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HA·ZİRAN 1940 
Çar,amba. Cuıaarteıl gllQleri ılr.ar 

1 Dinkti~, lqyuıcm 

BP'.IİJt sôı:-Ort KUUKSIZOÖLU 

Fiati 4 lc"ruş 
ilin s•tırı 5 kuruştur 

Uzunsokak ; 121 • 123 • 125 

(; .§a.~697 Siyasi Gazete - Trabzon 17 mcı yıl ~ 

Fransadaki 
M uha.rebeler . . 

A imanlarla mi1tttflkler 
arısmda cereyan eden 

w: 

( .. ' 
1 DOGDUKÇA 

Başarıya inan 
Belediye meclisi. Nisan 

içtimt1 devresini bitirirken 
reise muraffakiget temenni
sinde bulunmuş ve şu ce· 
rap!• k rşılasmış : 

"Mutlaka muvaffak ·oıa
caJ}ım. muvallak olmamam 

· muharebe. en meraklt 
bir ıaf hara girmiş bulunu· 
yor. Şimali Belçika ve Fran· 
$•nın tahliyesinden sonra. 
lflman. Frınsıı ;orduları. 
LOlcsemburg istikametinde~ 
ltf11n1'ı kıdar uzanan blf 
cephe zerinde karşı k•rsıra 
rnevlci olmıı bulunmakta· 
dır/ır. 

$ima/de oaakerk mü•· 
lahJce,,, merkil önüod• 
lrın/ı muharebeler oluyor. 
fff üttefikler Flanderin tah· 
liresi/e Br!tanya adal•rın• 
.rerk ettikleri kuvvetlerini. 
bu limandan vapurlara ir· 

mak ve muvaffak 'olurlar
sa. belki de Fransa ile mün
ferit bir sulh yapm•ktır. 
fllmanlarm bu maksadı güt
mekte olup olmadıklarmı 
dah• iyi an/Jyabilmelr için. 
yeni taarruz istikamet/erini 
be/elemek lazımdır. Frans•yı 
1 ngiltereden tamam ile ayı· 
rabilmek /~in Fransa'nrn 
garp s•hillerini tamamen 
işgal etmek iktiza eder. 
/Junun için de lflman Sag 
Cenahmın cenuba do4ru 
büyük t•arruz hareketine 
geçmesi ve tnuvaff•k ola
bilirse Fransa 'yı Garpten 
de çevirmiş ve ıevrelemlı 

Hadiselerin se rini izah etti. 
..:;.._:;:.....=..___:=......::::;:-,.jr.,_.:,.,._,.-=---.:=---=---=------=:-=~=--=--=-~;;_....c~-, 

Sorulan suallere cevap verdi. 
lfnk•ra 4 ( lf il)- C.H P. Meclis Gurupu bugün toplanmış ve Hariciye Vekili on beş 

günlük dünya siyaseti durumu reslyasi h•dlseler seyrini izah etmiş, ayni zamanda bu 
mevzu etrafında sorulan Suallere cevap. ver•rekGurup Umumi heyetini tenvir etmiştfr. 

için sebep yoktur. Çünkü elime 
verdiğiniz bütçeden 1 SO bin 
lir•sı memur ve müstahtle · 
min Dcretlerile. mecburi İi 
firak/ere. geri k la J0-40 
bin llr•sı d• koca lrabzonun 
bütün imar ve ümran işle
rine sarfedilecek olduktan 
sonra.,." 

olması icap eder. 
lngiliz Başvekili izahat verdi: 

kap etmekte o/dukl•rmdan. Almanların. bir "•'•fi d•, 
lilrnın/ar. hava kuvvetleri Franıa'da bıün tatınuı oltlrılc
'' uzun menzilli toplarla l•rı cepheıi mrıha/H• eicr.Jt 1ı. 
gün/erden beri bu ameliy•· mel o• muı salaill•rlndH J,,,ı. 

Flanderin Tahliyesinde müttefiklerin umum 
zayiatı 30,000 i geçmiş ... 

k lic atialarına lctırıı lıa~ırlamtı 
Yi işgal ve işk4/e çalısma - elacakları taarru planını tatl>ık 
ta, müttefik/er dahi Dünkerk mculciine lc.o~rnak elabilir. Fakat 
dn/erf ni sele boğm•k ıu;e . bau .ebepler rl•i11den Alma11. 
tile lflmın taarruzl.ırını sık lıırın 6öglc bir harekele ıe~mcl•ri 
feye uğratmaktadtrl•r. Bel· Jaenıb beklenm.,nelc.tetlir . 

lfnkara 4 ( il. il ) - lngiliz Başrelcili bugün avam kamarasmda üç yüz 
otuz beş bin Fransız ve lngiliz askerlerinin Flınderi tahliye ettiğini ve in$anca zayi· 
atın ölü yaralı ve kayıb olarak otuz bini ge~tiğini söylemiJ[ir. 

Amerika İngiltereye Çelik gönderdi 
~ikı orduıu'nun !Um•nlar• Demd olaıor lci, g .. i Abna11 
t tasrrudımnın hedefi ilcldir, biri 
•tlim/ üzerine. bu mınt•- kara .,, lıava *•••titrli• Fraa•11· 

lr~d,. Belçika asker/erile ıa ıillcleramıJc, tiiteri l111iliz de

bırıber lf iman taarruzunıa 11anma11nı lı•oa bombartlımHla· 
lcarıı lcoyan üç yüz bin ki- rile gıpratm•k 1 

lf nkara 4 ( il. il. ) -
ta çelik vap•rlara yüklemiş tir . 

llmerika lngiltereye göndermek üzere büyük mikyas-

// J Nı ol•r•• ol.an, Alm••!J• 

Paris'in 
Bombardımanı! ~ ik . nglliz - Fransız or· a:orl.Jc.lar1 ,e11miı ••ailtltr. Her 

dıı.ru. yüzde on Z•yiot ver- geni/en Hrlal.,. arltta•ı•tla geni Ankara 4 (a.a.) - Dlha 
17Je/c suretile hırp etle ede •orluklarla k•rıılaımalt.tatlır. Son p . · bombardımaa eden 
D t . d eri - ı " . ı ·d . l. I ı arııı ünderk /ıtikame tn e g gun •r e, gız ı •• ıız ıgc ts ıa l . . 

k I icerind• gaptı;ı ta•JJil<lcr d• ba· ı Alman tayyare erınıD ıay~ıı 
Celci/miye muvaff a 0 muı. .. gösi•rcn tıar1tl•r••n biridir 1 iki yüz kırk-üç ylz oldugu 
Çok müşkül bir vaziyete bilh k 
tlü~rnü~ olm•sına rağmen Bekir Sükuti Kulaksızoğlu ve bombaların ~~· ıı:ıe : 

" -=- teplere isabet et.tııı bıldi · 
Cevri/mek tehlikesinden kur- D o·· n k e r k , t e rilmektedir . 
tu/muştur. Müttefik kit•tı· 
tın bu mu•tazam ricatlerin- lrlcap ameliyesi 650 milyon kile buğday 
de lngiliz hav• kuvvetl•ri· intizamla yapılıyor Ankara 4 (a.a.)-Kanada 
ilin çok büyük yardımı ol· /inkara 4 ( A. /f. ) _ lngiltereye 650 milyoıa kilo 
'buı ve denilebilir ki, lf /. Gup cephesinde şimaJ.. buğday ıatmııbr • 

ÖLÜM 
lrtınf•r burada. umdukları de mütteliklerin Döngerkt•n 
lrlrıvaffıklyeti elde edeme· lrkab ameliyesi intizamla 
llıiş/erdir I devam etmektedir. !liman· BeledlJe relıl Maımmer 

lfl111anlar. şim•I ienizi /ar tayyarelerle ve uzun Yar.abıJıtıa kardetl şebrtmlıin 
'•hi//erinl tuttuktan ve /..ük· menzilli toplarla bu ameli- tınıamıı tnocarıarıadan Kamu 
tenburg istlk•m•tindea yeyi izac• çalışmaktadırlar. Yarııa~ıyıaı• damadı gumrnk 

11.ınş'a kadar uzanan bir YENİ EMNİYET memurlarıadan B. Zekerl1a bir 
Cephe üzerin rerfestikt~n m84dtltea ~trl mlptelA Oldufa 

MÜDÜRÜMÜZ ln11t•ı• butahktaa kurtalımıyı· ı~nra ne yapıcaklardır. rık ge•v J•ıta cUlAJ•J• goılerl· 
ıı,.dı •erık edilen cihet Sifıs emniyet müdürlü· ııl kapımı, cıaııeal dlla .kala-
iıte burasıdır. ~ Eve/ki gün Aündea villy•tımlz emmyet balık. cımaatıa kaldırılarak H 

Fr•n$ının hükumet merkezi müdürlüğüne tayinıni evelce m111 lıkeaderpıtı ıamllnde kı· 
01411 Pıri(''e kar.:ı yapıl•n haber verdiğimiz B. Hami ııa,ıktaA ıoara ıarl mezarlıkt• 
h ti' " Konuralp şehrimize gelmiş. ki ebedl aıdtealııe tedl edll•iı· 
b~va taarruzu, yoks• yeni razifeıine baıl•mııt1r. ur. AUeıl erkınıaa taıl71tler1· 
ır tıırruzu gile•ek mak· Yeni Emmyet ~üdürü- mizl b•J•D ıderıı · 

tıd/fJı matuf bir harekt!t müzü hoşlar, muraff•kiy•t- § 
trJ/ıJ" tiıkıoll• aHklladıkl Jtltı· 

ır. Eğer öyleyse. bu ye· l•r dıl•rız · btler kıraalbaaeai aQıtıclrl H 
il/ • f•arruz'un hedefi ne L_---~===.s::!:·o=,.=tl=ak=i=k=a=• kabHıller Ceml71ti rılıl Oıaıa• 
O/ıbi/ir, Fr•n$11 mı, lng:llz l ttlrkaç ııoıak b11tılık aıtloe· 
•da/art mı ;> Pariste ölü ve yara ı ıiad• ntat ıtm.ı1, H•n111 .aaa 

lflman/tfr/D, bugüne ki· mi"tlarl tanıdıkları '8 aeıle.ktaşlamıdaD 
r/, aQrekk•P bir ceaaatıı kaldırt· 
•r elde ettikleri muvaff a . Aa.,.ara 5 ( A. A. ) - ıırak aaa111 meydan enmUade 

kiıetler, sufh'un istihs•li E.veılti i'iolLi Pari• mıalaltaııaın Julıad.ıktaa ıoııra Asri meıırlık· 
lç/n kafi değildir. Bu itibar bombardımanı aelıcesiade elti dör- tıkl ~ılarhıe te•dl edUmltUr. 
l dil a1lter olmak ü.ıero :l5i kiti MtTll rabaet tJltJ•· • ıeai planlar tertip etme ı. A 
' ölıaüı 107 ıi aa"•r elma. 11zere 

6 • )'e yeni hareketlerde 545 k.iıi yıralasaaııtır. 
IJ/unmıya mecburdurl•r. Tesbit edılaiı ol•a planlar 

lllmanların. ılm•li F ran· . maclbiacc ailttıfik kıtaları Dua· 
te•11 Manş'ı kadar işg1JI rerkleı ir~ibı dün ıou •rmi~lir. 
tt Soa dakikaya kadar enli vapar· 

flıfş O/m11/arı11a bakı/Jrs•, larda ıoora tobirlerdo .. atta eV• 

~•hatlırr, lngiltertJ ile dH n• Ouadar!ır mukneı:aot 
rıaııyı blribirinden aı1t· ıöatermiılerdir, 

Kağıt meselesi 
Kil}ıt buhr•nı dolayısile 

iki sahife çıkıyoruı. Kağı
dımız g•lince yine dört sa
hife 11lar11k çıkacağız. Oku
yuculır1mııdıa özür dileriz. 

Bozuk su yolları 
'lenicuma mahallesinin 

Kuyu semtindeki Fe1melt1rin 
bir bu~uk aydanberl akma· 
makta ve bu yüzden halk 
sız/11nmsktt1dır. 

lflakadarların dikkat na
zarmı çekeriz . 

Ekmek çeşnisi 
Bazı fırınl•r tanfmdan 

çıkarılan ekmeklerin Bele· 
diye narhrna esas olan for· 
mülü tutmadı41 ve çeşnisi 
bozuk olduğu görülmekte 
ve şikayet edilmektedir. 

GÖRÜŞLER DuYUŞLAR 

Karşılıkh Ha va 

Bombardımanlan 
Ankara 4 (a.a.)- Alman. 

lar bugün haya mıntıka11n· 
da havadan bombardıman 
etmişlerdir. Diğer taraf tan 
Fransız ve İnıiliz haya kuv-

vetleride Alman yada tayya · 
re meydanlarını ve işgal 

mıntıkaıında kara ve demir 
yollarını tabanüt etmiı. Kı
taatı müe11ir surette bom . 
bardıman etmişlerdir . 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibaları .. 

-11 - Geı;ın sayıdımmabıt: 

Şılairde fHİlaek thıere aİH· ticaretbıneler ve hatta aeybaae 
mad&D çıktıldaa Hara nkıt bay- ltlle Yardı. 
h iJoriledi~I içi 11 iıtira1.atı çıltil. Şlmdi Atıf Suultaaıa ticaret· 
meti kararlaıtırdık:. Artıdışı1111 hanesinin buJuodatu yor Merhum 
Yeıil yurt oteliae miıefır ıtıaııiı · Sıltrl 1'ımlialn yuıh1aeıiydi, üst 
tim. Bu otel laaltltıada da koadiıl· katı •a Atıf Saruaııaın abaaı B. 
1H biru malQaat vermek: iıtıdiaı Haaıiaia hem yazıbıoesi vo h•m 

Nıali otallarıaa ait elaa bıı ele Tioarat o .. Hı i4i. 
biH Uaumi harptea 6nce "Kos- HıoreUon aoara ayai yuıbaoe 
tantinoplııpala1,, a4ile 0 samaaıa ve fiearet Odaaı ayni yeriaıieydi. 
eoaılıti ve uaıi• yerli hırıatiyıa. Otel ve rulae inamı hayla 
larumı fo batta ylk:Hk ıeviyeli zaman l.tinr depo ve yuılaaae 
Tlrltleria duam ettifi llltı otel, elaral kulluılmııtı. 
ruiao ve lokHtaaıydı .. Ba ı•hria Bir aralıkta lına biaa ubitan 
ecnebileri•• ••hfil olH ... otelin yardu olm•ıta. 
şimdiki lokaata aaloaıı razlae idi. Tra9:ı:o:adA ilk Bcnsa teıkllitı 
Orta yerde bilardo vardı. Usta ıimdi Y •ıil yurdH otel Hloaa 
hilardtoular barada aü1abalı:alar olan yer41e kwrulmuıtu. 926 da Koel 
yaparlardı. .lılerdiven bafındaki serde 8. Seni l~rabim. Taranın 
klç~lıt olia iıe SaltaaI ıon aıaıf Bahaaı Bsy lbrahim Taraudı . 
talebelerini• ıiyaal mafiJi idi. Bu· Mabtelıf t .cari, ilctiıuli mllc1111• 

rafla topluar, ılya .. ttoa, edebi- lore .. ıı .. olan b .. bıoo ea ailaa 
yattaa miubakalar, ~IDak:aıaJar yet bıı oa yıl ôaca Belediye 
yaparıiık. Arada da ltılarcto mi· L L • d L · B v ı.. u b 

O 
•••Çllll e .. ı . "am'.A.. ua aaıa 

.. ~alıaaı•ı Hyrederdill. tel kıı . F L J L t B l d ' 
.J Ora..ıa ı..üyil"' ~ er•ııı o .. aa ••• • • ıycee yık· ••Da firımez•ik. • ., .. ~ 

laumır oyaaaır, etHbilırio Ttirk- 1 tırılıaoı lolı:aaboıo meıiıut n 
ın aleybine kararları verilirdi.. mahir alaçıeı B. Aneeti ve Naaık 

Oteli• erta katı birer yazı. t Cevdet ALAP 
~aaı hii, 11 alt iıtııcla aıbttlif - Soa • nr -

Senenin muayyen zaman · 
larmda kanuni hizmeti~· 

rini ifa eylemek üz rtJ top 
/anan medi•in, Beledi hide· 
mat v~ icraatı etr11fmdaki 
direktifleri sona er I n c e , 
memleket ıehresinde belir
tilecek yeni esr ve işlerin 

başart/Jşmı temenni et· 
mesi nazikane bir jest ol· 
maktan ziy•de ser ve iş 
yarat,11ak bahsinde reisi teş
ci eylemekle tefsir olun bilir. 

/t1eclislerin toplu faali
retlerini nazariliktea çıkar · 
rat eserleştiren "icra maka
mı., nr gelecek vazifelerin 
ciddiyet ve ehemmif etile 
başbaşa bırakan bu toplu 
hitabın şehir mikyaıınd 

bir ifade olduğuna şüphe 

edılemez . 
icra makamının hususi 

bir zıyafet sofrasmdaki mü
nasebetli izahile muttali ol
duğumuz bu hadıseden önü
müzdckı yıl ıçmde 40 btn 
liralık bir "eserciğe., k11vu
şabileceğimiz anlaşılmakta· 
dır . 

Sayın reisimizin meclise 
verdiği muvaff akiyet temi· 
natım 40 bin lira gibi aciz 
bir rakkam üzerinde değıl. 
geçmış yılların. mesDi ve 
enerji isteyen kabarık büt. 
çelerinl tahakkuk ve tahsil 
ettirmek teklıfınde bulunur 
görmek isterdik . 

Z!lhmetsiz. külfetsiz ya
ni normal bir şekildcı yürü
yen, işleyen bir makineyi 
sevk ve idarede gösterilecek 
muvaffakiyet{I) biraz sönük 
kalmaz mı ? 

Reisimizin kendi ifade
ltırile azımsadığı bu tahsisa. 
tı. yeni kay11akl rl takviye 
ederek iş sahasım genişlet-
mek c.•zim ~'e kararında bu
luoduğui1u yakrnen bılmek· 
liğim;z bizim için en özlü 
teminatttr. Başarrlar . 

Çulha 

Not: 
SltaaumdH bir güolCik ay

rılışımı fıraat l:tiJeıı Alıp, geçen 
nushad "ü,. harfıaı israf -:derck 
•·.:)ü .-pürız, 1 bailığılo bana bır ya· 
zı ithaf etti. y aııııclan çO~ ıs tıfa de 
1en eme rataıeD b ~lıfıııd•n bır 

• d •t f ederıaı. a •DJama ıfımı ı ıra . dea 
ş Y liu ol••• ol•• ••Surprıs,, 
bafka bir ıey oJmayeoaktır. ç. 
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Bu 
AKŞ M Yıldız Sinema Bahçesinde 

I~\.cn ~~su iL ·Baştan nihayete kadar Türkçe sözlü ve en güzel şarkı
larla süslenmiş emsalsiz güzelliklerile yegône bir eser. J 

Ka a ı zarf usuliyle 
eksi tme ilanı 

T robzon - İran Transit yolu T rab
zon mıntolca müdürlüğünden : 

] - Eluıiltmeyc konulaa i§ : Trııbzoo - İran transit yolunuo 
.SO-j -000 - -'9-1 - 000 kilometreleri ara!lında yapılacak şose cuılı 
tamiratı olup bu i~in keşif bedeli "212 490,, ilciyliz on ilci bin dört 
yüz dokıan lira 8 sekiz lıaıruştur. 

2 - Bu İfc ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme .şartHmui 
B - Mukavele projeıi 
C - Nafia işleri Genel §Ortnameıi 
O - Teaviyei turabiye şose ve kirir İDşub dıir feani 

ıartname 

E - Hu ui fart me 
F - Keşif ve metraj C•tveli 

• G - Proje 
İsteyenler bunları " l 062 ,. lr.:uruı bedel ın•ltabilinde Trabzo•da 
Transit yola ıntaka müdürlfiğ'ündea alabilirler. 

3 •• Elcıiltme 25 Haziraa 94:0 aalı rüni aaat 15 de Trabzooda 
T ranııit yolu ıntaka müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 •. Elı:ıiltmc kapılı zarf uıııJile yapılHdctır. 

5 .• Elcıiltaeye girebilmek içia iıtckliaia " 11 876 ,, lira mu· 
valtltal teminat vermHi bundan baılı:a Tıc1ret odasına kayıtlı oldu· 
fUDa dair 940 ıenelİ veaikaıı .oı bai& olup fÖıter•eıi Jiıı:ımdır. 

Müsabaka ile Erzak Eksiltmesi 
Orta, Lise, yüksek 
tahsil görmüş me

mur alınacak 
P. T. T. Umumi Modor

lüğilnden: 
ldareıaize yfikaek, Liıe ve Orta 

okul mezunların~aa ı:ıaüıııbaka ile 
meaar ahaacalctır. 

Ba mllabakalara i4tirnk i~in 
ara•ılacak Y.ıaıfların aev,i ve ma
hiyeti her villyetin P. T.. T. mer
kez midürltilderineen ötrenilir. 

lmtilaaalara Vılayet merkez· 
luiade, Orta okul mezuolııırı için 
3 Tcm•uz g.co ~arıamba, Lise 
•eıuları içia 5 Te•muz 140 
Cu•a n yükıek okul mezunları 
ifia 8 Teıa.au 940 Pazartesi gün· 
lcri ıaat tam 9 da baılanacılttır. 

Taliplerin evralti müıbiteleriai 
taeamlayıp Villyet P. T. T. mü
dlrlikleriae mlracaatla iıim ve 
adrea!eriai kayıt ettiraeleri lfil:u-
mu ilia ol .. ur . 1 -3 

Pazarhklc sığır 

No : Nev'i Kilosu Fıyatı 
--1---Ekmek biriaci 13000 l2-

2 - Koy11n eti 7500 '7 JO 
3 - Sade yat 700 90 
' - Sabun Ayvalık 600 !S~ 
5 - Pirinç Tosya 4000 M 
6 - Pirinç UH JOO SO 
7 - SefaD '00 7 $0 
8 - Faaulya iace 200 11 
9. - Fa~alya boroz 100 20 

10 - Mercimek kırmııı 150 25 
1 ı - Nohut yHli 150 15 
12 - Keıııae şeker 2000 42 
18 - T•a ıeker 200 38 
14 - Kay111 Malatya 100 70 
15 - Üzilm ~00 28 
18 - Çay 20 550 
17 - Sıılça domatiı 200 30 
18 - Makaron irmik 300 35 
19 - Tel ıeriye 300 25 
20 - Soda 600 10 
21 - Süt 20000 10 

' 22 - Mubtelif aebze 1000 15 
23 - Zeytin r•tı 40 60 
24 - Zeytin cianeai 20 85 
25 - Kaıar peyniri 25 60 
26 - Un 300 16 
27 - .Kara biber 5 120 
28 - Kırmızı biber 5 ~ 
2S> - Nişaata 50 30 
30 - Tavuk 100 \.det 45 
U - Li~•J 1000 • a 
32 - Y ••arta 2100 • 3 50 
83 - 81vit ~00 • Z GO 
84 - du 150000 Kile 1 SO 

T•tarı 
Tsw~ 

85'2 
6SO 
228 

1360 
60 
f 7 
36 
20 
~7 
a2 

uo 
7tı 
70 

140 
110 
60 

105 
7, 
60 

2000 
1200 

24 
7 

15 
48 
6 
2 

15 ,, 
30 
70 

so 

se 

so 
50 

25 

25 

muvakkat te•iaat 
117 
267 

47 
17 

ıoı 
3 
6 
2 
1 
2 
2 

6i 
5 
s 

10 
g 
4 
8 
fi 
4 

150 
90 
ı 

1 
a 

1 
a 
'2 
5 

19 
25 
10 

75 
06 
70 
60 
82 
44 

70 
21 
50 
26 
60 
18 
61 
50 

80 

~· 13 
60 
46 
17 
13 
i8 
~ 
26 

6 •• T•klif mektupları yukarıda tlçlacii ma.ide de yazılı aut 
hn bir sııat n-veli•ıt lı:adır Trabzon•• Traa•it yolu ı:ıaıDtak:a aüdilr· eti alınacak 
lü)?'ü odasında ekalltme komisyo•u reiılifiao makbaz mukabilinde ve-

J5 - Kaciea ki•tlrü 60 T •• 1 b 50 
16 - Gu yafı '.!O Tenelte 1 25 

1 
2:;ı&O 

825 
66 
~ 

168 
61 
4 
1 

0 
75 
88 
18 

rilecektir. Posta iJe giaderileeek mektuplanD aibayet üçüacü madde İl'rabzon P.A. komutanlığından 
de yazılı ıaata kadar relmiı olması ve dıt sarfı• mühür ıo11111u ile Caraizonaa ibtiyaoıaı lı:arııla
iyica ltapıtılmıı ol•aıııı lazımdır. Poıtada olacak gecikmeler kabul malt ibre HOO lı:ilo aıtır •ti pazar 

37 - Te:ı 400 Kilo 5 iO 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
edilmez • hela satın alıaacaktır. Muhammen 

7 .• Ekıiltmeye gir~celdeaia Trabzon Vıliyetıaden verilecelı: bedeli 990 lira ve ilk teminah 74 lira 
Ehliyet veaikalarını beiz bulunmaaı ıarttır • ı. 4 25 kuruştur. 

Pazarlıkla gayri menkul satışı 
Kövi Cinııi M .N: K.N. ~ Muhammen bedel. 

Taliplerin 6 Haziran 940 ,Per· 
fembe günl ıaat 14' ae kalede 
•atın al•• lı:omiıyoa•na müracaat 
lan ilia oluaur. 2-2 

Yukarıtll claa ye •ildarlarıle bedfllletl ye analtltat teminatlara yasılı balunın aealıket hııııtaltan.
ıinin '"° yılına ılt i7 kalem euakı 1.5 ıril• mlcidılle açık elcaillmeQe 91ltarılmıitır . 7-6-~40 tarilai•' 
tatH Cuma ıüol ıaat 14, 'O da viliy~t mskaa•nda tGplanıoak olan Galml eael•eade ihaleleri yap,l•· 
cıltbr. l.tıltlHerin auYaklı:t teminatlarile ae.aktlr fili l'e MaUa eoetlm.eaıe mir-atlara • 4 -4 

Arsa satış temdidi 
N•: Ciul mnlı:li me•abuı Yeni Adam kıyaeti )(. T•ainat Kanlilta Hane 8 7 68 150 

Hoskonılt Fınclıltlıtı• 81-88 8S084 84~ 
2 L. 58 H. 15 H. Y eai Acılaa,ıa Belçiltaya 

Defterdarlıktan : talııai•. ettitı. 283 ~aoı ··~··· doı . 
ı 
2 
l 
4 
5 
ft 
7 

Dllldı:la anaın Kuırua dere tabathaae \ 16,98 M. 
L. K. 

50 ' 15 
. fUD bır ıelı:ılclo ~ıktı. Yıne bu 

Yukarda ciaı ve evsafı yazılı rıyriaenkullerfa temdıdrn yapılaa d J ·ı H Lk 8 ita A-} 
· · . . . 6 11ya a ımaı •~ ı a oı 0 6 u, 

açık arlırmalarıada mülluvetlerlD4' talıp zuaur ıtmcdıfıaden 1- _g40 " G Ad Ôk " K 
')a' d · •L b' • • d } le "l t J I DUD eDf llD U,, ara· tarı ın en ıtıvareo ır ay ıçın e ve pazar ı aareti e aa ı' arı yıpı •· fÖZ Aakarada., ve•• Hayatla,, adla 

caktır • . . . . _ _ 1 malı:aleleri, lilaamıttia Boı.olı:, 11a 
l!Jale 1-7-940 tarıhıne alaadıf Paz1rtHı ru11u ıaat 15 tle ,Maubaaıant•• ve ,,Halide Edip'' • o 

" " 
" it 

" ,. 
" " 
" " ,, ,, 

" 
" 

,. 

.. ,, 
,. ,, 
,, ,, 

,, 
" ., 
•• it 

" 
" 

., 

,, 
" ., 
" 
" ,, 

" 
" 

170,79 
218,57 
206,67 
2,2,71 
288,91 
176,02 

291,88 
161,86 

" 
,, 
" ., .. ,, 
" 

40 a 00 
1(0 7 iO go ' 7S 

160 11 25 
2&0 18 75 
100 7 60 
27S 20 63 
100 7 50 hitam b•lııca~ıada• taliplerin bu müddet içi•de villyet DefterdarlığıH hakkındaki yazılara vartlır. Ayrıca 

muracaatları ilin olunur · 1-4 P'eriliin, s .. t Dıniı. Sadri Ee,tem 

Arpa ve Saman Alınacak 
BELEDİYE ENCÜMENiNDEN: 

Vıala Wuettia, laim ıatlık İm&1lı 
makalel.sr, aulatelif yabaa•ı diller· 
dıa yapılmıı ter•ümler nrdır. 

Yelli .Adam,ı bitlln okayasuları 
mıaa haruetlıt tavıiya ederiz. 

Vilayet daimi encümeninden : 

Beleaiye tan%i/at hal}'Dflnl11rı için {73.!0) kilo arpa 
ile (7 320) kilo samanın ma.bagaaıı ma.saddalc ıarnamtsi· 
ne tegftkan 17 gün müddetle t!lcsiltme;e lc.t>nulmuştar. 

--
Yukanda c\~,. ve milı:tarlarile kıymetleri y11ılı lııalHID kaıHl ıauhaaebeala taltafbane ••balleaiai• 

Knrıııa ~ere mevltıl•deld ara~laı ... ıa mlllı:iyetl Htlfı .. rtla temcılit eailmiıtlr. 1-6-t40 laribi .. çat•' 
Camartuı Cil•O Hat 11 de vıliyet maka•ıada teplanaoak oJaa cılaiml eHlmeacıle ilaaJelerl yapılHaktır• 
f.telt.liJeda mavalı:kat teminatJuile uclt•eae muaaaatları , 

Eksilme 7- Haziran 940 CamG ı•11a saat 15 de icra 
olunacaktır. Teminatı mu•aklcata f "!i) li'a 5 lcaraıtar. 
Talipluin ayni gün saat 15 de e11camene muracaotları 
ilan ol11nur. 4-ıl 

Büfe icar artırması 

Ampul Satınalınacok 
BELED1YE ENCUMENİNDEN; 

Umami Elelctrik ,SehtlceJinde lıtimal edilmelt. üztr• 
( ıoo) adtt ikiyti~ t1atlılc, (700) atlet gazelli "" tlı lc. (Jooo) 
adet g•~ vatlık •e ( 200) adet de girmi6eı ••tlılc amp•l 
••••ı•aıı •nıılriı ;an müddetle •çılc elcıiltmt;e lcoa•l 
maıt•r. 

Alııuıealc ampalların mulıammtn 6edeli (2116) lirtı 
Belediye Encümeninden : (.50) lcaraıtrır. 

Ata11ark dahdinde inıa ettirilen Büfenin tulim ta- Şartname Örnelcleri gası işlt!rİ mfitlürl'iiirinde11 alına6ilir. 
ıilıinden itibaren 31-5 - 1941 tarihine lcadar olan icarı Muoalclcat teminat (158) lira 7.f lc"lraştar. 
musaddak şartnamesine te'fJ/ıkan 18 gün müddt.tle açılc Elcıitme 11-Hıuiran- 1940 Salı tünü ıuat 15 'e 
aı t1Tmaya konulmuıtar . ic r11 olıınt1ea;ından iıtelclilerin muflaklcat teminat melchru. 

A t 11 6 19~0 S z - - t 15 __, . d' larile aıni ıün ve ıaatta beledige encümenine müracaat-
' rrma - - " a ı gunu ıaa aı ıcra e ı- l 'la l j .f 

l~cekti,.. Şartname yozr iş 1rr· müdürlüğünde ıörült!bilir. tırı 1 n ° anar. -

Toliplc~in_ mu•1.1alclc •ti ı .. na~ malcbuzl~rile TJ - 6-:940. Gayri menkul satış artırma temdidi 
Salı gunu saat 7 5 de Encumene muracaatlarr ılô.n 

o'unar . ~-4 Malaalleıi Sokatı _Cinai M.No: !S!!; M bedeli 

-= Esvak .Sıramatu:aln Maıtazaaın 3H IH. 209 .ıl2 !75 

uz kayık ve homaliye nakil ;; s •• ;roiltr M~,~~. ~~~ it ıri~ 
k ,, Sarafotlu Mı faza a ~ 750 

Ücr ti e siltmasi Defterdarlıktan 
İnhisarlar Başmüd .. rlüğünden ·: 

Pu!at6ne Müdürlüğünün münakasaya konulan 9~0 
senesi tuz nakliye ve hamaliyesine verilen ücretler had
di /ayik gôrC.lmediğinden münakasa /O Haziran jlO ta· 
ri'ıine kadar temdit edilmiştir. Talib/erin yevmi mezlcuıde 
Pufatanf! Müdürlüğüne müracaat/afi ilan olunur. 

Binu İcar Artırmasi 
Vilayet daimi .ncilmeninden: 

Hususi malıaseh ge ait Yomra n•hi11ısi merlcuindelci 
eski mılctep binasının ıeneliji ( 60) lira ü~erinden lcirtııı 
arttırmoill çıkarılmıştır. MarJalckat ltntinatı (450) luıruı
tar? 13-6-940 tarıhine tesadfif etlen Perıem6ı 1iir11J 
ıeat ıs de olla!Jd makamııedtı toplanacalc olan dainet 
ınclmr11dı thal si gopılacaktlf. Jstı41iltri1' mıNkuı 
....... ,,.," .... ,,..,., ,..., ••• ,,.,,. ~~f 1 

Yııkardıı eiH Ye evsafı yazıh rayrlaenkulleria aatıı gbleria· 
de talip z11b11r etaıdillndea ihıleleri 81-5-9'0 tarihinden itibarea 
10 rüa untılmıştır. 

Satıı 10-6-940 tarihine mlaa.iif puartesi glDI aaat 14 de 
yapılac&lı:tır. Tolip olanlarıa yevmi mea:ltOrde yüzde 7,6 muvaltkat 
tımiaatlarilı b:rlıkte Defterdarlıta mllrHaatları ilin olunur. 

Beton taş, kapak eksiltmesi 
Belediye Encümeninelen : 

Ad:err haıtanesi öniinden ıeçen amumt lağıma. 6ai · 
l11n111•lc •~re ıapılacak veni la;ım i,i,. liizıım• olan 607 
lira 70 lcarllı 6edelt lct#/li beton taıla, het•n kaprı;ı ima 
lı ıartnamHi dairesinde '1d o• ıelcis ıan mütitltllı •çılc 
ılcıiltmı;ı lco11ulmaıtur. 

Elcıiltmı 18 Haılratt 940 Salı ıiniJ icra •l•raact1k· 
lır. Teminatı mavalclcetcı 6edeli 45 lira '8 lcııraıt•r. 

lıtelclileriıa gulı.arda ıaıılı l••iıat1I m•lc6ı,.latilı 
18 H•ıiran HO .Sılı ıünü •••I IS dı Bıltdiı• Ene•••• 

M .,_ıııllırı tld11 eluır, 1-4 

Hakkari merkez hükü
metinin inşaatma ait ilan 

Nafia MldilrlütüQden : 
1 - Kupalı ıırt •ıullle ekıflt•eye tonulaa iş: Hakkari ••'' 

keılade (11 l490J Ura (16) kuruşl11k keflf bedelli taQi:Qaıt koa•' 
ııcıır. 

2 - Bu işe alt enak 111.ulardır • 
A) Pıcjı 
li) Hııuısal k11ti7e 
C) E!ektridk t11i11lı kıtfi 
D) Ölçmı cetfıli 
E) ln11rat '8 i1111lıt (atrl dlpi) ltordroları 
F) mab:ıl llateıl 

0) Dııhlli elektirlk Ye ııbbl tealaııt uıauml n fen.al ıartaaa•l~ 
H) Hususi şıutuame, Hıyıodırhk reael Ye yapı işleri teO" 

vartnımıleri . 
1) Eİılltme ıaraaa11l 
J) Mul(avele proj~ıi 

3 -- B• evrak HAiiı 1apılaa •ıballelerlıa Nafia atıdarıcı-.11' 
rinde &örQ1eblllr • 

4 - Elnht•e 20-G-9•0 PerH•be &OllQ ıaat U dı Hı~1't 
r1 Dırterdarhğ&ada m1lttfekkll Koml17oncta 1apllacıktır • 

1 
ö - Ek:siltıae7e girıoeklerla (687') Ura (il) kurut •uY•-.~~ 

teminat akçaaı Hrmesi n bu ltı oaıbıas olJllak naere eıuUt .. , 
DID yapılaoaaı enndea ıektı Onoe HıkUri l'lltyıtı •hll7el ,,sı• 
sı komlıyonundaa alıcatı ıallyet Yeılkasıaı lbr11 eclecelderdlt ~ 

6 - rıkllf mektuplan ' tl•cll maddede yuılı ıaatt•• 11,. 
ıaat öaceılııe kadar k.oıalıyoaa l'erllmlf olaeaktır. Poıta il• i 0 JI 
derllecek mektupların 4 Q11cn •ıddecleki 11ate kadar g••",. 
alması Tt dış ıaıtıa mıanr aaaıı Hı lfloı lapı&tıl111f oıııı' 
bOrftır. 

Pllıtadakl eeolkmıltr kabul edllaea • •-• 

imtihanla katip alınacak . 
VAKIFLAR iDARESiNDEN : 

Açık iıılratın 10 lira •ı•#ı id1.1r11JCİ• Aiı"6ıtİ~ 
•ıi••••.. Ilı 6lrtıi11l11 leıgiıd telc2rrar ettiil11den il• V 
ı,ı,. t•lt6 olt1ctılcları11 i•lllaa11 f ii.ui ol1ı11 / .S H ;jıir•" il 
Cıı .. rlııl u~ı •n• lcatl11r ı•tllırlnlelcl •11allclı iıı••" 
Yc/l,ı/l., ,,.,.,,,., ıairıcııl/ırı 1"'9 o'8••r, 

.. 


