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SAHi~ VI! Ut MUHAfU•l"I 

BEKlft SOKQTI KULAKSIZOtlLU 

CUw1ARTESi 

15 

~ adyo merci· lıirırına 1 
MÜJDE! ER 

1 Her ç+-.şlt her boy ve en mıtr uf v~ en meşhur 
Hfldyoları ceryanlı ve AkU ııO lıl öılu 

takıltle en ehven fıutlarlll 

HARUNLAR da Bulursunuz 
Hnflada lk\ Traozon 18 inci yıl - ~ayı 277u 

H•r çeşlt A\ttmtU&tor n Batar1alırııuız ielnılotır ,)_ 

Cehenne 
Cephesi ec isinde 

Yugoslavyada 
Son vaziyet .. 

rtlrJdır, lıit; bir /ıirnsenin Ankara 14 ( a. a. ) -
men/6.titt• dolcuftmıryon oe bıı Büyük Millet Meclisi bugün 
menf iıetleT •~erinde ıizli bir celscniıı l!ıÇ&lmasını müteakip 
mekıadc "4 olmayan eçık bir F thi Okyarın Adliye Veki 
ıiıcıHt takip ettijir.i en ıtazik 

1 

letinden istifasına ve yerine 
tınlıırJ11 "4hi i•bat ıtrniştir. Ba. Ha an Menemenci oğlunun 
ıİJa•rt galnı% lcendi hadutltıtı t yit!İne d ir Riyaseticumhur 
içlntleki halclarınrn muha/a::csı tezkeresi okunmuş, muva f 
nca taalluk edM bir siyasettir. 

1 
f kiyetler t menni edilmışt.ir. 

Türkiyeden 
Gelecek sesi 
Bekliyorlarmış .. 
Alınanlar Yunanlılara 
tatlı dil kullanmağa 

başlamışlar 

Era kiiçı-: <: ftlen/aaileri ı1zerinde • I' '~I m On 
bile lıiç bir dtvlet içir. kat'igen acı t"-

Londra 14 ( a. a. ) -
Taymisjn Belgrad muhabiri 
yazıyor: Yugoı1avyayı Al
man politikasının aleti ya
bir paktın imzalanması ib. 
timali askeri mahfillerle sırp· 
lar arasında kittikçe artan 
bir hüıürıuzluk doğurmak· 
tadır. Yugoılaf Başvekili 
ile Hariciye Nazırı dostıak 
muahedesi imzalamak üzere 
henüz gitmiş değıllerdir. Vıa.. 
kıa l:11.1 hususta hazırık ya· 
pılmış iıe de nrzırlar. Son 
dakikade planlarını diğiş 
tirmişJerdir • 

kötii dı1$iinmi!len Tiirkigeni11 ken Muhterem V.1Jimiz Naci 
di menfaatleri ünrinde de hiç Kıcı an ~vt>ıki gün m ,ktep-
bir rlwleti11 kitii düıılnmuiM /eri grv~ ek mFfari f işleri 
'"'" fırıai oermes. 1 ve pt0gramlt:rm talbikotı 

TıJr'c. htıkkının müdafaası 1 üzerinde tetktkle.rde bulun
hiç bir haklmı miltla/aaıına ban· muş ve smıfta'a girerek flJ· 

urıuc. Y eııi Tırlciy~yl ne aiv /ebelere sualler sormak su· 
ıarıı.,. altınd• lcurduğu11tuıu, retıle yoklt1mal8r yapm1ş ı1r 
iıtiklıi1t,,.iıi11 ,.. çetın ciJaı sof· A. Hil i K laç 
liblamtd•n ıo,.r• ele altnc/ığını 
bllmeıe11 ıolctar. Ve gine Tdrk 

mwcudlı•tine iokuttm•lc i ılt · 

ıenleri1t ölilmtlnü lntııç edrc~k 
.ı- latrar •Ullmld ltatırlıı.cak 
l~r Ja ç•lctur. 

Yınl Tdrkiıe, kentli lıaoaıı 

lçlnfi• lae/damuı •altiptir cıe •a 
hlp olm•ıt1tı ti.• bilir. Türk meo· 
c11Jlgctine ilr 6aılca Eli11 ıilrı1l

,,..,,.,,, tarihlml%in ıerafi, milli 
h•ısl~t ue i.Cilddlimi~ln milJ-:z. 

/aaıl w Eı. alıqaeeı ''in oütıltı 
hılc•mlar• 6lttf11 oarlıfınusla 

ıel halittde •lcı11la1 gaptılc. Bu, 
Türle mil#etlnl... •ltcıatı ,.hasırı• 
eltie edile" .. ,. IHr lt•kl1r ki: 
ın /c4çcl/c hlr t~cHiı rtigeti bu-

liJt:cekleri11 .afer h•lgaıı, luııt.· 
Jılıri heıdiH eN .. ıdlaiı felı"' 
ket/erden biri olarak tecelli f:Je. 
ffklir. 

Her hanıl çııitten iü tehıllt 
oııa 4let ga,malc ıigaıeti lcar,H· 

ıınd" böyle bir aaıl•ga lcut'i,en 

iltifat ve itibar ettnlgecek •la11 
lculoklar.ımı• daima tıkalı kala· 

calc, f alc.at 11alnıı 11tuhakem«mi

ıin •dım hareketleri iizerind• 

iıl.edifiı ıörillef:clctir. Türle ma• 

neor otırlıfıraın tedhiı .Lıaıcti1t• 

cerı ıakınacck bir sa•/ tarafı 
oldafuu dl11b.mek safdilliktir. 

Bhirn Jcanımı%da u4 kaf amı%tla 
miraıgecli ıihnlyeti otJe ıog11uzltı · 

fu ı•ktur. /ki ıantim toprafımı
•• CHanccak ıUeri, bıltdn m•· 
kaddaıatımıza tecaııtiic telakki 

etleri%. Bu lti•4r/a bizim • milli 
huclatlammz, e1alci ol~uk h~r 

tilrlıJ tto .. ı1 :: ktırıı bir Celaua. 
l\cm crphesıdir . 

Cemal Rıaa Çınar 

3 İtalY.an 
Fırıkası 
Tahrip edildi 

At:na 13 ( a. a. ) 
Cepheden ahnan.aon haber. 
lere göre Yunanlılar her ta. 
rafta tefevvuku elde tutmak. 
tadır. Hücumları mevkisiz 
liğe uğrayan İtalyanların 
b~r çok noktalarda ağır za 
yıat verdikleri anlatılmak
tadır. 

.Askeri kaynaklardan öğ
renıld" • · ıgıne göre Arnavutluk 
cepheaindc 14 gün zarfında 
vukua ırelen şiddrtli muha· 
rebelerde ilç. ltalyaıa fırkası 
tabı ip •dümittir. 

Cu mhu·iyet Halk Parti 
si mınlakamız /t1üfettışi 

Kayseri m busu 8. lfhmet 
Hı/mi Kdlsç'ın bugünlerde 
Oir~sundan şehrimize gele
CPği hab~r alınmışt1r. 

İrc.n Konsolatosunda 

s~yıbılfıı tehiri •ebeplerla· 
den bırlsioia fQrluyeaio niyt t 
1e.due. duit TQrk Hariciye Va 

BuıütJ Alııha%reti Şehinşah kUiııiu nutlıtuudıo ~ bazı ş~~1er 
Ri%a Şah Pehleui'ııf,. doğum gıl- Of:NDUlK 1ııleuıegi arzu eyJo. 
nüne t r-sadQ/ ettiğinden bu mü- m~ı dıt. Flhıı.k..llta ·1 ıırklyeuln 
naıebttle öğletl~" eo ı•el saat ondGll'~ metiıı bir battı baıtoketl Yugoa 
onbir~ kadar lran Konsolatosıllt• laY)'•JJ&. Hitlwıa tdepierinı kar· 
da brr11 resmi l«ıbul yapılmıştır, fi 11111UTtNDel tılHt vereblllr. 

C. H. P. uo.tıult JWltltl(ldeıi iaı~aıa. 

nır ıwuıaomıtı, liılleııo, Yu,os-
Vilayet İdare heyetinde ıav or<luMaGIMl tectıiıl 11""m.aı 

lbtnnall ao.ed şdteri lu14ga 

Cumhu iyet Halk Pdrfi· 
si vri!ayet idare heyeti r~i $ 

illi Rıza /şrım reisliğinde· 
çarşamba günü akş;Jmt mu· 
tad haf talık içtima mı yap· 
mış ve Parti ve '1alkevleri 
işleri üzerinde müzakeN~de 
bulunmuştur. Önümüzdeki 
çarşambJJ qünü 11/rşa 111 Par 
tlve gireı yerıl P utili!~ .~ 

için kabul töreni yapılaccH<t1r. 

l?er.aJ;uJlas hadi
se.sinde el n 

v.azif e kurbanlar1 
Büyük merasimle ve 
göz yaşları arasında 
şehitliğe götürüldü 
İıtanöul 13 ( a. a. ) -

P.arepalaı oteli hadisesinde 

'1ıışur.ı.Lı.ui.te ve mukaYGillet tııs. 

ııııı K.ONVötltuıdırıuektedlr. Or. 
duAuıı ve l.uıilu.ıı ııuarumuıo 

ııeritoıeııl Alm11oııu1 hıddeUen· 
c:lirw e ve Y11guı.lavyacun ya 
Uçlu p;ık.U lmıaıttuaııat111 veyghuL 
bunu ı u~Ucvhmai yuıuealll~ııioı 
urı11·•..ı Htidp ~tw"il.l,.,au. 

l'.ıywıımı Atiud wubabiri 
de A.11J1au iı&Jateıttrıuia Y UU!i· 

ıııitıau ııuıuoda tımai dalı ttll ı 
bir uuu k.ıııl • nlilaau bllşladık 

ıarıoa, Y ıınaoıstaoa.tK.l Aimau 
oı.ıufm~rıuuı, füUdr" ntttıtp ddtın 
açııt m"ıduou tıakdlrle :karşıla 

dıkııu·ını yıszwaKt.j ve şimdt btr 
ço~ foyı_,r 'iu&oıı ıavyuuıı ala· 
cııaı Vllzıy~t_, w.ılwvıu,ıufur, Uu 
uuwudla atau11u ı:a~lJtlar bıroki· 

08 Zlll\lll', r .. ~ t Yuoaulı!ıırJıl 
at>n ıııuv.1fCukly~tlen bllyUk bir 
aıeuıouolyat uyandırmışlar de 
ınetneııır. 

Almanya 
ugoslavyayı 

Sıkıştırıyor 

ölen vaıife kutbanı Reşat 
mutlu ve Mahmut Dinç adın
daki emniyet memurlarımı
zın cenazeleri bugün mera 
ıimle kaldırılmıttır. Cena- Belgrad 13 ( a. a. ) 
zeler 13-15 de hastahane- Yugotılavyawn üçl'i pakta 
den kaldırılarak Beya"tit ca · ilr ihak etmekten Almanya 
miine nakledilmittir. Camiin ile bir ademi tecavüz misakı 
önünde binlerce halk top akdttmeai hakkında bu mcm· 
lanwıf ve ihtiram resmini Jekete yaptığı teklifin red
yapmak üzere aakcr, polis, dinıien sonra Almanyanın 
itfaiye kıtaları mevki almış Yugoslavyaya yeni bir nota 
bulunuyordu. Merasime örfi 
idare komutanı, vali ve be- vcı t rek yeni Avrupa niza-
lediye reisi, logiliz konso mır. d..t kendisine ayrılan mev-

ki:osluk erkanı, askeri ve miil· kii aJması için Almanyaya 
ruesa ve emniyet m"n. ym J mcı olması Lzım gel 
suptarı iştirak eylemişlerdir. dıb iui ileri sürmüş tüt. 
Muhtelif daire ve müeaı e 0 İyi haber alan mahfiller 
ler tarafından gönderilen bu Alman teklifınin red e. 
çelenklerin sayısı otuza ya. diE ceği kaa.M.uıd~du br. 
kındır. Namazı müteakip Çünkü Yugoslavya bitaraf 
cenazeler binlerce halkın 1 kalınak arzusundadır. Ve 
iÖZ yaşları ile teşyi edile 1 hatta aad ... ce (gayri muha~ 
rek ıehıUiie götürülmüş vo rip) vaziyete airm.ık arzu• 

l mıraıiml• &6mQl•Otttır, ıaada dabl delildir, 

ussolinin 
İ are ettiği 
Son taarruz db 

kim kaldı 

H l ı~ - 1 d f*::-...---- ,,,-----1f a Kevın e .· ı ı Kahvede Sohbe~ 
.ıl ' _ _ __,,, 

T ·ı K . 1 F-~-
emsı omıtesı Ne diyorlar 

Seçimi Ne konuşuyorl~r .. 
- Akd~n;z hakimıgetını o ... 

· · '· · ·n kuv· Çarşamba günü akşamı 
48 saat zarfında HtJ. 'kevi Temsil şubesi aza· 

lO,OOO h1n toplanarak iki senelik 

tatlan kaldırmak ıçın ,..ımı 
"ht'gaç varuetirıe oe yardımına ı 1 

Jır ? 
_ ltıgiliz kauvetiruı I zayiat intihap müdd!ti sona eren 

verdıler.. Komite azalarmtn seçimini - Bu nasıl ceoap ? 
Londra 14 ( a. a. ) yenilemiştir. 

Roytcr bildiriyor : Gazeteler Toplantı çok samimi 
_ Alcdoni% hakimiyeti lôgı· 

üt bir /u;/dmlqetilr. Kendini if "'a 
elmılc isterse bu hakimiyet or· 
ttıda11 kalkar. Yokla batürı harp 
kudretini /n 11ilizlerin hu hakimi· 
yetini malıv:tmek ;çin kullan~· 
cak olanlar veya kullanmak U• 

tigenler lundilerı"tıi mahvetmek· 

Arnavutluk harbinin ıon in . münakaşalara sahne olmuş 
kişafını şu tarzda bildıri· ve sahneve korıul•cak her 
yorlar : Mussolini bizzat ida· piyesin birkaç defa tekrar
re ettiği büyük İtalya taar· /anarak 7000 değil 5 - 6. bin 
ruzunun akim kal<11ğını gör- vatandaştn istifadesi maksa· 
müştür. 3 İtalyan fırkası e- dı üzerinde israr edilmiştir. 
ıilmıştir. Yunanlılar bu ta Temsil kolunun okunın 
arruzu kırdılar. 48 ıaatta çaltşma raporu üzedneya/
İtalyanlar 10,000 ölü, yaralı, mz bu cihetin temini le· 
esir verdiler. Taymis, Yunan şekkül tdecek olan yeni 
mukabıl hücümıarının büyük Komiteden temenni edil
itina ile hazır!andığını ve miş ve raporun ittifakla k•· 
çok dc:fa muvaffakıyetle ne bal ediımesinden sonra söz 
ticelendiiini ve büyük neti· alan gençl~r. ferağat ve fe
celerin iayret sarf edilme· ' dakar/Jk duygu/drı içinde 
den alındığtoı, kış seferinin fevkalade bir mesai gös· 
durgunlugu ıztıraplann hiç !ermekte devam eden Tem
bir suretle Yunanlıların mü· sil kolu reisi !ıfesad~t Uzel 
kemmel o•an maneviyatını ve arkadaş/arma teı•kküt 

etmişlerdir. 

ten baıka bir ndice alamazlar 1 

k • • ·nün iize· Dabakhane oprıısu 
riteıi• ftn memarları tetkikat ya· 

pı11or, acaba ne olacak ? 
_ Köprügıl ıenişletecekmiş· 

ler. /Jııi9aea ıöre ıeniılili olma· 
ı•n . bu köprüden iki otomo~ıl 
yata ıana ı•ıemigor ve ıüphesıı
ki hant/an dofacak htr tı1ı lıl 
katıa .,, tthlike ehemmigetle na· 
~ara alınryor, i~te şimdi bu ha
fırlı cU,jJitWeluita talbikırıa baf· 

ı lanrıor l 
- Hag, Allalı ra•ı olsu" 

«ı,üne1':den, gapanaan, goptırarı· ve itimadını kırmadığını 
yaımaktadır. Diğer taraftan l"oplantJya riy•set ed~n 
ltaly nların maneviyatlaranın Halkevi reisi Bekir Sükuti 
bozukluğu, karadan, deniz- /\uliıksızoğlu güzel bir hi· 

dan I -- Yalımollar Paıar.ı ne 
alemde, fıltin, tôrdtitı, aJıi (JI " 

den sıkıştırıldıklarını ve her tabe ~le Temsil (<olunun 
cihetten zaifa düttüklerini q_eç"!ış senelerdekı değeı il 
ilpve etmekte ve ne mikdar f aaliye_~J ve bundan sonra. 
oluna olsun kahraman Yu- da. gostereceklt:rl gqretı 
nanlılara müıtcrek dava için ı tebaru_z e_ttlfmiş v~ f!!alkt!~İ 
derhaJ te'sırini ıröaterecek gayesı uqruada butun bır 

riı gaptırı mı ? . . . 
- NiJbtt bulup lçm ıuemı-

ıor•m. arı Jcouanı ıjbl lcagnıgorl 
- Türk du::uı, Jeniltli rni, 

lrııaıa ne ceoa, uıriri• ? 
- Yo ölüm, ga zafer I 

yardımların yapılmasını is- ımanla çalışan Temsil kolu 
temektedir. ar ka.iaşların1 tebrik eylemiştir. 

- Tic•rd oaporlarıno Fron· 
11~ f iloıunun refakat .edıcetl sö;r 
lenlgor? 

İngilizler 
gece hücumla (1 için 

Çare buldular 
Londra 14 ( a. a. ) -

Bütün ~azeteler dün gece 
~eri~, liremen, Hamburg 
uzerıne yApıian hücumlara 
daır tafaıiatia doludur. Ge
ce nücum arını akamete ui· 
r atmak için Almanlar tara
fından alınan tedbirlerin 
beklendigı der.-:cede müessir 
olma.dıgını yazmaktadırlar. 

lianlar muaı.a.oi! Alman pi· 
lotlanna kariı alınan mu· 
kabıı tedbırlerin büyük bir 
muhtcviya tına layık olduğu
nu bıldırmektedir1er. İngiliz 
dafı batartaları çok mük.em 
mel tecbız edllnıiş, iki mo
törlü yenı avcı tayyar ... Lri 
mliıtemmei olarak faaliyete 
gtçmış, gece hücuml~noa 

kar~ı bil takım yeni çaccler 
bulunmuştur • .Bu çan..Ier bak 
kında tafsilat verilmero si 
gayet tabii görülmektedir. 

12 Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

Londra 13 ( a. a. ) -
İngiliz havn kuvvetlu Al· 
manya üzerine şiıııdiy • .a • 
dar yaptıklarından dab;ı, çok 
şiJaetli bir seri hücumlar 
yaparken gec,. müıhfn va" 
sıtalarıdat sekiz düşman tay 
yaresi dütürmüşlerdir. 

Martın J 2 ci gecesi zar
fında aıaari 30 A:lman tay.
yıueai tabrip ectilmi,ti~ 

Toplantıda Parti Vıliyet 
iilı;re heyeti reisimiz illi 
Rızcı Işıl ve Vilayet idare 
heyeti azalar1 hazır bulun· 
muş/ard1r. 

Temsil kolunun geç~n 

senelere ait çalışma/an üze· 
rind~ki görüşmelerden son-
UJ yapılan seçırnde Mesadet 
Uzel. ltbdullah Eltan, irfan 
Savaş. Hayri Erok. Muzaffer 
Korlu Komite •z•/Jkıarına 
seçilmiştir . 

1 
- Onun lieıabı111 lonJra 

ratlgoau gepiı I 
- Viiaget dahUindeki Hul· 

ksulerimizin en ,ok 9alııa11 kol· 
/arı arasında ıosgal yardırıt fa· 

dligetleriai iıittiniı mi? 
- Euet llütii11 ha/kırı Ji/in• 

' /kir de bir ıülcrarı mıvı:uu... a 
, • oe 

haıtıılar meccanen muagın J 
tetlaoi ediligor oe iiaçları "' 

meccan•n ueriligor. Jel . . 
v Lilgıi erımıs, 

- ı tııası• ı1 • 

l f d '«ir 1,nçlerimı• I 
oı:ır. o ııın e •~ S la 

egıa 
,a 

Niçin . Ağaç Oikmiyor:uı ? """ 
Orman Baf .Mühendis MoaYllll Ktllıııı 

fildir fıd•UUk için JA. 

Yeni heY,eti tebrik ederiz. 

Tamam zamaauıda temaıı bir iş de 1 ) Fidrır.ıııga el yerJtll 
~tm\;k tıtedlğiaı bu mevzu O llW olan ' 

2 
ilU dtııı~ bUgıll 

lkad11r• eenlt de~Udfr. İbliJar, blt lilı~, t( ~ep:d bukadıudır. 
ienç, k.adıo, erkek H herke• amele. e yok aıne1eml? 
aaacı ıever. ÇUukU aflSÇ yetil acaba HbtHlll b&tk.ll JQzumJu 
o ıllsilu. aayedar dallerile, iü· Buıılardı:ın h 1 tefelH>llıueri• 
zel K.ok'Ulıuue keudıııiili Hffli· olan 11e1Jer fa 

8 
k şttıJerdir 

rır. At•cı sevmeyen tek bir te;nlıı ~ı~ııab!~~~:t veUletlo~ 
ftrl taıoi&Yft'Llf JlUll!UllH 0 hal fUhUUl lÇlB k kAfl fıelece21 
de D:çıa aguç dikemiyoruz? Bo mtırı1cut etıne t etuıek 

·tu· bl b işlere aeuıe aıuıtl1 aza!.ı eımekd~ çok bııı 1• Ki u iraııt lttkl· 
Meıeli wektepılz, lıOe:tlill blr içlo .ta oraııo v: 1 ıdiye bataçl-
7erde niçin meK:teb• "idemlyo ı&tıadım yatıut ~ e etınık de 
nıı '! Suıtıl iib\. vanlarınd.tu ı~mab;suıı•- alt 111' 

Evit, mektep o~ııa . hooa mumsOodUr. 1ı1 ueıeaiyaını:cJ 
F ı..at b .la vaııa. o z ıaıcuı olsa &id.ece211'. aa.a ua r .1 Ui 1.>ir w~&UJo nazırı 

yuK olunca mektebe ~id~mi,r.O· ' eb.elllrrly~ yd• tld:.ınhi.laıı 
ruz. Suuun aıibl 1.ilçlo •taç di· dlıtkate alu.ı~ııat~ dıiuıcetiıotz 

, 11 lı k: çıkuraralt au JLıeıni.toruı-? ::;uıı 00 t3r eı ce · ıııflwur ıutalpııler 
vap vert..bHtr . .Vid ciık. J<>k. fi. aık.691.•lar, 'a dl oı.ı befei: ya. 
d u yok ıtı aırtı9 dikelim! G~rçl ve sııırel~ ş m aa çlar ulaoıı~-

. · b ıodil k.OO;UlliJO 6 
nell~esdo (C ç aıkwl'" ıçıu U f M r oıı büŞ seoe aıou-
yUk. uir :.c"u \'ı1r. t,'. .. ıun bu ar· lıtrdı·,, '~1 1

u bu recıınıu la'atı 
J t ıs te•rar.cına 

~uyu lıb.ır &mek iç o vııın a r 
1 1 raoıhrn eelk.i oç ıe11e 

k 
çare or a . 

10 · çoc··ırtaNmıı, geoçlorımlı 
sonra ""'" . 

Aaeç ışı.,ri i~lu uu ıill~a· fıdı!Dh"tıso dacııkltır& fıdanlarlıı 
tarı çok dufıs ıu: ışlı11l 4tlaıişuık. uoztppayl, yolları, cç1k ~eıleri 
Fırsat bııldukcı bk fid11olı~ın:. blr"r mefoere naUıae getarlrler. 
ıusmnuadın babi eyl~ınlş k. er fidanhtı:ı Q 'J 
şıwdi 7lae .. a7ol 0•1'1 tekrarlı Mutaıa7V C ı. 
1oraa. öir tıııanlık l~ilııl. ö&ı o bir ınatrıfı var iu 0 nıaara'ı _.C\ •ı&teUt e- k••ır• antrıtıa - AtA~ f dı -

-· rç r lanan 



.w 1S ,tı= 1111 •• 
(YWIYel) 

i! ' ! -ıc.at il!_4P\C(• 
Sıvla ~ _ 

Hava hakimiyeti ı 
İngi\izl re 1 

ilôn ilôn 
SürmeAc lcra memurluğu daa: Sürmne lera nı.:muıluğuodon : 

Açılı: artırma ile paraya çıw· Açık ıırtırmıı ile panya çev. 
rilccelıt gayrimeblrnluo ne oldutu: rilecelıt ravrimenkulıır. ne oldu~o: 

ua . r-=--ş ~h~w;:ai ~~~~~t ~1 
·rrubııo , tyo hl m~i;:.::~~-, i e i r o an ası ; 

geçiyor Gayrimenkuluo buluodu~u mevki Gayrtaıtokulüo bu!11 nıiu~u 111CV· 

Makraadoı: köyl\adea Hlaeyia ili mahallesi, sokağı, num"rıısı : 
Londra 13 ( a. a. ) - t .. d 

~b8;~0inN~~::e6n köylluden ~ Türkiyenin en m şhur ustalonn- D 
Olup 1'rabzo ıun Bozteµai ıh· ~ i 

otlu Kelet vekili brahim uı ene Kaubadan !.min Ş~n\llrkc borç 
Haya nezaretinin bildirdiği. borçlu Kuleli 1töyüade11 aeri Ali lu latubul Cioali küçült Maıtııfa 
ne ııöre İogilterenin tayyare otu.llanndaa Klmilia kebir n ra pııa yeaiyol 69 no. lu hanede 

mıhnllrısl~<te h&CI Muıtfıfa tlO· ! dan birini yeni c lbetmiş ve n 
ke41 86 ~ yılı h ıı n ede oturıg 1 1 

imalitı Alman imalatındaıı aolorı karısı Zehra ve ·~lu Öme Silr nıeoııli Küleserio iıbu borcun. 
daha sür'atle inkiıaf etmek- rio i,ba borçlarından dolayı mıh daa dolayı nıabcuı olup pıra ya 

Mebm.! t kuı ı Meıtitıa St\yır1a ft muh eşem bi SS:rViSle SCYI ~ 
ıtYJJI köyden koc1sı gllrcll Alıı ~ ~ 

tedir. Amerikanın yardımile oua: ol\ip paraya çevriluaHİH lıta· çevrilae~ine karar veril~n çımlıoı 
ı r ar verilea bu köyd• vaki tap•· oaaballe d t 
Qgl·ı,·ı tayyare ı·maJa· tının 110 

:: •punu,, Eylal 930 

nıet O~UHMındon Mu ldıı (ıfla 1 müş erilerine açılmıştır• n 
M"h et Bayır aleyhine açtıtı · i 

au fUbat 941 lerih vo 27 aa•a· t 'h 27 
Almanlarınkini çok geçece· r&1ında kayıtlı tarkaa ••Hd ot 

1

'~ • •o •uııd ıı kayıtlı fBrhn 
d k 1 b hrık ı •ın c eauben Arı r 1 ii muhakkak sayılmakta ır, lu Sari Ali tl•alea ua111 •tı Keraal '· imalon Qlirckadı:~nr ısu~ol:yu 

4iVlenm nlıı bııtlauı dav1111nD ! Şehir merke2i~de geniş ıalonları, iç açan bah · J 
Y pılan ınuhukeme lode : Mtld· i ç~ıile h~r zevk sahibinin hayalinde yaşayan Şehir 
deinlo lı Mehmet 81yı11n Utı n ft 
c:ıetgahı m .. çbul oldullao.-.ıın 

1
, i Kulubu Lokantası öğle ve akı;ıım için yeniden pek i Ve tezayüt kalite bakımın· rarben Sılrİ Ali otlu .Yakup va· ına t h .. .. 

dan hiç bir f edakirhk ya• renleri eonuben •o•• ıle mabdut na aı ftı fi d~ireei olup elycv 
d b d 11 adım çılcır Murat '"e Fat · 

\ d ld d'l . t• 1-! • ım oyun • ve .. aıaya ıut ebııi 
pı ma an e e e ı mış ır. eoindo olan arrıtç direkler {iz"inde ye "'c bea garboo fÜ f k. l 
İngiliz tayyareleri öteden tuthırulmuı etufı cçılc üılii kiree;itl kır uğullarınd D ölu h,. a an Ça· 
beri haiz oldukları kalite kayikbane llç cbli vuhfcı takdir Muıtof f k il m 0 klu 

z ~te ile ovvelc yapıll!n HheR n muhteşem bir servisle Sayın müşterilerine açılmıttır. ! 
lcıbllğıll Ü1:Prfne tııyfn olurınıı ~ Türkiyenin eıı meşhur aşçılarından biri olan 1 
gO::ı ~ m hkc.ıı ' g lıneıHğiD n ve ye&i celbedilen Ustamız en nefis yemekleri ha21r· n 

11 h kkıodıı glvap k r rı it U Iamaktadır. Teşrif cd cek ve bir kere deneyecek li 
iıtünlüğünü muhafaza t- edilen ı~o liro bedelle tarlı bir v~ö:~ e a~ne ait müfru 
mektedirler. Hava hakimi · bo ı 19 adır t rlar· Artırmanın :rnpıluatı yer , b" ı ç ~>·a rit 1440 hiıaedo 

460 yetinin lngi i'llere kat'i ola· gl1n, aaat : lü mene 1111e ' iit ehli vu ·uf 
rak aeçmeıi çok yakındır. icro d airesinde 9 Nisan 941 çu 1 n 50 ı· ça tak.dır edı 

• ıra bed ile . 

tI!ı ziy t ·... r ıla n t ·biti! t n olım saygı d ğer müşterilerimizin memnun kalacak la. 1 
c ı ıı 'lalı ec k rsr ve Il 

rJ dfğ odc!J p -4 9 .1 ça ~n n a rındnn emin bulunmaktayız . 
g art s .t 10 dıa nuhıı •e e Lokantamızın temizliği, servis üstünlüğü ve 

.-.-y..,..,.._ ıamba gUaü ı at 14-15 ft kn•lın CU'I 930 E •• lü t 
28 

ve yıı:ıc tapu. 

Y l aşa2ıda gösterilen ıullarla &atılı lı:ayıtl k' ıııımar .. • rıda 
ugos avyayı •atı k4 

1 
''" llD Süieyamıı ıtil dult 

tılzz t v vıı bir ve .iıi k ımııi yemeklerinin nefaseti bir kHe tecrübe edilmekle an- ı 
bulund ır 1 k Jçio t b iğ M ka JaşıJacaktır. Tenziliith abon. kaydt>deceğimiz gibi 

D ccııubeD Stil 

K 
' 

ı · hbu ıayrtmenullertn artırma eden t . eyr.ııruıa iutet 
ozon m 'c. ar m' ' Şarlnamoıd .24 • 8; 941 larlblnden iti ıır • tıınıılca ~o b .., •ı baron !140·~0G No. lle Stıraanı icra çıkar Oğ'ullıııınd~ Ô c ıc.r en 
Sof)•a 13 ( a. a. ) - d • i r • ı i nd e muayyen uu111ara ölü hınunın l n mcr kcrımesi 

A . b'ld' . Al 11nda berkeıln gOrebllmcaı için açıktıı fak n!lı ·ı oR" u Mustafa ve ru 

mıoe lta\m olıruık Uzerc keyfi yakin evlere, müesseselere, yazıhanelere de yemek 1 
yet tltlrı olunur. 1 gönderilmek üzere sureti mahsusada tertibat alınmış 
-D - ft rdarl kt . I~ bulunmaktarlır . 

1 an· ı Ş0hir Kulubu Lokantası, zev!< sahiplerinin, 1 ıaıı• ı ırıyor : manya illada yaz.ılı olaıılardan fazla maltı ı ı:ı mahdut t d " 
ı" kı' haftadan beri Balkanlar mal almak lıteyıınler, işbu tartoı Dükkıl AJ 8 go•o t ara 

d'b . . meyo ve 9-10 200 doıyı numnrft'"'l 11 ııuaaı be~ t bb 
daki ve Alman ı lomasısı momurlyetlmiza muracut elmeıidl • 16 Met Dl " ro C ! eai 

ık k l · d 2· Artırmaya ıourak için k r. yu Dl ~e u,zunluğunda olaa bu 

lııııir körfui dıılıiı icde ıra· 
ve hui eve aı t 22000 lııa bed~~ ~ nefis yemek yiyecek!erin Lokantasıdır. .f. - 4 ,1 
ınubammınlı Somtı (1500) lira be ~~~~~~~---~---~

bazı Bn ao mcr ez erıo e yaıılı kıymetin ytııde ~ arıdo oıç ııya ait ü h' d b 
hüküm ıüreu son tereddüt olııböUnde poy veya mıııı bl; 

8 
bkuçuk his.eşi 50 r ç ıuc 0 ir 

b w amhıal mektuhu tevdi dil aa •aın ta,ı.ı ıra bıdclle ve yine 
yuYaluını astırmaga ça- B· lpolek IUlblbl l cı kecelı:Ur(l24) da ~ıJuo 1~30 EylQI 29 num raıın 

kt d B tl a aca lılarla dlğ u lııma a ır. u gayre er aJAkdarların va irlUak lı kk er nıet t yı1t 
1 farkaıı İımail oğlu Meh 

Alman plaalarının hiç bir lerınıu gayrimaakul llıerlıı~ki 1 ~~ ır ıı e• b 
'h ·ı·f d w w r~nı huıulile falı ve ınaarata dalr ti1111leı 1 b· ~ou e• ~OH luriii 
1 tJ a Oi'Jrmayacagına C• o an iddialarını ltbu 11lııtarlbl d o&uU•rıDdea•ı dÔerya far_ beo. çıı_kır 

• b J B 1 bf•l ltıUbaren onbeş ıttı 1 n •n & • mın u unan u ıar ma 1 • nıGıtıUolerlle birltk n çlode evrakı aaoı. ô6J ••r kerımeaı ölü 
• • 1 -k d l k d" le nıeııınrl:rau1111 ·ı -a u M11st f lerını a a B &r e mo tt tr. MI bildirmeleri iC&l) eder k l h I e Gıalad,t Oebh ~ I VC rufakııaı 

b Y dı hakları lapu ·•cıııı · 1 11 •l luıı. ı •11 12 mttre 
Bul~ar mat uatı ı goslav dıl1t;a 1atı, bed il.. • 1ablt olına b ıııu ıl:ıideryıya "d uıutı· 
Y.DID mihver •İyalCtİDe ka · barlç kalırlar. e ılJn paylatmuuıcl&a Orçl11 bi · fı OQ UUİDİD 

b lleaını a"t 144 
zanılmıt olduğunu tcbaru:ı ' UOttarUu 11 4 orçluya at 

1 
O hi11edı 

d. .,urak edenler artı~;. e ~~hrma:ra bedelle 
1 "'6-0 iai11ui 65 lira 

ettirmekte ır. ,_ ıar ... aıne1141 
oaumuı va 111.&umtu ınata t Art 

~ n bunlan tem nıa ılmıt ır•ını, 
ad va l\lbu 011 ıneıı1 kabul •\alt lllı, sıat. 1•}1ılecıstı Jer 

V unanistanda 
silah başına emri 

Belgrad 13 ( a. a. ) -
Yunan harp nezaretinin 1929 
sınıfına mcnsu'p bütün efra. 
dı ıilah altına çaaudığı po 
li tik a 2azetesi tarafından 
netredilmektedir. 

Niçin ağaç 
dikmiyoruz? 

unur ar. · • 
menkfiulT~ytn edilen uoıanda ıayrt . Silr•••e . . 

k 
ç defa ba&ırchklaJı aonra ~ Nııa• i'4l Ç ••rı dııraıi•da 

e.11 ço artırana ihale edllir t .ı l •rıanıb 
artırma bedıtll mıılı.amen k &ııcak .. - 5 •• k14 • rli.:ıü aaat 
:rtızdı yelııılt beflıU bulm::••UD. lıa t•rtlarta ar •t•tıcf. fÖ,teri 
.. tıo iıtıyenJn ılacatına rııehanı":f:ıı 1 - 1 lltdaııta 
dJter alaeaklıla.r lııılunupta b&ctol ' tb• rıyriıa k 
bunların o ııayri mıuıkul Ue leınlo ırıaaa t•rlıa._ . •a uUerin •r· 
ec1.llınlf alcaktarın.ııı mııcmımndaıı tarihinde• "t'b 141 l0-3_ 94 l 
lazlayı çıkmuaa eo çok s- 1 1 •reıı 9A 
laahhlldQ lıak kal k ırlıranıu urınc.ıu . ,ı. 41 N ·ı 

ı ma ll:terı artırma •ora daire . o ı.ş 
10 11!10 daba temdlt ve 10 inci 11 il llUQı arada berk . BIDde ll:lU:;ı y en r 
takip aJH l(J !'>ıııua 1141 cııına~o n l açıktır. İlaoda cıın 2'Örebilırıu ~ . 
ıaal ı ı h eı fu.J a aıııu yazılı ola 1 ı ıçıa 

1 . b lllt l Ol lı: D ıırdan 
:rapı aeak artırmada, tıedell aalıı lıte IJ ıı fartoa111 . ına iıleyenl 
:r nln alacağına rllçbanı olan dl tlosya nu e) e ve 9:l} er 
alat'.aklıların o ııa:rrl aıonkul JI l i'cer lll1ör1ı ınaraıile aı - 41 -
d1lml 1 k e onıın c ıat et ı · emuriy t • . a 1 a ea !arının ınocmuwııtın f J l .. e ıdir. e ıınızeı 
ya çıkmak varlllo, en çok artır az a - Art 
lhale edilir. 80y1e tıır bedeı i• dukarıda Y• jrınaya iştirak .. 

- Baştaratı Bir de - \ '~~1:edzalle ihale yapılnıu. V• ı.'tıdı di İ>uçulı: liİtbıı ı kıyıııctiı:ı YÜıd ıçın 
l dl l ı e ter. b' • etiode e ye 

t1111.r be e ye er de ıe•e 6 ır banltın Pey ve " . . 
.... lftltalt ederler. olunınokf~aem:~~:~ıke:ııı .. ıa~ ihale di •dılecelt~~rlclbinat GJektu~ 11111 11 

ltt• ~elcd(Jomlı merkezde mk Chlet içinde parayı v!I!ı!0[!1ec 1- lpot L • (lH) u tev. 
k fi ı '"il ararı feıholunarak it d-'d ale e-. ••4°b' 

knılarda ı1 li C ti ecek bir ytlkeek lekllfl b 1 en ., en avveleı; ar alakad 1 1 1 alac tJı! J 
ikt ıı u uııan kllDh b" ır •rıtı . ıır e di 

U.laalık lHiB elt ID 10Dl"8 mu oldıı~u bedelin alrnağa ruı u ıırzetınltı 1~ ıpleriaıQ . Ve ırtifak hakkı 
hltlal •e teıclre nıObtıç 7erlerl rb 

1
• ı: 1 o t m a z ;urııa oaı kı haıcıa,101 ih4Yrı~cnkuı ij.._ rl 

d V u uııruazııa henıen onı~A 0 • :r a r f Uıu•ılıı f . --rın c 
kolıJCI •taçlan ırır. e bolkı le arhrm k "99i n mllddet • • dair olı . •ıı ve nı 

aya çı arılıp ıııı çok l t 'b· il •dd•al 81· mas'ut aetloeler •erecek olaa ihale edlllr. iki lh 1 
11 ırana arı ıııd"ıı İfb · •rını iş~12 •1• 

l a e araaındalrı fa de ı •rta b ı aa 
ıeat b17rem arı Jıphralalllr. vı ııeçeıı ıunıor için Jtlıdcı G rk •vraltı •üıbi oıı ~~ liin i İD· 
Yok11 her bınkl bir JCrde dl· ~.e:•:1:ı~0~~k faiz vı dl er ,._,~ıı ıademuriyeti11ai:ıe b"tledl.erıle birlfkte 

b O 1 b h ki ıuı hacet kal r e ar a~ . h ı •rııı 1 kllmlf, Oy m 1 H er ao memı:ırtyeUnıbcoalıcıdan talı Dl&ltııııt rı il •ide b • l e ecj icap 

del 111ubam111etı li Ça"al:>u•ou dal 
'(ımlarile ( 1300) Jira bedel mubııa· 
menli k ır deaız (1 250) l'ra bedel 
uhıınmenli Cılhaırılt ve 300 lira 

blldcJi ııı uham:nenli eski gcdiz V • · 
li aı hallerine h dı t mildJısti 
zıırfıDda talip çı<auı i1ade ıllrüle" 
pey m11bımmen bodelJertien u 
o dutu içio haddi liyılc rôrülaıo· 
di~iodaa itbu DalyAD ~e Veli 
maballoriaia 28-3- 941 taribiao 
ıaüsadif Cuma ıilat 1aat 14 de 
ihaleleri icra edil•elt bere bir 
ay ıaiiddıtle pa11rlıf a koaalııaut 
olduf11ndaa talip elaaları• İz•ir· 
Defterdu!ıfıaa Ye bu Jtueuıtaki 
, rtaameyı rirıaelt iıteyeDlerde 
'frabzoa Dcf terdarlıfıaa müraoaat 

ayleıacleri illa olunur . 

il Açık eksiltm 
Köprü inşa ı 

Vilayet Daimi Encü-
meninden : 

'l'rabıou - Gıruua eabil yo 
luaun ıs-ı-746 inci lcılometıeıin · 
de 2x5 açıldıfındo t4400) lira ke 
ıı f i>edeUi Alt.;okale lı.öptii ü in· 
•••ı 11 ~üo müddotıe açık ekaılt
mete kc.uaulwu~tur. M·Jvalıkat te. 
mıaatı (JaO) lıradır. 2-4-9U 
tarıb Dl Çltaa çarşamba fÜDÖ H· 

ıt 16 de V:IAyc:t makıımıoda top· 
laa&oak olaa Oııimi Eııcüweııde 
ioalui yapılacutır. latekli lerin 
•uvaldtat temuıatlarilo mezk Qr 
güıı ve ıaalta Etcjıneae wilra. 
cutları • 1-4 

bir nrl 7eşllleodlren bir fidanı m<~dd•. 0 33> 
111 ohuaur pı 0 

1
••hit olllladıL •ıt •rı tapu eicı. 

,ıaynıaenkuler k ıy •ıtı 1 ~ca ıatı b ·~•a ıııecınııundaa tazlaya çıkmak 
1erloden ıôkOpde başka bir O • • • 1141 t nJu arda &Otltrileıı 4 rı ızıaııodatı ha . ı edelinio t•ı tıl o, eo çoıt artıraı;a ihale edi-
•ere dtkmek bir fılde temin memıırluğn od.":.ıaı!Rad• i,sbarıaıaı lıııa ••y• -:- Göıterileo r~ç ltılırlar. 
~ rıı.terU t ıı illa • lftir it fllad lır. Uoyle bır bede! edılmc:~" ıha. 
•tıneı . O fldanua fer detlrtllme ~•"• -~tQıı'a~_ı:1m1•1.fttartaa111..a d-•~.· D••e,·101 

1

0 
edenler artır~ artır. - ·-• ""' ı tUO' k ... .: Y•[Jııu.ıaz vo satış lalebı dıi<>er. 

,llDDdeD kurumak lbthnall bu . 0 anar. 111-at 1 uınuı ve ıu·· 8 Ş'rt- "' 
- 1 ID 2U l b - <..İayrıweDkUI kendiaiue 

lııadul• IOi• belki lalde yıı lne ' YE . kabul atrı? ve bunları t ııı u ına. ıh .. ıe ohı.: ... a ı.uouıtS derbııt V«ıya 
•arar ıorulmOt alur. Ys11I ıığıaı; NIYQL-ı s _ T•ı •d "• itibar 0•1 11aıımeo ~ ayıo . uourlar Hııuco ıı;uhıet u; ıode para yı ver· 
dikmek eemek W8TCtlt flcfarıl it flyrııaealtıaf ~ edtfen ia • mezıc ın .. le iUat:UI teabolunar.lt 
bir 1erden krldırıp başka bir Haftad4 iki defa çık ıonra ea ,. Luç defa batrıı:.~~da tteouıaıouc:n cvvcıeu yuıı:•elt te!(.. 

1r d .. ,ldl T b • a ar Aaealt yO"" artıra• 'b an 
1 ere dikme& ea r. O um- ııyası gaıet •rtır•a b 4 ~ ı ale cdT ıııte ouıuoıu• ıtıruse 8 z:eCmiş oidu· 
• BB Jetlştlrerek meVCUdC PğllÇ u 1 C luy••lica JÜ&d e eh lllUbaııı~eır. tu bedelle alaıatra r.e zı olurıa ODn 

· ı oHı dı2'ı yer • T b e Jetın· b a • lllfO etmek aaretı e tı Q'aç se v y . · ra zo11 • 11 Veya •at . 't cıi11i bul razı oıaıaz veya buluDaıuaa be 
1 1 1 enıyol m lb oa r11cı. . 1f ııte1 · • m'"n ,.. ·· 

l hl lıhır " uomı ı ır. Tohu 'D a aaa1 .. ıu olıa d' eııuı alac ~ " ye ... ı ııuo wudaetıe artırma· 
ı. Uıııu .... t bul.. t •ter 1 ıı~ 1 • y dl km ek lçlo uu ıeuekl eg ç ... neşrl)'atı id ... llp a bedel b 

1 
a •••klılar • Çıkarıtıp ea ~ok aıtınaa ihal• 

bıyrı;mımııı tohum ilkmeıtle Bekir Sükuti Kulak:ı:~lu ••ıaltul ile te11110 :;.tr~n o i oyri· caıur. 11:1 ıbııle araaıııdıiti fark 

l
elecek HB'1mlıl de fl doııcıklıt F" • ''•ın l*eollluııada• fa 111114 aı,caltla. veı ı .çerı 1'uıuer ıçıo yuade i tea 

rlmııı toaılılcll!Rlde 2 çlrlraek. Rıat~ I~ k'!!_uştur, ~· •. ~aD1!0.1ı:k artıranın t:ıa·a~· çıkmaz. Qınap OlunaC;&I: fill:.i vo dıter Za· 
CIDlı ı ani "" " ... ııh .ı rarlar ayrıca lıuır.me ba-·t .. alma'-. 

içi.el soae ağaç b!\fraı:rumııı ıı.. . arın •atırı •• d L 1ı .. re artır- Uuu ha. "" "' ... ı k 20 11 t • ıaa t d ... , o 1 zın wewurıyelımızoo atıcıdan tılı· 
katlulamok m Aoıoı bnlut uz ınclıO ekşrınden İtibaren ed eııı ıl ve oa uncli ~ ıı güa ıııı oıuuur. ulıuıuo (lJJ) 
ıuaun lçlıı aıac işlerin de çok uructur 11 en 19 • 9U cuıııart .iUtQ takip 

l dl Y •atı · eaı g~ yukarda iÖ •lerılen Gayı imen 
la ııııaı olan b e ye nlzd n re- l:lann ııeçen ıayıı., 20-k ofa .. J. ••ey ııın alrıcahı llnu saat k. ı• 

ı nraslıır .. ""•e "na li u •er l~ 4 941 tı:rıbınde Surn eııo • ım blsl bll ınes ut h yronıler il r ı. c ltlıları I' c11enj 
.. ı.. k aıerı \ G o .•cra lllcmıırluğu od sınJ... iıbu 
ıhn mıbrulll uıra m ıııu. ııu ı lo t .. nı ın edılmı il yri. ııaı:ı vo gö terılen utııroa şn lce· 

Ethem Bilen G a y . ş al c 1.-:la weıi daıre ıtıd ıcılı.ac ~·ilan oh:nur. 

____ Z_a_y_i___ Mabıu.,; Sokat• r I mc:;n k U ! s O t 1 Ş 1 e m d İ d İ 
t 925-l 926 dcrı 7111 me. E.valı: • K.apı No. M 

nalarıodın Oaılpaea ilkokıı Golootlu F L • • No. Mesııhuı Muhammen beddi 
"' f h d l • D f ev"ıaı ve tahta . -. M2 laadan ıldı.ım 1 o oıı:neoıJ e terdarlıktae: Qı mataaa --;;--. 

41 
Lira Ku ru! 

.. ,ı etllllmden yenlıiol alıcııaıın Yı.:ltırıda o'ı•ı ve •vı f 57.45 760 M. 
ltl11 eıldıloio bQkmQ JOktur. .. • ı 

L 1 lbalı 4-4-9'1 t 'b• 1 Y•~· • rayri.:ıı•nku(ij t . 3-4 11••1 Apayd&ı 1 . arı ını ıauı d'f a ııı ııı bi 
tV•ı •eakQrJı Jl•~o 7,5 tt111i11tlır;J,• bia;•• IİiDii •ut 14 ~,•y müddetle temdit edilaıiştir. 

. r ıktt d~ft4rclarlıt aaık pa~rlılt •urolile yapılaca2ıad,o talipleria 
••ıa 1 topl&1ıcak koı:aiıyoıaa aüreoaatları. 

hir/ililı mtzl:ü' oaP ' 0 tfler mudtuluklelinfo han a ına. 
, çnhilinrlt /d dt1irts.ırı~ r. ÜTDcr c.t efm,/n/ ''"rı o!or.:ır f 6,,,..,d .... t fı- ··•· .. ._ 

• a t ttfogrnf .. • • .,_.... ... 

Gayrimenkul· icar artırması 
Belediye encümeninden: 

1- Sol'u'<euda Ç fttç:amlık rnev'·iiode B~led;yeyl' ait modern raziao 
bicııısınıo üç sencl ı k: icarı munddak şnıloawesi dairesinde ( 17 ) fÜD 
müddetle açılı.: artı rmaya konulmuştur. 

2 - GozinoııuD bir aenelık muhammen kira bedeli ( 200) iki 
yüa liradır 

a- ŞartHme örııclderi böle.diye yazı itleri ı.nüdürlüfüadea P•· 
r11ı z ahoabilir. 

4 - Artırma 21-3 -941 Cumıt gücü ıaat 24 de icra ~dilecekt.ir. 
5 - Artırmava iştirilt edchilmek için ruiaoc.ılukta tbliyet ve 

liyaiatlı olmak ıarttır 

6- t3u tarh hııiz taliplorin mubaınmeD bedel Üzerinden vereoelt• 

leri ıauultlıı:at bıminat ınakbuzll'fiyle yukarıda yuılı rll• ve autta 
eııoümene;ınürrcutları ilb _?_!un!:.:.._ 3-f. 

Pazarhkla t neke sa ılacak 
Belediye Encümeninden : 

Gazhaned~ rnevcüt ( 500) adet boş bt!nzln ten•ke
si p11zarllklB sa fil cağmt!an ta/iplerin salı ve Cuma gün . 
lerı saat 14 de Encümene müracaat/art ilan olunur. 

Dükkôn icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Hal binası içinde ( I ?j numaralı 
941 qa yesine kadar olan icorı T E gün 
turnaya çıkartlmıştır . 

düxkAnın Mayıs 
müddetle açık ar· 

llrlırma . 25 Mart 911 sa/J qünü saat U de fer• 
edılecektir. Taliplerin teminatı muvakkata makbu zlarile 
birlikte ayni gün ve saatt.ı Encümene müracaat/art i!An 
olunur. 1-4 

Pazarljkla okimloto alınacak 
Belediye Encümeninden : 

Bel~di; e otobüsleri için üç adet akimlator pazar· 
/ıkla mubayaa edileceğinden ta/ipinin salı ve Cum• gün· 
/eri saat ( 14) de Encümene müracaat/art //in olunur . 

Kopah zarf usuliyle şosa inşaat 
Eksiltmesi 

Vılayet Daimi Encümeninden: 
1 - Trabzon - Gırcaua yolunun meb'de kıımıaıa 8SO met· 

rdilt t lSA i nş ıatı ( l64:ı1) llru (oO) 1ı. aruş mu'ıammeıı kcıfi üzerindea 
v~ ıı.ıİ l•İ fıyat eaaaıaa ıö re kapalı zarf usuliyle euiJtoı:efe konmuıtur. 

'l. - Eıtııltaıe 9 Nıaao 94 l ç arfaoba günü 1aııt o•~ıte Vi • 
ıayet ltoıuığıod<ı yapılacaktır • 

a - Muvakkat teminatı (1233) lira (14} kuruttur. 
-! - lıteldıleria ihale günündeD eıı az ıeltia rün evvel Vilbet 

W ıf i a Mu :iu~ıü~ilno mura.saatla bu işe glrme1' için alHaltları ·nıika 

ile Tiearet ÜdHı ki\Za.Jıoı va temıoatıoa ait aı ltbuı: veya bankı mek . 
tubenu tılı:lıf mektupları ıçioe koyma ları JAıı111dır. 

o - Bu İfC ait tejif ve aaır evrak.ı iıteldıler her ırBa Nafia 
daireaıode tctkık edebılırler • 

6 - latck.lilorio zarflımı:ıı 9 N ısan U l çarıamba rlnl aaet 
on dörto kadar V ılatel makamına malt buz mukabilinde vermeli veya 
bu sa ta laa r v u:oak aur u~ po&ta ile iÖndoroıelidirler. Poıtada 
v~lı:ı o l1> oat. tc"bıırJer kabul edılcnoz . t-4 
--------~ 

Pazarltkla erzak ahnacok 
Mnt. Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

T\)ıı 

90 
630 

27 

Cıoıi 

Sıfır eti 
Odun 
Nohut 

Yukanda cini ve mık.tan yazılı er :ı:ak ve odun pazarlıkla aatı• 
alınacılı:.tır. Pazarlık 20-3-94:1 ı ııat !·l de yap·laosktır, lsteklilerlı 
belli iCID ve uatte lomia.tlarıln G iresunJa Aı. Satıa Alıaı Koaıll• 
yoDuRI müracutiarı • 


