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DlrekMkt, 'kfya1IC111 
BEKİR sGKOTI KmAKSIZOÖLU 

Fia.tl 4 kı.raş 

lldn ıatırı 5 lcarrı,tar 
OzaUokak : ı21 • ın · 125 

18 mcı yıl 

' 17 inci yıl münasebetile 
T ebdk telgrafları 

Osman Sabri Adal 
• 

Trabzon 

Vil8yetimizb v 
eserin açı 

r lığına katılan 11 yeni 
C: Teşekkür re muhabbetlerle tebrik ederim. 

ismet lnönü 
Bay Osman Sabri lf da/ 

Bilmukabele Cumhuriyet bayramımzı kutlular say~ 

__ ...., ş törenleri yapıldı gılar sunarım. 
T. B. M. M. fts. 

il. Renda 
Cumhuriyetimizin 17 inci 

yıldönümü villyetimiztn her 
tarafmdtJ coşkun hevt:.c n 
ve tezahvrtJtlo kutlandı. b 
ledlye önünde vapılcJn g 
çit resminde kahraman 8> 

kerlerimizin. .nektepli v 
sp:ırculanmız1n mu-1 ff k ~ 
v ti şiddetle al1<ışl ~nd. Y ğ 
mur yağm11sma rEJğrn n hm 
/Prce halk mera:lım sorıun 
k·vlar beledive ö ü d 
a nlmad//er. Nu uk ın 
/>t;vdettiği Mr/li Ş0f İ ö ı 
EJ;edi baq/Jhk vn 'il I i hu· 
dut'anmıza vakı olac k te 
caviizü tesirsiz bJrakmf'ö 
h.7ıır ve amade bulu a,., 
milli vahdet ve kahram n 
ordumuza güven duygu/ rı 
(JÖk/eri ı;mlatan bir alkış 
ı ufanıle karşılandı. 

Osman Sabri lftlal 
Trabzon 

rımıı:ı ellerine emanet etti
ğimiz bu öğr~tmen arkadat · 
ların yüksek ahlak ve ka- 1 Teşekkür tebrik ve saygı/anmı sunarım. 
rakterine ve kültürüne gü· 

1 
Kema Qe'de/eç 

veniyoruz. Cumburreisi Milli Şef Bilyük İsmet İaöoüye 
Ô b b Ankara 
ğrctı:nenlerin _ ıı iti ?r j . . . . • . .. .. .. .. daiıne. 

la üzerlenne aldıgı vazıfe , Azır. Cumhurıyetımızm 17 cı yıl donuoıunu 
çok çetin ve mesuliyetli fa ~ gönül bağlılıklarilc ve sevinçle kutluluyoruı. b 

d k B-t·· d'" · · ı .. · ı s'ı in.kıla ı · kat aynı zaman a ço şc· ı u un uuyaya ımtısa oumunesı o an eş ı d 
reftidir. . 1 mızın en büzük kahramanı sevgili ba11buğumuıu bu an n 

Memleket v~ mill~t, ~il~· I gururla ~arpan sinemizden kopup gelen d~rin muhabb:~ 
rine en kıymetlı bazınesını, 

1 
duygularıle kucaklıyor vt! etrafında saf Jıaglamıf bulun 

çocuklarını, ve en kıymetli 1 yoruz. 
~arlığım, tarihioi, ikbalini, 1 Bu münasebetle taşıdığımız sarsılmaz iman ber~~~r: 
bayat ve istikb-ılini ve bü· liği içinde üstüae titrediğimiz istiklalimizin ebedilıguıı 
dyyetini tevdi ve teslim et buluyor Milli Şefimiıi üstün sayii ve tazimlerle •elamlı 
miştir. yoruz. 

Yarın, vatan ve milletia 
varlığını koruyacak dimağ 

Belediye Reiıi 
Muammer Y anmbıyık 

Muammer Yarımbıyık 
ları ve vicdanları hazırlamak, . Belediye reiıı 
onların irfan ve vicdan bor· Trabzon , . 
cudur. C· Teşekkür eder ve muhabbetle ıtebrik ederım. 
Arkadaşlarım; · lımet laönö 

Bütün caddeler bayrak 
ve taklarla süslenmiş ve 
mahalle içer/erinde sokak 
Cızerleıinde bulunan evler 
de bayrak asmışlardır. 

Valımiz Osman Sabri Adal 
Trabzonumuzda, Cumhu Ali Rıza lııl: Parti roiıi 

riyetin tevaH eden hediyye 'Irabıon 

Gece her tarafta yapı 
lan kuvvetli tenvirat JO 
metre irtif aa kaddr sydm· 
lık husule getiriyqrdu. 

Hükumetin. postane. 
Parti, Halkevi ve ziraat ban· 
kasi/e iş bankasmm gerek 
tak ve gerek tenviratı çok 
tnükemmeldi. Bunlar dan 
b~/ediyenin yaptığı 
bılhassa her biri birer mef· 
hu_'!'u taşıyan levhalardan 
m_urekkep tak'da inkilap 
ruce/iğinin süratle intikali 
kabil sarih zübdesi kuvv,,fli 
tenviratla bütün tezyinat 
arasmda birinci mevkii al 
mı#ı. 

Esnaf teşekkülleri ve 
parti ocalc bina/an ve bir 
çok Yerlerde def ne d11/larile 
Yapılan tezyinat 17 inci yı· 
//n verdiği heyecan ve coş 
kunlu<Ju ifade ediyordu. 

halk hatipleri, halk kür 
$Ülerind~ binlerce vatanda· 
~a hitap etti, nutuk re 
konferans verdiler. Halkevi 
hoparl .. l · or ermden de 1..•yrıca 
n.~~'!k ve konferanslar ve· 
Fliul. 

Balo ve temsil 
2!J un,u günü •kşamı 

Ha/Jcevi salonunda vilayet 
t11raf1ndan verilen Cu h . mu 
rıyet balosu pek mülcel/ef 
v~ ':'untazam olmuştur Va 
lımız Osman Sabri lld ı 

f. "k l a ve 

ve vazife. adlı piyes t~ sil 
edilmiş ve b n kişi alan sa 
!on ve localar dolmuş ve 
bir çok vatandaş da geri 
dön mi ye mecbur kalmıştır. 
Halkevi, bu tehacüm halin
deki al~ka ve rağbeti nazari 
dıkkata , /arak piyesi üç 
defa daha tekrı:.r ettirecekdr. 

Açılış törenleri 
Bayramın birinci günü 

öğleden sonra 97 oda// ye
ni lise binasmm açı/iş tö· 
reni bütün muallim ve 
mekteplilerin ve yüzlert:tJ 
hülkm ıştluıkıle vafmiz ta· 
rofındaf'J ydp 'dı. Bir .bay
ram manzarusını andm:ın 

bu törende Osman Sabri 
lldal. hepimizin içinde bu 
mevzua dair olan duyguyu 
mü~ssir bir nutukla tebarüz 
ettirdi. 

Bayram günü içinde 
Trabz.inun son bir sene 
zarfındaki umr11a hayatına 
birer mühim varlık olşrak 

kaflşan lise binasmdan baş· 
ka Şalpazarı, Tonya, Kada 
hor. Dernek. Ml1çka. Yom· 
ra hükümet komıklan şeh· 
rimiz borsa binası. Kireç 
hane. }(. sarna. Zef anos 
yollarının açı/iş törealerl 
apıldı. 

Valim.zin 
N tku 

re ı a ar~ gerek salonda ve 
gerek bufede davetlilere lk- Bu kıymetli irf n yuva· 
ram ve '/f"f, dular. 1 1 atta hulun sından ben de f yiz 
Caz muvaffak ofı.J b l almış olmakla iftihar 

. uu. 8 o l 
fek nezıh ~ir hava içinde duyuyorum. 
şafa~ vaktıne lcadar neş'eli Axiz arkadaşlnrım; 
geçtı." Cumhuriyetin on yedinci 

Dun akşam halkevı tem- yılım büyuk bir h y can i ... in
"" lıolu tarafmdan •Vatan ele lmtladıjuma bu 11Dd•, 

Türk kültüriloe büyük hiı· ve eserleri arasında kıymet- Tq~knr ve muhabbetler. 
meH~r ifa edeıı ve memle- li bir ibid~ halinde yükse- İsmet loöal 
kete kıymetli evlatlar yetiş· lecek olan bu güzel binada Ali Rıza lııl 
tiren güzel Trabzonun bu okumak; dddben en mh ümtaz C. H. P. Vilayet idare heyeti reiıi 
yeni Lise binasının küşat ve müstesna ir maz ariyet- Trabzon 
resmine riyaset etmekle ken· tir. Bu sebepten burada ok~· I Yüce Genel Başkanımızın Milli Şefimizin ba!raiı 
dimi bahtiyar addediyorum, yanları ve okutanları tebrık altında aziz milletimizin heyecanla kutlamakta oldup en 

Bu kıymetli ir.fan yuvasın· etmekten ayrıca bir zevk büyük bayramımız münasebetile gösterilen içtcıı cluyp· 
dan ben de feyiz almış ol- duyuyorum Bu güzel abide- .. d l 
makla iftihar duyuyorum. ler karşısı~da Devletimizin lara teıekkur e er saygı ar ıunar~mH P. Genel sekreteri 

Bu şerefli ve bahtlı vazi- banisi büyük Türk evladı, · E~ı:urum ınebDIU 
feyi ifa ederken şu anda, etsiz kahraman Atatürkün Dr. A. F. Tuzer 
duyduğum zevki hayatımda !°an~~i. huıudarında tazim Sayın Rıza lııl • 1 

unutulmaz bir hatıra olarak ıle egılıyorum. C · b .. t.. arkadaşlanlll• kut 
Y. At t" ki b' likt umh•rıyet bayramınızı u un 

aklayacaö-ım ıne a ur e ır e 1 1 .1 . . 
s • · T- k . k l"'b b u ar ıaygı ve ıevaı erımı sunarım • H'lmi g,Iaç ur ın ı a ının aşına geç· ı ..... 

Arkadaşları~; tiği günden beri memleketi •yQL 
Türkiyeuin manevi hava· her sahada zaferden zafere 1 n g ·ı ı ·ı z h a va r- VENi ~I 

sına müspet ilmi zihniyeti sevk etmiş olan ve milli 1 kuyucularıaı.D 
sokmuş olan Cumhuriyet re· birliiin bugün tim.sali bulu· hu··cumları Muhterem 

0 
kutlular. 

jiminin kültür sahasında ya· nan Milli Şefimiz ismet İnö· Şeker bayramını _,.,; 
rattıgw ı hayırlı eserler hepi· - d d b d h \ ~~ :11 nu a ını ıı ura a uzuru· Alman tersanelerinde '- ====-- _ 
nizce malümdur. d ·ı d d =--~ K 1 nuz a saygı 1 e ya e e;woim. y ra 1 

Cumhuriyetdevrindeyilk Aziz Arkadaşlarım; Birçok hasarat var.. unaq _ 
ıel n Türklük ıeref ve hay- Bu kıymetli ilim Ye fen · A ) -d 1 t devrini 

• t. ·ı b' l"kt ml k ocagwının yenı" bı·naıını bu·· .u·n londra so ( A. . - Sulh ve a a e · .. 
sıycıı ı e ır ı e me e e u ••l•tl ı'slihll•r•I • dece"'ı .. 
tinıizin asırlarca müddet öz- Türk gençliiinin istifad si· 114

"
11 na..... yeniden tesıs e ~ 

1 d d h · ' b 6üroıa f(le//d akşam Alm•n· e iği kültür inkıliplan ne arz e er, epınizi mu.1a - d j y e r. 
A b türk ile İnönü devrinde betle selamlarım. g11Ja tl~nls tızıtJlelarına lca'· __..;..--- lf ) _ 
bir ... r hakikat olmuştur. I=======~==-==-- ıı gopıl•N l>om/J•rd~manJa, Atini JO f 11· · ~ 

Muallimligw i, esaslı, şerefli Amerikadan halclcınJa ~· to/ı//ô.tı vır- Kral. Jngi/tere Kra/ma go;.: 
lı d . u h le Br·· ıia cevaben ~e 

ve !ı:.ı,vsiyetli bir meslek ha- ı "11 tı ır: nam ar ' .. derdiği mesa, k ,,ıa, /ngl/lz 
lin."! getirmit olan Cumhuri· ngiltereye •ınd• 111111 •tlilmelcte olan tiği te/graft~ r: teminatm-
ye . rejimi, aynı zamanda Yenı· yardım harp 1111ıll«rin• lcarıı #J- milletine ya ım kkDt e'mlı 

l . 1 h 1 a•lli llir lıüeamtla atılan dan ..101.arı te~e y•n;•n• az. ı, ınıan ı, eyecan ı ye· u
1 

" ' .. ' · 

tiş ·k genç nesle; hayatta Nevrork 30 ( 11. il. ) - lcavedli 111/ilalc "• ganıı• ve sonun~ *~ft~hın İll/Jftl-
yer.;: ve canlı bir faaliyet Nevyork Taymis gazete~ nin 6ombslarınJan çıkan gan· yürüyecegıı. etlerim/mir 
aa!1 ~ı hazırlayacak olan T/aşinktonq muhabirinir bil- gı11/ar /Jügii/c /&asar gapntı$• tile mi/~İ. k:VYeketini rok 
fed • ar muallimlerimize li d ldiğine göre llmerik ve tır. Hambark t~zıihlarında müteca~ızm0u_:;u.klere r•ğ· 

ı . ld ki "k k k"' lngiliz erkanı arasmda iki k /, -1c ı Lı;. _, kir ,.,, yıt· u arı yu se mev ıı f' an igu yanıınıar flJ euece ı · . adalet devri-· 
ver iştir. Ben de burada, hususi toplantı yapılm c:•ır. lcilometre den ıöriilmfiıtiir. men sulh ve · 

u fırsattan istifade ede· Bunl1Jrdan birine Milli ·nü· IJ• taarrasda haılıca had./· ni yenid~n tesis edeceğız. 
rek - bu kıymetli arkadaı· c/afaa proğramını tatb. kle ler t•~ıalılar olmaJtur. Vil- Yaşasm /ngil/ere. yaşasın 
l . w • t kd. 1 d mükellıf yüksek 1J1emu.· /a- ,,,,.1,.81 llltı_rıcı Cor~. 
aı Jgmeyı, a ır e ya Jaelt11Slı~~,n tl•niz ıisıü1ıe mı _ 

· b" b b"l" rın hemen hepsi işi ·ak '' .1 ctı yı ır orç ı ıyorum, lı ı•pılan Lu" 'Um J 11 ku'lloelll Atı"aa a• etmişlerdir. Hareket e btJlıi$ .. n • "'' 
Bir mem!cketiıı istikbali- merzuu edilmekte olan bu l1tfil•lc hombalarının rıh· JO (il il ) 

Dİ . w!retmenler kurar, Bu ,,,,., .. ,, /cı.rl,,.l-r a-ıı·r/11.Je illin• . . : . -- içtımalar lngiltereye y nl - " - - .. 0
' I bıJdmyor . Pa 

bi hnı.il:attı ... Çocuklanmı· yardım tedbirl~rl alına.:e.ğı l'•tltıiıjı 6Örll•ii#ir. Em- Atina ajans · .. 
zın, g..:nç dimağlaruun ve likriai do1urmakt11dır • .M11- "•• lıa.rp u.,.,.,,.~. 61rı•" zartesi saat 

14 
den beri 

~ıcd uluumı terbiyeaini ye JlytJ l'i11zırı. lcoaltll'•ul•n ,.,.,,. jo•'•'"" '"'"' hiçbir tehliko i1aret/ rııll, 
Dilaayet wmm -.ı&pla• lltl•I•• de 1'11 ... I elfal,tlA ...,,_ ,,.,.,,,.,. ••ip/ı. 



'İlan TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER FİLM 
ı S rm•Be ic •a mC\~urlujtundaa : 

Karım • e 
ve 

r a l 
Trabxondı Tabir iuı m m· • 

nun•ye borçlu Süraeııe in A~nu 1 

k.öyündo pava oğ. Ah otlu HQ 
••yia, Mnhmut otla Ahmet ve 
Hasan oğlu pııfUlD ltbu lııerçla· 

B h " rıad il colayı • heu ohıp pars-a a r ya g J• çevrilmcı'na lı:crar YOriJcn ta· 

l pun•a kinuıııı evvel 937 tcrih 
Yıldız sinemasının, s yın müşteri erine iki tı6 uumar.rııııda kııyıtlı A~DH 

bayram İçin hediyesi... köyünde tnrıd rı M hmet Ali. 
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G yri menkul sat'ş 
Mvhulle(;i 

S"tJı;;" 
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D ft rd rhktan 

Cinsi 
Ar ser.in 
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45 
45 
4.5 
45 
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215 
374 
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B k f d 1 ki 1 ıb d'l b k firar, yol ve k.endi t rlaslle mııb-
Qyli e akar 1 ara ce e I en u i i dat luyd röre fındıklık ve h11.I b Ynlc•rıd ins 'lif! evıa/ı !J .zr/ı t•11ri ıtuıakall•r 2J-1fJ- 910 t rilıiıulen itiha' 

f k 1 d f 1 k 1 rt! ! 5 t 11 mi Jdle ~ ~ıık artır lt:Jr ille sctılecnlctır. ev a a e i mi açırmaymız • eti;ımif kestane, çam v• ııılr • 
~=~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~~~~ a!ııçla~ı h~vi ormaalı~ıtt temamı il S t11 6-1 l-:910 t~riltis:fJ, nnhı:Jnf fr.rıoli'jl. • ~iiıdi. ~ et 1'I d unpdacajınr.f.atı 

Trabzon Vl·ıaA y t ve Fı'a f üç el:ılı vucufea tüdır fıdilt'ıı450 t lip Q/cıol rın ce l • uknrdt Ü%cle 7- 50 "' kat ttJ iı; tlarile Mrltkde Defter 
lira bedelle Ye yine aynı k~yd .~~~r~l~ık~~~a~m-•~~~~c~·r~~~e~aQ~t~l~s~rı~i~~~n~o~l~n~r~.~~~~~~~~~~~~~~3~~4~-

K om İS y On U Riyas inden : ~;u:::~r~:;:;. •vkv~e;ı:ı;1 ,.~~~: iyecek e si tmesi 
Halkımızın ve alik darların ehemmiyetle C•Hhea rol, ~iınnlen pafe o~lu Cia11İ İ~ı.tl~rı T.tarı fit te•i atı 

l • Mehmet Ali arkaıs keadı brlaai LirG Kr. Lira ~r. 
n zarı dikk t erıne ie mahdut bir dönüm kadar fın ~ 20000 tOO 46 Pauırh 20-11-940 

Tlearat VekiletiadH Tebliğ edil ittir: d • er~a 1000 '400 SO 21-11-940 
2S Blriui tepia rüaüode meriyete ko ıın ye i petrol miıtakJarı ıklı~ın temamı l<JO Jira bedelle Pırict 110'00 3 60 ıas 75 :: 21-11-,,0 

etJanH aasaraa Tıabzoa da asami aatıı füıtları ı alardır: V• yine •Jnı köyde tapu~en g ; 7 B lgor 11000 1870 140 25 ., 2i-11-940 
Lira Kr. S. kinuau enel tarih 67 nıııııaruın Kınn fa~lllya 15500 26 S 197 63 ,, 22 - 1 ı -940 

BeHia ~dt tHdr.e -g '6 O da kayıtlı ıaılı:.an m'llltı Huıın Nohut 1'!300 132S 99 60 •• 22-J 1 - 940 
0Hyalı .. ~lyik " 6 82 o oelu Y .. kap g.ıırb n laop oğ>lu Ya B·~az Peytir :aoo 960 ~~; ')~ ,, 22-11-940 
Caıyafı tek k.içllı:" 1 00 O lı:.•p şimalen ırmtık ile walıdat JCcu~cr ot 70CO 2ö76 ~J •• '!5-11-s40 
Metori• çift teack• 4 80 o - ı wcoo 3600 270 .. 0-11-940 
Be.,.ia 4'ilı:ae litre1i: O 26 65 t&ayde göre tarla ol•p elyov Sacuı 8!000 H~G 107 68 ,, O -11-940 
0.ayafı ,, ,, o ; 35 fındıklık buluna. yerın dörtt• .bi Üfuu 4Sf. 00 4560 34:>. J. _. ı -940 

,. ,, klloıu: 1 22 40 rinlD 200 lira edello ve yın Gtz Pğı l 0000 l:WOO '..12) .. 2.'.- ! ı -940 
Metoria ., , : O 1S 80 olarala teı\tit cdilmiıtir. 1 yrıı k-öyde kin. ıı evvel 9t\7 l•· .5abuR MOO 324() ~-'8 .. '.!:S-11-9110 

811 fi•tJardaa yihofine aatıı ya~e ~ar _ ltıU:ı~da, darh11l, Milll ( rib 69 Hmrıruınd.ıı ı.nılh şr a Zcyt'ft 2800 840 ı·:j ,, 23-tJ -010 

Ekeiıt e NeY'i Tarihi Saıl 

Ji 
1c 
15 
H 
1 
1· 
1ı 
) 

jt 
1 ı 
1 I 
J( 
10 
,ı 

Klı:or••~m•lı:KfbaD••U•n•,a 31ır2tr:ci maddatı hu\tmu tatbık. cdılr.:ol: lzer" ' Jen bat o~lu fır..r tarlası arbcD Trabzon m ntaka K Satınalma kom:syonu n:isliğ'nden: 
aa••ı h at T•pı ıcıı ır. · h ÜJcD pa h 

t mu oı·lu ÜmPt cuı~ l - Yı..k rıda ıriktarı y11zılı yiyrceit, yem ve ma rııluıt madde! ri biz:ıl ı ı n in g'Ör;t, rilen guıı Tamirat eksi m esi 4• otla Mehmf.I ~ıırl~s le. r:ııılıd~t ve Sı:&tlıırda pıı:ıarlJklıı A&hll alınca tır 

1 
ta ~laoı dörtte bır bıııser.ı 200 Jı f 2 - Talı~io bedelleri ve teminatları hiz11laı ında gösl•rilmiştir 

DEFTERDARLIKTAN ra cıdelle 3 - Bu m Jdelr-r ko'.ılİ9VOadc m vcJt numunelemıP. göre 1ılınacakhr 
l ,,, kf ı. h ,_ · · d 2 4 - l ~tt: ·lılcrio t yiL1 edılon gun \'e uatta Gümü~:ıncde Askeri atın ima ko11:hı; cnun:ı müracuıl 600 lira ke,i /bedel i va ı,.;e İr 1eazası lıüldımet kona- f Sirmea~ ie ra •ıre~ın e 6 tmc eıi. 

2
_ 4 

ğı1mt tamiri 22-10 -- 9.fO tarilıinden İl ilnJrt:n 15 gün l ikinci lefri• 9~0 ı;rlı w ruıı _ ~a.ıt l ~ - -
dtiddle açık eksiltmeye lconıılmuştuT, 14-15 ıe lı:ıdır aırıgıda rosterj. Gay . rrıenkul satiS artırma 

Eluiltm• 7-11-940 tarinil'l.e müsc:dif ptrş.!mbe giinü lea ıırtlarl• ıa.tılnea 1 
• • 

l J · cnlı: ı- 1 Nevi Semti No. Vakfı [ . :~frırı C"k.I da 1:..skı M K Y: n · M. K. 6a•I 14 tle g•pı ocağınuan talip olonlarin. yevmi mezkiırde ı. Iıb• ~ııvrı u uı:ı a:-hrrno K it 
tiearet ve nafıa mıidürigeti fJeıikalnrlle fJt o/07 . .5 muva/c. Şartaam••İ 11 -11-940 bribindoc • l ira · _L.:.::__J..S,_ Lru , 
icat tıntirtatlorile birlikde dt/ttrdarlık makomır.o rnoraca- itibar•• 94~~'16 Ne. ılı Snr:neae Fe~ka~ı z.ve 
a//ttrı llôn elanrır 2-4 icra dııircsı•18 • ~•nra H - talı rı.11~ nO.· ürtııhisar G Saraçzade 225 4000 3000 

ruıada berlcuı~ fOrebil•cri ; ia rop hına 
Köylü kadınlar eşya ve gıda ııçıktır- ll~adat Yazılı •laslard.ac Vakıflar Müdürlüğünden: 

ful• ' mıı •l•ık i•liyHler, v ı_ d ı_ • '·/ l • / h f ı. • h • b • 2 f 
dd 1 ' • 1 . b prt• .. ttye ve ~•e 46 d ı ttKorı a m~'fucı vcı1< ı tJe c ıu;ı gazı 1 or()p UJ1<CJnt ve fo for. ı ıırn 2 teşr • ma e ennı ya nız pazar lf " ••••raaile ~ ti ~·· 11i tflflel 940 tarildrtden itibar~n yirmi grin müddetle artırmaya çıkarılmıştır. 

y• •tauıye IH //r j • 11 t . • i n,ıo f • • • t Jj d / • J /' / • 1 • d t ki ••ra•• t •t•ılidir. a t'Sl t>şrını~cn ,., pazar cır garıu saa e gopı aCDfltnaan ta IJI erırı 
Yer erin 8 SQ OCQ Or 2 •. Artır a . t' ·ı.. . . ba mü.dclt't içir:.de Vakr/lar idare•ine müracac;tları ilall olnmır 2-4 ya lf ır .. ıçıa • 

Belediye Riyasetinden : ruk.uıda yı~ılı kıymetin yii:ıd• G · 1 İ 
vö,, lcac.'lınlarının lcö'glerind•11 ıılıre ltı<rıdılcları t$1J• yofi~lrı~~wk aııbetiade pey ve.:ra ayrı men u s iŞ ar ;rması 
n.ı ., " •lllı•ır Hakaaua tc•i .. t aaethb 

•• ıu/11 matldelerini ıehiT içinde Jırtlarında_ toşımamalorı '-"di edılıeektir ( 1~4 ) Mahallesi Sokovz Cin«i K N . M.N. Muha • m ·n ~!!!J,, 
m•lcsııdile Yeıilyrırt miieıseıtsi arlcasındalci eski mshtar·. 

1 
.3 .. fpote~ •ıhibi alacaklılar· Es'Da/c Goli oğ{ıı Meğ •o ı 40 J İ25 

,.,. 11r1t1sı ııhrin ıarlc tarafı için ikinci bir p -ızar 9 8r: 1 dıtır allltıdarlrırıa v• irtifalı:. " .. .. 4 4 7 750 
iltilc•• ttlilertk Şehir K•l6.ba arlcasındaki pazar gtr ı..•kkı ıahiplerini• gayri abı4 ür.e •· 21 45 "50 
/eıltttli/Jliinden hatl.i!ma şthr• ııga fle tıda maddesi~~~ rıı:dcki hakiarını lıı ıuıu•ile f iz"" "DEFTERDARLIKTAN : 
ti,,cık köglii kadınların o.rkalarındaki eıyolarla ş .1' C11tr11fa dair olan iddıal,m ı işbu 

da ıs ·ı· Yakaru.' ci s "e e safı yozılı t 11ri mt~lc llarİR temdit!tr. ırcpılun açıl: ar• 
J•'-ilı'ndı ıesmlgerelc. dofl·radan doaruya bu pazar h · 1 ao tarilaiadcn ihtibııreıı oabeı gün l lı 
., 11 6 d r · · tınr.uları tıilıü de miilkigetlerine fo ip za r etmedl•inden pazarlık srırettle satıl· tiraltat •e ııtJalarını teşhir etmeleri 'Cle /ı;/a/ın ~ 

3
a e· IÇinde evrakı müıbitelerilc birli te o 

l nar 4 m.'"'m • t" ·· b"ldı' m l · ·c·p rt d rı·ır"' il• l·l~rı· 21-10-940 tı:rihın ' itibaren Lı·, aw m;; d•t/ ... u•'"tılınııtır. 
-lcetlıri ıöril~celclerin tecziye edilecekleri ilan o u · - " arıye ımu:eı 1 r e erı 1 

.. ~· "' o ~ ... ... .. ... .. 
--, eder. Aksi halde hııkl.ıırı topu si· Satış ~1-1J-940 tnrihine ii.sadaf perştmhe giim'i soüt l" de yapılacağından 

Magv aıa icar artırması eilile ıu:bit olmadıkca 8 tıs be.dcı· ta.ii11 ol nların gü.~de 7-50 n ızo~l:.kct ttminatlarilt birlikdc D~fteTdarlılc ma.kamrnd 
linin paylaşm111ından hnriç kalır müracaatları Uan ol 11ur 1--4 

• Vilayet Daimi Eocümenindenk. :151 No la - . 4. Gösterilen günde artırma· E · ıt 
H•ı•ii malaaıden n U•anıokalc.da ı . d · h. "'ata· ya iştirek edenler artırmıı ~ıı.rtna · 

•aıuun Hbilc icar bedeli olan 45 lira ükrıİ en lr ltlle· meaini ukumuşvcı lüzumlu mnJQ. 

Jilı lcirası 21 gün müddetle arttırmoğtı çı a,rı mııtır, at ıılmış ve bunları temaınca ka· u· . d esı 
11 1 94oı 1ı bul otmiş ı:ı.d ve ihlibar olunur. Lı·se M u· · rıu· · g" u· · nden · Mo.•alı.lc.at teminatı 3J8 lc.araştar. vr t le ari iıae 5 • Tayın edilen :z:a arıda gay· ' 

f•fon çarıamha tünü saat 15 de 'hıla'j~ rna arnında · k 1 d f b ı - Usa pıınslyoounun ll-1l-19 i0 tıırlhı?Jdcn 31-15-941 tarihine kıı nr ibtlvacı oıaıı 
topl .. ,..calr. .. Jan daimı· encümende ı a esı gapı/acaktır. rı ııen u üç .. a afırdılr.tan soo 1 

.. • .. amene ra en çolt artırana ıhcıle edilir an· oşıığıda mntred»h yazılı rnkı 21-10-19 O tarihinden itibarEn 15 g!ln m11 detle açık eksiltmeye 
/1tılc.lileri1t m•flalclcc.t teminatlarile t!nc maracaatları. cak artırı:ıa beleJi m1'hameıı kiy · koumaştar. 

-=-=-.....,..=-==--=-=== --~---=-=-=== 2-:f. matiıa yüzde yetmiş bcıini bulmnz .!!:.. -Horoz Nr:vl l}'FBl- ~ ~ L. K. 

Trabzon Bayburt arası posta ~:!t~f::::ğ!;0~~=~~~:,!~nab~1~:: ~ Şak r fHBU}yuı 1~~~ :g ;~~~g ~: 1:~· 
1 I lab d 3 ne fnculye 2000 16 10000 22 lira 60 Iı.uu• 

ki. k . tme ,· 4' Hp el bunların o ıayri men 4 Barb!>n r sulye 700 ıs l 2600 v na ıyot Si anı kul ile te in edilmiş clcalarınıD i lsp ll k 2500 a 5 12500 9 " 46 .. 

O O U .. GÜNDEN .. C u. daa fazlaya çıkmazsa en 6 Pr11 a jOOO ... 3 DOOO 9 •• 38 '' 
P. T. T. M D RL : çok artıraaın tabbudll baki k:ıılmak. 7 OttlllQş n ı ası 2000 18 38000 

6 
" 

76 
" 

1 _ Yik "" yolcu tnşrmakta mfitealıhit ıtrheıt ol· üzere artar•• on güıa cLıha tem 8 GO Oııne umnciu 1000 18 \8000 f3 " 
d 9 y ·• ~o ·· •le Ü••r• 600 Jcilo qLı"!r • :a.sı _v~ temelli o! frak bir ıt, ve o •ac11 güni l kip d D 

10 
T omra 1 esı 2000 10 20000 , 15 .. 

•dıl "' galnı• po.!ta $tf~rlerı lce ıoreagni giinde Bayburt 10-12 9'ie Cum gDDti ıant 14 de 11 oı ş k r (000 3j 116000 117 ,. 
t~n 'fl«Jll Trabson' an posta çı o~ılrnaıını Jcap ettirec le yapılacak arttır !lda, bedeli utıı 12 ~İ~Fl~udo.ylti 5g~g 45 22öOO 1 G ,. 88 ,, 

61, lt•l tJalcoanda po~taların naltlı i~lrı 0 ıanlerde Tr;ıh. .teye ia ıılaceğıaa riçhaai olso di 13 Zeytlo 800 i~ 1 ~~~g~ 1~~ " 26 11 

.z•ıt •• 811ghartla ikinci bir Jccungon daha halandural:ruuı or al:cı:klılarua • rayri cakulı· 14 B yaz peynir 500 80 400CO 30 :: 
•• lttı/toJa sç stf~r 11of! /.,,ası mFşrut Trab••,. Ba11lııırt le teai• edıl iş ıı!n ıklım ıne . ~~ Ekmek kndayırı 5fQ SS 17500 ıs ,, 13 ,, 
-raıı ma·lc.·llef seyri ser_ı postası 28- JO JJ./0 tarihinden imııu daıa faz.laya çı ak ıutilc Nohut 1000 25 2~000 18 ,, 76 ,. 
.... .. le lt on çok arlıraaa iaal• edilir. Boy·, 1 7 Erılııcao kııyısısı ıooo SO 50000 22 50 
ili6drın pa•arlrlc.la_ e "~ melle lconalmuştar. Je lııir bede' "!el• edil eue ili le 2 - Ş rtnaıne ber gnn ok.alda görtHeblllr. " " 

2 - Aglık ıt1:rı.tı lOO(J seneliği 12000 liradır. M.. yapılan. Ye atıf talebi dlıor. 3 - Bk ııt e 11-11-1940 tRrihlne rı;stla y~n pazertesl '"0DO sııat 14 d HOJı:O. et en~' 
••lclat temint!t 900 lı!ad!r. 6 • Gayri o k: ı ko diıı.in• ğnıdll Maorlf MUdftrlOğO deiresiııde ·muteşqkk.Jl komisyonca yıpıt cnktır. 

J - ,Şartmı11Cegı gorm 11fc· oe fa•la maiümat ieln ilaala el aan ki ı deriaal veya 4 - Muvakkat teminHt mikdarı yukarıda yaıılıın ber m11dd in blnirn4i& gOster11miştir. 
Tro6zo11 P. T. T. Miitlürlüiiirıdc müttıtlclcil elcıillmı ko. nrilH aihl l içi de parryı nr· 5 - lst klıler Tie ret Odıısıoca muktıyy t oldnklnmıa oir belge ibraz edecekl~rd!r. 
miıflonrın• mürneaot olıı!!,ntalzd,,. eue ihale urarı feıh hsnarak 6 - lst kliler 1.4-90 numaralı kanunun 15 inci madd -:i Eıhkaunoa göre muvokket temin' 
;.;:;~~-~-~z:~=:~~;;;;;;;;m~~m:iiiim:~~I kendsiıiaa enele yüka11k tok.lifte mnkbuz veya mel.thıplrrırı ı eksiltmeye başlamadan bir s nat encHne k dar tedarik edecclc ve e~ 

1 
buluııan kimae arzctmİi olduğu Silt 0 tıtlımndll kon f ,y() l lt>raz edeCCklPTdir. a=.,!_; 

1 Şehir K 

Bayram için yeni haz rlıklar 

Muntazam s rvis 
• 

ı a b ü 

s 
ya pılmı~tır. 

T ız ve ucuz y m k 
Büfe, herkesi memnun edecek bir şeki:dedir. 

•------K31119--.-ıı-.~.-ıımıım~.me~..-

bedelle alm:ı ıt., razı olınez veya Yıyecek Ek~ı· tmesı· 
bulunmazsıı . '1 men on güo müt- D 
tetJe arltrmaya çıkarılıp en çok Cı'nıı' '--' ,_ r ltk t . EL woiıdarı utıın e ı tı ı;.ııfü e nevi Torihi 
ıırlıraaa ibr.le edilir. lki ibnle r.rn Kilo Lmı Kr L. }{. 
aındaki fark ve gcç~n günler içın· oııoooo -=- --- __../ 

de yüzde be<>ten he ap o!un cak faiı Sı ır eti ~ ~ OO 837 60 Pazıirlılr.la 20-11-9<0 14 
... S de yıf ' 330 00 ,, 25-11-940 11 

va diğer sararlar ayrıc. hiikme ha Sıfır eli U 157 DO ,, 20-11-940 16 
cet kahnaluızıo memuriyetimizce Sade yat UOO 1~59 00 1Z3 7i ,, 25-11-940 ı

4
..l l 

aııeıdan tahaiı 0100
ur ·addo om; Trabzoa mıntaka K. Satin ınalma lcomiıyonu reı"sliA-ı'nden ·. / gayrim nltul yukarıdn göaterırlcn lıı; 

22. 11 • 940 tarihinde Akçaabat 1 - Y•i: rı a ' ktarlan yıızıh er:n~ addeleri bi;-:alarıAda göıt ri l c guo ve saatlardo par. rlı~ 
iora memurlu~u odasında i,bu ilin satın eh aeı tır. 

1 
ve göıteıilen artırwa şıutnıruesi 2 - 1' h irı bocelleri n te inatları bb:olerı~dr göıtcril iştir. 
dniM ide 1U1Wactıf-ı ant .• c.ıl,!'ı ilan S - u ı eler Ko i y da mevsal nü ucclcrine gire alınaHktır. 
ohuuu. 4 - lsteklilerin to.yin edilen glha veaaatta Gıı tl~anede A'!kori aatıu alma lı:omisyooaı:ıı mtiracut ıtOJ,J 

Sut 


