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arti kongralar1 

. Cu_rnhııriyet halle p•rtisl 
ılayetı . 

mız teşkiilttnın ocak 

Amerika 
Donanması 

Hava kur.umu 
b a 1 o·s u 

t~ng~alanna •yft1/ 15 den 
ibaren basl11nacakt1r. oc•k 
~ngralarmdan sonra na
Y :! ve müteakiben kaza 
~ngraları f 8pllac•k Vll biJ· 
un bu lca~alar birinci ki
un sonunda il it i r il m is 
lacalrt1r. Bu sene rillyet 
ongrası da yapılacaktır. 

Maaevralar 
Yapıyor 

Evvelce ilôn ettiğimiz 
\. hava kurumıı balosu. 7-j '46 

Lise 
Y eai binaya taşındı 

Bir asra yakın bir ıa 
••dan beri memleket irfa · 
•• hizmet eden ye ltlyllk 
Yilk talııiyetler yetiıtire• 
.. iı, yarım aıırlık yerin
l•pılaa yeni binaya ta-

ldı. • 

Canılauriyet hllkômetimi
Trabzonda yükaelttiii 

llur lbideıinin önümüz· 
~ ders yılından itibarea 
Ytı!i, ıtıklı laiı•etine de

edeceiiıai d&ıü ... ekle 
tiyarlığı~ız arbyor, iı
btı limitleriaiı kuvvetle· 

Yar . 
Yeni bina ıea~liie ujur-
0laua. 

Doğdukça 

ftlnkar• lfJ ( fl. fl. ) 
Amt1rıka - Kanada müda 
f aa komitrsi bu gün Va 
şingtonda ikinci içtimaım 

yapmısfır. Amerika donan 
m•sı dün Lahaniada bahri 
ye nazuınm huzuruils rra· 
nerral•ra başlamışd11. 

Yeni Rumen 
Başvekili icraatta 
!inkara T O ( il. il.) 

Rumen B•şvekili on bir 
gener•lt t•ki1ı1de seW< et
mistir. 

Zarada çok şiddetli 

zelz~le oldu 
lfnkar• 10 (il. fi. ) 

Bu gün Zara:ia yirmi saniye 
süren çok ıidd~tli bir yer 
sarsıntısı olmuşt"r. Has•r 
yoktur. 

Tütiln Tohumlarından 
Yağ çıkarılacalc .. 
l tthi .. rlar iJorui. tütün to 

huml•rıntl•n ıal istilueli ;,;n 
ktkiltlertle bul11nrnof11 6ııı11· 
nuıtır. Diler t:.llı1n m1111t11/uıl t 

Boztepe mıJ.a olJuıu gibi mıntslcamıa 
e1 I tütll11 elciciiıritl. f u:lt11. toltu•l11 
t :: .. til••rtHitttl•n •ocle- , rını tarl1tlar1T1dtt bır•kmtla.Jırlıır. 
'•" -,yoraM... Çö,,.lılc~i lce Yarıları tetkilcutle ~kicilıri11 
tıı,: fa/c.,ıl•."1 clefr• uaıt•• torlaltırında terk ettikleri bu to· 
••y ' z•grecılH•lr "''"'" lal~ ha,,.l11nlart. Sanagitle k•lLanıla 
••tı,{0 1.~·· Bir tar•ft• lftetrük. cak gaf istihsal •tlildiiıcıği en 
.. , 1 .,.,, ,.,..,,. ,,,,,GJ.. ,.. l l t 
• •r aıı mıı ır. 

t, .. ~ lnhi,., iJıırui nin Tr116so11 

r • • ••11
•

11 iof .. ••tl•lcl •il· ve Pulath1111eıle gcptırmolcta ol· 
'la•Uı le I ' le. ,_ le L lı •r 1•1(;•11•ra •rl· ıluf• tetkllc.attıırt mrntalca1Rıs ti· 

• '!~ttile çölc.tfjü ıalaa rJH· tün tohuml11rınJ:ı11 ,.. mılc.tlartltJ • ,, h ·ı ,. J 

-. n 
81 

• ır lc.•d•r l'•ıi• gtıf istilu•li kahil olacaıı anla· 
,Qea/epe /' L 

cı/cı • ""'*"' l•n•dle ırlacalc vs iilalıarıı to!ııımlar111 
Ilga .. ihtiırır •• .ı·1a •I · rı,.,11, •

61
,J. .,,, r ihrıcı11a baıloıulaca.lıtır. 

d ıı •iT •• 
,..... - ıJ 

-.1 • ~or 11rJıfnJ1, l'"if•1t· 

cı' ııalıı•rrıigoce4 "•"•tlir 
• ,. le • 

' • • 
1ıılııri•n ••lcı.Jc. 

•lc•fru tlefil, yfluelı:.lerc• 
ii ' ıeniı .,. lli~irnll OlftH 
.,.,.,. t " ,, .. •ıı .,, .. .,i .. li, 

Göal ,'' lanı111ak (lisımdır •r e Yo ' 
• ,,1~tl ' rea Ufİ11liji11I 

,,.,. .,, " . l 'lc ., •rın ı " 
ile '•nlclırlni erit.. eir 1ı ••• .,,,.,, 
1' •peıi11tl: la l 

•r D · ç .,.,. iafıtılı 
·• ••nta ,.,. İıe 

l•radılıı' Tı ,.lc.rd: 
l • ••• ru/a ' L 
·•• JOCa111 

Boat•pı •l•ıl•n,ılc 
or, ııiaelllfi c-. •eıi/. 

'" •n ı• l artrg,,.. a.,..,, 
.ze ı 111 .fG., ' 

Balice,.. t " "'•ıi. 
0 , • .ı. J', .,..1a•ıill'. 
• • a ıtl•n••lc. 0 "•e6 I t "' 111

• 11••· •fUıtd • 1!1•nlır, ilci 1111 
1 .,. • •il11tt1 " il - R.1a u •••• ,,.,.. 
2 at gttl. . • 
IJ - GcıalllOlu olel 

•ate,.. '• Ilı. 
ıa,. C ı ı•ı• lı:.a••J· 

' •n11et ,jil t 4-a aq • •nılmeıa 
' •11Gca4trr, · 

• 
• 

P.ılatanade geDçlik 
teşkilatı 

Akçaabat 7 (Hususi) 
Sebat gençlik kulubö 6 9-94 
Cu•a ıiinü Kaymakam Ce· 
mal Göktan'ın riyaseti al
tında amumi topiantııını 
yapmııtır. 

Kaymakam Ce•al Gök. 
tan, ha:ıır bulunan ıo z:aya bu
glin, kuluplere alınan genç
lerin yurd müdafaasındaki 
ve vatan ölçiislndeki ehem
miyetini tebaruz ettiren bir 
kaç söz söyledik. ten •oıara 

&kulup işlerini layikile bata• 
rabilecek becerikli Ye çalıı~ 
kan bir reiıia intilıı.abı itine 
b.,lanılmış ve yapılan ba 
İa.tibabda, en faz.la reyle 
birinci reisliğe öğretmen Ca
fer Tayyar Lermi Ye ikinci 
r~ıliğe Ha1a11 Yığıcı ıeçil· 
IDiflerclir. 

Cumartesi günü aksamı 
Halkevi salonunda ven!mfş 
tir. 

Çok itina ile terNp edi· 
len balo gayet güzel. neş'· 

eli ve nezih geçmiş ıabaha 
kad<Jr dev11m et/erek sim6i-
1e kadar Trabzonda reril•n 
balolartn en güzel ve eR 
eğlencelisi olmuştur. 

Pasif korunma elb/$"Sİ· 
ni geyinmiı ve maske•inl 
t akmıs i>iriıi tarafmddn ba· 
loda bütün mas•lara (havı 
kurumuna aza olunuz) k.ırt· 
/arı dadıdılmı1 va ha/oya 
gel~nlerin gô4üsl•ri11e hıv• 
kurumuna aid kanat rozet 
l•r tıkılmışt1r. '" 

Nazmi Pamir 
Villyetimiı Yaridat kont

rol memun B. Nazmi Pa•ir 
terfiaa •aliye Yeklleti le· 
yazım müdür muaYinliiiae 
tayia edildiiini meanuni· 
yetle haber aldık. 
' Maliyeye intiubi çok el· 

ki ye vazifelerinde muvaffak 
ela• ve çok ıeYilmit ve iyi 
tanınmıı a-ençlerimizden hu· 
lunan Nazmi Pamiri liyik 
olduğu bu terfiinde11 dolayı 
tebrilıt eder, yeni yaıifuin · 
de de muvatfakiyetini dileriz. 

Tütila zlrraı ava•s 
bekliyor 

Akçaabat 7 (Huauat) -
Zlrra, tütün avansının bu-
pnlerde verilme•ini btıyük 
bir ıabıraızlıkla beklemek
tetlir. 

Maddi zorluklar karıi· 
11nda kalan çalııkan klylü
mii:ıe, yetit tirdiii mahıule 
m•kabil yapılacak yartlımın 
ne bly&k ehe•miyeti laaiı 
olduiu aıikirdır. Binaena· 
leyh Yerilecek bu ayansıa 
daha f ula ıeciktirilmeme
sini Ye bu lıuau•ta icabeden 
tedbirlerin alınmaıını ala
kadar makamlardan rica 
ederiz. ' 

\ 

Kı:ılay' da 
Kızılay merkez hey'eti, 

evvelki gün re/$, Mehmet 
lbrahim Okmamn b•ıkanlı 
ğı altmda toplanarak. Kızı-
lay haf tası haz1Tllklar1 üze· 
rinde göılşmeler yapmış 
ve bazı k•rarlar vermlıtir. 

Gidenler: 
1~ Bankısı Meclisi idar• 

•z•sı hemşehrimiz 8. illi 
Beci/ Bu/ad il• muteber 
tücc•rlarımızd•n llfif Saru· 
han re lllr•him Murathan 
dünkiJ E4• r•purile lst•n· 
bula gitmiıletdir • 

Seyahat yazılari : 5 

.Trabzon -
Fidanlık 

Zllıın; Derin önünddli fidan 
dıta ~ir filiz koparıyor; ", şu ııç 
taki bülı:tllt tivri n gümlşfi yııJt 
rata Aklmynıır deair. Bu, ca özU! 
yapraktır. Altı11da ilr.i11ci, üçhcö, 
dördiıeü~Yar. ÜAi.a .. JttıklJtr lcıy 
aıtai:ı:dir. Alı:kuyrıtlı: jJı ik:ir.ci yap 
raktaa eaJtmryal • 111lteni çay r.lıa•r 
Bu.1ılara lçllıail de karıııru bı 
rİHi aui, elrdüaoi de •arışıraa 
ilııiHi aevi çay o!ur. 

Yalmı Akkuyru!lho ôkltr:ı 
çay yapılır ama, ıahmetlno kat-
laınlmtıı. Bir de ,A.ltmb11ş Yaf· 
fltr kl o, Akkll1lUA'•o fırından 
ceçmltldlr. ' 

Toplaoaa yıprak]aıo ker8-
vetler oz,,rlnde .. pôrıQtme,, Je 
bırakılır. Sonra kıvırma makirı•· 
1tlad0 kıvrılır; BU iş 40 - 4& da. 
klkıcta olur Kından 1ııpra.ldar 

. el•kte. gqçfrlldlkten e•)su ror-
mınıtısyoaa bırakılır, Ihı ıur,,t
le k1;1ku H renk gelir. Artık 
fmudaa ıeçme lşl kQlrnıştır'. 

Ekmekler bozuk 
Son günlerde birinci ve 

ikinci nevi 11km•kl1:rin çeş 
nileri ftma halde bozulmu:
tur. Formülü m•lüm ve 
muayyen olan eltmfl.klerin 
bozuk çıkması, piyesadaki 
unlar/• alakalı görülmekte 
dir. 

Naz•r1 dikkat çekeriz. 

Bir günlök kazançlarını 
tayyareye veriyorlar 

Vakfikebir belediycaine 
kayıtlı şoförler, Trabzon
Vakfikebir arasındaki bir 
giialük seferlerindea hasıl 
olacak kazancı tayyare ce· 
miyetine terketmiye karar 
•ermiılerdir. Vakfikebir fO· 
förleriai bu çok 1duygulu ba-
reketluiıaden dolayı takdir 
ederiz • 

ORDU 
Ordu. vilayet merkeıinde 

ba isimle y eRİ bir gazete 
iatişara baılamıfhr. Olgun 
muhte•iyatla çıkbğıııı ilk 
ıayııile göıtermit olan yeni 
arkadaıımııın Ordu için fay· 
dalı bir gazete olacağı an-' 
laıılmaktadır. Hararetle teb· 
rik . eder auvaffakiyetler 
dileriz. 

3ua au ıonrıı ç v piyasaya Hl'· 

atım-. Bu i biz tılm(illft 
fitiı hk: çi 1 h:QçıQk bb:a•a 

uz~ ı mam bal•n· 
rnuştnr; bir buçuk ~J tla turada 
k ldı. Hın, bor da Batumclıuı 
d .. ha ı i çıy yetfş c tini sorle
di Bıı sdıı luıldığı mQddatçe 
k6ylülcrle kon~ştu, bı71an ol· 
du 0 Ben K o 1 ı r ı m ı ,. 
ıtedl. .. 

Baradltı althma, A n~psdı 
ilim ynwn k lmklıu .talmadılı· 

ı söyllyeıok Al!lyllyra gldea Pe· 
lonyıılı a.ll;.n geMf. Zn11Uı Po· 
loura.lı !liı:ı;, • Tnrkl7ed11 blr 
müddet otnrsn onan t2a lDglllı 
Man eJbl 'Bea btt:sda kahrımı,. 
dly~ceglntiea şOpbe dlllr mi ? 
Saib m mlelrntl Ye yıthrk fa. 
san kalitesi neler cedlrtmu ı 

Zihoi lJ rin devam ediyor : 
"Rt~ halkı o rudur, Mlln,ın 
htıyraı nğıaıı ıarık.tır .. , ,.. 

• 

Bu in metll i;rzahlarden ırırı- · 
ra biz la oratuara götürdlller. . 
Hurnd trı.hlll iş erl yapılıyor • 
Zl ı .D ıln, gUlfolr yOlle aalı- • 
tıyor: ' 'l' pr k' şöyle tabi:ll etll
llr. ô ce toprak. nümuaelerlat 
Sıh t v Zir at vek.iillkieriod& 
t.h il eti c.lik. Çok iyi nttfce 
veral. B nrıı bu bOyO't Uroi işin 

h6'r ş yı bu mGtevıtzı biDada 
ycıpı dı ve y pılıyôr. ,, 

Liz, t .. k~lr ve sevloçlerimid 
blldlrlY.oluı. 1 u ve ffekıyeti tebrik 
ediıo uı. Muhterem Zllıni Derin, 
" Eıı b!lyUk mav ff ekiyet sizin 
anıucıcıızdir 1 ,. diyor.. · 

i.fü:ıaoın rırdında kUçOk bir 
bah~a var, bumda baynnlar 
içın ot Bi oneleri yetiştiriliyor. 
K~nyad n " LUpo.n ,, isimli Mı 
et getirtll ış, bu, ııcı çıkmıı. 
Hayvan li~ az yi}or, fııkıt tathsı 
araü .. Z;t dır. Bir de yerli bir 
ot bul,ı ımuş : " Orüut pns 11, Çalı 
H c.HkenlQr arrısındım alınan 'fe 
tırrıı cımııooon olan. bu otu 
bayvaııl r çok iyi yiyorlaruıış .. 
Mliıli ok aevglıl ve ı,ı ,lışma insa· 
ua nıl ı y pbrm z ·ı 

BDhçe:Je çi~ ei bU!:'ntılDdrt 
çfüık tlda a ı vı.r. Buolıır ye
dlvwrea çıhık ol c:ıkla•mış. Me
sela kı!1 o t sında kA .. anlard• 
çllek ylyeeeksiLls 1 Bo nazll t 

Hav~ açta mayıı 111 1n ıııı bu ş, kildo elde 
Bir haftadan beri pek eden tıaşka yerler var a ı, bil-

me ? F knt ~ n burada tıbl-
boıuk giden hava, dilnden ,nta hQk d n i uao ,sekA ve 
itibaren tamamen açmış sa~lni bUr.Btıt'e s ıamlrıdım ı 
Y• herkeae bahar neş'eıi Hakkl Tuncay 
getirmiştir. - Ar.kası vur -

• Gan:ı-:;:::;:~·(2oİıkteşrin Pazar )7 • 
nildiir. O güıı sayım bitinciye kadar hiç kimse evin
den çıkmıyacak, Ye evlere gelecek sayım memurları 
o gün evde ne kadar insan varsa h2pı.ıni sayım 
defterlerine birer birer yazacaklardır. 

Şayet evinize sayım memuru .elmiyecek olursa, 
bekçi, polis, telefon gibi vası~alnrla hOkumcli t"a· 

1 dar etmeye mecbursunuz. ı 
• Bqvekilet lıtatiıtik Umum Müdürlügü • 
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İlan Yeniyol'un ilmi tefrikası No. 7 1 İlan 1 
r·FiNoıKU'KÖL T6Rö"-~ı-;:::-, l ~·ç~~r ai~~:m:e:~ur~~;:;:~;e~-

J M. AJap 1 ril,Hk rayii111er.kı:ılu11 ne oldu~-.:; 
1 FINDIK ZİRAATI 1 JY~:~'~!rral 1 Rir kıta ta:Jaoıa üçte birbiıı 
·.cx ımıinın ciört hissede bir hinesi 

P:u:n icra •tımurlutıındr.a : ?uor icra memnrluğucdoıı : 
Açik artartırma ile parr.yıı ç~vıİ· Açılt artıınrn i'c p .r:ıya ~t'i 
lec:ek t! yr:menkuiün ne cıldutu : rilı!cek gııyriııuıoL:u!Cl.11 ı:ıe olduf": 

Bir lutCl tarla ID lçt• air hiı· Şaı ka ırmak fa ~ D ı:selll 

llôn 

1 

'l(;l-----------·-miıeMııeı--~ f 
1 Gııyriaııerıkulun buhınduj?'· 

V inci sıruf : Amerikan fındıkları 
COT't'LUS AMERICANA W 

J ııuvlci aa .. hıı!lcaı. aokağı, numıır"'ııl 

•Hİ11io ..Jort laiucdn ilı:i lııisHıi o~lu lbraliim 4İm len mem o ııı 
G vrimf:n ulün bulunduğu mevlti İlyaa ç.·.Qu~H ıetııı ol!'lu Un. h;fl r f c 

mahall si ı.ıoka!lı nu111arıısı : ile mdıdı:ıl b r ıtrı tsrl· nuı tı: a 1 l•t;tf, 
Hu:ıe.r "Öyünde vaki t puııu11 

20-3--940 giıo ve 32 numerblı 
luıvlu tıırl1111 

?ı:zı:ınn hn.ilar köylode nlı:i Ga;:~imrrıkııılün bulırnf.u u ııı "/' & 9 

Nts~uae.m•sı ~alım~ı. d11/larrn iJzerindt.! f •z/11 mik 
t•rd• ~ş 'ar guddeleri m•ucut. Y11pr•klar beyzi Ye uca 
-o<}ru sivri. lfenarları derin olmayan diılerle çf!vrili. 

tapuııun 20 · 3 - 9~0 ve S'l auı:aa· k:i, m ballcııi. solı.:aAı nıuxı resı : 'Qrrı 

Taıktir olucan byıGd : 
t.asınJa kayıtlı havlu tırlıııı Tcp11 uw Şu at !)~!) tarıb ft: !o 

T r ktır olunao kıymet: 92 cuıat:.ırrıımda k. yıtlı 6 do-nülll ,r.,,. 
amaı:ıına 1260 li:a " 

A t 
'l' ımıımırıa 12.SO lira mi. tarntda kavl• tarl .. ı 

Me~va çok kü,ülr.. diJ;ı rey11 yandan hafifçe basık. K11· 
buk ıu:/ı k•lın ve sert. Kallc•n büylJ/c. btJklln 11~1• ıeJr.. 
/inde çıkıntılı. çekirdek derisi düz. Oldukça kalın kuşak 
doz veya kıvrık. yesil lt11buk (zulut) s«kli muhtelif; 'tın, 
ıırtmaçlı ver• boru ır.kliflde; fındığın ucuna t104'u toplu 

VI ıncı sımf: Ataç fmdıkları 

r t-:- anın yıpı ıHtı yer 
Ü t • • Arlırmaı:ıın yapılııc ıS!"ı yer, gün, ııaet Talr ir olua" lı:ıymet: 

i n, nıı • Pa~a ic•a dairesinds 7 10 
P d . ,_, T~ ıımına 400 lira 
azın ıc·a .:ıreı.ı 'n e 7 • ;o 94 t '. t 16 d 

9,0 P ~ 1 · 1 J-Ü pıı:ı.ar esı sııa a Attırmaum y::ı,.ılıc•Dı .,.er, 
a:n.r.ea. • at (j d, l l b k: ı- t r ı > -· ~ u srayr•ıncn u uıı ar ır fÜ ' 

l • işbu lfl)ırlmruıullf'riıl arbrrrıs Ş . · 6 'J 940 t ' b' d 11
' •ıııa~ • 

fart.naMHI 6 - 9 • 940 tMltıın4&111ti rna ı:ırmamrcıı -. - arı ıo ~ıı Puar icra dai•e•illd 7-10 

. "'O 'pazartesi sar.t. 16 30 tlo 
daJreainıu. mııa.yy:-ıı aumaruınıia deircııinin muayyen numa· 
aeT.ketıi• rınaıtllmeM loiıı ıçıktır , l • Jıbu fayrhnulı:u.tiu &rbt CORYLUS TUBULOSA 
~u~• 4!rl - No. lie Pazar ıcu 1 itibaren 171 No. ile Pazar iera " 

İlbl•• ynılı elu.ludıın faıı:la malQ. rosında nerkesın görebılmesi için 
Nes,,uııem•sı ıgaç ıeklindt1. /llferrası üstüv11ni ,· mat almak ıııtey~nlıı'I', itim ,arına 1 çıktır. Banda yazılı olanlsrdaa m~ ş rtramr-ıi o-9 - 94o t ılbiıı· 

940 4S- d f ı Ju t 1 k · · ı den itlb11rcın 103 ND. ile Paz t kabuAun üzerinde tulani çizgiler vardır. Kalkt:tn bü1ük n:ı•r• n . · i) osya nnmııral!Ie az 11 mı ma a ooa · ıstıyan er, iş hu 

Ot G 

11 J.J d le ı • m•m.uriyetımıı:e mural',aat etıııııltdlr. ııartnameye ve 940-17 ı doıı 8 nu icra c.laireıılain aıuııyyea r.ıumnrıı· 
kuşa/c SO alin SlJllJ O!}fU J't'flk iÇ Z6rt ktrmtzım- 2- Arbr•llya ltll•lk lç~n ynkarlda 'I . t• . y 111nda ft"'rlı-eaiıı fÖrceilm"'ıİ iç\11 • - marıııu e memm ıye ıı:ı:.ıze muracaat " 
tırak veya sart, mc~. Yesil /cahuJc (ıuluf) meyveyi tııma~ yo.ıull kırıııııthı yllutil! yııdtbııımlr etmdidir. açıktır. lliaaln yuılı olımlcrdsll 

0 
... d 

Ü 
. . .. . Jtl•batiı:ıd• P•.V Yeya Dll111 tıır Balu.n ın ., 

m/y/e 6rtt1r; st/tJ11 tüyfüdur. (]ımç dal/11r1n üzer/ ma11t1J•-1o.at ıı.ıelıtubu tev H 64Uecalı:Ur(t U) 2 -· Artırmaya iştira~ için f,,zla mtlı1mat rılm:ılt iotoyuler 
\, rldir. B· lpotek ealıibJ alaea.klılarla ıUter yuk-.rı<ia )'l z lı kıymetın yfü>dt: i~bu ır.rtnıın,ye ve 940 - 103 do~· T 

Türkiyede ı~rek ltültilr o/tına altnmıs çeşltler, ne a\o.k4arlat"uı .,.. irtifak ııakln u.aip . vedibııçuk nisbctinde pey ''1!Ja ya 1111111arulle moı'lluriy.trmiı• 
.,. O# ı~.nıun ıa.yrtmo11.ku1 tlıı.rlllAiokt h• lı:le . • . 

rek ormanlarda y•banl halde bayüyenler henuz normal rını hutuıdle fıtt: 'Hl ••.mıfa c1aır mıll~. bırfü:kanı~ f,miı:ııt ıttktuh mür.ec,nt et111&1idir. 
/lir t•snlft1 ~abl tutulmamısfır. 811 bakımdan biz onların •lan i.t&larıu ltbtt illa tarUıJadını tevcıı 'dılecek lır < l!!4 ) 2 • J\rbrmr.ıya ı~tirab. lçia ' 

U..titıarOJl yirai ,na ifi,nc1e onıı.kı 3 ·• f potelc sahibi 1Jl8Cl:klılN , ·rd11 yczılr kıyınat il ylzcİe 7 O 
cins re çeıitlerinl tlyln etmeden yalnız iktisat ehem· ratııbit.l•ril• birlikte 111MlArirMiıN la di~er alakadaıların ve irtif:ı~ 
miyetlerine ~?r• ve türkçe adları tJ/tmda bir cedvel ha· se ıııu.u.rm.eleri \r,ap 414.er. l.itıd hal baltkı s:ılıiplniııın gayriı:nrnlınıi üzs; nı!ibdıı:ı,·e P~J feya rJilll bit 

.1 v ~· haki~:' ~~~in~ncillle1 ubit elma rınd .. ki h. !.dıırını hususu" le faiz ve bısn1'aDtn te laat mPktuuu tovdı 
/inde toplaaı . nitabm sonuna koyduk. 4ıhç.a u...., ,,.,..... sıay •tme111ndu f d . 1 . <l . 1 ~ciiietJcktir. (124) IQk. .. 

Türkiyede kültür altma alınmıı: fındık çesitleri 14 bari~ kahrlar. Dlll'iTU a aır o sn 
1 ıelmnı '~ •U t ı a.:: t 

,.. 4. ta.teri.le 5Gd• arhrtllo.ya i!ao larilıinden ilılibatcn yirmi gi.io 1 • potek ıahibi ıılacalı:lılar 6 • 
1 ~ kaddrd/f. Fakat bunlarn:ı içinde iktislJdi kıymet taşı ittı.rak edenler artu•a şutn~nıuıaıoı içinde evrakı milsbit~lcrıle birl:kte di~er rıl~lc darlane ve irtif 1ı~ On -

l C k 5 6 t .ı · ek•rntıt n 11..1 .. ıa ıaaltaat aJırı1, mer.ıurivetım'ı:e bıldirmelcri ic p k h ı ~ h Tlln arı an ti - anevır. ..., bunları lfımaaaa k&Ölll etalf d Ak . b ld ' h ki . l • ip erıais g y İlllemkwl llJ:erİll ,., I 
Türklyaden bll~k~ ita/ya. ispanya. Rus.vada mC..hiın ati n 1Ubu •hıııular e er. 81 a e a cJfl t&pu Si• il.aiti tıalduıı:ıı hHuıle faiı 'ftı rıı• le ele 

Y "' t Tt.yi dti · cilila sabit oluuıdıkca sı.tı, bede . 
lktl•atll kültür çe~itleri vardu. herde bunlardan memle· n • eıı .uaanu ı1tyrt r · ı rl h it 1 ufa tlalr olan 'ıddJalı:ırıııı işbu ili 

ti llldkul 1lç defa batır4Wcluı. 1011ra ıt11D P8Y a~masın ao arı~ tı ır. t 'h' d 't'b . . .. 
ketimiıt1 idhal edip yerli çeşitlerimizle mukayesesi dü· ım ~qk artırau llıal• ı>..dlltr uıeak 4 - Gösterilen güod" artırma· ıırı ın en 1 1 ar • yıraı rlln ıçııa 
liiAllmekt•dir. • rırtır111.oı be4leli -:namen kırmcıUn y,,. i.~tirak edenler act.rcncı şarto&· ' da e.vrı:ık:.ı mihbit~leril• ~~rlikte~ e 

Ö 
1t~e yol.ıa14 lıe~Jıt bulmu nya ml'ıiİni okuaıuşve lüzumlu lnalı1· I murıyctımlze bıldırıı;ı•lerı ıeap ede z e 1 K 1 s ·I m Hut 1ıteyeııl• alaoatuıa rıa.ehaııi olan mat almış ve bunlıırı tcmaıJıen 1ca. ! Akıl lıaıJ., ltaltluı tapu .:.-lil 
~:r~~-~~~~ ~~~~~~ t~:ı ~ul '!lmiş ad ve ıht•bıı.ı· oluour. eabit ol dı~ça ıdıı l.edoliot 

1 - Fındık aikimi için ilk ameliyeler.. edilmif aıwıa.rııı.ın ınecı•nnıı il s 1 ıJyın cd:ıen ı.anrnoaa gay- P'Yıaşııoesuıdaa harıç kar,ııeır. 
Ja:ıl•ra çıkmıtMa •• Q41k arhn.ruıt ri rıeı:ıkul ~ç defo bağırdık.tan liOll· 4 G- t ·ı 11 d t 1 Burada rasyonel bir gayreti• rantabl bir fmdılt bah- WılıhHtı. ba.C1 kalmak kere ıırtıv.m?. rıı en çok. a.rtııcınll ihale edilı. an . ." Qii orı a g ııı tı ar ır~ 

Çesi o/de ed•bilm~/c İ"in ne yapmak /Azım qeldiAini an· n b .. Ota daha ıe..ııt ve Mı b~n~ k t b 1 1 , ,_ ya 14tıralt •denler ortırııı ı ıhı' ... ~ ca sr ırLQa e e ı w'rnamt:n ıo.ıy 

/atmaya ç11li~acag·ır. Bu•un için fazla tef~rruattan, ve a~ntt ayal 1aatta t' - d t b · b ı mu: i o. umut ve lüz'llııı'u 61 
r :raııdaoa.k artırıııaıla, badeli' t!atıt ıstıt me ın yu:.: e ye mış e~ını c.rrı z aut al ış ve bıı:nları t unr.ıı 1' 

nazariyelerden mOmkü• mertebe kaçrndık. Daha ziyade :rc.ıt.tn alaoajı.ıla Nıçka.aı oJaıı dlltM veya satış ı .. teyenuı alııca~ına rııc. b . 1 elde tıttiğlmlz ameli t•crübeft4ri ve bilgi/(lrl esas tuttuk. alaaLk.hl&ruı. o raJrl 111enkul ue t.ern~n bl'ni olan dığer aıacııldtlar bu.a ul eto.ı.lı f!d ve ıU~u alour. O.f1p/fl 
edlllllit alıııa.klannuı uıffmanııd&ıı fazla Dl.ip taba.del bunların 0 gayri men fi • ·rayin edilen aamaııd ~Otnısg 

A . Fındık dikilecek yerin mevkiinin tayin JI çılı:wıak .-rHlo, •• çok arbt'anıı ,_ ' · ı t . d. . 1 l gayrımenlc&1l i" dc{a b&trıJdıld• 
füıı.le MULr. Söyle bir bedol eld "uı , e emın c ı.ceıış a cıı arının T t "l'ı 

edilmesi ( maraz ) · riıUıaeı.ea 1'.llale ye.pılmu. ve ıahf ınecmuuodan fazlaya çıkaıaz.•a en sooı" eeı çok: artıran~ tbale •el l• f ro 
t.&le"1 cU1tfll' • çr 1' artıranıa tahhiidü baki kalmalı: Amcalı:. artırma be dı ıı:ıtılaamaı 

Yukarda genel kısımdı vsrclidiTflİZ izahata nazar•n ı 
1 
ı a&.Jrt mıteak~llk•nd.laine lh

11
al• ü:,,re artırma oubeş gün daha teııı kıymetia yl!:ı o ye mit l!tetrıaı bııl 

.ı d h . .J • • •••• .,.ıuH , ttr .. a Tııya ver ~11 • • 
· fındık. Türkiyede Ordu. Oire6un. Tr1'bzonull il 11 Z!yaue l m9.lll•t i9'ad• r.ıaray1 vermue ibaJ., dit, on beşıvc günü aynı ııaatta ına~ nyıı aatış utlıysoııa aluntı• 
flmal yamaçlara ;Jikilmelctedir. F.okat bu umumi vekıayı ı kararı feıılı.oluuarak k11Ddal.den ftvv.1lerı yapılııc-.k. aittırw11da, bt.dı:ıli aLtı~ rıuıbani olaA ditar alı:•n lılı.u r>' 

k yilkffk telır.Wto ba.hı.nın ki.at.Mı arzitıD;.f lu t b d ı b l .,, · 
t/rlJZ dahil hUSUJifeşfİfİfSek, fındık mtnfl •~tnfn İÇİntJ V8 oı&• ~ellulmııta ruı. e1una ODll, sie)eDİU afaCDg"ID4' rü1ıthiiDI o! .. :ı dı· DUp & e v UIOI llflll () l~ı 
ar•rizine derind~n nufuz eder$ek ıunlafl göriJrüz. ı r • • 1 • 1 • • .ı: • • Y • g-er alı>eııldılıırın o gayri menlculı mcakul i • temı.1.1 •dil.ıaıiı ıılc.cıı~ 'lıqk 

· tm'uamUM. h&ıa61l enbeı ırQ.n mAddet le temin edılmış aiacı:kl .. r mec larıaın ı:ı:ıeoınu•adar.ı fııal yıı çı fe/ U 
Bltün sahil boıyunca ırtlzl tepe_ t~pedir. KüçfHt , '--- ı 111« le oJ·lırmaya tı~1 ıp en~ ariuana imuundl'n fozlaycı. çıkmak .. a tıle mazı>a en çuıt artıranın tııııbbii ı 

radller ve derolerle bu tepeler birbifinden ayr;lmıst'lf. uw.. eillJ.h". iki ihale a.rAAUadakt fark ... oı"! ve 
. lflorilll bDyük ovalar yoktur. Düzlü/der sahil boyunca • n ,~~ fdıı•er ıçUı y-asu 6 te11 en çok artırana ihaie edilır. Boy , bakı tıılmnk üzar• l'lmıııa oıı li> ç1/c 

ı h.eaap elıuııı.o.a.k flllıı: Ye ıUier .r.arar lrı bir beael eıdc. edılwezso ihale güu &aba temdit ve oa iuışiC C .. "'' ıL 
1-il Km dahilinde uzar. 11/oviyal IJflJZİ derı a4ızlormda ! lo.r •J'l'ıoa h11kma hacet kalJm.ak••tısı yapılmaz. ve satış taJebı düşer. h!ıuii ayni uattıı yapılacak art .,, 0 rele 
Parça p•rç• g(JtDkür. Sahlfd•n yukarlar• çıkıldıkça •razi , ••aarl1.tlmıırıoulıoıd.aıı taıı.ueıwusr 6 b d · , . . ı ' 'Qb 

meddo (138) • • Gayri menkul kccdiıil!r mada, e alı aatıı ıateyeaıa • <6 :o 
dikleşir. l c•>ri••Dk•llu yuur•• ,,.. ibal.e olwı.~n k:im!le dcı:hııi veyaı cııf.11& rilohaıu o!aıa dltn a1n•' 00 l 

Biı ha vt11ide fmdık jOO rakımtna kadar zerf!dilmek• tıeri.lea. 1 • ıo - ~to tarihln4• Pazar verıll'n mulıiat iı;ıodc:ı parryı ver· laların o r•yrilll nk•J ıla t•ıııı 2 
t•dJ0f. ra L•f bU 100 rakımı karaden/z frndJk mlnfJklJ•/ !ııııra momarl•t• odoııncla ı.,Ml. ll"1 't'fl meıt&l'l ihale korarı feiibolunarak edlhuıf al .. oklıırı m~CmUUISJ j 

"" ı- ' I{ • ıoıterilen a.rtırmıı. tarl.aaaelll '"iH k 
içi• 'ok geniıtir. Çünkü yükseklere çıkıldıkça fındık pe .Uoılo NlıJaoait'ı uaıı 0111111ır- cndaıdc:n t'.a'Veleıa yültad: tddifte fazlıı.ya çıkmı:tı şertil~. u tok tQ,;n· 

d bulunan kimse arzetmıc olduıı-u t 'h l ,, .,ın 

lst•ıfadel·ıdı'r bedelle almııığa razı olmaz veya dea elde odılt1muıe ihı&l• ... ,. ~il ,_ . 
rlyodltesinl uzatır, liym zaman a donlar. kırağılar. si& 1 ... .. ırasa 1 a • tdı!ir. Birle bır ~tınrı 1 

/ar mahsulü çok hırpılt1r. bulunmazsa hemen onbeı gün müt- J IS eıoc~ı 
- Sonu rar - tet!e artırmaya çıkarılıp cıı ço ıuaz ve ııııtıı bedeli dClıer. e<Jc[si 

• 

. Fındık Tarım Satış 
Kooperatifine ortak 

kayıt v·e kabulün~ dair : 
Fındık ·T ar1rn Satış Kooperatifi 1 

müdürlüğünden : 
Viki olan muracaatlar üzerine kooperatifimiz yeni or· 

tak kayıt ve kabul· muameleaine buP,nden itibaren baş 
lamıştır. Kayıt muamelesi bu aytn". sonuna kadu devam 
edeceğinden ortak olmak arzu eden fındık- mQstaluiUeri
nin 30-9-940 tarihine kadar kooperatifimize müraca· 
talan ilin olunur. 

Parçaları nokstın kıflk aı tıraoa ihalo edilir. liri ilıaJc nı· 6 • Gayrimenkul ke•dlııio• 1 

tam.iri lrabil olmaglln. gazı, ~ındaki fark \'e geçen ffı"ier içıo- la olunııa klı:ııııcı •rha.i v:ıy~ 
dtkiş hernevi ma'/cinele•i de yuzde beşten bcs.ııp oluoecı:k faı2 ril n nıCb! 13t ıçiııııtl pars.yı nr5"1• 

· · · ı ve dıucr z.ıı: .. ılar ayr.ca hukm" ua ib ... lıı kararı fultolu ralc kcll 
ge!ırmzz y panm cw iü1 l!nk- 6 

Cet lc.alroa1'sızın meaıuılyıııtiMizçe sio.Jeıı evnl e yiilı:.uk tck11 

ted suni ayak ve p11a kn. · d b ı ı .J J .. aııeı .ıın ta sı Q uraur ma.Jne ( ı 1~) bı;!ıınaa kimse ar:ı:et•it 0J11~ 
salaı ı tamiri. çuval ağız.la· İş~u gayrimenkul yukarıda foete bulelhı tı.111111!? re.ıı oluna o 
rma ku1şııniar imal edcl/r. rılen 7 • 10 · 940 tarihinde Pa:ı:u rıız? olaıu nya bulHaazıa 

icra nıcmurlu~u odasında iı;b11 Han ınea oa beş fÜ3l müıılııldle ,r 
v göster ilen arbrma şaı tnlıı.eııi roaya çıkarılıp ea iOl artır' 
daite drı schlncn~ı aatılec:a~ı ııaa Hıale ed lı:-.' lı:ı llıel• :ırııaıııl 

Ka1bet Hasen Bilir olunur. fark ve g~~H rüalor için 1a 
na=n= =- -~ ......,__-~-" ... 

--...:n 5 ltın h.up olur.Hıult faia •' 

H esa P 1 k • d fer aımırlar ayrıcB hük o 1ı 
1 1 r a 1 o a a r. kalmaS:'JıZID emuriyeti&İZCI ~i 

c.• ·ı ·; k .. ı dan tahail olu.cı.ır. Malide (1" 
utınuırc: tr .ayva~ı so ajm4a doküm hrıne k rşısznda . 6 

!Vo 1 JI her iş ıçın ofurma1;·a uaravfcli 'l' c '"'·İl'"t r ici" Oayrımıuık.ul yakamla ıd 
· · · ı· · · _, h A ~b~ /k l ~ ~ ·- rllen 7 • lCJ • 940 te.ııblade r' 

çolıC ewerış ı ıçı11ue sagu elasl ve cı orı r.rı ":Je rıeznret- · 1 d d . b• 
l · f k /A.J d' t /' l · 'l d .. l ıcra memur u~u o asın 11 •ıj J. en eıı a aue ır a ıp erın semere: er e goncü lgaı sabıra ·· • ·ı t ,r . ve goı.eı ı eu ar ırma ıartll 

maro~<ıcıt ıtmelcri ildn olunur Ne 20 claireaiııdo Htdaçal• ilill 0111•~ 

Uzu.nrnk. k (:ami karşısın.d . 
No. 71 

• 
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Trabzon - Erzuru d nk pos a 
nakliyat eksi t • 

Si 
P T 1. M··d·· , .. ğ .. d . . . u ur.u un n: 
1 - Z11lıuı edecek bılamu d 

" 'f f.'ŞUasını her on gü d bt" Tr oso P 
~fiden a .re k giizergiihtu ı M çk , To 

"' IJÔurt ve Aşl alt•.ye de r. ğr c. k ş 
'
4rn 940 - 941 s~nesi post de k 

; ,f .E ÜL 940 l<ırıhinden itibar 
.. ı tmege konulmuşt•r. 

2 - Ba posianın Tr hzorı E su 
0su 400 ku uş, Tr bzon 8 'J u t 300 Tr o 

-z ki

iişha 

r, P 00 ku uş hes-:;bi/e seneli!c c et aç b n 
di!m;ştir. · 

t min 

O 1'a/;p erden huna naz r 'in 2 5 ıra 
0 t alınacaktır. 

r 3 - Sen bedeller lıadd 
ıı· 10 tarihine mıısodil çarşamb 
r · T. T Müdürlüğü bi cas nda • ut ş k 

kat temi 

. 25 Eg ul 
14 d Tr bzon 

ksıltme ko-
11

' isyonunda ihalei katiı;esi goprl c:ıktır. 
1
: Bedelsiz olarak verilen ş--11t rım rı d bu komis 
r Orıdadır. 1-4 

----~~.. ----· - ,_.-.-, 

T rabıon - Erzuru ri posta 
nakliyatı e sil mesi 

P. T. T. Mndwrlüğü de 
I - 'Yük VJe golcı. t ş t 

ıQk üzeı e hof tada üç sc/er r g t 
tl,;: fo şım ısı ve üç kam o rz b • ı 
on - /:.'rzuram ıeyri seri postu. m 
Qrfhınden itibaren 15 gu~ nı-d 
le eksiltmeye konulmsştfir. 

h serbt!st ol-
m 1400 kilo 
ı m ş ut Trab-

hh't gi 9 E .üt 940 
l« ve /. p.ııı za f usulü 

2 - Bu postanın o lık ü~ eti bin lır oe ssneliği 
rı i.ki hın ·lira tahmin tdilmiştir. 

Buna nazaran tatiplcrdı;n 900 lira muv kkat temi
Qt alınacc.ktır. 

3 - Teklıf edilen bede er haJJi 14.ıık ıörrilü se 
4 Eyıul 940 .5alı günü srı.at o, eşt Trabıon P. T. T. 
rı.c..~mda müteşekkil eksiltme im d ıltafel kati 
esi yc;pılacaktır. Bede siz Vfrilen 
ısgond dlr. 

Eksiltme kanununun 32 t.e 3 c 
t lıplui.n ihale ~a'1llinden 'UV t mınat 
~om sgona flcrmcleri iltin o 

po 
• 

1 rob;o;-:Gör 1 

eksi 1 m e·s ı 

akliy tı 

inşaat Eksilmesi 
Emniyet mndnrlai:'üaden: 

J - Eksiltmetıe lcor.•lızn iş: Afapc:1k iı~risinde iRş'' 
rdiler.ek ismet Paıa ervniget karakela ikinci kısım inıaatı 
k ~ '/ htJdeli ( !JOOO ) Btı6in liradır. 

2 - Ba işe ait şartname "' e11rak şunlG.rdır. 
A ) Eksiltme şartnamesi 
B) Mt..kaf.1ele Projesi 
C) Nafıa işleri gmel şartnames-i Qe 938 yapı iş 1cri 

Umu.mı •e · ı enni şartnamesi 
D ) Hasusi şartnamtt 
E) Kf!şif silslltti f itıt "" k"şlf lııılt!s ı tfJFJ!i 

' F) Proje 
lste9enler ytık.o.rda gazılı bıı e'Qralcı Tr bzım Em 1'1d 

müdıir/uijü oeyrı N.ıfıa mü.Jarlüğ:ınae görtıbilirlu 
3 - Eksiltme 18-9-9~0 tarihi .. de Çarşnmba gnii- saat 

10 de Trabzon ernniyıt müclürldğünde top1anacak t:ksilt
me komisyonunda gr.prloca ktrr . 

4 - Eksiltme· açık eksiltme suretile yt1pılact!l/ı.t1T. 
5 - Eksiltmeye gitebilmek için is~eklil«rin / 375) lira 

teminat vermesi ve bundan baıka oşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lasunJır. 

Ticaret odası vesilcnsı. teminat melciubrı 'iJeya mak 

buzu '''" Trabzon Nofia müdiirlüğiinclm hu işi başa
rahilecl'ğine dair flesika. 

istekliler yukarda gaı.ılı gün ve saatta bütün vesa· 
iki ile birlikte Emııiy~t müdurlüa·ünde miiteşekkil eksilt
me. knmisrıorıa Tl'islij:n" miirat• tları ilan olunur. 2-4 

Elbise eksiltmesi . 
Beşikdüzü köy ErutitDsfi ve Eğit n kursu 

Q Grliğfl d n : 
1 - 8t!şllt.d4ı{1 llllm& glıtlıtirm• ka.rırJ namzet

le1ine. .11aptırılocelc olan •tt:tlıJa n:fJfrtttl•tı IJl!:ı;ılı melhu
sat 31-8 -949 tarlMnJın ltihar1n 15 ıdn müddc.tlc açılı 
eksiltmeye lcon•lmlfştar. 

Cinsi Miktarı M•lusm11«rn f latı T •ttırı Teminat 
L. K. L. K. L. K. 

Harıci eıbıse J5Z takım ·14 ji.J- 2/(}4 {.lf) 161 jO 
2 - Şe:rtnaae./gr ltarı•"I" Tr•h~on Mstulf n ıidiir· 

lüğü daiu!Oimle ·..e /Jıştlc.a~" /ce~ Er.stltüsii.ıo.rltt giJriil bilir. 
3 - El:!iltme 1' - J -- 9./0 tarllclns rostlogtm 

Pazartesi güml st.tef 9,30 Js Vı kfıkebir B ledi 6 doirc.· 
sinde toplanacak 'kılltm« lc~mi&gonigle yapzla:ecktır. ' 

4 - Maflaklcat teminat miktarı hizasında giisteril 
miştir,. ' 

5 ·- lstd:lil•r ticaret oo'trsmea ktJgıtlı oldııganc 
dair belge ibraz ıdrctlılt1dir. 

6 - lstı·lc.lilır 2410 ~•"'cralı /cr;r.ımıin 15 irıai 
' madd~s; oh/camına ~öre mıı11aklc 1 teaı:nat makbuzl rı 

P. T. T. Müdürlüğünkea : 'fJ• mtktuplarım '1. d tmege ha#<iftHd n hir saat ev~ eli e 
ktJdar tedorilc tdıc le wc '1ksiltmo st:atlr.dtı komisyouı. ib 

J - Yuk 'lıc yolcu taşmak mutc hhit serbest ol· rnz ,,_deceklerdır. 4- 4 
'rıqfc izzre haf tadn karıılıki.ı uç ı /ı r p m sı titme - ı...::::;;=-=.::.:..:;~~=~==~==,===-=-=======---
etm, 400 kit.> yük t şun Sl 'Oe t m u pi rak bır Trab- Sıra eksiltmesi 
011 veya Göreleden k. rşılıklı ol a ı günde pHta. 
1karılması ıcab dtiği takdırde o gunııude Tr tzon ~ya Lise DirektörlOğilnd<iİı : 
Öreledm ikincı ôir lcamyonıt u .undurul ası mı~1ut 1 - Trabz.o• lisesine gııptırıfacak olan 2200 liTalık 
'abı;011 - Görele postasının aylık ıu:r ti 300 ve ıeneliii 165 lira teminatı mrıtJaldcateli 2CO ocltt mcktrp :ıırarı 
600 liradır. 3-9-1940 tarihinden ttihutn 1.5 gün müddetle. oçık 

2 _ Muflaklcat t~minatı 270 liradır. L eksiltmeye konmu,tar. 
3 - Son bedel haddı layık göraıa se 8 Ey ıil 9-10 2 - Şartnomtl~r 1ı,, 1ın olc•ltlo törlilt!hilir. 

3 - Eksiltme J8-9-1940 Ç111 şamho günü Mat 15 
'?iiinden itibaren on b~ş gun so ra 2J E ul pazartesi de Hükumet konag·ınd" Mauif miidarlüğd daf.resir.de 
t1rırı saat oıı b~#e Trabzon P. T. T.- ,n :ımda mül•~ek-
l müteş11kkil komisyon lıaıu1ande gapıltıcaktır. 

ı e/c~iitme lcomisgonunda ıh ei k ti sı !/ p laco.lctır. 4 - lsteicliler Ticart.t odr.sınca malcagget '1t! Nafıa 
e<felsiz f.lerilen şurtnameı d~ •u /cgm ıgo ·J.ı ' · 1 -4 müdürlüğünce ıh.r9etlerini mütyyit fJt1ika ibrnza mec-

Köprü ve geçit ta~ ir 
Vilayet daimi encüm niııd 
Trabı;on-Ri:e ve Tr .ıoa- V 4J kı;bir s 'ııl gol

"1 ıi.zerindekc a.hşap kôpra. '(Je ear;ıtlerın. tamır fiti 

lıkinıi rçin eb'a.( 'De eos f ı ıle tutı• gerı ri kc#/ fJe 
,.t,.arnesınde yazılı muht 11/ ·~ pta 26 4:>9 mdra mikap 
oş mel k ve kiriş ık keTfs ı ın 'V ı ı fı tı ( :Jj) lırtl ue 
420 metre mık(i.6 lcazıktık lurflstc ı ~her metre mi
~bı (25) lira oe banl.:ırın b dLL ru.n "ecmuı.ı {IOIJ) 
'Q (56) kuruş üzanndcn J9-5:1-9f(I t iımıe t~saduf 

il Çarşamba zÜnÜ St!t:i:t o O ştc ~ V t mekamınd 
P 0tıacok olan daimi encamende ıh ı"sı gapılm k üzele 
S) 8Un rr,üdc!etle (i.Çlk de.sut ,,j " mıııt r. li11ak-

t temınc.tı 
0

(75) lira (87) kuruş r. J t klıl ı uk 'ıda 
~lı gtin ve saatta encumenc. k.eşıf ıı şurtMm.esmi zöı· 

e isligenlerin de lıer ıün encumen kat min rıracatları. 
2-4 

hurdarlar. 
5 - istekli in in 2190 'amarolı icar.ur.un 15 inci 

maddesi ahkô.mma göra maoakkc.t tcminaı makhaz veya 
meklrıklarınt eksiltmeye ba~lamad•n bir sant f!'rJfJeline 
kadar tedarik ederek eksiltme saaCmda komisyonu ibra% 
edecelc.lerdir. 

6 - Sıra namuneJl mtlc.leptt1 ml!.~tait•r. 3 - 4 

un eksiltmesi 
Askeri satınalaa kGmiıyonuadan : 
1 - llc.i yüı ton un alınacaktır. Kopalı za fa e ·• 

siltmesi 23-9-940 Pa%artesi günü saat (11) de ErzJn. 
can satınalma komisyonunda yapdacaktır. 

2 - Muhammf!n bedeli ola:ıbeş hin lira '1e ilk te
minatı { 2625) liradır. 

3 - Şartnamesi komisyonda görülür. 
4 - J ek!ij mektuplarının elcsiltmc saatinden bir 

ıaat evvtl lcomiıgana vırilmeıi lıbımdır. 1-4 

İlan 
.. arlu!uuiaa : 

ir kıta t rlnm l'f hiııaede 

r hi ı ' ınse itibarile f.ir 
aisscsl. 

Gıyrimuk•lfio lnlhandut •ev. 
alullesl, soka ı nuırıaras; : 
Pa:ıı:ımn Haııar koylruie vak! 

t punaa 20-3-.940 gl YO 32 
numnrosı el kaıyıth lınltt tarlası 

T;kdir olii n ltıvruk : 
Taaamına 1260 lira 
Art r a ın y p.IHafı yer, 

gü , ıaat: 

Paza icra dalroatnde i . 10 
940 Pa.z · rtcı.ı aat 16 da 

1 - lş u gayrlmenbllln ar-
t rmn ş rto e i 6-9-940 tari
tı o eo i ıbınen 172 No. ile Paıu 
ıcrn dai esının aıunyyea numnn· 
aında berk in g~rebilcnes! iti• 
sçılc.tır. lliad y :ılı olanlardan 
faıı:la m lQmat 1ılm k i&tiyenler, 
ış u şart ameyo ve 940 · 172 das
yo num rnsılc ınemurıyetimiııe mQ
r cant etmelidir. 

2 - Artıraınya i~tlrak lflD 
yııkardıs yazılı kıy etia yüıde 
1 ois ti&de pey vt-ya milli l.ir 
bu aam temin t mektubu teT.!i 
cdılece tir. (l:!.4) 

3 - lpot 11 bibi alacaklı-
larla di er alh darlıırıa ve irti· 
fak akl:ı aahiplerioia ga7rlmeakul 
üurind ki b klarııu buaı.ııile faiz 
ve maıır fa dair olaa ideiaları•ı 
iı:ıbu il~n tariaioden itibaren yirmi· 
gun ıçi de cvr:ıu mfıabltelerile 
birJıde •• ariyeti iıı:e bildirme
leri icap eder. Aksi belde Atakları 
tnp ı"cılile rm !t olmı:dıkça 1atıı 
bade fo D paylo~mıııuıdaa hariç 
kalırlar. 

4 - Gfüıtııri!ca i ade artır
ı:ıaya iştirak c enler artırma ıart· 

a cai1ı1i o u ıtf ve IQzı.ımla •a· 
IQ at almıı Ye baaleu tamamen 
kabul d İf ad vo itibar ehuıar. 

6 - T yıa c 11 n la Hda 
g yrlmeakul üç efa betrildılitan 
scnr eıı çol: nrt.rrına ihale edilir. 
A c it artırma 'bedeli muhıımmca 
kıymelıo ~ üıı:dc yetmİ§ lııeıini ini. 

az vcyn salış iııtiye in al~ccfıaa 
r c anı olnn diger al~caklılar D•· 
luoup il bedel bunların o rayrl· 

en uJ ilo tc n c ıJ İ§ alacakla
rı ı mec 11 dan fazlaya çıkm11. 
an e ç k arbranıa tııaahlhiO ita. 
kı kalwıı üzorc artırma •• lMı 
~ c .ı t it ve o:ı beıinei. 

f nü y ı attA yapılacak artır

mad , tıedeli sntış i:ıtcy nia alaoa
aı olaıı di er clacaklıların • r•J
rlmenkal Jlc temin dilmiş alHak· 
hm ec uun aa frızlayn çıkmak 

' . 
{trı.rül , an çek: artırana iaal edi-
lir. Böyıo hır bedel elde edilcınes
se ıoal ynpıla z vo anlı§ bede
li §U. 

6 - G yrimenkal lteaalııiae 

ilııııle olu an l:lmae derhal veya 
Ycrılca mubld içıade p rayı ver· 
wez:be ıhale korıırı foalıolnurak 
kc.ı:"ıı.n n ovvel OD yllk.aok tıta
lıfte aluncn ki s arıettDİf elc!a· 
ğu L Ho a.lmo!c rllZI olorııa eaa, 
ra ı olmn veya l&aluııaıaua he· 
men on b ı gün liddctlc artır· 
m ya ç .rılıp n çok ullrHa 
ihale .& ir. h.i ib!lle ımıııntlalli 

f arL. ve g çen g ı;ıler lolo ytisda 
5 t a hımıp olunaçnlr. falı ve cfi. • 
ilU ı: r ri r ayrıca bükme hacet 
k 1 aksı:ı:uı e uriy~tımi2cı ah· 

t~h• l l•nur. Madde (J33) 
Gııyrı a.:.kal yukarıda göate· 

rU n 7 10 • {HO tarihinde Pazar 
ıc o e rl•ğu odaııa a iı"o illa 
ve gösterıle artır o şaıtoıımeıi 

·oalre•lndc ııatılaea2ı illa oluaur. 
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Su tesisatı mutbok çamaşırhane - GayrimE:nkul satıŞ .artırmas 

İnşaat eksiltnlesİ !Jah~!:.:!.._ S<»kaiı C insi !!~ı:_"!!!!_· Mesahası Mah.amrmm 

Pot tı pıi 6cr.lo •nişte Ahmet hane arsesi 2986 97.50 .55 
Nafıa müdürliiğünden : T.klce · Z•gtunluk •• 2602 80 200 

1 - Elcsillmt!Je konulan iı: Tr"bzon lisesir.de yaptı· /slctnder p•şa 91cı. tlere .. 2563 337-50 
rılocak 11·cjmur oe ph su f.esisC1tı ile rrıufJaklcat nıutbolı Yenic•mai t•l/i. Sarı Hasan .. •• 18:;8 44-lO 
"' çamaşırhane inşaatı. 

250 
35 

Ktşi/. beJeli : ( 298'J lb a 66} fkiôin doku~yüz seksen Defterdarlıkdan~ 
Jolc.a• lira •ltmıı 11 /tı lccıTr>I· / Yakarıda cins f1B ttos'afl y•zılı g1yrl menlcaller 5-9-910 tarihinden itibaren 

2 - Bu iıe ait ıartna•e ve evr11k şıı11lartlır : midc•tle "' açılc artırM• .~aretile satıltıcrılciır. 
A) Eksi:tme şartncme.ft. Satıı 20-9-9'10 t•rıhine müsadif cama Jllİ•i saat 14 Je yapı ''cağından talip o! 
B) Mak11.TJelB projesi. o/o 7-50 ma.,,alclcat tıMinatlarile &irlilcde de/terJarlılc makamına marrıcııatları ilan 0 

C) Nafıa iıleri gt.11tl şarinc"esi fle umr11Ti fenni . 2 

'"r
1

~)ml-ia •• sı şartnam4!. Gayri menkul satış artırması 
E) Silsi/€i fiat Cf!!iceli. hultisagı luşif cttveli. M•ha 
lstegenler hrı ewalcı ·TrobztJn nafıa mzdürliiğünde gö M.h,,Uui Sekoir Citui K. N M · N Mısohasi bed 

rebilirler. T~kf•r çsgır Kişi/ o;lu tarla • 061 1741-50 10 
3 - Eluiltme 78 Eylul 940 Çorşom6a fÜ1'Ü saat 15 • • • Kestanelik. tarla 66S 850J-50 23 

de Tralnon nof ıa müdürlüiri od.sında toplar.acolc eksilt 'Ot otlak 
me kemfryonanda yopılocolctır. , P.:te,ei bala eski iran hane arsesi 

caddeei 
278 

4 - Ekeiltme cçık eksiltme iuretigle gopılacalctır. 
j _ Elcıilt1rtıye girıbilmtlc ı,;,. isttklilerln ( 224) 

lira ( 22) 11.•ru#uk ltminat vermesi tıe bımdan başlca tııa-
jıdalct "";katarı hciz olııp fÖ5term~.si /asımdı;. 

Ticare:t od1111 t1tsilr.uı, temi~at mektuhu veya rnalc.hu
••. "e Trabıo11 nafıa mô.Jiirlüğü.ndtn lııı IJi hoıarabile· 
ce;ine dair vesika. 

lstelclilerin ıukartla gosılı gün fll!l saata biitün. fSeta
i11la birlilcte no/ ıa müdarlüjünde müteıelckil elcsiltmt1 ko· 
misyonu reisliilne müracaatları ilitt olamır. 2-4 

Talebe kayıt ve kabulü 
Kız EnstitüsO MüdiirlOtDnden: 
J - Kıs Enıtitüııi ile Alcşalft luı ıa1111t otıılanan 

· l•lıi• lc•ıtlrntı 6aıl1ı111mıılır. 
2 - H•rıd11 ıa6ah •••t 9 l.an 11 g• kati.ar •• 14 

a• .17 ,. /c•d•r ,., ••• 1c.,ı1ına •••am •l•n•r. 
K•ilal· şartları: 

Enıtit• lt.u111ı11• : Orl• v• ll4okııl muarıl•rı tliplo 
"'"· ni/uı ·c•%tl1111ı, oıı v• ııhla•I rapora il• 4 X i e/,,ı
tlı•Jo 6 adıl f otoır•J. 

Akıam k11•u11G : /lk•lc•l "''" it.arı Jiplomosilc 
aif•• odıfianı, •ıı vı 11hleot r•pora •e 4 X 6 •btı.Jınd11. 
6 ad•I /otoır11f il• mıiracaal ıJU,,..ıl ll4n. oianar. 1-4 

ÇİFTEÇAMLIK GAZiNOSUNUN 
PAZARLIKLA iCAR ARTIRMASI 

Belediye EncQmeniaden : . 
atr••11elllc icar ıırtırlfll••ı ( 1 O) fİİ11 müJddlı t11m

Jit eJllen 61 ledi*• 11.kar11tı114-n S"•lua Çi/tı,tuJtlıJc ı••i-' 
noıan• b• mütltlıl sarfıttıl.• Ja lci11tı• talip ,ıkmatlı;ın
tl•n lı hir •J mtititlıtl• '"•11rlıja lurskıbnrıtır. 

Mulıur g(uino iecrı110 telip olanla,..,. Selı .,. cama 
ıunl•ri 10111 ( l 5 ) tle •11ciimeıae m•rocaatları Udn olanıır. 
~;.:__-----~_.:_~~~------:-:----·--~---

Benzin Eksiltmesi 
Belediye Encümeninden: 
•eletllg• motorlu '"~•aiti için · 1060 teneke ben#in ma-

6t1ı11.a11 ( !5 ) gin müddet/,. açık elusi.1tmye lcanulmaıtar. 
J -. Bu mikdar be11ıini1t maha'!'me11 bedelt ( 4750) liradır. 
2 - Mınralclcat teminat ( 356 ) lira ( 25 ) kuruştur. 
3 - Eksiltme 17-9-940 •alı ıürıü icra /cılınacoğıntlan 

talihlerin muvakkat t<m;not mokbazlorile ogni tün ıaat 
( T !j )tl.e Encümene müracaetları i/4n olunur. 2 ~~ 

Vesaiti nakliye, tenvirat, tanzifat 
resimlerinin . tediye müddetleri 

Belediye Riyasetinden : 
ı - Otomobil, Kamyon, Motoıfklet, Plılklet Artbı, D•iı 

'TeHltl na.kllye1f retl•lerhıin tedlfe mUddetl b~r •1ın ıııo•~aa 
tı•ardır -

2 ...:... Tanılfat, Ten-.lrat realmlerl tabakku.-ıarı mahıllate 
ııalmıştır. Bunl.ıırıoıııla l>lrhıcl taksit mlddetl Eylal, ikinci taks~t 
mQ•detl lklaci k8DRD a7lım IODUH kıdardJl • 

Ba mlddetıer ' tçlnde nrllmeyea nrgl borçları lleledlJe· 
uauauauo 112 inci ·maddeıl muclblııce JOıde 10 e0za sammlle 
abıill emnl kanunuaa tHflkan bacıH tabıil etllleettl btlııılirillr. 

12~26~10~27~4~21~4~18 

Kadın ·r ohsildar Aranıyor 
Hava Kurumu Başkanh~ından : 
30 Lira aglılı.lılclıı Hagt1. kur•mana Bir kadın tohsil· 

dar olınacojında11 Kan•nl vcsr/ları haiz taliplerin Haoa K.,.,,.,.,.. ıru;1,caail•rı ilin 0.1111•1~ J - J 

otlak çayırın 
35 1-1. 39 hisse 

YcNic• .... ai b.la s.,ı Hasan hane arsası 

Defterdarlıktaa: 
1 

352 1378.5 
1!Y9 

1 

Y•Jr.rıJa ci•• vı etısofı gaulı ğagri menkuller 2-9-94{} tarihinden tibaren 15 
,.üıJJ.tl• 011 aıık artı;ma s•retile satışa çı,karılm1şdır, 

Sa.tıı 11-1-'-'i tarihintl mıba.'11/ salı tünil saat 14 dP. g·ıpzlacajından talip ol 
rın 11••,,.i •e:ık"rtle muvalclctd teminatlarile hirlilc.de de/tercüırlık malcarntna mura 
[11.rı iltlrt el.,ıar. 3 

1 

Kira Artırması 
S•nelilc m•ltcmlflen 

Kir• B•tieli 
Lir• K. Velt./i Semti NO: su 

- --
80 10 Y•ni cami Dirôinar T 40 
&j 00 • • • • 141 
24 00 • • • • 136 

• 
Neıui 

Mağaza 

• 
• 

Esii Must 

Belediye d 
Mehmet asta 

• • 
Vakıflar mtıdırlıtınden: , 

Y aktırıda mevlci ec n•m•r1ıları yaz.ılı üç parça ıagrı menkalun 9.f.0 yılı lcir 
rı üç ~gl•l 949 tarihinden itibarın on tin miılJetie art!rmQğa çıkt.trılmıştır. 

JleQlıl•rl 13 egliil 941 esımrı ıtinü saat 1 ~ de yapılacağından taliplerin bu mü 
i~ind11 vakıflar iJaresinc mllrtıc,atları ila11 elanıı.r. 3 -

Pazarlıkla Gayr1menkul Satışı 
Solutı K N. M.N Muhıınmelll 

}80 oo 
108Cı oO 

lılı:eader pat• Çömlekçi botua Hnap dlftlı:lr.in 3'2 292 
42 Etfak OoJi ofla 'l'ııb~ani fevkani mafa:u maa oda 6- 8 

·DEFTERDARLIKTAN: 
Yukarıda ciaı Ye evHfı yazıh tayl't•ealı:alleria temciidea yapılaa açık artır•aları ıünüade oı 

yetlerine talip ıı:uhur eba,.di~iaden Hlıf pazarlık: Hreti!e yapılmak. iıxere 6-9-9'0 tarihi•ciem ttibarell 
ay middetl• uutıl••tbr. 

llıala 7-10-940 tarilııisıe ?Diiladif puartui rüoa aut 14 de yapılacıjıociaa talip alaıalarıa ye 
aeılı:ılrde •yüzde 7 ,5 aı.vakkat teııriHtlarila birlikde 'defterdarlık: malcarıauı& 1111iiraoaalları ilin a}U1aur. 

ilaç Eksiltmesi Defter~~;Jıktan: 
Vilayet Daimi Encümeaindeİı : lskenderp.ışa mahall 
Haıto.r.enin 9~0 yılı ihtiyacı olan ( 76) kalem ·ilacın nin azunsokakta 328 n• 

mabammen htJtli { 1846) lira ( 58 j kuruş üzerinden rdo iıh duh- Jckl~knltla .937 suıtfll 
_ _ . _ · e er er ı e ıcrayı ıo 

15 grın ma.dJdle ~lt.~rltmtıe lcorıulmuştur. Muvakkat te· 1 dmekttt ilcen. t~rlc flı!! tictJ 
minotı ( /.(O) tira ( Oj} lrurııştur. 13-9 - 940 Tarihine edeıek ha/e11 mahalli iko 
çatan Cuma ııınii saljlt 75 de vilayet makamında topla- ve t 'carcttiihr mıchul bıJ 
nacak elan tlaimi encümendt! ihalesi yopılaccktır. istek- nan Arslan ve Dili11u o 
/ilerin mrıva.kkot tP.minatlarile me%kur , gıi.n <1e saatta en- namına 4-5 numaralı 
erimeme muracaatları . · 4 - 4 har:name ile 446 namaf 

·kazanç, 446 lcaraı ceza 
178 kuruş buhran "eri 
tarlı. edilmiştir, , 

ORTA TiCARET 

Kayıt ve kabul 
Orta Ticaret okulundan : 

OKULU 

şartları 

1 - Olculan hirind srnıfrna zirmrk istigen 

/şl:ıu ildnı ta/cip e 
günden itibaren 30 giin -
fında matrah "erıige ;ti~ ' 

Kzı oe t>dilmediji takdirde kat'ı. 
Erkek talebed~n oş11ğıJalci vesikalar o.ronır : 

o} JlkoTcul şahtttletnamesi. 
'ı lcesbedeuği ilan olunaf· 1tı 

b) HüfJiget cüz.tlnm. 
c) ÇiçıJc aıııı ilmalaoberl. 
d) Sıhhat rap9ra. 

Zayi mtihiir ~ 
Trabzn'l maligesintleff ı 

malı.ta olduğumuc şahit I i 
mil v12 eytam maaşıf111 "a 
ait mu;ımılede kulland1 f) 4.5X6 ebadında 6 adet vesika Jotojrofı. 

2 - Orttı olcallarırA cıgııtt sınıfında !Ki YIL 
ÜiTE S/A'/FTA KALANLAR lcl!lbal olunmaz. 

ÜS1. mız mühürlerimizi zogi )t 
tik. Yenisini '""tıracajı tii 

dan z.agilerinin hülcmü 90 1. 
3 - Diitr sın //ara mt sleki dersten imtihrın fJ~r~ 

mele şartigle tale6e alınır. 
. Kagıtl•ra 20 A;ıutes 9./0 tarihinde başlanacak Ey 

ldl 94'1 ıomııuı lcııdıır dn11ım edil1cclct'1. 

Arıcfilbo mahallesinJ ~ı 
Molla Hüseyin oğlu ~t L~ 

Hasan eşi a':ieher •' ~ 
lcııı Mat1ııu 

•lı:4 net k.on gu.aa M tı, J ı aa.arıuga da.ırctJtndo 
ıdduı ••••d•sıct0 hrzıara.nda ge!pıl caktır. 

- jstr.ic flıtr Tle•,..•t o..ıosı -

aş 1 m şıar 


