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Bataryalı· ve Ceryanlı CUMARTESi 
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1941 

Fiyatı 

4 kuruş 

İlin satırı 
5 kuruştur 

Gtınll ıreçeD. ıayılar 
20 knrnttnr. 

.O 
~~-

Haltada- lld cıeta eıhr e Siyasi Gazete - Trabzon e ıs 1ne1 yıJ • ~•11 2s11 

En mukemel Radyoları en 
müsait fiatlarla ancak 

HARUNLAR 
Müessesesinden tedarik Edebilirsinb 

Tediyatta azamı kolaylık göıteı ir 1 

·~~~~---~-~~~~~:=::::;~~~~~ 

r ··~ Fındık Fiatları 40 kuruşa çıktı ... 
:J Fındık müstahsilleri uya_rnk bulununuz, Daima gözünüz açık, Kulağınız 

delik olsun : Fındığınızı bu fiaftan eksiğe satmayınız 1 
"'-l:Q·-----Kooperatifin Koyduğu Fiat 40 Kuruştur .. 

=-=-== --==-~ ~t<i' ~ ~ 4 l SOv~~f 11 A 1man1 ara 1 Baş~kaletin Tebliği t,~~~ 
Fındık 

Fi atları 
- teblıgı -~~-Göre - 91 Bug" day Arpa fı'atlarına 1 Ne diyorlar 

F
ındık kooperatif birliği 

ortaklarına avans ver- Sovyet kıtaları Ruzvelt - Çorçil k Ne konuşuyorlar. 
' nıak 7 •• :u·;:.:~•in~.~.ı::ı:~ Alman mevzilerine M ülôkatı da 1 ur uş za m yapı 1d1. . ğuıwz ~~! !~~::' ::;uş~~: 
daha yükselmiyc mutlak su- yürümüşler !inkara 7 ( il. 11. ) - zam yapJ/mışt1r. Bu zamlar dik/etimizden hiç bir sey 
rette namzet bugünkü piya. Moskora 8 (il. 11. ) - Had İse l er İn seyrini Başvekaletten tebl'ğ edil· 31 teşrini evvel 941 tarihi· anlayaml!dım 1 
•a vaziyetine göre fiyatını bir Sovyet teşekkülü 11/man değiştirecek . . mlştir: Müstahsilleri elle· ne kadar muteberdir. l teş· - Sezişinizin farkmda· 
tayin etmi•tir. Geren min .,.1 • d k' h 1.·ı • k · ,_, b k"/ · · ne 

Y Y •- oruusunun yirminci tank Berlin 8 ( 11. il. ) _ nn e ı mtJ su ıerı va tmue rini saniden iti aren, ı o yım. işin nericesmın 
Borsada yapılan satışlar ye· f. k ı· t "k k dl b ı k n 

ır asma ağır zayiat v~rdir- Yar1 re~mi lbir menbadan fes ıme eşvı ma $a i e aşma yapılan ur1.1ş zam olacağı çok sürmez. şunu 
ni mahsulün piyasasını bek miştir. KıtalarJmız mukabil ı ~8 Mayıs 941 tarih ve 2 - k11ld1rılacaktır. şurasmda pek az gün kaldı/ lendiiinden çok aşağı aç . / bildiriliyor : Bugün 11 man d 
mıttır. ~aakrruza geçerek Alman hariciye nezareti. Çorcil ile 1.5888 sayıl! kararnamede Bir kuruş fark, toprak - Dün yine sıtma ın 

29-29,5 kuruı fiyat, 1
1 
lf asmın müdafaa mevzi Ruzveltin bir mü'akat yap. yazı/J buğday. arpa, çavdar Ofisi tarafmdan şimdiye yandık. kavrulduk J 

piyasanın istikbalini tayinde erine hücum Etmiştir. ili- malan ihtimali hakkmda tJIJm fiatlanna 8 ağustos kadar mubayea edlleo yeni - Hangi sazm hangi 
bir mebde olamaz. 29.5 ku man topçusunun ateşi, ma. yabancı gazetelerde, bi has· 941 cuma gününien itlba- sene hububat mahsullerine telinden vuruyorsun ve se· 
ruıun nihayet yükseleceği kintlerin ve mitrdliyözlerin sa IJmerikada neşredilen r~n kilo başma bir kuruş ==dı=e=ş=am-==ilı=(J=ir=.=======- ni kim dinliyor/ 
pek az bir rakamla 29,5 mütemadi ateşi klfalar1mı· tahminlerle meşgul olmuş· - - Cudi bey mekte· 
kuruş arasında bir piyasa zm hücumunu durdurama· tur. Bu hu~usta tahmin Nazif Ergin ~ Borsada binin Bahçesi önünde. Boz-
yaratmak zamanları değildir. mıştlf. Kıtalar1mız. şiddetli yürütmekten imtira edil· Üçüncü Umumi Müfetti· k s tepeye çıkan cadde üzerin· 
Çünkü yeni fındık, piyasası· bir ateşi müteakip düşman mektedir. Bu mevzu karşı· F. ındı atışı de bir köpek saat 21 den 
nın inkışafına had tayin mevzilerine yürümüşler. smda o'dukça lakayit dav- şimiz muliter~m Nazif Er- 24 e ve 1 den 4-5 e ka-
etmek imkiuıızdır. Yani mu· Cereyan eden kan// mu· ranaa Berlin aiyasi mahfil gin perıembe günü Artvine Bu sabah 3000 kilo dar çenesini dinlendirmiye· 
hakkak olan büyük, fevka· harebede Alman tankları lerl ik.i devlet adamının bu· müteveccihen şehrimizden 30,5 kuruştau muamele rek ve cnddeni1J~/Jir ucun· 
Jade raibetin derecesini tes· tahrip edilmiş, yüzlerce ili- luşmasının, hadiselerin ce· ayrılmıştır. g ö r d Ü dan diğer ucuTta: koşarak, 
bit, ancak tahminden ibaret man askeri ağır tanklarımız1n reyam üzerinde tesiri olma· Nazif Erginin perşembe acı acı ve be'</ f?ed uluya· 

:kalır. Buna .mukabil yine zincirleri arasındtJ, top ve yacağı fikrindedir. günü avdetleri muhtemeldir. Bugün Rizeden piyasa· rak bütün mahalle halkmı 
kat'iyet ifade eden nokta, mitralyoz mermileri altında Karadag ... da , mıza gelen 3000 kilo Rize uykusuz. sinirli, bihuzur 
bu ıeneki mahıul azlığı, ge. Aalmışt1r. 112 inci ve 59 Valı'mı'z malı fındık, mubayeac:ı Yüm· etmektedir. Ma.'ıalle halkı 

Uncu alman tank /.a l K ki k nü Ömerbaş tarafından Hüs· l" b -Çen senelerin bol mahsulle. 
11 

a y afi araşı 1 bu tahammufsUZ be ayı, U· 

rine tekabul edecek ihtiras· tığlf zayiata uğramışt1r. Bugün geliyor nü Rıza Aybay ticarethane· tün sıhhat ve istirahatmı 
lı bir talep karşısındadır. Sovyet birlikleri 28 ili· Berlin li ( il. 11. ) - sine beher kilosu 30,5. ku · klJybederek iki aydan beri 

Bizde yeni mah&ulün fi· man tankı iğtinam e Yan resmi mahfiller Kara· Yirmi gün evvel mezu- ruıtan satılmııtır. çekmektedir I Bu köpek. 
yatını istihsal havzasına ya- /erdir. llynca d~ 6 lop. dağda kar1şık1Ik/ar çıkflğı nen Ankaraya giden Vali· Piyasada trakki hisse· bütün çehreleri ekşiten bir 

O h kk d k" h b / k dilmektedir . ,_, yan, ilk satıştır. Ve maale- mitralyoz, 3 motosiklet, a m a ı a er erf: arşı miz Nacı Kıcıman bugün r------------ı çöp, bir pislik gibi ortaua 
ıef müstahsil bu fiyat üze- 4 kamyon ve birçokmalze- vaziyet almışlardır~ Söylen- limanımıza gelecek olan Ege Hava dolaşıyor I 
rinden fındığını kantara vu · ,_m_e_a_lı_n_m_ış_t_ır_. ______ , diğlne göre bu kargtJşabk- vapurile şehrimize avdet - Mahalle lıalkını fil· 

rur ve bütçeıini bağlar. Bir • /ar lngiltere ve Sovyet ajan etmektedir. Bombardımanı hats1Z eden bu gibi heva· 
takım alışverif siyaıetinin Kah ve 1 er lan tarafından çıkanlmış disleri Belediye Reisimizin 
bekletici ve oynatıcı vazi· olup ita/yanlar tarafından Teşekku··r Kııhire 8 ( 4, a ) - Orta kul•g~ın• cöyle hafiften bir 

l kt J • / h t şark iogiliz ,_ h>Jva ._ kunetlerl u u ., h t 
Yetlerine tahammulü yoktur. h 1 yapı ma a o an ıs a a a Biraderim Namık Somel'io 5 - 6 Ağustos gecssl dOşmao üfliyecek, arkası•dan ra a -: 
Bu ı'tı'barla gerek mı'll"ı ban· azı r anıyor m~nl olmak m~ksadmı İS· i l sızlık veren, umu 11i istira· '- tihdaf etmektedir. aoi irttnall Milaasebetlle rerek şgall altında bulunan liman aıa b. d•· ~•larımızıo ve gerek koope yakındııo aUlkıı iötteren eş .. ve ve tayıııre meydanlarına tıllcum hati selbedendıil lf ız .. 
ratifterin bu itlerde müdafaa Salı veya Nutuklar doatiarla canaze meraaimlnde etmiıler. lılr .. çok yerlerde yan· hi göremezsiu 1 
\'e üd h 1 l" .. .. .. Ç b buluaın hemşelırilerlme ve ae. gınlar çıkarmışlar va ciddi lı!l · Seyıah nı a a e ro unu goru arşam a aünü Londra 7 ( 11. 11. ) • urlar yapmışlardı. 
Yoruz. & relt mektup ve telgrafla acıta · 

Kooperatif ortakları bu- Kahve alınacak lngiliz hariciye naz1rının rımıza lştlrak edeu zevata ayrı Günün İzleri 
günün 40 kuruş olan piya· Geçen gün geldiğini ha· avam kamaras1nda söyledi- ayrı muıta lJeleye lmkto ve tır· T b ~ D 

1 
b d•w· • 216 I gi nutuk hakkmda tafsirat- sat butamadı~ıad!la keadllerlae ve enız •aaı üzerinden ihtiyarlarını er ver ıa-ımız çuva ra zon 

k 1 Y k h · th l A ta bulunan bu sabahki ga- teşaklt!lrlerfm!u lbl4~ıaa muh· arıı ayacak avansı alıyorlar. a ve ı a at şirketi elile terem gazetenizi tavılt eylerim. a / · izin birinde 
Bununla be,.aber f dk tahmislere çektirtilmektedir. Z!feler, h!rbin halen bir Dr. Operatör Trabzondan çıkıpta dahili şehir ~rı'!' i/mezler. 
oi mabaul 29,5 ku~:f~aoy:~ Şirketin mutemedi, kah intikal devresi geçirdiğinde 'l'aylp zu~ıu uzun müddet kalmayanlar deniL hasretını _b na baba 
kuruşa fırlaınıı oluyo y velerin temiz bir ıurette ha- müttefiktirler. Gazeteler in- ~a~~. ~~~~~!3~~~ Biz sahıl çocukları için deniz hasretı, a bP etme-
rın Borsada yapılaca~· sa~~ zırlanması hususunda azami giltereye karşı bir istila ha· al, ş . k A 1 1 hasreti kaaar acıdlf. Bu hak/katı nefsinde tecru .. 
bu ve bundan fılll.t fiyatlar- hassasiyet göstermektedir. rekatı varit olmakla bera ~;~ 1 ayet e r J yen anlayamaz. • k pmırdr!ik 
la olacaktır . Kahvel~r 250 gramlık ber istikbalin daha iyi bir ~ 8 Trabzonu tarihi kıymet~ndez ~e~a~a::~ıt:m?J'r 'ışle-

Çok ıevinç ve üı:nit ve- kağıtlar içinde çekilmiş ola- manzara tJrzettiğini kaydet· &~~.--.~~·..:!':·~ ~· ~~~• modern bir ş!hir hakline g~t~r;e ıçınnra ikınci ~dimı 
ren cihet, birliğin bu 111ene· rak bakkallarda serbeıt ola · mektedirleı. Yine Bisikletlerden rJ yapıbyor. n!apar m tesısm en so · movkide ki 
ki piyasalara karşı daha rak satılacak, her vatandaş I I h Şı" ka"'yet Molozun /marile atmı~ ~ul~n~y~ruz. Bu • "';dır. Ds· 

' ti b" d 1 ngı· ı'z ava ı"mar t.~a//vefi denize lnlŞ fikrmın maddele$m ... s k . çevik ve sür a ı ır mü a· ~~ ı veya çarşamba günden .. , . b l apılacJ gazı· 
hale vaziyeti almış olmaııdır. ıtıbareo iıtedii-i semtten Hu·· cu mları DUn matbaamızın Oaiiade nizin yambaşmda açılacdk g?n!Ş ~ v~r, .r h tı için 

k h .. k yine bir b31ltlet bir yurddaşa no, plıij ve nihayet pırk Trabzon ıçtımıı aya d Kooperatif ortaklarından a vesını olaylıkla tedarik to:ıludı . Yımtlaau yurddıış gel- k ş h · kalab11/Jk tır. 
· h edecektir. L·'ndra 7 { il. il. ) bir dönüm noktası o/acil fır. e rın en ' h baıka müstahıillerın ma . di şfka1et etli. Hlttabi bu şik4- etr,.&ı büvük binalarld sarıl! kuytu parkm üst kısr:ıı aa,· 

il l d t h . d Öğrenildiğine göre lngiliz yetlade o haklıdır. Hakhdır ama, ..,, , , h 'd dır 
11 

t ıu erinin ıatıı arın a ma arıcin eki yekün pek nıu ·. hava kuvvetleri, il/manya· bılkloı mor•khtorına kim me· lıinın pis kokusu sebebile oturulamıyacak a,, e . tr: . 
lup olan muvazene görüle· azzam olduğu için hükume- ram anlstııcak . U1;unsoi:ak ode . kı~mı ı·se bu kaddr kalabalık için kafi gelmiyor. afı 

b. nın garp ve cenubu garbi· ~ 
nıcdiği takdirde nasıl ır timizin, piyasada hudüsü sindeki hedeflere ve ıvtanş ta, çolukçocu~un tecrube tahta. gelse dahi msamn ruhunu sıkıyor. rl. 
Vaziyet dogw acaktır ? Bunun muhtemel her hanai bı"r ta· sı h:.llı.ıi aldı. Yoidıı yUrUrkeu /ete bütiın bu seb.,p!erle denize ol3n eb_e_ı _sen· • denizinde kale limanr ağız. ..,. f l t 
da geren ıeneler olduan gi· bavvül karşısında vaziyete dalma telıllke karşısındasınız. patimlzi ilôve edersek Moloz mevklindtJ ki aa IY~ ın ne 
b. Y &- /arına hücum etmişlerdir. o. ıı.tdı bukudarcık bir işi S!lğ· ...1 b ,. lı'-' • k ..1 • ·ı .-1 t h ··r •tmı~ olur • hükumet tarafından mü "'u"'r'atle hakim olttcaüı pek a· k d"" h kau4f isa etıı o uugu enuıllg n1.1en et4 l l ... " • .. • uço uşman ava mey- ııım tıir kozığa bıığlayamadtk. h · · · · 
clabale &'Öreceğine füphemiz tabiidir. danla11na karşı da taarruzi Bu· k~r• d:1b11 ahlluhlarıo Trabzon denize kavuştuğu gün hiJkiki uvıyetmı 
Jo tur, Eı~ıea kooperatif Cemal Rıza Çınar devriye hırekdti olmu~tur. dikkat.al çekurb ı /Julmui addedilir! Fahri Doruk 
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İlôn 
Pazar iera memDrlu2undan : 

Pazarda tücoardan Şü~rü 

-- GAUTHIER VlDAL .._ 
~ ANiLiN VE ALİZARiN EOY ALARI 

(YENIV OL 

Gay 
Sahife 2 

• 
ım n 1 

•Kapu No : KMuhammeıı K. 
telatara 230 lira ile resmi tabıil 
•• iera maaraflara veroıeğe bo· ç · 
lu ıPa\ar lıtaza1ının pazar roahal
letil• .. eD ölü kaaap Heltir oğ-lu 
U7&,ı• terekHine vazulyet karı81 
keadiaiae aaıleteD ve mahköm ot· 
la Alirızaya yesayeten sııfiye ve 
ethı Oıuaunali ve kı:ıı ıuphiyeııin 
ltb• borçlarıDdan dolayı mabeuz 
btalanH tapunun tubat 933 tıırib 
•• ~6 aumara1ında kayıtlı ı>pa· 
ki.le ea•il• maTUf 4arkan sabi 
ua Ab:Det ata aaziraıı ferah 02 
la Niyaz.i garbeıı llyas şimalen 
HIMJİD ve Fatmaııııı mllfrez tar
luı cenuban telator o2'1u Şükrü 
tarlaa.ı ile mahdut ve tamamina 
60.-kıymet taktir o\unaıı bir kıta 
tula ye yine tapunuo mart 340 
tarila ye 60 numaraaında kayıtlı 

.. rkaa kıımen ırmak ve kıamen 
taleiar Şilkrll tarlası garben te. 
lat•r etlu tarlası ile B aa oğlu 
kerime1i Şiikriye tarlaaı şimaleıı 
Haei l.mail atanın o~lu Abmedin 
tarlHı cenubeo hendek ile mabdu; 
epreazeni aamile maruf bir icıta 
tarla va. yine borc;luaurı evinin 
öııiia4a buluıın ve tahminen Gze 
riade MOO kadar kiremiti ihliva 
edea keatanıs ağ-acından :mamul 
utla• ve heyeti umumiyeaiu 
120 lira kıymet takdir olunan bir 
Hraaderia işbu borçtan dolayı 
aflk artırma ile aatılaralc parava 
.. Yril•e1iae karar vtrilraiştir. ~ 

HOROZ Umumi satış 

deposu: 
Mahallesi Solı:ağı Cinsi 

Miktarı 
M 2 Eık Yeni U. No: Lir Kr --MARKA 

PAKET 
lskenderpnşa Uzunsokak Maa dültkao 4' 008 45'l-/ ı-163 ısso oo E 

İstanbul Çlçekpıı zerı 
aoke~ı Altıparmak 

ban No. 3- 4 

bir bapbıne 
J .. ltenderpnşa Yenisoknk Münhediın hane arsıısı 

457 2 4"17 3 165 
46115 2444 150 

1650 
1700 

00 " 
00 " 
00 .. BOYALARI Esvak Sıra mo2'ozalar Fevkani bir bap otel 

MuhiUio Zeytinlik Bir bııp kir_gir hane 91.93 

916 
28 

150 
22 

DEFTERDARLIKTAN : 

Satlık çok güzel bir ev 
Yulc:nrd cins ve evs;;fi yazılı S?ayrımeı:ıkuller 1 -:8- 94 1 tar'hi den "libaren bed li peşin 

Odenm•lı: üz~re açık artırma suretile on beş gilo muddetle muzaytd•ye çıkarılmıştır. 

Ortalılsarda denize ve ufuklara nazır .. l b h 

Sntı$ı 15-8 - 9H tarihine raüudif ~ ~ M A gUı:ıü s1at 14 de yapılııcı~ny:Inn taliplerin yevmi 
mezkOrde yüzde 7,5 DJuvaklı:at teminııtlariyle bıılıkde defl rdırlıkt top! nac.ı.lt komısyon murec atlıırı3 4 

Artırmanın Japılacsğı Jar, 
rD• ıaat : 

li iki katlı her tar~Ftan güne(' go- _ gbu.ze a çe
h 'b ' · / '"' rur yen ır ev sa· 

ı mm stanbula naklı do!ayısile satbktır . ' 
Yeniyol Matbaasma müracaat edil"elidir. 

= 

Elb!se ve şapka yaptırılacak 
Beledıye Encümeninden . 

Bcıledlye Zabıta amir v • 
ae ile 12 adet şapka imal ve 'm memurlarına mabsuı 12 kat elbi· 
dairesinde /8 iOn mOdd ti Obııyııaın musaddak şartnnmesl 

1 - Eksiltme 22 ~ e açık 9kllltmeğe konulmuştur. 
lediye enen meninde icra oğl ustos 9H Cuma iOoQ saııt Hl de Be· 

anacaktır 
2 - Elbise ve şapk ı · 

liradan (5(0) lira olup eklil~t:ı''0 ~ubammen bedeli, beheri (.J5) 
men bertel üzerinden yQ d eğe ıştıruk edecelclerln bu mubem 
ruş muvakknt temin t z e rectfbuçuk heublle (40) lfrıt 60 k u· 

bet glln lçiade lıbn ~e~~r~~lerl ve ihaleyi Wllteaklp azami on
oobeşe iblağ ile mukav 1 na :ra ihale bedeli üzerinden yozdc 

3 - Bu elb" et a teylemelurl mecburidir. 
diye )'l\Zl işleri M~:~r~;"~Bpkalara alt şartname örnekleri neıe. 

4 - Taliplerin ~ Ddeıı pıırasız alıonbilfr. 
941 Cuma gUnU ınat 1 ;~karda Jazıh Oldueu Uzro 22 Ağustos 
Ticaret oduı kayıtlı Old ;, teminatı muzııkkatn makt>uzlurlle ve 

İlôn 
Of A sliye mahkeme inden : 

Ofun Kıızret köyünden Hü 
Beyin Ak yıldız ile müddei aleyh 
ay oi köyden Mehmet oglu A h. 
met Ôztürk aralnrıoda çarı ela
c 1k davası hakkında yapı1makta 

ol ın muhakemede müddti aleyh 
Ahmet öztürkfin mahalli ikameti 
meçhul bulunduğu dnvetiyu i zi· 
rirıe verilen şerhden anlaşılmış ve 
ecblt eden ınüddeioın talebı veçhi 
le müddei a leyh Ahmede ilinrn 
tebliğat ic rnaıı:ııı mnbkeme ce ka"ar 

verilerek muhakemenin 10 9 941 
çar111ıbn günü aaat on bire talık 

edilmiş ve mczkOr günde müddei 
aleyh Ahrnedin birzat v e y ahut 
u uluna tevfikan musadd k bir 
vekil gönder .aesi akıi t elı: dl rde 

hakkında ki mubıkemenin ~iyabcn 
yapılacağı t eblie makamına kı;im 

olmak üzre Wn olunur : . 

Açık eksi t 
Na ia müdürlg_ğünd n : 

ı . ı:. ksHtmeyc kooulnn iş : Atııpark içerisindeki İsmet 
psşn Emniyrıt kaa'lkolunun lkm ll inş ııtı ke~lr bedel( 1000 liradır 

2 • Bu işe alt şartname ve evrak şunlardır. 
A ) Ekslltmo şarln meıı1 
B ) Mukavelo p.oj si 
C ) Ytıpı iş'erl umu.ni fonul şartnamesi 

· D ) Hususi artonme 
E ) KPşlr Ot..dvell 

lstcklller yukarda yazılı bu evrakı Trabzon Notla mQdQr
lll~Qnde göreblllrler. 

3 • E siltme 15 -8 - 94 l t rihtno mnsadif Cum günQ 
sut ı 4 de Trabzon Nafia mOdOrlOğQnde t')planac~k ekslltroe 
komiiyoourıcte yapılacaktır. 

4 • Eksiltme açık eksiltme sllrfltilA )' pılacaktır. 

5 • Bkslltmeyo girebilmek içik istekl ler"n 75 il o te mi· 
nat vermesi ve bundan b şk.a aşağtdaki vesikaları lı iz olup 
göstermesi Jtlzımdır • 

Tlcı.ıret odası vesikası , teminat meklubu • v ra rr.okbuzu, 
lıu işi başarnbllccf ğlne dair veslk 

or icra aıeaıurluğn 
dainıiade 21-8- Ul Pertc111be 

, ...... ı 10 
d& Tamirat Eksiltmesı' 

t • ltbll gayrhnenullerlıı artırma DEFT 

istekliler yukarıda yazılı gOn s tt11 batnn vesaiki ile 

Satı 1 k ad Y O
. birlikte N ıfin mlldllrlOğOnde mtıl ş kkH eksilme komisyoıu re-

f&lfğin moroc'!stlar~n olunur. 3-3 

encOıncne mnrecaatl l018 arını dair olan ve lkalarlle btrllkde 
. arı n olunur • 2 4 

farloameal 9 8-9'1 larlblnden iti ERDARLlKTAN . 
Lar•n 9-ll • a& No. ile ira ıoemur 1 - Elcsiitmeqe konal 9n ·,. 
luılu ıtı . ıulnde mnayyen numara k '/[' an ,ı, ıra 16 k b d [i 

ııada herkeıın gıırebıımeıı ıçııı açıklıı .tşı ı Trabıon Tı caret l' . . ' araş t e 
lllııda yazılı olanlardan fntla ınaıo tarihinden itı'b 

15 
_rıtsı bınasının tamiri 1- 8-94 I 

t 1 k ı t enlıır ı b 'h l aren gu• -dd I ma • ma 
8 

ey ' 0 u larlna ı a e olunacaktır •a ntu et e açık t.ksiltme ile ••r• ve 9.f. l · :ıs doııya numıraaııe ;ı • 
•eanırlyeUmize muracaat •lmelidlr. - Ba iıe ait tora/c 

2. Artırmaya ıoUrAk için Yukarıda A - Eksiltme "' ı~rtname şunlardır. 
1e11h kıymetla ytızde Yedlbuc;nk B _ ıartncırpesı 

R C 11 Marka 1939 mo· 
deli 8 lambalı bir redyo 
sat/ıkt1r. Gramofon ve ho 
par lor t aktlabilit. 

· Matbaam 11dan izahat 
alınabilir . 

icar artırması mltheUnd• pey veya mlllt blr Bankının M•lcatıele projesi • 
h• ·.aal mektubu tovdl edllecekUr(l24) c - Yapı işleri urıuınat ... . 1 - Belediye Encümeninden: 

a. lpolek uhlbl alacaklılarla dlter D _ Bagınclırlılc 
1
• / • ı ennı şaıtnume 

alllııaıların ve irUfak hakkı aahı ş erı ge l Dibagh:ıne köprüsü he· 
ı ... ıaıayrtmenkul Oterindekı hakıpa lstelclile, 6u İ•e . ne şartnamesi. ll 

da l • aıt evrak .,. b ~ında belediyeye ait na· rıu buıalile faiz ve maarafa dair n cı ıp görebilirler. ı ıra zon De/terdarlığın 11 

ela• 1.ıdtalannı ıobu ıtııntarıhıaııen _ 3 _ _ t'ksiltm• l"- B- . maralı dükkanın Hor.İran 
llat•Haren onbeo ıt11n 1çl. ' evrakı "' J 941 9"2 • id k d l 
attıbUelerlle birlikte memıırıyeunıı gunu saat 14 de 1'robıo D tarılıine müsadif cuma 'f. ıpt asına a ar 0 an 
ae bildirmeleri leap eder. akıl hal 4 - Eksiltmeye ir n e:terdarlığmda gcrpılacalc.tır . icdrı , jf) lira muhammen 
•• laaldarı lapu ıicillle ıabıt olma ~uruJb muoaklcat temı~amt ek kıçin isteklilerin 74 lira 86 bedel üzerind n 16 gün müd 
·~ .. tı· bedelinin payJaıma11ndaıa g, k .. me t d tl k f -Q çıka 
Mllf" kalırlar. an eş a oıaiıdalci. f1tsikala up _TJeya makbuzu v e bun~ e e açı er ırmog . 
' 4 OOlterUen gnnde artırmaya Nafıa müdiir/ü. _ d rı ıbraza mecburdur. rılmıştır. lhalt: 8 Temmuz 

, .. lldenler artırma t•rlnarueaını 'De 94 T ı· ıun en alınm hli le 941 cuma ıiinü saat 15 de 
-'•••• ve ınıumlu maJOmııt almıı t l rna ı senesine ait t. ış e yet oesi ası o e gopılacaktır. 
" ' buları temtlmen ka bul etnıı, e rne er.!_ İ l&ra olunur. ıcaret oiası Otiikasmı ibraz 

1300 ten ke benzin ahn cak 
Transit Yolu Trabzon Mm taka Müdürlüğünden: 

Müdürlük emıinde çalışmakta oları .)ervis oto ve 
Kamyonların senelik ihtiyacı için 1300 teneke Benzin 
alınacaktır . 

Benzinlerin muhammen /iatı 6305 lira olup muvak
kat teminatı 47 3 liradır . 

E!csiltme 11 ağustos 941 pazartesi gunü saat 15 de 
Trabzonda Transit yola Mıntaka Mudurlüğü binasında 
yapılacaktır. 4- 4 

Dükkan icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Hal binası d hilindeki 9 ve 10 numauılı dOkkılnlarıo Ma
yıs 941 mali yılı gayesine kndar olan icsrlım art ırmaya çıkarıl· 
mıştır . 

Muhammen kira b dellerl otuznr liradır, Artırmaları 15 8·9U 
c gcıoo s uı t ı:, de icra ediJP.ceğiudeo taliplerin ayrı gnn ve 
s. teminatı muvahknta makbuzlarlle, encUcnene mnrııc.: .. atları 
uan .~~.r:.. ~---·---------------3.:-,_4 __ ... •• IUbar olunurlar. T 3 Taliplerin teminatı mu· 

... :QJT:~iDd~;lenba~~~~~=n ~~~~ ütü.n naklı'y·a-t ek ·ıt -~ O ;~!"~!:t~~b'd:/Q~n~~;;:! •• '°" arlıraııa ihale edlltr aneak sı mes muıacaaııarı i an olunur. Trabzon - Görele posta nakliyatı .,lıraa bedeli muhamen kıymeUn A ı 1 
, •••• yelmif bcışinl bulmaz veya rtvin nhisarlar B .. .. .. - .. 4 - 4 Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden: 
.... lıteyenin alaeaiiına ruchaoı olan aşm d 1 - - d ı-------------ı 
t.ıw alacaklılar bulunupla bedel Kabili tezayüt u ur ugun en En temiz ve en şık 1 - Yük ve uoJcu tanmakta müteahhit serbest ol-
bwllaUD o ııayrl :nenkul ile lemin lca 'lle A d tle tencılcüs / le mak üzere haf tada İcarşılıkl üç sefer yapılması gitme . 
..Wadt aıeakıarının m3Cllluundan - - ." anaç arnbarlarınd oma iiıere Artvin, Borç. kitap ve mecmua cilt-
1aa1a1• çıkmaua en çok artıranın tutunlerın lcamuonl H ~ mevcut 195000 k'l k i elme (400) kilo yük taşınması ve temellı olarak bir 
baltlltldtl bakı kalmak 1lzerö artırma 6 / k a 

0 Pa am6 z ı 0 yopra lerini yalnız Kenan Trabzon (lega Göreleden karşılıklı -olarak aynı günde posta 
JO ırfln daha lemdll ve 10 inci ıanu 01

."rna f1e 31 ilk te"rl 9 ar arına 1 ty/iı[ 911 d kd" ..ı - l d ,,.. b 
l i ıı fi yen 31-7-941 -r n 41 de Lit' e Danyal Q ullu Yuvası çıkarı lm~sı icabettıği ta ırae o gun er e ı ra zon 'Veya •in 1·8-941 l'aur ea ı n ayıt ıant •le 'it tarihinpe,. ı'tı'b u '"nek üzere naklı'· b l 

ıapaJ•cak artırmada, bedeli nlıı l•t• .. sr rnege k l arera 1 j K t E • d t Gô'releden ikinci bir k amyonet u undurulm{ISI meşrul 
, .. t. alaeatına rnçhanı olan dlğor ştmb - • onu tnuştıır. Taliple · gün müddetle açık l ap vın e yap ıra- Trabzon Görele postasının aylık ücreti ( 100) ve seneliii 
elıAllhların o ııayrl menkul ile temıa '"alclcaet~uı'nle" s~at 11 de 247 11.,.0'

1 rı5014 A;_ astos 911 pet• bilirsiniz . / d 
Nil ... aleaklannın moemanndan fazla " .. nıur lcu r----~--------. { 3600) ira ır. 
ı• cakma.k pruıe, en çok artırana ocaat eglernt!feri iltin ruı ftmlnatı mu. 1 S 1 b 1 1 2 _ Muvakkat t~minat { 270) liradır. 
lltuı ad1l1r. Böyle blr bedel •ld D .. kk A • olunur. 3 - 3 iyasa i g i er 3 - Son btdc-l haddi layık görü.Lirse 26 Temmuz 
.. U ..... ihale yapılmaz. Ve llbf u an ıcar a t 

1 

b 1/ 
taıetıe 11a .. r. r I k 1 k 941 tarihinden itibaren on eş gün sonra ağustos9./I 

• Gayri menkul kendlıılo& lhalı Belediye Encu"me . d . rrnası o u una yıt ve par.artesi günil saat ( 15) de Trabzon P. T. T. binasında •lllUD. klmH derhal veya \"erilen H nın en . 
mtlllJ•' içinde parayı vermueıbal11 al binası dabUlndekl C · k b ı ti mülrş A.kil ~k!iltme k1m=sgonandıı ihtzl · k t' gesi gopı· 
kararı feabolunarak krındılden nvııJ&n ltAoların Mayıs 941 mali ;.>) • (6) , (8) ve 1 • O U ŞCr Orl laca/..tı r. Bedelsiz verilen şartnamele de komi .. _yondan alı-
1oıı.ek tekllfle bulunan kimıe arzetmıe mOddetlo açık artı rmaya :~ı gıJHılııe kadar 

1 
7 numaralı dnk- nabilir 4-4 

oldqa beclıllealmaR• razı olurııı oua Artırma 15- 8 ~u nuıınuetur. o an icarları (1 8) gün Vilayet Makamınd n: 
r a l 1 o J m • z v e y • eıodan taliplerin temi . t cuma 2llnQ saat 15 d 
bD11111maıaabemen 7 gtın mtıddet ve 11 tt no ı muvakkat e tcrıı Ol 1947- 1942 d TS yılı için 
ıe artırmaya çıkarılıp en ı;ok artırana aa 11 eocnmene mnrsc atı 

11 
a mııkbuztarııe unaca. Siyasal Bilgilu oku 'unun 

"•'• edlllr. iki tbale ar11ındak1 fark arı !Q olunur. ıırnı glln 
h•18'.:en g11nler için ~ tlıdo 5 teıı T 1 f a- 4 birinci sınıfına leyli f.le ne-
..._, oJuııaeak falı ve ıll{:er ıarnr e g·r a d. v • k hart imtihanla talebe alına-
•v BJPIC& hl1kme bıı.cel kalmaktıeu 1reg1 e s' it . caktır. K abul şartları cşa-
•-uiyeUmlzeealıcıdan lahılloluııar 1 mes 
••Me (181) p T T M ,, d 1 ğıda gösterilmiştir. 

Oayrl .. akul yukarda gııatıırtJen • , , U ürlüg_, •• d 1 - Yaşı 25 den hügülc 
11 • ıı. 941 t.rlblnd& Of icra 1 un en ' olmamak. 
-nııtıı oc1aaında ltbu 11111 "' • - Değtrmendere mevk · ' 
alltllüea artırma tartııımeaı daır. kadar telgraf hattı - • unden Kopdağı dib · 
~-blaeetı ııın nlnaar ve tevzi d "' nuzergahma listesi m - 'b ' ıne 

e ııecek 460 ad t ' ucı mce nalc I 
ye lconulmustur. e te graf direği açık ek 'it ı 

)<urddaş 
Türk kuşuna 
Üye ol 

ı B sı. me. 
/ . d - eher direk n le •· • • 
tra 1r. a ·' ıçtn muha'TJm b d 

3 - Muvakk en• e el beş 
1 at teminatı 17 l /' 

. - - ~~siltme 23-a _ 941 ."~ elli kuruştur. 
marleıı gunu saat 10 d farthme müsadJf C 
dı yapılıcalctır a Trabzon P. T. T. M üdüı lü - .. u 

S I ~ gun. 
dü lü - stelclilerln b le 

r 'I• maıı(t•tlır1 •. ıı acı mılümıı almak ı,ın mü-

l-4 

2 - Lise mezunu olmak 
tıe olgunluk imtihanı ı ver
mi1 bulıınmak. 

3 - Sıhatın ın tahsile 
tıe mecburi hizmete müsait 
bulunduğu idareniu göstere 
ceğf bir h ısta ne rapor/le 
sabit olmrık. 

4 - Müracaat zam~mı 
Gazetelerle ilan o lunacaktır. 

j - Fazla izahat almak 
~s_t!~•nlerin Maarif Müdür· 
"'"'" mfiraç•aC ılmıl11l. 

Trabzon Şehri H 
Vilôyet Makam ndun : 

kına 
1 - Bahçe veya arsasında siper ;apın Ca mOenit yeri bu· 

luaan evlerin en geç T~ muı oyı sJnuaa kadar siper yopmaları 
evvelce IH\n ve tubllğ edilmtştl. 

Ancak b zı ov sablplerlnin köylerde bulunm sı dolayısff
le tebllğatın uzadığı eulaşıldığandnn bu mUdd t de Ağu tos so· 
nun~ k dar uz lı mı~.ır. 

2 -- Bahçe veya ar ıısındo sipE>r yapm ğ.ı müsait yeri Lıu
luoan be: ev en 1:eç Ağustos ayı sonuna kadar siperini yapa. 
c. a k t ı r . 

Siperlerin yapılması ev sııhf plerloe aittir • 
a - Siperi yapau evlerin ohlplerl lbm 1 etmeden yaptık • 

laruıı mıntakalnrınJ ki polis knrnkoıuna bildireceklerdir. 
4 -· Ağusto~ ayı nibı:ıyelinden sonra ynpılııc k te tkik ve 

kontrollarda kend isloe ayrıca da tebliğııt yaçılmış o lsun olma· 
sın b ahçe veya ars sıoda siper yııpnağ.ı mU~alt yeri buluaduau 
halde siper fllpaıadıaı ani şılnn ev sahipleri hakkında 6502 sa
Jlh kıaunun 2.J hıol maddesine tavtlkan ceza tatbik oluaaoaktu. 

~·1fi1ıt bir kerrı dabı uau olıuıur 
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