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Atlantikte 

Emniyet bahsi 
~-Alman~~ 

1 Resmi tebliği , 
~ --------~~~~~~o!JI 

Amerikada 
Elektrik 
İşcilerinin 
Grevleri 

ASKERİ VAZİYET 

Şimal ve Cenupta 
t<J. 

1 ·sovye 
~- tebliği _!f -----:;.---

ı 
A mcrikanın Dt:mokraıi. ler lehine, hem de mu. 

hafazasız bir yardım- • Muazzam ihata 
Dün ve dün •kşamki fllman resmi ve fevkalade 

tebliğleri şark cephesinde fllman sağ cenahını t~şkil 
eden kuvvetlerin mühim muvaffakiyetler elde ettiklerini 
bildirmektedir. Dinyeper'in garp kıyisında çok mühim 
bir kale olan Kiyef şehrini zapteden fllmanlar, daha 
cenupta Dinveper nehrini 120 ki/orpetre genişliğindeki 
bir ctphe üzerinde geçerek daha şimalde taarruza hazır 
bir vaziyette bulunan gruplarla birl•şmişl~rdir. 

Bütün cephe 
d~n ibatet olan gayretleri 
nıhayewt. ?eklini değiştirdi. 
Bu _deg~şıldiğin bidayette bu 
netıceyı alacağı belli olmak. 
la beraber bugünku- h. . . . ımaye 
aııtem1nın Amerika için yi. 
ne_ kafi bir tedbir olamıya . 
c~ıına Ye buna da başka 
~•.r merhalenin takip edece· 
ııne şüphe yoktur. 

Amerikanın harp sonu. 
nu m.ihver zararına bağla· 
mak ıateyen geniş ya d . r ım 
gayretıni fili sahada -
bilmek Ati ı· w . ıore· 

. ' an •2ın zayisiz 
geçıt vermesine mütevakkıf-
tır. Yalnız petrol ve harp 
mel_zemesi gibi diğer mev 
cudıyetleri yüzünde . 1 
edilen l k n ışga 

mem e etlerin ellerin · 
den ahhan istiklilleri neye 
ve kimlere karıı olmuıtur?. 

Gün gt!çtikçe Yus'at 
peyda etmek ihtiyacı karşı· 
ıında kal h . . ınan arp aanayiı 
n~n _mahsulleri üzerinde en 
kuçuk bir israfın dahi bu· 
giinkü vaziyette büyü~ rolü 
~ardır. Düne kadar, AUan
tıkteki Alman f d .1. w. . 
8 

w e aı tiıo1n 

altıgı, Skajarak.ta kilitli-
yen anahtarların elde tatul· 
maıı vaziyetinden pek farkı 
yoktu. 

Mihver alevinin tutuş· 
turd v u2u saçaklar çoialdıkça 
A "k mera an yardımını~ bu 
~erait altında bir vaattao 
ıbarct kalacağı tabiidir Ve· 
rilcn bir ajanı habe;iode 
A 'k . mera adan harp malzeme· 
11 ıetiren ticaret f iloJarının 
buiüne kadar ilk defa ola· 
lak taarruza uğramakıızın 
Dgiliz limanlarıDa vaaıl ol. 

duiu hem de hayretle bil · 
diriliyor ı 

Gerek mihverin yıkıl
masına. ·ı·b 11 a kullananlara 
yardım ve gerek zaferi ln
galtere lebine me l tt. k . . ye ırme 

~~ıo .evdela Atlantik yol'n 
uzerın e tam bı' . t r emnıye 
teıiai şarttır. Ruıveltin ti· 
caret filolarına Amerikan 
donanmasının iltihak ede· 
ceğini ve hatta Amerikan 
donanmasının batka bayrak 
taııyao deniz: kafilelerini de 
himaye edeceğini ifade eden 
nutku yardımın baıladığı 
t~rihlerden ıooraki ilk ha . 
dıseler üıerine beklenen bir 
nutuk. ve hamle idi. Ancak 
Amerıkanıo huaüıı 1_ . n· • apaçı&, 
yao_ı ı ı bir köpürme hare 
ketı yapıtını ve b d . un an 
ıonra ıleri süreceii fak t 
balen bilinemiyen k~rarl 4 

b
. arı 

uı ır Amerikan · , . . - J•pou 
mea eleıının ef kiri u- . 

Muharebesi 
Berlin 19 ( A. A. ) 

Alman Başkumandanlığının 
fevkalade tebliği: Mareşal 
Fon Rundspedt ve mareşal 
Fon Ruk ordu guruplarının 
mütemerkiz taarruz hareket· 
leri yeni bir muazzam iha · 
ta muharebesine müncer ol 
muştur. 

Mühim kuvvetler Bezna 
,nehrinin yukarı ve aıaiı 
mecralarına doğru ilerliye
rek şiddetli muharebelerle 
bu nehri zorlamışlar ve son· 
ra da taarruza cenup isti 
kametinde devam ederek 
Oinyeper nehrini iki taraf· 
tan 120 kilometrelik bir 
cephe üzerinde fevkalade 
müşkül şartlarla geçerek .şi · 
mal istikametinde taarruza 
hazır bulunan diğer gurup· 
larla birleşmişlerdir. Bu iki 
gurupuo irtibata 13 Eylfılde 
Kiyef'ıo 200 kilometre şar· 
kında vukubulmuştur. 

Cenber 4 Sovyet ordusu· 
nun etrafında kapa nmııtır. 
Bu dört imha edilmektedir. .. 

Alman - Rus 
Zayıatı 

Ne kadar 
Berlin 19 ( A. A. ) -

Sovyet ordusunun şimdiye 
kadar eıir olarak kaybi 1 
milyon 800 ve muhtemel 
olarak daha fazladır . 

Buna mukabil düşman 

propagandaa.ı artık inkar 

Nevyork 19 ( A. A. )
büyük bir elektrik santralı 
işcilerinden bir kısmının dün 
gece ansızın grev ilan et· 
meleri beş yüz elli bin nufus · 
lu Kalkak sipi şehrini tam 

bir karanlık içinde bırakmııtır 
Grevciler saat onbire 

doğru santralı tahliye et · 
mişlerdir. Yalnız muşevvik 
lerden onbet kişi santralda 
kalarak gece yarıs~ndan bir 
kaç dakika evvel ceryanını 

kesmişler ve .başka işciler 
tarafından cereyanın açıl· 
ma11na mani olmak üzere 
santralda kumandayı ele 
almıtlarthr. Şehirde nııamın 
muhafaıaıı için milli muha · 
fızlardan ü~ tabur derhal 
harekete geçirilmiş ve dört 
saat ıonra elektrik cereya· 
nı kısmen temin edilmiştir. 
Burada polis muşevvikleri 
santraldan uzaklaştırmaya 
muvaffak olmuştur. Milli 
Müdafaa için bir buçuk mil· 
yon dola! tutan bir sıparış 
işini yapmakda olan çelik 
fabrikasında ki meıai cere
yan kesilmesi yüzünden ta · 
mamen durmuıtur. 

Almanlar 
Kiyefe 
Girdiler 

Berfin 19 ( 11. /1. ) -
Fevkalade fllman tebliği : 
Dinyekerin qarp kıyısmda 
kuvvetli surette tarızim edil· 
miş istikam/afi cüretkar bir 
tarzda yaran kıtalar1mız 
Kıyef ~ef"rine girmışlerdir. 
Bu sabahtan beri !Uman 
harp bayrağı Kıyef halesi 
üzerinde dalgalanmaktadır. 

• 

edemeyeceği Alman muvaf· 
f akiyetlerinin tesirini azalt 
mak için Alman zayıatı hak· 
kında uydurma rakamlar 
vererek yalnız ölü mikdarı 
nın 1,5 veya 2 milyon ol· Almanya ilo 
duğunu iddia etmektedir. Arjantin arasında 

22 Haziran 941 ile 31 Berlin 19 ( A, A. ) 
ağustos 941 arasında yapı - Yarı reımi bir menbadan 
lan kati müıahedelere göre bildiriliyor: Yabancı basın 
zayıatımız şudur: Orduda mümessilleri tarafından so
ailih _altındaki nasyonal rulan bir suale cevaben Al· 
sosyalist birlikleri de dahil man hariciye nezareti Al· 
olmak üzere ölü 84,354, ya· manyanın Boyneı - Ayres· 
ralı 292,690 ve kayıp 18,921 deki büyük elçisi Vonpel· 
dir. Hava kuvvetleriode ölü manın hayır itlerine yatırıl-
1542, yaralı 3980 ve kayıp mıı mebaliğden keneli hesa · 
1378 dir. hına para çekmiş olduiu 

Dinyeperi qeçen !liman kıta/afi Harkofa doğru 
ileri hareketlerine devam etmiş ve Poltava şehrini de 
zaptetmişlerdir. fllmanlar. cephenin bu kısmmda mühim 
bir ıhata hareketi yapmışlar vı resmi tabNqlarinde söv· 
/edik/erine göre de dört Sovyet ordu-;unu çevirmişlerdir. 
Gelen son haberler, ihata edilen Sovyet ordu/armın im· 
ha edilmekte olduğu merkezindedir. 

lilmanlarm cenuptaki harelf.etlerl Kafkas yolunun 
açi/masını istihfaf etmektedir. Yakın günlerde ceph~nin 
bu kısmında mühim hareket ve hadiselere intizar edi· 
Jebilir. 

Almanlar, cenupta bu mühim h ueketlere girişir 
ve devam ederk~n. bir taraf tan ela şimalde Lenirlgrat 
üzerine çok şiddetli hücumlarda bufunmaktad1tlar. 

Üç taraftan çevrilmiş vaziyette bulunan lenin 
rat'ın bu şerait altmda daha uzun müddet kendini mü
dafaaya muktedir olabileceği artık ümit edilemez. le· 
ninyrat'ın zaptındah sonra şimalden ve cenuptan ilerll· 
yecek !Uman kuvvetleri Moskovayı çok müşkül bir va· 
ziyete sokabilir. Hadiselerin inkişafını bek.'emeliyiz. 

V yvel 
Ordular1 da 
Kafkasya da 
Harba mı 
Tutuşacak? 
Uyan 19 ( fi. il. ) 

flmerikan muhabirlerinden 
işti/ lngiliz kıtalaımm ya
kmda Ruslarla yanyana 
dövüşeceklerini yazıyor. Bu 
hususda hassatan sahihi· 
yetli olan bir şahsiyet mu
hab. re aemişdir ki: lngiliz 
yardımının sadece havacı
tık sahasma inhısar edt.ce
ğini zannettirecek ·hiç bir 
sebep yoktur. flyni şahsivet 
Vly11ııın kumandası altında 

ıranda bulunan lngiliz kı· 
tt:1larmın umumiyetle zan-
nedııdığiaclcn dalıd kuvvetli 
olaulclarını işaret etmiştir. 
/Vluhabtrin zannettıgme go-

Japonya 
Moskovayı 
Protesto 
Ediyor .. 

Sovyetler tedbir almaya 
davet ediliyor 

Tokyo Ofi lj ( 11. 11. )
J4pon hükumeti Sovyet 
makamları tarafından Vila
di Vostok önü•e dökülen 
mayınların Jdpon denizin· 
deki seyri sef ain için leş· 

ki/ettiği tehlıke hakkmda 
mukerreren Sovyet hükü· 
metinin nazarı dikkdtini 
çekmiş ve /azımgelen ted· 
birleri almaya davet etmiş· 
tir. Fakat Sovyet hükumeti 
icabeden tedbırJeri almadığı 

için mevcut tehlikede Sov· 
yet mayınlarının sebebiyet 
vereceği kazalar dola yHile 
Japon hükümeti Moskova 

Üzerinde 
Düşmanla 
Muharebe 
Devam ediyor 
Vişi 19 ( il. /1. ) -

··afi .. Sovyet tebliği: 18 

Eylülda kıtala11mız bütün 
cephe üzerinde dıişman.la 
muharebeye devam etr:ıı~
/erdir. Hava kuvvetlenmız 
diış,nan zırhlı birliklerine 
piyadesine, topçusun~ ve 
yerde tayyarelerine hucum, 
etmiştir. 76 Ey/üfda kunet· 
/erimiz 112 düşman tayya· 
resi düşürmüş ve 29 taf· 
yare gafbetmişlerdir. S~n 
günlerde Kiyef önünde şıd· 
de.tli muharebeler o/muştur. 
Yeni birlikler getiren düş· 
man hatlarımızı bir bölge· 
de delmeğe muvaffak ol
muş ve şehrin kapularına 
kadar nuf uz et niştır. Mu" 
harebeler devam etmektedir. 

Harekat 
Muvaffakiyetle 
Devam ediyor 

Berlin 19 ( A. A. ) -
Rus c~phesinin cenup mın • 
takasında harekat muvaffa · 
kiyetle devam etmektedir. 
17 Eylülde cereran eden 
muharebelerde bir Alman 
piyade tümenine ~easup. 
teşekküller mühim bır me~ 
kii zapt6toıiş cenupta bır 

h 
. .' muvaffak ol· ne rı geçmege 

muştur. b" 
l .. kerrer u· Sovyet er nıu . 

Al an ı:a-
cumlar yaparak aı k .. rü 
talarının kurdukları op" 

. ebbüsuu· 
başlarını tabrıp tef b"t-
de bulunmuşlarsa da u un 
taarruzları püıkürtülaıüş d~~ 

~ zayıat ver ı 
düşmana agır .. - başlarını 
rilmiş ve kopru . re lngil z Başkumana'anliğı 

bu kıtalat1 taarruzı maksat
la kullanmak niyetindedir 
ve Iran - Sovyet hudu
dundan v~ya Kafkasyadan 

neıdinde porotostoda bu· 

~l;u~n~m~u~ş~tu~r~·==============l~~~e~n=iı=l~et~i~~·'='======~ 
Günün izleri 

doğıudan doğruya geçen 
yol üzerinden Rosto/ isti· 
kametine göndermeyi der
piş etmekdedir. 

İftiharla karşılanan bi~k~~~!~eoıaa 
Bir varlıiın bakası, uzuvlarının Y 

11kı münasebetile ölçülür. . . e maruzdur. Ha· 
Şuursuz bir hayat daıma tehlıkey k ve şuu· 

h · · yaklaşma 
rici tesirlerden korJo nak; emcın~ıne . F t için doğru 

Rusya harbinde Alman hakkındaki işitilmemiş itham 
hava kuvvetleri 31 ağustosa ları porotesto ettiğini bil-
kadar bir aylık tayyare İs· 1~d,.ir_m_i.:.ft_i_r. _______ _ 

Şarkta 
Tehlike 

run çer~evesindeo çıkmamakla k~ımdır. e~l edilirse he· 
olan bu düstur genİf 6lçüde .cemıye~~ t~şoıı kaynaşmaııın 
men diyebiliriz ki Türk milletı yekd~gerıne 

tihaalatımızın ancak bir kıs
mını, 725 tayyare kaybet
mitlir. 

Artıyor 1 
Tokıo lj ( A. A. ) -

Harbiye nezareti batbuat 

Dil Bayramı 
Kutlama hazırlıkları 

yapılıyor. mensuplarından bir binbaşı 

· bı" leceö-i en yüksek merhalededır. .b. .. 
erışe • ,. . . k vücut gı ı goz· 

Dünkü Erzincan felaketande bır te . bir vücut 

d ·· k"p hıçkıran millet 30 Ağuelosta gıne 
yaşı o u . . • 
kalıp büyük zaferını andı. f bonoları 

Dün milletimizin istikbali için Tasarru.f . bihak· 
-umı 

yece henüz anlatılmamış bir 
ıafbaaı addetmek te d v 

Parti 
Kongreleri 

26 Eylül 941 dil bay- şarkda tehlike, artıyor baş
ramımızın 9 uncu yıl dönü· lığı altında neşrettiği bir 
mümüdür. yazıda uzak ıarkın bütün 

B. 1-' b 1 1 p vazı eyı önümüze yığıldı. ır e uen ono arı a ı 

kın baıarmak icap ediyordu. k 1 d 
olabilir. ovu 

Cemal Rıza Çınar 

r . =-= ' 
Hıcaz Biı.den J 

\.. ~. •:ıl Ayr.ıldı 

1 !> Eylü/dan itibltren 
Vi16ye imiz dahilinde bas 
lıyan P"rtl Kongre/~ri bü· 
Yük bir alaka ile d~vam 
etmektedir. 

Her sene olduğu gibi mazlum mil~etl~ri.ni bitap 
bu senede 26 eylü: layık ol ' ederek ken.~ı~erıoı . Asya~a 
duğu derecede kutlanacak. yaıayan bulun mılletlerın 
tir. Bu münasebetle vilaye . hak ve menfaatlerini müda-
t . · d h·ı· d k' H lk J faaya ve bir milyar y'iz 
ımız a ı ın e ı a ey e- . 
. d d h l ki b l mılyoo ıarklıoıo kurtaı;,ılma· 

rın e e azır ı ar aı a · . . . . 
mııtır. ' ıına vakfetmelerını ıstıyor. 

b. t k bono ama '· Çok kısa bir zaman sonra ır e 
Hepsi paraya tahvil edildi • . d 

. .. b' kısa bır zam an a Devlet bütçesine küllı ır paranın _ h 
b" ··k sürat ve su u· 

girmesi demek olan bono sa taşının uyu d 
leti karşısında göğsümüz ne kadar kabarsa a~ .ır. _ 

Hadise milli itimadın ye yurt muhabbetının en yuk· 
ıck delilidir. Fa-ruk 



Sayfa 2 

Zigana ile 
T ahirgediği arasmda 

-2- Yaııan: Cemal Riz Çınar 

- Gaçe• 11yıdan devam - sunuz / pek tülünç o 1ugor, 
Trahıondan hareket e- genç bayanlar keskin lc.alı

Jecelc devlet otobju.lerinde le.ahalar salıveriyor I P.ina· 
J" almak ÜHre Gümüşanede enaleyh koltıgca yapı lamı· 
6ir hafta belcligen mebuslar yacak olan bu işi esnemige 
arasında ŞefJket E,.doğan da havale etmek daha karlı ve 
vardı, Cumhariyet Halk hayırlı/ 

Fırlcasının ille teşlc.ilitında Üveylik/erin telgrcf tel. 
matt.md elarak Tr•hzona /erine dizildiklerini bu golda 
ıelen ve sonra (Ordu, Gire- gördülc.. Bu mıntakodc Dir. 
sun. Trabron, Gümüıanf', vena dediğimiz bu eti lez. 
R/se viligetlerini muhtevi) 13, zetli kuşlar zengin b,, ıday 
üncü mıntaka mü/ettişi olan harmanları içinde pek bes. 
.,, Trebzonda çolc. sevilen, lenmiş, go;lanmrşlarl Al/alı 
iti ıörüı fJe nt.vMZişli ida. ~elô.met fJersin oeya telc.ra. 
resinin muvaf/akiget silsile- ıarini nasip etsin, izlcarası 
/erile P•rti muhitinde una- bizim istasyona ~ok u;ra· 
d•lmaı hatıralar bırakan mışt, ?! . 
•e buıün gine Gümüşane 
me6usu bulunan Şevket Er. 
do;an.. Sevimli. sempatik 
Edip Servet te beraber. 

30 dakik• yemek tatili 
ıoptıkları Bayharttll mide
leri ruıelısige alelacele 
tlelrlurtlulctan so~ra tekrar 
•zan yolların toıuna bulan· 

tlılc / Konuşmakla, bahis 
üzerine bahis değiıtirmelcle, 
mütemadi oturmadan ıelen 
usançı gidermek için lcımıl· 
tlt1nmalcla, sağa sola bok 
makla qol tülc.ınmigor. Ara 
ııra lceıtirmeJc te telılilc.eli .. 
Tam lcındinizden ıeçtiiiniı 
•aman ön sırada ot•ran 
ıolca11an ensesine (osligor-

Kop'a ıılcmadan. kop'an 
gövdesintlen gelen bir sa 
önünde durduk. Boratla ayni 
zamanda istasyon . Yıne 
bardaklar, termudar tözu/ctiı 
Biz de ba vesilelerle otobü
sün ltışında · af/eders'niz. 
gerinigoru%. 13 saııt hare. 
ketsiı otarmak mühim bir 
rekordur. 

Yolcular lcana kana buz 
gibi suları . içti it.ten ba~ ka 
çeşit çeşit megfJalar d• at ış. 
t.rıgorla. Nerede ise gelip 
bize hal oe h:ıtır ıor. cık 
olan ıalcsoğanlar golcuta rın 
ağzından evela armut ·· 

(O. 
pünü bekliyor I 

- Devamı var -

Yeniyol 

Kongreye Davet 
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez 

Kaza idare heyeti Reisliğinden : 
.. Çömlekçi Ocak kongresi !B-9 941 pwşembe gü

nu saat Zl de Çömlekçi Ocak binasmda. 
_ Boztepe Ocak Kongresi 78 - 9 - 941 perşembe gü-

nu saat 21 de Parti binasında. 
.... lskender paşii Ocak kongresi 19-9-941 Cuma 

gunu saat 21 de Parti binasında. 
~azi paşa Ocak kongresi 19 - 9-941 Cuma günü 

saat ~ı de Parti binasmda. 

.. _ Cumhuriyet Oc-ak kongresi 20-8 - 9~ 1 cumartesi 
gunu saa~ 21 de Cu n 'wnyet Ocat}ı binasmda. · 

.. _ 'rentcuma Ocak kongresi 20 9 941 Cumartesi 
gunu saat 21 de Parti binasında 

t 1e1merkaya Ocak konqresi 22-9- 941 pazartesi günü 
saa de Parti binasmda. 

21 d Çarşı ocak kongresi 22-9-941 pazartesi günü saat 
e çarşı Ocak binasmda. 

_ Jazarkapu Ocak kongresi 23- 9-941 Safi günü 
saat 1 de Pazarkapu ocak binastnda. 

E k.h . 
. s 1 ısar ocak kongresi 23-9-941 Salı günü 

saat 11 de parti binastnda. 

" .. smet paşa Ocak kongresi 24-9-941 çarşamba 
gunu saat 21 de Parti binasmda. 

sa 1 ~toğdu Ocak kongresi 24-9-941 çarşamba günü 
a de Ocak merkezinde. 

9 _ .. Kavakmeydan ocak kongresi lj-9- 9.JI Perşembe 
unu saat 21 de Kavakm ~ydan ocak binasında 
.. Yalısemt Ocak kongresi 25- 9-941 Perşembe gü 

nu saat 21 de Yalısemt ocak merkezinde. 
.. Bahçecik ocak kongr""'si 26 - 9-941 t t rih Cuma gun· •• 

cağıu d sa~t 2 t de Bahçecik ocak merkezinde yapıla· 
n an YUkaT1da adı gecen Ocaklarda kavıt/ı Parti 

azalannm m " b · · · t· 
rakl . ensup ulunduklari ocağrn kongresme ış ı 

- ar1 nca olunur . . 

T. C. Ziraat Bankası Of ajansından: 
k Bankamıza ipotekli v4desi geçen ikrazattan borçlu 
azamızm h · r Ik .. - ,, d fi'- t 

oğlu fit H 0 ve oyunden Kolu oğulıarm an •ıme 1
• asan. Mehmetin ~ dönümlük iki oarça tarla· 

sının temamı l _, l' H.. . - I 
l d a 11no s~hot köyünden u~ ı useyın ogu · 
e':f~1c1~Z 3Hüseyin oğlu Öner ve Hasanın 5 . dönüm -~ 

--------------~--------! y" dı parça tarlasınm tamamı mavrandı ulya ko 
.. -- G AUT H 1 ER V 1 DAL ._~ 3udö:3f:ı/!~t oğullarından Yunus. Rüştü, ve Süleymanın r l ı . . ~ . d u 1 parça tarlastnın temamı voşkit mahalle-

AN L N VE ALIZAı~IN BOYALARI ~~1~11 611;ka1 ?dtıllarmda11 Mehmet o51 ıu llbdwtah. 
EV iŞLERİNE MAHSUS. HER CiNS KUMAŞ iÇiN t 1 1 ve emşıre/eri Fatmamn 12 dönümlük 2 parça 

~r a arının te v ı 
oğ 11 mımı hola makitanoz köyünden nema 

H O R O Z Umumi satış pa~çaa~ndan Mustafa oğlu Hamdlnin 4 dönümlük 1 
çak ar/asmın 48 hissede 16 hıs':iesi Balek köyünden MARKA 

PAKET deposu : evl;kı~!1larınd,ın lbrahlm oğlu H:ısantn ı dönüm 2 
İstanbul Çiçekpaııırı Yünd .k parça tarlanın tem!mı yukarı hastlkoz kö-
sokağı Altıparınak Meh!;dfum~ eden f!h!!1et ef. oğ"!_lla_nn~an fsmail oğlu BOYALARI 

han No. 3-4 sınm tı an/ut koyundeki 8 donumtuk 1 parça tarla =-------------mEI--·----··• met Ef ma_mı Yukarı hastıkoı. köyünde ikamet eden fih
... __ deki 7 ·d~~~llar~ndan Bekir oğlu Ömerın ,'-fan/ut köyün 

~ Dr. Şu·· kru·· G0·· ksu ~ ·r-!~ köyünden a~luk _ı parça tarlasıntn temamı lek~humruk 
Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı 
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Pazarlıkla eksiltme ilanı 
Trabzon Vilayeti Sıhhat ve İçtimai muavenet 

Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usu/ry/e eksiltmeye konan inşaat isi 

gününde talip zuhur etmediğinden pazarlık usuliyle ya· 
pılması için , 

1 - Eksiltmeye konulacak iş Trabıon Nümune 
hastanesinin Mutfak. çam~sırhane ve atüv tesisatıdır. 

Bu işe ait muhammen keşif b!!dell (12367) /iti 
35 kuruştur. Ve pazarlikla eksiltmeye konulmıştır. 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak şunlardır : 
11: Pazarlık şartnamesi. 
B: Mukavele projesi, 
C: Bayındır/Jk işleri genel şartnamesi, 
D : Yapı işleri umumi fenni şartnamesi, 
E : Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni ş;ırtname, 

hususi şertname ve keşif cetveli. 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı (2t/O) kuruş 

mukabilinde Trabzon Nafia Müdürlüğünden alabilir/er. 
3 - Pazar/lk 6-10-941 pazartesi gü •ıü saat 15 de 

Trabzon Sıhhat Müdürlüğünde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin ( J27) fi· 
ra (55.5) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan 
başka 941 yilına ait ticaret odası kayıt vesikası ile iha· 
le gününden en az sekiz gün evvel Trabzon Vilayetine 
müracaat ederek Vilayetten alacakları l u işe ait ehliyet 
vesikasını ibraz etmeleri mecburidir. 1-4 

Mualece eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Memleket hastanesinin 941 sene'i ihtiyacı olan 11 S lı:aleın 
mualt>cedeo plyascda mevcudu bulunan 96 kalemin Trabzon ba1· 
tane teslimi ~ıırtiyle muhammen bedeli (1748) Ura (58) kuruş C>la 
rak tukdir olunmuş ve halen mevcudu bulunmayan 13 kalem 
mualece tiatıoın teslJlt ve tayiuioe imkan bıılunamamış ve fakat 
mUaakosmın soouna kadar gelmek ibtpııcıllne mebol beriki kı· 
sım toptan ı - t0-961 tarihine kad!lr (35) güa mQddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Kıymetlendlrilın 96 krılemin muvakkat teminatı (131) Jtra 
(14) kuruştur. ıa kalem mualece piy ,uıaya geldlti Ye talip ta.ta· 
trndao tek:Hte U .ve olunduğu t:ıkdlrd~ işbu tekllt bedeHDio 101-
de yedi l>uçutu nlsbet\n;te muvakkl'lt teminatının arttırılması 
ıazımdır. 

Abvalı bazira dolayıslyle matlup derecede ıtok mevcut ol· 
madıeı anlaşıldığından teklitteriıı gönderilmesiyle tetkılu, thııle 
ve sip ırışın vukuu 11maoına kadar geçen müddet i\lode tQkeoeD 
bir kısım mu'llec9 aaddelerlnin tesllmiod~ talip bir kayıt ve şart 
a •tına girmiş sayılmaz . 

ltıtlyaç listeleıl lstanbuldd bu iş' erle u~raşan mne&1eselere 
göndeı llmlştir . 

Ayrıc>ı görmek isteyenlerin her gQn encUmeo kalemine g.JI· 
melerl, bizzat mQraeaat imkaumı bulamıyaohırın bir mektup ile 
ıözU geçeo listeyi lıtemeleri Ye taliplerin 1-10-941 çarpmba 
glioll saat oobe9d1 Vilayet makamında Loplıınııcı:tk ola ı daimi eo- . 
cumeoe muracutları Jlıln olunur . 4-4 

Trabzon Erzurum posta 
Sür.ücülüğü ~. dönümlük çl 

11 Og/tı Hasan ve Murat oğlu _ . Ome~ln .~ r Yünden k· - pa~ça tarlastnın temarnı makı ıftıryalı ko · 
:~ nümlük 2agıt oq·ı/fanndan Osman oğlu llhmedın 4 dö· 

Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat .ı Yünden kaparça _tarlasının temam1..lllanv hankova kö 1 - Yük ve yolcu taşımakta müteahhit serbest 
17 den 19 a kadar müracaat edecek hastaları .1 nüm 2 evf~t ogu/lanndan Os,nan oğlu flhmedin 2 de- olmak üzere haftada üç seferli gitme gelme (1-100) kf-

Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 UZUN SOKAKTAKİ muayenebaneıinde ~ far/asının ; 6 tarlasımn 96 de 64 hıssesi ve 1 dönümlük lo yük taşıması ve üç kamvrn bulundurulması meşrut 
d · d •1 nun 40 1 . de 16 hissesi 3202 sayılı bankamJZ kdnu- rrabzon, Erzurum postası 6 Eylül 94' tarihinden itiba-muayene ve te avı e er . 1 ncı '' 

~.,. ..... _,.. itibaren bı·r bmaddesi mu_cibince 2J-9 - 941 tanh. inden ren 15 gu··n müddetle ve kapalı Zilrf usulilt1 yeniden •ll'.rıla~~L o'.!A ···~......,~~0...-....!.~ ·~~-··· 2":i:~~a uç k 
'1ğa çıka 1 u ay muddetle açık arttrma suretile sat· eksiltmeye konulmuşfor. 

--~~~~~~==~~~~~J~~~~=-="~~~b:a:nk~:~'=~ı~~!:~~~~~aı~~~l~~~~zm~~ata~~ · 2-~~~ti(~~~re~~~~~-G • k J t muracaat/arı dlf. Taliplerden (1350) lira muvakkat teminat ahnacakt1t. ayrı men U s~.-ı.tarıış J<a. rtNıor· rnası . 3 - Teklif edilen bedel haddi 18yık görülürse 22 
-rı .. Eylül 91! pazartesi saat Jl de Trabzon P. T. T. Müdür· 

Köyü Cıaıi H Mı Eski Yeni U. N: K1Yaıeti lüg"ünde m~teşekkil Komisyonca ihalesi yapılaca/dır. "°tuluu Tarlaaıa Nıııf bisseıi !3062 Lira l\r. 

,, ,, 'farla ma etlafıa nısıf hiaseıi. .9792 20? 20 00 Şartnameler bu komisyondan alımr. Eksiltme kanununun 
.. .. Bir bap harap maraba henesiaia nıııt hıueıı r: 1

11
0 M 6t 

196
-197 90 oo 1:1 ;J ve 33 ncü maddeleri veçhile ta/iplerin ihale saatın-

•• " Tarla ma otlntıa aısıt biueıi ı~o7 5
0 56 00 " dan bir saat fVVcline kadar teminat ve tekliflerini ko-•• .. Tarluıa nıaıf hissesi 1 1194 194_

1
7
9
°
5 

8 00 :'. '3 

DEFTERDARLIKTAN : 100 oo T •• k misyona vermeleıl ilan olunur. -4 

•ldcleu. '!.•k.arda clıu ve evsafı yaı:ılı ırayri ınen'culler P'şin beJelle ve açı~ artırına . urk uşuna Vatandaş En ucuz fiatlarla l~a'Y•deye çılcarılmı~tır. •uretıle 15 ıün 
•ez'ıarcl. ,ı. : 22-9-9U hrihiae müııııdif p'ı:urle5İ giinil saat 14 de Y•pılee~t d u·· 1 kitapların iZi 

, >do ı .• .... , •• 1 .... b.zı .. ıı. birli••· J•ftorduh••· ı.pı .......... , .. ~: .. _ı.ı•pı,,,, ,ö • .,ü ye 
0 

Kızılayc Üye ol 
r~~~j'7 ~~ "V'J'~::::u.,, H Ciltletmek ister-

'\.A' D n ~~ ~ '-'Y.h·'\Y·h.''U7~~~ seniz Matbaamı-
v <®lfilDY/©u fM~s{t(b~@l~O A_ za~ü~acaat 

Do ~ T ·· ! ı. · · . \1 e d ı n ı z. 
Bu .. tu··" Dg~ . urxıyesının En Ucuz 'Jl!lafbaası ~ Müjde Müjde Müjde .. 

, 
1 

- 1 Yl ı ilk, Orta, Lise, ıubay ve V ogu Vilayetlerine en ucuz fi ·ti I sivil Şapkaları en son modeı 
e en k•sa b· . . . ya ara her türlü Evrakı matbua tab eder. ~ üzeri~e imal oluaur. ~~h ır Zamanda yetıştınr. Do~ .. .. Fotr şapkaları silinir 
-~~~ QUnun _en buyu·k Matbaasıdır, Trabzo ı ve kalıp olur. 
~ e/b~ ~ dhdh A Uzunıokak Aıri ıapkacı 

~~---.. ~~ e;t);>~t:at'ht#);\r.m Kenan Tuzcu 

- --- --~ -'--·-


