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Elekfrik şirketinde ~ 

senelik içtima yapıld-;-

-----------------------
? • Şirketin bu toplantısına 

ait dikkate şayan tafsilat 1 
gelecek nüshamızda verile 

11 cektir. 
\.. .) Haftada lkl rtera çılcrır • Siya sT G~zete - Trabzon • 19 lncl yıl- Sayı 287i 

Gelecek sayımızda o~ uya 
caksınız . Çok zengin bir şe 
kilde Yeni yol çıkıyor . 

Fiyatı 4 kuruştur 

lhlamur 
Memleketiuıiz.de yetişen 

faydalı ağııçlardan bi-
ri de, lblamur'dur • 

lhlamur, ilaç oluşile, çay 
yerini tutuşile ve nihayet 
ağaç hahnde ihtişamlı gö· 
rünüşile başlı , başına bir 
kıymettir . 

isminde , yumuşaklık ve 
ferahlık ifadesi sezilen bu 
ağacın faydasile birlikde 
susunuı• ve zevkinin derece· 
sine payan yoktur. 

Çok defalar, sayfiyelerde 
koca bir sahanın güzelliğini 
temin eden tek iblamur ağa 
cında , şifa!ı bir tebessüm 
gördüğümüz olur . 

Onun ıtır la tüten bassa · 
sını, Trabzona mahsus müz'iç 
ve muannit nezlelerin teda
vısınde , ne kadar iyi aoh · 
yoruz • 

'-- --~ 
Nisan 1 Çarşamba 942 • İlan satırı S kuruştur 

Meclis Grupunda 
.,,,.. w 

,- iaşe meseleleri konuşuldu-, 
\ Başvekil beyanatta, Ticaret vekili izahatta \ 

Sürmenede bit 
mc1yin patladı 

5 ölü 2 ağır yaralı var 
SO.rınene llmanıo:ı b a ğ l ı · 

II1mdl Karabacal< ldnreıiod·~kl I 
\.. bulundular 

~ - ./ motor, Qiruun'dan Silrmeneye 
giderkt!D, bamdl, deniz QstUode 
yUıeoyuvarlak bir cisim ~Orrnllş Ankara 1 ( a. a. ) - 1 irtiba eti:iii muhtelif mev 

Bu harbın 
Tarihi yazı lirken 
Ankara mühim 
bir mevki işgal 
edecektir 

Cumhuriyet halk partisi zular üzer3ne söz alan ha· 
mec.lis grubu umumi heyeti tiple. den bazılarının beya · 
bugün saat ou beşde reis Datına vekil tarafından v~ · 
vekili Trabzon mebusu Ha rilt:n cevaplar dinleudikten 
san Sakanın reisliğinde top · sonra kürsüye gelen Başve
landı. Celsenin açılmasını kil doktor Refik Saydam 
müteakip kürsüye gden ti· umumi heyetin bugünkü mü· 
car.::t Tekili Mümtaz Ökmen zakerelerini hulasa ederek 
memleketin bugünkü iaşe bazı iaşe meseleleri hakkın. 
durumuna müteailik ihtisas da ktsaca beyanatta bulun · 
ve ticari meseleler hakkın muş ve bu beyanat umumi 
da umumi h~yete mufassal heyetçe tasvip olunarak cel
izahat v~rdi bu izahatın seye nibayet verilmiştir. 

=-= -,, 

Fikret Çağlann Konferansı 
Bütün vilayette ziraat seferberliiine doğru 

ve bunu şıtmandırıı zanederek Türkiyenin bir milyonluk: 
motoruıııı almıştır. 

ı..ıotor, cıver11 lıkelesioe mü~emmel ordusu ile 
yaoıı~ıocı. bamulesl boşallıl 11ş I terazinin a ... 1 ) ğı 
Vft dışarı çekilme llrllın~a Si.)0 g r J Ill 
kıılao ena meyanında bu yu. istediği t a r a f a 
varlak cisim de kumluğa fırla· eğebilecelı-İ id-
hlmıştır. Bu ıırada debşetll bir ~ 
iorilAk olmuş ve karşılıyacıl.ır· dia ediliyor 
dan Hısmdi'oio iki çıcuğila be· Cenevre ı ( ıı . ıı. ) _ Jur. 
raber Uq kişi ölmU~ ve bir kaç nal döjene ve gıızeleııi, TOrklve 
ıtl~i de atırca yarıılanmırtır. ne yapacak, başlıklı yıızısarda 

Yaralılu, memleket hasla· dlyorki: Harp uı.adıkc'l tıır8fsız 
neıine getlr\lınlşlerdir. Bunlar devletlerin ve ordulııruııo ebem· 
arasındn Hemdi ve karııı da 1 miyeti artmaktadır. Uu bul ıs 
nrdBır. ·r dl b. . J keri kudreti bUyOk olan 'l'Ur· 

u mUessı ba se mu ıtı· .· _ ., 
ml:ıde d~rlo bir teessUr uyan- ~ıyeye kH.~ı gösteıı.en sıkı 11-

darmı,tır. ' lakıı !{ibi izah lder. fJ.ıttıt bazı · 
ları T!lrklyeııio bir milyonluk 

1 Hükumetimiz bilhassa bu 
Her ağaç i'eı.elci1 • ve 

yetiştirılmesıode umran ve 
servet bakımındaa fayda var. 
dır. Fakctt, ıhlamur gibi süs 
"e servet zğacı bemto, he 
llıen aı.dır • 

Kızılay eşya Piyangosu mnkemrael ordusiJe terıızlnin 
yetiıııiz dahilinde ,işletilme· a~ırlığını istediği turafıı tğebl-
mekte olan arazi yüzünden Km ay tarafından terlibedl· leceğini iddia ediyorlar. Bu se-

Onda dığer ağaçlara kı· 
yasen bır başkalık, bır oa· 
aırhk ve asiıhk vardır. 

harbın doiurduğu korkunç 
bu~ran anlarında ziraat İŞ· 
lerine verdiği Lüyük ehem
miyeti halkımıza daha yaki 
nen bildirmeK üzere ziraat 

müs tahsiHcrimizin sık sık len eŞJll piyangosu 29- 3- 9-'2 beple Törkiyenin, ırerek mat. 
iaşe darlağma maruz kal . pazar glinn, Halkevi slllonunda tefikleıin ·ıe gerek mihver 

ve ooter hu~urunda çekllmlştlr. deYletlerioln lıızao gizil ve 
makta olduğunu ve içeri· K ı it azıınaa numara ara 11 bazım hnrendir!cl vııntlarlle kar· 

_ Arkası sabite 2 ~e __ mıılbtı llstelM bın.ı!lıınm~tsdır. şılıışması şe~ıı .c~k t.ılr şey de. 
mütebaHıalerimiz.e yurdun ıras.a:a:ır.::aJIQl:a~---~---~-S;t2 -..-~,. ı .tlldlr. 

her tarafında konferanslar ft ""{T • l 
4 

s f ! ' Bu harbin tarihi yazılırken 
verdirdi. MüstahiUerimize i .l. en l'YO ay a i Ankara mOhlm bir mevki i~g·ıl 
tohumluk ve ~übre tevzi n . I' edecektir. Sloil' barlti biç blr 
ettirmekte de Cl'evAm edıyor. i Gazetemiz gelecek sayımızdan tarart:ı TUrkly_ede }id.uğu. kısdar 

Eskidtn, 'f rabzonda her 
eviJl babçesınde bır defne 
ve bar ibtamur agacı bulu 
nurmuş • . rıu .kadar obun 
yctıştirmek adetmış .. 

i !ayetimize gelen ziraat ve· i G . . de Aııkarııdul kıtdar geoış ve 
Konferansçılar ara&ında vi B itibaren yine dört sahire olarak çıkacak- ıl şiddatleome~ış va hıç bır_ yer-

A • _ _ • ıı tır. a.zetemız bundan sonra, Pazartesı 1 ıncd antlrikalar, teıtipler, tıız · 

öuou, bugun her nedense 
ıbmal t:twış ız.dır. 

Çayıo pahal.ındığl şu 
. ' . 

sıralarda , ıtııamur un yera 
ve degcri buyuktür. 

Her halde ev bahçelerin
de e;:vvelce olduğu gıbı bır 

ıhlamur agacı bulunmuş oı

sayaı , çay ıstıbıaki hayli 
mıktar azaıır ve belki, ık. 
tüıadın ıkame kanunu, bun· 
dan güzel bır tatbık 11nhası 

bulamazdı_. 

Yalnız soguksu tarufta· 
rında tek , tuk raslanıhrn 
ıblai:nur' !arın, mıntakamıı.ın 

dıger taraflaıına da yayıl
masını gönül o.: kaaar ar:ıu 
ederdı. 

Aicsç dıkme mcvsımi 

içinde buluııduğuwuz .şu 2ün 
ler, iJu nevl &gaçlardau hıç 
degılse bır tane olsun yetış 

tırmeye gayret göstermemız ı 

yerinde otur. 
Diger taraf tan belediye-

kaletı şube mudurlerınden 1 ve Perşembe günleri çıkacaktır. 1 ylkler, tebrikler. iktlıııadl Tur. 
milli şaır liehçet Kemal Çağ· ~~r:-=-~~-=~~~~c~'!S~~~.,lı kiyenia izzeti nefsini koruyırn 
ların kardeşı Fıkret Çağlar =-- -- . --= bıı mllcııdele ayai zııma()dn mu· 
merkez Of, Sürmene Ak· Ayasofya civarındaki Meydan Hamamı barlplerlo ona tttarruzdan çe. 

b 'V kf"k b. k' d l · 1 . t l kladiklerhıl gösterir. Hollanda çaa at, a ı e ır azala- ere er t:emız enmelı ısı ı mıyor 1 ., . .1 1 1 1 d . .. .. . . . . ve ra~ıo Btı 11sı ç n Yh nız ııs· 
rın a ve Beşıkduzu ıle Yom · Ayas ot ya civarındtık.i knçak Şebrımız:o en bOyO~ _ve en kerl seb •pler llerl sürülrnO~ı:ıe 
ra nahiyelerinde konferan · küçük derelerin ve dere boş işlek hliwamlarından bırı olan de kuvveti haklkl Q!ao ve coğ-
sını Yermiş ve bu konferans· luklam:ııa pek pis v~ ldrli bir mAydan bAmamıoın ısıtılmadı~ı rııfi durumu itibarile tıu c>G :ı bi· 

. şikayet edilmektedir. "' 
larda bınlerce köylü müs- halde bulundukları görülmOştUr. Odundı1n tasarruf yapmak rlooi d~recede bir mevki lşgnl 
tahsil hazır bulunmuştur. Sinek Uretme(Ce elverişli surdlle gayri mtşıu bir kazanç eden bır devlete karşı nynı 

Fikret Çağlar fazla mah- olan bu dere:cikleria temizlen· teminine ma luf olsn bu balio, tarzaıı hareket dQşOnOlemez . 
sul almanın yollarını gös· mesinl ve akanhcın teminini, balkrn zıırarıodao fazlı sağlığını Mubar!plerln tek Umid.leri 
termit m k. . d boledlyemia:in temizlik BHerll- tebdit eyledltine şUpbe yoktur ikna surel.lle TUrklyeyi vazıyet 

, ısır e ımın e serp ""i d b ki ' · . me lü -
1 

d _ ır. 0 en o ıyoruz. Sıığhk , 8 temizlite hlzm~t almııy11 razı etmek.ten ıbuettlr. 
usu nun zat ar ı ol ugu T kl h . l d k ı . etme!'lol beklediğimiz bıımıım Ur er uıyıt peş n e oşma· 

nu_ ao atm~ş, bır karış top · \(alemin 'l.Jcundan ların, yurtlaşlsrın bııstalanma· dıkl:ırı için ne vııidler ve ne de 
ragın dabı boş bırakılma· - - ıerına ve zatUrre'ye tutulına- ı tebditl~ı m!lessir olmıyor. 
masını söyliyerek vilayeti- F utbôl sahası ve Tribün lıırına sebeb ve Aınll olmasını TUrkler devletin kurul!usu 
miz dahilinde işlenmekte 0 • Eğer bir parça 'pora meraklı iyi karşılıya'llayız. f tarafındaa bırakılan esere da\. 
lan arazinin b. . l . beıuz, bir kerre oluıo eabaya Ataka~tırlısrıo dikkat naza- 1 _ A it 2 d _ 

ır mıs ıne ya gitmişseniz üıt terııftaki tahta rıoı cekerız. r ası e 
kın olmanın İyletilmemektc b . = 

tfımsegi ve u gaııp ıüaıse~ia Haftadabir 
olduiuna iıaret etmiş ve yaoıoa çivilenmif "Trihüode bi· 

Osmonltca uydurma mı idi ? ıyı hayvan beslemek için da· !etsiz oturulmaz ,, cücnleaini t.ışı· 
ha ıiyade hangi yemliklere yan eğri tenelr.:e parçaaını gö r müş, 
ehemmiyet verilmesi Jazım olr.:umuş Ve acıda olıa gülmüşıO· •• Sayın Ulnı refikimtzln yankılarından mtılberodir.,. 

nüzdür. 
gelecegıni anlatmış 2 irai Hariçten ıetirileoek iakem· Hayır, bin kere hayır • . . Vakıa O>manlıca, mazbut bir 

kalkınmanın, ziraat sefer- leyle oturmak kabil olabilen bu grameri bulunan tamamen müstokıl bir dil dt'ğildi. Lakin ° dili 
berliğimizin dcriu ve şümul üç kazık be_. tahtada. ibaret tüm . tğer vı rsa . teşkil Prlsn kelimeler ve onların ait oldııklart Ji. 
lü manası üzerinde mükem- ıeye tribün demelr.: Ve bunu bir sarılar çolc eski ve köklü hatta bütün bir tarih inıtidadınca dün· mizın , bir çamlığı, olduğu 

gıbi bır de ıbıamur'1uğu ol-

malıdır. 

mel izahlar yapmış ve vila- levlı3yla beıkeıe ilin ctmelr.: 11i yanın büyük bir lct1mı11da halı.ı saydır edebi birer dil idiler· . 
ı-------------1 hHyet ıarip ve gülünçtür. /şte Osmanlıca dedifimiz dilcle . ki bunun varlığını sureti 

Parklara, meydanlara ve 
yol kenarlarına yetişimi 
kolay ağaçlar dikilmekle 
beraber, cnuayyco fasılalarhi 
iMamur dilumini de ıhmal 
etmemelidir . 

Ihlamur , bulunduiumuz 

ahval içinde de bize en uy. Her ııafta binlerce aeyirciyi mııtlakaJa kabul etmek Laıım • Türkçe olmayan kelimelerin hiç· 
gun gelecek bir ağaçtır. kısc;ılr.:layan bir spor aabuıntn yıl birisi menşt-siz ve maı~aza Osmanlı ofcr.ır gazorlarmın uydurmaır 
Çay yerine içilebileceii gibi !ardır talıta p~rdoyle çevrili bir d "?! ildir. Ancak digebilitiz ki Osm"nlıca, bir çok mcilum .~ebepler 

tarla halinde kelışıodaa, bu ba. ,,,-i ı.ıi"dr n ço}u şark milletlerine ait kelimelerin zaruri seoaik neti-
bazı hastalıklara karşı da kıııısız, bışı_ boı halindH acı du;r· I cesinde meydana gelmiştir. 
gayet tası·rıı· bı· r menkuhdur maıııak katııl olmayor. · . · · d · ·1 b. d.l -h ~ • Yoksa her canı iıteyt-nın bır ıca etmuı ı e rt ı zu r.ır 

Ihlamur dikmeyı· ve ye Şuraya bir barça olıuo çeki k '. d . 
d~ etmez anaatır. egım. 

tiQtirmeyi unutmayalım. uzen vormolt her halde l§zımdtr B - k ta ... •ih ıötı1rmey•n ilmi bir hakikattir •• .., artık. u, muna ·~e ve v• 
ÇULHA iORLU Zeki Ya~murdereli 
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Sayfa 2 '" Nisanı 942 

~~~-;...;~-~==~~-----------~~-------~~-~Y~n~iy~o~ı--- ~ 
Fikret Çağlan Vi ayetimiz 5 Enstita 7n /[ -e. t ·ı . . . 

k f Talebesi geldi ,. LJ'l U-~ erı erımızın --~..._ on eransı ~ ~ 
Ynk11 k Zir ~t Eııstitü11ft z R 1 O İ K K A T İ N E ı 

- Boştarafı birde - tlçllneıı sı ır taltlseleri, ders. 

sinde bulunduğumuz nazik lor ini erk n bitlrert>:k, zlr11t B 1 h b k· ı · • • k' ' • ' 
zamanın vaziyetini hükuıne iıti uıd iolerlode ziraat teşkiJa. ~ i assa sayın aş ve 1 ımızın e ımını emır ~ 
timizio milletle b~rabcr olan tıca Y rdım etmek Ozre 'il" ır§ B d k 1 ~ 
aıyasi yürüyüş ve yu-kc k 
. yellere göaflerilm:~ıerdlr. u y u r u a r 1 1 

Bu !ardan b ş enetittl ta 

~~v~ffa~iyetle İni ve yine leb bJfo d vilayotlmiz ~ele· TA ES MISIR FASULYA i 
hukumehmizin 'ıir k ç mı li rek Zırı t \1Qdllriyetlnde ç lış ~ 
~ahsul almak için müut. h akta old kları ve ye ı•da mi 
sıllcrimize her türlü yardı· az luı gldecotı.:Ierl ınP.anu· Ve emsali yaz ve kış mahsulleri üzerinde geçen seneler bizzat ~ 
mı yapmakta olduğunu an- vly tle ötrenil iştir. d . k d 1 J . ~ 
latmış ve her yerde kouf.ı. yaptığn.ıız tccrtibelerle gör iğiniz yükse evam i ve emsa sız 

1 rans1 müteakip müat , .11 Pis koku neşreden tesiri ile az zamanda büyük rağbete ma1.har olan . . anın e 

~ımızle ayrıca maili cf.vaplı tütün fideliği IE R IE K IE ır ~ 
Ças-~ihaller yapan Fikret Ayasofyada. şebrln bemM I ) {, 
. ag ar bütün vilayc.t dahi medh tinde bir tOtUn ti~elfği il 
lınde teşekkür ve alkışlarla vnrdır ki, orodan geı~c geçeaiıı . Kl.M y EVi. G o· -- RELERIMlzı· 
karşılanaııstır. buruuı ıoı dl1şürscık derec de UZVi ve 

Sualli ~evaplı hasbihal- pis ~oku rıeş .. tmektedir. Satışa çıkardığımııi mfışterilerimize arz eyleriz. Elimizde bu sene az mikb;r. ~ 
le~ de" çok istifadeli olmuş m yol kenerın~ rutlayıın da gübre bulunması hasebiyle bu husus müşterilerimizin gübresiz kalmamaları 1 
gund bu fıdelf~la yok edi mesini ve • b ı · · l l k d'l · b'ld' - · 1 l dd 1 · J uz ve gece F'k t ç me d ı ı· ,.ı·n vaktı'nae. gü re erını a ma arını en ı eı ıne ı ırmegı uzum u a ey erız. 1 l ı re ğ ne ı en usu !erle fidd k 'Jı"ı· T 

arın etrafını saran m" l h paa sıblbl . d 5 t K b H d M L 1 
sill~rimizmünakaşalılı~sn:ş. ma$1DJ ren;ln a:.ıkca~~~: ~ırı~· a iŞ yerı : ita i om i ve a:-ıtum Orl 
?1a a.ra. giri,mış ve ziraat yor ve hıtlyoıuz. ~ ı <Z ~~ Uzunsı~)kak Trabzon ~~ 
ışlerımızde bir k k 
d d ÇO DO ta 

an ay ınlatılmışlatdıt 
Şehrimizde kı:.Id - ' " 

ı · . . ıgı gun· 
er ıçerısınde gençlikl t • 

mas d e e 
e en ve güzel t . l we h t 1 esır er 

v a ıra ar bırakan Fikre
Çaglar vazifc .. ini m ff .. 
ki 1 . "" uva a· 

yete bıtirmiş ve d" k su . un a . 
vapurıle Ank 

teveccihen şebr·ı a.radya mü. 
l mız en ay. 

rı mışhr. - -
Bu harbin -

"f s hüviyet cüzdanı 
om arh a 

1 diye eisliğinden : 
Nüfus hüviyet cüzd nı elmıyanlar Mart ayı ıçın 

muteber olmak üzere nüfus tdaresinden aldıkları m~ra· 
caat kağıtlcrı üzerine mart ekmek kartlarını almışlardı. 

l 
Nisan ekmek kartları için bu fJtsikaların lıükmii 

om d ~ d 
mel:.a kıgıa cm nüfus h-iioiyet cür.danlarmı nisan ogı ek-

. ~rtlarını dağıtma gününe kadar alamiyc.nlar Mart 
a~~ ıçın almış oldukları muraca t 'Oesikala11nı tılcrar 
1Wı, 'd 
1 us ı are-sine getirerek henüz nü/ us hüviyet cür.tlan-
arını almam ld k d . . . l · ı A d B . ış o u farına aır 'l1ıze ettırme erı azım ır. 
u fil zeyi Y• t - " d l l l l P ırmamış 'f1e mı/us cuz an arını a mamış 

--<"--==== 

Elektirik Şirketinin hisse senetleri 
Belediye tarafından sat1rıahnacak 

Belediye Riyasetinden : 
Trabzon F/ektrik Türk Anonim Şırlcetine ait hisse 

senetlerinin 191 l mali yılı blançosunda taşıdığı 332 
krıruş lcıymtile i üzerinden 45 gün müddeti~ belediyemiz 
namına satırı alınması takarrur etmiştir, 

Ellerinde bu şirkete ait hisse senedi bulunanlar 9 
Mart 1942 tariı'ıinden itibaren 22 Nısan 1942 günü ak
şa..,.ına kadar h•l•nduklcırı yerlerde/li Türkıye iş Ban
kası şubesine nıaracaatla hamil o idurlorı hisse senetle-
rinin işhu btdel üıerindtn tuttırlorını almalart. 

Ve bu müddetin hitamından sonra bele.diyece satın 
olmma işine nihrı_qet verileceği ilci 1 o1unu'. 8 - 10 

tarihi Yazılırken 
Ankara mühim 
bir mevki işgal 

edecektir 
o an ara nisan . . k L k ·ı . -. ·ı A ol ayı ıçın e me"' artı 'DUi mıyecezı ı an 

=anar, 3 _ 4 iyol 
atb 

Baş tarafı 1 de 

mıı •adık blıırık b. 
Ptryıllıt ı1rzıı gQcl 1f bir em. 
tıı!2 ıxıau flklert nın1orı r Bo 
koruaııık.tır. Uuı:ı:llerlade Olanı 
bir vııı oı:ılrıra ı:ı lçla tle hiç 

t t!iaa g 
nu tumuyor. Bun ııyeyt u. 
her tarrırtaa m lı ıuııa berabijr 
rileo 'l Urk.iy11 a~ arıpı rle çev. 
baldı bul•llUJo~ta !'1&h ur bir 
QQfH DlrJ1ıkt • fllrktyiQfQ 

ı.. tQrluk 
ve "'iç bir tarııro ~ekti2'l 
memek.tc lıaklı oı e CllJet de. 
aııtaşılır. v Rkıa dıığı.ı ko:ı:ıy<:ôl 
keııdl işine e '

1 
her tıırartnaı 

ler sOyleıımtşr ~ Yet v rlcı &öz 
idarecileri bu ır. Fııkııt Turk 

Bözler 
yacıtk ve diK.k ~ aldı111a:ıı 

d •tlcnı:ıı ya e artır.cık bir a bı zı. 
niye mıılllı.tır)Qr ,/'IY•st dıra. 
zlyetl trımııll'ıile. ı ~rklerıu vıı. 
he~k.eı;le il>l ç k.tır. Cnlar 

:1 geçııııy0 rııtlardan birine r. Ve ta. 
edecekleri hı l&.ı~tlbııkııı g .ip 
fazla eluıı41nı P k:nçııudı.ın P k: 
lir. Bugu e k tıa Liıtyo 

l adar 1 r. 
Jet erl ltıti7Qt d o an v ıı. 
rıırııılıtı bı"r • QrQ tınıı: ve t 
B vrrıek: •· 

u har ketı ha . ıınyı • IUr 
lllun IBQk ktkl bir d · 

eQıaıeı , k uru. 
•hıderı do11o La dlr eduın 
v ıollU:kta la e. 
e mııntık Yeuid Jtruı akıl 

rinde hnko n dQn11 " sn t.ıı:e. 
ve lıııruı bl1ir11ı ~ "ie ı.ş r 
cısıı llıtı1aç b lçln bir nr 
blUr b~lkl " ıaıt Olurıa k. ıı.. 
r ı ıııııe bu b ıaı 
ko OJns1alı1lQı•k uıuıta bir 

uv,et -uı rırıu1" 1 YOrkl rl'" k Bıııktıdır. A 1 le 
1.1r iye k o tıfılı. 

lırafsızhktcn a eııctı ıırıusUe 
şayet Hıtııara Yrılını;ııeaıt v 
hlaroıl eUaııo ~ürttklenıree b e 

ı:iD teelrlle oı~o:ı:~~~ 6abcpı~: 

HükUmet konağı tamirat eksiltmesi
.o f lerdarlıkdao . 

1617 li 5 • 
tıım1tı 26 ra & kuru, keşif bedelli merkez hOkOmet koua~ı 
ekslltme ~l-9_42 t ırlblodeo itibaren on beş glla mütldeıtle açık 
ehliyet Y ikonulnıuştur. l'fizde 7,5 tcmioat ııkçelerUe ticaret ve 
~üntı 811v~s knlurlyle birlikte ıo-4'-942 tıuiblne ml.hıadif Cumıı 
evrakı r: \4 

de Defterdariıkda mnteşe.kk.il komisyona ve kesi! 
görmek ı°~ ve hu uıı şartname mukavele proje.l ve snır evrakı 
olunur . 

8 
Y nlerln Mılll emlftk mOdUrlGğUae murBc. allan iı&n 

------------ • 1-2 

Zayi ctlıdan 
Sur enenin B 

Yllu{lezı Koı Yit rkor kö· 
<l~hı Iilb O(!; llırından Tımol 

nr Bllfua 
leıbls tezr. Cfhdı:ıaıru ve 

Y . reııinı zı:ıvı etti 
o lclol 1 w. 

•ln!ıı hllk:aın ıı &cıı2uıutan eski. 
T Yük.tur. 
eu.eı otıu K 

-~---~ 

İ 1 ô n 
Trabzon 'flulh bukuk ha· 

kimliğinden : 

MUddei Transit 10 cu işlet
me tdarostae izafeton vekili a· 
vukat Osman Zekl Soylu hıra· 
frndaa mOdde•leyh GOmllşaoe 

bclediyeıiode mukayyet 23 phl 
ka No. lu kamyon şoförü Reşit Yu 1 ıly o dtıV aıom Cr ri mahkeme· aş 

&• aleyhine ikame eyledlğl zarar 

sintfe muddenh yhio gösterilen 

t~A • d adfesıe olmadığı ve yeri malum 
g r s i buluam dığı l.>!tdirildigiaden 

~;;=~~;;;;;;;;;;;:~I te b liğatıo ilila en icrasına ve 
ıy muhıakemeolude 7-5-942 per-

İYQ şcobe ,unu ırnot 9 ze taliluoa L mahkemece knrar verilmiştir. 
Baft d ik' d r Mumalleylı Heşidlo yevmi mez· 

ı ela. k 
Sıya1~ G çı ar kürde ya bizzat gelmesi veya. 

Bııaılciı"'~ete hlHto kanuni bir vekU gönder-
y - Yer • T lı meıl !Azıındır. Ak.si takdirde eniyul . ra zoll 

u _ nıatba.ası mubakemenıu gıyobıoda devam 
B k~ını ııewrlyıtı - edeceğlode11 dttveUye makamına 

c ır Sükur K idue •dın kaha olmak Uzre keyfiyet ga-
. - l ~akıızoğlu zeto lledt ilan Olunur. 

Fıati 4 k 
uruştur 

Rcıaııtl°= ı - . an arııı 5 aatırı: 
uruıttır 

Tayyareye 
yardımı unutma 

Si 
Doğu Türkiyanin En Ucuz 

BASIMEVI 

Bütün doğu Vilôyetlerine en ucuz 

fiatlorla her türlü evrakı matbua 

tabeder. Ve en kısa bir zaman- · 

do yetiştirir~ Doğunun en büyük 

Matbaasıdır 
Pazarlıkla gayrimenkul satış 

ortlrmo temdidi 
Mevkll Sokağı 

lskeaderpaşıi Limonlu 
ıokak: 

Clrısl 

E• 

Kıpu 

No 
a 

Defter~arlıktan: 

Hlue Mubemmen 
Miktarı bedeli 

7879680 btı 95 
890415 

Pey 
8kçe1l 

7,o 

Yukarıda Hsafı yazılı gayrlme11kulQn ıatışı temdhlell 
24--4-942 tarihine müaadif eııma gQntl saat 14 de. pazarlık 111-· 

retile yapılacBğından taliplerin pey akçelerile komisyona murı 
cııatları 

L.,- uu:uı:µr:, \.Jazıpaşa ( Dost.tpe kahvesinde I 


