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6 
EYLÜL 
1941 

Fiyatı 
4 kuruş 

llin~tırı 
5 kuruştur 

TASARRUF 
B NOSU 

ALIRSANIZ 
Paranızı tasarruf elmiş • 

Faizini peşin almış ' . 
Milli müdafaya hizmet etmış OllnO. ıt•çu nyıl.r 

20 kurutlur. Olursunuz. Rattacıa ıkı defa çıtar e Siyasi Gazete - Tr_a_D_z~n e ısın~ 1ıı . sa~,1~2s~2~5~~~!!!!!'!!~=====~~::;'!!!!"!~!!!!!'"'~'!!!"!!~,.. 

r<r- A 1 rn o n -~ ltalyan 
Donanması 
Torpillendi' 

1 Resmi tebl' -· 1 'Gt ıgı 

----------------~ 
Leningrat 
Muhasaratı 
Bertin 6 ( A. A. ) _ 

~~'!1an başkamandanlığuun teb. 
lıgı: şark cephe.inde tam muoaf 
fokiyetle neticelenen harekat ol
muştur. lenırııılın maltaıarası 
dcoametrnektedir. leningrat ıeh 
r~ A~man toplcrınıra ateıi altına 
ıırmıı balunagor. Estonga </aş. 
mandan temizlenmi~tir ,,. l . . "' • ı ayyare· 
erımız dün ıece in ·ı· h"L 

l . ıı ız ıa ı • 
erınde SOOO tonluk bi J -d . r 1ı1uşman 
•.•~ı~c ıemiıile bir ticaret ge· 

mısını batırmışlar o·~ b" . · ızer ır tı· 
caret ıcmiıini de a ~ h . 
~ gır asara 

u"ratmıılardır. lnaı'lı' h k 
•eti . J- • z ava uu-

erı un Ma -
6 > nş uzerinde afır 

% yıet uer11tilferdir Al 
cılGrı oc h . ma11 ao· 

a•a dafı topları düş-
-anın 25 t . . _ _ -
1- A aggaresını tluşu,muş. 
ur.. iman saoaş tayyareleri Sii· 
"egıı kör/ ezittd.• çok alçaktan 
çı/cQrak yaptıkları taarruı: esna· 
llnJa 83()0 t h . d ı.. • on acmuı c <1lr tı. 

c~ret gemisi 6a.tırmıılar u• bir 
tıc~rct g . . . J 
S emııuıı ıalcmı#ar""· 
Ot·~et taııarcleri dün ıece ıi· 

rnaı, ıa 1c· Al . ' ı mangaya ve Berlı-
nbe /taarruz etmek teşebbüsünde 

u unnıu l ole 1 ar .aJa bu taarruz.l•r 
em 0 lcalmııtır. 

b. ~ima,. havu do/ i topruları 
e;mr . 01m~rcım•11 tagyareıi talt.rip 

'' ert/ır. 

Londra 5 ( A. A. ) -

Arnirallık tebliği : Meıina boiö· 
z.tnın hemen cioarmda faaligelte 
bulunan bir lngiliz deniz altısı 
bir düşman deniz k11vueti ü.ı.eri· 
ne muvof /nkiyetli bir hücum 
yapmıştır. Düşman kraoazor/e. 
rinden birisi torpillenmiş ve aiır 
haıara uğramıştır. Ba krovazor 
sekiz pus/ak teplarla mücr:hhez 
onbiıa tonilato hacmindeki kro
vazorler sınıfındandır. 

Hava 
Muharebesi 

Mebuslar1mızın 
Halkevindeki 
Hasbeholleri 

Ankara - Erzurum 
Yolculuk Duyguları . 

Tabiatm çetin kayaları, eyıl 
mez dağlan geçilmez ~ç~
rumları Türk kudretın.m 
elinde yumuşak ba/mum_u 
gibi her istenilen şekle gır
m;ş onun zeka kudretine 
kayalar, dağlar, akan sular 

... 

bile boyun eğmiştir. . 
Cumhuriyet hükümetı-

nin büyük umieleri dah.a 
neler yaratmamıştır. 8Ir 
çok memleketlerde bac_ala':ı 
eflakeser çekmiş ve ıçerı· 
sinde binlerce Türk amele· 
si çalışan fabrikalar lltöI: 
yalar, kombinalar. asrt 
mektepler, ilim ocakla~ı ve 
sağlık ugrunda en asri has· 
taneler, sıhhat vuıtları, ço· 
cuk ruvaları sanatoryom· 

' ~ t r /ar. dispanserler. muze e 
kurulmuş haıkımızı sağla'!'· 
ltkla yaşatmak ve neşe ıs· 
tekle çaltştmnak içinde her 
şeyi göz önünde tutarak 
Türk gençliğini yaratıcl 
mef küre sahip kılmıştır. 

Dr. Şükrü Göksu 

irtihal 
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Kız Ens i ve Akşam 
Sanat okulu müdürlüğünden : 

Acık 
' 

artırma ile Gayrimenkul satış ilanı 
Kıyınetl Mu. T 

Talebe kayıdına başlanmıştır. Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma günleri saat 9 dan 12 ye 13 
den 17 ye kadar devam eder. İsteklilerin mex
kür gün ve saatde müracaatları ilan olunur. 3-4 

İmtihanla memur 
Alı acak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Teşkilatımızdaki mOnbnl memuriyetler içlo mO aba. 

ka lmt\banı yapılacoktır. 
2 - Bu imtihan 15-9--941 tarihinde Samıan inhisarlar 

B19mUdQrlOğO binasında yapılacektır. 
3 - Talip olan\ r bir dilekçe ve evrakı mUsblte ve bir 

fototrıfla blrllkte m holll BaşmUdQrlOklere mOrncant etmelidirler. 
' - lmtlbona girmek lstiyenlerio aşağıda yazılı evsaf ve 

tartları talı olmalaıı ıazııudlr. 
A - Enez orta tnhslllnl bitirmiş olmak . 
B - 21 yaşından aşağı ve SO yt>şmdnn yukarı olmamak 
C - Vazife lrasını mani blr hnU. hutunm mık. ' 
D - Her iklimde vaı.lre gOrebllccek derecede sıbbatlı olmak 
E - Akrabasından olmıyan iki zatı da r feraos elar k 

ıoıt rmek. 
F - Askerliğini yapmış olm k veya mneccel bulunmak 

Ye bllbossa her lkl bı:lde de seo yoklamrlımoı nüfu ıDıdaoıoıt 
ka7delttrmlş olmak . 

Mııbdlesl 

Kemer koy 
MO.hlttln 
Eıvıtk 
Es volt 
Çarşı 
Euıık 
Esvuk 
Yeni CUiilol z. 

.. .. 
lake nıler p. 
Sol ha 
Yenl cumai z. .. 
Sotba 
Yeni cumal z 
Yıni cuma · 
Yeni cumeı Z 
Bo~t pel B .. 

Boı,tapei b'n ıa 

., 

.. 

Ye~'ı cum~t B 
lsk ndea P•ş~ 

Argalya köyQ 
.. 

Sokağı Cini ---
Ş tır Hanenin 56 H. 14 H. 
MU bittin .. 960 H. 304 H. 
Oolu oeıu Mağazıı 
Camı civarı 
Slpabı pazarı 
Sorııt oğlu 
Cami araJröl 
Malkoç oğiu Hırne 

Molk~c çıka'.ı'azı 
Ar ne 
Arsa 

Yeni cuma 
Oklu dere 
Yalı 

Malkoç çıkmazı 
Yeol cuma 
2. DO. çulha 

Mnlkoç çıpJınzı 
Yeni cuma 

Malkoç Ctılmazı 
Manastır 

.. , 
Iran C. Hıtne 

Arsa 
.. 

Kırbatai • 
Manastır Hane 
Uik: ıokak Arsa 
Ahrivan dere Hane maa bahçe 
Manastır • , 

' Kaptan Hane 
Ll onlu Hanenin 7,879680 H. l. 

8911435 hissesi 
Haneni 8 H . 2 hissesi 
Fındıklığın 3 H. ~ ll. 

Mıkterı M.2 M.N. Tahrir N. Kapı N. Lira K. • 

00 2 14 H. 606 25 
57 .ıs 4 304 H . 475 M 
ö7 45 41 4 760 .M 
7 25 12 32 500 ;ıı 

14 11 2 -450 .M 
4.0 20 3 '.l 750 M 
14 36 7 1 075 M 

10\ 75 4 1 450 M 
91 7 5 450 Al 

186 99 2G67 80 }ıl 

204 6''.! 2030 175 Al 
337 419 420 2563 251 M 
136 1243 so M 
103 12-1~·15 2046 60 M 
241 25 36 67 2039 300 M 
ıoo 112 1185 ıoo M 
84 88 89 2C66 60 N 

212 50 105 2034 160 M. 
69 ;5 94 2068 20 M 

310 o O '/3 74 3057 30 M. 
1858 3027 150 M 
156 65 78 79 8028 25 M 

72 34 35 7 180 M 
171 3l·l2 33 2966 75 !\4 
2;>.6 50 28 305'2 

, 
100 M 

210 63 64-87 88 30~3 60 M 
ıoo 41 14 270 M 
14~ 50 98 69.70 3025 60 M 
415 şo /O 25 720 lıl 
103 50 7J 72 17 19 360 !'ı1 

42 45 !5 3<JO M 
8 HazlneH· 95 

103 41 
il 125 ., 60 

919 172 .. 40 
5 - lmllhan mevzuu şunlardır • 
A - Hesap ve hendese, 
B - Yaıı, 

~Ohittln •· D Zeytinllk llııneol!ı 16 H. 1 172 15 hisse 46 88 

Yuk EFTERDAR ıKD N 
C - Umumt oın\Qmnt bayat bllgisl. co~rof ya. 
8 - lmlllıanda kazonanlllrln mu tnffakiyet ve tahsil · . VftZı. 

yıtlertoe &öre baremdekı dereceler tlıerlndeo Qcrellerl te b"t 
edilerek nıraalle tayinleri yapılır • 1 1 

ısthf!n çıkaar:~da clos ve evsafı y8zılı gayrimenkullerin mnlkiyetıerl açık arhrİna suretile ve peşin bedelle on beş gQn mQddıtle 
da 7, 5 leınıo mıştır. ihale 11 • 9 • 941 tarihine m!l$adif perşembe glloll saat 14 de yapılacağından talfplerlo ye•mi mezkOrde yoz 

- at mııkbuılerUe birlikte Defterdarhk.da toplanacak komisyona muracıu.ıtlora. 3 4 

7 - Tayin edlldlı?i mahal Ye •nzlfevl cebellılğ tıtrlbl il""' 
itibarın on beş gO.n ıarfmd kabul He •azlfesl bııına gltmty ndrn Qn 
rla tayla Ye imtihan beklnrı lptnl cdlll~. ene. Trabzln Adı· 

8 - lallhan nıobolllne g leolere biç bir ıuretle 
1 1 

A t ıye Bışkitabetiaden: 
rafa Yerilmez • , ~!)mas. 91 artır•a ile 

u \J oık: gayri l Paraya çevrile. 

Ticaret Lisesi tamirat eksiltmesi Bir b:
0

~.:~\lQ ile 
01011

h : 

T b D ft d 1 d Gayri •• k-' ra zon e er ar ığın an : •evki ••laaU ~ !Mil• baluadat11 

Pazarhkla Gayrimenkul satışı 
Miktarı Kapu No : Kıymeti 

Mahallesi Soltatı Cinsi M. 2 E,lci Yeni Lira Kr. 
lılenderpaşa Uzuaıokak Bir bıp baae 44.008 457·1 1-163 1350 00 E 

maa düklı:in 457-2 ttıfi 457-3 

Defterdarhktan : 
1 - Ekslltmeye konulno 998 lira t Ci kuruş bed T b "

1
• ••kafı, 0 ••ua11· 

Trabzon Ticaret Lts st binasının tom\r eksilt eii bi eli keşltU ıiQdc k~i:•: Boıtepeizir aalaalle: tııı bir 
le H pazerhk surcllle yapılocnktır . ' ay •tıddet. rila ve 76 ıa:!u••ıı şubat 340 ta. 

Yukarda oins ve evaafı yazılı rayri menkul 
ay temdit edilmi9tir. 

Uaale : 26-9-9~ 1 tari~ine m~aad~f _Cuma rün6 ıaat 14 de yapılaca~ından taliplerin yiv mü 
mez't~rda yüzde 7,5 uvalr:kat temlHtlarıle bırlık.te Defterdarlıkta toplanacak. k.omiıyona müracaatları. 2· 4 

n bedeli peşin ödeamelt üzre pazarlık Hretile sa• 

2 - Bu işe ait enok ve şartname şualarcır 'l'atclir ol araııııda kayıtlı. 
a) Eksiltme şnrtuamesi. · 1000 l" uaaa kıymet: 

~J w:;ı0;:.~rt~~~~ı •e fennı şortnam~aı M Artır.;:,, Gayrimenkul satış artırması 
d) 8ayındırlık lılert genel şartonmeııl. " ' ırua •••t: J•pılacatı yer, Miktarı K. No : U. N: Kıyaeti 

lıtekliler JUkardn yaı:ıh bu evrokı 'l'rnbıoo Dert odaa~rdabıoQ Adliye Başkitabet Köyü Cinai H. M2 Eslti Yeni Lira Kr. 
ıörebllirler. erdarlığındn •aat ı .t deb-l0-!:14/ tarihinde Soğuksu Tarlanın Nısıf hissesi 305'2 20 ! 20 OO H. 

s-Ekslltme 11 9-941 tarihine ıaO adlf per Tarla ma etlaiın aısıf hiHesi 9792 196-197 90 00 
a de Trabıon Defterd rlığmda yapılacaktır . şembe gQoQ acıt 1 - lvbu ııayrlın " " Bir bap harap hanenin nısıf bisaeıi 11 O ô5 61 ö6 00 " 

4 Ek llt 1 k 1 SarlodlııeaJ 6 euuUerin artırma " " Tarla mn otla"ID rıısıf hisseıi 1507 50 70 " 
- e me pazor ı sureti e yopılec ktır Lareıı 937·188 N ·11·941 tarihinden iti " ,. ,. 8 00 ., 

5 - Eksiltmeye girmek içt::ı l trklller 74': ıi laiu rlıneıl•nod. u, Bışkıtıı.bct memur ,. ,, Tarlaıun nıaıf bisseai 1 1794 t 94:-195 100 00 ,, 
muvakkat teminnt mektubu veya makbuzu v b ra 86 kuruş •uıa e ın DEFTERDARLIKTAN ıtn.tıdakl veslkolıırı b iz <Olup gö ternıcsl 18ztmdır.Undıın başkn ııa il h rbııin gOrebu!ayyen numara : 

d 
Oda Ya.tıJı olanı d e11 lçlu açıktır d I . L l 

Tfcoret o ası vcslklltıı bu lşl haşarablleccı.ı nııt alnıak lat ar llU fazıa malcı Yuk:.ar a cins ve evııa ı yıııı:ılı rayra men .. u ler peşia. bedelle ve ac;ık artırma ıuretile 15 fÜD 

MOdllrlDıtOnden olanmış ehliyet vesikası . 6 ne dair Naf(n ıoeye ve 937.~~:~:· iebu Şartııa müddetle müuyedeye çıkarılmııtır. 
lsteklller yukıırdn yazılı l>OtDo vesalklle hl 

1 
n.eınuııyeUınız Ya nuınaruııe lhale : 22-9-:90 tarihiae ~üsa~if. pazartesi rünü anat 14 de yapılaee~ındaa talipleri• yövmii 

darlıkta uıUteşekkll eksiltme komisyon Helsll~lner lkte Defter • :t. 4.rtıro ' ı:uurac..ıt etmelidir. mezkOrda yizde 7,5 temıoat makbazlarıle bırlıltte daftertiarlıltta toplaoacalt komisyona mGracaaUarı. 1-.\ 

ilin olDoau.r.K KAT mur:~:tlerı :ı:~ı~ kıyuı~~: 1·~::_1c1n Yukarı<L& tubh11dti bakı kalmak llzere arlırma 
ltıa ·~.~do Pey "•ya ıniUt bl Y•

8
<1ibuçu.k ıu ırılu daha temdU ve 10 inci ırUnü 

k "it mtıctutıu t11vcıı r ıııka.nın ' 1G ıo vu par~oıabe Bıı.at 14 de 
Açık e 81 meyo konnl n Trabzon ticaret liseslol t ı ~ ipotek •ahıbı •I •dHeceıctır(l24) ya~·llıcak arlırı.uada, tıcdeı.1 ııatı, ııle 

talip zu\lur etmediğinden bir ey lçlndo p l!l!rlıkl n ııaııratına ~8~10c1Aı·Jır1ıa ve lrti;c~lılırJa diğer yıııw .uac•ıııııa rüçnaııı ulll.Jl• cli&er 
gelirken ıelıven 26 9-941 lnrlhlne bırakılmıştır. a verllmesl laıı rıııı ~11 &•:rrını.eııkuı n~rın~ kln aaAJ.p alıı.~ldıların o gayri menkul il• t.euıuı 

Mevsimin mururu na vo fşleriu mOstııcelly ti tılıııı ~·~ıe faiz ve elti hakla eJUwlw aleaklımııııı mecmuwıdan faz.la 
s17ıh kaonnauo 42 acl madde~ı mQclblnce ... ı. "ıletmnee bt na'en 2490 llıt•tıar ciialannı ıtbu u:1:::ar• da.lr ya \:ıkm&k p.rtlle, en ÇQk artırana 

b Qnll B!lat 14 1 t ..,... gQnQ ] IUOtbtt!ın onbeş gQ11 l rlhindın lbalı edilir. 80yle l>lr bedel ıld 
perşem 9 g 0 aro t tayla edilmiş Oldu u tebl~ O\lu9 941 ıe 1.ııı~ •ru, bırıtkto ~lııde evrakı .dllmtzae ihale yapılınaz.. ~. aab.f 

M em U A 
__ nur. de hıktnıeıerı icap edıı~Illnri:reUnıJ talebi düşer. 

1 k 
'1ılıçı 

1 
ırı lapu llclJUe · aka.i kal 6 Gayri menkul kendlılne ihale 

1 na C a oarıç ~ş becleUııın p 
1 

111.blt olma olunan kımae d&rb.a.l veya verilen 
ırlar, ay litııısından mO.bJet. içinde parayı vermzse ihale 

• ' Gllat dal l 

G 8 8 
u• ak v 1 h" 1 v lş\lıak MllcıQ ilinde lı:.IC&ll fosholunara.k .iten den llVVe eıı umr e n ısar c:r eka""' let'ınd Ckuıııute:ee:Iler artırma tır~~hraıaya yOkaek t.ekJifteba.lunanklmse arz.etmiş 
M k T en·,, tı lti.ıo.ıuıu -.aanıeaJnı ulduğUbödoUııalmıı.ııarazıolunıı.oııa 

l - r L ez ve aşra OürnrOkl rinde açık 20 )j • •el "wtlırı l•'-•111 lllalılınıt ıJuuı ~U:wı~a~ h~O:enm 7ıı. :an v nı:cl~e: 
murl1etler için t e moıuolon nrıısıadıı mQsab ,_ 

1 
rııhk: rne . • ,_ , . tuıı., olun~~J kabuJ etııı.ıı 

l • 
c 

1 
k t ı r , aıı.a mUhanı 

8 
" 117111. •dil ar, lııı artır • .-nayu çıkarılıp ea. çok arlırana 

Mil b k ÇI· ıı.en&uı Q eıı zaın bıl• edilir. l.kl uıale araıında.ki fark 
2 - sa 8 Q Jmtllınoı 10-9-941 •n çok, ç cl•fı ba4ı Anda gayri hegu~ell gQııler lçln yQzde 5 ten 

htıabul, lımlr, Mcrslo, Kers, Trabzon Samçs'ı:'şoAba •aat 14 de 'rlırnıa1~~1.D' Uıaı, rdık~o 10ıı.ra heup oJucana, kfaiz ve cüıier zarar 
ı ı c a k t ı r · ' 0

• nkarada Japı >lh<10 y t •li llllllııın "1lllr lDt'.ak •u aynen hl1knıe b'ace\ kalmaksııuı 
3 - Açık yerlere tııyloler mQ ebnke d ki . ~tıı h~ 11111 ~lnJ :~ kıyııııun memurlyoUmlzco alıcıdan t.ıı.hAll olunur 

ıır11ıoı ve keııdl bulundaklım yer llc hnrclr ; it UVE?ffr klret '11ter •la:~~ alacatlAı raemu. vıya madc1e (188) 
ıJıa rak 71pılır MQsabnknların ııayısı boş 1 ~aıiyPU ltlb buntıuın 0 ar buJllllup~ olan Gııyrimonkul yoknrda gOılerllen 
dlrde ldore bunlnrı daha sonra açılacak Y:r~~deot fazla Olduğu ~!ak· 1•dlloıJ aı!?ı~ı !lı•n.kuı 11, tebedeJ G ıo - 9ıll tarlhiııde Bavkitabet 

et olaaıy caktır. re oylo ile nı k •llaya çık rı.uuı nıec.ın mın memurluğu odııımda l bu 11.b ve 
1 4 - MQ bakııl rda k u ay. ~azıa en Çok uunc1ao ~Oeterilcn artırma §nrlnamcti daire 

. b dllcblllr. n 18 erll~lol yopmış olanlar dl K !!::._~oıo ıündB ııalılııca~ı HAD olunur. 
tarcı e ğerler( a p 1 

S - Memurla kanununun 4 OncQ ne Q 1 ZQ f t b • d 
}arı haiz olup m~eııbııkayn iştirak etmok ~~~desinde Ynzıtı Şntt. K r ıa e on pıya e 
,ukarırta yazılı UınrQk mQdQrlUklerl d fPnlerln dilekçe ll ald 
,ab:~e~~ :ı:~,~uras ve hUsnObcl kiilı~J=r~lc bl~:~~ıı~:ııcaat v: Beledi E ırunı yaptırılacak 
tef N O T : POrhr101 ye ncum . ı -· Aı enmden · 

lıtekll tarnhodııo ihraz edil tırılıcak •parlc ile L· • 
verllllllt olmaın ve sıhbı durumt <:cek r:ıııorua sıhbı he , ~•at 

15 
5147 lira 72 k ııc arasnıdıki umumi ıosa tarafeyninde yap· 

eoroı it• mnsalt butunduğuou~DU~~ urdun her tıır,ırındrı ~o~We 1 
2Ün •llddetıe Uruş bedeli keşifli beton piyade kaldırımı in-

ıaıılll!!!!,;. ııruz ettlrilmlş bulun mas~ diy - Ekailtaıc 90 "~ kapalı zarf usalile ekıiltmeie konulmuıtu. 
Vilayet k . 2 !. _ e e~c°..:_coiııde ;.;ılıca~~~ 941 Cumarteni güaü saat 11 tle bele 

. ma amından . iıleri Mü ~ ~ııttnamc Ye it : -
vnayetımiz ile Gnruosb • durlugüaden l eşıf ornekleri paraaiz olarak Belediye fen 

yacını knrşılo ok tııere ;u:~o t vllayetlnfo ayl mabruk t 4 - Muvald: ta ınabilir. 
ıecoktlr. !:~l~i~ııoların ş ra~i ,:•bilinde bir bayilik lbt~s ı:J~: rıaı 1 f) ..... F.iıiltaı:h t~aıiaat 386 lira 8 kuruştur. 

J!tkl 0 ıo J'flt mokııını~ mu~:cıı~~~m~ 1 katipliğinden onla· ınuıa~~r~nde eblfyetıi oıt~ralc edecek taliplerin bu gibi beton kaldı· s 1HH1 IUll u· . 1 1 an olunur . lund L,· birer Vesika ·ı u larırın dair Vilayet Nafıa MüdiirlütündeD 
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Park karşı ındn buluna - Ç i L D 1 - mektuplarını ~:·~eur Ticaret Y' ın 8 
icar et aodoaınıı kayıtlı bu-

p ımbe hQnlerl Sab Q Sıbtu müzenin (..; 6 _ klıf lllcktuptari oti.ao~ndan olacakları evrakı vı teminat 
l ·~:, \\ illi QlUll\lf 'abtu Dkoa 1 kadar 1 urııartesl, Pazar Te olarak tali ~ ultııtda Yazılı le bırhlc.te .enc!imene tevdi etmeleri ırırttır. 
l1 1 fllıret•llıre l"lk bu t . plernı tınzi şartlar daıresı~dc ltnnuoi torifııta uyıun 

ır • evı ıaeltt ı na edeceltl · t kl"f 
;ır Bılıd~p •rı~ı 20 eyltll 

94 
erı e 1 

: temınat veaair evrakı muh. 
1• rııHıtiıo t . 1 Cumı~t~ıı gün\l raat azami 10 aa ita• 
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Pazarlıkla bulvar yaptırılacak 
Beden Terbiyesi Trabzon Bölge Başkanlığından: · 

Kapılı zarf us:.ılile mııoaka117a konulan Kuadeoil sahil 
bulvaıl b1şlaogıcıaciıı yopılacak olan su sporları maballloln loşa· 
asma talip zubur etmediğinde& 28-8-9ll tarihiodeo itibaren 
bir ay mll4detle 23 Eyıt'U YU tarihin• kadar pazarlıkla Uıale 
dile~eainden talip Olanlımo şeralli ö2reomek ve p:ııarlıkla iha· 

le eliUmelr. Qzre her gQn saat 16 da beden terbiyeıl Boııe baş· 
kaulığlOll mQracıatları IOıumu ilan Olunur . 1-4. 

Kireçhane yolunun temdidi 
Vilayet

1 

Daimi Encümeninden : 
TrabzoD - Klreçhane yolunun 9-1-.ı6J - 9-1-815 inci kilo· 

metreleri aruındaı;İ 3.SO metrelik ıoaanın eaulı tamiratına ıit (2813) 
!ira (59) kuruş ke4if bodeli Üzeı inden ekıiltıue müddeti OD fÜD teaı• 
dit edilıniıtir. Mavakkat temiHtı (212) liradır. 13 -9-~U tarihin~ 
çatan Cıuaartesi aaat 11 .le Vilayet Malca..ıunda topluacalt olan dıi
ml füıcü~enıie ihaleıi J•_Pılacaktır. .Keşif ve ~artnameaini ıörmek. 
iıteyenlerın her rün encumen ltalemıne ve talip olaaların muvakkat 

teminallnriyle ~e;kılr f_!D ve Hatta encüınene müracaatları • 

Erzak vesoyire eksiltme temdidi 
Lise Müdürlüğünden : 

Lisenin taze fasulye, Marul ( kıvırcık) , Erimij tereyatı, gri• 
meıniı teroya2ı, zeytia, zeytin yatı, aabun euakına t&lip a:ubur et· 
miş iae de fiatlar f abiı rörü!~ütündcn ve Limon, barbo• balığı, kal· 
kan bahtı, kavua, karp11z, pırınçunu, mandalina, pertak.al, taze baoı· 

ya, Giimüıaae elmaaı, bulıur, ıendime, barbon iuulye, Tirai balıf'• 
baıaıi, palamut, ıarıao, karabiber, fıatılt, Makarna (çapa marka), tuı 
Teıya pirinci, kaşnr peyniri, iıtanbul peyr-iri, lteamı şıker, toz ıek•' 
çay, elr.mek, odun, lcefdl balıtı, kuı üzümü şehriye, irmik erzaltJarıJI• 
da talip nhur etmediğiadt n komisyonca eksiltmelerin oc gün ıaü.I• 
dctle temdidıııe karar verılmiştir. 

Mezlr.Qr crzakın ihaleleri 11-9-19U tarihine raatlayan per• 
şcaıbe run6 caat 9,50 da yeni Liae binuıada kat'i ihaleleri yapıl•' 
Cıiıo.ıan iıtelı:lilerio teminat melttubu ve Ticaret 0Ja11 belreleri)'l• 
komiıyona müracaatları ilin oluaur • __./ 

Zayi şahadetname 
f.rzincao orta oku\undııo 1928 • 1929 yılındı aldıtım şsbadtt t 

{namemi ~ayl ettim Yenisini alacs~ımdao eskiıloln blkmQ 7okl" 
Tra~zo"a defterdarlığı mubuabı dıktllosu 

Fikrlfe Mılıtfılı 
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