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iKiNCİ TEŞRİN 1940 
Salı. Cuma gdnlerl çıkar 

)ııı!;J Saı.n ı 27~ 
l!t------~2E-...--

Atatürk ihtifali Yu 
Ebedi Şef Atatürk'ü11 u 

n- İtalyan 
r besi 

, 

Yeni bir konuşma Eden ~tn teftişleri: 
• yegane arzu ölümünün ikinci yıl dönümü 

olan 10 İkineiteş in 940 Pa 
zar iÜDÜ saat 9,5 da bütün 
'fürkiyede olacağı a-ibi vila
yetimiz dahilindeki Halkcv 
leri ve parti merkezlerinde 
de ihtifal yapılacaktır. 

A vutluk arazisinde \ 
yeı iden işgal ler 

Kont Ciyono 
Ribbentrop 
ve Papen 
mülôkati pek 
mühimmişl 

düşmanla karşı 
karşıya gelmek 

Vilayetimiz parti teşld 
latı ve Halkevlerindc buna 
ait hanrlıklara başlanmışhr. 
Şehrimiz Halkevinde de mu 
azzam bir ihtifal hazırlığı 
başla~ışbr. 

Parti ongrele i 
~umhuriyct Halk partiıi 

nahıye kongrelerinin son 
bulduğu haber alınmıştır. 

Kaza kongrelerine de 
Lu ayın 15 inden sonra balJ 
!anacaktır. 

Parti Müfettişimiz 
Cumhuriyet Halk P rti i 

nııntakamız müfettişi Kay 
se i mebusu A. Hılmi Ka 
laç'rn bugünlerde Ankara 
dan şehrimize ıelmelcri mua 
lemeldii·. 

Tebrik telgrafla~ı 
Oıman S11bri Adal 

Vali 
Trnbz~>n 

Cumhuriyet bayramını t 
r kiniıe teşekkür eder karşı ıklı 
t brlkleriml ıunanm. 

Bııtvekll Dr. 
Hllflk Seydıım 

S JID Oaımı11 lailrl Adal 
Vali 

Trabzon 
YQcı O~meJ Ba,knnımız 

, f ı 11 Şeflmiılo bay rafı altında 
ııılı milletlrniılo lıeyeoanla kut 
la kta olduğu en bQyQk bay 
rnil ımıı mnaaıebatiyle gösteri 
ıeo içten 41uyıuları teşekkür 
eder sııygılnr ı:ınarım . 

C Ji. P. G•a 1 S •kr teri 
Er:aurum mebuıu 

Dr. F. 'l'ı.:z:er 

Belediye meclisi 
dün toplantıstnı 

y o pt' 
Encümen intihapları 

yapıldı 
Belediye meclisi dün 

öjleden sonra ikinci te~rin 
içtimamın illı celsesini 
Muammer YarımbıyıJın re 
is/iği altmda akdetti. !tuz 
name mucibince birinci ve 
ikiııci reis vekilleri. riyaset 
dıvc:ni. bütçe ve kati hesap. 
ıd•re, $Jhhat. Nafıa encü 
men/eri seçildıkten sonra 
Daimi encümen intihabı 
geçı/erek re'ılfik Yunuso:ııU. 
Lütfi Puf atana//, C~/al Ömer 
$eçi/mişlerdir. 

Meclis 8 ikinci teşrin 
cuma günü toplanmak üze 
re ictimaına nihayet ver· 
miştir. 

- ---'! unanlılar 
lngiliz ordusunda 
Gönüllü 

it 
pus 

t arruz1arı 
ültiildü 

Atinn 4 ( A. A. ) -
Bu s b h neşredilen resmi 
tebl' d , Arn vutluk ıatıpzi 
sinde y .uid n bir sıra mcv 
zilerin i gal edildiği bildi
rilmek t dir. Tebliğe göre, 
Epir c ph s'ııe karşı tarkJa. 
rın himay 'nde yapılan bir 
İtft lyan rruzları püskür
tül ü , 9 tank tnhrip edil. 
miştir. 

Filöri a bölgesin_ karşı 
yapıl n ı u Uı İtalyan ta
a ruzları o ba ve süngü 
il fordedılmiştir, düşman 

risi Y an kı aları ta
ra fıada d f işgal edi
l n m .... vz' r k rş şiddetli 
hava hücu ~rı yapmıştı r. 

Dü m a tayyareleri Se
m. · i bomb rdım n ederek 
sivil - b li anısında birçok 
kim l rin ölümüne s ebep 

olmu~t ... T yra.re dafi ba
tarya! rımız iıç Itulyan bom· 
bardımc n t yyar si düşür
:nüştür. Dığt..r bir İtalyan 
t yyarcsi pek ziyade hasara 
uğramı tır. Bu tayyarenin 
de dilşmüş olm:uu pek muh . 
tem ldir. --

H va yıl dırım 
h 1 rinde 

imanlar 
2447 t-yyar 
6.000 pilot 
Kaybetti er! 
lo d. 4 ( 11 il. ) 

Hav n11za ınm dün neş 
rettı i rak mi a göre son 
iki h ft iç ı dı..ki 11/man 
ve lng liz h ·1 z~yiati nis
b ti. bır 1 gı - tayyaresine 
k1Jrşı 3 11/man t1:yy11resi ve 
bir lng lız pı ' un11 ·karşı 
14 fi/men pılotudur. 

fi va Yı (:/Jrım harbinin 
başladıgı 8 ağustostan be· 
ri !liman ha a kuvvetleri 
2 4 bomb rdıman ve av
cı. tary (;Sİ kaybetmiştir. 
Olen ... ıya e ir dilen 111-
m n puotl rınm adedi de 
6 bııı olaraktakdiredilmek· 
tedir r/yni devre içinde 
lngıliz hava kuvvetleri l"-.3 
pılot k y/Jetmiştir. 

Hımler 
yine tlkreşte f 
Bü reş 4 ( 11. lf. ) 

llı • n polis müdürü Him-
1 ... r. dv buraya gelmiştir. 

...._ ........ 
ltaly n va Almanlar 

Y unanistandan 
yrılıyorlar 

Atı a 4 ( .a.) - İtalyan 
elçi i l güa birçok İtalyan· 
larl ı · I' tc Atinadan ay-

l"'n ·o - 4 (a. ) F 1 t rıl ca' dr, Birçö:<: Almanla-
b 1 ullt 1 ıs 1 e • 

u una 0 Yu ı ıır l'" i ·n 1 r A i dan ay ı mağa 
deki loı lı:ı: orduauu r•11iijl •la· hazırlanc:tı ları bıldit ılmek-
- brtl .. dıl•itlertlir. tedir • 

Londra 4 ( il. lf. ) 
Romıtlaa ııelea •jau bıbe,leri 
ne ıore Kont Ci1ıoo bugDa 
Almauyıdı Fon rlbbentrop ile 
görflşHektlr. MtHAkatıa, Sldet 
şehirluindea blriıde yukubuJı. 
cağı b1ldiril11Mkte4tr. Aynı ha. 
berJere ıore Alaatı'yaaıo Ao
ltara hUyak elçtıl Foa Papen 
de iştirak etlecektlr. Anibo 
adınd:ık i lttpıayol ıa11teaiain 
Berlin mubıbiri, çok mDhi• 
bir di plomatik toplntıaın •H
zubnbıs oldutıau btldlraıktedir. 

Musolininin 
iki oğlu ile 
Kont Ciyano 
Selanık 
Bombardımamaa 
iştirak etmişler! 
londr• '4 ( A . A. ) -

DC.n Romadan bildirildiğine 
göre Musıilininin Jkioğ/u, 
iki yüz siri//n ölümüne 
sebep ol•n Selanik bom
bardımanma iştirak etmiş· 
/erdir. Kont Ciyano 'nun da 
Seıanik üzerine yapılan 
baskınl•rdan birine /$firik 
ettiği zannedilmektedir. 

Mihvercil~rde 
no ktai r:ıazar 
Ayr1lığı mı 
varmı,? 1 
Londıa 4 ( lf. lf. ) 

Yunaniıtana kıırşı yapılan 
taarruzun mihver devletle· 
ri arasmda bir is birliği ol-

Kahire 4 ( il. A. ) -
lngiliz harbiye naım Eden 
Orta ııuktaki bütün kıtaatı 
teftiı~n=sonra Kahireye 
dônmüştür. Eden. ~imdiye 

kadtJr. Filistini, şarki Erdü
nü. garp çölünü, Hortomu, 
Portsaidi ziyar.et etmiş ve 
bu ziyaretler esnasında as 
kert kumandanlarla müstak 
bel p!lnlar üzerinde görüş 
müş ve klfra. deniz ve ha 
ra servislerinin şef/erile 

konfer•11sltJr yaflm ıştır. 

Her yerde subtj';'/ar ve 
erler arasında tam bir iti
mat hissini müıahede et
miştir. Erlerin ve subayla· 
rm yegane arzularr düşman
la karşı karşıya gelmektir. 

Y uaan, ltalyan 

menfaatleri 
londıa 4 ( fi. !f. ) -

~erilen malümata gôr~ Ro· 
matlaki lsviçre sefareti Yu 
nanistanm ltalyadakl, keza 
lftinadaki Macar sefareti 
de Yunanistandakl ita/yan 
menfaatlerini kotuy11cakla r 
dır. 

İspanyada 
iki tarafh 

mülakatlar 1 
Madrit 4 (a. a.) - Ha. 

riciye nazırı, dün Alman 
bliyük elçiıi ile uıun bir iÖ· 
rütme yapmııtır. lniiliz bü
yük elçisinin de Hariciye 
Nazırı ile yeni bir mülakat
ta bulaaduiu bildirilmekte· 
dir. 

-~--madığı ve Lıu devletlerin 1 
ricali arasındd noktainazar n g i 1 i z 
ayrılığı mevcut oldu4u hak· d 
kında bir/esik llmerik11da onanması 
~0 1tJş~n şayili/ar. londrada K f 'd 
büyük bir ihtiyatla karsı· or o a 
l•nmaktadlf. Londra mıh· Londra 4 (a.a.) - Rowa 
filleri, lflmanyanm bu(Jün radyoıu, Yunan - Arnrvut 
Yu uın sefirine karşı gös· hududundaki İtalyan kı :~a
terir gibi oldu/u /altaydiyi bnın kuvvetli Yunan hat
ktJydetmekte ve bund•n ları önünde buluaduf, nu 
men:ı çıkarfiit!iğa tlahUüzum ltildirmektedir. Yine Roma 
gö . "("] emektedir. radyoau lnıiliz harp I ' mi-
~ .. '""'::i~.,.;,,ı.:~=--...~=~=l leri iÖrülmüıtür. 

I_. K 1 SACA 

Buna 
livbalilik · 

Deair l 
U ııaaaokak, t•hria •• kılaba

Jılı;, ıut 9aptarMık yohui•r. O., 
o.ı i d J•fıadıki çoeıaldarCIH ... 
peti •• i arkuaadaa aba •uaaaıı 

bam • !ara katlar bitin H••l bi· 
aikl t t bevuklrfarı falHJaruu laep 
hu k labahc yoJe• yaparlar Çar· 
paıı, dilftlrıta, •ıvı11r, ka9ar. oı. 
mıd t• blaiklet ltiai .. lr niııaa 
baSj · yamathk. E.Uade 08 kuraı• 
olıxı actrl'Hlla, •uaJ•ı• iki teker. 
lefi ı u.alüadotllr. iyi a.., •• Y•· 
ııaaıud çoculdarnı ve bCltila ace. 
m &LfİD ca!eaee yeri. femiD C8 

c:lar v k Jabahk uddut •i•ir. 
İfı• b.ıbclana-. IAllWJllils ..... .......... ,, 

_..._,__.. ___ _ 
Kahirede 
Tezahurat 

Kalair• 4' ( A. A. ) - Daa 
btyalıt 9ir lıtalat:.alık, TuaH t:I ~•H· 
ti ve larili• 91ık11ıaaa8aaJı ı f:a. 
rarrlbı i•l•ff •••pati t~ .. ura. 
tuuia blllu•••ılarfiır. 
~ 

:Ali Rıza Garsoy 
Sürmene re nahi~ ~ 'e· 

rlntle tef tiılertle bulu m 
j11nd11rma il/ay •omu/ ı ı
mız illi Rıza Gürsoy t:vel· 
ki gün ıehrimize avdet d· 
mis ve bugün ti~ vak , !.e
bil' ve 11ahlye/.,/IHM tellcllı
lenle bulunm•lt ,,,,.,. -"· timi-.. ,.,_r .,,.,_,,_,,r. 

01.rektort, Başyuıet51 

BEKİR SfJKOTl l'.ULAKSJZOÖLU 

Fiatl 4 k11.ruş 

ilin satırı 5 lcııraştar 

Ozu.-ok:&lc ; 121 • 123 - 125 

Hayvan 
Sayımı 
Çok iyi neticeler 

vereli. 
• 

Valimizin faaliyeti 
Takdir edildi.. 

Vilayetimizin hayvın sa 
yım işinde bu sene çok iyi 
neticeler alinmıs ve yüzde 
on faz/alık temin edilmiştir. 

Valimiz Osman Sabri 
Adalın bu he-susta da,gös· 
!ermiş oldukları alaka ve 
verimli gayret ve f aaliret 
Maliye ve Dahiliye Veka· 
Jetlerince takdirle karşilan
mış olduJu haber alınmışftr. ---
~ireçhGJne, Ha
cimehmet yolu 

Kireçhaneden Hacimeh· 
mede yeniden açı/an şqse 
yol üzerinde yirmi günden 
beri gayretli bir sur..etta ça
lışılmaktadır. Erzurum şo-
ıeslle birleıecek olan bu 
yolun bir çok · balcımdan 
ehemmiyeti vardrr. 

Bu yolun 20 gü(Je ka· 
tl•r Hacimehmede b114la· 
nacağı h•ber a/ın11uştır. __ .... __ 

Takdirname 
Ha,van sayımmio gös

terdikleri gayret ve faali 
retten 11e yüzde on nisbe· 
tinde bir f azlaltk lemi• et· 
melerindea tlo/ayı "1•/iye 
Vekaletinin vukubu/an tek-
lifleri üzerine Villvet mek· 
tupçusu Behcet Ertan ve 
Maçka kaymakamı Reşat 
YüceJ'Jn Dahiliye Velcaletl•· 
ce birer takdirname ile 
takdir edildikleri hıber alın· 
mılf1r. 

Yunanlılar 
Arnavutlukta 

Ati11• 5 ( A. A. ) 
lirı. •ahaltlci ranan tebliii : 
Mrılc.itl•nı• ctphuinJe lcıl•· 
•turuı evvelki ttblijlıule 
iıtcl etli/Jllclui h«bır eı· 
1ilen tepel1rden bo.şlca Ar-
11afl•tl111< crezisintle •;, tı· 
pı ıi•laa iıt•l etmlıltrtlir. 
c.plaeniıı m•htelif nolctal•· 
1111tla. yapılan laarıkdt nıtl
cHinde lc•11wılırimiz m•t· 
raligöz havan topları 'JH•ir 
lt~rp malıe111esi ile ftçinrılş
ler, llir 11tilc.tlar ııir almrş· 
l11.rtlır. Düşman hafJa le••· 
'fldlef.irai11 müteatltl.it •om· 
iardımanlarla tezallar et/111 
lı•ovetli faaliyetinden 6tlşlc• 
bütün cephctl" mi/tim bir 
ıeg •lmamıştır. Ha.011. k••· 
•etlerimiz u1lıenin malat•· 
ll/ 110/ctaları•J• lcıttıııt t1· 
cemm.lsrJl• ta11lcları 111rı•t1f· 
f 11/dg•tl• 60111btır~ıma11 d· 
,,.;1 ve lceıi/ uçuşları gap-
,,.,,Lartlır. Diiımon taggore 
Jırl aılceri Jıiçiir lcıymeti 
olmayan pire, pDlr•s "' di
l•' luızı ;clıir ve klıl•ri 
•••iardıman etmiıl::r.ilr. 
•ivil halle arasında 6irlcaç 
llü •• gar•lı f11l1'18 da a.s· 
/ecri tHisata lalçhir hHor 
o/,,,am,ştır. Hat1s mı. hare· 
6elcri11tlc taggtırclerimi• ve 
-•!•• •• ,,,.,,.,. .5 diı· 
""'" 1116••'..t diıirttti,l•r
t/lr. "'' ,,,,,., ... ·-· ,,,,,,,,. 

la _!!!E__ Y!! R 

Kupa maçı 
3-11-94Ô paıar günü 

spor alanında, binlerce 1~ 
. . k da memleketı-

yırcı arşısıo , . kul .. b" 
mizin iki kuv•etlı u .. ~. 
olan Necmiati - idman gucu 
araıında Kızılay menfaatıoa 
yapılan kupa maçındad ~e! 
iki takım oyuncuları • ıyı 

B ııe· çalıımışlardır. u oyun . 
ticesi Necmiati 4-1 gahp 
gelmiştir. .. 

Ôniimüzdeki pazar ıunü 

Yine Necmiati- idman ocfa· 
v. ı en a · ğı arasında ~zı ay m 1 atına bır maç daha yapı a· 

cak ve galip gelen takıma 
Kızılay tarafından kupa ye. 
rilccektir. 

İtizar 
Tclerafla aldığuınz . ce· 

vapta İzmit kağıt fabr~k~ · 
aının mektep kitapları ıçın 
kağıt yetiştirmeğe Mçahş: 
makta olmaıı m.u~ase 
betile kiğıt ıipariıimızın .kı· 

b" iiddet için tehır~. 
s~ Jdr wm LiJdirilmektedir. Bı· 
ugra ıgı ıı "kclirdR 
naeıialeyh pek az mı 

· f kar tabetmek mecburıye 1 b. k -
1tııında kalındı;ından ırboış 
Y • • geçen ıım abonelerımıze w 

müddet için bor~u kt;11gı
mızı Ö!Ür dileyerek yan 

ederiz. 

Bir ltolyan 
Generah esir ! 
Be/ırat ~ ( A. A. ) -

Ya1111nlılt11 Gö,icıge ıiti:'n 
· ıı iltisak nolctosırıd'! 

•• , arın l kö ıir.u 
i•l•nan Senit~ I di· 
tııaıl ıtmişler~ır. E.slr c i· 
I b . 'talgan ıeneralı F'. 
en ır J, • d brı · 

lorlna hostohanuın ' . l r 
'- d Alınan ısır ı . 

lıı11ma"ta ır. f J iha· 
Ar11u111tl•r tartı ın ;;,, ıt-

~11etı uıraltlıklarY~n;nlılorın 
meldedir er. l •.., 
Bitiıka ıelarintle. ta11kb~r :k 

z le iisıre ırı 
ltıltil , lftll i ı,· 1111•111 ıt~ 
"arp malz~mes ~· 

J -''lmckte,.ır. 
tilıleri /cagut•I 

Napoli da 
bombalandı )- HaY• L dra 5 (a.a. . 
on. . istihbarat daıre-

nezaretı~ın ce Napoliye la
ıi evelkı ge . arafından 
giliz tayyarelerı t bakkıoda 

1 taarruz . 
yapı an ermektedır : 
şu mafuınatı d:fi batıtryala· 
ltalyan haCva aeceıinden 

eıı uma 1) k ·ı· "' rı geç .. esıir olar• ıaıı 1 r 

daha ouı . e karşı koymUf. 
tayyarelerın bulutlar eng~I 
tur. Şa~rduza bada giden 

1 ııe e ... ki 
o muş dınlatıcı fiıea. er 
tayyare a~onra aı•iıY• ıae
atmıı ve Iar arasına 
rek baş.bca fara müteaddit 
ve deo:ıır yo un t Diğer 

1 atmış ır. 
bomba ar N poli civarıııda-
t Y ..... ,ıer a .. · 
ay ~ d Ianııı mııessır 

ki petrol ec:,dırP etmiftir. 
surette bom 

Fransa Alm_an 
tekliflerinl 

kabul etmiyor 
V ·ogtoa 5 ( a. a. ) -

ı . ı.. a:~ alan mahfillerde 
yı JA. .. 1 
ıanneclildiğjoe gore fl~reıa 
Peten. f randsakn~n şere .. ı ana-

1 ·ne sa ı ıı:aıacagını ve 
ne erı k d' M 

AhaaoY•Y• en ı mustem. 
rı leri üıerbıde yapmaktc:; 
1
lde au kontrolun bir kısmı 

O Ua".:' .. • t' ) terk etmege nıye ı oma-
d:ğını birleşik Amerik• hü· 
•etme katiyefle temba et. 
11.\t ir • 



f llıl••ll•ı,ı• Hl (YZNIYOL) 

Gayri menkul satış 
ıtrilce 

Nıı rnsı M•lt•llrıi 
Set it• 

r.,.; c•ına 
•• .. 
•• 

•• , 
•• .. 

Ciui 
Ar•••ın 
4H.1 H. 

6a;ıe geri 

•• .. 
• • 
•• .. 

,, ,, ,, .. 
Defterdarlıktan : 

artırması 
Mes11lıHı 

229 

300 
1117 

2j3 
215 
374 

Muh mmen 
Bedt!li 

l .i. 50 

100 
210 

7.5 
50 

1 (j 

H. 

•• 

.. .. 

., 

T'•lıarulc •İ•• •• ••••fı 'il ~ılı ,,.,,1 nt••lı•ll•r 21-11-940 tarihi t!.tn itiba
,,. 1 .S ı•• neiJ4.tl• "' •ıılc •rtıraa ı•r•tll• ı•tıl•c•itır. 

~•tıı 6-11-9"} t•rllti•• 11tiıcJlf ,.,ıc•i tf•i •••t 1'I tle .,,ılaı ğınd~n 
tali, elaal•rı• •'••I •HlıfrJı y '"'•tlc 7-51 -.ııt1alı/11:t t i.ııct/ui e irlık e Dt!ftu-
Ja,/ılc ....... ı•a .. ıraeaatları uı •• ı.,ııır . 4-4 -

Gayri menkul satış artırma ı 
Ne•i Semti No. Valc/ı T. N slcl·tzt.ı Eski M K. Yeni M. K 

Lir K. lirr; K. L ·,a K. 
t •• 1c,,,.1 •« 
tald•ıd Aa· '1rtalıisar i 
rap bin• 

Saroçzatie 

Vakıflar Müdürlüğünd n : 

225 4000 3000 

Y•lıarıda mı"lci •alcfı "e cinsi yazılı harap fcflkani tıe tahtani bina 22 teşri 
nl ••••l j-11 tarilıintlen iti6tırın Jirmi giin müddetle artırmaga ,,k rıl ı~tır. 

llt•lHt 11 tıırini• ni jlO puartesi ı-nü sa t 15 de t1pılac ğmdan talipf Prin 
i• •iJJet iıi11Je Valcıflar itlareıine miiTa~aatları ilaA ola11or . 3-4 

Arpa Eksiltmesi 
Miktarı Tut11rı ille tım/11.tılı . 

Kile Lir Kr. lir Kr. lltale t rilcl 
J,,. Joooı 45-'0 ou 1-:n-1r 20-2 c1 Tcı '"o 

•• ,0000 J25(J 00 ]'J 7J ]6-:J ci r.,. 910 
Trabzon mıntaka K. Satınalma Komisyoau Reiıl;ğinden : 

Ci11ıi ı n '(I« sa t 
- 10 

14 

1 - Y•lccrula ci111 rı •ile.tarı ı••ılı rp• p•s.,Jılıla • tınalıf'a t:alctır. 
2 - M•lt•••t• iıJtl, ille l•mi11at ••~•ıı •• i/aal• larlltlırt lılz•la.rınela ıös

lırll•lıtir . 
J - lıtılclil•ri• jşlli ti• •• Hatta Gi•iı••• eıiırt Salı• Al a K oml• •· 

a•11• mireca•tlerı . 1-' --

• 
rı 

Ooli oğlu 
.. " .. .. 
··oEFTERr>ARLIKT At·f: 

4 
21 

1125 
7.50 
450 

Y: karı ci11ı • tt safı ga%ılı ı yri me kul/eri tem ide pıl n açık ar . 
tırmıdsrı gii SJt.d müllıiyıtleri • t lip z h r etme iğınden p11z ~·ık suretile satıl-
m k ·sr• i ltlırl 21-1 - -40 tırihi tlrn iti arcn ir tuı ı ad t z tılmıştır . 

S tıı :ıt-11-940 larilıi e / ,,~rş mbe ,- ıi s ot 14 de g p lac ğından 
taUp ol nluın •«e 7--' DV«lcluzt temi atlarile birlıkd Dtft rder ık m k cı • na 
mür c ai/ rı illi el •" 3-4 

• s 

1'i - ı ı u 
2 8011 
3 2 o . 

70U 
5 2500 
6 3 00 
7 2000 
8 1000 
9 2000 

10 4 00 
11 500 
12 50 o 
13 800 
14 
15 5 8 
;.6 100 
17 1000 

'IDd 

18 
18 
1(1 
_,9 

80 
as 
2S 
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• 
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• 

., 
" • ,. 
' 

e HO 

13 " 7 ,. 
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tl t kon -

Beşikdüzü Fmdık Tarım Fmdık Müsta 
Sahş kooperatifinden : 28 Sayılı Trabzon . . arım 

Lahana • 
esı 

Biri11ci d•t1ıtte clcHriıet lta•ıl ol1ttııtlı;ıııadart ..... u1c Satış oop ra .. ıfınden : 
ı•n•l lc•r•l 1o,It1'lttı•ız 11-11-,4<1 P•sariul ,rıı.d lco- 1 - K•opırati(imi% 01t k Jcagıt ve kabal • e· 
eperatifi11tisin ,,.er/eni olan llı1iktlüaü11,tl11 gopıl•e•lr.lır. lit11u 1-2-j41 Tarıhı11 kadar temdıt edilm.rıtir. Bu '" 1_ 4 a •• ,..,,. •• ., •• ,hı •titliT: mütltlet %•r/ıntla cana mal:.aoele namemizin be'linei tuldc- 1-----------------------

ıma K, r i liği den : 
l - Unbi kilo I hana pa: r ık 1o. s tı ~ ın c kt '· 
h mtn bed li ö tgciz t ı inatı tuz il· dır. ihalesi 

25- ikinci 1' ırirı 9.fO Puz:artcsi günüdur. lst k ileıin 
l.ıl/l aiin G ilşauedc Askcrf s tı im komis onuna 

R · ıintiılci lıilcri fer dairesinde ortak ı f!S jını h iz ula-
U % n O m 8 nan fındık müstahszllen Kooperatıfimızc rt le /t.Q ıt edi 

1- Gr11el lcarul m-zakeratıai idare elmık iıarı leôilmeleri içir. Trahzondakı dairemize m rac et ederek 
•çık ,..1ı. •;, başkan •• miz•lcer•t • bıtlarır.ı tut11talı lt.11.lc.l rında t hkıkat y pıl ak uzre ısimlerilıı azdırma/arı. 
•• i•ılcanla bir Jilet• i sa ıtmık iinre f r/c rrJJL• ilc.t z • 2 - Kooperati/ımizde makag t bu un an orta/el r-
iıt k4tiii ıeıil111Hi. la senradan kaınt rdilen f.Jrtakların 1 2-941 tarihine 

2 - Yöneti1ıt flr lcontrel lcurııllaruun roperlarıtu• le J•r fındıklarını anbarlarımıza tes ım etm leri aksi 
•U11••11. talcdirdı bu müddetin lııtamınd n sonr getire ek eri Jın 

J - Bilen,o f igat f arlc.ı kdr hesabının le iııl "' tlıkl rı teslim alın mayaca· ı gıbi halclarznda ni• mn ı 
taıtlkll• ıl11etim oı kontrol k•r ll rının ibr edilmui. ı;in hiikiimleri dairesinde kanuni tckibat gapıl•c ğı ıldn 

.f. - 1 öıeet/111 lcarulıı iigı/.,bıen da tonu 20 uıeı el•n•r . 111•"'"' m•cihincı tleğiımeıi icap eden iki ii enir. y ri111 Madde 5 - bir öğretmenin Tı rım S tıı /(, optra
•i•li re,l11 lai o•li agı we ena m•lcavıieR mınin 21 inci ti/ine .ortak IGbilmeıi için aşağıd ki fJ sı/ları lı i~ al· 
•aJtlııt m•biii11c• tidi rı!Jlı ııdelc üyı eeçilmcd. m .. ı "lzımdır : 

j _ A11• ••lcanılın•mıni11 39 ııncu m•ddı•i "'•el· A . Kanunt ve medeni geterlık s hi i im k. 
~l11ıe ıi•li r•gl• llir kontrolör nıilmeıı "' ikinci lıontr• B . ..)atış KQopero.ti/inin bölgtsi11de brı Kooper li/111 
lörğ• 1•11111 lı•••t•11Ja ıükıelı tiıtırd Ve:lcalıtinı ıı::l ltJ. iıaı iirıin elarak satışını yapdığı iirıınlerin üretmeni olma/:. 
•-' ••ril•eıi. C. Bu ürjn/er iizırinde ticaret flekoms·!Jon işi gop-

6 - An• ••lı11•rle11a111e11i11 61 inci mııtltl .. ı m•d· 11t•11ts/c . 
it•ct ortalılc' ara11ntl•• •ıılc rıılı •e 6ir une mj"tldlı Ç. Agni /Jölııule nyni maluatla lcaıulu 
•ı la•i•• t11tilaa6ı. ~•tıı Koopertitifine ortak olmamak=-=·==-- -

1 ·- Ana ••ka ıl•••m•11i11 JT incl •aJ.tle•i mat:I. 
6l•c• ılci•per .,,,,.,*. lıtı• ıl ıılctirmık 11ilcıck tiıard 
V•i•l.tlnl11 talim•lnamılerlnı Jireldi/ieri•ı •11•11 ıılctl. 
fi• •••i ıı•ı 6dtç,.i ile mı1ıtıır lcaclrolarını ltasırla•alc. 
•e1•tl•ri11I tagi11 •• IH6il ••'•••k Juıııın11'• ı4nrti• 
luır•l••a .ııl•higıet •11rilmui. 

8 - Yl11cti'" fi" lco.,.'c: ol k•r•ll•rı i1ılırl11e t1erl
l•••lı •erıtleriıt t•gir.i /ı_ kı .da ıikı.Jc tie•rıt Yılc•iıll· 
•• ••l•ltiıg.t ••rilmesi. 

28 Sayıla T aabzon Fın ık arım 
Satış kooperati ind n : 

Xe•111rotif iml•ln 939-940 heıap yılı genel kural 
lkl••t toplaıduınd• ıkHri•lll o/madrğınd n t p a tınıı~ 
14-11-9~0 Prrıemh ı•nü •aat 14 d HalkC!oİ salon n• 
da ıapıl•cajı il4n elanar. 

Pazarhkla ask r fotini ah 1 _ Can•1t tre ana mıılctt•ıl•ıeamtgı k.oepırtllli/l11, 
tııılclcül malcı•tlarına. ftıgesi1111 ıüludc tiearet Vdıfllti: 
,.,,. "' llirlilc 11m•~ .mü~arlüjiiniin tlirrlctifl•rine •!Jııın Trabzon mıataka K. Satın im K. rei lığinden: 
ı•lılltlı /coopır11.tifı11. ıı ııgasaıını tes6it ~tııt11lc ,,, 011a 36000 lira malaamme11 lled lll 4000 çi/t ılr. rl /G-
m•lı••rlentımıni11 ımrtttiji •uaifl hu •o.Zar Jairı.i11d• il• 26-1. Ttıri11 940 t rihindeit iti are bır c • rfm· 
lf• •ıl~••lc i•ır• Yöntti• lt..,•lana ıal•lıigıt oırilmıui. tltı pesarl:kla .atın •lı c k tlf, lıt killerin kan t 11 il! 

iO -. Yönıti1tt ~urul•nca lcooperatifin 6lrlik tar•- •• tı11einatltırlle birlikte Gtrcsmn As. Sıtı l KD lı· 
fı11tlo11 teı6ıt ıdi/ıcılc ış ıigaıası1t1 ve tıılcil 111alcsatları11• gon•n• mürecaGtl rı . 
ı8rı i••bıntl• fı11tiılr. torı111 satış lcooperatifleri 6iıltjiıı· - --------------
"'" l.tilcrastl• ,,. erltt/c/ ra UJanı flermılc h•.ıısıı11J11 ,, Kö\ılü kadınlar eşya 
11ettm lc•rıılıına ıaloltigget flerilnttsi. 1 

11 - Stato1111n 8 inci mGddesin• •glc11ı lıarek.t maddel rini ya z poz 
ctlı11 ort•lcların lcooperalif len çılct1rılm ,, la.Jclt.ı11Ja karar 1 d 
•eril111r1i11e ı•lalaigg,t veri mest. y r erin sataca 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
H•••si malıaıebın n Uzunsokalcdalci 15 l No.lu maj•

••ıuu" H6ilc. icar bedeli olan 45 lira Ü%eriıulın 6ir ıen•· 
ili lclrtııı 21 fiill miidcktle arttırmağa çılc11rılmı,tır, 

ll•••lılı.at tıminatı 338 kuruştur. 1 J-11 - 940 tarihiRe 
,.,.,. ı•rıa,,.ba ıünü ~aat 15 de Vil4yet makarnınd• 
topl•n•etılc elan daimi encümende ilı~Iesi yapılacaktır. 
l•t•lclilıri11 11tavakkat teminatlarile e11cıJ1111ne m•rac11atları. 

J-4 

Belediye Riyasetinden : 
Kög kadınların n koglerirıden şehr t şıdıkları e(! 

•• ııtlı maJdelerir. i şehir içinde ıırtlarınd t şrmn ları 
1111elc.Hdzle Ye,;lg rt muesstsesi arkasınd ki .s i muhtar. 
ftıll tırı ıı ıehrin ıark tarafı için ikfoci hır p z. r gwri 
ittlluı• etiil•r~lr. Şehir Kulübu ark sındaki p z , geri 
/ ılııJiltlijiıulen batlem;ı $f!hre şya fJe uit: • 1dd si f c 
tlr•ctk kögli lcatlınların arkalarında ·i ~ l r ş h ·,. 
J•hllinJı ıurniJJerek dozrudan doğruy 
tzraltat ee •ıgalarr ı teşhir etmeleri 'Oe ıh!a/ınd.:harae
lcıtl11i ıörii 'rcelcl.ı. ' c:ig• edilıcılcleri ilan oiuraıır. 4-4 

İları 
Of ıliy H k:ulı hakimli lnd 

or 

veril it olduğundaa meıkür güa. 
do üd ci aleyh dırin b".n.at 
v y bat uıulüut" tOTf ıka 111 ud
dak bir vckıl göndermesi lı::ıi 

takdırde hakkıadıılı:i ub keme ıo V 

giyabc ınt ç edıl"ceğı teb ı 
mak ı:nına kaim lmık iizre ılio 

ohıaur , 

t kona-
15 gün 

be günü 

T'1Cl• 

3-4 

r her yurtd ş pa. 

Ha 
Tnbzo ımUı huk:u h ki u. 

inden : 

-


