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V oklama kaçağı J 
bakaya saklı ser
best dolaşanlar 

r -, 
Jondormo, P o 1 is, 
Bekçi ve mahalle, 
köy hey' etleri 

Sıtyfa 2 de Dikkatle Hanı okuyun s .. yfa 2 de dikkatle okuyun 
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~42 bütçemiz 394,328, 7 40 lira 
Bir çirkinlik Korgeneral 

ve bir güzellik şehrimizde 
• skele caddesinde İı Korgeneral İshak Avni 

1 t~nbul oteline bitişik Akdağ beraberinde Tümen 
bır lokarata ve bir bak komutanı general Hasan 
kal dnkkinciği vardır. Ata~an ve hemşehrimiz Al-

.. Bu iki bina, o civar için bay Naci olduğu halde pa · 
yuz karası teıkil edecek de· zar günü şehrimize gelmiş, 
re_cede perişan ve berbat H . b V 
b acıme met mevkiinde a . 
ır balde oldGg-u gibi cad- ı· . Ö d ımız Salim zdemir Gün· 
enin denize açılan kapııı- day, Parti, Belediye, Halke. 

nı ela kesmektedir vi reisleri, Jandarma alay 
Evveice de, bir• münase- komutanı, mektupçu, Emni · 

:~1tle iıaret ko)'duğumuz veç yet QlÜdürü tarafından ve 
1 e, şehrin itlek bir cadde. Değirmendere mevkiinde .de 

ıi üzerinde ve iki t:ıaıh yo- aıkeıi meraaioıle karıılan 
lun telaki noktaıında bu- mı ıtır. 
lunan bu yerin. umran ve Sayın Korgeneralımıza 
••ilık bakımından bertaraf hoıgeldin deriz. 
edumuınde zaruret mevcut. ·~-=-=
tur. 

(Lebiderya) denilecek 
kadar. denizle kucak kuca
ğa bulunıoaaına ragmen otel 
bınalarının kat kat b" . ' • ve ı-
rıbırıne bıtiıik olarak. 
1 . , uıun. 
uguna ve yükıeldıgıne yer 
doldurmaıı yüıüaaen. bu 
cıvarda deniıı IÖtm -d . ege ve 
enıı havası almaya ımkin 

olamamaktad.ır. 

Emekli ve pıbalı yapılar 
arasına ııkııarak b ~ 
k ' ugu1ıe 

adar, oıduiu yerde bırakı 
la_n lokanta ve bakkal dük· 
kanının, ıebıre ilk geleni 
mıdeden, ııoı ıevkuıe kadar 
buıandınp, tik111ıdiren bir 
•nkaı yıgını halinde t k 
d.l er 

e ı mesını boş görecek kım. 
•e taıavvur ellemeyiz. 
. Eıaıen, iılib ve tamiri 
1~~i1ı11zlıiından baıka, piı· 
hgı. çirkinliği gözönünde 
bulundurulacak olursa bu 
Yeri~, fİmdıycl kadar ç;ktan 
temıılenmeaı iktiza ederdi. 
. Belediyemizin. Cihan ote. 
lıne ekli ahıap dükkanları 
Y~ktırdığı ıu sıralarda. bu 
C~Tarın f eriablığile, manzara
ıı_ı~. bavaıile alakalı olan 
~~er ı_ki dükkanı da iıtim-
a edıp yıktırmaıı çok uy
gua düıerdi. 

re Den~ı enginliğini göıte. 

- Alman 
Harp Tebliğ_!_ 1 

Horkofta 
Üç Rus ordusu 

çevrildi 
BerllD 26 ( 11. a. )- Alman 

tebllil: Harkot b<>I~esiudeki as 
keri hareketler bnyUk. bir çe 
Tirme barbl şaklin4t giriyor. 
lçl~riode bQyQk. ı.ubh kuvvet· 
ler bulunan Oç Hus ordusu çev. 
rilmiştir. Ruslar tekmil yarma 
teşebbQıderlnde muvnff k ola 
ma1111ş ve \,Qyük kayıplıır Yer
mişlerdir. 

Cephenin merkeı kesimin· 
de k u uetlerimiı otuzdan faıla 
meal.Un yerı ele gıclrmişlerdir. 

Jıme:n iölDnüo cenup doğusun 
da Huslarıo hücumlım aklın 

kalmıştır. Lapoayad ı Alman ve 
Flo lutaları haftularca sOreo 
muharebelerde bir çok. tQmeol 
hezimete u2raıtmıştır. 99 uncu 
bisikletçi teşkllimiı çok derin· 
liğine tabkim edilmiş mevzileri 
arazloln zorluğuna v~ düşmncın 
laadcı mukavewellne rnğmen 
yarmışlar. Almon savıış uçaKl.ırı 
dUa 2ece logillereuln cenup ııa· 
hııln<le ~QçUk bir denız Osııına 
lnmaı.: ve ı-•at ı:ın bomb!ilarile 
bombalamıştır. 

Londraya 

cek bır kapınuı d . bley an 
semtıne açılmaıındaki b 1 • 
ın· • h 1. ı e edı 

ana ay ıce geniıiir. 

Göre vaziyet 
Pek karışık 

Londra 25 ( • . a. ) - Roy. 
ter Tillloıveoko ku netleri ile 
mareşal foobak kunetltıri ara
sındaki muharebeler Harkof 

d Az bir para ile çok fay· 
a eld~ etmek ve balkın 

rahatlık ve aailıiına biz 
e~lemek için bundan g::~ 
bır fıraa t olamaz 

. Y aı' a girerke~, ekti, ek
fı kokular yayan bu köhne 
aııkaz yerinde, yeşil fonlarla 
bezenmiı güzel bir balkon 
ıneydana Ketirmenin, bele· 

bölgesinden lıyom cephesine 
geçmiştir. lzyoın bölgesi Alman 
mukabll taarruzuna aahne olen 
yerdir. Vaziyet pek karı~ılı.tır. 

diyemiz için bir övme vesi 
lui verece ğ: kadar, halkın 
gönlüne göre de bir iş ya
pılmıı olacaiı muhakkaktır. 

Çulha 

.................................. -----..................... -.ııı .... --

Maliye vekilimiz mali politikamız 
hakkında izahat verdi . . 

Fevkolôde kazançlardan vergi alınacak 
Aokora 25 ( n. a. ) - an. 

ynk millet meclisi bugUnkü 
toplanlısı r.da Cumhuriyet büku 
metinin mnll politikası bak.kın · 
d M~llye Vekili torafanden ve 
rilen lzrıhntı dinlemiş ve bUtçe 
mUı<ıkerelerioin devamı müd
detinde meclisin herglln toplan 
mnsı hakk ı:o dakl teklifi kabu1 
eylemiştir 

Bütçe e cllmeoioce bnyuk 
bir dikkatle tetkik edilerek he· 
yeti .umumiycnin tasvibine su
nulmuş olıtn muvıızeDel umu· 
mlye knnuou ile 942 mali yılı 
için ~9ii029479 lira masarif tek· 
lif ve 39ı328740 lira varidat 

tesbit olunmektrıdır. Bu husus· 
ta Maliye Vekili tarafmdan ve
rilen iıahatta yeal bOtçe t9U 
bUtçesloden 48 kOeQr milyon 
lira tasla bulunmakda Ye bu
nuodıt yeni sene içinde yeni 
hizmetler Yeya mevcut bb:net. 
lerde lnkişafleır vadinden T~ 
mim mnd .. taa işlerine !Ayık 01 . 
duğu ehemmiyetin verllmeıln

den ve ayol ıamandı bu hız 
metlerin umum vaılyetlolo her 
tnrlll inkişaflarının dllşüoülmOş 
ve gereken tetbirieria alınmış 

olmasıodan Heri geldiği ve en 
çok ve en seri inkişafları gös
teren mHarif He nlfiı Ye ziraat 

işlerhıe de gönüllere ferııb ve· 
recek derecede tahsisat ayrıl· 
dığı bildirilmı:!k.t11dir. Vekil bun 

soora fevkalade kR~rınçlardıın 

olanacak vergiden \>ııhsetmlş ve 
sermııyeniu normal g eliricdeo 
ziyade fevkalılde ahval ve şera
itten fıtydıılanaruk elde edlltıo 
bUyOk kazançlım yalnız noı·m:.ı 
zamanlara mahsus vergiye tebl 
tutmakla iktifa etmenin ııda!et 
ic1pları ile tellf edHemiyeceğlni 
ve ancak tevkaHide knıaocıo 

tesbitindeki İSP.b t derece.sinin 
t"'reddüt sebebi ola bileceaioi 
söylem(şdlr. 

"~~============-::..:...==-=--:...==:.:....:===== 

SPOR: 

Türkiye birincilik 
maçları 

Türkiye birhıclsi Hııı biye olda 
Türkiye futbol birincilik 

maçları Ankar ada , 19 
Mayıs stadyomunda yapıl
mıştıır. 

İlk karşılaşmalar, 23 Ma· 
yıs cumııtrtesi günü lzmir 
Göılepe ile BtşıktaŞ ve Tür· 
kiye guruplar birincisi Trab· 
zon Lisesi gençlik yurdu ile, 
Harbiye gucü arasında ya-
pılmış neticede lzmir, Be· 
şiktaşı 2-1 le ve H~rbiye. 
Trabzonu 10-2 sayı ıle yen. 
miştir. 

P a z a r gunu de, 
Trabzon - Beşiktaş ve l:ı
mir Ankara karşılaşmıştır. 
20 binden fazla seyirci önün
de yapılan bu ~açlarda .ta
kımımız bir gun evvehne 
nazaran daha güzel bir oyun 
çıkarmış ise de sıfıra karşı 
4 golle yenilaıekten kurlu 
lamamıştır. 

Esasen Trabzonun en 
~enç ve üc dört yıllık oyun 
cula;ından terekküp eden bir 

Taymis 

ne diyor 
Harkof taarruzu bu 
seneki muharebeler 
üzerinde çok mühim 

tesirler yapacak 
Londra 25 { ı. a. ) - Tay. 

aıls ask~rl mubarrirl yazıyor: 

Harkof tuarruzuoun neticesi 

bıilrkında do~ru bir fık.ir edlne
b!lmek. için biraı zalban geç 

mest llzımdır. Şimdiden bilinen 
bir şey varsa oda bu tHrruzuo 
bu seneki muherebeler Uzeıio
de mUbim blr tesir yepacıık 

mahiyette olduQ'udur. iki tara· 
ho ka1ıpları bakt.anda tam ra 

kamlar bilinmemekle beraber 
Rusların Almanları itıtlyııt kuv· 

vetlerlnl dı kullanmak zorunda 
bırakmış olması muhtemeldir. 
Bu takdirde Alman harp planı 
Herdeki hareketlerin g~lişmesi 
bakımından ciddi bir tarıpı bo 
zulmuş olmıshdır. 

Günlerin içinden 

Doktor Vehabı 
kaybettik 

Diyarıbakır sıhhat mü· 
dürü değerli hemşehrimiz 

doktor Vehap Erzurum yo· 

lile şehrimize gelmek üzere 

iken Erzurumda ani olarak 
irtihal etmiş ve cenazesi 

dün ikindi vakti Erzurum
dan şehrimize getirilerek 
namaıı iskenderpaşa cami· 

inde kılındıktan sonra ka
labalık bir cemaat Yedaatile 
asri mezarlıktllki ebedi isti· 
rahatginına tevdi edilmiş tir. 

Doktor Vehabın bu ani 
ölümü muhitimizde tees~ür 
uyandırmıştır. Kardeşi emek

li binbaşı Süleyman Corcana 
ve ailesine taziyet beyan 
ederiz. 

Şemsiye 
takımın, Türkiyenin 30 yıl Bütün metHimler, kendi hususiyetlerine göre piyasada ki b;,çok 
Jık bir takımı karş~sında bun- şeyl~rin dt'ğerlerinin birdenbire nisbetsiz bir şeki/~0 yükstl· 
dan başka bir netıcc alma mesıne H•bep olurlar. Hele şu zamanda her sabah, ınsanlartn 

sını beklemek baksıı.lık olurdu yaşamasını kola.11/aştıracak her şeyiıa ortalıktan çekilmesi veya pa-
h.mir_ Ankara maçı da haga binmesi ile akşflm oluyor. 

çok heyecanlı olmuş ve bir 
gün evvelki galip lı.mir ta 
kımı bire karşı S golle ye 
nilmiştir. 

Ş
imdi de bıı mevfimden bekle11en en tabii 1'ir hadiı!! olon sulu 
bir yoimurrın etrafı bifer sel mecrası haline koyduiu bir ra
manda sokakta iri yağmur damlaları altında sırsıklam olmağa 

mahküm birisı için acobcı lıanzi şıy bir şems iye kad1r deR"rli 
olabilir ? . Kurnaz yofmur biraz sonra ~ldetı kaçıracasınr b;/rfiği 

bir yolcuyu bütıJn lıiddet ve şiddetile rslatmaza uğraşrrken bu yofcıı, 
s 10 karşıloşmalar dnn ya

pılmış ve takımımız iımir göz. 
tepeye kıırşı çok gUzel ve ba se'ltsiyesini hangi defer ölçüsü ile değtrlendirse onun bu igili-
kim bl oyun oynumış, neticede ğinl ödeyebilir ? . 

3 - · 4 gibi küçUk bir farkla şemisye b~kadar faydalı bir neme olduğu halde onun ba biJ. 
yenilmiş tir d 1 ğ e r Beşik tıı ş • yük iyili il mukabılinde ve bahusuJ kendi1oine hiç güuenilme· 
ve harbiye gücU karşılıı şm<ı sı . . . . 
1_1 le son bulmuş oldutund,.0 \ yrn havalarrn hatm ıçın o~u güneşlı günlerde bıle elden bt· 
Ankara harbiye gCcQ Torkiye \ rııkmalc her şeyden ıuel fJefasızııktır , . 
futbol lllrlachıi OllllUftur. Zeki Yalmrırderelı 
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HUKUKl BAHiSLER: Doğdukca: 

Poliçenin H u k uk i 
Mahiyeti, tedavülü 

..... 

Yeşilay 
Bir arkadaşı geçirmek 

üzre, vapurda bir akşam 
geçirdik. 

Güneş battıktan soaıra 
Yaza• : M Kemal Ergüney sulara sinen korku, esmer 

Pollçtı PlrJ nakline ve hu- leal denir, ıorıln•orkl ilk ha· b. ..k~ t 
ıuaUı krPdl lbdHıoaa n ıta 01• 1 bir renk ve engin ır ıu u 
dutundan dotrudı dotruya mil artık bamllllkten çıkmış Ye ile indi. 
para l lol gOrQr Bu lUbarla tl clrontı denilen •nklı geçmtı Sahile kadar titreşen 
caret sabıaındı bım emin Te oluyor. lldocl bımlJ: birinci ha· perdeye cisimlerin silueti dü 
bemde kol Jlıtla it gOrOlme1i mili ve keşideciyi bu poliçe 10 fliyor, hayat ve hareket 
ol te111ln etmtı oluJor. zQnden a"" 

P 11 .ra1acaıı zararlara kar· nokta, nokta ıııklar halin 
O Çe ile dotıa borçlar •e fi m11'ul tutablllr. YIDi cirOD· 

alacak ar umum·ı baı.nmıerdea tal ~ de beliriyor. • ınn a.edl ne oluna olıuo l 
ayrılarak kamblJo bukukuoı Se11izlik, ayın doğmasiy e 
KO t fi takt en IOQ hamil tarafıodao d · d" 

re ııa Je edlllr. Bu aıevl ti muhataptan poliçe bedeli istifa deruni bir hengame e erı ı 
carı ıenedla tanılml kınuuua a..ıı111 1 ve pul, pal ı•ıklar sularda 
aml hQk - oc Jt kadar meı'ullyetleıl ,, 

r llmlerl lle tıbdlt ıdll· bakidir. raksa başladı. 
mit ve ancak bu suretle temi H Nazlı ve şımarık bir kız 
nıt altını ahnm111 Tt tebllkeye ımll pollçeala arkaınoa 
me1daa Terllmeqeıl imk\rııar• fllancl1e ledlJe edlnlı der H edasile Ay, limanı, koyu 
ba1d olmuştur. Poliçe metninde lmıı eder. Ciro formülü bun- hırsla sardı. 
Y•ııl cat l b rlerl lkl1e •Jrı ır. dan ibaret değildir. tia1ao da Karanlık ve sükiit; kıs· 
Bunlardan blrl kana111, dleerl hımıı ialm taırlh etmecaeo yal· kançbğını gizleyemiyor, 
lbtl1arldlr. Kaaoal tabirler ya. nıı lmıaıını ıtarkl ~una beyaa Biri ışık ve hayat verir 
ııhnaıaa .. net kai11bl10 kuıa 
k111ca bhaı1e ıorıaeJlp ıdt bir ciro denir. Bu nevi ciro edilmiş ken diieri boğmaya çalııı 
senet mıblJetlnl dabl lktlaap •Hetle~e mubıtıp para11 PO· yor •• 
edıaJyecetladea matlubun ls liçe1l kla lbraı ederse ona n • Galebe yine tekniğin; 
llrHı KDçleıtr, ve llattı lmkaa der. Bir poU9ede lmıa adedi parlayan elektrikler, karan-
111 bale ıırer. ne kadar çok oluraa o ol11belte bğı hançerledi. 

lbtlyarı tabirlerin Jazılmııı tıdıYQI emalJetl artmıı olur. Pulatan~ye gidiyoruz. 
ketldec:lnla ınusunı batbdır ÇQnkQ bOlQa bu imzalar yek Tablo bizimle )'Ürüyor. 
Fakat bu ıuretl~ konulan buıu dlterlne ketlhtırler; yaol ıoo Bunu seyrederken, haya· 
al bir kaJıl bukukt bl b U 
teTllt edeblllr; k aunı rta~~!'ıcer am poliçe bedellol keodlodeo ti, tabiat sevgisini daha çok 
.UQl.rdlr POll evvelki ba•llden daha dohrusu anlıyoru• 

• çe kellmeaı: ke ı • •· 
de tarihi ve mabılll b ' clrontıdan ıl~aıadatı takdlrd~ Çevremizden sesler yük· 
lımı b ' ımmn ondan e ıı.ı 
k • mu •tabın isim ve adresi "• • ne ve nihayet ke- seliyor : 
etldeclnln ialm •e adresi, rı' tldeclye mllrHaat etmek bık· _ Yeıilaycı olam•z mıyız? 

kat keıhlecinln lamı kendi l kıaı balzdlr. H h 
Jauaı lle Jautacaı. •el e G - ay' ay ••• 
lla4e oım.. tart;,: mu ıet. 6rlllnıorkl imzanın çokla· - jnan ve karar 1 

o •necat Pi au bımma butukl m111oet1ertul Bütün gözler bir şalııa 
mubat bıo pıraıı :.~o miktarı 'k•neUetdkmlf oldutu atbl po· dikildi • Kız.ılayı ihya eden 
baJ, vade 1101 P Jeceaı mı. llçenln dı ticaret aleminde laik adam, yeıHayı da ihya ede 
mıa Odentcttı; &l~::~a De za. Olduğu kı1metl te1lt etmiş olu· cek l . 
••11 botutı blr Jazılaıa. JOr. Ateıli sözler, inançlı ka 
etaea. Olaktı mıbıur teşkU rarlar. Nihayet, binoazariye, 
ıoraı•&ıaUade c::::r•lı;eler Zayi taıtikname yaıilay kuruldu. 
.... ı taıammoa - tir. )la. 9"1 Sular ,.ırpınıyor , ışıklar 
reUe t 1 - -·ı -er. Bo ıu . ., .. •••iatle Trabzoa orta k ... 

- -a en llO&ret .. Lt .. bi •L• • 00 .. Z ırpıyor aaaıa llk. bamuı leaet b r .. .. ııunııı aınıf ınliH • • 
bataba lbraı ed1Uplarıtuıe1q mu alclıtı• t1atikaamami zayi ettim Tabiat memnun; onu ae· 
Mllau. V bedeu latlla Y••iaıai aleoatuadaa zayiınia bük veceğiz, lıayata yükseleceğiz. 
PC>liçhta :..,. •:'* Tadell bl, •G 01 .. .&ıtı•ı illa eylerim. Yıldızlar gülüyor. Rüzgir 
mUe llVı ıaaun dea •neı !at. Dıbak.baae mahalleaiadea okşuyor. 
•• le•edl blr ba o~ar; b11 tatcUr. Ha•za otullerındaa Gece güzel bir kararla 
der. KaJdetea llt~ ..... .tını M111tıfa otlu bitiyor : Yeıilay kuracağız. 
•eıea ber PGlt 1 talrlb tdU. M1 h•11t Nuri ioydan aŞ. Ç. 
rıadaa mubaı.boe btaau tara --:----....... ~...=..:.:.=::_:;;;;;;;;;;~=-=~--==----..-....;;;~=----= 
bir ba ka111ı1 da vaaaı Olmadın A k k 
emre IRUbırre evtı ecllllr, Jını çı e siltme ile Levazımı kırtasiye 
08Jl det~er:'· Ha1nıı POll 

lak.Qatadı Yerlr D ~lr •lktat nakl' t k 'it • 
deala bululcıotl Ve PUaıı ''" ıya 1 e Si mesı 
retle alarak .... tl•ll bYtl bu ıu T rabz L ı d 

.. .. ,, ......... _._ · on ~ırtasiye m•m ur uğun an ·, 
• Olur. - -.... et 19t2 ıe 1 .. 

Bo aıua .... ı_ Trabaallda neı mıll1eıl bızarıomdıD may • g1tyu ue kadar 
... --.1e Ciro aı.._ 14vızı a Enuruın aTe GtımOşaae .ııay Ueıioe s vkoluo cak 

ı<aıcının ~cun.J ·- .ten ll:ı Kırtaıl1eaha blr ıenellk aa~ltyelerl 26-5 - 962 tıırlbla 

İ 1 ô n 
Tr bzon tere. m mur luğund l : 

Açık artı rna ile perayıt 

çevrllrcek gllyrl mPnkulUn ne 
olduıtu 

Tr bzon dabttkbane mahAl· 
leıiod blUll sokaeaoda kanunu 
sanı S37 tarih ve 4 - 5 numa· 

Bütün yoklama kaçağı, 
bakaya ve saklı ve 
serbest dolaşanlar 
hakkında ilan 

ralardn kayıtla Askerlik ~ağında o 1 • • 
O ıJrlmenkuınn •bulundua?u vatand ş rd o yoklama k ç I" 

mevki, mahRllesl, sokağı numa· bakaya ve sakla Jra1'ııak. sure-
rası tiyle serbest dolaşaalarıo 11 

MamUştemllat bir bap ha- , fıil ye hareketlerine kal'l surett 
nenin 16 hi11ede bir hissesi. ih t 11 k 0 ur 

T kd. 1 k. m t n aye ver me zere as 
11 ır o uoan ıy ~ : . -"c 
l'amamına 4000 1 rıı klymet ı ~ çatında olanların nurus ~ 

t kdlr edilmiştir. ilanlarının yok.laması Te ber 
Artarmaom yapalscağı yer haogt bir suretle nutuı cQıd•• 

KllD saat : ları olmayanları matdur k.ıJllll 
Trabzon icra dalreıl oonu. mak tçlo nuruz cllzdaıu tedarlı 

de '25- 6 - 94~ perşembe 1ıiloU 1 @dloceye kadar buulara mahalli 
sı.at 14-15 de 1 DUfUS llalrt:tlerlDC8 fototraflı 

ı - İşbu gafrimenkulüo muvakkat bir vesıka verilecek· 
artırma şartnamesi 26-5-942 tir • ve bu vesikalar bulunduk· 
tarlbtndeo itibaren 929 - 136 tarı yerlo Jandarma veya Eaa· 
numara Ue Tr1&bıon ıcra daire niyet dıtlrelerlnct görlllOp aı•· 
slnlo muay1eo ouıuarasıoda hallin en büyük mOlklye me, 
berkesin gOr...,bilmt:ıU ıçlo liÇtk.· muruoa ta~dlk ettlrecekıerdlt• 
tır. lıtodıa 1azılı ulırnlardao faz. Bu kabU vesika bıamillerlnde• 
la 11uılawat almd. ısUyeoltr uan müddeti gJau Ud ıy urtıı 
Jşbu ıarlaameye ve 9ıy - 1':6 da ııufus teıkerttlerloi alma7d 
dosya numaraıııl" mewudyelı· ıar olursa bunlar te11bıt ve d 
mlze murııcaat elıneııalr. • 

2 . Artırmaya itti ftk için yukanda dest edilerek maha111 oufua da• 
>aıılı kıymetin yn:r.d11 yecubu._:ıı.k lrelerlue teıillm edıleceklerdlr • 

ııllbıUode pey veya ruıHı bır .liaıılı.anuı Köy 1 kaa11ba ve we.bJrd• 
leLD .ıa\ ıneıüubu UIVQI eilll&cektırU~•) bUlUll80 firari, bak.ıtJll V8 J01'.• 

11· lpotısk ııahlbl alacaklılarla dıter 
ıl kdaı ların vıs irt!lak hakkı ııaüip lamıt kııÇJklöflDIU Dıınnwaıarı 
leı uııo gıı.yrimenkuı ll1oeruıdeıu ha.ltla mabal bırakılmamıdC Uzere Jall 
rıoı lnııuıaııe tau ve waıırafa uıur darma, .POlii, Bekçı ve mahalle 
vlaıı l.idıalarıuı lş u ılAntarılunaen mUm ıısillerlle kOJ lbllyar btJ 
ır ıareıı ) ırwi gtııı ç.uııie tıvrakı . 
mll•bltoterwı blrluı.ı.ı mıııwırt)eUm1 etleri, mUl&mıtdl lakll>aUıt oaO· 
ıe ııı ıurnuııurı ıcaıı ı;<lıı . -.ıı.111 u.a.ı kelld buıuuduklara elbette ve 
dto hakları tapu B1 ı 111 aatıa olma wlltııtıerhıde &>ulunan yerıııerlJI 
tıııs~a 11auı be<ıe.unı "4Y111fmaauıcwı aa~erlik muameleleri tıbll m.ıb. 
aarı11 M.aıırıar. 

' UôelMrUen ı;ü .ıe artırmaya veri 111y1k1nda yUrüllildOtllııcıea 
• 1ıııu ucuı.uıer •rurmı& pruuwııııwu yabaocuar Uıerıaae t-.dluk.ıl 

ıı.uaıuı vıı ifUıuıuu ruı&.ıumaıı a.ınuı yupanl. bu kaDU tıfb.sa teauı· 
\ e l uı.ıiarı Uıwaweıı 6abu1 etın1f 
ad v.. ıuua uı:uıui"laı. dUtl~rlnde 1&bıt11y1 lıMber Vdıi 

6 Ia,rl.Jı. ed • u w da ıayrl lcırek zabıti:l warlrelhe ea J• 
ıı.ı:Dlllll UIJ del ua mlU:iUUl ıwı.ıra 8Ske&:'Ük ŞUbeliU6 leiılmlerl 18" 
• ıı \ oıı; arurıuı a .ı.ııuu tıa. nr a.nc..lı. mıo eaıhtı.:~1Ul1' . 
ı,rlllWll. OO<lelı UWJ WlllUU JHJllltıWl lblkln lli1ell bir J8Q~Jd• 
> li2.Qd yel.W1i ~.., ıuwu vı:ıya 

qLıf hl.lılyıııııu ILla ıoıua ruchı&al O!a.11 lctlll W8l UI lLlbl.UiWillllU lÇill bil 
'1.ııı r .u•~ımıaı uıwı;.ı.pı.ı. btıcleı t.mıw g~rfğluce llar"ILet ellll .. 
LWll&lllJı o &•Y .,ı:uuu d11 tewın lerl Uilil CJ,,uıur, 
.ıcJUIİılf a.ıı:..ııı.1 &&ili WllClllUWluaJI 1-----·----------

•M.UI&) 11ıkw :uı. .ı.ı \'Ull arura.nuı. 

t L,uıııuu.iü ~ı .il. a& ıı;ere art rma 
ıu ıı lu dallı& ı.e.u.ıu voı h) U.C-1 ı.wıuL 
hılı&wı u.taAı v ı :.H. giluQ aynı »a&l a 
ya' ı ıca1' .rurwıaaa, llııil ııau, .-ı.e 

> ı:ıı D aııu:•ıııına t nanı oıaıı cUger 
•h~ıı.ıı.uıaruı u rı;a~ uıı.li.u11le teııua 
ımıw alc.llııı.ruuu woıcwuunıı&ıı ı~a 

y• \1.lııııa.li. 1&rlu11, ı.ı. ,.uJı. art.ırana 

ııaıe dlllr, ö ) .ı blr del eıcıe 

,u ını :&H hale 1ııı,;uwu. ve .. tıı 
luetıa au.19ı • 

6 ı 11.eudiıwuı ibı&le 

"' u ı.u .lilU.• .. ı.ı 4 lill) & ver.l!osn 
uıdb e~ ı~ nııe .) ı verwzae ibaJ.e 

.araıı ıt11111.,1u11arll ıiaiDıleıı evvei911 
ıvıuwıı. W.il.Wlıı uu ıw .ıı.uı... arıı.e\D&11 

ul.l"!ıll bttlluU11 a ıı.ııı& raır.ı o1ur.ı& oa.a 
raı.ı oıu.az veya 
t>uiwı liUla hoı u 10 ıııııı mlidde\ 
"' ar&ır aya çıka thp o.ıı. çoll arlırıuıa 
tıaL• .cıuır. al U•<t'" a uıncıa.ıu ıar& 

, •· ıı"'ı,eıı & ihU11r ıç.uı yliır.cle 6 ı.ta 

luı•ap oıueau.ak aı.ı. ve dJ.ier zarar 

11 an 
'lıebzon mahkeme başkAtebıDdaJI: 

1 uzıu ç ıı.atj wıauaueıııu.ı.ı• 

Hamoı '" tittoıba Oztulo Yd S• • 
adet ve .M1:lanat ve f ıalwaaıa 
şaılan wutaııarut oıautr.ıura ıuı· 

ıu ç~şwe wıdıaaueımıat YalLt ıs· 

tapuıuu.ı kil&&uuu uvveı WJ2 tada 
Vd tıo nuwaraıııııaa k.a11uı 111 
tar öf ı Kuş oğ u 1' oku bıtueat 
ve avı tıuıafı PöŞıt)'&ıD ogıu t• 
1:&rl.aı:ıı Ku~ oaıu D1mllr1 nueal 
Ta Cttpll~~• ı.rııuam uu mabauı 
ve lıswtıwı 16UO Uru wuuaıa· 

weo iUfw~ut bir bap ııaae 

uluz illD 11ıuıldellu &ıall~ı& ç1~•-

111wıwur. 

YGR ıı:~• on be, gQn mlddetle açık. eksiltmeye konulmuştur 
Jıpılılakt e 9 -6- 942 ııla günU saat on dortte d•fterd rhh.ta 
Jldl -•çu~·dTıllp Olanların tayin olunan gUn ve saııtta yüzde 
ille "rtQı 11I>Oıltotarını 1ıolarıoı alarek komtsyo ı ve eksi t
llltnıurıaa~e ertaı •alı11ıek lıtlyeııle.fln beı gO lurtas y1;; deposu 

Ayırmak""' 
H•r Jbe 161 

dert Gök ~· doat •Qıp -"· .. , .... t••ribaaillitıa Jah rlleJt Ja 

na IDurecaatıarı Uao o'uour. 1 4 

• ır 1) rıca hU.kw ııacel kaJ.ma.kıı.ıtıJ. 

aı ur1y11lımıı. ıc a.ıı. '8haii oiunuı 
auue ll~J 

Uı&y d w.ııı1'ulün yu.ka da gö•tarileıı 

:..,ı • • • ıt42 Laııhııı<le lrab&en icıa 
<lalrtııJ ııdaım•ıJa ışl..u ilı111 ve göıılerı 

h:n artırma şart ıı.m ıl daıreuııde 

11utımcııa11 ı.ıuıı u uııu . 

öiriııcı artırmul 2v • 6 • ud 
tarıhıuıı cııııtlll~an pt:rşewb11 g uf1 ııaa& 
• 4 ı.ı• ı uw.,ııu ıııuıı.ıı:ııwıı 1>1ı.1 ı.;uıı.ıi 
odarıııda ıc a ecJilo:c.ıJu r. 

Al brwa eartııame!eıi ~ü • ı; -~ 
S n 1 ı ııııuıluden iUbareıı herıte.ı
ıöreou u b•• ıç 11 •ı;ı.il.tır. 

Aruraıaya ıvura1' ıçw yukaııU 

,razılı kıywııllıır.ı&& yQzde yı:diouçual11 
ıuıılJelhıUıı nııkıt veya mıul bir t>aO• 
1'aoıa tııınioat meklubıı vıırileceJltif• 

..... --11l•dtr lltta •tın .... 
1r. .... ,. iaaa•ak Har -il bir 
aelr.te •ihaık ' oaa •ot •ar. 
ıab ualeti, ::: IÖrtaı, dıtu 
olaabdar. akter bit6alı11 

Hayatta dllruet . 
datu kadar '-lk •••dara ol. 
•lfaıt rahhılara 1 

k daha da f •alı 
layıeakaıa. B ' 1 1 Jlıllllere raat 

• ..... hl 
mllJtefıt JilZltzleri .. ak.la,., 
bakilr.t ıı .. Diardaa 

1 
dotrılarliıa, 

ti· llçtnr. 1'hlak oldlk. 

Her 11aıı .. llleai doet ...... .ıcı... ... 
,. ..... 1 • IOk ka,beda,. 

IOll.g 

BiRKAÇ SATIRLA ==== ,_,,.._.....,. 

Ser kldoryan 
Piyl~sada bu nevi aigaranı~ bu 

ullJDad .. • 
f d 111• Tiıyakıleri tara-

Yolc c:;: an ııkiyet edilmektedir 

Sırklcl 11 
bayati maddeler ataıında 

oryan • ' 
•••illa b' sıgara11nın "yok,, ol 
aa.. rı .. il' kıymet ifade etmeme· 
lQJr ~men, tiryaldlerce bu yok-
L • Piıuıç kadar .. 
•adar eı.e. . ' Y•a ve faıulya 

~·- L~~Jetli addedilmekte imiı l;ell••-iz k . 
• alaaaya razı olup ta, 

ıigarastz durmaya raıı olmayan in 

sanlar görmüıliıdür. 

Fak• ıerkldoryan bulama· 

dığı için 40 yıllık ibyadından vaz 

aı&çen "nevi" tiryakileri görmemiı, 

duymamııtık. 

Tiryakilerin bu aamfaıi arzusuna 

uyar1ık serkldoryan ıiıaraııoı bolla· 

talım. 

lştıu g1&yrııııeukuU11c Uzerw•e ııitili 
olaııiar 11Aıı larilııııd•• itibaruıı oııuef 
glln içioc111 enakı ııU1•1>.1te1ı..rUe blr# 
le m wur1y.ıti111ız11 bildirmaiic11r1•r • 

nlrinci lllhrmacla allrö1en pet 
mubanımeıı kl.> metlerin yQzde 1etaalf 
beflnı bulDllld gı taktır4• eııço& aru• 
rauın lalllıhudu baıd .ıı.a.ıwak ~ 
artırwa ougUıı daha uzıttıur. 

Ve on ııooıuı hitamı olan ö • 1• 
'14.2 tarıhiııe t.ııı.oü1 t:den pa-..ırleai aıııa• 
ayııi mıırki ve aaat da yaıııaca• 
iJı.:ocl artı mada ııa1rımenku1lcr aJI 
liok artırana ihale .. u.ur, 

üöıterU11ıı 1411a • arurmıya ııtl• 
rak edıınler artırma şarta.am•_.ı 
okumuw ve JQumiu malumatı ~ 
n bwıları laAlllmea kabul eı.il 
ad ve ıtıbar oıuaur. 

.Hu huauata ula malWDal U-. 
late1enier llj' • ts4 a u m r a J. ı 
409J•1a muracaaL •ıl ... leri 1181 
oJuııur. 
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.. ,_ Bir Kitap _../ 
SEFERBERLİGİ İSTER! 

f apolyon'un nı h " .. " b·ı· . . H b" k «ış ur sozunu ı ırsınız « ar ı 
azanmak İçin bana üç şey lazım, demiştir: 

1 - Para l 
il - Para 1 

ili - Para l » 
Bizce ge l"w • k 

l A ' nç •g• azanmak için de üç şey 
azımdır : 

1 - Kitap 1 
il - Kitap 1 

III - Kitap ı 
ad «b~i~ fair , bir filozcf , yahut bir fen 

amı •ıtun b . . Ak d d b" h 1 eşerıyetı ala a ar e en ır 
Sözle bu aya kyaratır veya yeni bir şey keşfeder. 

, anca muayy b. 
bir nesle k d .. en ır mesdeye ve muayyen 

a ar gotürülebilir 
Fakat matb b" k" • 

dünyayı dol ub ır ıtap böyle midir? O , bütün 
aşır ve .. t" . . 

Evet k.t , u u~ nesıllere ıntikal eder.» 
' ı aoın cemıyet .. . d k h" b" rolü vardır B _ uzerın e ço mü ım ır 

hakiki kıy•••."et una rbagnıen biz , kitaba bugüne kadar 
... ve e emnı· t• . 

Bir viiiy~tte o'- ıye ını Vtrmemiş bulunuyoruz, 
k. ~unması Jazı l 
ıyede okunnıu m ge en mıktar bütün Tür· 

yor . Da· A 

neşriyatına ve mekte 1~; .. ımı ~urette yllpılao radyo 
veziyette hem b p e gond~nlen tamimlere röğmen, 

en emen bi d -· "k B mes'ulü &im? B .. " r egışı lik olmıyor... unun 
bütün ög-ret a,ıta butun yevmi gezeteier olmak üzer 

men er b-t-
hepimiz· D" ' u u~ ana , babalar ve nihayet 
kaışısın.d unyaca. tasdık edılmiş bir şabeser tercümesi 

Yazm a • yevmı gazeteler bir sütuncuk olsuo yazı 
ıyor ·· -

ana b b •
1 
ogretnıenler bir saat cık olsun konuşmuyor. 

, a a ar ve n·h h . . k. l 
Ya l ı ay.:t epımız ı ta p a mıyor ve 

yı m~sına çalışmıy 
I t oruz • 

like kç en çıkacak, tıştan girecek her hangi bir teh 
kit ye ~~şıb manen mücehhez olmamız için, bizd.;; bir 

ap se er erliği ister ! 

Yal m '! e?idden Yetmişe kadar elele verip kitap oku· 
ı ıcane erse b" k. 

. ır ıtap modası kuralım · sahaya sınemaya tiyatr • , 
davetl 'il . _oya, lokantaya , gazinoya ve bütün 

ere e ernıuzd k"t l k d ı· N" nikabt d" - .. d e v ı ap o ara gı e ım . ışa.nda, 
edelim a H ugun k~, ·dogumda ve bayramda kitap hediye 

· asılı ıtabı se ı· k. . . . 1 ve M 1 , ve ım , ılap scvgısmı yaya ım 
acau ay ın şu s .. 1 . . . . . . 

ze 1 . . oz eı ını çerçıveleyıp mekteplerımı · 
' ev erımııe ve halkevlerimize asalım : 

« Okuma · · mayı ıevmıyen bır kıral olmaktansa oku. 
seven ve kita b l b"l f . . 

tercih d . P u a ı en akır bır adam olmayı 
. ,,... e erını · • Gençlik ve Edebiyat 

~ ' 
!ı Orkestra başlıyor~~ 

•Her nnğmesl nakle.! r bir J ı ziL lınhru • ı • ok • 
r cslra bıelı)or, dinle orkestrayı ,, 

Cane..,imd 
S . e yaşıvan ey sevimli güzel kız 
ensız ba l • 

Seur d na par ayan ufuklar zu.'met olsun. 
, e ~rsem h b . . 

Her b. me ta ı bır gece eger se:'1Siz 
D _ " yıldız beynime damiJyan afet olsun . 

ogup şa ~ikas d 
Ta gö ı- in an Kafkaslarm apansız, 

·Ey şii~ u~e daml1yan ilahi parlak yıldız 
mumessili h ı Bu şiir de •. 1 a . ey mısra aşan k.ız . 

gı sana şair emanet olsun 
Düşerse eme/ k • 
O··ıu-ru·· - . 0 u hedefine ermeden. 

m umıdım; b - -
Yaşarşem eğe n . agından gul dermeden . 
S . . / senın iJf:"kma can vermed"ln 
evmcım ·· .,, ... 

· gozyaşfarım, gıdam ih:.net olsun .. 
Öyle büyülendim L 1• • f 1 f . l 

• I{ sevyı e S" t.s•y e , 
~lft::sl:r~'; kanşsa Peygamber nefe)iyle 

enn.e 1 ıam edtlse Tanrı irBdesiyle 
Sensız oraya giren Zeki'ye lanet olsun! 

Zeki Yaamurdereli 

-DEBIY~ 
Serenat 

11/mmı serinletmek pencere camlarmda 
Kalbim ne kadar da sıcak I .. 
insana ferah/Jk verir bazı 
Tat/J hatıra/art anmak ... 

Hayata katlamltr mı 
Taze ümitler getirmese. rağmur ? 
Ne olur, gözlerde berşeyi ol:uyabilsek. 
Bakışlar her şeyi aydmlatsa ne olur ? 

Gök yüzünden süzüle süzüle insek 
Bakir sathma bir gölün I 
Suyun izlerinden gitsek sonsuzluğa dek. .. 

İşitebilsek sabahlan 
Bütün yalvaNşlarJ bülbülün sesinae 
Yan uyamklcen. mahmurken yan. .. 

1-fcıkb 1rıınccıy 

Günah. üzme boş yere 
Fatma. Fatma, gül Fatma. 
Nolur bana bir kere. 
Bir kerecik gül, Fatma! 

Saçlarındaki hara 
· vaktı beni ne çareı 
Derdinle pare pare 
inan. bu gönül. Fatmaı 

Ah, hele o gözlerin 
Ne esrarlı. ne derin ı 
Aşkınla bu serserin 
Bir şeyda büıbül, Fatma ı 

Her günüm, damla damla 
Ağulanıyor gamla . . · 

· Sarar beni akşamla 
Maten1den bir tül. Fatma ı 

Böyle hep senden ırak 
Yana yana, kalacak 
Gönül. içimde, ancak 
Bir tutamlık kül, Fatma ı .. 

Gurbet 
"l.emnleddio !Camu,, ya 

Gurbet , gönliime •cı • 
Uıkuma elem gerdi . . 
Aynlığın kırb ıcı 

Beni ger/ere serdı •• 

Gurbet beni lcül elli , 
Sararmış bir gül etti .. 
Ve bahtımr tül elti . 
Bilmem kım/ere Vardi ? .• 

Kc·ncil Bahir AK!ıVCI 

R ll hum 

Fi RTI NA 
• • u stümüz:le kararmış bir 

sema . altımızda köpürüp 
göğe yükselen. engin bir 
su Vdr • • V"'! sonra >uç· 

kmp bağrışanlar . .. 

Tasalnndırmıyor beni gemi
mizin ak saç// , esmer ,Yüzlü dağ 
gibi dalgalara baş eğp secde etmesi, 
inleyip titremesi • batması fÜksel· 
mesi ... Rüzgarm cana1tarlaşan sesi. 
suların ~eminin göğo;ürıde şaklayan 
nefesi; kulaklartmda duyan b ·,elin 

, dile getirdiği haz dolu . içli bir ki
tara ahengi yaratıyor, 

Korkanlara. hıçkuanlara gÜlüyor, 
şaşıyorum ; çünkü asıl flrtm~yı ben 
taşıyorum . gelsinler de onu içimde 
görsünler . . seyretsinler göğsüme 
sığmayan kalbimm çılgınca çtrpın
masrnı . karlaşan kammın tutuş<Jn 
damarlartmdd şimşekleşen akışını, 

tamsınlar ruhunu k3VU'an sihirli 
ateş gözleri . anlastnlar frrtınanm 
ne demek olduğunu I ... 

O fırtına bir zam3n sürM. diner 
rüzgar. durulur sular .. Bu ru~un şa 
hlanması. hislerin çalkdl<.:nması gön 
/ün ftrtmasıdrr; drner, bıtermi ki hiç? .. 

Muzaffer Korlu 

15 :;i'heser Homırnı: 

3- ClariHa ( l74i) Y.ıı:an : 
Samuı.I Richardson . Bu eser 
en uzan l1tgiliz romar.ların

dan biridir, sPkiz ci/dP. zor s·ğar; 
fakat onıı sonuna kaclıır okıımaya 

sabır gösterenler hiç t~ pişman 
olmazlar. 

4- Tom .JJos'ın bikılyesl 1749 
Yazan: llenry Fielding bugnn 
yıışıyor gibi b ize yıtklndır ; 

Tom J ınes do blHQn devirlerin 
tabii lusı.ınıdır. Fıeidlag'm bU) Ok 
lüğG zıımıınındıı henıeo ıwlaşıl 
mı~tır . Zaten listewlziu içinde 
iılç bir roıııııncı yJk ki hayHtıada 
~öbret kttzaomış oimıısm . Bnynk 
eserlerin. bill.rnssa bUyllk roman· 
farın kıymeti hemen lıemen is
thrnıtsız bütUa mu ısı rlar tara • 
fıa9ım anhışılmıştır. , ________ r. 

Okuyuculonmıza 
Yazılarımızın çokluğun dl' n 

ikinci kıt'a musabakamtzda kazanan 
ları gelecek sa)·ımızda bHdireceğiz. 

~·~F4!~~~·~·"• .... iZ....•~Eil ..... rn-'•., 
a ~ 
.:1 (,)n-:> ~ '1 
t:i .::.; ~i-la.~ CVa.na.f r;ı 
'!1 -ı · :ın ~r w 

Gözlerin ruhumun mezarı Olsun. .!j ;::.<fef>iyalç1 ıı lilıaf <Jlkıno( ~ 
Aşkımın kadehi hıçkırık dolsun . !J crr{lrnıza girrni~ Gufunııııo•. ~ 
Zarar yok gençliğım aşkınla dolsyn . ti: crr- · .. ~ 
Yalnız bir tebessüm, bir bakış ruhum. ;, ~.rcır,/l)rı(fa yazılı~ıc '1 s .. , yazı ve <l)iirferini Cı;Jefecek ~.~ Saçını hsyatın karı örmeden, ~ 
s~ska bir sevdalı. gönül görmeden . ~:~ scıgırnt7ll(m:i[il;aren z vkfe i!· 

~ r Gel gülüm ağlatma . acı dermeden . ~ okU!JacakstnlZ, li 
Yalnız bir tebe:süm, bir bakış ruhum, a l3 

M. KEMAL 9.•:aEiaE.1i2aa:i1&~~· .. 

• 
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Yeni sene mahsülünün 
Stok markezlerine 

na kledilecektır 
Vilôyet makamından : 

'V
• tYendi senedmahsulünün stok merlcezluine sür'atle 
.. Yt " erece e aakl" · t · h 

anadolu ilô l . ın~ e~rn ma sadile ceniip 'De orta 

top/ 
v . yet ırınne ımkan ni sbetinde /azla kamyon 

anması ıcap egl d · · d 
bu tıunt k l d e ıgın en aıa;ıclalci 1<1.rtalar tl11/ıilinde 

a ar tı ça ı~mak ı' t' le derh. l ·ı · .. s ıgen amgon sahiplerinin 
o 'Dl ayete murac al etmeleri lô.zıMdır 

yacı t~lıdi~a';:,,~n!;~~ ~:tılc • beuzi,. benzin. !"e yağ i~ti-
temı'n ol k g ak yeter tlerecede topra o1isine unaca tır I' 

2- Nale il ü;rd/i 'll t h. l . . 
nisbette oerilecelc _ · ası a sa 1P nrını tatmın edecek 

3
_ v ııle ucretler ton başına hesap edilecektir 

namgon ar tren hat/ -
nakil ücretleri to role of . ~rı mev<'ut olan gerlerdı 
lcedilacektir v ip 1 isıne aıt olmak lizere trenle sev· 

• ı o • an yalcın ol l le lcedileeelctir . tın ger ere aradan se•-

4- Nalcligat zarn bi H 
lccinun .sonana le _, d anı ' azıranJan en çolc tlcincl 

GqGr ır. 

-5- ille çallş · rna ge•ı cenüp t1ilcigetleridir 

Vapurdan .sahile sahilden v~pura 
naklıye eksilmesi 

inhisarlar başmüdürlüğünden . 
Pulıı~ne inhisarlar id ' 

Japrak toton lle b 
0 

ş areılnden vapurla •evk edilecek 
vapurla g lecek ımbal J ~emulat ıandığı. •e muşamba •e 
ho evaıım denk "" 

' purdon ı hile ~ e sahilde~ •.acı •e mamulı-
bu esyacıo em harlardı10 sah 1 vapura kadar kayık •• 
hamalıye nakliyatı şırtoıuae~ie •e Bahlidıo ambarlara kadar 
llın ll bıren 30 -5 9.2 muoublnce 15-5-942 tarihin 
•11\ l \ - t teriblne mo cilt 

• kt.dar ı~ &01? llltıdd t1 18 cumarteıl gunu 
T a 11 P olanların şeraltl e el ekıiltme1e çıkarılmıştır 

zarfında Pulatııne lnblaarlar Q~n amak üzere bu müddet 
_olunur. m ürlOQGne mnracıetıarı uan 

- - 3 • 

Elektrik şirketi ak ·ıyonl 
annın 

satınalanma müddeti 
Belediye riya t• d 
22 M se ın en : 4-4 

T ısan 942 alcşa J 
ra6zo11 elelctrilc Tı- le mın a mubayaası hitam bulan 

6asaa müddeti i~i ~r b Aronim ıirluııi aksiyonlarını mu· 
mataıarrır olrnatn n le anlcalara veremi yen 'Drıtandaşların 
rile 11- 5-94z a arını teminen belediye m•c/' . k 
le d tarih· d . . .. ı.sı artı· 
h~in' bir ag müddet[:" en ıtıbaren 11- 6-942 tarihine 

d~ de"arn edilectkt~ubagaa işine ıUideki şartlar da· 
- Akıigen f r. 

ı 2 Alcsigon ıatı 332 kuruştur. 
nada~ alınacalctır. 6edeltcr; Y•lnıı Trobzon iş banlca-
T - 1'rabıon lı . 
robıon 1, 6e •rıcinddi h. · z 

lcardıldor nkası namına ı'l,l! o.mıl e11n oksiyonlcmır 
ı veya un nıudd t · · · cJ, del/eri fedi '9ıta9a ver'ikl . e ı ıçın e yola çı· 

4 - ge olanacaifır. "' sabit olacaUarın be-
l '- 1$a terntlit -
aca1e: rnaracaatlo maddetinin laiı 

--:--;---~'•:n~n~oı~(Grı fiilclc t amındtın sonra yapı· 

Y • 1 •lınrn • .1 ard· ıgocaıı ı &n olunur 

ım sevenl•r cemi . 
mcınfaotına S" yetı s at ım;rksinema 
Ev ve b h . • . a ~e ~ 

1 . Vakfikebir ~ i 
sınde Abd· kazasını K.. 1 
b" b ı oğlu li n urtalli lcariye- ~ 

B ır ap e" il b" asan kızı A ı· B l 1 
İ satlıktır . T eı· ır fı"dıklık b ~ ı ~ tanın a 

Fabrika d il ıp olal\lar D a çesı acele ~ 
.
1 

sın a iiziın Şek ~ğu Şekerleme ı 
ı ao olunu • eı cıye ınuracaatlan i:1 

1 

Erzak ve Saire Eksiltme ilanı 
Beşikdüzü köy enstitüsü ve eğitmen kursu mü. den: 

m lktıırı Muhammen Tutarı Muvakkat 
teminat 
Lira 

Nevi 

Ekmek . 
Pirinç 
Makarna 
Tuz 
Kuru fuulya 
Sığır etl 
Koyun eti 
Pat-:ıles 
Erlmit tere yatı 
Gsz 
Kesme ıeker 
1'oı teker 
Çay 
Yuınurt& 
Z~ytla 
ZeyUn yatı 
Bulgur 
Sirke 
Blma 
Kuru QıQm 
Keyisl 
Limon 
l abıo belnsı 
Yo~urt v., sQt 
Salamura, yaprak 
Pır11a 
Arpı 

Sımıo 
Kuru ot 
Odun 
Sabun 
Soda 
Salça 
Top latlına 
Portakal 
Pathcan 
Domates 
Taze fasul1a 
Dolmahk biber 
·raıe UzOm 
Taze incir 
hıyllr 
T..ze kabak 
Nohut 
Mercimek 
Yerli beyaz peynir 
Kaşar pe1nlrl Kars 
Plrlnf UDU 
Kuru bım11 
Kuru tacir 
Sarmusak 

Kilo O. bedeli 

100000 
6000 
3000 
-tOOO 
6000 

20000 
ıoooo 
ıraooo 
12000 
ıooo 
1590 
2500 

so 
55000 
3500 
'4500 
6000 
600 

1000 
1000 

600 
6000 
800 

ıocoo 
800 

6000 
10800 
101150 

5500 
290000 

4000 
2000 

6Ci0 
6000 

20000 
50000 
10000 
5000 
sooo 
1000 
1000 

30000 
5000 
oOıJO 
5000 
2000 
2000 
aoo 

1000 
1000 
100 

9000 

adet 

adet 

adet 

adet 

K. S. 

19 16 
80 

6 
45 
60 
70 
20 

200 
37 60 

120 
ıoo 
1800 

3 
90 

150 

20 
20 
90 

160 
5 

140 
25 
70 
20 
16 50 
15 
ıs 
4 

100 
25 
80 
20 

4 
2 

20 
20 
ıo 
20 
20 

5 
20 

30 
70 

170 
9(~ 

250 
60 
50 
20 

Lira K. 

19160 
4800 

2i0 
27(}0 

12coo 
7000 
aooo 

24000 
7tı0 

180u 
2600 
540 

10)() 
3laO 
67~0 

120 
:dOO 

1350 
~ 
250 

1120 
2500 
{)60 

1200 
1782 
1642 
Bı) 

11600 
'4000 

raoo 
•O 

1200 
800 

1000 
1000 
1000 
ltiOO 
200 
200 

1500 
1000 

1500 
1400 
300U 

270 
2oOU 

.soo 
60 

18(.l() 
soıao 

1- Beşlk.dü~n köJ enl'tltUsa ve köJ etltmeolerl 1et11llrme kıırauoua 1 
943 tarihine kadar lbti1acı olaa yukarıda mDfredatı ynılı erı1k HSlllre l ı 6 
barea 16 gllo mUddetıe açık ekı\llmeye konmuştur . 

1437 
360 

18 
202 
900 
525 
1~5 

1800 
S'l 

lS5 
187 
40 
78 

23> 
506 

9 
15 
ıoı 
67 
l~ 
84 
1~7 
-u 
~o 

ı!ia 
ııa 
61 

870 
auo 

'J7 
3 

90 
60 
76 

150 
10 
75 
15 
'!5 

112 
75 

K. 

00 
00 

00 
iO 
00 
00 
l)Q 

00 
2ö 
00 
ÖO 
60 
75 
·u> 
25 

00 
00 
'..ı!) 
f)I) 
lö 
00 
50 
00 
00 
60 
18 75 
87 50 
00 
00 
f>(,) 

ou 
00 
00 
00 
00 
00 
o~ 

00 
00 
f>U 
00 

112 50 
105 00 
2'lC> 00 

20 ~s 
187 50 
'J7 50 
a 1a 

J3ö 00 

6 942 den 31 S 
~Hl terılılndea ltl· 

2 - Şartn11meler ber glln okulda görllleblltr 
3- Eksiltme 26 5 94'? sall gonn saat 9. SO da Vıkfikebir kaıası bel~Jiy ... dılraalı.ule m11· 

teşekkil komls1oodı yapılacaktır . 
•- Muvakkat teminat miktarı her erıakın nlzasında gösterilmiştir • 
5- lıteklller Tictsret odasında kayltli olduklarını dalr belıe ibraz ıdec :!klırdlr • 
6- lstfklllerio- 2490 numarala kanunun 15 inci mıddt!sl ahkamına &Ore muvakkat teminat 

mııkbuzu ve mP.ktuplarıoı ekslllmeye başlamadan bir saat enellne kadar tedarık edecek ve ek· 
slltm3 saatlerinde komisyona tbrez edfcekh~rdir. 4 4 

R A D Y O -------.. 
Meraklılarına 1 

M ... d 1 r----------- UJ e ı 
1Ollİif~).ıl~AC3A.ı1'1f.ll>İATOlll 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
; 

..... -- .... 
1 Gibi dünyaca tanınmış üç büyük müesse- ~ 

1 
seden getirttiğimiz l 942 model radyolarımız 1 

\...gelmiştir ... - .. 1 . ..._ 
ı Salonlarınızı sus eyecek çok güzel tipler- 1 I 

deki yeni modellerimiz ses ve lambalarının 1 
dayanma keyfiyeti b .... akımından fevkalade _ ı 

\ üstünlüklere maliktir 
··... 

1
[ Dinlemek arzu eden ve fa:ıl~I 

izahat almak iıtiyen radyo me· 
Dikkat ; Ekimlatör ' Batarya ,aklılarının mağazamızı teıriflerini 1 

bulunur. . dileriz. l ' ~ 

HAR UNLAR Müessesesi 
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