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Müttefik Hava kuvvetleri her taraftan f _o L U Ş L A R- f 

1 
-a Çocu lor ve 

Am • 

M aıin;t hattınd~n 
Manş'taki AbbavHles'• 
kadar uzanan 200 

kiloınetrelik cephe üzerinde~ 
Alınanlar dört güoden b erı 
YİD• harekete geçmif bulu · 
ııuyorlar:Geçen sayımızda, 
bu •il tunlarda yürüdüğümüz 
tahıniııler doğru çıkmıı, Af· 
illan •aicenahı, ıon taarr~
ıun ııldet merkezini teşkıl 
tylcaıiştir. Filhakika, Alman 
lar bütün cephe imtidadın . 
ta faaliyete geçmiş olmakla 

beraber en tiddetli hücum 
larını Somme üzerinden, 

' Aınyeııı istikametinde yap 
lnaktadırlar • 

Sonıme'un cenup kıyııın 
da olan Amyen•, Almanla 
tlıı elindedir• Bu i•tikamet· 
t~ eıaslı bir yarma hareke· 
thıe muvaffak olurlarsa, 

bundan ıonra zırhlı fırkala · 
tıııııı ilerlemesine en çok 
llliiıait olan arızasız sahaya 
"•r11111 ve bu itibarla, Pa 
ria'iıı şimal ve tiaıali şar-
ltiıine kadar sarkmıt ve ıo
kulınuş olurlar. lıte Almaa· 
ları cephenin .>U' kısmında 
cıı çok gayret" ıetiren se 
bepler bunlardır. 

Gerçi, Almanlar, üç dört 
2611 içinde bu i•tikametten 
birkaç kilomofrelik bir te· 

"llkki kaydetmekte isel.~r ~e 
~, daha ziyade mevzu bır 
llcrte:ncden ibaret sayılmak 
iktiza eder. Fransız muka 
•etııetinin şiddeti karıııında 
bit kaç kilometre ye münha
~lr kalaıa bu ilerleme bugün 
lçiıı bir kıymet if ~de etmek
ten uzaktır. 

Maamafih Alman ileri 
~tk':tinin bu sahada da~a 
~lYlde inkiıaf göıtermış 
•e hatta Seine'e kadar var
ltltı olması dahi netice üıe 
liııde kat'i teıiri yapamı-
~'tak, bu takdirde en büyük 
h ranaız müdafaa ha tlarile 

l \lrada karıılaımıı olacak-
llr..ı L• 1 • • b "lt ıu, Alman ar ıçın en 
6YUk müşküller de bundan 

'
011ra başiöstermiş buluna· 

c~'tt r. 

~ Alman kuvYetleri Seiııe' c 
h '"uııcıya kadar daha çok 
ltpalanacak Fransız muka 
~tıneti ise ~er bakımdan 
:llıaaf bir şekil olmuş . ve 
-~~illan için ciciden korkunç 
b· •hı:Uer hazırhyabilecek 
()~~ 'laıiyet iktiaap etmiş 
'taktır · . 

, ... Almanlar itte bu farzet-" . . l1ıniı ıon Fransız mukave· 

~~t hattını kırabilirlerae, 
~tı~larıııdaki düımanı yere 
d. llliş olacak, aksi takdir· 
'"":' ~\lttefik kuvetlerm ka· 

Cehennem 
• 

Almonlar1n Cephey,e soktukları 2000 

T ank'tan 400 ü tahrip edildi ... 

1 
müttefiklere H 

0 
b 

her yardtml • Okullar tatil old'.J. Çocuklcır 
şimdi lıer za_mandan çok soka~ 

YOpCCOk.. lartlaiır. Oıru111orlar; şüphesiz. 
1 hakları. -
, finkara 7 ( ·fi. 11. ) Dil.o oğlcdtın sonra eve gidi· 

ı Nevy01k Times gozetesinin ~ordum. Sokağrn dönemecini g · 
Vaşigton . muh~birinln bil. çlnoe bir s:1ri1 ~oculdJ karşılai · 

ı d d"A ·· il lk h - tım. Birbirlerine top atıyorlar, 

1 
lf 

1
:1

1
/J'e gore mer a U· b!1ğrıŞ1go·larclı. Bu sırada /<idik 

kümeli seferi bir kuvvet top b nim ağıma Hrda. Çoa k· 
!inkara 7 ( il. 11. ) - bin tanktan d6rt yüzü fa · hl harp !lahnesinln arkala gönderilmesi müstesna ol- lar biraz &ıumu~lar, mahcub ol 

Garp cephesinde eve/k; gün 111ıu1ten tahrib edllm!stir. nnda 11/man kıltuıttntn !ah- 1 mak üzere müttefikler elin· muşlardı. Ban unla berab r oyun 

' 

başlıy8n büyük meydan Fransız hav.J kuvv~tlsri Ren· şidatınr ve hareket halinde den geltın bütun yıırdımlar- /arına devamdan geri kalmadıl'.lr. 
demir yolu şebekesinin ve ki kollanm fasTlasız surette da bulun"'caktır. flükümet Eu çıktım ve blroz uzandım: muharebesi bütün şid..1eti/~ u ı k t ,, i1lti1d k · kanı 

u. .. Thin mmtakası fabrik4hırı iz_t1c etmiştir. 'Diğer taı'vare memurları Mı"/Jı·m··~a .. faaya a a gu• en ııyum ım deva~ etmektedir ! I d R h b d .. " gok. S sler gii/.:.seligor ı 
mn tahribin~ deYam etmiş- ılo an !J u rm gar in a 1 h l I / · .. tt f k' - Sen vuruldun. Orhan J• 

11/manlar dün kü taar- J k I · fi iman irtibat kollarını ko · \ a e ge mecıen mu e 1 ıe- ld 
1 tir. ngillz ha va uvrt1t "" . . re donanmas1n1n ve ordu. - Yok, sen vuru un 

ruzlarrnda da bir netice el de lflmllnlarm müneke/6t nak mahallerını fi /manya b"' ,,4
1
. bu-tu··n _ Dışarı ~ık, yaralandın ı 

d d · ı sunun vere ııece:ı1 e e ~memişlerdir. /Uman yol/afi üzerine mütev!J/1 daki diğer askeri ~e~eflerı t areleırin gönd~rilmesine 1 . - B.enim garam sarıldı, 
lt1rm cepheye soktukları iki ,1kmlar yapmışttr. Gece d11 · bombardımsn etmıştır. ayy ljıleşti bıle. v. s. • 
-=====-......;;....,,_;....;.:;,~~~;;.;...;,.,...==-=-==;....;~==--....... =---==-=-~ • I karar rerıl{iidi be; an etmiş· ( Diki ıt tim, içlerinde bı1-

Milli Şef 
İstanbul - Trakya 
Seyahatini yapıyor 
llnkarlJ 7 ( 11. fi. ) -

Reisicumhur lstanbul ve 
Trakyada mutad olan nor 
mal seyahatlerinden birim 
yapmaktadır. Halk ve ordu' 
ile temas arzusuna ibtina 
eden bu se;ahatın siyasij 
lıadıseler/e alakası yoktur.t 

Hukuk hakimimiz 
Hukuk hakimimiz B. 

/r'ıehmet Özb:Jenirı müdde
tini doldurup terfi ettiği 
memnuniyetle haber a/m 
mış/lf. 

VEFAT 
Şııtırotıu tJ. M"'hmet damadı 

batırıye mlralnylıQın"aa muta. 
kult Ssınsuıı komudaru R~fik 
~iı!ltıdar ralıaııtl rahmanı kavuş 
JDWŞ. ceaıızeil dQn ~aarl7e aıQf. 
riıeılalu iştirak. e tıti kalabalık 
eamaııllıs kıtldırılarak. aamaıı 

Otlalıisıır CJUl iu:1e .lulın'1ıktaa 
itorı aul w urlıktakl aile i.~b· 
ristauına defut!UUuııştır. Allösi 
eıkııoıoa laııyttl be71'11 ederi• • 

§ 
Eski mUteatıhltl rdea Has o 

l'Mh la Kıraliofıl\l dQa k.alp ıek
ttsiaitın vefat etmi~, ıenaı8.sl 
Surıneoeye oaldedll•lttir . 

radan ve havadan yağdıra · 
cakları ateş önünde yana 
yakıla kendileri yere ıeril
ıniş olacaklardır ki, Alman 
ordusunun bugüne kadar 
devam eden muvaffakiyetle · 
ri bir anda ve bir hamlede 
sıfıra inmiş oliılcak ve muz· 
tarıp insanlık alemi, bekle-
diği sulha k vuşmuf olacakbr. 

Almaııların her ne paha· 
sına olursa olsun Fransız 
muk~vemetini kırmağa , sa· 
vatmış olmaları arkadan 
gelen amansız düımanın 
savletinden kurtuloıak için · 
dir. Bu amanSl.ı düşman, 
müttefiklerin dostu olan 
zamandır 1 

Bekir Sükuti Kuloksızoğlu 

G ~ S h'I ., k f d ki ı ferdir. 1 flÜcek imi , r; ikide bir emir/ r İresun 0 I StO in ' rlO 1 Gin~ Vaşin;;/ondan ve- veriyor tak itl.:r ya~dırıyor: 
• _ /r.giliz, sen şu l}anda dur! 

Spor Kulubü havalandınlm Si rilt1n diğer bir h•ber dede Franstz, sen ilerle J Alman, dik· 
şöyle denilmektedir: lime- kat et 1 Braao lngili: ı .. 

Giresunun en kuvetli 
takımfarmdan olfJn Sahil 
spor kulübü ile Necmiati 
Spor Kulübü arasınd• pa · 
zar günü saat 16 de bir 
futbol maçı yapılacakflr. 
Senenin en mühim maçını 
bütün halkımızın görmele · 
rinl tavsiye eyleriz . 

B. Ôaer Elbi 
Fındık Tartm Satış Ko· 

" opf;ratifleri Bir/il}i Umum 
Müdürü 8 . Ömer Elbioln 
yarın Giresundan şehrimize 
qeleceği haber alınmıştır. · 

Doğdukça 

Havaya dair 
• 

Yaz teldi; kapalı sinemalar 
/csp•ndı, açık •lneınalar •çıldı . 

Gmçlet koyu rertk elbi.,/cri. 
ni değiştirip wuıflılme rı11dular. 

Fo.kat, mevJime •gmaıan bir ıeg 
kaldı; hatJa, 

HHlrtının laa/lt1111u bitirigo . 
rıu. Şölli• açık, ıa9ık 6/r hcs.a 
ıörtmedik. 

S.balılegira ,._.{, 6ir glneı, 

ötleg• dojru bulula bir ııeck, 
akııun oldumu, 6ir rıl~ı4r, bir 

Fındık Tarım Sa.tıs lfo rikamn müttefiki re derhal Çocuklar garb c phesinin 

operatifi birliğmin gerek tayyare vereceği hab~ri taklidini yapıgorlardı. Hakf.m 

ortak ve gerek serbest mü umumiyetle ıimerikanın <ıazıyetinde olan M9ak, bir ara 
ba,aatına ait .940 mahsulü emfrJerirıi şiddeti ndirdi : 

h<ırbe -doğru yürümekte ol· .- _ Vıır 1 '"'rr ı Olma fı,gıkdl fındıklardan şehrimizdeki ' ,,. [\. 
duğu hissini verrnıştir. ' Ü· Aylardı" Avrupa k tasında ~ ı depolarda milyonlarc~ kilo r k I •. · ı ·J arı 
ı e Ve fOpÇU ma zemeS/nln kusan 11edf baş l ~j'lCr n m • i5tok bulunduğu malumdur. - b ı b" un. 
faz/asını müttefiklere sat· /etleri de keşke ÖIJ e ır 0 • 

Ekserisi döküm halinde olJagdı. Heyhat/ Kurbanl~rı 
kapalı depolarda bulunan mak kararını yukarki karan arasında, henaz ilk gülamssyış· 

yakmda takib etmesi bazı le,ini dagvıtan beşiktıki yavru/abu küllüyetli malın bozul-
müşahadelere nazaran lime- ruı lokantada karınlarını duyur-

llfllk ihtimaline mebni ha· ' b' b b 
rika bitaraf/Jğmm son ktı · maya çalış:rken hai~ tr _m valandmlması ve tartısı I I ile tuz, bua talcbelerrrı, ma6um 

yapılarak hakiki miktafl fes- an em1Jre erini parçalamış kadmlarıtı ve ihtiqarların da bu· 

/Jit t:dilip dayanma kuvveti bulunmaktadlf · 1 lrınduğıınu ~ğrendiğimi% hu çir· 

temin edilip depolarda is- \ N d Ş kin boğuşmonın aslı batka ... 

\ ec et ener Mırıfeat, ihtiras, kin •. Aklınasfl tok h•ıı·nde muhafaza altı· . 'A 
" mf'yvalarıntn . hepsim çt,;ntgen 

na altnm~sı iktfza ettiği flnkarada toplanan Hava ezen bir kavga •• 

cihetle Birlik mümessili B. Kurumu kongresine murah Çocaklnruı oyununda oldcığu 
Baha Tegin keyfiyeti umum has olarak ;ehrimiz Hava gibi, bu kavganın f.a hir lıakem.~ 
AA ··d ·· lü • t · I vurumun "m/n°"" ı'ştirak eden oar; fa kal bunu b~r. şahts temsı ı•ıu ur ge arze mış ve a . Tl• .. u etmigor, medeniqetın hirpalan-
dığı ntüsade üzerine istok Kurum başkam ve Gümrük ma ından azab drıgan insanların 
mail"'rın on günden b~ri mu··a·u··ru·· B. Necdet Şener 1 t il cdinor 

u viccf Bn. top uluğu ems ;, . ' 
h8valandırılmasma başlan · avdet eylemi~tır . Bu büyıik re eşsiz ha~emın 

t - -- ki i ıçın n,,,. mış lf. dileğitıin. gerçe eşmes . 
ö4rendigimize göre fui· yer sarsıntısı lu.!dar bekliy cck (}'° üzfil c ~':? 

dl '·/ard• bu güne kadar ha 2 Bu belli değil. Belli olan bır· " " Dün gece saat 2 yi rl 
ralandırılanlar ;,inde bozu/. ŞC_fl var: Tiirk vic anının uya. 
ma hali görülmemiştir. 5 geç~ iki saniyelik bir yer nıklığı .. Hakkı Tuncay 

sarsmtısı olmuştur. Bilakis mal gayet iyi 

GÖRÜŞLER Dl.ı YUŞLAR 

Bir gazeteci a ka · 
kalite göstermektedir. De
ver6n eden şayıa iyi niyet 
sahibi olm11yanlarm dedi 
kodusunddn başka bir şey 
d~ğıldir. 

fırtın• os arkGıınd•n ıimıek... ~~----=--=-=--====-==~ Şehir gezisi in dbal rt.. t 

Yıımur .• · 1N t harakat VaJcıcı reıap6ırler ısfıaµrcı. orveç • 
memn•N, ııL gılelim, açıAc ren~ 1 • • f. ki 1 h • 
aiıenlerirı gfi.aleri,.Jen dılıen bın mutte 1 er e ıne 
parça ol•gor. 

<;Jnlar tfa halclı, /Jerilclsrti•.. intişaf ediyor. 
Ha/cık.al ıudur : 

1940 Yaıın.ı11 diltr ıaılıırdan 
jarkı çok; .. Alemi medeniget, 
dige anılan digarıtı kanlı "'an· 
~arcuı insanları old•tu le.adar 
tabiatı da ağlatıyor. 

Pek ıcıaık I •• 
Çulhe 

Düaeltmo: 
GefH aayıda fıba tıkraaun 

a9 0811 aatırıada "ıora aaİlaıDUU 
İfial edeoia,, oila&etti yaahılılda 

"lora makamıoıa,, ıokllaci• tık· 
•ııtır. 

Diiaclürlm. 

flnkara 6 ( 11. 11. ) -
Garp cebes;nde muharebe 
şiddetli dev•m etmektedır. 
Norveç cepeside mil'ttefik 
kuvvetlere Narviktan lsvtıç 
hududna giden demir yolu 
üzerinde yapmakta oldukları 
araştırmal•r esnasmda yüz 
!liman esir stmişlerdir. Bu 
cephedeki harekltt• muttt1· 
fikler l•hin• inklş~f etmek· 
tcdir. 

- 12 -

Babanın altr;bası olup lnkantuın· 
dıı çalı,ao . B. lbrabiın Babaları.n 
dan habersi:ı: komhi~zon ya parak 
Bu binayı giılica lııtıoar edip b.ı • 
bayı yalnız bırakıyorlar. Babaıun 

ba harekete çok conı 1J ıkılıyor 

vo dııh!l milaasip yer bulamnyı r. c 

lekaEltacıhtı terk ederek şimdiki 
ıüka bakkoliye m&Jt zıısınr nçıyor. Ra· 
klpıız kalan bn ikı ıırkoda$, iş 

adamı • umanın dehşetli iş 
ve itiiruıdao baylı zengin olayor-
lar, lokanta kısmını öüyil'to t il 
yülte bugünkü leldlaA lıtoyduld•r• 
~ıbi, oteloill~e de girlılY~~:;~.;: 
alhayet bu•ilıakll ballai a 
•uvaffak ol•Y•~~~.:...... .. .teı ve 

D!f': Tra-..--nrl' 

Geç n sayıdunmn!!_ 

daha ~c·mııyeli oe ot~ı v rdır, ne 
de loluınta .... 

Otelin ve loknntnt.\ll B !onla 
rında, vekiller", ku nd nl:ırs. 
meh'udara, mOfettişl re, mis f .r 

tJcrı· hevetlere, teş,.kküll rın heyr 
• · fet ve ne timdiye kadar 461 z Y 

rihnlştir. iş Bank sıoın llıc t 8 

yıldöııil üo ziyaf ti ~e. lok t rıın 
•u solonu oda \•eı ihnı~ tır. 
Y h t il ye 

]3u iki arkadaş u 0 

• cı e a 
le!tantayı bu ha'e g.,tır c 
d•r bilac11iz ne gayr~tler • 111 

delelere ırönua germ şle d r .• 
Gaaehci a k:uiaıım bu 

bat1&1 dlklıtatlo dial dıkt .. 
- Soau. var 

• 

• 



• 

8 Haziran 1~~ ~ 

' 

sınd e 
e 1 - Battan nihayete kadar İngiliz donaaniasının en son ve muazzam 

manevraları bütün ana vatan filosunun iştirak ettiği muazzam bir harika . 
2 - Haci Resul Dünyanın en gllzel yerlerinde çevrilmi~ bir şaheser baştan J 

nihayde kadar Türkçe ıözlü şarkı ve gazelli --

Bintl lca Artırmasi 
Vilayet aimi Encümeninden: 

Hususi muhasebeye ait Yomra nahiyesi merktzindılci 
eski mektep binasının seneliği (60) lira üıerind11n kirası 
a1ttırma(!a çıkarılmıştır. Mavakk?t tcmin,,tı (450) t.urus
tıır2 13-6-940 tarihine tesadii/ rdtn Perştmb! gu~u 
~aat 1.5 de vilaget makamınd« toplonacalc olan daimi 
encümendı ihalesi ycpılacaktır. lstelr:.llle1in mapoklıat 
t 11minatlarile enciimene muracaatları. 3-4 

.. 

· Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

T r·abzon - İran Transit yolu T rob
zon mıntoka müdürlüğünden : 

l - Elr.aJltıner• koaulaa i' : Trab%oo - lraa transit yelunuo 
30-1-000 - 49-:-ooo kilometroleri ııra.ında yapılacak: ıoıe eu~lı B ton taş, kapak .ksiltmesi 

Belediye Encümeninaen : 
• tamiratı olup bu işin keşif be41eli "212 490,, ikiylb on iki bia dört 

yQa dokıaa lira 8 ıekiz lcuru4tur. 

Askeri hasta .esi ö"i•nden geçen umumi lo.ğıma hai
la!ım k üzre yop1h.cak geni lağım için lüzumu olan 607 
lira 70 kurvş hedefi k şi/lr beton. taşla, beton knp ığı ı,,.a. 
lı şD.rtname:sı dtıiresir.d ve <:n seldz gün müddetle açık 
ek.siltmr.ğe konulmuştur. 

Eksiltme JB Haziran 940 ..Salı günü icra olunocok
trr. Tı mi atı mm:ı kkata bedeli 45 lira 58 kuruştur. . 

isteklilerin yukarda yaz:lı teminat makb~ıdarıle 
18 Haziran 9-<0 Salı günü saat 15 de Beledıge Encüme-
nine mlİracaatları ilan olunur. ... ~-4 

2 - Bu İfe ait şartnameler ve evrelt şunlardır. 
A - Eksiltme şartoameai 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işler] Gl"nel Şartnamesi 
D - Teıviyei turabiye şoae ve kagir ioşaab dair fenni 

" şartname 

E - Huıuııi ıarjoame 
F - Keşif ve metraj cetveli 
G - Proje , 

lıtoyeaJer bunları '' 1062 ., kuruş bedel mu!tabiJinde 
Transit yolu mıntalca müdilrlllfünden alabilirler. 

Trabzooda 

3 -- Ekıiltnıe 25 Haziran 940 aalı ~ünü saat 15 de Trabzonda 

M Transit yolu aıataka mlldtirliliünde yııpılacıktır. 
OğOZQ SOttŞ OrtırmqSt 4 •• Eltıiltme kapalı "zarf usulile yap.lıc~ktır. 

No.&u nev,i Vakfı Semti MuJıııımmcn kıymeti Temio:&tı M•. 5 •• Eluiltmaye rirebilmek için istekliııin " 11 875 ,, lira mu· 
L K vakkat temiaat vermesi bundan ba~lca Ticaret od1sına kayıtlı oldu-

Lirn K. ira · ·ı. b · l - t · ı· d -- tuna dair 9-40 senssi vuııı.aaını aız o up gos erınesı azım ır. 
fi6 M ğazn Musa paşa Mumhane önü 650 00 48 73 6 •• Teklif mektupları yukarıda üçüncü madde de yazılı saat 

Soğan pıızarı tan bir aaat ~Yvoline kadar Tra!uonda 1'ran1it yolu mıntıka müdür-

v k fi ıd · d llifQ odaaıuda ekılltm• komisyoau reislitiııo makbuz mukabilind~ ve· 
- a l ar aresın en : rileeoktir. Posta ile riaderilecek mektupların nihayet üç_ilacii m•dde 

Yukarıda mevki ve No ı •u yazılı bir parça mağazama mülki· de yazılı aaata kadar' gelmiş olması ve dıı zarfın mühür muoıu ilo 
yeti satılmDk üzre 20 gün müddetlo artırmaya çıkarılmıştır. iyioe ltapatılmıı olma.ı llzıındır. Poıtada olacak gecikmeler kabul 

İhalesi 27 Haziran 9i0 perıembr günli saat l~ de J ııpılıca~ııı · ediJmez • 

dan taliblcria mHyyl!l gür.de Vakıflar idar11iııe Milrtoa1<Uarı ilin olunur. • 7 •• E.kailtmeyı girooekleain Trabzon VıJiyetınden verilecek 
• 1-.. bJ 3 4 .. E iyıt •ııilıalarıaı hais bQ!uomaıı ıarttır . • 

ilan 
Trab:ı:on ic ra aıeaunloğundaa: 
AÇlk arlırron ıle para ya çev

r ile cek g-oyrimeckulun ne olduğu; 
laltendısr pıışıı mabellcsi 

Permenat 
veOndüla-

Gııvrimoo!tulilo ,bulunduğu mcv • 
ki, mab~lleei, soluıg-ı, No sı. • sıyon 

Sağ tınııfı Mehmet oğlu.Mah· 

mu! ve z voesi Güil hntuo orsıı· E ı 
lar , Bol teufı Mu~no~hı Yusuf n y· ni t SİSQt Q 
hanesi ve cırkııaı htiJ..ı ha&ı ve hh 

• cephesi Alaca ogiu hııııeııi vere mÜCe ez SOn 
6 cleri b bçeaılc mshdııt bcoe. 

metre murabbai 67-798 Mayıs SİStem makine-
939 No 56 

Pazarhkla gayri menkul satışı 
Köyl Ci1tıl 

Kulik• Halli 
Hoılr.oaak FıDalıklıfıa 

~e H. s~ H. 

.14.N: 

8 
81-88 

Defterdarlıktan : 

K.N . M.2. -7 - es 
83084 

M11bammea bedel 

150 
• 84-l 

Tulcarala CİAI V• svaafı yazılı r•yrimınkuJlerfa temdıden yapılan 
açılt artırmalarıada mülltivetleriaa talip zuhur etm&di~ioden 1-,6-\140 

Büfe icar artırması 

lıaıı 

Kan11niıui J2Q 96 N. KanuoievveJ 
9.j~-7~ No. ~abat f.38. 

Muiıamıu1n kıymeti : 2,000 

Müsabaka ile 
Orta, Lise, yüksek 
tahsil görmüş me-

~ 

mur ahnacak 
P. T. T. Umumi Madar

lüğünden: 
İdarımize yüksek, Liae ve Ort• 

okul ınczuolarıııdan mU.abılta il• 
mımur alıaacaktır. 

Bı.ı müıabaka1ara iştirak ifİP 
araaılacak Yasıflarıo nev'i ve oı•· 
biyeli hor viliyetia P. T. T. Jilet· 
kez miidürl8klerincJen Öf renilit· 

İmtibaıılara Vıliyet morkeı· 
Jerinde, Ort11 ok•J meıunlHı içiJI 
3 'femmuz 9-10 çarıamaa, Li;~ 
meHnları için 5 Teamaz t 
Cum-. vı yükse" okul mu:uol•'1 

i~io 8 Te .. muz 940 Paıı:aıteei ~nıı· 
leri aaat tam 9 da baılaaacaiı.tıt• 

Talipleriıı eyraki mii•biteJerİ11 

tamamlayıp Viliyet P. T. T. OJİ1' 
dOrJülderiae mtıracaatla iıim 'le 
adrealeıini kayıt ettirmeJeri lü•ır 
mu ilaa olunur . 2~ 

Nakliye 
eksiltmesi 

İnhisarlar J3aşmüdüf' 
lüğündel': , 

1940 ıeneai içiııdı Trabzoııd•0 

Euurtun, Erziııcaa Ytt Karııa ıöP' 
derilecık mamul tütüa, Müıkir8~' 
len:ııım Yenır movaddı inbis,r1' 
yeaio Gcreti Aaldiy11i ö Hıılr•' 
1940 tarihiD4eıı itibaren 15 ıo• 
mftddotle ıııallaakasaya kooulmı:ıt1°'' 
Ta.lıb elaaların ıhale giiAilıae .,o· 
1adıf 18 Hulraıı 19&0 Çar1aıJ111' 
raae ıaat d6rtt• I'rabı:o. 111b1' 
sarlar BaııalldQrlü21inde mGteı•~' 
kıl komlayona - mQracaaUarı ~· 
ihale glinlln• kadar ~eraiti aa~ıı· 
yoyi <>areomeleri ve teminatıarl111 

yatırmalan 'ıçia de iımi reçe9 
liaımtıdürlük Satıı §ubeıioe ııı:· 
racaatıarı ilin olunur. 17 
Ali vı Hakkı ve Remzi bir hi•'O' 
ıı Moıtata , Hr.ci Ahmet o~ıu Şakrü Afık oğlu mizle en SOn mO- · 

'fnklır o.unan kıymet; 720 Jirtı 

Trabzon ıc•n daimıindc do kadın liorçlu Hak:ltıoın bl .. e.si _.tr 
laca il tır • I• B Borçla Haltkıoın hiue•i aatı· elediye Encümeninden : ıacalı:tır. 

~ 7-940 Pazartesi giınü saot 11 de 

ı . hbu gay'rlmoııulOu arlırmıı T ı ti • 
Şurtııamesl 8 .(;. 9-lO tarl~lndoıı ltı u v e er 1 
bareu UJ0.47 No. ile lrııbzon lcıa 

da resiııiıı ruuayyon ııu marıısındıı 

hcrke..'111 ~Greblluıe 1 için açıktır v e g e 1 'ı n 
Jııında yıızılı olnnlardnıı fııhla malQ 
wnt almak isteyenler, işbu tnrlna 
neye vo {140o!l7 dosya numııraa!lo 1 • 
memuriyetimlıo wuracaııt c.ınelidlr. saç a r 1 ,· t ,·na 

2- Artırmaya lşU Ak için yuk rıda 
yazılı kıymotto • yQzdo yedlbuı;uk 

nısbeUudtl pey veya mım ~ Bnkruıııı 1 

leıııinnt mektuba tovdl e:lllecokUr(l24) 1 e on ay g a-
3· lpotuk sııhlhl iilacaklılnrla dlğor 

aldkdtırların vo lrUfak hakkı sahip 

lurının gııyriwenkul fh:ori.ndtıkl hnkla r a n f 1 e d ,· 1-rıın hmıu&ıle fal: vu mllJ!rn!u dıılr 
olan iddialarını i\ibu 1lliıı tıırihinden 
ilıUbarcn yl'rrul gön içlndo ııvrnkı 

roüsbltelerile birlikte memnriyAtilJll m ek şartı· ı e. ze b1ldlrmelorl icap eder. u ~·. !.. ı " 
de hakları tapu 111ciliJe sı.b.t ,_ı.ıııı 

dılI'Ça BD.tış bedo.linin ııaylaşuıaaından 

hariç katıdnr. İstanbul berber salo-· 
' ooııterilo gfind., nrhrmayn 

ltUrak edonler ıırtıımt şarlnıu.ıeeıuı }onunda yapılmak tadır 
olı.umuş vo ınzumlu nıallimul almış 
Ye liuıılıırı temawon kabul otaıiş Bir kerre nemune eden-
&d ve lUbar olunurJıır. 

6 Taylu edllen uınııwda gnyrl !erden sorunuz sizlerde 
meukul üç defa bağırdıktan oura 
en wk nrtırıwa ihale ediUr uucak memnun kalacaksınız . 
ıırbmıa bcdoll mubanıen lı:ıyaıetiıı ' ı 

yüzdo yetmıv Leşini bulmaz veya Belediye parkı kar-
611.bş 1 leyenın nlncağuın rachaul olan d 
dlğor nlnco.khlar buJuııtıplc be.dol ~ısın a 9 numarada 
bunların o gayn ?ııenkuı ıle temin lstan LuJ. berb•·r J 
edilmiş alcalarıcıo mecmu mdan o .. sa oau 
f zluyıı çıknıaz111 en coh artıranın EKREM IŞILDAR 

trmhhildu IJakı kalmak tııcre ıırlırma OD --1--,---·~~----ı 
beş G!ln dnlııt temdll ve on bt~lncJ yUksek teklifte bulunan kimııe af'H'lmı, 

g-.ıoO hın.!•! ı ·940 salı gtınü 113 nl ımat oJdıığo bedelle almı:~a razı olmu veyı 
ta yapıln :ık nrlıroıoda, bed ı atış lıte bıılunroa:ı:sa homen oııbe~ gQo müddet 

ıun ııluca ıan ru ;uanı oları dığer le nrtırmayo çıkanhp en çok artırana 

8 e kııl rır 0 yrı maııkı.11 ile l "ll1n lhalo odllir. lkl lbolo arasındaki fark 
ki ecıouun f 1 ve ı;teçan gdnler içinde ytlroe 6 teıı 

e1 al• arını ı m 11 aza heıuıp olnnııcnk faiz ve dlı'ter zarar 
~ iJ1 K Rı lo, on çok ınıoa lıır uyı-ıcn lıllkme hacet kalmaknfuı 
Jh cruUr. fiö) Jo b.r bed old memurlyellnıizeo ahcıdıın tahlil olunur 
ü lın zse ihale yapılrunz. vo salış maddo (183) 

tıılı-bi dttear • lşbo gayrimenkuller yokarda gOe· 
Uoyrl menkul ~:uudi ;iu lhııfo lterlJen 8 .7. 940 tarlhlndo Trabz.oa 

OJ\l n kım~ ..ıerhnJ v ya verilen icra memurluğa odaıımda işbu ll!a vı 
mü let iç. d parayı voraı~ lhalo gOitcrilen aftırma şıırtııameal dalra 
kararJ feslıouıııaralı; end!ie1on evvoloıı siodc utılacıiı Utn olll.Dur. 

Atapark daMiinda tnıa ettirilen Büfenin tesiim ta· Koc-~a dero koruıd 
rihinden itib:lren 31-5-1941 tarihin~ kad~r olan icarı Şukaa Nebricari, garboa ı.. 

Açılı: artırm •• çı~arıl•ıf 0

0
, 

d.ığuadao 8 • 7 - ~HO tarilıın• oı0, 

ıadıf P.ı:ıarteai ıünü Hat 1 ! 
kadar Traozoa icra dairoıi öa0'' 
de l.mineı artırma yapıtacaııtıt• 

masaddalc ıartn11mesine te'Cl/lkan 18 ıan müddetle açık rikıam ve baıı:aıa !aenciet, şıaıalen 
ıa1tırmo11a konulmuştur . lebiderya eouaooa ltöpr& ayaa-ı 

A 11 6 1940 S l _ _ 15 J • d' ı He mahdJt tındudıt, rtırma - - a ı ıu11u saat ue ıcra e ı · 
8 

, 
11 lecektir. Şartname guzı illeri müdürlüğünde ıörülebiiir. o.:ı en. _ r: 

Taoplerin mavak.kat teminat makhuzlarile / 1-6-940 . 31~ .-.~7 7 -:8;>6-855 No. U-

Artırma bedeh kıymeti ~"1ı haauaeaıtııha yude 76 ıai ouıd;, 
takdırde müıterııi u~orıac bır• , s l - - t 15 d E ~ - .. tl iJ.. I nanı.aanı 3 ... 6--J~ "10. KaourııevveJ a ı ıu11u. saa e ncumene muracaa an an 9J~ Şubat 'J38 mabaaıameıa kıymeti 

!!!~ . .:-- ~::-_!__l "oo tıra . 

lacıldır. Aksı takdirde en ıoo -', 
tıraaın taahhüdü baki kalmak o~, 
re artırma oabeı rila mudd''a· 
temdit edı!tcek ve oa beşıııoi i 1 Ampul Satınahnacok 

BELEDİYE ENCUMENlNDEN ; 
Umumi Elektrik Şe/,ek•sinde istimal tdilmelc üzere 

( -'OO) adet ikigüs •atcılc, ( 700) atlet 11ilzelli flatiık, ( IOOO) 
adet güz fJatlılc fle ( 200) aaet 'de girmibeş 'Dallık ampul 
mrıbagaası onselcü ;un müddette açık eksiltmeğe lconui
muıtar. 

Alınacak amptılların muhammen bedeli ( 2J16) lira 
(50) ltar•#ur. 
Şartname örnelcleri 11a•ı ilfui müdürlüğünden alınabilir. 

MafJalclcat teminat ( l 58) lira 7.f lcrzraştur. ""' 
Elısitme 11-Haziran- 194{) Salı tünü selat 15 tlı 

icra olu11acajınd11n isteklilerin marJaklcat teminat melcl>••· 
larile agr.i gün oe ıatıtta ôeledige encümenine müracaat-
ları ilan o anar. 4-4 

Tütün, 8$ya kayık ve hamal 
, nakliye eksiltmesi 

inhisarlar BaşmitdürlüğündeD : 
Pulal .. uo labinrlar idareaiodeo vapurla ıovk tdiltcclt yr pı ait 

tiltlio il• bot mamulat 1andıg-ı ve muşambıa ve vapu1la ıclecek am· 
balaj levaaım, deak •fıcı ve oıaınulltıo vııputııiau 1ahiJo vo ııabi!dto 
npura tadar kayık ve bu eoyanın ambarlardan aahıle ve sahilden 
ambarlara kadar hamaliye aakJlyatı ıartnamesi mucibince 7-6-1940 
aribinden itibarea ~ı-6 -19~0 taribioa müsadıf C J~a illoQ ıaat 15 
§• it.dar 1.S röo müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların ıeraiti anlamak ezer• bu müddet ıarfıoda Pu. 
lataae lDhi11rl1r aaiidürUitüao müracı!tları illa oluQur • 1-4 

Sahi. i: dört hissede 6ç hiıao. 

ıi H.ıtk.ı ve Remııı n Aıiyo vo 
bır hı11Hi Canbıııa\ oflu hafoııı Ali. DÜ 2iS • 7 • 1~!0 81111. iuaü ··:J 

l~·l4 d• kadar daıreud yapıl•' d 
iltıncı artırm11ında artırma bcd1'' Ş.u •.ao DıytlebaD zadcılerin 

Hslduıın hissesi utılııcaktır • 

ıuymetı mubaına&eııın yii..ı:J• sO 
lııend•!İ ve harmanı rarbeo K!iyılıt- iaı 1.>ulmadı~ı takdır<1• satı~ ~~ .• 
cı oflu Aodallab fıııc11kfıtı ıunaıon · f ıw •i 

nolu kaauıı ab"amuıa tor 1 

kahvenin öaCludıki hendek, oeau· · b' k: ı. 
rerı ıra dır. j( .. 

bea t'ır at aaıa ltorhnesı •mııml 
Satıı peşindir. Artırm•l'1 ,~ 

çalılıtı vı tariki huüı mahdut tiri;ı; etmek ıatoyealerua tıt.-1o hndıkhlt • muhamı:aeueıaia ytbdo yedib&ıyıı 
1
µ 

U ct6aüm • niıbetindo pey alı:ç11i v•1• "',-
S80-379-3ö8-357 Khuaı· ir baakaı.ua tuuaat malı;bll.ıııJ' 

sanı 816 · ôO No. lUounıevve! ~.So avi bulaamaları laı ır.adır. t1~ ,ı 
Şubat f3~ rı tapu •loililo aabit buluııaı•f 

1
t 

}iuhı1auıaeo kıymeti: 600 lira. ai~et ipotıkJi alıac.ıtkltlar d• d1!Jı 
BorçlQ lııaltk'.uua laiu11i ıahlı · aliltadarlaruaıo ve ırtifak b• ,~· 

caktır • aabiplerioiıa bu hakl•rı vm oıı 
1
; 

Kooeba i•kcleıl • • ıiyte taiz ve maarda da o.J•0 bi1' 
Sat tarafı 1'• arka1ı tarikiam dialarını ovrakı müıtbitelerÜı19 ıf' 

etnubaa 111bıbı HDct hndıltlıiı cap. liltte HlA tarıbindoa ıtıbar•• .1!1r 
mı rua &artında dairemıze b1 

... be•i L•bıdorya iJı aaaadut maa v'' 
oda bir bap maıua , moleri lazımdır. Akıi takdirdo 1,ııf 

Met.• murabbai S7 .4J ları taµu ıicilıle aabit olın•Y' ıJ'' 
Hllf bodelinıo payJaşın1&ıl1~ f ,f. 

85 .• 3,5 ·331 lfo. •rıırıniıaai t' ~) a:n vo '/ .l'fo. l'eırinı•&DI ~d! tarıb. bariç kalırlar, Mııt1;1akİlll ver ,ıı' ,, 
boledıye rusumu artırma bOCl , . • 

Muhammen kıyıocıti ı 4\JO lira. den teazil oıuınu. • lf 1ti 
Tamami 72J biHe ilıbarıle D1aha fuJa malumat aJsı•~ İ '-t 

38~ hhıHI .caa~ul~t o~hı hııfuıı: teycaJer 8 6 9 40 tı:ribıJl~ ~I 
Ah va 84 .••••~a~ Dıydeuan caml· ı itıbarea b1ırkeıia ıorcbi!ın•i1 I 
diğe~l H~cı A~ıfıo Oflu Hakkı Y• dairede açık: bulunaurult.c~k f'lO t'ıı 
84 hı11eaı A!IJ• V• 42 his.seıi tırma ~ıu ta .. moaı 9J:l-ll' O l 
memnu&&e ve •ö bi11edo 4 hiiae dayaya mürrıcaallıs mevcut 1, ~)I, 
itibarile 8 bi&HSİ mumaileyh hafuı Şlıı.iil .ııOtcıbllt.Colı;leu ı,aa ojuC" ·~ 

·~'' 'r 


