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Z of er 
Bayramımızı 
Karşılarken 

Genç Tirkiye Cumhuri 
Jeti, iki aaa temel üzerinde 
Yilkselmiıtir : Biri, cihan 
lıuıumetiai bojaa hakkın 
zaferi, diieri, millet ruhunu 
kucaklayan irade ve idare 
deieri •.. 

Dllaya barb tarihlerinde, 
bir zaferden bir millet ya · 
ratma ve yqatı?ıa hamlesi 
16ıterea blyük çaplı, büyük 
kıymetli bir badiıeye rast. 
lanamıyor. · 

Eier, :iO Ağuıtoı, hama. 
ıi deataaı, Türk milleti ta 
rmfıadan yazalmamıı ve ya· 
radılmamıı olsaydı, in11n· 
lak tarihi bu ıerefli sayfa. 
daa ebediyen mahrum bulu
nacaktı. 

H&riyet •~ iıtildil ıev
d~aiyl~ n~baını ayarlayan 
bar mılletın, çelik irade ve 
tatmaz karar kuvvetine ta
ribia bajnada bir &bide dik.• 
.. k İhımaeline, bizim 30 
Aiııatoaumuı, epiz bir mi
aal olarak dile ıelir 

Bunda, ecdattan. eeJme 
kahramanlık ve fedakirhğın 
bllylk 6naeji, Yatam11, blir 
kalma azminin kökle-a 

T .. t fQ• 
urlataD yikıek kıymeti ya. 
tamaktadır. 

Milli Şef 
Cumhurreisimiz An

karaya avdet 
buyurdular 

Ankara 26 ( a, a. ) -
Currthurreiıimiz Milli Ş•/ 
lımtt /nönü, Doi•Ja gaptı/c. 
tarı seyahatle/il. buıifn saat I 1 
tle hu1a3 r tre/111.lerile Anlcaraıa 
aönmilılerdir. 

Cu,,.ltarrelsİ•İa islasyorı. 
da Bl11ük Millet Meclisi reisi 
Abdullıalik Renda, ıenel lcfl.r· 
may başkanı Fevzi Çakmak, 
vekiller, Cumhuriyet halk 
po,.tisi ıenel sekreteri, mıhta 
/Cil ırup rııis oekili, mebıular, 
•ülki w aılcert rical tarafın · 
darı karıılanmıılardır, 

Baı•ekil Şükrü Saraçoflu 
ve Arıkara valisi NevHI Tan
dofan Milli Şt/imld vilayet 
lıutluduntla lcarıılumıılar ve 
Anlcaraga birli/ete gclmiılırclir. 

Bir Batında 4 Erkek Çocuk 
Asime Zenginin Çocukları Memleket hastanesinde 

adlandılar : Metin , Çetin , Çelik , Kaya 
Trabzonun Muntla kögüntleıt 

Aıaf Zenıin •si 30 gaıla'1nda 
Aıi•e Zengin iir 6'ıtın6a tlört 
erle.ek çocult tlolmrmaıtur, 

Gtçcn Sair ıanü çocalclarıra 
.iiri Bgtle tliinıaqa ıelmiı ııı 
ıorülerı /üzüm ÜHrine Asinıte 
zenıin memleket hıJ.taha•esin! 

nakledildikten ıonra üç çoc•kda 
başhekim vekili operatör Osman 
Uğurel t•rafından alın111ıştır. 

Hastahane baı lırmıi1eıi ta. 
tarafından çocu/clara ıu atllar 
takılmıştır : Metin, Çe tin, Çelik, 
Kaga. Asime Zttrtglnin iögilntle 
Jalıa çocukları vardır. Bu tlo 
funı beşinciyi le$lcil tlmtlcteclir. 
Birden dört erkek çocuk megtl11. 
flQ ıetiren anne flft 6abagı u6rik 
ederiz. 

. 

·Bol Un Geliyor 
700 çuval yolda, 3000 çuval da 

yüklenmek üzerdiı .. 
Çektiğimiz ekmek ıı· muştur. Menukan haber al· 

kınbıı zail olmuı , vaziyet dağımıza göre eJlişer çuvalı 
giinden güne daha iyiye kazalara miirettep o 1 m ak 
doğru yol almakta bulun üzere 700 çuval un 26 Ağuı 

- - toıta İıtanbuldan vapura 

A. Rize Işıl yüklenmittir. 

C. H. Partisi vilayet itlare 
lıegeti reiıi Ali Riaa Işıl haıusi 

i,lcrl için Ernram vapıırile Is· 
tanb•la ılt,,.i,ılr. 

İhtiyat olarak ayrıca 
ıaklanmak için 3,000 çuval 
ununda gönderilmek üzere 
olduiu bildirilmektedir . . • 

Türk Hava Kurumu beyannamesi 
MEBUSUMUZ 

Mithat Aydın 
geldi . ' . . Türk 

hava 

kurumu 

:kampla
rında· 

havacı 

nesil 

yetişir

ken 

Mebuaamu:ı Mithat Ayclıa 
akıu vapurile ıehrimize gel

miıtir. Y eşilyurtta ika-:ıet 

eden Mithat Ayclm mllnte· 

hiplerile temaılar yap•akta 
ve tetkiklerde bulunmakı.. 
dır. 

Değerli mebuaumuzu ho•· 
larız. 

ŞÜKRÜ GÖKSU 
Sıhlıat miitlürPneü• Dr. ŞiJlt· 

rrJ Gö/ua Hflılc ı.llcilclerüule 

IHılan•alc iisere Valtflke6ir• ~t· 

miıtlr. 
~ 

Ruhlarımızda, fe:vkalide 
te•k Ye beyecan yaratarak 
DllDll olduiu kadar, Buıtıaa 
ve Y annı yqa tacak ve ni. 
bayet ıöz kamaıtıncı bir 
parlaklıkla neailden, •e•He 
devredecek olaa mefahirimiz 
içinde 30 Aiuıtoı, bir zir. 
Yedir ve zirve olarak eze. 
liyete eritecektir. Allı Vıtaodaılarııa, aın oıtaııntlı mUletiet-ia ea 11 ınlt 1ıaıaıar halinde bhblrlerl 

ala llıtllae saldırmaları bu Jll 
ıon bııanı varmııtar. TGrk mil· 
leli ntanıaı kötl lbllr11lardın 

//cinci tlanıa Jıa,61, ort9• 

laülcmükatı bir Jil&tür alııaıliır : 
ebefil olaiilmek ORcok ıöklertle 

ıenilıneme•ire ıırrıtt• oaren 
mil/ell•riıt lialciki"ir . 

lnıanlıiın şeref ve ıllıll Banı. ılıktı• ve mllll birlik laQalQ ve 11ltu~ta çekeni olar•k 
olaD bir milleti, can evin- Qlkeal TtırklJe, bu&On 7lrmlncl ba1ramımııa eritmek btıJlk 

80 Aluıtoıanu kutlımakta•ır. bıbt11arlıtımısdır. 
dea vurmak ve öz yurdunu Acı lçlade kıvranan bir diloya lnaaaların ,uurua• kaJbet. 
mukadduıt ve mane~k~. ı-~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

metlerini pek in•afıızca çiğ. Pazarkapu Ekmek kartlor1 Ş a r b o n v a r 
- Arka•ı 2 tle -

Demek isteyen bahtsız CIGt· • • 

f d k Eylül ve llktetria ekmek 
maalara karıı \»ByOk ölçülü ırının an şi ôye kartları mahalle milmeaıil B .. .. k .. ı ·· dd 1 dpkk ti' 
bir akıülimelle, tarihin en utun oy u yur aş ar1n 1 a 1 

Paaarlcapu fmnıntlan ekmek leri tarafından, yarından 
korkunç, ea mukaddes kinı· ı 1 1 1 1 Q an bir hemıehrlmia, matbaa itibaren dag•ıtılacalt.tır. o m o o r 1 aA z 1 m 
buabde yanı', 30 Aöuıtoıta ' • • • mısa ıelerelc1 Paaarlcapu fırını- l==================ı 
tecelliy~hnı ıöıtermiıti. nın daima 6osuk çeınili oe pek ~ J Öirendiiimizeıöre Ak· ı olduj'u için bOtnn okuyucu· 

21 ıtınlllk Sakarya (mel . çil elemek çıkarmakla 1Jltlafan• ~ll :EC: ısa. o a çaabat'ın Sera köyünde ıar· larımıza ayneD neırediyoruı: 
lıamei klbraıı) adan aonra, ıi ôget etti: boa haıtalıiı çıkmıı fakat Şuben baıtahğuun i.i· 

k t' ti l b l 
25

-
9

-
9u GrJnüntle b•ıan alınan tedbirleri ve verilen tiace adı aatlırax ve tllrk· pe çe ıa ıar ara aı ayan ı•hir /ırınlar1111 ıuen ba cu.ıtaR · Seyirci İ l:alaca"'ız 

bllylk taarruz, ( Bllyllk za. tlaı, Paaa,/c.apu fırınından başka 5 emirleri dinlemiyen ban çeıi de dalak:'tır. He.en 
fer) İD mlljcleıini, çelik ve hiç bir /•mırla çlf ve çeınisi bo Şekerin kilosuna 15 kuruı kimseler bem basta lığa ya. hemen bütün bayyaalara ve 
imuh ı6iı6nde taııyarak, aak •k111elc ıö,medifini ve bu %am ıeldi diı• Par/cm açrk göz kalanarak hastanede tedavi inıaDa geçebilen &ld&r&cü 
9 Eylul .. afainaa ulaıtırmııtı. ,,,,,.,,. her aa111an baılca tip un müdecirleri, hundan istifade et- h d h hastalıktır. Tek ve çift tır· •· ı d le le menin golanıı halclıılar. altına abnmıı em e aıta 

Ba ma:.ae, bir baykırıı ar an e me goplıfrıu i/atle "'" ı b. ı .. dü naklılar da ıeptiıeıni vapa · ,,. itldia cglemiıtir, Daha Jün' 1,5 k.ra,şa içilen ıian ır an evve ıon ı 
haliade, cihan önllade dalı•, Bu fırı••• ırlcı hlr koıdrola çag 0 , kaho~gi, eow/d 8 kur• riilmeaine engel olmuılardır, rak bir iki günde inıaa da 
dalıa geaiıleyerrk, saygılı t•bi ıutulmuını aeteJiıımlstle" ıa, 1ımJi tle ıo lruruıa çılcartlılar Bu hadiseyi iacelemek üze evveli dermik bir reakıiyoa 
bir devleti, aıil ve k6klll i.tiyoru. Net/en, Niçin ? re veteriner daireıine vaki yani kasap çıbanı kara ka • 
bir milleti, kendi ay, yıldız. Noırl bir hesap netlceıi. ha mllracaatımız iilerine mer· barcık yaparak bHibere mik· 
1 GELENLER fiaı orta9a, çıktı ? M ff u·· k k ıd n.:. ı aemboliyle yikıeklere, y6k· 1,5 Kuraıa i,il.,. ""bardak kez veterineri uıa er n· rop ana arıııp ö Or .... 
•eklere çıkarmııtır, Üçüncü Umumi Müf~ttiı Agr•n "" aıni fiatla satılıyor. lG bu ıahıılann tecziyeleri Hattızatında zayıf olu baıil•· 

~ugtln, insanlık Aleminde lik M'larif müıaviri Murat Yojurtla bisim bllrrmliaimia bir için mahalline yazıldığım ve ia haıtalık amilinin mllhim 
ıulb bl<limi, hak hidimi di Uraa, Sıhhat müıviri Salim sam "'' yapılJr. ? bunun diğer köylDlerimize bir huauıiyeti bütlln tabii 
ye sayıiyle anılan ve ıöıü, Ci1Dilli, Ziraat m&ıaviri Eıat Hallcın oturup, tlinlıntllfl bir dera teıkil edeceğlni ıöv· ıartlara mukavim ve aeae· 
•ildi deiiımeyen, tanlı ıe Berkman evvelki akpm Er ••umi 6ir bahçetle' amuman, lemiıtir. Bu veaile ile de lerce canlı kalabilen ıpor 

ÇULHA urumdan felırimize ıelmiı Beletligaln ıöaü Öflilnde ıapıla• bizi tenTir ellecek aıaiada haline iakilibıdır. 
Arkw 4 tlı ~erdir: !:,.':_srıö•l•I• ••ılrcımı ir.al•· ki ~l~tı kabili iltif~de Ar4011 J '' 
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varbon v~r. Hava kurumunateberrü !eıediye mecfisinin ıe11Jc.c:ılôd 
Baştaraıı bir de içtimoa ds~eti 

Baıil veya sp~r'u tenef Hava haftası münasebetile halkımızm lcuruma 
fOı ve hanm cihazı yoll•· yaptıgı 'ebrrulere 1t_if i k günün listesini 1ıeşrediyoruı: Belediy~ Reisliğinden : 

.rile ve ciltteki port antre •+l;!r,a 1 = '\{. _ _ R<Jı .!~ . .!~Y adı --'" 'Be.'edlye k11,ntmu mucibincl! mtitfditl hfhtm bul11'11 
luden girebilir, batte hasta 15 AUaP-rha D~rıfzll Belediye meclisinin dördüncü devre lçtirfiaı> a 'betlt1n'iJ. 
hayvanın kıllarından yapıl· 1 Muıtıta Ôıdayı CJtğmlJan, ı~yl~rln almması /Çin Belediye kanununun 338 
nııı diş fırçaları ve ıporlu i idris kuru mabmut otlo incimaddesint tevfikan tayin olunacak miJtNl•lin Mal'ilr 
derilerden yapılan iıkarpin i~ ~~b:.~!11 "::":,~~~:• cQlu atıma almması için mec/Jsin fevkitla21e o/afak içllmalH'a 
lerden bile intan tesbit e. s ŞokrO Oçtıııcı lüzum hasıl olmuştur. 
djlmiıtir. Haatalanaıak ölen 5 AbdulJ11h lakao~ Bu maksatla .j/-8-94'2 qünü st111t 14 de 'Bt!llNH-
ve ı.orada lbır2kılan bir bay· 2S Emrullah Şeblrali dive m•clisl azası ictimaa davetli o/dtıOu ~yın M&rlin 
vanın kurtlar kuşlar tarafın· 5 Kimli Dede oğlu m11lümu ol'na.k üzr~ ilan olunur. 

f> Rıaım 02uıtu .Qlull .r1 - -

dan parçalanarak akan mik- 5 Ahdullab Se&2ln Gayrimenkul sotıc temdidi 
roplu k.-aı o tqpraiı ve 25 Murathıın Kard;ışlcr 'if 
yağmurlar vuıhıı ile de 2 50 MeYlQt Bakıınay Mabılleal Sotaıı Clnil Hisse 'M k4h"ft 
dağılarak civarı bütOli mer' a 15 Hbseyln va Rlztt B'ı UlrÇuşlt Yuhlltlo Mublttln .EY {}do R\. a<H 
ve çayırlığı te1viı eder. 

25 
MGntr Özlun Defterdarlıktan : 

B l t.fehmet Ali Aylt!Ç 
asil u:ıviyet haricinde l rAtınıet S·ıtıral 

hemen kabuklanarak •Ror 10 Nıııım Demirel 
haline inkilip t:ttiiiaden aç· 2 60 Meclt Al> iullnh •Rlu 
lığa aoğuj'a daya11abilen bu 5 lamall Yıh.Dn 
sp l t' t' - 1 Gnlfp Güleç 

or ar ye ııen o ıarın uıe · 15 M 8ıfib •e Ahmet ve Mustııftl Ö&erler 
rinde •onelcrce diğer bir 10 lbnıhim Horulu 
bay•anın mide•iae inmek 1 so Abm~t Hamit oğlu 
için bekler. itte tehlike bu· 1 Emin P"k 
tadadır. Haata hayvanfa t~- 25 ıremel Nocuml tCObel 
maa men-edilse bile 0 mıbb· l-0 Osman ve Kemal .Aiemdet 
kadın IU içen ot yiyen di . 5 Kazım Kara Alt oaıu 
ğer ıirlller hastaJanabı'lı'r 6 Ş~blrll o~lu ksrdeşler 

6 l6.U -n Ahmet aentGtk 
Onun içinClir ki bu gibi 10 Salih Kuru Mııbm11t oj2lu 
haa.talı~ta'ıı öleb hayvanlar J6 Harun oğlu ve otullıırı 
derın bır çukura üz,rine ki 5 SUteyman Ah&ulltıb 
reç dökülerek g6mlllmeli Ye ı O Seymen S:ılt A11 
oraya ıarbo.ı. var yazılı ı;rr 2 ~O Nuri Dizdar 
le•ba dikilmel" d" bö l 1 O Hakkı Oımao 
lere h1 1• 

1 ır • Y e Yer- '75 :re.mtl Kaum otlu 
t 

1 
_ıe r 1 çayır derJer. Haı- ' . 4l8 " Yek On 

a ıgıa her •ene çayıra yeni 

:~~;': :e~~~nldaıcLab &öraı._.. Yüce .şefimizin dedikleri -gibi: 
ı e udur Bu 1. . 

otlarm yenmui 'h . · . Qık hava turumu çetln J>lr mllll llıtly&c .. bQ,Da mtlleto• 
karıı L\' t . 1 tunaJıne h laa~dllmesJodep doQnıuttur. TQrklycnln tcmla. ••ncln hnasıın 
kaJarı h erınerl r bu mınh • ~nsun ıt>11ıundurmaft iıtfjl .. /~te .tıilletiq y.tlrfltu do Jerleşen bu 

Yukuııia tl111 ve evurı yuııı gayriaıenkulniı utışı 10 gDn 
mnrtlletle t~mdlt edllmlş 1 ir ltnta 2~ -ıi -91'2 tl.rltilııe mantttt 
Cumartesi gaun sut tO dıı Jllpılec-etnıöao tallklerlo a fhtHiwlik· 
~ tE,~laaıcıık . \'QIDlavo~a mQrr.ca&t1 arı. 

Karne ve fJrınJarı 
gösterlr~iste 

Belediye Riyaietinden : 
1. Eglu/ t1e birinci teşrin elemde lcort"1.rı ,ftf'-n ~ı

/a o/Ja;u gU,i Mahalle malaa/k .aJJrılm 1ş ve lıu 1110.fıf(l· 
kye •grı Jırın/ar talıılı edilmiştir. 'H~r ma/ıfllknin •km.ele 
lcartlar.ı bu laınife ıöre tabetti1i/ml1tfr. Binaenafe!/.h )ıı 
t11sni/e ıöu lstlhkalc sahipleri yalnız ma1ıal/eJipe ta~ıis 
edilen fırından elcmelı.Jerini a/abl/ectkle1air. r;:/fç bir Yı'./lia-
cı lcenlli•lne ta/ıslı edilen mo.Tıal/~ lıariclnde /cı;pon tarial 
etmiyıMlctir. Hallca /co/oyiclc olmak üzere laer'.ma'lı~'tlıge 
jfırın/G1(/an #pqJka satış mer/cu/eri de rıçılmtırır. 

2. Bu şekle ıör~ tobettiTikn Jctrtekl/t.a'rlldrt C•friW'· 
lesi 'fhü,.Jen it1fiare11 mahııtl~ 11111,,.euillıtTI tırafı'ttdttn 

z er s.:ne aşılarlar. _dur Hf'r TOrk, bu htakle blrl'k ve sebııtlıdtr . 
11mıu1nda n:llracaat edilir ı-- - . 

~= t::~ '·k~t aıan •eı•aa- Hükeımtrt KQAOğı T amiröt Etcstlımesi 

gurttd•laro bufar.duklcrı ger/enleıdajıtıfmagrill,JfOna"t:litır. 
:3. Kortlar evtıı/ce beyanname ile fHhıt ıılit41'l#eı 

göre geçen oyrn dip 'lcaponları mııka.ôilip.tie •irile~ICllr .. 
4. Baganno.m• İ/d yapılan t•Mlt,_,. ı:aa,.;ı. Jı,._n 

ıdip .ıtlıird• Nulıeımiı o/arelar olarilaklıı~ı 11.r:i ve J!e,fpti ma a miiıdkünd'· 
Aıılanıak ve 'tecrit t u~ Ddt:erdMJıktan : 
ıuretHc bastalailn ön .. e me / - Elcsiltm11ge lconulan 181}) liıp (.68) rltat.aılalc 
çilmeıi kolaydır. une ıe· a,ı/ IJttklli Trabzon lıülciimd konağı tamiratı eksi'tmısi 

Yalmz burada nıüh" 19 8-942 tarihinden itibaren 20 gun miUldd'e açık 
bir noktayaiıaret 'edec w _am e/ulftwaqe 'lcenultnaıtar. 
H l k . eıım; 2 8 . 

ula a bııe zamanı d - a ışı 4it u11alc ve şartnııme şunlardır: 
haber verilmiyor. Bilb il • A) tlcsiltme ıartaamısi 
yeni .mu~tv .••a.ı.ra ·~: B) Mulcaeele projesi, 
huıuıta kı vazıfeleriae taaı. C) Yapı iş~ri ıdıınml" fenni ıartnameıi, 
lük eden kanlın ve •bkt lstılc!Uer ıalcarıd11 ı••ılı 6a eeralcı milli emlalc 
mtndan tecrü1'eleri oluncaya mii.diirliiiiinde ıirehilirlu. 
kadar haberleri dahi yok~ur 3) Elcsiitme 8-9-942 tarthiıH 111aydJJ salı ıanii 
Veya ehemmiyetini takdi; ~t 1'4. de Tutôzo11 daftutlarlı;rnd-:ı a~k alcıiltne• H1re . 
edememektedirler. Kordon tile yapılactılctır. , 
vaı'ıauretile miUazarrır oJ.a 4) Elcsiitmeye ıirmelc i9in Jalipler 6J lira 28../ıar•ı 
cakl•rını düıünerek giıliyen. mııöakiat temlnGt malcta611 veya malcbaz• ve hanlardan 
lerde oluyor, Sonra bu lıaı · 6'4ılca 0 11'i•dalci ve.ilıaltuı 'halı •'"PfÖstermde1i l&2ırrt"ilır. 
tahtı k6yftiJer çok iyi tanı Tıca1et odası 912 mali yılma •ıt "tsilca ba i~i ba. 
dıkları ve insana kolayca l•racıiıfıha llrıir Nafıa Müdür'liiiütU/111 •lınmıı e/alltd 

11~tkası. bulaştığını bildikleri halde J 
.. lü il le •telcliJar galca11da gaııh /Jütün fl~Juilcfe 6/rliletı ı 0 

~. ne ya ın etine v~ya D /.ter.darlılttla miitefll•/c.A:il tlcıilt111e lcomis•on r~fsliiine derıııne tamah edip kuer r- :1 

mwracaatları illi,. ola,,ar. 1 - 2 ı Ye yiurler kaniyle bula .. n 

ka/acdlc/arını poliıce tesbit dlirEcelcJerıi •tailcle i•lud ti· 
mele .aretiglt le.art !arını a/116i/ecelclr,1dir. 

4 Aiır 'iıciler çalııtık/orı müessele"Juı alacak~rr•· 
;ır iıci bı/1ı/c1i1J i Belediye ftm Joircıintlen tasdik ettir• 
mele. .ıııreti ile lr.u1tlartnı deiiıtirel>ü"e'lcUrdir. 

6. Htr .111alaallenin elimclc a/çıcfliı y,,.'e 'ıajıya ,,. 
lcarılmııtır. ltdn o/11au1. 

llaliıHlısi Fırıncının adı •~ ıo,1ıtHlc 
-Çö"fil/eJCç/ -

1 

N~;( Ef'miltçl ' 
,, Egfip St11al 

f ltjas Se/lm afla 
'/!ev~i SelMt 
ffaı;ı Kar~11npi 
Y. ujaf ÇoJalc 
Aba/lala Aha 
Haklt.ı Ki11111an 
Osman Yılmaz 
Hamit Ataman 
Halit Vkıımaş 
Vihbi Glnır 
Abôas Hamaml 

JJı~~tler poıa 
Gasi pa1a 

a.ı*/H 
Yeni cama 
Crımh.,igıt 
Eılciltisar 
Balıçtcflc ttıe E"ilflida 
Kaoalc Megt/011 
Yalı malaallısl 
Hı•ır'btg 
ismet paıa 
Çarşı 
Kemerlcaga 
Pazarlcapı 
Misafir 

Raif 'Akıntür~ 
i4li Aros 
Şakir Ataman 
Şwlci ~J:ıntıifj 
Mıısta/a ~lhf l,'JM 

ellerinden de baıtalıjı a· 
hrl2r. Br feri ıarbon vak'a-
1-naın mllhim bir amili de 
kaçak etlerdir. Veteriner 
nıuayeDeıinden ıaldı iletile
rek mlllballe aralarında 
tılan et!eria .haata olar•k 
kesilen bayvaDJara ait ol · 
madığını kim temin edebilir. 

Açık artırma ile gayrimenkwl Satışi 
Maballesl Solre~t N E:v,ı M~tre murabb. ı ·rabrlr No. K:pu No. K1)'ı1Dt1ll.19Wl!mmenell 

lira 

Z.bıtai BeJediye aiitMcldit 
• kerreler dikk.ai nazarları 

celbedildıii halde lllU.leıef 
çok gevıektir. Ki)ll••~e 
köy ihtiyar bey'cYcrine 6 
fen vazif elcriıı ve belediye· 
Dinde yardınu il .: b,u gibi ba. 
di•tltrin ~illyetillaiı ft lca· 
zaıarında önleneceiini can· 
~ temenni Ye Yad ederim, 

Boıtepelbeıa" Maoaıtır Ana 130 SOS9 ' lo 
•· Kırkbakal •• 229 1021 80 
" lrH .,, 174 8()5) '200 
'' YıııaıUr ,. '5 3058 IO 
" Plutl11 çıkmazı Hane 107 6-4 360 
" &blenen Artı 217 3060 150 

ltkeo4erpaea OldllClere Ar11 S37 
Çıır~u Pıtı bımaoıı Mıtlıııı 
Y ~nlcum111lzlr lılalk~ıu Araa 
Y eoloumılbata Qa1ar aotak Ana 
Kaletyı kOJD A~911b1t Arta 

DEFTERDARLII<.T-AN : 

103 
68 

Q72 

216' 

2046 
198, 

45 

~50 

7 150 
50 
!IO 
30 

ı 

Yukarıda cins 1Ye endı •e kıymeti mnhımruenılerl 1aaıb ıa,rlıaenkullurla m'.lılld,.,tlrırl 
IS tllo mOddetle n açık ırtırma uıuHle aatlıta çıklrllmıttır. . 

Talip olar.'llarıo lbale eono olın 4- 9- 942 curoı go110 11at 1' de JDzde 7,S buçık lımlaıt yıtırd,klıuıoıı dair -aak.b ..... 
derter•nllkd• teplıHe1k ko•tı1011 mıraoııtıara ~ oııaar. ı-a 



SASoslos 942 

1 ; • Za1er Dayromı-
mız~.~~~.ş~l~rken Satın Alrruı. Komisyonu il8.nları 

refli acliy~ (Tlrkiye), böyle ":sf-•;•'•fMI••~ ...... -••-~•!1119111)11••••------ll!llllıll!lll--•·---~-"!" 
•W.t.te• "• pek bir temel Pazarlı~o Saman alınacak Kapalı zarf usulile Sog'"' an alınacak klriDd, 1111iden kurulmut T b S 
l~ "*liretlerin ku~nda ra zon a. Al KOın. Reiıliğinden : Trabzon Sa. Al. KomlsyonUQdan : 
~tıı yeriai alaufbr. ~ : i•~:~ d60 Toa S•man satı11 alhıae1ktar. 1 - Kıpah11rf usallle 100 ton Sotın eksiltmeye koamuıtur. 

30 Aiuatos, karakteriyle, 3 ~ ~ ~ ed eo bedeli 55000 lira ilk teminatı '4125 llndı :.t - Muhammen bedeli 14500 lira ilk teminata 1087 llradar 
L---•--t •--• fı : Paı11arııın°17°r~u11ntlula Btıtaln garnlaoolarıoda Yardır. 3 - Evsaf Kolordunun botoa gaınl&0nlan114a vardır . 
...,.._. ,. l

11111
ua Ye •anaıiy· 5 • a 'ft..I• P t O 0 0 !.I dir Ek 1 4 E JQI ıııo•2 C 1"""' O... t ~· ;.ıı dlr .. ... 5 - lıtetı . ırııı; 11ıartesi gQoQ 111 t ,., ul • 4 - *Utmeı ' .... dm ... n ... n1 ue 

.alrk tarilaiaia cleiil, diba- kOıai&Jeauaa m:erın Ubelli gtn Ye ıaattı Trabson nt&t alma G - lıteldlleı·lo belll gQ11 ve aatta kaouaan 31. IDH41esln· 
J• taribinia bile iftihar ede recaa •rL '48 de tarif edlldltl veçblle b111rlıyacaklan teklif mektuplanıu ek· 

ceji b~ •acize diye anıla· Pazarlıkla soman alınacak elltme saatinden bir ıaat enet 'J'ıa~soa sıhaalm• ko•lllJODUQll 
cak •• dildllaça azaile!i T b7.orı teYdl etmeleri. 421 4-fı 
......... kbr. 1 r~ ~ Al. Kom. Reisliğintlt;n : Pazarlıkla odun alınacak 

iki ila tonra, iriıeeftl· 2 - ~llrhkla tiO ~n Semen sabo ıbnacak1•r. 
•iz hlylk bayram, Tlrk altm11 İkı n~:1~~1le~ııen btd~H 17iO lira kat'l teminatı bet 1nı Trabzon Sa. A 1. Kom. ReisliA-indea : 
m~ti lçia ayai zamanda a ...l t ur'oştur 
iaJJU• ba.,.ama olara~- da' 4 - ~1.~0~~rdunuo bntuo garolzonları11da var~br. 

,. K 6 _ lat ,.., JlQ.1.942 Ç1rıambı: gUnO 11at 11 dedir 
•..ı_..cak " kutla.aa. komtaJonuıa~erio .reni ano ve ıaatta Trabzon ı1•ttP, alma 
cakbr. raca.al ara . 461 

DlayamWD kanı. ~de- Pazorlıkla kuru ot alınocok 
leriai, ~-Is Ye bultathı r ab " 
dekorlalım iltretle aayrede' 1 r P UJQ ~.• Al. Kom. Reisliğinden : 
rek, cc.ılr• beyeca~ ve De- 2 = r::'':*' 800 Ton kuru ot satan ahoacııkbr . 
cib bir aabıra6at lfiaae ~ J .E aa 0 edilen bedeli <i6000 lira ilk temlHh 7200 liradır 
Aiaatoaa rirecejiz. : ..:,:l1 ~o~rduoun buton garnlzoolar1pda vardır. 

y· s t ~ 1 
EylQt 9t2 pazartesi gQnO itl't 10 dadır. 

ırminci zafer ve taı· komı,;qaQaD• ltlerıa belli gOn ve aaattı Trabıon satın alma 

1- P11uhklı 50 ton odun .. tın alıaıoaklır. 
2- Tahmin edilen btdall 2250 llrı kal'l teminatı 3B7 Ura liO 

kuruştur. 

3- Evsaf kolordunun bOtQa prnlsonlanndı vardır. 
•- Pazarhta 5 EylQI 9ı'.? Cumarteıl fQoft 11at 10.3') dı.dtr. 
5- lıteklllerla belli ıon H aaata Trabıoa 11tm alma kO· 

•la1oouna mllracaatları. S25 

Pozorhklo odun ~hnacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reislitinden: 
ı - Paıarhkla 1600 ten o41un alla ahnıcaktır . 
2 - Mutlammea ~edeli 67 ,iOO lira ilk temlaıll S,062 llta ıo Jare hayramıahu kavtıı""r- A )( .., 111.'"'tı.n 447 

.......... u ı_ kuruştur . 

.... .,...... dofuftlll• ait çı 81tSI tme if e kuru sogon alınacak a - Evaaf Kolordan11 bQtla garnhoalıruıda Hfllf 

._t laabralan içimizde Tı b 4 - Pazull2• 8 EJldl 1142 S.lı ınan aaıt ıo dadır. •-.--•~ le 'a aon Sa lfA ,,, . ı· . ,J 1 
___.,.,. , 1ewlaç ·~ M'fe· • A · •: n..om. ıeıs iğmuen : 5 - lıteklllerlo belll gDn ve 111ttı Trabıoa aataa a m• 
aiala e•aialiii içiıUle. yarı- ; : ti. r;mk etaııtme ile l8 toa Kuru Satın satıa -alınacaktır. komlsıonuoa mnrac11tlar1. 503 
~- L-L il 3 .,ı.. E ubaınmea bedeli 5400 lira ilk temlnah 405 llradu. p 1 ki S 1 k ..L..i:Jı ..... e~ limit ile 4 Y&af İOJOrduqun bQtQa garolzonlıırında vardır. azar 1 Q oğan Q tnQCQ 
~.:· iaaala. • pi'.llrla baka. a - 11kıHtmeeı ı EJhll 0 .. 2 pııartesl gDoQ sut 11 dc1dar. 
-.... ,.. t kY n Trabzon Stf. ili. Komisyonundan : ~--1 !_r ratı10;;.:,.• 0 lt.rla belli gQo Ye 11ıtta Trabzon 11t•nılma ko ı - Komutıohkçı pahalı gOrllea oç toaluk iki n.ıtl balla· ._.. • ._. L.--•-.. -... racaatıarı. 2S6 1-4 ~"!' 
91.kl- -...._ p ile yeni ıene mıbaulil ıaplara keaU.lı Sofa• 1ealci'en Pıurhl'• 

.,..~ cmıq,, .... umi- azarlıkla odun ohnQcak çıkerılmııtar. 
J'IW leilaJaa boa orcha- T l>2 Sa 2 - Bıbtır partlalo tıbmla edilen bedell sıo lira t•t'I teal· 

«ılıwetiiı, 0 8ID 1 ra on · Al. Ko111. Reisliğinden : attı 76 lira 60 karuıtar . 
..... "-• Mİi fe 2 - Pızarbklı f5u tıoa odun utla ılıaacakhi. 3 - Evut Kolordunun bQtQa Oaral10alırında vınar • ......... _,.., .. ._!EaA.9 kuruıt~~. Mubı-.men l>idea 1~00 lira ilk teminatı 1012 Ura 60 ',__ Pa .. rfılı 29 At•ıtoa 942 C&ımartal rtıan 111t Jl,JOtledlt 

-.lal ıalil ·-.L.! --g• s 5 - lıteklllerla belli ııa ve ... ta. Tra-. -Mll•lml ko-
en....;, İÇİmizdea 14 - ~vıaf kolordQnan botan g11rolzoolar1nda Yardır. mlıyonuna marııcaatları. '487 !-8 •111 leyti ile telim- 5 - h llart,tı ti E1ıoı 942 pumar1esl J'1oD laıet 10 dadu. p 1 kf • • 1 k 

_:e'ia•~'oı'daya 'ilin· to.a11;;aa.::tınertn belli gQn Te 1111ttı Trabıoa ıaho alma CZQr 1 tJ zeytin yagl 0 lnOCQ 
~ıl9.:"'aatarı .. zıarzey p •lrıoaaUar1. 514 Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden: 

Qzorhkla kuru fasulya ahnac-ok ı - Passrııkıa 1150 kilo n1t1n J•A• 11tıa 11ınıaattar. 
t>U "~fi, ,_ rra~ Sa. Al. Koın. Reisliğinden : t:nr!a7. fabmıa - ııı..ı.ıı :uso ıın t.a·ı ıeı,ı..,ıı ,311 Ura 50 

rıltrne T ?. : +; 111[l1klı s Ton kuru raıuly11 &alan ahaacsktar. 3 - E, .. , kelorduaua bQtQll pralıoalmada Yardıt. 
0.., --..~ekm .. k Ura &e. tuıre~~ edffea bedtllerl 22ö0 lira kat'ı teminatı 337 ' - Pasarhll 3 EJIOl H2 paqembe rıan •ıt'1tr,'8 dldn>. ':e ~lll~f ıltr.h-:. a - Etaaf llAı..__. 5 - lıteklllerln belli eın ve tatta 1Tıb- .. tial•-tio-

"'-ten ., 4 _ Paı ~uuua bDlOn iarnlıonlarıoda nrllır mllJO•aaa mQrııe11ttırL 606 
lterne.ız .ı-;..:~tl. ljr.ken s _ iste art :ı i,.Ql 942 Sah gQatı 1a11t 11,30 dad1r, ~ J l;J 1_ .. •• 1 ı .. 
... hLAm~~ ··~titın komtıronuna ~Qertn b~lll ıaa ve Hatta Trıbıo• aatıo ılaıa -.- azp~ '" o KUrU UZUl1) a ınaCOK 
h ... ,-:ı,.'ıa-!~..,, •elMı·•ttn T rıetıtıarm 511 
... •

1 
..,,,, - •• k S Trabzon Sa. Al Ko-. reiali.w.i.den : nı sırL-,,~n"ılltlı ltar- ur • OVy_at TOrk Hava kuru•uDUD r' . • 

~ ~ -aırr bJIAtm,, V yanald çalıımalarında da d•J•••· 1 - Pı*ırlıtlı iti bin kiloluk lkl per,U ~allade kua ~· 
o ınlır ~ıtt11@ iMU.. münaş9L.t.J _r•1 tafilllız b• btrltk..!ve '"'Pat aa11n tıtın ıholClktır. 
dill ın~lmlbı •r''f''/l. ~ h•ımızıa 'fl•••ı -eboaktar. 2 - BMer pntlala tahmin ~len bedeli UOO Ura kati te· 
lıetllıet ·-) ~ taih/hi Moılcoo0 26 ( a } -----------ı mloıh 210 liradır. 

Q ~c.mur , ıtl Tı1rlcige 6üg~4:,ı ;~ ;; Ye. 1 - Evaaf Kolorllu11un bltlll prakoolatıbdi ftrdır. 
Y~ ::a~'"c/c"''"- ,,,.,.' 6a/~ag ~:. Açık arttırma ile 4 - PdıarhiJ 'F,flQ\ ~'2 P9!19mbe ıaao aat JJ dedir. 

&;;.. L ·~ır9i. "~ ti - lstetlllerlo belli gQa Ye 1aattı Tral»aoa ~hD altt• 11.ı.._.ı -. getl., 6irllf1 Ha · caıı .,;ri Sor1 do••şeme tahtası, koıalıJOD•H mOrıcutlırt. 491 --=-"'M ~,W Möıgö Mol I ıfl '~iye iorrıistrl b 8
••. c..a IW.ı • ,,.,,,a,. 0 0 

• lld fU/fl ıöra, direk satılacak Paıorhklo kırmızı iber al.nacak 
.:.~~; il•a

8
'p!lcülc ele~, Mo14~,a gör- Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden: 

• •anı11ni 4c,L•..ı.. İnhisarlar 

Alta •~Jla , ;l;-SO~ telaaıılı kaltl ~ :-'-rı" mü ı ..... PazıtHıtta ıtOO kilo '-ırm111 biber 11ha ahaacıı.kbr . 
....... \..ı ilci '•'nı •o~/f!lniı ve 0-şmQdürlQ.W.Qnden : 2 .ı.. Tabala edilen bedeli '00 lira tıl'l teminatı ıiO liradır, nıenalelcet aresıftdak(\ " ~ 5 

..ı-.11cr;,. naaA: f. naurıa ı _ Binadan ıökülme 3 - E•ıaf ve ıartoıme komıı,oadı görolebtHr. •~~ 111._, tlur 6il ,,,., tir. •mmel o iluf•nu 4 - Pazarlı"'• t E•ltll 942 S.h ınnl 111t l 1 cledftı. 

Glil!~~ '*'rı muhtelif eb'atta 1300 adet 6 - lıteldll:rın b~lll ıoa •• 11atta Trabıoa atıaalma llo· 
~~~ döı-. tah ra ve dirw mltJOnWI& morıcaatıan. 6~ o 

25~ •Jilir Vatandaş •atdm•k aıere •ç,k .,ıtır· --.J----------------
1aaa _ •11r111tar ıpaya konulmuıtur . l••--••-0•••--111f .. m1•-•1-•--.-.:ı 
ldidl~ K 2 - Ta)ip olanların 75 y • 88 .-. ıı•t 1 

-'!•.kaba\ ... nr:.. ·~laya lira df'poıito akçeıile ihale enı mu..,e 1 evı 
Dert ~111111111, glall olaa 9 - 9 · 942 glnü 

~ Yardım et aaat 15 de BaımildllrlOil· 
müzde mlltnekkil komiıyo 

Uza• ıolralc Yı,Ugol 111athaıı g•ntiula wplmıJhr. 
her tiiTI• Jeft•r. ldlop N ıairn en Atsa 61r ... .,,,. 
l~lntle ••tiıtiflr. 

.... Harunıar·a muracaatları. 3-4 

n•n tistu . Traş Biç ki arı 
tt.d.r C'ld· b 

• ' ' Ozmaı yumuşatır. Haruntor Tir.aş bicaklar•nı kullanınuı. 


