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Harunlor 
Y ılbaş1~ biletleri.:İçin 

Sayın müşterilerine okadar büyük bı.r 
sirprzü hazırlamııttrki, bunu ancak 31 Bı 
rinci kanun j40 gününde ki Mües.~ese .
/erinin ~itrinlerinde muhterem muşteTI· 
/eri görüp takJir eiıceklertlir . 

Fiatı 4, İJan satırı 1 O karuştur Haftada ıkı defa cıkar e Siyasi Gazete - Trabzon e ıs ıncı yıl - sarı 275~ B• ,,.ı.,e.eJ•rı bild a/atı. lıer oatantla,,. 
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Ko ört saat 
e eti. 

( ' 
Partinin ·ba isi be i Şef Atatürkün 
aziz· hatıraları y d ve değişmez 
Genel Baş an Milli Şef İnönüne 

bağl.I k duyg, ları izhar edildi. 
\.-.~~~~ ..) 

Kongre P a r t i Müfettişi Kayseri 
Mebusu Ahmet Hilmi Kalaçın 
riyasetinde dört saat devam etti 

Memleket işleri hakkında hayırlı temennilerde bulunuldu 
C•mhuriyet Halk Partiıi Vilayet İdare Heyeti azalık- •çıroruz. Mesaimize hald:.>n 

Villyet konırcai buitin ıa. !arına Ali Ri:ıa Işıl, Muam- emin re iıtlkbalden ümit· 
at 10 da Hatkevi salonun mcr Yarımbıyık, Cemil Hu- r•r ol•rak deram t!diyoruz. 

da kazalardan ıelea müaeı· luıi, Bekir Sukfıti Kulaksız . P•rtlmizin banisi Ebedi 
ıiUcriD ittirakile toplandı. oğlu, Atif Saruhan, Hüseyin Şefirniz lft•türk'ün aziz ha· 

Villyet idare laey'oti re· Avni Sağıroila, Abdiilkadir tual•flm hür•etle anar1z. 

iıi Ali Raıa lııl tarafındaıa İkiz, Temel Üner, Avuliat Say111 •rk•d•şl•r1m ; 
yokl?ma yapıldı ve koıııre Zihni Can, ve yedck_azalık: P•rllmiz Vatanm iıtik/11 
açıldı. Ve Mifettitlik tali- s•vaımda r•zif~ almıı ve 
matnameai. mucibince koni muvalf•k olmuş, yurdun 
re riyaıetine Parti MüfeLti her s'h•da yükaelmezinde 
ıunizı davet eyh..di. Muhtc- müsbet hi~metler yapmı1. 

rcı.u Ahmet Hilmi Kalaç, •taiı btJşlffdı'ı İlıki/apl•rla miilt1· 

daki 1aeırettiiimiı. nutku ırad timizı layik e1'ugu yüksek 
ederek k•nıre müme11illeri· m~denıyet s11viy~6ine ~ık•r· 
ni ıelamladı. Ve konire ıkio mış v•t11nşumtJI bir teşek· 

ci reiıliiiae .Bekir Sikfıti Kula-1 /l.üıdur. 
kıız•itu kitiplıklcre Ş.:vket P•rtimiz her sene, kö1 
Gurcıa1, Cı:mal Rıza Çıııar oc•IC teşekküllerinden baş 
•~çildi. Mıui Şef laönü1ae, liyar•k n11hıye re k•z•l1Jrda 
Buyuk MıUct Mecli&i reunnc, kongrt!l•rini yıparık., ıkı 
liaıvelule ve Parti Genel senetle ilir vilayet kongresi 

· Paı ti Müf ettiıi Kayseri Mebusu 
Sekreterine kooircnin tazı. toıplanır. Kon.-ır~ı~r.·imı·z mı·ı-
matma ait teliraftar veril 

meai karariaıurıldıktan ıonra 
Vl!iyet idare hey'ctioin iki 
1e11elik meaaiıi ve sıeçen ıe · 

aolerdeki koııifelerde yapı

lan dilekler okuadu. Encil
menler ıeçımiae ıeçildı. He-

ıap cocümeniae Cevdet Ak· 
çay, Oıman Melek, Durıuıa 
Çakır, Şevk.et Karadeniz, 

Ahmet 8aıaran, Ali Sayın 
dilek encümenine, Hüı .:yin 

ÇiUha, Münir .>er dar, Bekir 
SUktti, lımail Hundur, Ce · 
•al Eyibeğlu, Muıtafa Can 
aız, Tevfik aydııa aeçil•ı ı
lerdir. 

K•nirc, ıaat 14 de tek 
ru toplanmak üzere bırinci 
celıeye nihayet reril•iıtir. 

ikinci celae aaat 1 ~ de 
"~0•11ılre Rciıi Parti Müfet

~fı Ahoaet Hilmi Kalaç'ın 
rıy•ıcti d 
b 11 e açıldı, dilek •e 
eıap en U 

ları k c oaenlerioin rapor 
rindeo Utıd~, dilekler üze-

••aıımi ·· n ı 
yaplldı. KOrwşme er 

Bundıu1 
ı •onra Vıliyet 
dare Heyeti intih b 
'ld' y a ına ge. 

~· ı, apılall intibabatta 

Ahmet Hilmi Kalaç ~ ..- • 

lara da Hayrettin Atakol, 

Cemal Karahaa, Doktor 

Menmet İbrah1m, Hüıeyin 
Çulha, Nazım Ural, Numan 

Sabit, Kemal Kefeli, Meh
met Kitapçı, Pertev Bal-

mumcu ve ve bilyll~ konıre 
mümessilliklerine de Muam-

mer Yarımbıyık, Şevki Sa

vaşçı Şevket Karadeniz ve 
yedek milmessilliklere Mah. 
mut Sayıl, Veyıel Çakır, 
Sıtkı Murathan ıeçilmişlerdir. 

Bund•n sonrı. kongr1 
reisi P11rti Müfettiıt, gôrü 
şülecek başka bir husus 
kal •adığ1nı söylemiı vı 
murcffakiyetler temennisile 
kongreye nihoytlt vermiştir. 

# 

Trabzon VJlôyeti parti 
konqresinf 11 s•yın delegeleri 
tJziz dinleyiciler : 

Hepiniz hoşg idiniz der. 
ve cümlenizi s•~gı ile se
laml11nm. 

Kongremizi Milli Şefimiz 
ve Reis 1cumhurumuz lsmıt 
lnönünün yüksek irade re 
idareleri altında. ~•tanrn 

huzur re emniyeti için6e 

il hareket ve ir•denın kıy
n11tı olur. M .. :nlcket ve mil
let ışıeri11de yem enerji ve 
hızlı çalış1r. 

Ocak. NQhiye v.: k•za 
ko.1grel•flm1ı bu rısıfla 
topı4n1111şl•r, rar//k ve can-

lwk gö6termiş/ert/Jr. Vilayet 
Jcongremızin de ,,,ümeyyız 
vı.,fl bu •lıcaktır. 

Yaşıdıgımız tarihi gün· 
/erde, büyuk dünyrt b11dıresi 

karş 1sıada milletimiz clele 
vcrmış. kaya gıbi saııam, 

çel11Ct•n bir kitle olarak 

me. vcudiyetlni fÖ6leriyor. 

Bugün de r•rın ~· tesa•ü
du nüzü. mllli vıhdetimizı 

gö .terecek ve hıç bir kur

velin bu•u ••rıımıyacoğ1ı11 
1$/ı.:ıt edeceğız. Bu azimkir 
rurı ~• hava ıılnde topla· 
nııı koagremiz• başanlar 
dllc•yerek ru,,ın.:ımemıze baı· 
lıyoıum. 

Bu akşam Vilayet ko_ng. 
resı müme•sillerı şerefia• 
H4:ktrintıe Pt1rti tar•fın
dtın bit yemek •iyafetf ve. 
rilecclttir, 

• 
Kışın düşüne sı 

Bir agc ıakrn, ıa~.ı ıünler, Hava Kurumuna 
Halkımızın teberruafı 

mcht•plr rece/er ıeçirdik. h 
Son fırtın•, Tr.hıon« ma. . 

•uı lc.rı baharının tidisinl Jeğıs· • ı ne tirtli; ılrk '" .,,,,. ıece er, 
Lira 

2SO 
130 
7~ 

E1ami 

P'aik Niiat Belı:irotlu 
Hinft Rısa Aybay 
Ibrabim of•:tarı H11H yuli 

50 ?ıriutir zade Ali 
50 Malı•at Ör.ek 
36 
so 
30 
lO 

Dlıoi Cemil 

lıl••İI Tazıcı ltardeıler 
lheH Hısır Ali Kurt 

.lıiuatıfa Khı111 Era•• 

Lira K. 

2i0 
ıoo 
ıoo 

100 
75 
50 

lıami 

P. P. Daa:elaea 
Memet Dotan 
lıyae Sabır 
Emrullah Şılair .A.li 
Ali Balta 
Ali Hamdi 

çai.k kagtoldu?. 

Ş. d' kıriacını saklatan 
ım ı, 

r{i~firıtt, uı•/tU•llU Jirı/igorur.. 
. gıldır.• Gülen aıJuı, kagnaıan 

,_ G eder ısmer 
lartlo.n eıır JOK... e ' • de 
enıinllk k•JU 6oıluklar halın -

' 'd' Nı Jeni:ıin ıu· 
Htıgr/I, tı ıgor.. '. . • kaldı!. 
ıii ne tabıatuı :cengınlrğı 

158 y altup Bataraa Tıa,biatı ır1slııen, bısligen g!n.es 
~" Meb•et Duau• K. k k 

h t . . '"rkod• hırtı ara. ıw· 
80 Rem:r:i lbraİİ• otl11 •rarı ını • 
25 ll ., . tli, ıilinJi.. d r 

25 ftalataaeli kanletler YH ~a•ı Ak«am ,;mJi mılcil uyu • 
26 lıaail Mıftü •tlu r ' - dökülen 25 Vahit Ka1ımotla t a- ler golcten 
25 H1aaD Eyi Er •11or. un ! · J lu or .. l5 Ali Guç n amcaları ıö•gaıL11rını ıçınae top Y . _ a 

25 Atıf Sarubaa 25 Üı•aa Otuzla Bu Jılcor arasında, bır 11 k 
2.5 Müıeyi• Çulha 26 HüHyi• Karaıt kik•t iıtilı•• etler tibi; ııca 

'l."" •ı "l O ..ı ı ' k ııcak taları 2fi F ailt \temİf Y aziei u a mı e•e•t 11 mtlcc, ııcak gımt ı "le I /ar 
'J5 Ô 20 Yordu Kaltulicfü · B ı malı o an .Ueİ••t Sılila zer ııgecek.. un artı • _ bir 
25 Haaaa Akyb 20 Har.a Haruaothı ;fin taoio.tın iıı göra;ışu lar 

A 20 YHaf Ozyaaiei r•ıni oldilir, /•kat o ma~an 
21 li •raraa 20 A "f s ..J L 1 r a· ırımenın r;a· 
ıo Kizıe JCua Ali 11 a.ıut 11 için? iste onlfırt usu . 'h 
'.?O Mıeit Umar 20 Muair Ôzkaa monı. au acı hak~ka:~n ıstı ıa· 
.,0 20 lltralim Y •ıilyut ., .. megJan t1trmııe ım.LHll 
.. Aı•i Terakki Huaa Trakya 20 Mi•ike Çil. _ 
10 Hilleyia Ôa -'•Tezli 15 Ziya Kank•llakca -= = 
20 .Kcı:Hı ZOhtı 15 lıtiltbal Matbaaaı 10 A•••t Ôakı• 
J' .Ue.ltıaet All9ay li A\td111lala Seari• 1 t Oı••• z.rı11• 
11 Eeaaei ICiail 11 ldriı ~ara Mıbmut eti• ~ 6t f~~~~ Se~ali Tilrk 

11 Ha•di Serdar 10 .Ku· i A.ydia 5 lı•ail Albıyrak a· 
JO K:e•ıl Hatip 10 Hakki Sakarya S Yorıaa•ı Ali Ay ıa 
10 E•i• Ylea Tiirk 10 Nıeati Uılaoflu 2 Maa••t Arala• 
10 M11tafa Odılıtıı 10 Şakir Y avruetl11 2 Wa .. ••t Toaya 
ı.> lhmit Taarikul ıo ...... t Sanar 1 1.&•il c;·: . UsaD ı ••• n 
10 Kitabi Ha•di 10 Il•il SHer l Ala••• e •• 
5 Mnlflt Oı•aa •tlu 11 Yerr•Hı T•••l 24'9 50 Yekta 
S Avukat Faik Somel 10 Yorraaoı ll:tralııiıa $ılaia U7S lvclki yeke• 

Yemeklik pat•tt1lerd.10, pi
şlril•litl zaaın dıtılmıyıo . ıaz. 
ıetll elaa Çlfltier aıak.bu 'd Uc. 
Sırı renkli patıttsltr daba ıu 
11tlldlrler. Heuıı 91711 v~· yu· 
nrlık unl il "a1~11tı.lı,, el u. ıu. 

Eltllıcı1'. pıtıteıler uf .. k ol · 
maaılı, yı.a•urta bUyQk.Ulğtl Jdı 

fltkl11, dolaıan, etli oimııa ve 
bQtQıa ıkhaelhUr. İk:i7e, OÇQ 

bOlUalp parfa naJiaf&e et-.ileo 
pıtRtealer h11tıuaı kolay Lanı· 
lurlar, Ye ıı ••bıııl ve•ırıer. 
Hö1le eımakla beraber, b zaıı 
ve tolıumua azhauıdaa dul 171 
pıtılHler1 parçal17arık e t:.wek 
zaruret elal>iUr. O :ııaıao, pır

çalaııan pıatatıılu bemıa u:ı. 11-
memell, tr.Hılea 7erterla lrn va· 
da k.ur .. muı içlD baklHml·Jldlr. 

Buıları, ekmedea. uv ıel 
1uııırt1laıı ıco.1ta9ıiı ıu1• bıı tır
ma k ıurıtUe llAtlarlar. Bu.ıaa 

ıçuı da, l OJ kilo HGa :l &Ua 
ao~tafl we JUl'.a! .. ,UM& •• 
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Gayrimenkul satış artırmas! 
Hek • • 

ı m ı 

i korunma ve tedavi 
V rAm PD z\ytıda Jayılmı 

Ol-tn b t lıklırdan biridir. Vı • 
rıu hUtO l PIDlP etlPrde y 
bQtllo l ltmlerde t~nahA-ıoı göa 
tMm kt,.dlr. Bu h ıt 'ıta her 
VflŞt" \ıllkıtlRnıhr O tuu ın 

TOcuduo ber kı mına arıı olur. 
Hnvımluda ve bilbasu hlzl .-ti 
YA ı;ütll llfı be-sil ven OkDı cloıl 

d .. çrık •oku hular B ' ı ırkın 
A ,,, .. r l\R, Afrlks • OkJllnU 
voy11 glrmAı:ılndenbPrl hu kıt'a 
larıa yerli aballsl ve bayv nlar1 
bu bıı tı,ııea pek ~sbuk tutul 
maktadır. Beıı hO ttk şı hlrh>rf n 
k11lab&hk kmmlnrında otom cet 
vellP-rlnde d()rtte hlr ver mdlr 
ve hemen hemen ber aile onn 
kurba tar vPrmekledlr 

V~rem 810 f lnRl 1 ini gô 
rQr TPılrlerl dP b zı-<n ız ı • lP 

tOrrie. zattllcenp ~r1pı.- uz.., ıp 

g1deo bir ıoğuk algınlığı ile 

batlar ve seHiı Bftdısıı vucnt 
ta yerleşir. A~rı sıfır me ahe 
ıtode oldoğuodan hastiı sıhhıı 

tlnla ,Pk f~OBhlŞllCB~l bir za 
mıına kııdar biç eodlŞA ve t~lııs 

Pt PZ. ÔkıUrQk dııtm11 zovıf ıtk 
glltlkçıı vQcuttan dQşm~ .,., nO 
hı:>t •nuo h"şlıc" Arıı zldlr. 

Vere., irsi değildir. 
•• Pek yuık •• tat.at ne ya 

parııuıı, k•llerindı yaaılı ldl , 
alletlad• ~et•• ur ! .. ıi),l 
beJUk cQmlılul ıcaba ki• ipt 
me lftlrlı:I ? Bu gOrlftl ta1hlh 
etmııılldir, ılr• nrem lut detll 
d\r. lnlla ncak bnı iı1idadıH 
tf!nrıı ed •r. Vertım• tutulıın 
ktrn nı11 H "'t ed•c ~l Talııı~ 
... c~ııdı dPl114lr. Doktor Pf le• 
dP.mlttlr ki : ·• Çocuk Yeremll 
r1 ğil takat llabilt t@d rrQn O· 

ı rırlt doğn.,. Bir çnk ~eramll 
k.lmıelt!rin çocukhlrı sııeıam vn-

.. cutlu olarak yıtşamıkt•dır, Fe 
nıılık u ır c'.t;orler 711hut fQp· 
heli ~lr tevartlet n ztTad ha 
v&t tıtrzınfla ve ıbhi olmıyan 

ohltlnde m• cuttur DıQ'er 
tarııft110 ebeYeyot alkolik, fren 

2ın. Tı1blm tr hastalıktan IOD 
ra nekr.dar halinde buluaan, 
veya s 'd ce yaşh klmıelerln 
dab• beşikte iken keodll~rfa8 
ıtbht la\r lbtl•aaalı tabU bir 
tıayatl muka"emet Y~rllmlyea 

ı•vıf e1lız çocuk.lllnn b•p•l de 
nreuı olmS'ğa lıUdatladır. 

- Souu nr -

Pasif korunma dene
yapılacak • 

mesı 

Vilôyet makamından : 
1 - Ş.hirde bu on gOn içinde han taırrıuzl•rı•• 

kaııı Pa~if korulfma denemesi ıapılacnrttr. Bu d•n.,,,e 
de alarm v• hücum geıti haberlerini• ,,. su~tle rer//e 
ct!ğl ha/km ne suretle h•reket edeceji haltkınrla b••lı 
rt/11n teblid•ltan bütün er/ere. dükln, mı'4aza. kahre, 
otel veraire qlbl umum• 11çık ol•n yerlere bir11r t•ne 
d11ğıtıl•caktır. 

Savın haf km bu teblld;ıtı dikkatle okutıır.ak ona göre 
/11ut'kflt etmeleri illin olunur. 

Ölçü sohipl ' rinin nazarı dikkatine 
Beledive ayar memurluğundan : 

ô çr. ıer k•~ıınunun 17 c madtl.eııiae t vfıkuı el1eriode 939 vılı 
d a:ıguını tıuııvan Baaltul, tutar te ... zi, tarh, Htre ölsek ve metre 

2'İ i y )ılı; P' u yuef"' 1nhl bütün ölçü aletlerinin aabiplırinin er f(f'~ 
31 1 94 t giın , alcpmına il adar ayar mıemarlatana aüracaat ede 

relı:, b"" t~rll ôlçülerİD eioı, hoy çeker ve mikdarıaı f&ıterir beyır
n m,.le den 11ılı p imli ndılda•ı ve huhındurdulı.lara büll>n ölçllleria ai 
Jjirş z 11 .. te iz bı• ııu ,.tte m skQr b•ye•aamelero •ireldıepli kılemle 
v tı QH gı nünden 8I-1-g41 gün6 ak9amı111 kadar ay•• 

.. , 

r 

ac tıa k.a,-it ,.ltırmeleri lüzumu ye olaıyaaJar b•k· 
t •oıhc ıtı e~om İy•tle ilan olormı . 21 · 31·11 • '12 

la ~oba satılacak 
ıyc E .cümeninden : 

ent odııo obalını p sarlık.lı l!lhlıcatılldan ta. 
" g l!l leri aut ( 16 ) ele BeledlJ• ıncUmnl· 
olunur. l ~ 2 

ecek Eksiltmesi 
ıdör ilğllnden : 

1 ne f yapılan ılanda talipler zuhur et•e .. iflDk• i~e faaulya, 

Horoz fuulv aı, ş .. lter fasulyesi, lapa alı:, 8iiatilflH elauı, GtiaGıaae 
armudu Y naırn cim 111. toz ş-ker. Nohut, ekmek kadll".Yıfı, beyu pey 
nir. z-ytıo Erzıccııo knyısısı p ire a tel ltadeyıfı, barbon fHulya ve 
roıyA p qrC• ek iltıııeleriııın l'll "Y urfıada IH&atJılda ibelelniDe ka 
" v - 1 ~l r l te he in 2J- t:-t9•0 Paıarteai rOoü ıut 15 df' 

L r H hı1 'UCt lco ~ında Ma•rıf .\f ürfurlütO daireaiD«ie t .. 
p • l .,. 

ş klı.ÜI caec~ıı. koınısvona ür caııt atı ı aa oluour, 
..... z=--. ...... =--==== 

Trabzon - Erzurum ve T robzon 
ayburt postaları ksiltmesi 

P. T. T. Müdll' lüğünden: 
12 _ 2-940 ,t rihlr dP k P lız rf usulü il ekslltmeycıa konu . 

lan doeru Trnhzo Erzurum v rr bzorı-Bn~burt poıtıılatırıa 
tııllp ınhur .-t • iğı d 7 12-9W Cum gonn !'ant Of1dt lhıı 
f, pdılme Oz~re 19 > 9 0 tı. İhl <1An i ibaren bir h fta mQd 
<1Pt" bız•r!ık l11 ek i t f'V ... li 1 :ıl u tur 1-2 

Yumurta İhiucotçılanna 
Ticaret Vekaleti ihracat Biişkontrolörlüğlnden : 

ltaly•ya ihraı edilec•k ıkmci nevi. konserv•, Naturel 
ve s1tnarie mahsus vumurtaların küçük sandıklar da ser
kir-e yumurta ıhracatmın mür11kebesine dair nizamna
metı n ( 161 maı rnadde:;ı huk 'lÜnl! istinad•n yükst!k fi
c v 1.-8 ı c hi m ı~ dP ,..d; miş oltfu4u ,,.,,., 

OIUfJUf, 

ilin 
KO 11 Ml•kU Cbal Uauıııı M. X. Tımu111aıa mesahaH Bine K. lira 

1 -- -----
Trubroıı İcra Me :rur'u~uadu· 

AÇık artırma He paray çev· 
tilMf'k ı•yrimealcofan ae oldutu: flylllı: uınaruku Hane -;;;;,aın 207~G hlaşe 1507 27 S 58 M 2 1'l 

lUba ile 1~266 biı;seıii 
GtyriR11ınkulun bulu t · 

aevki m~hAllesi , solı:•fı. •umaraal 
Civara köyO 
Şarltan Kul otlu çahlıtı ba

n• ırmak , fİmaltıı ırınak garbeD 

Satır otlu Ahmet hrl'dıklıtı ounu 
bea tariki•m ill'l m•hdot fındıklık, 

14 döıl m Haziru t28 DO. 74 

)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 

Vatlloflu 
• 
• 

Fınıhlık 

il 

" 

,, ,, ,, " 
" ,, ., ,, 

1295 
741 

,, " " .. 1299 
il " il il 1. 9!2 

Tarlanın 4 hteeade 2,5 h'ueıi 1298 • 1296 
Hdıçe•la 4 bluede 3.5 lıl~ıesl 12117 
Çalılıf:ın 18 bi11e tubar1le 15 hh. 9f4. 
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Sahibi; 4 hiHe 1tibıırile 2 biı 
aui bu llerre 4 bisae itibar olu 
naralı: birerdea 2 hiuesi Satır 

otıılları Mebml'd u Ahmed benn 
Oamu ve bır hisııeai Y•kup Ô 
•e• beoun Salih ae>ıılar 

Deft rdarlıktac : . 
Yok.ardı et 1 ve ev fı Y ,utnamelsrl de hudwt VA airesi vuılı ~nyrlmenkulle"d ki tıazlH 

hisıeai bedelle,.f p şin 6d~m Pk şutlle 14-12- ~o tarlhi•den itibaren 15 gOn mQddetlfı n ıçılt 
artırma aHliJA mQlkiT ti ri ı tılı~a çı arılmıştır Ta!tp olıınlnrm yOzde 7.ö dipozlto ııkçelerlle bir
likte ıtıal (!Qatı olan 30-12-9'40 pıız rte t ~Onu ıııı:ıt 14 de öeftndıırlık.ta toklanııcall ko lıyona 
muucantln ı. 3-4 

Takdir olunan kıymet t 500 li ra 
iLAN 

Trdb.SO!I c •a mcmurlu~ıından: 
Açık e. rtırm• ile p•raya çevıile

.. 1c rayri me.,kuluıı ııc olciuıtu : 
Gayri meıılı:ulu buhındutu 

y Matbaası 
Rekk•m ebvaba mfileveeoiber. 

oao1bı yemini Sava oğlu AYraham 

dükkiDı ve ycıarı iskeDder zade 
Raif zeveeıi Aaiye dtikklııı erka. 

"' iskender zade Ali ata zevoeai 
Lütriye tarlası cephesi taı ikiam 
ile mabJut : bir bıp dükkan. 

mevki m b•lle1i, ıoluğı. umıruı. 

Takdir olunan kıymet : 

Pazar ~ pu 
S ~hrafı 3a i zııdelNdl'a 

Kürt oa1u Hıyri ve Ş lı:: iye re 

1 ilk oku lora ait kam ler karton 

ü rine tanesi 2 kuruş kôğıt 1 50 rırşıa Niean 925 No. 2 
Sahibi : • hi&lt' itibariyle bi 

rerdeo 2 hiaaeai Sa2ır ojlulluı 

Mebmıd ve Ahmıd benııa Osman 
ve bir hisaeai Yakub Ye bir hiı 
seai Osmen ve Ali ve Ôraer be. 
HD Sılib 

çan baae ıola Fatma v lrnı en 

üzerine bir kuruştur ı 
Toptan alanlara yüzde 20 ter zilat edilir 1 

Taktir olunan lı:ıyaıet : 
600 Jir•dır 

Artırmanın yapılıeatı yer • 

ıua, uat : 

frabzon icra dureaiııde 20-1 -
9-U P.Azatteıi ıtın6 aut 10 de 

1 • lfbll raJriıaıaullerin artırma 

Sartaaaııal 21· 12 • HO \ü'Dıld4aıı iti 
haren 937- 2 lılo. Jlı 'h'•bsoa. icra 
d a 1 r • • l a d ı mu&fJ'lll nv.•ua 

•••da lt.erlı:••l• rorıblimeal için açslı:tu 
llbda yuıh olanlardaa fula malt 
.. t almak tırt97nJ.,, lfba ,artna 
meye •e 9S7· 1 d"ya n'&lllarul.le 
meaurlyetlai&e ıanrau.at eanelldlr. 

2- Artuaaya lfUrlk lçıln yulluı.a. 
f&Ulı kıy .. ttn yhde yadJ~ 

ıaltbetladı P8T nya amı blr Balla.nı.ıı 

..ııut aık~11 te•cll •dllooekUr(I U) 
J.. lpoteiı Ml:tJbl aJaoaJthlarla lllğer 

aJtlr,Ur lana ve lrWak h.ırkı aahlp 
lenaın ..,.-ıi•eDJnıl blrhwiokl h.Ule 
tlAl hu•ıuıUe fds Ye murafıı dair 
eılaa td.dlalaruaı lfbu lllntarUuaden 
lhUbaree oabef gthı i~ııd• evrakı 
mil.elııUelerile Birlikte memadyetlml 
Mt bthörmelerl leap eder. aır.l hal 
d~ hakları tapıı tdeUUe aabit olma 
dıkça aahf bedelinin paylaşmuıadaD 
hariç kalırlar. 

4 OO.terlle ~ünde artırmayı 
ştirak edenler artıraa prtna eııinl 

okumut ve Jl1zumlu ıwullmat aimıt 
ve bwıları temanıen kabul etmiş 
ıd va iUbar oiwıurlar. 

5 Tayin edileJl zamanda gr yri 
menkul 11ç def• baaırdıklan ecıırıı 

en çok artırana ihale edilir aneak 
srlırma bedeli muhamen kıymetin 
1ıızde yetuılf betini bulmu veya 
aabf bt.yeıı.in alaoatına ruehani olııtı 
'ii•r alaeakhiar bulunupU. bedel 
bwılano o gayri 'lltııkuı Ue tenıın 
ect.Uı.ni" llleakl•rııı.ıu mecwuuııd.ıuı 

.MS!aya .;ıkmıızaıı en QOk artıranıu 
laahlı11dfi bulu ı..lw.alı. üztırıı arurma 
ıo ııün daha ıemdıl vo 10 ıucı ıt!Wt1 
ayni ll.Ul ta 
J•pılaca.k utırmıı.da, bedeli ııauı ıate 
yeınin alacağın11 rtıçbanı olaıı diğer 

ılaeakhlarm o gayri menkul 1hı tamın 
•dilmiş alcaklıırınııı ıııecınnwıdau fazla 

1• çıkmak şarlHe, en ı,;oıt artır a.ııa 
ihale ediHr. liöyle bır bede1 eld 
•dUmellle ihale yapılmaz. ve aatıe 
talebi düver . 

tJ Oııyn weıılrnl ıuıuaıııl.ııe ıuahı 
vlwıan kınıııu der.ııaı veya verueıı 

mi1hle\ iı,;uıde parayı veruu.ııe ılııile 

kararı feııholunarak ktllldıılden ovv .. l•n 
rlikeek tekıifte bulunan kımse ıır~tııııo 
oldatu bedelle almağa razı ol urı.a oaa 
razı olmaz veya 
bulunmaua bemon onbeŞgdn wiiddet 
l• artırmaya çıkarılıp on çok arLıran• 
ihale edlllr. iki ıhale arasındalı:ı fark 

91 geçen gOnler için yUzde ö ten 
be1&p olanacak faiz ve diğer zarar 
tar •yrıoa hllkme hacet kalmaltx!eu. 
memııriyelimlzce alıcıdan tahılJ olıını:ır 

madde (1881 
Gayrimtınkullcrin yukarda gOaterllen 
~O • ı . 941 tarihinde ·rrab:ı:oıı ic ı a 
memıırluğu odrııında işbu ll!a va 
goeterllen art r.ııa ıartııameaı dair• 
ıdnıhı 1111tıl111rabı illin nlunur 

Zekeriya kııplan otlu Nıyui ar 
aaları arkası hattat uıt. vereade 
ri hıııeıi cephesi işbu akarın ııçık 

damluıo• kadar kun hık ile mRb 

dut 
lıılukııddema iki oda ve bir 

ıof• tahtui h ş ••tauyı müş 

t•mil nklur daire lyevm fabrika 

ve k•hvo 'Ye yaaıhıı ,., ve matııza 
n ardiy"nia 48 hisııede 1' biı 
ıeai. 

Tapunun EyJQl 937 tarih Ye 
10' •umaraaında kayıtlı 
A.l"brmanıa y11.pılacağı yer, rlln, saat 
20- J-941 hrihioe liHdii Puar· 
te\i riirs ıot O de. Trabzon iora 
a•ir .. i öoftade. 

1- lıbu ~ayriıneokulfin arhrııuı 
ŞartaHıe•i 21-12-940 tarihindea 
itibaren 939-145 No. ile Tr•bıoa 
ior• daircıinia muoyvea auma· 
rHnıda herlı:eain görebilmesi içiı:ı 

•çılı:hr İlanda yazılı olııaJ.,dan 
fazla mı IOmat al ak. istiye•nler, 

i1b11 tartna111tıye ve 939-6•6 doı 
y• numoruıle memuriyetlmi.ııcı 
marıeaat etmelidir. 

2 - Artırmav• ııtirik: için 
yukarıda yaz.ılı kıymetin yüzd 
fedibuçuk Dİ b tınde pey VllY8 

iJlibir Hsll:aaın lt>ının t mektubu 
t vdı edıltce~tir ( 1~4) 

3 • ipotek sahıbi tılucaklılar· 
1 diOer ali .ııdar!arın ve irtifak 
bakkı sahıpl,.rinın gayrım,.rıkııt fiıı:,. 

Şimdiden mül'acaat edilmelidir . 1 
~-~&i:NDmwaSlllia~~ 

Kiralık Furun 
Zuoı çarşuıuDdakl furuaumua deruoiadı AlmHyıflaa 

o.lb ylMlittıa beı ur makin111 Ye furunculuta ald bllcualı ıltt 
• ed..,nl H tereıl n dlrbemlıre nruıoayu kadu m•vc11illlur 

kiraya ntctf'ğlmdoa fıtekHlcrin arıubııılcl Yuıuf Ziya Gaabulata 
mlrntHtlaıı . ~5 

Telgraf m'11habere bilgisi olan ilk 
mwktep mezunu memur ohnacak 

P. T. T. Umumi ıaQdütlilflnden: 
ı . ltları•1ı an•aıllerln• ilk mek.tf'.p ••11nu '' teıırar ••· 

lui>tre b lılalae nkıf ol ak tlıerı ılı acalt •11f11 VIJ• lırıUI 
•emurlar l9ta atubekıt i•tihıuı Japılacaktır. · 

2 • M811bıkıul11 nvaftak OlHlarıı 14arınin tat.ur ıdeoetl 
y tlerde ıau:ırlJtl abul taelul ııırtttr. 

ı . iUıbıka a munffıslı: olanilra 1656 ı 1ıh k11t•• tilk•ID• 
göre ( 10 ) lira maa~ feya '40 • iO Ura ücret nrilttHktlr. 

4 . ldnr dablfüı.thıu mıtaabak.aya i~tirak deoak llat baıttaltı
cı b ş l v nl Te balacı .,. mtı •tn:ıllerla ( 30 ) yaşıadııo evvel 
idareye istlil p etmlt olmalara ııuttar. 

5 1 re n r el n mOaıDak:ııyo girmek. lsteyeDlerle bulan 
fd re d b lin bu uaao muvııkkat m• ur m.uv kt. t bskıcı ve 
mnv u ı rla 788 s Jılı ma urlu kanuououn d&rdUacU m ctde in 
d ki ş ı t n lıah: l aelıırı ve cıeYlet imtHıaoıoa ilk: def ahna
c kların ( aO ı yaşı ı geç emiş uluoııaııları lhı dır. . 

6 . H,ı n ut r de mUstatıdem olıı.11lıırcha mUubı.kaya jlirmek 
l te lu SO • 12 · 940 Pdlarteai •Ktaınıa1 k.ıd r yolaıı~ tir di· 
lekç H ve idare birici dea girmek. tıteyenlerta"a yieo mezıtır 
terlb alr a ı a kadar dilekçe ve nrak.ı a:ıllılitulerile birlikte 
lmtlluoları icrıı oluaıcıtı P. T. T. M.erkeı mtıtlUr1Qkl11rlue mii· 
rac at d,-c•k. eralr . 

rındekı hsldıırını buııusuaii,. faiz ve 
murafa dıdr olao i-:idıal .rıoı lf!IU 

ıli.n taribınden ıbtı'> ren yır rııi goiin 

içinde evrakı müs\>ıteleriie bırlıkte 
ıne murıvetimize bıldirm ri ıcsp 

.. drır. Aksı bnJd,. h .. ~la tapu •İ· 
• ııı .. ııabit olırı11dıkc s tı hede 
tj n pııv' sın ,ı;m arı ı r ~ lı· 

4 Gfüıtrrill"tı 2ür l'f,. rtır 8 

ıstırak f'dr nlt-
0

• rrt mı ş•• tr.P 
rn• ıiri 01.:1 il u: ve tizt rı l ıı rı ııfO 

7 Jılüı b 1: \l 1 l P. T. '!'. Markeı mUlll!ırllldttriad• rna. 
l h r d ıı 2 ' 941 P rfemb• gbQ ıut lıJ 4,. ve umwa ı bil-
i den S t 941 c ı a gorın •aat 9 4• yıpılıca&tır. 4 . 7 

mat afmı v un \rı tt":mamen lca 
oul dmış ~d ve ihtibar olunur. 

5 · Tayin edilen z manan gay
ri erıkul üç defr. bal?'ırdıktan son 

ra. en ç ok artıron ihale edilir llD· 

cak artırma beldi ovıhamen k.iy 
metin yüzde y11tmiş beşini bulmaz 
•reya satış iııtt1vrnın 11lııcn~ına rııc 
1-ıııni ola~ dil:t,..• a acııldıl&r bulu 
nup tabadel bunların o R'avri me• 
imi ile temin edılmiş alcalarının 
mecmuuodan fıızl!lysı çıkmazsa en 
çok artıranın tahhüdO baki kalmak 
üzere arhrmıı 10 eün daha tl"m 
dit, ve 10 incı g ınü ovni saat da 
y&pıl c k arttırmRda, t>rdı.-li utış 

i•tevenin al•ıc ğın11 rüçhanı olııl' rlı 

ter atocııklılıorın o gnv" menkuh 
ile temin edılmış RlacPltl T mee 
muuodan faz.lava çıkm1tk şartilf' 

en çok artırnn ihııle ,.dı•ir Böv 
le bir brdel toJd,. nrlılmflZS" ih I~ 
yııpılmaz ve satış tnll'!hı duş ı 

6 Gayri mt'nklıl ceodıain .. 
iha!e olunan lcim-ı,., de LHJ v"v 
verilen ühlet içindi'! par vı v,. 

Kurban derileri ve 
bağ1rsakları eksiltmesi 
· Türk Hava Kurumundan : 
Ö UmUMleki kurban b11yramında toplanacak ölan luırba• ileri 

Ye bağırsaklarının lllaleıl 28-U-940 cumartesi ınnu ıaat H de 
Trnbıoo TOrk. Hnıı Kurumu blaaaındı yapılııcsğıodao tıllplerta 
şartnımoJ'I ıorm'"'k içi hna kuru muna mQrııcHtluı ve ihale 
gOoOnchı Trabzon H!l n Kurul:llu bionsında bulunmaları ırııo oluour. 

1-'5 
= 

G~yrimengul sattş artırması 
Mııtıall ı 

Yen cu a al çcy ri 

D fterdörhktan : 

U um Metre M. Muit 
No. 

1~77 soo 

mea kıy .. ti 
L. 

110 

Y ıı r Ja c aı ve evaı.fı ve ıarbıameaiado hudut veuireıi yazılı 

~ ı.neokul mülıtiyeti peıııı bedelle 18 -12-HO hribiadH itibHaD 
,ün udd le aatıı. çıkarılmı4t•r. --------------1 mezse ihale karım feıaholun l sıc g1111u 2 -t-941 t.rıhine mü1&dıf P~rşımbo i'llnü Hal 14 

d .,.pıl c •ğı:ıdan hlıplcria yevmi mexka de vih:d~ 7 ,5 muvakkat temi· 
n la ıl bırlıkt deftcrdıırlıkta top ac, cal: lcomiayona müracııatları 1-' 

gazete -Baııldıfı yer •: Trabzon 

Yeniyol matbaası 

Umumi ııeırlyatı idare edeıı 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

RH•İ ıliolnıD Hlırı: 

20 İkinciteşrinden itibaren 

lrendsideo e gvelrıı yük&,. tr ıft 
bulunan kıınse arzetro ş o 
bedelle almağa raı.ı oım z 

bulunmaz n hemen on g 1 H lk • • ı·.... d . 
telle artı.rmııya çıkftrı ıp ,.ı 0 evı reıs ıgın en : 
rtırM.• ıhııle edilir iki • 1 r Bu ay içinde evimizde amator foto1ırd va reslmlerladen mO· 

ııuıdakı fark ve geç.-n j!'Ün r-• i f 1 bl · 1 
do yüzde beşten b !!:'fD olun c:ı.k I 12 leşekk l r sergı açı ııcaktır. lrlnal, iklnel, ve nvuncDIUiU k.ıa· 

V
e d ili-er 1 b"k , nnolnr mQnaalp bedlyel~r verilecekllr. 

& zarar ar ayrıca u r-,., I!· • 
cet ltolmaksı:ı:ıo memurly,,tiırıizc- Ileveskarlano bit batta zartıadı nsJm vı totogri!tlarrnı Hal· 
alıeıdau tıWuıil olnnıır ma.i..f,. (13~) ~~-'~tlrerık. numaril almaları. 
gayrimenkul yulrarıdıı gosterırlt>n 

20· l-941 Puu ttBi giinu !I rt , O da 
Trabzon io•ıı memuluğu d ~ınıiıı işhu 

10 .kuruştur iliD V"' ~ıtteı iten aı tı•mıı şıo rtnıın eıi 

30 lira ücretle bir bayan arar:uyor 
Halkevi reisıiğinden : 

GllnCl i~ nyıhr 20 ku•uttur daı~ıu ' .. tı •~"lttı -.tıl casp ılao 
ı-----------ı ohm11r. bir 

• 

Esaı vaılresl lfunsllde çııh, ınak llzere şimdilik 30 lira Qoretl; 
bıı7aa araamaktıdır. Taliplerlıı BalkeviaQ mUrııo:a:ıtıarı. ~-

• -

b 
d 
fı 

re 
di 

·~ e 
da 
b1 
1 

b 
b 
r 
v 

c 
if 
m 

v 
IQ 

y. 
IPI 

bu 
dl! 
k 

Tı 
riı 

ya 
ce 

Pc 

ıe 

}{ 

di 

bo 
re 
ra: 
ıil 
( 


