 20 ye kadar 
kayde değer hiç bir hadise 
olmamıştır. 

İki balıkcı gemisi battı 
londr• 6 ( a. a. ) -

llmira~/J~ claıreJ/ iki balıkçı 
gemlsmıa .. battığım bildir· 
me ·,, Olen ve yaralanan miflwdir. ..., Berlaia 
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11ôn Kapalı zarf usulü ile patates h cak r n ı k 1 vosıtalar1 sahiple inin flôn 
Vilayet makamından: 

Trakya mıntakası dahi 
/inde bulunan tJskerlik şu· 
be/erine mensup 317-323 
dahil va 327-332 dahil bü-

tün ihliyat erleri sUah altt· 
na çağrı/mı$ olduğundan. 
adı geçen mıntaka askerllk 
~ubeıerine kayıt/J olup da 
şehir ve köylerimiıde ika
met edt.n bu doğu rnlu era· 
tın derhal Trabzon askerlik 
wUbesine müracaat/afi f üzu 
mu ilin olunor. 

Mnt. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - 96,000 kilo pııtnteı K pah Z!Hf usulll 11 ek111ltıneye 

konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 8640 lir tık temtoııtı 648 liradır. 
3 - Evsııf kolordunun bftlün ıarnlz~olımnda nevcuttur. 
4 - MDoakıuı:ıaı 16-6-9!1 Panrlell gllnü s ıt 11 dedir. 
5 - lstokllleria belli gOode. kanunun 32 el llHrldeslııde t s 

rih edlldl21 vıçbl\e tıuuhy:ıcakları ttsk:lif mektup ırıaı eksi tme 
~•ııtlnden bir aout evvel Trabzon Rııı::erl aatıoalma ko~fsyon re 
lsllğlııe tevdi etmeleri 2 -4 

Tuz nakliyat, hamaliye eksil mesi 
İnhisarlar Ba~müdnrlüğünden : 

19:11 mali ı;ılınd Baımiidiir/ii ·a üz gc k. ( rt r 
tıc eksilir.) 1900 to taıun f1 'P r nmbruındarı l' . 
letnıcsi e ait kmıık 1ara talı nili oe kaın/cl l ıman 11" 
tirilea k oları ba tuzların t ·rar sahilden ~ a s~lıile ı~ 

Açık <Yartliyanlık r~ceg·ı ambarlcr kadar olan hrunıılig· r n·n göste· 
6 .. 'Cif r. k/• . 

Tı,11,,••n adliye er;cümı 6- 9' 1 tt:ırihinc/en ftib(lr~n on 6 ~ • · ıy Jl 4-.... l" y tun r11licfcl tl k 
1nıni1tJcn: ekG"/tm y ko ulmaştur. T!I ıp olanlarm 79 6 

ı: e açı 
hin müs ıdif Perşembe günü saat 1~ d .- . -941 tari 

'YDahal balanıu 20 Ura ne. lc.f: "' e r iz l 
retli Vıktlkebtr ceııı evi rardl müdü üğ~Fıtle. müt "ş :il kor. isuon:ı 65 . ıı sar .ar Baş 

'
anhtıaı taltp o'&olıırıa 14 6 941 .ralat il~ hu ilkte murac atln1ı ilan l llr3 t mrnai p 

-------------.:=~·o Ur;,zr·. 1 ~4 
ou•trteıl 6flla0ae kadar ıdllye T k 
t9DCl•e•l4• maraeaııtları IIID • UZ na iyot eksilt . 
oıanur. lnh1sarlar Başmüdürlü~ .. d mesı 

Y dd k 1 19/l mai yılı sarfında Tun en: 
Ur OŞ iZi aya dürlüğü amlJ::rlarmdan To. ııl /

061011 inhlsrırlar B:ışrııü-
.. d ·ı k ( t ı_ nhfıQr/ 

Y d t 
gon erı tce o ar ıne t!Ksi/i ) ilci _ !lr merr.urlağrma 

Or im e nukligesi 4-6-911 trırlhind . Yuı ton ta, un lcam;;onl~ 
Jetle açılc elcsiltmege knnulm e.11

1 
1
ti6are11 on bıı tün müd 

Nı kl t l' ıOJ ar 
a ~ a 'P o a ·""" 19 . 

Perıımbe ıanü S'l t 14 tle 3;;
6
-94] tar/hinıl müsr;d / 

6irli/ctd ir.Msarcar ba1m.;tj- ı- lir• lt1t1inn l ·ı 
• l ·ı ur "iintl paro arı 

mıuacaat arı ı ön olant•r t 1118tı•e/c' ·ı k · 
----;:';":'.:---------.:.:..:·___ y "' omııgona 

n z r ı dikkatin 
Vilayet nakamından: 

'> l- 86li'I nu rralı mmı mnd: faıı mQk lleflreti knıııınm.un 
..,7 lucl madıleııl P'UC hince bu kııouila tevfikan tahrire tııbl n•kıl 
vr.ı;ıtalarıorn lıllşk lnr na satılması '\ eya her bı>ngi bir sebeple 
elden cıknrılmssı lıali da sahipleri J oaaba!ard!l milli müdafaa mQ. 
kell9flyotl komla} >ııuoa, köylerde l öJ muht(lr ve ihtiyar heyet 
]erine bildlrmete boı çludurlar. 

Köy ıbtl1or ney Uerl VAfd mahalle momeaslllerl de ken
dilerine b!ldlrlle bu değlşikliklerl on il! ber n~ ayda tir mlllt 
mUddaıı mUkelletlyotl komisyonuna blldlleceklerdir. 

2 - Vilayı t .fablllnd~ Mart 941 arrnda nokıl vaRıtaJarı 
sayımı 1 pılmlşlır Hor nevi binek. yUk ot'lmobill, otobüs, mfttn 
slkkt, bl 'lktd b 1 tilrlO ar btı. at, iıtdlç kısııık. katır, eşek. 
ökUı hipleri aa tmdıın şi diye kııdnr v' g{'re bund n eıcıorıı 
t>ll rl dekl bu vnsıt )srın b şkı:hrına salllmosı veı;a her haDgl 
bir s l.ı pl eJden cık rılnıtııı veya yeniden b şkıılarınd1'n ahn· 
mneı bıılinde ş M de mllll mUd11fetı mUkıP.lh'tiyetl komisvıınu 8 
(vi ayett~kl sete bJr lk bürosuna) vern r ıah Be i mnmesslllerine 
ı<öv erde muhtarlara mUr:ıc Rt ederek bu degişlkllğl bildirec-.k 
ve bildtrdi(!lae d ir yc:&llı kılğıt alııcaklnr<hr. 

H - Bu m churlyote riayet c\maf uler mo1.k ıl.r k nurı na 
67 lrl'i m dde l mucit !ııce 5 liradan ıoo llrnyn kad r psra e za 
İ~le cı:ız lıuıdı ıl cık tır :? ~ 

Yol inşaafma ahsusalat 
ve edev t bulunanlar 

beye me verece er 
Vilôyet makamından : 

Tr bzon ic·ra ror.ıııurlu~uodu: 

Açıl.. :ı tırmo ile pı."aya ç~v
rileoıık f:ıyıi meolr.ulun ot. oldutu: 

On altı p rça gayriı::- okul 
Gavri m~okulü" bulunduğu mevlr.l 
m· hal eıi, •okafı, auımaruı : 

Trabzna Meıaryı köyüado 
kiia vo bpuııun lctrirıi11ai 932 
tarih v 104, ıo;, 106, 107, 108, 
109, ııu, 111 112 113, 114, 115. 
116, 117. Jl81 numaralıırla ttıri
aiaani 93Q terıh "" :iJ No da 
kayıtlı. 

Takdir oluaaa luyoet: 
J04 ao da kayıilı 8 dioüm 

tarl ya 120 lira, 105, rıo. d ki 1 
dö1.1üm bir evlek fıadıldıf a 60, lira 
ve 106 ııo. d i:i ~ dioü u 2 evlek 
tarla ya 50 lira vo 107 oo da ki 

2 evlek tarlaya 40 lira vo 108 
no. daki 2 dönüm hrleya 40 lira 

109 oo. deki 3 döoüm fıac!ıldıt• 
120 lira vo 110 oo. daki 2 de. 
niiro fıudıklı2' 70 lira 111 ne. 

d ld 2 döııüm 2 nlek rındı!dıl'la 
70 lira ve lt2 rıo dr.ki 3 evl;lt 

150 ıırşıo 1:.ııunen h:ıdıltl it v kt!I· 
ellen terlsy 100 lire ve 113 ao. 
da' i 2 döo 'l tarlaya <{O lira v. 
t 14 rıo de ı 6 döaüm fıadıklı~a 
'J.fO lı a ve S ııo d ki detir. 
ll!Cn arıuı111Ca i>0 lira ve 116 DO, 

da ki 4 ciöoüw tarlaya '10 liı a vo 

t 17 DO. d ki B döo6m fıadıklııl'a 
'280 liravo 118 ao daki 1 döDüm. 

tarlaya 20 lira vo tcışriııiuai t3t 
tarih ve 53 ao dılc.ı 1 döaüm 
tarlara 160 lira kıymet tııkdir 

Heııni geztt • edilmiştir. 
Sayı : 4815 
Kararııaaıe : 144 Artırmaaıo yııpılecaıtı yer, 

K Tırihi : 23 MnyıR 1911 güa ue.t: 

Kömür çı arma ı-4 
Trabzon Orman çe . eksiltmesi 

1 - ikinci maddede ciııa ve nevileri yuılı ·ol iqaııtıoa mah ' Trııbzoa icra daireaird• 1-
- ıus .•lit .v~ f'dev,a.tı buluı~n hiilcnıi v,, haldlıti hr.r plaıs işbu karcrın 7-941 PJurtc i ,ünü 11aet 14 cie 

Drşrı t:ırıhıoden ıh'1;ır n hır lıaftıı zarfrndl\ Lu elit ve edevatın buluı:ı- ı - ltbu rayrio::en ullerio er· 

CD 
< 

r.~~iir.~~ ı 
ıiyaıi gaıete 

Da1ıldıf 1 yer : Trabzon 

Yeniyol matbaası 
Umomt aeorlyalı idare eden 

Bekir Silküti Kulakıızoğlu 

Fiati 4 kuruştur. 
Rumi ilinlıırın satırı : 

1 Nisan 941 den itibaren 
5 kuruştur 

Cınsi •~ · vırge lllQd .. ı-•ıktarı k Ur uX-ürıden · ,,.,., ~ . 
Beher kentali 

Karı1ılc. kömür T.#-- l K. 
1 - Trabzon 'f1İfdget. 

1 20 laadatları ıartn m •d• g:ıı 1 '
11
(n Alllç/cQ le 

ttalımln•n 744 kental lcr.::. ı 'ı C21101) J lo~ası dahilinde 
.. ,,,," ~ "eo et •rm~nından 

çılcarılmalc. ıber e .5-6 g d11tıir;;11 
tün müddttle açık art - iT tarllain al~ı. ay içerbintle 

2 _ A l ıo""'•11a kor. l d il ıttl>rı"n onb"ş 
T ITfflt'J ..... 6-J •Q 111Qşt 

ftimi satıl 1 .S de Tra6:e _41 tarih . a... _ , 
müaürlüjünde gapılecakt rı hdtnıet ~?e muıadıf Cuma 

J - B her k t 1. "· ıruuıntiulci ormı:ın 
en a '"'" tft ı 4 - u • .,,alckat itrni a,..-,,.,,. 6e 

don evvel ziraat 6 le nat, ( ı 2ı 
1. 

deli ( 20) lcrır•ıtur. 
11" an,.Q ı ırod J'L l 

yo a ibra% edilecdctir, 9•tı,1 t,..,1 ır. na • saatın· 
5 - Ş ırtname oe rnalc6asıın komis-

umum müdıirlüğürule r,.~b"'11 ~C:tıeı,,,.~ 
k · .. %0:-ı ···e p~ • l 1 a ernuın dairtsinde ö • or11tQıı • DJe er orman 

6 - lıteklilerlng 94ıılebu;,, "-ııcl;;,.Jüıiii'ld'", Ma,. 
siknsı ile 2490 sayılı k 

1 •e11•ıiıte . 
birlikte 6el i edilen 

1
a,. ananrJ, ı,,,.1~'1 ticaret otluı ••-

hazır bulun alorı. t>e •Qatt• ih •1•na11 fJtsailc ile 

E ki 
G/e komisgonund11 

me i ihtiyat suba 1 
1 - • 

Tr_ahon u~erlik şubes~ Otıll Yoklaması 
Sın haddim ıeçm•mf den : 

tigat subayların 911 y,,,,.1
1 ''"ekti •ııb 

aeaıı rgea .. rııar 20 kurıııtur. Haziranda bitecektir . <- ~hamQaı r Haı·, Ylorla bütün ih· 

--==::r~~;;;;;~;;;;;:::==========--....:.· ~Y:'r.ı:_:~~y~e~m • ,.Q,.d '- l O ::=1~::::::=================~;;;;;;;: "'hatlt/ ti 1101 agıp 1 

.. 
. er bani( 

Y erlımallar Pazarı Müesse el . 
TRABZ~N MAGAZASI \JD~ 

2 liAZ' NDAN iTİBARE: 
Bayanlara Manto ' Erkeklere 
hazır elbise şapk d . · a aıresi 

1 

dutu v'liyet, VGlili!?ine ıışa~ıda izııb 'dilen ş•k.ilde bir heyrnncıme tırma faı taame i 7-6- 9'1 
verme~e mtcourdur. tarih·odcn itiberoo 933-253 No. 

2 - Bsycnoame ıle bildirılmui mceburi tutuJaa yol alat , e ı!e 'l'rııbzo• icra d!lir~ai11de muayyen 
edevıtı funlard·r : r:um nıda herlcuin 2örebilıaui içi• 

~~zma ve lc~zme aapı çıktır. lliada y zılı ole lardaa 
Kurelt ve ~ urck Hpı fazla mtilQa t ılmak ialeycaler 
Varyoz 6 • 10 ki'oıramlık işbu şutoameye ve 983-:lol 
Tokmak 3 • 5 ,. ti ·ı · · 
Çelik manevelS 8 • 12 oıya ntum

1
aras

1
!de' ıuemurıy tıaıse 

'-' ı· · 20 " mı.ırac a o me ı ır. 
us.ramın çe ııtı · 25 MCD. ltalınlıtmda · . . .. 
Balaat çekioi 1 - Artırmaya ıit:rik ıçııa 
Kokaaör du~arıda yazılı luymetisı yüzde 1•· 
Demir el arıbuı di ouçuk aiıbcti•d• p•J veyı. millt 
Ahşalt el arab1111 bir bHltuıa temiaat mektubu t•v· 
Aleluınum çadır di c:dileceklir. (1 ~4) 

işbu alit ve edevatın t Koltıııörden aaaade ) 1 O adeddt-n dun J- İpotek aahibi alaoaklılarJa di-
mi~tarı içi.ı beyeDDıım• verilmiytcektir. ~H alı!kadarlımn va irtifak hakkı 

3 - B yennameleto aıafıdaki huıuaal derooluaacelı.tır. aahiplerioio ıeyriıaenlı:uı üzerıada 
A) Alit ve edevatın adedi ki haklarını huau~il• faiE va mH· 
B) Alat ve edevatıa yeni \ eya kullanılmış oldufu rtıfa dair olu iddiela .. 1111 itb• ilin 
C) Alil Vt' edevatı• bey ... aamerıiıı verilditi tarihte r:ıerede bu· laribindea itibırta yirmi ıiio için-

l 
luudu2u vo oraya ne zamaa ve niçiıa götiirüldüfü, çalıştırılıp çalııh· de ovr.akı. ~üıbi.tel.erile ~ir~ilcta 
rıl adı~ı. hıtlen çalıştırılıyoraa hangi işto kullanılrcıakta oldufu bu me urıyetı•ıse bıldırm•l•rı ıcep 
işi l bir multav~lere müıtenit iıo ilcıtlerin iıim ve adrealeı i. • edar a~ıi halde bakları tapu ıioi. 

4 - BJJenonıelerio tet~ilı:indeo aoora 3780 sayılı Mılli ko tile 1aabtıt 1olmaddıkca nt!f beecJiaia 
lı: • • • psy aş ırı maaın .... arıc; kalırlar. 

ranm~ aourıunuo 17 ıncı ııtaddeaıne mülleniden aahipleriain işlerini 4 - c·· ilen 6 d 
ıolcteya u~ratmımık ıartıle cioı ve nevileri yukarda yazıla alil YO . • ~·~·denle f ıı e •rhr· 

d tt b"l" · 'f 1 1 
b maya ıı ar• r artuına ıart-

c ~va an ra ı ı 111~1 ada o an arın dcter bahaaı mul:abiliDde mu ayaa· r.ameıi11 1 oku Uf vo lüzumlumı. 
aına Nafıa V ckiJetı muundur. t alını b 1 ... -•• luırı• f ve un ar• ~- -

5 - Mubayaa11u karar varile• alit ve edevatın defer bahası ".bul etmiş acl •• ıtıDar oJunurla •. 
bunların baluadutu vilayet valiıini• reisliği eltındll Fafıa ve Ticaret 5 _ 'fayın edileı :ramaada 
vaıkiloti mümcaı;ill.,iodea DIÜreklcep bir kr.ımi•yoıı.ca takdir oluaur. i'•Yri••·ltul nı; defa betrıldllttaa 

Fiat teabıti aımıunda fotnrı, aatı~ mektubu, lcoıışimeato, ıüm· aoor• •D çolı: ırtaraaa ihale edilir. 
rüic b yeaname malıtbuzu ıribi ber nevi venH:'o alilcadarler ıarafındaa A 11e•k artıraııı bo.tali aıuhemm•• 
IS inci maddede yazılı lcomiayoaa ibrazı mechurudur. k•1ııı•tia yüıı:do yetmTı befiai bul. 

6 - 2 ci maddodelti •llt faı edovat b::~kıada bey:ınnııme veren· ıaaz veya aatıı iate1••İ• aJacatı· 
ler bunları baıkıılarına 11tmeyıp bu kararl'ımeoio iatiıan tarlhind"o na nıchaai olen difer aiıoaldılar 
itibaren Nafıa Veltilcti emrine amade tutacaklardır. A11eak bey•sı0•· buluaupta br:d•l bunların o rayri· 
oıfllerin tevdii içıa 1 ci ınadde mocibiı:c• veriJmiı olen mehlin hıtaaıı rı· menk•l ile temin edilmış alecıall:la· 
d.n itibaren 20 ıüa içind• mahallin ea bllyü'r mülkiye ... aıuru btyan rıoıa 111ec•uucdarı fuleye çıltmea· 
edilen alat ve edevatın alındıtıaı tahriren es!ıabın• bildirmıdi~i tak· •• en çok artm.oın taabhudu ba· 
dirde bu alat ve edevat aerbest kalır. ki kalmak üzere artumı on gün 

7 - Yulcarıdoki maddeler bQkümlerint tevfikan aaho •hcecak dnba temdit ve oa unco rüaü• 
alit ve edev .t o mubayaa ve Dakıl masraflarının tedıyeıiode istimal hitamı o!aıı 17-7-941 Ptrıemlte 
edilmelc vo llt ay z:Hfuıda baaka faizile birlikte iade olunma Üzere ıaat Hela yspılacılc artırmada belli 

Milli ltorunma kenuDl nun 13 c1 maddeıinde yazlı ıermayed .. n Nefıa aatış iateycnin alaeaıtıaa rlicllıai 
Yelcileti emrine iki yüz elli bin liraya !tadar bir lcrodi tahıiı olun11tu1\ur. olaa difer alao lchlerrn o ••frİ· 

8 - lıbu karar neı,ri tarihiodt-n itibnnı meridir. 2-2 ••llfUI ile t••io edilmiı alacalı:la· 
oco 

İskele inşaat eksiltmesi 
V akfikebir Belediye encümeninden : 
-1 Vak/ikebir belediyesince gaptırılncalr. altşop l.'lkele 

in$cıatı 30 Mayıs 941 den itibaren on beş gii:ı 111üddetle 
aç.k eks!ltmeye konulmaştıır. 

2 - Bu işe ait krş1f bedeli 1030 /İ"~ 50 ku•uş 
olup muoakkat t minatı 77 lira 28 kuraştıır. 

3 - Bu işe cıil • V• ak kagdine şunlardır. 
A - Birinci keşift ş rtnamf. m'flkaroele p·ujesi 
4 - Arı:u edeni r t çüncii moddede !ıazrlı aurakı 

ihale ıününe k dar Vak/ik •bir Be/edıye dairesinde gö 

rülebilir. 
5 - TaUplilu bu ıibi işleri yap piltcekleriıı• dair 

'Vesika ibraz etmeleri l4Jımdır 
6 - ihale 13- 6-941 tarihine müsadi/ Cumı tü· 

nü saat 14 de V .. ! fi kebir Beledigesirıde müttııklcil ko· 
miı,,.orı lıusarunda yapılaeajından iholtı tarilılndın 6ir 
sn at eıt'Oeline kadar iste '·iıleı in Vak/iktbir h~leôı ye sine 
"uiraccıgt arı ilin olıın1Ar. 2-J 

.rıın ın•oı11uundan fazlaya çılu11•" 
aı tıl , en çok: artıranı ihale edi• 

lır. Böyle bir bedel edilmezşe ih•' 
e yııpılme• ve aatış talebi düt"'' 

6 - Gayrimenkul lcendiıi•0 

ihale olunan kimae deraal ve'f' 
urilen mühlet içiıule parayı vır· 
•r.zae ibsle ltararı feıbol1toer•~ 
kendiaindeo evvelen yülctek telı' 
lifte buluuaa kimıe a·ıı:otmiı oid"' 
ğ-u btdelle almağa ruı olurea o•' 
r•Zl olmaz veya buhıaıaana b~ 
rQen 15 ıüa aıüddctlo artır11J1 

yıı çılarıhp eo çok artırana ib•
1
; 

cdilır. liti ibate ara1rıı.d:ıki f•~ 
ve ıe~on güDltr için yilade 6 ~· 
he• p olunacelt faiz vo diı-er ~· 
rarlar ayrıcıs hük.ae becet kah•';· 
aızın me11;uriyetilllizee alıcıda• l• 
ıil olunur. Mıdde (133) J' 
} •'t rda f Ösftsl 'len Gayıi9%•~ 6' 
leıin 7-7-941 t ribıode Tr•D$ .
ior11 lfl#!f'llJ, 11111 • ~doırı~• I~ 
iJ;.rı v~ z~ste;ilen uhrms ·~ 
... i -ıaır .. ı11d hldac~t• ua. ol 

1 

I 


