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111.'411' VE BAŞ MUHAl'UU"I 
BEKiR SOKOTI KULAKSIZOCLU --

PERŞEMBE 

7 
1\GUSTOS 

1 1941 

--
Fiyatı 

4 kuruş 

İlan satırı 
5 kuruştur 

Gnnn goçen snyılar 
:w kıırnstur. 

~4 

9-
Borsada Fındık 

Satışlar1 ve piyasa 

Hnftndn-11'1 dofa eılı:ar 

k 
1 1 

Bataryalı ve Ceryanh 
En mukemel Radyoları -tn 

müsait fiatlarla ancak 

HARUNLAR 
Müessesesinde.n tedari~ Ede.bilirsinhl 

Tediyattıı azamı kolaylık gosteı " 

Vaziyeti 1 
. 

2880 kilo kahve 
Z. Bankasına geldi 

Borsada 
Y eni mahsulden Borsada 

bugüne kadar 29 ve 
29 buçuk kuruştan Uç 

ıatış muamelesi yapılmıştır. 
Üç satışın yekunu 20950 
kilodur. Bu frndıklar muı
tahsilin mustacel ihtiyaçları 
için alelacele dalJarından 
Yontulup kasabaya getirilen 
Ve kilosu 10 15 kuruş mu 
kabilinde esnafa esir edilen 
Yaş fındıklardır, 

Geçf'n sayimızda tola 
çıkaT1/dığ1t1ı haber verdiği 
miz 216 çuval kahve dün 
sabah Hopeden limammıza 
dönen Güntiysu vapurun
dan $öhrimize çıkarılmıştır. 

rınlii karşılığıdır . llğustos 
ve Eylül av/afi karşıliğı O· 

lan ikinci 17 6 çuval da yola 
çıkarılmak üzer:;, dir. 

Yeni fındık mahsulünün 
top/an:nasına sahil mınta· 
kalarda I ağustostan ve 
orta mmtakalarda 5 ~ğus-

• 
Gelen kah ve/elin tevzi 

tostan· itibaren başlanmış-
tır. Her tarafta fmdık bah
çelerinde loplamc faaliyeti 
devam etmektedir. 

Gelen bu partı. Trabzo
nun iki aylı'< ihtiyacı oluo 
Haziran ve Temmuz avla 

şek/ile hat murakabe /..o-

Nazif Ergin 

misyonu m eş q u l bulun -
maktadır. 

C. H. P. Bu senenin ilk satışını 
açan yeni mahsul esnaf elin 
de bu suretle toplanmıştır. 
Bu nokta, kooperatifleşme
nıekliğio veya kooperatif 
leşmedeki noksanlığın acıklı 
neticeleridir. 

Oçürcü Umu ni Müfet· 
fişimiz Nazif Erqini. her 
gün meşgul bulunmakta ol
duğu dairelerinde dün öğ 
leden sonra Rıze Valisi 

Vilayet İdare Heyet:nde 

Havalar güneşli gittiğin 
den harman V<! kurutma 
işleri çı buk neticelenmiş 
o 'acaktlf. Hasıl o 'an kancı· 
at şlıdur ki, 1941 re/r.oltesi 
Trabzon mıntakası itibarile 
ilk tehminlerden epeyce 
aşağı düşecek gibidır. 

Bunun kısaca izahı şu· 
dur. İJk sıralarda piyauya 
tıorınal tarzda fındık • geti
ril~nıemesinin ıebebleri müs
tahsili müdafaada davanın 
eaasını teşkil eden nokta 
oluyor. Bunlar arasıuda ba · 

Zı takıd tılardan azide kal· 
ması Jazımgelen, yani fındı
ğın idrakini istical ile bek 
lememiye tahammulü olması 
icap eden kooperatif ortak
larının da bulunmasıdır. 

fındığın ~9 -29,5 kuru' 
liJerinden satışı, bu eeaenin 
pek fevkalade olarak yük· 
ıeleceği muhakkak olan pi 
Yaıaıını hiç bir zaman ta· 
)'İn ve tehdit eden bir alış 
Veriı değildir ve olamaz. 
Yeni mahsulü 45 veya 50 
kuruşta dahi tahdit etmek 
hat1adır. Çünkü fındık! bu 
ilinkü dünya buhranındaıı 
dolayı pek haris taliplerle 

kartılaıacaktır, Binaenaleyh 
teırıenni olunan cihet, mus · 
tabsillerin ikinci elleri ara· 
dan çıkarmaları ve bugünkü 
•atışlara yanaşmakta acele 
etmemeleridir. 

Dünya ticaret aleminde 
ıanayi hayalini zenginleşti 
ren, müesseseler tesihine amil 
olan ve eo gıdai maddeler 
den biri sayılan ftrıdık, yal· 
nız mustahsilini kallundua· 
lllamıştır. Bu, hayatın .en 
haıin hesaplarından biri de 
ğil de neJir ? 

Hüsnü Özgör ziyaret etmi~ 
ve bundan sonra Muhterem 
Nazif Ergin mürzcaatta bu 
lunan kôylü vatandaşları 
dinlemiştir. 

Bahri Doğanay 
Üçüncıi umumi müfet

tişlik E. m niyet müşaviri 
Bahri Doğanay dün akşam 
Erzurumdan şehrimize gel
miştir. 

Tahir Baykal 

Hıze valisi HüsoQ Uzgören 
Oç gQa evvel RIQeden şehri · 
mlze gelmlşltr. HOsnQ ÖLgören 
bugün Rlzeye avdet edecek.tir. 

. -~ ----
Dr. Tayip 4ühtü 

Ber knç seneden beri istan 
bula aakletııılş bul4ann df>C"erll 
bemşorlml~ Operator Dr. Tayip 
zabtll Erzurum YOlile şehrimi 
ze gelmiştir. 

S' i..nli doktorumuz pazar 
lesi ~UnO ayni lıı ikle Jıı;t12nb:Jlzı 
avdet edecektir . 

Basın Birliğinin 
Valimize teşdkkürü 

Bu senenin büyük sa hş 
larındaki fırsatı kollamak, 
kaçırmamak gerektir. Bun
daki istifadenin tamamını 
lbu~tahsil elde etmdidir. 
~ğer fındık mustahsilleri bu 
•enenin fevkalmemul karlar 
•açacak satııları karşısında 
birtalum kombinezonlardan 
Yakayı ııyırabiJdiği takdir· 
de en büyük refaha ka vu 
htaktır. 

Ct:mal Rıza Çınar 

B ın birliği Trabzon mın
laka kooğreslade Vıdlmiz N 1cı 
Kıcıınaoıa 2azelc c!Jere ve koJg· 
reye karşı gösterdiği yakin alıl· 
kudsn d :.>layı Türk Basın Bitli 
aı i fare beyetl fi l isliğl t~rarıo. 
dııo kendilerine t ş ~li k Ur edll 
Wtktedlr. 

C H. P. ltıla 'fef idare 
heyeti bugün Reis !i 1i Rıza 
Işılın Reisliğinde mutad 
haftalık lop 'antısım yap 7>Jş 
ve PHtlyi alfıkadaı eden 
işler üzerinde müzakfteler· 
de bulunmuştur. - -

Halkevleri 
Spor faaliyetlerini 

Ve ihtiyaçlarını 
Tetkik 

Halkevleri &;'e sp."T f aa
liyetlermi ve bu slJh 7daki 
ih/iyaflar, tetkik ve tespit 
etmek üzere C. H. P. ı~er· 
keı idare heveti azastndan 
Erzincan Meb.'usu General 
Zekı Soydemir ve Ediı ne 
meb'usu Fuat Bdikan dün 

Şehrimiz Borsa Komi
serliğine Borsa Başkatibi 
llgöh Erdemli tayin edil 
miştir. Uzun senelerden 
beri Bo rsa işlerine tam bir 
vukuf f ey da eaen genç ar· 
kada~ımızın Boısa Komiser· 
fiğine tayiı1inden dolayı 
m-emnuniyet du/duk. 

flg§h Erdemliyi tebrik 
eder. Komiserlik vazifesin
de de muvaff 11kiyetler dıleriz. 

İrtihal 
Bir mQdjettea lı eri rah ıı tsız 

olup Istllob;.1ldıı CJrrahpaşa has· 
t neı;iad J ted ıvJ eJllLD cıl: tt! OlJll 
Oçacco umumi mutettlşlik v~ 
terlaer m U ş ıı vırı h emşarimlz 
Mustafa BJzlog ı uoı:ın 3ı Te JJ ıruı 
gUoU vetut eyledlQ'l tees~ur.o 
lHbdr ıılıa n ış ! ır. 

M Jrh ur.un tınrıd ın wagflret 
dilu. a"lesl efrııdıııa luşssğhğı 
dll~r.a. 

Evvf:!1ki gün Borsada 
•
1 6.500 kilo fındık 29-29,, 
kuruş ü~erinden satılmışttr. 

6500 kiloluk ilk parti 
Of mail olarak Yakup Ba· 

SoVyet tebliği 
Moskova 6 ( fl . fi ) -

Nt:şredtlen resmi tebliğde 
bildirildiğine göre dün ak
şam !Uman tayyare fi/ola· 
11 Moskova üzerine bir akm 
vapmağa teşebbüs etmiş 

/erdir. Yalmz birkaç tayya· 
re şehir üzerinde acmoğa 
n·uvaffak olmujlardır. Di 
ğer düşman taYJ areleri da· 
ğdrr.ış!ar ve bombalarınr 
şehir haricinde uzaklara 
atmışlardlf. Şehirde müf$ 
addıt yangmlar çıkmış ve 
müteaddit evlet yıkılmışflf. 

İkinci Sovyet 
Tebliği Naci· Kıcıman 

Mezuniyetle ~Ankaraya 
giden Valimiz Naci Kıcıma
nın önümüzdeki pazar günü 
ıehrimize gelmeJeri muhte · 
meldir . 

- ™= - -

Moskova 6 ( fi. fi. ) 
Öğleyin neşredilen Sovyet 
tebliği : .5 ağustos gecesi 
kıtalanmız muharebeye de.· 
vam etmişlerdir. Hava kuv· 
vetlerimiz düşrnan piyade 
ve topçusuna ve tayyare 
meydamndakı tan1are/ere 
darbeler indirmeyo devam 
et mi~lt;rdiı. 

GCmün iz leri f 
Milli Varlığımız, T ~s~,~~,~1 .u· manevı ser . h arp· bir milletin mauuı ve tepesme 

Yahudiler 
Budapeşte 6 (fi. fi. ) -

J8 ile 50 yaş arasmdaki bü 
tün J'Bhudiler 3-10- 941 
f iJ hine kadar askerlik şu 
b~s ne g:derek kayit edil· 
melerı 18zımdır. Yahudilere 
verilecek vesikalara. yahu· 
didir. kaydı verilecektir. 

İltisak yolu 
Geçenlerde ihalesi yapı · 

lan Trabzon - Akçaabat 
iltisak yolunun ioşasına de 
vam edılmektedir. Bu yo 
)un inşasına başlanan kısım 
üzerinde Belediye tarafından 
yapılacak olan gazinonun 
temdleri de açılmaktachr. 

' k ' d-şmanm külçesi haline getirip k ırşısmda 1 u__ h r memleket 
çarpması demektir. Şu ~a_le _g~re, ?~g~;~tı~na maruzdur. 
harbin veya harp ihtin~a/1nı~ ık~ıs:~' s~r. de yaşayabilmek 

Mt!Ji hakimiyetm ulvı suku ıu ıçtn 'ht·.,aç vardtr. 
· b - .. k kıymetlere ı ı, l'çin maddi ve manevı uyu 'tt' 

d . · · ferde aı " · ı Bu i!. tiyaç ferdm ır. temını . . i bir ise yBram: 
Elimizde milyonlarca lira var kı h ç a altma tahvıl 

b . ko'"şede kapanmış duruyor. ver yor. ya ır k 
edilmiş. tenbel tenbel sayı /Jyor. . . tin en kw· 

Har ne türlü olursa olsun. Mı//; serve 
metli ofduğu zaman bu zamandır. Devlet v~ 

Piyasaya çıkarılan TosarrtJf 80.10/ar~ . tif adelidir. 
fert menfaat/an noktasmdan aynr -~e~eceke;:nç temin 

. b " k ve en musıilt a . Ferde en em m 11 asa . . rd f, tn enerjt men-
eden bu b:moJar. De v~ete Mı/'1 Mu a aan 
baı i. nkanını verecekttr . . . b k bilmek için 

Ist ık/al v-e istikba!imıze emnwe~le al~ Bütün 
~ • /-' L miyetı vere ım. bu bonolara layık o uuflu erıem I davastnda 

,,urdun iktisadi bir adım atışı olaf) ~asa:ru mukadder . 
ıs'rarla. azimle httreket etmek heplmız ıçln 

1 
Doruk. 

bir borçtur • Fahr 
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d -=-- GAUTHIER VİD·AL,.... 

Satlık ra yor- ANİLİN vE ALizARiN eoYALARı Gay imenk atış Artırması 
R C li Marka 1939 mo HOROZ 

Mııhallesi Cinsi 
Miktarı ·l(apu No :· KMubammeo J{. 

M 2 Bsk Yeni U. No: Lir11 Kr ---- ~-.--.. 
deli 8 lambalı bir radyo 
satllkt1r. Gramofon ve ho MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi satış 

deposu: 
htırnbul Çlçekpazarı 
sokııı?ı Altıp~rmak 

hnn No. 3-4 

Uzucısokak Maa dü~kao 44 t.08 45·1-ı 1-163 1350 00 E 

parlor takdabilir. bir baphaoe 457 2 4Fı7 3 165 
lqken ierplŞ 1 Yeoİ!.;ıkalc Münhcdiın hane arsası 46115 2444 

Matbaamızdan irahat 
almabilir . 

l 9,6 l ::.o E!!vnk Sıra mağ':ız lar Fevkani bir bap ote u 

150 
1650 
1700 

oo " 
00 ,, 

Muhittin Zevtinlık Hir l:ap lı:argir hane 91.93 28 22 00 .. 
za DEFTERDARLIKTAN : llôn lıııblıftdü lıokı kalmak tlzere artırma T 

10 l(•ln da\ıa temdit vo 10 inc.I 11.ııno l ayyoreye 
olnıı Hl 11·9-l l l'tırşombe gOnü nynl sııatl 

YuC:ardo cins ve evsofi yazılı ~ayrımenkullor 1 - 8 - 941 tarihi::den itibaren brdrli peşin 
ödenmclc üz~re açılc artırma suretile on beş gün muddetle müzaytdeye çılca~lmıştır. • • Trabı.o'I ic·a memurluğundan: ynrılecnk arlırmnda. bedeli 6alıv iste 1 d 

·ı yenin nlncağıua rl\çbnnı olnn diğer yar im. edelı'm Açık artırma 1 e P~'"aya çev ııltt . akhlarıoogayrimenkullletemın 
rilc:celt gayri menle ulun ne. olduğu: jlimlş alcaklarının mecmuundan fazla M 

.S l tışı t 5 - 8 - 9tl tarihine ıoüsadıf C U M A günü s1nt H de yopılııc'l~ındao tnliplerın yevmı 
me%k0rde yüzde 7,5 muvakkat temiMtlariyle bitlikde defterdırlıkta toplanacdk komısyona murecaatları2 4 

Köyü : Ki/at ya tıkmak 6aruıo. en coıı artırana ezbaha baytarı 0f 1nOCOk 
lb.ale edllir. Bllyhı blr bedel eld 

Gayri menlı:ulüo buluodl•ğu mevki dllmızeo ibnlo yapılmaz. vıı aııtış T b b 
m!lhallcıi, ıokağ•. numarası: talebi düeor . ra . zon eledi ye reisliğinden : 

Hududu: Şarkan H. ci 6 Gayrı menkul kendlelııe ihale BP/edıve · · h 72 k ı· b h 
I M h t l · lJ•lun11n kim a derhal veya ··erilen h ~ " mızm şe ri O /ıra ma lu üçret ı mez a a oj u a ma verese 1rrı tar- • aytaı/J · ·· 

mQbhıl lçinıle parnvı VeTmzee lbalıı gf munha/dir , lası gar ben ırmak. ~imrılen k f ı ı k k d ld M ··ı k 
r araıı e

9 ıo unara en R 'in ııvvelen il _e .ai.ainden olmamak ş0art ile 3666 numaı alı kJJ • mahdut 'DUl!Se/eri tariası, yOkuk tıık'lftebulıınankimso arzetm!t nun b d 
cenuben Hoc10ğlu Musta/a olduğu bedolle almağa ra-ıı olursa ona mucr ince bu miktar üçreti alaN!tcek derece e 
verescleri tarlası ve kısmen r 0 ı. 1 0 1 m 11 z v e y ı bulu·um baytarlarm dib/oma ve memuriyeti sabikalanna 
muarlılc "e tafilı.i om 1·le boluumazııa hemen 

7 
glln mOddet ~i! evıak ve vesaikle birlikle beledit·emize müracaatla// 

le ndırmaya tıkarılıp en çok artırana Ü / ı 
mahdut tarlanın 64 sehim bale edlllr. lkl ihale arasındaki fark -~'! O unur. 2- 2 
iti6arile 45 sehmi, Topu lfegeten gtınler için yllzde 5 ten 

No: .) tarihi Nisan 941 bııup olanacak faiz vıı dliter zarar Elb 1 k 
Mdre JJ78-.50 •ır ayrıca bOkme hacet kalmakxışu ;59 ve şapka yopttrı aco 

mıım uriyeUmlzee alıcıdan tah!ll olunur 

Takdir olunan lcıynut madde (lSS) Belediye Encu·· menina'en .. 
tamamına 150 lira. Gıı)rlmenkul yukarda ııosterllon 

i · 6 · 9H tarihinde 1'rabzon icra RPledlye Z<ıbıta amir ve memurlarına mahsus 12 kat e)bi 
Hıidudu : Şark.an Heci oıdınurlnğu odaaında lşbu il.An ve se ile 12 adet şııpkıı imal ve mnbaynRst nıusnddak şartna'Ilesl 

oilu '!fahmut fJUesel1rri ftn- ~ın~!:1 ~~ 1::!~~~nn'~;:~~eıı dlllr• dairesioda 18 gOu mllddetle açık eksiltmeğc koouımuştur. 
dılclıgr, garben ve Şİmalen ı------------1 1 - gksiltme 22 Ağustos 9H Cuma günü saot lh de Be· 
dt!ğirmen lıarlcı, cenuben icar artırması ledlye encnmenlode icra oluaııcaklır. 
Mahmut fJffrt!selt!ri fınd k 2 - Elblso ve şapkalımn muhammen bPdeli, bC'beri {lS) 
lığile mahdut fındıklı~ B J d' E liradan (540) lira olup eksiltmP"e ı·.::tlrak edfcelderin bu rnubam 320 1ı • • ·b gm e e ıye ncümeninden: 6 v 

se ım ıtı arilt! 243 h men bedel lherlnden yOzie yerllbuçuk hesııbtle (40) llrıı öO ku 

"'' No: 4. T. Nisan ~f; Dibaghan1r köprüsü bıı· ruş muvakkat teminat vermeleri ve ihaleyi nıoteokip ıızami on-

'!1rtro 2757 tc;kdir o'urıan şrndıı belediyeye ait 11 nu· beş gOo içinde tıbıı temlnııtları ihale hede'l nzerlnden yUzde 
n..ıgmet tamamına 200 lira maralı dükkanın Haziran oabeşo ihlllğ ile mukavele akteylemel-tri mecburidir. 

Artırmocın ynpılac ğı ?~2 iptidosına le.adar olan 3 - Bu elbise ve şapklllura alt şartoııme örnekleri Bele-
iUO saat : Yer, ıcarı, JO lira muhammen diye yezı işleri MOdür!Oğllııde.o parasız ıılınnbilJr. 
daire~;:::008_·~~~·1lnıepurluh bedel ü:erinden 16 "Ün müd. 4 - Taliplerin yukarda yanlı oldu~u üzre 2: Ağu log 
rüoü ıaat ıo dı. azartesi detl1r açık ortırmrğa çılc<ı. 941 Cuma gOoU saat 15 ıle temlaBtı ınuzıkkntn makhuzlorile ve 

ı • lobu gayrlmennllerıo rılmıştır. /halt: 8 Temmuz Ticaret Odası kayıtla oldaklarıaa dair olan veslkalaı ile birlikde 
Şar tnaınııııl 7·8 9U lar!lııodırtırma 94 J encUınene mUraeastları Uao oluour , 1-4 
l auır. 940· 252 No. ile ıc 

11 
en iti cuma günü scat 15 de 

luku eh ıeslııde muantn nıemur g.ıpılacaktır. 
ııııdıt bıırkeeln görebUmeaı lçlonumara Talip!erin t•n.ı'notı mu. 
lllndft yazılı olanlardan faıı açıktıı " 
mat almak lıteyenler, ı,ıııı a nıatQ 'O~kkata makbuzları ile ayni 

eartna g S meytı vo 9,10.252 doaya nuınaraıııe un saat 1 de encümene 
ıa.emurlyellmlze muracaat et muracaatl ., • l 

2· Artırmaya ltıUrı1k Jrln "Uınkıılldlr. arı ı an O Unur 
'ı .1 arıda ' 

)aıılı kıymetin yQzde Yedlbıı 3 - 4 
ulılı~tınde pey voya milli bir Ba çok 

lem at mektuba tııvdl ıı:l•hcıık~ı~~~~~ Bu gece 
8- ipotek uhlbl alacaklılarıa dl er) 

alılkdıııların ve lrUfak 1 ıtkı ııa~ı 

Saflık çok güzel bir eV 
Orta hisarda denize ve ufuklara naz·r güzel bahçe

li iki katn her taraftan güneş qörür yen bir ev. sa 
hibinin lstanbula naklı dolayısi/e sat/Jktlf . 

Yeniyol Matbaasma müracaat edilrrelidir. 

hı ıuın gayrimenkul O:terlndok1 bakı: y 1 d d 
rıoı buıualle faiz V6 mıı re.fa 1 iZ a Tam· t Ek "it s· c..Jıt o l ldlıılarıoı işbu llAıı larlbJn~~~ 1 r Q S 1 m e 1 
lbl •ıı..ren onbe§ gtın lçlnda evrakı D DEF f.ERD 
ıoıı.lılt..,ıerııe birlikte nıerıorıreu Ünyanın ARLIKTAN: 
19 l.Ji!dirm:ıorl lcnp eder. aksı h~: 1 - Elcsilimeye konulan 99b lira 16 k.uıuş bedeli d~ hakları lapu licllUo aabıt olına E b /,_ 
ı1ık~a ıatıı bodellnlu paylaşwaaından • n Uyük .eşifli Trabzon Tıcaret lisesi binasının tamiri 1-8-941 
.oarlç kalırlar. ~arihinden itibaren 15 gün müddetle ı çık eksiltme ile 

4 uöelerıı~o gOndo artırnıaya F· ı . ıhale olunacaktır, .. 
• ~tlıak edonler artırma vnrtnaıncaını 1 mı gösteriliyor 
clluınu, ve ııızunılu malQ ı.ıal alınıı t 2 - Bu işe ait 1rvralc. ve şartname şunlardır. 
, e tıunları lonıaoıen kabul etoıı G 1 A Ek 'lt 
ıd ve IUbar olunurlar. i 

11 
- Sl me Şartnamesi 

ö Tayin edıleıı Znmnnda gayrı u meyen B - Mukavele projesi 
n.eokol Oç dcıfa bağırdıktan IO C v · l # 

ora K - 'opı ış eri umumi oe 1 enni şartnume • ıı \'Ok arlıraıa ihale edıUr ancak d D 
tırlırWd bedoll mubamen kıyoıetın a - Bayındırlık işl1rri genel şartnamesi. 
) llzdo yetmiş beşini bulmaz Veya 1 n istekliler bu işe ait evrakı Trabzon D4 terdarlığın-
~l•• Meyenln alacağına ıu :haut olan dan alıp görebilir/er. 
dl~er alacaklılar bulunuptıı bedel G d 3 
luolıuın o g~yrJ :neukul ile lecoın re e garbonun - - - .Clcsiltme 15-8-941 tarihine müsadi/ cuma 
.. dllmlt aleuklarının mocmuundao s ıunu saat 14 de Trabzon Ddte;darlığında gopılacaktır. 
ıaı.ıaya çıkmazsn °0 

t-0k 11rtıranııı On eser İ k 4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 7 4 lira 86 

8 • k k d uraş muvakkat teminat mektup veya mokbuıu ve hun-
i r mu a ip 1 - an başka oşağıdak.ı vesikaları ibra.1.0 mecburdu". 

Açık eksiltme ilfını 
NaHa müdürlüğüı1den : 

J • ı.; kslllmeye konulan iş : Atopark lçarisiodekl İsmet 
pıışa Eınalvet kaaakoluaurı ikm~li inŞRAtı keşif bedell 1000 llradır 

2 • · Bu işe alt şartname ve cvrnk şunlardar. 
A ) Eksiltoıe şıırtnamP:-i 

H ) Mukavele pı<'j0si 

C ) Yapı işleri umu.ni fenol şartnamesi 

D ) Hususi şartname 
E ) Kf>şlf cııdvell 

istekliler yukarda yazılı bu evrakı Trabzon Nııtla mOdllr-
HlğUnde görebilirler. t~ 

· 3 • Eks\ltme 15 -8- 911 trnihine musadif Cuma günü 
saat t4 ete Trabzon Nafia müdllrlOğQode toplıınııc-tk ekstltrue 
komisyonuochl yıpılııcaktır. 

4 • ı~ksMme açık eksiltme süreme y pılacaktır. 
5 • Ekslltmeye girebilmek içik isteklılerin 75 liı a teml

ont vermosi ve ouadıın başka 09ıığad:ıki ve:.lk.aları haiz olup 
göstermesl Jllı.ımdır. 

Tlcıret odusa vesikası , teminat meklul.ıu , vJya mukbuzu, 
lıu işl bsşısra bilec, ğine dcıi r vesika 

tstekliler yukarıda yazılı gOn S3allıı buton vesaiki ile 
birlikle Nıtia mUdUrlUğUnde müteşekkil eksilme komlsyoıu re-
lııllğin müracaatları Han olunur. 2-3 

1300 teneke benzin ahnacak 
Transit Yolu Trabzon Mıntaka Müdürlüğünden: 

Müdürlük emı inde çalrşmalc.ta olan .:>ervis oto fJe 
Kamyonl•rın senelik ihtiyacı için 1300 teneke Benzin 
alınacaktır . 

Benı.inlerin muhammen /iatı 6305 lira olup mufJak. 
kat teminatı 47 3 liradır . 

Elcsiitme 11 ağustos 941 p:ızadesi günü saat 15 de 
Trabzonda 7 ranslt yolu Mıntaka Mıidıirlüğü binasmda 
gopılacaktır. 3-4 

T rabz~n - Erzurum postası nakliyat 
'l'rabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 

ı - Yük oe yolcu taşımakta müt1rahhit serbest ol
mak üz.ere h1ftada üç seferli gicme telmc ( 140..0J kilo 
yük taşırrıası oe üç kamyon bulıındurulması meşrut Tra6. 
z.on E r z u r u m p o s t a s i 2) temmuz. 
941 tarihinden ttib:ıren ( 15) gün müddetle ve kapniı zarf 
usulile eksıltmeye korıutmuştur . 

2 - Bu postanın aylık ücreti ( 1500) lira 

üc:reti ( /8~00) liradtr. Buna naz.aran taliplerden 
iıra ,,,uuaklcat teminat alınacaktır. 

senelik 
( /3j0) 

3 - Teklı/ edilen bedeiler haddi lö.91/c. fÖrülürse 

9 a;ustos 9J J cumartesi günü saat. { 11) de . Trabzon 
P. 1'. T. Bınasında müteşekktL efcstltme komısyonunda 
ihalei kat'ıgesi yaf,.ıLacalc.tır B::delsiı verilen ıartnameler 
bu komisyondan at:nır. 

Eksiltme kanununun 32 ve 53 üncü maddeleri fJeçhi 
le taliplerin ihate s:ıatinden bır saat evoel teminat ve 
tek,ıfl.:rinı bu komisyona vermeleri ila ı olun1ı.r. 4-1 

a 1 na C ak Nafıa müdıirliğünden alınmış thİiyet vtsikası t1e 
T b Z• B ve 94/ mali se · · · d ·ı. ·b ro zon -troat ank t l nesınc aıt tıcartl o ası veH1'0Sını . ı raz E . d as d ~~i ilan olunur. 2 _ ~ Belediye ncümenın en : 

Vak/J.ke~iı . llj-msımızda 40-45 /" ın an : -· Hı:ıl oınası cJıılıııladeki !:) ve ıo Duman.ılı dDkkaoların Ma-

Dükkan icar artırması 

bir muakkıp ıstıhda n edil, cektir r. /'ıra ay/ık ücret! Tu'' tu•a n ki. t k ait . yı:s 91. ınaıi )Hl g.:ıjeblO~ lıuı1dr vlııu lc..ırlan ıırlırm.ı)a çıkarıl-
mizin Zirai kudder Servisıne ~ a ıp OfiJn/arın Şube . na ıya e Si mesı w. ş t 1 r. 
-~ muracaat fQ, ı e. Muhamınea kira bedelleıi otuz.ır lirachr, Artırmaları 15 8 9U 

'. Dükk_,ôn icar artırm.vaem~lf!ri J Artvin'·"· hisarlar Baş mu·· du·· rl•u·· g ... u·· nden Cuma gUnU sırnt l:> de icra ecıllece~ludtHl lallplt3riu aycı gUn ve 
S sıulttJ t~ınınııtı ınuvakkıla ınnkbutııuııc, eucllwene wuraı.;:.allurı Beleoıye Encumeninden . I lca Kabılı tezayüt 'lle tenaküs olmak üzere A·tvin, Borç. ~~u~~!.. · --~=-~-

11111 bluası dtıhlllnch•kı (3) 6. tu-t _ve, ~rdanuç ambarlarında mevcut 195000 kiİo goprak Trabzon - Go·· rele posta naklı"yatı lı:aalaı ın Mnyıs 9>1 ı m· li yılı 1\ ' ( ) ' ( 9) V{I /7 nu un eı ın ka ı H 
mUddelle acık arlırmeya kont1:~ 8,lnl' kodAr olan 1 ınaralı dOk bo ı le. myon ° opa ambarlarına 1 ey/iı./ 9 '1 de 

Artırm:ı 15 - s »11 cuma l'şn u~. cıırları (18J gflo ye!/ı';,"_ 7':. 31 ilk .t~~rin 941 de hitirmek üzere nokli· Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 
tından taliplerin teminatı muva:k &tQ 6111.ıt l.S de icra l elcsiltm· k 941 tarıhınpen itibaren 15 gün müddetle açık 1 - vu-'· ve uoıcu ta . ımalcta müteahhit serbest ol-u c!l'l'lf'DA rno 

0 
Olokb ı 0 unccıı .. ye onulmuştur Tali , · 9 '· " "' 

ve saa 
8 

en· rfcıııtııırı uıı0 olun uz orııe aynı goo şembe gün_ 
11 

· p.erın 14 Ağustos il per• 

1 

mak üzere haftada karşılıki ıiç sefer yapılması filme, 

T · f bo 1 ur. 2-4 vak.kate il: sa_at de 247 lira 50 kuruş teminatı mu ıelme (400) kilo yük taşınması ve temeilt olamk bir 

ahsaakrkrıunda ~ıla~nan Gayrı' menkulmurocaat eylernıleri ilan olunur. 2 - 3 J rabzo.ı veya Gürt:.l::den ICarşliık/l Oıcıtak ognı günde posta 

Sat' Ş tem d 
.
1 
d .

1 
çıkarılm:ısı icabettıği takdırde o günlerde Truoıon veya 

~ Göreleden ikinci bir kamyonet bulundurulması me1rut 
.M,ahılleıi _ Soka"ı l\fütıtrı 1 Trabzon Görele postasının oglılc. ücreti (JOO) 'CJe seneliji Defterdarlıktan : 

Tastuıuf bonolarrnın 
30-7-941 tarihindt: Zira. 
at Bankasma gelerek sa'fl. 

ı~ çıkarı/mı~ olduğu i/6n 
oluaur. 

teaiaatlırite ':ö, .... llrıı u ........ 

Z t' - - x _Cinai ·u 
"ey ıaliit B - - _ l\l 2. "' N Kıymeti (3600' ı lıradır. l "- oıtep H - - _:•ı ..2,= _K. No•, ~ 
' eaderpı,a çö ı k ~ •ne Si 'S7 - - U;num No: Lirn ı _ Muvakkat teminat (270) liradır. 

DE :ne çı harap dükh . • 60-~ ı•ı 
..FTERDARLIKT 2

92 82 600 M 3 _ Son bedel haddi liigık ıörülürse 26 Temmuz 
Yukarda elııa v AN : 180 M 941 tarihıncten ıtıbaren on beş .ıün sonra zı ,~i~stos9./I dıUı tcaıdit edild" c cvıafı Y•ıılı ır Y . ._ ( 5 d J b p 1 1 d 
S • 

1
• rı ınehuller ·~ık •rlırıa , . paz!lrteıi tünü ıaat I ) e ra z~n : • , . oı_nasın a 

kGrdı Qt~ · 12-8-941 tarih' . 
1 •urctıle ve P~şio bedelle 10 ıün müd - müteşe/t.JcU eksiltme komisyonunda ıhaleı ka~ ıgesı yapı· 

Y 
1 1 

7,5 tomiıat mı~bıael •Oudıt •ıh KilDü ıaat 14 d ia"aktır. Bedeisfa 'Verilen ıartnamelerde komıs!Jondan atı. ı 
ll trllı birliktt Oefterdarlıktı to el Japılaoı2ıo~ao taliplerio yövmü meZ· ., 2 4 

P •Dıoık lı:C)mıs7oaı mürtoı•tlıra , na6tlir "= · 


