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ŞAPKALARI 
Şapkaların en alasıdır 

1
. Satı, H~RuNLAR MOESSESESf 1 18 inci yıl · Par~ı ~2~74:{)~~~~~-~=~~~~~~~~=======~ 

Askerlerimize yardıQl-/ ~f:o~~~~~a~d:!in /- Parti Konğreleri '\ki;:PR~:~:~~~e~ 
Lier tar' ~ı a Co-~kun \ edildiğini , yazdığımız Vali . . Cumhuriyet Ha~k Pa~· Halkevi ~alonunda yapı~a-

1 .J. 
1 

' U V O. Sabri Adalın cuma günü tısı kaza kongreleıı de Vı· cakltr. Vt/liyet kongresıne Şahsı bizce malum .~~ h k İstanbnldan ıehrimize ıele- la yetin. her tar1Jfın~ll neti- Par/~ Müfettişi riyaset ede- imzası mahfuz bir z tın 1 ı a z l r l var ce&-i haber alınmıştır. ce/e?m:ş ~e çok ~l~kalt ve cekttr. . . . çepaeli şikiiyetini aynen 
y 1 • b b"l b' samımı bu hava ıçmde ce· Kongrelerm seynm ta- aşağıya derç ediyoruz. 

orgun ugu ase 
1 

e ır reyan eden müzakereler so- kip ve Parti teşkilat mı tef- d ve 
Hudutlarımızı bekliyen 

kahraman askerlerimize' hal 

kımız tarafından hediye edi · 

lecek kışlık eşya hazırlığı 
milli gururu okşayan fevka

lade bir faaliyet sahnesi 
arzetmektedir. 

T rabzonda mevcut bütUn 

evler iktidarına göre az 

veya çok ·askerlerimize yün 

çorap, fanila, kazak vesaire 

C H. P. meclis gurupu 

f;tima~d-a 
haysiyet divanı 

seçildi 
llnkara .; { il. il. ) 

Cumhuriyet Halk Partisi 
meclis gurubu umumi he 
Yeti Trabzon mebusu Hasan 
Sakanm reisliğinde buqürı 
topl~nmışt1r. Parti nizam
namesinin 131 ve 112 inci 
maddeleri hüklf1ünce her 
içtima senesi için yeniden 
teşkilı icabeden haysiyet 
divammn seçilmesi bu içti 
rna111 ruznamesini teşkil 
ediyordu. Yaprlan intihap 
neticesinde aşağıda isimle 
ri razılI yedi azanın ekse 
rivet kazanarak haysiJ1et 
divam aza/ığtnll seci/dikleri 
anıaş,/mış ve intıhop neti
cesi umumi heyete arz edil 
tnek/e celseye nihayet ve 
rilmiştir: Doktor Mustafa 

hazırlığını kısınen ikmal et- aylı.k mezu .. aiyetini An_ karada nunda yeni sene dilekleri fiş ve tetkik etmekte o!an. Boztıpe:zir mehallesıin .0 it. 

' b l l" l k l Rohtif ıu tirlcetinin in~ı ettıraıe t mış, u eşya arı tes ım a a. geçırme uzere ongun eve tesb.t edilmiş ve Parti ıvfü- muht<rem l'lhmet Hilmı d n• mu· 

cak koıniteleri beklemektedir şehrimizden ayrılan Osman fettişimiz bu bağlılık man- Kalaç Pazar günü yeni se· to oldutu binlib~b1•11 • epo•:v,fı1katı B 
·· V l' k'l" M k h" tuil arsa, se ı ının d uguo a '. ve ı ı ~: Sabri Adal Afyonkara ısara zara>tndan dolayı memnu· ne mesaisine b•şltyan mer- L • k ı ,.,af•n a• t E t 

'- M h olmadan, menar şır _ . haf· ~pçu r .
80 

>~r u ·~~•rı: 1 tayin· emrini dört giln önce niyet beyan ederek Pdrti/i- kez kaza idare heveti aza· fuzuli işıal e~iluek u••"••· 

1 
m~ze komıtelerın 10 bırıncı lstanbylda iken a:mıştı. O. /eri tebrik eylemiştir. Haber /arife görüşmüştür. •iyaıtan ç•kan bi•le•c• metro m • kanun~a eşyaları toplam ya Sabri Adal bu tayin müna · a/dıgımıza göre Vl/§yet Hilmi Kalaç her gün kip top,.k ve ı.ş Y•td•kt•n boş~ 
çıkacagını ve 

0 
zamana .ka· sebetile Aokaraya ve ora· kongresi 21 Birinci k§n un Partideki daireıe;inde meş· ka bn kene d ayni •••"• aç• da~ da h~r tarafta .hedıye· dan da Afyona geçmiyerek :umartesi günü s;aat /Uda gul olmaktadtr. b;, •uyu ya~ubalc ~?r;d~e:i:ış:t~ Jerın komıtelere teslıme ha· d" v. d d h k .1 ~- - - amelenin defa ıce ın 

zır bulundurulmuş olacağını sev ı~ın en a a ço ıevı - Sıvaı - Erzurum S PO A miştir. Bu aellya beş ve 
00 

met· So··ylem·ıştı·r. diği Trabzonlulara veda et- • d L· ,ocuL:ların bu 
l t .k le d L• ı r• yıkııı evler u.ı -==--~ mel< üzere şehrimize geliyor. s 1 r.azı apan 1 ıg maç arı kuyuya dlşm• tcblökes; h" ~~ R d ~ a 1- 3 ( ) "b' bu evJerde-.ı US ra YOSU nnaara l'I. I'/. Geç•• pozu gönü , f;kiı- movcı! oldufu K' ' • d dO C H P V 1 ıo t H. b /d . - S "ıaıaDların ııbbi vaziyeUerı 1 • İtalyanların hali 

PürmeJalmı nasıl 
Tasvir ediyor 1 

Londra 3 ( lf. il. ) 
Kwev Rus radyosu ltalvll 
- Yunan muharebesinden 
bahsederken bunun e.1 sa
yam hayret noktasm1n Yu· 
nanistan g;bi küçük bir 
memleketin kendisine as
kerce ve siJahca bu derece 
faik bir dü$mana karşı mu·· 
zaffer olması keyfiyeti ol
duğunu işaret etme.ktedir. 
Bir çok sevkulceyş nokta
larmm lngiliz askerleri ta-
rafmdan işgal edilmesi ita/
yanlar ldrafmdan gelecek 
bir muk~bil taarruza karsı 
mübim müşkilat verecek 
mahi;ıettedir. Bu sebeple 
ita/yan - 11/man ku~ vetle. 
ri tarafmdan yapılacak mu
kabil taarruzun muvaffaki· 

1 Ye a er a ıgımıza gore ı tür muc', bi karıılaoak takımlarda. f 
• • • lı: b d b d - -ı L b" hıJe gelmiştir. lh • vas - Erzurum istikrazı- A ıHpor 18 • a iı ıh cüou u ıuau eceıt ır . 

l·dare heyetinde ntn beş buçuk milyon lira· eu .. dit; i,; •. Dot•••P••• hlkme• ,;yal iıi bitmit oldufu ;aı:::,~:; 
Ik ,,1· • .b. . mağlup olmuştur. ket, fuzllli işrıl edere ı yeumcı ve son tertı mm llcinei oyuo : Necmiati - ~1 mukOr nr· 

Cumhuriyet Halk Partisi Siis Krisyonu da dığer ter· ld•ugücü aru111l·1 cereyH etmiş yıfdıtı taı '' ktopr~ tina etmek· 
·ı· t ·d h t• "s 2 G L aadc11 kaldırma tan 1 ttı· 111·• v
1 

aye ı are eye ı, reı tiplerde olduğu qıbi ha/km va 4 • uya ile üç ulip ı?•l • 
1 

si da arze ıı: 
• d mişfü. Üçüncü oyun da Ocak ~ tedir. Hali mesı e dik· Ali Rıza Işılın riyaaetio e ve müessesatin gösterdini . L"ld dir Alikadarların 

h f J k 
:::1 .Lire araa111da devam etmiş ve mıa ıeıtı e · d ~ilmi? pazar günü mutad a ta ı rag"bet neticesitıde muvaf katini celbetmek hakkımız. e*ı; • 

bazı ihtilaflara ratmeıı Lise 4 . 2 toplantısını yapmış ve par ~akiyet/e kapanmışt1r. 11yı ile ııddedilmiştir. 
tiyi alakadar eden mevzu 

lar üzerinde müzakerelerde 
bulunmuştur, 

Bay Osman Tan 
Memleketimizin yetiştir

dıği kır metli ve haluk genç 
terimizden Pulatane inhisar
lar muhasibi hlly Osman 
Tan Bursa inhisarlar bas
müdürlüğü mes'ul muhll
sipliğine terfian tayin edi/. 
diği memnuniyetle haber 
almmışt1r. 

r l<-OY VE ~ 
... ., 
u~ 

.. 

Nöbete alınacak ekinler 
Yıllardan bert, her zaman 

mısır eli.ilmek yüıOaden toprak. 
hrımıııa •erimi azdmıştır. Bu 
nuo ö11tl1e geçmek içla bir tFt 
ratlaa gilbrel m-Jk, öte iaraftea 
da oöhetleşını bir ziraat :ısulJ 
takıp etmak lhımgoldlğioi, ilk 
iş olarak, nöbete ahaacak ekia
leria •elerden ibaret oldısğunu 
kararJaştırmao lycıbettitlel soy. 
lemlştlk. 

Kaldı ki, bu mahsullerin hepsi 
de her zaman, Htılıbilir. Arazi 
ınlz geniş olmadıtıodao mıaır 
ile buğdayı lbtiyacımızdeo faıle 
yetiştirip satamayız, ama her 
iki mahsul de ekmeklik ve ye
meklik ihtiyacımız lçla pek lü· 
zumludurlar. 

Memleketlmiıde ötedeaberi 
l 1 "Ok mD· haynn yemi mese es \' 

zdno bir hlmdlr. Her efiD en 8 d 
at n var ır. loıti olmalıdır, ve ı 

ıd "undan bun· Arazimiz dar O 0 6 

tar için mahsus yapılmış ~ııydır
lmdiye •• ıır hklarımız yoktur ş 

oldu"'-u gibi tarloların Ye fın· 
5 

' d yoJ kenar· dıkhldarıo için 8 ve 
lnhisarlarm bu kıymetli 

elernanma yeni vazifesinde 
de başar1/ar dileriz. 

r ' I'-:z::ıoe:rö.. ı.:ı.k::9:;;.. j 
CiJntekin (Çorum) lsmail yet sizliğe uğraması büyük 
Kemal (Çorum) lbr:Jhim bir ihtimal dahilindedir. Di-
1 ali, (Diyarbak1r) 11/inza ı ğer taraftan B~rüksel ra_~· 
Tarhan ( lstanb:ıl) Tuğ yosu da Yunamstanla Tur
llrnira/ Hakkı Şinasi Erel kiyenin Jtalya ve Alma11ya 
(lstanbul} Recep Peker tarafmdan Balkanlar için 
(Kütahya) General • Nacı hazulanan programlJ karşı Çocıu.Jarımızın, bir ölüm p•n· 

Ölüm penceresi 

Me.mleketlcnizlo topraQ'ıoa 
ve havasına &lverea ekiolerden: 
Mıaır, fasulye, patates, ıoya 
( Ballı bakla ), biat.ne butdayı 
Ye tUtUıı bsştı ıelir. 

Bualardaa mmr, tasıdya, 
patatea Ye buğdıy matısulterinı 
kendi yiyeceğimiz oldukları ıçln 
zaten mutıtacız. Mısır ve taaulye 

eskiden beri çuk ekilir. lon za
manlarda patateı ziraıtl de urt
mıştır. Blotrae buğdayı ile ıoya 
fıısulyesl de, eminiz ki, birkaç 
ıene içinde bayll artacaktır. 

TtıtOoe gelince, bu mabıııt 
sııdece bir kazamıza mabıuı '' 
dDn olduğu glbl bu2na dahi. 
tız çok karlı bir ziraat olduğua
daa oau burada söylemete tı 
biatlle mahal yoktur. 

Sağmal baynolarımızın hali 
malOmdur. ( Kedi ne budu ne ) 
diııe meşhur bir ıöı vardır. 
Ufak tefek olan hayvanların 
•erebilert-ğl et, sat, yağ •e gOb· 
re elbet az olur. Hayvanlarımı· 
zı l!ılııh edelim diyoruz. ama 
yemlerini biç dilşUnmUyoruz. 
lıtah işi, yem işldi. Hıyvanları
mızdaa eti, sata, yatı Ye gOb· 
reyi bol alabilmek Içlo onlı:ıra 
bol, yaı?lı ve kuvvetıı yem ver
mek lılzımdır. Buaua için de, 
soya tısulyeslle yonca billıusa 
kır yoncası, bıynn paocuı, pa· 
tates ve kllspeler çok muu. 

kr dıı çahlıktarlar111da, fıodah ar ' dir-
da bııluocn yabani otları ye ııJ 
mekle, mısır sııplarındaa y 

oJarı ısl4b 
Yermekle dı baYb' t o soya, 

. Bu se epe edemeyız. oeara JbtiY•f 
yenca, kQıp• fi pa 

vartfır. . takdirde 
Eyi netice verdıtl kuf· 

(s cereıinden, baş döıdürficü bir De. erhan) mü~kilat çıkardıklanm söy-
1 iri' re boılufuau aeyre dalışlarıaı, 

DQrt"ro--R .____ !emiştir. - - -- hemen iter fÜD rastlarız .. 
1' Bu penHre, ea iılelt bir cad-

R f Maraşa) Peten de üzerinde, H dar bir köprünü11 
a et Gökmoranı korkulutunda açılan teh1i1te1i bir 
kaybettik Marsilyada p•oe"edir .. 

Uzun yıllardaoberi ara
Dıızda bulunan, Trabzonu 

ıeven ve Trabzonca sevilen 

ernekli Albay doktur Rafet 

Cökmoraoın bu gece sabaha 

karşı kalp sektesinden irti 

hal eylediği teessürle haber 
alınmıştır. Doktor Rafet 

Halkevi dil tarih ve içtimai 

Yardı lll kollarında kurulu
fUnda u b · f 

erı asılasız ve ve. 
rimli bi k"ld 

r şe ı e çalışmış ve 
mernlcketioıizde ke d' .. 

n ısını 

h~r tab~kaya sevdirmiş, te· 
nuz, fazıJetli bir şahsiyetti 
Ôlüoıü bir ziya teşkil ede~ 
oıl e~hurnk a nıağfiret diler ai-
e.sı er an . 

ı . •na tazıyet beyan ye crız. ---OSMAN cuoı 
Samsun Ticaret O 

katibi ve Halk daıı Baş 
evı ra' 1 d hemşehrllerlınııde a' e~erıı 

Cudi mezunea şe:rl 11r O~aıan 
mittir. rn ıe &el. 

, 

Marsilya 3 ( il. 11. ) Onu her rüo, beyac11nla i'Ö· 
Dün akşam Vişiden hareket rür, günün birinde bir veya birkaç, 
eden Mareşal Peten bu sa- yav. u'yu bild helake aerecetiai 
bah Marsilyaya muvasalat fliişürıerelt ürpeririz .• 

Tabakhane köprüıüaüD tieııiae etmiştir . !>akı a lmmındıki demir korku-_.,......._._ 

ARAKC OG.., LU lukt6n lı:opaD büyük bir parça He 
R. T J haıit olaa boılulc, •> lardaa beri 
Oçoacll Umumi Mürettlşllk mı-1 ıla hıııihi durmakta vaya durdu

arlr MDşavlri kıymetli hemşerlmfz rulw ... ktııdır . 
Must1.1fll Reşit Tarakcıoğhı Dotu f Görünür kazalara tn korkuDç 

mıntuku ındaki tertlşlerlnl bitirmiş bir tuzak olan bu boşluk için •Ü· 
v" evelki akşam Erzurumdao teıdJıt defalar iıar~t yaptıtımur; 
şehrimize gelmiştir. halde bir netice alaaaadı~ımıu 

Mustafa Heşlt Tarakcıotlu - üaülüyorua .• 
birkaç ıına sonra Arlvioe gidtt Butç• ile, para ile, külfetle 
cek ve mUtı:ıııkıbeo Vildyetimfz. ve h.:rbanki bir tedalcirlıkla ali
de teftiş ve tetkiklerioe devam kaaı olmayan bu küiük itiD, ki-
edrcektlr . çüklül'ii aiıbelinde ehemmiyet ve 
~ mea'..liyeti büyüktür. 

Eksperlerin faydalı 
gezileri 

İnhlıı rlor id reııloio Tr b· 
ıon ve Pulotanodekl ekıiparlerI 
köylere giderek yeni mahsul 
tlltQolerl tetkik etmekte ve 
tutııolerla nasıl demet ve deok-# 
yapılace~ı hııkkında eklcllerı 
mabalJlnde ımell blJiiler ver
mektecllrler. 

B.ıoua ibaaal ve iaıbale labam· 
mülü yoltl•r. 

E 1 katı yürekleri biJe, bir 
ömür boyunca 11zlahcak olaa iki
batıeri baraaı hazırhyebitir. 

. Fıraat varkea, lıir kaaa olma· 
mı~k o bu yeri ördilrüıa birkaç 
bayat kurtaralı.-. 

Sonra fı i~tea ıeçer. Vicdaa 
idbındııı kurhtlamıyıa .• 

Çulha 

S ıya hem bizim. hem de 
hııyvaolımmızı :1 ylyece~I Ç'>k 
kuvvetıi bir mabsuldur, ayol 
zuaaı:ıda topuklarımızı Zt ı gla
leıtirmek i~fo de kıymetllJtr. : flktir. 

aklarımızı kır yoncası topr .
1 

gabre n· 
ntlendlrmek. ( yeşı 

1 
zamnodıı 

ztreılul görDr ) ·b::.:mek Jçl• 
bayvaolarıauu 
faydalı olabilecektir. d· 

1 yukarı " 
auıasa, lslml~r m roobsul 

sayılı beş altı ka e k ıo1met-
1 için ço memleketim z lmdlllk 
. iz ve ş 

ildir. Ekeceğun ğımı:ı:, ınabsul
en çok uğrnşec~ 

Jııbıllr. 
ler bunlar o BULUTAY 

Kazım 

Hepimiz Türküz . . . . .... y••· S . 1 L 1 ' •t tırıhını ara.-oy i'ız eme~ •oyıuz u ... ~ ur, insanlı~a hiç bir iyiliğ'i to~unma· zamanlara 11 b çok iyi 
derler. Bu meşhur sözii ıöyf ' eo· dıtı ileri aürülürdii. Az bir Jeke Şimdi birn_ı ;• ~I~~ jnıaıılık:· 
!erde eskilerdir. Fakat ııek Iar oloııyao bu iftira da herkeai Ür· anlıyoruz ki Tur mı onuola be· 
rariptir k.i yiee bu eıkill'lr Tu rk kütürciü . la birlikte dotd11

8
: 0 mlllet ki Üd· 

olduklarııu sanki da ıöyliyt'ID '! Z Hiç bir k.imıe çıkıp ta: yahu 1 raber yofrulup. . 
1 

e kimseye 
!erdi, lıJıy a v 

Bu yala ıdır, Türkler bilditiDia telik, ltahraroaD d'' ..ı.ı'le al6m• Dedelerimiz. babalarımız lı tt· d d" eten ı.ı.., 
. flbi de~i'dfr, demedi, iyeme ı. bıf efmeyeıı tmı•tı"'. itte ta Puliııhlık zamanlarında bia tanı .. • 

diyeD tek tuk olmuşsa bile ıeaiai ltendiai bihaklı:ıo t ve 
111

J bir bile Türk ıözünü hemen de " ~· b- Je mer 
tamamiJe doyuramadı.. biz bugün oy ' zn•ıza alamıyorduk. Türk oglu klarıyız · 

Koca Gazi 1 Durur mu hiç. millt>!iıı çocu b iL" ba•kıt Türk oldutumuz halde aa' ı azı, 
1 

L 
1 
Sıa• e 51 "' 

Milletine, yok yere, a:lrü mcde Arkada~ k afı·ııer ötede neılimizi bir türJü aöyliyamcz ol· d T- it cıe g 
olaa bu lekeyi çelı:eme:ı: i. ur bir iaim vere .

1
. katiyen kabul muştuk:.. Bi!: ıoyıuz mu i o iıc ? 

1 
bı ır 

milletinin derme çatma ve aorıra- beride bu uaa 'tepeden tıroal?a Şüpheaiz hayır. Falı:at aoy,uzlar , L- ıe• 
d1D tarihe taraşma bir millet ol- etme. Çün-.u_ Türk oldufuca bize bunu aöyJetmiyorlar~ı Turk lı:adsr Türksuıı. 

aözünd• aanki bir lcıbalık var oış madığını, milJetlerdeıı hiç birinin flJere ltcımen cevabını 
ıibi oau keııdllerioe yaluştıra:nı· iımi dofruca okunmadıfı en eıi:i bil ve o .ga :1 etme salcın , Çünkü 
yor, mal etmiyorlardı ve biz. da za1111Dlarda bile Türk milJetiniıı yapııtır, ıb111 kmil hıllı:ı, Oflu, 

'- Trabz'lDUll te M le f .A'· ettirmiyorJareı, etmete me.1 dan ıünef srilııi etrafa nur saçan ~UV• • Yomrnlı, aç a ı, ııo-
. 1 d vetlı· ve ı"nıaaJıklı bir mı"llet oJdu- Sllrmenelı, '- L -vermıyor ar ı. V kfıkebirli en alça.- ııoo. 
Bir, o ealı:i ı:amaaJarı, bir ~u tuDu iabata koyuldu. TarihteD çaabatJı, 1 -ıc elı: koy hal:Cıııa 

ıünü dOıüaiyoru:c, arada aeLJar anlıyaa aliaalerimiıi etrafıH aldı. yünden an yu 9 

fark bul•yorus : Oalarla birlikte buna çalıııyor. il.dar hopi111i:ı 'rürkü:c _vo Türk 
Eıkidan, TürkDa yalnız yalı:ıaı Türkün fİmdiye kadar Sl'izlı kalaa oJaralıl detmUf v• ... ~il~um:~. ol. 

v• 1akıeı 0Ju1uDciaa t .. uar4U'ak ba•a.t.le a7dıalaaa11u çcalı: eaki maki 
1 

baldı oları.., v c ıriz • 



4 Bı,,ncl/c nun 

iLAN llan or lera 4ııı-caıadem : 
Açık artırma ile p•raya feYrilo- 'frıllzoa AdJiJc Bışkitabetia· 

c-=k gavri menkuluo 11e olciu~u : den : 
H 011 civarında tarla ıo Uç A~lı: artır•• ile paraya fH'· 

hissede iki bisseai tapun I~ rile •k gayri•uk•IH ae elthıta: 
hrilııı ve '2 H aruındı tarafları Elli ı:ıdre urabbaı bahçeyi 
uzan Hasan Oğlu Hasan v ırmn• havi bir bap hane 
ya Ku•il otl• Mehmet bir döoQm 
tarl ın üç hiased ir hiase l Gayrimook.ulıın 911111 ••t· 

Gayri mcolı:ı:ıloıa bahınduf,u evlı:i aıolıııılla1i, ı Lafı, aıa araaı 
evkl aıahalleıi, ıok:ağı, aumaram: 'frabzoouo Ayafilbo mahalle. 

Ofua Melbeat öyü. ıiede klin hpuaun tcşriniıll•l 9l2 
Takdir olanan kıymet: tarih v: 64 u ro ve At11otoa 

~000 üç i:ıin lira. 940 tarih v 7 auaar111ıa•a kayıtlı 
A.rbrmar:ı yapılaca2ı yer, gün, ıaat Taktir elıaaH kıymet : 

11 - 1 -941 Cu arleai Hat l l 
de. Of ı ra daireainde. ( set ) lira 

l· İfbu srayrimenkuliln artırma .A.r\ıraaaıa yapılı .. tı yar , 
$artnamemi 22-11-940 tarihindea fÖ , 11at: 
itibaren 940-HO No. ile Of Trabıon Adliye dairesi ÖDia· 

icra 4 ıire~inio muzıyven auma· de s . ı . 941 tarihine raatlayaa 
raaında herkesin görebılmesi için Cu•a günü Hat 10 •• 
ı khr lliada yazılı olaolardııo 1 • ışını rriıaeaoW• 
fula mı 18mat almak. isti yenler, Sarbuı eal 4 12 • Ut lut~dm. 
işba ıartaawuıye ve 1'0 dos bar•ı:ı' !40·68 1'1•. e rrabıon Adllyı 
JI DU araaıfc mcmuriyetfmize 811kitabet oduıaıa ra•a7yeo numua 

uraeut etmelidir. .ıalla berlı:esuı cırwelıla aJ 11 aıpktu 
2 •· Artır aya iştirak için (lblla yuılı ela iOD fa aaıt 

yakarıda yasılı kıymetin yllıı;de met Mmak lı'-7 er, 1 ~ 
yeCilHlo-k aisbcıtindcı pey veya may. vo 940·6~ il •:r• n--..ılık\ 
ailllltir ka ın teminat mektubu ııı ar~otilllİ90 ıa naat • • 
~ntli etlıJacalttir ( 1 ''4 ) 2• Artw••re. lfOWtlı: lfin ,.,._.._ "' ,. .. ıı ıa,..Gtic ,...... 1~ 

3 •• lpetek sahibi alaoaldılar· attllıü&e ,_, nya Ut ıtır lallaaı.11 
le tlifer allkadarlarıa ve irtifak endllat • • teYlll ellllecalrttr(lM) 
ı..ııtı 11lıııi leriaia gayrimenkul ze S· 1 Mak .WUlııl alaee.k.lılfda .._, 
ria4eki JaakJarıoı lu.m11u11ile faiz ve n lı:-tüU &alM _..., a f:illl 1 M !efil Jı.aWa 
• AMafa d&ir lan i&dialuun lıba nm fııiz •• ---.a ıW.r 
Ub taribiatlan i ti9aren yirmi g ei&ıı i tlialanın LPw. ilk tar'.h!"n 
İfiatle evnltı milabıt !erile birliltto ı öla&M• yirml .-u it'"• •YMkl 
••••riy ti iı: bildirmeleri iHp ıd.Wtıoi WrMSM ı:a__., 1 u w.ı a.leri loap ecler. aı.ıt Mı 
~r • .Alai balde hakları tapu ai- cı. Aa.kluı tapu lliolW• aalllt .-. 
eilile .. 1tit el ulık a aatıı edo· ...... ofüıJ.n payJ&,...rMu 
linia ,aylaııauıad n laariç kalır barlı kalıFJar. 

4. Göateril D rüode artırma· 4 .. ' •• ... ......... 
• t• L .l 1 -OÖC&k 1er a,..... f&Pl d ! 

ya lf ıraııı; eaea er artırmıA ıartna alı:aaaı ,.. Jbıı.ahı ma!l.a&t eı.&f 
eui ek asaıve lüzumlu maJQ. ,.. bıutları t.o_.a. kalt ı et• 

a at al•ıı ve bunları lemamen ka · ecl n iUbu ehuarJar. · 
._al ebaif ad ve ibtibar olunur. 6 Ta)lin e&il• zaaaau pyri 

5 · Tayfa edileu zamanda gay· ae.akal ~ Wa uru4.ıkJaa. rs 
• L 1 Ü d f b d kt " tek artır-• !ltaJe ecWM" ...-& rı aallıLU ç e & ağ'lr ı ao sen artu- IM&el.i aJtaaen kıJ~ 

ra ea çok. artıraaa ihale edilir an- ~'- ,. f lMfial b Jaa1 ,..,.. 
.. k artırma beleli awbamen luy Aabf is~• ala ae r~ .._ 

otia yüzde yetmiı beşini bulma. tLlıjer' aJ-lı:.hJa.r buJuaup'- blMl 
v wa ••tıı isteyenin alacatıaa ruc. Kalana • r•Jri mealutl ll• ı...ta 

J alcak.Janaııı JaM••..._ 
laaai OIH diğer alacaklılaar bulu· Je&laya 9 en çok artır ... • 
aup tabadel bunl rın o gayri m Ilı taahb~cuı bCLln lt&lm&k nwro artır .. 
kal ile teıain edilmiş alcalarının 15 cn11 daha temdit ye 15 iaci .... . 
aecauıından f adaya çıkmazaa en 18 • l • 9U tarihiıae r •la7an .... u•a 
çok artırHıa tabbüdll baki kalmak rtui e-naı a711i ıaatıa 
b ere artırma gü daha tom ,...,.ıaaa arbr-'a., iM•.W •"t w. 
tlit, ve o• acuı rüoü ayni saat da J•llU u . .ai ... rtflauı eı .. C1i• 
yapdacak arttırmada bedeli aatıı aı ~ • ,.,,. -.akrJ ile "-"-
. t · l !. h • 1 d' eGJ aleakla.ruua •-•....._ ..-. 
ı• eyeaıa a acağıaa ruç anı o ail ı :ra ~ ~. oıı .,.& arw .... 
t•r alacaldılarua o ıayri menkulı· ili.ek ..ur. ıt&Jl• WI' IM4•1 .w 
le temia edilmiş alaC2kları m •· Uı&ıe 7apüma:., n •• 
ia•uadaa fazlaya çıkmak ıartile •Mılıt•l l:r*d-. t.ııı.a.le 
ea ~ok artırana ibale edilir. Böy., &sM.I .._,. nnJ.ell 
1 ir e ol elde edilmezae ihale m11t.W ~a l*llVl v-~ 
yapıl aı:. v sattı talebi düşer. f l uo& k · • ff"Yeıi• 

6 · Gayri menkul keadiaine !~ • llMM--~::':1: 
ib&le luoaa kimse derhal veye ol a:ı: veya 

•nrilea mühlet içinde parryı ver· ıu-.. •ltcti,..... mUut 
IBHH İbale kararı fesboluoarak le M'Wm.a.JI f'JNrıl.ıp en fOlt Mv.ı-aae 
keDd.idaa enelea yüksek. teklifte UurıM ..WU-. lld ı.M.111 ar•rr11

h"' llllrlı: 
b ı L ld H (9ÇOD gllaler için Jilatl• i t.811 

u wıa ~imıe ar:r.etmış o utu AM&p olıwa~ fanı ve diğer ZMW 

bedelle almağa razı olmaz veya 1ar a7rıca .bQkme hacet lr.alıa&Ul 
lııuluaaaua hemen OD gün müt- memw'iyeiillliıoe rJ1cıu.n ta.b.ltl ehıam 
tetJe artır aya çıkarılıp ea çok elde (l8i) 
artıra• ihale edilir. llıti ihale ra· Gayri enkullerin yukarda pt.erilu. 
•ı•dıiki farlı: ve geçen günler İÇİD· ı · 1 • 94.l tarih.hıda l'rebltoıı Adliye 

ele yü:r.d beşten beaaı> olunacak faiz laıkıtnt>et 'duında itb11 illıı " 
~leıı artırma ıarblaaı d 

ve dia-er satular ayrıca bfikme ha 111.Jıde utıı ı uı •i-•. 
oet k&Jmalt•ıxıa memurlyetimiz.ce 
al...daa taluil olunur J11aJd (lal\) iıa gayri enkul yukarıda gfüıterirleo 
11 • l • 41 Cu•arte1i gua &art 'rrı1bzoo fiUlh bukuk bakım· 

11 de Of icra memuluğu odaaında İfbU' Jlğlodeo : 
ilia, Ye fÖlter ileD arbrma fi rtna.meaİ .Mes~rret Otelı Sa bibi Üı111laD 
~aı...-dtt utaıaoatı ublaoatı ılia oğlu SDte)mtıaıo terekeııladea 
-aw . 

- •• 01 o ıuuJhı markalı altıa ııaat 

Uç ay ık maaşlar lllUZliJicıe bUreule TrabJ()ll mezat 
Wtl uuıad Vd 20-1~ -9-tO CU· 

y r ili yor mu euoa ant 14 de ter edile. 

D f d J k 
ecgladen keyfiyet illıı eluı:ıur. 

• ter arı ta 
İJaa 

(YENIYOLJ 

Posta nakliye~ slltmesi 
Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden: . 

1 - Gitme gP.lmc 14130 kilo yUk taşınması ve tem~llı olarak. 
bir lıdeli ap ayni r n e Trabzon ve f:nyburtta ikinc\ bir l::ıımyoo 
dıh-ı buluadurulmuı m,.şrut haftada arşıhkh Uç seferli Trabzon 
.B yburt arası seyri seri post Si 27-11-fHO tarihinden itibaren 
Om.bef gQD müddetle ve kapalı zarfla açık Pkslltmeye k~oul~uştur. 

2 - Aylık mubammen bedeli bin lira senellğı on ıki b\n 
liradır. Tııllplerden dokuz yliz lira muVllkkat teminat alınacaktır. 

3 - ihale gnnu 12 kanunuevvel 940 PerşPmbe gonn sut 
1'. uıır. Ay l zıımırndn TrabZAD Erzurum olarakdu ekıtltmeye 
ve~Hmlş olan bu po taluıo hangi ine ucuz ve muvaflk ~edel ve· 
rilır O şekil tercih edil c ktlr. Şıırlormeler b delsrı olarak 
Trabsoa P. T. T. Merkeı;ladekl ekıılllme komiıyonuodtto alınıp 
glrQl8bllir. S-4 

Trabzon P. T. T. müdürlüğünden : 
1 - Gitme gnlme 1400 kilo yOk tıışınme.sı ve temelll ola· 

rak Uç ka111yon b ıJuodurulması meşrut haftadll karşılıkli llç se · 
ferli Trabzo Erzurum seyri Feri postası 27-11-940 torlbioden 
itibaren on beş glln mUddetlc ve kapalı zrırflıı eksiltmeye 
koııulmuştur 

2 - Ayhk mubnmmPn bedeli bin bFşynz lira sepeliğl on 
sekiz bhı liradır. 'l'ııllplerden ı 330 ltr.ıı IDUVttkkıı.t teminat olıoacaktır. 

S - lhal gUoU 12 kanunuevvel 940 Perşembe gUoU sııat 
15 dtr. Şartııamesi bedelsiz olarek TrHbzon F. T. ·r. binasıı:ıdaki 
eksiltme kowiıyooundıın alınıp qOrlllebillr. 1-4 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Eneümeninden : 

ilk okullar için tzıb»ttlrJlecek 16 kalem evrakı motbuanın 
muhammen bede i olan •OO llrn nıerioden ıı; gUo mUddetle açık 
eksllhneğe konul nu~t r. Muvakkat temi ıatı 30 liradır · 

6 -ı 2-9'l0 tnrltılne ('ahn cu 'Jıo gnon saat ıs de Vilnyet 
makamıodn toplanııcak olan Daimi Becuınende ihl\lesi yapılııc k. 
tır. ı~teklllerln teminatı rile ecıcOwcne mUracutlorı 3-4 

_,__ 
Ker st satın alınacak 

Vilayet dai i encümeni d n : 
'l'rııbzon - Hlze v.e Trnbz ın - Vakflkf>bir sahil yolları 

Uı riad ki uhşııp köprü ve menfezlerin tamiri lçlo ( 1076 ) Ura 
( 10) kuruşluk ker ste satın nhnmık llı: re 15 goo mOddetle 
açık ek.slltaıete konulmuştur Muvııkktıt temloııtı ( ı>O) lira (68) 
kuruştur. 6-12-940 tarihine çıtoo Cuma g oO saat 16 de vll8· 
1 t makıımıode toplaosc.ık olan dıılu:l Lcfimende lh le yapılacak· 
tır. Keşif ve şartnamesini görmrk lsllyenJerio her gün encumen 
kalemine ve lttlip olanların muvııkk t teminatlarile encıll en 
•uacaatlıu ı, ,_. 

Tütüncüler arasında us baka 
İNHİSARLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Tntlal rl lyi de el ve denk. )8p.ıo kiciler rııııı dı mu &· 

baka o\:ılm1ıtır . 
Musslnka 20 Şııbat 1941 de Trabzon. Pulatane veı P11zar lobi· 

sariar idaresi tOUln bakı evl rinde YlllJilncaktır. 
Her ooktada yapılacak mu9sbsk da blrio'1i g le lere SO şer 

lira ikloel gelenlere 30 şer Jlra ikru iye verilecek oçııncU , oör· 
dOnd ve b şln l g l nler birer tıık.flir1ıa1D ile taltif 411 ceklerdir 

us' ak.oya l tlrrık. etmek lilU t t ol rin vaktlade kırıhp 
kuruhllmuş ,,ımaaı, d met ve d1tnklerio ayol cios ve ·re kte yap. 
raklardan yapılmtf olması, deoklarha uğırlıklamııo il.sevi ve şe· 
ldllerJnln muntazam olmuı;ı ıazı dır. liostnlıklı, Yeşil, ÇllrUk. 'f 

Yanık yap,.aklar d met ve deuklerdeo tefrık edilmiş lmalıdar. 
Mu l>ıkaya lftlrak etmek istiyeolerin Trıı~ıon, Palııtaoe ve 

Puar iobls rlar ldarelerl Ziraat şubeleriae , ın.Urııcaat derek 
isimi rini JHdırmulım ı ve mUsııb ka bakkıoda fnzlc tafsilat 
almak istlyenl ria bu ldJreler eksp rlerine uracı t l elerl 
ııao olunur. 4-4 

Köprü inşaat eksiltme temdidi 
Vilay t daimi encümeninden: 
Trabıon - Gir son sııhil yuluaun 28 1- 600 inci ldlomet

re•iadekl Akçakale köprllsUoUo bir ayoğının nama ıbşap halinde 
ioşuı lçhı ( 29ö0) lirı ~4 ktıruş ke~ır bedeli Uzerlnd o ekır.iltmı 
d~d~tl Od gllo temdit eıilitwiştır. Mu nkkııt teminıU ( 221 ) llra 

( 2~ ) kuruf \)-12-,40 tur1bıne çııton pazıırtesi sant 15 de 'fi· 

1 yet ••kn ında toplanuc11k olan daimi encllmende ibal iil yapı· 
lı~ktır. lsteklllerio ocOmPeıe mürııcırntları. _:.:;....=.~..:.:.;.:~;.;;...~~~~~~~~ı 

ah nacak 

Savla 2 

Pazarhkla bahçe yeri satıl~cok 
Umum 

M11/ıal/e.çİ Cinsi Numarası 

Yt!ni cuma bağçe geri 1977 

Defterdarlıktan : 

Metre 
murnbbnı 

300 

Muhammen 
bedeli 

JOO 

Yukaflda cins ve efJsa/ı gaz:ılı gayri menlculu ı tem· 
diden y•prlan açık artırmasında da mülkiyetine tali, zu· 
lıur etmediğinden pazarlık suretile satılmak üzre ihalesi 
18-11 - 9UJ tarihinden itibaren bir oy müddetle uzatıl· 
mıştır. 

ihale 18-12 - 940 tarihine müsadüf çarşamba günü 
saat 74 de gopılacağınd:ın talip1erin qevmi mezkurde o/o 7,5 
mafJaklc.at teminatlarile birlik.de Defterdarlık makamına 
müracaatları ilan olunur. 4-4 

& 

Pazarhkla tamirat yoptınlacak 
Defterci rlıkt o : • 

ofJ Lir lteır/ h Jılli Vakfılce/,ir le ırası hü.l:üm.t 1: • 
ncjı t mi,•tının t miıJın g dan 91/c elcıiltmHİ tii11iin· 
de t/e t li/I ııılt.er dmıJijinJın ılcsilt11tı pızarlılc Hrıtilc 
qe,,ılwuık ıbrl! 18-J J 9~1 tariltin.clın itilnırtn bir •!! 
mittldttle •Hlılmıştır. 

İlul~ 18-12- 4(1 tfi.rihiıH miı Jıf ~•rıe 6 fÜ· 
nıi s t JI Jı 111111 Hjırulan ~•rtR nıııi ör ele iıtl-

.genlerin it.er gün taLiplcri1ttle ıemi medc rtl Tıtaret 

odası fle N•/ıa Mii.tiarigeti vuik.ılt::rı ue gü~tle 1,5 nuı
ut1kkat teminatlarlle hirlikde De/t r Ja itle. mıkamına mü-
raacotları ilan olanıır. 3-4 

Kirahk Furun 
Zanos çnrşusundaki furuoumun deruolode Almanyadan 

celb eylediğim hamur maklnıısı ve furırnculue"a ald bilcumle alat 
ve edevat •c terazi ve dlrlıemlere Yarmcııytı l:bdar mevcuddur 
kiraya veteceğimdea isteklilerin arzubalcl Yusuf Ziya Canbulıta 
mnracaatları . 2-3 

MÜnh 1 memurluk 
Trabzon Belediye Riyasetinaen·: 

Şebri (76) Ura Ucretli Trabzon Gnrup merkezi Belediye 
ayar memurluğu muntıaldır. 

ÔlçUl\!r nizıımnameslnla ( ı6) nci maddesine tetfikaa ayar 
memurluğu ehllyet.ııa nesiai halı ve Belediye memur Te mUıtİb· 
demleı 1 olzıımnameslnln 3 en maddesiodekl vaıııfları halı taliple
rin blrtr kıt'a Fotoğraf •e veslktılarile blrllkde Trabzon Mııtaka 
l'icaret M!ldllrlllğllne mOrııca'ltlsrı ilfin olunur. 2-4 

Müfettiş, M rkez Müdür muavini 
v Merk z müdürü yetiştirilm k 
üzere Yüksek mektep m zunu 

m m r alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

1 - Milfdttiş, Merkez mndur muavioi ve merkez mlldUrO 
yetiştlrllmek Uzere mlliiabaka He yüksek mektep meıuolarındao 
memur nlıoacak.tır . 

2 - MUsabakeda muvt.ffak olanların idarEU]ln tekllt ede· 
ce~l matıullerde memuriyet ktıbul etmeleri şarttır. 

3 - MQsabıkado muvaffak olanları 3656 ayılı kanun 
hOkmn ıe göre otuz lira asli aaş verilecektir • 

4 - J3teklileriu 788 sayılı memurla kanuaun dördQncu 
maddesindeki şartları hcilz olmnlorı ve devlet mecauıiyetine llk. 
defa glrdc:aklerlo otuz yaşıoı geçmemiş olmaları I'zımdır. 

ö - MOsabskaya girmek isteyenler 10-12-940 gUoU ak
şamına kadar Aokarn, İstanbul. lzmlr, Seyhan, Kenya, Trabzon, 
Dlyarbal.ır, Erzurum, Sarusun, Sivas ve Bursa P. T. ·r. MUdUrlOk· 
leriae ıuürıwaat etmelidir • 

6 - MQs ıbıtka beşiı:;cl maddede yaıılı VilAyetler P. T. T. 
merkez mQdUrlüklerinde 16-12-940 tar!bloe rasllnyao pazarte-
si glloU sıuıt 9 da yapılacaktır . ı-3 

Memu Alın cak 1 - o m radao 150 num • 
r•J• tadar ' kan nu vvel 940 
p rıem e gUnll : 

15' Numıırad n 300 numa· 
ray kadar o kOaunu vveı9ıu 

cucn gu ıO : 

un Tıabzoa tapu ıicil •ulaafıalı· tıodao: Mık.tarı tutarı temınalı P. T. T. Umumi Müdürlüğünd n : 
Dabakbıoe ıaaballeaiado fU Cıoe 'kilo Lıra K. Lira K. ihale ~ün ve uatı I ld l 

JOl Nuın mırı a 400 nunın 
rayn krıd..r 17 ktıounu evvel 
cumıırl i gllnll : 

401 atıcnarııdan ilil numara 
ya kad .. r 19 kAouauevvol p8· 
zart si gOuQ: 

Mlltdcaldio ile eytam ara 
ilin 8 ııy!lk maaşlorıoıa tedl· 

ye gUrıJeri vuk11rıy derç edil 
rulşllr lşou mOddet ı.adındu 
d11lremlze mOr1toauUarı Uan olu· 
nur. 3-8 

ıl xf~~i1~ <;?~ 
aiyaıi gazete 

Basıldıtı yer : Trabzo 

Yeniyol matbaası 

Umamt aeşrlyah itlare eden 

Bekir Süküti KulaksızoğJu 
RH i iJialarıo aatırı : 

20 lkinciteşrindın ita 
10 kuruştur 

Qtııı.a. ge;ı1a aayıl•r 20 kurnıtur. 

Ull 
-l"0.0-00 Sl.5l o - -47-,L - 5-t·)_u,,o - arem zde mUııhal maaşlı ve Ucretll me!Duriyetlere 

"ur ba •• •ok.ağın•• .. Jtıırafı J .. ~ "' c,.• ~ da Ort mektep mezuaları mUsısbakcı ile ahaııcnkhr . 
~aıtıcı Meam t "° daıhaoe vo Mnt. Sa. Al. Kom. Reisliğınden : 2 - MOsab .. kada muvaffak olanlttrıo lusreolo tekHt ede· 
mıaacıı oflu Hakkı v~ tarıltiaa "'l d ıie mabcıet .:;lrlr. •ıaA mıltlanadaki 1 - Yuurıd• cınıı Ye mıktarı yııı.ılı Uuuı:ı pa&arlıkla ııatıa ce., yer " memuriyet kabul etı.11elerl şurtbr. 
evveıce baao elyovm ıı ... arauı alıaaoak.tır . 3 - MQs bakada muvaffdk olanlar 3536 saydı kıınu 
eaaaeu A.hustoı 91 ve 1101l yo .. '•· '> T h · d"l b ,. 1 . • 1 t . L d bUkınUne göre 15 lira asli ıı' vaya 66 lira llcret urllecdktlr. 

6 ., ... - - a mın e ı OD eı.ıo ı ı e e ınab .ıxuıc a aöıt ı'I · t' ı · M . • er mı~ ır. 4 - steklılerin 788 sayılı memurla knnunurı 4 cu mad-
R:,1kt:;0d~:~u:ıaı:c;e 0:;:1~:~1 ~~~ _ a - ı•taka a barına tc.ıılı edıl ek fartıle, K lerdu evıafı ı desladeki ş<ırllsrı hııiz olmııl rı ve devlet ıııomurlyetioe ilk. del'• 

na fore alınscıktır. \ gireceklerin otuz yaşını geçıne:niş olmaları lazımdır . 
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