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TASARRUF 
BONOSU 

ALIRSANIZ 4 kuruş 

llin~tarı 
5 kurattur 

Paranın tasarruf etmif , 
F aiziai pefİD almıı , · 

Ollnll reou AJllar 
20 kul'Qftur. 

Milli müdaf aya hizmet etmif 
Olurıunuz. 

Kafkaslara 
Doğru 
A lmaayaam Kafkaı yo

bnaa doiru vaki Uer 
leme banketi, çevirme 

fikriaia dalıa tezindeıı tat· 
bik •••kiiae firmuiai iı
tibclaf ediyor. Zaten bundan 
batka da bir ıaye olamı· 
J•caiı ıibi lr•ada mubte· 
lif •etilelerle laulaadurduğu 
Almaalar bu laakik1Ltia 11&. 
l•meaiae maaidir • 

Almular Ruyadaki bir 
kaç •eaba araıında bilhaı 
1a Baka petrollerini de ele 
aeçirdiii takdirde bir Hin. 
cU.t~n iltilbma daha kay 
~~tlı .~•zırlanma vaziyeti de· 
rııebılır. lafilizleria Kafkaı· 
ya yolile ıelea böyle bir 
te~likeyi timdidea 6alemek 
._eli, So91etlerle laailiı 
1Pı•••ıl•ri qrtumdt lrupa 
IJ~ awuz lralma11aı 
"!ta• etıL ı .. filter~ ı•· 
... "''-ld&rıaa JPlıı· 
•ı. olaa W. telalikeyi 

~af et.ek dlfbc• ye 
la eli, bqkuana ait laer· 
•ti bir klprlclea her ne 

Paı...... olaraa ollma 16klp 
::.~ icap ettirdi. Ve 

içindir ki, lrudaki 
Al•aalarua çakanlmaa 

alt .. ·--- ıa,. ~ d ... ,. ~,.,., ~ 
" .-ıart olp , .. ~. 
M lflaki~at yapmaktır. 

• 1 

,.,~ta ~ef&m eden ~or· 
~ ... lttrbia kv11latya ••i 
...... imkln olmayan çok 
:~ •ftlal•r• olapktır. 

Is.. Şovyetleria mgq · 
fat '9at1ar,.cıp1c, ittipctJj 
""net191 ~J•fı taamı
,._da 'o' ilerletiygr. Ve bu 
~ ~tli .. ,~t 'ald 
'
1"1•. ~~trfll bt~la"'. 

iJ •11t••l•r ~mp l4•rrM· 
~ bir Qyli teaü-. bq 
~t-~ '' Al ...... , ... w 
~. IJI~ IMrp deyr-.1 i~t= 
,..... JlrldOil laafJUD 
.... Jollw "9ria4e '°'Jet· !':,, biti• MeYPdiretlerifli 

eclwek reaidea tt~1R, 
mat r•pacaklardar. Sonrı 
artık, •lttefiki olaa lafil· 
lereaha R..,.tla 1ardım ro · 
:, de filea ltaılamı d•ek · 

• Baaa rat-- Al•u,. 
baıaa biç bir ıerileae Ye • 
: claraklama hareketi ka1 

lranda 
Mukavemetle 
Karşılaştdar: 

londr11 26 ( lf. /f. j _ 
londramn salahiyetli m11h
filleılnde bugün öğle üzeri 
lr11n11 d11ir mevcut malüma· 
ta· göre lrana giren Bı itan
y11 birlikleri bazı mukave 
metle kJrşıl1Jşmışlard1r. 

.Basr11 körfezinde Ben· 
derşıpur11 lngiliz kuvvetle 
ri 'ık11r1lmııtır. Bu kuvvet
ler de bazı mulcavemefgör
müsleıdir. 

lran11 giren Brit11n111 kı
ta/arım Jngiliz re Hintli 
askerleri ihtiva etmektedir. 

İngiltere 
ile Sovyetler 
lronda askeri 
Harekete 
geçtiler 

lon</ra 26 ( il. it. ) -
Royte' bildiriyor : Resmen 
b/ldlrildiğine giJre Sovyet 
re Jnglliz hülnJmetler/ 6u~ 
güa lr11nd11 mDıterelt h11rtr 
itele tevessiJl eylemişlerdir. 
Bu hususta lıaret edildiği· 
n~ g6re lngiliz. Soryet ha
relcetl, sJrf bir emniyet ted-
biri m11hi1etinde olup lra . 
mn lstilfld/ fa 11razi bütüp· 
,iJ4ün~ ih"ı etm_. aiyeti· 
•I te•mmun dm11"14ekl«#I'. 

İrana 9lr@n 
Kuvvetler 
VeyveUn 

İdaresinde 
londra 2S (il. il. ) -

Rayter bildiriyor : lrand11ki 
harelclt plfnı 144kjİmM 11.Jç 
bir t11lslllt ferilmemekle 
beraber lon6ra i11/Ahiyetli 
menbaların~n IJild;riltiiji
•• gfJ,re B11unr• ltuvvetltr 
ri cenubi 1r11n11 girmiılerdir. 
Jr11nd11ki Brifaııy~ #~.-vetle 
ı/ ~ruda.n do'ruy11 Hin· 
diıtan ~aşkumındam <it 
nerıl Vo11f41/411 ·~rfnfledir. 

İrana Verdikleri 
Notada 
Ne diyorlar 

Moslcov11 25 ( il il. J
Sovyet hükumetinin lran 
hükumetine veuliği fnotacfa 
birka~ seneden beri Rus 
- lran •iyasi münasebet
lerinin bir tarihçesi yapıl 
dıkta• sonra deniliyor ki : 
Son zamanlarda /liman 
aj11nl1111nm lran toprakla
rmdakı f11aliy.:tl öyle bir 
rüs11t almıştır ki. bu, gerek 
Sovyet hükumetleri birliiJi· 
ne re gerek lran11 kaııı bir 
tehdit teşkil etmeltedir. 
/randa 50 den Fazla eyale· 
te nüfus eden !liman ajan· 
lan lramn sakin hayatım 
sekteye uğratmak için kar 
gaıalıklar çıkartmak ve lr•· 
m Sovyetler birliğine karşı 
tahrip etmek, /r11aı Sovyet· 
#er biıliğine karşı harbe gir
m•ğe icbllr etmelc teşebbü· 
ıünde bulunm11/ctadul11r. 

Türk Hava Kurumu
nun Beyannamesi 

Sıı110 Vatandathır , blrıtıne kuıdatamuı bir uıleı 
8ygQn, TOrk or.tuıuoun ta- aeseyl. TQrk Ha•ı Kur11mu'aa 

' rlblmlze kazandırdığı bıJat ve· hatırlatır. 30 Ağuıtoıta Havacı-
rlcl aaf erla ştretlol ve aururu lık bıftaıma 1ılrerkeo, gonıa 
nu yeniden tadacsgımıa fQodQr, bOlQo uıtlerlnl TQrk Hava Ka· 

Y ııamasmdıo Qmlt keıUen rumu kamplarında, kanat ıtkile 
yaralı bir milletin, karla dıj'lar. çırpınarak geçiren binlere& TDrk 
dao inen bir çıg gibi, ıllklolp delikanlısı göılerlmlıla OnOae 
şablanıııoın 1ıldöaQmllode7lz. gelir. Onların yQreklerlal ln· 
YeryGzQode, mUyoaJarın, en tuşturan ıtettea lçlmJze bts 
mOdern OIQm maklHlerile bo- dolar. 
tuıtoldarı IOD haftalarda bile, 8Hfl'l Vatandaşlar, 
oa dokH Jıl Oacekl zaferimiz iyi vuruşmaaını blleo k.a· 
erlıllmes IUJmetlal mubıfua Dallarla bnalırını koru1ımı1ıa 
etmektedir. Hidi1tlerl, Jplade •illetler, iki Jıldanberl lı:Olderl 
yaşından şartlar dikkate alını- 9arOmDş aıaolır ıtbl, birer bl
rak gOzden geçirmek ltıımıel· rer çevrlllyorlar. Ea mecıltıs 
dlQ'lne ıore, ıllibıaa ıorecet gllnlerlade bile batı •llJ•iJID 
ftıegl, tQf eQlae takacak •Dn1D· TQrk mllletlnln, bandı da ber 
ıQ k~lmam11 lllr ordaıoun, kay- uman kahraman kaJacıtıoa laa
naldarı bel ve aoaıuz bir nl· nımıı, uçan neıll aekadar kuY· 
&ıoa Yıırdalu rakıcı darbe. DH· vetleodlreblllrıek, 0 kadar ut· 
rloden asırlar ıeçse bile, par- ıamJaşıeakhr. Bunun lçla bava
laklılıaı kaybetml1ecektlr. Ba· cılık barta11adı Havacı 1ıeaçll· 
nuo için ber 30 Atuıtoıta ır· tin lbtlJaçları Qzerlade dalla 
kımazıa, en korkunç Ye çetin çok ıllka ile durmah Ye Tirk 
lmklo11ılıklardan ıı1r11ırık ıtı· Hava Kurumuna rardım el••· 
ta kuuşablleceğiol dDfDnmet llJIL 

lrana T ebligv leri Y8 ........ -dik tutmak bakkı· IOJOk a.a,ramımın, TQrk 
•ıs .. r · gO~lefi kadar bctrrak Ye •et'ell 

Mosltova 26 (fi. il. ) - JO Atuıtoı tarihi, bize •f· ıetlrlrtea ba YazUemlsl aaat· 
Mf'lotof, Sovyet kıt11laT1mn Dı umanda. el blruaue,,· emek mı1ıhm . 

lıan• girmekte olduğunu N •f E y 
Moskov11d11ki lıan büyük QZI rgin angın 
el~lsine re lnailtefenin Mos· OçoacD Umumi MOfetUılm~ Dan aabah 1aat beıte 

"' /. Muhterem L\azlf Eraıa b&ı •· 

Alman 
Tebliği 
83596 esir 
465 top 
190 tank 

Berfin 26 ( A. il. ) 
lllmın oıduları Başkumı•· 
darı/ığı aşağıdaki fevk 
de tebliği neşretmek • 
Düıman. Klyefin cenubun· 
d11 Dinyeper nehrinin son 
idin11t noktasını da kaybet· 
mlştlr. Bu muhıreba/Mtle 
ve uman meydan muhırr 
be•inde 83596 esir 11/ıntnıı 
46!J top, ljO tank ve sı,,. 
sız ganaim elde etmlıtir. 

TEMEL NOCUMİ 
GÖKSEL 

Edirne meb'aau dejerli 
bemplırimiz Temel Nilcamİ 
Göklel Camarte1i ,aaı Gi· 
aeyıu vapurile ~ 
gelmif, iıktde •• yapar 
Belediye ReW Maamm• Ya· 
nmlQtk ve dutlan tar:!:; 
..... karplaıımıtbr· ı 
NOcami Gökıel oa slD ka· 
dar tebrimizcle kalclıktaD 
sonra ErmrmD yoWe Aaka· 
raya a-.det edecektir· kova büyüle elçisi de rana bab baJburdı w~e\ et.ı.ur. Ortahi1arda hllkumet kona· 

lpfşı Jngiltere ve Sovyetler Nazif ~r(lala bir · 1aırta IOUI jı 1.--·-·-da O -uu--
bjrli4i ta,af111dan g,iriıilen •l•,ıerı mubteael41r. ...,..... ımaa Efi· Sadettin Ertur 
·~~ a.Merf 4'.teJıetl botla YVUMİDe Ut ,_.ta mhjaa 
ı ... nı• .llocı.-... bj,11iilf "'9 C. H. P. fıruua. ,.. .. çalnmf, feç Beykoz kaymak& • 
...-~.,.,, .(tf ., .. "...., ~ dan Sanka-•• bymık•eb· 
ilüla• /Mlfliımişlerdlr . Vilayet İdare Heyetinde Mbet verllmif ol~aııaa rai· -.. O u 

·" d im• tayin olllDI• ç. •· 
• Cıııaıuırlret ~··~ l\utlll mea erbal yeliıen itfaire· Naaif 30 Agustos zafer VilliJe\ lc\lre ~eye\I Ali Rısa aha IÖlterdiii 1•1ret Ye Milfettifimiz .. ,.. 

~ıı ~ r.1a.llQia4e, dQo liatad 1 Erpia kaiD biraderi detr 
Davrgmı kutlama qaf,•lak lopaıgCP!~ı JIPllllfllr. f~ali7e~ aeticeainde etrafa li ıenç idafeCilerimisd• 
~ f . B • h d urayetıae meydan bırakma· Sidettia Ertur iaiali o~ak 

Hazırhkları 1 ıra er yar e du fın• kı••en , ... m .. oı- diba Sankamııtaa pbrumse 

30 Aiuıtoı ,,(., ~- 2Q kuruştur dutu halde ıöadllrill10lftlr. ™ 1elmi1tir • • 

ft"'aıı"" ~~ QDC11 yıl d~· Gil•ik •• lnhilarlar Günün lzleri 
albQtıal ~atlama ~ocra.. iMMaiaha dilkkADlarda ıa. • ..J.r 
~uırı ... \,~ ı blaıı biralan miiıt•riıcre ~ Yerli Mallar Pazarının islahı lazıma1 
~ Naci Kıcımaaın kunlftaıı fQlax• veriliyor· Bıı ıJnlul dıl al' 1 •• J., ftılal• ,.,,,., ,.., 

riyuetiade toplanan komiı· mu~. &ojutularak Yerilea t.t.difı"naı~' 6 1 L·ı~'a m~c· ııL.,•ç,.•,n,,• ::rJ'"''"',. ı.fliNll 
.. • bir l ela 20 ku H il llwl IJOl'SGll{. -ıııı •111rı 1 B• ,.. 

)'OD Tilrk Yarlıııa~ '1-aA· ~ • arua ruı- ıö,.~ garını 6aııJ11dın laasırlcıı•n 1cırcıtıcılılıntı 6orfl•ı• · 
~i\.._~ı llu"'8t Ye kahraman· qa fQJallna Ablmaıı ya· /ahta hiç bir gobaracı lcolıın ,,. lcilçrJk bir gartlı•ı go/dıır. ti 
bpma tam bir ifa4eai Qla• .•kbr. lnbiıarlar idareainia lgi tla,rııaalrJp üılculctı 61r plan tcılatındcı 1Hı11114• !asi• 1' • 
b~ yıl d6a\\IQl\D"8 bAtGD vi- ıık~. koQtrQlibıB yapacatı rilen g•rli •tınagiimis matlup nıtic•ıi o•rmiıtir. .,,,.Zar lalı 
ı.,et ~W-cle coıkua bk tabü olmakla beraber bir Yalnıs iıtila.ıd ıtlilcn t11rıtltl•l•r /el billau•• tlJı ,_.,, 

tt L t•·a tife biraya 20 kul'Uf taa faz. tı igi ıiıtcnal• ıcıtılnaıgor. Htıı11t1Jt '"" mallar11
• ·~"1c' :,ilat1111•• 

"ure e "' .- BM•- uaıını 1 . .1 . • / J S le 1 Ju ,., alara 
L I B a para ııteyea ıatıcıları ı • ııtııa cuc11 r1111crba11/c bir 111 1111 cuuar 

f. Bayrasql•r•llhlUi '" "~'"' •~ıtır. u. pro~ama da •atandaılana bemea la· ıısıltının önüu ''' md(tlir. 11,,.1,,,. saf•· 
deterlUerbıdea Wrüd kutlar. ılre bir çok laabp Vıliye· hiıarlar idaresine haber ver· Stım•rbGllJr..tald ••ıtul /cola"'1ılı milli '",."! ,. tıl ,,,,,. 
kea Hava IClll'1ll8QD• J•rClım tin •11btelif mıatakala~mda meleri lizımdır. rldir Faka( ••telalilc oasigetiatl• o/1111 6u k•1•':.t'"•'"'"' .,..ı. 
YUİfemiıi 11Dutmıyahm, vazife almıılardır • ediitcclc hu birinin ilatiıacı,., ""'•" ıutlarl• 1

' : /lal....,,.tl" 
__ r _____ ......,._.......,._....., ______ _,__ Silat Davasın femi•dlr. Sum•rbanlc. y.,11 Alallu PaSGTl•rı Trabso ,.uula611l•I'• 

Y v F t ilci nolct""a it~ ctluılı, ,,_1ı •• lcllfctl• 6ıı ı• agmur Ve lr ına Ölüm~ mOoasebetile önrı allll"~ w ,,,,,, ıtı11ii akııına ıeo1cstlılt6ilu: 
/Jnltara 26 (il. il) - 1 - Tdc:ccır oe 111111/a 6ol mal lımin •1111;, 5,,,,..,6"nlrı• 

Deniz kazaları Old T11hr•n büyük el~im4f .T&}f~ Banıul ntliceıl ,. ol•r: Fala 111111 altı11 .,.,,;ı. "" ı.e.ı.tır. Bau makabil· 
de •ukavemet ı&rerek yap · 
~•akta dwam etmekte- DIJn altıam üstıl ~ı-.lı 1 YJ1h'!11 sergide bul~ınan 
dir. Ş. anhaldıa~ IR • 111.1 ~~ r•#mur bu 511• 7000 kılo lmdı41 demz a( 

F. 19!1 •'"liıl L.,,,1 üha k11dir deram etmiştir. mı~tır. .. . 

bavasın irf~b,aJJ ®layısile lcendiıin• !Jflplıfı tıkontogu "4/1 ıörtr•lc fal• "-"r ,.,',,.,,,.,.. 
IUo, ~z~ti Şahinıahi Peh- le•inlnı çalııır, /ig11ı ıJurlnd• oın""'tılt. lisılm": çılcar•• ..,,... 

Faıl• •en/a.tıl hırııntı lt.11pıl..colc ôlr k.ılıl 
!":"ı<i tarafındım gt;nder/len 
taı itet telgrafına Reisicum- atlalel onun cua11111 wrlr • "-'- "-nk ı,tra ilci cllııU.• 

~ Eına/111 fasla ••l temin •t•11I ,.,..,.,,_ &ki • ..,.. ı D l · · Ha lJ,er a1clı9' mıza gorE 
1 •ıa baı&nka ere tr r11ım11. 1ral>ZWJ· yalı mahall•slnde bir ça--

dı .-1 'e laıa._ bcaı••••· la llkç1111ut 11rası11de bugün cuk ta botJulmuıtur. 
lı •• a.ttt bo1anımı1a- aaiıl vasıtal11r1 duFmuıtur. · Bunlardan baş/c11 dah11 

.... Wr ...... t Ye atee i~ Mülhalcdttakl diğer v11zlyet- bir takım zararlar olmuşs11 

.. •blmatbr • /er halckmda he,,üz malu d• mlkd11rı tespit edileme-
C..al Rua Çuaar m•tımız yolclur. Gıce ııd. mlıtir. 

det// deniz f1rt1Dllll o/mu MD/h11katt11n •l11c11ğımız 
Uman Şlılcellnln erı bü :İt haberlere g6re gelecelc s11-
maun11/11ıından biri pa~,. yımızda okuyu~ul11T1mız11 
lenmıı b' ,, dı h /ı le ma/Qm11t vereceğız . , ırı 6 $11 I e Vll in • 
bir yerde batmııt1t. l60çu. • .1 Milletler lfin • açmak 
ral toz •e/cer.'- u 500 1 ihta1aa laa1atl ibd1açlu· 

• "' ı 'ura d&amr. Uçmak •lcadel.ı 
Ull d• bu m11un•d• bat· J&Mllak ....... ......._ .. .,,,,,_ 

hur J~mel inönü teşekkür- faıtlalıdır : 
/erini bilmukabele telgrafla a _ Mı1ıterl 1111•/a tlafılır • 1 .ıoralc ••· 
bi/dlrmiılerdir. 6 _ Gaırl ı.611 bir ,.ldltlı S•••rlMnilan ::: Ui"°'"'· 

tunadlgeıa .,no/11 lcdrla ,.,.,. 6ir 11•/ •itıffl•ıl B ıofıtllri• 
Ayca Opereti 2 - Eın11/a '"''" 111al oum.Jr. i~luiraı ıolcı•~""· .. ,,.,,, •• 

T mııfasanın ıerld6111de /cflçf lc ,,,,., tl•llıılclılcl" 10/I ı.naomil• 
HalkeYİ Temıil kolu bu sagı llatigaca agtlurmalc icap ıtlır. Şöıl• ld oltrtıJır 

1 
.,,.

111
.ktea 

CWDa pil Ayıe Operetini k.oltlırılarak. lıapı ıt1ai,lılilir 6. ıuretlı laalk 6ir61""1 ç 'I 
..ıu.eye koyacakbr. Muzik, /ı a , ı u ı • r • k}uı6ı ı•tıı ,.,. 
IADAtklr MublİI Sababadclia HtUltli•atl11tl• p1/c aı iıl•gın lcamcıı oe ag• t uarı 1ı,o. 
tarafaadu idare edilecektir. lerl lgiu Jualtılıp ıulırinı .n ,ole Htıı gapo '-• '"' ıc 
MuhJiı Sabahaddin HalkeY• nulurı• laallıın ilalllflC• çahılc /carplaıarr. dllı il ıöte 
cileria Ar,. Opereti proYa· ~ N•tlce ltl,,.,,l• lae111 •lu:ı IN•tlt flhcı hnfil• .,. Mltlflrıl 
.... birkaç defa laaDr _.. ol.,. IH# .,,_.,.... lllıle "1' -•1111 Ml•••Ut 
•-.. " ~ı.w 18 '*"''"""'- .• ,, .... .,..,.,,.. ,.,,,,.,.. · Fani't Boruk 
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iZLE • 

Post a Nakl iy at 
e ksiltmesi 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Haf tada mütekabilen üç sefer ve qidiş geliş 

bir sefer sayılmak üzere beher se feri 3000 kilo ağrrlrklı 
işledil}i müddetçe kamyon işlemediai zamanlarda araba 
ve kızakla naklıvat yaprnak ve Hasankale. Horasan, 
Eleşgiıt, Karaköse. Diyadtn, Bayazıt. Sürbahan merkez· 
ferine uğrHmak ve buralardan posta a lıp ver nek ve bu 
na göre lüzumu kadar kamyon kDmyoııet ve diğer vası
ta daimi surette hazır bulurımak ve taahhüt bir sene 
de vam etmek şartile lran lwdudu,.,daki Bezirgan merke· 
zile Erzurum merkezi arastnda ihdar; edilecek 3500 lira 
aylık muhammen bedelli mükeffel posta ~7-8-941 
,arşamba günü saat J 5 de E.rı.urum P. T. T. Binastnda 
ihale edilmek üzere 73 - B-94' den itibaıe•ı 1.5 gün 
m üddetle ve kapalı zarfla eksi ltmeve konmuştur. 

ı - Taliplerin mez~iır günde ihale zamanmdan 
bir saat evvel teklif mektuplarmı komi~yona vermiş ol· 
maları ve 2490 No.lu kanunun :J2 nci maddesi hükmü-
ne tevfikan icabeden vesaikı muhlevi bulunmaları şarttır . 

3 - Teminatı muvakkatesi 3150 liradlf. 
'1 - Diğer şer~iti anla nak ve daha fazla izahat 

almak isteyenlerin Erzurum P. 1 T. Müdürlüğüne her 
qün müracaatları iları olunur. 4 - -1 

Kopoh zarf u;Jile eksiltme ilanı 
Beden terbiyesi Bölge başkanlığından : 
l • Eksiltmeye konulan iş kara deniz sahU bulvari başfen 

&ıçmda şu Eporlara maholll inşaata k.eşlt bedeli 9982 lira 46 kuruş 
2 • Bu işe nlt şartname ve evrak şunlardır . 

A ( ımslLMg ŞARTNAMgst 
B ( MUKAVELE PHOJESl 
C ( HUSUSt ŞARTNAME 
D ( KEŞiF JWRAKI 
E ( RESlM 

lıteklller yukııradn ynıılı bu evrakı Eedın terbiyesi Trab. 
ıon bOlgeaı başkouhğtoda görelıllirler. 

3 • Ekslltm~ 28 Ağustos 941 perşembe gOnQ saat 16 da 
Vlllyıt mak.am ıada yapılacnktır. 

4 • Ekılltme beden terbiyesi umum mOdOrlOğll alım satım 
tallmıtoaoıeuln 46 lncl maddesi bUkOmlerl dairesinde kıpahıa f 
uıullle Jıpılacıık.tır . r 

S • Ekslllmeye girebilmek için istekliler bedelf keşfin 
uzarıu yDzde 7,5 nlsbetlode leınloııt vermeleri ve bundtn b e 
kı ışıtıdakl vesikaları batı ol malım şarttır. aş. 

Ticaret odası veılkısı, teminat meklUbQ, veya makbuz B 
iti baıarabllect-tloe dair vesika . · u 

l eteklller yukarıdn yozıh gQn ve saalta bntnn vesıılklerlle 
birlikte Beden terbiyesi Bölge l!taşknolığıon murecaııUarı ll 

3 

Kireçhc ne yolu tamirateksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden · 

Trabzon - Ktre çhano y o lunun 0-1 .. 65 - 9 -1· 815 in • 
kUo metreleri ar .. sınd :ı kl S60 metrelik şosn kısmının esaslı ta ~1 
ratıoa alt (2818) lira 49 kuruşluk keş\r bedeli Uzerloden 

21 
mı. 

mGddetle arık ekslltmc>ğe konulmuştur • 20n 
Muvakkat temlnoh (212) 1lradır . 

Eksiltme : 3 · 9 • 9H tarihine çıı torı çarşamba Qon-
15 de VHAyet makamında toplııoacak olun dalaıt oncumeu saat 
ıtıılesl yapılacıtklır. KrşU ve şıı rtnomesln\ !!örmek lst· 

1 
Dinde 

k ı · ıyeo er he gQa encUmen a emıne ve tnllp olaolarıo muvakkat t 1 r 
me1kQr gQo ve snatt11 encllmeme murııcnııtlım. em n~tla~ile 

direk nokliyati eksiltme temdidi -
P. T. T. Müdürlüğünden : 

23-8-941 Cumartesi günti ihalesi muk 
Tr•bzondan Kop dağı dibine kadar hat _ arrer olan 
nak ledilecek ıf 60 telgraf direğinin eksiltme ~uzergahine 

. sı on -
uzatılmıştır. ıhale 2 Eylül 941 salt günü sa t 75 gun 
pı/acakttr. Taliplerin Trabzon P. r. T. Müdü:ı- ~ - de YB· 
racaatları ilan olunur. ugun~ mü. 

Vilayet idare 

Heyetinden 
• 

İskenderpaşa mahallesindeıe 
Emin o~lu Osmanrn Hazineden 
taksitle satm aldıiı gayri men. 
kulun taksit bedelinden borçlu 
olan 442 lira 9) kur•~un t . . . . . • ., emını 
ıstı/ası içın mezkur mah 11 ti k • a ıe e 
albın mut.aıarruf oldu~u ve evsafı 

o aprlakı artırma k . • d 
aımesın e 

gaıtlı bi:- bap hanenin il . 
h. J • • an tarı. 
ınuerı ıtıbarerı 21 gün müddetle 

açık artırmaya çıkarı/d ğ J 

t l . I . ı ınuan 
a ıp erın Vilayet id h . are egetıne 
muracaatları ilan ol (} unur. 

Ayafilboyu mahalle . d 
Nimbıııık oğlu Hamd' . slıın .en 
J . ı nın nzıne 

en taksitle satın ald • 
menkulun taksit bedelin'J' ga9rı 
olan 333 l' 9 en borçu 
. ıra 3 lcuru~u i .. 
ıstif ası . . n emını 

•. . ıçın mezkur mahallede 
kaıre mutasarrıf oldu· 
olb t k' gu ue eusafı 

ap a ı artırma kai . d 
ıılı d. t b mesın e ga· 

or ap hane 
tarih. d . . arıasının ilcin 

ın en ıtıbaren 21 • • 
detle arık t gun mud. 

r ar ırmaya k ld elan t il l • çı arı ığırı 
• a p erın Vilayet idare he . 

etıne muracaatları il. l y O an o unur. 

lıkenderpa 
!Cu1t o· ı v ~a m.ahallesinrlen 

g u nerımesı Fı t 
hatirıeden taksitle a manıra 
gayri menkulu s~tıre aldızı 
borçu elcırı 37" "/aksıt bedelinden 
ti/ası i İn .) ~ranın temini it. 

ç meıkur mahallede k •· 
mataıurrıf old • aın 
baptaki t ugu ve evsafı ol. 

ar ırma kai . d 
arsanın u· mesın e yazılı 
21 gün m ~dnd tlarihinden itibaren 

u tt e arık çıkuıld • d ,. artırmaga 

Yet ı'd ıgırılt. an taliplerin Vila. 
are ey t' 

ilcin olunur e ıne nturacaatları 
() . 

A9a/ilbogu h il • 
Pır Ağa o·l ma a esındeıa 
taksiıle i u Asımın hazine•en 

satı rı aldı·ı . 
kulu11 taksit be i . gc.grı men. 
olan 529 lir 9 delınden borcu 
· · a 9 kıırusun t · · ıs ti fası fçin m k. enunı 
kain mut eı ur mahallede 

asarrı/ old • 
&lbaptaki t u2u ye evsa/ı 

ar ırma k . . 
yazılı maa aımesınde 
.1 arsa bir b h 
ı a .. tarihinde . . ap anenin 
müddetle açıkn ıtıbaren 2/ gün 
d artırmay k 1 ıfından t ı· l . a rı arı • 

Q ip erın v·ı 
heyetine ,,. • 1 ayet idare 

urocaatlar ·ı · () ı 1 an olunu,. 

lılı:.enderpaşa h 
Sofi oflu E •6 ma all~sinden 

. yu un ha . d 
sıtle satın ld zıne en tak 

a ıfı fa . 
taksit bedelind b grı menkulun 
lira ~ O lcuru en orçu olıın 131J 
. . sun temi . . 
ıcıra mezkur m h il nı ısti/ası t a Q ece k. •. 
aiarrıf oldu · b' aın mu. 

gu ır ba / 
oda tahtanı dükk. . ~ •vkanı 
den İtibaren 21 arı_ ılan tarihin 
açık artırma gun müddetle 
t ı· ı ya çıkarıld • a ıp eı in Vu • . ıgından 

" aget ıdare h . 
mur11caatları il. egetıne 

() an olunur. 

Kazanç vergiıind 
32 kuruı İorçl M en 364 lira 
I'." • • u olla Alı' ·1 
rcgıının Soth og u 
t a '1'1ahal/ · J 
aıarrıf olduR "k · e$ınııe mu. 

bir arsadak' u '. r bap Jıarıe ve 
1 ıagı h' k · ısıe,ini11 6ıi 

erre ı lan tarih. d 
• '" en it'b gun müddeti ı aren 21 

T •f t - k e açık anzı a ve fenvı·raf ~~a~:'~:;~ı;;~eTu~iplerl~t~~~e~ 
olurıur, muracaatları il· 

-

1 o •• 
vergi eri hak kın da i 1 an Na,;, ~i:A~;·;: "!~haloafod,. 

Beledl'ye R'ıyaset'ınden : I lcııı Hüsnigt:nin ~~s~ Kadi oğlu 
sit/e satırı ld ~ zıneden tak. 
t k a 'fı g.:ı • 

194 1 yılı to.n%ifat tın Tenvirat . a ıit bedeli d yrı mrnkulun 
tahakloıkları mahal/atta mü,,asip g•r'tllerıı ve re!.imleri lira 50 lcur n en barça olan 177 

• . . .. ere asılnıt'f:t i · ıışun temin· · 
B u fJergı ve resnıın b:rirı ci taksit "d ... " · r" bme.ıkür mahallede , ıstifa:oı 

l E l "l 'k ' . J. - mu detı 194 ır ap hanenı· .. ı·1~ yazılı 
fi' 1 tJ u 11e ı ıncı Kanun aglart"t" son Ü _ l · ., ·· an t 'h •• .. - ıtııJoren 21 " arı inden 
dır. Bu miiJdetleı içinde 1: rled'ge v . I nune kadar. artırmaya çgıulc11 lrdn~ddıtfe açık 

B l d . k •ınesıne tediye d'l l . arı 'R'rıd 
merıe e e ıgc anununun 112 ir.ci dd . e ı . erın Vilayet «J an talip. 
gaıde 1 O zam edilerek tahsili l ma esı mucibinca racautla1r ilci~ a~e he~etine mu 
tev/ilc•n tahsil edtlectğ; scgın ehlk kanuni hükümlerine O 

0 
unur, 

a ımıza bildirilir lskenderpaşa 
13-20-27-j_IO elen E . -1 nmahalleıin. 

F d k 
d . /mır og a 01man t ·e b' 

1 n 1 f i a t 1 a -r 1 - s:;,'n :~~~::,,lı;:~r~den 'zk:i~~~ 
taksit bedelinden men ullerin 

F d k Tar S t K 446 lira 71 k borçları olan 
1n 1 1m Q iŞ 00perat'f• d fası için mezkıi'~~n temini isli. 

28-8 941 t 'h' d 1 ın en· ve müşterek· .. - ,ahallede kain 
I - arJ IQ en 't'b 1 l "' " •U asarrıf /d k 

t r d ki 1 1 aren t kl arı ve evıa/ı lb o u . ınlZID eS lffi e ece erj yüzd 50 Of a arı. kaimeıinde ya:ıl~Plaki artırma 
ru fındık için 35, Sivri i"ı·n .;4 brandımanh ku- miinlıedim ha hane maa 

3.1 b d 'k• . )' '1 , adem b' . rlhinden itib ne arsaıı ilan ta· 
, 1 em 1 ıncı 30 kuruc Ü • d ırınci d l aren 21 aün ·a ~ zerın et • açık Q t • mu • 

f'Ylnı ödenecıti ilin olunur. en yüzde 90 ıından talip;e~~:ıag~u _çı~a~lldı. 
htgetlnı rn1racaatl 1a1!J..eı ıdare () arı a11 olunur 

Pazarhkla gayrimenkul satışı 
Mahallesi 
Zeytinli it 
lalı:eDderpa4a 

Soka~ı 

Bo:ııtepe 
Çömlekçi 

Cinıi 

Hane 
harap dü"ia 

Defterdarlıktan : 

Miktıırı Kıymeti 

M 2. M No: K. No: Lira Kr. 
51 • .57 60-2 600 00 M. 

29 ~ 3~ 180 00 M. 

Yukarda cins ve evsafı yazılı rıyri menkullerin utııları prşin bedelle ve pazarlılt ıuretile bir 

ay te mdit edilmiştir • 
ihale : 15- 9- 941 taribine m!lsadif pazarteıi rilnü ıaat 14 de yapılacs~ındın taliplerin yöv· 

mü mezkılrda yüzd~ 7,S ten,ioat makbuzlarile birlikte Deft"rdarlıkta toplanac ak komiıyona m'1rııcal\llara. 3-4 

eksiltnıe ilanı Erzak vesaire 
Lise Müdürlüğünden : . 

I - Liae pansiyooua 1- 9 . 1941 den 3 t -5-1942 tar ilaine !tadar ihtiyacı olan aşakıda müf 
redatı yazılı erzak ve saire 16-8-1941 tıırihiaden itibaren 15 güa müddetle açılt eksiltmeye k.onmuştır. 

Nevi Mik.darı 

Odun 28000 
Sabu~ 700 
Eltmck 35000 
Koyun eli 9000 
Sığır eti [4000 
f.rimİf tereyağı l 500 
Erimemiş tereyağı 1 5 10 
Zeytin yağı 1000 
Zeytin (Mudanya) JıJOO 
Çay 20 
Keıme şek.er 2000 
Toz şeker 2500 
lstanbul pe yniri 800 
Kaşar peyniri (Kars) 600 
Toııya pir inci 4500 
Soğan 30011 
Taz 700 
sut 4000 
Yo2urt 5000 
Şehriye 300 
Makarna löCO 
Fındık (kabuklu) 1200 
Kura üzüm 1800 
Saraıısak 50 
Yumurta .,10000 
Maydenoz 4000 
Patlıcan 10000 
Umon 10000 
Sirke 5 ı O 
irmik tOO 
Salça 600 
Patateı 5l 00 
Havuç 600 
Kırnaızl mercim&lt 500 
Şıılter faaulya 1500 
Horoz •• 1500 
B L 1500 arıı:ıon ,, 
Salamura üzüm yap. a2ı . 300 
Geadime 300 
Bulgur ıooo 
lspaaalt 25Cıo 
Top lalaana 2000 
Pıraaa 2000 
Elma (Yomra) 800 
Elma (Gümüşacıe) 1200 
Armut ., 1~00 
Portakal 11 10000 
Taze fa1ulya SOOO 
Taze Bamya 100 
Taztı büber (DolmııJ 500 
MaadaliD 10000 
Piriaç HU 300 
Domatiı 2000 
Karpuı: 1000 
Kavun 1000 
Kal itan balığı 1000 
BarboD ,, 500 
TI~ 500 
Hımıi 600 
Palamut 2600 
~w ~o 
Sargan 500 
Kara biber aO 
F11tık 25 
Marul (kıvırcılt) bağ 600 
Marul (Y edikule) adet 500 
Kuş üzumll 25 

2 - Şartname her ıun okulda 2örUlebilfr. 

Muhammen Muvakkat 
bedel · Tutnr1 temiuah 

1 25 
58 
13 6 
45 . 
27 5 

170 
125 
90 
50 

SjO 
53 
49 
90 
80 
47 
ıo 
6 

10 
10 
-ıo 
40 
30 
45 
40 
2 
1 
1 öO 
5 

15 
50 
4.0 
·7 50 
12 50 
~5 
20 
2.! 
15 
20 
20 
2l 

7 50 
6 
5 

10 
'J.5 
25 
a 60 
9 

20 
7 .i8 
2 

60 
10 
8 

10 
25 
50 
40 
/O 
15 
45 
ı;o 

190 
160 

1 
2 

50 

' 

350 
"106 

4125 
4050 
1100 
4?550 
187,) 
1'00 
500 
170 

1060 
1225 
nu 
t~o 

2116 
300 

42 
400 
500 
120 
5'..W 
360 
810 

20 
800 

40 
150 
500 

71> 
200 
240 
J77 
';ô 

175 
300 
a:iO 
225 
75 
60 

~:!O 
187 oO 
no 
100 
80 

30ü 
375 
soo 
270 

20 
iS7 f o 

200 
18•) 
200 
80 

100 
2: 0 
250 
200 

69 
317 
216 
ıso 
i7 
40 

5 
10 
12 50 

26 ~b 
au 45 

35.& 3~ 
303 75 
8~ !>O 

ı91 2.5 
140 ijj 

61 t o 
37 60 
ı ·ı. 75 
79 50 
91 8d 
S4 uu 
ao oo 

158 OJ 
2J 50 
a :ı.u 

30 00 
37 60 
" uo 

39 00 
27 uu 
60 75 

;, öO 
60 (){) 

3 00 
// öU 
a7 ~o 
5 6j 

15 00 
l8 0 0 
28 13 

.5 t>3 
13 lJ 
22 DO 
2-l 7) 
16 ti8 
5 C>3 
4 5o 

16 fıo 
14 ob 
9 o• 
7 00 
6 00 

:rı ~o 
28 u 
26 25 
~o '25 

l s. 
2 81 

15 00 

13 ôo 
16 00 
6 0 0 

1 5o 
18 75 
18 76 
15 00 

4 s. 
28 13 
16 88 
11 2o 
4 '28 
a eo 

ii 
75 
94 

3 - b:ltsiltme 1 .9 . ıHl pazute1l gUoU S!lat 9,30 de yeni Lise blnasıoda teşekk.Ul edece~ 
komis yonca yııpılac1ktır. 

4 - Mu vak kal teminat miktarı her madde hizasında gösterilmiştir. 
5 - l!ileklil~r tıctret o:ıısıncı kııyltlı o lduk ların'\ d11ir belre lbra:ı edecdklerdlr. 
6 - lst~klllerin 2ıgo numaralı kanununun 15 inci macdesi abklmıoa röre muvakkat temi· 

nat makbuz ve mektuplarmı eksiltmeye başlamııdım bir saat evveline kadar tedarik 
~decek ve eksiltme saattarmda komiıyooa ibraz edeceklardir. 3 4 

gıklı 0;:1~;:,n:a:h~::~::~n0::~ 1 Pazarlıkla iskarpin ve çizme 
Ahmedin J,azi neden taksitle sa 
tın aıdığı gayri mtnkuLiin taksit 
bı:deLinden oorcu o:az 624 lira . 
nın temini istif ası için - mezkur 
"•ahalLede kciın mutasarrıf olduiu 
ve evsafı olbaptaki artırma koı-

rneıinde yazılı bir bap hanenin 

ilan tarihinden itibaren 21 tün 

ziira müddetle açık artırmaya Çl· 

lcarıltlriından taliplerin Vilayet 

idare İıegetine muracaatları ilan 
olunur, 

U Yeni mahalleden Sürme · 
neli E · Ali _ mır oğullcmndarı Mehmet 

0ıtu Yunusun hazinerien tak 
siıle . satın aldıiı iagri menkulün 
taksıt b d ı · . e e ınden borcu olan 658 
ü r a 74 kur . . . .

1 . . uşun temını utı ası 

ıçırı Yerııcurııu mulıallesinde kain 
mutasarrıf ld • 
b . . . 0 "R" ve eusafı ol· 
akıakı artır k . . d ma aımesın e ya. 

ıılı ursonı ·ı -n ı an tarihinden iti. 
bcıren 2ı ~ l/Un müddetle açık aro 
tırrn~ga çıkarıldığırıdrın taliplerin 
VUaıet tfl h . 

"' ' 'll•lını mııracaat· 

Vaptinlacak 
Belediye Eacümeninden : 

İstafiye efradile şolörları için ( 12) çift çizme ile 
üç çift yanm iskaıp:n pazarlıkla yaptırılacakt1r. Bu işe 
ait şartname itfaiye amirliğinde görülebılir. Talip lerin 
Salı ye Cuma günleri saat ( 15) de encümene müracaat · 
/art ilan olunur • 

...:.::.:..:...:..:.::.:.:.....=..:..::..:.:~,:_---------:-----------~----_;_-------

• 

ları ilan aıunur. Zayi şahadetname . 
() Agafilbogu mahallesinden 

Musa ozla Recep ve kardeşleri 17 Eylô.\ 9l5 tarihinde GQ. 
Meflliit e1e Muradın hazineden DlllŞ '.lD& orta mektebinden ıl· 
taksitle satın aldıkları gayri mış olduaum mezuniyet oaba· 
m•mkullerin taksit lmlelı•riera ·detnamemi zayi ettim. Yenisi· 
borçları olan S/7 lira 85 kuru- nl alacaaı!lldan eskisinin bllk· 
şun temini iıtifası için lskender- mu olmadığı ilin •lunur. 

paşa mahaıfesinie kain ve müş · Oııoıan Necatlothı 
terek muta~arrıf oldukları ve ev· Mustafa Ş1bur ~ 
ıa/ı o/baptaki artırma kaimesin· ı--------------"' 
de yazılı iki zagri menkul iia11 § Vatanın mukadderatı 
tarihinden itibaren 21 gün miid· nı yenilmez kanatlara em• .. 
detle artırmagcı çıkarııdı;ından net eden milletler, &D~ 
t•liple1iA Viloı:Jal idare ltıııtinı 
maracHtları ilci• olı.ınur, müsterih yaııy~bi!i~lor, 

- -- -------· ----· 

I 

J 

ı 
J 


