
, 
&ıılp ..... •1lh•rrlrl ' 

Snkuti Kulakıızoil~ 

1 
İDARE YERl 

eniyol Matbaası 

Trabzon 
Telefoa 116 

• 
Cuma ve Salı günleri çıkar Siyasi Gazete · Trabzon 

r 
SAL 1 

25 AGUSTOS 1942 
19 uncu yıl 
Sayı 2917 

Fiyatı 5 kuruş 
\.. J 

Ağusfo-!r-M i 11 i şefimiz ,ıfH-:;~~~~u 
~ doğru Reisicumhur ismet lnönü tetkik l 
•Uetı"İli . . ki 1 

.~1ıı1 ıe:ı."!ıe!. ;.· seyhatine çıktılar .. _____ J 
Don, Kafkas 
kesimlerinde 

er •rifqindeyiz. 

1 Yıl 6ııcHinin bu za Tarbal 23 ( a. a. ) - ıezdiktea aonra ayal trenle lıeriade tetkiklercle balua· Berlla 23 ( •· a. >- Alma 
orta anadolada bir tetkik ıamsaklıya avdet ve oradan muılardır. Reiıicumlaurumuz tıbllll: Al••• Ye •ltteftk kı· 
aeyabati yapmak llzre 20/8 trenle .,at 22,30 da Siva1a bu k6y eaıtitllaiadeki tet· talar KıftllJıcla dGemıına kuv-

•rı ta ·b· . · • rı ın etıız bir 
n_e Y&\tıa bulwauyor· 
:•etoı'ta baılayan 'aı· 
1 

•ralr&t. dibaya 6a&ncle 

942 P•te•be akfa•• aat maYaalat buyurmllflardır. kikleriai bitirdikten Nara vetll ••nll•rl•l ve JOlları ka· 
20.30 da •-•-aıa .... aa bare· Tokata mlteve .... ;bea oto. pıtıa bıreJlan 111••1t1r. nııe 

111•lllın11 aamıaı ebe· 
naa • Reiıicumbarumuz 22-8 _. aaaaa 0111 hO•a•lırı pnıktır. 

ket buyuraa Reiıicumlıur 942 Cumuteai ababından mobille hareket buyurmuı- tDlmletDr. Volta oaerlade bir 
İımet lnönl 21-8 942 cuma öğleye kadar SiYaıta villyet lar, ve JOI 6zeriadeki Arpa romotor n iti rıt ı•mlıl 
aünü ıabab ıaat 9 da Kay . daireaini, Halkeviai ıeref· ova kazaaına uğrayarak ıaat bornbılarlı batırılmıı. bir romo
•eriye gelmiılerdiı. Orada lendirmitler ve birçok ilgili 15,30 da Tokata mavaıalat kOrle dOrt petrol remlıl de ba
yarım ıaat kadar halk ile zevatla aöritmlltlerdir. Saat buyurmutlardır. Bar ada da tmıaııtır · 

te iııt''ıaal ettiriyordu. 
'1•tıl11111tı ki 30 A 
°' deııilen bİy&k bir 

do· 
dtı ~ru,, dtınyanuı bak 

• ııtıkJll Ye biriye ........ HalkeYinde görüııükten ıon· 11,30 da Reiaicumburumuı laallda Halkevinde temaılar- Doo cepbeılada dlfmıaın 
ra yollarına devamla ıarmı otomobille Sivaı civarındaki ela bulunduktan ıonra civar aebrl ıeçmek t•tebt.Oıterl bir 

0 
•ıt bir milleti akın 

r' laribe teref dolu bir ki çek noktalardı pllıkOıtılmıı ıa 1 iıtaıyonunda trenle· çimeato fabrikuına aiderek da y rıilirmak &zerinde ya. 
• haıırlıyordu · d tar. Rljov 1ıkınınttı mntalm pi· 

rq en inerek otomobille fabrikanın inıaat ve teıia pılan baraj te1i1atını ıiir· fada ve ıarblı kıınetterln aaa. 19 • 
t 22 Aiuıtoıunun son 
1111

• ••idınlan hamle
' .•~U bir mUleti enıiıt 
lı,•llla deriıalilclerb: dea 
~" e~cb bir bayata Jllı 
Jo r bir vatan af.alda 
çöken lıuaalıkları da-

pınar batına bailı pazat itleri iizerinde allkadarlar. melı lizere cıraya tetrif bu. cumu bava tuvvetleri•lılo t•· 
ören nabiyeıindeki köy enı· dan izahat almıılardır. Ban· yar•uılar ve buradaki çaiıı- ılrll mndıhal11lle pDıkDrtOl· 
tit&ıüne gelmi,;e!'dir. Bu dan ıonra kara JOlile doi manlardan alınan neticeler· l •Oştlr. Bu muharebelerde 86 
köy enıtitlıilnl tetkik ve raca Yıldızeli kazaaıaa ve den memaao kalarak Tar· ıı 111011 bir kolordaoun bal•n 
teftiı buyurduktan ve enı bu civardaki k6y enıtitlıl· lıala hareket Ye 1aat 19,30 t11tu keahade olmak iare 161 

t~t~ talebeıinin ıiraat itle· ne giderek m8eueaenia tq da buraya maYualat bu tak tabrlp edJlmlttlr. limen go. 
rını ve harman yerlerini kilit ve tal-=IMniD dur•mu yurmutlardır IOaDa cenup dojuıaada bası 

r ak yerlae nardan lev 

utJorda. Nişan ve nikôh !Ziraat ôletleri için 
------~~:_....~~~;,....~~~~~~~~..-.--~-~=--;..· _____ mDleaddlt bBca•Jar Al••• mD· 

an• uarlalr iç ve dıt 

etl~re göğüs gere gere töreni demir istenecek 
deaı zayıflalDlf, yoraue, E 
, yurdaaua harabiai 6 le• H.. ski 1"P• 6o,Jcati61 ,,..,,..,. Trabzon merkeziyle mili· 
btiraa_ la kanat açmıt, te'- A ey,111 Apdar'ın /cısı N ... ı,. laakat111111, ka ... , klrek, p 
t " r "'"' le ıahlp " h1111slaD • pa bel siW ..,-li draat 

e ve ımanına güven•rek i ' 1 m ı • Ha / it. ev ı r • I ı ı 1 ' . . 
il buıumetine meydaıa Be k ; r s rJ k ıi 1 1 Kalakllıofl• l~tlerıne olan ıbtiyaçla~ı 
Uf bulunan bir milleti nu,. lcain blrad.,f ıelari•i• slraat 1 zıraat müdilrlljilace teabıt 

al "d l bo,.1c • ., 11ttmarla11nda11 w ıa•e· edilmit ve bu iletleria J•P· Uf cı a inin zirveainde 1 
Joruz. '"'1• ı•nçlllc oe ede61,at Hlai- tırılmaaı için ihtiyaç niıbe-

f ••i ı•aı 1ı,,.,, ,,,1ı.t1aıltuımıs- tinde demirba ziraat buka11 
11:•,.rnaJli&, k&çBil. erkeji. "~" Hellt Masa/fer Korl•'11•n emria 1 d ril · la 

traı fııkıran laJ halinde ,.,,.,. .. reikdla töreni tlr1.n •ııat ~ 1 D e meu aaaa 
-.lileri yakıyor, birik- ı7,JO '• Hellıeol ıalon•nıla Jıa. nwa ııraat vekAJetiae arı 

Oacı_i elitiyle, tır••iıyle dııa •r'-Jc a/116alılc 6lr Jaoetli olaaacaiı &jrenilmiıtir. 
r. lcitleıl ,....,,,, ı•pıl•ııtır. 

.. 
0 

lllta&n g&r 1eıli hatip· zı, •• , 6anlca11nın deferli 
direktör• '" Hallceoi tlil, edeii. 

'i- lc•LL k hb gezi lcornlteıl 6aıkaıu Yaral Maz· 
t7 1 ..... , ya a ar» la A 
l\l lllıt ar renin çi/tlere aaaliet t•· 
e b Jtizbia IJc Yar» ırtennlsi•i •lleo/r.lp ÜcıJnca U•. 
lliU•ylrırıyorlardı. Mü/ettifirıais aagııa Nası/ Erıin 

TEMEL NÜCUMI 
GÖKSEL 

Blylk Millet Mecliaiaİll 

Kalenin 
Baynk elçimizi kabul 

e t t i 
Meakova 2:i ( a. a. )

Ylbek SoYJetler •eclial 
reiai Mhyo Kaleala 22 
Aiuıtoıta yeni Tllrluye bil· 
ylk elçiıi Cevat Açıkalını 
kabul etmiıtir, B&y8k elçi 
Möayo Kaleniae itimatname 
Iİllİ ~. 

J{;DJR DEST ANI 
O.ferli , •• , ı.Ulml• a.1a. 

çel K ... aı Ç•jlar'ın '•P el 
ıı,.ılerl•l•i pstlifi sa••n· 
lora• gosJıfı ıllrlerdeıa 6irluı, 
par91Uf1 ıli•la PÇlfllfllr. Sa· 
gııa oltaı•c•l•rımıaıA "" ene 
oltagac•ları 6ıı ıiul ıllrlerl 

1, et kalaut öclerl al :•/ııtdan llil•Vcler talcılmıı ve 
it ~~-~ali, batla bir bı · ndtı11 '°"'• ••l•nm. meneuru 
ı,, •rıye. ezeli bayatı S~fii Altı Kalaç'ııt wcla lıite6eıi 
lbl_~ ~H&meatıhyor. tlınlenoeiı w a/lcıılaıtmıı, - Günlerin içinde 

lla1lıulc11 lıl6arc11 •ilanları. 
mrA o/rpru. Belıç.I Ke1110/ 
Çcıflor'ın ıiirl•rirtl llcl11cl ıa· 
lıif emi•de 6ııloc•lm11ıa. -

yaz tatili yapma• mDnaH· 
betile Edirne .. b'uaa de· 
ierli bemıehrimiı Temel 
NDcami Gökıel paıar ıtlnl 
enurum vapurile ıebrimize 

dafıa at .... ta taqllllltla ıtl• 
kal•ıetır. Rulırdo havı •ıı
bırebefertnde bir uçak ıHar 
bıtar1111oıa ltUratUe 121 ua9t 
kıJbetmlttlr. 4 Alman u~ıtı 
• .,... ........ eıcllr. ll111r-

da Alma• AY.. uçaklın 22-21 
Ataıtot 11n1ı hkıaderl1••lD 
ceautuadı laglllı bnı me1ttıa 
lırıaı bombılımııtır. 

. .-. -
Barezilya da 
mihvere harp 

ilan etti 
Ri1oclej•eru 23 (a.a.)

Halk Bre:1il1a ile Almanya 
n ltalya ara11nclaki bup 
halini ıaat 17 de raclyo ile 

&lreamiıtir. Gaute idare
leri 6116ade lıalk toplanmıı 
ve hatipler buaretli natuk. 

lar aöylem ittir. 

~ile badiaeleri. bOyük ~roda mulıterttm Naai/ Erıi11tn, 
il~ • ıfimenglca genç/erinin ee 1H1rti Al ...... b • • kt•k 1 
ler a •Wetler yarata haılcati6i Cemal RiH Çınarın N k Ah a ore 1 un ar 
~te

0 

y billcetlerl ıenç niıanlılara veril i 0 töreni Bufila Palatbaneye gidip gelen bir arkad..-ızıa 

ıelmiıtir. 
---~ 

a.._ •rıa, yirmi yıllık miı, davetlilere dontlarma iiTam Hd/cümd dolctor• •• H•l/cı. ifaduiae 16re Akeaabat çarpaında bir baylı baiday 16· 
ta._ " 1•e1afeaiyle deni eJilmiı, ıoaf 18,30 tlo tören • ol ııbel 1anaılar lcomlte•i '°•· ze çarpmakta ve kiloaa 60 karup aatılmaktad1r. 
Çtp:~.J•Jan ~6 Aiuıtoı ,.. •rmiıllr. /canı tlefeıll " foıd lıımıılırlmi• lıtibıal bölıelerindea baaBa için. bçrkea 1erbeatçe 
iı Balll laadiaeleria bat· Genç rl/tlerl tdrilı etler, Kthım GıJlerl1t 1•~ Sevim buiday alıp naldedemediji içia Alrçaabat Ç&J'fllında N· 
.. _l Jlk Zafer yolwma r_ .. _1a_.,_, __ ,,._,_,,,~"'-'.,,_· ____ , Glllerlc or111cuı ••A••"''' Zafer tı•-- buid f" b a..a-a..a yıldır --· cb ...... L •t 
"'.- ....... Banatç•'11ıın ıtlltlla törenl•rl 22 - ... a1 .. ~· 1 .......... ........ r. ..a••••.,. 
26 A • •Çllbf Ye a..mcle ftrlıia 1_ 942 Cıımarı .. ı ,.,., ••at ıı 1 dewlete Yereceıa Jlzde 25 im tamaalaclılttu 10Dra kea-

nJ:toatan aoara nın, llclala, -ı.tlaia tlı Hallı .. ı aelonuü ,."''• diae kalan kıımım 1erbeıtçe 1abaa1a baflıyacalr, •• eter 
llef • C•tia, iaaah, 1e111bollal Jlbeltmlftir. .,_ılller lıanıllı icra dll•lı, talamia edilcliii ribi, tudm aabp laariciacle kaldatamıs 
leı

1

Ce~i oldu. Ona, Wze baarlayaalar H.l4-I cası111n lıtlraltlle ıet takclircle, Trabzou•cla batla Utilaal bllpl.u.clea an,. 
'-.ı alinde, çatlayan kalplerimilia içlade aıl~ .U.. luuler ıflıntl ,,..,,. ''· baiclaJ, -.ar akmaia bqkyacakbr. Bir kere f11, bar
'ete. baaumeti bojaa batıralariyle Japyor Ye bial • 1

•· d• .. ııt1er fl•tlmnıta w ...Jar blbm, yllcle 25 ler Yerilip aha11a, normal fiat-. li- Jeal bir el.evlet ve ,,..,.larla '••• cılllnalılertllr. lan e ..... a6recejil. 
ar •Uletia t••ıUal JatahJor, ÇULHA Çı/ılerl teirllc ''''• Natlıl- AlbDq br1lp batclay ~·çok .. ana ki, 40 b 

t.r ~llırla. rup 111 blnldik _.. .. brlı·•Pllf o~cajd. • • 

aladi d;titmeyen, tanlı te· ı Berkman evvelki akpm Er 
ÇULHA ZJlrUmdan telırimize ıelmit 

Arkua 4 u ~erdir. l 
•"'""'.1 bır ~,,.,,~e· •n1uman, l lemittir. Bu veaile ile de 1 İerce caalı kalabilen 
Bılıflı,.,.ı_n ıo•ü o"•nJı '"!'""" bili t•Yir ellecek aıaiıda baliae inkillbıdır. 
k 'hsirıa11lıl• ••ılrclml Ml•• L: IA-- k bUi• • tif d ..a.1. j .J 

cafı•· 7 ,.. ~ ~tı a 11 ~ e nı-~oıı •• 
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Yenfyor Sayfa A 

·r~a~~~~~!lf;al~~~~~sa~~~~~~~$~~~~9-&~~5--·-~~~-~ YEN iv-Ol 
Haftada iki defa 

Salı, Cuma günleri çıkar 
Omıımt nevrlyab idare eden 

Bekir Sükuti Kulaksızoglu 

L, Satın Alnıa omi~yonu iliınlaF_!._ .J 
Kapalı ;.artla odun eksiltm~si Kapalı zarf usulile Soğan alınacoı Yıllığı ( 550) 

Altı aylığı 300 kuruştur 
Reaıni ilinların satırı : 

: rabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden: Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 1~ 
rllmışt-ır Kopalı zart usulQ ile 1000 ton odun ekslltme'-'e çıka- 1 - Kopıılızarf usuıtle 100 l'ln Soğan eksiltmeye koncnuş d 

5 kurustur 
"'i " ~ - Muhommen bedell 14500 lira ilk temlaah 1087 ıır• 
~ - ~ukammeo bedeli 40,000 lira ilk temloııh :l,000 liradır. 3 - Evsaf Kolordunun bUtQo gaıuizonlıırında \'ardır· 

Günü geçen sayılar 
25 kuruştur 

4 
- vsar Kolordu.oı bntn garntzoohı ırı'1o vardtr 4 - Eksiltmesi 4 EylQl 942 Cuma gQnO saat 10 dedir ID 
- Eksiltmesi 28 Ağustos IM2 cuma gnon saat ı ı dedır. 5 - lstekllleıfo belli gQa 'H saatta kaououo 3·ı. mattdete• 

han mOoderecatıodan 
••ullyet kabul edilmez 

1 b 
5 

- isteklilerin belli gan ve saottı kanunun 32 madde· de tnrlf edildiği veçblle h11ırl11ıcakları teklif mekt11pları111 ııo' 
seknslelt tarif edildiği veçbile bazırlayacnklnrı teklif mektuplarını elltme snntlnden bir saat ev•el Trabzon s:ıhnalmı komlıJO• 

aıe sııatınd bı tevdi etmeleri. 421 i-4 ıa ır saat evvel Trübzon sahıı almıı komis-
Derç edllme1en Jaıılar 

iade edilmez 
YOntloa tevdt etmeleri. 4-4 '421 Pazarhkla odun ahnacak 

Pazarlıkla Domates alınacak Trabzon Sa. Al Kom. reisliğinden: 41 
lçtimaa davet 
Doğan gençlik kulu. 

bünden · 
b KulQb ana olzamoumeslnl~ 

Trabzon Sa. Al Kom. Reislig" inden : ı - Kapalı zarf uımtıı ile eksiltmesine talip çıkmıdı&111 
ı p 600 ton odun pazarlıkla satın alloacakhr . 
2 - azıırhkla 18 ton domates satın ahnacııktır. 2 _ Muhammen bedeli 12000 Ura Uk teminatı 900 liradır 
3 - Tabmin edilen bedeıi 1800 lira kal'J lt>mlnatı 270 liradır. s - E sor Kolordunun btHDn garoizoolnrıoda vudır · 
4 - Evsaf kolordunun bOtlln gernlzonlarıoda vardır. 4 - Pazarlığı 1 EylQI 942 Salı gtloO saat 10,SO dadır. di 

azı maddelerinin tadil d 
tişllrllmesl için heyeti ve e. 

5 = Pazarlığı .28 Ağustos 942 Cuma gunn saat 10 30 dadlr. 5 - lste\lllerlo belli gQo , 6 saııtte TrablOa 11hll •1 

1 lsteklllerın belli gOn ve saatta Trcbzon sahnalmıı kO· komisyonuna mllrücaatları. 328 
m syonuoa mnracaathırı. 481 :venin 31-8 942 umıımı 

ık P zıırtesl günn 
şımı liatt 20-30 de kulüp bl p 1 ki d 1 k 

._!1Bllllda toplanmaları rica olrınur. azar f 0 0 un Q ınoco 

1 l i n - Trabzon Sa Al. Kom. Reisliğinden : 
Rize icra memurlu~und . 

2
1 - Puzerhklı iki bin beş yUz llra:ııt odun ırnhn lınııcaktar. 

Açık arhrraı il an · 
1 

·- Tekarrur ed cek flal nzı-rlodeo yOzde 15 lemloat rileoek gaJrime k elparaya çev- a ıoecaktır. 
duiu : 0 u uo ne oı. 

Bir parça tarla ! - Evoat kolordunun botun gtırnlr.onlımoa rdır. 
Gayrimenkul b - Pazarh_Qı 27 Agustos 942 pPrşembe gDnll saat hı dadır. 

ı1e,tı, mahıllealun kulunduıtu koıo~ - lsteklilerln belli gQn ve saotta Trıı bzon sııtıo alma 

Pazarlıkla Soğan ahnacak 
Trabzon S.t. 111. Komisyonundan : 

1 ı - Pazarlıklo yeni sene mobsulü sapları kesilmiş 5 
SJğan satın alınacaktır. 6 

2 - Tııhmio edilen bedell 850 lira kal'i teminatı 127 ıırs 
kuruştur. 

3 - Evsaf Kolordunun bntoo Gdrnlzoolatıoda vardır. d 
4 - Pozarlığı '27 Ağustos 942 perşembe goon aaııt ıo,50 ., 
5 - lstektllerlo belli gün ve sı'Uılte Trabzon ıtınaıaı• 

mi yoounn mllracaatları 507 ~ 
lllar111 . ' &O ıgı, nu. syonune moracaatları. 508 

Rlztnıarener mab il p 1 ki k Karne ve fırınları yalı Dlevklinde Yakı ~ees!~~~ azar ' o Sade yağ ahnaco 
ılclllolo kaououıaof 314 l ı T b 
ve 32 numarada kayıtlıdır arlh rrı zon Sa Al Kom. Reisliğinden: .. f • ı · f 

~ikidir Olunan k11met
0

• l - Pazarlıkla 5~0 kil~ erimiş sade yağ ssıtrn alınacakhr gos erı r ıs e 
kıyra:{ k~:~uımtamına i75Ô lira 

2
3 

- Tabmiıı edilen bedeli 1500 lir knt'J teminatı 225 liradır. 
A ş ur. - J<'v ar k l 8 1 d' R' t' d ... rtırmıoıo yapıla.. 4 ' O Orduamı bOtQn gernlzonlarırde v rdır. e e ıye IYOSe in en : 

ın11, 11at : ... oeı Yer, - Pıızarlığı 29 Ağustos 942 cumnrteı;i gOr.ın sa t 10,30 dodar J 
tar~~~d: lccr•dılrtı\nde 16.\0 942 mısio~ l teklllerlo belll gün ve sJotto Trabzon Bıthoalma k,... 1. Eg/ii/ ae birinci teşrin ekmek kart/arı geç~n h / 

1
° 1 uma glloU saat ı:; de -=-- nn mor Cırntları. 474 fa o/dağ~ gibi mahalle mahalle ayrılm ş ve her ma a 

lıbu gayri ıncok ı ---.,___-=~~-~---~-=--~-=---,.---:-"""ı leye ayrı fırınlar tahsis edilmiştir. Her mahol/enln ektfl~ 
lıraa outnaaıcııi 1 u un ar· K kartları bu tasnife göre tabettirilmiştir. Binaena/eıılı ' rihinden itibaren 9-10-942 ta 1 f 1 !1 L 

Ra·ı'nıeg' l~b,~ılıno.•.İr•.•.in~:-sb9crııo,_i~e. apa ~ z r a pos a tasnife göre istihkak sahipleri 11alnız mahallesine taııS 
" ~ ~.. Z edilen fırından ekmeklerini a/ahileceklerdir, Hiç bir fırı 

da Ynılı ola:ı~ 
1

rn açı~tır. lıuo ki cı kendisine tahsis edilen mahalle haricinde kupon kil;" 
almalti•liycnler'ı;bu~~~I~ ınalOınat na ·ıyat e s·ııt e al etmiqeo:ıktir. Halka kolaylık olmak Ü%ere lıer ma/ıa/Jt, v~ 942 - 59 d nam ye # d b k k I . _, 
me111uriyetiaıize oıya Duıııcras le T b / ırm/ar an aş a satış mer ez en ae açılmı#ır. 

1 A. l llltır&caatııırı. ro zan p T T M .. d .. .. - . . d 2. Bu şekle göre tabettiri/en ekmek lcartlaTJ Cu111'' 
yukarıda y~z~~~kya iştirak için l • • , U Ur g U en tesi fÜnünden itibaren mahalle mrime ssi//eri tarafırzJd 
:redi buç :!\. • ıy111etıerin JU%d Yuk l b d d ı/ı 

•. uıın •ıabttinde P Y e mak • 'Oe qo'cu taşı makta müteahhit serbest c- • yurttaş/ara ulun akları 11er/er e dağıtılmaya baı/anaco" .J, 

ya mıllı bir b L ve uıere h "t d 1"'0 ) k'I 3 v b d' .,,.. melı.tııbu levd" •cunın teminat güle t 0ı· a a üç seferli gitme gelme ( "-t O ı o . ~artlar eofJe/ce eganname ile tubıt etlit 'I 
a lp0t,'~·•ah'b' 1 

E c.;_şımalc Ve kamyon bulundurulması meşrut Trabz.on göre geçen ayın dip lcapon/arı mukabilinde fleri/ec,kllf·fl 
dııı.er al~L d 

1 11 ıcaltlılaral - ruurum org " "l • ( 1"' 8 9"2) - 4 8•gannam0 ı'le g"pılan , .. bı'tt• d orJ'' k 6 
LI "11.

11
• •rlarııı ve irt f ._ h k nünden it .6 rsı posta sur ucu ul(u ~ - ., gu- . .. .. .. .. s ... n sonra ıı ,rıı 1 

... P erıoin 1 
•1. a ı aren ( j l f l'l gelip şehirde ger/eşmiş olanlar otardulı/arı yeri oe J41 t rıadcki h LI ı•yri ıııenkuı üıc eksılt- 1 ) gün müddetle kapa ı zo.r usu ı e 

a.; •rını hu ·ı ... eye çıka l kalacaklarını polisce teshil ettirece/c/eri veıailcle ishal ' wauafa dair . dd' ıuaı c falı ve 2 rı m ştır 
tarlhiaden ·rb ıalarını i4bu 118 Aglılc m h . . f .k .6. ) r .. ( . mek suretiyle kart !arını alabi!eceklertlir. 
•vrak.i ıatıı

1

b~t •ren 20 gün içiod~ mi dörtbin ) m akkıımmen ucrttı 1 1 ın sene ıgı qrr- 4 Ağır işciler çalıştılc/a11 müesselerden alacak/of'~ 
aıuriyetimlze

1

b~ld~!:clbi~~ikde ~e k•falet (iki b:n: at teminatı (bin sekir. yüz) id.J1f ğır işci belge/erini Belediye fe11 dairesinden tasdik ıtll 
.• Ak.ıi lııltdird ~rı ıcap eder. 3 _ /h l n rş !tÜz )liradir. mele sureti ilı lcurt/arrnı değiştirebi/ece/c./erdir. 

'd1011~lı~o ubit olıaa~ık.:;ır.ıarıt tapij de T.rab ape ( 27 · 8 - 942) Perşembe günü saat ( 11) 6. Her aha/lenin ekmek a'ncaaı fırın o~ag·ıgo ( 
e ınıa paylı Ba •ş be- :on r T . . ,, #J W' 

lırlar. ım11ında. bıriç ka !)Onda y l · · · Mudü,/üğllnde muteşekkı ! komıs· karılmı,tır. ilcin olunur. 
4 G" t • 4 apı acakt1r. Mahallesi 

ya iştirak oı erıleıı günde attı - Sartnam l k . 
_ . . edenler artırma , 'tına. nelebilir l:.lc .

1 
e er omisyondan he1gün parası% ıste· 

Fırıncınm atlı oe sogaU 
.. e11ııı okumu •r na · sı tm le 
malı 1111114 v 4 vıb IGzuıntu malu. cibince talt l . e. anunun 32 ve 33 üncü maddeleri mü· 
kabul t · 

0 \anları ta t . P erın ıh l · / · k d 
1 c ınıt ad ve ltıb 1

11181lltn emınat tte t ki . 0 e saatmden bır saat e'Oue ıne a ar 
ar. ar o unnur e iJıer' . • 

6 1' • • 8 lt . ~;::-:-:~ı n..:;;.ı_1c __ o:,:m=i s~y~'o.:n:a~v=e~r,::m.::e::,l::,e~r ı~· ':;_'/ a:" n::_:o~/ u:n:u:r~. -=-4~4 ' ayııı edilen 88 il Ynpıle k 
rı •enir.ut 6ç defa ıııııan!lı gay •alış istiycııi~a artırma, bedeli 
•cnıra Ilı çok artıraıa ~:erltdılttıo ~ ğ'cr al•cııklıl rılacağ-ına ruçbani 

Ancak arlarına b ı ~le edilir: ıle lemin rd~['~ o gayri menkul 
ıııen kıymetin Y&ıd edelı ınuhııaı llltcmuundan fr. ['f alncıklarının 
buı,.az ve Ja aatı e ~·~ııılş bcşiııi en Çok artıra z ~ya Ç•k.a:ıak şartıle 
ctıfıQı ruçbaııi ola~ ı~tıyı:rıitı •la le bir bede( ~la ıbate edılir, b()y. 
ldır buluupda betle~•ter ılıcak Yapıl nıaz, ve a~', edılcme%ae ib le 
r•yıl ••ııhı il t buralırıa 0 G G t t hlebı düşer 
ala ki e ettla ed'l 'h l ayrı ınenk. l • k. ca arııaıll lllecm d ı 1111, ı a • oluaaıı k' u kındiaıne 
~ı ~~ı.ıa en çolı: a~ın ıın fıılaya verilcrı ı:nObl tı~•.c derhal ve fa 

U«&ı k. ranırı taablıü ıı:ıe 'h e ıçınde p 
gU. da a t a.ıı • &ıre artırma it zıe ı le karaııı fc b arayı Ver. 
Olııo c :ndıt ve onuncu ü on ı·'Cdıaıııdcn ev •I .!I olunarak 

ı tıü ıfde bulu v en yük,.ek t L 
11.Y 1 can lti01 "" a dutu bcd il e ırz etmiş ol. 

e e alma~a 
"" razı olur11 

--------,.__ --------

oda olmezaa vo ya buluamazaa yedi 
r,ilıılük nrlırmnya çıkarılıp en çok 
artırena ihele edili,: Ve iki ihale 
arıı ındıı~i fark ve g~çeı:ı günler 
lçio yüztfe brşden h.. p olunııcak 
fai7. ve diğer masraf ve ::ararlar 
ayrıca hültree hacet kalmakısızın 

menıuriydim %Ce hıbsil oluour. 
Ulr perva t ırlo Yukarda 

göıterilcn 16-10-Y42 tarihinde 
Rize icra Mcmurlo~u odaısın. 
da ışbo ilan gösterilen arbrma 
şartn~mesi dairesinde ıntılıcaj?'ı 
ıliıı olunur. 

---ç~ö~m-/-eK~'ç~i~--~~~~~-IV7;;/-ekmelcçi 

" 
•• 

lskender paşa 
Gazi pa1a 
Boztepe 
Yeni cuma 
Cumhuriyet 
Eı;kihisar 
Balıçccik f1e E,.doğriu 
Ka'CJalc. Mt'gdcn 
Yalı mahallesi 
Hı'ZITbtg 
ismet pa a 
Çarşı 
Kemer kaya 
Paz.arkapı 

Misafir 

Eyüp Sara[ 
Jtyas s.um oj/u 
Fevz.i Sebat 
Hali/ Kara,engtl 
Yusuf Çolak 
Abdullah Aksu 
Hak/ez Karem.an 
Os,,.on Yıımo:ı 
Hamit Ataman 
Halit Olc•muş 
Vehbi Güner 
Abbas H11mami 
Raif Akıntürlc 
Ali Aras 
Şakir Ataman 
Şe•lci Akıntıirlc 

Maıtof a Albııır•lı 


