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Bürhanettin Teker 
Üçüncü Umumi Müfet

tiş vekili Erzurum Valisi 
Bürhınettin Teker e'lelki 
gün refakatinde Maarif mü-
1 ı v I r / Mustafa Re· 
şlt Tarakç10ğ/u , Maliye 
Müıaviri ~e şifre memuru 
olduğu halde Erzurumdan 
şehrimize gelmiştir. 

BıJrhanettin Teker. 
V a / i m ı z Jandarma 
lf /,ıy Komuta~ı. Emniıet 
l'füdüri1, Parti, Belediye ve 
Hı/kevi reisleri. Matbuat 
Erkam tarafından Hamsikö· 
Yünde karşı/anmıştlf. 

Sadettin Uraz 
. Cumhuriyet Halk P•.r~ 

tısı mmtakamız Müfettışı 
lstınbu/ Meb'usu Sadettin 
Urızm Cuma günü Ankara 
rapurl/e şehrimize gelıcek· 
lcr; haber alınmıştlf. 

Yeni Fındık 
Mahsulü 

Jt/o flndık mahsulünü? 
SlôrOnüşüne göre memnum· 
Yete şay•n 9ir rekolte arzet-
ti"'· .J :ıl anıa~ılmaktauır · 

Otobüs işi 
Benzin f i•tlırının artma 

11 tnünısebetlle Belediye 
otoba$ fi•tların• bir mik· 
tır zam 1apı/mıştı. Ha~er 
•ldı1u11ızı göre ti•iml mııs 
teriler için bir kol ylık ol
lttaJr tenzil•tlı abone bilet· 
lefi iht11sı dDıüniJ/mıktedir. __ ,..., ... --

E.nıtitl Sergisi 
Şehrimiz /(iz Enstitü'sü· 

IJOn Yıllık sergisi J5 Hazi· 
rın Cumartesi günü açıla
Colctır 
~· l) o .. Ut::: 

~ 

yen i i n g i 1 iz k·ı ta arı 
araya 

•• an en uz ses • ' yo 
Ankara 11 ( fi il. ) 

Ticaret Vekaletinden verilen 
tebliğe nazaran yeni mah
sul arpa ve yµlafm müs· 

Alman arın sen ne rının arşısına 
geçme teşebbüsleri durduruldu. 

tahsilinin elinden değerm

den aşağı fiyatlarda çlkma 
ması için icra Vekilleri he· 
yetince bu maddelerin top
rak mahsulleri Ofisi tara· 
fından mübayaası takorrur 
etmiştir. Ofis Çukur ova 
mmtıkasında bu günden iti 
haren m übayaa başlamı; 

lfok1Jra l J ( il. il ) -
Garp Cephesind~ deniz ile 
Oise arasında !Umanlann 
Sen nehrinin karşı yakasma 
doğru yaptığı ilerleme te 
şebbüsleri durdurulmuştur. 
Yeni lngiliz kıtaatı Fransa 
da karaya çıkmışt1t ve çık 
maktad1t. Garp cephesinde 

ve llkdenizde harekata ait 
bir haber almmamıştır. Mu· 
solini ita/ya kuvvetlerinin 
Başkumandanlujmı Deruhte 
etmiştir. Venedik körfezi 
ile Guarnero körfezinin ba· 
zı kısımlarınm ve bütün 
flrnavudluk kara sularının 
mayin dökülmek suretila 

Kahraman Alayımız 
Dün binlerce davetlilerle şeref 

gününü kutladı .. 
Dün 11 Haıiran aalı rünü 

143 üaci Alayımız.nı dl hi ko 
mutan Ulu A TATÜRK tarafından 
üç yıl evel takdir cd ilditi şerefli 
günün yıl dOnlimü idi. 

Ba mfhaaebetle A layda ya
pılan büyült iÖsteri, Trabzon içia 
coıkun bir sevinç veaileıi olmuıtu. 

Törende Üçüncü Umum! Mü
fettiı Vekili Bay Bürhan Teller 
v• maiyeti erkanı ile Valimiz: Ba7 

Oaman Sabri Adal, Parti ve Be· 
tediye reisleri ve halk hazır bu. 
luadular. 

Tôreneı. s aat H da Atatürk 
büıtline heyd taraf ındaa çelenk 
konulduktan sonra bando tarafın 
dan çalın !l n latilc lal marşı ile baş 
l adı. Marıtan aoera Alay komu
tanı•ız B. Fchaıi U 1 u g ö 1 
veciz. bir ifade ile Alayın tarıhçe· 

aini anlatarak ılmdiye kadar ka-
santiığt baıarılardan balaıle 11 Haz:i· 
ranıa 1'3 ünd Alay tarihiade 
büyll' bir şeref gl1nü elarak yer 
aldıtını iz.ah eyledi. laadaa soara 
en yaılı aalter aıfatiyle emekli Al · 
bay 8. Şavki Savııçı, toprakları · 
mız.ıı:t reliıi rlael kaı.aaılaaeıtını, 
AtalarıD kahramanea aavıılarlyle 

elde edildltini n her kuaaılan 

toprak parfHıada bu kılara•an· 

ların k.emikleriae rulanabileoefinl 
lf ade ile burGakll hır ilkeyi ve 
b'1DCa m11vaffalr.iyetleri hlı:e kuan. 
dıran Atatiirk.'üa ylklek maaevi · 
huıurunda bir dair.ika uyrı auı· 

maaıaa divot ederek aözlerini bitirdi 
Ayak.ta ve derin bir aayrı ile re· 
çeı:t ıaama bilince Bay Bilrbaa 
r eker aaikrofon baıına gelerek 
coşkun bir hitabed• buluadıı. 

tehlikeli hale konulduğu bu 
gün lngiliz Bahriye nezare 
tinden tebiiğ edilmektedir. 
lfanlJda ve yeni Zelanda 
ita/ya ile hlJli harbde ol 
duklanm bildirmişlerdir. 

lnqilterede ve Domin 
yon/arda da ita/yanların tev
kifine deram edilmektedir. 

ve mtıhsulün [drakma göre 
diğer mm tıka/arda faaliyete 
geçmek üzere tertibat tıl
mışt1r. 

l tal yanın il areketi 
Amerika' da nasıl 

l~uzvelt , biz de hazırlanalım, diyer . . 
/inkara T l ( 11. 11. ) - rih sürette ispat ettiğini söy 

Fransız Başvekili dün ak !ed ikten sonra Amerikanın 
şam söylediği bir nutukta ihracatçılarından bahs etmiş 
Musolinin harb ilan ettigi v e bunların iddialarının doğ
ni ve harbı ilan etmek için ru olmadığını beyan etmiş 
yaralı fak at seci ve sadık ve bu arzu hürriyetsiz bir 
Fransanın kendi istiklalini milletin habs edilmiş bir mil . 
re blJtün dünyamn istiklali letin diğer kıtaların k üstah 
için lflml1n Hegemony1Jsına ve amanbilmez efendileri ta· 

karşı çarpıştığı dakikayı seç rafından zindan demirleri 
fiğini kaydettikten sonra arasında günü gününe besle
müttefikler 11kdenizde hatta nen t okatlanan bir mHletin 
diğer yerlerde daha ııyade korkunç b ir kabüstür. Bu· 
kuvvetlidirler. ı hapishanenin inşa edilmesLıe 

Fransa bu harbe açık ve bı zim bunun içinde hapis 
bir vicdanla girmektedir. o~unm~_mı.z~ nası~ mani. o.la. 
Fransa ölmez demiştir. bılecegımı:ei kendı kendımıze 
flmerika Cumhurreisi dün düşünmekliğimiz tabiidir 
g_ece söylediği bir nutukta demiştir . 
lttılyanın harbe girmek ka
rarım flmerikanın fevkala · oöROŞLER DtıYuşı.AR 

F. T. S. Ko. birlikleri 
hey ti şehrimiıde 

Fındık T rım Sahş Koope· 
ratif leri 8lrıiğl umum mUdUru 
değerli iktls tcılarımızdan Bay 
Ömer Nnml Elbi ref kntıod~ 
Giresun F ıDdık i t yoııunu:ı 

kıy tli m dOrQ v birlik lda· 
re m eli i azıı ından gOzide 
h mş tırimiz ıs y Hıık ı Mahir 
Duruk o ve Ticaret Ve' illeti 
MOfettiş erind n Bay Talat Kil· 
eloğlu e Birlik m hııs b el 
mu vlol Bay Suat AkkOo pgı r 
gUan oto::nobille Gör leden 
g-"lerelı. Hop.,ye k dar gitc- ş er 
ve dUn T rı vapuru ile ehr ıml· 
ze gelmişi r ve blrlık d po, 
l@brlko v id rel rlnl tefti., ve 
tetkik ettikt o so rn okşııma 

'f rı ile Gire una dOnmllşlcrdlr. 
Bay Elbi g il inde r : ıl<a

tlodek lerl K ş p, Tr bolu, 
Görel , B lkdilzU Kooparatırle· 
ıln i tertlş ve ltlzım gelen dlrek
liflorl v •rdlkten soor dog-ruca 
Hop ye gitmişler ora ko p ra
m• Hoi de teftış eylemlşl rdlr. 

Şehrlmlzd refakatinde bir-
lik mnmesıılll Bay Bııh Tegio 
l e Kook ral r mocı rn B y Y h· 
y Şohrı d olduğu bald bil· 
Ulo dep Jla du i l tok fındıkları 
tetk ik etmiş ve mOfettişte KO· 
o peratif muameltıtıoı tertlş ey· 
lem iştir. 

Umum mlldllr; moa-essll 
ve mlldOre lşle .. ine alt mlllılm 

direktır•er v rmişlerdlr: 
Umum mndQrQ dUa öğleden 

aonra tUcc rlard n bir b0 y t 
mn ssllllkto ziyaretle Fıoı:!ık 
işlorl, piya v ab\ l vaı y ti 
nzerlnde uıuoc gör!lşınn~ lerdir. 

B. A DIL ÜSTE 
Şehrimiz giJmrükler mü

dürlüğü mes'ul muha-:ibi 
B. Adil Üstenin terfian iz. 
mir gümrükleri Başmüdür
lüğü mes'ul muhasipliğine 
ve yerine de Rize muha'\ibi· 
nin tayin edildiği haber alm
mıştu. Bulunduğu vazifder· 
de parlak muvvafhıkiyetler 
göstermiş, takdirler qöı ıüs 
olan değerli hemşehrimizi le· 
brik eder. başarılar dileriz . 

Kadınlar sigara içmeli mi? 

AlaJıD heybotll manzuasın· 
daa ilham olarak aiıe başladığ-ını 
ifade eden Büraaa Teker, AtaUlrk' 
60 her ayak b&1tıtı yero utur 
getirdiğ'ini aoa ıerelli ıoyalaatiaia 
de Trabıoı:ta hutahane, mekteb 

de bir kederle haber aldığı· 
m Amerikan Cumhuriyetle · 
rinin sempatisinin Cebir ve 
şiddet ve kin aleyh/arına 
karşı çarpışmaltJrda kanım 
döken milletlere ditmekte 
olduğunu beyan ettikten 
sonra kuvvete karsı koyan 
farı gelirlerimizden istifade 

ettireceğiz ı'e bu gel İl /eri 
inkişaf ettirecek ve bunla · 

Bir gazeteci arkadaşla ziran nüthuı r cçti. Burada gozü
me ilişen bir fıkraia, bu meşhur 
aualın cevabını balabilcUm. 

Fıkra fU : 

"Aıhnda aeı hir dumaadan 
ibaret lan airara ile ötedHborl 
eline ftçeği, keaı aaı yakıştırdıfı· 

11111: udının birblrile müaaaebet
lerl hali bütün dünyada münaka· 
şalı b1r mevzudur. Bazıları zarif 
kadın parmaklarıma arasına ince 
bir sigarayı pek yarııştınrlar, ba
zıları da atz.ıadaa vapur bacası 

gibi daıı:ıanlar 11vuran bir bayanın 
çok.ilıaeıa bir fey olduR"anu iddia 
ederler, ik.iai de do~radu. 

Bu türlG s6yleaebilir. Ama 
b11 vadide en g üzel aöılerden bi· 
rinl bu aefer bir Fransıı t\itün 
mccaıonsında okuduk. O da ıu : 

"Sigara içen bir kadın; iasa· 
na sigara içlrtea bir ltadıa 'I her 

haldı tercih edilir. ,, 
l~te s ize yeni ve hakikaten 

tlofru bir ölçü. Artık "Bu kadin 
aigara i9er mi ?,. d iye de~il de 
' 'Bu kadın sigara içirir mi ?., di· 
ye di11l1DGp nuaara vermaıc daha 
doğru olıcak.,. 

Ye IQ fİbl kıymetli eHrler kaz.ao
dırdıtıat n Ebedi Şefia lıayatıa . 
da reaçlite aiSylcditi hita~ede 
memleket iıtiklll ve ıeref iai mu· 
haf aza etaek halııiade vatandıı

larıa ne ıuetle bir birlik yapma
ları liz.ım geltfltiae dair 6lmez 
düatnrlar buluadutaaa a6yletli ve 
"lu rördügiial& atktr ıüı uk.eri 
detildir, barb askeridir. 

Ba, ae•leketin çelik htlny•· 
aindon çıkan çelik air irade ve 
ifadedir, Buna vaaife düıtatll H· 

maa latildll savaşıı:ttla röıtorditi 
llabramaolıkları rölgede bırakacak. 
blrikalar yantacak ve millet ve 
meıaleketo yeni flD ve ıercfler 

k11andıracaktır. Bana btıtüa var
lıjıaısla iaaaıyora:&,. dedi. 

lttoa alkıılarla karşılanaa 

autuktan aonra 2eçid reami yapıldı. 

Roaml ıeçil bitince kahraman 
aakerlerimiıia apor ıenlilrleri v• 
milll oyunları allk.a ile tak.ibolundo, 

Alayca aiaafırlere dondurma 
ve paata illram odildiktea ıonra 
ıpor bırekıtleriade biriaoilik, 
ikiMilik kuıa"'er• alkafatlu ... 

Şehir gezisi intibaları .. 
- 18 -

Arkadaşımla şehri dol şma· 

~a çıktık B3ledlye pukıııdan 

~eçerek şems o teli gaz\nosııoun 

i çine glrdlk. Arkadaşıma her 

köşeyi g~stererek : 
rrn istimallni çabuklaştlfn· lşte 1921,22,'21 senelerindey
cağız. Taki lfmırikularda d l. Şu köşede Rusyad n taçau 
bizler mücehhez bir ha/e 
gelelim ve her türlü gayri 
memül şartlara karşı koy
maflJ. hazır oltJ!tm. Bu he 
daflers 9iden bütün yollar· 
da hiç bir manitı ile tık11n· 
m~masım t~min edecek bir 
tarzda hareket edeceğiz, 
demiştir. 

Ruzvelt İtalyanın kendi
ıine yapılan teklifleri kabul 
etmeclijial iatelderini ...ua
pen.• Yaa.tall~ 

Rehlcumburları generalleri, pe

r e nsleri görmUştOm. Valanure t · 

tln, Naılm Hikmet Rosyay g it-

mek nz9ro uğr dıkl rı zam o, 
timdi Ru<i yad1 olan k hka~a ga· 
zeteıl s.:ıtıl bi. ş ir. muh rrir, Mııç-

kıh Es t Ö.n r Eyubi vo mer-

mnoaknşol ra rastgeldim. F ,ı ki 
ne ku· 
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heser 
Bin<l İcar Artırmasi 

Vilayet daimi Encümeninden: 
Hususi muhasebeye ait Yomra nalıigeıi merlc.ezind•lci 

ki mektep binasının seneliği (60) lira ü~erind,.tı kirası 
1tlırm::ığ çrk rrlmışlır. Muvakk.tıt temin,,tı { 450) lıuruş

t ? 13 6 9 O Jarıhine tesadüf ed n Perşembe gunu 
t 5 d ı ci t m kamrnda toplanacak olan daimi 

ıh l si IJ pılacaktır lsttklilerin mu ooklc.at 
t arile encümene muracaat 1arı. 4-4 

B ton aş, apak eksiltmesi 
Beledıye Encümeninllien : 

Aske i hastanesi ö ıtnden geçt:ın umumi lağıma hai
l m k üzre y()p l cak geni lağırn için lüzumu olan.607 
lira 70 kuruş bedeli kl'şi/li beton taşla, beton k{!p 2ğı ımo· 
lı ş1rtnomesi dairesinde ve on sekiz tün müddetle açık 
eksiltmeğe konulmuştur. 

Eksiltme 78 Haziran 940 Salı tünü icra olunoc11k
t r. Tt:.minatı muvokkata bedeli 45 lira .58 karusfur. . 

isteklilerin yukarda yazılı t~minat makbuzl~rıle 
18 Haziran 940 S'llı günü saat 15 de Beltdtye Encııme• 
mne müracaatları ilan olunur. 3-4 

Mağaza sotış artırması 
No su ncT,i Valdı Semti Mııhammea kıymı;ti Tf'miaatı )h. 

Lira K. 
66 Ma2aza Musa paşa Mumhnne öoll 650 00 

Lira K. 
48 75 

Soğan puarı 

Vakıflar İdaresinden: 
Yukarıda mevki ve No ı ıu yaıılı bir parça mıtu . .ıınıa mülki

yeti sııtılmak üzre ~O gün mDddetle artırmaya çıkarılmıştır. 
lhaleai 27 Haziran 9!0 perşembr günü ıaat 14 d,. yapılı .. fıD· 

dan talibleria muayyen gönde Vakıflar idarHİDc Mln.cutları illa oluaur. 
2-~ 

a · merkez hükü
. şaatma ait ilan 

yan/Yol 11 Haziran 1148 

Yıldız s·nemasında 
., 

irden 
1 - Baştan nihayete kadar İngiliz donaamaıının en ıon ve muazzam 

manevraları bütün ana vatan filoıunun iştirak ettiği muazzam bir harika . 
2 - Haci Resul Dünyanın en güzel yerlerinde çenilmiş bir ıahcscr baştan 

nihayt..te kadar Türkçe sözlü şarkı ve gazelli 

Kapall zarrf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Trabzon - İran Transit yolu T rob
zon mıntaka müdürlüğünden : 

1 - Ekailtmcye konulna it : Trabzon - lran tranıit yolunun 
30-1-000 - ~9- ı-000 kilo ctreleri arasında yapılaeık ıose eaaılı 
tamiratı olup bu işin k ılf bed li "212 490,. ikiyh on iki bin dört 
yh dok11a lira a sekiz kuruştur. 

2 - Bu ite ait t rtaameler ve evrak: şunlardır. 

A - Ekıiltıae şartaamui 

B - Mukavele p~ojeıi 
C - Nafia itleri Genel şartnaaeti 
O - THvlyei turabiyc ıoae n Urir ioşub dair feani 

şartname 

E - Huıuti ıartaame 
F - Keıif ve metra1 cetveli 
G - Proje 

lıteyHler !tazıları " 1062 ., lı ur uf bedel mukabiliade Trıbzoada 
Tranıit yolu mıntalu midilrlütilnden alabilirler. 

3 .• Ekıiltıoe 25 HuirH 9!0 talı rilnü ıaat 15 de Trabzonda 
Traaılt yolu aıatılı:.a mldlrllfilade yapılaealr:tır. 

4 •. Eltıiltme kapalı aarf u111lile yap,lı.c•kbr. 
r; .• Ekıilt•er• rirehilmek içia iıtckliain .. 11 876 " lira •U· 

vaklı:.at teaiaat vermeai t>unclan iaaılu Tioıtrel od11ına kayıtlı oldu 
tuna dair 940 HDHİ YHilr.:a11111 haia oJup fÖıtermHİ Jhım•hr. 

6 •• Teklif mektupları yukarıda i~üııoü madde de yazıla ıaat. 

taa bir ıaat evveline kadar Trabıondı Tra.,ıt yolu mııataka aüdilr· 
lifi od11ıatla eltılltme ltomiayoau reiılitine makbuz aıuka .. iliade ve· 
rileeektir. Poıta ile riaderileeelt mektuıtlarıa nihayet içilnoü madde 
... yaaıh ıuta kadar relmit olması ,.. dıı aarfın miibür moaa ile 
iyieı &ıpıtıhaıt olınatı lbıauiır. Poıtatla olıoak reoikmeler lr.:abal 
edilmez, 

1 •. Elı:.ailtmeye ıirHekleain Trahzoa Vili7etioden verilecek 
Blaliyet Ynikalareaı laıia baluaauı ıarttır . 4 .. 4 

Pazarlıkla gayri menkul satlşı 
Kiri Clnıl 

Kaolika H1De 
Hoıkonılr.: Fıadılr.:hfı• 

58H. U H. 

M.N: 

8 
81-88 

Defterdarlıktan : 

K.M. 
7 

M.2. 
ea 

33084 

l'hhaamaa bedel 

l.50 
844 

Tultar4a ıiaı Ye n1afı yazılı rayriıaenkulleıia teıadiden yapıl .. 
açık artırmılarıadı mllklvetleriııa talip zuhıar eta•dıtinden 1-6-940 
tarilaiaclH iti•area bir ay içinde ve pasarlılr.: Hretile Aalıtları yapıla · 

ilan 
AktHbat lera ••••rl•~daa: 

IC6ytl : Abaa.ta 
Hadacla ı Şarkaa hHdek r•r· 

H11 ıdıiai Haet A .. caetiaıı MHt•
f a YertHıla4ea ıldıf ı tarla ılıaa· 
leıı tarıkıaa •H•"e• MHtafaaıa 
mukaddema Y Haataa teferrar 
edip ... kerre lııhatafa YereHıla
dH D•rviı oll• Alamedin ahlıfı 
tırla ile malııdcat temı•t tarla. 

Cinai : Tarlı 
U:ulaaaaH kıymeti : 600 lira 
Tartı. '"° a11mar111 : Klaaa11 

1111 835 tarl .. vı 19 Hmaraaıadı 
Köyl ı Alaaatla 
Hada.la ı Şadıaa evlek a-ar• 

hea aealı otla Y •Hı TtrHelerl 
tarlaaı tlaılea MHtafH1a auka4-
deaa Y ınıtaa leferraredlp •• 
kerre Muıtata nre .. ılaclea Aa. 
aedia aldıfı tarla ••Haea tarı· 

lr.:ıhu ile mahdut teaaaı tarla 
Ciaai : Tarla 
M11bam•ea kıy•etl: 400 lira 
Tarih ve aa111ıra11 : Kbaaa 

Hll.İ IH tariia 'H 51 Namaraaıade 
ltiyO: A ...... 
Hutlada : Şarltaa Hbibi ıeaet• 

ler tarJHı Y• Fat•• nreHıi tar 
1111 garltH ••mit otl• Yuaaı 
vıreı11I tarlaaı tiıaalea tırılr.:ıa• 

vo T opHlı:.al otulları ta rlaaı ee
nuDea ıabibi HaettH m•katldıma 
Muıtafaaıa teferrar etlip •a lr.:ırre 
Kuıtaf a nre .. ıiadea Abaedla 
altlıfı tarla ile aı .. 4at teaaaa tarlı 

Clul : Tarla 
Jııtuiaa••H kıyaıti: (50CO) lira 
Tarl~ Yt Haara11 ı Klaaaa 

Hal Jl5 taria ve ~7 llaaaraeı•da 
Kiyi ı Aiaaada 
Hıula4. : Ş.rllaa K-.ra iaaa 

•tl• Abaıııila •••I• Muıtaıfa ,.. 
re1eleriadea teferrag ıyledifl tar. 
la tlaalH tarılı T• Karacı of la 
Htıeyla tarlaaı rarbea ıraak 
cııaaea Topıakal •tulları tarlaaı 
le •abdut teıaaaı tarla, 

CiHI r Tarla 

Müsabaka ile 
Orta, Lise, yüksek 
tahsil görmüş me

mur ahnacak 
P. T. T. Umumi Madtır

lü~iloden: 
ldar••İze yilkHk, Liıı ye Orta 

okul menalarındaa •titahaka ile 
memur alıHcıktır. 

Bu al11bakalara ittirak itia 
araaılaeak Yaaıflarıa ae.-'1 ve ••· 
tıiyeti her villyetia P. T. T. mer
ke.z mldlrllkJeriadea ifreailir. 

lmtibHlara Villyet •erkez
leriııde, Orta ok•l •Hunları içia 
3 Temmuz ~O çarıım~ı, Liae 
mezunları için S Te•mH 1'40 
Cııaa n yülı:.aelı:. okal mezunları 
iti• 8 T•--•n 940 Puarteai glln
leri ıaat tam 1 ela itaılaaacalı:.br. 

Taliplerin nraki ıniit9iteleriai 
tamamlayıp VıJlyet P. T. T. mil· 
dtlrltltleriae mftraeaatla itim ve 
ıdrealerini kayıt ettirmeleri Uiau-
mu iJia oluur . 3-S 

Permenat 
veOndüla-

• 
sıyon 

En yeni tesisalta 
mücehhez son 
sistem makine
mizle en son mo
da kadın 

Tuvaletleri 
l oaktır . 

K p5h Zl!IJf usuJUe e llt•eJ'& koculao iş : H11kklrl mer ihale 1-7-940 taribiae al11clif PazartHi rOnil ıaat 11 4e 
(112,90) lira (16) kuruşluk keşif bedelli bQkQmet koaa· &it•• balaeatıa4aa talipleri• bu alddet i~iatle viliyet Defterdarhtı .. 

Kuha•mea .. ıy••tl ı (44000) lira 
Tariia Y• H••raaı : TaplHD 

Uaıaaa ıaai tl7 tari.. T• 121 H· 
... u •• ,.. ve gelin zh:ıd 

ıdır . 
2 - Bo işe ıılt vrık 111nlerthr . 
A) ProJ" 
~ Hut ut k şfl7e 

C) El ktrlk tcsf15tı t ,rı 
DJ Ôl('m c tvell 
E) Jburat ve imalat (seri dDpl) bordrtları 
F) Mahal liste 1 
G) DabUl elektrik •e ı·abt tHleat umumt Te f Hal oartaaaeler 
H) Hususi şartname, Bıyındırltk ceaıl ve J•pı tılerl fea•l 

rt a Jerl • 
l) Ekıiltmo ııırtoame l 
J) Muknele proJ al 
3 - Bu evrak il&aı yapıla mahallerin Nııfta mlctlrll.kl•· 
rl dı ıertlhıblllr . 
.c - Ekglltme 26-6-940 Çarşamba :enı saat 14. dıHıttart 

n tt rd rlıQınd . llflfekklJ ~o•lsyonftı Jtıpılıeattır . 
6 - Eksiltmeye glreeeklerta (687•) lira (.Sl) kuruş aunttıt 
te inat akçeıi vermnıl ve bu işe mahı111 olmıt ftHrı tk· 

ı tmcatn yapılac ğı gUod n 'z gQn Once HakUrl 'flll71t tılı
lnt Tesikası komlayonuı;dJ .. ıalacagı ebllyet vt1lt111aı tbr11 •••· 

klerdlr . 
6 - Teklif mektupl"rı 4 GncQ •••dede 711ılı 1aıttea bir 

1'1aat o cest e kadar ko 1 yona verllmlt olacaktır. Poıta Ut ıGn· 
dcrllec•k mektupların ' o en m dde•ekl aaatı katlar gıl•I• Ol· 
muı vg dış r.arfın mQbDr mumu ile l7lce kapıtılmıt ola11ı ~rçtır. 

Postadaki gecikmeler kobul etlllmeı . · 1 __.. 

s · i na iy , tenvirat, tanzifat 
r imi rini diye müddetleri 

Be iy Riy setinden : 
ı - Ot:> bil, amyon, Motosiklet, Plılklet Arıbı, Dtlı 

iti o kU f re lmJ in tedly mQddetl ber a1111 ıoı••• 

z t t, T nvlr t resi leri tahakku.-ıarı •aballltı 
ıuınd biri ci taksit mUddeU E1ıaı, lklnct tıkalt 
k ~yl rı onuoı kadardır • 

n m d tl r 1 lode vtrfl eyaa Tergt borçlııı leltdlJe 
ı 12 ine• oudd ıl mucibi cı 7Qıdt 10 ceıı umalJ~ 

a t vtikto hacı a tahsil edlletell blldirlllr 
ıı~-ıo-27~11-4-18 

mlraoaatları ll&D elanur • 8-4 

Tütün, eşya kayık ve hamal 
nakliye eksiltmesi 

İnhisarlar Başmidürlüğünden : 
Pulıtane İDaiaarlar idareıinden npuriı ıeTlt edilecek y•pralr.: 

tltfta ile boş mamulat 11ndıfı ve BlOfambıı V. vapurla felıcek am· 
balal levazım, deak atacı ve maınulitıa vapurdan sabile ve aabilden 
vapura kadar kayılı.: ve bu e11anın ambarlardan Hbile vo Hhilden 
ıaba lara kadar hamaliye aaldiyatı ıartHaaeıi muoibiace 7-6 -1940 
aribiDdoa itibarea U-6-19~0 tarihine miisadif Cuma güoii ıut 15 
te kadar 15 fÜD miiddetle ekiıiltmeye çılurılmışhr . 

Talip olanlarıD t•raiti anlamak ezere bu müddet zarfında Pu 
Jıtaao Inhiurlar müdürltitilae mürHaatları iliD olunur . 2--"' 

Nakliye 
eksiltmesi 

inhisarlar Başmildür
lüğQndea: 

1940 ıeneai ltl114e Traltaea411aa 
Eraurum, Erziaoaa Yt Iarta ıöa · 

deriletek mamal tltln, Mlıkirık, 
leYuıa Yeta ır ••vaddı ialtiıarl· 
yHla lereti naklir••i ö Hazlraa 
19'40 tariala4ea ltibarea 16 raa 
•ltldetle afta k•aaya koaulaaıter. 
Talit. elHlar " ıhafe rllallae •tı 
ıadif 11 Hulraa 19•0 t•rııaba 
rlll ıaat d~rttı Trallaoa lahı. 
ıarlar lıtaldlrlOfDade mlteıek

kll komlıJoaa •lrac11Uarı ve 
1 .. ıle rı.a.. ka•ar ıeraiti aakli
yeyi ôlr•••elert ve te•laatiarııı 
yatırmaları ltiD 4e lı•i reıea 

lat•ltlGrlilk ~atıı f •teaiH •il· 
, .... , •• ,1 llb ...... 1-6 

Çok 

yakmda 

? 
• 

Çıkıyor 

Köyü : Alaaadı l •t• 
•ele~~~~~.~ ~~~~=.~a··t.:ı:::~ saç arı ı ına 
•• b.aot hlD• ıale on ayga-Ci .. i ı Haae 

Mıhaaaea lı:ıyaıtl : 100 lira 

Tarih•• auaaraıı: Ilauaa- rantı e d 
1
• 1-

Hol '27 tarJJa n 124 n 125 H· 

aaruıada. 

Artır ...... yapll ... ,. ,.r. gt'i• m ek şa rtıa I e 
aut : Akı;aaltat lora dalretlndı 2' Teamu:ı PazartHi Hat 1' 4a 

1 • ltbıı 1•1rlaaaalleria arkrma lstanbul berber salo,. 
ŞartaaaMI 12 lıtı&iru 9'0 tarlllJ.M• Ki 1 d f k d t 

barea 9•0·ı6 ••· Ue Akçaaatıtlera OllUD a yapt ma ta J 
daır .. ıaıa ... ,1.. auau .. ı•da Bir kerre nemune eden' 
&erkelin Sll'e"ll•etl lfla atıldu 
llb.4a 1a.ıı1ı 0J.&nıarc1an 1ac1a aaı. lerden sorunuz sizlerde 
aa• alsak lst.eyealer, lfb• tarlaa 
_,.. ... a•o-~e ••1• aaauruaı. memnun kalacaksınız . .. :~. :;:..~ = Beleeiye parkı kat" 
1uııı kıflllena J1lHe 1ee1tstü şısında 9 numarad• 
,:*!8!:::b:e1~v:'~.!u~;;~ lstanhul berber ıalo•ıJ 

S- lpotek ..ı.ıııt aluaklllarla at• EKREM JŞILD AR 
allkdarlaruı Ye lrWak lıUia llLlal.p 
l•nnm re:rllmenkııl bertndMı hkı. 1-----------~ı/I 
mu ha.udle f&1& n aıalftfa dair ,.apılacak arbrmacla, bedeli •"'ı-' 
olaa id.cllalaruıı ltbu Ula tarl.Jı.lDdea J•lllAll alacquıa rQ9haaı olu dl 
lhtıbaren yirmi ıtıı. 1~de nraın ala•khlanıı. o pyrl meat.ı Ue ~ 
mtııtbltelerile birlikte meaut7ettmJ edlı.tş a1Mklanııın meomuııadaıı iV"' 
z.e blld.lrmelerl lca, eder. akli lıal ya ttkmak f&J'Yle, en çok artır1' 
de hakları tAtpu ııiellll• aabU okna ~ale edtllr. Nyle bir befel &JI 
dıkça 11atış bedeliA1n pa7lq•uuadaa edllmeue lllale 71pılmu. .-e "' 
bar19 Jralırlar. talebi dtlter • 

4 .. ıtertSe 1b4e utuaa,.a il Gayri meua.I .lı:eıuliue llt-; 
lttirak edealer artıras tarbaametiJı1 olaaan. ldmn ferbal nya v•n.~., 

mehle• içiad.e ,....,1 verm ... ~~I e.kumut Ye 11.uunla malhılat almıı kararı fMhohıaarak kendaldea .~ 
Ye buaları teaaaea kainat •tlllı -ııaet telıu.tte bal•ua 8'aM ff,. ad n 1Ubu ohuaıırlar. ,. 

9lclcafa bMell•aı..ta PHJ olur,. t' 
1 Tayiıı. ecWea &aal&lld.a rayrl r a C ı o l m a • T e , 

menkııl iç •.ıa batmlıkı&a eoara blllunm.AMa ıı ..... o•bef ,en •"~" "' ••t 
en çok artırua Uıale edü1r -...ır le artırma1a ~ıkarıhp eıa 99k artı~ ~ 
arbrmı bedeli JllUallMD kı7ıutt.a Uıale e4lllr. Hd Ulale uatıdaıı' "I • 
J1lzde yetmJt beflıal bıalmu n71 n ıreçe• rtınler fçtıa y11..Se f ~ ~ ı, 
aalıf iıteyeala ata..;.aa rcaehut olu h ... p ehuıaoak f•lz n dil•' ~ 1, S 
cUter •laoaalılar bulu11pta bMel lu ayrıca hlllrme hacet iP 
ba.n.Janıı o r•J'li. •eaklll Ue '8mla maıautyeötukce alıeldu iılJdiJ 
Milmlt ıl-.tlaıuJD .. dde (181) lJ 
fa&laJa ~ ea oek llAICmmdu İşbu ga} rim.enkaller yukıard• 

taalülUtl baka kaJaak taMre ~=·- terilen 19 tımu& 940 tarihinde Ak 11 ......., Gtı.a clalaa -..at -.,. _ _. icra memıırlntu cıda11nda tşbO Jl•jjl 
,... ,.. • .._ ııöaterUen artırma farlnameal iV 

flat a T a 1 ı a • t & a üde •tılaoatı Wp eluar. 

a 


