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En mukemel Radyoları -en 1 

müsait fiatlarla ancak l , 
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i Müessesesinden tetarık , M AY 1 S 
1941 Haftada lkl defa eıkar Siyasi G n z ,."!te ~ Trabzon 

S u s u z 1 u k Ç e k m i y o r u z ve Ç e k m i y e c e ğ i z 

Degirmendere tarihi devrini biHrdi 
yaygaraya lüzum yok 1 

Değirmendere $uvıınun fltl •DJunn taşıyan eski çttşmcl•r 

figat milctarınr çoğaltan binbir meıe/a gürtd" 10 ton su fltrigor 
rni~rop 1atağı oldujurıu hi~ hir iJi iıe geni ç~şmeler yeni suda" 
kimıe inkar eJemu. Tifo •erem günce buna llHan dört luıı miı
"••afrı tibi çok korkunç hasla· lini vernektedir. Şu halcikat 
lılclıır tın.ılil eden oe nihayet karşı$ınJa ıehri gubal4ga dön . 
•a11w~ k urbanlar veren bu ınıJ· dıl ıelcllncle faıoire Jeltıtnrru/c. 
lt:voes u~gun nice aile ocaklarını lıu lıanıi bir malcıat trılıtintle 
ıö11dirdüjıinü bilmek için bu .11agıaraJa bulıınmakt•n 6aıka 
iılere yakinen 11uka/ pegJi ftmiı bir ş ey değildir. 
olm•lc ı.-~ımgıllr. Yeni ıu tesistı· Yeni ıuga ferıkalacle bir 
tının hıuuıi ma.ltt9dttı i#emeğe rafbd oe hücum <ıaı dır oe bu 
ba,Jariığı ıiinlerdı, ıanl bandan da pek tabiidir. Ve bir aradtı 
bir kaç aı ıol!l t:leğirmındere bulunan 10 . 15 eıı için Beledi
suı• .. un artık şehre ıolculmamaıı digeni11 bir çeşme lcurmaıı ıaı•· 
lıakkınJa 11~ıri9atta hulunm11,tuk. §Orti temenni olıa da bunun 
Bdediıe ba nı#rl'gatımı• üzuine kabil olacafuu iddia etmek man 
h.er ne dil1iinma4ıe bu bataiın tıki •;,. dllşünce malua/ii.,.üdii,? 
ıehre tH~ccüh tJcleı& goluna tıka · Bedeli mukabilinde ıu vermekle 
11lam.ıştır. B•ıün ba 6U ıolıınun mükellef olan Beledigenirı şıhre 
bir tarafuıdan bHulJufonU OC cejerlftendere ıagandan kat kat 
bu Hbtpl• defermendere ll!JIUlta fasla •• oırtn .. i oe Bel-tdigeg• 
aıt bütçede bir tslui•at olmadı ait şuıan muhtdif uaşıtelarla 
fınr memnunigetle laaller almak ue ücretle tfller• sa taşımalarına 
tayız. müıaaa• e t m e • i o• hııl-

0, ıü,.de bir bozulan def11r- lamıza a•ami kolaglıiı fÖdcr-

Her vatandaşın tesisat gaplırmak 
11.zere Beltdigeg• fJakr muracaatı 

$lrttga k o n a l m u ı fle 

B e I e J l .'I e de Je tlurm•dan 
ıeceli tflndıhlw teıisat rptır
makta devam edigor. Beri taraf· 
tan d tJ d tferme11Jeı tni1t oalcti/e 
verdiği ıııgun bir le.aç misli f az 
laıında ~·hre ıa •ırillvor. 

Bul•şık ı u l • r ı ettren 
eski çeşmeleri1t gerinde ataıagıınıı 
hem de 15 f• ·daşi/e dalırı hol hol 
ikr•m ederı geni Çli n•J,,. kurul
muştur. Bu oaaıta cıe im/canlar 
karşısrnda amumt ıılıhatı daiMa 
tehdit ali11uf ı ba/n,.Jaran de 
f4rmendere SC1guruın tekrar ıehre 
oerilml'"sini Ülemek •ıe böyle bfr 
iddiadtı hulur.mak Jojrumudur? 
Yapılacak bir iı .arsa o da hu 
günklnJen bir kaç misil ftnla 
teıisat oüeude ıetirmeklir, Bu 
•İheti elacmm igttle nazari dile 
kate alan Bcledige de tesfst1fı 

ga11makta olun teıkifdtı gıniılet 

mige karar 11crmil[fr. 

'1len.dere ıu,u yoluıe• tıımir ttti· meıi tenkidi değil takdiri mucip •---------·------ • 
"reele bir t. h $ i, at halen oir harlisedir. Şidd tı· 
8eiedige hii.tiHinıle mıucut ol- Günün U%UR $OtJtlarcnda S'J· e 1 
Saq,,, Bcledig• ,in. ha mahut atlarc.ı k•prılı lca!Jığını törmek.te Muharebeler 
'"Y• ıelıre •olcaca.kn.ıgJı ? o/Jui--u• .,.,_.ı,.,;,. I..;;.;,. •~ 

Q. 18 lncl yıl - Sa1ı 279[) 

Süngü 
• 

Muharebeleri 

Edebilirsiniz. 
t 

T•cliyatta HQmı kolaylık ıraıteriJir li 

'~ .,,,-----.......-~--~ 
11 ~ahvede Sohbet ·, 

4k=- -----.____.,,4 
Londra 23 ( a. a. ) - Ne diyorlar 

Düşman muvakkaten Kan- Ne konuşuyorlar 
diya ve Rosuoda tutunmağa 
muvaffak olmuısa da şiddet . Ne düşünüyorsun llos· 
li süugü muharebelerinden tum. binin yarısı beşyüz ... 
sonra Alman müfrezeleri im . O da sende yok I 
ha edilmiı ve şimdi bu iki Ya sende varmı YI ? 
mevkide de vaıizet memnu Ef~ndim lş reviş 6yle 
niyet verici bir haldedir. değil I 

Dün gündüz Malimoda - Nası/ya? 
muvakkat taarruzumuz kıs · j - Yalanılığa , dubaracı-
men muvaffakıyetle tetevvüç lığa sinirlendiğim kadar 11/ç 
etmiş fakat daha sonra düş bir şeya sinirlenmem! Söz 
man bu bölgeye mühim mik verirsin. söz alırsın, haklka· 
tarda takviye kuvvetleri in- tı anlatıram. doğruiur der, 
dirmeğe muvaffak olmuştur. teslim ederler. az bir zaman 
Harekat .deva~ et~ektedir . I sonra hava değişir, işin a/

Kandıye boJgesınde Yu - tından bir çapan oğlu çıkar. 
nan kıtaları da pak büyük ı bir kaypaklıktır. gider/ her 
bir ~ahramanhkla döğüfmÜf · hangi bir bağ ve irtlbattın, 
lerdır. her hangi küçük bir men· 
Yunanlılarla faattan dolayı karakterini 

zedelemek. haysiyetini to· 
Almanlar katıamak oıur mu. oım111ımı;> 

. - liliırma. acanım. tıy· 
Kahıre 23 (. a. a. ) - n~tsizler. sütü bozuklar ek

Girit muharebeıı henüz teh · sik olurmu hiç ? / .. 
likeli olmakla beraber Ka. . 
L • d k' .. b'tl h ı· h - Dün tuhaflyecılerden 
aıre e ı muıa ı er a ı a- ı J bf 

d k. · tt birinde alış ~eri$ e•en r 
zır a ı vazıye ~n memnu- A ' • 

niyetsizlik göstermemekte zata raslaJım. geçı~emlyor· 

De;er•cntlıre ıuyanu ueren /erde doldurmatlılı bo$ bir kar Qf uyor 
ç~lmt aliıJI pek m•balaıali kalmışmıdır, c.ıe lcalıgormu ? 1 
0 leralc ve ha <.ilcatın tcıına çıkı ileri ıürülmelc istenilen ba~ı Kahire 23 ( a. a. ) 

dirfer. Alman başkumandan muş. kazancı kafı gfllm/
hğının tebliğlerindeki sükut yormuş. sonrl1 ôaşkil bahse 

1 
bunu göstermektedir. geçerek pokere pek mer•kı 

Umumiyet itibarile Al olduğunu . kare kuramadı41 
ltıralc ifade •diliyor, 811 çeıme· sakat iddiaları• tahtintle mı1$· Girit vaıu hakkında beya · 
le,.;,. adeJi 50 Jir. Ve bunların tetir Hbeplerdt n oiri de şudur. 
dcı 35 adedi is/eme/ete idi. Yeni D•icrmırıdere sugano oılren 35 
ıuy• ıehre tffni eJen !Jtfli ~ı- çeımıden başlca t!olrde bulunan 
:• •eledi ise 50 ge yakındır. Ve çeşlftelerin de lcurumaııdır. Bu 

mao tab'ası bidayette çok akşam uykusuz ka/Jyormuıt 
t . d b · d' k b - Geçinemediğini söle· 

Unları,. flflrim lcabiliı•tl iae gayet tabii bir neticeJir. Yeni 
eılcUerll• kıga. lc.a6ul etmig•cek $agu eol•rine almalc. lıtegenlere 
~deJir. Yani Dcj•rm•ncert BılcJige müıkillat mi ıösterigor? 

--=~:::::====~.,.......================================"'====~ 

Yerinde 
bir temenni 

Akçaabatta 

gençlik bayramı 
,,. .809ralt. it.unun •• t11lin1•tn11- A\'.çsab11t (Hımui ırıııltabi , 

e•ın.Je, elfit taıınaıe aancd:. rinden) - Kflsabarruztfa 19 Ma· 
la,.,J 

natta bulunan askeri ıözcü çe ın ar e ın ırme ve u . b. . 
d b · k b.. ··k b' yenlerın ve her lı ıtmış ıunlardırı söylemiıtir • Ma· ar eyı ço uyu ır taz· . d"' 

limo harıç olmak llzf!ı;e Gi· ı yikle devam ettirmektedir. de pok=rsız yaşayamhal,:,_kıaı 
· · . B 't ı y ı ı anlatanların tek cep e ı aA ritte ışler heyetı umumiyeıı rı anyuı ve unan ı ar Al '-' 

d b · k · · zanç menbalart oluuğuna 
itibarile iyi geçmi•lerdir mao ar esıne ço ıyı mu· .1 

.,. • k t t · · d' d inanacak saf dl ilerden ueğl · tiddetli muharebeler devam aveme e mış ve ~ım ı e l' 1 
etmektedir. bunu müteakip eden darbe- -'-"'-----

1

- lere mukabele etmektedirler. - lldananın topraklarına 
Bütün mesele : Almanların bereket. Bir kıs boyu has· 

K 1 S A C A mütemadiyen adaya adam retlnl çektiğimiz sebzeleri 
atmakta daha ne kadar de bize iki ay eve/Jnden ikram 
vam edeceklerinin tayinin· ediyor. Tiryaki ... 

•-"il~. •fl.•af ve e/4,..etler turlh .vıs ııaçlik bagramı geçen gılfl 
uı ""'' B Harp tiryaltiıi. oyua tiryaki· ''· 111Lıcaaı $tınc•jm nazaran tfoha zenıin bir proı 

r.tc&1ndu L _, ai , nı•bıaalak tlryakiıi, uyka füya-

dedir. - Orası öyle amma to· 

C. H. H. matesle hıyarların salatası 
daha başka bir akşam ne· 8 .. ,u et 6lçilftl •uııııen ramla lcatlanmıı , ıençler E6edi 

rorızdan ve•• rıilceldcn ıaprl· ıef Atatürk,iin adz htıtırasını ltiıi, ÇIJ' tiryakisi, si&ara tlryakiıi, 
:ıı Alem Je,.ilen Ag _ Yıltlı• gar/ederek, Milli Şef / $ m e t •u tiryaklııi, bu tiryakiıi, hasılı 
r.ılıınac•lctır. Bu alamet ole.alla- /nönü.'tte lc.arıı ÇÖ%Ülmu balr/ı . daba ne bileyim çeıit t•ıit bir 

Vilayet idare hoyetiade şesi yaratıyor? 
- Gözümün içine bekıp ,, • C11mhurlyıt Halk Pullıl 11 "' askeri kıtala,,11 taıı-ak lıklamtı • ır defa daha tcgit eg ıürl tiryalr.i vaı , var a::na, kıle-t 1 ... beyetl reis Ali Rl:n Işılıa rl1•· 

•_ 0 cla;u. ••r.ca/clartla ı.,, ••a'·ı't lemi#erdir. Meraıime; bar.donu11 min 11c ı.uaciaid bunları• laiçbiri de· i d Ç b ı.. 
gülme. ben o huydan v•Z · 
geçtim I 

l 11 " "' sel n e ıtrf'lm a gOAtl ı .. fımı 
ıorll fftektetlir. Bıırtan/ ... LraL•r çalJı11ıı iıtilclcil marıı ile boşla. fil: Kahve tiryakisi.... f 

1 .. _. 11 ~ muhd ba 'ılık toplantııun yıp· . fi 10
" 9 Maıız 1•11liji11c• bıuı nılrnıı '" bir ıerıç tarafınJan Tiryaki d•ylpde raç•eyia, mış ve Pıırtt itleri nserln~e - Bu VlJZ hangı say • 

'•ı•klcallıre ait aancalclarm t•- bu tarihi ııinürı önemini ifade lce11dini kaptırdı~ı feyden kolay mOzak.erelPrda balunmrıetur. yedesiniz ; 
~·•inde •• ,,. ıelclindc hirer tah. erlen bir nutuk 1Öflcmi$lir. Bıı" kolay ıeri ılamıız: A lamaoya oöy vua1et lıeytttl yaz ınOnaıı~betı- - Cumhuriyette I 
,.:,a·a~;lt~afu ıörülmüıtür. Bu ~-~ $Onra mahtelrf A•por hare- ı. y;ıpta. lııriltere biyle yapae ık. .. le bıındao sonraki Jotimılr.rını - o gaagl say firedir ? 
1 ıı ınııın bir manı.,.a olJu. et ori gapılmıştır. J1&i giiniitı M'!' Uj olmıoın tek yol• vardır, Çtrtambı gQnlerl gQadtb yr.pı. dı 

B•,.,~ibi kanuna "" muhalı''tı'r, ıecni saat 21 de Halkeoi tem- cak.tır. Şehrin 16 mahallesin en 
~ ı ·ı k. l f d (H b • d" •Qctlt .. , n b11, böyleae de· d' 

aç gıl örıce bir rnalcawadtıtt il o u tara ın an aı ahçe) öıu•• m birinden bahse lfOTSUnUZ 
JlapıJmı, j L atJJı bfr pfgu temıiJ IQi/miıtir. V&m eder, fider.... l'b ? 

ı•n ,, ,,,, tamiıtt J1eti- o l l L L ga I a 
c .. ı olarak d Salonu Jolduratt HJJirciler bu pi. ı • im ıı.aava tiryakiıine: k 
ıa11lıılıfrn h':Jj dan 11erile11 bıı ye1i deflamlı bir neı'e tçil•dc :. Cı.000 çual kabveaiD Merı; . Ş3hrlm1zle hıuıamıt fltla· - lln/amıyaca ne var. 
/eda Lı·r lh 

10
"'" etmesi ıegr.tmi~lardir. lırlıden E•lu Alımdır •tlıı .. bı'ra-'er. bu sene sayfiye· 

A U ma/ ltıfzlntdz rtıl ? r H Çılı:bfUU b•bH alıaCa fÖzleri k d ~ .., Uı ..1 

rıncalr. "•• r b' 1 parildadı. Ôyleyı. barlAldi ven B Ahm•t blr buçu •Y aa e· Je,de kiralık ev kalmauığı 
liittderlc.r'im t ın~ -_;Jak.l ~dit Rıf ki Ertan ite aöro Merala!• ·rrataaoa &rHID• iİ tutulduğu baıtshktın J.l!rtu- 'b. I JB nı"y•t edllebi· 
k il epcslAuıe 6u/unma11 ., 1 mi &. $ J Q (1 Vef t et gı J 0 S8 Uı "" 
arıu,.e,. k b AL J'J R clak i IDHafenİ• Da kiymeti var, ıı yara.. •! 

1 r n it • ? Tı k d I eue ., 
pclikt 0 u e ı en tahta '•· ize köy bürosu memuru miş ve ceııaıeıl Kavaklıda ki lir mi e o a ı .,. 0 

lard •rt"• elde taıına• bagra/r.. B. Rıfkı Ertan terfian ıeh . •'&ı;ı y•k.arı bir haftılık meHI• aile k.abriıtaoıoa defnedll •rilştir lira istiyorlar J 
"•rll,. ~L~nclurulmasuea •ihaget rimiz köy büroıu memurlu . Ha, a, altı aylık kalan itıtiyHı te- Merhuma Allabtaa rahmel dller _ Doğru. bu hesaba gö-

m~,,,., 1 "'k. J •id e:ıi14i tleaek.. kardeşi 1 RO~tll Alemdara ve b l 
lerden. "'c• ~ a. a ar teşekkül ğuna teyin edilmiıtir. Tebrik Kallv.leriai ıaklayaalu var· kederli ıtleal etradıoa .. ~ırlur re şehri daha sırin U u· 
~8 ~ •"1

'"· A . G. eder muvaffakiyet dı'lerı'z. yor'Sunuz? f.. S•ıyyah aJa ııuar beueııtu yapanı l dileriz. "" 

T~okşam Yıldızda •• -ı-- ı p 1 h f 
Urkçe Sözlü: UÇ pa ~ v acı ar o is a iyesi 

" 
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Belediye akarahnın icar artı ması 
Mı.,lcii No. Cinsi Muhammen lt.ıq TemintZiı Muvok 

meti U!'a Ku. kata Lira Ku. 

Jılu•ıleıpaıa·HunHlcalc C. 
• • 
;, .. 
.. .. .. .. 

---
2'9 Kaııir kaluıe 
273 DüH4n 
271 
275 
177 

• .. 

_ _........~ _ . .............. -ıe! _ _ 

39 37 
6 
6 
6 

Trabzon ekmekciler şir~etinden : 

279 .. 

52) 
80 
80 
80 
70 
59 
50 
80 

5 25 
3 75 
3 75 
6 

Cemiyetimizin ıenelik toplantısı 28-5-j41 Çar· 
ıamba günı1 akşamı saat 22 de yapılacağından umum 
azanm Gemiyet binas nda hazır balunmalnrı,· eluoriyP.f 
temin edilmezse mefJcut aza ile ilctifa olanarak toplantı 
tekıar ilô.n edilmeden 31-5-941 Cumartesi tünü •gttl 
saatte qopılacağı ilan elunızr . 
._..=--.- ~ =-. . .. .. Es~alc .. .. 

Afo/Iİ
0

bo er••r•,;.' C. 
/slcendupfl'1a kuntluracılar 
Agafilbo eııuum C, 

,. Mtndertlc 
.. lrıurarıt C. 

Jslcentlupuşa me1Jdan C 
Dlia;hane laiilc6.met C. · 

/Jkı~dırp•ıa Ç~mlekçi go. 
.. Megtlan 
.. BeleJigc 6alu;t$f c. .. 

Aga/U6e önündeki pıırk 
Çerıı mmladleıi hal binası .. 

.. 
.. .. 
• 
• .. .. .. 
'· .. 
.. .. 
.. 
.. 
.. .. .. 

t~lefiigı po.r~·, 
At•/U6o Er%arum C. 

23i-1 .. 
233 235 .. 
2fJ0-212 Mojazu 2 ı6z 

24.26 2 göz. dükkan 
28 5 odalı hane 

233,235.237 J ti• dükk4n 
289 K8rıir •da 
311 oda ve bahçe 

17 Kıılop 
11 Düld:i,. 
9 Oda 

19 Dükkan 
6 Tütün kulübe 
2 .. 

2-1 .. 
Park 

1 Dile le tin 
2 .. 
J .. 
4 • • 
5 •• 
6 .. 
7 .. 
8 
~ •• 

10 .. 
11 " 12 •• 
13 ,, 
14 .. 
ıs .. 
16 
17 .. 
1& ,, 
11 ,, 
11 

" 21 ,, 
OılaLo.r 

KawGIUJtırdo~ etüo 
Y11t1catnQİ6t1li Yanında 
/,,.artı Latf•ll h k 

85 Diilc.lctin 
83 Bin• 

Tarla 
145 Hane 
176 Hane Çar 6 l lc .a .•o ağı n,1'1 

• ı hanetleki oda 
••'ırttJttlere B . Thr~ 

eledıye Encümeninden : 

170 
65 

100 
110 
45 
48 
5{) 
30 
30 
40 
85 
IJO 
80 
35 
70 

116 
75 
50 
,5 
51 
45 

45 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
75 
1, 
80 

130 
60 

120'1 
20 
50 
Jj 

72 
~o 
24 

12 75 
4 87 
9 
8 25 
3 75 
3 60 
3 7!J 
2 15 
2 25 
3 
6 j7 
6 
6 
2 62 
5 25 

6 70 
5 62 
J 75 
3 37 
3 7j 
3 37 

3 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
5 
5 
6 
9 

--~~' 10 
I 
3 
1 
!j 
3 
1 

37 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
62 
62 

95 
50 
30 
50 
71J 
12 
40 

80 

YaA:Qruia me 1c·· • 
ssnelilr. lterla 

11 
• ~ı, cını "" muhammtn bttlelltri yasılı btlttli*e akarotının birer 

Artırna:ı.JO-~an "'iifid.tle a~ık srtırmaga konulmuştur. 
lrlaeekket• mak' l -J41 Cuma giina saat 14 de icra etliltct;inden taliplerin teminatı 

uı arile ayni tiin saat f 4 tle encümene müracatltl11rı ilin elgnıır. 2 4 

11.~"1!"' •• ~0~~rlıkla gayrimenkul satış artırması 
koyll -.atı 

fSllJlt8a -- 1 C i n ı i Y. K. M. N. U. N. Miktarı Kıymeti 
••rukh - No. .. wi M. 2 l... K. 

~: " ~hlıtıa 18 bia.1' biı, - ~7' 742 T. 919 lı--~ 
'' 1 " 11 ,. ,, 944 T. 1757 2~ M. 
:: Raa" .. ,, ,1 943 r. 1838 16 7S M. 

E j••la ' biı ~ 5 biı ,, : 1297 T. 1838 J 09 4.0 M. 
'"·1~t 207' 

1 

~ 11261 .•• 36 hiı ,. 741 'r. 919 23 SO M. 

" 
" 

" bı ... 11 
iM" ., 

•aderpıta 1299·r. 919 37 2ö u. Olı:l .. " 
lllak 

" ., 

•dere A. " ,, c •• i •ral ' 11 

Sırafa&ı ıtı Mataıa y . -.. \1 
IQı .... ., 

942T. 
2663 

,, 1838 60 50 M. 
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ıoı.75 450 
91 460 

103 60 

6 69.76 20 
84 60 

264 50 166 
186 80 
212 50 150 
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Yak arıda ıinı vı t f 
tı•dit ıtiilmittir. ~il 1 yazıla flYriQlr ÜtılL . . 

1 l«flQ ••tıı 
b11lı: 3-8-94t t ·ı.· • 1 P•zarlık ıurılile ve peıio bedelle bir ay 

kOrdt ybde 7,5 tecnisaat •• ;~~~· •Oı~d.ü Satı 2011\i •••l 14 . 
rlle bırhktı defttrdarhk:ta to de Y•pılaoıtından taliplerin yevmı mez-

tNta.oak ko~iıye»aa milrıcaıt!arı. 4-'1 

Kırtasiye levazımı 
nakliyat eksil mesi 
DEFTERDARLIKTAN: 
7911 senei maliyesi Hazirfl ından Magıı tagl'sinı 

icatlar 1 rabzondan Ersurum e1e Gimilşrıne fJildgetlerine 
swkol nacak leı"ızımı lı:ırtarsigenin bir senelik naklige
ltri 22-5 · j41 tarihinden itibaren ımheş ıürı mütldet!e 
açık eksiltmerJe konrılmrışta1. Trabzondan Er~uruma nak
liye bedeli 2250 lira f ll! Gümüş n«ge J 5(J lirad11, 

lhnle 5-6-9'1 Per6embe tünü saat on dnrtte d~f
terJarlıkta gapılacclc.tır. Talip olanların tayin olmıan tün 
oe saatta yüsde yeJ.i buçuk dipe:itolarını ganlarına ala
rak kıımisgona oe eksiltme şartlarını a11lamek istegınle
rin iter tün lcırtaslge deposu memurlıığaıı• maretaatları 

ilin olanıır. 1-1' 

Su hakkında ilôn 
Belediye Riyasetinden : 
Ftnni içme suya şehre İsalı edilmeje baş!Gndığın

da.n ıleğirmendere t1e lmflret derHi sa/arının J Haziran 
941 ter illinden itiiarın tamam~n lcesilecejl bt1ledigt1 en. 
cümıni kararına tıflfikan sayın ha/le,. ilin olıınur. 1-2 

Beden terhiyesi Bölge başkanlığındco: 
1941 yılı Haziran nyı içlııı1e Ankarda 1atılı olarak ıtıhıcık 

Gençlik Eğltmenl Bcdea terblyosl kurauna talip olaolarıa k!lbul 
,eraltiol öğrenmek O:ı;ere 30 Mnyı& /941 tulbloe kadar bır gQo 
C. H. Partici biaasında Beden Terbiyesi B~Jie Bufkaoh~ıaa mQ. 
racaatluı ll&o olunur. 

Gazino inşaat eksiltmesi 
Belediye Riyasetinden : 
1 - Moloı mevkiinde gaptırıl•cak { 7937) lira 

( 15) lcuraı bedeli ke#/li ıaıino inşası onbeı ıün müddet
le açık eksiltme;e koııulmuşlur. 

1 - Eluiltmeğe iştirak edeceklerin bu kabil inşa
tıtta thligıtleri elda;una dair nafia müdiirlüjündın mu· 
suJ.tlak bir oesika ile 1940 - 1 jıl l 1tmesi içinde ticard 
edasına kogıtlı elduklarına dair ticaret odasından fleril· 
miı agrı hlr •tısika. ibraı etmeleri ıtırttır. 

3 - M11.oakkat temrntit (592) lir11 (2') k•ruştur. 
4 - lnıaata ait ııırtname t1e resimlerin ô0 rnelclcrl 

belediye fen l,leri miidürlüjüntlen parasız olınabilir. 
5 - Eksiltme 28 Mayıs 941 Ç11rıambll günü saot 

15 dı beledige cnciimeninJı gopılactığından gu/Carıtlıı ga
ıılı şartları lullı talipler inagni tün ve saatta 6eledi11eve 
mü.racaatltırı ilin olar.ur. 4-4 

=rz , 

Açık artırma ile hane satışı 
Uı.11ulll Y. Eski Mt1b!lmaıen kıymeti 

Köytı Nevi No: K. No: K.No: Llra kurut 

Soğuksu H:ıae 61 59 750 ıı. 

Defterdarlıktan : 
Yukarda claı Vd eviafı yaıılı tı ırne lo g!lıı mQdJtth~ peflD 

bedelle V.d açık arhrau ıuretllı !ll'lltş!l çıkuılauştır. 

ibalt'. 2 · 6 9 U ta::ltıioa mUadlr Paztrtisl gUoU uat 14 de 
yapılac ~ındaa tııliplorlu yövmrı meıktlrda yUı:1e 7,5 temlaat 
mııkbuıLr:ıe blrllltte Defterdarlıtdcı toplanacak komhıyooa mora· 
eaatları. 3 . 4 

Oyun aletleri hakkında 
Belediyo riyasetinden : 

KalıYelıane ve kırautbanalerlu cemiyet Ye kuluplerde bulun· 
durulan oyun aletl•rloe alt beyannameler znoıta vasıtasl1le mil· 
kelletıerlne teni edilmektedir . 

işbu ueyeuoam lerla menuııta uygun n sıbbatll olarak dol· 
duralup 9 U yıla Haz.irao ayının 20 sine kadar rulıaat resmlf lt 
birlikte vnrfdat dıılresino verilmadıeı takdirde kaounl muamele 
,apılacstı UAD olunur. 1-~ 

Hafta tati i hakkında 
Belediye riyasetinden: 
Harta tatili kanununun istlsoaı;maddeslııden iatitade edere~ 

pazıır gUolerl dUkkan ve mUesseıeiaı-iııl açık buluoduanların 941 
maıt yılı Hnlran ayıoıo 20 lncl iUnOne kıadar varldnt dairc!tlıı• 
morııe atla rubsnt barcıoı ödeyip veslkalerıoı yeoilemedlkl•'' 
takdirde b11k.larında kıuıunl muamıle 7apılıca41 il4n olucıur. ı-1 
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24 Mevı~ 1941 

Kapalı zarf usulü ile sığır eti eksiltmesi
1 Mnt. SA. Al. Ko. Reisliğinden : i 

1 - 288000 kilo sıtır eti kap ılı zarf uıulü ile ekslltıneyt1 
koaulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bed il 88400 Ura, ilk temhaatı 5570 Urödır. 
a - Evs t kolordunun bUtlln garnlıonlarında mevcuttur. 
4 - Mcırıskasa ı 10-6 -941 Sıılı gtıan saat 10 dadır. 
5 - hteklilerlo belli gna ve s1 tta k ounuo 32 el madde· 

elnde tıırlt ealldiğl veçblle bazu leyacakları tekm mektuplnrıı ' 
eksiltme s11ahndnn bir aıaat enet Trabıon askeri Sntmalm • 
komlayon reisliğine tevdi etmeleri. 2-4 - -

Pazarlıkla Un ahn cak 
Mnt. Sa. Al Ko. Reisliğinden : 
ı Pazulıklıı ıekıen ton U ı aıtın lınnc ıktır. 

--

2 Muhammen bedeli on sekiz bin dört yQı lira, teminata 
iti bin yedi ruı altmış liradır. 

a Enat Kolordunun bOtllo ıttrrıiwnlarındn mevcuttur. 
4 Paıarhğı 28 15 lH1 Çarşamba gcınn s nt ı ı dedir. 
5 lıteklilurln belli gDn ve sıatto Trabzon askeri satıoalmı 

ltoah1oauoa mQra~!!:-

P aıarhklc.1 Un alınacak 
M .t. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - Pazarlıkla on bir ten uıa ıalın ahneealttır. 

2 - Mabaamen badeli iki bia aört yüa yıraai lira, te•iaatı Dç 
Yh ıltmıı ii liradır. 

S - Evaaf kolordunun blltla ıaraizoalanadıı ı .. •·aattur. 
4ı - Paı:arhtı 29-5-~41 Perıembl!I riloO Hat 10 dadır. 
6 - lateltlililerin balli ıüa ve uatte Trabzon aakeri 11tıa alma 

ko,.iayo•uH müraeaatları . 

Paıarhklo Un alınacak 
Mnt. Sa. Al. K'.o. Keisliğinden : 

1 - Kırk beş ton una teklif edlleo flat komutaahk tar&ıfıa· 
dao pahalı rorQldOjl11dea pazarlıkla ahı:aac~ktır. 

ı - Mııbımııatn bıdall ı ı ~SO lira, tımloalı 843 lira 75 kurııttar. 
3 ~ Enat Kelorduauo bQtl111 ~arnlsoalarıodı mevcuttur. 
' - Paurhtı 28 • 5 · 9.ı.T Çarşımbs 2nan ıut 10,30 dauır. 
S - lıteldilerlo belli gQı ve ıaattı 1rabıoa aakut satıo al· 

~ koaiayoıuoa m!lrHutları. 
j 

Pazarhkla Un ahnacak 
Mat. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 

1 - Dokaaa t•• Uaa telı:lif etiılH fiat lıtocnutaDlı~ tarafıadaD 
Ptbaı. ririllclltiladH pazarlılda .ı. .. caktır. 

2 - lbllımmu aeaeli yir.Jli birbia altı yib lira, hmi•atı bia 
altı Jlla yir•İ lir .. lır. 

3 - Ev .. f 1'elerduıuıca blltllıa g aroi.ao.ılarıadı mevoattıır. 
4ı - Puarlıtı 2- 6-941 P.uarlHİ günü ıaat 11 dedir. 

..,. S - lateklileri• belli ılhl ve 11atto 'f ıal:>ua Aıkeri Satıaalma 
'\.O • 

- ... ~1•Yoaaaa alracaatları. 

Bulgur eksiltme temdidi 
Mot. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 

i()rQ~ On ton Bulıurı verilen t!at koıautaalıll tarahaaau pahah 

2 
Qtllldea ekalltmeıl OD raa Ulltllilll~br. 

a Tabml• ••ili•• bedel ltOlJ llrı Uk teminatı 180 llr1tdır. 
'4 E.vaaf Kolort111auo batan ıarotzoalarıoda mHctıttur. 

5 - Ekıllt•eıl 27 . i - 941 Sah ınnn Nıt ıı dedir. 
~ bteklllerla ı.elll ııon ve aaatte koml•JOna maracaatlım. 

Pirinç eksiltme temdidi 
~t· Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 

IOrQltl- S T11a plrlac• •erilen tıat komutaı:ılılt t.!r. fıadan pabıh 
2 

11hden ekslltıaeal oa ııaa uzatılmıştır. 
kara t l'aboala edllea bedeli 2100 Ura. ilk temiaata 157 lira 50 

tur. 

: E•ıaaf KQIOrdunun bUtUıı garolzonlarıııd:ı mevcuttur. 
S ~kılltmeıl 27 • 5 941 S~h gllnU net 10.30 dadır. • A ateit:lerln belli gOo ve 11ette komisyona mQracaathn. 

çık eksıltme ile süt yoğurt alınacak 
~t. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 

t 9600 kilo ailt ·ı 9Lno L· 
•a 11l &:ıaı •aktır. 1 

• ""' .. ıle yoturt açık e siltaıe usulü ile 

Yi - Silt&a tabmia fi'I b d l' I O 
Qfurtua t ı. . d'e 1 en e • ı 2 lira, teminatı 90 lira, 

3 _ E fa L mıa e ılen bedeli 1200 lira, teaiaatı 90 liradır. v.. ..olorduau b"t" ' - Süt ile D il UD raraıaonlarınd mevcuttur. 
5 _ Ele 'lt Y~ğurt ayrı ayrı ibate edılcbilir. 

•ı •••• 3-6 9'1 ı· L 9 - lateLı·ı i b . - ,. .. ı K"llaü ıut 10 dadır. 
ıı;Q • .. ı er a eUı i 
-.1818Youu .. murao ti r • ve aaatte Trabzoa Aalıeri Satıaalma K --- aa arı, l - '4 

ap~lı zarf usulü ile sığır eti al~~cak 
ı - ~· Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
2 apılJ Hrt UllUIU il 
3 

- 'f ıtbaıla edilen b d 
11

43290 kil() aığır ati aııbn alınacıkbr 
- Evaar k 1 e 10800 lira temiuata 810 liradır. 

: - Bkıtıı18:~f r:u~~g:QtQa ıarnlzoalarıodı mevcuttur. 
- lıtekıu 

1 
l Puısrtesl 2DnQ saat ıo d11dır. 

:• luif edildi 1 er 8 belli aıo ve aaatta kaouauo 32 el maddeıla. 
'ltıae "'UQc&:q l.içtılle t bazırlıyacıakları teklif mek.tuplarıaı ek· 

r '" Hftl ku111ı11ons ıaDrıcaaUarı. 8-4 

( YENfYOL) 

M üjd~ 
dü.merbank 
Yerlimallar Bazarı 

TRABZON MAGAZASINDA 
2 HAZİRANDAN İTİBAREN 

Bayanlara Manto , Erkeklere 
ha:zır elbise, şapka dairesi 

-~A::=::=ç====ı===-l ı-=y=o=r~~ 
-----

Erzak Eksiltme ilanı 
Miktarı beher kiloıunııa Mankkıt temlaata 

Nevi k.Uo aacarl A11mt _rıatı Kuruş Lira K;'!' - :>5ôô Koyun eti jOQO 50-- 296 
Ekmek halk tipi ~000 100tf 13 5 101 • •ravuk 30 öOatl•l 55 ı o' 
»ulgur 5WO soo 21 12 ee 
Sade yaj 500 60W 100 .s 
soıan 7lt0 8(/l) 9 5 Ü 
loce tuulyu 60 1uu 17 1 21 
Horcız ,, .50 50 22 

. 71 
Kırmızı •erclaek 50 lUü 30 ı 2i 
Nohut 5u loO 20 1 60 
Kesme şeker 1000 1200 52 •6 ao 
Toz şeker 100 ıoo 48 • 60 
Kaym Mı1lnt1a 50 .)0 80 ' Üıllrn çeklrdekslı 3lJO ;J.)0 40 ,. 50 
Çn /O /) 750 IS " Sıllfa damateı ıov 160 &Jl ' " Mlllf.aru• ~w aou 34 7 f j 
Pirlaç boyaltat 15Ui ~000 86 ., 
Pirinç UDU iO ıuu ~o ' 15 
Şehriye 2QO ~.50 85 6 5ö 
SQt 1004KI 1•000 /O lli 
Soda 51.10 oii) n 5 40 
Mubteur sebze 4000 &600 ıs 5' 26 
Zeylla ya2ı AJYahk ıu ~o 70 1 o' 
Ni9asta 20 ilU 50 ı ti 
Ua birlatl /~O 150 22 2 " Tuz :,100 :lOO 5 71 
Payoir Karı teker () JIJ 75 51 
Llmon 500 1000 7.SO s IS 
Yumurta ıooo 1.>t:IO 1,50 l " Çivit 200 2.50 3 " Ku Jltıı blbır 2 2 60 06 
Karabiber 4' ~ 150 ll 
Odun 100000 151000 1.25 !'O 13 
Maden k.O•Grl ;iQ 60 2l55 176 71 
Sdtua A1nlık 400 500 -t7 17 "' 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
:~b:ulok$t Hutneslalu ıHı yılııı>.t alt yııurıda azaat Te asıut mıktarlarllı ti1atları J•· 

sılı 36 kıleın ylyeeek Ya Y"kac •tı ayrı ayrı lbd<tlerl icra kılınmak Qz~re ı 7 gna •DddıUe açık 
ekt&iltmete çıkarılmıştır. Eluııltme: 7-8-9'1 tıuihloe çıtın c11marteıl ıaat 10 ile VilAJıt Maka· 
mıotl11 toplaaac'lk olan Dsi!Bi E10Umaade ibıılelerl yııpılaoıkhr. lıttklllırlo muvakkat tealutlarll• 
meık.Qr ana Te ı;aatıa mnracutları. ı-• 

Pazarhkla sade yağ ahnacak 
Mot. Sa. AL Ko. Reisliğinden : 

ı ilan 
Trabıou tapu aiclUlllbaf ıılıtıadaa: 

1 • PdzarJılda dolcu:ı yüz kile sade yat satın alınacaktır. 
a . MJ Jil Q n ııı >JJcli "Hu.r: yıiz lı:a te.nı.1ııtı yıu: otuıoeş liradır. 
3 · Evuf kolordunun bütün ı.ıro'zonlarıııda mevcuttur. 
4 • Pazarlıfı 2~ 5·941 Perıembea rünü saat 9,30 cıladır. 
5 • lıteldileria belli rüa ve aaatte 'f rab.:on aılr.eri aaho alma 

lr.oıııi·'yoauna müracaatları. 

Açık eksiltme ile soğan ahnacak 
Mnt, Sa. Al. Ko. Reisliiinden : 
I · '40 Ton 1Jtarı açık ekaH.nd ile ııatın alıoac:ıldır. 
2 • Muh'lm :nen t>sdell 4000 Ura, ilk temtaıtı 300 liradır. 
1 EvıLf .I{ >lordunun blltQa garolz'lalarıoda me•cuttur. 
4 · Eltalltmesl 9 . i. 9U Pdzarteıl gllnll saat 9,30 dadı r. 
5 • htaldilerla belli gllıı ve 11alte temloatlarUa birlikte l'ı·ıb· 

ıon ·ı 11keri aatııa alıaa koıaisvonu relılltloe m!lracaatları. 3 · 4 

Pazarlıkla plôka yaptırılacak 
Beledi ye Encümeainden : 
Atlı tırabslarJa lcallanılm1lc i•9Tf 200 tıdet çift 

piti.{: J 11a•Grlılcla gaptırılucajındata taliplerin Stılı •• Cu111a 
ıdnlıri Htd 11 tlı •11ctiııunı ntir•a:Jtılltırı il•11 ol•ur. 

Mubatabıo adı ve ıtlreıl: 
Molla Ha11D ojlu Hs1rullab 
.üıt1loedea U~26 ıea .. latl• 

tat.itle 'J.70 llraJ• 11tıa ılmll 
olduj'uauı TrabJOa AJatllbo 
uıaballeılade aatleacl çık••• 
sokatıadı kain bırıp bıneala 
tetertuiu lçlD lcııp edeD •uı· 
mele teJcenımOl ettirllmlt ohla
auadiUı 1940 auıaeılnl• / l io•l 
ayında Trabıoo Dırterdadıjıat&ı 
ı<>ıilerılea 'l'rıbzoaııu AJatilbO 
maballealodJ mıdeııol ıoka· 
eıadaki lkaıaıt1Aluaı11 lhltar· 
oame ııöoettrllmlf lı9d• oratla 
OlWlldlilDIZd!ID tebill edileme· 
m1J aldutıı ıtbl aıleade ib· 
mecııtııoıa malQm olmadıj'ıat&ıa 
Uta tarUıladeıı Ulbaren Uç af 
zartaada teraııoı olarak bıklyı 
borcııauz Jola bnlDe Dı•ıaı 
ipotek yapııaıdıtum takdirde 
ııak.kluıda 3524 u1ılı kaaaau
aua 2 loel matld11lala IOD tik· 
raaı aokmooun tatbik e.tllecetl 
1aa1111111 uaa olwaar. 
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1 Kopala zarf usulü ile soqan alt nacak 
d 'T'ra'hzon 11 in 'i al y•ndn ıld ı& ı :n ı · urlu f.u nden: 

Uôn Zayi terhis tezkeresi .Jlôn 
'\'-.-aııbat icra .. eııuarlutun an· 'fraozon ıc n uH' M•ıt. Sa. Al. Ko. Reı"slı';yı'nden ·. "'..- terhiı te:::k,.reı:ıl nyi c•füo, Ye· H · " X ,.)rdnda Muatal~ luıı:ı Şakiuıye 1.lüeızic of: lu ii. ry.n v ere· 
"' f niıiai alıeıx-ınıd•a uklııioin hiılcroil 1 y '-üçült l - 100 Ton ~· otl"ım k~p,h ZA ıf ıısurn Ut• e tıo nim .c~ktır. 

L.,L·
1
.,. 9 .. l'ıra ve aytı•t •.&ara · 11 ıcle,.iac ltorr u o mr n 11 " 

u. ıo , u ., kt v 2 - - Mu hıımmen bedeli 10000 lira t emi nııh 750 llrudır. 
l • .. lı"rdu f,• k.öyöacie Alı eıtlu ye ar. 

1 
Sametuku köyü odcn Kenlı otlu .. ' .. ..- ş fi Al" ô t n 3 - Et7saf 1 olordunun bOtOa garnlzonlarında mevcu lt :.ır . 

.. ıııl K.arpu:u• bu \terc .. ua t•· :> r ı v• m• , Htımidin bo:cıu!ldan dolayı ı~tııı 
" 4 ·- ~Uoakasıı 6 -6-9~1 cumıı gQoU saat 10 dadır. 
uiıi içia o köyde aneııt tapu İl"' çılıcarılaa vo biloetic~ 2280 nuaa S - htekliler io belit gOo ve s~atte kanunun 32 ci IDftddr·sln 
aı a Uay11 9!\8 tarih v• 210 au · an ralı kanun hüb1ıııl rine tevfikaa de tarif edHdlf:l veçhile hazırlayncaklaı ı teklif rnek.tuplnrıoın ek-
111 ,.,Ltıada lı:ayıtlı .. arba brik, ti· Trabzon tapu ıieil muhıfı:ılıfıııdaa: tec'ıl o'.uoan v• b zı f ÜDleule talı: · .1 ~ ., ... .. st tme s:ıatiaden bir saat evvel Trebı;on askert satınalma komfj· 
m'll!D Ualut otlu tekir tarluı Tekfur çııyırın-dll ETdu~d•da ıitlcr verilmedi~ind n t,c·.ı ksrım ycın reiıllğlne tevdi etwelerl. 2-4 
ıutJ .. ı oamil ıetife ridoa yol, ee hududQ: Şukao eekioi faik haııa· ortadrın kaldırı\aıft1 • teLrar uınomi - ·---------- -----------------

.a\\Ul' Ha••·~·· Ruıea tarluı ilo ıi rarbeD haoi Alunediaoğlu Be.h· hükô~ler dl!İrHind~ ıırıtış• çıka· Açık eksiltme ile süt yog"' urt ahnacak 
cu hıl ıl gf5 metre murabaaı İlr ıi bahçeıi ıicoalea lımail oflu ve ıılmnına karar veril e ıı küçüle S" 

la11n l\ /O ~İllt4'e... hiaaeai •• n~eııinin çayırı C~Du~eD oaıu Ali· lOın'UK•a iı:öyüı:İd,. vııli tapunuıa Mnt. Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
.., : m tapunun ayaı tarla ve 211 ııia bıııui (ve od.o ve rout ıılu 1 ~· aounucvvel 93~ tr. r ib ve 9 auma 1 - 900 kilo sOt ile 900 kil'l yoQ'urt lt\~lk eksiltme u&Y)Q ile 
4\:0ll'uıuada kayıtlı ıaritan lıırilti uıü~~emil bııae waa ar .. ) THIQdt mıık yyd ve tuna ı 300 ı:;atıa nhoflcııktır . 
01•. f malon Bulut o~lu Ş:ıkir tar. T fi b 11 .D_. ... lı:aisa I ı·ra m"hamO\eD kıy ı:.:ı f'tli fındıltlı'ın 2 - SlltUn trı hmin edile n bede!l 112 lira EO kuruş, teminatı b ·· 'f "d eı r çayır • ., a uı 11... ı .. . 
ı..,, ~ar ~· oamıı ı:r1ı • r•

11
'n yol • evıt.fı yukarıda yazılı rayrıateDkul 4 bi11 .. ede bir bı11aıi keza ayoı 8 Jirı 44 kuruş , yoeuctun tahmin edilen bedeli 112 Ura 50 ku· 

,.1 .ıu.1•D a.ırpua •~ • mo • Ali d ıla •uluyye\ ruş teını·n tı 8 li 4• k t 
• L • yeruuo eusen ' parça araa aıa tarih 12 nuı:ıeraıtı. • a rn 'fi uruş ur. 
•ı• ı~üıtornlarl tarluı ıle aıhdut ·L I .1 20 lira mubammı• 3 Evauf ko'o d bUtQ i ı d 
.. 

2
•
6 

metre aarabbaı t 
1 10 

ı;;ıaret olup Mıliki bulunan •••ı ve tıunamıDP . d b" - • r uoun o garn ıon a rın a mevcuttur. 
'ı'· • . "" lı" l AL ·~Hın. otullarındaa lılebıııel •ilu İ•m•il- kıymetli fındıklı~ın 4 bıue • ır 4 - S!lt ile yo~rırt ayrı dJfl \bAle edilebilir. 

111 acu ~ 111~1 "çın.at ıora · t "h 1'.5 numara 5 - E!tslltmosl 2-6 ·- 941 Pazertesl gUnU srat ~O dadır. 
ıac ıu•rl11t11 oduında ı3-6-p41 dsn ıt ,60,0f3 Rtctre murabbaı mile· hiHHİ ve nynı arı amına 350 lira 6 -- hteklilerln belli gUn ve saatt~ askeri Htıaalma komiı-
tm ilıir cie Puarteıi ıaat 16 d it tarındalti bir P"tçıııın '.23 Temmuz ıunda k.ıyıtlı ve taro . d b" yo n uaı; mOrııoaııtlım. 2-4 
ırtır ılt aarotile utılatilkt 

11 
~1 

112"f tarihli aJi ııeoet muo'binee kıymetli tarla~ın ~ h ıut.ı 0 ır -------------

b . ır. ., oa lira m•kabilir.cio HuaD kızı lıiııııeııi va aynı tarılııı ve rıumn Açık eks•ltme il koyun etı• alınacak !! tn:bcta erçl• lıııı1111i111 iu~et 1 t ;mın jCO l i 

d b L Keaibao ve 86, 18,ı«O metre u· rasıcda koyıt ı ve aaı 
t m 1:11u ammen ıuyıaet 100 &er L ti" fınthldıe-ıa M S Al K R 
ı:r ... dır. \tdnıdı iereti Ye ilıle rabbauulaki iti! parçaıua ~o Mart lira. muhıı•b~e~;·y-:e :e llJDİ b· nt ~. . o . eisliğinden : 
1!111.ı~r p11lları m11rafı ıal1ıtoriye 1328 vo ~7.< 5 ıarıtr• marabbeıa 4 bıned• ır ıusı d kayıtlı ve 1 - 9600 kilo koyun eli oçık eksiltme i e satın ehoacaklır. 
ail\ir daki ditor ltir parçaınDın.la 2 Ma ıih ve 15 oumaruır. a L 2 - Tııbınin bedeli 4320 lltıt, temiıl"h 3 ı lir11dır. 

• . . . . d" t 200 lira mubeıumca a.ıy· 
ı · ltbu ıayrlm•nuller1n art yıı 329 tarıblı ık.ı ltıt'a • ı uue tamamıaa ı:,· b" 3 -- Evsaf kolrırduaun blıtOo g·trı: lzuoJ ıcdıı meTcuttur. 

~aılııaıoHl ~4 5·9U hrlhlııden
1

r~ 1 lo Koç otlu .Abm;ıt tarıfı•tlın metli tarlanın 4 biı~~du ır ıue · 4 - EkıUtmeaıi 4-6-911 Ç:ırşnWİJJ gUuü sırnt 10 dıd1r. 
1 aı• ı, llU·lcı No. ile Akçıab t 1 . .,, 0 ayni tarıh ve l6 uu l 
ıl • j 1 e • l nd e muayyea n. cra llbD alraarak ··~lıklaı ıoda ken il ve yı noo 5 - ııteklileriıı belU gQn va saatte Satmıılma komlıyonuna 

eım1n ' ~~rkealn gorebllınuı lçln u~~k~ır dileri vefatlerile VG e1deri D mı· m uasıoda it yıtlı ve t. ru ıtu ı ı - ınO ı llCJ tl!rı. 2- ~ 
ır 1 c ıın yuıh olıuı.Jardan r J . 1 laıı mıaen 1 q 1 et 1 t .• r .e nın 
llll\ al.nak ı~teyeultır ltb~ • mllll rıa, nadide ve Naei1 o tlrafıodao ua mu 1 ~ . e yııi bıılı 
• •> 0 '"' 9~1·16 d0tya a~ma~~:;~: a:metıiı taurrufattaa v• iatiluJen '4 hiucd~ ı :.ı1~ .;ı ı ~c ti l 

11
• 

t•ıt1,ntırl7eUmıze murauat t li d b 18 aumlt'Ult:ua ıı-ı y ı ı .. ~ 
'J. J..rlırmaya tıtı-ak irine me dlr. tasarrufları•da oldukları• aD a. ve . muhoınız iD luyıa•t 

t1tılı kı7methı y11zdn' y~~llrbarıd~ hiıle ilıı:eriade İDfl eyledıltlerı mıoa 2:SO lıra h " 1 b" L· ıeı"ı 
' lf d "" !11"Ua. l t l ı.i 1 11.a<ıll ır IHI 

• 
1 

H 0 • P'J 'e7a mllll bir P.ukaıun lı.ana ile birlikte taıliben aamları 1 "r u.uı .h t · aünll 
lt111 .ıat mektubu tevdi :ı ı . . d ~3-e-9H brı ve p ıız ' eaı • r. 1 l .. 8 ı ecekUr(124.) aa tueili ta!ep e.ıılmekte ıae c b . daireai 

,. po ••sahibi ılııeakhlarJa dl• d h L uat 1 ~ do Tra zon ıe ra 
ıll'\Jt,1.u larıa n Lrlifak lı k .er t pıada kaydı olaadıtı• an u .. u 

1 
ı.l 

l a kı ıalüp . . . • . • . 7 6 ö.oüode aatı &C i!: ti. ır. 
lll llı: ~ı aayrimenkul lir. r.ndckl hol ku Va&ıyetınıD teaaıtı IÇID - -- l b ·1 DODku\lerİa rını .utııuıUe faiz v • 9 S d 1 - ı ıı ıayr 
1 e mur.ta dair n Cumartesi ra.ü ıaııt l • . - 1ı · d 

• llll l tdlalarını ltbıı ılllQlarlhlndeı • .. . . artırma şartııameıu ı lı\o tarı ın en 
lb.' 'ıtreıa OD.ha.. otıa j.-j d IDlfttllırıa aO'lllJf fO~dtrıleHlttır • • • fH2 887 daİrCIİrtOlya 
~ U l l\ ı ""'"' " "n • nrakt B tıbareD v" - ı cra ~1 ~ 1u/ı erile blrllkte memnrlyotımı ~ hl•ıHta lııir taurrut iddi ıtıınd.ıı 1 

• l . . görebilmesi 
.' lı l rmelerl icap tl'ior •k~ı hal b.ıluoıalar T&rH ellorindoki Tcıi aıı~araaıle ı.ruaın 
4:tvııo .!~~ b~U-~dlilo ~ahit olına için açık tir. ltAoda yaı.ıl ı olanlar 
urİ9 kalırl:r.e w.n p11;-lowın4111uıtaıı k.alarile birliH~ o ıh mahallindo dan fazla malilmat ıılm?lt iıtr.yea · 

buhıDııoak ın"ıa ~ra Teynbııt ke•i f ·ı 
\
• GııaterUeıı r!lnde arı .., l .- yulr.arıchld doıys nuıııarası o 

11 lıall t4ıa.ı tı ırma1a , r1laladea e.-nJ .-iJAyat bpi.1 11·c · t t ı · cfü 
c lı. •r ar nna ııartnameeı.nı menuriyotimize müraeaa e me 1 • 

Hı aı1~'aI!rıl~umlo rnalO.ma\ ıılınıı aııı!ıafıılı~ıaa milraaaat otmelerı 2 - Artırmaya iştirak içi• 
• d .,., lUb ml\men kabııl etili lüıuııuı illa olıınıı r . · " d 

u oluaurlıır. 1 yulcarıda ya:ıılı luyıaetlerıa yuz e 
6 Tayin d • "•nk.ıl il" de,ııe~_ıııına.uda ga7rt 7 5 niıbetıadc pey akÇ'!Iİ veya 

'A y • a uoığırdıkla il A ' • 
1 \4 arlır1.11, ihale ed 111.l IODra an milll bir baııkllllD tomınat aıeıt• 

ı:r ırın" btcteU uh ı r aucak ı .• 
) llıd aı •mtııı kıymeUn tul>i tevdi edilccoır.tır • 

, 1etını, ı. ..... a1 h Tr:ıb:ıon Tapuıioi l mubılıılıfıadı::: • . d'I d 
~l•s h'-Y••iıı 7 {ı ulma. V$ya 3 _ fayın e ı en zaman • 
411u ~eakhı:/r.aı,~' ruehaw oJaa Mulıatıbıa aciı ye aJr.,i: ı•yri•eoku!lcr uç dei'.ı ba;ırıl · 

Memur alınacak 
Devlet limanları işletme umum mü<lürlüğü 

Trabzon şubesinden: 
S•hemiı mahasebe ıe.r.,iıinde münhal barem kan•· 

nundg/cJ tlt1rrcege fÖ't! acrttii bir memariget için lise oı 
ticaret melct~/,i mtzana olanlar arasınd• 4 Haıiran 9'11 
Çarş m9!l gfi.n.ii ı ar.t 14 de musabafca imtih•uu gapıl'1t:ak 
fJO en :ıigati-: mııv:z//ak olan t.ılrp alınoooktır . 

lslelclilerln ;ıüf ııs lui r1Jget •Ü~danı, hi111ühal t1ı:ra· 
lc1J11, sıhhat rapora, Md:tep ı~hadetnamesi, ıiç atlet fo· 
t.oırı4 1'e JQha c-uo l b ıka genle çalışmıı is~ lunutırt1is 
askerlik yapmıı ise t!!rlıis ou!lcası asıl oega ıuretleri11i 
mıısabalcaJım eovel 1-hziranın ikinci filli akşr.ımına /c.Q
dar 6ir dilekçe iiı ıuhıJ miitlsrliiii rae teildi etmeleri liıımtiır. 

1-2 
~ 

Memur ahnacaK 
bıuı lıu lll o uııupta be4ıl M il H ır..f il 11 b · !ı 1 
110liıı111 aı!?ı:~ı:~ııkul ile 4ımıu OH •• uao 85 u nyrcı !ı d dıktao IOllr& OD çolt 3i ~1Jıld•·ı· 1 ile Belecliye riyasetinden : 
••Yhya ~ıkm mecmnuııdan niaadea 19~f\ Hnatia • edilir. Angak artır•• t>ı • ı uıu· 
';~bb.111 bak~k:ı:!'al4"~';.. arhraaıı.ı taltıille ( 360 ) liraya aatıD nl•ıt bamman ltıyı:aetıa yizde 7~ iai Şeltri { 75 ) lira ieretli Tcırabson ırup mır/ıeıl bd-

R·\ıı daha•- · re Aılırm.a 1 t hb l d . l • • h /d lılııp edea ... llldil ve ıo iııcl a"-" olduQ-••uz Trabaoaua Ayafilbo bulmazu OD ı;oıc. artıraıaıa aa U• e lfl agct.r men111; agtı m•n a ır. 
•1ııı 1&alta ....... 10 o·· 6 .~le 1fl(ılıcu arurııı d. aıbıllcıin_.e aaeHci tıkau ıo· dıı bAlcı kalmalt üze!• artır•• l,üler nizamnamesinin 4 cı m11dJe1ine tet11 t tın 

Jtııııı aı • a, bedeli &alıt ı \t • 
111 •. aklı~r ~ıaa rllçhanı 01 •• dliı &ıtıacla llain laarap lıı11ıeaia lrfer iÜD dalıa leaıdit va 00 uaou QJjllf memurluı' a ehlig<t namuini ve bcletlige ma111ır '" 

.. ınoııa ... er 941 t ·b" 
ı .. Uqılş •ltaklarııı~:ı::ukul Ue \eaııa rQtu itin icıp eciH ıauaaele te· ru11uabitawl olaa J-7- ar5ı dı müstahJtmleri 11İSGlfCnt:nuıinin 3 cü matJJesinde/ci •tuıf-

1a tılı1Jlak tartıı mulllldaıı ruıa keaaaul ettiril.ait oldutuodu 1940 ae çatu p:ırşımb• iüoü aaat 1 • ı_ f f ı. l l 
J~ ıh ecUUr 6o e, •u c;olt artır L d ları hai% t•li,lcrin birtr ~ıta otogra "' veıiK• tırl • 

Gll · Yit b1ı bt4 1 •ıaa ıerı11iaiıa 11 inti ayıada Trabaoa icra daireaiıad9 yapılaca~ artır•• a 
::ıı.:''::'..,1~•1• Y•Pılınu. :., .:~~ dıfterdarlıtıada ri~teıilaa Trab yüzde 76 aranıl•ayarall. .. çolt ar birlikte Tfl'ıhıon mıntulca ticar•l '111iidirl•eüne miraca•t-

e Ga7rt ıneak l il &ea.a Ayıfillte aabıll•ıiade ma · tırana ihale eciilecelctir. ları ve oe/ec/gtg•"e cyrıea ma/U 71!1t 'Olrnt!leri il•ra ol• ı: ur. J•J 
olu:ıı".n klııue t1orbaJ •.:_dıu•• ilaale el. eaei ıekafıadalti ikaaetrllaıaıH 4 - liiriııci ve iltinoi artumadaı----·~----------- 2--~---------
tnl\11le• içinde Ja V•ril•• bb • · 
>'..araı ı f•ıhoJıı ııar .. ayı •erııu ... lb-• 1 araaaae ıô•derileiı iıe.&e ora· talip çıkmazsa 11tıı taleDı düıe· 

ııara.., kendııtd ..... d l 
1rıı uk teklifle bal e• evveıu ~ o ıısaa tıoıadan tehlit edile•• cektir. 
olh~a bedıu. aımU:Ut kluıae arı.lal, ••t olıi11t• ribi ba!ende ilr.acaet i - Gayrimcaltuller i:endiıioe 
r a ı ı 0 1 a ruı ol urıa 0 h 
lıul·vııuaz. h Dl a :r. V e 1 lll il ıaıa aalıua olaa•ı~ıDdlD illa ihale oJuııH lciııı•e d erbal veya 

' la •mea 7 il a ~ 'h l b d 
lt erlır1111.71 çıkarıl 1 11 lllldte• tıribiıa~ ·t· f d verilen mühlet içinde ı a e c 0 • 
nı 1 ıp ea c;ok aılı •• ı ıbaran iç ay ur ıD a f b 

a • tdUlr. iki ihale ara d ı. raaa ferar·•ı 1 L • liai vermıue ihale kararı el 
'o ııeçaa günler içi •ıA a..ı fatk . . o arfl&; bılr.ıye boroıınu~ l 
laııu;ı oiuaacak taır." Jlllde 5 ... ıçııa bu,•a rıaa:ııaa ipotek yap••· olaa • rak lterıd:ı' ncfcn e~'fe . ea 
hr 17rıca. httknıı .. _ "• dlier ~ar dıtı•ı t L yültaelı: t 6 klifte ::.uluaaa talıbe ıbale 

-ce• kıılıuau 1 hdirde halr.llıaııda f'52i · f k k d' · 
m•::ıılirlJellııaiı.ce aheuıa• \ab ı ıııııı ••yılı ltaıaunu 2 , . dd . . olunur ve aradaki ar •• ıııan 
aı\\~.ı (188) • l olaıuıı f " ıııcı ma Hını• tıızmiD elliril,cı:ti ilin oluDur. 
Gııyri•Hkul 1ukarda ~ea ~lr.raıı lıalunüa.Qn tat~ik •di 

21 6 • e•t larihlıule All:IGt~rilea ~Ortı lii&u•11 ilia oluaıır. 
mu ııırluiu odaaında l b çaı •l lcra Bahk avlama mü

zayede temdidi 
.,lilt.ullıa arbrmı tarLı 0 llla •• 
~o le N\ılaeatı llb ohı:m.eıaı daire 

ıa"· 
~~===::::::=:::::~==:=:,,==-===-~-' Ü C~&~·-::==~~~;;;;:==:~::~~ 

't.ı~~~~.~~ ' 
ııyaıı gazete 

Daıııldıltı yer : 'frabıo11 
Yeniyol matbaası 

llımımt ne~rlyılı idare ed 

llckir Süküti Kulakıızoiıu 
Fia ti 4 kuruştur. 

Defterdarlıktan: 

Trabzea ta .... 
P- ııoıl ııuabafıah:ıadaD: 

Muaatıb d 
\ı ID • ı V• adresi : 
•Yıolla Hı 
H . 11• oflu Haynllıb 

a&ıııede• 1926 •itla 3dO 1. ıeauiade tak · 
tuaıaz T ~aya ••tın alaıt o!du· Yeaiyol ruateıinin 17 Mayıı 
leıiadc ~a dıorı~a A.yafilbo ıaahal · 941 tarihli ve 2793 sayılı auilıll· 
da ltiiıı 

11
' eı.oı Çlklllııu ıoltatın eıada 20 . 5 . 941 t ribia.ıe ilaı!e· 

iç\ıa icap :~ap baae•iıa \efarrutu leri yapılıeatı ilb el•naa baairın· 
•tmiı olcl te•d•uaıaele tckemmiil y• ıit lxıniraesi aaly110 ve Volı 
11 11 •ıı asa. 1940 mahallerine talip auhur etıacditin 

i"i 1Y1•da T b •••Hioin den bu mtdclet oD fÜD temJit 
lıiıaoa röıt l raT ıea daftu4ar. 
f.lb 1• rabw() edı·ım,·•tı'r. Talı"p olan1a•rı11 lsair ı o lılıbıll d • ••• Aya· ... \:! 

ıu e ••den · defterdaılığıaa muracutları ilb 
tıadalti iltaaı• tıih ' cı •olta. 

Açık artırma ile arsa satılacak 
Bel~diye Encümeninden: 
/.,fo/os mıvl.:iind'! (1 ") metre mrır•bbrıı maili inhi· 

dura lc..ıle diTJGrı .,.cuı uçık arlırml ile •atıl•c11kdır, il•· 
hamme bedeli 100 lira.dır. lhalHi 3 -6-9~1 Salı giin8 
Hat 74 tl.e icr• edileceğintlen tsUp 1ipl•rin güıde ııdibtı· 
'"" teminat mtılcbıızlorilc bir/ilet« ayni tin oe ıao.tta ,,.. 
cümene müraıı:atları i/ôn olurmr. 1-4 

r-.:a- Avukat ~---~ 

~ ALİ RIZA ÖZGEN 1 
1 Yazihane~ini Süoıe!" Bank Yerli Mallar Mües · 
M sesesi kartıssnda 21 No. binaya nakletmiştir. 
~~,.:;.:.--=-s=a::ırııc-=-~~~ ..... ...-~~ 

--~--------~~---------~-----~~------------......,/ 

l Niaan 941 den itibaren 
5 kuruştur 

1 

Ruat ilinlın8 1atırı ı röaderilmi\ . d 
1
•

11
• ıbbaraııae olunur. 

"' ı orada l 1------------~-ı nızd .. tıblir• .ı·ı 0 aaadıtı baxiH oaaıaa ipotek yapmadıtı Gazi caddesi nihayetinde ve sol kısmınd11 gii" 
neşe. denize nazır hPş odcı. bir mntfak. salon. tas 
ilk Vt., bahceyi ve elektrik tesisatmı havi bir ev ki· 
ralıktır. Görmek istiyenler'in içindekilere müracaatla'};,,. 

Gll . ıll i~ l ,., 0 JI ! 1&71 ar 20 kur Uf tur. 

l> flt11 Caıe•it \ 
ıribi laıleDd · ı_ • 

0 dutu aıa takdirde bakkuıız: a 3524 o • e ıuactıraluı:aı 
olmadıtDdao ili.a ta "b· d ır.aluıa yılı kaııunuıa 2 İllei ıaarfduicla son 

rı ıa en "t·b 
rta üç ay f d 1 1 a. fıkr111 hikaüıaOn tatbik td ı! . c . fi 

Zllr ıı ı feratııı l . 0 ara" ltız~aıı iliD ehıaur. r--..-.. __ _.. ..... --..-.i.;;~.,.... ..... --.---.-....... lıiiiiiilPô~~---


