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Millet ve rejim 

B itaraf bir görüşle b~
kiki neticeyi almak la 
zım gelirse, her hangi 

bir milletin içtimai büD}ı si 
ne hürmet duygusu besl ye 
tek ıiyasi şirazesindeki ·ala 
bet ve isabeti takıntısız ta 
Yio ve tahlil imkanı elde e 
dilebilir. Her mevcudiyetin 
bir ömrü olduiuoa şüphe 
Yoldur. Anc:.k ömrün, bün
Yenin dayanma kabiliyctıle 
?lçüleceğine de tereddütsüz 
tnanmak lizımdır. 

Fikir haline ielmeyen, 
lllubakeme saf basından ge 
Çİtilemediii için şuurlaşma 
Yan bir hisain insan bünye 
•ini bir istikamette netice 
llaaıadan koıturup yorduğu 
\'e hırpaladı~ı çok zaman 
\'aki olmaktadır. Bunu, bir 
kiil teıkil eden bu neviden 
ferdlerin hayatına ıamil ka
lacak olursak her hatvtsin 
de ölüme biraz daha yakla 
§an bir millet manzarası kar· 
tısında kalırız. Şu halde 
kenıiyetin ıiyaıi bünyesini 

Urarken uzun ve selamet 
\'adeden bir istikbal dii~üo· 
lııek lazımdır. Bunun yegi 
~e •ağlam tarafını, ferdıerin 
\'-de kuvvet erini birle11tir· 
~ekte aramak icab eder. 
b·e bu kuvvetin her hangi 1 

ır propaganda tesirinden 
:r•ılaıayacak resanette ol· 
••ı da şarttır. 

y ~ir ıniUet bünyeıinin si. 

1 aaı tecrübe aşılarile htrpa 

i~~~•aıaıını düşünebilaıek, 
2:e •:•r ıneavkiine karşı olan 
bı: k ve ihtiraıı gerilerde 
de a. •r. Ferdin düşüncesin
ccl ''Y•ai bünyeye taaltuk 

tQ it 
illi ye •rarın derecesi eksil. 
tuz. ~~~raretini bulacaksı· 
<ie d _ .1• temaslarua hepıin
k,tşa~:•ııniycn bu çehre ile 

filcaksınız 
Türıu .. 

ol'll ıneyıUer mevcut 
işlt:lll~lı ve bir noktada 
"Yr eaı düt:ünülen kuvvet 
dır' ~~halara bölünmemeli . 
b· • dletlerin muvazeneli 
lr ha k 

Q'Uıl Ya~ ~rmaları da bu· 
'ltr a kaımdır. Tersini ele 

•ak b" · b· . . •rıncidc olmasa bile 
ırıQcı d f d 

d . e asın an aldğı ze. 
e tle ik: · 

il"' ıncı hücum v~ya 
.. rsıntı k b 
tnahıc nuı ur aD.ı olmağa 
ı_. Umdur. Demek oluyor 
~l· • w l 
k' ag am bir siyasi bünye 
Uraıan 

tıd na eıaıını, milletiteşkii 
y.:ın .fertlerin umumi tema 
tcııı:rı~de arayacağ1z. Bu 
•ltı dYul~e.ı doğacak rejim 

n aıu · h 
•uı inıt· yeıu ayat hudut· 
her l .. ~!•ftar görecek ve 
kalac~k u tcca vüzden masun 
•bldıiı ~~Yahut dil şuurla 
nıutıak Ucadele sonundaa 

A.r • llluzaffer çıkacaktır 

,, 

f 

BATARYALI ve CERY ANLI 
En mukemel Radyoları "n 

1 

müsait fiat1arla aııcak 

11
HARUNLAR 

1 Müeaseseıinden tetarık .. 
ı ı Edebilirsiniz. lı 

Haftada lkl defa eıku Siya 3i Gazete - Trabzon 18 lncl yıl • ~&Jl 279G 
Tediyatta azamı kola}·~k ~öıterilir 1 

Mustafa Reşit 

Üçüncü Umumi Müfet· 
tişlik Kültl.ir Müşaviri Mus-

tafa Reşit Tarakçıoğlu 90 
lira asli maaşla İzmir Maa. 

rif Müdürlüğüne tayin edil
miştir. Vekaletçe muvafakati 

alınan değerli hemşehrimizin 
b:lgünlerde lzmire mu tevecci 
hen şehrimizden Ryrılacaiı 
haber alınmıştır. 

Furuncular Şir eti ekmeğin kilosunu 

14 kuruşa rru satacaklar ? 
48 saat 

Furuncular şirketinin asil 
maks;ıdından uzaklaşarak 
halkı ıza çiğ ekmek yed 'r 

di ;j ınüteaddit defa sabit 
ol~nus ve belediyece ağır 

surette cezalandırılmıştır. 

Şirketin teessüsü sırala· 
rında ha!kıo menfaatinin 
daha iyi gözetileceği ve da
ha pişkin ekmekler çıkarı· 
lacağı muhakkak addedıli· 

yordu. Ve bu hizmetlerine 
muka 'ail kendilerinin de da
ha b sarruflu bir yol bul
duklarından dolayı memnun 

-=- zam 

m saade 
kalmıştık. Likin tirketin 
teessüsünden birkaç gün son. 

ra tuhaf h<:diaeler belirme 
ğe başlıyor. 

Bunlardan biri piyasaya 
çiğ ekmek ;ıkarmak ve bu 

nu takiben 7 ,5 kuruıluk aa. 
murdan ekıik peynirli ve 

sonra tepsilerde getirilen 
hususi ekmekleri pişirmemek 
olmuştur. Bunların umumi 

isteniliyor 
menfaatları kale almayan 

ve halkımıza çok ağır ıu · 
rette tazyik yapan iyi mak· 

aatlara mültenit hareketler 

olmadığını evelce yazmıştık. 

Şimdi şirket bütün bu ha, 
aı;==-=:::;~=============:;~ 

Hicaz bizden 

Nasıl ayrıldı ? 

11:xszıt:~·~·&"31i'Z~~~.-&:ı~·iiaı1~~€X.l!i!l:!~•:iı.aeEEı~·~·~~ıE6~~ 

. Halkevi Çalışmalan ~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Senelik Kongresi 

Çocuk c-sirgeme kuru· 
munun SE.nelik kongresi 
L ve/ki akştım Halke:vi salo-

Kongreıl açtıktan sonra 
kongre reisliğine mektupçu 
Behçet Ertan, Katipiiklere 
de Kemal lfefeli ve IW 
Kalkan seçilmiştir. Bunu 

1 ~ • + ~ .~ + . ~w;+;-'AfPP~ nundn içden bir alaka gös· 
teren bir çek vatandaşm iş· 

tiraki ve valimiz f1 ,ci Kı· 

cımanm huzrırile yepılmışt1r. 
Bu toplantı ia Parti vilayet 
idare hE"yeti reisi 11/i Riza 
ışır, vuayet ve kaza ıdare 

Halkev·nde konferans müteakip bir senelik m!sai 
raporu ve Billnçö heyeti 
umumiyeye arzedilmiş ve 
yeni ~ne bütc~,..i Ae J11hJJ 

Bir korıferans vermek üzere flnkaradan şehrimize qelen 
siyasal bil iler of<u!u__profes(jı/~en doktru T..ah,..in 
Bekir Balta 30 Mayıs 941 Cuma günü Htılkevi salonunda ney~ti azalilfl, Tr11bzonun 

hamiyetperver simaları ha
ıtr bulunmu$1ardrr. Cemiye-

olmak üzere mesai raporu 
ve bilanço ittifakla kabul 
edilmiştir. (iktisadi inkişafta işbirliğinin ehemmiyeti ve bu husus· 

takı hukuki imklnlar) mevzulu konferansını verecektir. 
Okuyu=ularımızın bu istifadeli konferansı kaçrrmamala· 
nnr tavsi>1e ederiz 

tin 10 seDeden beri reisliği
ni yapan Lütfü Pulatanalı 

Bundan sonra heyeti 
merkezivede açılan üç aza
ltğa lttlf akla diş tabibi Ce· 
mil huliısü Bulak. Ticaret 

=-m---.-ıc - =;-= 

kinmek, zararıız bir istihale 
ile millet bünyesine en uy
gun r~jim kurmak ve ilani
haye mustakil bir millet ba
yatı tesis etmek kabildir. 

Kanaatlerin vücuda ge
tirdiği kuvvet noktaıında 
zoraki iltihaklardan bir zer· 
reye raslanmıyacaktır. Her 
çehre rejiminin eıtirdiii ha· 
vanan renk ve ııhhatını ifa
de ctlecektir. Her ruh, göz 
!erde rejiminin ışıiını ve ica
bında ateıini yakacaktır. 

Her hangi bir tesir ifo 
küçük bir inhiraf ve kay
paklık yaratılmasına imkan 
olamayan kuvv:ltli bir iman 
diyannda bulunulduiu ka
naati hakim olacaktır. 

F crt, rejimi uğcunda her 
dakika için harcanacak bir 
eşya olduğuna kendisi kaai 
olacaktır. Kanını zaferine 
ıermaye olarak ıakhyacak 

v~ bundan ibaret bir hayat 
felseresile kendisini laletta -
yio bır eşya mesabesinde 
&örecektir. Bizdeki rejim 
budur. Ve her ferdine ka. 
dar bütün Turk milletinin 
ruhuna bu hava sinmiştir. 

Kemaliz.im dünya ile yürü· 
yecek bir rejimdir. 

Y ıkılau ve yıkılmağa iı 

Gurup birinciliklerine giderken: odası başkitibi Halit Kamı 
llvukat Zihni Can ve mü· 

Güçlülere açık mektup messilliklere de Mebus ba
yan Salise lf banozoğlu ve 

Bir kaç senedir hasreti· rtmzda ancak bir 11~ için bir Temel Nücumi Göksel se· 
ni çektiğimiz Karadeniz gu ' çok zevk ve eğleflctJlerlniz- çi/miştir. 
rup birinciliğini kazanarak den fedakirlıklara katlana· Kongre müzakeratı çok 
yüzünüz ak, gönlünüz rahat rak. slhhatinize, uykunuza samimi ve gönül1en bir 
galdinlz. Trabzon, bu geli· gıdamza her zamandan daha alaka ile cereyan etmiş ~e 
şinizle iftifıar duydu sizi fazla itina etmeniz laıımdır bundan doJayi valiniz Naci 
candan kut/uladı. Naim,,. Tüzer Kıcıman memnuniyetini iz· 

Q irdiğin iz bu iik i mti- ===-_,.;<:..o=A=r=ka..;;ı=ı =ii.=id=e= ) ===~h""'a=r=e==y=-le=tn=ı,,;·ş=tı=·r=. = = === 
handa kazanmamıı bir mu-
vaf f akiyet olarak kabul et
mekle be. aber, en büyük 
muvaff akiyeti ônünüzde te· 
sadüf ed ... ceğiniz daha bü 
yük imtıhanlarda dlJ kazan· 
mamzı yine Trabzon sizden 
istıyor. 

Elemanlarmı pek iyi ta 
nıdığımız, bu imtthana iş 
tirak edecek diger bölgeler 
arasında ön safi ai111anm 
pek müşkil olmiyacağı ka· 
naatrndeyim. 

Yeteıki aşağıdrı sizlere 
ikaz yolile, hatırlatacağım 
bir koç noktayı daima ha 
tlfiamanız lazı.n1ir. 

Bay Hayri Gürün neza 
reti altmda, !erdi ve cemi 
ıdmanlara baş/adı ğ ı n ı z ı 
memnuniyetle duydum, Ken · 
dıairıin dırektif ıeri dahilinde: 

T rabzonun Kalkınması 
Hakkmda Düşünceler 

Tra~%onun tüccari "• iktişa . ı kenliler cioar lcüçük ıahil .kaıa· 
di durumunu incelerken, bunrA balarına mulıt~lif mahsulal ae 
iki Cf'p i edcn ele almamız lazım mamulatı tasırlardı. Bilahare al-
dır. Köy oe şehir. farın oe dcoelerin g•ri11• lcamgon 

E>aşında yekdiiırinin mii· oe kamyonetler /cayık vekg.elken
1
• 

l ·ı . . olörler aım o • tem ıtıi mi olan köy oıt ıehir bu ı erın yerıne m _ _ _ 
d D w A aJol•nıın butun tut:· 

vilayette baska, başka dertlerle a 
1 

°R~Lt·" 1 ııtı Tralu:ondan . . car arı ın ıgaç ar 
mrutarıptır. . d b •tu·n golcaları Trab · 

tıımın t! er u · 
Evvela şehiri el• alalınt : zandan Reçerlerdi. 
Tr.ıbzon ıehrinin iktisadi Erzurama •aran d•mir yola 

ve tüc•ari durumunun, zürıden meml.ket lıalcımıntlan mühim 
Rr1ne ıeı ll•mesl inkar ka. faitieleri olan ve daha~a olacak 
bul etmez bir oakıadır. Bunu b l nan bir imar esert ol,,.akla 

h l u u D - un ka· kum.en dıinga b•hranıntı am et beraber, Trabzo11u, ıJgu,. 
ıek. bile, meıelenin kökü ~ok da- pusa olmak oaıfından mahru,,. 
ha eskidir. bıraktıjı Ribl, tleniz yolları 00• 

Trab:ııon oilag.tinin cılci •a· purlarınııt galcın kazalara bfl• 
manlartlan beri, bir ticaret mer- uframaları ıerek motörcaluk fa
kesi bulıı1tmaıının başlıca amili a/igtlini azaltan mülıirn bırer 

d •t lır11aaı k • 
e birle ar te cephe. tidadı olanlar iıe bu düı-

. feıa b" · 

bir llsker rnutıvıuıtile, ça
lıştrsanız bu cihette endişe 
yi mucip bir •ksak/Jk gör 
mü yorum. 

Doğu Anadolu11•n oe daha R•· amil oldu. . 
ril.,/nin bir ka.puH mahiyetinde Bıııiln Tra6nnun ıı " tl
oLmaıında idi. · Son zamanlara caret hacmi ıeçen .en•ler~ lttı•• •na1anıa il . ır ıman, bir 1 turlara istinaden kurulma · 

1• derhal İa°: ~aratabiıiyor. yan rejimlerdir. 
... )'ül'l~dan ıil- Cemal Rıza Çınar S•hadan ll•rif zam11nl•· 

le.adar, güzler•• at •e Jeo• k•r· Oaman Ojazlu 
0.,.ltirı dahile, k •1114lar v• 11•1· ( .Arkuı ikide ) 

... 
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D fterdarlıktan : 
U Müteahhit Firuz YurtkurııD --------

Ne diyorlar 14 
Ne konuşuyorlar • 

- Bugünlerde sizde ıbr 48 Saat m 
g•1rl tabiilik göıüvoıum. _ 
slnirJisirılz, olur olmaz yere ( Bac:tar ... fı 

1 
1 

s•vrup duruyorsunuz ? . " " de ) l Beri tar.~fta kilosunu 3 mubnkk .ık nazarile bakabi-
E fı d" b .1 reketlerınden dolayı Leledi kurt l satan erb. st fuvun- liriz. Bu tnkdirde yani saati 

L 
/ 

- ~ end~~ t 1 ~ez:m. Yb~ tar&ftndan kesilen ve mü· lanı fiy tlardan memnun doldı oıu şirket ekmeğin ki-
.,, emezs~n. ur s uşurı· ıın bir yekun tutö;;n nakdi k l ld h U A h k ' 
miyen blf kaypağm H.<:J!Bdı c'zalara tahammül .;demi .a c 1 .ırını ve a a er ~ l losunu "'4 kuruştan satacak 

. I b ,.1 ' h sın :apu una "knd r .vere.st.· 1 ve 110 ıra belediye de kararı 41 sm r arasıra twr.ıe ru r"nl y..,ceğini 1 ld 1 
Par gibi oluyor I ~I · 8

•0 amış ve 0 u tça ye" "ekmek gond.,.rdıl.derını 1 bil Af la bu hareketi durdu 
yu a gnrnışse d .... m l~& dını 

- Evet. g çen akş1,,, başka yoldan t hnkkuk et 1 goruyoruz. ( rann kadar cezayı bashr.a-
blr ko11grEde Cevdel /li~p tirnıeye ça.hsıyor Ve bu a . Furunc~lar şirketi yeni caktı . Eğ r furuncular ir-
(Jlbl konuşmu~unu I l r .. d f' ~ . h l bır ıorluk ıhtasına çalışmak keti ştbrin ek ek ihUyncını 
---- ~ 7. .. a un ıyatlar,mn pa a ı l b - k ds cr-za a. 

ist • • 
ı ryor 

Kolordııya kıtr~ı giri~dııtiniz 8 
bin ç"ft ır.uııduramn imııli için ııç 

.nış oldcg-u uz kıındur imııl.th• · 
neıioiıı ç hşhrdı~ııuz i~oi ıdedi 
itibari!., inai mütsaeıo m lsiyttin· 

de oldu~und.n bu işiııi2iıı munaıc 
le vergisi mevzuuna dnbil bulun 

aınkta olduğu 1 - 7 • 941 terib di· 
Je~çe ize ı:evnren fündn teblie' 
olunur. 

Zayi Teskere 
A eri terhis tralccrf"wi z.ayi 

ettin Y cninıci çılı:erııca~ıından e• 
kiııinio hükmü yok.tur 

Ptız rın Koluna köy lndeı. 
Q;mao yı oğuliarıntfaD 

lbrııh aı oRlu Oıunıın :113 

Zayi Teskeresi - Mt!vki düıkii ii ol ı hğını ileri sürerek ckmelde a d ~~une ·a . ~ ··t ky serbest furunlardan f zlasi 
_ • L·ı v 'r ıgı cermnye· mm o e ıs J ._ kt 1 ı 

manm buyük zararic.ıfl va I rın ınıosuna 20 para z rn yapıl- d . ti it d c u:Drşıı ma · a o.ma arıru, Guz n a k' rH~ ıube indeıı 
,.1 / r b ı d d · · ınmı n ynı şar cır a ın tl h '- t l bl · · k b l t 9 2 seneeinde eldı~ım aııkerlik ttı: ~lf maeını e.e iye en ı&hyor. l' d k b d _. h k aKsız a e e. ını a u e · ,. 

- lns11m ~ok zaman Belediye şirk tin bu müra ke 1? n ay e c~ 1 mu n tirmeğe kuvvetli bir ebcb krreıni zııvi t'ttim. Yenisini alııcıı 

K 

k 

A 

ta 
.. t k k d a~tır 1 '-k" •· l b fııııd n za:y i te"kcrenio hükmii ol· tefle ttıkla don"'u··,_,,n bu caa ını t ... t i " iyor ve t . · . . te 11 ı eaıyor arsa u yan. 

u, .- ı b Ş k t b bn t madığını i aa r:ylc icıı hustan uzak yBc-/!Jnı/"" e inde haklı olmadıgıw na ır e ın ır roya es lış düşüncenin büyük zarar-
., ·uas k J" d"l b h 1 Dıvra oz Kr.yüı.den dalına tavs/ue •tmc·Jı' / ınt arar veriyor. ım e 1 en ütün a' ve ser farını ya ·ında görecekleriııe d s 

' Q" • Dr.d~ oğullırır an ileyma11 
Bazı klmselc.rde cin İddiaı;ında israr eden mayelerinin hırçin ve mulı- h•ç şüphe edilmemelidir. oıı:lu Ahıı•d AlbııyrnL; 

net heline gelen bu h • 1 şirket noterlikten b~:ediyeye teris bir id re yüzünden ~~-~------------
ta~ı4_m önü altnmak kcı~~I r gönd rdiği ikinci bir taleb mahvolınakta bulunduğunu y • a 11 ar 
.,ld1r I namede 48 saat zarfında furu cu vatanda~Jcrımız gör · 1 

- O gibi/erin bi b. belediyece ınuıandc edilme meH ve uyanmalıdırlar. 
0•ha ve daha bir daha. b ır diği tnkdirde kılctı!lnu 14 Furımcular ş· rı etinin bu 
la1acsğı .!.er ma/urn ı oy. kuruştan 1 tacaklarını bil· 48 ~n• tlık oltumatomunu 

- Bekir SiJk-t. diriyor. belediyenin redd deceğine T 
d. l u ı i!rka ..., 
•sıt1na bir kuzu . o agazası 

r•recekrniş? Zıyafefi T.aozonun kalkınm:JSI h kk!nda 
- Kuzular ko Toptancı ve perakendeci yünlü kumaş ve 

nıç olduktın son;a v:;a? CJ· d Ü ş Ü n c s 1 e r manifaturacılarm mal almak için ticaret odası 
- . ' .. ? I. • · 1 Ha~tar ft 1 da kaim ~ mıcburige inde bırak- vesik fariJe 31 5-941 günü akşamına kadar kaiyd 

=-- ==c3et'VBh kabııl ttfmig•cek Je,,cede oul. makBt dır.~ '-r'Ill i .. I k . . edilecekleri bu t rihte D sonra müracaat eden' 

B• A --= - mıı fıe d: almıştır, rı mu ~.ıc: er on eme ıçm 

lr layımızın ; a~zonun talc.rar inkiıofı iki taabi, iıullra g•lmektt".dir. J lerin kabul edilmegeceği ilan oluuur. .. ~ 
Kuruluş ~!:u:1:m0z~;,~~~e;Q;;::~~:::noı:.'1 mak ~~~:~:;:~ :~~~;aı~:r.k~~:~ I Ç;~ ·ı_ koyun eti lınac~k 
V hilfr. Mucioi memnunİJ<:i bir gol aciz bulunan ht.m ~r.Jıirli ve lıem 
ıldönümu·· otan transit şososına ratınen nak- de 1r.agıa 1ıaı1<1 bu müeueseıer Mnt S'l. Al. Ko. Reisliğinden : 

l.g• iicretlerimn fazlalığı güzün de çalıştırarak onlara daha mıl· 1 - 9600 kilo koyun eti açık eksiltme ile ıatın alrnııcııklıt· 
Cn111ıırteıi ıünü 84 den aaJ.ildcJ.:.i tüccarlıır 7 rt.rı sait hay•t şeraiti temin eylemek. 2 - Tnhmin bcd~ll 4'.l20 lirıı, temlı:uıtı 324 lıradır. 

eli Alayın kur l ftn · !i<Jluna b ıg!ı limanları torcih et tir. Bugün mcmlehtirııiz.bt bir 3 -- Evsaf J<0lordnnun blıtUn gıuolıonlarında mevcultur 
•ti KaYa1'mey; u~ )İ ~Önü· nıektedırltr. çok y1rlerinde fubrika bacaları 4 - E tslltmesl 4 -6-9H Ç rşnmba glloQ saat 10 dadır. 
kutlaııdı an l torcıale lkirıci çar• olarak ta kurula tütmekte iken 1 rabzon bugune 5 - l teklHerln bellt glln ve saatte Satıonl na komisyonun• 
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G • • cak /ubrikalar bu m emlrketin karla; bundan mahrum kalmış mOr:ıca11tlım. 3-4 __,, 
tçıt reıminden lır. ıleridc kurulması düşünüleu fıo 

•tadyoaıda d . sonra lcalkınrnasında mühim birer amil ıa~rikalardan tir iki iraitı de bu Memur alınacak 
Ve h avetlılere kuı olabilırlc.r l.Ju rıır•tle _,,, . .,.,,·nı· elv · u u • .. '"" r" belıirde kurulması ş ya•i te nen· 
\Jaa Mn~ ııyafeti verildi Oç 1 mfnden ocis bulunan hir çok r.idir. Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
· ettitimiz Nıfıs. E ' ıelıirligi daha mdsait hir ha11at Bu mümkün. olmadı]ında T b 

rın, Va.\iıniı Naci K . r ~eraitine kavuşıaracas:ı ti6i bir mecburen hatıra a•/en ikinci 1 ra zon şubesinden : 
Geııeral H ıcunan k 1• • i Ş b h b · d h l b k aaaıı 11.t ._ • ıo l(,öylüleui• agni müusne· t J · h · k k- ı- - ·ı-ı· · a :mi~ mu ase e .servi sın e mün lJ arem a11U· raya fcrn.f ?' aatın •of· 1 taoır, ır ısım og unun ıK ımı 1 

. .. Verınıılerdir rcl.e mai:sti-,.i temin •debılirler. niıb•ten Trabzon Oc/.,nine uygun 1 nundtzki derl!ceye göre ücretli bir memuriyet için lise ()8 

Zıyafetten 
1011 

• Köglü oa~igetine grlince: lenlıcı bölgelude gerle~tirilme'i tic'.I .-t m ktebi mez•nu olanlar arasmda 4 Hnzir n 94 I 
ıporcularınııı takd'ra Alay Buıaıı Trabzon vil<igrli kövlüle dir. Nisiıeten Jahn sıcak olmrık. Ç •• şı:ımba günü s zat 14 de musabaka imtihanı yapılacak 
lauan ı"dman ırle karfl· Jcrı"ni11. karJılaştıaı mii~k•llu la berab r bu meyanda Hafag f'I k L 

lı ı 6 'UB en zig dtt muvJ 1 a o an tabp alınacaktır. mllzik mı"lll areketlcrj ,_0rıoatımca en zigçırJ,, nufuıurı hatıra gelmektedir. Hükumeti-
ıaı 1 ,.c j · f J ı , Jsıeklılerin nü 1cu hı.foiuet cıiıdatıı, luisnühal v:ıro.· 89 k d Ve oyun\ .a ctıne: mukabil arıııinın dar mız tura ın~an muııcıceret eaen. :/' :3 

ya 111 an boğuı111 k ilrı, 11l. 1nı.laıı cloRmaktadır. /ere be.ief,iz tarla öküz v• saire lc.as1, sıhh ~t Tap?rtı, Mektep şah'ld tn m-esi. iiç ad~t /o 
kuvvet oyuııları ı, .. oıular, il l . eresed n oeresege fotiknl ttmin ediltiiai takdird• hu köy· togra/ 'l!e dıı.lıa evoe baE ı yarde çulışmıı ise bons0ruİ5 
•olt7bol maçı ' güreşler, ;detı arczi tabıaliyle rıufusun ar lüferin çabucuk müstahsil vazi a.çk rlil: yapmış ise tcrlıis vesikası asıl tüega surttlerinl it 
çadır '-urma ' ınüsahakalı 161 rıisbtıincle daralmakta, d/:.u gete ieçecefi şQp/ıesizdir. l Lr k o, 

.. ya ta f ,. meııt bak.ıclan evve natİrQ 1ın i i d gii.nii okşcunına ka· 
adındakı" ..... ·ı'ı· .ruıı Osman ' 0 tan vilaget dahilinde lıaga· IJôgie bi; tedbir vilci11et nu-

... ı pı tını k • f b ,_ / d<'r l,ir dilekç'! ile şuba miid ı lüğüne tevdi tJtmeleri lazımdtr· fakiyetle aöıt .
1 

YCf llıUvaf. f azanmasırıı temin edı:cck usunun ir 111i1etar aza masına 
6 crı ıniı k b lab:ikalar gibi unayi müesses. 1 mukCJbil köylünün refah s~viye 2~ 

man erle · · ' 8 ra erı b ı rımıı uı:un l~ / u unmam •sı bir ço~ kögfü.

1 

sini Jükselt ceğind n, %!'Tarlı de· M ı k 
la karıılaıımııtır a lfl lr· t'· bo!az toklu~unu 'aımag11n fil kazı.ın~lı hır tedbir olacaktır. em ur a 1 naca 

O • 1
' gelıre ~ O Q l yunlar dev ,.,,,.," •raziıine bul'' e,...an uzu Belediye riyasetinden : 

müddetçe Halk ~ID ettiği G evı b d \ U b 1 ki d k S hıı ( 75 ) lira üc · tli Tarabr.orı grup merk. ıi be· 
sıüıel havalar çalmı ~~r.oau rup irinci i erine gi er en : /t; iıje .! g r m~ ıurluğ:ı münhaldır. ko 

H -=- G •• 1 .. 1 k k O çü er nizamnamesinin 46 cı rnaddt:sine te /ık 1' 

n YENIYOL uç u ere açı me tup uy , memarlufia ehligt.t nım ?sini ve belcdigo m:ımu ""' 

H ft d 
"" Uıı,starorı 1 de tesir yapacağı düşürıülürse müst.ıh-:lemleri niı:amnameıinin 3 cü m ddesindıki olls:f 

a " 4 ik" d f 1\lJfar t 
•1 e çıkar ayyen · 0~ ıraca4ımz mu bunun ajanbltca tesbit edi ları haiz taliple fo. birer kıt-'1 /otog,af oı ves 'k laril~ 

siyasi gazet• lübuna~~c !erde, hepimz ku Jecek müsavi l:uvv~tte seç birlikte Tıc.bzon mınt..ık'"' tic :et miid<irlüğünt! miiracaat~J 
Basıldı~ı yer :-Trabzon bikine ç:/, topl~narak, tat· me bir takımla vapılması ları fJe bell'dtyeg~d ,,.grıcıı m lu nat 'Oe,meleri ilan o u ar.1 
Yenıyol rn tbn-ısı tarzı hakk uıcagımz oyun muvafık olur kanaatindeyim ru 

B~kim~"neşrl~atı idare eden tak, müna~:~:i, na~ari ola· Vazifenizin ehemmiyeti· Açık artlrma ile arsa satılacak Ku 
r ukfıtı Kulak~ızoğlu irJrda bu/unm musahaba n · unutmadan, bu gaye ve E · d it 

Fiati 4 kuruştur daft o ur. anız çok ft1y . tu direktifler dahilinde ça- Belediye ncüınenın en : . ur 
s Mo.0% me'Okiinde (14) metre murobb.:ıı m lili inht' 

Rumi iliıılıırıo ıatı : l ~yahate onbeş .. I şmamzm netice üzerinde fiti 

~ 
1 Nisan 941 den i t~b· a -hıç deyilse ile/- gun ka. p iyük röl oyniyacağrna be dılm lc.ale dıv:ırı arsası açık artırma ile s~tılac .kdır, 8 

5 kuruqtur ı areıı yapmamz e I z e msdık~ maç iı m qlbi sizinde emfrl ol· hamme;, be e.( 100 liradır. llıalesl 3 -6-94 J Salı giifl 
ır l ı r B seat 14 de ic a e:ltleceğindcn talip iplerin yüzde yeuibJI' illa 

OllnQ ieoeıı uyılar 20 kuru l maç arda yeni/meni · u mamzı tekrar hattrlatırım ~· 
r : • i ur. vi kuvvetiniz Ü • n mane- ar.Jcadaşlarım. çuk teminat m.. bazlarile birli/ete agnl güfl ve saatta ', 

zertnde aksi Naim Tüzer cümene mü" cı:uıtları ilıin olanllr. 2-' 

ko 

n 'fi• 1•Pıl•llfi1Cfô 
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Kapah zarf usulü il sığtr eti eksiltmesi 
Mnt. SA. Al. Ko. Reisliğinden : f 

ı - 288000 kilo ıt~ır eti kapalı zarf usul~ ile ekslltmeyc 1 

konulmuştur. l 
2 - Tshınln edilen bedeli 86400 lirıı , ilk temioatl 5570 lirııdtr . ! 
3 - E ırı<ıf kolordımun biltlln gı1 rnizonlnrıvd11 mevcuttur. 
4 - Mtlrrnkarı!Eı l 10 - ô--941 Sah gUnU saat ıo d:ıd~r. ı' 
~ - Isteklltt> in belli gün va sıtrıtta k·,omrnn 3 ~ cı madde 

flirıdn tarli edildiği veçhi le bazı ı l:ıyacıs klnrı tek lif IDP.ktup\nrtr'' : 
r-ksiltme SAatıadıın bir Y!rnt evvel Trnbı:on askeri Sl!hmılm 1 
ko . lıyon relı;liğin o te vdi PtmPlerl. 3- 4 ı 

Açık eksiltme ile soğan alınacak 1 

Mnt. Sa. AL Ko Reisliğinden : 1 
1 • 40 To u sO(l:iu acık ksHt!oe ile satı alınacaktır. 

MlilJ<dl~ 
Süme bank 

Y erlimallar Pazarı Müesseseleri 

TRABZON MAGAZASINDA. 
2. M ıhıım :nen hedeli IODO lıra, ilk teminatı 300 liradır. J' 

3 • Enı. r K·}lorduoun blıtUn gıırnlıonlorında mevcuttur. 2 HAZ İ R A. N [O AN İTİBAREN 
4 . Ekstltmesl 9. 6 9H Pıız.artesl gUnU su t 9,30 dadır. \. l 
5. htelilHerin b~lli gllıı ve s~rntts teminatlarile bi rltktil rrab- ı Bayanlara Manto ' Erkeklere 

ıou tı Yk.ul'l s elıa1tlına komisyonu reisli~foe mnrııcaatforı . 4 • 4 ! 

Açık eksiltme ile süt yoğurt ahnacak' hazır elbise, şapka daı·resı· 
Mnt. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 

1 ..,, \ 1 \ 

1 - 96'JO kilo süt ile 9600 kilo Yi)ğurt açık eltaittme usolü ile A il 
Batın a'.ınt cak.ttr. 1 ç 1 1 y o r 

2 - Sütün tahmin edilen bedeli 120 ) Hra. teıniutı 90 lira. t ı h~) - ~ 
Yoıturtun t.Junia edilen bedeli 1200 Jira, teı:oinatı 90 liradır. 1 f;1 ?ı • ~~ ' 
3 - Evsaf kolordunun bütün ~arnizon~arı~~.a uınouttur. ~:~ ;::oı:e 
4 - Süt ile yoğurt ayrı ayrı ıbale edılebılır. ---- .... -~.-------------------" -~---------- . ~ ~--~ ... 

k ~ = ~·~:~:i~:;~ !eu~~:1: 1v=·~.=t~:ü ;,~~z:: ~:~:ri Sahn~lm• ı- Erza_k __ E--k-s"ı-1-tm--·e-- -·ııa,_"'_n_ı _____ _ 
t'ltrıiıyonuna muracaatları. 4 -4 

Kapah zarf usulü ile sıgv ır eti ohnacakı' Miktarı beherkilo•unun 
Nevi kilo 88(!ari Aıaıııl flatı Kuruş 

Mnt. Sa. Al. Ko Reisliğinden : 1-K-öi-•·a eu 50oo -5500 &o-- -
ı E~m •k halk tipi 9000 ıooo 13,6 

1 - Kqp1lı zut usulu il·~ 432t0 kilo aığır eti ıabn ahoacıııktır Tuvu ·c 30 0oactet 55 
2 - Tlinınln edilen bııdell 10800 lira teminatı 810 liradır. Bulg ır 590 800 21 
'.i - Evısf k.olorduouu btıtQn ıaraizonlarında mevcuttur. Sı.de fıtl 500 600 100 
4 - Ek.slltmesi 9-6-94.1 Paz ~rteıl 20.ııtı saat 10 dadtr. suaa _ı 700 800 9 

ıi 6 - tsteklileria belli gll tı ve sııattı kımuauıı 32 el maddesia· loce ruulya 50 100 17 
sı~t tarif edildiği veçtılle lıaıırhy.'lcakl tm teklif mektuplarını ek H .mn ,. 50 50 22 

11'.l.e saatiııde ıı bir sut ev 'lel komisyona mUracutıarı. • -4 fürııı ızı mercimek. 50 100 30 
Nohtı t 50 /00 20 

Pazarlıkla Un ahnacak 
Mnt. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - Pazarhlda on ton ua aabG alıaaealctır. 
2 - M·Jhaı:ameıı b~de!i 2300 lira, temioab 10 lir.a~-~ 
a - Evsaf k.olordanuo bütün ~arnizoalarıoch me· oattur. 
4 - Paz:ırlıtı 30-5-~-t:f Cu -nt ıünil 111..t 9,30 dadır. 

~o .6 - lsteklililoria halli ırü:ı ve nıtto Tralnon u'.:•ri ıatın 
"

11Ya11uQa müracaatları . 
alma 

Pazarhkla Odun ahnacak 
Mnt. Sa. Al~ Ko. Reisliğinden : 

lııırt 1 - Yıız yirmi ton o iu ıa teklif edile.o tlat komutanlık tara· 
;ı:ı P ıbth ıörUldilğQnderı y ~uiden paurlıklıı alınıe.:ıktır. 

3 
· .. Mı.ıha.millen bedeli 1500 Ura temlııatı 2'.JJ lir•dır. 

4 E.•&at K<>lordıuıun b!ltlla ıaroizonlarıııda me-.cuttar. 

5 ·--· I>azubgt '3~. 5 • 5141 Paroemba e-ııon saat 11 dedir. 
koaıı,1~ lıtekllleriQ belli gUıı ve uatte Trabzon ask.eri sıhnalma 

ııuaıı merac:ıatlırı. 

11.,Pazarlıkla odun alınacak 
1 . ~t. Sa. AI. Ko. Reisliğinden : 

K-Jsrr e şeker 1000 1200 52 
Toı 9aker /OO 100 '8 
Kayııı Malatya 50 50 80 
Üılllll Çtklrdekslı 300 a.50 40 
Çay /O 15 750 
S!lleıt damatc~ ıoo lnO .s.o 
Maka.ı:oo 200 SOO 34 
Pirio~ boya bat 1500 2000 38 
Pirinç UDU 80 /00 50 
Şebrl1• 200 :6:50 S5 
Sllt 10000 t 4000 10 
Sada 500 690 12 
Muhtelif sebze 4000 tiOOO 15 
Ze7tin 1atı Aynlık ıo 20 70 
NliHtı 20 so 50 
Un blrJnıl /to 150 22 
T~ m 200 5 
Pe1nlr Kara şek.er 6 ll:J 75 
Ltmon 500 ıoou 7,5-0 
Yumurta 1000 1500 1,50 
Çlvit 200 2.50 3 
Kırdlızı biber 2 2 50 
Karabiber 2 Z 150 
Odan 1011000 106000 1,25 
Maden kOmQrQ 30 60 2156 
Saltuıı AyYahk 400 .500 ıf7 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

Munkkıt temiaetı 
Lire Kuıııf 
206 2.'ı 
101 2fı 
ı Qt\ 

11 86t 
45 
5 
1 

j 

t 
4.6' 
1 
3 

19 
1J 

4 
7 

6' 
3 
6 

10i 
s 

56 
1 
1 
2 

5 
1 

,o 
21 
71 
26 
50 
80 
60 

50 
16 
50 
fj 

15 
.5ti 

40 
26 
03 
11 
4g 
75 
56 
63 
64. 
68 
06 
2a 
63 
75 
-!İS 

2 .... Pıtzuhk\a !?5 toıı odun satıo ahnacaktır. 
ro · 89 kuru- ~ubıuu oıı ıtedell 312 lira 60 kuruı. teıaloah ~6 Hr:ı 
fo 3 -ş ~r. 

M~ -ıleket H!.tııtııaesiniıı !Hı yıhıu alt yul!ıırıı:h azı!Dl ve asıut ıntktarlarile tiJ.dları ya 
ıllı 36 kalem yiyec2k Ya y.akacılt ayrı ayrı lbal<tlerl icra kılınmak llzere ı 7 gQo mDdJeUe açık 
akıdltmete çı l<arılmıjtır. EluUtme: 7-t-941 tarihine çatuı cumartesi saat 10 de VUAyet M.ııkı· 
mında tophuııtc:ık olıııı Daiıal Eac!1m~ade ib ıleleri yapılaeııktır. liıteklllerla muvakkat temlnatlnril• 

vis 4 ...... p vsa.r Kolordurınn bllU\o g~rolzonlarıodıı mevcutlur. 
ini 5 1 

aıarhtı 30. 5 . QH Cucna gUn!l ıııat 10 dadır. 
ltoıntsy·~~ustaklllerlo belll gnn ve s:ı:ıtlc TrabıflD oak.ed aatınalma 

ka' 98 n1tıracaatları. 

M Pazarlıkla sığır eti alınacak 
1 ntP. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 

dıf· 

2 

• .ı::ı:arlıltla J .. t t . 
~ • M or ı>n aı~ır e\ı ıatıo alıııocılc:tır. 

UUllillCDea 0eJ r i:)' • L • - ı· • • • 3 • E -= 1 u1 111"..1 yuz ıra, temınatı yaz aelc.ıea hradır. 
vıaf kolorduau b·· t~ . ~ p 

1 
° u \111 ~arn·zoı:ılarıada mevcuttur 5: 1 atz~liıtı .2g·6-9U Porş<Jmbe rünii ual 10,30 tladır: 

k . 1 ell'.. leru:ı belli -0aıııyon re· I' . rua ve aaette Trabzon Hkeri ıatıa almı p ıı •211ae müracaatlan. 

azarlıklo Bulgur, kuru fasulye, 
ı· M nohut olınocak 

:1,J 1 _ n;· Sa. AL Ko. l~eisliğinden: 
fııa 1 a~ıırlık.la ik.l biıı kll 8 u Ya, Be, rnz kll h o u lgur, bio beş JÜZ kilo kuru 

2 _ ı., a DO ut alıı:ıac . ktır 

!urq fı'lıl\1:~~:ta•~ btdell Bulgııruıı 420 lll'a temloatı 63 liradır. 
uruştur. Nob. d uuı ammen bedeli 285 Jira temioetı 42 tlra 70 

hİ' 3 - Evaa~ :~ım~hıuamen b"d.eU ıoo lira teminatı 15 llradn. 
iıJ' 4 - Pıt1;arıı~ 0~ unun bUtUıı garalzoalarınıta aıoYcuttur. 
'ifla 5 - Etzakı ı a . 5. 9U Cııma giloU sa:ıt 1 l deJlr. 

. 6 - lat ki ar ayrı •Yn ihale edileblllr 
ib" Ula ı.. a Herin belli ıı · , -.oaata1<>ıııuı g tl ve Saı\tta T ccıbz ·)n ıı.•kert satın al· 
11' a DlUraoHtları, 

4 

mezkar gUn ve sa&tlil mll.racllfttları. 2-4 

ilan 
T1·1bıon fortı tetklkmıuiindııı: 

Trııltzouda Sadık otlu Meh· 
mede MoterJea mueaddık. le
aet muclbluct borçlu Çemberci 
oaıu ö..ııuio ikamatııııı meç 
tı11ıtyette kaldıtı•daa dolay! 
Ttabıon icra tetkik meraiiac ') 

•erUea karar mı.ıc\blnce tlavıtlyo 
mıkamıua kalı11 olmak llzre işbu. 
nrakl Ua blııat H biiukaıe .. 
17 Haziran 90 Salı iUaU 1111l 

Kopala zarf usulü ile soğan alınacak 
Mnt. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 

ı - 100 Toa soğan kepıılı urr uırnlU ile satın nhnıraktır. 
2 - Muhıımmeu bedeli 10000 lira temlnntı 760 liradır. 
3 - EHaf kolordunun btttnn garniıonlarmda mevcuttur. 
4 - Yüoakasa 6 -6-941 cuma gUnll •aat ıo dadır. 
S - lsteklllerlo belli 2nn Te sutle kanunun 32 ei raedd··ıhı· 

de tarif edlldltl HÇblle haıırlaracakları tekllt mektuplnının ek· 
slltme uatiodeo. blr saal evvel Trabıoo askeri 1ntıaaln1a komi•· 
you relaltğlae tevdi ıtmelerl. 3-4 

9 de Trabzo11 icra tetkik. merci 
ıa. mllr•caat edllmeaı .. 1ık8i A k k ·ı ·ı ··t - t lınacak 
ta.luHrde aiyaben bıklmıda iBU• Çt e Si tme 1 e su yogur a 
ıw&ıe 1apıhıca611 uaa ol•aur. Mnt. Sa. AL Ko. Reisliğinden : 

Zayi Teskere ı - 900 kilo sttt Ue 900 kilo yoQ'urt a~ılt ekılltme usulü 11• 
32'* dofumluyuıa Of a•fus satıa ahnacaktır. 

dairoıiudaa aldı2ım Aıkeri terhis 2 - SUUlD tahmin edilen bedeli 112 lira rn kuruş teminatı 
tt1keremi de nufuıu ihtiva edeıı 8 Ura 44 kuruı. yojurtun tahmin edilen bttdeli 112 H ·ı 50 kD· 
biiviyet cüzdaaı ıu zayi •ttim. Ye ruş te•laatl a lira 44 kuruttur. 
aiıioi alao•tımdu zayi c:üzdaaın '3 - Evıar kolorduaun bütUıı garnlıonlarmda mev,~uttur. 
~~ tHkor!ain hiik..mü olmadıfını f 4 - S!lt ile 1oıurt ayrı ayrı itısle edlleblllr. 
alaa eylerım. ı 5 - Elulltmeal 2-6-94L Pasartaıl ıtınQ ıa1t 10 eladır. 
Of : Ziıiae ltöyündea Isa otullarııa 6 - lıtek.lllerlo belll KDn ve 111tte aakerl ııtıaalnıı komlı• 

dilD Abdulaz.i.ı oflu Melt.mot 11&u fOauaa 111lrH11tları. 1-4 
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( Yl!NIYOL) SaYfa 4--"' 
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Belediye akaratı~ırı ic a'"fff as 1 Kırtasiye levazımı 
MefJkii No . Ctnsı Muh:ımme ı k1tı T«!rn inntı /.1u vok n akliya t E:kSİ a rrıeSİ 

meli U m Ku. ko f1 l ira Ku. DEFTERDARLIKTAN: 
1ıle1ıeJırpt1ıa uumsokak C. 

• • ,, .. 
.. .. .. .. .. 

Eıvalc. 
•• .. 
.. , . 

Ayof ilbo erıurum C 
/ıkeraderpaşa kunduracılar 
Ag•f ilbo er~•rurn C~ 

Mentl.erek 
:· Erzurum. C 

tılc.entlerpoşa meydan C. 
Di6•ğltane hiilcD.met C. 

lılcc
0

~dtrp•ıa Çamltkt;i go. 
.. Megtlan 
.. Beledlfe 6alı~f'si C. . . .. 

Agof Ubo önündtlci park 
Çarıı mahallesi hal blnuı .. .. ,, 

.. .. 
• 
• 
" .. .. 
, . 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. .. .. 

-------- ---~ 

2'9 Kargir kala ,, 
27 3 Dükkan 
271 
27.5 
177 
279 

236 J 

• .. 
.. 

213.z35 •· 
200 202 ft1aj~za 2 ı6t 

24.26 2 g8ı düHcan 
28 .5 odalı hane 

231,235.237 3 g6z dükkô.n 
289 Kô.rgir oda 
311 oda ve 6uhçe 

17 Kulup 
11 Dülcluin 
9 Otla 

19 D·ikkan 
6 Tütüra kulübe 
2 

2·1 
Park 

.. .. 
1 Dulclcan 
2 
3 
4 
j 

6 
7 
8 
9 

.. .. .. 
•• 
•• .. 
.. .. .. .. 
•• 
•• .. .. 
•• 

" 
il 

" 
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52 . .., 

IJ{J 

80 
80 
70 
50 
5(· 
80 

170 
65 

JOU 
110 
45 
48 
50 
30 
30 
40 
85 
80 
8(J 
35 
70 

JlfJ 
7.5 
50 
4.5 
50 
45 

3~ 37 
6 
6 
6 
.5 25 
3 75 
3 75 
6 

12 75 
4 87 
9 
8 
3 
3 
3 
2 
2 
3 

25 
75 
60 
7:ı 
15 
25 

6 J7 
6 
6 
2 62 
5 25 

6 70 
5 62 
3 75 
3 37 
3 75 
3 37 

45 3 37 
55 4 12 
55 4 12 
55 4 12 
5S 4 12 

1911 seraei m aliyesi Hazirtmın dan Maqıs gagı sine 
koda Trabıontlan Erzurum tıe Gümüşane ()i/ô.gellerine 
s~vlt.olunacak leonzımı lcırtarsiyen fn bir senelik nakliye· 
/eri 22-.5 - 941 tarihinden itibaren on beş gün müddet/t 
açık eksiltmeqc konulmuştur. Trabzondan Erzuruma mık~ 
/iye bedeli 2250 İira ıne Gümüşarıeye 150 liradır. 

/lule 5- 6-9(.7 Puştmbe günü saat on dörtte de/
tuda.,/ıkta ı opzlaccktır. Talip olanların tcıyirı olunan gün 
fJ e S(lat/a y üzde y edi buçuk dipozito larını yanlarına ala 
rak ktımisgona v e eksiltme şartlarını anlamak isteyenle· 
rin h er ~ün lcutosige deposu memur ·u;ana murac ... atları 
ilô. rı olunur 1-f/. 

Su hakkında ilôn 
Belediye Riyasetinden : 
Farni içme sugu şeh rn isale etlilmeğt başlandığın· 

dan değirrn~ndere ve lm:.11et deresi sularının 1 H aziran 
941 t.1 ihindm itibaren tamam en J:. ,.siltct!ği b!lt>;diye en · 
cümeni kararma tevf ikan sacnn halk a ilôn olant1r. 1- 2 

Açık artırma ile hane satışı 
Umuaı Y. Egk.i M1ı1tı mmen luy·n.., tl 

Kövn Nevi ~ K.. No:_ • ~No: Lira kuru\J .... 

So~uk u Hrne 51 59 !ı5 750 H . 

Dc!fterdarlıktaa : 
Yukarda c·ns Vd e vıı orı yaııh tıııae 15 gllo mf1dtlelle poşiP 

bedı~llo Vtı uı;ık a rtıraııı suretlls satışa çık !l rı\mıştır . 
ilıa le. 2 · 6 · 9U t!lrilıin e .ınUa!ldlf Pdzıtrtesl gUuU saat 14 de 

1apılıscJ~tnd ıu:l talip\Mia yövmu mezkılrd~ yUzie 7,5 temlaat 
m<ıkbuılıı r; ıe birlikte Defterdarlık.ta toplanacak koıniıyooa mura· 
eaatlıu ı . 3 . .,ı. 

Oyun aletleri hakkında 
55 4 12 
55 4 12 Belediye riyasetinden: 
7 5 5 62 Kıılıvebaoe ve kıraatııanelerle cemiyet ve kuluplerde bulun· 
7 5 5 62 durulan oyuıı alctlerlae alt üeyenoameler zabıta vasıtnsiyle mO· 
80 6 kelleflerlno tevzi edilmektedir. 

J jO 9 95 işbu beyeonıımolerln menuata uygun ve sıbbatll olarftk dol· 

Beledill• paric', Od~İar -~~ 60~~--~--4 50- ,_durulup 941 Jlil Haz.irau ayının 20 sine k rlar rutıııı t resmiyle 
A f !204 90 30 birlikte •arldat dairesioe varilmedl~i takdirde kanuni muamele 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

i• ll6o Ers.,ıım C. 
85 

Dükkan ıo 1 50 yapılıtcııııı ll8n olunur. J-3 

Kawnletn•gd •· ii 83 Bina 50 3 10 Hafta tatili hakkında }". I an et v Y4nrntla .,.,ırla 1 ç.. 1 12 •• •ıımai6al4 ı 1 J 

lmerıt lutf•llah soka. 145 H ane 72 5 40 Belediye riyasetinden : 
ga~~ı balıkhanedeki 05~ 176 Hane '/O 3 

80 
Hatta tatlll kaououauo hıtlıiınııi mad:iesinden iıtitade e.:terek 

1ıırme11dere 24 1 p:ızor gUoleri dUkkao ve mne.sseaelerinl açık bulunduranlırno 941 

B 
Tarla mıi!i yılı Haılrau ayının 20 inci gilnUne kadar varid 11 t daireAiue 

elediye E .. maracıuıtıa rubsat lınrc•n• ödeyip vesikalarını yeoııemedikıeri 
, ncumeninden : takdirde tınklar111da kanuni muamele yapılacaı?ı ilan olunur ı-3 

Yu1Carıda mefllcii . ~ 
stntlilc icarları 17 - t cıns 'lle muhamrnrn bedelleri yazılı btledige akl'Jratının birer Şosa kumlattır1lma eksiltme temdidi 

A'tırrn~ 3o-~U:..9 müddttle açık artırmaya lc.onulmuştar. 
rnuvalclcQfıs rnalcb-

1 
.
1 

41 Cuma gürıü s:zat 14 de ic'a edilec~ğinden talipfr,.in teminatı Vilayet daimi encümeninden : 
- .. z ar; e ay;.· - G il 1 T l . _ .. ı g"ln !iaat 14 de encümene müracaatları ilan olunur. 2 - 4 Trubzoa - treııun 11h yo unda 6, Trabzon - Riıe ssbl 

''

.... yoiunda 12 kUomelr.)llk f!>sanıiı k.umlatlmlması için tanzim .lulı· 
Qn icabı dü4üoüldü: Dava t•:ı: metiı:aio de 250 Jira olılufu teabit ııan ("l822) llrı, (67) kuı uşlulı:: k~şfi Uzuriaden uk~lltme mUddetl 

Mi\ıldeı ale bi . mi Dil mu"ıbilindı !ananın müllti· edilmiştir. on 200 temdit odilmlştlr. Mu vak.kat teminatı (211) lira 70 kuruş· 
me~lna\ kıl4'ıtuad~n ~h ık:ınetralıi yetiniQ temamını iıtemelttedir. Davıcı huioeDİ• yedl biHe· tur. 31-6-9'41 tarihine ç:ıtn ... Ctımart~ ril saat q de vilayet mıJ· 
reti telıılit ..,

4
L u arar ıü . Davacı vtk.ili lıaziaeyi aa1i- kııınıoda toplaneo, k olao dalwi enen mende lbaleai yapılaca" tıt• 

• 
- ~amaıQa k · K ye ~alil& olması lauobılo hacek etı ... 

&•rı ay llQl ol•n'- Y•ııın aly .... b L - - d ııteklilerla .... uv ·•lrkııt tımloatlarile enenme&• rutırr.c"'atlaıı. •::ıı illQ o!uııur. ~ y aıı mHo or r.oyua o bllanüniyete mgitaıİD ıirülmıif ı--------u-~------ ,. ,J 

t.hçlı::a Aıliy h U acceliça mevkiiado kaim ıarlı::ao ve 30 Hra defer üz~riadca aekiJ K ld • k ·ı • 
ıaeıi lr.ırarı. e ukul;. lllahlr.~ acı 0 2'lu H11aoı kılın mabaal, fİ · a ırım ınşaat e Si tmesı 

oa 1 lliHedo bır hıa.seaiaia ıauk.abili 3·15 
Esas : 9 4 1-4~ b 

11 
ea Abdi ya kılan mahal a~r-

" 'it en 1 • turuıtaa ibaret buıuamuı oldutuo- Beledı·ye enclimen;nden · 
Kırar : 2J .

1 
10 V• c~nubea baı.ine tarla. ' • 

il h d&D k&DUDİ medemioio 650 iaci d l k ı. H k • ma dut 16U t bb Atoparkm ıimalin en istJ önüne adar gaptırılaca"' 
· 1 İlll: l•baaai Tii ı daki 8 b" me re mura 1111 mıddHi abkiııuaa tovfil"o mez · 
K.ltip : o ..... arı ~96 •••• ile t&1arruf olunan olan ( 3()95) lira 78 kuruş bedeli kesifti pigade kaldırı• 

a11111 •t1ııuıı Y•d' h" kür :37) kuuı tumiaat lıuioeyi Dhıcı ı Maçka h _ ını 6 
1 •u-aiao aıalik oldu · mı inşaatı 30-5- 94T Cuma g ününe /. adar temdit edi;" r . . ıııneyi .uııdııı ... b maliye taratıodao wuddcıa aleyh•· 

ıyeıuıe ıutetuı nlr.ili F,ı .. ~·· raltol b .uııua GzcıriDe · bir ita- diainden lcanur.i evsafı haiz talip lerin agni tün saat ıJ l.. ...u o:ı ınaaı d ya verildiai takdırdo 111uı.. ur ar· • 
· · l:.ur t 

1 
•nı~ e ildiıciatica mu. • de encümene müracaatları ilan olunur. 

O 
•r ının 111 ·ı1ıt· ııauıo temamıı:am .-~ulkiyeti nill hnzi . ı-------~----·----_.;. ____ "'___.,., 

. oluaaa : Mır\.:anın v l ı:ııul:."bilı' "'da b •. ıyctiai tuaıioat 
·u L ., .u..a y .. "' a aeyi aalıye DiUDID& lct;CllİD• ve K" al k e 
m•aeaor köyüadcn Hıc'ı ~11oıu M lbQ lııu ıate•ı•t'ıt zınc Damıı:aa toaei· ti' ~as=& 1 r 1 v ----- ... ·~ı; ,. dav• tazminat ıtabilııaJeo olmasına -..--- ,, 
aet karııı Z:: lı ·'I . e · M. dd · 1 

Davı ı Tcıcıl yeye i:ab ._ alcıyh daveti "•a .. i· ıöre 1Pildd"a aleyha maearıfı mu B Muhittin mahallesinde Tahtani , fevkani yedi 
Muhalt••c ye •. .., •t •l•eıııi•lir M b baıtımtı taaaailıno ı&abal olmıdıgı j k aabaaıadı d rı . •v;açlr.1 ~. . do ehli vukuf .; ." a allıo- 81 ~9. ". 9H tarıluııdo tolllyize n oda mutba ve taş/Jğı havi. üst kattan denize naz11 K 

uıuıme.ya rnalııuı 1alo:ı lt:tltil:.at netıcıı~~r~ ctıle yapılaa yol olmait uzere karar verilerek ' I bir ev kiralikttr. Daha zi;'ade izahat tJlmak görmek M 
K a r a r 1 kiyraetiaio ao ıaenıır arsa davacı vok.ıliain yüzüne karı• ve 1 ve tutmak isli~enlerin Sami D!!deoğlu mağazasına l 

V 
ı lıırlf:nd~n İ Ve . Gzeriade haıı; Dt:ı t aüddoa aleybaOID flJBbUıtla kÇlk· il mÜfaCaatfarI • a 

llfa edıle• it L ı \4 it erki rn .. k "••ol k•y· ça okundu. ""'-=-~~~~~~"'"' ...,.. .... ~~ 
_M_ülıte_llef_io _ıdı_ Mıballeıi u ellet leri hakkında 
O~maa Fazlı otlu ~ender- it yeri 
Alt Mııırlı oQoJu P•şa 
Melamet o . Lutfullab şcnail\ Çarıı eavak -Fırınc~--

• Bat pızarı 
DEFTERDARLIKDEN • '' ~:rb:ruliyoai 
Mahalli ikaıı:ıet ve tic t : 

SaQatı N it yerioio. dı o. ıra 

'ı91 
93 

lOli 

25 88 
2 20 

U öO 

ilan 
Koza aç 

7 64 
66 

5 07 

Buhran Ceza No. .S:...,.....--

ı 53 ij 17 47/J 937 
13 12 9/4 ., 

1 Ol u 'tJ/20 tt 

iGk•h• tevfikıa keyf'yc liıı i~~:.~•h11rı. ınıchul bııluun 
teblıt oluDu. Yukarıcla iai•lııri yaaılt iç ıaü~cıllef aaaalarıQl tarh oluaao VJrl İ 3 r h' ı;al.mada röıtcrilllliftir. 3692 numaralı k.aa~ P 
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