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Ha-bin ald ğı Vali ve parti müfettişi 

kazalarda 
Di Bayramı 

l1n11 topraklarımızın yeni llgi~Jzli41 o,,. bos meli.• 
Türkiye. admı nlııı. bir çok bJraJcmıstı ŞJtiıdı ise I~~ 
tledişikliklerden. devrimler- Al yere d~nm tın b~ Yeni isti amet ! 

: 940 yıJı~n do~usunca 
ayı da ıooa trme~ iiıeredir. 
Önümüzdeki llç •Y içinde 
dalai, harbin ııih•Ytt bula
caiını limit ettirecek en 
ufak bir işaret Jacnoı mev
cut değildir, 

Almanlar, bU yaz içinde 
ve aihayet yaı ıoııuna le•· 
dar barbi neticelendirlll•~ 
Ye aulhc kavııfınak ta .. f'VUr 
Ye emelinde idiler. F;lhaki · 
ka Almaıa emelleri ancak 
bir tıldırım barbile tahak · 
kuk edebilirdi. Onun içindir 
ki, Almanlar, Holanda, Bel · 
çika ve Fraoıay karıı 
giriıtikleri taarruı hareket· 
!erinde hep bw zarureti g&ı 
iııBnc:le tutınuf ve bu zaru
retin icap ettirdiği plina 
&"Öre yllrümütlerdir. Yıldı
rım harbind insan ıayıatı · 
ı:aın kıymeti yoktu. Her ne 
babasına olurıa olıun düt· 
man'ın mukavemetini kırmak 
Ye en kııa samanda hedefe 
vaııl olmak : lı te Almaa 
planının esası bu idi. 

· Daha Alman taarruıu 

baılamadan evvel ıöylediği · 
miz gibi, harp cepheai ıarp 
cephesi idi. 

Alma•lann, o ıaman\d 
mahıur vaziyetten kurtul•· 
bilmeleri, ancak Garp cep 
hesinill yarılmasile miimk n 
olabilirdi. Malaıur bir ordu 
için huruç hareketi ne ise, 
Almanlara göre Garp cep· 
heıi harekitı da o idi. Çünki 
ıade Alman ordusu deiil, 

, bltün Almanya iitgide 
mahınr bir vaziyete düımek 
teblikeıile .karıılaııyordu. 
Zaman, müttefikler için gii 
ler yüılü bir doıt, fakat 
Almauya için ııııtan, hu· 
murdanan bir düşmandı. 
Çullanmasile yalnız Alman 
orduıu çökmekle kalmaz, 
hntün Almanya ıarsılır ve 
yıkılabilirdi. Binaenaleyh, 
arkadaa gelen bu kahredici 
düımaaa aman vermeden, 
öndeki düımana yiiklenmek 
liınmdı. Garp Cephesi ha· 
rekltı iıt• bu zaruretten 
doimuıtu 1 

Ml1ttefi'k ordular muka· 
1 

vemetlerini üç dört ay de· 
yam ettirebilmiı olsalardı 
Almanlar bu cephede kor: 
kunç zayıata uirayacak, 
Alman ordusu en glıide 

·&kıamını kaybetmek ıureti 
le yıpranmıt ve yorgun düı· 
müı olacak ve bu netice • 
Sovyet Ruıyanın hesap ve 
menfaatltrine de uygun dü· 

· ıccekti r 
Fransız mukavemetinin 

ıaanedildiiinden çok daha 
evYel kırılarak lngiliılerin 
yalnıı bırakılması, Almanla
ra büyük limitler vermiı, 
Frad'ıa &ibi kuvvetli bir 
müttefiktea ayrıldıktan, he
le Belçika ve Fransa ıahil
leri mihYer devletlerinin 
... pçtiktea IODra, İııKil· 

tercain artık tek batılla Valimiz Osman Sabri gezecek ve tetkikl rde bu· den ileri gelm;ştir. Bu ileri yol bul•mıdı, bultmıff"\ 
" !Idal ve Parti Mi1fettiıimiz lunacaktır. u 

harbe devam arz.usunu goı · dodr~ı ~eğişik/ikleri y raf an JJul•mıyacalt 
termiyeceği yolundaki ka· l<ayseri mebusu 11· Hilmi Parti Müfettişimiz 11. devTJmın baş/Jca başanla· Dı·ı birliktir. lllrlill ~ 

Al d l . . . Kalaç. mebuslırımızjan Sırrı Hı'/mı· v,.1 .. ç k•za "e nah!· d d 1·ı· b ı · _, naat, m n ev et r ııını na .. .., r, rm an biri e öz oı ı u - b•"•bırlık .._e •tı-1ır, .,ta Day, C.H P. '.ti/lyet idaro .,.,u a .. mı 
sulh teklifinde bulunmağa h•yeti Reisi lfli Rıza Isıl. ye/erde tetkiklerine devam makSok/'!1uşt1ur. b d. alan en biıyiJk k vvettw. 
seTketmiıti. Fakat Hitlerin, Belediyi! reisi Muamm•r t!Jecek v• yapdmakla olan e ız yı ônce e e ı Dil b' lıısun htri ı 
galip bir Almanya hesap Y.•rırnbıyık du"n Sürmen• Parti kongralsrının seyrile Bllşhug Atatürk lstanhulde h ' b" u J kalmınnı 

., b' -'/ k ı k _, btJ er •n aşarı ı ve vaziyetile yaptığı sulh ve Of k•zılarmda tetkikl•r- Yllktndan n14kadarolacBktlf. " uı uru tayı ,urrıu, A/ b k wettir. R11 
k f I ı · 1 d 1.. J·ı ., . b. t aa3 ıyan ır u 

te li i, ngi tereyı, yo un an de bulunarak akştJm azerl B y Hilmi Kalaç'ın bu· un uııcııerı ır araya op h k nabzını 
Ve kar.r·nd n çevı·rm ... dı·. l~dı, ~ava~s ba~ladı. Ve bir unun • ışmı, ..J.,. 

A ... avdet etmişlerdir. gün Yomra köylerinden bl· .,, .,, · l ı /unu •• 
İngilizleri bildiği, fak t lfnlt11r11 vapurıle ıehrl· rinde yapılın ocık kong· dil kurulu seçildi. çalışma{}a şı~ı .. $e~gıs n 11. yo kudretti 
H J • h d·-· b. btJ~landı. Bizi öz dilimize 4ıştırm ya• bır A. it erın esap etme ıiı ır mize g•l•n mabusumuz rasmda hazır bulunduğu ., D uyu nlalcsadmu•'t& 
1ey vardı ki, o da, yıldırım Slfn Day diğer kaıaları d_!_ I haller almmııtır. kflvuşturmakta olt:n bu ~il uyg d 
harbinin kara parçaları ==---===~===-===•=-==;;...-;;.;;=======! VTJSın başlangıcı Dil bayra ayırma ••· •mrcm an IJ 
nzerinde hitama ermit ol· Valimiz ,,eldi Karadeniz kür k mı oıarak kabuı edildı. ~r,ımırhat" ~iit11;pa;ık~~;e~1,: masındnn ibaretti. Vehaki· ::.7 Derrimln ana dile kos· ru u • • . 

katen, deniderc ııelincc iı f•t ~~.':~~~~~1-::,/·~~:ı~. yarışları birinciliği mak ve ona kavuşmak sı- 1~~:°"tevr:'~~7,;.;ı;,,n;J! 
:~!~~t~. b~~~;n~:~~l~i:: ~~~ /iğı do/ayısi/tf /$t1lnbu/d11 münasebetil ;;~. s;:,i~Bı;:,~,~~.c~]g6Ü:~; ~~~:C:. t!t~miz. 6ı·r·~kq//df'._fl· 

bulunan Valimiz Oıman uı ,.J ..ıı O , ı 11ıd ~ tanya adalarına taarruz . 1 d k kurulan dil kurulu sekiz uo..,ar. n11n •Ç 
Almanlar, iıtc aylardan Sabri /lj.ı/ Pazar gilniJ IIn · gene İr& törün yıldan beri hiç artJ v rmck· miz sev9I ile h~r ı1e 1s~r1-

b . b 1 1 1 k kara rapurllt1 ıehrimlze gel· . /anlar lryi n~tıca ı mar. 
erı ununa meşıu oma • k "' ,.J tebr"ıklerı" sızın araşt1rmaların 11rk11$t· . . . temı'z duy· mı~. lı •le e ,.. vapurua Tı naın 

tadırlar 1 f kat, lngiltereyi .,, .. .. m blrakmıyor ve her aa emız s•vg ~ bı'zl bı'ze Parti re B•l~diy~. Halkeri B d b. · b l un -ı u/J 
ıulhe icbar irin taarruz c en tker ıycsı ~ 1° Türkün bu en zengin /cay· gb ul n may-d·ı· izdir. ~·ı ~ reisleri, Vi/lyet erkim. ta. b ı - .,; A ı ım 
planının tek değil, iki ta· şekki1/ler r•islerl tüccarlar af an ıilna nskltJrrndan öz dile sayısız ~»!yan vZ lerlrı · 
raflı olarak tatbik meYkiine Trabzon reniliklC'lr katıyor . •utun i'f"'11111 iş . 

v• matbuat müm~$Sİl!eri 26 27 A - 940 'h k l • · · ışığını ışa· 
koııulmaıı ve ondan sonra tarafmdan karşılanmışt/f. - guıtos gtln- Bir ulusun dili kendi ıre et fWmlZin 
da kat'i darbenin vurulması Osman Sabri lidal evci leri ~ölgenizde yapılan Ka- ôz varlrAı demektii Öz var· r•tinl, bff111~sini bu kar_ 

radeniz kürek .:ampiyenaıi, kt 11V ruz Bu· hızı lizımdır. Halbu"i Almanlar, ki günden itibaren v•zifcya y ilk bununla ölçülür. Buna na • •••,O '..ktu"r 
biJ ~l·mı<"/•,.Jır,. ibzal buyurulan kıymetli mu. 1c.,11~an başka dil 0 w•r/ıAı ayakta tuta• .}<o _· 

taarruz ve iıtiJa planının r .., w u• "· h . . l ff k 1. w "' ~ 'lı "/- düşO· 
d 1.1 b'k d' k p ıa cretınız e muva a ıyct ı sarsar kuvvetten du"<"ürür. Hl! kı ,ızc1a tr..O u 
enı:ı yo hC tat ı e ıiece artı• Kongreları· bir tarzda intac edilmı·ş v• . ... I . ,,.;rnak hmcJntn 

f d h Çünkü kendinden o/maıy•n nen erı 011 tara ına geçme en ava Karadeniz bölgeleriae Trab. .. t l l bu uruluktıa 
taarruzlarını tavıatmağa lS Eyluldan itibaren son her veçhile rehber ol- yabancı tohumlar rasında • ı gaR l 'hjlı 
mecbur kaldılar. lngılı:ı başhyan Cumhuriyet Halk makla yüksek bir liyakat iz oçı/amırz, zedelenir. cJzD geliyor .. Biz oytu. Ö l•r~ 1, adalarına karşı taarruz.tar Partiıi ocak kongreleri l'i. har eylemiıtir. Bu itibarla oyulur. bünyesi bozulur en eskı oAulları. 'Z ~1 ııddetleııdırildıkçe lnfiti:ı liyetimizin her tarafında batkanlı~nııa karşı şfikran· aslını ktJybsder, çiJrür. çô daha tok ko mak va ; 
azim ve mukavemeti de ıah · çok hararetli bir allka ile }arımı 800arken böl&"eniı 4'er, gider. Bizim dilimizin vu~rrıak iç vğ ıyoı:,: 
!andıkça şahlandı ve nıha· devam etmektedir. gençlerinin bu müsabakr-lar· ne kadar ku11vet// ve%cngin uğraşac.wt}ız. !fakk• ya1t /• 
yet, Almanlar, velev Kemi· Bu kona-reler 10 birinci da kaıanmıı oldukları birin· k11ynalcl11r1 varmıs ki. yüz itan/arın gôzu.• Kur$Uh g 
yot itioarıle olsun, hava teırinde Dihayet bulacak cilik derecesinden dolayı yıllarca tlevam eden ilgisiz· bi bl!ta fi'zlarımtz 'iar. 
üıtüııtugunü muhafaza et· ve bunu takiben nahiye başkanlığınız altındaki bn. lik bu kaynakltır1 kurutam11 llnavata Hllflrmmc lstelt· 
mekte olmalarına raımen ta· kongrelerine başlanacaktır. tlin sporcuları tebrik der dı. •mip bitiremedi. yenleri derya olup boğatı 
arruı cephe ınde en büyük 8 N ve bu muvaffakiyetin ida Bugan an1Jdilimiz lıu kaıumız ı . Bütün bu kut 
roHerin lniibılere intıkal n. 8f İman mesi kıymetli müzaheretiniıı:o yabancı dillerin b tısm vet ondan ozdi/ilnizin k•Y·· 
eyledı daha şımdiden ayaa Tan er iıtinat etmekte olduiuau dan. bulaşığmd n Si ılmış· •ağında• fJ..9j 'P ıa111or. 
ve beyan kendini &öıterdi. saygılarımla arz eylerim. tlf. ÇOnklJ, onu ezip geçmek 26 PyLıi711 s•ygilı ka~ 
Fakat bu işın ıonu ne ola· Üç ıencden beri deYam Genel direktör /sliy n adunlar gcrida bı· IIyoruz. Ata kil ytc11l/11• 

cak, ngiltere ısulhe naııl ettirdiği "Biçki ve dikit Tüm General rakılmılfır. /Uatürkün IJt;tı- BnI"oruz. -tJr,ük..J •· 
· b dıJ b·ı ? d d k · · Cemil Taner ; ıc ar e e ı ecea: yur u,, n a gere yetııtır- •------------• ğı dil devrimi karıumda dolsun. 

Almanya'da, Alman it· diği ıan'atkirlar ile ve ge· ımıdaki e•inden muhiddin dutaklamııt1t. Eski günlerin cemal 
gali altında bulunan memlc· rek itlerinin ııefaset ye za- mahallesinde Kasım soka· ~;.p;.~·~P"'.~-:--
ketlcrde ve butün cihan rafetile şöhretıiar terzi Ne- ğmda çocuk bahçeıi karşı Havacıhg- t iZ V 
efkaruıd mevki alan bu riman Taner, ik met eyle· ıında 28 numaralı ev nak· 
auale cevap bulmak lazım· diği Ziraat bankası karıı· letmiıtır. Türk Hava Kurumu. t11/i 1 ha/km iça "11i 
dır. Alman harıciye naıırı. ~~~-~:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;,;a;:a~ac;;;;;:=;;;:;:;~;-;~l bir komite nezaretinde. I tek il ad6,"fl'"1rll ~#.NılliJfıV. 
aın Roma ziyareti, işte bu Hayatta wuvaffak olanlar, her şeyden önce kendini memlekotyavrulartndan 110 dan başka bi 
cevabı bulmak makıadile yani kuvvet ve •ınıflarını çok iyi bilen insanlardır. ksdarını sünnet ettirmek Çocuk/~ Ü tl«elt 
vukubulmuitur I Bütün muvaffakıyet ve ilerleme tedbirleri bu üzre bır program tesbit et günden ~arl/16 b (iJmıt) 

bilgiye bag~ Ildır. Fertler için mtınakaşa götürmeyen miş ve bunu tatbike ko- nazar/arda fat• r . Mihver devletleri, elleri. (' n· a C!/m bu hakikat milletler için daha doğru ve önemlidir. yulmustur: yerine reel b r ,na ~ " • 
koynunda bu kıtı geçire· Çüokü ulusu teşkil eden fertlerin bütünü hakkında Panorama bahçesinde şeklenince . .Jl6 P h{~ 
meıler. Yenid n .bir şeyler ıöylece etrafımıza bir kerre bakmakla isabetli bir yapılan bu cemiyet. mem· dım/orın mlnA .-1.na 
yapmak veya yapar gibi kanaat elde edemeyiz, Büyük kiitleleri tanımak on· lekette haklı ol rı:k büyük bütıJn lf 'i/• ,,..ıyı 
görünmek ve bütün cfkiri lan birer birer saymak ve vasıflarını yazmakla ka- bır 11/lka uyand1Tmıştır. çıkar . 

/ 
t' tui 

bu yeni hareketleria peıinde 1 bil olur, işte bu iti, üçüncü defa olarak 20 iLKTEŞ· Her gün yirmiye yakm Milli h~lti'ür:;n yurtt; 
sürüklemek mecburiyetinde· RIN PAZAR günü yakacağız.. çocuğa ameliyat yapılm•k- sinden b~ t · b r 

6111 
ile 

dirler. Çünki harp 1940 Başvekalet lıtatistik Umum Müdürlügü ta ve gece de Kemal Sahir her günk .,, •1J,,.ın bir 6.,. 

senesinde bitmiyecck, İngi· !..!~~~~~~=~~~~~~~~::;~~-~-~~ _ tiyatro heyeti tarafmdan çocu~a ar.ş1 IHr al.U 86.-

liı devlet adamlarının de· Fındık Tarım Satış muhtelif el}lencelerttırtiile· gl. 1;.r;~:«:.vt,,çle.guiurla dikleri gibı 941 ıeneıini de dilmektedir. te~1j o'dult. 
içine alacaktır. Hıv11cı/Jk h11f ta:undan şa Bugün tld, Nillet~ı,..... 

Şimdi ağızlarda Cebelat· Kooperatı•f ı·ne ortak sonra r•nmn kahr6manla· bir cephe,...Yaflllllll 
tarik Afrika, Mısır sözleri rma yakm bir allka göste· bulunuydr~a:r..~ 
do!aımaktadır. Ve hakika· k k b 1 d rer•k. onlara şefkat Ytfl hl· Havacı •• •r 
ten harbin bu sabada yeni ayıt ve a u üne aı·r maye kuca41 BÇSn 1. Hava ı/dızlı gl mızı beklıye· 
bir istikamet alması bekle· Kurumunun, bu yoldaki y k /ly rı 'lnatl•rı 
nebi"ır. Fakat bundan, Bri· Fındık Tarım Satış Kooperat•ıfı" hizmetini. öz/O ve ferefll ~~n· inkişa 

bir vazife olarakalkıs/11rr.a· z·m• tanya ad l rına karşı hazır· "' 
mu .. du"·rıu··g"' u··nden .· mak imkansızdır. Tü~k Va· 'er pek a la nan taarruz planının ip· '' 

tal edlldı•gWı• ve b .. usb-utu··n v~k· 1 l k f . tandaşmm engin ruhunda, Tav1111'0lll a ı o an muracaat ar üzerine ooperati imiz yenı or· 
tatbl. ,_ mevkı·ı·nden kaldırıl· t k k t k b 1 1 b b b zevk ve lı.Jyec11n yartıtacl!k çocuk, ıL a ayı ve a u muame esine ugünden iti aren aş. 
mıı olduiu manaıı çıkarıl· lamıştır. Kayıt muameleai bu ayın sonuna kadar devam en küçük bir harelıetln metli. 
mamalıdır • edecciinden ortak olmak arzu eden fındık müstahsilleri- kwmetl büyüktar. yür l1Jl/c 

nin 30-9-940 tarihine kadar kooperatifimize miiraca· Panorama aile bahçesi· 
atlan ilin olunur. al, g,ii Bekir Sükuti Kulak$ızoğlw 
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rır..i14ri 

(YEN/YOL) 

İlan 
TrabıcoJl iora nııurlut11adu : 

.Açık artırma ile paraya f•Y· 
rilH•t f&yrimcnk hna H oldutu: 

Gıyrimenkulu buhınduf· 
mevki mahallesi, sokafı, aumaraal 

Cie ra klyfi 
Şarlt a dere rarhH yel ti· 

mılH HH Mehmet otlu Huıa 
ve YaHf HHDH iek•• •ti• 
MHbfı ile •ahdut fıadıkhk. 

lıılart 914 C. i7 S. 20 Ne. 19 
Kıymeti 150 lira 
fJarlı:.. .ıua A et af la t•· 

lılıfı şlmalH azaldı ethı lbrılaim 
talılıfı rar ın der• eoaıaaH Aı:ak· 
lı otlu çalılıJı n k11 H ıraık 
ile aalul•t Çalı1 . ıı etH iki iti•· 
atde •• dört bi11 ıl. 

K.. nnl 38 C 72 S. 61 
fto. '~ 

Kıy••tl 25 liradır. 

Hılea fıa1Mı.lık $arkaa n ti· 
malea aıı:alılı tl• Eyta•ı tul111 
rarbH nn Mela et ntlu Ali tar
laaı cı u u 11 i i 1enet fuuiıklıtı 
ile mı dut. 

1838 M2 tıırlHıa etaz iki 
1ai11elie en •ört l:ıis cai. 

K. nv ı g~s c . 12 . " 
Ne. 91 

kıy•ıtl 130 lira ır . 
Dört tarafı aalUai ac ıtleria 

• lik rui i ile ala gt ~ •• 
aeaia i211 bl11e4e liil ~iaaıal. 

57-iO M2 
r:. cnel 9aS C. 72 S. IJ 

No H 
K11mıtl 70 nra•ır. 
Şarkan dıairel otla falılıtı 

rarae.Q kar •ti H11aa laiaaeaiH 
ba r•rdea ayrılaa iftorilik ti•al•• 
cflıa otlarıdH aalr.:lea aari Ali ot· 
lu çalılıfı can bea kardetl Haaa• 
.. ı.ıea' • ıyıılaD •lfru fındıklık 
ile •ahdat. 

lft•rilik ~876 M2 • C. 81 
S. 76 Ni1aa 9H Ne. 30 

~ıymetl 70 llraaır. 
Şariu ırmak n ıiaalH kara 

lı•ail ÖflHdaa ilen doku• of• 
ı. çalılıtı r•rltoa ylae l:ar• ı •••. 
jJ ofluadao aaldea aoea •ti• fı•· 
dılr.:lıtı .... bea lr.:ardeıi Haaa• aiı· 
Hıiae ayrılH atfın fıa ıkhk il• 
•• dut 

Fındıklık . 2757 lıla • C. tS 
8. 76 Niııaa Q.Sci Ho. 31 

Kıyı .. ti 150 liradır 
Şarlr.:aa 11bibi ıeaet Ye kı•••• 

lariltıa• ıimalea aeadelc ,.,b·~ı 
boeı 02lu dası a•lı:len kara la••1 

ofla M ll et fıadılı:lıfı ve kıı •• 
laeadek •• ulııea lıbu fıadılıhlıtan 

Orma emvali satışı 
Orman Çevirge Müdür) ğilnden : 

· Mikcb.rı 

Ciaal Haoaı 
M3 03 

Lldia 1436 982 
,. IS4 012 

... ı. ..... 
Llra 

ı 

1 

vıltit fifa .. 
Karue 

00 
60 

t - G!ıalıaae vlllyetiain aerkes kaaHı .&abili••• Saat• or•aaı•· 
daa 2289'9g'4 milı:dır.aı:la kerHtelik utııı nhrıl•ııtır, 

2 - B•"ı ~-10-19&0 rint ıaat 10 .la Tr•~ oa Ot•ea fiılr•· 
ılade artır•• ile yapılacaktır • 

J - Boaer rı7ri •••I M3 ıaıa •aba•••• fiyatı 1 T• l lira 60 
kanı tar. 

1 - Şarta••• ve makueJeaa•• preJelori Trabsoa Ora11 
Çavirr• aiti. yarlerdea aJıaır . 

S - )ı(nakkat tıaiaat 201 lira 71 lıı.aruıt•r · 
' - Satıı U••aldj, • 1-4 

Trabzon - Görele posta naktiyatı 
eksiltme temdidi 

P. T. T. Mlldtrlüğünden : 
JOO lir maAammen aglı!lı Tro.i•on G4,elı poıt11· 

11 • ••rilın 290 lira /tıhiı tirültliiütulcrı eırtltcelc bı· 
tl l lt2 ılc 161iildüğii t ... lcdirJ~ icat'' iludui rıpılmalc tire· 
r• •lcsllt111c11i 1- J0-9ı10 P•rıem6e tünü saat 1.5 ele ga-
pıl111ak üııre •11 zitt tı1J1tlitli Jcnr11.rlolfırılmı ıtır. 

Ahşap köprü tamirat eksiltme 

temdidi 
Vilayet D imi Encümeninden : 

Trabzon - Riıe " Trabeoa Vakrilce'1r 111/ıil gol
l•rı ıiıırindd:i ahı«p lcöprü fi• ft~itl•riıt tamir <7• tah
kimi iıin el)at ,,. nııtııı il• ttılilfl gırl•ri lceıif "' ıart· 
,..m.,lntld yaıılı lftahtılif ç•pt• ı1·459 M3 tllıtmellk "' 
iiriılilc lcer,stenin /lyatı JS lira •• .J,4203 • lcaıılclılc ke· 
r•d111ln belı.ır mdrı 1t1ilc4bı Jj lira •• 6•nlar111 betl•ll•ri-
11111 m•cm•u f1OJ1} lira ( '6) k•r•ı ıiHrlrıtlın •luiltm• 
,,.i.Jtl.tl •n ıan tımtllt ıdilmi#lr. Mc•altlcat teminatı 
(75) lira (87) lca1aıtıır. J()-j-940 tarilıl,ıı ı•tan pa
$•rtııl •aat 15 dd Vllijıııt mak11111ı tle topl11,.acak ola11 
D•i"'t 1!_1Cimıntle ih.lııt ı•pılacaldır. lıtılılll~l~ ıncıi
mt1•• lffu1aı••tla1ı . 

Memur ahnacak 
T. C. Ziraat BaakasındaQ : 

bilifraa kardııı Hasaaa kala• fı•· 

r. c. z1r •• t ı.,.1c.,, •ıı, .. ı.,. '•'•f!•" •• r, ••. 
••nJn ft1Jt11/cas ıti111 Tarı1t1 ir•tli K••fHr•tif l~rln• 1 lıild 
31J ı•ı •r•ıınıl• iırlc lir•Ja• 60 Ur111• lı•tl•r icrıtltrle 
f1• Miıo6aka imtilıentl• lftem•r alı11acelttır. l alip'•ri11 
nuiıobalca lmtilıa111,.ı• ı•p•l•c•lı s-ıo-g,o tarihin• 
,,.ii .. dif c.,.,,.,,,.r, :·!.'!~ ıcıat tlolc••• lcetlar Itır ıun mılc-

.iılı:•·~ Uo ?"" .. l:..! .. t. l~p ıaltadct,.amelırl ee leüel,•I ca•tlenları •• hiımet ee• 
fı•dılı:lık '482S M2 • C. IJ ıilc•larllı 6irlilcte MHk4r lıoopırotif Jır mıiıt•rılr. madar-

S. 76 lf iaaa ~ 6 No. 3l lalc.l•ri•iıa Bunlcc i/111111 J.ltlllntlfld tl•lrtıinı mdrac•atla-
Kıym ti 12' liradır. rı ili.it o/anar , 
Şarkaa •olla oı-1• fıatlıklıf1 Xot : 
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Gayrimenkul satış artırması 

Malıallıst Solcaiı Cinsi Umum No. M No: ~· M 2. M~'!:.. en 6eJeli 

Kaııma;a 3.No: Han• 23i7 357 600 M. 

ErJo;tla 
Eıroalc 

.. 

.. 

Çıkmaz arsası 

Golaoğlu 

•• .. 

Fcndılclılc 1006 
Mal<ua 
Ma;r.ıa 

Mtı;aza 

Defterdarlıktan : 

tf O 
45 
41 

2 
21 
4 

.,;~ 

112.5 
450 
7!;0 

R . 
M. 
M. 
ı"I. 

Yukarda clnı •ı ıvStJ/ı ııuılı ıcıırimınlrtlier 24-9-910 taril.tnJen itiba11n 
15 ıın mit/4 tle e7e oçılc a.rtırlfttı ıartti/11 Jtıtılttcalctır. 

Satış 9-10-9~0 t•rllıiııe ,,.ıııadif, Çarıamba ginl1 saat 14 dtt !ftıpılaca;ından 
talil' elanlqr,.,. g.ıı,.,,i mesk4rtle 0/o 7.S mu•akk.,t t•mlntıtiflril• birlikte ""ft~rd11..r/ılc 
malca'1]ına mür~e"atları ll4n olanar. 1- 4 

Tuz nakliyat 

Eksil itmesi 
İnhisarlar 

başmüdürlüğünden: 

Nakliyat eksiltmesi 
İnhiıarlar Ba,mttdürlüğünden: 
1 - Trl! l11enlian-M11çlca, Tora/, Gümüşaqe, Kelkit. 

Şigr11n, ispir, Bayburt inhisarlarına 

n kıa111ea kara lımail eti• fıa· 
dıklıtı ti•alen kara Iı•ıll eti• 1.-, ___ ~_1_9_-_9....;4~0-T:.:•:.:.r·::,b:li~ıa:.:l::•:ha::•:•:•':•:~::.l..::il~l~•..:b:•~T,:•:•:~:il•~ta=•::b:,:ib:..;ll~ı:;lın:ı.:.:.r· 940 mali gılı i,indı Trabı:on 
fıatlıklı2ı Hnuben lr.:ırdeıi Ha•••• H anbarlarından Torul lnlıisıırlar 

2 - Traiıondan-Aıkale ve Erzurum lnhisar.larına 
J - Trab•ondan-Sarıkamış ve Ka11 lnhisarlerına 
4 - Tra6a.Rdan- Erıincan in.hisarlarına 
1940 malt ııne ifinele sefJlc edilecek mama/ tütüa, 

iflci ilt1 leoa~ımı sairei inhisarige nalcligatının ihalesi 
ttmtliden 21 Egldl 940 forihlne müsad;j Perş~mbe ıanıJ 
ıaat 14 de talılc olunmaştur . 

kala~l·~~~~~l~k2~;t·~d211~. c. 6, esapll kifalık odalar an6arltırına kabili tezayüt f1 

.S. 77 Niıaa 936 No, H tenakus olmak ıizertt ıeok 

Kı1••ti SO liradır. d •• kk ~ d • ı edilıoelc 120 ton tuzun nolc.-
Şarlı: .. kardaıi H111a iıl••••1· U an ve ar ıye er 

.. ay,ılaa tarladaa tebınil /ıgeıi 7 3-9- 940 tarihinden 
fıadıklıtı ti•alu h aliek rarlıı•• Sımeıcı'l 't'b 15 au-n müddeti• " •gvaııl ıolc.aı· ıratl11. Jölcüm lt•n• lıarıı•ın. ı ı aren • •Hubın aahibi Hnellila •lfra• N 1 ~ it 
fıaiılıklıfı ile •ahdat. d• 0• " iı lçi11 •tar .. •g• garagı,Iı •• c•1Jtlııtler a~ılc mğnakassgil konu/maş· 

Tarla 1H9 M'2 • C. ' 77 için çele ılvırl,li içlndı ıııJJ• la•l4ıı eı 6allc•nl•rı •c ne• tur. 
Ml11n 936 No. 14 ••r•tllri f ~•lt.al4d•dir. Alt lcıı ,.j. lcalt•ehtını, a,çi Jiilc- ı Taliplerin !le<7mi ilıa· 

Kıyaeti 250 liradır. /ci11ı olmo114 l•11ıt ıletrl,Il ••i•zalar ••rtlır. T-lipleri11 lege müsadi/ 28 -9 - 940 
Şarkaa kara la•all •ti• Y•· ,.,,.,,cilırJe ıöncıj Jlgaı Sa6ır• ••~~coal dt11el•rl "'" C f • - - t dokuz 

.. f fıadıldıfı tiınılea ylae kar• o/,,nar. No. 20 amatr aıı gunu ıaa 
1111 .. il tlu Yuauf fnuhklırı rar· "" Jnhisarla~ baımüdarlü. 
b.. karı lııaail otla Hasa• var•· 
Hlori fındılı:lıtı ceaallen ka· a ı ,, 
mail otlu Hasan venaeleri t :.. l.ıoı 
ll• mıbdat. 

Fıadıklık 1838 M2 • C 6J 
s. 77 iaaD 916 No 's 

Kıyaeti 60 liradır. 
Artıraanıa y pılaHfı yer ' 

ıüa, aut: 
TarabzoD icra dıircıide 2S • 10 
9'0 Cuıa aut 1' da 

Pazarlıkla posta eksiltmesi 
P. T. T. MüdorlOtilndtn : 

On beı tii,./ilr. ılcıiltmtt miiı/Jıti urfıntlı talip••· 
hJ1r etmıgın 6'11 lira 111ahamnrın aglıllı Tra6~on Er•a
ram ıegri ıtri poıtoıının 6a fri11de11 ttibtırı11 6ir. ag •ar. 
fınJa tr• pa•arlılcl• lla11leılnı lcorer wrllmJıliT. Taliple
rin Trahıo" P. T:. T. 6inaıı11tlcıkl ılcıiltmı lconriıgoıcrına 
mtJ.rseaatla11 u~,. rlrınar . 

.,.tle miit,.~eklcil lcomisgona 

muracao.t ctmıleri ve bıı 

mütltiet içinde 124 lira de· 
positolarını '1tsnege yatıra

rak m"lcbrularını almalt1rı 

98 ı•rtıitini anlamak üıere 
de satıııııbısin• rığram•ları 

ilin olıınıır. -'-4 

Tatip'erin birinci maddede yazılı sefJkiyat için 324 
1 int:i maddedd ya~ılı seakigat için 495 3 ünrü maddede 
yazılı sevlcigat için 640 vı dördüncü maddede yazılı sev· 
kigat için dt (75) liralılc teminatı muoakkate malcbuzla
rını hamilen mu lggen ıaatta Trabzon lnlıisarlar Baıma
Jürlüjii rıd11 müteşekkil kom;sgona miiraotUJt ttmcJ4r.j. 
lô.•ımdır. 

Nalcligatın lcumgcm, At arabası <7t: mekkare ile 
yapılması t:tıiı:tiir. Şartnamelerini ot icap eden izahatı tıl
malc üze~e de ihale tarihine değin Başm1idürlülc. satış 
şubesine mijracastla11 ildn olrınıır. 4 ·-4 

Açık eksiltme ile inşaat eksiltmesi 
Defterdarlıktan : 

Maçka kaıası hülcümd konağının beı bin lira lceşif 
bedeli ilc:moli inşaatı 12- 9 - 940 tarihindtn itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmu~dıır. 

ihale 27-9-940 tarihint! müsadif Cama günti $aat 
,_,. de gapılaca;ındaıı ıa1tnamegi görmek isteyenlerin her 
gün ta/iplerinde geflmi m czkurde • 7- 50 muvakkat 

ı · ltbu ra1n uU rl• u~..-. 
.. riıııı esi 25 • 9 • HO tarıbldell tti 
haren 238·940 No. ile Trah:ıoıı ıoıa 
dııin&lnla mUAyyen aa araınad• 
lı.erk..Sa ıercbll eıı1 ifla ~ıktv 

ratıııbUolertl• bldüt .. a-..n,.._ 
~o tdldil'aeleri le.p M.w. akli MI 
•• haklan •pa. acuu. 1alııll .-. 
ttıkoa aabf bedıel1.A1& Pula .. ...._ 

bılalanıı o ıurt muk.ı Uı '8aıa 
edUaif aleakluıaıa aoaa11..._ 
twaya qıluııaz-ıa en (!Ok artırana 

taahlltldtl bakı kalın.ak tlzere &rlif'aa& 

ı--__..--~----~-------:--ı 
acaran fMll•lıuaaıa.k k4UıcUıt.de.n evvelul teminatları oe ticaret ve na/io dairesinden alınpcalc ehli-
J1lbek ~u aıbalıı~ kimııeı ar:ıet.ııı110... vd vesilc.ald1'ilt1 birli/ede defterdarlık makamma mar.ıca. 
oU.Cıtu ...... • aas• raıu o UrblL ..... I .,,~ l 
r a s ı o 1 m a z v cı 1 • at arı ı "" o onar. 4- 4 

!Ar.da :ya:r;ılı olaal&rdaa tada alt 
aM.l almalı: lıt yenler, lqbu rtna 

ye vo 2SŞ S.O dosya numııra l• 
emarl1ettmU& ı:auraeaat e eHdir· 
2· Artır aya l~lk lÇ!a yııtanda 

'f ulı 1nymei.ln ytiuie yodJb'D(lllk 
nl ~Jtind poy veya mlllt b r Bakanın 
emlıı~t moktnha t11vdJ edflet".e r(tM) 

s. lpo ek nhl alacalı:lıl..r ı dtteı' 
el&Jid.atların TD lrttrak bakla tıılJ.p 
ı m geyrtme.ııkal a.ırlrıdeJd hakla 
ram hUIU8il• iair ve masrafa da1t 
olll..ll ld4lalamu 1şba lllD tarllltili8ll 
ldbf.roD 11rmi ı1la ~· nrakı 

bartv Jsal ı.r lar. . 
' Olııtelt&e r n•• aıb11• ..... 

lttlrak ec1 ler artıra& ...,-..-...ı 
okamııo n lln. l• aaıt .. t a.lmı 
vo bunları tem&abn iab&I e'-'t 
ad ve lUba.r ohıınırJar. 

5 Tayin odllu saaaaü p)"lt 
meıık ııl aç cld& baj'ırclıkiu 1811!'& 

en ~k artırana lhale edUlr aaoak 
arbnr.a bodoll aulaaıau kırmotıa 
y11sde yetmif başla1 bıı.lmu ft1& 
sabo 111\oyerılo alaNjl&a rQ&U.ıd elaa 

cUtar aluülıkr ~•.P'- .,...ı 

o• bet Ub Uha t.eı:adJt H a besinci 
fb!t elıa 8 11 ·~.lO Cumuaat 14. de 

yapı.ı.a.u art:· ml\da, bldelt ._tış Ltt. 

J•ain &Uı.a#ıruı ı C;lıaııı olaa c:Ulv 
alüUJıl&rm o pyri :mukul ile t.e1111D 
~ aleaklarınlA meemaQDdaD fula 

ra tıkmak f&l'tll•, ea. ook ~ana 
lhale edillr. 8011• btı bedel •ld 
edllmerw illa.le ya.Ptlmas. ve aııtif 
Webt . 

8 Gard ata.kal keadJ.Jılao Ih• 
el-....a ı.taM dozhil ••Ja "'1)911 
m619' ••• ,.,.,, ...... u..ı. 

bu.lu•ava hlılMA oab.ıf ~ ınl1d4et 
le arw•&Ja f&k&rılıp all Ç.Ok art.ırA:.ıa 
ı.a.aı. edilir. lk1 ihale araeuıdaki fıuk 
n Pf8ll ıl1nler için ytı%Cl.ıı 6 teıı 
beeap olaaaea.lt f&i;ı; ve diiH zarıı ı 

1&r ayrıca hükmo luı.eet W maflJilD 
_..ılriy timilıoe ahcıd&ıı tahlil olw:nr 

madde (188) 
ıayrimenkullır yuk.arlia ~· 

terilen 25 • 10 • 9'0 tarUU.ade frabzo 
l~a m.emuhıiu od.11ıada ifbu lLA.n ve 
eOekrilen arlır~· flU'tııa.mc:ıoi d.u. 
aladt ...W•oatı uta tJ.uııur. 

Pazarlıkla icar artırması temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Hususi Muhasebenin uhittin y eni ıok kdalci J!) 
No: lu !J; ;ızasının sabık icat ht defi olun ( 55) Lira 
üıuindın artırma müddeti bir ag oe p •arlıkla temdit 
t1dllmiıtir. lsteldile1in yüzde 7,.5 muo,·kluıt teminatlorile 
2-JO - 940 tarihinde Vilayet m aka :nmd41 top lanaetık 0/1111 

Dai11ti Enoiim'"' müraoootlrırı . 


