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SıyasT Gazete - Tr:at)Zon 

y 
ni Hükü- 1 Yağ ihtiyacımız se besf- ~alemin 'tlcundan 

Gurup mu, 
Turup mu? 

c ği 
Yeui 'Bbsul ık! .ştı ç1 . 

ınü!itı ludl ı;ınıfı derJJ.\ l>lr ('Ddl~e etimiz ÇE~ te nin edileceı' 
R abm tli Dr. Refık Say· I B;r k ç haft&da ber_i, f ya~l~m e~rbcs.tçe tı min. ve 

d roın açık bıraktığı 11 vilfiyet mey nında vlla I teoarak edılmcsıne nıezuııtyet 
B~şvek llik İçin, hiçbir yeti~iz yağlanaa da elko· almıştır. 

içinde g-O·!lyoruz 
Hısat. btivr m; p n 

mcuı etr t 11d d u 7ıır 

t~ ·eddüt ve uünakaşeya ye?' ııulmt ş olm .. sı yüzün den , Buna nnz::ırao, ba1k zati 
ve rp d n, gönlümüzde vo halkı oızın yağ tedqril i bu- ihtiyaç!arrnı serbtst'Ve teda· 
ıııunımutda Şükrü Saraçog 1 rıusunda çektiği sıt rnbyı rik e<~ebilcce ~i r. 

Bilmem kaç qıl l'flt•eh:li Yo 
roula gıin batışının güu/}iğini 
orılola an/ota bltiremcdilim h 
mirli bi• arkadaşla Kate purkmda 
olurmu$ gurubu it'! ,.ediyorduk. 
O akşam tabiat be ıi mahcup 
etmeK için mi ned •n bilmem 
acttmi bir ressam lıaucıigetini 
bile göstt-rememiı fle arkadosım 
trıaiıur bir e,da, mrisfelıı.i bir 
:eıle lzmirin ıqrubu gıırup, Trab 
zonun gurubu /urup de6'ıişdi . 
Aıadan seneler geçti oynr arka
claıırı yola T:rabzona diiştü ııe 
bir koç akıam t.vcıel kendiıiyla 
Sahil G zzinoıurıa rJttik, Yo•ozda 
}1'lllarca efleıelkinin fomamtm rık 
sine fı;ç bir ressamın fltrme9e 
m UrJt/f. k c lamadıiı ve halla 
olamıyocağı şalıuer 'hir talı/o 
flardı Gün 11ulartia kagboluncıya 
kadar oturma:• aklımı~a gelme 
miı, ayakta durdujumsıun far 
kır.o bile 'Claramamısdık. 

oUOrPrek sevi tp n :/ re Pıl 
kOylOn{\n, bu .on. h'\ tiı" g c k
ınt:'ıtf,ıf dl emek grbf tıfr hıılf;1ti 
ruhiye te .• ıihğt •Lıla_. •ı~or. 

Bfobl• eme~ \'C tedıkarlık 
lı.rlo me;tfonıı tt(lt~n m~'bsulüu, 
dul n~tUnde, tCTprıık 'tlıorlııtAe 
kalp, yok olmnsı, fşt~ koş-Jıı 
mtızo, n: f.i ııbs1 hı:ıh.ı Or tft• n 
atfbet bu 1 . 

lu'nun vakBi"h ve kudretli 1 nar·ı itibare ı:ılan valimiz, Et koy~a edbiri, tahsi· 
varlığı belıri}ordu. Milli Şef, mevcut duru.tlu vekaleL atz sen ticaret ve stok mnksa 
hakıki bir n illet Şefı görüı c.t iş ve ticaret kasrla ve. diyle l apılacak işler i'zerinde 
v. görünüşü ile bi:ze bizim ııtok aks dı .chşındal.d ihti devam ettirilecektir. dı eliği izi vermekte gecik .. . ~ BölgPı::ılzlo toprak El vefü i 

~nrt.umak ve eub r!arn~lt çlo 
iki esıısh unst#rutt ı..meveot!. yt:ti 
elzemdir : 

xn <H. Bunun için değ rli bir ınaba S l"ım 
ınıLct çocuğu kaybetmekle O Sağlık takvimi: 
açılan )ar;unız, yiğit ve te- • 
nı t ir el i e aarıldı. C iVOnl 

Bu m~nı ekettc B2şv~kil Biricik Halk şai ımız, 
Olttbifocek bir ,çok adam bu Baba Saliı3 Üğütçen'ııı şim 
lun~l:i!ir. Fak6tt hunforu:. en diye kadar yaıdığı şiiıl .. rio
clyakı, e.ıı yakıw<nı, şüphe den en ı çilmişlcri kitap 
si~, Sayın Sı raçoğlodur: Onu hahocle ne~ rediJecektir. (BQba 
illr. devrede beri B. M . .Mı:c• Salim di• nı) adını a1acak 
lıa· d" gör lyoruı.. Ma rif elan 1 u CB"rio tebyiz ve fos 
İk isat, Mal ye, dliy , Ha- nif işJe .. ; için Hs. Başhekimi 
riciye Vekilliklerini baıarı AbdulJab ZeralıoğJu'nun 
İle } aparnk of gun dt:ğ rinj nakdi yardım ve te~vikt .. 
nı.Ueti önüı de, milletler ö bulu duğu dıı memnu lokla 
tıündc gös ermiştir. Adli öğr 11Hruiştir. 
t~'lkilitırnıı la onun bıraktı _ _ 

Kadri Çokc1r 
gı ~zh ~i ıaygı ile anmıy n 
udlıy cuniz Yoktur. Mübade
le işlerinde, OımanfJ borçla
rı m s İl.sinin hallinde 
d. . l ve 1

J r ına i münaıeb tleri· ırz" dukurr. cılık koc.r. rdl 
~ı~cl ... , ~ü.ç w; .. in d .. nklei- rınt!c fp'.lt t t'z! ş'~rın: lt fiiş 

gelai 

tınlmesı de gördüğü i~Jerin l ( tm< k ve dOzenlen:ck Jçln Ri 
ten ~ile bir ınsana miJlete zeye r.ideo mı t ka ilstfı:! l mn 
h2 kıki bızm et şercfınj vere rtU~o K drl Ç ıl=er geçqıki p0s 

teıc ölr·ü ve d r. d d' M 1 l!ı ''" ş brlmfze gelmlşıfr. 1. T ' 0 er e ır. 1 
~ Ş•fin en yakın uzuvJar
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v:~.b~~~ ot r k Hariciye Gelenler 
. llhgındeki çahşmaları 
tan htp' · Bursa bııık'1lfüi AıJb Er 
et uraızıo bue· şükrAn demJI tUccı1 dl1u Hesnn N 1zım 

l Ygul'lrınıııla örülmüs du 
ruy0 r y ... ~Qnu( Nib t B klroğlu ve as 
ku · Uroumuzun, bugün kerllk vazır .. ~hıl yıpmuktn olao Çok k · 'k ı 
Ya d rıtı ve nazik dün Hayrı Eylboğlu Eg.ı vnpurlle J 
alıaıauru~u ortasında açık tucc ırdan Kemııl Ayb~ Erzu-
b ' eh l.uma batmamıı ı umdam Şf'hrimlze gelmişlerdir. lllunuı d ı----.;. . .-.:;~~~------
!u un ~~11_a sayıo Saraçoğ kavr&.fıtı ve yılmaz enerjisi 
itad . ' 

1 Şefin ıaşmaz ile her halde do'gun neti
,._ d'-llnc "atılan görD§ü de celer vertceklir. r u·. 

Yeni h~k- · k ş· le u umetı uraD 
b·u tii Saraçoğlu İşte böyle 
ır nıillet ve devlet adamı 

dır. Onun . d' 
d • ' tını ıye kadar oı ugu giui ' ..ı 

d . ' DUD."'illl ıonra 
a mıtlet hizmetinde v b uzun 

n~ ~Şarılı yıllar reçiraıeıi. 
1 dılenıek bize hem 0··d l ev 0 
ur, hem z vk verir. 

k Yeni !3•ıvekilimiz. devrin 
k arışıkhgıoı ve inceliğini 
•vrıyacak siyaset ve kiya 

8 
te noksansız ll~hiptir. Bu 

aı, . 
• ınanıyoruz. 

Yeni hükumette Ziraat 
l~ :iceret gibi, buauaile bu 
~lltu., fU ö mli ib.i Ve1 ıl 
_'iitde de dt:ğişikhk oldu
~~tıu göı üyoruz. İki vekil
lll~~ de iki ça;ışkan ve öz 1 !l ada!lu getirilmiştir. 
k t..frt& Vekilliğinde Şev. 
et ~•ıit Hatiboilu, ffDİf 

Ticaret vekilliğinde Dr. 
B hçot Uı.'u l>ir İımir Fuarı 
f.tahr61QBJ?ı talih ve başar111 
ile &örmek en büyük dileği· 
mirdir. Sevgili doktorun 
doğruluk, te.c•übe ve çalış 
kaahğından pek çok fey 
umuyoruz. Gerçi bugünkü 
dava miUctç., elbirliğimiı ve 
beraberliğimiz olmadıkça 
yürüyemez. kauuıı; teşkilat, 
talimat hepsi buna bağlıdır. 
Mitlet bünyesini kemiren, 
kemirecek olan her şeyin, 
kim tardından gelirse gel 
ıin, göz yummadan başını 
eını .. k . E ir!iği izin keşh 
c amacı bu o!a.cakbr. 

Yen j hUls.umetimiıdf:n 
beklediklerimizle bataıı di 
lcklerioıiı biribiı ine sarruaş · 
doleıhr, 

Hakkı Tuncay 

Çiçek 
Bir deıibire hararc t yük 

selir. Bfl ağrısı bulantı 
hasıl o l u r , kıl"kıekiz 
san t soor a } üzde ve maf 
ıaJlar hizasında kırmızı 
lekeler başlar ve sonra 
dan yü:r.de baflamak üze· 
re belde yakJardn tcd 
riccn her tarafa yayılır. 

Ufak mt:rcimek bilyük 
lüğüı de içerisi c rabath 
kabarcıklar hasıl oJur • 
Dikkat edilirse bu kabar-
cıkların ortaları İçcraine 
biraz b•ııktır. BöyJc çi
çek bastaJarınm yacına 
gitm• k ve haabtlığa yaka 
J~n1J? mak için aşı y.ap· 
tırmak lazımdır. 

Memleketimizde kendi 

Bu S"/er .ura benimdi sordum 
- Nusıl Tra/Jzomın lurubu. 

nu brğtrıdin mi ? 
Derhal intikal elli ve kıza. 

rarak cevap flercl{ : 
..... Affet yanılmışım: Trnbzo 

nun garubu gurup, /:.mitin gu 
rubu tuıup d~di ••. 

1 - Mua~yGo mflddel ·ur. 
fıadtt çahş ıbllt-ce~ om-ele , 

2 - Amele iııştel • 
N!>rm 1 z:ımnn!ıırd (9cvmı. 

yP.) Ue hnlledflrn bu ıucs'ele, 
bur,On p ·r~dırn, pııld o çıkmış 
ttı1ısi8en ( ;iyece'{ ) nı s'elest 
olmuştun, 

H r y yı im: vı.aycıt ,.e ka· 
zalındho ve kıstı cncde t c: k z 
d n tedıttlk Mil n tımt41 ;ı;i it rı 
etmek pek kolal dr. ŞLrhd r ld, 
teeı;Uls ene gllnd llıl~ 5-1 o 
kuruı; za yap k suretU fst •• 
nlldiğ kıtd •1' ıırut.lo bulrn k ve 
çlıhştumıılc Wtıiilkfndi • 

BugU ise, ş rhn b şı d· 
doymı.k ve d yurr. ı " get-

KORLU mektedlr. 

Maç 
Amel yl çeken \'e ç .. Iıştmın 

Yasıtenm nnblyetl ııulrışıldıktcn 
SJcra işla önemıyle eşit bir 

A. 143 ve Top. A. fut gayl'et ve ta liret gösterru k 
fllzım gel c kttr. 

bol takımları ara11nda dün Ş .y. 
1 
şUtrrımdı. kJ, ~ı:s' 113 

1 çok hf"yecanlı bir maç yapıl- vllayelçe yik olduğu ebrmttıt· 
1 mış ve neticede 2 - 1 le yelte tutııtmuş v& 61 f emele 
oyuırn Top. A. takımı ka yiycceatm tabals e lla el üzr miz yapdığımı:r. çiçc k aıısı 3t0 çuvııl mrnrrn c lbl l\'ln 
'-anmıştır. ulakalı ID t·oml 1 nezdlc..do te· her çocu«a yapıldığı için B ı "' 

a Maçta, Valimiz ve öge şebbUste bulunulmuştur 
çok tUkür çiçek ha,.talığı ı Başkcıının11z Salim Güocay, Buouo uel er l okrıık, Tl· 
hiç bir tarafta iÖrlilme. j A k carf.l Vekıli bu mlkt..ır mımın Generalimiz Hasan ta an t 
mektedir. b tertip ve s vkiul oft.se emr · 

lf ve bazı daire:reisleride azır D"lştir. 1 Hekiınbıışı l buhıomuşlardır, Oliıiu ,gayrotioe ·~ ••I •ı· 1;;;ı:Jrm::ıcm_mm_m;mımı::ucıc:ıı:ıSllll!!Y şın a kalmış olan hu iş lçlod e 

---= f buluııdıığumuz gQaler z~.fıuctn 
Günlerin içinden : boşarlldıtı ve rcıs·r ct>l!, vo - • l tevzi y rı p ı J d ı ğ ı tı:kdir1e. H ı·c .,. !:)n Al ı,10 .r ar Bölg,.mlzln .s~kiz yı g rnntl 

.l U fJL<o ~· .l"l edJl1IJlş butunftc ktır, 
t '"~flırılftu ifade l Kf\neqtimlzce, senenlr. dOrUe 

Mod,sı hıçbir ilnfrde i
0

çlhegen cıc -«gn • 1 o UnD b~sir en şu bir k·Ç ayın 
ed~bilmrk için y Tine bf, baıka lulıme bulap konulamayan ç l Y 'b 

11

,,. 
. , · d' l lbtiyaç ımm teıcı OlçD Q "' tabı·,ıerd•n birine de ' h:cran 11 ıgor ar. , 

kıırşılamnk, eo doe-ru bir görüş Hic~an, birbirine çok gak'" gönillerir1 ara&1tıa çok (!,zplc er: isabetli bir iş olmakla 
r - - it i e1ıe mah ve mesafehrin girişi, haiualarrn ıoman orpu6 u 0 rna i ım t., • • ' beraöer, umumi bir Eovin" l ~-

kiırn 0 '1Jıu, hasr.t otrılnin köniklenmt>ıi,. agnltk korrımµn 9enıderı 1 ztbllrUac c.ie sebep olr.~akhr. 
kıvzlcınılnr.ıp kalbe çökü#i. im;ş, Bütün ıç •mlarr, 0 :a1nan baı· puoo ırışildi~I gUr,, k"y'b 
/armıı lekrar ibnelerımeğc .. Gönül ıölii asap/arla pılrmevç olt1rrnuı. a:ınınn hasal şorıllk!P.tlnl gOr-

Büyük ve muzdarip şair Furiıli de z.aten ög!e demiyor '"u?. ~ ?1ek ~ zzme yOk'if:ln iş va '-'.' 

· · ı .. .. m'ı1 t le. amma vuıçhmoe k:-hlmıık h!tkkına ıuelık Yaktım lerıımı vas gunu se. t 

1 Bil kim bu tedarik ş.:b. i hicMnrn içil1tiür. Olmuş bu uan~e~ız. 
Z•ki Yotmurde,.eli ÇULHA 

~~~:~ ===~~~~==~~~~~ ~~-...,. 

BiRKAÇ SATIRLA -=-==---

Cenaze a.Fa.ba.sı 
B•ledlg~mi%1n motör leıt'n fla rıtalorı 

arnıırıda rn temi:ı fi! en •üçlü olması 

la•ım g I rı cenaze cır~ bam:ı p:s Kö"ne 

fle. bakımsı, gö"lükçr iJ.üliigor, kız.crııgoruz. 

As 1 mt'urbğı kııtan , ;çerisine 

1ıati.ide afaç fi" çlç~k d kl!n beledi!lrnln, ora 

ıtHtr.lcıine son ihtiramı !JrYpa kl'n , bu 

Cınaı:e arabası ilk gapıUtf!ı ı:a 
man çok temiz, çofc zarlftl. So11ralo.rı na 
uldrı ne geçli bilen qok 1 Biı ar~ba, tan
%İfat otomobill11le ayni ıeuigeye gtldi. 

Ölüsüne saygı r;:teun müsliinrnn 
T ür1'ün, ne dinine rıc de rd ll1q tini'! ı a 
kr6mogan bu hali gidtlrmrk. Jtizı:;ıarr,. . 

Crnaze arabası, O%İı: alül~N-mı;.e 

.. 

1 
u 

ı 
uygun bir ırkle konulm•lıclır. i•rece f/gisi:. ka!trıaıı c{<•zru mu ? 

:~==~=======~==========~~, 



2 Sayfa 

Açık Kapz 
TH.cıJme "'•" 

----Cemal Enis _ _) 

Sonra Deniı'• dOnerek ııa 
ve em: 

- Mo.1~ eter ıfı tertfll 
bir iaaııAnıi, IOJltJlalı. Bu 
••IGn ı11ttea loce ılıl gOrmtıı 
•O idim, Jabut alı beni bl~ 
ıormoı aı idiniz ? 

-· Bane kahru. dallı eval 
ba terere nıll olmut d•illdlm. 
Uo.10 birine, IOzlQ oldutu ın · 
lafıı.il torunmıla ilk defa ta· 
••1ona 

lbt11ar atlı• omuzlarıaı 
•ilkti ": 

- Buaa lflttltl•• mıtees
ılr"-· Fakat ne ıırarı ,ar, va· 
kit ıeçmıı dellldlr. Ben de eY· 
=••ede~ Oacı karımla taDJf· 
lf tl&llldl•. Bö7le taaıım,.daa 

• Sona var • 

Yenlyel 

Dükkan icar artırması 
Belediye encQmeoindeo : 

iMt Tali6i•• ilaale etlilerelc /canana ntiidddi ifintle ü· 
~ 1 ltotige w lco•laralogtı ,aptetlilmegen laal hlnosı 
I la ce111wıU.. /c4i11 82-Bf 1t11maralı dülclctinlarıra ihalesi 
;: •dllerelt ı•nltlen malaammın b«tiell,,; ü21rinden 18 

11 lllii'detle Gfl/c artırmaTJa çılcarılmııtır. 
6.letli 28-7-:942. ıanıin• Tt1day1111 Salı 'ünü ıaat 15 J. 

..:• ••ta111e•ınde icra edi/ec.;indea taliplerin teminat 
- •~rile ilrlllttle eneiimene ,,,.,ocaatları lldn o/anar. 

1-~ 

Bahçe icar artırması 
Belediye eocllmenindeo : .t··· udtleti içl•tl• lco•t•r•toga roptedilmegen 

::- ..,.:."8ntl.Jci iahçıge alt ihale fıslıedildiil11den naea· ..:Ue le •luıınmı11 bedeli ÜH.finde11 genitlen 1& pin 
~ •tıl: •rtırmaga ,ılc•rılmııtır. 

•llpler/n 21-7-942 Salı ıünü sa•t 1.5 de temi
~: ~R•olclcatala,ife 6elerliıe ınc,P,.enlne nıaracaatları 

o ••ar. 1-ıl 

':1916 vesaire inşaat eksiltmesi 

Çay inhisarı hakkında ilan 
inhisarlar B~şmüdürlüğüoden : 
t . t223 ..Numareb luaua ile ı . 6 . 9,2 aaoındea iti~ 

her aevl çıyıa TQrklJtJa lltlbllk için sokulm111 ierek laılıle fı! ..... ı 
rek şekli detlştlrllmlt olarık rart l~lade utdm111 laı.ı.r ııtınd•,.... 

K.anuaga tklool mıddeılle tlt TQrklJe dahilinde yetlıtlrUtı 
J•t ÇIJ Jıprı ııaıa ltlenıaMI lnırutuı.111 Ye bu •ıklıtlarla ftt" 
ÇIJ 1aprıı1111a ııhn ıllnmııı lnlllar ıltındıılır. 

Bu iti madde llOkmO hıkttl çay nıfun hala bulunan 
eumuıone alauıtar. 

4223 Num•rab kaıana 10 ca maclclealııe gOre terkltdl 
kafein Ue birlikte taMD ve protein Ye muhaalren çayın terkl
blo.de b•luoao dlter klmJHI ıaıddelerl O.tlva -etlen nebıtld 
0•1 11yıl~tı olduıuadao koordln111011 berlllııln K . 22' fi 
K . 300 Jumıralı kararlarlle be1aııaıme1e •e d••• tıtbl tuta
lııa bu aevl41r • 

a · Adapesatı t•J•· Anıtlobı otu. AJI Old &lbl 11eb1U 
bak.iki c;•f enalıada olup olmımaaam anlıtılaı111 lçlo J'1tltllll. 
mııtıkalaıtlaa ... uaeler aelHdlllDlf .. J8pılıa tablUlerln aiti 
ceılnde b1&nların hakiki ÇIJ •111fnt1 ••••dıll taenun ef.11,t/ 
bulundıııguadao lnblaar ıaıenuu bırlalaele kılla b• otıaıın .... lllllliı 
Jar tıratıadan şekllcı çaJ tıkllt edilmek ıureUJe lfleamul kur 
tula .. ı. Yurda 10k.uloı111. Yurt lçlade aatlJtı çık.,ılmıu 
utmak kı .. lle ~aması, uklaa11aaı. Yıaında bulandımı.., 
ve bilerek uta• a1ıama11 Y•J• kabul edllme1I kab•e Ye 911 kr 
auubaan lO nca maddemnlD B. lfatetH bentli ankaa reregtnc#. 
kaplcıbk UDDDDDU8 DetrlndeD 0008 bauı laadıli Y.t t&ar 
tdlldltt aalıplsa bu taktq c;arlarıa ublplerl !ııkku.m k• 
muımeleıl J11pll1&annı mıbal JOkaada bu albl .. ebıUaı ~·1 .ıt 
llazırlHmıı oldutu halde artık ıaemleket tlıhlJJade uWıp .ı.
maııca&ı ve ıı.r ba&1l bir tab• tırahndaıa saklınma1ıcıjı e1 
tutulmı1aoaıı •e b11ldki Ç&J olmadıklarıadın baDların kHa.aaO 
muHkkat ikinci maddeıl preııac• ldaremlzte dıbU ı.ttı• aJIO 
maıı momkna olımıııcatı etbttle tablll aetloeflnde tıı11 
edecek nala ıore m11U1ele tatbik edilmek Ozera mllıOr aiti 
alıaır•k 11lJidaD men'i " J•bıaoı memleketlere çıkaralmoı •• 
ldlrambln ne•ıet •• murakıbeil albllcla .Jmuaa laamıellı. 

3 • 811 kahil taklit tarlar lçlo ı baılraa 942 tırlbla 
1te1ıana111e veraemlt olaalar hıkkıada yukanta bSldlPl~H 

v•&l1ete ıore b'9J•D•••• vermemlı olmalaralMlaa doları taDP1 .. 1 
1ıpılma1ıaı llakla JOklur. 

KHuo11n muvıkbt birinci maddul muoiblaoe ı.teıDIHl•ı 
be1111aameler bıktkl ça1lara alt old1ıj11 clbetla ellerlntle 
981 buhıanların ne 7ıpaaaklarıalla mQtere4dlt kalmaları 
belki de lıtemeıerelE kaçıkct Y•llJ•tlae d8f1Delerl •ullteael 
BlaaeaaltJb bu ı•a.l •ıl Hblplerl Jlakbada k109lleılıt takUtab 
masıaa mabet llelmımık ft badedaaJaa gibi MMUanll faJ illbl 
aıHinla •O•e gtÇllmek IO(a mıktarlarıwn 15.1·942 aktt•ıaa k 
ldırelerlmlze blldlrll•ealal Ye a»uadan 1011ra blldlrllea mık 
larcııan rııla 91kan ta)llt (laJlar lçla ıta~ablar bıkkıodı kı 
cıhk taklbıtı ,.pılaoatıadaD ldıremlztn faıull takibattan Ye h• 
bçakcılak tôbtnetfatlen kurtarmak bakımmdıa banı rla 
edllmeılala teb ıaı ınsoma gorolınotttr, ~-a 

ınhisarlar BaşmOdOrlüiünden: .. .w:~taa.~· J•phrılacak (4191 >lira kqif bedelli Tanzı'fat ve tenvirat 
ladif. de di~er mllteferrik ifler 3-8-942 ı&nGne mil· n 
ri 15ıaa;•rte11 alall •at 14 de ihaleai iya kıluapaak &z· 

.aııi:. :::!~ itiı..ten 20 ili• aıtlddeUe apk vergileri hakkında 
•kçeaı ·a.r taae1• iıtir•k için 31s lir• muvakkat teminat Belediye Rı·yasetinden~ a· . eQlll vemubae yatırılmahclır. • 

pllaı a IDtaata ait ke,if varakaıile iuluıame. •aziyet 1942 yılı içın tahaltlıulc •den tanzifat ve un;i 
cak~ far\aaae ve mukavele projpi idaremildeıı alma· rerg/ re twslmlerlnin tediye mDddetlt!rlnl g6ster(r Jlı 

=ıı---~·~~~------------=~ ...... ~ı:-:4~j nameler mükelleflerine terzi edllttıelcted11. Yazılı m 
(!_ d tletferde t•diye eiilmeyen v.rolteteo/010 zamedılerelc 
~ ilclt tahta alınacak sili •m,,.l lc1111unun• tepfılcan t•hsl/ tldllccoll l>ildlıil/t. r 
ı - ı ~OdürlQğilndea : A k ·ı k 1 d 1 ••tre ... ,:.;-• •••aa tltla fabrikaıı için biner çı artırma • a a e ıvarı satı ac 

~-~ ~ metre m&k'lb 1anclıkhk tahta Belediye e11c0111enioden : 4 .. f 
2 - 8' lijı_- 1 Molu mı.Jdu.• H11.rua 11,icı JalclctJnı ,.,., 

11111 ... t 16 da Jaa 3 -7-942 atnllae mtladif cuma Jıtiin 11,64 mıtre mar•l>Nıntlara t6aıd oltı• harop 
ldt ko.ılJ Saaa•aa inlaiarlar fabrikaıında mllte,eli:· dı•arı .,,.111 l>eletligı mıeliıi luuariZ. ve 011,,_1 1

;;,. 
.-ıü'e ebi'i: tarüuac1u llaale eclil .. k ibre kapab zarf drtlı .,,le ~rtcrma ıuıılile aallil• 'ıletırıl11Uıtır. 

~ - •eye konW.Qft111. 
aqea1 82tA Mlir~·::~_•• bedeli lıerilldea muvakkat teminat M•A•llMN• 6""'11 ( 91) liradır. 

4 
..., ....... Arlır-. 1 ~942 c•me 6in4 ıaat 1 S. J. 

5 : ~~1:: tar~~meyi idaremizden alabilirler. tliı• Mcii"""in• ..,,_/ılı, 
tea lair ._t •n.ı .,. lftirak eclecelderia maayyea ••t· '*""-"' ejilt fi• • •alla ı..üuıı. ..,~ .. 
..._ aatua kollli ~ •]dqpl._ Sa•UDda fabrika ,,.ür.L.nlı .,,,,,..,. .,...,...,., ıNfr•ewo'"'" I~ .,Z, S .,..,,.. Yeraıit ol.._, IAzıaıdır. 1-4 1=-.-;m-=--..-.-... .,.. .... ..-_____ ..,.~ 

~-.': ta tlerimize Acele saflık dükkan 
._tile dild::• IOIU'a kundura &zerinde belli olmamak 

M 11 ;:'*"'- Ultlllle yama yapmaya Sfpdılcçılar içindi ~actde üstünde Paza'I!' 
~ltt •ııkkabaata f • k 0 ı d u k • kaeaı .camii karşıs~a içinde halen tenek• 

P9iiia ltla •-..:..ıa;1lD s-4 ıerlrde flrbtlar ola dıhl ot tahtani fe+kani 18 No, lu hir. 
..., .. ,., 111~fttl .,.,.,..., b'9 beli oıma1ıcak 

lt'._ .. .'9111a et1aette bU .._ ı.aı ırzular1Df .,u buıuıta dOktch acele satllfttır. 
~ Wr l\crl~ ıı:.: baua lltfltar 4Su1makta1ıı. 1 T 1 1 I p •~ R k • Y ...... olacajıam bildiririz. a ip o an ar azarKapu uşen so 

1 L D ı2 • Kuatlara TamiıeYl 11 numaralı eve muracaat etmelidirler. g-.... To,el Un11•ictA Ko. 101 


