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Sulh mü· 
Harp mi? 

Sulh bu - · · d . · gun ıçın sa ece 
bır ihtimal h 1· d d' f k a ın e ır 
a at harp ........... '. 

A hrjada cereyan eden 

h
af ıseler • bilhassa son 
• talar i · d b dönd- - - . çın e aş 

urucu ınk" fi 
nıekt d' ııa ar gcster-
ltetin ~ ırF. Alınan ileri hare· 

ın ransa t ki 
da devam t ~Pra arın-
L e mesı İt ı ıuube k • a yanın 
F arışması v 'h 

ransa h"k• . _e nı ayet 

h 
u unıetının h 'k' 

nıu asını h-k er ı ı 
lifinde b 1 u unıete sulh tek· 
.ilıtimalleur·u?nıuı olnıası, ıulh 
ı.. ını ortay 
rı<adar ha b. a attığı 
ltınıuııij bi~ hn l~elki de daha 
nıesi . k' • e uzayıp git 

ını anların d 
•tnıış bul ı a ileri 

F 
unnıaktadır 

ransa fı· . • 
talipt · • şere 1 bır sulhe 

ır. Fakat F bu ar • ransanın 
. zusunu Al 1 1UyetJe k • nıan ar iyi 

IDiiınk" arşılamaz ve kabulii 

, 
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-

Hıtle~.ın Fransız Mur a hhasla aı ka bu 1 Fuat Sır m.en ın k o~~er ~ ~.sı\ !'<'lill: .~~.'.~'.~~~'.~:~ 
Ve muta re k e şartların 1 bil diliği va_IBinlerce vatand~ş.~oP.?rlo'.ler ?nun:1 ,, .~~f :.::·;,:.~~:::~::::: ... . ,.. h Al hh de konferansı buyuk alaka ı1edın\edı. heıer ••• ı••' do ~ır. ..... 

gon Um m t 
t ı•i•"" gıbıtt• ç 

U 1 arp e man rura - RizemebusuFuatSirınen Binlerce halknutkuen· ;onıi••''':··bidi•ı:l"""~ı:ı:~ 

1 k b 1 1 d ' 

dün akşam halkevi salonUll· der tesadüf edilir bir heye- fık•tb·• ıli &öjrii•~• d•• 

as arının a u edi ig" i vagnmuş. ~~:~~i:~~=:t~!r:~:n::~~~ ::b~e ç::k;eri~~e d:J;~~~ ,:~;:~·~ ... iu• 0;::~:ıı~:lr.i•::.~: 
A k 21 ) 

.,e h.raretlialkışl~r yaparalc ·'" yıloı•d":~., ••"''ad•• ç 
n a ( A A - k l lere dair ınühim bir konfe- n• ra · • - ıua mutare e ıartıarını Al- ugilter.rafından kendisi- kahraman Tü•k ıqilletioiıı balr.ıyoruı- . 

H.i
tler bu - d h rans verdı. Konferansın ve· k ~,z oi••• 

gun yanın a mu - man murahaslarına dikt., h h b" d mill"ı Şefine •.zeJ·1 ba;,Jılı u1•
11

• · · · giif• 

t l

.f d f ne ta nedilen ar ın e- • · t ilan ed"l · t' .. b' liğıaı••• kıb· 
e 

1 
or u ıe leri orda Baı · ettirdim mahalde ve aynı rilecegı ıaa ı mış ı. d bb üz Milli " · dı1•••

1 

k d 

' •· vam i"iAlınanyaya tam d 1 Halkev· duyguları bir aha t ar B glv•
010 

b si• 
uman anlığı tefi, hariciye vagonda kabul etmiştir. .. Vaktin en eve . 

1

1 sa- taaıd1r· " d t-liç şDP • emniyet,rmek Alman dev· h l'nı a mış ettirilmiştir domu• ur. kDaı•· nazırı ve muavini olduğu Hitler namına ordu Baş- lonu izdiham a 
1 

Muhter- hatibin nutuk- r•aı•0 0

' · · ... '' hl 
h Jd F Jetine cırle yapılan bak· b'ınlerce halk ~ehrin müte ~ )l.t•lı"'"'' yorus. 

t

a . e ra".,ıız hekyetini kabul kumandanı tefi tieneral Ke- ., k l•rını gelec' sayımızda neş Şef!aıl••:ı. k•lbd•• . ~;••',.addi, 
e mıı ve mutare e şartlarını itel tarafından verilen muta- ın:lıkları tamirini teşkil addit meydanhklarında i d • . uat Sirmen bugün tiaııı• r kendi•"' ,,.;.;ı. 
b

'ld' . . h . . h 1 1 - - d t hacüm re ecegız. s- T lı.•• tak• d•• d• ı ırmııtır. reke şartlarının esaslan cu. edecek ııi su! un tesısı o par ör er onun e e d . vzu üzerinde ur· • . ~uvvetioı11 .,;ıı•t 
H

. l Y ı tl h 
1 

d t 1 d e aynı r 111 inevı .,,,11,ııkI•r <t' 

ıt er Fransız heyetini dur: mücadelenin yeniden için lüxıtu ibtiaoaışar ar a in o yer tu muş ar 
1

• d d t konferans vere· . •••Ş v• _ 1, ,J,."'''ı•• 
h b

. S t 8 30 d k y me e e ıu •• . · J• 
0

1 o'• 
ar ı umumide Mareıal Fo- baılamaıına maııi olmak kurmak aat am ' a 

1 
• bDtüollitD ıç•• ,.~1•f•l

1

'
1

,.,,, •• • metli hatip Fuat Sirmen cektir. f" d·o bit,~ ••''" ııü•~ F Sirmen şere ıne u ~;;,al.,.. toP"' Jr ıD•il 
kürsüye gelerek balkı selam· ak•aU, eşilyurtda part! t~ •,•.•b· :::;~;,;, v•Y' "'

01 
,.. 

lamış, milli siyasetimiz ve ~ ı:r f JııııŞ ,ı • • ı· iı • rafılln bir ı\~a. et verpaı rtı' duY'r. . t ue itlı"ılô ıdl ı~ı:C.l• 
halkımıza terettüp eden va· , , ~ · tte valiaııı ve ı .. 11

11• · ıö•• .. 
zifeler hakkı udaki konuşma· ııya ~ ~'l>'iı." \ltt \•1

1 
1 \ı11•1iı ,o~ 

b ııır•,dişiıniz haıır bl):~~ ~.,,. 'ıİİl" • ı. 
larına belig bir lisanla aş· ıt ı;~e w•" . · aı\aıow 

,~~-=--=---=.:_l~ıı.r~ı::,r~·==-===-""""' .? \,\ı ali ' ,ıı\"ı.aıı~ 111

11 

,,,.,,, lamı!tır. :c,\anlllı\1 :ı. {oaw•c:.•~ -~ 
=GôROŞLER D\J YUŞLAR fl · iı ve L '\ı ~el/.'. 

Fransız Başvekilinin Beyan,amesi: 
"y d anım a toplanınız !,, 

• 

a. un olanııyacak k d 

b gır Şartlar ·ı . a ar 
lllidan k 1 erı sürerlerse 

aadece ;Y•plı çıkacak ola~ 
harb" ranaa olnııyacak 

Ankara ~O ( il. il. ) - etmesi neticesini veren as· talebte lı/unulmu~tur Oay
Mutareke şartlarını görmek keıi hadiselerin bir tablosu- ret esirsrnmiştir. Buy ün iş
ıüere seçı/miş olan Fransız nu çizdikten sonra şövle te felak~t çelwb çalmıştır. 
murahasları bugün tayyare demiştir: 'tir mi iki sene ev· Ben şanlı günlerinde sizinle 
ile cenubi Fransadan hare- ve/kinden daha az kuvvetli beraberdim: hükumet reisi 
ket ftmişlerdir. idik aynı zamaruh A~ _ 9.ffJJ.Pk)UJC.1111ünleL~ıi.g .. şi:. 

d \ 
. teıô.ı~ıdl 111tcu\lı 

t 
. k a ıo• :ı. eı\lall\ll 

Bir gaz e ec ı ar a aş b~1··~~~:t,. :C.i, ll~· o\•• -6' dır. :ı. t9_•t \l\t\l ,, ..w---....-r 
Şeh\r geı __ isi i ntibol~-~~::y.oanm•bat var•:'!:!~: .. ~" \ 11 şalı;. tep•· 

Ayr•lrlc ,,.. lı:••f•. Birlikler ın dah · ' dak 
1 

' a zıyıde dalbu-
. arnıak sur t'l 1 2Ilmcsi n t' . e ı e uzayıp 

b 
e ıceau..ı- Al 

Jll elki de daha •• -k--
l agır a-

• ~~ aFrla karşılaşmış olacak . 
• ransa f d h·ı· d • en ena şartlar 

a ı ın e sulh akt' d t ın e muz. 

tn
ar ~alsa bile, İngiltere bü· 
n ınık • J 

ı•rarr:~ol Pot"n hnnrin ordumuz. daha az mütte· Yanımda toplanınız, müca 
öğle üzeri Fransız milletine fiklerimiz vardı zaferden dele hep aynıdır. mevzuba
hitaben bir nutuk söylemiş, beri vesefa fedakarlık his· his olan Fransanın Fransa 
Fransız hükümetinin muha- ferine hakim olmuştur. llz taprağıdır. Fransanın çocuk-

sematın ke~ilm~es~i::,n:_i ~t:,al:.:;e:,::b;..:....:,h;.;.i:;zm:.:..;.:e;..t ..:.e;.:d:.;.ıl:.:.m:.;.ı;.:;·ş.:.., ...;f,;.:a:.:.k::a:.;.t_c;..o:..k~-'-ar_ı_d_ır_. ~--

Ilı: it .'v
•ura ka"1\1D•Ş ve b1tta teşebbü· lr. aıa•P bH••Y'._ Be•iD· 

Atatürk Trabzon• i r•ll ~ l t• d" D • ıe de ıreçmiıti. eat.e _.a111ur•l•r •ÖD ore k ıh .. 
gelmişti. O vakit bu bita ,.uallın Ma.,aflı ve birazda muhal yılr.an, ! bi .. de uıaD111

1 

• 

14ektelıiydi. Müdürü d' fİlll\i olan bu \eşebbüı akamete mahktlm ci ı</ e "'_ t . onu Biri••' 

Ü U 
ıe MıaıU ,.ı11tını ros erır•e 'fürk-

çüocü aıumi Müfettiş olup ~ati . . lr.t b' mı iyaı•n•n• Müşaviri olan J16••tafa (oflt T~. Arkada•·-la \ıero ıııe • ' ll'ı'lo, kudr•~ ve. Koli• kıraı•Y' 
r T b ld"k\ ritni aten •'•D Bırırıcı . ' . 

raltçıoğluyd"' Bu dığı' ı rı zon (••İYor ''" hem "• bi ı e . ok iyi bılır" . 
ovladıo•• Trabzon mı~riline çok on\Jİıyorduro. Gazeteci arı.adaş • e•ı11•Y' çh dôaoleri •• şekild• 

AI an ara başvurarak 
nıanlarla denizde h 

Yada 'd ve a · 
111- den şı detli bir şekilde 

uca eleye d 
• h evam edecek 

e arh'in b , git . u suretle uzayıp 
dalı me~ınden şüphe yok k' 

a zıyade Al ı, 
ı •e zararlı k nıanya yorgun 

Al 
çı mış ol•caktır 

ınan 'd · lıiıleriue kı are adanıl.&rı, 

S. Uraz idare ha-
• • • • 

nemızı zıya ret ettı 

Valimiz 
Sürme nede 

Valimiz Osman Sabri 
Adal ve konferans vermek 
üzere şehrimize gelen Rize 
mebusu Fuat Sirmen bugün 
öğleden eve/ Sürmeneye ha
reket etmişlerdir . 

1 Fiot mürakabe 

Komisyonu 

f 1 t m •t•bı·• l:anısından çılı:arken · DiiDY8 
• · ı kaola· his~• ı O muı ur. P r . İD ıerrelerı a • 

Onun feyia vetditi bir yıtı• Hep•i- iyi, lıepıi iç ler~hla'.~ fôderoe ı:ıto ıııulr.ıdd•• toprak· 
renç bugüo bu nlaoda ınillıicı amraa böyle bir lı:ültür ıbıdc•Ji. riyl• yuğrulın•f b'ç irkilııı•d•n 
mevkiler ve vazllolortle lıuluoıt•k· \ayıl< yol yok .. Burayı bizi Sı Jarıınıı Ootiind• 

1 

ediyoruz v• 
tadır , ron yol daba ııeniş ve dnhı~di. çalışınal.ta dev•ID 

Atatürk bu binayı rvı .. ti•d• gün bir yol olnaalı1dı 1: . . kulu devıın edeGC"fıı:. ö'et•• 
L b' D ı ı ar ıllr. ·ı boru•• · Mareşal.Fevzi Çakıııo(lame .. te m Şimdi uın up n tevine Bir giin varıl~ .,,ive iatikll· 

Z
d t .. b ·oou"nden "ıvrılaral< il . . . ·••• ıoı f da· hatıra defterine V 1 1 uCJ eo DUO r.. büriyetıUSIZI, "' b• b\r e 

'- d lr.t onra d ı · u k iç•n ıç . •atırı dikk.atle Oll\l u an ı og-ru ge ıyorz • - Hmizi koruın• . )ıfilh 
t 1 n .itini Ma - sonu varA.L "p okioın•y•e•lt"· . 

kendileride J sa ır arı • . ,.... 1 '-t•P ç ·1 l ı Cevdet~ \ı:ar ı• ·ıı· beyeeaD ve mı 
re.şalan JOZlerioe iştirik ederek 

1 
_ _,,==';::;,,;;,,,,,;:;,~ iylJJ•P, aıı 1 ınatl ve ahvalde 

ıneı..-ep ve mUılilr bolr.lr.IPda talı:· '' r .. her <I 
hadise! . apılnııyarak ve 
~rceveİrı. yalnız bugünkü 
•e k b erı dahilinde mutalea 
yade ayual etnıeyip daha zi. 

Bir haftadan beri şehri· 

mizde bulunan parti müfet· 

tişimiz S. Ura'!: evelki gün 

idarehanemi:ı:i -ziyaret ederek 

tahrir ailemizle görüşmüş ve 

iltifatta bulunmuş ve mem· 

leket iılerine dair irşatkir 

bau mevzulara teınas etmiş· 

tir . 

Terfiler ve tayinler 

Diğer vilayet!"!e oldu
·u gibi Vil§yetımızde de 

talinin ri!'asetinde olmak 
üzere /,rtisbt ve ticaret mü· 
diirıerile bir tüccardan mü 
rekkep fiat mürakabe Ko· 
misyonu teşekkül etmiş ve 
ilk içtimaını geçen pazar· 
tesi günü. ikinci içtim8uı 
da Dün Valimiz Osman 
Sabri rfd,/w riyasetinde 
ı-opmıştır . Komjsyonun va 
ziftsi. gıda ve eşya matf'l'I!· 
/erinin f/atlarını te1Dit et
mek ve bu suretle ihtikara 

T ~u iradeosızı . ..oleriniD parçııJıo .. 
.ırlerioi ve irşatkb cüınleloriei eşe . )il barb• ııu au · ı.tık . 'çiod• tutac•t'"· 
yaıınışlardı. Bu bioa nebart tale· .. . cı dUY 0,çav••• 

1 

be için yapılmıştı. Olllmile d.erl~Aa hlJlet ı-ia• aı•• ç. . ,uır.til harbi yılla~ınd• 
ti rının ın ht 1 celerile öl .. u . eme ne-
fttile ha çup bıçmek ıu. 
Zlltihi k::k~t ederlerse, bi. 
!arına d dı nam ve hesap· 1~""""==~-======= 
'- a en uygu · D o ğ d u k ç a 
&ar yolu t t n ve çı- l=,,,,,;~==== 

Al u nıuş olacaklardır. D • d 
riy•tiı:ii·t~a~yoıunun ne,-- enıze oğru 

; rahh 
1
• 1 ıerın Fransız mu- .,. aa arını le b l . . . . 'abiat, ,,. kıgm.tJi ikromını 

hap ettı· • ı· a ~ ıçın ıntı- y b . L k 1 g ınevlr.ı ve vagona aaın ağış/arı yülueklerd• ,,mız 
11a ı ırıa Al lıo'fJo, dur• ••· 

• ıııanların f aı:ı:. topraklarınd • tan· Sa_~lllerae, şifası bol, matı/ 
lerı •on ınııv ff ~ elde ettik- crıginlık ... 
l'İne dah a akıyetler ııxe- Tabiatın ikrc11tlorınJon ;,ı;f .. 
lıarek t a ziyade hialerile de •/muini bilt11ler. b.,/u1tulan 

basıl e 1 edecekleri zehabi ytre iÖr• horık.t ,,,,. •• ıni w .... 
Alma:y'!_\B.öyle bir hareket /eıJir . 
1.. _ çıu ıki t • k / • <- i Jı 
-.ta teşkil ed l ·~•Uı bir 1 Yavlo foeuğun•, u ~""'" 

lh er, ngilteresi:ı alıltoıı.,ak giiçliir; o,goşıl oılak-
au , Almanya için bir ka. larn 110 dığ• (rrıol) /arrnın ,ya111 

Zaııç ifade etın Ü . baıına.a' gü"'ıi cildin• içirir cıe 
Fransız intik ezd. ste_l~k lıa'fioyı cik"/erin• .. . 

A 
amı a, lngılız . - lınan m- d 1 · · . d Sah ti çocağ•, rntubetlı ııcak. 
uca e esı ıçın e / Ve •onunda Almaol . ar allında ırir, bunalır ~a, önün· 

1 
~irıııj . arı çe de uzayon nMr gibi Jınız• "üca-

Loyı! bv.e çe~relemış olur ki, dunu terk •tm•ktın çtkinir. 
ır aı...ı.~~ı., k J . . d 

manın d •rşı aş · Bu hal, ıçın • bulunduğumuz 
ne emek olab'\ / · · - k A 1 • d d 1 ıt<:~if'İ m•CJki'il'I •İrnei trını gortmtme · 

clıruhıı;ıan ~ ~re 
1 

a amlarınııi te• mi ileri geliyor, gı•lu• uyu· 

A
a 1 nıpeç ~ ü 0dıııası gerektir. ıukluğu"'u.zcla" mı 7 

, .. u a, ıçın e bulu d • ' b d' · n ugu Denizt1• ,aydaıını, deniz ban-
hf,~~"' ~ ıresın?eo kurt~la_rak ~ 0,.nan vücut üurincleki müsbet 
.ıv- u~tliu~~ılecek mıdır? luirlerirıi bilm•g•" tek kişi bulun-
bU :ı · lb büg-d.ilik ŞU modrğıao ııöre tıoziy•fi ,.. , ur•tlo 
.. ı~ ır: . su.h,. l halinoe· izah edebiliriz 7 
sa0 "e hır ı tuna " "d tıtt1~· • mt'fJsimlncle sohil<t. ba/un· 
clir'· raı.at harp Alman 1 a· b / ,,. adamlarının hiıleriue Jidın yerrı ••• ıır. Bunu i era1,, ge· 

ınailfıp olınaları halinde gopmale cllôrım~ır ;:• r~~!'a ıı/crra 
~e ~umüllü ve daha şiddet: Ora a, ı11gı11 ' h irrıiıı ~ 
Ji b k'ld sara, soalık o• n•ı • ıp 

. ır şe 1 e devam edip 
iıtmek istidadındadır 1 /igor • 64r a•nl•• . ·,,.,t!> H•P b•'d çu 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

lise tarih ve coğrafy8 
muallimi Şefik Kalelinin 40 
lira olan maaşı 50 liraya 
lise matematik ,Muallimi 
Enis /is/anın .50 den 6/) a, 
Kız orta mektep müdürü 
Mahmud Yan beyin 60 dan 
70 e. Eıkek Ôrta Türkçe 
Muallimi Necati Öğütmanın 
40 dan ~o ye Erkek ortı 
,Matematik Mu11/lımi ibra· 
him Koruralpın 50 den 60 
a çıkarılmak suretile birer 
derece terfi etiikleri öğrenil
miştir. 

Leylililr. için oda vo sair teş· ğuıııllZ babamıı ı11e ·f \te• B•• 
1 duruaıd• dD•Y•Y" art• 

k.illtı ,.o.ait detildi. Onun için zarı~ cenazesini teşrı ' aY. en kot~ b"ldik. Burü• 
0 

umn· 

{ 
· · t · • tle P 11•' 

1 
. · fe her •• 

·"' ına yenı ın,aat ve esıaat derlerımizi her sure k\e ıoyııı• :ı.uvvathY'' 
ilave edilmiştir. Mektebin fimdiki Jaşııı•.k lütfunu göster:ı::aedır" dın çok .• or•'. • .. 1 
areaoıoda ıeki• on kadar av var· b"ızJefl teselli buyuran k ııı kuvvetle•'' . iı buıOo gor~I. 
dl. OD

iar vıktırılaralt talebeye bt e · Birlitııı> b'r anır• • T u er ııııııı biO ' · ııe•me ve oyeama oabuı yapılmış- şina9 rab:ı:onun ın kla. . duru111dıı ,orüP ıriJlo· 
ıır. zevatına ailesi ve çocll de dii~u böyle•• olaolor 

Muallim mekteblaln B. Reşit- b · net • ııııad•~ şuph••' 

P f 
• • ten ıonrı olaa müdürü B. Hamdi, lariyle irlikte ını~ '(eni ,,re;., B••d•• 

Qftİ mÜ ettiŞlnln ta Oui ca.!duiu k.ador ve ik.I şükran:arımı sunl~a!:i rica :~:.~~ d:~~~~I 1uncaY 
BçyDı evin işgal etti ti oabayı tı- yol~ utfu de a e r ,v 

mani olmaktır . 

teftjc.i ti 111lik. edip buruıoı Kliltür m•· ederiJll. Oıtlu r dan • 
'f' bılleıi yapmıı. ribı ıreniş bir ta- Fuat ti~~ w1 [l • 

C.H.P müfettişi fstanbul l==~;,::;~~~.:;,,,~~=""=,===""'a=.: arl l gı b·ıı·ıd• ·•lıt•I· 
mebusu Sadettirı Uraz salı T b D t d ' .,.. 
günü valimiz Osman Sabri r a· Z 0 ll e er bsaır•o:ı1ı:•"':~·~u:1~ri~: i!ıfy:°; 

Fatsa muayene ve teda- fida/la birlıkte Maçkaya git· . . aı••'"el• ılı: v• 1ı:B:b•' v• • ,,,,,ır.-:- M:.· 
vi evi eski Sıhhat memuru 1 mlş ve bu sabah saat 10 da t-6-940 tarihinden itibaren 1 "farıfıadan tealıın• ııı1.ır.trik. ) J(ııJlıo•
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F;~nla~ ba~~ yaptıtklar Erzak vesaire eksiltme ilari( Hakkari merkez hükü
metin in inşaatına ait ilan 

Belediye Riyasetiı:ıdea : K E M .. d ·· ı ·· -·· den · 
H ......... ı.rı ri\,i ı •••• H.larıoı.ı .... .ıı nrelt• r-- Beşikdüzü öy nstitüsü u ur ugun . . ~ 

kan d••••l•rı• c!Yırıa.ıı&i ••H Ta •IN•-riai ralıatı.. ıt· Mnhıııll• .. ı...ltli Tutarı Muv•lr.kat ~emı•• 

Nafia Mödörlütüaden: 
tili aalatılrlıfıı.ılu lana .... alarıaıı .ıa He•ıları ..... i -aı.. K s Lira Kr. Lira Kr . ./ _, s• Nn'i Mlkhrı r. • 

- ICıpılı sut uınlllı ılı:slllıııı•Y• koaul111 it : Hakkari mtr· 
lı::ftlatie (112690) lira (16) lı:11aolıık katlf betltlll ıaatı:ıaet ko ... 
Ildır. 

2 - Ba işe alt evrak şcıılardır . 
A) Preje 
B) H•llul k•şflye 
C) Etılı:trlk tııl11tı.tışfl 
D) Ôlçıae .. t•ell 
E) borat o imal&! (seri tlOpl) llor•reları 
F) Mallll liltııl 
8) Dıbill ılıktrlt n 51bbl lt1lııat uaııwı •• fnıı! tart•allleler 
H) H11ıııl ıutaeRJe. Ba:yıaclırlık iHel n JMpt itleri fenol 

prtııaaılerl • 
1) l:t.slltme şutnamesl 
J) Mulı:nıle pnıj•ıl 
3 - • ıu •nalı: l!Aaı yspılu nıabailırlD N.tia lllQdUrlUlı:le. 
rloıie gOrttle bll!r . 
4 - Ekılltıne 28-6-940 Çerşambı ;:lııl saat 14 tle ffat.Url 

Defterd•rhtında mıct•şekkll Ko11>lsrooda yapılacaktı• · 
- 11 - Ekılitmeye gl•eceklerlo (68H) lira (>t) ıı.urıış JDuvaklı:at 

temllbt ukÇf'6i vermr•I ve bu lee .ııiaııauR oımık Ozere ek
a_ııtıneıı.I• yıpılacatı gllnden sekiz goa öııce Hakkari vııayet ~h
liJe\ lealkısı lı:omtsyoııuodaıı alacacıı ebllyft veslkssıcı ibraz ede· 
ceklerdır 

6 - TPklif mektupluı 4 Dııcn ın•dd"ae yaııılı ıaatteıı bir 
aat Orce&ln~ kadsr komiU<'"'" verilmiş olacaktır. Posta ııe ~öo. 
derlltcet mekluplırm • Uncü maddedeki saate tadar g8tııılş oJ. 
... ı ve dış zı,•"" mObOr muma ile iyice kapatılı:r"• oııııisı bOrçtır. 

PostJod•d gecikmehır kabul ~dilırı... . 4-4 
=---

Tereyağı ve yumürta eksiltmesi 
Trabzon · Verem Mücadele Dispanıeri 

Baştal.ıbliğinden: 
Disp>nserin fakir hutalarıaa tevzi eoiiJ .. el hre !140 mali yılı 

:sarfında alırmuına ihtiyat gorülen lıther kileon '.CO kuruştoo 3'0 
lfralık ve 27 lira aıavakk>t tr111iasth 360 kilo trııııa§ı ile hneırt,25 
kuruşhn 270 lirolılı: ve 20 lire 25 kuruş rnuvak~i teminatlı zıeoo 
adet yumurta 1~ Haziran 9~0 taril>ineea itibarın l"ı ııüo mlddetle 
eçılı: elı.aıltmeye ken•lmuştur. Şortoıaeler Dieııanser lla,t•bi~litiıttie 
aörölebilir. lıtelr.lilerin T.caret odaaın.ıa kayıtlı oldaklırına dıir veai
lı.aiorı va aıankkıt temiaat aıık~uzn veya .,ekl&pleılıı ihale glDI 
•laa 2 Temmu• 840 oolı ıtiai 11at 111.10 .la Sılı~at YI l,tiaıf M18• 

••Get MlldihlüllliLde müteftkkil komoiyıaa haŞVMr•ıld ili,. eluDUr. 
3-4 ,,. 

... tilmeıi JC•••I• ,.ı.aı-•ı'•"· !-=--~--:--- 000 
Aıealt "•• ı ...... ı.. .. ı .. , ••• •UYY'iıliıet calroaiaıl• ÜfiHÜ ekaıelı: 30000 Kil• ıo :ooo 

ylku/til•••İH •••al rirllaNlili•4 .. , ainrtluları• yl)Uıldl- ICıyu eti 2500 " ~ j() 1125 
fi HHrl ıtilıara alıaarolı Bılo.ıiJ• P'o• ltlari,JtflH• t11•1t Sıfır eti 5000

000 " 14 280 
Bult., (Kıramn) 2 " 33 990 

a<lile .. lı •llr.hrtia al•ok ine lıeeıları• eiy1ru••ı•lu1H •rar (T ) 3000 Piri&f oıya " ,10 120 
verıaly•••lt .ıor-.ıo .,lror ailthr ylk11llil•H0 .iya [Hl•• Piriaç Mna 300 ,. 

111 
4~ 

aiHa 1-6-'40 tarilıiı4ı karar verilalt.ıir . ir•ik 300 " 200 
la lı.anra rirı laroa .,ııılarıaı •• ai yllı.10lto•lı.leri Patates ı;OOO " 

4 
250 

kıeaclilariH to.,lif ıtillMok ılalıotiarlırıa lıo11aa 'otaııılilr.lıri tak· Nohut 1000 ·• ;~ '116 
•r.ılı lelııliy• •:aa koauaa lıllı.t•leri .. alrHi•aiye edilHıklori Sabun 6()()0

00 'd' 1 SO 225 
alllıatiuluı• ••ll•• ılaok in• ilb olaHr. 2-t Yorourta l6 a et 150 

Domat.. 1500 Kiko 10 öO 225 

Koyun eti eksiltm 
ASKERi SATJNALMA KOMİS'JUNL>AN: 

1 - Trotsoıt askeri hrah•eai iti• oltı ı.:, koyu etlain 
açılı. ekollt•tai 1 T•••n t~O ııısartul 1tmt s,, allıda E·zin
eaa Hkorl Satıa Alma Kemiıyoautia y!pıiH•k 

2 - M•hsmmen bedeli iki bia ılirt yiiz 1ıup ili< teminatı, 
yb aakaen liratiır . 

3 - Şartoomeoi Kemiıyorıda gö• ~leHlir 
4 - isteklilerin •u!yyen saatte ltomiıyo,ı.elcri • 2-4 

Odun eksiltmesi 
ASKERİ SATINALMA KOMfS"r~UNDAN: 

1 - Trabzon Garnizona içiıı üç yüz bin i odunua açık 
ekoiltınrıi :ı TrıtlEuz 9~0 Sılı gü•ü ıaat oıı bird•ircanda askeri 
Salın Alma KcıııiıyonwGdo yapılaeaktır . 

. 2 .-_ Mu~oa;men l:edtl ~ç bin yedi yüz eli, olup ilk ta· 
aıınıtı ıkı yuz 0tkıen bir lira yirmi beş knruştur. 

~ - Şartnoıpesi Komisyonda görülebilir. l~ileıio muayyen 
Halta Ko .. isyonda buluom•t.rı . 2-4 

Patates ve soğan eksmesi 
ASKERİ SATJNA'l.MA KOMİSY<~UNDAN: 
. . 1 - Tra~zcn Gaınizor.u için elli hia itila Fteı ile OD iki 

bın kılo kuru sofanın •çık. tkıiltllltai 4 Ttınıuz 9'peroemlıo giiııü 
saat on vo on bird• Erziccın ukeri Sat n Alm• l\ıisyoouoda y•· 
Jtılacakt ır. 

2 - Patatesin mt:ıbamn:ıt>n btdeli ;k; hin yf<ü:ı elli lira olup 

ilk tllJ'illiib iki yü.z altı Jira yirmi bet kuruştur ve tanın mubam· 
men bedeli yedi yüz yirmi lira aluıo ilk l•miulı ell ört liradır. 

3 - ş,,tnnıaebri Ko;ni•Y&Rda göralebilir . 

Batlıaan 11\000 adet l 5 
JOOOt 1 2S 12. 

Hıyar 1 " 100 
'faze biber 1 ilOO Kilo l O OO 
Maydoııoz 6000 bat 1 

30 
Kara biber 30 Kilo 100 3 )[ırmm biber 10 " :g 40 
Soda 400 " 5 5Q 22;, 
Arpa 4000 " 4 l 20 
Saman 3000 " 4 1!10 
Kuru ot 4000 " 50 450 
Odun 30000 .. 1 ı 90 
Goz yağı 1000 litre 19 76 47 50 
Tu1 500 kilo 4 3400 
Tere ya~ı 4000 kilo 85 275 
13eyoz peynir 500 " 6~ 120 
Çay '.lO " 1-;ı 50 62.5 
Süt ve yoğurt 50Cı0 •· 40 
Sirke 400 " lO 180 
Kuru üzüm 10 No. 600 .. 3o l2:i 
Mercımelr. , SOO " 

25 
\25 

Zeylin 500 " 26 75 
Un B. Sao:ı•un 500 .. il'> 168 
Makarna 700 " 2

'1 17 5 
Taze fasulye 2'00 ., 7 ~O 
Salça 200 .. 30 90 
Kuru soğan 1500 ., 6 585 
Toz şeker 1500 ., 39 860 
Kesme şeker 2COO " 43 220 
Zeytin Y•j ~ . 400 " 

56~ t80 
Kaşar peynırı 300 " 50 
S•rmıs2k 200 26 120 
Taban helvası 300 " 4o 40 
Şehriye 100 " 40 

50 25 
Limon 1000 adet 2 110 
7 aze lr.abalc SOO kilo 10 . . k 

1 - Beşikdüzü köy Eastitüıü ve köy Eğıtmenleri yelışt11.ıne unun~n 

225 
75 
84 
21 
74 

9 
3 
15 

18 
16 
16 
lt 
lf> 
9 
7 
4 
2 

3 
68 

9 
12 
33 
ı.ı. 

:-ı 
255 

20 
9 

46 
3 
l' 

9 
9 
5 

12 
13 
4 
b 

43 
6.ı 
16 
13 
3 
9 

31,5 

25 

36 

7fı 

'AÜ 
88 ,.....6 
25 (ı 
87.~ -..'<> 
38 ' 
50 
50 

23 

75 

7S 
25 
60 

63 

88 

50 
38 
as 
63 
60 
13 
50 
7; 
88 
50 
~ 
ı;o 
75 

3 00 
1 88 
3 75 

1 _ 7 - 1940 daıs 

t::-6-19t0 tarihiıı· 

~oğaza-sotış artırması 
No:ou nev,i V.klı S•mti Mohaırımen kıyaı•ti !lôn İ l in ı 

4 - Taliplerin muıv:f•n sulta Krıınisyoada luamaları. 2-' 
ı--- ·-= 

sı-5-1941 torihino kadar ihtiyacı olan yukarıd• müfredatı yazılı erzak veıaıre 
den itibaren 15 gün aıü~detle açık eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Şartnameler her ıün okulda görülebilir • d V ki k bl kaza Belediye daire •ind• 
. 3 - Eksiltme 2$-t-l,40 Cuma günü uat 9 30 • • ' e r 

- ' Lira K. Trabzon sulh hukt bak.imliğiaden: 
müteş•kkil lrnmioyonlo y•pıla cıktır . .. . . . 

4 - Muvakkat temiaat miktarı her erzakın hiz11uıda goıterılmıstır . d Lt d" 
. I ld ki d · belne ibraz e ıce& er ır · 

5 - l•t•kliler Tic'f•t ııduınca kayıtı o u arma oır • - klı: t tea.iııat 
15 . . .ıclesi ahlr.Aırıoa gore muvı a 

68 Ma;;;;-Muıa poşs 1.fomhone önü -650 ()(J Tapu ıic"l mdh8fızlığından Devlet deıni yoll•n tr•D1it 

Soğan pazarı Kalıfka köyünde: şarkın yol işletmesi idare•İn~zafeten avukat 
Vakıflar İdaresinden : şimalen ıu evleği ceaube• Mehmet Cemal Kanhan balından uıüdde· 

6 - isteklilerin 2490 numaralı lr.anunun ıocı ma d . ._ d k ve eltıiltıne ıaıt· 
b 1 d b. t •vveliııe ltadar te arı" e •Ce 

maklıuz ve mektv11larıoı eksiltmeye . aş ama an ır saa 3-4 
Yokar,da mevki ve No ı au y•21lı ~ir raıı• nı~runıJ lr.•iJ ~ ofl" Ômrr kızı Şeriftden devren aleyh li"zurum dou• slneraaııeda 

yeti ıatılm•k üzr• :20 gün müddetle artır.,ay• çıltarılauştır. Seydi oğlu Haun garben Seydi büfeci Cevd<t K:rayel aleyhin• . 
_ihalesi 27 Ha.han 948 perş•mb• ıii_nü ta•t l! de Y•Jtııı••fın ofla N•zim l•nolıklıfı ile ır ahdut 1 ikım~ eyledij!i olbi,. hetieliadn yedı 

dan ta.lıb\e .. ın muayyen 2D11de VellıUa" \dareı1~e Mürıcııtları iJiıo -~~ur. t~rla , e şerkc. n Kul <1~lu Sa it ve !ıra yırmı. dokuz kuruş ~lacak 8ava-

leriode komıiyona ibru edec~e=lr.=le=r~d~ır:~· --------------:------------

artır m aS I 
-------------=---------_,...-4:-Faık taTI••• gaıl:ı~n St)Ci c,.hı T<u:r! •Joın carı 1r1uha•es:.rıııde m~cld~-

-:..~cc QPJ .aL-c:ıl~ırne!)f ':;;l"k'ıiı.Şc~J'l(df'ıiLKıifoğıiı Alide !lr'L~ın..•l!•"l'eto:ıı.,~i" -w ~!lıyetı 
Aska • S t J K • ,. Faıka a•ç<n tarla şim•len Meh- edildi~i ve yevmi muıyyeniniade ... rı a ına ma emısyenundan . • bk e1 d·~ ·b· bı vH 

.1 :-- .i\skeri ihtiyaç iç.ın Trolzonda teal;m •~·ı·,ıe 120( ..,ıt oRlu Anlan ve l\ul cğlu fo· ma •meye g me ı gı·~ 1 r . 
n yır• b · ( oO) ilr. \olaıile mobdut tarla ve •ar- kil dahi ııöadtr•tdıği cı et • mu· 

y z . ı _an kilo Sığır •tir n hpalı zari ile <kslltıru; l ' • hake.,,enin l!:•pbıtda yapılaıaı•na 
Pızarte., guı 1\ •••t ~n br,ıe Er>ircend 7·· S t A -7-f}4( kan•• gırben vol cenubu durmuş ı.r 
amıdo yapıltcektır • a um • ın ıııı .l!.cıniaı f) Q~lu Meln:et ~. be)di cğlu Rtmzi ve ğıyep kararinin ilanen te I• 

2 - Mubırrrr ~ d r b hdıkl•ı ş'ır lrn Mdm.t o"iu ğioeveıuhakrmoird""-l8-6-940 
·rı: - il" r d Ş •n , ' , otuz in lira oltp ilk tcn·'••tı iki Jin ., • tarıhiııe müıadıl Cua.a günü saat 
r kJ .fıuz e ı ırı ır. artnımra\ koa:ıİıyonC:adrr. Teklif n::t~ı ·P''tıllı Atılın Vıt Kal oKlu I· ıik hı:ntıilr g 2e bırıkı'mııı1111 karar verildi· 
• 

11 ~ ıı2tındın ~ ir aaı.t tvvtl .lcrımisvol)a verilme-si . t 8--4n R'ıhd•t a~nlı,d'lm bErıe arıetı 
jl;ird•n mubtkeme ııünü mezkQr 

G k 1 -..-_ ve ,ark•n Srydi c~ıu R<8•i ve b 
ayrı. men u s t t . H f L • b saolt• gel ... edi"i ve kanuni ir V•· o iŞ ur ırmosı AOUl ındı.Jıgı Ve çohlııtı l{ar tD ı; 

ı · ı itil göndcrmeoliei takdirde bir da· 
Mahal),.; sohj!'ı cinsi l(.N. M.N. Mı•~•- _ bede yo ıııu ıa Ali <>ğlu Ho11a lındılı . 

- -- - - ~ •·· lığı lr.IPEe• ııaıak cenuhn Durmuş ha mahkemeye kabul edilmeyeceıtı 
E..valı: 11ra matanlar mrğazanın 42 209 376 '"'Ju M•hmet çalılığı ile auhdut cihetle ğıyap kararının tebliğ 

3H. IH. tra.. makamına lt•im elm•k üzere • 2JO . ·lığıll ıatyanıtiı yapılan tak· ,. ,, " .,4 311 aıı:n 
Sara! o(hu kirair aıa~. aza 2 • il · o 1 a Y i • i 1 e mehmet keyfiyet aıze!e ilede ilôn olunur. 

_ ~ " 3 7 50 ofu arın. Ô J y • 
DEFTERDARLIKTAN 1 . t ;ı. mer ota aaar ve-

.. .. 
: rese arı ar · <lan senebiz ta .. r• 

1 
Ynk.ruia cıns ve evsafı ynolı gayıi mrnkullerin ttmdiden rulkttaD namı.-.. 'e•cili talep 

~apırbn 
1 
•çılt artırraJsrı gücünde mülkiyetlerine ıoiip ruh ur elmellitin- edilmektedir. Y ıpıı. tetkikatı ku LkD 1 1 
• ~l -5-1140 taribinden ilı~&r•n bir ay ır.üdddla ve pnar. ynluyede bu nomda lı· •i menkul 

ıurat•lı Y•ııılaeektır . hydı b•lnmadığınolan f 
bi S3 !1ş l-7-,40 tarihine ı>üuci'I 11uutui filo\ 11 ,ı 14 de aolt•pleri haHı•da yerinde .,~r~ 

tam hul•c•~ındau bliplerin mezköı -ii"~et ı"çi~de Deft~d-•lı"s mu-. L t .ı t f "d \ı. rı tl • •· u<1 ~ ~ • "' yıpılıcııt"' an uarru ı dr. 
caı ıtı ilin olntıur . } --~""=~;;;~--...!.4_, ıııda br.lunıınlar vıtıa Vt••İki tı.· 

Otobüs lôstı k ek~iltmesi 
- ._rufiyclerile biı Ji&te dairf mize 

ve keşır ı•inü olan 7 Temmuz 940 

Belediye Encümeninden : Pazar günü sana .. ikide yor'adı 
tetkjk:at yapıcak melllu,.a müraca· 

Otnbüaler iç"ıı (52-61 ebadında altı adet liiıtik ıçık •kdilhııe usu. at etmelerı ilAn olunur , 

Ortaokul mezuıılarına 
Orta okul mozllnlerinden 19 

20 yaşında buluoaularm da son 

gelen emre uıo&teoldee ııedlkll 
hazırlama yuvnsıoa ka~ıt .,., lı:a-

.,llorı yopılarnk dc~rues lnllnO 
hıı:, - •evklerl yapılecPğlllden 
bu y•şlnr<!_a ·--·- ~imek lstiyen· 
terin fırırtı ksçırllıu- Tork 
Hava Kurumu Trabzon Şubclfı ... 

urecaat eylı>meleri ııan olunur. 
ile mubayao e<liltDtkdir. Muhammen be.ıeli (840) liri'. te,..iaalı •a- ı-----~ 

•uv;~.~:;!e';~lır~dtr9JO Sılı güaü sat 15 de icra cdiltceiıtir Şut SÜT YOGUR EKSİLTMESİ 
ııatııe öraej!i Belediye yazı i~leri müdürlü~ünıiea •lınabilir, ;stcklilerin Askeri Satınalma Komisyonundan 

Gayri menkul icar 
'~O yılı i•inda 

: 
1 
-- ,.\'"ak üzre 

eskı mı.h,o:ıır~n kıra 
R • ..ı .. 11 ..... ; 

Lira K. Vakii 

120 00 Fatih 
36 00 " " 
48 00 Çorşı 
20 00 •• 
1iO 00 Semerciler 
75 00 .. ., 
25 00 Molla mir' 
96 00 Telrke 
60 CO Dirou 

170 (10 Layıka batun. 

· Vakıflar İdaresinden : 

Yomra 

Semti 

Çarıı 
Ortahis8r 
K•mer altı 

•t H 

s~mırcifer 
. , ,, 

Yeni cuma 
fa•akc.lır 

nılıiye 111erlı:ezinde 
H •cıkuım 

No: ıu Ciosi 

2 Mağaza 

6 Dükkan 
27 " " 28 ., " 145 .. .. 

146 .. .. 
73-75 Bağçe 

234-~a:> Dülr.ltiıı 

305-306 .. ,, 
116 Ev 

Yukarıda vekli seat ve rQmBrıları yfzılı on parça gayrimanlı.ullerin 9'0 senesi kiraları on 
gün !l'Üdddle ar!ırırı•ya fıkarılmışlır . 

!heleler! 1 Tuımu 11~0 psı,.rtni gÜGÜ nal 15 de yapıltcağından talibltrin bu müdd<I içeri· 
ainda Yakıllor idartaiıe müroautl•rı ilin olunur . l-3 

GAVRİMENKULSATIŞARTIRMASI . 
Mahallesi sokafı oiııai M.N K.N mesahası Muhammen bedeii 

Argelya 

Kalçiya 

Tah•khan• 

""~uksu .. . ç .. şu 
Soth• 

• 

Çizmeci 

.'!ipıhi 
,,..._ oğlu 

Thrlagın 7 H. 
5 JliHısi 

çayır maa tar· 
lnnın [, H 4 H 

Haoeniu S H. 4. H 

Tarla 
Hane maa tarla 
'98!f8Z':l 

hıne trseainin 
4 H. 1 hi .. eai 

44 

l5 

112 
146-lli2 

11 

!1271 108 00 

ll676 164 00 
1-11- 3 lOH 00 -; 

446,87,50 40 OJ 
16 2489,50 42S 00 
20 360 00 

77 12 50 

Y.karıdı yızıh iÔD ve aaattı En.cü.tD~De mür~e•,atlırı Hin olt1110' 3-4 
-' 1 - Tnbzorı bastaoesi için altı bin k!IO Sllt il<• aitı tio k!JC Yukarıda CiDS ve fVHh yazılı fay.; mtnkuJler 18-6-840 t<rihindeD ilib•ron 15 gün müddeti• 

MU" sab k 8 'I " ezz'ı hOt Yoğurdun açık eksiltmesi 9 Temmuz 9<10 Sftlt gUnn Bant ood• ve açık ortır"'• •uıetile ıatışa çıkarılmıştır. 

DEFTERDARLIKTAN: 

· a a 1 e m UV ve llr·ı·ııcıD A skerı· satıonlııı• koıııl•JODunda yopılı r•k!ır , $ I 3 7 ·1ı· - ~·f • • • ~· a 1f - -040 tnı ıne mu1Ba1 çarşamba gUDtı saat 14' de yepıl••akdır. Talipolanların y~;·· 
baklCISI alınacak 2 - SatUa muhammen bedeli ııltı ytız liıa olup ilk teminatı "'i m .. kiirda yüzııle 7'-50 muvaklrat temi•atları ve hüviyet çüzolanlarile birlikte Deftudrrlıkea müleşdı:· ' 

lı:tık beş lirıdır. • itil ke.,i•you aıüncaatları ilan oluaur . 1-4 
P. T. T. Müclürlüğünden : ll - Yoğurdun nıubnmmeıı bedeli altı yaz lira ilk teminatı ı---..;_--------~:.:..:.-----------------~...:.....-
- idaremize müaabaka ile müvezzi ve rat h•kıcıaı ,Iı•a.cılttır. ktrk beş liradır . Trabzon D ft da 1 ..., d 

Muoabekalaro iştirak için araıtacek vea!kaların nev'i ve ••hi>'etı Trab- ~ _ Şartııın;esi b!'f gOn komisyonda gl!rOlebillr . e er r 1 g n an.: 
ıtoG P. T. T, Merkez mü<lürlütünden öğrenilecektir. S - Tallpleılo eksiltme ıınu ve s~atıoda komisyonda imin. Baıta•afı 1 ,J, hitamında müeı•.-ede ıncvcot Yinn bu kanunun ikinci a:ad-

- lmtihulara Trabzon aıerlı:ezindc 10 Temmuz 1940 çarşamba lllıları. 1-4 geçtiıti takdirde isçi •ayısı hir olan iptidai maddelerle mam'Ml deıile- verriye tabi tutulup A fıi:-
ıtlnu oaat 9 da ba•laııacak tn. _ - • • L b b - dd I 

T 1 1 • P ~ durlut '""'-=--=== ---=----- tea. ile olsa u muest-t>ı,..ler ol- wa e erin miktarnu, neoini gös· rası haricinde kalan • diX..er dört a ip irin •vraki ınüıbiteleriai tamıml•yıp . T. r. !»u U· 1 ki • ~ 

--.""-...;m;:.u;:.·':..:'~c;:.••~l~la:..!!i•~im~v~e:..!a~d~re~•~le~r:!!in~i~k.~a~y~d:e;.:.t~ti!.rm~e~le;:.ri:..::ll:::a::_o..!;o~lu~Jlllr • 3-B · d h k k ı· _, um•n vergi verme e mükoll•I teren birde envanter •• miifredat züıııre mükellellorae aynı şekil 
._. - Bele iye u u müşavir ıgı 010•

1•r · e·tv·" ·- .. ; ........ eı: 30 6 ,.(o ak· v• müddet nrf•n•· beyaaa••e 
Açık Beledı'ye doktorlug., LJ . Bütün mükelleflerin ve alika- şamıoa kaG•r vatida" '-d•r!!!ıine vermek: ve Envanterle ıtoklarını 

Belediye Riyasebnden : lıların yukaııdıki iuhatı dikkatle trvdi olunmak lazımdır. 
Trabzon B 1 d. R" t" d """" olr. ve birde emtia ithalat e e ıye ıyase ın en: _ . BeledlyeuılslD •~hrl (il>) elli lira mattıı Ocretll bubuk mut• okuyarak hndi1erioi bu müktJle. 4 •. Yine hu mOddet znfıada 

n ı ..ı· ı D k uııhald ld 'ihr8cat defteri to•tık ittire•elr. 
"'" e.ıyeaıizin şehri ((0) lira aıli ıı>UŞ ı o torf~ğll"' . "· lİrlijtl ı.oüob• ır · • fiyet mevzuu dahilinde gördüklerl •ıio•i miieHeseler mühayaaolunan 
Kadın hHStalıkları mütebusısı olmak şartile b~ v''fı haız ve Yev•lye iki Eael Belediye dalreııind~kl broaunda' çelışmık veyahut k~sliremeyerek ait oldu· iptidai maddelerle imala aevlr. ılu-

teadiJ kıunomfl tr.ırlikın bu mikolar maaşı dahilrcek .,~;yettt~ _hu. •e belediyeye alt lıUtnn davııluı mabk~ıııe nrzdiııdı Te lcreda fU daireye müruraatları neticesin- nan iııfü • m •'• -· _,. .... milctor. cins ve lı:ıy•ewn: 
lıman taliplerin Sıh •t ve fctimaı· Mu~t VA~~ı • .:-....._r;eııa ·:::_v• -\.•kip ve lot c .t ..-it .. m. u ,,. 21 eyi eruhle etm j!fl tıüp do on , • "veıgı 11• u r ve ltlymet rininkaydına mali- rnr malümatı yazma~a .:'.~~ .,..!!"'!!_ ..... ___ ·-•• >"'rme ffı ııao olunur • -' '\ ti il J 1 ~ lr.elleliyetleri i••P ettifi bildirildi· sus bir imalat delterlle satılan durlar , 

GaıinÖ icar artırm,..sı .,~ketlsrın lıt1"diJl)e e-Drı CH .811 An • UDU• • - ği takdirde darh•l ve kanunun veya depolara ve şubelere oevk 

B ,,... Zayi Tezkere İÇTİi\.1AA DAVET 37 inci maoldeıiııe tevfikan mües· olunan ma171 ul-muddelerinkaydıoa 
1~I;~İye en~ümeninden : sesenin isim ve aıiresini, ittigal msh••• olınRk üzere birde u•· 

rUeıı gaıın~u:1suda (çırte çamlık) mcıvkllnde Belediyece lıışs e!Jl· 5··4··9to tarllı.lode askerlik İdman Gücü reisliğinden: mevzuonu, it• bıılanılan tarihi, mele defteri ( Satış .ı.ıt••' > aıa-
rfhlne k d aasıoıa teııllm tarlblnd~o itibaren 31 Mayıs '41 fa· imal vasıtalarının nevi ve adedinı, ralr. varidat '"•••••n• ıaatik etti. 
tırmıya çıa kaar ol lan bir ıeoelik icarı oobeş glln müddetle açık ar- tezkeremi ga:yıp ettim. y cnlslol Beden terbiyesi nizamname· muharrik kuvvet ve adedini, mu· reeekler ve i111alit defterine ilk 

.. rı mıştır . ı ~ ııımdan ZByi tezke 1 k eloio 66 Del ınaddesinln A Ye B k b mer ,. M il aoB5 reo o llü hanilı: kııvvet ve adedini, IDubar- muamele olara eyauaşuı•Y• · 

3 = Şa~~aııııııen icar bedeli 400 liradır , mQ olmadığını ilan eylerııa • rı kralarında yızılı bOlı:tlmlerln rik kovvet va işçi miktarı•• de. but cnvıııt:r de yazılı malümat 
alınabilir . ııame l!roetl Belediye JHI işleri ma•or1nıandeD bıbuJn ıçıo, 29-6-940 Cumarteıl )tOlırını, filyal, şube v•Ya _ aatıı kayıt tdildikl•D ıonra mütebaki 

4 _ Ekslltıa S Vaktlkeblr'ln Beı!kdUııD &llno akwamı saat 20 de heyeti •a"aularını• adroaler"'i gosterir mua••ıaıer yuılecalı: ve diğer 
edlle-ıı:ıı· . e Temmuz 940 Cuma goıın saat ıs da icra bl ı Tn k ıı kO ı l•tl ı 11 a ı d •• •. aa :yeı nın r e • umu• va r maı yspı acı.,ından bir bıyaaa••• tanzim ve ba ı,., ,.,..me • •• ••tıı defterine e 

1 - Taliplerin ınııll b ki ynııden Uıaa BDaaJIO blluıııum ııı.nıecc•I annın mez- yaan•••Y• kanuaun aıriyıt ,.. • ..,. 1·6-94(l tarihinden itibaren Japl· 
.. 1 fedl b ammen etlell llztrladen verece eri 7111· 1 u uçuk mııv •ıı: t t e. "ebmet e"'la kllr ıtto '' ıaatta lı:ulnba teırlti.,ı kt•• rirdi"i 1 H11ı"ra• 940 ••.,a· aD 1atıı ve toalimler aırooile lı:ayt BeJedi,.1 encQrJ , ı,. 1 teınloa malı:ltuılarile 1111! gOn '• lllJta • • a a 

• eıı ne muracııatları llııo '.llonıır , 1-4 Muıtda Uzunbo1 ehemmiyetle rica oluour . 2··2 hında yaııi 31-~ .961 ıı :-ınünllo olunr-,ıkhr. 

K ,.., ........ -atct._l difet 
k ._.a.ın kanunun mltal.*•ıı v•~ 

but varidat idar• . '• lllGrar · 
SUretile ÖA'r•nildlCSI İ•, ... a~' 

Mülcellefleria hidayete• 

maiarı lazım geleıı 111übiııı 'f• • ' 
t•· kellefiyet şekil ve mevrnlarına 
1'd· 

,.00 eolen bu yuı dılı:lr.atlıea • 
•• ıe 

nırak ceza veya yan.hı ":,~; k•· 
tat~ilı:inl iıtilsam •d••·~.ai içi 

veril•• 
reltete ••yd•n • .ı.~l tetakklrl 

L l l rı• •• - l al&a• ı. • ... 1410• vaz • uı:ıur • 
,.;., ol" :ı:arı. 1 • 
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~ Stıqı ı 2703 Siya~! Gazete - Trabzon • 
OLUŞLAR ---

.Cemiyet 
Hayatında 
Kadın 

·Dün Fransanin matenı günü idi 
Bugün yani hayat günü başladı 1 

Fuat Sirmenin 
Konferansı 

ı Gönüllü 
Hemşirefer 

Bu gıinkıi goıa.qıı ctmi9elt• 

Riıı ıaobuaıı Fuat Sirıneain bılke~iade verdi .. i konferanll neıre· k ki o/JuAu kadar kaıl11ıl•· 
Almanlar dün, lngiliz adalartna baskın yaptılar 
. ' 

• tr t <f• K L 

cleceti•iıi "•Çe• aayımı<d• vaaot.ıittik. Fuat Sirmenio huliı• halindeki d b' takım va•if•l•r 0
•"''""' • ra o ır ,. 

bu lı:o•feraat ve b11bibalıai ıfıtıd• Y•zıyoruz • J' v dınlırım1' ıu•fluini ır 

YAZAN: Aı"'i Önr 
lski ~ddei u:wmi •• 

ciddi hasar yapamadılar! 
,, ır. "" . . . • . 

Sayı• dialtyicilerim . illet ve parti mercilorini hıberdar kal dah• artırdığı ıçııı ha t• 1 

Her rDn bir az dıbo ehemmi· •tme•i lazımdır. Sonra hılkımızın . Itri ,.0 , ı•c• yapmaktadırlar. 
yet ye aeııket lı:e•b•tınekto olu dilı:lı:at elmui lazima-elen dittr bir 

11 D h dün uğorı•• ... ı.., 
Hakimlerden: A't'ukı• !inkara 25 ( il. il. ) -

Fransa ile ita/ya arasında 
mütareke imza/anmı1 ve bu 
sabah saat 1-30 da Fran· 
sa da harbe nihayet veril· 
miştir. 

lngiliz gazeteci/eri Fransız 
!liman mutareke şartların
dlfn sonra ita/yanların da 
yeptıklart mukavele ile el
de ettikleri cihetlerin İngil
tereye karşı kullanılmak 
üzere llkde'niz sahil/erile 

Eslı:i ahldimıD erkeklnia a .... 
ta eıiri meaa:eleıinde ad Ye t•
lilı:lı:ı vo bütün aoıyal ve aiy .. al 
lııklordan bilkiilliye ıuhra• ettiji 
lı:a .. ınları mütekimil •illetlerin 
-•deni ihtiyaçlarındn. •ülh•m 
olıa Türk Kınunıf' aıedeoİ•İ koy· 
.,u, oldu~u bir çolı: ahH.la her 
buıuata erktldeı le müuvi huk•ka 
••ıbariyetlerini l•'•in etmi,ı •~ 
hatta ıonrulan buaa miitoauır 
olırılc. zaman zımıa çıır.ırılaa hu~ 
••ıi Kanunlar .. ıhı ileriye gide
rek evvelcı erkeklere miinhı11r 
011• bütGn ıiyasal loaklarıa ea 

;0~··ı. .ve şerellıoi•İ itile ı.adı.ıa- F'ıyat mu" rakabe 
• •şmıl eylemitlir. 
. Evleameeın umOmi hüklaıle- k , 

tıne. ıı:öre k.trı ve çccaklorın •Ü: omısyonu 

müstemleke imparatorlu 
ğunda bulunan Usler ola
bileceqini tahmin eylemek· 
te ve ita/yanların bunu 
temin etmek ol.ıcağını ileri 
sürmektedirler. 
lngiliz hava nezaretinin 
bir tebliğine ni/Jzaran dün 
gece İngilterenin· geniş bir 
kı,;mı üzerinde !liman tay
yareleri faaliyette bulunmuş
tur. Mühim bir hasar ol
madığı kayd edilmektedir. 

İtalyan Afrikası 
bombalandı 

••oıb h' 
: .,utla;:: ılte emri iışelori sureti Fiyat mürakabe komiı- Mısırdaki Jngiliz hava ku~-

ı; .. · . • ••11Uı odea Aile bir· r · 0 vetlerinin faaliyetine daır 
~•nıu mnme11il ve reiai olıa.kO· yonu dün va ımız sman d bJ' "d .. 1 eaya ·ı Sabrı· Adalın riyasetinde neşre ilen bir te ıg e ço . 

tini te~' . olap işba birlil!i• aaaae- de bazı askeri mahallerin 
le d mıaea karıda birliti i~ ;1. toplanmı,tır. Toplantılarına bombardımım edi!dig"i ve 

• r e te ·ı d k •i 
11 

•ar u kccınıa aıiiıude- sık sık devam e en omis- buralarda düşman askerine 
iıt~" rnda h • ., •anıt ve ticaretle yon her gün saat 17 de bazı zaviat rerdirildiği bildiril-

16al •elihiyetini ltaız bolun•uf ' 
"• ıu 1 tüccarlarla da ayrıca bu mektedir. Bundan başka 
la 1 ıurol • olı:oaemik 11hıda da 
ı.:ı r~llerinıa movcudiydleri k•· mevzu üzerinde içtima ede- llsrrara ta} yare meydanı 
•u 0 uııauıtar. Zikri reç~n h· ceklerdir. Bu toplantılardan da bombardıman edilmiş ve 
lı: •un 161 iaci madoleıi kırı ve basil" olan karar ve malumat bir çok tavyareler hasara 
•cıdan b . A' J. 

ibıııaJ •rı ıle vuilelerioi mürakabe komisyonu tara· uğratılmıştır. 
lıte •der veyahut diğerini haca- fından neıredilmekdedir, Ko- Dün llnkaraya gelmiş olan 
ı.. ~•ruz bırılcırıa bundan mil · d J "" olan t 

1 
ı. misyon tarafından buna air rak adliye ve hariciye na-

lııı. · . . ıra • akimin müda-
11•1 ıoto 1ı: h ._ ayrıca afişlerde yapılacaktır. zır/arı şerefine akşam bir 

•• b" me hlunı ~obşetaıit 
kimi:y.le bir talep vukuuada ha- ziyafet verilmiştir. 

• •uretd •htarı faide babş olmadıj!ı Valimiz Çoc.uk Yuvasını Maçka belediye 
aıya ~ de birlia-ia menfaatlarının 

: eut "•1tı ı.u h~·u•t• kaaunda.ıııev- g e z d i • Reisliği 
Y•tin~ •• ledaırleri ittihaz oelihi- Valimiz Osman Sabri Maçka Belediye ;ei~liği 
•D '_v.,.,ı, oldutu gibi ıao ün- lldal bugu··n ög"/eden eve/ ne kaz" Parti idare heyeti 

... öd..... k .., 
fıaa ıııu ' el 

1 
ocaaın kamına Çocuk Yuvasını gezerek ve umumi meclis azasından 

k •me • erde ltuhınmaınu -
ecaoı ale b' b tetkiklerde bulunmuş ve Omer Bayrak seçilmişdir. 'I Y ıne oşan•~ davuı 

ı.. "'1l!• ••bob adetmiştir. Bundan bazı direktıfler vermiştir. Muvaffakıyet dileriz 
' · ı_lı:a Türk Ceza kanunun 479 I==..,,,=-===========---=~======= 
·'""'"'dd K l d Jete b:tlıe~I ta~i~at icraaı tiki- a z a a r l m l z a 
de ı . . ••~ uyd vo ı•rtiy-

azımeı fL <1lm fe otla kabili te'lil 

\in:yı:::k b;, ••"ilde karıo••l•y· fefkı·k gezı·lerı· 
-"• 

179 
_ ıııuıı..elolerde bulunn 

180 . .U•cü madtieai deliletile 
••cı madd 'd k 

~::::r·~:~::.:·~b;u:~~::~o·:::! Vakfıkebir ve Pulatana 
tortıb Vt . a ço ıtır ceza 
._., .. L layıa etaiı ve hatta 

1 s;ıııuıı · 
'••il t ıaaaıi •oflı:üro, ablilı.i 

• duy i<it· guıua'J daha ileriye 
Urtrek C L 

.,•dd . tza unuun 677 inci 
•oı'c ha ı aııc h Yv'n ıra karıı i11ıaf. 

• areket ot · •ıaeJ 1 •efı ve feaa m• .. 
e erde · J • lebdid" ou unmaııı bıte ceza 

1 Ollında BuJuadurauştur. 
.A.111 ., . b evıuumuzu teıkılıtdea 

Ali tÖyl" L ~ 
rlıı U •&aınlarımııın kocala-

ln ceb' 
•ldulı:J ır ve tebdidleri altında 
lıriad arındı kuıku olmayan köy. 

• luıııı ~1 t•hre yllı: htımıkta bu. 
lıotj ı arhı· hıcaleti mucib ve •ezı

.,u il bir h L 
kabiJ· areut tekliado 1 tıvııf ol4fu . 
«a11and1 . l!• gibi aynı 
lı •uı muaaı 1 
ııluadaruldukJa e •Y• . •aruz 

j••ekt rı.a:ı tazammu11 ey. 
• •rkolı:l · b tı v •rıq uku• m•vıtıa-

• cıaa •1aı t' 1 ~••il l . . • ,,. • •••ret olıa 
• • •rıaı ıb •• ı •d•r.k A'I 
1 litiain ibtiyaclarıaııı Iı· 1 e lıir. 
ltııeınıa te'111i11j b UJillı: bir 
r••• tıbıııiJ v b uıusuııu karıla· 
llttifı ıtııı· e •ita buunlo da 
lıJ ad •Ytrd: •dola v11ıtıi nı· 

•lıııektı ı l 
•lı: 1•dıa ; . e •ı ırı ıoıyal 

lebazQ . •1
• der'-C•i f 

ı: •ttır1aek.t b tcaatını 
• ulaa1a 

Bu ıc l lı:lı lııd' uııur • 
• lr. . •11tııı n ulı:ıyeaize 1 tlı'lr •ovzuıtı 
•una ille~ . . ı ı vı Türk la· 
L •HllJ İle L 
ıı:ırı vo tı: •na o:aauouaua 
••lııuııd •cı halclır11dı ıııroti 
•blı:iııı ~ Yaz olaıit olıiu•ları 
•ukay ıııutılea ve yekdifuilo 
L ••• tdild'L K aÖylerı 11 •do : uılırıaı 

.. '•bir "" eıyı ııa1ı:ı· araaıada mıbıul 
l't J 1Yllıada 1 e aralı: telaktı:· Y•ııine va-
iltihda,,. ad L 

1 
Ve bu huauıtı 

ıt.h Q•kı k 
caların lou hanı.. ~: _•it •• ı. 
'"•dtııdı .kıyaı yolulı °;;e~1Taj: 
ae '"'•atiri ••··· Y nin müııiı .. , 
••lllıaıı del•r• .... du ., 
makam•~ ".''• n kaou•i t''-Ht•' 
icraaıoı ııtllz,._ •docık ıaı ih 

• dd .... 
kat t bir •• • ek•• Oa idarı 
tedbirrorlo ... ! OP• "••ilıa .. . ., .. ( ]' •· 
al • mhcut . l 
kil etlecek 1ı1ı•hıy•tt ... UI teı .. 
f'a•l• olaralııt J ••d\ ı....l.Uı ıı 1 .... 

. • it' a .. adıPl•t' .. 
içt1111•• • " "• k•c•'• 

JI lt•rtorıl· 

Bataklıltlırı Kurutma rolle&· 
delesl. Umllll .. artık bu işle fi. 
ıılılı den• devre utrnşıp sene· 
lere tıkılm ederek parça parça 
Kurutul••!llD ukılılıktan Ye mu
hiti dOşUuememekdea başka bir 
teY olmadıtı yüze vurmuştur. 
Hılkıa rubunda lnkJltP terblye
alnln yarattığı bir meziyet var. 
Çalışmayanlara, Slvrilmekdeıı 

başka maksatları olmıyanları 

hiç lltlfıt edilml1or. Bu ruh; 
Şehir ve k11abtlarımııın her 
bakımdan eıkl taradın daha hız· 
la uıalı:laflloatıuın en hUyOlı: 
delllldlr. Vıkfıkeblre :;lrerken 
:rnz blalerce 11t•r mikrobu ••-

maları içi• idari tedilirler• teveı
ıül olunm•••P•• b.:ılr. ukaııtfa ııyııı 
anu v• ,nkr1n ııldufuau zaruri 
kıl••ktadır. 

Euun bıı kalııil kıdıalarıP 
garelı: çocukluını •fih••ı b;r •U· 
rtlto evlerinde uatlar.. v• "•· 
zaa loir a-ü• .ıı-;bl unn bir aütid•t 
terk• iobat ... il•tlıriaden l Y• 

lı:ıadlloriaiD do oıhhatloriııin tela· 

l 'lı: rus bulunduıul•asıarııılın 
ı ey• •• . 

k•• hlcab ıver lıu halın 
Ve ııer• 
koıiıohk h•kukuaa karşı ıçık bir 
ıiarb• teıkit etmekte ve ıyııı 11. 
.uda Ciim~tıriyet rejiaıi, inkılip 
be•leleri, ileri hareketlerine •Y· 
kırı beluamoaındıa tiolayı mt .. cni, 

11hhi ve ·ahlaki ıhvilin t~vlit ti· 

.. ;, olti•tu mıbzurlırıa dor'i~ 

1~ilerek bu lıalia memauiyotiain 
te' uıini ~•rinde• tıdıbir itt:ib ••• 
..._ --; ....... ..-.tt. bulunmaktadır. 
Ancak b UDUD oıaııe goçllm al 
iç İ• -14i Um •' v• Belediye-
1 rce V•tilec•k k:arırJar \'e ittiha& 
olua•Oırl< aoir idari tedbirler ile 
ktyfiyotin Türlı: Ceza lı:aaunun 
e Ilı it •• - .. "-•rraratı riıyetıizlilt 
it huJ~ı•nlarıa '-cziyelerini ıair 
olı• li:XS 11•1 mlıi•-·•nin tatbik 
ve şıaulil ~•'r••i•e ircaı•..-, i••· 
~,:,t , ..... ••1 .m·"~llt v• bu ... 
'• !-- .... ıl•••• bııı;ı. bu çirkin 

""" '"' ... geçil• .. ilt -.. , -. b · .,~'tini• •Um P eııa "l 
•n.,aktıdır. 

çan sabadaki mncndelenln ırkı· 
11111 bırakmııııı'ı. Kıymıkım kı
zanın umıımi işlerinde her tttrln 
ysrdımı y a p ı y o r. Uhteılodeki 
Belediye relııllğl ve kitler heyeti 
kararlle lusa memuriyeti ılındı. 
Zamanındı başlanmış çok drğerli 
işler var. Bat.U.Jıkları kur~tmı 

işi de bu meydondadır. Şlmd\ 
Belediye reisi Hçllen Ömer Ko· 
lein partinin yellşlirdl~I ful genç
lerdendlr. Kaymakamla el ele 
vererek kasabu11ın bıJ•h"" "

11 

zeblr yatağını şu ıı0• 1"rde teb· 
dil eden kurut•cal<IHllld lnınl . 
yoruz. sugoolllk bQ!ün faallyetl 
bu nateklıklır Uzerlnde tekılf 
etmeli, Ve bu dna artık kuı. 
banın ıırtınıia 1Uk olup durmak
tan çık111•lı ve ,ıkayet menuu 
lıalı:lu•d• kalauıaalıdır. Ka••"•· 
d• bir mezbaha 7apıı.yor. Bu b1r 
varlıktır, Ka1aba balkıua bulaşık 
dın ırl ... ·e•alyelle te•I• et 
yiyecektir. BeledtJe. Yarıdıtı, Zl· 

•anlı daha çok işler yapacak 
-derecelle yUkaelecelt rıltkım a. 
Iıyor. Beş bl• liraya bir lıım

mım yapılacak. otomobille iki 
aut meufede Yıltfıkeblr Trab
zon aıaııı. Hamım yapmak için 
JO!culuta kılkıeaık ve o• beş 
lira otomobil t!cretl verınek, 
ıkla gehllkc• cnıerek h•J· 
ret;etaıe•ek: elde detll· Şimıli:re 
kadar vakfık"lblrd•· Maçkaılı 
Sllrmınede me.ıeı• birer bı•am 
yapılmunış, aeıedlJelerl balkın 

! .. • ~·ı•a bu le•laııı. ı-• 
......... T-

... aiÇl yanışmı•ı•lar Tll , ... , . 
1111.rOrlar.? 

Akoaabıdılıltl bHıımın ıı_.. 
lerde k~a11dıt•ııı1 d•ydak. Ml\ş 
..... ı••:ı;lf l(tleoml.? 

Ofta şehrin yUzllnll kızırtıcak ııll 
&elllltte kamaralı çok mlke•••l 
lllr hasım varılır. kaı•lı•d• 
mutlaka hı•1111 yıp••I• kırar 
.-eren Vıkfıkeblr Beleııllreatıııiııı 
loamamıq tewıllerlDI 7altı•dı ıt. 
tıı• babırını .-ermekle dcırlıı 
ıııeııınu Dı,,.., du:racıtııııııza flp
bı 1e1ttur. 

Mütareke münasebıfl/e bir 
nutuk söyleyen Fransa da 
hiliye nazırı bugün bir ma· 
tem günü olduğunu söyle· 
miş ve ôlenlerin hatıra/art· 
m tafiz ederek çarşamba 
gününün Fransızlar ıçrn 
yeni bir hi!Jyat günü olaca· 
ğını söylemiş ve Fransız 
hükümetinin vazifesinin 
Fransız mi/Jetinesükün te-
min etmek olaci/Jğım i/6ve 
etmiştir. 

Sadettin Uraz 

ve Fuat Sirmen 
Bir haftadan beri Şeh

rimizde bulunan ve kazalar
.da Parti ve halkevleri işleri 
üzerinde teftiş ve ~tkik/er 
yapan Cumhuriyet Hl'lk par· 

tisi müfettişi lstanbul mebusu 
Sadettin Uraz ve konferans 
vermek üzere şehrimize gelen 
Rize mebusu Fuat sırmen 

eve/ki qün Tarı vapuru ile 
lstanbula gitmişlerdir. 

Sadettin Uraz ve Fuat 
Sırmen. vali. Defterdar. 
jandarma il/ay komutanı, 

mektupçu. emniyet müdürü 
parti ve bel!diye reisleri 
vilayet idare h e y e t i 
azaları. merkez ki!Jza reisi 
ve az-fart. deniz işletme mü
dürü, teşkküller mümessil
leri ve g11zetecifer ta;afrndan 
uğurlanmışlardır. 

Gielenler 

Fındık tarım satış koope

rati( müdürü Yahya şehri, bir

lik mümessillik muhasebecisi 

Abdulkadir Erol, kooperatif 

memurlarından Yakup ,.,.. 

karada açılan kooperatifçi

lik kursuna iştir•" etmek 
üzere dün Saııı•una gitmiş
lerdir. 
Fındık aatış kooperatifi mü

dür vekaletini birlik mü· 

oıes!Iİ.lli Baha tekin ifa et· 

meğe başlamıştır . 

Halkevi azalarının 

L 1 o a. bı"r o" bau•nlorı· diiayı ıbvali bakkındo •izlerle •_oda da radyo n .. dyatıdır. Bi ir· '-tıle ç ~ • • . mıincıeos d çalıs,;,.ıarın• 
haabibılde bulunmak iixere gelmiı llQİz lı:i. bugün radyo en müe .. ır can an . 
buluna7orum • bir propırandı vaoıtaaıdır. Her mızın n• ı. Baganlarımıı lııı• 

Şahid oldu~. 1 rla ıııtlaril• 
Biliyorouau• ki, harici politi· llleı'nleltet bu al~ttea kendi ~eıabieı bo!I arın 

k.d. renç tiirk devletinin milli iıtifade emektedir. Hilha•u bul SaknıJa . 1 n karrleılırl • taşıgarı arı 
hudutlarına ltıvuıtukton ve bunu ıııemleltet radyoları harp haric'ndeki mermt 1 bat ,11i/tr. Buaun 
bütün dünyaya kabul ve tasdik lllilletlerde bo•guncu bir ruh ve ald•k/arını ıbö le o/acal••"•" 

b • · tJ ıııahit hozırlaııı•~ mık .. dil• ı'vının . htr ıamon .V ettir .. ikton ıoara 11uaıye e takip l ,
1 

• c • yoktur . 
t . d B ara za verici muzır ve mubaleaali ş·•phtıruı ,.ra ia· 

ettiği milli bir aiy11• 1 var ır. " • " J n ıo .. ıiyaaetin mesnedini teşkil eden ana "•ş•iyatla doludur V ataadışların Bu başlnngıc a '/itte iftihar 

h. b' bunları kendilifin. den dinlonıeaeıi ıanlarımııın bütü_nJmoılırı'nı' '-/iri•· 
preaıip ıudur: ıç ıt milletin uc 
topratındı ve bıkkındı rözU ol. ve duydu!!'u zomnnda inıuıamuı veren bir başka od ı /sıa11boll• 

lbımdır. Halkımızın batik.ta uvgun Ankara o, • JI 
mımak ve kendi topratueizdH ve haberleri•. ancak bizim Ankara «11"'· • k ,hjr/trd• t 0

". • 
lııılı:kımııdıa do na katlar büyülı: • <' Ji/" hugıl ~ ı/dı. Bıtı· 

b radyoıu taraiındın veril .. itinl /u' h•msitı )<ar_s/arı ·~ •.• '··il 
ohıraa olaun 'ıer aııgi bir tehdit b 1 • k .. ,,.. 

d ilme•İ ve yı oız ona ia•nm••• b mıı ua d 
ve tehlike karşı1ı a a en ufak bir J • /ere< aya"' /ycabl '"'' b aıımdır • ır · Jan 1onro, 
ledakirlıtı bile ka ul etmemek ' So"ılerinıi bill•ııı•d•a rvel bir ugraşmo 1 nın Jlarol•· 

il t b ki ·ı k hraman arı 
Bütöa mi e çt enemoeomiş bi1bıs11 şu noktaya nazari diH• · iıli a ~ kQbilfgıtİ k••f'" 

.. milli bir mahiyet alınış ola• tın,., celbederin. bir mtmltktli rını sarabıl•c•k 
b• ııiyatot icabı hükQmet bir taraf- hllcum v• ted•Üzden her ıeydon dılar . b ·yl• bir /tuTI 
tıo orduıuou milte•ıdiyeıı lalı.viy• •iyıdo 0 aem!ket içinde yışıyın Trabıo11ıla ~a,. 

0 

Bayan/orı· 
l lı: l . la•ın hu"dut~~ ve leredd8hh J htsı<•"· 

v• techize ve mom e e ın kuvvet mücadele ve ;,ildıfaa kararı muun açılacağı ş p fıika/andık/lf•~• 
meob•larıo• arlbrmıya ıarfi rayrel mrı yakında• o bu iıi <fc c•" • 
etti.,.; ~ibi di~er tarıftaa da bu b"u· bulandurab''- Biz, bütüa Türk Jd ğamu• . / riıld ~ • K mmeti bu ~rara 11hibtiz. Biaaeo- tmin o 1°. ,ak di•tr ,,hıdrt E·, 
tün knııışu devletlerle aromızdalı:i a • , ·• 

aleyh biT üa büdotlarıaııa tua- başla ça 1 ~ k ıılacaltlar 1 
• .J 

ibtilafli meı eleleri mütelı:abil biis- k rdrı/erın• a HırA••ı· 
d \1Üze cür'l edıcelı:Jet' buluaur•• a bırut· 

aüniyetle hallederek oıtlult mua· ve banla hınki milıteltea olursa ıen bun• "''.° b•adon bu oal•fl 
loe .. elori ve teddUi mahiyette yar· olıun kıdiloriai ıillblı lı:arşılıyı· haklı tir öıru ~ bir ttk bayanı 
dım paktları aktietmiştir. Hepiui&iD d çtlcintct d 

caıı" . i,in "' " /aıım "· 
mulumu olduj!u üzere j 939 Eylu· B~" tarih boyunca vahn mız 0/marrı•~ 
!unda başlı yan loarp Avrup•oıa bü· va zİf(hİ .. aiını muvaffıkiyet ve /ar 
yü~ devletleri ara.,•da şiddetli .... şer0pbaşar•ış buluaaa kahrımu Boyacı - hırıt 

t lı:t d. H b rip ~ b b boyotma~ın vam e me e ır. . .eo mu a l'i;,ıoreuau ugüa ber zamandın - Agakka 1 • d' bir ihliyoc 
devletlerden biri tarafmdaa .. ıh c1.~ kuvvetli ve daha müeebltez • hem iktıso 1 H r 
teklif edilmiş olmakla beraber bu· ~iı lıaldedır . medtnı, hepimiz biliriı. :. 
ııün dahi lıarbın vasıl olacağı ne· Memleltetlmize relebilecelı: olan olduğu~u . d bogacılotın ır 
tice ~e ai•ayot vazi:roti hakkıada /fhlilı:eyi ne kadar büyiilı: oluuo m•drnı şthır • I" dur . 
lı:ati olarılı: bir şey ıöylenemez. ~•un bertaraf edebil<celı: bir kud- ger{ olduflu da ına um bir 

ı-ıadl·selerln inki•alıoı baıtı drett d K d · h aa TrabzonJa •••le• bö,qlt 
• t İT . eo iaıne er zam b" d "kk. do çalışı· 

Milli Şe!J,,.jz olduj!u halde mecli ol .. u,ıı-u gibi bu nazik anda da tam ger vardı; ır u an ı/ 
ve bililOmet bl\yülı: bir dikkat~ bir •liıııat bealiyebiliriz . gorlardı. Sonra buraır ka~; ' 
takip etmekte ve yu•dumuzun •· So1ıra şu c·heti de unutmayı· .,, 6oyscılaı yine ayakta kal 

1 
ar. 

lameli ve tamamiyetinin muhab:a. ,ız lı:i, bir or .. uda allih ne kodar Solc•/,la •yak ılslı1 ayakkabı 
il için icap eden bütÜL tedbltre 0ltüo Ve çok ol•• .. oJ•UP ODU f;oyafmak ptk uygun 0/nuyor_·~~-=,-

v.k
it ve ?.&maaile teveııül et"k· kallar.ı.aW oJanla1\n 'J Ütek\eıiade uıu•u ,.-c• ,~, ,..,_. 

b ~QlBD ve Cel••et buluo&ı1•••• ba- Bu n. 1 ~/,,,ll~ik. r;,".,,,,. 
tedirler. Bunların. tefr-rruat t.k· ı"L b"ır kıymet ifad. e et111ez. c•k••~e~ .-ra/und•# ,,a,çh ·J· /Juıamuz 6ir 

L ..., ı u·n par/ela ıa ı ı o 
L d • - 1· b'I L .JY..-ide Tü L ıı erı• . g b . . tekrar ,ı, a/mav• 
,.1n ı ooz ıoy ıye ı ecu r -~ ı d L• 1 Ltı i•e r• d ,. e a..ar •• ı.· bir oaka u ışı 
detili• yıJaız fU kadarını rz e e• ,ıelımetciti fOÇtbilrcek iÇ bıb o/du • . 
yim ki bu tedbirler ber ı)aya ya· ıııi!Jet yoktur : s( bir sal park /çuıe 

• L • • • ·ı.1· di bOtüııı Muhtır•m f kal e.ı .. 
nı H•Crı, ııyuı. ı il d V Arkadaşlar : . . ı aiırmış, a 
aabıları ıaooll bulun.,.k.tı ır. ~ Şimdiye kadar aöyledi\r.leııaıı v bir boga:~~ . u orada agak'k/ obı 
Yurduıı>••• teveocüb edebil•O• yaıife olarak ıaydılı:larımı batırınııdao diy• "' k /du•anu ı ,,., 

h ı h k. b" teH. lı: 111 gosa o • .. 1. 
olaP aıu teıııo ethı" ı ır • çık1tıaayıoıs. Büyiilı: asker ve ~- boyatlflan b. aı ıınır f• 
-4ze karşı momleL -'İmizi het ıııı. d 1 ıı· f'ımizi• büyulı: • Btn ıarl«•• ır • ,.,. k 11•0 •• o an mı ı şı • .ımış. ' bı duydum 
bir evetlı:i ıı:üne na•aran dıh• uı, 111;Uet mecliılmiıin ve onLa bü~O 

00 
.,.,ilen ceııa mok için 

votli ltılmıya mıt•ltur . 111 etiftiıı ınomloketimiz için en ıs•· B asağı koy I ·. 
Buıı:ünkü m6him ve ••zi~ "- belli tedbirleri vt karaı~arı ~lmRkh . - u yükkôn• açmak G 

da halkımıza da düşen b•Zl •'il,. olclukluına hm bir rkılcle ınaomı, bır boyacı d 
leler vtrdır. Bunu• en .~afş''t·- ve ruhunuzda Çaaılı:ktlede, Sakar· sımdır 1 J" • ülınısi ııe 
bütün Türk milletıoiııı, 111 r • 1· yad• dötüşmÜf olu babalarınızın, Herhaldt, uşu.• i ÇalıJ• 
nia büyük m;Jlel m.oliaiai~ ve. bÜ· 1ıncalerınızın, •ıtabeylerinizin taşı \ yapı/maıı g•rektn. bı~ dş. riç~ 
kQmetioin ıtro!ı.da tam ~ır ~·~~ dığı •Jni iymanı vt mÜc•dele k Btltdig• relıımı< tn 
Ve tam bir i1mao ile dımdı• ı· . it d · ı aıı 

1 
suYve ını tafıy•ra )'arın an emın , . 

YeLpare tvr vücut halinde bu ~P· ü l 'h h . . . . · 1 • • edtrıı • • 1 · 1111• ye iO a erı epınız lflD.IZ e, i'UOw. 

m •• ' ~..ıır. Genç Türk dev etı t . • ~ nüzl• meşgul olunuz . 
diye kadar olao bütün muvalf~ ; --
J•tlerini bu birlij!e bor9ludur. fuı. il öR05~ER D\J Yl!ŞLAR 

H. Tuncay ... 

milleti bu rüne lı:adar oldujt,ıı sib• . s-· 'ır- gazetec"ı arkadaş\a bundan sonra da ve daimi bu bit· 
Fayda verici geıinfisi Jiıtini muhafaza edecektir. Halk•"'' 

z; tılüşen ikinci vazife de aziı yur· b \ 
Akçaabat, (Hususi) -Ka- ciumuzda .. evcut ı.u birlik ve iy· Şehir gezisi İnt\ Q Qf\., 

zamız C.H.P Başk~nı Cevdet,ı llAD bütünlfitüaü bozmalı: iıtır•· - 17 - Geçen •• yıdanınab~ 
Serdar, Ha 1 k ev ı Başkanı ceklere kartı çok baasu ve ted· \ • t 

k 
. •ıkadı•ımt8 Llıeden gelir· ka~ııı. tek, çift allı araba ırın" 

Hasan Kazancı, öycülük birli bulunmasıdır. Meıalelı:ot v• ,.. v 1 . l b dd v çar · · d keıı. yol llzerinıle yeni bir hina- bal gecebi dı2 u ca e P . -
kolundan Zekeriya Kaynar ~;ıı.td''.'"1 ~ mevcut ••niyet v~ ııııı lo'" edlldi"lnl gOrdUk. Oazl- şıdan Iran denlerl katar balın· 

. . • k 
1 

. ıtıma ı Qefıı havasını boz.mık istı· t r " k deoklerl8 ıOk.Dı:ı 
ve 1>t-aı yard1111 - o_ u n:ı- yenler zuhur edebillr. Bunlar mil ecı arıadaş ; de QCaiB8D 
,..ına hükümet hekımı Edıp Jelinin ruhunda iyıııaa ı.a'lı y••at· _ Bu ıcaylp fekllli bin• e.tlp bu cıddeden gPçeceğl U· 

d 
~ d ••11 Jı:artıdan b•b.ıt v .. rııır. 

Somon oğlu ve beraberin e mık için her çareye b•ı vurabilir· Dettır•ôlY 0 aor 0
• berkH kepeklerlDI endlrtrmlf, tte-

bazı arkadaşlar olduğu bal· lor. Sureti lıılttaa ııörfiDerak ·~f - Trabıood• Iıer belediye nler geçlooe Jı:epeokler Jı:elJı:ar. 
de ( Mesebet) adı verilen ve ~atıadaılırı zıhrilemiye y.!lteaebı- reı,ı k&•dl dtlşllPllfQD~ före :ır mış. Cunıburlyet devrlaır. kadar 

r ı v eser, 1.rlık. yarıtııııkedı•e•rö .. nc~: ıorptı.tene törpnlene cedde 
bı.nlerce '-ıııdın erkek köylü ır er. e lıaliyetlerioi bilbısaı ırııı ' BI it "' b h ı , rlnla ııışl•4tıoı lıit dl şaou yıp•'. bugOalı:U ballol almış.. r aç 
vatandaıların bir araya il r•.• 1 Va hıyeeanlı aplar.ıa r•· o. bıuıu y•Ptı, beB Bel~dlve yıl en·ellaloe kadar k•penkler 

1 b 1 k b
. •lıletırler Bualırı• bH bozguııou yıaı kı dO•~r . aaçakt.r 111evclhldU . Yol to:ı 

toplanmasiyle k.ı; a a 1 ır barelr.etıer.ın• baz•D badi1tlerdea merı llı ' " ıııall asrı toprak, çaaar, çukur içlntteytıı..' 
1 

• • • re!ılııılz B· Mu11ııer de atı d 
ıeki alan bu kır panayırının tarı ve y••Jış man1lar ~ıltıroıı &a· ga ııi•O yrPnıakl• işe ııışl11~·tılt. tım 111 yll " yenlyol " bu eski 
bulunduğu mahalle gitmiş· il imanlı lı:i•otlerin de bilmiyorok J{Uııdurecılar caddesine ç.. ıoııııe yolun yenlletıııeıl, Pır . 
}erdir. vaki elan yardımları inzimam ıoie- Atkadaşıro. Qlr aşıtı. bir yuk•rı }teleam~al, aa9aklarıo kaldırılıp 

Ç 1 
k h bilir. işte bu aolı:talarda halkımızın b•ktıkdaD So•n: ıa yoln\~:r~~n::uıaası için • 1a:t4lı .• 

a ış an ve ayır sever ._ lı: 
1 

b 'b' L _ Eıı işlek, 811 1911ut1ı0zrı•u çladl r r söz geçtre111edt1tıı 
Ed

. S çooo uyanı o maoı ve 11 gı ı .. o. dl • nlbıyet ilr reis çıkıyın (dr. Ce!lla 
Doktorumuz 1P omon •uımıları ruaeldilLç• aola inaam•· çır•ıaı bura•ı olacak, ye ) ı • • pteıı Turfın JO u P•rkellyor, ke· 
oğlu burada 40 kişiye yakın •111 ve şayet muhitinde nazari - Eve!. Umumi ~ır olan peni.teri, saçaltlırı ılllı:Dyor. cıd 
hasta muayene etıııişler bu dikkati celbıc!ecelı: mahiyet al•ıı ouo' bu caddeye mnnzdeoile• ,.e ozerlodeki dnlı:lı:&Dları, •• 

k 
l bu a-ibi bir hıva ve cereyaaa t•· U!l ts•!tı uıuıı sokak 1 le tııalırı cııaeklnlattırı7or, li 

hastalar arasında ı etin kıs· udüf edene buadan derhal hükO bir cadıle Yardık! orııı en iş e 1,yor ve oadd•y• ı.usD•lıD • 
mı azamı sıtmalı olduğu için 1-------------1 ve 9erefll cıtldefdl. • ~· ıe• · ~;a\ıt 10 ııiıbetııı gllıel 
ı.;";" ~evzi etmitler kısınma Pasif koruma Sonradan b~:::.ye dllttU. aıra7ı aldırıyor .. 
da reçete yazmışlardır. dl. Oraaı lkloc~d- ve •arşı bık · işte b• caddede oaıııı 

k • B 'ki c•• ~ ' Jı; ulilı ayttıo, ,,ıı:, cöz alıoı 
Buk..; köylü tabakasının bir omısyonu kınd• ub;,.z ınaııı .. •1 ... rıa• ra71 almış oluyor . . 

arada toplanma11nı firsat kabuJI f ı Cledlııı · 0ıı;ık Eskiden beJed•J• •z Pa;ıi karunma komiıyonu • · ı oac• usun• lar şerf .-e •ut•ılorını gö 
eden Zekeriya Kaynar köy- Aıtuıış Y' arı•der .. ış: 1 

evelki gün sayın valimiz şOJI• bir m•o•~•1 r lll•A"•ıalor için elınlyetı•rl• nelt 
cülük ınevıiıleri etrafı uda Osınan Sabri Adalın riyaseti dar, b~sıı. .ıu:~ı. •g~~oı .-ererek · cadde UHrJod•1 lı:ur 
faydalı sözleriyle bu vatan· altında toplanmış ve bazı 701• ,.ıroek, 11çatıJarı al~ık, kıdr lıatır ıalllb Ol 

ı ıııışıar. 1 lıtırlardı, 
daşları aydınlatmaya çahc· k ı "tt"h dı·lı"mictir. ııra an •it 70Ju Jı;ıpo •uı, şeıılr pltııı •rt 

~ arar ar ı ı az e 7 7lll: Jı; olar h ·· her , •e eıl kiti ııel•ıyor. k mışlardır, aber aldıJiımıza ~ore ••Y•JI ıı:eı~ eoltl•r de Qıtelfk .' .. ııraa•~~; ::rrıeıııt~ 
A Yakıt bu ınahal de pasif korunma ıaıı• lbl k~P ~ 
ynı gün geç b k • 0111• ııblr Jı;•t .ııb• darlııtırır•ıf. _ So"• 

1 k b kursları aç>lacaktır. u u· , .. 
g urup iyi intibalar a asa a · h 0 zamanlar 70 kllılr illa a•f .. · C 

d rsı.ra ait hazırlıklar• .,. 1 • ev 
•ya avdet etmişler ir. ıu, lşle1' ollll bu feblrd• fa7 ° • 
• Kemal Onur lammıftır. 

.-



• ! 

\ robzon Defterd ~\~\ndan: 
1 - Gıyrl Hfi IFıılt 1100 ılelaoyu .lı:nHlıriı 1 9ııiraa 

lirac:loa •ı•t• 0111 aalıallorılı Ti· '40 torlbiıdoa ltlbaroı artılı: ber 
eıret ve Hı'ıt yopaa lıolYoeı, lııllı:•D ,kolmaaııtır. Bu "rlbi kor· 
kıaap, ki•DroO, ı•ltuoi, lıa\lı:al, ••lırl laıail olaa aQlı:ollıfler lııa
hHlı:eoi, borlter, aıoyYıel, oduHı, ıiraa 940 ooaaaa lı:ı.ıar bir llH 
aktır, lrlbrtci, ıııı, ••••ı, aolbul ıaDdıla!i ihtiva eılHolı lı:anolorl 
blayeı, lı:el1eı, lı•irol, lıalılı:eı, ht•••" •H'oııriyalia4tdirl•• • 
alılı:irat bayii, nzuhleı, taı ,.. X:arH ıdddetl dolaa•ıftır 
~ömlok tatlı, kiremit yapHlar, ıliyı bu karaolerl olleriıde ukla. 

yaa n buılna lotiaaııloa çalıııa 
taıcılar, t•raileı, fırııe1, tiliaıir, v• çıhıtırı• tieırel •• •••'ıt 
dotr••ıoı, Jıairci, bılıırıı, lııalı· erlııbı lııolckıaılı dı na euılvı 
kik. lteyı~ılar, tallıcılır, lıHtara· n knH borçları ayo11 lltbtk 
.Uır, lıılı·Hlıııaaler n lııaalua edileaolttir . 
beazerler rlbl U~nk tleırot "" Bı itiborlo huiraa 940 ıllııa· 

•n'at orlııbı yn11da ç.Jııaa iıçller. yotiaa kulu lı:orae alall}t Ye iti· 

ptı ccı lor 
Bel iye 

Haaıaa ı....ı ... 1ıı.i r .. - .ı- •••-.ıı 11ret10 ,.. 
to• dımaelan• ai•orı..ı.Al ı..u ... • - aalıipleriai uı..ı.ıs e~ 
titi nl11Jıldıft94u ı.,.. ı...ıaneıa • Ha.aa lıealırı fllıi yllı
•ulilaıeai ıo ... ıa ,e.tıaı1t1r. 

lucak ı... ......... kcalo.,_ -yyu bir Dial>et alreriıa4a 

yl.ııltilae1İH a.Ul ıirlboMltiMIM, tinrı .... lr.1 lıiııalan• ylkaelı~ 

i •aurı ıtibare alıaaralı: Belo4i,. F.. l4lııri flı~ırllfl•• tealııit 
edleeelı alkbrda •l-lt tı" ı...larıe ıol..arı• ... lıl lıa•plarıa• ••ar 
Yaraly.-k ıılı,..4ı lııirer .ılı.tar ytılr.HltilaNiao lilela4iye ı .. ı
nl- 7-6-'40 ı..ıaıa4o karar Yeril..ı..ıir . 

B• tlırorı rin f., .. lııewlıarııı •• aiıılrott. ylkMtt.-klari 
lı:e,dilerla• teblit ..ııı-a ılılıaılarlena ...._ riayot elmeeiltl•ri bla· 
ııllıdı Bıloııliyo ..... .lı:oıHı lılkl•!.ri dai,..iade t .. .ıye adileeekleri 
ıllkıdarkrıı •ıll•• .1 .. 1ı: .... illa ...... a-.ı. 

Koyun •ti eksiltmesi 
DHlado "" .lı:araıla bor ıevl rloci tıkait vorııiıiol bdeaolı ••e 

aaltıl vuitaaııııa aalublbi nya lıariyeliıde olaa klfillı: raa'•t 
m11ıtıeir aıfa!ilı lılotealer .,0 bı ve tlearet erbabı a01diadekf al· 
w1aıtalardı ç•lııın)ar, lı:elloflerle ba aalı:ollefleri iıtilt· 

Bir o• lı ıliıa.ıı olıaayapta ~ii.7.:=~~~~~~.:\~;:; ~:~ .. ~~ ı - Trıbıoa aolı:erl lıırahaHİ lfia altı lıia itile koya•. •tı•i• 
~ lıırltl• oeyyar hliada fılıııalır· 

ASKERi SATINALMA KOMISYONUNI>AN: 

dan lıor ••vi utıcılır, Siaurl•r, lilıı rayri uli .lı:a1oaç beriH vı~· •ıılı: eltalll•Hi 1 Toaau 940 p .. orfHI fbl ıul " altıda Erzia· 
ılJ'• lalli l•tulaa •6.tılı4-aiıı• eta u.lı:eri Saha Al•a IeaiıyHaada yıpılı .. &br. 4•1l'1lor, Uıtalar, Hyyar 11•'.t. ve buılırı lıtibdam ıdealerlı 1•· " " ' '--d I' Ilı:' b' d' 1 ·ıı. t · t karlar ittilor, lıa•allar, lı:Hdora 

1 
• - •••aaaıa uc • ı ı ıı vrt .Jh in elup ı .. 1aa ı 

k ai kınu hr11 elu ,.alı:allofiy~ • Jlı ,..,. .. /in dır . 
JdHıtırı, ••eleler, paureılar, leri ytıkorıda da Jıı.lhıt._ rol· J - Şırla•aHi Jto•fıyoada f6tiilebilir . 

•• rhular • tarilalıtlr. Hoslraa ayıııı llıtJO•- 4 - lıtoklilerla muıyyoa Nalla lı:o•İıyo11 gelaelori , 3-ol. 
Ba uyılaa mü.lı:ollofl.. Hkl ıine Ye t•••H v•••• yalı:lıt1'•· ı---.:--...;...-----~-...;;;...;;;=.;;...=.;..;;.:..;..;.;;......,;=....;...;...:.... __ I 

.. nelerde ol<iuta ıribi lıoxlrn940 .... İlla llr ...... kol•ıı .ı.ı• Odun eksiltmesi 
ailuıyetiae lııdar lı:arHloriai alaa· ıunolaa aliir.alı eloa tioaret ... 
fa Ye blriıci talı:aıt verrlierlıl IH'll •r~aho••• ,ı ... iclea t • .ı~ı~ ASKERİ SA TINALMA KOMİSYONUNDAN: 
veraafe aıtcbardurlor , al•Hl n Maliye talııılı:lı:alı: ıabl11 

2 - Biaa•ı• ir•dı 1 • .,.ı ııfl· . •• alrıcaıt et•eler; Hia el11•,!!-

•I 500 lirıılaa 209 llrı ar1aıada ı· llliır 
tıuın .. a v• bııaaıa ıayrl 1111 Vıkl•~abll' ıora a••DrhıtH<lı• : 
irıdı ilztriadoıa nrırl nron ~· A~I~ artarhraı ile ıtıraye , • .,..ı. 
kellofler ae•dıade çalııH •ah11ı,, lHo.lı: 4ıyri•raltaiGo H olılıt• : 
ltitiJO, veznedar, lı:ıaadıi, tosıllı- Gayriaıeakullı bafaı<iııfa -y)Ji 
~ .... V• tıraklar için iatibdam edea~ ••lııılle11i ıokatı •••lr•ıı ı 

, l - Tubıoa Guaiaeaa lçia 09 ytia bin lr.ilo oduaa• •çı~ 
•kalltıııeoi 2 Tım•ua 11~0 Salı ırerıl aaal on birde Enl•caıda Hkerı 
Sıtııı Alma KomiayHHda yapılıQaktır . 

:ı - Mabı•aH bodıl tlt hin ytıli yh elli lira olup illı: te. 
lılaatı iki yia Hkttı ~lr lira yir0>i beş lr.aroştur. 

3 - Şorbıaui Jl:O•iayoadı ıröriilolıilir. lateklileriı •aayyea 
ıaatte Ke•iıvoadı ı..ı .. amılorı . ıl-4 

Patates ve soğan eksiltmesi 
ASKERi SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 

ler tıırılındu !395 ıayılı kuaaan ll14ilr.dhll IOctsluııd .. ihatalı 
mevıaatııao röro çalıflıkları a6d- irlr Soya berçle 11rlı:olll ltö . .,üe•ıi• 
dete •il lerıiloıiai bi•mel erbılıı Q. .lbaot O. kiHıa T• Hı .. yl• 
lıordaroıu ile lıirlilr.te nr•elı:to 11mıaa kayıtlı Ttr\ılli Kö. ıayrl· 
iııe<lo 1 Hasiraa 940 tarlbladea atalıal 93!1 T. 61 N. 1 - Troluoa Gorni.onu l~i• elli bin kilo Potateı ile en iki 
·ı·b b V K ı 2' • L ti lııl 'ı'n Lilo kara ootuıa o•ılı ıhiltaıui 4. TemaH 940 por•ımlı• ıriintı ı ı orta mıte or olan 38~1 H'••· e • ewn '"11e. &ayı ı ,... • • • • 
.. ı. INıaan llYciblıeo ba aOıhlı· .. ıı rayri•ntal uot o• ve Ol ~irde ErıiDCID ulı:erl Salon Alma Komiıyon1111dı ya· 
cleaıloro ödneıı Huiroa 940 ı... Tıktır elu11a kıı•ot: pıloeaktır. 
tihkoklın•ı• ••rııiai<io 30 haau ~2 No. 40 lira 24 '•· 17t lir• 2 - PatatHI• ••lıı••mu brdeli ilıi bin yullyb ılll llra ola' 
148 ılı:ıımıoa it.dar yino borduro bor9lu lıi1111i ilk tenılaotı iki yh altı lira yirmi boe karuştur "" ıofoaıa mulııaı• 
aaalile yıtırılıcalı n 1-7-140 Artıra111a yıpılaoıfı ,.., rl•, ıaat .... bedoli )'edi yüı yiımi lira olap ilk tunleılı ellı dbrt lirodır. 
tanbiatl .. itibaren ba•lorı nriloa Voklikoblr ier• d~oılnde 3 - Şartnımelori Komisyoada rllrO!ebilir . 
iatilıkılr.lordın aıtılı: varrl kuil- 26-7-940 Cuma 1üou11at 10 ıla 4 - Talipleri• muayyea aaalt• Komıayoada lıaluamılorı. 8-• 
•eyıcolr.tir . 1 •• lıba rıyri•H~• artır- v İ · 

& uyılaa ailkelloflorde Tea- •• .Şart11aaol 26-5-940 bı\lııiıa<i•• SÜT YOGUR EKS L TMESI 
•uzda lı:orneleriai alıp biri•ci hlı:- ltibarH . 

1931
""' ile Vıl.~ır..bir Askeri Satınalma Komisyonundan : 

•itlerini iÜ•delik r•yrı eafi ır... lora dııreaiı~ala •U!Y"'"-•· 
HDÇ berinde• ödeyuıklerdlr. rH•adı borkeoı• 16rolıilaaı1 iti• 1 - Trabıo• buta11e1I için allı bla kilo soı ile altı bla kilo 
(Gayrı oali iradı ne elnraa olıaıı •fllı:lır. lliada yuılı elnl~aa yo4ordun açık ekılltmeıl 9 Temmuz 940 SAiı guno saat ondı 

b . f alı .,ıo.atal•ılı. ioliy .. t•r M · Erııncaıı Aıker! satıoalmı komisyonunda yapılecaklır , kazan9 •J•DDlmıııae tılti e!uptı 1 ' 
clofter kıyıtlarıu röre aafi kuaıaç , .. tn1••1e "~ 9J9 ~H '"'Y1 ,.. 2 ..,.. SQtQa mubammeo ltedell -~ltı yQı lira olup ilk teminatı 
iberiııdeı •erıri varea mükıllellır aaro~il~ e••rıyeti•ıu &U&Mı\ kırk beş liradır . • 
yıoıoda çalııın mliatabdomloriı elaelıdır. 3 - Yo4urdn11 muhammen bedeli altı yoz lira ilk temlutı 

. • n •• Artıraaya lttirllı 1•71 '-ırk b • il d 
werırılerı kem•fiHalııı. biı•tt or· • l lı: . ııwı.: • 8 v ra " · 
eabı bord•reoıı ile tediye • olaH- y•karıda yHı 1 , IJllttia y ' 4 - Şartnamesi her gOn komlBJOoda gl'ırOleblllr • 

.c.alı.tır . yodilıı•çu.lı: nlıbelıı.ı~ JO•Y ""~~ ~ - Tallplerla eksiltme gnn "" saetında komlıyooda lluln· 

rzak vesaire eksiltme il~ 
Beşikdüzü Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: 

ldıbımaıea lıedofi Tutarı Muvakkat te •· 
N.,.'I Miktarı Kt. ~ Lira Kr. Lira Rr. 

Ü9iael ekmek , 30090 Kilo J O 3000 
ı:.,,_ •ti 2500 .. 40 1000 
ııötır eti JOOO .. 22 -'O 1125 
Bulfar (Jı:uaaaı) 2000 ,, f4 280 
Pirİ•f (Toıya) 3000 ,, 33 9.90 
Piri•t uaıı soo .. ~o 120 
irmik $()() ., 15 45 
Pıt.ter 5000 ,, 4 200 
Nolınt 1000 ., 25 250 
Sabua 600 ,. 36 216 
Yn•urte 115000 adet 1 ~ 225 
Domatu 1500 Kik o 1 O 150 
Batlıeao 1 JSQO.O adet 1 50 225 
Hıyar JOOOO .. 1 2S 125 
Taze biber 1000 Kilo 1 O 100 
Maydenoz 6000 bıt 1 60 
Kara biber 30 Kilo 100 30 
Kırmı•ı biber 1 O .. 30 3 
Soda 400 ,. 10 40 
Arpa 4000 .. 5 50 22~ 
Sıman 3000 ., 4 120 
Kua ot 4000 ,, 4 160 
Odun 30000 ,. 1 50 450 
Gaz yıRı 1000 litre 19 190 
Tuı 500 kilo .ı. 75 47• 50 
Tere yaıtı 4000 kilo 85 3400 
Beyu peynir 500 ,, 55 275 
Çay 20 ,. 600 120 
Süt ve yofart 50Cı0 ,. 12 50 625 
Sirke 400 ., 10 40 
Kura üzüm 10 No. 600 ,, 30 180 
Mercimek 500 ., '.25 125 
Zeylin 500 ., 26 125 
Ua B. Sımıun 500 ,. 16 76 
Mıkaraa 700 ,. 24 168 
Tue faaulye 2~00 ., 7 17 5. 
Salça 200 .. 30 60 
Kuru IOflD 1500 ., 6 90 
Toz şelı:er 1500 ., 39 585 
Kesme §eker 2000 ., 43 860 
Zeytin yaj!I 400 ,. 55 220 
Kışar peyniri 300 ., 60 f80 
Sormıa•k 200 26 5(1 
Taban helvaaı 600 ., 40 t 20 
Ş.lıriye 100 .. 40 40 
Limon 1000 adet ·2 SO 25 
7 ue kıb•k .SOO kilo 10 50 

• 

225 
75 
84 
21 
74 

9 
3 
15 

18 
16 
16 
1t 
16 
9 
7 
4 
2 

3 
68 

9 
12 
33 
14 
3 

255 
20 

9 
46 
3 

u 
9 
9 
5 

12 
13 
4 
6 

43 
64 
16 
13 
3 
9 

37,S 

25 

75 
20 
88 
25 
87,5 
38 
50 
50 

75 

75 
25 
60 

88 

50 
38 
38 
63 
60 
13 
50 
75 
88 
50 
50 
110 
75 

3 00 
1 88 
3 7S 

, 

1 - Beşilı:dbli kl'ıy Easlit6ı0 ve Uy EA-ılmonleri yelittirme kunnaua 
ll-J'-1941 larllıine kadar ihtiyacı oll• yakarı4a mOfrtdatı yazılı erzak veuire 
dea itibaren 1J' ıılD mOdılotle eçılr. ekailtmıye konulmuıtYr . 

ı - 7 - 19•0 d•• 
13-6-t9t0 tarihi•· 

2 - Şartnıaıelor her ırDn okuldı ırörilebilir • 
3 - lk11lt1110 28-6-1940 Cuma rünü Hal 9 30 dı Vakfıkebir hıa Belediye daire•ind• 

mütqeklı:il komisyunla yapıl•cıkbr . 
4 - Muvıkkot teminat milı:fırı lıer ırnkın hizuıadı gösterilmi•tir . 
6 - l.ıekllier Tic•ret 11da11nca lı:oyıtlı olduklarıca dair belge ibraz eduelı:lerdir . 
O - isteklilerin 2490 numoralı kHa•un 15 inci maddesi ıbkiımıoa röre muvakkat teıı.laıt 

aıkbuz ve melı:tıplarııı eksiltmeye baılamadaa bir sut evveline kadar tedarik ed•cek ve ekailtme oıat• 
la rinde komoiyono ibru edteeklerdir . 4-4 

940 yılı içinde • 

:~\·~:b:~:1:n t~;: Gayrimenkul icar artırması 
Bedelleri 

Lir~ K. Valr.fi Semti No: au Ciaıi 
• illi birBa.lı:aaı• t••11at aılı.ta.. ıları . 1-4 a - Yulı:orıda 1 Ye 2 onma· ---~~..,. .. - ...., - tn.ti odılıaoklir ( 1~4) 

lı,ıalardaa birl•oileria lıuiraa· 3 •• ı,o•- ......... ı ı1ıcıU.ı- Belediye hukuk müşavirliği 
BJediye Riyasetinden : 

120 00 Fatib 
36 00 ., .. 

Çarşı 2 MıA-aza 
Ortahiur 6 Dulr.kin 

, 

'" ·ı · T ~ ' Ja JJfır aJilı:ıJ1rJarıı Y• lrlif~ uuacı ırııı emmu.ın ııııara yı· .._, 
• hak.lı:ı ub!pltriaia fayriaeıı,.. ı .. 

pılacılı yelı:la•a ••licaoiıde lı:ır- ri•dokl lııklırıaı lııuıuauall• r.ı." 
... ı. olınlt iıtibdam ulilditi rö- ..... ı. oloir ela• idoliılarıaı ı-.. 
•ÜldDfQ lıkplrııle bunlara ait vor- illa torilıiaden ılıtilıır .. yir .. ı I'• 
ciler üç .lı:lt n karca lıorçlarıaa lı lad• nrokı aQebihlerile lıırlik\ 
bir lr.et ceza zammı yapıloralı İl· aeaurlyetlalıo lılldiraılorl 1•• 
tllıdım •don aımıaa hrlı n o•· oolor, Akıi lıılıılo haklırı tap• :• 
dan labıil edilreılr.tir. Bnd•• ellile Hlıit olmıolıkea Hlıt ... j' 
"atlı:. müıtobdemlari iıtilııılıa liaiı pıylıımuııdın barit it• 11 

edenlo · b 1 ' > .,ı r lfe lf ıdıklerıaı ve iti 4 • Gil.teriloa ~··•artır 
b~raktılı:larını 15 ııh urlıada bil- yı lıtirılr. adealer artır•• ~··1•' 
ciırmtzlerıı aynı t•killle •ergi •• meıiı>l eka•aıt v• lı ... ıu -·~0 
~raı barçlarıadıD caza &aaluı ••t al•ıt ve buaları te•a••• l • 
ilive edll•relr. yiao iatibdı• odea bul alaiı od va ibtibor ela••' aı 
namı•• hrlı ve oadan tabıil ola- 5 • Tayla edilaa ....... ~·~ 
nacaktır. Aocalr. • . L rı..,eakal llç olefo batırdılıt•• .... 

• J eaı &18uau• L ,ı·ıir \. 
••••yete rir<iiti 1 H . 9•0 ,. .. çok ırtıruı loılt • ' L. 
ta ., . d nıraa ~ lı: k it l il lı •• "").. 

rıaıo •• IYVıl İatibclım odı'la•k· .. ar .. rıaı 0 
• •• •• il 1 

1 ı. ıııetin yüıJe yetmiı beıial u ' 
ıı: nluıaalor hakkında ayrı•• ib· •aya aatıı iıteyeııiıı ıla .. t•0 • lı'\. 

r ıatclıariyeti yoklar. haal olan diter alaealı:lıl•r . ~ .. 
4 - 5840 •••aroh hnuaa aup lıbıdel bııaların b ı•f"1 'ut 

tevfikan ltarnHin iki ••ııeJik alıl kul ile te•i• eılilaıiı ,ıa• lııı .. 
.ıeti bir 0000Y• ia11iştir. Yukarıda aoc:muDDdon !adıyı çık""e~ e• 
~·1 num1rıd1 isieleri ieç•• mı. oo.lı: utıruı• hlılıüdl ı..~ 1 ~l1ııiı 

e /efle11 bn l:anaaa meriye(ı,.. ... re utırma oı beı ,o• ~.ı.. 
tl~a nvol 2395 aa ılı k•••n• temdit, oa beıiaei gh ol'~ lO,B' 
lllk.Doıl• .. •0

• .. ~ ...... ,.u,.. ve ik.J cumırte•i ı~ı aaat 10 ... )ay 
•••• si•; ailıldollo mıhyyot lıu- lıt 
,,. ... braelerdu lıeala mftıl~otl lıuk arlırmıda loedoli '~ lat• 

• yeal• alıHfıH rGçhagl . 1 oll• 
Of • ı· t•• ılocalı:lıluıa o ra1'' "-•ıkoll 

.n4 ıye mahlı:e•e•indea ı l'" 
Oluı Ka .. ıor lı:liyOııdoa T ılll le leaia odilaiı aluı ı. k "'" .. 

et 11 l•euac:laa fıalayı tıi,,.,,. 1 , llrt;Jl, 
0 arıa .. aa Ab•et otnlları M Jı t H çek ertırua ilıalı ••"•· Bbf· 

•• Alamet tılıfıadıa mldd · 'ı aıbo ı b' bad 1 lııl .ı·ı ıllt ıı..ıe 
Oloo Kura lı: eı • ey • ır • • • • ' • . 4 
larıııdııı / ç t iyOac:lea Meriç otul- yaııııı .... n utıı tal•~'\ ı,.,. 
1: d' ile o~ullırı Recep va 6 · Gayri •e•kal lı "~jal•• 

• ~l aloylılorioe i.lı:ame eylediklori İNie .ı.n .. lı:illlH def •l ••11 
•rı%1ye madıbele dıveaı lııklı:ıııdı Yırileı .aı.ıet ifiııde ~r'Yı ••'" 
Y•Pılmalı:t. 0 ı a n malıalı:omod . 11•11• llııle lı:ar•rı f•' ~lııaar•ll 
Müdd · ı h 1 e. kHdıid .. unla• yı~·· ı.1ı:ııf~ 
.K . ~ı 1 •y •mıdoa ııot oflu lııhıııaa lılaae .,.,1•11 tlııl•I• 
~dırın ıııalıılll ilıa•oli ıııoçbıl lıe<loll• el••t• roıı al••ı yey• 

b
uodata dnetlyHi ıiriıo vuileı lıı , ı.eı o1 ı•-

.fe• d ılaa•Uh aea•••• ••l., ... 
en aal14ıl,.11 ve ııbkodea l•tl• arlır•ıya çılr.arıh,I' '' ,.k 

::~dellerlı talebi Ytchile ilineıı arlıraaa ibıle edilir. Jkı 1~•1e ar• 
- ~ırat lcruıuı •ıbkı••c• Lırar ~ L • rG·· 1 I• •ttii k b " lll•Uİ fark ye r•f' .,., f 

•re ma •keıııeıin 2. 7 • 1140 .ıe yliıbeı taa lıı•""P eluo''-lr. fal• 
lalı ~Bnn 11ıt .... bırakılaıı Ve ... eiter urarl•• .yrı•j ~ı ... la•· 
Yaran mezlcürde •ilddei ıleylı luıt .. ı lı:ılmılı:•ııa• aı••u• Yıti .... • 
( 

1 Kıdiria bizzat ve yab•t .. u. alıoıdaa tılııil el••u• ••J,j, (11a) 

1':.,~ 1•.rl•ltıa muuddılı: bir vekil hıı .. li Gayriaoalı:ııl f•i11 ıi1 1oıt•· 
dalr.i :~b~I ı'ıta~ hkdirde bıklr.111- r!l .. 26·7·1140 tırilııla4• Vltfılı:eblr 

a-.eıoeDı• b 41• ' \._ 
edtaıti te . rıya en ceryaa ı.ra memurlıt• ed•"'• ıı" ilb To 
lıık a blı~ mıkımınn lı:iiıı ol- röaterilaa artır•• ı•raıla'"'ııı clal-

.. ze~io elunar. reıi4e ulılaa•t• jJ1JI oa-,. 

Çöpler satılacak 
Beletliye Encümeninden : 

1
. 1 Şcbir içiade topl11>.n çöpler lııir '""" mBddetle ıablacı11ndu 

u •P "•Q 3 ı c ·ıa ı - 1 ı Ve ama ffıaleri eaaOmeH mOracutlorl ı il o Qıu. 

Beton taş, kapak eksiltmesi 
Belediye Eecümenindea : 

Aıker\ Hutabanıai önündeı ııeçea aaaal lafı•• l>ıtlaaaall 
1 yıpıbc,k yeal lafıa içia IDumn olH, ('07) lira 70 karat ise· 

eşifli lı.ton tııla beton lılpıtın lbıleıina kimıe tolip çıkmadı. 
ııı ekıilt.•~ 28-6-0(0 Cu•ı ıraon .. lı:ad1r 10 ı•• aıDıic:letl• 
\ .. fit .. ııtır . 

taliplerin aynı ırln e11t lli do ELclmeııı mtlracıatlorı illıı qlanur. 

leledlyemlıln •ebrl (iO) elli Ura maktu Qcrelll hubok ıııuı•·· 
Ylrll#· 1GOnbaldır . 

Y lYmlye iki uat Belediye dılrulaııltkl brosunda çalı,ıaalı: 
.. e bıleıJiyaye alt ltOIOn davaları ıııabkeme nndiada n lcnda 
teklp ~e lotae etaelı: şntlle bu nzlfey4 deruhte ttlııeğe talip 
avukaıısrın be~~dlyeye ıaOrıeaatları llAn cıluour . - 2-2 

Gazino • acar artırması 
Belediye encümeninden ; 
1 - Sot111tıuda {çifte çıımlık) m•nkllıııfe Belediyece lııııa •ttl· 

dlen ııızlno bıo .. ıoıo teıllm tarihinden ltlbarco 31 Mayıs 941 ta· 
~lhlne k"'1,r olın bir oenellk icarı onbeş gDo mQddetle açık nr
ırııııya çııı. •• ılmıştır . 

2 - Mub~meo icar bedtll 400 liradır • 

alın~blllr ~artııaıı.. örneği Belediye 7nı işleri mndnr~OAOnden 

dil 
4 - Ekılltme 5 1""1ıııuz 9ıo Cttma gtnn uat ıs de icra 

e ecıktlt . / 

6 - Taliplerin nıuhamm ... bedeli oıerlnden verecekleri JllZ· 
de yedi buçuk munkiat tem!ooı ,.., kbııılarile ayni gOD Ye sşlh 
f>.t.ledlre encOr.ıen'ne rouraeaatları lıb~ "lunur . ~-4 

Otobüs lastık eksiltme:») -
Belediye Encümeninden : 

Ot .. bilıler için (32-6) ebıdında altı adet liıtik ıçık eksiltme usu· 
ille •ubıyoa adilecekdir. .Mubımmeo bedeli (840) lirA. temiıalı ıau· 
muvılı:lı:ata (63) liradır , 

Eltailtme 25-6-940 Sılı ııünQ 111t 15 de icra ediluıektir. Şut 
ııamı 6raeği Belediye yuı iıleri mldilrlOfOodeıı ılıoıbilir, iıtelı:Ulırin 
yukarıda yazılı rfto ve ıutta Encüacee mlr•aaatları ili.D olemur 4-4 

Açık Belediye doktorluğu 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 

Belediyeaıiı;n şehri {60) lira ult maaflı Doktorluğu mOııhılc:llr. 
Kadın haslolıkları m0t4!'h•••181 oloıılı: şartile bu vHfı balı Ye 

le.dal lı:onnonma tevfikan bu rnikder mu~ı alabil•colı: yıziyette bn· 
lııaan hliplorin Sıhbat "" lçti•ıi Muaveaet Veltiletioo aArıcaatleri n 
B.lediyomiıe de mılOmat v••••leri itin ıı)uaur . 4-4 

Sığır eti eksiltmesi 
Askeri Satınalma Kamisyonuİıdan : 

t - Askeri ibtiyıç için TrabZobda teılim ıartile (120,000) 
yOs yirmi bin kilo Sıfır etinin hpalı larf ile •kailtmooi 1-7-940 
Pazarteıi g6nü aut on boıte Eniaoand, Tüm Satın Alma Komiıya. 
oundı yıpılıcaktır • • 

l! - Muhımmn bedeli otnz bin lirı olup ilk lemloıtı iki bin 
iki yOz elli l!rıdır. ŞortııamHi lı:omiıyo•dadır. Teklif melı:tup!ınnın 
• .jltme ıııbndıa bir ıııt evvel konıi•,.o•• ........ "-·•• • 4-4 

Kemer .ııı 27 .. .. .. .. 28 .. .. 48 00 Çorşı 
20 00 .. 
50 00 Seoıeroi.ler Semerciler 145 , . .. 
75 oo .. .. .. " 146 .. .. 
2!i 00 Molla miri Yeni cumı 73-75 Bağçe 
~6 00 Tekke Taukc.lar 234-J3~ Dilklr.iio 

Yomrı naaiye merlr.oziade 305-306 .. .. 
Haoıkuım 116 Ev 

60 00 DiroH 
120 00 Liyıka hatuı. 

Vakıflar İdaresinden : 
Yuiarıdı vakii suat ve aum8roları yuılı on porç• gayri meokullcrio 9'(} ••M•i kiraluı oo 

ıriin mfiddetle orlırmıya çıkarılmrıtır , 
ihaleleri 1 Temmyz 1140 paaarteıi giiaü ıut lS de yapılıcıjtından taliblorin bu müddet içeri· 

ıiade Valı:ıflır idareıiH müreoaatları ilin olnnur • 2-3 

GAYRİMENKULSATIŞARTIRMASI . 
Maballeai aolı.atı einıi Iıl.N K.N meaobuı Muhımmen bedelı 

Arırolya 

Kılçiya 

Tab•kbono 

Sojtukau 
,. ,, 
Çarşu 
Solha 

• 
Çizm<ci 

Sipahi 
Kul otlu 

Tulınııı 7 H. 
5 Hi11se11i 

çayır maa tar· 
lanın 1ı H 4 H. 
Hanenin S H. 4. H 

T•rla 
Hanıı aıaa torla 
mataz• 
hane ,.rıesinin 
4 H. 1 biııeıi 

DEFTERDARLIKTAN : 

44 

t5 

112 
146-11'>2 

11 

8271 108 00 

3676 16'1 00 
1-8- ..il. 1044 00 

ı 

446,87,50 40 0.) 
16 2489,50 425 00 
20 360 00 

77 12 50 

Yukuıdı cina vo evaafı y11ılı rayri mtnkulftr 18-6-940 tarihiodcıı itibıron 15 rün müddeti• 
va -..k ertırma surelile aatı~ı çıkarılmıştır. 

. •tı9 3-7-940 tarihine müaaa_if Çlrf•mba güofi u•t 14 de yepıl .. akdır. Talip olanları• ye11• 
ını mu~firde ''~e 7-50 muvalı:lı:at lemıutlorı ve büviyıt çiizdanlarile birlikte Dtfterdırlıkda ıtültftk• 
lı:il fromıeyou mun•••tları ilin oluaur . 2-4 

Ol Aaı;!. 1 :.b~emesiıılea: Kayık nakliyat eksiltmesi 
Ofun Melinoı .lı:öynn••• lımıil C:k:ır İnhiıarlar Baş111üdürltltünden : -

h lı: :tı-6-9'0 toribiade ilaılcai yapılacafı iliıa edilıniı olaa Pııl•· 
ile •Oıldıi ıley O öydon Muahfa tane Mld8rlifl .lı:ayılr. ••ltliyıtı okıiltDleainl• 1 Temmuz 1140 tarihi•• 
otlu Alııaet Koç ve Geaç ataeıa ı..::'•::l::i.lı::...:.eıi;;:l:.:.ld;;:i.:.f;.i .;.:il.::ia:....:o:.:.l•::.;n::.;•:.:.r..;._. ___________ ..;1;......;..'.l __ 

otla Azem GDrfıa orıluııdı çarı T • k "f • 
11 ... k dava11 bılı:kıad• yıpıluııir.- amırot e Si tmesı 
ta ol•• muholr.omode: mOddei aley- Belediye EncQ111eninden : 
bam.adan nem Gllrfanıa Znıul· !lelocliye Parkı yanıudı Belediyeye ait kalınh110 panrlıkla 
daktı ctldutundaa keaoliaiao fÖ•· tımlr ottirilecot;adeıı loliplerl• lılı ve C••• ıriialari EHBmeıe •Ü· 

deriloıı dıvetiye ıirlne voriloa terb- l..!r!aaa~a:,:1::.:la:,:r!.ı ..:,l:li::D;_:O;;l•;.;n;.;•;;.•..;·~~--=:-:-:::-:::-::-::-;:::-:-:;;::::"::::::'"77:;---
da bulunımadıtı yozılıoaıt ... bHo lDMANOCAGI BAŞKANLIGINDAN : 
tebli~ ırari enirilmiı olaıırla mfiıl. 6ı d.ı • B 

~ 1 - Bo4ea torbiyOli aiza•aamuiıia 1 iaci •• Hlnia ... ve 
doiain talebi veehile ilioen ke1di- fıkralarındık lıükoaıı .. ı kabul etaıık ve bu aaılde ıhlı:laıı• rire 
ılno tobliğat ieraoı .lı:ararkir olarak intibak lı:orarı vermek ; 
•• lıakeaea'in 2-7-9(0 .... riinO 2 - KalOp babçeıinin tevıii bıkkındı koaaşıaalı: üıtre ÜC•t• 

b L d d lı:ayıtlı blitfia IZHID, 29-11-940 C•mlrtCli fiefi 118,t 15 de qoı ... ... ı ona ıruılmıı el afua an ı ~ 
ıe,rifleri eheaımiyetle riea alucar .. 

slllr ırilnde mDddei alu rF. "f t . 
.... ı .. bıa~u .,...,.., .... vıuııı esef ti nOKrİYe, tenvirat, tanzı O 

l So\I.~ <lrtfrmaSI tıvfikn mu11ddık bir nı.n ıröader- dd 
_3!: 2· ""'"''"'u""b•::.:!m:,:::ıt~•D:...b;.;e-de;,;ll mesi aksi takdirde haikıadaki au. resimlerinin tediye mü etler İ 

Gayri men 
ıohtı cinsi Mıhallui 

209 371i lııkemeoin giyıb111 oerya.ıı edeeo- Belediye Riyast:tinden : 
eı tebBt ... ı. • .,ına lı:aim olmak l _ otomobil, &ınyoo, Motoılklet: P!ılklet Araba, Dals 

ıır• matazılır mıfız11nıa 
.'IH. IH. 

42 

.. ,, ,, " ı44 
Sa raf oğıu lı:lrırir mı~ua 2 

210 
3 

311 
750 

DEFTERDARLIKTAN : 
Yakırıda eioa ve evııfı yuılı ıra1rl moıık~lleria temd!d~n 

yıpıla• açılı: ortır•ılırı rllnliade mlllkiyetl~rlne talıp zuhur etmedıtın· 
du ihale Sl ~S-940 tarihiaden itibareP hır ay muddetle ve pnar· 
!ık oaretll• J•pılıealı:tır • 

Sııtıf 1-7-940 llrlhiue ..,;ı.adlf pıurt~si rBntt Hat 14 de 
hitam balacıtındaa taliplerin •ezltlir aılddet lçındo Delhrdırht• mil· 
•H1atlırı ilin olunur , 4-4 

, 

Ozerıı ilin olunu . vesaiti oıltllyesi reıloılednlo tediye müddeti her ayın soouoı 

Z Lb kadardır . 
ayı ma&. UZ 2 _ nnzlfat, 1''"'"Tlrat r111 .. ıerı tabakkolrları mahaUlt• 

B ltdl•tJ• nrmıı oldıı• .. aı 18ıtmışt>r. Bıınluınll• blrlftel taksit mlddetl Eyh11, ikinci taksit 
• ' " ınoddetl llllnci kaııuB •Jlerı ıonuna kadarıılır • 

1'8 llrı 74. kuruoa alt 11·6 940 Bu lllUddetl•r l9lnde verilmeye• vergi borçları lefadlJ• 
tarih Te 1'9475 laJılı makb",.u I ;sanu•unuo 112 ıpcl maddeıı ınuclbloc• JUıde 10 ceza -ıammll 
sa11 oyledla lDka• oU••dıtı uhıllf tiııval Jı;aJIDDuıa ıevflkıD ~cz~ıı tahsil ••necell blldfrll 

,~.>-26~10-27-4-21-4~18 
ilan olunur. 


