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Fransa 
Ve yine Fransa 

M areşal Peten Fransız 
milletine beyanatta 
bulunarak Fransanın 

llıukadderatını tayin eden 
•on sözünü söyledi ve geniı 
salabiyetJerJe techiz edilen 
darlan da nihayet Fransanın 
bütün idaresine hakim mev
kii aldı. 

F ransanın demokrasinden 
uzaklaşarak, dahili ihtilaf
ları bertaraf ederek tek 
cephede mütekasif bir kuv· 
Yet halinde çalışmayı eıaı 
kılan bu kararı Franıanın 
tarihindeki mühim inkilip· 

lardan birinin taııdığı ehem· 
lllayeti haizdir. Zaten top· 
rak ve menfaatlotrine baş· 
kalarının göz dikdiklerini 

iören milletler dahili yıpran· 
maların telifini asırlara bağ· 
lı zararlarına yeni hadise· 
lerle de tahit olmuşlar ve 
çıkar yolun ancak bu isti· 
kamette olduiuna kanaat 
getirmişlerdir. 

Demokrasiye veda eden 
Vişi Franıaıının yeni haya· 
ta dönüt noktasındaki in· 

tibak akiılerioe bundan ıon 
raki haberlerde vakif ola· 
cağız • 

Yeni bir rejimle yeni bir 
kalkınma kararı, Fransanın 
bugünkü karışıklığa biıaııe 
kalmclsını temin, etmiyor. 
bızc:e Fransa Finlindıya 
mevkiine ıeçecek bir hazır· 
lık doneıı ıeçirmiyeı nam 
zettır • 

Mailup fraoıanın düne 
kadar oıao mütareke dev. 
resınde Alman tazyik:ind~n 

kurtulduğu vaki deiildir. 
Alaıanyanuı fraosaya karşı 
olan tazyi"i iş bırhgı esaıı· 

~ dayanıyor. ~öyle oldu. 
guna iöre F ranıaoııı bugün . 

kü vazıyeti mutla"• Alman 
zaferiııı alakadar etmelidir 
Yokıa Almanya biç bir za· 

man Fransayı tazyik etme
nin manaıında kendi zaferi· 

ni hariç bırakamaz. Şu hal
de dıktatör bir ıdarcnin ilk 
adımını atan Fransanın Al· 
manya ile yaptıiı iş birli~i 
ne zaman fili ••haya intı-
kal edecek veyahut harbin 

daha bir çok ıafhasını içi· 
ne alan uzunca bir tarih 
mi Keçirecek ? Petenin be· 
yanatı ıon mütaleaya temas 

etmekte ise de harbin müı• 
tacelen intacına çalışan Al· 
manyanın bundan sonraki 
t~zyikinin d~ha ıiddetli ola· 

Fındık kabuğunda ihtikar var! Türk Hava 
Fakir fukara sızlamp duruyor.. Kurumu. · 

~ "" Her sene bu mevsimde 10-15 kuruşa satılan fındık kabuğu bu sene 
daha şimdiden 25-27.5 kuruşa satıhrsa buna ihtikar denmez 

Kasırgalar içinde kıvra-
nan dünyanın ortasında 
güzel yurdumuzun ve muh· 
teşem sulhumuzlİn ceaae· 

de ne denir ? Alakahlardan alaka bekliyoruz . 
Fmiık kabuqu, fakir fu · 

karamn yakac•k hususunda 
zaruri ihliyacmı karşılıyor 

diye. şehrin sıhhi vaziyeii 
ni berbat ve perişan etmek 
te olmasma rağmen bütün 
zararlarına göz yumup gi 
diyoruz. Her sene. bu mev
simde 10 - 15 kuruşa satı 
lan fmdık kabuğu. dah!l 
şimdiden 25-27,5 kuruşa 
satılmağa baslanmıst1r. Ne 
oldu. harp var. darp var, 
hariçten eşya nazlı geliyor, 
nakil ücretlerine zam ya 
pıldı, şu oldu. bu oldu di
yerek fındık kabuğuna da 
yüzde yüz zamlar yBpacak 

Nazif Ergin 
Rize ve Artvin havali· 

_ıinde bir teftit seyahati 

yaptığını yazdığımız Üçüncü 

Umumi Müfettiıimiz muhte· 
rem Naıif Ergin cumartesi 
günü geç vakit sahil yolile 

şehrimize avdet etmiılerdir. 

Üç. Um. Müfettişimiz, 

dün sabahtan beri Parti bi • 

nasındaki dairelerinde meı· 

gul olmaktadırlar. 

Beyaz ekmek 

Ne zaman? 

ve zavallı fakir fukarayı mı 
soyacağız. 

Geçen sene Fındık Satış 
Kooperatifi fındık kabuğu· 
nu 15 kuruşa satmakta idi. 
Kooperatifin mutedilce olan 
bu fiatı, fındık tüccarla11n· 
dan bir kısmını memnun 
etmiyordu. Fakat onlar 
memnun olsun. kat kat 
ofan on bin/erinin üstüne 
yeniden binler ve on binler 
ilave etsinler diye zava/11 
f Gkir flkaramn soyulup git-
mesine tehammül edecek, 
ve iztıraplarmın artmasını 

sükut ile karsı/ayacak mı· 
yız ? Fmdık kabuğu ne 
hariçten ithal edilen bir 
metadır, ne de şu ve bu 
raziyet dolayıslle uğruun· 
da yeniden ve faz/adan 
masraf ihtiyar edilen bir 
maddedir. Dün ne idise 

. bugün de aynıd1r, zerr~ 

geçim itibarile orta ve or· J t~nde mesuduz. ~u. saade· \ 
tadan· aşağı olan kesif halk tın sırrına ermelıyız • 
tabakasını zorlamaktadır. ~ · ~ 
Fmdık kabuğunu en çok Tora göklerlnhı kerunması, 
istimal ve istihlak edenler Tnrk ordıısuuun kanat1aam111 
de bunlardır. Binaenaleyh gibi çok bU1tlt n mukadd11 

bir duayı yQkleumit b11l11HD 
en çpk darlık çeken vatan · Ttırk Hava Kurumu bu mllletlrı 
daş kafilesinden şunun bu· aziz baırındın yQkıelmlt bir 
nun faz/adan hem de çok feraa-at Ye haml1et ecatıdır. 
faz/adan fahiş karlar temi Bk feragat ocaiıdır, çllakQ: 
ni yolunda, yenidfln taham· orada çılışınlar dnıoın adımı. 
mülleriııin fevkinde ft.dakar ldelllo adamıdırlar. ve Mıddedın 
/ık mı bekliyeceğiz, bu ola· uzıık Tiirk a-oklıri kadar berrı~, 
maz, mahdut eşhas nam Tıırk ııokleri kadar eoıla bir 
ve hesabma binlerce ve on ııa1enin almosferll• a-ulılanırlar. 

binlerce insandan fedakar- lir hamiyet ocatıdıı, t:Oı· 
lık beklenemez. işe derhal kQ, TOrk milletinin ~aml7etin· 

den doğmuştur. O, baml1etle 
el koymak, klm ve hangi yawıror. Ve 01 hımlyet kadar 
müessese olursa olsun ebedidir. 
- doldurması da dahil ol laktlıp bu mllletl kıadla• 
mak üzere - Fındık kabu- ı.itlrdl, oı benllA'ln• kanttar· 

ğunu nihayet 15 kuruştan dbu. Butlkb:a~~~~1~11!1~1
1:~:k !:::: 

b. . k er 11 • 
ır santım yu arı sattırma· f seseler; bu kendine ıılmıala, 

mak lazımdır. FiatlandırdJk- ı benuae knuşmao11ı 1arat101 tı· 
tan s Jnra. kaçamak göste- ııthllrlerldir. Bu mD11ae11ltre 
ren/er. gizliden faz/asma babalarımın oldağıı gibi 11rııı, 
satanlar oluna onlar hak· e.ıat1arımıza ftldutu ılbl lbtl· 
kmda da kanunun emri ye- mam Ye ntaaımu11 oldufu 'al· 
rine getirilmelidir. lf.Jakall· bl aşk ve muhabbetle 11rılmı· 

kadar fark qöstermJyen ve 
böylece yine zerre kadar 
fiat zammına tahammülü 
olmayan bir şeydir. 

Esasen hayat pahalılığı, 
11111işet darlığı. kazanç ve 

. 11111 • 
lartn ehemmıyetle bu mesele) Bilyltk: şair TeYflk Fikret 
üzerine dikkat nazarlarım 1 bir şiirinde •'Toprak tıhlt lıter, 
celbederiz . asuman k11r•an,, tıemltdl. Top· 

HARP VE SİYASET 
~ ........ -... -. ... ,., ... 

Alman - Sovyet harbinin 

rak yine şehit lıtemelr dt de. 
nıa ıdl7or, fıkıt asuman, 11· 
tık kanat lallyor, kartal lıti7or, 
oda batrında C>ı eYl&tlarıaa 1er 
TerİJOf • 

K11ır1ılır lçladı kı'1aaaa Üçüncü ayında .. 
· · · "k k dlloyaaın ort11111dı, 11111 rur• 

H arp ve sıyaset ~şiarı ~ıttı çe arısmakta ve için· dıırııllzuıı " muhhttım 11&lhum.a· 
den çıkılmaz bır vazıyet almaktad1r. \ 

Karlcık undı_n yapılan !liman - Sovyet harbi ikinci aıymı bitirdi ıuo. ıeonetlnde, ındlteltrdıa 
... - .. _ _ . . . ' uzak, hu:1•r l9lade J•tı1oruı. 

ekmeklerden ıikiyet eden- uçuncu aya gtrdı. !Umanlar, Rus toprakların_da ha!/J ıleı · 1111 mt1ut ınnlerlmiılo deva• 
ler çoialdı. Bilhassa miyde !emiş olmakla beraber. Sovyet mukavemetı henuz kırıl- edeceaıae ıa11111oruı. Çlhakt 
!erinden zoru olanlar bu şi mıs değildir. bugnnlerl yaratan bls11. enları 
kiyetcilerin başında yer Cephenin şimal Ye cenup kıııml•rında şiddetli yaşatmasıuı blll7oruı "fe bil•· 
almaktadırlar. Herkes soru· muharebeler cereyan etmektedir. Karadenizde ffikolayef oeğiı 1 

k k harp limanım• zaptile 11/manlırın mühim bir muvaff a· Oa ıoıı ıonrı ıaalı blr 
yor : Beyaz e me ne za· '- gllo.Un batıraaını ıatar vı ra· 
man ? kiyet elde etmiş olduklarına şüphe yoktur. Eğer, cenup- tatırkeo, 0, oaah eüuler• ta· 

Bizim aldLğımız malüma· ta kazandık/art muvaffakiyet gibi şimalde de, leningra· kaddum ıdeu ııtıraplarıciı hı· 
ta ıöre şimdiki karışık ek· dm zapt/le ;kinci bir muvaff akiyet elde edebilirlerse. cep brla1aeak, t11urumuu ı.u 11tı· 
mekler daha çok devam henin merkez kısmmdaki durgunluğun birdenbire faali· raplarla bileyecek; 

etmiyecektir. Hali1ı buğday yete inkılap etmesine. Smolensk önlerinden itibaren Ve mecbuı elllllr11k ao 
Moskova"a dog·ru yeni ve çok şiddetli taarruzun basla- ağu11toslar yaratacak eaerJlJI ekmeiine kavuşmak hemen 1 

1 
iti 

masma intizar edilebilir. ılmdldeo ldba.r etmek e an e 
2ün dejilıe bile hafta me· çektitlmlı ııtıraplardın den 
ıeleai olmuştur. !liman - Sovyet harbi. bir istila harbinden riya· almıt oldutumuıu lıbat edtc•· 

-===========' d•. bizzat lcendilerln de söylediği gibi. bir imha harbi- ı ı 1 , 

cağ•na muhakak nazarile dir. Zaten iki ay/ılt harp hareketler/ de bunu apaçık bir Yurddıt 1 TQrk Hın Ku· 
bakılabilir. O zaman Fran· surette göstermektedir. rıımuaa 7apacatın yardım, ••· 
ıa harbin neticesinde sulh !limanlar ne yapacaklarsa. şu önümüzdeki dört tan ınılniD, ordu ınılaln, 
maı d h kıtıramanhk ıiu7guaun ın gl· asın a mi vercilcrin hı· · b h ft z & d k b I t · d dı'r/er Çu~nku-d eş a a arım a yapma mec ur ye ın e . , zel Ye en uıl teıatıaru olıcık· 
zaıın a mevki alacaktır. ondan sonr•, mevsim dolayısile şimal bölgesinde hare- tır. 30 Ağu11tgıtı baflı7aoak 
Fakat bu mevki. müthit bir kat temamen durur. !iz çok kuvvetli bir vaziyette ka- bayram v& batta. seotn erı btl· 
inhidamdan sonraki yeni lacak olan Sovyet ordusu karşısrnda kışlamak, !liman- yok sevlaç gunun, heyecan gl.· 
Franaanm mukadderatı için laım hesabına gelmez. llskeri vaziyetten olduğu H.adar nüo, ve bir hamiyet dUtQaQadOr 

hayırli olacak mıdır ? · siyasi vaziyet bakımından da !liman/ar için bu .11Jtlce Ihsan Glilteki~ 
Cemal Rıza Çınar iyi bir alamet sayılamaz • Ark.&11 Uddt 

· -~ 
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Yeni Sıhhat 
Müdürümüz 

Karadeniz Fındıklarında Canlı ve Cansız Bütün 
Bilecik Sıhh~t Müdüı· 

lüğünden Vi!Jyetimiz Sıh
hat ve içtima.~ f[1uavenet 
Müdütlüğüne tayin olunan 
Dr. Şükrü Göksu şehrimize 
gelmiş, vazifesine başlamış· 
t ı r . 

ziyan yapan hayvani nakıl vasıtalan hakkında 
Zararlılar 

Mışrutiy~tin ilk vıllarında 
seyyar hükümet tabipliği va 
zifeslle şehrimizde bulunan 
ve bu itibarla muhitimizin 
yabancısı olmıyan Şükrü 
Göksudan Vilayetin sıhhi 
ihtiyaçlarmı karşllamak ro· 
funda sarfedeceği mesaisin· 
de muvaffakiyet/er dileriz. 

Türk hava 
kurumu 

Yazan : Dr. Bekir A\kao içinde iegaz. t1yaksız, hal 

gen7~~;a~ı=üc:d1ele 6teknis lcaları iyi teharü~ etm._iş iki 
t.:.r en u ita 111ntim uzunlu/et• bir larf 

i~rege karıı J38 senesinde bulunıır. Bu larf filizin ili 
ır mücadele u~ulii hu/ kısmını ger. A'"aaıya doaru "' i i . ' muş .,,_ r 6 6 

g netıce almııtır. Usai derinlere gider. Dallarda 
Şllcar: Evoel<i d ı· · · - b l ·1 d bir . . . e ıgın agzı açtığı a ıa erı er için e 

Çt'1ı ıle tenlşletilir ve iki sene kadar r;aıar. 
~~;:• bu delikten delılise ilk sene zarfında 40-60 ıan· 

~ ış makinesi gaı· danl • 'l · le d d bır 'kd ıgı .e tım a ar aşağıya in i~i 
oe ;:;.le ar gaıgağı sıkılır oakidir ( Balachovvskg,ye 
k e 1 sonra baimıımu ile göre) ltırf lar ikinci . sene 
apalclır, Uıal basit ve ilkbaharında pup olur. Ma 

;.caıdur. 24 saat ıcmra deh. gıs ve Haziranda kahil bö 
~zdelci bütü.n larf ve kahil cek yuvarlak bir delik aça-
aşereler ölürler Ba - ralc. dışarı çıkar Böcek si-

Brştrratı birde dele kışın yap l . Zı' maclca 
ır. ıra z yahtır. Bacakları · sarıdır. 

Yer yUzUode her şey t ı ıın hastalıklı dalları b•l Uzanluı·a Jl - 16milimetre· 
dlr, terdi ıeveııer . an . malc le l 
varlıklar ferdin b' ılıtıraslar, lilc.l . 0 aydır. Brınların de dir. Dişi yumurtalarını genç 
kıııı ve ıö.ııtıkt"'r Fayıtı kadar erınden ha rica sufor sı far/ /arın kabukları cıra sına 

t l( • not olmayan zar y; -d l k va ın ve lııtanını h · ag an ı ların •crı koyar. 15 fÜR sonra çıkan 
ve hamlyetıı milleti 

8~~en asıl afif eğri •lanı mrıoaf ıktır Zarf filizin ilik kısıfüna 
nl, llHleUnfQ vat er r. Beka- •ega ba iı için hususi bir dojru yemeğe boşlar. Larf 
ho"a • anıoıa baya alet ga t l b l "' ara, onu y t k P ırı a i ir. pislikleri ise açılan bir de· 
yea Jeııay aşa 1, ebedi7. B. le 

v asını . .. ır ç~ kitaplar haşe lik ile dıcarı atılır. Bu de· I re . 6 • ., 
ç k oııo; gOıılOnde binblr 91. gı cu etmek için keıilmi~ lilc sonra kapatılır. Ziyanı 
e yaratabillr. F.~er bu çiçek- ve bir az kwumuı meve tanımak kolaydır. Gözler 

ler bedll flega f d le r 
1 

5 1UD blılerln ınahsulQ • ın 1 dallarını top inkişaf etmez, yaprak ve 
;•1 Çabuk •olarlar. GoalQnde raa_ıa sokarak oega fındık filizler solar. 

0 ını1an blr ~lçek "aratma'- taçları k 
J ... l na aıar• tazalc Uç lcarusu meydana ıe 

vı Yııoatmak lstlyorııan ora•a' o arak le il 
yalnız. vıtau , 6 m\11 t J d u anmajı tavıige tiren yalnız ba haşere de-
l e su2ı. e eriler haşere ba usareıi ğildir. Bazen X yleborus.'lar 

'tııır doen Oreteilo çelenkl "erle,. aıa -, t 
J d ··• ş uıak dolltırı ı'stı'ld b d d d' L · • ç"leıılc •olmaz, ıenlnle e erler b ve un an maa a ığer uaş-

7•ıar, ıenı raıatır. 0 • u d•ll•r zaman lca ıebeplerden de uc karu. 
İhsan Gültekin ::111::.~~ınıp YGlcılır. Bizce scı haııl olmaktadır. 

-=~========-==~I tecrübe u~ fındılclılclarda Çare: Sonbaharda zaif· 

Al 1 U 
ıdılmeşi lizımdır. /ayıp sararan ve kuruyan 

man ar k ç urutan veya filizleri kesip yakmalıdır. 
leningrada F Larf kışın derinlere degitA 

iliz solduran tiğ[nden bu filizleri de top· 
Dog"" ru ·d rağa yakın rerden kesme-

yenı en (Ob,ral·line•ri ) lidir. 

F Bır iki s 
aaliyetteler. . sol B •eni/ile filizler M 

- ar. ıııen kurur. Bu.,./aruı OnCS Veya 
Londra 18 ( A A ) S K k k' 

Salahiyettar ınahf'ı'ı · - OVyet IVrl urt 
ı ı erde Al 

Vilôyet maka·mından : 
1 - 3634 numaralı milli ınüdafaa mükelle· 

fiyeti kan unu mücicince tahrire tabi binek oto, 
mobiH, kamyon. otobüs, motosiklet. bisiklet, ara
ba, at, katır, eşek., öküz gibi her nevi canlı ve 
cansıü nakıl vasıtaları sahiplerinin bu vasıtalar, 

dan birinin sablması tıeya her hangi bir sebeple 
elden çıkması halinde şehirde milli müdafaa 
mükellefiyeti komisyonuna (Seferberlik bürosuna) 
bildirmeleri lazımdır. 

2 - Keyfiyet evvelce de ilan edilmiş olma· 
sına rağmen bazı kimselerin ellerindeki nakıl 
vasıtalarını sattıkları veya diğer sebeplerle elden 
çıkardıkları halde lıtildirmedikleri anlaşılmaktadır 

3 - Gerek altı aydanberi şimdiye kadar ve 
ğerek bundan sonra elinde bulunan nakıl• vası· 
tasını her hangi bir sebeple elden çıkaranların 
hemen şehirde milli müdafaa mükellefiyeti ko
misyonuna Vilayet seferberlik bürosuna köylii· 
lerin ise muhtar ve ihtiyar heyetlerine bildir
meleri be buna riayet etmiyenler · hakkında meı 
kür kanunun 67 inci maddesinde yazılı cezanın 
tatbik olunacağı bir kerre daha ilan olunur: 

Dükkôn icar artırma temdidi 
Belediye Encümeninden : 

Hal binası dahilindeki 9 ve 1 O numaralı dükkanla· 
nn Mayıs 941 mali yılı gayesine kadar olan icar artıf" 
malart 26-8-941 sali gününe kadar temdit edildiğin
den, taliplerin temim1t makbuz/arife ayni gün saat ( 1.5) 
de encıimene müracaatları ilan olunur . 

Dükkôn icar ortlrma temdidi 
Belediye Encümeninden : 

Hal binası içinde 56 8 ve 18 numarali dükkanların 
Mayıs 941 mali yılı gayesine kadar olan icar artırmala· 
r1 16 - 8-941 salı gününe kadar (10) gün temdit edil• 
diğinden talipleri teminat makbuz/arife aynı gün saat 
( 15) de encümene müracaatlar1 ilan olunur. 

man arın Leniııgrat . . • T bl (P,o/yphylla ful'/ ) 
t' d ıstıka- e 'ıg"" ·ı u. 

me an e yeniden t . 'k . Manas, kıvrık kurd ve p t N k 1 • t 
raııııa baılaınış gi~Zyı~ .. le- Bu teblı'~e gö bazı yerlerde kadı IÔkması 1 o s a a 1 y a 
t"kl . gozuk 5 re u erı ve bu y · f Alm l ismi verllen bu larflar top· 
ti~ eıtonya böı;:~ind:aHle- aZnaayrı.ıant Verdiği rak içinde yaşarlar. Boyla- e k s ı· 1 t m e s ı· 
nıngrat demiryolu "u . e- rı 7 -8 genişliği ı ,5 san· 
· k' zerıııd Mo k · ın tfaf eyled··· e 8 ova 18 ( timdir. Başları sarımtırak 

ıgı Ve Ukr Sovyet . A. A, ) - E p T T M d 1 d nıda ise Ruıların o· ay· nın tebl~~nıyet istihbaratı vücüdü bey!Jzdır. IJyakları rzurum • • • Ü Ür Üg-Ün en: 
geriıiııe çekiloıekt •ııyeper ıgı · Ku üç çifttir ve vücüriü kıvrık· 
rada kuvvetli m" de fve bu. yet ınukav~meti~vett Sov- tır. Bu larflar en ziyade 1 - Haf tada mütekabilen üç sefer ve qidiş geliş 
1 ·1 · u a aa nıe Şan Almanı e arşıla· kurnsal ve omüs/ü toprak· bir sefer sayılmak üzere beher seferi 3000 kilo ag·ırlık/J 1 en yapınakta ld • mütemad' ar muharebeye 
zaıınedilmekted' 

8
° ukları 1 •Yen Yeni .. .. !arda yaşarlar, Neşvünema işlediği müddetçe kamyon işlemediği zamanlarda araba 

üzerine köpr·· .ır. u nehir har göndermekte cuzu tanı- sını 2-3 senede tamamlar ve kızakla nakiıyat yapmak ve Hasankale, Horasan, 
lay ol-adıaıuveınşRasının ko. arp ıneyda l ve bunlar Fındık kökünden maada Eleşgiı t, Karaköse. Dlyadm, Bayazıt, Sürbahan merket' 

... • ınab l narında ··1 .. 
ain bu nebrı'n her u

1
.k8 . ateşi· vo ınaktadır 8. 0 up daha bir çok nebati arın /erine uğr11mak ve buralardan posta alıp vermek ve biJ 

evvel 262 . . · ırkar gu"n fına da h k" 1 tara. ıncı t" r köklertnde mü ~im ziyan na göre lüzumu kadar kamyon kamyouet ve diğer vası· 
a ım bulundu- •Alay""· temanıile uıne~in. i.ki yaparlar. ta d.aimi surette hazır bulunmak fe taahhüt bir sene 

ve Odeıanın hal R gu erı 
elinde olduguy v sa usların YDı luınenin . - mıştar, Ziyan gören fidan so . devam etmek şartiie lran hududundaki Bezirgan merke' 
tabliye ettik! ~ ovyetlerin techiıatının y" ~ger alayı /ar ve kurur. Bu gibi fidan zıle Erzurum merkezi arasmda ihda'> edilecek 3j00 lir8 

· erı Yerleri t kaybetmiş ve u~he SO ini lan topraktan el ile çekip ayilk muhammen bedelli mükeffel posta ~7-8-911 
mamıle tahrip 1 . •· m nı ayet b· 
tebaruz cttirı'lıneketyeedıkleri evcudile · h utün çıkarmak kolaydu. çarşamba günü~saat I 5 de E.rı.urum P. T. T. Binasmd4 

v Uk 94 Une:ü .un a edilmiştir S h I d ' k J 9 ' 1 ·11 rayaa böliesindeki _ eh · • Pıyade tii . · - onu var - i a e e ılme üzere 1 - 8- 4. den itibaıeıı 5 gü 
be b' b ... u are- •iır zayiata u· tnenı de ı-----------ı müidetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

ye ır ~çuk milyoı:ı Al· mevcudunun ~r:tılmış ve s ti k d "' - Taliplerin mez~ur günde ihale zamanındafl 
:'o~Sa;kpeiryı:!na fvek burada Ve 500 suba/:: e ?O imha a 1 r a y o bir SJat evvel teklif mektuplarını komisyona vermiş ot 

b ır ası 45 olınuştur B 1 er tealiın malan ve L49J No.lu kanurıun JJ nci maddesi hükmıl' 
zır lı fırka 45 "• 79 uncu ·t .. un ardan başka R C il Marka 19.39 mo· f. k d k t r 
f k ' nıuttef'k u-en bı'r -' ne tev ı an icabe en vesai ı muhtevi bulunma/an şart ı · 
ır anın ıokulduvu . 1 e ... t veli 8 lambali bir radyo 

edilmekted' g ilave v:na2slı8n~a 600 ölü ::rr~z sathktır. Gramofon ve ho 3 - Teminat/ muvakkatesi Jl 50 liradır . t 
11 

• • ınci al.. rmış p ı ı 4 - Dıg"er şercıiti anlamak ve daha fazla ııah8 lllllo imb• 
1 

.,.,y da tema. ar or takı abilir. c 
· 0 unınuıtur MatbatJmııdan iıahat "~1!'ak ~stıyenlerin. ı:rzurum P. 1'. T. Müdürlüğüne her 

• aılrıab/Jir. gun mu~acaatları ılau olunur • 2 _4 
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Vilôyet idare Kiralık Motör servisi Kireçhcne yolu tamirat eksiltmesi 
Heyetinden Ek I Vilayet daimi encümenindeD: 

S • t • Tnbzon - Klreçbaae JOla11un 9-I· 65 - 9+115 lıll 
lskend11paşa mahalleslnıle• 1 m e s 1 kilo metreleri arasındaki 160 ••trellk ıoıa kısmının .... ıa ta•l· 

Enat11 otlu Oımanın Ha&inedere T b S h ratıaı alt (2813) lira 49 kuruşluk keşif ~etlell GHrlnclen 21 ıh 
talcıitle satın .aldı;ı aagri m•ll· ra ZOD a il Sıhhiye Merkeıi Tabibliğinden : mtlddetl• açık ekılltmı~e koaul•uştur. 
kalan ta/esil bedelind•n borçla I - Trabzon Selıil Sıhhiye Merkezinin Dı11is ıer- Muvakkat teminatı (212) liradır • 
olan 442 lirtı 95 lcur•ıun teınlni oisl ı,tn hılıır sıfıri 2 lira mahammın bıtlel malcabilln· Ekılltme ; 1 · 9 • 941 tarlhlae çataa çarpaN 11111 uıl-
İstl/aıı için ( meı:/cılr maha/l.Je tle iir sınaJi/c /ciralag•ca;ı motÖ' İşi 1 j fÜn mütltlıtle 15 de Vi187et mı kamındı tbplaaacak Olall dıl•l ODCtl•e•la•e 
kain mataıarraf old•fa 11• •oıafı açık eisi/tmege çıkartlmııtır . Uıaleıl Japalacaktır. Kefil H 1ırtnam11lnl ıoraek lıtlreaJer her 
olbopJaki arlırm• lcaim.,intle 2 M le ııa enoDmen kalemlae ve tılip olanların lllUYlkkat te•l•atlarllı 
Ya.ılı ı.ı·r bap ha11enln ile111 taTi· - ava icat teminat 6etleli 4 5 liradır. k 1 ' 

11 J E ... Qr aan Ti lllltll eocQme•• •urac11tlar1. • 
lıintl.,. itibaren 21 1a,. mütltl.tle lui/tmı 25 a;astos 941 pastırtesl ıanii ı••t 15 
•çı/c [artırm•ga çılca,,/ılıfıru/.,. dı lıtıle caddesinde lcain S•hil Sılılıige Mırlcısi 6ina1111· 
taliplerlre Vlliıet idar• laegıtine tla f•pılaıalctır. 
rnarecaatları flan olanar. . 4 -:- isteyenler 6u iıe ait 111rtnameyi lıer ıün Stı· 

Elbise ve şapka yaptırılacak 
Belediye Encümenin.len : 

() laıl ~ılahıg~ Mırkezintlı ıirıhilirler. 
Agofil6og• mahallesinden 5 - 1stelclilerin Trabzon Mıntalca liman Rıisliiin• BeledlJ• Zabıta amir ve meaıurlarıaa aahıll 12 kat elrtl· 

it ile 12 adet şıpka imal ve maba7a111 muıaddak 11rtaamlll 
tlalreaıa•a 18 ına mQdjetle ıoık akılltmeıı koaulmuıtar. 

Nimhıgık alla Homtlinin hazine ce tasdi/eli elıligıt vısilcaları vı mavalı.icat teminat malc· 
ılen taksitle satın aldı;ı aaırı 6aslarile 6irlilcte tagln olanar( ııin '"' saatte Salıil Sı/ı. 
,,..,ılcalun taksit btd•llr1tle11 6orçıı L M 1 - Eltıiltme 22 Atustoı 9.U Cu•ı aGaQ 11at Ui de Be· 

ledlJ• enol•ealnde icra olonaoaktır. olall l3S lira 93 /caruıun temini nige er/ı.Hintle toplanaca/c /c•miıgontı filme/eri i/tfn 
olunur . 3-' iıtif<Uı için mulcU.r 11talaallede 

lcai• mutasarrtf oldufu '" •oıafı 
o/hapta/el aTtırma lcaimesinıle ga· 
atlı tlört bap hane arı•ıuun ilan 
tcirihintlen itibaren 21 gün müd. 
tletl• a,ılc artırmaya çıkarıldıfm 
dan la /iplerin vua,eı idare hey
etine maracaatları ilan oluıaur. 

o 
lık•rederpaıa m•hallesini•n 

Yol inşaat eksiltmesi 
Çoruh Nafia Mildürlüğünden : 

1 - ( 1 ao<lO) lira bedeli ketlfll Hopa - Karı yolunan 615 
inci kllometresiadıkl beJela.ıa tHlufı için inşa edilecek lıtlHt 
dıYlrlarile tabrlı.atan. tamiri iti yirmi bir &GD •Qddttle H lı:lpab 
sarf uıullle ekıllt111eye çıkarılmııtır. -

?. .. Eksiltme 1 EylQI 9U paıarteal ıaon 11at 11 de Çorub 
Nafia MQdQrlOta dılreılııde 11ıpılacıkl1r. 

1 · · lıteklller evrakı fennlJeJI Çoruh Nafia MQdQrlOID•d• 
oka7ablllrler. 

-1 •• lıtıkliler bu a:bl la111tı rıpmış oldağuau ıoıterlr Ye-
1ik171 betlıyarak lbalı 11t0Qndea laıkal Ot; &la enel bir lıtldı 
ile VUAyıte mQracaatlı ebli7et vesikaları almalın muktHidlr. 

S •• lıtekllltr J 125 llrabk muflkklt teminat makba1:11 1'1-
JI bııka mektubu cari Hne1e alt Ticaret octaa 1111kbu111 Ye 
ehliyet teılka lle teklif mektuplarını ihale enna 01111 t EJldl 

2 - Elbise ve ıapkaların muhammen betlell, beheri (.&5) 
liradan (5,0) lira olup ek.llltmete lttlrıt edeceJderln bu mubıa· 
meo bedel Qıerloden yllzde Jedlbuçuk be11~lle ('°) lira &O ka· 
ruı muvakkat teminat Hrmelerl Ye lbalerl •Oteaklp ıuml ••· 
beı ına l~lnde ltbn teminatları ihale betlell Dıerlıaden 1'1141• 
o•b•ı• lbltl il~ mukavele akte7le•elerl mecburWı. 

J - lu elblae ve şapkaları alt şartnı•• Or4eklerl lele
dlye 7azı işleri MQdQrlDllllidea par1111 alnıablllr. 

4 - Taliplerin 1uk.arda 111ıh oldutu nır• 2~ Aauıtoı 
941 Cuma ınnn ıaat J 5 de temiaatı muzıkkıta mıtbullarllı •• 
Ticaret od111 kayıtlı oldaklırına dair elıa YlllkılarUe blrllkde 
tacQmeae moracaatları llAD olunur . ,_4 

Maarif müdürlüğünden : 
Aakarı Dil .. tarilıa • Cerrıfyı fakillteıiat aaraJa YI 8ur1 .. ı 

talebe ahaaoak.br • 
lıtokli olanlar isabat ol•ak iizere Maarif müdürUlti•• alraoaatJara 

941 ,.urteıl 1l11Q aaat 14 de ekalltme komisyonu RIJaHtlae 1 Saaat okulları öael elektirikçilik 1111Mıi .. •rta okul •HU· 

Kurt ollu Kerimesi Fatmareırt 
hadıNtl•n laks;tl• Htı11 aldıf ı 

1,1,ı ,,.,n/culurı taksit 6edelind en 
6orça elan J7j liranın t•mini ;,. 
tifaıı için meı:lcur mahalletle kain 
m•laıarrıf olda;u oe eoıafı ol
haptaki artırma lc•imesind• gasılı 
arıcının ilan tt•rilıi•flen itibaren 
21 ııin mıitld*tl• a~ılc artırmaıcı 
çılcarıltlıfı11ılcın talipl•rin Vila
get ltlar• lteıetin• •aracaatlaTI 
Ua11 olunur .• 

teıllm edecektir. Postada efan gecikmeler kabul edllmes. 3-4 1 tJ L' J 1 L b . 'b' ... _ . b t L· b ..,., ___ L 
-------------------------• ar e ııe er a aer ıarı ır ııaıfıa-a ıa1:1 ı ı .,ır M •P u-a• 

T 1 f d 1 v • k • ıt • ! ıartlle imtibaale par1111: yatılı talebe ıhaa•ıktır : 
() 

Aı•f il6og._ malaall .. lntl .. 
Pır Afa ofla Aıı .. ın hasl••i•n 
lcılcıill• ıal 111 aldılı ıogrl m•n
lculıı11 terk.ılı hdeLind•re borcu 
ol•t\ 529 liTa 9!J k•rfll•1& temini 
iılif aıı ı,ı11 ••.dar ,,.e/aolletl• 
lcain maıa .. rTI/ •''"'" ı• evıo/ 
elhaplald ıırtırma lcalm.,ind• 
gasılı mtıa arı• IHr hap han•nin 
ila• tarihind•n itiharen 21 ııi• 
ınıJdtl•ll• açılc arlmnva fı/c.,ıl
dıfıncan t•liplerln. Vll•get lllcırs 
heıetinı •Ür•ı:acıtl•rı ilcin olunıı 

o 
lıhıultTpcııa ••hallqlntlen 

Sofi ofla Egüban laulMd•ta talc 
•itte Htı11 aldılı ı•ıri menlculıın 
talu;ı b.dılindın berç• ol.,. lll 
lira O •uruşun temini .i•tl/eaı 
•t111 mukur mahal/•'• lcdia 11111. 
~rrıf old;fa bir bap / .. /canı 
Oda ter/atanı Jdlckôn ll•n tarthı,.. 
d.,. lti6ar•rt 21 giln müddetle 
•sılc vtırmaga çılcorıldıfındaıe 
'-liple, in Vilaııt iJtıT• h•ı•tine 
111•'C1Cacatlerı ilan o1rı11ar · 

() 

Kaıarıç wrılıinJın 864 lira 
32 kuruı iorçlıA Molla Ali oflıı 
Fegılnin Soth• molaalluind• mıı. 
tcrıa'"f .oltlııfıı ilci #Jop ,..,., oe 
6ir arıadalcl ıql hlıı.,lnl• 6ıı 
/cc,,e lla11 ıtırllılntlen itiMr•n 21 
,.,. .. ••'"•''• ap/c artırm"fa 
çılcarilmıılır. Talipl•rln Vlldıet 
idare hegıtinı mrJrac11atlaT1 ilin 
olu11ar. 

() 
Kım1Tlc111a malıalıalntlın 

Nadr ojla Arif karisi Kadi ojlu 
kızı Hrl•nlg•nln _laa•inerlen tak· 
•itle ıalın aldıfı ı•gri me11lcul11n 
lakıit iıdılinden berçu olllll 117 
llrtı 50 lcar•ııın ltmlnl lıti/1111 
içi• mulcU.r mahall•tl• !/tıaılı 
IHr 6op laa11•ni• lldn tarilalntle• 
ltl~ar•n 21 ıün mtJtltldl• •11/c 
GTlırnaaıa çılcarıldıfıntl•• talip. 
lerin Vllag•t itlar• h•ı•ti•• •• 

'•*''"'' ''"" ola11•r. o 
/ı1'tfMtrl"ll 111.AallHlll• 

e gr a ıregı e Si mesı l ltoı:ıir. Mü11bıkı imtibanlıra s eylül 94ı1 tarilaiH ka~ar kabwl e41· 

P T T M •• d •• ı ·· .,. •• d · f 3 Miiaabaka i111tllıaalır ı. Fizik, Kiayı vı MatıaatlkdM erta • • . u ur ugun en : . o~uJ •lfredal kroırımıaa röre yakılaoakbr. 
1 - Dağirmentlere mevk/Jnden Kopdağı dibine ' Namutlertl•• fazla iubıt almak iatiyıalnla Maarif •l41r· 

k•d•r telgr•f hattı güz•rglhm• listesi müclbiace n•ltıl _ı_ıı_ı_ .. _•_ü_r_a•_a_rt_ı._r_• _. _____________ , __ _ 

ve tevzi edllecelc 460 adet telgraf diredi açık eksiltme· 
ye konulmustur. 

2 - Beher direk nak.'I için muhammen bedel bes 
liradu. 

3 - Muvakkat teminatı 17 ı lira elli kuruştur. 
4 - Eks/ltme 23-8 -911 tırilıirıe müsıdtf Cu. 

m•rtesi günü saat 10 da Trabzon P. T .• T. Müdüilüğün· 
de yapılacıkt1r • 

5 - isteklilerin baskıca malüm•t almak için mü· 
dürlüğe mür11c•atlır1. 4-1 

Fiat murakabe komisyonundan : 
Vilayetimiz kıhve ihtiyacmı karsılımık üzere gön· 

deriJen ilk parti çekilmemiş kıhveleıln çe/c/Jmlı ol11r•lt 
ıerbeıt ve p11r11kende azamı :sıtıs flatmm komisyonu· 
muzcı beher ki/.ısu JJO ku rus olarak tı:sblt edllmiı ve 
bu sur~t/e 11ğızzar1 /tıpalı ve tartılmış olarak ihzar ve 
piyasaya arzedilen 100 gramlıklar ...,küçük palıetin fl•tı 
JJ ve 250 yramllk büfülc paketin fiatl 82,S kurus oltlu· 
du ve bundan fazlaya satış yapanlar h11klcındı kanunı 
takibat 111pılacağı ilan olun ur. 

------~------------------------~----Saflık çok güzel bir ev 
Orlıhlsard• denize ve ufuk/afi n•zır güzel bıhçe·J Fevkalade içtimaa davet 

li iki katlı her tırıl tın gün es görür yem bir ev • s•· 1 
hibinin lst•nbula n•klı dol11yıslle sathkt1r • dmangücü reisliğinclen : 

Yen/yol Matbıısma müracaat edilmelidir. Mania bir huıuı bakkıada &örDı••k here tulAbumuı ll•J· 
11 .. Emir •fla Oımıın r• birer- Yeıei malaallı,•n sıı,1111 • ~g nm~~~ıl 28 • 8 • 1141 .taılhl•e mQutltr paqıabe &lal uat 
deri lımailire ltHlnıtl.n ıalcıitl• l' E . il ti •ı h ~ de lf a tde olarak l9tı111a etlecttlade "lu•u• asama •••· 

nA•llı ,~1"'" v ofu cırınh a
1
n ~· m•!. kQı ına 1'I ıaattı KulDbı teşrifleri rica oluaur. 1 2 

•atın aldılclaTI ıagri m•nlcııll•Ti o. • 1. unıııan H U••n t•~· 
talutı htd•linde11 6MçlaTI •lall ıiıle satın altlıfı ıcııri m•nlculıin \ . 
446 lira 71 lcuTaıun temini isli· talc•lt Ô•dılindın 6orcıı oı.,. 658 lTenı Adam 
/ur için mu/cılr mahell•tl• lcdire lira 7' /curaıuıe t•mial iıti/aı ' .J. j 
" mtJ1tuelcc11 mataıarrıf oltlKk· için Y•nicu111a mahall11l11tle /cdi11 
la,. w toıa/ı ol6aptak.i artırm• m•lasarrı/ old•l• "' ,,,,.fı 01• Yeni lld11m

1

.ıa "46' ncı sayısı dolgua bir ıekilde 
lc,,imeılnde gaaılı han• maa 6 /el le çıktı. Qazetenin bu sayısında ; Türke ö"üt ( 1. H. Bal· 
"'•nla•dlm han• "''"" ildre ta· a a i artırma /caim•sirtdt ı•· M 

L ıılı arıanın ilan tvihi•'•n ıtı. tacıoğlu }, Tevfik Fikret'e say::fı ( _Husam•1tin Bozok ). ""'-'•ra ili6aren 21 pn mtJt/. 1:1 oı;ııp. 
.t.ıle açılc •rtırm•ı• çıkanleı· haren 21 ııln .. addetl• •çılc ar~ Edebiyatın mesuliyetl ( Şefik Özbay ) • Milli marı yok· 
fınd,,,. talipl•rire Viligei irlan tmnaga çılca,,ldıfıntlan talipl•rinı suzluğu ( Cemal Bora ) Barbus:se 'ten nefis bir hikl,.: 
11•1•llne ••racaııt/a,, ittin olunur ı~!!aı~n 1~~~:.~~gelin• muracaat- Bayram ( Çeviren: Ciha~ Burak ). Hayatım ( /. H. Bal 

() or le ı () tıcıoğlu ). lldlı mahallt1ler. ıç So:s1ete, kültür haberllrl. 
1. • lce mahtı1l••'ntl•1& Ilı· A ,ı 

ııklı •fullarından Muıtafa oflu !l•ıilhog• mahallt1ind•n ve seçilmiş ·güzel kırlkıtürler vırdu. Bütüa okuyucula· 
Ahmed/,. lıaal,..den taluiJle ıa· ~u,.ı·toııu RMeceptlw Jc.h rdeı~ri t1mııa Yeni lldımı okumalarım har111etle tev:sly,4'_ederlz. 
t l" ... u w ura ın cıainıwın 
ın 11 ıfı ıa•ri m•nlculıln takıil L t ı ı Jel 

J • ta"' t • ıat11& o dı arı ıagri 
lkuelinden borcu olaa 624 ltrıı· m9nlcııll•rin · talcıit .. ,elr•"e" 
nın ltminl iıtl/aıı için mtslclJT borçla" olan 117 lir• 85 kuTa· 
mahallıd• kdın mulıı•uTı/ oltluf ıu11 temini iıtifaıı için lsJc.nder
w ıosofı olboptalcl artırma lcaı· p•fG mahaıl.,i•tl• lcain w ,,.., 
•••inrle ga•tlı bir 6ap laan•nin t•relc matıııaTrı/ old•lt.ları w •o· 
ilan larlhin"•" itiba,,,. 2/ 1a,. ıııfı ollHıl'tald artır•a lcaimtıln
,a.. ınltlJ•tle ~· 1Utır•a•o ~- d• ga1lı iki ıagrl lft~nlcııl ilci• 
lcarıl~ıfııuta laliplul11 Vt111,.ı t1Ullatnd•11 lti6arın 21 ıtJn 111iltl 
"•r• ,..,_,,,.. "'"'ecaaıı.,, "'ı tleıle "'"'"'""' çıluırudıfırwl~-tllllllll'. il -

1 ı ı.ıı,,ı.,111 Ytlaı•• '""'• ,.,,,11,.. v • .,. ... u.,, ,,... ol111111r. 

.. _.. GAUTHIER VIDAL :-:;, 
ır ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 

HOROZ 
MARKA 

P A ·K ET 
BOYALARI 

Umumi sabş 

depoıu: 
htaaltal Çlfekpallll 
Mkıta Altıpv•k 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Beden terbiyesi Bölge başkanlığından : 
t - Ekslltmeye konulan iş kara deniz sahil bulvarı ba lan 

ilÇında su eporları mahalll lniaatı keşif bedeli 9982 lira 46 k:ru 
2 • Bu işe alt şartname ve evrak şunlardır. ş 

A ( EKS\LME ŞARTNAMESl 
B ( MUKAVELE PROJESi 
C ( HUSUS{ ŞARTNAME 
D ( KEŞ\F 1'WRAKI 
E ( RESİM 

. 
( VE:NIVOL) Sayfa 4 

Gayrimenkul Satış Artırması 
Mahallesi Solu~ı Cinsi 

lılı:enderpaşa Uzunsokak Maa dükkia 
bir bapbaoe 

Esvalc Sıra ma~azalar Fevkani bir bap otel 

DEFTERDARLIKTAN : 

Miktan Kapu No ı 
M 2 Eslı.i Yeni 

44 008 -45i7---ıfo1 
457-2 457.3 165 

916 150 

KMuhammen K. 
U. No: Lira Kr 

----~ 1350 00 E 

1650 00 ,, 

Yulrnrda cins ve evsafı yazılı sıa1rı mHkullerln bedeli peşln ödenmek O.zre açı't artırma 
suretlle ıahşı on gUa mUddetle temdit edilmiştir. 

lsteklller Jukıırıda yazılı bu evrakı Bed 
zon bol2eı\ başkaoh~ıMa görebilirler, en terbiyesi Trab-

3 · Eksiltme 28 Ağustos 941 peırşe b 

[bele 26 - 8 . 941 tarihine müsıtdif sall gllnn seat 14 de JP pll8CBğınflao taliplerin yeYml 
meUlcUrde yUzde 7,5 muukkat temlnatlarlle birlikte defterdarlıkta toplanacak komisyona ınurııoaatlar• , . 

Vl\lyet makamında yapılacaktır. m e gQnQ saat 16 da 
4 - Eksiltme beden t.:rblyeıi ıim 

talimatnamenin 4tı lncl maddeıi hllkü ~m. mtdUrlOğQ alım satım 
uıullle yapılac8ktır. eı erı clalresinde kepahıarf 

5 · Eksiltmeye glrebllmek .. 
nazarın yQzde 7,5 nlsbettnde temi ıçıa istekliler bedeli keşfine 
ka aşağıdaki vesikaları haiz oJm J nat vermeleri •e bundan baş. 

Tlearet odaıı vesikası t a arı şarttır. 
lşl baearabllece~lne dair ve~ik~m.'nat mektübfl, veya makbuz. Bu 

lıteklller yukarıda yazılı 
0 birlik.le Beden terbiyeaı Böl 

8
g 0 ve saatta bUtnn vesalklerlle 

---=---.:..:.~~g~e~-aşkaıılı~nıa muracaatları 1 3 

Tamirat eksiltmesi temdidi 
Trabzon defterdarlığında . 
ı - Ek.elltmeye konulan 99 . • 

Trabzon ticaret li!esl bioı:sının tas Iıra 16 lturuş bedeli keşlfü 
detle temdit edll..nJştir. mlrat eksiltmesi on gUo mnd-

2 - Bu işe alt evrak ve 
• A ) BKSIL T ME ŞARş;rtnaae şuılardır. 

B ) MUKAVELE NAMESi 
C ) y API İŞLERl P~O~ ESl 
O) BAYINDIRJIK 1 UMl VE FENNI ŞARTNAME 

lıteklller yukarıda .. ŞLER[ GENEL ŞARTNAM~Sl 
gOre.bllirler. Jaııh bu enakı Trabzon derterdarlığıoda 
14 3 - !kılltme 2? . 8 . 9-il tarı 

de Trabzon defterdarlığınd bine mıısadlt Hh gunn saat 
4 - Bkııiltme aıııık k il a Japılacıak:tır. 
5 Ek y e ıı tmı ıuren - slltmeye girm k 1 • yııpılacaktır. · 

Yak.kat teminat Dlektub e lçlo itteklUer 7' Ura 86 kuruş mu 
dıkl •eılkalım halı •lu; ~~!: makbuzu .ve bundan başka aşagı. 

Ticaret odaeı vesik b ermeıi lhımdır 
dU lQ1tQ d 1111 u ltl bat bil . 

' • 0 en •hrımış ehliy t ara ec~tine dair Nafia mu. 
lıtekltler Juka d e veılkaaı. 

llkt d rı 8 Yaııh gQ0 , 
aQ~ca~~~:rdarhlı.ta mO.teşekkU k.

8
. ıaatta bQtUn vesaikUe bir. 

- . rı Han olunur. e sıltıne komıs1onu rels11Alne 

B ı f azarlık~ar artırması 
e e ıye encürneniudeQ . 

lik Hal ~lna~ı dahilinde 7 3 . .. 
le~,, b1t av müddek/ IYo. it dukkimn bir sene 

/ip/enn safi ve cuma _e ,Pazarlığa bırakıldığmdarı .., ta. 
racaat/a11 ı.lan olu gun er/ saat 1 j de ene· - ' 
-----..::~~n'..!:u~r::_. __ umene mu· 

Araba s~i 1 . ----
Belediye riyaset· d P erıne 
K ln en. 

ara vesaiti l1t1k/i • 
ndat dairesinden 1enı resinden olan at arab I 

21 11 v numara .1 a arına &>1a· 
gustos 94/ t lh Vert mektedir 

arabalarmı ı ar inden · 
gibi ça ışt1ranfarm rıu sonra eslci numara ile 

cezaya çaptır 1 marasız a b 
ı a:a/c/an bildiril ' ra a ça'1şt1ranlar 

D''kk.... . . "· ı ı u an ıcar t 
Belediye Encürn . ar ırması 

.~:ledlye akaratın~~ınden : 
ralı tutunciı lculubesı . n Paık ranmdak/ 
numaralı düAka ıle Çöm/ekçi k 2-1 numa· 
of an icarlsrt (157n !_11ayıs 9~] mali ~O UŞUndakJ (16) 
mıştır. ltrt1tma 26qu~.::üddet/e açı{'aırt~rayes!ne kadar 
edileceğinden taı· , 941 salt günü maga çıkarıl· 
~e ıpıerin t . saat ( 15) d . 

SHtta encümene .. emmat makbu 1 . e ıcra 

-- n o unur 1 T 
muracaat/ari ila· z a/TJle ayni gün 

anzif at ve ten . . t -4 y .
1 

vıra 

e:ı~~i~:~: ha~kınaa ilan 
ı941 yılı tanıi/arasetınden : 

taltok~ukları mahall&tt on Tenvirat verıi 
Bu vergi tJe re a. tnun'!_sip yerlere • tıe re$imleri 

yılı Egliı.l ve ikinci :~ıın birinci taksit m~ltnış!''· 
ılır. Bu miiddetleı .. a:nan aylarının son ~detı 194] 

. mezse Belediye le ıçınde Belediye veıne . fllniine kadar. 
yüzde 1 O ıam d;nununun 112 inci ma;~e . tediye edil. 
te"/ilcın tahsile dl .e,relc tq/ısili emoal k eıı mucibincQ 

e ı ece;i h anuni h "k-. sayın allcımııa 6 .1d~ umlerine 
13-20-' ırUtr • 

21-J-10 . -

Pazarlıkla gayrimenkul satışı 
Miktarı Kıymeti 

lala hallesi 
Zeytinlik 
lılteaderpa4a 

Soka§'ı 

Boztepe 
Çömlekçi 

Cinıi M 2. M No: K. No: Lira Kr. 
Hane 51. 51 60-2 600 00 M. 

harap dülı:an '29 ~ 32 180 00 M. 

Defterdarlıktan : 
Yukarda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin utışları P"ŞİD bedelle ve pazarlık ıuretile bir 

ay temdit edilmiştir • 
lb8le : 15-9-941 tarihine mnaadif pazartesi günü saat 14 de yapılacatından taliplerin yöv· 

mü mezkarda yüzd.t 7,5 tenıinat makbuzla.ril~ birlikte Defterderlıkta toplanacak komiıyona miiracaatları. t-4 

Erzak vesaire eksiltme ilanı 
Lise Müdürlüğünden : 
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50 

50 

60 

.18 

350 
406 

4725 
4060 
1100 
2550 
187rl 
900 
500 
170 

1060 
1225 
720 
!SQ 

2115 
300 

42 
400 
500 
120 
520 
360 
810 

20 
800 

40 
150 
500 
75 

200 
240 
377 
75 

175 
300 
830 
225 
75 
60 

230 
187 50 
120 
JOO 
80 

300 
375 
150 
270 
20 
87 &O 

200 
l8ı} 

200 
80 

100 
2f0 
250 
200 

6G 
377 
225 
150 
ft7 
40 
5 

10 
12 . 50 

26 
30 

35i 
il03 

e2 
191 
140 
67 
37 
1'2 
79 
91 
54 
36 

158 
2l 
s 

ao 
37 

9 
39 
27 
60 
• .1. 

60 
3 
il 
37 
5 

15 
18 
28 
5 

13 
22 
2! 
16 
s 
4 

16 
14 

9 
7 
6 

22 
28 
26 
20 

1 
2 

15 
13 
16 

6 
7 

18 
18 
15 
4 

28 
16 
ıı 
4 
3 

'l5 
45 
33 
75 
50 
25 
63 
ro 
60 
75 
50 
88 
oo 
00 
n3 
50 
~o 
oo 
1§0 
00 
00 
00 
75 
50 
00 
oo 
öO 
50 
63 
00 
00 
13 
63 
.13 
60 
75 
8~ 
63 
5o 
oo 
06 
00 
50 
oo 
Co 
13 
25 
25 
5• 
81 
00 
5o 
00 
eo 
5o 
75 
75 
00 
5o 
13 
88 
2b 
28 
oo 
as 
75 
94 

2 - Şartname her gllo okulda görülebilir. . ~ 
3 - Eksiltme 1 .9. 941 pazartesi gllnü saat 9,30 de 1eoi Lise binasında teşekkül edece 

kemlayonca yapılacı:ıktır. 
4 - Muvakkat teminat mlktım her madde hizasında gösterilmiştir. 
5 - lsteklller ticaret oduıoca kayıtlı olduklarına dair belıe lbru edeceklerdir . ı 
6 - isteklilerin 2490 numaralı kanun~nun /5 ioel macdesl a•kamıoa göre munkket te~J 

nat makbuz ve mektuplarını eksıltmeyı bıılam.adan bir saat evveJloı kadar ted•1 

edeeek ve ıkılltmı 11attarındı komı.1011 ll>r11 ıdıoeklardiı. 1 ' 
1 


