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~1 Kapah zarf usulü ile patates alınacak Her nevi nakıl vasıtaları sahiplerinirı 

Bir tavzih. 
y ealyol gsnteılnla '26 Nl

B!l:ı "l tarih \'8 2787 HJlb 

nu1ı1aa11Pd• tntltar eden adli 
tcıklllbn ebemmlyetl derıceıl n 
cu111ıturl1et devrinde adliyemiz 
başlıklı makale tanUıten aıl 
buluaaakta IH da JQk.aek 
cumh11rl1et mOddelaaummaı 
makıonatlao batha\erlo tayin\ 
huıuıuna taalluk etlen kBmıoın 
tafsil ve tavzihi talep edilmek· 
te oldutu Yeolyol gnetesl JUk· 
ıek mttdDrlOğll tarafındıın ifade 
,,8 teblil edUmtş olduaıı cihetle 
Juuııat mec'ourlyete binaen ber. 

Fransız 
Donanması harekete 

geçti 

Mnt. Sa. ~l. Ko Reisliğinden: n o zarı dik kot İne 
1 - 96,000 k.ılı> p1tates Kopslı zur usulu ilo ekaittmeye 

konulmuştur. 

Nevyork 9 ( a. a. ) 
Nevyork taymiı gazetesinin 
Bertin muhabirinin verdiği 
bir habere göre T olunda 
bulunan Franıız donanma· 
larına mensup bir çok cü 
zütamlar derhal harekete 
hazır bulunmak üzere emır 
almıtlardır. 

Bir Amerikan 
veçhi atı şek.ilde dııha ziyade Destroyeri 
tanlblll zaruret hasıl otmu~tur Alman gemisine 
,o,ıe ki : 

Haktııılerln unla latlhıtb hücum etti. 
._ taylnlerlııln b.ak\mter k.anu· Nevyork 9 ( a. a, ) 
uunu hlkQmlerlne tabi olduta 

11
._
1 

Hat•• menuubahs yııııda Ne\lyork taymis gazetesinin 
avukatlık k.anunuııun haldmler bildirdiğine göre bir Aaıc
kaklmler lua•nuoa mntenazır rikan destruyeri sahillerine 
olarak te••ln edllmlt olclu~unun vakın bir yerde batan bir 
silul ıurellle hakimler kaou · logiliz vakurunuo mürette· 
nuadaD da atık !tir surette babı batını kurtarmı' ve bir Al· 
edll•lt oımnıoıa bu husıılla ınan deniz alt.sına deniz al
batka blr şekilde telakki ve 
tefılr• maal buluDmu9tar. tı bombalarile hücum etmiş 

lt'tU makalede bak.lmlerio \erdir· 
ıotlbaP ve ta1ın uıullerlaln tabi Taarruz önlenmiş 
olcl•IU baklmler k.111anunaa B t 9 ( 
uırl~ edilmesi sebebi de mev. eyru a. a. ) -

ll 
t 1 old ıır dl Fransız kumandan/Jğın 

suuıa lıt 11m • m ' u.u · tebliği: Düşman ın ıer adli k&Danlar glhl mUkem- havadan 
mellJet clereceıloi teb.aru-ı et- lc.a!ada faaliyete geçmiş'ir 
tlrıa•k ururetladea aet'et et- Duşm_a~ın taarruzla" ön: 
•ittir. lenmışt1r. iki /ngi/iz har 

ıstoataalef b keyfiyet yuka· \ qemlsi ağtr hasar11 u . p 
rıd• ar• ye tasrih olda~u fek.il· mıştlf. gratıl-

2 - ~ubsmmen bsdell 8.540 lira il~ teminatı 648 liradır. 

! = ~ivllsu!k: ·~lo·du::ıııa bil illa garnizon larıoda mevcuttur . 

1 
t klll '1181 l6-6-9il Pazrırtui gUoO s& 1ıt 11 dedir. 

rlb !d\ldl~~ ~eı•bl ·io b •lli gOm!e. kaauoun 3!~ el m.dd ~sinde taS· 

tl d l l 
.,. e hıızırhyac ıkLı11 teklif mektupl· rıoı ekslltme. 

saa n en ı r so t e'v 1 •r . · iıllğlne tevdi et 
1 

e rıı bzo :ı s !terı satıaalms kor:ıisyon r•· 
- • C! &fli 3-4 

T ':JZ nakliyat, hamaliye eksilt~~si 
inhisarlar Başm··d·· ı··ğ·· d u uru un en: 
19.f} mal in l d B -d- 1--- - ' le( "e k .

1
.) :ı- 1 ın ı:ı ş u ur ugumuze g ?ıcce 11rtar 

e sı ır 1900 t b l1tt . on tuzun vapı;ır am arından liman is-
mP.&fiıe ait k ki h . ,. k tiriltcek l ııyı .ara ta mıa 'VI! ı.ııklarfıı sahile f f!• 

rt • . 0 an hıı tuzların t k r .r sahild en itlcuenin göste-
cegı ambar/ k d ' ı 6-9'1 t :h·ar ~ _ar ocan namalige {Je n akliyesi 4-

·'· 'it ar. ınd~n 1tıbarc11 cm lnş tün mürlddfo , çık 
~·ur mogr- , 
hine ~ ~d1tt.onu muştur. Talip o lanların 79-6-941 tar/. 
müd ·~·~s_a_ 11 Puş~mhe giinü S1at 11 de inhis rlar Baş 
rala~fL uı,,~n11e rnüte~ekkil komisaona 65 lira t ~minat pa· 

e ır ıkte m•iracaatları iliin o'rı ur, 2 - 4 

Tuz nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

d
- l 194] mtı li g•lı zarfında Trabzon inhisarlar BDş ?tÜ· 
ar lİİÜ 6 1 d ,,. l J . fÖ d . am a r arın an ı ora nhrsarlar mtmur/ujuna 
~/rrlrcek (otar "e eksilir) iki yüz ton taru r.: kaml.{or. la 

d:tl ıgtslci 4-6-9~1 torihindtn iti6artn on lı ş 11ün. müd 
- e açı eksiltmege konulmuştur. 

p, Na/ele tc /ip olanların 19-6-941 tarih 'ne müsadıf 
ı/?embe tünü 11at 14 de 300 lirn teminat paralarile 
~~ rlcte inhisa•Jar ba~müdürlüğande müteıeklcil komisyona 
aracaatları i'li.n olunur. 2-4 

Eık.l MHdelamumı •e ngı ız ava Hücumu •• tanlb ol••ur. 

1 

1 T h 
mahkeme reislerinden Londıa 9 ( a. 8 ) 

Pazorhklo teneke satılacak 
Belediye Encümeninden : 

Avukat: Aıml Özer Dün gece bir Bıitan · -

1 
bardıman t ra bom-

1
-. ayyareleri b an lflmanyaya h - gar ' 

( Jy5) adet boş benzin tenekesi pazarltkla satıla 
cığı'}d11n t11/ipfer1n salı ve cuma günleri •aat ( 14) de 
!:ncumene mürac~atları ilan olunur. # 

l d' ucum etmi 
TrabıOD tıpa ılcll m11ha· . er "· ş 

ı1111ta•daa = iki AlmanG · . Kale dıvan temdidi 
?l&Al otlu Hasan nıahdumu enıısı batmış B 

Hali• voraseılDln 
1 
intikal •• Londra 9 ( a. a. J _ elediye Encümeninden : 

Vilayet makamından: 
1- 36;\4 gumımtlı milli mUdaftta mUkelleriyeti kıııno.unufl 

27 ioci maddesi muclblnce bu konuna tevfikan tahrire tabi oakıl 
•nsıtelnı·rnın bAşkalıırmA satılması veyıı bar bın2l bir Hbepltt 
el ten cıkımlma~ı halindA sahipleri kaubılarda mtni mOdafııa mQ· 
kell fiyotl komisyonıınıt, köylerde köJ muhter ve ihtiyar beyet 
le ine blldirmPğa borçludurlar. 

Köy ihtiyar ney~tlorl vey mahalle mamessllleri de ken· 
dilerlne bildirilen bu değişiklikleri en nz he r O~ ayda Lir mtlll 
mUdafıı t mUkollefi yetl ko mlsyonuua blldireceklerdlr. 

'! - Vila y<•t dabBlnde Mart 941 ayında nukıl vasıtaları 
savımı 11spılmışhr Ht-r oHl binek. yllk otomohlll . otobOs, moto· 
sikh::t, bislklGt her tnrlO arab ı . at, ljtdiç. kmak. kıı tır, eşek. 
ök üz s·1hlpleri sa yımdan şimdiye k r. dar ve gerek bundıtn ıonr• 
Allerindeki bu nsıtaların bsşkı:larına satılması veya her bangl 
blr ıebrple e lden çıkarılruRsı veya yeolden bl\şkalımudan ıho · 
ma!u ba\lode ş0hlrde ml lll mOdefda mllke lletiyetl komisyonuna 
(vilAyetleki seferberlik bürosuna) •eya mahallesi momenlllerln• 
köylerde muhtarlara mllracııat ederek hu deQişlkilğl bildirecek 
ve blldlrd121oe dair yazı lı kağıt alacaklardır. 

:s - 8u mechurlvete ri11yet etme1eoler m8ık1lr kaououo 
67 io,~i maddesi muciblüce 5 liradan ıoo liraya kadar para eeıa· 
siyle C•ızulanchrılec k tır. J-S 

İskele inşaat eksiltmesi 
Vakfikebir Belediye encüme inden : 
-1 Vakf ikebir belediyesine~ 1' optı ı 'ocak ahşap iılcele 

inşaatı 30 Mayu 941 tlen itibar~n on b,.ş ıün müddetle 
nçık e ·s fltmege lc.or:ulmuştur. 

2 - Bu işe <Ait kc~lf bedeli 1030 lira 50 lcaruş 
o!vp wavaklrnt tt..minatı 77 lira lB lcuraştur. 

3 - Ba işe it ev rak kaydine şunlardır. 
A - Birinci keşif, şartnamt', makaflele p•ujısi 
-1 - A rzu edenler üçüncü maddede qazılı earalcı 

ihale tıinüne le dar Vokfikehir Beledıye dairesintle fÔ· 
riilebilir. 

5 - Talipliler bu gibi işleri gapilpi!eceklerine dair 
vesika ibra% etme eri ltidımdır 

6 - ihale 13- 6 - 941 trıdlıine müsadif Cuma gü. 
nii sant 14 de Va/cfıkebir 6elediyesir. de müteşıklcil ko
misyon huıarıında yapılacajı11dan ihale ttJrilıinden bir 
soat eflvıline kadar ist•lclilerin Vak/ilcehir b•l~digesine 
mıiracaatl11.rı ilan oları1Ar. J-3 

Kömür çıkarma eksiltmesi 
Trabzon Orman çevirge müdürlüğünden : 
Cınsi Miktarı k~ntal Beher lc.entall 

L. K. 

aalltıaı lıtıdlti Bo aaıırna kö· 11/man bismark a . . M I le. d l 
yQ.nll• taraftarlara ketle atlu ve yardımcı '(, . g .mısme l 

0 
oz mev iin t: satı ocak elan maili inlıiJam ka. 

Reıtt ve Abmııt ve Toto Uo 
111 

vazı esı qören iki e dı~arı urtırrıea mii.dd ti 17-6 - 941 salı ginüne kadar 
mabd•t iki dDaOw bir kıta ça- mım gemisi önlen k temdıt tdildiğindın taliplu in agm tün saat ( J') de teminatı 
Iılık aı yokla.al• defterlola 1&2 • batm/mışttr. ere cın klc ııra u•muuıoda kıyıth olma. ' .,. ilet• "oıu:'a~. m•Jcbuılarile birli/ete encümene müracaatları 
ııaa H defteri mezk.Qreolo tas- ngı izler Sur"ı d 
tlk••ı buıuomcıuna binaen t• . . ye e K ·· ki h kk d I 
..arrurunun teıbltl için 2'-6-941 Vıtı 9 ( a a Ope er 0 in O İ Ôn 
t ... rlbln• uınsadlf Pnıı.r gQoQ Iraktan gelen İn. 'ıl' . ) - B l d 
aaat 13 de matıalline memur gön. nnın Ha g 11 kıtala· e e iye Riyasetinden : 
dartleHkllr. Bu yerde tnarruf den s- ~ratd va~iıi üıeriıı- d' S•hir hutiuda tl1.hilindt!ki bilumum köpekler imha 
lddlaıında ~uıuoanlar •asrsa tl· urıye e ılerle k e ıleceiind " k.. ki · l 

l lp
dekl .eılkıyı tHarraflyele· oldu\darı bild' .

1
. nıe te •ı b en av •e ıus ope erı o anlar köpeklerini ba 

ar nııyor " oı toka· ı l · h ·ı 
rlle birlikte tapn ılcll muhafız. • ,~ ila,. ıa scı mermeme erı ıı:,.:ın malama olmak iz 
lı4ıaa v•J• tahldket ınnn me. G . olunu . 
balllade bulunacak olan memu. ayrı ~ k 
ra maraoaatları ilin olunur. Vakfı . 

1 1 ıen uı icar artırması 
Z • t k Nevı M V k ayı ez ere - Pa"tiİı _ . • •vkii N~ :fı . . Senelik ~uhım_men Muvakkit 

E 
. a• Jaadaraa tebuıunua Dukk&a ~Ç ~ Etkı kıracı adı loar bıdelı teı.aiaatı 

1111° '' •rıı caaa" - L. a K L' K 
r,: ala böliit&ncleD ahiıfııa terhia Çarıı C " Caaii lıt ~1• 2 - - ~ · __!!! _:.... 
ı:::er••İ 27-.5~_9·U tarihinde , ,. :: Ke111er :ıı11' 6 Tuıuf TarçiA '~: ~g ~ ~g 

. tti• y egııını alecztımdan Haoı Ali a~a 27 "i OO !) sayı • , Haziae F " Ça" 28 . • • . ., i1 60 
.. yi tezkereaio hükmü olmadıfı· ö::lni M:;:ıl\:aaii '4l Abt!ullab Yeaer 20 80 1 50 
•• UI• 1ylııiıa. Sıııaısroiler Dlllıtlıtin i3-s4 ~ebmet Şanla 20 00 1 iO 

V akfılr.ebirio Beşikdü:zll Tekke Garaj Çnşı •••ii •ok B11.ebwet BırİDCİ 200 00 15 00 
Nabiyeıiaio Seyit Abmıt .. Llllk~ôQ 'reltke ıaıbaıı:!~ 146 

)(öynaden Sara Oımo.a Erdotdu Ev TÇ•kıaıkcılır 2l2-2U Oııa·a·n. u· ral 

Ô 
Evliya zade D ekfur 2H 

•tullarıodao mer o~lu ilk~ la Çöıalak i t•Jır 18 • . . . 
.Sait Sarılcaa v k fi ç yolı:uıu 3U Eınaiyıt Md 

Q 1 Qf müdürl•• ... •• Reeep ıö:ıcr 
Zayi vesika Yukarıda evaafı ugunden 1 

ii 
6-! 
12 
60 
24 

00 
00 
00 
00 
00 

5 
4 

4 
l 

6~ 
81) 

90 
50 
80 

Se
klsiocl ala110 OçUnu la A.irııya verilmek - yazılı fıyri llltnkıdl • 

\ bölQğt\ d leleri 10-6-94uıre 9-6-9H taribind ~r 941 llıal/ yılı .. 
buruauD ,~o b\dnc rHirıde üt 1 cuını ırliııU aaat 15 d eıı ıtibıreıı (TO) ıçııı karıılarında yazılı muhammen bedelle 
alaıt old tu• ı teri voslkamı mı eıelı:kül koıniıyona •ü • Y•pılıoak.tır l rlhı 111üddetlı artırmııya koııulm11ıtur. Kati iba-
••Jl •tt\m. Yenlslııi alacoğundna racaatıarı ·ı· · ıteklilcrı' - E 1 IQ ol11nur • •ıuyyeD rüo ve ıaatta Vakıfl.ıır ida 

eek.iılolo ~oıunO JOklur. k 1 
lm•r•l m•b•ll••l•d • r za Ek 1 - , 
H~!~ ~=~ı~::d~;O E~ınek Nnl ~l=~:~ı si trne temdidi 

·yQL 1 Tuz 9000 - ~'"°'' b~rh"r kllosunım Muvakkat YENi Karabiber 200 ıooo - -1•tı Kuruş Lir• 

Haftada iki defa çıkar ~·0da ıo~ 2
og 

1
}

6 ıoı 
ıiyaıi gazete Plriaç unu 500 150 150 

Plrlaı; boyabat 80 600 ~2 
Bıııldıt• yer : 'frabzon KQsme. şeker 1500 100 2 
Yeniyol matbaası Toı şeker lOOo 2000 50 

Umuınt neşriyatı ldaro eden Mııden kOmQrft l~ l~~~ ~: 
Bekir Süküti Kulakıızoğlu v·ı A D 50 48 

ı ayet aim·ı Encu·· . 2ıss 
Fiati 4 kuruştur. menınde 
Reaal ilio.larıa satırı : Memleket Hntıueılaln 941 • fl : 

2 
5 
3 

14 
'f 6 
a 

170 

tımlnıtı 
Kuruş 

25 
76 
23 
4e 
40 
15 

60 
60 
75 

1 Nisan 941 den itibaren Zlh lO lulem Jlfecek -.e yakac,tı ıy~ıhnı1 alt Yukarıda auını 
5 k 

tir. 17-~ 9.\1 t ııı· ı •nı llıal"l~rl ı •e asgırt k uruıtur Encll - r ıııe çatan ı1lı r~ou aut 1"' cr.ı kılıoınak U nu tarlarile fiyatları Y•· 
• 111)'.ıl•r 20 kuruutur oUm mende ihelelerl Jıpılıcaktır. lıttk.Ulerla •-a ele VHılylılt Mıık tere ıo gna temdit edllmlş-

eee mUraoaıtıarı. UYıkkıt teıııııatı •111ıııd;ı tophoııcak 01 0 . 1 •rlle meıkOr aa ıım 
ltl• ve H~tta en· 

&inil 

Karışık kömiir 7 4~ 20 
T - rabı:on f1ilayetinin Maçka kazası dahilinde 

hudutları ıartncımede ga.ı:ılı (C~nor/) devlet ormanından 
tahminen 744 kental karışık lcörniirün altı ay içeriıinJc 
çıkarılmalc üzere 5-e-941 tarihinden itibaren · onluş 
tün müddetle açık artırmaya konulmuştu,, 

" .. 2 - Artırma 20 -6 - 941 tarihine müsadif Camtı 
ıanu sallt 15 de Trabz•n /ıiikiunet hinasıntlalci orman 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher kentalinin muhammen bedeli (20) lc11raıtur. 
4 - Muoaklcat teminatı ( I 2) liradır. lhtıle safltıll· 

tlan e'llval 2iraat 611nlcaıına gatırıım•ş malcbuı:an komis
yona ıbraı: ediltcelctir. 

5 - Ş.ırtname fle mukavelename projel•ri orman 
mmum müdıirlüiüntle, Trabzon orman müdiirlujiintle M.,. 
ka orman dairesinde ıörülebilir. ' 

6 - llleklilerin 941 senesine ait ticaret odası v•
sikası ile 2490 sagılı kanunda tasrih olunan ~u•ilc ile 
birlikte belli edilen ıün fle saatta ihale lcomi•11onundc 
lıaı:ır bıılıınmaları. 2 t 

Kereste çıkarılma artırması 
T rabzoıı orman çevirge müdürlüğünden : 
Cinsi Ha.cmı Beher metre m ilc•6i 

M3 DJ L K. 
KeJtsne 60 000 6 1 O 

1 - Trabıotı fJilô.getinin Sürmene kazası daltiliRJe 
hudutları ş rtnamede yazılı (kale) devlet ormanlarınfılan 
tahminen 60 metre mikap dık.ili kestane ağacı altı 
• • • J le l le - ag ıçerısıncı~ çı arı ma uzere 5 6 - 9.f.1 tarihinden itibaren 
on6eş gun m1tldetle açık arttı rma.ya korıulmıııtur. 

2 - Arttırma 20 6 - 941 tarihine müsadif Cu 
ıanü saat 15 de Trabıon hiiJciırnet binasındaki orma m~ 
d - 1- - - J l le n mu. ur ugun•tl gopı aca tır. 

3 - B~hu ıaırir1ıettkal m~tre milcdllinin maham 
men 6ıde/i (610) k•ruştur. • 

4 - Mıwakkat teminat ( 28) liradır. Jluılı ıaatın
dan evuel ~iraat bankasına gutırılmıı makbıuun lcemiı· 
yona ibraz edilecektir. 

5 - Şartndme oe mulcaflelename projeleri orman 
ıımum müdürlüğünde, Trabzon orman miidürlüjünde Sü.r-
mmı orman idaresinde ıörülebilir. ' 

. . 6 - I stclclilerin 941 ~eneıine ait ticaret odaıı •e-
sılca1tle 2190 sagılı kananda tasrih olunan ve1ailci il• 
birlikte belli edilen tün fJe saatta ihale komi•ıonu1uia 
hazır bulunmaları. 1-./. 

Boztepede kirahk sayfiye evi 
Matbaamıza müracaat 


