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O 1 ü m ü'n ü n i k i n c i At 
Yunan 

İtalyan 
Harbi 

' .. un 
C. H. P. 

Vilayet heyetinde 
Yılında Ali Karanis 

Hava 

A 
vrupa harbine kanş 
tığı günden beri, as 
keri harekat hakımm 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Yunanlılann 
muvaffakiyetli 

hücumlar1 
Kurumuna 
50 lira 

' 

Vilayet idare heyeti evdki 
;.kşam reis Alı Rıza Işılın 
reis.iği altında mutad haf Selaniie 1000 den Teberru etti 

Büyük Tü,k inktlabının set adamıydı. 
dımağlarda mahfoz, güneş Atatürk, ~i~etioin ::r'. 
kadar parlak binbir aatırası nanı kuvvetiaı oşuna 

h l fet~iyen ve buoa muvaff~k 
en uftJk bir muvaffakiyet 
kaydedememiş olan it it a 
nihavet düşündü. taşındı 
Yun;,nistl.'na karşı bir ma
nl!vra çevirmeğe yel tendi. 
/J finadaki lta!yan elçisi 
tabii konuşuklu dava o la
rak- gece yansmdan üç sa
at sonra, Yunan Ba•,:vekili-. ) 

r ı yateğmdan kald!farak. 
lı ükümeti namma bir ü lti 
matom verdi Bu ültim ato m 
la Yunanis tandan bazı üsler 
ıs/eniyor ve bu üslerin he 
m~n işgal edl/mesine mu· 
va.'akat cevaplarr da şart 
koşuluyordu. 

lla/yan elçisinin verdiği 
ültimatom üç saatlik bır 
mühleti ihtiva ediyordu 
rkıllarmca. bu kısc: müddc:t 
,çinde Yun•n Başvekiii g 'J
ti/ avltJnacak. düşünmeğe. 
konuşmağa . muhabere}'e 
viJkıt bulamadan . ltaıyaı 
teklifine muvafakat etmiş 

o/dc•ktı. ita/yan diploına 
s;sine ğöre belki de mahi-
ı ane bir kifmet taşwan bu 
p'an. hakikatte sersemce 
tertip edilmiş bir komedi
den başka bir şey değildi 
Ve görü/dil ki. Yunanisfanı 

q 1J fi/ avJamok istiyen ita/ 
van diploma6isi. General 
frıetaks ,s'm azim ve irad~si 
karşısmda. kendisi avlandı. 
Yunan Başvekili. ltalyan 
talebini reddetmekle beraber. 
bu üllimatomu. ltalyamn 
ıu dıkikada Yunan istanla 
h,1ii harpte bulunduğu ma 
nastnı kabul ettığini bildir
di. General Metl)ksastan 
bek/enan şüphes iz ki. bu idi. 
Fakat ne çare ki. ita/y an 
dip/omatl•rmm izam. bunu 
anlamaktan uzaktı. 

/ta/yan zimamdarları. 
"rıın•nistanl da. lfrnavutluk 
Oibi kolıyc• yutulur bir 
lokma zannetmekle büyük 
bir ıaflete düştüklerini belki. 
~imdi 11nlamışl•rd1r. Fakat 
lı iıten geçmiş. atı alan 
Üsküd•n aşmıştır. ita/ya. 
Yunanist•n• çatmakla bir 
çıkmaza daha saplanmış 
oldu, çöl ııkmızmdan kur 
tul•rmyan lt•lya. b•ka/lm 
811lltan fıkmazmdan nasıl 
lıurtu/acak I 

On qünlük harp i ta/ 
'._1111 11skerini11 kıymetini 
oJ,rn~ıe yeni llir f1rsat d• 
ha verdi Yunan efzunlan 
'1rna vutluk t•prak/11rında 
harp ediyor. Koskoca lta/ 
Y•mn küçücük Yunanistan 
lc•rıındaki rical ve hezıme 
ti miht1ercller lçi11 dikk 1t 
vo ib•etJe k ti d . hadis~dir. ay e ılecek bır 

Şimdi ne olacak? Jtal-
Y~· kara deniz ve hava ate 
ıı karsısmdad1r. it 1 
b b dı' dı •yayı. 
u a ıre en lflm•nlar mı 

talık içtimaını yapmış ve fazla esir geldi. Manifatura tüccarlarından 
Pdrtıyi alakadar eden işler l lftincı 7 (l1. a.) _ Cep- Ali KaraDiı'ia Hava Kuru 
üzerinde müzakerelerde bu~ l heded gelen haberıer şaya mu Trabzon ıubesine 50 
lunmuştur. • ni m'!mnuniyet olmakta lira teberruda bulunduğu 

İçme uyu dt:Vam ediyor. Bildiril,iğine memnuniyetle haber alınmış 
göre arna•utluk erazi inde- tır, 

içme su u lEsısati bu k ; btıtün Yunan kıta/arı Ali Karaniıi takdircder 

arasına, yüreklerimizi a a -
yakan bir hadise karışmış- olan bir biiyüktü. Parma:. 
tır. O da büyük Turk in nı üzerine koyduğu her a · 
kilibının banisi olan ebedi diseden zafer çıkarmış bir 
ş .. f Atatürkün ölümü, mad· kahramandı, Maniaları ata 

cak m:o ddi kudretlerin bu · 
di varlığının aramızdan kay· - d 
bolmatııdır. · lunriıadığı yerde manevi ku · 

Büyük ölünün yarınki retlerle dava halletmesin~ 
p a z a r g ü n ü bilen engin görüşlli, büyü 
maddi bakışlarını hayata bir asker bir inkilipçı ve 

aym sonunda hitam bu 'a- yerlerini muuffakiyetle tut ve bu Yatanıeverlik hare 
cak ve mu akktıt kabulü maktad/f. Bu kıtaltır takvi ketinio ıehrimiıin hamiyetli 
vapılacaktir. Mukabele mu ve almıslardtr. Tebliğde tüccarlarına örnek olmasın ı 
cibir c~ muvakkat kabul a kaydedildiğine göre garbi dileriz · 

k d w ·k· · ı büyük bi; ruhiyatçı idi. 1 apa ıgı günün ı · ıncı yı - l k 
dönümü bütün halkevlerinde Gelmiş, gelen ve ge ~c.e . 

k. t'i habul arlisrndan b ir m_akedonyada Yuna•lılar Aç'k tecekkür 
sene g .çecektır. Yeni içme dun muvaff ak/yetle tetev- ., 

ihtifaller tertip olunacaktır. olan bütün liderlerin atısmı 
Bu, Atatürk bütün tarih daha iyi görmesindeki v~ 
boyunca bütün Türk milleti yeni bir nizam kurmasın suyun-un id re ve i~ letme vüç r den hücumlar yapmış- Gümlıaoo yoluoda l'eçf•di. 

I h t 9 
t. ı tim otomebil kazası ne tiocıiııde tarafından her an ve daki daki muvaffakiyet ıırrırıa ı:i için B ledıyece h ?JzJr/Jk ar ve 4 sa ra opu. il il. • _ . . ıol kolu• parçalaamış , bu yazdcn 

f 1 · bir ka daima tevkir ile yad rehber olacak za er erı, 
edilecek bir fcvkaddeha ol- ıilıile teşkil eder. lıte ma 

/ara b şla rnıştlf van top -., , 21 makmeh tu- yarı bavrıa bir laılde, hayatım cao 
.c. ,,__ fenk almışlardlf. uaitii lcHmiş bir mını:vıyetle 1' ab 

Sisi klet Yin e tebliğin bildirdiği· zeıs mcmlelcet lıutaaeain1.1 yatırıı 
ne göre lttJlyanlar bazı şe a mıştıaa. V alaodaş hıyatıoıa re c~ 
hirler [.zerine ha ·a hücum giiaıiü:r: bekç;ıi aayıln b• {ıfa 
lar1 vap mşfar ftJk'Jt aske i yurduda B1 1heki ıa 111ubtere111 
hed .fl <?re hiçbir kasar i ras .A.Miıallaiı beyin ay laru alrea <la 

duğu içindir . nevi varlı&"ının (Jiyemii 1) 

Liderlerin, iyi ve derin oluşunun ıırrı buradadır. 
görmek ve verdiği karar Kendi hacminde, imkan · 
üıcrinde bu iyi ve derin sızlıkların fevkine çıkılarak 
göı·üşün neticelerini alacak yaratılan ve ziyasını saçmak· 
keskin bir iradeye malik ta devam eden, yürüyen, 

bir çocuğa 
çarptı 
Eve kı gün Uzı.1n•ökatta 

bir b ·sık'et kazası daha 
oldu St.kiz on yJşmda bir 
çocuk çarpılarak y ere seri/ 
di. ; üıünden yaralandı. 

E vve a eczaneye. sonra d• 
doktora götürü 'dü. İşe po· 
/is müdahale etti. Sonu ne 
oldu bilm iyoruz. Yalnız bil 
dığtn11z bir şe!v varsa o da, 
Uzunsokakta bu bisiklet 
çarpma, devirme hadisele 
rinin daıma vuk ubulmltkta 
olma:;ıd/f. Bu yol. çocuk 
bahçesi midır, eğlence ye· 
ri midlf, nedir. bir türlü 
anlıştlmadı gittı ? _.._ __ 

Y ugoslavyada 
Harbiye n Zirı 

İstifa etti . . 
Belgral 7 ( lf. 11. ) 

Yugoslö vya harbiye nazm 
is tifa etmiş ve yerine ıene· 
ral Petateviç fJ; in edilmiş· 
tir . ...... .. 

Vunanistana 
Mali yardım 

Londra 7 ( il. lf. ) 
Hariciye r:ezareti tarafmdan 
bildirtldiğine göre mali yar
dım hususunda Yunanıstı
mn vakı mÜ"tcaatı üzerine 
l ngiltere hükumeti Yunan 
hükumeti emrine avans 
olarak 5 m ilyon lngiliz fi 
rası göndermiştir . 

a•rtaracak, ita/ya bir müt
tefik iken şimdi lflmanyaya 
bir yük m ü olacalc. fakat 
lilmtJ"ıJllJnm sırtınd•ki yük
ler k. ti'i değil mi ki. bir de 
ita/yayı kaldırıp tasw•caki' 
hültJ sa. ltd/~11 müşkül va
ziyettedir, şüphesiz lf imara
va da O'lll 'lf<! ber•ber / 

Ho1.:selerin öAümüzde· 
iti inki1aflar111a emniyetle b•· 
kabiliriz. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

d · r d a· k • Va•lı, itiaalı yükHlc aızıkati ve e ememış er ır. ır aç sı . . 
. . I _ doktorle lıeatırelerıa röıterd 2İ 

vII O ı~uş r"? yaralanm_ışt1r. ••ele ve yardıaı aayeaioda t ' krar 
D ger t•raftan Atmaya hayata kavsııaı~ imlti 11aı buldu ?:. 

gelen h•berlere göre mer- Yarı ~ıı olarJık rirdlQ'im huh aede" 
kez c phesinde Yu••nblar. diaç ve Hıtlam olarak çı ktıa-ıııı 
ita/yan kuvretle,.ini ikiye b~ dılc~kada r erçakten çok derio 

. . Itır Hvıoç liıayaalldayım, Vak a 
ay~rmışlardlf. B1t. "!ıhlar daı aılıbatı lseriade bu ııt adı:r 
eslf almmıstır. Es1tlerm ek- eındaa a1ilı:a ri.teren Bııbeltiın 
serisi. tecrit eddmiı iti/yan o,erater Abdullaiu , tılabili rr 
cüzü!amlar1 kaçıp kurtul- ailtebHıiai AYDiJi ve yaub 
mağıJ ç11/Jş11ken 11/mmıştlf. rı•ı• todaviaiade çelt fay~alı 

• . emeti r eçenleri Y•t•d ıf ı aı miid 
Makdiony• mn muhtelıf detçe .J , • • b'ı · t -L • c ı r mıaae ve ıwarıın 

meık~zlerinden Sellniğe la yad edecı~im . 
binden fazla ita/yan esiri Strmeaode Java vekili 

getinlmiştir. Bunlar. Yunan· Netiz Kulaç 

bların Göriceye doğru iler j~ K I S A C A -ı 
lem~leri esnas1nda esir edil 
mişlerdir. 

Nopoliye 
Hücumlar 
Kahire 7 ( il. il. ) -

lngiliz hava kuvvetlerinin 
dün akşamki tebliğinde ilk 
defa olarek Napolideki as-
keı i hede flerin orta~;ark 

hava kuvvetleri taraftndlln 
bo rı bardıman edildiği bil-

dıril nektedir. Napoli üzeri· 
ne yapılan bu hücutn or

taşa k üslerinden ita/ya 
üzerine yapılacak harekatm 
ba ~1angıcıdır. --

İspanya elçimiz 

Ma•rit 7 ( il. il. ) 
Har:"ciy• aazm dün Türkiye 

K a 1 d ı 
işin 
Yaıağı . 

U•••I ~eeliıtH çıkaa lalr 
karar Htietai elaalr. üzere, ie· 
!eeiiyıee ıabrla do~u kısmında, 
kaaaplar ea.tdcıei ulcuıD.!ıki bi· 
yllt araa.'da ıa:r puar yar i açıldı 

Pu:1rkap• Hıatid.tı de zaton b ir 
paur yed aneuttu Demek ela· 
ypr k ı art ı ~. buntlın g')QTI.\ cebir 
iç· .. o, eı4tit lc: ti• köy!ü bdıolar 

ark•larıada yiyc"lı: u yalıa calc 

ta~ıaıyaralr:, dofrue a puar l cı iaa 
rir••~k laam li ialenıoık, be l d <! 
111it&auliyea talebin ayatuı:o g i· 
derek fiati liltiraiyeealr., ı , ! 1 :Clı 

talebi kcn4i ayafıaa colbrdc ek 
•alıaı, tıa11üı etlen aakul fı al 

laeriadea aataeık, yerulın 11a , 
aldaamad .. iıiai ıörlp kö> i ae 
döaecoktir. 

Pazar açıldı, timdi, k&ylü ka 
dıalarıa ba ye•i vazlyeltH f y· 
4•1Haaları içın kaldı, t•hir i.,: • Je 
ylkle d•laımalarıaıa yaaık • Jil. 
meai. O da olur elbet 1 

olmak ve bunlardan •onra yaııynn ve daima bDyilycn 
kuvvetle, kudretle baıarmak, büyük ·eser, Türk inkilibıdır. 
birinci vasıflarıdır. Türk inkilibı, yeni Tür· 

Atatürk bu vasıfları, hiç kiye daima müstakil kala· 
bir liderin irişemiycccği mcr- cak 'olan kendi Aleminin 
tcbede kazanmış bir şahıi mesut havası içinde kalmı-
yctti. Ve oaua içindir ki, · lıaa da yarak bütün ınıan • 
fevkaddchadır. · te· ayni saadeti temıa ve 

Tabiatın, bütün kudret· menni etmekte çok yükıek 
lerin fevkindeki kanlı clile bir duygu taşıdıiını bi~kaç 

topraia karıştıramadığı adam; - l Milli Şefinin lısa-
gun eve b"t .. 

Atatürktür. nından bir kere daha u un 
Milletlerin, gönlüne giren dünyaya seslemiştir. 

bir çok büyükler, kahrama~ Milli Şef loönü; en. enı 
lar bir devre kadar icltlı . tı· bı'r idare ve ıymaa . 

1 

nıye ı 
ve yaşadılar. Maddı gaybu- . . d bu meıut bavaD•D 
b . d k ' • ıçın e hiı · 
etlerın en sonra ı manevı de mıDI ve insaniyete 

alemleri çok sürmedi, söndü. ~a tmenin vicdan ve. ah. 
Zafer!eri ve deıtanl•rile ~~ ~orcu olduğunu ve ı~ap 
zamanımıza kadar gclmiı ederse her savaşta da1ım• YC daha ileri aidecekler de k }manıD yo UDU 

• muvaff a 0 • etli 
yoa. değildir. Ancak, bunlar b'l temin eden dıray • 

ı en, k büyDk 
şnrkta veya garpta mabdut, ffer bir aı er, muza h D bir 
fakat tarihe girmeye liyik bir diplomat, kı rama 
seferleri, savlet ve fetihleri- T" k evladı Atatürkiln ea 

ur .' · A ık .ay· 
le ve sonra zulumlarile, in· büyük eserıdır. ç ·tdilğtl 
saniyete hiyanet etmelerile 1. 1. ki Atatilrk 0 

ıye ım ' .. Uerde bırak· 
ve yarım kalmış kahraman · ifin onuıa goni1 . il 
lık vesair ıöbretlerile hadi- - d · acıların teaır e 

tıırı erın f d daha 
se!ere miıal olarak ele alı· M'tt• Şafin etra ıo 8 

ı ı .. 1 t lan . 
nır; kimi övülür, kimi çık · k tli bir iyman ı op 

uvve ff h dıha 
maza sarpan sakat Sİ} aseti dık Daha müre a ' .. 
le gu" lünç mevzuu olur, ki· 6' b'r bayata koşmagı 

Ült n 1 . , her ba• 
mi milletini mahvettiği için T" k aıillctının ye ur . . ODDD 
nefretle anılır. kımdan yikselmes~ı k d' 

·ı . aratınaı• • ır 
Atatürk toprağını, mı - harıkalar Y ld k ikinci 

letini en çok ıeven en bn · ıahsiyetinde bu u • böy· 

k 
· iyete .a •• k dedik ve ona 

yü vatanpernr, ıa1an . Ata tur ' Ökı1ur.lilk çek-
biımet edeu en bilyllk ııya · lece sanldık. · d 

=rrzr= = • • kHAp makineıı • · 
.___ -=--------~========,......===-----===-- medık,_ ın . ddetli döndil. 
- BiRKAÇ SATIRLA ha seıı ve fi "l .. 

elçini kabul etmiştir . 

Çok ayip, çok çirkin 1 
Şıı Uzunıokaktan biıiklct eğlence 

fo ini kaldıramadık gitti. Kaldıramadık 
d ğil, kaldırmak istemedik, toslanan, 
d J ıilrillen, yerlere aerilen ynrddaılarıa 
acınacak lıallerine alika ıöatermedik 

Göz.ilml..: gördüm, gelip geçen kadınla· 
rın iiı üne doğru sürüyor, bayanları 
taıt•n taşa sıçratıyor ve böylece giiya 
eileniyot ve zevk duyuyorlar J doğruıu, 
çok ay·p, çok çirkin ... " 

Buk iıılilk bukadarla iktifa ediyoruı: 
Hakikata çok •JİP çok çirlda J 

_______________________________ ..... _________________ , v~ ~ali da ıöıtermcmekte devam edip 
i• 1 ıyoruz. G eçen ~il bir z.at anlatıyor· 
du: Bisiklete ejltmce i,ia biai7orlar. 

Çü k- AtatürkiiD saı ıgın . 
da~i ~menoisi ve m~~akk~k 

t
. e de bu ıdı. Bııe 

olan ne ıc .. . 
ttiai büyuk eıerın 

emanet e •· l ... 
b ti rl• yüratü ecegıne 
u şar a 

kanidi. ff -ı-ı li Meıut, Muz.a er o u y z 
" -ı ek kabrinde rahat, suru ec 

mliıterib uyu! refah ~e za · 
f Türkiyeıi hızl ., yurüyor, 
~~ıeliyor, yilkselecektir l 

cernal Rıza Çınar 



(rENl~OlJ 
------~,-_______ _._~ıs-ı--ı---~~---~----------Savltı ' 

Gayri menkul sat'ş artırm 
Neei Semti No. Val:fı T ·'.1a vt.ık.lrc fa Eık.i M K 

Lira K. Lrn. K. 

Fe11kant t•e 
----· -.-- __.., ....__ 

t11htllnl ha- Grtahisar 
rop 6ina 

6 Sarrçr.ade 

Vakıflar Müdürlüğünden : 

225 4000 

s 
}' ni lı •. K 

LPr /; 

3000 

Yulcsrula mı1.vki 'OGkfı i e c:nsi qczrlı ha rop ft ""' r.i vr tcılıtor i li1.n 22 teşri 
ni eflocl 946 tarihinden iti/,ııren uirmi gün mıidd~tle a r tı maga çılwrı/m,şfır. 

/laalesi 1 1 f şrinisoni 9.fO p lZartesi günii saat 15 de 11opılacf1 jından fa/;plnin 
bu ntiJtid içinde Vakıfla ,. idarP.sine mü1acoa fla11 i'an olunrır . 4-4. 

Eksiltmesi Arpa 
Mıktarı Tutarı İ. lc te1'ıinrılı 

Cinsi Kilo lira Kr. lir• Kr. //ı,./r- fo1ih; 
Arpa 50000 45.50 (Jf.J --Slft-75 ;f>-2cı f.ş !Jt10 

.. .50000 325~ 00 243 75 26-.lci Ttş 910 

Trabzon mıntaka K. Satınalma Komisyonu Reiıl:ğinden 

gün' e saat 
70 
/4 

1 - Yukarula cins ve mil tan !''s ı orro porl/ıklo sclrnalrnccı ktır. 
2 - Muhammen bfdel, ilk trmiı:ct t.kç. H i e:: ihol ~ tar ilıltr h Hı c.rrr.d. gos· 

tui/miştir . 
3 - bteklil erin helli 1.Jiıı ( 

nana müracaatları . 
uc. ilıı GtR>c~u.c 

0

c.ı· ltı i .Setın Aı'ma Komi1>c,o 
2- .{. 

Cinsi 

Yiyece Eksiltrrıesi 
Mikhrı l utnrı İlk teminat ı E'tı41 ıno De"i 
Kilo Lirıı Kr L. IC 

Tarihi Sıııt 

----..........._ -
lıfır eti 30Cl00 '4r:OO 00 S'J7 50 Paza· lıltla 2Q- l 1-940 14 
Sıde Y•t 4tOO 4'"0 to 3'0 00 25 - ı 1-940 11 
!ıfır eti 14~00 21 00 J~7 fiO .• 20-11- q•o 15 
5ui• yat ısco 1 so oo 123 75 25-11-940 ı.J. 

Tra~zoa mıntaka K. Satin malına komisyonu reisliğinden; 3-4 
1 _ Yakarıda 19rktarları yaz.ılı erzok maddeleıi lıindııı ın<!a röıterilea zin ve saatlnrda pazıırlıkla 

aatın alııuoıktır. 

ay_ · nıenkul satış ar ırrnas! 
S-, ;,1 C ,,~, K N. M N V Jh .,.m n b d li 

Goıi 'glu 
.. .. 
,. .. 
DEFTERDARLIKTAN : 

' 
21 

40 
41 
45 

1/2) 
7.59 
450 

Yuktı ruf,., cins va t'Osıt/ı ptiz.ıİı gaqri mu l:clıerin tenıdiden uopılon r.çık ar. 
l11Trolrn gtıvrde müllci!{tflflire t /ip zt.hı.r tfmed gı1c!en pozrır ık surttıi saiıl-
mc.lr iiz e ihol l ; 21- !C-940 fDrihind n itibf.Jrtr. bir crı mıiddl'fle 11z. ıtrlmışlır. 

Sctış .r/-17- 940 1t11hfrr nı~srttvf puş•rr1'f' [l.tTfı sıctl4 dPırpılar. ğmdc.n 
talip ol<rltr n t it<ı't 7-.5C nU'[lt'ltk&t iınınc.tlanle bul l-c'r Dtf 1dr.r 11: mrkcmıncı 
mı11 cnf'i 11 dan 0!111 ur 4-4 

Erzak E silt esi 
ise Müdürlüğünden ; 

1 - L\._P. p:la} 00l'DU1 11-ll-19~0 hrJhtrdNı 3 15-9 1 1 t rıhİJJe k·daı hlİ~llCI lıhlD 

k h•rlt mtırrt•d tı vazıh rrvıln 11--10-1940 torlhlrdeu ltibarfn 15 gün n:lıddt:tle .çı ek•i tn tye 
lrn ırn u ş tıır. 

?\•> Nı ~I Kil' --.. 1 -H<ı Z f '-'Ul\ sı lUt:O 
2 ş ... ker fasul} t ~, bOIJ 

2000 3 nce r sııh·p 
~ H hrn t "ul\·ı· 700 

fı 
6 
7 
h 
9 

10 
1l 
12 
13 
ı..; 

1) 

~6 
17 

1 ~ 2500 
3 00 

ı 20011 
ü zır P. rı ı du 10\ O 

'ı ın a e ınr &ı 20CO 
T z k r 4Gv0 
I' ı k da~ifi 500 
Pırt C 5000 
Z tın 800 
H ~ Z poy i" 500 
E ( k kad l ıfı 5 '' 
•. ) ıut 1 oco 
g ıh can kfl~I ıı.ı 1000 

· Fi t 
2ü 

'U 
l·l 
18 

!') 

1 
18 
lö 
Hı 

'6 
8J 
35 
25 
30 

2 - Ştrlu me her gno okulda:'görDlobillr. 

L K 
20J u 
,, 000 
: o o 
1l 00 
l >:iQO 
ll l o 

::s ov 
' u 2 ()(o 

l5 l o 
22roo 

175000 
28000 
.il() (O 

17'i00 
25 00 
30000 

~l JV k 
G lıra 

12 • 
22 Jı il 

Q " 
'İ 

6 
27 
13 •• 
1.) 

17 •• 
'6 

' H 
. l 
Ju " 
rn .. 
18 •• 
22 .. 

t tonh rt 

50 kuruş 
tu 
3R 
i5 

!-O 

88 

13 
75 
50 

,. 

" 
" 

3 - E ~i.t e tı-ll-1940 tzrlhino rııstlayan pnz~rt st gtınn s•ıııt 14 de ı.ıu, a 
k ı.. l • 1 md konrt· M• ır f Mnıtnrın~n dııirPslnoe mnteş-ı ı:d kO'Dl-ıyoaeJ y11pılac1Ktır. 

4 - •fov ki.at toı:rirı.,t miktfart ynktırıda Vlllllııa tH•r mrdde İn hİZıt"tndR gösl ilm" f 

2 _ Tılaaiıa hcdcll ri ve teminatları hiaa!_nrı.-dr ~öster~lmiıtir. 1 
g _ la aıddeler Kom~y•~da uı·-ycut numu ecl~rıııo gore ılıaıe:aldır. 1 ğmd 
4 - lateldilcrin leyin edilrn gün V<'Si!atla Gi.iın641Md l Aslı.: ri aatıı:ı alma lı:oaiayo.,u rın mürı. c 3al etmeler O 

Yiyecek eksiltmesi 
5 - 1 t klll r :·icıır t Oıiasıl!lc~ nkc.y~At _o dn~lnr ıruı. d"ir bolg~ lbroz 1 om l IP,'dır. ış ır. 
6 _ l.;t .lllı)r :.H9G oum.,oıralı kaau ıao 6 ıocl maddA ı rıbkA'lııoa gorn muvnk t temioııt 

JJJskl>uı v •\.U ro ktuplrrı ı eksiltrıuıye bışl11111aıhn bır saut evvehcıe ka for t dırik pt"f c k ve ek-
Ciui !.iı:ailtme !( n'i Tnıihi siltmP. sııatleırı d kotnl'5Y0 n ltrn ~der.Pklerd r. 4 _ 4 

Wilı.ları T11t11ı lılt ta iaatı 
tile Lir Xr. Lira ~"· 

Patatea 20Uuo tOO 46 Pnulıt 20-11 -040 
SetıD ıo 'f i ' 0 BO ,, 31-11 -940 
Pıri•t ııcoo Jl60 ı~s 75 ,, 21-ıt -9tO 
l•lr•r 11000 1870 140 25 ,, :?l-11-940 
J:ua fas•lya 15500 26BS 1Q7 63 " :12-11-940 
Ne~•t 300 1821 99 0') ,, 22-11- Q.;O 
Bıy& Peyı:ılr 2810 1960 l 47 ,, 22-1 1-9•40 
••kar 7Cto 2870 215 '15 .. 25-11 - !'140 
K• rH 1tt i 20COO !600 ro ,, 20-11 - 940 
iı••• ~2000 U!6 107 6~ " 20-11 -940 
04'.a 456000 46GO 3~2 ,, 2!-11 -940 
Gu Jlfl 10000 HOO '.l2:l " 22-!1 -9rn 
s.~.. ~ıoo s 2•0 243 .• ~;-ı 1-9.10 
Zeytia 200 840 68 ,, 23- 11-940 

Trabzon m1ntaka K. Satıoalma komisyonu r<'isliğinden : 

li 
H) 
1 !) 
H 
u 
1:; 
11 
10 
10 
11 
lt 
10 
10 
11 

] - Ynlı: ıı rıd:ı miktarı vnılı yiytee~. yem ve mııhraıkat mıddelcri bizıılarıadıı rösttrileo gün 
ve saatlarda pazarlıkla • tın alın c;:ak.lır 

2 - Tıbınin bedelleri ve lemindlnrı biz larrndıı göst,.ıil miştir. 
3 - Bu maddel•r ko:niıyondıı m~vc ıt 01ıırıınderinc ~Öre alıHeaktır. 
4 - 1.teklılerin tı:rin edilen glin ve onatta Gümüşanedc Aıkeıi utınnlmıa k:omiııyonuna mür c.ıat 

ı lmeleri. 3--t 

iLAN 
1'ral:.zon c~ımJ urlu~u da : 
Gayrimeckulin buluoduğu ma

hal 
Yomn oabiyesi11in Oıuz köyil 
Oııyri cakıılh, c'nıi ve 

hududu ve mil:tarı . 

Tarafları ırmak ve Vali oğlu 

lüleymaıı oğ'IU Hııaao ve tısrikiam 
va Veli o"rlu kibıır tarlalarile 
mllh-iut bir t rlaıııa dörtte bir 
hırııesı. 

Tnkdır c u an tıy t 

T .. n 'D o'" ('l4iJO) lira b"met 
kooulmuı;tur. 
Artırmarıı yap lac fi yer, güo, ue.t 

Traor.on icra dt.freEi de 
9 - 1 ~- 9 ıO ? .. :r: rteai gUc.n 

s t :o d 1 

l teı- u ~ayrııncrnkuUln ~n 

Lahana eksitmesi 
TraDzoo mmtaka K . Satınalma K. reisliğirden: 

1 - unbirı kilo lahena puarlıklo. s~tın alın c ktır. 
J/9Jıe111mtn bedeli Jörtgüz teminatı <•tuz liradır. !~ ıle~i 
25- ikinci T~pin 940 P ıartesi günüdür. lsteklılrrın 
h•l!l ıintle Ga onüş nede Askeri satıne.lma komis11onıına 

istinat duvarı inşaat eksiltmesi 
Devlet Limanları işletme umum Müdilrlhğil 

Trabzon Şubesinden : 
1 - 375 lira 6~ kuTtış /:.P.si/ bedelli Yoroz /ene 

rinin istlnacl davarı inşootl ô-11 >40 t~rıhinden iti a 

m~rac•otları. 2 - 4 

Mağa7a icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : . 
H.,,,,; mahaseben n U•unsokak -Jaki 151 N~.lu. mıtı11 

SHlllln seei/c icar b•deli olan 45 lira üzerinden l,,r sen•· 
ltlı /cirJt.sı 21 gün müdd t[P. arflırmaitJ çıkarılmrılır. 

r•n ı .c tün müddetle açık eksiltmt>qe konulmuştur. 
2 - Bu işe ait /ennf evrak şr;n/ardır. 

A) fr,şif cdoeli 
B) Fenr.t şartname 
C) Mulc.ofJe/c 
D) Proj 

~lcıUtm•ge ıirmıdc i$fe11~n/cr r;Gl:.~rıd.tı ya~ılı lceıf/ 
ewrelcını ıörmık ii%re DerJ!et limanları i letmr r.ımam 

Şutume~i 8-11-940 tari lıı nd rı t b d 1 L 
nup . 11 :.ı e. unların o r,ayri mea 

itıbuen 939-652 No. ıle Trıı zon kul ıl t 11 · e emıo c• ı mış alcalnrıoın 
icra dııirntiain musyyeo ın:ına 
rHıı:d3 huke tD görebıl t-ııı içi. 
açıktır llindıı yuılı olADla•darı 
far.la mt lılmnt al.ak. istir~nler, 

lll Cmu~oclan f zfaya Çlkll"nzsa CD 

pk artırnoıo tahhudü b"ki kalmak 
üzere rlırmn oa gün dı:bn tem 
a:t ve on uııc ı güoü tnklp Adeu 

İf~U ıartauuye ve l)J9 . 65ı eea. 19 12.9 o Pctşcı be g!ln(l sıınt 10 
ya ••••ruilo a emuri yotl iıı:e la )tıpı. cak a thrmada, b~deli satı~ 
aıırı.eaat etmelidir. ' 

ıt~yoni alııcnğıon rüçh:ıni oları di 
2 •· Art:rmayı iştirik: i iıı 

yıılurıda yaı:ılı byınctin yfiıdı ter al caklıların o gayri menkııh· 
le temın c ı imiş alac~kl r mce-

yechbılçuk: aisbdiadc pey voyıı 
millibir Bakoam teminat mek:t bu . cmıundıı.n f zlayıı çı ·ınıık: şartile 
tcvdı cdıl*'CO lır ( 1~4) en çok ıntı• Dl"I ihale dilır Bôy 

3 ·• fpgl k obıbı ı:ılncaklıla le b"r . d l elde rdılmrzse ihal: 
ı~ dif or aJak:ad11rlarıo ve irt fak y mlro :ı:. ve aahş t lt: i düier. 

h~ kı uhi ferin '1 er yrı 0 ta ı uzc 6 Oa ri m nktll kecdisine 
rındelu naldımoı uıuauıilc fmiz ve ihale olun a kim 6 d rhal v ya 

murafo dıir oları iddıııl rını ııb11 

itan tari iodeıı ılıtib r !l onb f ua 
içinde evrakı müabıtel rilc b rlikte 
mcmurıyetimıze bıldirmeleri icap 
~der. Ak&ı br.lde hul:ları tapu ei 
cilıle sabit olmadı! ca s tı1 bcd~. 

liaia p:ıylıı~maııındao harıç ltalır 
4 • Gösterilen günde nrhrcn 

1a iştir it edenler arlırmy şıırtı:ıa 
aıesinı okumuşvc lüzumlu ıualQ. 

mat ulmış ve bunları tcwa.:o n ka 
bul etm•ş ad vo ibtibar ol our. 

5 • Tayla adilen zaınaoda gay 
ri neaku üç defı. bagırdıktan fiOD 

ra en ç<'k artırana ıbale edilir an
cak. artıraıı belelı _ awh men kıy 
metıD yı;:de ychnış beşini bulmaz 
veya ntı{ :ateyenıo 1 lac t Z:ı!l ruc 
hui Olau diğer alııc: klıl, r bulu. 

vıml Ü'ıll"t içindn p:ırrvı vr.r. 
ll'll'lbo ıLcle lcr.rıırı feabolunarak 
ite d ldea ovvclen yüksl"l teklifte 
bulunnn ltımsc arzotmış oldu§'u 
bed ile almağa razı olwıız veya 

bulun~az a hemen on güa müt
telie artırmaya çıkarılıp en çok 
artırıma ihale edilir. iki ih le nra. 
sındııld fark ve geçen .günlor içiıı. 

de yüzde b•şlen hcıı.no olun c:ık faiz 
,,.c aığer z r-ırlıır ayrıcı hukmc ha
cet t: laıııi:sızın m muıiyctimizce 
alı \dan tah ıl oluııur ıu:ıJde ( ı U) 
gayrimeaıtul yukarıda gösterirlcn 

9 • 12 • 940 taribinde Trabzon 
ic a memurluğu odasında işbu ilan 
ve gö,.teı ileıJ artırma şartnamesi 
dtıı ıd Mh oca~ı oldaca~ı ilin 
<'lunur 

M•v~kkat teminatr 338 kuruştur. 13-11-940 tarihir;ıt 
ıoıa11 çıuıamba günü uıat 15 d .Vilaq~t malcll 1ru11ti• 
toplenacak olsm daimi ~ncümende ıhalosı g•pılacoktır. 
/delc.lilerin muvakkat teminatlorile encıimene maracttatları. 

mütliirlüjd Trabzon şube ç[ m • !iirliiğüne m , ac u1t edebi 
lirler. obuğuna 25 kuruş 
r•#•/ - Bu iş• ait mrıvaklc.at teminat 28 lira 17 ka. fia k On U ldu 

4-4 

Tamira~ \,..;ksiltmesi 
DEFTERDARLIKTAN: 
600 /Z,a ktşi fbPde'li Vükfıkebir kazası lıükfi.rnet kona. 

ğının tamiri 22-70 940 larilıinden itib1Jrt'n 15 gün 
rnaddetle cçrk eksiltme11e knnulmuştur. 

Eksiltme 7- · 1-940 tarihine müsrdi/ perşembe günü 
saat 14 de yopıltJcağırıd n talip olanlarin gevmi mezkurde 
ticartt ve nafıa müdtiriueti vesikalari 1~ ve 0/o7.5 mu vale.. 
kat teminatltırile birli/ede dP.fterdarlık makamına muraca-
l'lfları ilôn nlunur. 4-4 

~ Gümüş yüz kurusluklann 
tedavülden kaldınlmalanna dair 
Defterdarlıktan : 

Gümiiş güz kurr:şlakların qerine gıimüş bir lir lılc.-
1"" Jaıp ve p iqaS7ya kafi mi/et rı çrkardmış oldıığ•n 
da11 tümriş güz ku,ıış 1 kların 31 kawnisani 9'1 tul
lıinden sonra tetla ı,ülden ka 1dırılması lcararloşlırılmrş '1• 
i• itibarla 1 Ş11bat 9-41 tarlhint.l•n itillartın artık teJaviil 
etmig'!ctğinden elir.de ıiimöş qrız kuruşluk bulananların 
bunl.ırı mııl,andıklarınn, Cümhurİl/t!l M rkı • b 1nkası şu 
6.ıl bulu'llmıgan yulerde Ziraat bankalarına tebdtl etti 
rllmııi ilan oiuncır , 8-15-22-'9 

4 - Ynımi ihale olan 2J-11-!J40 ıünö saat 15 Belediye Riyasetinden·. 
ti• taliplerin Tioant •dası ceqa N.ıfraca tanınmr1 ve 
rhlig«tli ıutalarôan olması ıarttır. T~minat makbuı/ati. Şehir halk.mm 'De hillı ıss:ı /uk.ıranzn h ş'ıca krş· 
le •ırlilcte Devlet LimtJnlaTl işletme umum müdrir/ğiü ~k 771 lh ık.ıt maddr.lerind n oian fmdık kab1J~unun be-
Trabson ıuhesi Mıidürlıiğande mit€şekkil ka'11is ona wııi · er çuval na Büediye k'lnununun 15 nci maddrsinin 43 
ro~ant rq/ımt:leri ilan o'anur. 1-4 üncü /ık-~ sr~a istinaden B ledige erwi m nince (2!ı) ku. --------------------------1 ruş a~arı,ı fıgot folJin edilerek bu ftgat Vilii9et idcr• e 

Belediye meclisi T şrinisani hegetır.ce de tosdilc. edi m'ştir. 
_ . Fındık ka.buğu1Un bu sme için b 'dem(l bu fiyat 

içtimuının ikinci inikattna ait ilôn uze:ınde~ satı!ması ve clind• fınclık kabuğu mevcilt o/. 
dugu lıaui' yuk.sek fiyatla satm,,fc ist11ııer1. r;ıtf.Ja 'lJermi. 

BELEDiYE RİYASETİNDEN : yenlerin fMl}ahut sair suretlerle bız ICarar hilafına haro. 
Muk rrer oldu 1a üzre Belediue Mı c 'isi 8 -1 l 910 ket ed~nlerin Beledig mevzu tı doiresinde şiddetle tcc. 

Cuma tür.ii saat (i-1) de içtima cd~rek aşoğıd~ y ıılı .:!Jle o anacakları ılôn o unı•r. 1-4 
rasnamegi müzakere edeceğinden aza arkadaş/ nr. ltş /· 
/eri rica o/a,,ar . 

RUZNAME 
1 - JJe!etllge Rf!i inin bir sene/ık mesat ropo"U 
2 - Vilaget t1akamının 1910 yılı Beledige bütçeıi 

i11rinde yaptığı ta.ddlitın tctkıki. 
3 - Viligd ı;ınkamından tasdik edilmigerek iade 

ol•nan sa iıletme idrıresi mi 1hCJk butçesinin ger.iden 
taıuimi. 

4 - Tahsil kabiliyeti kalmayan bczı 'lJergi ıne r.e-
simluin talıalckulctan ttnziline dair iielediye :n: cümeni 
masbataıının tetlcilci . 

han icar ortu ması 
Vilayet aDimi Encümeninden : 

HuJusi mf. lınstb n 'n r~1c.ıu- Ç'H/lr mahFJllesindeki 
23 Jö11ü.m tar/asile ir h .. nenin sah 'k lcu bedeli olan 
(192) lira ifaerindtn iiç smelik kir sı J5 g n m!ıddetle 
aritı,ma;a ııkarılmıştır. M v:ıl:lut t m· ati ( 14} lira (40) 
lcaruşlar. 21-1 1 - 9ıf0 tarihin• çatan perş mb • günü saat 

15 de Vilaget malcamrntla top 1an c k olan D ıinıi Encti. 
mınde ilalHi yapılacaktır. lstelcli!erin mıvılc.1'.at temi· 

natlarile agni ııhı '" saatta Encümene müracaatları. 1-'f 
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