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1941 Gıınu geçen aayılllr ıl 
20 kuruştur. ~ G te Trabzon e ıs tnet yıl • 8a11 2s21 Haltada: lkl defa eıkar • Siyası aze -

Şark cephesinde "- Alm~n -~ G a Zi Gençlik K u l Ü b Ü 
S o~reueri? müdafaa ka· \ Resm"r tebJı·gw ·, 1 d 

bılıyetlerı, Alman or 1 j Yirmi sene en 
dolarını düşündüren ve ~ '!>' beri spor sahasında 

nib~y.et başka istikametler 1 250 000 esir olduğu gibi içtimai 
takıbıne de mecbur kılan ' ' sahada da büyük 
bir kuvvet olarak kendini 14 QQQ tank hizmetler ve mu · 
göstermiştir. Moskova önle ' vaffakiyetler göste · 
rinde tabii sür'atinin pek 15,000 top 1 ren İdmanocağı ve 
göze batar derecede kısıl ~ Necmiati Kulfıpları 
nıası, Almanyayı mukaveme 11250 Tayyare Beden terbiyesi ka· 
ti daha az cephelere mi Berlin 22 ( A. A. ) nununa intibakları 
sevketti ? Almanya, bugün Şarkta seferin iki ay deva· dolayısile ve daha 
Sovyet arazisinde ayrıca bir mından sonra A1man ordu· müfit olabilmek emel 
kaç şehir zabtile Karadeni · su ve müttefikleri, kuvvet· ve gayesile birleşmek 
ze ionıeğe muvaffak olmuş lerini temamile muhafaza arzusunu izhar ede· 
t u r • etmiş oldukları halde düş· rek dünkü gün İd,-

Almanyanın Sovyetler man arazisinde çok ilerde manocağı reiıd Cev· 
arazisinde petrol, hububat bulunmaktadırlar. det Akçay Necmiati ldınan ocağı ile Neemiati spor kulQble~l bir ~rada 
ve Sovyet sanayiinden men Cenubi Ukraynada Din · Kulfıbu Reisi Agah Erdemli 'heyeti toplantısı yaparak esas\ vermışlerdır. 
faattar olarak İran petrol · yeper üzerindeki son düş· . . tl . d birer idare itibarile birleşmek kararını A.rkuı ıahtfe -4 de 
lerine doğru yürüyeceği fik man üsleri alınmış ve düş- nın rıyase erın e =-=- I 
ri de Kafkasya yolunu or· mana ağtr zayiat verdiril · Halis un halis ekmek meselesi Hasta ar için 
taya çıkarmıştır. Ve Almrm· miştir. Kiyef'in şimali gar· ll 8 k k 
ya garpteki düşınanlarıua bisinde düşman Dinyeperin Geçen gün bu ekmek mükellefiz. Ne değiştire. - eyôz e me 

ı· d k Otesine çekilmektedir. Mağ· k U tüc liriz ve ne de başka şekıl-
ga ıp gelmeyi temin e ece bahsmı yazmıştı , rı • de muamele vapabiliriz. Ş3· 
olan maddeleri biran evel iup edilen düşmanın takibi· carların lsmail P,/bayrağa 
ele geçirmev uğraşıyor. ne devam olunmaktadır. Samsundaki un mutemedi his tefrik etmek ise hatı 
Karadenize mm~ en önce Arktısi aayfn 4 de Yusuf K1tandan gelen m(;k flmtta dahi gelmez. Hdepi· 

Haber aldığımıza gire, 
Belediye Reisimizin Ofis 
nezdinde yaptığı teşebbüs 
neticesi olarak şehrimizde d '-==-=-=-=--========"'! d nizin burada muteme iyiz. elıroetli bır yt.rma hnreketi· tup suretini vaziyeti ay ~n.-

ie ~· tabii sür'at le bu ga- Borsada latan bir vesika olmak ıtı · Binaenaleyh hepinize mü- de hastalar için beyaz ek
mek çıkarılması tf:min edil· 
miştir. Yevmiye Belediye 

Yesı :.ıakkuk t: tllreceği. barile aşağıya derç ediyoruz. savi şekilde muamele yap 
tı '- 1 F d k makla mükellefiz. Hususi ~ ~ .ı . hıkat halen ak 1 n I Bu ifadeye g6re ancak on· . 

1 • ~· ....... ,._..,,-,~~ .~ lı.ı"'~...... ~qcır -ız-:--:-:-~~ · - , .... J;r°" lı-ır"fil: n~nh V.JllO"'llq nlrlntl'ımu Pöst~rh' ve . 
~ll'..,...Jl.A.~-,11-~y-.c-:U 1 • 

...... ~ d PJ• 1 beş gun sonra nail$ e"PtmeK urıra1nc ı::-yapuı.;.~~ı •• ı .... • , . : :.... ........ • .•• 
d "' · · sahil en Yapıl 1 ya Sa 0 rl . d k b h d h t I ' k le b ugu ıçuı yiyebileceğiz . mın e ere ey u e ra a - şıenece ve çı an eyaz 
nıak ı'steııile:P bu sarma ha- · I k k' h t l 'l 

k l Dün ve bugün fındık Bunday unu göndermek- _!!_~_!!'_!'il . e me_ ıer as a ara Vefi •· k ti· J:(af as arda İnn ~ kt 
re e • d ~ - Hatlarında bir sıcakhk his liğimizi ve Nuri ekmekçiye Alman ce rr. 
PetroUeriııe ogru Yeni bir b 1 f fi ı b t. h 

kl. d edilmeğe aş amıştır. Ha ta gönderdig"imizi, Belediyenin. ıman u ne ıce as· 
Yolculuk şe ıa e de maoa-
landırıl111aktadır başında yirmi beş kuruşa ı size de buğday unu için H talar hesabına şayan/ şıik· 

kadar düşeıı kabuklu kuru sıkıştırmakta olduğunu tel· ava ran olmakla beraber. bu 
Almanyanın sahı'l mu""da- f d ki b f 1· _, ki 'h · 

faa batlarındı Ye . 
1 

k ın ı ar a ta sonunda yir· grafımzda yazıyorsunuz. Ofi· hu··cumları çerçeve dahi ınue ı tıyacı 
d nı o ara mi yedi kuruıa kadar yük · se bug" day unu hen uz gel- tema men ktırşılıyabi/mek 

Sovyet ouanrnası'Je de kar 
l · selmiştir. Fiatların düşmesi meg"e bac/amamıştlr. Gelse fllman savaş tayyareleri için verilen bu iki çuvalın şı aşacagı tabi .d. B. k .,, 1 ır. ır aç yüzünden piyasaya pek az bile arpall un stoklan tü· eve/ki gece yeniden pNtsa· biraz daha arttırılması da taa~r~ Yolu arasında bu k k 

h- mi tuda mal gelmektedir. kenmedikçe buğday unu idi bomb:ılamışt1r. Dinyeper çok yerinde bir iş olaca tır. 
re~ d ucurnun Moskova ön Bugün Borsada beş gün vermiyecektir. Belki on beş mmtakasında 11/man tay- ~ ~ruı eki nıukavemeti 0 öre- D 
mıyece .. · • içinde teslim 1941 mahsulu gün sonra buğdiJy unu ver yareler/ düşman kol/arma oğum 

l 
gı tahmin edilir. Bu · _, k h 

nun a b b b 1 .. . yarım vagun fındık içi ifop meğe başlar. ve uemir yollarına arşı a Verem Dispanseri baş· 
de M E:ra er u yo uzerın- 66 kuruştan satılmıştır. Ka· Biz hiç kimseye buğday rekata devam etmişlerdir. hekimi değerli doktorumuz 

oskova önlerinde ki b ki d ·k B ~ b D .. L · d Al u u tombul fındıklarda unu gönderme ı • azf ıa · us enıngra ın cenu Turgut Targay'm dünkü gün 
rnao taarruzunun şiddeti· . / k b ~d · b d b · h d · d yırmi altı yirmi yedi kuruş rika ar yumuşa ug ay ış. un a lf ava mey anına bir kızı dünyaya gelmiştir. nı e görmek imkanıız gi- ·ı A ı d h h " d 0 / k 27 S t 

bidir. arasında muamele görmek· leyor ve teşkııat an ı a ucum e ı ere ovye Yavruya uzun ömür diler, 
tedir • muntazam olduğundan ek· tayyaresi yerde tahrip edll- anne ve babasmı ttJbtik 

Alnıanya, bazı harp mın • ı. · d · & b 'k l _, 
t k F d k men/en ığer ı a rr a arm miştir . eueriz. 
a alaruıdan çektiği ve iler· ın 1 unlarından beyaz ve temiz ı.,,.,,,,======~==!0==-========:=:!!!!!1!::== 

de saydığı askerlerini mut · çıkıyor. İhtimalki Nuri ek- Günün izleri 
laka Sovyet cephesinde top· Kabuğu mekçiye bôyle bir fubrika· 
laınıştır. Fakat buna muka· 17 5 k nın unu tesadüf etmiştir. 
bil Sovyetlerin, Alman ıhü ı U rUŞ ! Ekmeği, buqday ekmeği gi· 
cumuna maruz kalmak ihti Geçen sayımızda fmdık bi çıktığmdan Belediye buğ· 
nıali olan bütün cephede kabuğunun paha/J/Jğından day unu zannetmiş olsa 
ınüdafaa kuvvetlerini hazır · bahst.tmiştik. Haber aldığı gerektir. Ofis bize ne ve 
ladıiı da muhakkaktır. Bi · mıza göre Belediye encü· rirse size onu görıdermek/e 
naenaleyh Almaoyanıo ge· meninde kabuğa 17, s kuruş 
rek Ruıya içerlerine doğru narh konmuştur. 
girmek, Hazer denizine in· Kabuk doldurmak ve ÇU· 

nıek ve gerek İran petrolle· va/ oğzları dik.ilmek şMtile 
rine müteveccih bir hareket· 20 kuruşa satllacaktır. 
te bulunmak istemesi bu 
cepheden de çetine uğrarsa 
tabia tile yeni bir vaziyet 
doğacaktır. Nihayet üçüncü 
ayını yaşayan Sovyet - Al · 
nıan harbinin uzamakta de
vam etmesi bakımından bu · 
iünkü vaziyet kat'iyet ifa. 
de edemiyecek bir haldedir, 

~em~l Rız~ Çınar 

İki dereye 
Ait keşif 
Zağnos ve Tabakhane 

derelerinin kapatılmasına ait 
keşfin Belediye tarafından 
yaptırılarak Vilayet maka
mına tevdi muamelesi neti 
celenmemiştir • 

MÜESSİF L.~TİHAL 
Memleketimizin maruf 

ailelerinderı ve eski Bele· 
diye reis/erimizden değerli 
hemşehrimiz Cemal Nemli 
oğlunun refikası Bn. Ssh~r 
Nem/ioqlünun lstanbulda 
irtih3/1 t1ari beka Eylediği 
teessürle haber almmıştJr. 

Hayır sever. iyi kalplı 
bir Bayan ol~n merhume· 
ye Tanndan m.Jğfiret diler, 
ailesi erkamna taziyet be · 
yan •yleriz. 

Kızılayda Gördüklerim 
En büyük içtimai vardım müessesemiz şüphesiz 

ki Kıztlaydır . 

Uzun seneler memleket içinde değerli çaltşmalafl· 
na şahit olduğumuz bu vaı/,k, belki de mali vaziyetini 
takviye etmek gayes;/e kendi binıısı altmda bir nişan 
bürosu açmıştı. 

Bu ilk zaman/aria iyi neticeler vermiş, bir taraf
tan gefıçliği atıcıhk hususunda yetiştirirken diğer;taraf· 
tan kendi kazancmı temin etmişti. flradan z•man geçti, 
bir de gördük ki atış mahalli yirmi - otuz şişe rakı 
ile dolu . 

Bu ne? Bir haytr müessesesinin gençliğe ikramiye 
diye rakı di1ğıtması t uhaf oluyor. Eğer maksat oraya 
dizilecek ikramiyell!rle .. K ·z•lara para temin etmekse 
müşterisinin vüzde sekseni onbeş i/J otuz yaş arasında 
olan bu teşkilat rakı yerine şeker. çorap. m11ndil, ve em 6 

safi yiyecc'c ve giyec~k maddeler teni etse her h•lde 
çok daha gayeye uygun hareket etmiş olur · 

Fahri Doruk 
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Gayrimenkul Satış Artırma ilanı 
Borç mit. Ko"' y 

Sınet no l S l M ı · Mıktar 
--;~~~-;~~:--~~~::::-;:::::~-:.ı~r~a-:-:~m~a~h~._2M~e~v~k~ii~,_!~~~J:± 

7 
m2. Nevi TT D u D u 

Hisse 
mikrı. 

Tapu seoelinio 
tarihi No Mutaııarifin i11ml H 

74 HO.seyio kızı Şöh ret (kocası 5t Ki 
Hayrettin oğlu Osman kızı sarna Hane Yanı 5514 tarla Tarla şa tarlkihıts ga. Sıva 

vereseleri tarlaeı şi. Abanoz 
oğlu Mehmet ağa tarlRsı ve kıs· 
men Naflya hanım tarlası, Ce . 
Asiye hanmı Müfrez tarlasile 

mahdut • 

Nisan 
336 

50 Abanoz z. hacı HasaD 

10 

(Az1me Oörelede mal MUd1lrU 
Temel bey ailesi kızı V esriye 
Bayburt madeninde o te lci keleş 
karııı dlter kııı Rahmiye (Vanın) 
çukurca GUmrnk mubafa1a mı. 
muru yanık oğlu Mahmut karı . 

eı lı.ııı hafız Faika hadiye) 

Geoçali o~. llUs@yln Bin 4t 
Ahmet. 

• 

Değenezlr 
izzet mahallesi 6433 il 

" cevizeu 9190 ,, 

" il 18380 fındıklık 

" izzet ma. 4S95 ,, 

Tarla : Şa. genç Ali oğ. Ö· 
mer tarlası şl. sahibi senet ha· 
nui gıt. genç Ali oğ. zevcesi 
katma ve kızı ayşe tarlası 
ce. tarikiıım ile mahdut. 

Tarla : Şa. sahibi senet fın
dıkhıtı şl. tarlkiam ga. yioe ta
rlkiam ce. sahibi senet fındık· 
lığı ile mahdut 

FmdıklıK ; Şa. Karnavuıi 

çalılığ'ı şi. genç Ali oğ Ömer 
çalıllğı tarlkia.n ce. gençall oğ. 
zevcesi Fatma ve 

Kızı Ayşe fındıklığı ile 

mahdut. 
Fındık : Şa, Ali oğ. zevcesi 

Fatma ve kızı Ayşe fındıklığı 
şi. ve ga. Gençali eğ HUseyio 
fındıklığı 

Tam 

,. 

,, 

il 

oğlunun kerimesi Şötıret hanım 

Httzıran 50 
341 

" 
65 

" 
52 

" 
49 

Genç alı 04. HUseyin 
bini abmet 

,, ,. " 

,, il ,, 

" .. " 

707 Ômer o21u Ömer ce. tarikiam ile uıahdut. 
~~~----~~--~-----------~------36 Kavala aşağı 

mı.ı ha ile 
110280 fındtkltk Ş a. Uzun Hasan oğlu Mus il K. sanl 

93:i 
54 Ömer oğlu Ömer 

tafa tarlası ve bazen Ömer Oğ· 
lu Osman fmdıklığı ga. yine 
merkum Osman fmdıklığı, ve 

bini Abdulbalim 

şi. Ömer oğlu İbrahim fındık· 
lığı Te ce. sahibi senedin müş-
terek otlağı lle mahdut. 26 Raif Aydlo, Hasıın GöktUrk 

869 Haksa komnoy -
919 tarla Şa. tariklam gıt. nikola tar· T. evvel 36 Molla Turan z ali ve 

lası şi. Rız fırıç oğlu Mehmet 336 Hııseyln ve basan tr:ıhsin 

tarlası ce. sahibi senet tarlası 
Tarlanın 4 1 hissesi 

Eııavıı 3120 ,. Şa. çalılık ve etlak ve şl. 

yol, ga. değirmen yolu ce. Meh· 
., Mart 336 67 ily ~s o~lu osman r· ...... ~--=---..... ,. 

......: ...... uı""ı~t .... ~':i.'S' af. '!!.:".'::"!.."~fe"t?ı>n lrA • & " 

. ....... 
lan mahalli çevrili. 5<'" 

Şa. tankı kebir ga. Tosun T. enel 37 Tarlanın 4 1 hissesi 
l.omnoy 3676 1 · taı· 336 Molla tufan z. alt ve 

T 
'' ata tarlası şi. Hah bı senet Hllseyin ağa ve Hasan ve Tahsili . c. Ziraat B lası ce. cloci oğlu tarlası. b . d P' 

... d •• •• ~;::ı:d;.,;:.;::·. ~~···'"' '""· ...... 
1 

ankası Trabzon Şu esın en.: 
deti lmk b~ı gündiit .Bu :n:::r320~ numaralı ba:ka ~nltamızdaıı istilc.raz eylemiı oldukları pHaları vadMiode va te'lliğ edileo ib'l.ırnlm' müd:hti zufmda öd3m.m"ş oldukla· 
da mlldilrıyet oduıoda yapılııc 1:t hıtamında birinci ib t'0~0unuo 40in.:i mad ieıi mucibine, açı le. artırm:ı ile :ntlığa çılc.arılınıştır.21 8 94 l tarib.inden başlamalt üzre müzı yede müd 
tamam ~:ı karşılaaıaı veya au.- ı8 ır . Artırma şartna a ~1'. 8 10 941 tarihine raslayan çarşambıt günü e.aat on a:tıda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Trabzon şubesi binuıo · 
onaltıda T h b u e" p•y ı · ·ı. llluı ışb r f .:i - · bT s· . . ·h ra r:on şu eai bina · d ayı .,. hadtle - _ u 1 an tatihiııden itibaren heı gün Ziraat Bankası şu':>eıind' berke.ı tua ın an gorille ı ır. ırıncı ı ele bedeli borç• 
rıyrl meolr.ulleri lcendi heıab~:. ~ve müdüriyet od!:,rulaı~zse müzayede müddeti o.ı beş gün temdit edilir Bu müddetin sonun da 2-l 10 9'il taribine raslayaıı cuma günü ııa•t 

lıolunloaktır. Mıııterinin başk.a bi at~n al acaktır. Kat'·n~ba ıhale yapılacalıt.tır. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta banka muhtar ol:.!p hariçden talip zuhur etmediği taklirde 
uıusıh tal - r tnutaleb d l 1 aleye k d f h 'b ı d"l k ve mü t · ı. · o . . ~ ve llıııırıft dair 1 • e e buluoına a ar borçlu boı cunu faiz vo masraflarile birlik.le öderse satış es ve l taı e ı ece ş erıye pey a"'çuı ro 

delınınpiylaıınaaındaıı bariç k.alo 1~ 1ıddiıı.lıı.rıoı evrakı y~ ~akk:ı olmıyacnktır. Borçluların diğer ipotek sahibi alacaldllarile diğer alaltadarlarıo taYrl menltul üzerindeki bakları0 
. h ıbu rayrı aumltullerio ;ctı ardır. ınuı:ıbıtelefile yirmi rün içinde bankamıza bildirmeleri lazımdır. A.l.ai takdirde hakları tapu sicilile sabi t olmadıkça satıı bO' 

ııa at almak iıteyenlerin 1' b a ışı P•tin Para · ı d' 
~~;:-~~~~~::.:.::_~ra~z~on~Z~ir~a~t EB 

1 
e ır • An k k lb d" l bT B h t SİCiLLİ rı·c a IDltasıoın %İrai ::ed ·~lı cılara . lt olaylılc olmak üzere ihale bedelinin bir luıımı ta'site bağlaadr&k ikraza a e ı e ı ır. u ususta fa:ıl 

. ARETDEN:' Ticaret h . . . 
1 

er ıervısine müracaat oylomelerj ilaa ohı 0ur~ .,:·--------------------------"' 
Tıoaret aicilind , 28 _ ·· . •kı111lı2'11ıı io h 

da (Ômor otulları:dao HD~ınar~. ~u'al~~nı.den 19-8- 9.H aval~ainde olmakla beraber bir fBtoğufı da ayna, oıı adet küçük ayna, bir ' v~rırill-ved'hkalifi vı bOJcu ~ 
o&lu İb aL· ) O . uıeyın cı ı t ıc arete L tarıhiııde b b adet dıvaı saatı, onbe" adet mulı· a aca6ı ığer müitorek i Kerİ" 

• r 11ım Qvanı t ' . . r .1 .. ayt v 9 u senede yapışdırılan Me mat v ll-J H 
L t ıcarıaıyle a ı e tescil h" e 80 nu r.ı A E. l te!ı"f levha, be" adet kanapa, 05 u useyin ile taraflardan E.te 

d
m•u .. Tauyryaea OvıtelTvrab~onbda ıneydao. bulundu~u ita·ıı ızoirluoneşreailın .. ~dae. o& u li ltber bana mürac3at a v ı U 't 

.. "& reseo bir ıenet tanzimini istedi- otuz dört uJet karyola ve yatak mara aı olup Ali i:~bedn ı:uııı 
l 

e ı veıloio L· (R s t Ur : lada hiç L· lıl ı d · ı noı11 brahiın Etcaı U T .. ı . Y . a ış Mu~avet . ) lır. Kendilerinin kaınmi ehliyeti ve yoriaD ve takımları, doltsaD . "" a usı o ma ıg 
N 

mar, rab · No 3923 esı d t tarafey 1
• b d ' ı.cıo ulırliA"hıoc 22 1' . C N oldu~unu anladım. Adları, sanlan o:ıetre döşeme muşambası, bira e Q ı .. rar. ve oyan e eı • 

9U tarib. ve B923- 237 emınuı ' o. 2d7 ve oturdukları yerler arka sayfa. gardirop, üç adet mermer ıavıııa· 3 
- Taraflardan Ali Ekb~ 

ilı ta&ızi ve taıdılt d'I .numara b" Bugün bia tok. da yazılı kimseler de bu işde gÖ· na. otuz adet pencere perdesi de işbu aatış aklını multaveJeJ' 
kıt'a ıatı• mu'-av•leıı"e 1 

.... ~'Ş .. bir 1. ,_ı.r •.cnui T0 ... ,,:.u .. uaz Y O.ı kır'- ren b"l ld" b" b"t bir adet koltıık, bo" adet perde, yazılı "artlar dakilinde ltabul "
1 

v " _ _ iL ...... .. .. , ı en ve bi lren ırer şa ı "' " aıe:ı.ltiı otel ve '-abv d ~~ınıncc, . ıncı •alı ll'Üniidu· r . 8Yının Yirıni " sek.iz adet su rahi, altı adet salon müfredatı yukartla yazıu -.:~yaP1P 
._ ıı. e e ıı;ı doıa l!Qza V • , •n . ..ı e ınuarrif ııfatiyle hazır bu~UDU· _ t f r l 1_ f 
uıı •1yuı111 nııfıoı (L·b· ır. C e aı ıihürüa v ~ zırqelci yorlardı. Bu "abitıeıio, şehnaete per,lesi, bir adet nuaıarator, •· nıs uı.ı te.i ıcn a ara .. vazıyed e 
I' iLi ııa 'l'ii k 11ınhu · aııı T- '- v · t ld dı'' ıraaı bedol uıukıbil' d t . . rıyeti lca ıau 1 ' Utıı.iye mani halleri olmadığı sorularalt kımından ibaret cşyalardal:..ı nuu leıniş O uğ'uoo beyan eylemiş 
da lskenderpaşa ma~nal~ ! r;bzon. ~1.~~ •alabi yetlerl 

0 :r~nıa bahşet anlaşıldı. Hunun üzerioe şu şekil hisaesmi bu lterre (20UO) ıkibin Diy• sözıi bitirdi Verılea bu t•~· 
raa lra111 tebuınd M eıııı e Ol•· 1 ayeti Noteri s 012 T rabzon de takrire başladı ; Türk iırası bedel mukabilinde is- riri ben yeıııinlı Noter bir nusb' 
lu Ali Ekb , an •hınct 02 paıarındalı i d · ·. zıico bal it keoderpaşa mahallesinde okuraıı olarak tanzim eltim, Ve muhtevi' 

er• ıureti 1ı: r ın kd aıroıınd 1 Dedilerki : 1 - Taraf,ardan 
temlik ve teıl' d 8 ıyede Be e i kıo Güaı - e vazife gör. Et lran tebaaindan Mehmet oflu Ali yatını kendilerine c~hreo okudıloı 
t
. ım c erık t L· aybu t le Uşane Vu- eın Uaaar kiracı/arından bulun· ~ ıcarot ayledir. ı a"la 

1 
L er-.ı b 

1 
1 •zaeınııı v- ayeti nin duıs-u f.'tber'e ııureti katiyede bıyyıt•ın· ve maalini aolattı.. Arzuları11

1 

• .. şı 111aıı;la T a · · ..ı ''ara L 1 • meydanda Turan oteli ve · d ıı carot ıieilinde 
7

..,. ' i •cıııhıe n olup T b •aıı.a m a- lt ı h Jık ve teslım eyledıjtmı ve be eh tam istedıklcı·ı ırıbı zaptoıu:ıô 
"'9 nuın· l dand T ra % d raat anesi dabilinde mevcut ve ı_ d pli mieeccıl Ôm•r oıı. il "r• le a uran otel"ı L· on a ırı cy. "er·ı.· K o !an ikibın lirayı r.en ısinden ta· i1t1.n\l taıdık etmeleri üzerine 

"' 1ı u arı d ld ıı. ., ı 11.ı erim e>ğlu Hü geyia ile ~ •ıyiQ oıı.Ju lbrabl- Et o •.n Hü. o ".~ unu ve 132~ t ı~ae. ılarından ya mamen aldı2'ını ve arhk işbu eş ıenet zirini hepimiz imza etti ' 
" - cm k ıe J l'ırlb rı yarıya maliıı:i bulunduıı.u bir · ·-s duı terki• ed"ıld'ıt'ı e aıt . ay. d yıo ile Sıır. ı· .... d ııı de Hü. ad 6 yalarda ki hisseaiyle bir oıausı Ve mu·· hürledik. tlin dok.u~ "~ 

ve d .. v en B et Samavar, bir adc:t kazan. h .. ' ALl E ı Ojt uıt uou Ve U ayburtda yed" kalmayıp temaıniyle muın_ail~Y kıı k bır senesi Temmuı ayı rıı ll 
·o KBtm bulunduR' ı:ın - ınar soy adi l k ı adet Darj?ile, bir adet ocak Ali Bttberin müUuyetioe ı otıkal yirmi iıı.incı sah iünü • 

nvani lic ıriıiyle ııyo · toıt rafını bu ıoyleyıo ve bir f ı u~eıt111ı , i~~ adet ıu deposu, bir eylemi; olduğunu b• yau v e ıkrar 22 Temmuz 1941 
ve İ.ınvede ayni · l 1 otel E.t u senede 

0
' Yazıuant, bir atlet demir ka· ı 11"

1 
•dt ıeır. 'ı 

1
• 

1 
1~ etle işbır al eın Ulllar ve T b Y•pış tırıl ıı n 811 ey er• Htrar edeDler : Ali Ek 

"' " ıı uı ao Al' • de re %o d .' yetlllış ik:i adet iıke-l•, yir· 2 1 b kt /O t 11'
1 

1 ı ı E.kba. 
1 

r p ıışa • ab l l . ll a iaken. ...1 d"' .. "' - Ş u satış a ı eaı. 1 - imzası - Elem Umar : i ıJJ ı; 
.. r n, t b' a eaınd - or t d l 

1 
o •llııdan t•hıi e. otllraıa lran var h 

1 
8 e masa, üç adet d~ muz 9~ 1 taribio~en itibaren .mu- Net•~ S. ÔzdeP 

daırc~o Dlanıf a ısı, bir adet aka Baltık teberdır. Bu tarıb• kadar ışbu Reamı mühür v• 
•artılı Radyo, dört adet büyült otel ve kıraathanenin her dürlü imzaaı 

dilik yu~dc 7~ ıvans ve;;ce" ' ·,~;:-, ........ 
yı ' f D qlunur. l :i ... d ... -·, ......... 

• , •• p ~ """"" 11 Yt tırı•ıw· 
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AQustos !)41 

Vilôyet idare 

Heyetinden 
. lskenderpaşa mahallesinden 

Emın ox. fu O H . 
• 6 smanın azmeden 

taksıtle satın aldı w • • k gı gayrı men. 
ulun taksit bedeliııden borçlu 

?lan 442 lira 95 kuruşun temini 
ıs~~fası için mezkar mahallede 
kaın mutasarruf olduğu ve ~vsafı 
olbapdaki artırma kaimesinde 
Y?%ılı hfr bap hanenin ila11 tari. 
hınden itibaren 21 gün müddetle 
açık [artırmaya çıkarıldığından 
taliplerin Vilayet idare heyetine 
muracaatları ilan olun () ur • . 

(VENIVOL ,--= GAUTHIER VİDAL -
ANİLİN VE ALİZARiN BOYALARI., 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi satış 

deposu: 
lstanbul Çlçekpazarı 
sokağı Altıparmak 

hılll No. 3-4 

Kiralık Motör servisi 
Eksiltmesi 

. Ayafilboyu mahallesinden Trabzon Sahil Sıhhiye Merke.ıi Tabiblig" inden: 
Nımbıyık oğlu Hamd' . h . 
den tiık.sitle satın ılnclınw aa:ıoe 1 - Trabzon Sahil Sıhhige Merkezinin Deniz ser-

k l a ıgı gayrı . b h J .., l h men u un taksit bed 1. d h 'Oisi içln e er se1 eri • ira mu ammen bedel mukabilin· 
olan 333 li e rn en orçu 
i t 'f . . ra 93 kuruşun temini de bir senelik kiralaytıcağı motör işi 1.> gün müddetle 
; -~ ası ıçzn mezkur mahallede açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 

aua mutasarrıf olduğu ve efJsafı 2 - Ma'Vakkat teminat bedeli 45 liradır 
o/baptaki t :ıılı d" ar ırnaa kaimesinde ya· 3 Eksiltme 2.5 ağustos 941 pazartesi günü saat 15 
tdrihi:~~nba·~·bhane arıasının ilcin de iskele caddesinde kain Sahil Sıhhiye Merkezi binasın· 
d ti ı ı arerı 21 gün müd. da yapılacaktır. 

e e a~ık t 
d 

ar ırmaga çtkarıldığın 4 J / h an tali l · - stegen er u i..:e ait ..:artnameyı' h•r ıu·n Sa· 
• P erın Vilayet idare hey· r r " etıne mu • hil ~ıhhige Merkezinde görebilirler. 

() 
racaatları ilan olunur. 5 - isteklilerin Trabzon Mıntaka Liman Reisliğin-

K lskenderpaşa mahallesinden ce tasdikli ehliyet vesikaları 'Oe mu'Oakkat teminat mak· 
h ıır.t oğlu Kerimesi Fatmanın buılarile birlikte tayin olunan gün ve saatte Sahil Sıh
azınıden taks;tle satın aldrğl hige Merkezinde toplanacak lcomisgona gelmeleri ilan 

!agri nıenkulun taksit bedelinden olunur . ~-4 
~rçu olun 37j liranın temini iı· 

lif a$ı içirı me:ıkur mahallede kain 
mat · 

- - - --------........... =-----------~-.. 

Sahife 3 

Posta Nakliyat 
eksiltmesi 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden: 
l - Haf tada mütekabilen üç sefer ve qldlş geliş 

bir sefer sayılmak üzere beher seferi JOOO kilo ağırlıklı 
işlediği müddetçe kamyon işlemediği zamanlarda araba 
ve kızakla naklıyat yapmak ve Hasankale. Horasan, 
Eleşgirt, Karaköse. Dlyadtn, Bayazıt, Sürbahan merkez· 
!erine uğrumak ve buralardan posta alıp ver.nek ve bu 
na gö!e. lüzumu kadar kamyon kamyo11et ve diğer vası
ta daımı surette hazır bulunmak ve taahhüt bir sene 
devam etmek şartiie lran hududundaki Bezirgan merke· 
zile Erzurum merkezi arasmda ihda~ edilecek 3500 lira 
aylik muhammen bedelll mükeffel posta 27-8-9ıll 
çarşamba günü~ saat I 5 de Erz:urum P. T. T. Binısmda 
ihale edilmek üzere 13- 8-,11 den itibaıe,ı 15 gün 
müddetle ve kapali zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Taliplerin mez~ılr günde ihale zamanından 
bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona vermiş ol
ma/art ve 2499 No.lu kanunun 32 ncl maddesi hükmü· 

ne tevfikan icabeden vesaikı muhtevi bulunmaları şartttr. 
3 - Teminatı muvakkatesi 3f 50 liradır. 
4 - Dığer şer~iti anlamak ve daha fazla lıahat 

almak isteyenlerin Erzurum P. T. T. Müdürlüğüne her 
gün müracaatları iları olunur • 3-4 

Fevkalade içtimaa davet 
İdmangücü reisliğinden : 

Mnnlm bir huillls hıık~ında görllşmek Qzere kulQbumuı bef· 

Çoruh Nafia Müdürlüğünden : ~ti nmnmtyesl 28 · 8 · H~l .tadhine m~srdir parşembe gııcn saıt 
ı ( 15000) li b d ı· k itil H 

6 
~o de tevkal lde olarak 19tıma edeceıt•nda ellumum asanın meı-

b 
aıurrıf olduğu ae eusafı ol-

apt ı.· 
a11:ı artırma kaimesinde yazılı 

arsanın ·ı · .h. d . . b 
21 

" ı an . tarı lR en ıtı aren 

Yol inşaat eksiltmesi 
gun müddttle açık artırmaıa 

çıkarıldığoıdan taliplerin Vila

- ra e e ı eş ope - Kars yolunun 5 • k t 1 b iti 2 2 
incl kilometresindeki heyela.nao tevkıft lçtn loşa edilecek istloat ı ür g!la ve saa ta Ku ü e teşr eri rica oluııur. 
dıvarlarile tahribatm tamiri işi yirmi bir g!lo müddetle ve kapah ! 
zarf us1Jllle eltslltmeye çıkarılmıştır. 'I y "" f 1 ti t t 105 

?. •• Eksiltme 1 Eylül 941 pazartesi ~UaU saat 15 de Çorutı ı a g 1 a ar 1 : 0 p an 
yet ·d . ~ ı are heyetine muracaatları 
ılan olunur • 

() Nafia Mlldürlllill dairesinde yapııacakhr. ı 

Pır _Agafilboyu mahallesinden 3 .. istekliler evrakı fenniyeyl Çoruh Nafia MlldürlO~llode p k d j15Lk şt 
t ~a ojlu Aıım.w ha~tneden okuyabillrier. era en e U lJ[ 
kaksııle satın a[d;'ğı fognmin-=- :ı .. sı ekli er ou g lbi ioşaah yapmış olduğunu gösterir ve. - •---~ 
ıılun taksit bedeLinden borcu 1 sikayı ba~lııyarok ihale rtıolloden laakal Uç gün evvel bir istida F" M k b K . d 

~lan 529 lira 99 kuruşun temini ile Vilayete mtll'aCalltlA ehliyet vesikaları alıııaları muktazidir. ıat ura a e omısyonun an : 
ısti(ası fçin me~kur mahallede 5 •· lstek.Uler 1125 lirahk muvakkat teminut makbuzu ve. Ticaret Vekaletinin 1- 8 - 1941 tarih ve 16-6900 
kaın mutasarrıf oldıızu ye evsafı y:ı banka mektubu cari seneye alt Ticaret oduı makbuzu ve . . . . . . . . . 
olbaptalci urtırma kaimuinde ehliyet •eslkı Ue tekur mektuplarını ihale gıınu olan 1 EyJOl s~{ılı t~mım em1r~eri mucıbmce şehr1mız dahılmde eo-
!Jazılı ma b ·, bap hanenin 941 pazartesi gnnıı saat 14 da eksiltme komisyonu Riyasetine tı memış sade yagm fqf)tan be!ıer kilosunun azJJml sa
ilciııa tarih;n;::a i/ibaren 21 gün teslim edecek.Ur. Postada ohrn gecikmaler kabul edilmez. 4-~ tıs fiatı 105 ve perakende 115 kuruş olarak Komisyon· 

müddetle açık artırmaya rıkarıl- K h 1 k I ca tesbit ve Trabzonda satılan yağl11r erimemiş olduğun·: 
dıaından taliplerin . Vilaget idare ireç c:ne yo u tamirat e si tmesi dan erimiş yağtn fiatınm tesbiti esastnda azami yüzde 
heyetine mürocaatLarı iuin olunu,. Vilayet daimi encümeninden . 20 fire kabul edilmiş olmakla ona göre satışlarda bulu-

~) L TrabzJn _ Kireçhuıe yolunun 9 _1_ 65 _ 9 _1_ 
815 

ı·ncı· nulması ve bu fiatlardan fazlaya sade yağ satanlar hak· 

S 
Sl{;enderpaşa mahallt~:.inden k d AA 'il K v k b l ofi ... l kilo metreleri arasındaki lôO metrelik. şosa kısmmın esaslı tamı. ın a ı•ıı l orunma n.anuCJU mucibince ta i at yapı a-

. 0 5 u Eyiibun ho:ıi neden tak ~ ·ı · ı sıtte . ratrna ait (2813) lira 49 kuruşluk keşif bedeil Uzerlnden 21 glle cagı 1 an oıunur • satın aldığı i"!J" menkulun - ================;==-==-
taksit bedelinden borçu ol.ın lJl~ müddetle açık ek.slltmege konulmuştur. Zabıt kaA t"ıbı· alınacak 
~i~a O kuruşun temini )stif ası Muvakkat teminatı (212) liradır • 
ıçuı mezkür mahallede kciin mu· Ekslltme ; 3 . 9 - 9.ıt tarihine çatan çarşamba jllnü saat Trabzon Adliye Encümen Riyasetinden : 
tasarrıf old~zu bir bap fnkanı 115 de Vilayet makammda toı.ılanacak olan daimi oncumeniode j 
oda tahtanı dükkan ilan tarihin ihalesi yapılacakttr. Keşif ve şartnamesini görmek lstiyenler her nhilal eden bin kuruş ası,: maaşlı flkçaabat mah• 
den. itibaren 

21 
iün müddetle glln encUmen kalemine ve talip olanlamı muvakkat temlaatlarile kemesi zabıt katipliğine talip olanların mektep sehadet· 

;çı~ artırmaya çıkarıldıtından ~~ılr flllD ve saattıt. enc:ümeme mur11cııatlar1. 2 4 namesi, terhis tezkeresi, sıhat rap:Jru ve hüsnü hal va-
a~'.Pleı in Vilayet idare heyetine den Emir oğlu Osman N bira- Yeni mahalleden Sürme· rakalarile birlikte 25-8-941 pazartesi gününe kadar 
rnuracaatları ilan olunıu. deri /:.mailin hazineden taksitle neli Emir ozulların.darı Mehmet encümen riyasetine müracaatları ilan olunur • 

O satın aldıkları ıagri menkullerin Ali oılu Yunusun ha~ineden tak.--------------------------

32 Kazan.ç verıisinden 364 lira taksit bedelınden borçları olan siıle satm aldtil ıagri menkulün ldmanocagv 1 Gençlik Kulubü 
Fı lcııruı oor~lu Molla Ali oğlu 446 Lira 71 kuruşun temini isli. taJuiL bedelinden borcu olan 658

1 

•yzinin Sotha '71.ahallesinde mıı fası için me:ıkür mahallede ktiin lira li kuruşun temini i•tiffm ı Reislig .. inden : 
:~sarrıf ,olduiu iki bap hane ue 'fle müştereken muta$arrıf olduk- için Yenicurna mahallesinde kciin . 
ır arsadaki şayi hisıesinin bu ları ve evsafı o/baptaki. artırma mutasarrıf olduğrı ue eusafı ol- Ocak - Necmiatl Gençlik KulO.plerlnln blrle~mHI tızerla· 

kerre ilan tarihinden itibaren 21 k.aimesinde gazıiı lıane mrıa baldaki artırma kaimesinde ga. de gôrllşmek ve karara raptetmek Qıere 27-8-941 oırşamba 
gün ~müddetle açık artırmaya miinhedim hane arsası ildn ta zılı arsanın il<in tarihinden iti. iUaU saat 17.30 de yapılac1\t tevkllade kongreye rey ıablbl 
~~karılmıştır . Taliplerin Viiciget rthinden itibaren 21 iÜn müd- baren 21 gün müddetle açık ar.. Ocakhlıırıo mezkO.r gUo ve saatte O~ı4ıt gelmeleri lıtzumu ehı•· 
ı l are heyetine müracaatları ılan detlc açık artırruaga çıkarıldı · Jırmaga çık.arıldıg· ırıdan tali l . mlyetle rica olunur. 

o ··~;· !:;~r~· '~~::;!:ıı:.:'tı~~ !t:~:, ,~::·rı~. i:7;:.;'.g.ıi •• m.,=.~:,~ Sat l ık çok güze 1 bir ev 
N, . Kemerk<ıga mahaleainderı Tekke mahallesınden bı () A afilbo h ll · d azır oaı A ·ı k · · v d' · ı gıklı oaulları d M t f -1 !J gu ma a esın en O t h · d d · f ki azır güzel bahçe· kızı H-· ~ fl. arısı ~a ı oa u ~ I ~ an us a ..ı og u Musa oğlu Recep ve kardeşleri r a ısar a enrze va u u ara n 
. usnıgenın hazineden tak- Ahmedın ••azıneclen taksitle sa M ı ~ M d h · d fi iki katlı her taraftan güneı: ,..,ôrür yenı bir ev• sa· 

~ıtle - t ld . . ev ut ve ura ın azıne en ~ ~ 
t k . ıatın aldtiı ıayri menkul an ırı a ııı gayrı me~kulün taksit taksitle satın aldıkları gayri hibinin lstanbula nakli dolayısile satllktır · t Sl{ bedelinden borçu olan 177 bt!dellnden borcu oıaz 624 lira m~nkuUerin taksit hetfelıaden Yenfyol Matbaastna müri!lcaat edilmelidir. 
i ı~a 50 kuruıun temini iıtıfası nın temini istifası için mezkür borçları olan 317 lira 85 kuru- _ _::..:.::.:!...:::..:..::.:.:::.::=:.:.:..=.:.:..::.:..::.:.:._:.:.---------
ç~,. mukar mahallede yazılı mahallede k<iın mu.tasarrzı olduiu şun temini iıtifaıı için ıs1cender4 Araba sahı·plerı·ne 
~ı.r bap hanenin ilan tarihinden ve e."safı olbapt~kı artırma kat- paşa mahaılesin ie kain ue müş 
Uıbaren 21 tün müddetle açık Meıınde yazılı bır bap hanenin terek mutasarrıf oldukları ue efl• 

art~rmaga çılcarıldıiından talip. ilan tarihinden itibaren 21 gün •afı o/baptaki artırma kaimesin· 
lerın Vilayet idare hegetine rnu gün müddetle açık artırmaya p . de yazılı iki gayri menkul ilatl 
ractıatları tlcirı olunur ~arıidıiından tuiıpierin Vıidyet tarihinden itibaren 21 gün mü.d-

0 • ıdare negetine muracaatları ilan detle aı tırmaga çıkarııdığındoın 
/ıkencltrp•ıa nıaltalle,in· olunUur · taliplerin Vilayet idare hegetlntı 

muracaatları ilcin olunur. 

Belediye riyasetinden : 
Kara vesaiti nak 1iyesinden olan at araba/arma va: 

rıdat dairesinden y~nı nu nlJJ v~ri/mektedir. 
2) flğustos 941 tarihinden sonra eski numara ile 

arabalarım çalJşttranlarm nu !1a~a_sfZ arab! çalı~ttranjar 
gibi <:(fzaya çaptırılacakları bildmltr. Z 
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23 Ağustos 1947 ( YENIYOLJ s 

Gazi gençlik 
Ku\ub ü 

11,250 tayyare 
Leningrat önünde kıta 

larımız çarpışarak ilerlemek-
Haştarafı birde tedir. 

Rubu asra yakın bir za . B' 
mandır mütemadi emek ve ır seri ağır mağlubiyet · 

ler neticesinde Sovyet orenerji sarfetmek suretile ça · 
lııan bu gençlerin şimdi dusu fevkalade kanlı zayı-
beden terbiyesi kanununun at vermiştir. Seferin bida
tam istediği bir şekilde ku yetinden beri 1,250,000 esir 
lup olabilmeleri için bu ka- alınmış ve J 4 bin tank 

15 rarı vermiş olduklarından b' • 
dolayı kendilerini tebrik ın top iğtinam ve tahrip 
ederiz. olunmuştur. 

Haber aldığımıza göre Sovyet hava kuvvetleri 
yeni açılacak Gazi gençlik C 
Kulubunun müessisleri, ld- enıan 11,250 tayyare kay · 
manocağı ve Necınia ti Ku . be tın işlerdir. Bunlardan 5603 
luplarının rnüebsisleri ola· fi yerd~, diğerleri hava mu. 
cak, renkleri de sarı, kır. harebelerinde düşürülmüşr· 
mızı, lacivert olarak tespit Bunlardan başka d.. ur. 
edilecektir. Bu hafta içinde mühim end ·· t.. . uşman 
her iki kulup rey sahibi he· ları · us urı mıntaka · 

nın ve ipf d ~ d 
yeti umumiyelerinin müşte rinin ele 1 a.ı ma dele-
rek bir toplantısında Gazi k gP.çmesıle külliyetli 
iençlik kulubunun idare be . ayıplar kaydetmiştir. 
yeti seçilecektir. ·-----

-M-- Mısır geldi 
Müjde üjde.. Haber ald • z· ıgımıza göre 

En şın ve en temiz ıraat Bankası emıine f(a . 
F .. t . ·ı S b raden,·ı v ·z o r, sıvı ve u ay 7670 apu"ı e yeniden 

şapkaları silinir , en son Bu çuval mıslf gelmiştir. 
model üzerine kahplanır d ~ısır/ar da, şimdiye ka

Uzunıokak Asri fapkacı' k:~ ~- duğu gibi bedeli mu· 
Kenan Tuzcu t 

1 .ınde ~öy/ü yurddaş/ara 
-=':":"==-ı====:====:====-~~:,,:e~yzı edilecekt. 

Kopalı zarf usulile~ksil - "· . ~ 
Beden terbiyesi B··ı b tme ılanı 
t - Ekslltmeye koou11111°1f :ar aşkanlağından : 

gıçmda su E'porlıırı mahalli lnısaııtı ke ~ deniz sabn bulvari başlan 
2 • Bu işe alt şartnıım.e v ş t bedeli 9982 lira 46 k 

/>. (, ~K_$1L ... E ŞARTt-i:~v~~k şunlardır. uruş 
B ( MUKAVELE. PROJPS~~l 
C ( HUSUS[ ŞARTN.u,ı"B 
D ( KEŞiF HVRAKI 
E ( RESİM 

hteklller Jukerıda ~a 1 b \ , b J ıı ı bu 
ıoo O ges, aışkanhğlnda gö b e <'?ııkı Beden t b 

3 - Eksiltme 28 A re Birler, er iyesi Trab· 
ğu11to11 941 VUayet makamıada yapılacııkt P~rşembe t1 

4 - Ekslltoıe bed t ır. g DU saat 16 dl 
talimatnamenin 46 inci : 1>rbl1esl uınunı ID 
uıullle yapılacııktır Bddesi hUktıınıe i üdUrlUğu alım satım 

5 Ele. · r dairesi d · slltmeye glrebU 0 e kapahzarf 
Dazaraı:ı yUzde 7,5 nlsbetind nıek için lstekuı 
ka a~uğıdakl vesikaları lı . e teıııhıat verıneı ~r bedeli keşfine 

Ti aız olınaı erı v6 b d 
oaret Odası veılka •rı şarttır uo an baş. 

lşl bıısarab\lecPQlne dlllr v~ı~i~eıninat ınektübQ 
lsteklller Yukar&d a · 'veya makbuz Bu 

bl llkl B d a Yıızıtı gU • r e e en terblyeaı Böl n ve saatta b 

D • • k ge,!~kanlığuıa m Utıın vesaiklerile 
U k Ô • Uttcııattarı 2 3 

B 1 . n ıcarartırm· 
e edıye Encünıe . d ası 
B ı d' nın en. e e ıye akaratı d · 

ralt tıitünciı lculubesi ~le an ~~' k Yamndakı 
2

_ 
numaralı düAkanın Çom/ekçi Yok 1 numa
olan icarları (15) qü~lJyı: 9~ l mali yılı ~şun~ak/ {16) 
mıştır. llrttrme 26 8 muddet/e açık artg Yesıne kadar 
d ., - -94 T 1 ırmağa 

e ııeceğirıden ta/iplerin . sa ı qünü saa çıkarı i-
te saatta encümene ~emmat makb I t. 05) de icra 

M 
muracaaflari ı't · uz arı/e ayni .. 'f an ofu gun aan müdürl"'h•• nur. 2-4 

1 · Siyasal bilgiler U Unden • 
den 27 E.yluı 94! hrlhl okl ulona oamzet k • 

2 s er arasınd 8Ydı 20 A"' 
2 • eçme Sina vı 29 E 1 a Yapılacaktı sus tos 19-11 

• 10 . 19ıU Perteınbe 11 y nı 194t pazartes~. 
IDQr:o~a~~!~~IUertn fazla ~ı~~~e a~dakr devaın eEl!~e~~· başlayatak 

ıı Uzere \i ır. 
aarır lllOdltrlUğüne 

Kaz · 

Pazarhkla gayrimenkul sc 
Mahallesi 
Zeytinlik 
lılı:enderpafa 

Soka~ı Cinai 
Boatepe Hane 
Çömlekçi barep dükan 

Defterdarltktan : 

Miktarı 

M2. 
51. 57 

M No: K. No: 
60-2 

3& 

Yukarda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin eatı~ları peşin bedelle ve pa ı 
ay temdit edilm iştir • 

lbale : 1 5- 9-941 tarihine m!lsadif pazartesi günü saat 14 de yspılacaAında 
aıü mezkO rds yüzd~ 7,5 teminat makbuzlarile birlikte Deftl"'rdarlıkta toplanacak komisyona ı 

Erzak vesaire eksiltme il 
Lise Müdürlüğünden : 

1 - Lise pansiyonun 1-9 1941 den 31-5-1942 tarihine kadar ihtiyacı ol 
redatı yazılı erzak ve saire t6-8-194L tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksi 

Nevi Mikdarı 

Odun 28000 
Sabu.ı 700 
Ekme it 35000 
Koyun eti 9000 
Sı~ır eti 4000 
E.rimiş tereyağı 1500 
Erimemiş tereyatı 1 5 )O 

Zeytin ya~ı 1000 
Zeytin (Mudanya) 11)00 
ç~ w 
Kesme şelter 2000 
Toz şeker 2500 
lstaobul peyniri 800 
Kaşar peyniri (Kars) 600 
Tosya pirinci 4500 
8o~an 30011 
Tuz 700 
Sut 4000 
Yoğurt 5000 
Şehriye 300 
Makarna 1 iiOO 
Fındılı: (kabuklu) 1200 
Kuru üzüm l 800 
Saraıısak 50 
Yumurta J.0000 
Maydeooz 4000 
Patlıcan 10000 
Limon 10000 
!>irke sı o 
irmik 400 
Salça 600 
Patates 5lOO 
Havuç 600 
Kır~ızl mercimek 500 
Şeker fasulya 1500 
H 1500 oroz ., 
B b 1500 ar · on ,, 
Salamura üzüm yaprağı 300 
Geadim• 300 
Bulgur 1000 
lspanalı: 2500 
Top laaana 2000 
Pirua 2000 
Elma (Yomra} 800 
Elma (Güınü.şaoe) l 200 

ısoo Armut ,, ,, 
Portakal 10000 
Taze fasulya SOOO 
Tazı Bamya 100 
'faztı büber (Dolma) 5ü0 
Mandalina 10000 
Pirinç unu 300 
Domates 2000 
Karpu~ 1000 
Kavun 1000 
Kalkan balığı ıooo 
Barbon ,, 500 
Tirsi 500 
Hamsi 600 
Palamut 2600 
Kefal 600 
Sargan 500 
Kara biber 30 
Fıstık 25 
Marul {lı:ıvırcık) bağ 500 
Marul (Y edikule) adet 500 
Kuş üzümü 25 

2 - Şartname her gO.o okulda görUlebilir. 

Muhammen 
bedel 

1 25 
58 
13 6 
45 
27 5 
ı70 
125 
90 
50 

830 
53 
49 
YO 
80 
47 
ıo 
6 

10 
ıo 
40 
40 
30 
45 
40 
2 
1 
1 50 
5 

15 
50 
40 
7 so 

12 50 
~!> 

20 
22 
15 
25 
20 
2l 

7 50 
6 
5 

ıo 
'25 
25 
a cso 
9 

20 
7 :-iO 
2 

60 
10 
8 

10 
25 
56 
41) 
/O 
ıs 
45 
$0 

190 
160 

' 2 
50 

Tutarı 

350 
406 

4725 
40ö0 
1100 
2550 
J87 ll 
~00 
500 
170 

1060 
1225 
720 
4~0 

2115 
3U0 

42 
400 
600 
120 
5'.lO 
360 
8 10 

20 
800 

40 
150 
500 

75 
200 
240 
J77 

':'fi 
-~ ı.ı 

300 
330 
225 
15 
60 

2::ıo 
187 50 
l~o 

100 
80 

300 
375 
350 
270 
20 
37 u 

200 
ıs1 > 
200 

80 
ıoo 
2iı0 
250 
200 
60 

377 
225 
150 
57 
40 
5 

10 
12 6 

3 - El'siltmQ 1 . 9. ~41 pazutesi go.on saat 9,30 de yeni Lise biaasın 
komisyonca yapılac1ktır . 

4 - Muvakkat t eminat miktara lıer madde hlzasıoda gösterilmiştir. 
5 - istekliler tlcıret odıısmca kayıtlı olduklarına dair belge ibraz edec 
6 - isteklilerin 2rno numaralı kaoununıın 15 lncl macdesi ahkamına gö 

nat makbuz ve mektuplarım eksiltmeye başlamadan bir saat evvt 
'ldecek ve eksiltme saattarında komisyona ibraz edeceklardir. 

arıç vergisinde 
- Adı ve aoyadı n 

lliiıeyin Güney Ya~ . Sanatı iş Yllri 

borclu olanlar hakkında i 
' 

. ık. Pıışa - Nuroara11 
Abdullah Kar .. d . Bakkal ·- - l~arı 

• emır 2ô8 -,. D _ 2550 
Hil11yia Şabin •ınirci 633 
Haıan Ôzt6rk Tutlu Çe 104 - 4500 

DEF AyafilboyŞllle Bakkal 473t 
TEbD Marangoz 11 1248 

Nisbeti 
~ -· 

2S 

30 

2ö 
30 

Kuanç Bull' an 

1 58 32 

14 20 2 84 

B 12 62 
2 10 42 

F. Zanı 
39 

3 56 

78 
52 

Zrım 
Caza 

ibbaıı 
Nu 

25-

Halea bulundu . ~ A l=t l. KD 135 700 
1rfalr11b Vtr ·ı . Zu ılı:amıt ve t· 1 A N 
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