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Berlin 
Mülakatının 

N tice i 1 

M 
olotof'un Berlin ıiy 
retinf", Almanya ve 1 
ltalyada büyük ümitler 

ba~laııdığına tüphe yoktur. 
Halbuki, diğer taraftan T aa 
ajanıı, bu %iy retin, Alman 
hariciye nazırı Fon Ribbcnt 
rop'u11 geçen ıc:neki Moako 
•a ziyaretinin bir i dui 
olduğunu haber verirken, 
aynı zamanda, Berlin'in di 
••ti üzeriae yapıldığı kay
dını da iliTe •e taarih "t
mekle hadisede bir fe•kall · 
delik olrnadıinn daha ,.a 
kuundan e••el işar tlemiş 
bulunuyordu. Fakat, her ne 
olun~ ol11m, Sovyet L::omi
aerler aecliıi reiıi ye hari· 
ciya KomİHrinin Berline ı:e· 
lişi, 1011 ~ünlerin ıiy si dur 
gunluğunu izaleye ve dünya 
cfk:irını birkaç aün iç.in ol 
ıa da, izcrine celbctmiye 
nsilc teşkil etmekle b raber, 
Almcn ye İtalyan cfkari umu 
miycainc karşı da illa ve 
rina bir yem boruıu vazife· 
ıini iÖrecek bir hadiıe ol 
mak itibarile elbette ki ınü-
hiaa addolunmağa ıayan ı:-ö · 
rü{müıtür ! 

Berlinde neşredilen teb
liğ, Alma1t devlet rciıini11, 
bu mülakattan beklediii ne 
ticeyi eldo edememit oldu. 
ğunu ıöatermcktedir. 

Hitler b ı mftlik titr· 
dan acaba ne bcldiyo du, 
llunu kat'i ve ıarib ol:uak 
bilmemekle beraber, hadisele
rin seyrinden iıticllilen di 
yabiliriı ki, Alman devlet 
rtiıi, Seyyctleri irzı To it· 
ma içia geniş mikyasta ta· 
viı:.lerde bulanmuı, komşu· 
muz Ruıyan11a Bitarafh.:ta11 
çıkarak harbe ıürüklenı?:~ıi 
yolu11da elinden ielcn bütiin 
ıayrctleri aarfetmiıtirl 

Hitler bu plinı tam za
•anında Te lıaldı olarak 
tertip etmiıtir: İngiltere ıul · 
he icbar edilememiş, Frank.o 
ve Petcn yola i!"etirilcmemiş, 
birleıik Amcrika'da l:ıadiıe· 
ler tcra ylrüa:ftş, ve niha
yet halya fena bir vaziyete 
düımüı, mihver' in aıkcri Ye 
ıiyaıi bayıiycti sarsılmıştır. 
SQrgit bir harbin ııcredc ve 
ne Kibi neticeler üzerinde 
karar kılacağını kestirmek 
ıitti"çe ı&çleşmcktcdir Ya· 
raya bir merhem, fakat ace· 
le bir merhem bulmak lazım
dır, nekadar pahalı olursa 
olıun, alınabilirse, bu merhem 
aacak Sovyet Ruıyadan alı
nabilecektir ! 

Halbuki, Molotof daha 
Moskovada iilen hastalığı 
teşhis etrniı bulunuyordu 
ö~le .olma~la beraber ila; 
flfHl Berhnde cebinden çık 
madı. Zaten MoıkoYadan 
haıka türll\ bir hareket bek
lemek, akıl Ye mantığın if 
laıına hilkmet•ck denıek 
olurdu. 

Berlindc neırcdilcn teb· 
liğ ııe olur.a oJıun alınan 
netice şudur : Molotof J.foı · 
kovaya döadQ, Almanya 
çetin vaıiyctlerle ks:rşıkartı 
yadır. İtalya kendi derdine 
yanım 1 

Bekir Süküu Kulgksızoğlu 

v i 1 er Kongresi 
Erzurumda Üç. Um. Müşettişimiz 
afız Ergin'in reisliğinde 

T o la an Valil r kongresinde 
Mıntaka Vilôyetl ri için mühim 

kar rlar verildi 

C. H. P. 
Vilôyet idare Heyetinde 

t DOôDUKÇIJ 

Değermender• 
koyunda gece 
Kııbabarının akıamların · 

da Deı· ermcndere Koyaaa Kahraman aıkerlerimizc Kışlık eşya 
tedarik edilecek · 

T rabzonda g~niş mikyasta bir 
fuar kurulacaktır. 

Erıurum - 15 ( Hususi ) 
Dört gflndiJr Erza,.amt!a d•· 

oam eden "alil•r ictimaı lmgı1n 
sona erm.iıtlr. toplarıtılara Urür.cil 
Umumt Mflfettis Na~ıf Erginin 
reiılieinde m ntaka valileri, Umu 
mT Miiff'tti~lik Ba$rnÜşaoirl, o• 
llOtün Müıavitlu iıtirak etmlı· 
tir. Bu içtimalarda vUcigıtler itt 
umuru husunı ve müşieuk i$· 
'"" c11a ile ıör.de gtçir"l11tiı 
vilsı titr '1t mıntcka için fa.y· 
dalı karnrler l!lrnmıştır. Öaun
diği•iu gör~ hu karar/ r ara 

ll 'lda mıntakanın Ka,., Er%UTDlft 

gi6i yagla vil4gttluintle lıagwan 
ae lıa,11an ınalııullerl panaıir• 

/eri açılmaıı o• TıabHnC• ft· 
nfı öiçriJe 6ir f .ar k•ralmoıı, 

çır/ak gagla k6ıleriıtin •fııç/.,,. 
tf11ılmosı, ltagat ıartlıırı milsait 
olmayan icara 1rHrlculerintle me· 
n.ur u ıabag •vlıı:r i gapıl•ası 
mrntaka clahilindalı:i ıı/.fr ve ka. 
•aba/ nn pl4n ve harlttılarının 

tanzimi gibi lıltr arırdır. /ıle• ini 
bitfrm;ş olan "aliler hatün vi 
ldgei/erfne dönmüş/rrdir. 

Fınd k Tanm Satışı Da i mi 
ooperat;fi 1 encümende 

S lik içtimaı 1 Vı.''y~t ••imi ~ncüın~ni . 

C•mhıırigtt Halk P•rtl· 
•i Vi/4gtt id•re heyeti e.,fi. 
le! •*ı•m r~is ~li Rı•u Işı· 
lın 'lı.setl all11adt1 ne ut ul 
lıef tcıldr. topl«ntısını 1•1mıı 
vı Partiyi •'dk•d•r ede11 
mevsal•r ıiurinde miisalcı
relerde 6claımı•ştur. 

Jçtimaın iki11ci cılHd1t
de P•rti mukes kas• relıi 
H.,ndi Dıırsun •e Kısılt::g 
rclıi doJcter llela'11d lllrahim 
Ok••11 h•11r bul•11m•ı t1t 

koltr•m•n aslcerleri•tn kıı · 
lılıc eıııı lııdlıe ıdil1J&t1l lcu 
ıasu görişilertlc lıı11ten fa
aliret• ıeıllmeıi lc•rıArlaıtı· 
fıl•ıı •• Sayın 6og•nla11 
mıst/1111 miteatldit .'c.omlt.l'r 
teılcil ıdilmlı "c icıgflytt 
Vil,gttiml. Parti teılcilltı · 
na ti• talfllm •tlilntlıtir. 

K•ltraman aılı.erlt:timlu 

Açılan yollar 28 No. lu Trabzon fır· evelk gün muhterem V•li
d k Tanm Satış Kooperıfi miz Osrr•11n Sab ·I lfi•lın Belediyenin •çtırdıdı es 
linin ikinci hesap seneshf:: riy!seti •ltınd• topi•nır•k ki su roll•rmda artık kul 
•İt umumi hey'et tGplın 101. köprü ve muhtelif i~· l•aı/maım• lüzum k11/mı 
tısı 1~-11-940 persembe /er ıizerlnti~ müz11/c.relerde r•n demir borular top/atıl· 
gu u t 14 de Halkevi bu1unmug Ye b• .. , k•rar/ır mıktıd1r. Beleilyenin bu 
s ' u tfa çok Jca ·~balık lttih~z eylttmilflr. : Jiıli1et1• ı•nl su tesisatı 
bir o t le kütlesinin iştira- Kir•ıhane meykiint1 11 sırasmd• iiJ;ılaa yoll•rm 
ki e r•pılmıştır. km şcsen/n h~fel•nd•1t it•- her hangi unutulmuı 10· 

~ planlıda Muhterem panDn mülrimce kumı he- zumlu bir Jıten dol•yı t~k
V;ılimiz Bby Osm•n S•brl men açtıul•cak vo ikinci rır ıçıldı!}ı fe"kklsine uf} 
lidal. ı1mttJka ticıret ~ü- bir heyelın tak'ası o/mı· radı. Halbuki eski su rol· 
dürü Bay Mumtaz. T C. mak için de kenar kaşlar- fırında. yeni içme $UfU te · 
Zır~at Bankası ticıri kredi· d•ki toprak irtifa/an al~•/· slsatı mi1nıseb~tl/e kulla 
ler Şefi Hamdi ve Fmdık tılacDk ve y•ılll•ştml•cık· nılmaırn!l hlzum kılmıyan 
TartRI Sıtış Kooperatifler/ 1 binlerce kilo d•mlr boru lf. 
birli4i n11mın11 Bay Kıiir 
Erol hazır bulunmuş/ud1r. 

Heyeti Umumiye r~isll
ğlne Kani /lkyüz Z•bıt 
k6tipliklerine de lhsın Nem· 
fi ve lsmail Gümrükcü se· 
çllmis ve müzaker:•t11 bo$9 
landı . 

idare meclisiain bir yıl
/Ik faaliyet raporu ile bi/An· 

Valimiz. her •ıme s•tı· 

lan nümün• fltl•nllğtndılcl 
bütün meyv•l•rm. cocuk 
yuvasına ve çocuk eılrkeme 
cemiyeti t•r•fınd•• öYI• 
ı•.,ekleri Yerilen f akit mek 
teplilere b1re.!.ılm•$lnl ıll· 
kıd•rl•rı jj/d/rmlıtlr. 

'o t'4' fiyat farkı tabloları p K 1 
okunarak umumT heyetçe arti ongra Orl 
itti! akla ve alkışlarla tasYip 
t'4' takdir o/unmuı. bu•u 
müte•kıp ruzn•menin dl· 
ğer mad elerı hakkmda le•, 
eden kararlar rerilerek yea/ 

C.ıahuriyet Halk Parti
ıi nahiye .kongralarınııı ai · 
hnyct hulmuı olması üzerine 
knı:ı konif alarına buflnler
dc baılanacaiı haber alnı· idıra meclisi intihıbm• 

gRçi/di. mı~ tır. 

Müddetleri dolan iki 
meclis 6Z11sı yerine hc:fi 
reyle yapılan intihapta 263 
reyle Abduı/ah Bulat ve 

Fiyat mOrakabe 
Komisyoau 

219 reyle Bel\irsükutl Ku Fı, at mür•k•b• komisyonu 
laksızoğlu. aza/ı411 190 r~y- dü·1 dkşam Valimiz Osman 
/e Ktini likyüz konlrolörlü· Sabri lltl•lm riyısetinde top 
ğe 135 rey/o Kemal Kefeli lan 7'1IŞ ve geç valote kt1dar 
105 reyle Kazım ltrnavut 

m c:gul olmuşlardir. 
yedek •zaliğ•. H•kem ite· -= 

Yırdır. Gerek hükumetim/ 
zln v• gerekse belediyem/· 
zln •z•ml d•recede istifade 
edt1c•ğl bu madtleyl topr•lc 
•ltmda btrıkm•m•k dilıün
cesl re faaliyeti çolı yerin
de bir harelt•tt/r. 

Yomra Halkevi 

binası 
Yomrada yapılmakta olan 

HalkeTİ ltiaaıı iıııaatmuı 
pek yakında bitcceii haber 
alınmııtır. 

VASFI BiLEN 
Sivas inhiıarlar n:mha

kemat amirliğiıaden Trab..:on 
inhisarlar mahakemat c :ıir
liğine tayin olunan dc~erli 
hemşehrimiz &Yukat V.ısfi 

8ilem ıehrimize gelmiş va
zifeye başlamııtır, Muv,.ffa· 
kiyet dileriz. 

yetıne T. yyar Mur•lhl'•· -- - BiRKAÇ SATIRLA 
Baba Namık Somel ve -------

lıami*d/i luıllcımrıın lcıılık 
laediı;ui olarak •.rıınca 60· 
i•z giin çarop. i12•aı\ '" 
gıi11 eldi•en prı11t.•k /anili, 
gün minta11 glntlerilccdctir. 

8jtün "•tanJ•1larımı•ı1t 
ıerlntle •l•• O• hetli!Jelerl 
m••ueunlget/e "''mige lıuır 
l:ııl•ı:malcta oltlalcların• I/· 
tiA•rl11 1alait h•fıı.m:ılct•ıı•. 

Mııhl•'•"' V11llmi• Oı· 
man S•brl Atlal i• Jııu .. t• 
alalı.atlarl11ra ica,, ecen dl· 
rılıtiflerl t1ırmi1tlr. r ..... ,. 
11ahigeslne bcj/ı 50 lcdgJ.ılcl 
••t411J•ıler11nuın SOOO ıl/1 
gıi11 ı•ral' laetlig• ricoelderl 
ltairr aluam:ıtır. . Naltigı 

mldilri Kdmil Ara" "' 
Yemra P•rti reisi • lımatl 
s.11kul' t~ı•ll edilen lcoml· 
lelerle ıllf'ıtliJın f aoligıtı 
tıımiı h•lıın1J1uılct•Jırl•11. 

Arnavutluk 
ve İtalyan 

limanlannda 
Büyük hasarat 

Atina 14 ( o. a. ) -
Yananistandalci lnıi.iz /ıa. 
•a lıa•odlt!rl lcararı41ıını• 
tebliji: 12-13 sonteşrin ıe-
cui Draç ve Ao/onga lnıi
lis hafla lr.avı1etlari tarafın
dan yeniden bomb~rdıman 

tdilmiştlr. Uzun mesafe tau
gar•l1ri BariJoki p~trol tas
/ igıhaRelerin~ karşı mufJa/-
/alcigetli bir taarruıda bu
lıınmııılardır. Avlongada 
gükttlc in/ilalılı banıbalar 
ve yanıın 6om6aları bir 
mülıimmol dcptuunr.1 isabet 
ıtmiş lnfilflklıır ee ganıuı· 
far olnuıştar. Bombardıman 
t•ggareleri 20 dalcilca Hn· 
ra oradan agrılırken gan
ıınlar tleaam ıdiıordu Li· 
111anın •rtaauuJa Ja bomba-
lar patlamıştır. Aolenga 
taggar1 meydanını taggar.
lerimiz bombardıman etmlı· 
fer "' /et1kallJe tahri6al 
gspmı,tardır. Bir bagülc 011· 

pur dtı 6omhnlanm1ştır. Et1· 
oıllcl ıece Draçed~ çıkan 
ganıınlar, dün ıtce tagg11· 
rele1lmiz tekrar ort1g11 ıit· 
tilcleri fJalcıt hllla der:a11t 
e'igordu. Bsri lttJlg•n fi· 
manınıı taarruı eden tagg•· 
relerinıb hügülc /,ir tas/ig« 
lulnegı tam iHbttler lcag· 
Jetml,lerdfr. Jlk /,ombsd!! 
bügıik altıcJler fıılnrmııtır. 
Çılca1t gtı.,.ıın çok uı11klar· 
tltın ıörül,ıij8 iizere ıjrat· 
fe teo11sıa et11teit• itli. 

zzrnzrxr 

Mu rt•f a iYemlı'de reyi işar 
ile sdçilmlşlerdir. 

Toplantı geç vık!• ks.
dar dev "!. tmiş re top .. 
/4nf 1yı mut akıp büyiikle
rlmize tazim telgraflafl çe

Tahta Perdeler 
ki/mi~ tir. 

Yeni idare m~cllslne •e· 
ıilen Mrk11daşlara me$ai/e· 
rinde haTırh muv•ffakir•t· 
l•r te111enni eyleriz . 

Ziraat Bankaıına giderken temiz 
bi ıalar araıında oldukça •üllim bir 
ç; .· kialik tqkil cdeD bir ııra eıki tala· 
t perdeyi fÖrilp irkilıaiye11 ki .... lae· 
nt'"'ll yok aibidir. 

Ş.:~rin en ıüzel ve ea itl•k bir 

caddesi Qıerinde T• Ziraat bankaıı bi
naaıaa bititik denecek kadar yaknı bir 
yerde ldrli, laarap Te yıkalmak liue 
elau bJ bir aıra talata perdeni11 daha 
ne zam uıa kadar yerinde bırakılacajıaı 
bilem1ıorua 1 •• 

------------------------~-----,-------------------

' v b bur· doy•m olmaz; ~a• oı 
nundan rıhtısa a;ıın• kadar 

' h"ll •eh-nzayan tırtıllı H ı er, 
tapta dök6l•• ılmüı akı•· 
blarıa parlak köpiklerile 
yıkanır. . . 

Etrafın ıükütı ıçıade, 
Ut•Y•D ileme ııcaklık, ka· 
raran ieceye ııya aerpen 
ay' içi at•ı dolu bir faau 
ıibi yü kseklerd• rururla do. 
laıır . 

Bu dekor içinde aynca 
şu ifadeler var : 

Zıf anoı ıırtlarını kucak; 
lıyan alaca karanlıklar• yaı · 
dan kalan ıon habral::;r 
llıt6ne perde çekiyor. 

Üfleyen riiıılnn . tatlı 
"k" . 'iden ınerek musı ııı meyı , . 

- ' · ı· tayanıle Deıermendere oın ça 
baidaıtıktan ıoııra, bayı•• 
ıularda ıi:ıleneıa HYdayı 
ateıliyor... . 

Sessizlik içinde bu ıauaı. 
ki ne kadar alie11ir; pml · 
ıt • tllllcre bDrDnen ıular~ı, 

· · ıar a· bir Orperm~, bir ııaır 
ıı •eziliyor. . 

Büt&n geceyi mafl ıtık. 
larla aüıleyen melıtabıD p· 
rurunu, o kaybolduktaD ıoa. 
raki melllle aalıyoru. . 

Nerede, bir aı eYYel• aıt 
wnaıma· renkler kaynaım• o,-

lar ye 'e1rarlı Alem 1. • 
Ş. di her yer bir renı• 
ım ' .. ufuktan 

ıarılı göı daldııı alık 
kara~lıj'a dllf ıyor ; Kara 

Sahiller yetim ıOktitan• 
daldı. :.1 r 

Deaiı ailar Jibi ç•a·•YO •• 
Gökte yıldıılar ıa11dD; 

ıece. . d lae• 
Bu koya, 11yır o 

HYk hem keder yar ·çallı• 

lngiliZ 
tayyareleri 
ltalyan limanla -
rında mühim 

h arat yaptılar as J _ 
. JJ ( •· •. 

Kahır• ku,vetlerla/11 
ln9i/iz hı,~. Uzun m•••· 
reıml te~fll .bombırdun•n 
fe/I lngJ/~z 

1 
Av/onyay• 

~·11•r1Jırı~:,,nıo .,., dJJer 
Li1ont1ın n'•rı aıerfne 
I //tnl 1' t 
talyın tık/ıfl ,, 111· 

t••rruz/ır '''•relerinin Yu· 
gillz a,cı t.rf~ı.ıı kısırn/ıfl 
nanlstının kol gır.dilclr 
- . Je k•" .. uzerm.uı . ektıtlır 
ıinl bı/dlfmb _ ük has•r•t ol· 
il tlon yad• u~ tcbli"t: göre 

Rısmı • . 
muıtur. arpd• Biagazı. 
Tr•bl•su g k üzerine gec~ 
• k Tobru 
uer •· ı/mıı Berk•da 
hücumı-;1 :·r u il • n iki 
yerde bırtlımın tı1-
d- man ;om us akil•r•k Jmhı et/11-
T'~esl r er yerlırde muhtı· 
mış. tii!ıalir çık•rılmııtır. 
lif Y'"" · k J I l flit ıayyır•l~rı şar T tı • 
ng Afrfkasmd•. H•bııf $· 

y•n 1 '"/ft>Olt nokta/arı bom• 
tınu• 11 • 
b d ,,,,n ıtmtılor ve ma. 
h:~ ~ıhrlbıt ika etmiılerilr. 



Z yi t stikm m Gay irnenk satış a tırması 
Malıalle i Cinr.i Umgm N . /'it!r.h q MuhtJmm n hedefi 

Ha'"l•randan b•r•ı ölmüş Ye 1015 kişi llllT SU· 
.... g rette yanıl nmıştır. Agu~-

1 1075 k . ' ö l - 1261 • ıt d • • ı fOSf ll iŞi mUŞ 0•1t1 l1u ÜfİlDC fi aıaıfıode almıf ol· 
ngı ere e o en kis/ •ğlf SUrefte yaralan• dıfUID taalilc B• cml nyİ elti . -----~ -~----,..,,,...----

)" nicum.a nohçe yeri 1177 300 ıoo 

Defterdarlıkt n : V. Yaralananlar mısttr. Temmuzda 258 kişi 1 yeaİIİDİ .ı. .. , . clıa ukiaiaia .bl k· 
6/müş 321 kişi ağ1r surette •• yek. tur. 

Londr• IJ ( •· • · ) - r.•r11l11nmışt1r 18 Hazirandan ı' Vakfikebir Kır dalıköyiiaıica 
Dahili emniyet nezaretin· sonun• kadar 336 kişi öl· Ye aı •thı Sabri Ôzd ir 

den bildirflmistir: Teşrini- müş ve 476 kişi ağır suret· - Zayi tastikname 

Yuf"ırıda cins 111e e'Dıcıfı yasılı ıagrimcnluılun ,,le .,ıırm ı•rdile gapıla11 ıatış 
ı niirule mülkiyetine talip z.ıı.hur dmetli ·inden ihalesi 6-11-910 tarihinden ıtibare11 
on giin müddetle U%atılmıştır. 

erve/ •rı zarfmd• lngilt•re t• yaralanmıştır. Bu suretle . . ilk 
üzerin• yapılan hara •ktn · 18 h11zirandan teırinievval tiHI sen 

81 
de Cudıbcy . 

/afi esn••rnd• 614 sivil (J/. so•una kad•r ölenlerin ade e~ulu•?aa ~lm•.ştt' olduyR'"~. tnst~r.· 
müş •• 8069, sirll yara!•· di J4,9'7 re ve •ğtf Ylffll Di:OWdl zayi L ' • '.ll•h-kCDISIDI g; il 

Satıı 18 -11- 910 itıTihine miitadtf Pa~ rtui tıini 
tı tiplerin. qe'Omi mcılcürde 0/ 0 7,50 mıwakkat temi1'atlarile 
nına mür ,.rıatla ı ilan hmur. 

aat 14 tle yopıl c• "ıntlan 
birlikte defterdarlık m lc.a-

2-4 

nar•lı h111t•h11nelere kaldı· /ı/11rın adedi de 21. 368 kişf. ••1; 1• 1 euısı•ıo u •n Y~ ur. 
Tllmıs_tır Ey/Oldl! 6954 kisi ye baliğ olmustur. Sadık Kefe lı 

İlan 
Trab:ıoa Aıliye hak hlti 

M temd.ıdı· İlan ağaza icar Trabsoa b liy9 hukuk bcİı:imliı)iadeD 
litinden: 

Yo ra sıabiyui i lı:avala 

kariyeıin eo Eaıi oflu İbrahim 
C•lıp larafıadaa lı:aruıı •y•i köy· V"J'" t D · .. E - · d lıtaabulea Etum kapuda i kc 

l aye aımı ncumenın en : le oaddeıicde Riacli Ourmuı dük 
Hususi Malııuebenin Uzan sokalcdaki 151 No. la llhındı Muhitti n Murtcza vekili 

m•i••cıırnı11 ıa,ik ica.r ludelt ola11 (45) lira üıeri~clen AYuk•t .Salıh Zek.I TuR-tckio tar.ıı. 
bir ıen•lilc lciruıncı •il artlırlfltl müddeti 011 ın 11 uıa td· fıa4'uı Muanaisir köyilndeo yeti~ 
mı#ır . ll•t1tık'lcat tımi11atı (338) kuraıtar. 23-11-940 otlu Ali v rcaeleri Celal vo Ü• 

en aniy aleyhine ikame eyle· 
di •i botanma cfavHı üz.erine Sa· 

•İJ• aa ıaa çıkarılın dn•tlye 
vı:111k111 mesburezsin iki ay evvel 
kaydın çıkaralı: ıemli aeçllulo rU 
tiği bcyaail• tealifıia g ri çev 
rJ•it ve t• aurctle Saniyeaia 
ika "tfi ı mrcb11l bulun Cf 1 
d ·~uııdao halı:lı:ı dıki dantiyu•ıı 

ilincn t blifi e karu verilmiş el· 
maldıı muluılı:e eti 11 -12-940 
ÇUf mOa fiD ne MU•llak ltJata 
c:ibetla iıbu ilaaı• tehllti tuibin· 
tleıı oıı ıiin içi de i bu davayı 
knrı ı oevap verıncal ve tayin kı· 

hun m halce • rlhı6 de biuat 
re! cıi veya bir velı:.il g-öuderra ıi 

akııi talrdir o aulı ı kcmcoin rıya 
hıııda ruycıt olaııooatı toblit ma 
' ı .. ına lr.aia elmak here gazd 
iJeca ilio olanur. 

tarilai1t• çattın cum•rteıi saat 11 el~ Vilayet 111 alcamırada ıau .,. R11hmı ılcyhlerioo ikame 

" 

i '- l · l Lt •ylıtditi al1.cık davuı daa dolayı 
topla11•c :ı lc olan D.Jiml J:.nciim~n e n~ esı g opt acaR ır. ·ıöııdc rlln d n otiy• üzerina müdde 
lıteldilerln m flaklcol tenıinatlaril• Encamene mür~!'!t~ ; leyhle rd e Hah in a bcnyı ti arcı 

K k • ıt • bir 1tne ev el l,tıınbu a g tti2'i ÖprÜ İnşaat e Si mest ve oraaaıı:i ikaıactııahı beli• 01cı 

V 1 E 
• d dıtı bayu ile t•blıııb g rl çov 

i ayet Daimi ncQmenın en : rllmİf olmakl buluoduta yer itli 
Trahze11 _ Gir.sun ıalı.il ıolanun 21+ 600 inci lci ı m e l ayan R•bmi Haklı:ındakı 

lomıtreıinJıki AlcFelcale dereli üzerindeki köprünün oir davetiy enin ilanen teblitio11 kmrcr 
agojının asma alt şap halinde i"ı ıısı için tan%İm lcı lınan ıerilmiş ve aubıkem-,ıi 21-12- 94C 
( ı,50) lira (44) karuıl•lc 1c~ıif hedtli azcrinden açılc Pesartfııi g'ÜDÜ Hal 9 bırakılmıt 

ı~ u /ele • (22 l) l' olmakla meı:kl r gllo ve aaatt clcsiltMejc ııon11lmuıtar. •UVa et temınatı ıra Muaıileyh Rıbırı ioiıı bizzat mı lıı 
(2J) lcıı rrııtor. lcem~y• rcl eai v ya bir vekil 

28-11-~'O tar:ilıine ıatan p•rıembe tünü saat 15 rönıiermrıi akıl takdirde mulıa 
Jı Vildget malcomında toplarıacalc. olan D:ıiml Encümtn· ktmHİ• rıyıbında r ilyelolunaoa 

de ihalesi gapdacalc.tır. Ceı;f •• sartnflmesi'!i gö,melc. is. t• tebllt malı:n,IH kaim ohııık 
tiıenlerin it.er ıiin ıncümen lc11lemint fJe tolıp ola~ların üsere r aut ile d e iii a olunur. 

mııo•lc.lcat teminatlarilo mHk4r tün ve ıaatta Encurntne G k 1 1 
müracaatları. 1-4 ümü yüz urus u arın 
Trabzon vilayetinden: tedavülden kaldı ılmalonna dair 

1 - Vildyet «Jralc lcalemi11de açılan 20 ve Def ter- Defterdarlıktan : 
ılarlılc taliıil ıabesinde ''-ılan JD mıntalca f1e t icaret mii- Gümüş yüz kuruşlukların gerine gümüş bir liralık-
tlürlıiiüntle açılan 20 lira!ılc lc4tiplikler için bu ayın 23 l ar darp 'llC p iyas11ya Jca fi miktarı çıkarılmış ole/uğun 
ıincri Cumarteıl ıünü saat •n tlörtte Hallcevi salonunda dan gümüı yüz kuruşlııkların 3 1 ka.,,u1tisani 941 tari
ı;,. •• ertemelt.tep mezunları arasıntla mü.sah k.a imtilaa- hinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmış çe 
ıaı ıa,ıla•alctır. ha itibarla 1 Şubat 941 tarihirıden itibaren artık tedavül 

2 - r.u,, olanlar menıe şalıaddname fJ~ga tastik - etmigeceğintlen elinde ıümiiş yüz ku,oşlulc. bulunanların 
naneeleri •e mis/Jet et1reklartl• nü/as lca;ıtlar:ını alarolc bunları malsarıdıklarına, Cırmhuriqet M-trlu• bonka11 şu. 
HtıllcftJi11deki imtihan hııetlM lhras etıilr.ten sonra imtl· hesi balunmıyan yerlerde Zir at bankalarına tebdil e tti-
laa1t• tirehilecelclerdiT. riZm~sl lldn olunur. 8-J!i -22-z"9 

J - lmtiltarıa ıircblltraclc için m murin kanununda- -==?' aX? _. -

ld ••••fı hai• elmok şarttır. T [;;. v·r A t F· t 
" - Ba imtilıanların HfJalleri •ırı agrı tertip raoıon 1 aye ve 10 1 ürok be 

tinden : cdilmi#İT. Komisyonu iyas 
Y ıyecek eksiltme temdidi 

Lise Direktörliltllnllen : Halkımızın ve alakadarların ehemmiy t le 
Liaa ı,ı. ıhaaeak horOI fHuly11i, ı•ker fatulyeai, iue f11ulye nazarı dikkatlerine 

barltea fasulye, 11paaak, praaı, Gilmlıue •lmaaı, Gümlıeoe armudu, Tıce ret Velı:iletiadea Tebliğ edilmi tir : 
T eara el•a11, tea teker, tel lı:.a4ayıfı, piriaç, Hytia, beyaz pıyair, 21 Blriııei teırin fÜnündcı meriyetcı konan reni petrol mliotık.ları 
ekmak kadayıfı, aobat, Erılaeaa kaJıııııaa talip ı;abur ıt•editindea atlarına Da&araa 'frabzon d naaırıi aatıı fi atlım ııualardır ~ 
oa ti• miliiciıtle aüaaiaaa•ı• te••iaiae karar yerilmlttir · Beoıia ~ıft ten•ke -~r!_ ~5!.:..-5

0
:..... 

21-11-1''9 Perıe•b• rtal ıaat 1i da ibaloyi lı:atiy•leri ... ... " -s 
ı T Gaı:yalı ,, bilylik , 6 82 O 

yapdaeafıa4H itaya talip olaalaraa teıaiaat mektYp arı v• ioaret Gazyafı tek küçtk ,, 1 OO O 
o411t bel~el•rUe birUllta Hıka .. t lı:o•atıada Maarif Mütllril2ü clai· Motorin çift tuıke 4 80 O 
r•iada t•fıkkll adıeık kemiıyeaa alruaatlan illa olu11ur . Bıuin dikme litresi: O 26 65 

Of lora •••mrlafDnda : 
Afık artırma ile paraya tn•ril•· 

oelr. .r•rrl aaalr.uhıa .. ola•f11 : 
hl d6aü• 2'9 zira bir kıt'a 

tarlaaıa teaaaı 
Gayri ••ah.IH balaad•t• 

aıYkl aalııallHi, ıolıafı, auaaraaıı 
Of Vo.frı l mahalle•i•cl• ( T. 

•YYal tlO tarlb ye 21 auaarau) 
Talı:dir el11aaa lr.ıy••• ı 
2t0 Ura 

Athraaaıa yapıla•!• yer, fi•, ı11t 
Of ıera aaire1iade l i 11141 

paaartaai rüol ıaat 1' ele 
l· Jıb• rayri Hludla arhr•a 

$arta i J -11- 940 tnribiı:ıd 
itib&rH 840-211 N . ilo Oa 
lera dıir ıia ia •a•yyen •• • · 
, ....... lıerlr.cti röre u.esi içiı 
açıktır. lllada yazılı elııala rtlu 
fada ltmıt al19ak iatiyealer, 
it~• fUlauuye H 940-!ıU 4et 
ya •• araaıle aeauiyetlaiH 
••r.•ut e l efüılir. 

2 •• Artıraaya ltllr&k it 
r•klmia yuılı lı:ıyaeti• ,. ..... 
yedibYtllk aiıbeti de p•J nra 

illiair Balr.aaıa teaiaat aekt•lıı• 
.. .,.ii odilee t ir ( l !4' ) 

l •• ipotek ı bibi alı ... khla,.. 
lı cllj r alllu arlarıa .,.. irtifak 
lııakJu H ipi riaia ıayri eıık. iM 

riad ki balı: ! r lDI auauıuıila faİa Y 

aauafa dair olaa iddial.arı ı ith 
illa tnribicdeıı ibtibareD ylraıf f Ü• 
lfind evrakı üıbitolarile birJilı:t 
mcmuriyetimizc bildir deri İNp 

eder. Al i bald hakları tap• ıi· 

eilil• eabit olmıdıkoa 11tı' ü
li•ia paylıt aaıadıa llari9 kahr 

4 • GöıterilH re.da artırma· 
ya lttirak edenler art.ıra11 ıartaa. 
•Ni•J •k•••ıvı Jbualu aalt . 

.. t .laıı Ye bwıları tımımea ka· 
ı..ı etmit ed ve ilatibar oluHr. 

S • Tayin odilıa ı:aıaancıa ı•1 · 
rlıa .. kul üç defa bafırdılttıo 1011. 

,. H t•k artıraaı ibıJo e4ilir ... 
ak. artır ıı beleli m1Jbıaıa kiy· 
••tıa ybdo yctmiı beıio i bulmu. 
HJ.• ntıı ilteyıaia alaeıf ıaa rue 
laaaı oı .. di~er .ı .. aklıfu b.ıla· 
ltUp tabadel bunları• o r ayri ... 
kal Ue toaİD edil it aleaları .. a 
..._••»daa fulaya çılı:aaa.a •• 
t ok artıraaıa tahlaidG b lı: i kılaak 
iterı artırma oa gQa dalla ta 
elit, ve oa ao• r Dal ayai 111t ıh 
yıpılacıık arthrmıcıla, bedeli aabf 

i•tey a ia laııtıaa. rüçhaai o lan di 
t•r alacaklıları o rıyri aealuili
ı. le in ıdilmiı ıla.,kları mee-
i• .. •daa f HJa ya ıılı: ılı: tartil 
.... lı: a rtıraaa i ale etlil ir . .Bey-, 
lı lair lMtl l •ldo ıdilaıeu i ırJe 
yapılmaz. ve 11tı1 tal•bi clllıer. 

6 • Geyri mHk l lı:eıdiAi .. 
lla&la .ıuaaa kimse clerlaaJ ••r• 
vıriioa m6hlet içio«!ı parryı .,..,, 
.. ... Hıalo kararı f eslaol•aarak 
lı:ıa.Uidıa enaloa ylilı:a k telı:Jifte 
bnlaaaa lı:imiı auetmiı olcl.,.. 
bedaUa ılmala razı olaaı Yeyı 
ltulu'"aaıuı bomeD oa ,ıüa aDt
tetJı artıraıya çıkarılıp • çok 
artırHa ihale edilir. iki iltaJe an· 
•ı da ki fark ve reçcıa güaler içla. 

de yüzde beşten boa p oluaacak falı 

va difer urarJar ayrıa bükme laa 
Oet kal ak..ı&ıa memuriyeti ise. 
ılımdan tabıil oJuaur na Jde (lUJ 

C•JrİmHkal yakarıda fÖtttrirJea 
11 • 12 • 8.0 tarilaiatla Of iera 
tlıirHİ ociaııada if b• ilb 
ve röıteril•• arbraa ı•rt•n&lll 
tlaireeitl• •blMafı 11tıJacaf ı il!a 
.ı..,, 

O.ayığı ,, , , O l 8 3:l 
., ,, klloıu: O 22 40 

Metorin ,. , • O 1~ 80 ol r lı: teehit dila i, tir. 
Bu fiatlardan yükse2'i ne aalıı yepaalar halı:kında, derhal, Mılli 

Korun ma Kaounuı nun ~2 c c i maddesi hükmü tatbik edilmek 6zere 
c KH,!1Dİ blı:fbat )'.a pılr caHır=·=--==-==-=~= 

Kazanç v rgileri 
Defterdarlıkdan : 

hakkında 

lskender paşa. 11t a!ı .:Jlluin :n Uzun sokakt 145 1'U· 

•ar11tl• fırıncı lılcl ic,, yı •cn'ıet etmekte iktn terki 
ıa• 'et sJ srek halen. aha 'l i ikameti meçhul balıı'i!aR Mit. 
/u:t Özı•n. no.mın 35-32 r. mar lı ilıb:ırn e i/11 I~ 1.939 
Ja11 7- 7-93~ tarihine kadar 301 lir« 40 kuraş matrr.h 
lnrlnden °/o 30 nisbettan 92 lira 22 kuruı ka~cnç e 
18 lir 44 karuı hahran vergi•i t da dil i,tir. 

Matr h. ergigc 30 giin sarfında itiraı c!ilmetllii 
l•lccJirdtt katıqet lc.eıbedec ji ilin ?l r:ur . 

Def t rdarlıktan : 
Saçlı hoca mah:ıllrsinin Meroı caddesin.de 118 nn

mar•lı dülcklind sgnJıkczlık yapmakta ile. 11 terlci san•at 
•dere~ it .~ • ilcam11fgtih fle ticart!lgahi malto!li buluna11 
Rcntzı Go 'clıan namına S 1() • .-nesi i'in 32-5 3 na marslı 
ihbarname ile 10 lira gayri safi irat iizerinden 6 lira 
le z nç I l"ra 10 buhran fl•rıisi tarh edilmietir . 

. • . lıl>a iarhiqata karşı 30 tü" z.arfıııd itirat: edilme 
tlı l takdird k•tiget k ıbıdectğl ilan olulQur. -

D ftcrrlarlıktan : 
Jskeı d r p ~::ı · rnahalleainin Çöml~kçl mıokiin ' .,, 

numaralı k ahoehanede ic,.ayı ticaret etmıkte ıken l rl.:i 
t icaret 6derek halen m.ah 'llli ilcomctgalı Ol! ti car l[iiihı 
Rteflıal ula r. n Must 'fa o· zu Abda/kadir T,anç namıt1o y38 
unesi i9 İn 61 - 24 num ro.lı ihbarnc.mc ile ./3 lira uat 
üzerinden 15 lira 4 karaş lcaıcınç 301 k11ru• 6u hra.n oe 
271 lc• ruı eua tarltadilmi#ir. 

lıba tarlaig t• 30 ıan zarfında itiroı 
lalıtlirtlı lı:atigıt ke•bc,eıejl ila11 ılunar. 

dil ediil' 

Is inat duvarı inşaa eksil • 
esı 

Devi t Lim l rı işletme umum MadcırlüğQ 
Trabzon Şubesinden : 

1 - 375 Jı,.c. .> karu1 kr.şif eclelli Yoroz ftne 
rznzn istinatl dunuı inşactı ô-11 - >40 tarihin en ltih11. 
rtn 1.C tiiR iti etlr cçılc. tlcıiltmegt!. konnlmuşt•r. 

2 - Bu ;,e ait fenni evrak ı nlıtr ır. 
A) K ıi/ cet ali 
JS) Ft•RI ıortname 
C) ı ıılc~~elc 
D) Prcj 

t.'k lltmı tirm k ist geni r §ulc11rıdl'.. yacılı kcı;f 
e'Drnkuu ıö,,wrsk rı r.Te Dewld lim nlo.rı i,lrtnu mızm 
miiJiirliğ Trtıbıo'll ı be l miidarlw8iinı: mti.ı c at ıtltbi 
lirlır . 

J :t muv k!c t t 28 lir• 17 k . 
r ıtcır. 

4 - Ye"mı ıhale ola 21- 1 J '40 gtin sa t 15 
de talip '«ri, Tu:orıt clc~ı eıı;a Nafuu:a t r.ınmıı ue 
eh iı.etlı md 1 rder o m u şarttır. Tsminct makbuz.lc1i· 
le irlıkte D:TJ/ct Li""cı ' rı i#etme •mıı miit/ürlilğü 
Tr btırfn ı d MrurrlB.ğ'linde mit~ıekk.U kom;. uona tf. 
r c at rq/,;n I r/ ilen u uıu:ır . 3-4 

Torla v han icar artırması 
Vilayet aDimi Encümeninden : 

Hususi mr:lı stbem'fl Tekfur çn11rr ı c h llcsiı dıki 
21 dönüm t rlı •ile ir hanenın s,..bik İcflr h t{eli olan 
(192) lira iizui den iiç , elik kirası 75 g~ müddrtle 
ertt11m11ğ ııkGrılmıştır Mr:'Dcklc.at tu11inoti ( 14} lira (40) 
kurnşlur, 21-11- 9'0 t nhine çntan pe ırmbe günü scot 
15 Je Villi,et makamrnd top/cnacak olan Daimi Encü
mende ihalesi apılaccktır. lstcklılerin m,ıtJ.ıkkat temi· 
ncıtlcril~ cgni gfin ue saatta Encümene miiracaotlarr. 3 -4 

= 

Pazarlıkla tulu yoptırılaca 
Bel ncümeninden: 

. 
ıye 

Mes a.'ha iıçileri için 9 doku2 takım tulum elbise pa.
sarlıkla opfırılocnğmdon taliplerin .Scılı TJe C ma giirı· 
lui sollt 14 dt! encüm ne muracaatları ilcfr. olur.ur./- 2 

28 Sayılı T robzon Fın ı Tanm 
Satış oop roUfinden : 

1 Kooperatifimiz ortak kayıt tJe lcubal maame· 
lcitını 1-2-941 Tarihina kadar temdit edi/m;ştir. Bu 
müddet zarfında ana mukavele namemizirı beşinci maddı:
sintlel i hükümler dairesinde ortaklık eosafını lıai% bul • 
nan fındık müstahsilleri Kooperati/imi%e ortak lcagıt edi
lebilm /eri için Trabzond'lki dairemize miirccqot ederek 
halc.lanııda. tahkikat yapılmak üzre isimlerini yazdırmaları. 

.l - Koopuatifımizde mukayyet bulunan ortalclar
la. somadan kaıııt edilen ''rtakların 1-2-941 tar ihine 
kadar fındıklarını anharlarım za teslim etmeleri akli 
takdird'! bu müddetin hitc mındon sonra gctirceelcleri f ın· 
d~klor! ~eslim. alı~ma_qocağı gibi haklarında nisamnome
nın hukumlerı daıresınde lca~uni tcıkibat yapılacağı ilan 
olu.nur. 

ft1addc 5 - bir öğretmenin Tarım Satıı K t>opera• 
ti/ine oıtak olabilmesi için aşağıd ıki vası/ları h !liz ol· 
ması ltizımclu: 

A Kanunt ve medeni yeterlik sahibi olmak. 
B .)ailş Kooperatifinin bölgesi ıde h·ı Konperali/ in 

haı ürürı n arak s!ltışını gopdığı ürunlerin üretmeni olmolc . 
C Bu ürünler üzerinde ticaret ve komsiyon işi yap

mamak. 
Ç Aqni bölgede ayni mcksatla l:.urula boşktı bir 

.}atış Ko perotifinP. ortak olmamak . 4-4 

Fındık kabuğuna 25 kuruş 
onuldu • 

10 

Belediye iyasetinden : 
Şehir h lkmın oe billıass:ı fukaranın başlıca kış· 

lık mahruk t ma.ddel rind,.n olan fındık kabağunun be
her çuval n'l B di ·e k nununun 15 nci maddesinin 43 
üncü ft!u s na i t naden Belediye encıim nin..:<! (25) /:u. 
ruş tı% mi lig t t vin edife,ek bu fıqat Vilci •et idare 
lıegetır.c de t sdık edifm'ştir. 

Fındık kabuğu un bu sene için b d~m'ı ha fiya t 
üzerinden satılması rm: elinde fmclık kabuğu me'i.icüt ol
duğu halde yüksek fiyatla satm-ık ist :1en veya ~ rmi· 
yenlerin fJegahut sair suretlerle bu karar hilafına hart• 
ket edenlerin B ledige me'Ozuatı d Jiresinde şiddetle tıc. 
ıig ol nacalcları iıan olunur. 1-4 


