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k • ec 
Akçaabat - TrabZon ac Yolu 16,800 

Furuncular şirketi Çöm
lekçideki furunu apatfı 
. Halkın müracaatı dinle-;:;miyOr 

Akcaabat - Trabzon 
· iltisak yolu 

Bugün mektupçu Beh~et 
Ertanın riynsctiorle toplanan 
daimi encümen /\kçaabat
Trabzon iltisak yolunu 16800 
liraya müteahhit Hamdi 
Ayoacıya ihale etmiştir. 

Bu yolun, Trabzonun çeh· 
resinde yaratacağı muazzam 
değişikliğe muhterem okuyu. 

cularımız pek yakında ıahit 
olacaklardır. 

Furancalar Şirketinin Çöm· 
l~k'9irldi fura11U buıarrılen ltiba. 
ıe" lcop«ltıjı itlaıehantmize tel•n 
iıGO.rlerden ar.laşılmaktadır. Ba 
mii1111ıcbttl• husrui kalılarda /u 
ruıta ıötiirülın buıünlcii hamurlar 
ln•Jas bir ç•hrı ilı Çömlekçi 
lıu/lcıttın ıllerintl• g•ti Jönmilı· 
tur. 

Furuncrılar Şirlcetinitt eo 
~rnelclerint pt~lc iıtem,tlilı: 
leri,.;,. .ıt6ı6i herlc.ed lce1tdi ek· 
rne/([uirıc/1111 .ıatıı Jtıpmağa mrc 
bur kılmaktır. Brı "'ada ta •k 
"'•iiradcn 611,!ca 6ir ekmekle idate 
•demlgectlc. ouigette olan fakiT 
ferin •ıda11ma11rultJn şirket ( flİc· 
da,, •sabi dagm1111orl G11çenltrc~ 
brı lı•ıru• dair oları neıriı•tımı~ 
•irkıti,. t~ıelc.lcılliradelci makHt· 
tan tualcl•~tıfıtıı oe adetti sov 
tll1tcd11k ıelcli11Jc hareket ; 11dil· 
diRfrıl lcagrlıtmillilc. 

TrcıiMn f 11rr1.lti•T1 100 •ene 
de" 6eri ev ekweelclerinl piıirirl1ır 
tJe /a/c./, halk furaffltırtla mr 
dile/eri bir ücret mulccbilinde 
6öy/ece ucu. elcm11k elde ederler. 

3u halde furu11culartn ea 
"krnelclerlnl bir makıadı 1ftalı. 
ıuıfa piıirmek ittfmemtleri ıeh
ri11 içfrtd• bir aclık :doaarmôk-
1011 6oılca bir ıeı yapmaz, bu 
tQ,.lii 4arelcttin ba11a sebebig.t 
,:::_rrıılctın 6aılc• manHı olama~. 

Ruzvelt hasta 
R V •iinflon 9 ( a. ca. } -
H.•ıotlft mide6inılen ralaetııztlırj. 
'fi/ ateli '1artlır cloktör ~ıam 

6- fln(I Rueo•lt• ilci ıfln gatak·ı 
ta 1c.ı,,...,11t , • .,,,. umlltlr. 

Ra~•elt dü1t kallcmok istemiş 
~e Jofctö,. ma.11i olmuştur . 

Atoırnafigı Re;6İcamluu tbaı 
"H,Q'fldok; telefonla Dahili ue 
~lci ill«rlıe tldiıinf ta/cip d· 

l'lte it oe müıaoirlerile sıkı . ta. 
"'•• hol/11.de bulunmaktadır. 

Ruzveltin oğlu 
Kahirede! 

Kllhfre 9 ( a. a. ) 
llmerlka Refricumhuri Ruı· 
ve/tin büyüle oğlu llmerl· 
kan hükumetinin lngiliz 
haı.-11 kuvv~lerl nezdinde 
askeri müşahadeyl olarak 
Y'!lltımak üzere Kahireye 
gıtrrt/şt/r. 

Afrikada 
Vaziyet 

I . . Kahire 9 ( 11 • a. ) 
nql/ız re$mi tebliği: Tapruk 
~11 vaziyet düşmekted1r. şit 
/.. et~i . kum furtuna~ı hart!
/ etı 1skal etmektedir . Şel-
vurnd~ hulC1n/11r yapan ku.,. 
t etlcrımiz muvaff11kiyet gös 
k~rhektedir. Habe1hist11nd11 · 

arekatimiz inkişaf et-
~ekted/r . lrakda kuvvetle
rım · 
Ya ~z H_abaniyede hakim 

'Y ayı ışkal etmisletd1r . 
ti M;ız~"'e intizam edilmis· 

11,'·t asra bölgesinde sükü· 
r•rd1r. 

Kilom 13- 16 kurus olan ekme· 
}in nıüıtcrisi olam ıgan falcirler 
nihoget ihtiyaçlarını eo elcmetil" 
karşılamakta ue bunun lciloıuna 
belki de 5 lcu111ıa mal etmek. 
tetlir. 200 senfJen heri elcmefi 
piıirilen 6u gibi aatanclaılann 
muracaatlırinin tialıa üç ıün 

ııuel şirk t haline ıelen /ufutr w 
/arurıculor tarafrndcn • retldeJil
me.si f urunculor şirketi lehine hiç 
bir teuil ue tefsir lcaltiırmH, ne 
ma '·satla hareket ecliltliii mtg· 
Jandadır. 

Furanlardu en çok rfJ ek 
meli pi#ren mıntaka Çömlek· 
r idir, buradaki vatandaşların 
eherisinin oaktü lıali !jeTİnde 
tl~lilclir. 

F ı.ıruncular ıirktti Çömlekçi 
f uranuna belediyeden lıakU ola. 
rak ıör.,,elt.te olJ~zu lcanuni 
ıiddt t v~ tazvilcfo aulma.ı 
mabat/ile gaptgorsa bunda fakir 
oataradoılarunıztn kabalı at cıe 
ıarrahı nedir ? 

Şirket gaptılt işlertle hndinl 
natasra ıörügor.a hokbnı araya. 
cak •e meedana çıkaTccok mah. 
k•melt:rimie uardır. 

Farurrcular ,Irlfetinln Belı· 

Jiyrge kısarak bilhaua fakir 
lıalka iıcımama6ını os fakir halle. 
trın intikam almafa kö.lkıımaıını 
teusüfle lcarıılans. 

Almonyaya 
Hücum için 
uzun vadeli 
İngiliz planı 
hazırla ıyor. 
Şl ago 9 ( n. •· ) -
loallterla Amerlltad.atl bQ

yQk el9!sl L'l ı t Sıllfaln dQn C!l· 
zeteoilere it J&D tta balunıırnı 
Ye demiştir • 1: Geçen barbtn· 
bıtau ınnnertkUuia rlla uze. 
rloı yQrOmemeleri olmuştur. 

uıun vadeli loıiUz Plh• ba de· 
la Almaalara karşı bir bQcum 
d rplf eylemektedir. AlmaDlar 
!tizden ınel htırbdea bıkacak
lardır. lııglltera Amerlk:ıdan 
iOaderlleck malıamıye mQtı. 

mubtaçlır. Bo m tıemeoin blıe 
kadar nasıl rön~rllıceei bak· 
ki.da karar T rmek .l.merikı· 
lllara aittir. 

Ati nada 
tevkifler 

-=====->==-================== 
Arnerika 
Harbe 
girecekrni ? 

Al manyaya 
İngiliz Hava 
T aorruzlara 

Vaştul~ton 9 ( a a. ) - Londra 9 ( a. a. ) 
Çorçllım A \'am J~amarumda • bl' v • ı · 

kasaao ı~ı zafor Vıaşt ık.toada çok Hava nezaretı te ıgı: ogı -
bUJOk bir memnuc;\yıt uyaa İ liz hava kuvvetleri tarafın 
dırmı ~tır. Şimdi bUı ln mabtll- j dan şimdiye kadar Almanya 
lorde ıcOrlıtUl tn me\•zular Ame üzerine yapılan hücumların 
rlltanın ft luııila nı 1apıııuı ll l . . . 
zım goldf~i errıfıodıı toplamnıtk en şıddethıı Hamburg, Bre· 
hdar. Blr ço~larıoııı fikrine gö mene olmuı tur. Ha va güzel 
re mozak.ere ve mo ak şa d •v. 1 di Tayyarelerimiz şiddetJi 
resi itl rs tıa fJDnı er mok Oıu.ı. f · w , • 

dlr. B. ı rt~vre ısou ndlP.l 21 ,,man . mukabeleye raıcmen kat ı 
Ame riku şu iki kamrdırn biriııt 1 neticeler elde etmiılerdir. 
verme!(. uıeYktfnde b11lucıacak. Deniz tezgiblarile aanayi 
tır: Ya Ametlltan müdahale im- h il · d b" .. k 
kAııhırını ltertarat etmek yahut ma a erın e uyu yaı:gın-

b.ıtrbt.) girmek Ozere S6ri bir kı· Jar çıktığı görülmüıtür. Di 
rar almak yQksek memurlar ğer filolarımız Qlnhtelif mın· 
vcısair şıbılyetter erasmda ha- t kaları ve bilhassa dü"man 
kim olsa ksn•ata nıııarao Ruz- ı a " 
Telt tıarb0 müdahale edilm~k. 1 ıahilleri arasında nakliyat 
azıre- dlrAktlt verdltl takdirde yapan v.ipurları bombala· 
efUri ümuaıl)'enla bnyak bir mıılardır. Norveç sahillerin 
ekaer:lyetlol kendlslle beraber d k' f · h- d'l · 
bulacaktır. e ı se aıne ucum e ı mış 

İngiltereye 
yeni Hava 

Taarruzları 

ve bir düşman nakliyesi ha 
sara uğ'ratılmıştır. Gece ve 
gü•düz harekitından 11 tay
yaremiz kayıptır. Dün ge· 
ce avcdarımız 12 düşman 

} tayyaresi düşürmüşlerdir, da· 
Londra 9 ( a. a. ) - ! fi bataryalarımızda ayrıca 

Bu gece orta İngiltere i~i j 2 tayyare dütürmüşlerdir. 
bölgeye şiddetli taarruzlar 

1 
-:';.:z:ır:ııı~-=ıf-

yapılmıştır. Bir bölie~e mü· Staıı·n 
him hasarat vardır. Ölü ve 1 . 

yaralı m~~darınıu mu~temel ı lngı·lı'z Alman 
olarak yakıek olacagı zan ı 

edilme~ted~. iogilteren~n .şi· gazeteler'ı 
mal bolgeıu~de de muhım 

hasarat mtvcut ise de ölü d' 
ve yaralı adedinin ehemmi- ne ıyor 
yetsiz olduğu tahmin edil· Londra 8 ( a. a. ) 
mektedir. Ekserisi İngiltere Stalinin Sovyetler birliği ko 
nin şarkında ve cenubunda miıerler heyeti reisliğine ta· 
olmak üzere dijer baıı yer- yini Londrada Ruıyanın da 
lere de bombalar düşmüştür. hili bir işi olarak telakki 
Bu yerlerden bir kaçı ciddi edilmektedir. İnaiJiz basını 
hasara uğramııtır. Pek az bu değiıikli i bahis mevzuu 
ölü vardır. Avcılarımız l 1 etmemektedir. 
düşman bombudıman tay· Berlin 8 ( a. a. ) 
yar esi tahrip etmişlerdir. Yarı resmi bir menbadan 

1 kt k• bildiriliyor: Stalinia halk 
ra a 1 komiserler meclis reiıliğine 
Muharebeler tayin edildiği.hakkında Mos

kovadan verılen haber Bu. 
Kahire 8 ( a. a. ) lin siyaıi mahfillerinde çok 

Düu neşredilen resmt teb· büyük bir alAka uyarı dır· 
londra j ( a. a. J liğde bildirildiğine iÖre Hab mııtır. Alman hariciye ua 

/itina radP.yosu eski başku· baniy•de harekata iıtirak zareti yabancı ıazett~cifer 
mandan 11pagosla h11r/ci11e d t ·ı· hl n 't 

' e en ngı ız zır ı c 11 am· rafından ıorulan ıuYallcre müsteşari ve dlner müsfe· 1 ı k k ti · S J 
1:1 arı ve ra uvve erı 8 1 cevap olarak SoYyet kay. şarlarm tevkif edildik/erini 

günü Irak aııilerini tayyare naklarıaa nazaran bu deai-bildiJmektedir Çolak og"/u d h ,_. ·ı · ~ 
mey anına aıom mevzı erı şiklik sebebinin Molotofun hükumetin IUmanlann öyle d ı d t · 
adt.n tar etmif er ir. ogı· halk komi1erler heyeti reis· bu zevat hakkmda !liman. !izler 300 den fazla eıir al-

yaya karşı harbi tahrik su- mışlardır. Tayyare i!e mu. liiiaden çekilerek bütln fa. 
çundan takibat yapacakttr. harcbe meydanına nakledi- ~~yetini hariciye komiıerli
Yuna!!istanda f a_şe vaziyeti 1 len toplu Irak asilerinin gınwe ~ur~tmek arz~ı~nda 
heıgun daha zwade fena- ı herimeto ~ramasına yardını dogdug~~fU aöylen~ııtar. 
/aşmaktadır. Halko qünde etmiıtir. logiliz bava kuY· Berluwa ne r.esm~ :ae ~· 
125 qram ~kmt!k .,~ halta· •etleri Elraşit tıtyyar~ m .. y. ~arı resmt mahfıJlen~de . u 
d İ 25 k ı danını tekrar bombardıman 1 Sovyet b ... yandına hıç bır· 

a gt;am ma arna ve· . 1 eli 1, 1 ill•• edilme..Jct-6, rllmekted1r. etm•t er '· 

Liraya ihale Edildi 
Bekl

·r :...A~lk.-an---$=..-,--::ISl:I---_-,,,,,--.,..... __ =-~-: 
Konferansını verdi 

Ankara merkez Ziraat 
milcadele enstitüsü haıerat 
mütehassısı doktor Bekir 
Alkan bugün ıaat 15 de 
Halkevi salonunda ( fındığa 
arız olan haşerelerin yapyıf 
ve mücadeleleri ) me•:ıuu 
üzerinde çok iıtif adeli bir 
konferanı Yermiıti r. 

Çok büyük bir a1'ka il• 
karplanan bu konferan1111 
en kesif dialeyiciıi fındık 
müstahıiJlerimizdi. 

Cumhuriyet Halk Partiai 
Genel SekreterJij'i tarafın. 
dan gönderilen Bekir Alkaa 
önce ıehrimizde mevcut olup 
sonradan lağvedilen darlU • 
mualliminde tahaililai bitire· 
rek Halkalı ziraat mektebi· 
ne ıceçmiı ve buradaki tah · 
ıiJini de ikmal ettikten ıon· 
ra hükumetimizin açtığı im· 
tihanda birinci derecede ka
zanmış ve haıera t mütehaa
ıııı olmak üzere Munihte 
dört ıene tahıil a-örmüttür. 

Yarın ıehrimizden ayrı· 
lacak olan dıierli mütehaı
ııs Bekir Alkanın konferuıı 
hoparlörler vaııtaıile de 
ıehrin her tarafından din· 
lenmiştir. 

İki ıllndenbcri ıehrimiz. 
de bulunan Bekir Alkan ı•· 
refme Parti ve Belediye ta. 
rafından huıuıi birer ziyafet 
verilmiıtir. 

-...-
Hava kurumunun 

balosu 
Şehrimiz hava kurumu 

menf aatına bu ayın 18 indd 
Halkevi salonunda pek mü· 
kel/ef bir balo verilecektir. 

Mevsimin en neş'e/I ve 
eğlence// balolarrndtJn biri 
olacağı muhakkak olan bu 
balonun haz1t/Jklarına bas· 
lanmıştır. Baloya istirak 
arzusunda bulunan vatan· 
daşlar bl!atlarmı hava ku· 
rumu şubesinden alabilirler. 

Bu baloda en ucuz yeril 
malrndan en zarif elbise 
giyen bayanlara hediye ve · 
rllecektir. ..... -

B. Ali 
Diyarı bakır orman mft • 

dftril B. Ali viliyetiaiz or · 
man mlldirliiiüJıo tayin 
edilmit ye ıelırimize ıelea 
maiaaileyb yeai yazifeıio{: 
baıJamıştır. muyaffa kiyet 
dileriz. 

.ıJ Kahvede Sohbe~ Jk _ ___ __,, 
Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

Muhterem nlf fı sel Kı· 
cılllın bir Ç•J ziyafetinde boJ· 
tepeden bıhaetınlt 1 

- Ne dı•lf 7 
- RoktaD kalan kıamı r 

ğı9JHdmJmış, &1111 bfr ba e 
ı•tlrll•fo, 711111 Boıtepe :·ı:::~ 
ıOrla çıkılamı11cıl1 için 1 • 

da o•· tanf1• fıteyH yoluuı• 
ı1•t1• , tırdıadın yaptırılması 
ıaıımııUr ciemff. .._, m 

- Belediye relslmll • 111 • 
mer Yarıabıyık orıdamıy4ı ft» 

ltu sOıleri lşlttlml ? .. , 
- TabU dlaldi V1 

11 
ima 0 

' btuDm nr ,. •aaasıada .ta l• 

ettJ. ıiııl 
- loztıpe la an a.aayı aaıı 

dlaçletllr ve Karacleall 11 • 

ıuıa.-ı eadır bulu.ur ı.ır tepdı· 
b t QJtrlD e 

41.lr. Bunıa.ıa ıyt bula· 
•l•11lr ola" 11ları mın 

d '
11grı· dulr Buuıoıa ıularıı 1 

• . tıcllt Boıtı· 
larıaı bırakın bır ' ' d ~ 
PHfn bol auaeşt ııtıadı, ' 
fi dealı rnııtrlarilt .tolu ııava• 
11 lgladt tQke.DJlleS blr O:u~~ 
11hlbl olur soıtıo kı • l bf 
.,1uı .ıor lsr için Bost pe r 
u1ıt ikllll"r. 

0 - Beled(JtDID BOıtep• 'ır. 
h1111ı tenlfe ettlrıaısl blıt C • 
tıçı Iık ııazwoıa ,n,ı ~ır eaer 
.taba k11utlırıtık 1 lal 

- Tali il• Beledi,. r: k 
o .katlu iyi aalatınışlır kl; :u
dabı neler, •• 1•01 • 11rl• 
l•••k. 

- latıUıll tardttlDI, iki· 
ıiadeo de Allaat raıl oına .. 

_ Furuncular ılrk•U dla 

plfk.la ıkaek 91kar~: çaakO 
_ Aferin deme ~; atıl· 

lalı faruocular şlrk•:aııt et· 
Jua maatutlırl~ '•kat 

1 dlynrDI· • 
m11lıl tımeH :ı ekoıttl Hr· 
rarıa tekrar •Y lat nuımıı 
•••· çij tıkırır11 1 

1 oıktıjı kırlar bıtırmı 

- sıae111a bıatel rl ço~•· 
tl r yııpıllfO'? Iı1or, baaırlı a fJyallırda tın· _ Bile ae, 

1 tııktııo •oıır• · · · 
ıUAt O aa ıOylQJOUtıDUf, _ Dotru 

1 &tın sonra fil nı '' rıkabat ol4u lstltadesl il 
rtratluda bılluıs 
olmaıaılıllr 1 - b 

- Fındık rıyıthın ma ta • 

1 d Uuaeatcıları lllD 
ıllf n letı B • 

1011 6flllB1ork bOküm tlmlıe 
- YllkH "'i gıaa clua 

'8 bDyllldertmlıl• !a• ı .. 
- --- Doktorlar da uoculutı 

bıtlıdı ? ıyeyf ane?:lak· _ y ul 11rDl 

ta :arıyorlar galiba 1 Seyyah 

'· vıen ..,~ ror11' 
"''anan 
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snrm~ne a~!0 bukuk mnh- Kiralık Ev 1 Pa_z~rl_ıkl~ kereste satılacak 
keınesilıden : Beşı kd üzü koy en t •t ·· il üd ·· J ·• lT ·· d 

941 _ 149 Muhittin n•ahallesinde . _ .. . s ı us m ur u5 un en: 
lf.nstıtumııı ırışaat · · · d 1c· l d h·ı· J ınrmene onmrllk ldare2lae Tahtani. fevkani yedi oda 1 le ' ' ıçın aşogı o ı ı.ırt ar a ı.ınai! 

lı. .. r•tea memuru Mustafa Ya. t / · h · \ paı'lr ' la kerrste s tm olm 't ... ~ mutbak ve aş ıgı avı. 1 S ne N. ır. 

pau &Qlu tarafı••• mnddea aleylı üst kattan deniıe nazır bir 2 .. a~ı çamlar çırtı lı olacaktır. 
Yarak.ar k.lytınden muk1m boı - ,.1a l ı_ 

e 11 kiraltktır. Daha ziyade l 'ar "u'u cız bıdaklı ve düzgiin lcesilmiı ~urun eılr.l ııımrlk memuu r o acaktır. 
Kemli Yalçıo aleJhloe ikame izahat almak, görmek ve 
ohıoan 272 lira 11 kuru~ avanı tutmak isti~enlerin Sami ı ı· d

3
.
1
- lcKereıteler Trabıonda ,,lsferilın ambar• tu· 

Paranın. lıtlr4ladı dav ı;ıııdan cto- ım ı r fc• t · • 
DedeoA/u mağazasına mü· ..- ır. lııyı yapılmakt olan tluueıaııda '' 4 

mnddea aleyh Kemal Yalçın racaatlaTI. lif le -
1 

Kerestelerin beher metıt mtlcabına ait fiot t~/c-
na•ıoa çıkarılan davetiyede T•· lla"". mec~ap arı 10-J-191-T aününe kadar ıön<iedlecelctlr. 
rllen meııruhata oazarao tliyarı ın l • 

v ' M"lc Eh' l ftbara :ldlp mahalU ikam ti bal· S trmeae 11UJ• h•k•k ı tarı at arı : 
1\ olmadığı aolaşılm sı Or:erlne mabkemeaindee : Metre milcabı 
sebk .. ea mtıddelnlo talebi ıze. 9:i1-H ->arı'4m 
rlne mftddea aloyh b. kkında SQrme1ıteolo Baştımar to. 45 3x15x4QO 
ı.ı dantlyenla lllnen tebliğine ynod 0 ~·k otullanıdın Ştk. ve lllmn _,,, ay olarak taylaloo 

~~ 5x25x4no • 

karar verilmiş oldnğandan teri- rU otlu llyas karm ve Yak.wp 
hl llhdao itibaren mliddea 0 • km 1-'atma tarıfmdan ketaıı lı. 

5 sx2sx400 
10 jX2jXf00 

Jeybln bir ay içinde bin t taba· yas al ybtne ikame 8Jletllil 
tı 'fucut ıtmeal v ya yorlol bll· nlkftnının ıOblltO dnasıollan 
dlrmeıl veya 1u:ıul0ne tevfikan dolayı yepılmıkta olan durnıma. 
blr nklll kanunu göntlermosl tlı: mQddea nley hyaına diyarı 
nkıl takdirde hıkkınd kl mub ahara glıllp mıbılll ikameti iel. 
k menla 217abee icra kııınacağı u olmııdıtıı:ıaa bıkkıcdakl tlı. 
t Ug makamıoa kaim olmak ntlyenlıı lll\nen tebli"" e~ıı .. 

111 Qzre ilAD Olunur. IS • ------:-------! balete Kelıaıdltludea mO•delnla 

10 4x25x400 
20 6X22'<60Q " 

• 
Begaı ç4nı 

• 30 1·5x25x,oo 
• 70 jX ]{JX400 

--· 25 J'5X20Xtf00 

P 
~-----....______ _______ -.,....._____ ----

azarllkla çimento alınacak 
Be~ikdüzü köy enstitüsü müdürlüğünden : 

İlan taleil 011rhıe .hıkkıotlıkt •u 
Snrmeoe Sulh Hukuk Ha· bakemea·a gıyaieı leraaı a Te 

kJmllainden: 941-117 gıya' lurarmııulı ııaaen ltblltfn 
SOrmenc Zırnat Bank111 karar nril~lş ve mlld•ıtıı bir" ,, lE~stitün:iı inşaatı için 3000 t•rbfl pt:>rtl ınd fİmento 

a.ıar '" sa t ·ı 
t rafından mllddolaleyh abo kö· •1 olırak. tayla kthımı, Ol4fu. 

1 noden llnaan oğullarından cater tından tarlbl llhdıa ltlbarta 
vo ııll Te uman aleyblne ikame •Dfltlfl!l aleytıl• "r •y lflıtle 
oluoon bankaya alt ıııızı için blızat HJ• uıulQoı lHflkan 
eçrl misil davasından doln1ı bir nldll k!\nau ıonderllleıı 
y8pılm11kta olan duruşmadıı mnd aksl tıık4tr'o mubntımttia i•· 
delaleJblerden hesan 02ıu AUnlı 1ıbt11 icra k.ıhoıc!l~l tellllt illa. 
dfyul ııhare gidip mahalli ika. kıfiillH kaim Ollllak: Qırı ili 
mctl belli olmısthgıııdın hakkın- oluawr. 0 

1 
re 1 e aıoğıdtıki şartlar dalaılinde aatın c lınoctJktır 

t• , - Belasr çimenle torbasınıt 11it f itat t hlıf mek-
p .ar~ Z0-5- TJ-IT güni:ne kad ... r hildirilec ktır. 

Y - Çimento torbalarının o.ğzı mühiirlıi olcc1Jktır. 
J ırtı/rnış açılmıı terbalur lcabal cdilm1. z 

•dili - Tor6a dlpoıit sı ,imentolar alın ırken tediye 
p ;0:•la;ı tesliminde geri alınacalctır. 

e~ll L Çune•tolar Btşilcdüaüntlc sahilde okula teslila 
ttakl davetiyenin teblltalz kıl. 
dıtı cltıetle sebkeden mnddelnln 
talobl Qzeıfne m!lddel leyb ali 
hakkındaki davetiyenin llaaeo 
teblltlne ve cluruşmamn 1--8 
9.U perıembe gQaQae tıliklrıı 
karar verllmlı olduğundan tarihi 
Wlndan itibaren mnddeluleyb 
elinin bizzat lsbatl vncut etmesi 
voyı usuııne teTflkan bir vekili 
kanunu göadermHI ve madde
Uıı bir ay olornk tayla edllnalı 
olmasına bloıen ıkıl tdkdlrdı 
hakkındaki muhakemenin 2ıya. 
ben icra kıhnacoeı tebllQ m1 • 

kamına kaim olmak Ozre illa 
olunu. 

ilan 
Snr•eae Aıll1e Hukuk mab 

kemealadeo: 941-49 
sormeoesln bQJOk gorıor 

k&7811dıo ıeblr otulluıadan 
suıe1maa km ane veklll lbrı. 
hlm Oıdeu tarafmdrıo mQddef. 

ııleJh ayni kOylil a zehir oıuı. 
Iarn:ulao mehmet otlu paın ve 
rur kası aleyhlerine ınrmeae 
ıısli1e hukuk malıkemHiodt 
ikame oluoen ketaıl Tereıeden 
dolı11 feshi tapu dnHıcıa Y•· 

pılmıkta olan duruımasıntlı 
mllddılıle7blerdea mehmet ottu 
paıı ıeblrla diyarı ahara &ldlp 
mııhalll ikameti me9bul bulun

.dutu 'fe mamıaı çıkarıl o dave. 
t11elerhı semeresiz kaldıtıadaa 

sebk.edıo maddel vekiligfrı talebi 

nçhlle pa~a hakkındaki dnctl 
yenin 11anon teblljhıe vo ll4a 
mDddetinlo bir ay OIRrak toyl-

loe n duruşmonuı 6-6--941 
ouma iDnO saat ona t • 
kafir Terll•ff OldU2Ulldan tarihi 
Uln•hıa itibaren bir aY içi do 

mllddehıleyh peoaoıo blzz t veye 
ueulOne tavflkcn bir T kili k11 
onat gondermeıl oksi trıkdlrd 
bııltlundıık• mutııkemeoln gıya. 
ben fer11 kıhnr.cağı l bllt maka. 
JDIDI kaim Olmak özre llta 
olunur. 

Pazarhkla irsaliye 
yaptır1lacak 

Belediye Encümeninden: 
Belediye talasil•t doirı. 

si için ( 100) cılt tahıildar 
ır igesi pa:arlılcla tabet. 

tlrilue;i11den taliplırin Salı 
,,. Cuma ıünleri so11t { 14) 
de encümını müracaatları 

ılıin elMnıJr. 

• eıııdlr 

Erzak ve Sai.r Ek ·ıt ·ıı A Beıikdüzü köy E . e Si me anı 
Nevi nsbUisü ve Etit k d l d Mılttarı men ursu mil ür üğün en : 

-~::L-:----~K:.:i::10:_~G~r, M•l.ı•••• be4ieli Tut•rı Muvakkat temiaat 
EOkdıack 8\0to ~ 1. Lira K. Lira K. 

ua 170000 14 -·-----------
Piriaç 8000 1 1/3j0 850 50 
Makarna 5000 "' 50 2f>'.:.O 191 ~5 
Ua 300t S6 3520 284 
Keame ıeker 1500 24 IEOO 185 
Toı ııltır 35H SJ 720 Sl 
Saiua /iOO ~9 1855 ta9 
s.._ 1- 0 t7 nı5 12s 
Fa11lyı(1ek.er) ;"> O /J 705 i2 
llehut ~~ 2l 225 ı6 
Bulr•r 3000 20 820 ts9 
Kur11 aetan ~oto 13 400 ıo 
Patateı lOOt ~ 610 51 
Ttrı J•tı o u 
Tıu lziha 1000 7 lot 22 
Zıyti1ıyatı ıooo 110 709 .sı 
Yaaıutı lHe 15 1800 t60 ç., 60000 •dıt 80 1 so J 1 
Kurıı tlılaı 'O ı 1200 ~G 
Şehriye (tel) 

1 ~~ ~ l~~g i~ 
~~~: iaıir 100 as 880 C>l 
~.... ıosoo 21 185 1 
Kara ot HIO 10 250 /8 
Sirke 8000 7 /008 81 
Tuı 1000 6 378 28 

2500 o 6 Bıyaı peynir l5QO 12 •& 3 
Iııaı payııir lOOO J 120 9 
Zeytin 70 125 t 
Hıyar 1500 G~ ıeso 78 
Pıtlic a 1000 •elet 31 6~0 48 
Piriaç an 16000 1 60 578 4'.l 
Snt, Joturt 1 !a~0000 1 so 75 5 
s.ı,. Q\I so 240 18 
Talııa belvıaı 7f.ıO 12 50 30Q 22 
Tazı f11ulya ?~ tO /625 121 
Tııe kabak 5000 6/} 300 ~'.l 
K1ru bı•ya ıt()() 7 .SO 600 45 
Koy .. ıti " 7 JO R7 5 2~ 
D&11a ıti 12000 70 375 28 
Sır•ıaak UOOO 35 a.so 26 
Mırıiaek 200 2S •200 J/5 
Doaateı lSOu 50 3080 225 
ır•ık 5000 25 100 28 
Dolmalılı. biber ~00000o 8 375 1 

Sıl•••ra J•pralı. I 500 40 ıttO 30 
Gu Y•tı 10 '400 30 
Sofra lu.ıu .20oo 35 500 a7 
Kayısı 200 26 625 39 
Liaoa 1500 10 52t 3g 
El•ı 16000 80 ~O J 
Perlalı.al 5000 •4.t 5 1208 90 
Pir.,a 1000() M 760 56 
Top labıaa IWOO 2 400 10 

ıa 
t3 
SrJ 
86 

75 
50 
60 

25 

8S 
75 

S5 

38 
75 
75 
76 
61 

51 
88 
M 

13 
13 
2S 

50 
13 

50 
18 

Si 

Mıytloıaoı lOO() 5 200 15 
Tel kadayıf ıoooo d 5 150 ıs ~5 
Tuı lıeir 1000 •••t " 100 7 50 

ı - le llı:ti tOOO to 200 76 
94 2 tarilaiae lııd 1 . hl kly ••ıtitlıl 6 660 4tJ 
ora beı r•• • ar ıl.tiyııı olaa Juka vı kiy etit.ıılıri . 60 4 50 

2 ltidıtlı •fılı:. ıkaitt• rtia •lfred.lı Y•&ılı Y•tiıtir11ae k•raunun 1-7-947 den 81 - 5-
- Ş1rtıı l .,. 1r..... "•alt • . 

1 _ . •• e, hır rla •lı:..ı aıtııar, • 11111 7 -5- 94' tarihinden ilibHen 
teıeltku 1ı: • Elı:aıltaı 2a-s-e41 4a rörllebUi, 

O•ııyoa.t •••a 1 • 
' • Y•ıııtl•••lı:.tır. r •I l&lt 'ao d 
~ : ~~~~~t ~••iaıt •ilı:t.rı la • ' 

1 
V •kfilr.ılair lı:ua11 belediye dai111ınde mil· 

6 1 ı r tııaret o.t ... 94 " •rı.lı.ıa 1a· 
raakbuı vı -it •tıklilorla 2491 •••ıralı :•Yatlı •14•~~~~t~ı .röıtırilaiıtir. 
llıtle.ıfode ;• .tuııılırı11 •uiltaıye ba 'ı. •••ıq •• laefiıel 11

' belr• lbraa edıeeklırdir. 
oauıyoda ibraz edtoelde •·' .... Mr ... , 11•ficleıl ılika11tıaa röre muvalı.ltat temiad 

r ır. ••••liae katlar tıtiarik tdeHlt ve ekailt•e 

1-t 

vapurdan sahile,sahild~ 
vapura nakliyat eksiltm 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden 
Pulathane inhisarlar idaresinden vapurla 

edilecek yaprllk tütün ile boş mamu/8t sandığı ve 
şamba ve vapurla gelecek ambalaj levazım. denk 

ive mamulcitın vapurd8n sahile ve sahılden vapura 
kayık ve bu eşyonm ambarlardan sahile ve sahn 
ambarlara kadar hamaliye nakliyatı şartnamesi mucib 
10-5- 7941 tarihinden itiboren 24-5-1941 tar/ 
müsadif Cumartesi qünü saat 11 e kadar 15 gün rı 
detle eksiltmeye ç.kanlmı$f1r. 

Talip olanların şeraiti anlamak üzere bu m 
zarfında Pu/athane inhisarlar Müdürlüğüne muracJJ 
ilan olunur. 4 -

Sosa kumlotılmosi eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Trabzon - Giresun sahil golantla 16, Trah~on -

sahil golunda 1 ;! kilometrelik şosa kısmrnın lcamlatı 
ması için tan~im kılman { 2822 ) lira ( 67) icara 
ktşfi üzerinden 21 fÜt! müddetle çık ek!iltmeğe le~ 
mDştur. Mu'Oakkat teminatı { 211) ·;, { 70} lcur 
Eksiltme 21- 5-9<11 tarihine çatan Ç .rş:ımba tünü 
15 de vilayet makamınd'.l toplanacak olan daimi 
mende ihalesi 9opılacaktır. Ktşi/ ot ıa1tnamuini g4 
istigenlerin her tün er.eli.men kalemine v~ talip olan 
muaakkat temltıatlarile mezkur tün fJe sautta emeli 
murocaatlnrı. 2 ..... 

Açık eksiltme ile sabun ohnac 
Mot. Sa. Al. Ko Reisliğinden : 

T - 8 Ton sabun açık eksilme ile sabun alınac~ 
2 - Tuhnin edilen bedeli 3600 lira teminatı 

lirC! dı :-. 
3 -Eosa/ Kolordunun bütü11 ıarnizonlarında met1C 
4 - Elui/tme 22-5-941 Perşemb~ günü s11at 10 
5 - isteklilerin belli gün ve saatte lcomiıyona 

caatları. 2 

Açık eksiltme ile sabun alınac 
Mnt. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - 3,5 Ton sabun açılc eksilme ile satır(alınac 
2 -- Tahmin edilen bedeli 1680 lira ille teminatı 

liratlır. 
3 - E"Osaj Kolordunun hütürı ıarnizonlarında 11 

cuttur, 
4 - Eksiltmesi 21-5-6~ 1 Çarşamba günü ıaa' 

dadır. 

5 - lstılclilerin belli ıün "e saatta komisyona 
caatları. 2 

Açık eksiltme ile pirinç altnac 
Mnt. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - 5 Ton pirinç açık eksiltme ile satın alınac 
2 - Tahmin edilen bedeli 2/(]0 lira ille teml11etı 

lira 50 karuıtur. 
3 - EfJsaf Kolordunun hütin garni~onlarındtı met1c 
4 - Elcıiltmesi 20 -5-9./-1 Sali tünü stıat 10 J 
5 - /strlclilerin belli tün ve saatte komisyona ~ 

catıtlar . 1 · 

Açık eksiltme ile bulgur ahnac 
Mnt. Sa. Al Ko Keisliğinden : 
t - Oo ton bulgur uçık eksiltme Ue ao.tto ahnıcaktt 
2 - Tahmin edilen bedel 2400 lira ilk tem\eatı 180 Ilı 

s - Evs1f kolorduauo büttın guotıonlarında mevcul 
4 - ~kılltmeıl 20 ~ayiı 9'1 Sah 2non saat ondndar. 
5 - lıteklllerio belli tlln ve saatte ko.mlıyoaı murıcı 

Kaldır1m inşaat eksiltmesi 
Belediye Riyasetinden : 

3 

1 - Atoparkın ,lm•linc tesadüf eden meytlanı 
/alt kısmının nihayetinden baş/agLrok lise öniindelc.i 
hale lcadar olan (3095) lira 78 kuraı bedeli lce,1/ll 
piyade kaldırımı inşası on sekiz tün müddetlı aıı 
siltmeğe lconulmuştur. 

2 - Eksiltmeye iıtirak edeceklerin, hu /c.11/,il 1. 

atta ehliyetleri olduğuna dair na/ia müdürliiğü11dın 
saddalc bir oesilca ile 1940-15 4 l senesi i,inde tic 
odasına lc.agıılı oldaklarzna dair licnrd odasından o 

miı ayri bir f1tsika ibraz etmeleri şarttır. 
3 - Muoolckat teminat (233) liradır. 
4 - inşaata ait şartname örnekleri helıdige 

i,Jeri müdürlüğünden parasız alınabilir. 
5 - Eksiltme 20 Ma11ıs 941 Salı ıiinü saat 14 d 

/edige enı:ümeninde gapılacağından gakıı.rda fJasıf oe 
ları haiz t•liplcrin agni tün ve saıJtte enciimenı 

cac:tları tltln olrınar. 2 


