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17 mcı yıl ~ 

1_9 Mayıs Tezahf!_ratla Kutlandı GarpcepesindeHarPdevam ediyor 

Y. ali ~~k heyecanlı bir ~utuk ~d -;fti ..f ransı~ Başv.ekili f_o_L_u_.;ş;;.__L_A_R_ 
" BÜgünkü Türkiyeyi nüfusile, top- Vata.n tehlıke~~dı~ fakat 

19 ~~;:s5~e 
raklarile ölçenler aldanırlar ,, galıp gelecegız dıyor.. büg•~·~;:::~üg:!.~.~;,~;0:.K 

oıl11 

19 Mayıs ıpor Ye geçlik 
~•)r•mı Ylll1etimlz dahilinde 
IYkelAde bir heyecanla kutloodı 

Stad7umdı yapılan mera 
~•de •e bedea terbiyesi bare· 
tatıtlerıuın aeyrlnde binlere• va· 
•ctaş bızır bulunmuştur · 

l liaat 10 da vali, piyade alay 
01lutuı. maarif mOdUrO, parti; 
~lecııye, hılkevl reisleri; saf 
•ll•taeJd mekteplilerin bayrı· 

lllıtı ttbrik etmlt ve t.dbOudı 
:•rltrloi almışlardır. Şebrlmiı· 

41•kı konıolar da trbnode b•· 
~ır bıllunu7orlardı. ıtıdyumun 

GtQll etraf halklı dolmuı H 

llltarlarıa nıerlnde lıdib.aOlddD 
:lr kişlDia dabl ııgacaaı . yer 
•lllaouştı. merasi !Jle lstııtUll 

lllırtıı• b•~laomış H bunu mü
lttkıp v.dlmiı tarafıodıD çok. 
be)•caaı. n ıık ıık şiddetli ıu· 
tette •lkışluu bir nutuk irıd 
ttlil•tıttr. Bıuıdaa ımnrı spor· 
cuıarc&aa HUınü GUUr ve blr 
11•• talebHl tarafıddıın birer 
•ııtıık. lrad edllaıişur . 

Nutukları müteakip biducl· 
Ut IUclılyı tenlatı yayılmış ve 
btllıa baraketlerioi bıtlaomıştır 
~erek. kıı H gerek erkek ta· 
1•btlerlmlı bQttıD barekelleriade 
tnk.ıek derecede m1ı1 uft•k Ol· 
ll•ılardır. Talebelerlmbl n 
ll11aJUalerlııl auutrakiyetle· 
tl,ıtea dolayı tebrik ederiz · 

Ô1ledea ıonrı kulUpler 
llllltıteliti Ue meıı..tepler mubte· 
litl arasıuda h"yecınh t1ı1tbol 
lllııçı fapıldı ve ı-2 kulüpler 
lllubtıliti ııtallp geldi. Ayrıca llııe 
talebeleri araııııda hentbol oy
llaıuaı. il• maçlardaa ıoora va
llıaı111tıdyumdaD ayrılarak Sllr· 
-euedta gelen yırıı k.11yıkları· 
'' lllllballiode iörın Uş ve ka· 
)ı~ıarıa deoiı geılli npılmıştır · 

Valimizin nutku 
Sayın Yuıttaşlaflm; 

1 ~ Mayıs bu gün; Ebedi 
Şef 11tatüıkün vatanı kur· 

l tarmak üzere Sımsundan 
ltnadolu toprak/arma ayak 
bastığı günün yıl dönümüdür. 

Bu milli ve mukaddes 
Yünü, sonsuz bir heyecan 
ve haz içinde- kutlamakla 
bahtiyarız. Bu gün. ayni za· 
trıanda Memleketin istiklal 
Ve istikbali kendisine ema· 
tıet edilen Türk gençliğinin 
(Spor ve gençlik bayramıdır,) 

Gençler, bayrammız kut~ 
1

1.1 olsun. 
O kara günlerde ~urdun 

her tarafmda coşan ve ka· 
baran /Ylılıi enerjiyi bir 
'1oktaya toplayıp, muntazam 
bir kuvvet haline getırmeyi 
kararlaştlfan, Mil// b1r/Jğin 
kudretine en evvel inanan 
Gazi Mustafa f\'emal 1919 
~ayısmın i 9 zuncu günü 

amsuna çıkarken, 1 ürk 
}stıkialini kurmak ve Türk 
nkılabmı yaratmak azım 

~e kararmı da vermiş bu· 
lunuyordu. Bu hadise yal-

Milli mücadele; kurtuluş ve 
istiklal hareketi. işte asıl 
bu gün başlamış idı. 

O sıralarda bir çokları 
Vatanın batmak üzere ol
duğunu zan edıyorlardı. Hal
buki batan ve sönen bir 
dev:rdi. Buna mukabil ışığı 
sönmeyecek ve batmayacak 
bir güneş doğuyo_rdu. Mille· 
tm mümessili olan onun 
kahraman gönlündeki mu 
kaddes ateşten bir tek kı
vılcım bile sönmemişti . 

19 Mayıs: onun zihnin
de Ebedi Türk Cumhuriyeti
nin doğduğu bir gündür. 

19 Mayıs; yalmz Türk 
kurtuluş güneşin:n llnadolu 
topraklarmda doğduğu güne 
rastladığından dolayı değil: 
ondan 39 yıl evvel asnn 
en Büyük 11damı olan flta 
türkün doğum gününe te
sadiJf ettiği için tarihin 
iki katlı uğurlu ve kut/~ 
bir günü olmuştur. Bu mutlu 
yıl dönümunde Ebedi Şe
fin kalplerimizde yaşayaa 
hat1rasına olan derin ve 
sarsılmaz saygJ/ar1mızı su
narken, Onun 6anlt ve kah · 
raman halefi ve arkadaşı 

Cumhl.fr Reisimiz Mılli Şe
fimiz Inönünün de emir 
ve iradesıne olan bağltlığı
mızı tekrarlamak borcumuz. 
dır. 

flnkara 21 (fi.fi.) - Garp hakktnda bevanatta bulun- sade cümle il« anlatır : 
~ fltatürkün aldığı miras cephesinde harp devam et- muş ve vatar.111 tehlikede "1919 seneıi Ma9ısrnın 1' 

kendi if ad esile şöyle idi: mektedir. Bir çok yerlerde olduqurıu söyledikten sonra nncu günü Samssna çıktım .,, 
(Uçurumun keaarmda 9 ,, Vaziyeti biliyoruz: Elde va· 

fi iman hucum/an püskür· 1 J.r. harbi bidayetindeki tan denebilecek bir f/atarı, ora• 
yıkık bir ülke, türlü düş tütmüştür. vahim muvaffakiyetsizliği denebilecek orda ve hiçbir Jey 

manlar/a, kani! boğuşmalar, Fransız başvekili bugü• hatif/atmış ve fakat niha- gok .. Elin•en silcihları alrnmrş, 
yıllarca süren savaş .. ) 11yan meclisinde vaziyet yet galip geldik demiştir. gorean , kırgın bir millet.. Bu 

Bize bıraktığı miras ise: ==;;;;;;;...-=====..:==-.:..;;..;:.........::..-- =-=-=-=--~------'";.=...;.....;;.;..;..=="'-""=== milıctın başında bıılanan padiJah 
ve onun hükümeti düşkün alçak 

( içer de ve dışarda say· K ·· ı •• M • • • • İnönü 19 Mayıs u tur uşavırı ve sapmış .. M!mleketi'l mün-v· 
gı ile tanılan yeni vatan. verleri ümitsiz, i1rkmü$ vaziyet· 
yeni Devlet ... ) dir. Tebriklerine leler .. Denize düşeuin gılana sa· 

Bin bir ihtiyaç ve zaru· Teşekkür ediyor rılması ıibi, çoğu, kendilerini 
retler içerisinde. her sahada. 1utmak iıteyen ıu veya. bıı ejde· 
milletimizin asırları yıllara !inkara 21 ( 11. il.) - ri11 kucaıına ıığrnmak tlüşüncı· 

sindeler .. 
sığdırmasmın. asil mana Riyaseti Cumhur umumi 19 Mayısın grldrrımlı kah· 
ve hikmetini. 19 Mayıs katipliğinden: Reisicumhnr ro.motıı vaziyeti çok ;1ı görüyor. 
mefhumunda aramalıyız. İsmet lnönü on dokuz M~· Fakat z.erre kadar yrlgın Jejil 

Cumhuriyetin kıymetli yıs idman bayramı müna- (le kil lu11lar ümiddzliği gak. 
gençleri; sebetile resmi makam ve "Hakikatı haldt1 içinJe bulıu•ıiu· 

iumuz. tarihte, Osmanlı Derıle· 
11tatürkün gençliğe şu kurnmlardan vesair yurtdaş tinin temelleri çökmiis, ömrü ta· 

hitabesi, bir düstur halinde /ardan aldık/an tebriklerden mam olmuJtu. Osmanlı memle-
zihinlerinizde yer etmelidir. dolayı teşekkür ve karşı/ık Üçüncü Umumi Müfettiş- ketleri t·ımamen parçalanmıştı. 

( Türk istikbalinin ev tebrik/erile kwmetli gençli· lik Kültür Müşavi ; kıymetli Ortada bir avuç Türkün barın· 
k · - h / dıiı bir ata yurdu lca.lmışlı,ı 

/adı. en otu a va ve şe- ğimizden daima artan bdşa· hemşerimiz Mustafa Re~it 
rait içinde dahi vazifen Türk rıları h11kkındaki temennile· Tarakçı oğlu evvelki gün digor G~raaüşte h i r ordu 
istiklal ve Cumhuriyetini rinin iblağına llnadolu ajan· Erzurumdan şehrimize gel· müfettişi, hakikatte '"illet lcur· 
kurtarmaktır. Muhtaç oldu- smı memur etmişlerdir . miştir. to.rıcısı olan Mustafa Kemal'in, 
ğun kudret, damarlarmdaki ı.:-------------1 hu eşsiz insanın tıa Ka.hramonut 
asil kanda mevcuttur.) Yılları asulara sığd1ran bü- Doğuda Maarif ve bil Sonsuz. acıklı <;aziget lcarıııında· 

Değerlı gençler; yük Türk eserine. yeni ve hassa Eğitmen kursları üze · ki kararı tek ve kat'idir: "Ba 
Milli Ş1Jfimiz ismet lnö ebedi abideler katacaksınız. rinde tetkik ve teftişlerde vaziyet karşısrntia bir tek le.arar 

Cumhurivet havası için b ı M t f R · T "ardı O da hakimiyeti milligege nü: Sizden Cumhuriyete, ,, u unan us a a eşıt a· k'l de gelişen taze ciğerleriniz- k müstenit, hil<ikagdüiarl müsta 1 

sadakat. çok ça/Jşmak. ah- I k ra çı oğlu bir kaç gün son· y•11ı· bı-r Ta-r'· D···l·ti teıis etmek!,, de. eski gün eria mi robu D • ~ .. ., .. 
lak ve karakter sahibi. gür- ra oğuya mütt:veccihen Çünkü : 
büz. kuvvetli ve fazı/etli yer tutmamış, sakat ve kö- şehrimizden ayrılacaktır. "Esas, Türle miU.tinin hay· 

tü ananelerin ve çürükma· ,------------• l 11· 0· ·a tolarak. insan olmanızı istiyor. Bu - sigıt i tıe şer• ı ır mı e 

d 
zinin izleri kalmamıştır. Feyizli yağmur yaııımasıdır. Bu esas 1111cak i.ı· 

irektif. hayatınızda şaşmaz Onun için açJ/an yeni dev· tiklali tamme malikiyetle temın 
rehberiniz olsun . D ·1c • J ,_ ri; Cumhuriyet rejimini, tin ı ınui va"tı ga. olunabilir. Ne kadar :engin "' 

Bütün dünyanın hayret ebtdileştirecek. tükenmez ğan gojmar, sabaha kadar mürefjeh olursa olsun istilclaldtn 
ve takdirini kaza11mış hür ve nihayetsiz bir enerji, devam etmiıtir. mahrum bir millet, beşeriyeti 

llziz Yurttaşlarım; ve medeni. mü$fdkil ve bir kuvvet kaynağısmız. mütemeddine mııuacehesinde asak 
19 Mayı•,· ümitsizligwin kudretli, Büyük ve şerefli Tam zam:ınında diiş~n olmak. mevkiinden yüksek bir 

Bu gün Millet ve Vatan gagw mur k ·· l ~ - d karanllğm. hezimetin, sefa- Türk Cumhuriyeti, sizin oy unun güzünii muamele!/• kesbiligakot e ımez ... 
mukadderatımn başında bu- ıaldardü. H kk Tuncay 

Jet ve ızdırabın son hududu omuzlarınızda yükselecektir. lunan Milli Şefimiz lnönü- a 1 
'k · 19 AA 6a sabah hcoa a,tı. ( A• kaıı 3 de ) 
ı en yıne ı•ıayıs, ümidin, Bedenen ve ruhan sağ· nün ileri doğru hız verdiği 
imanın. kurtuluşun.yükseliş lam, çelik iradeli bir neslin ideal etrafmda, tek vücut. 
ve refahm bir başlangıcı ve evlatları o/arak, açılan 10/. tek ruh ve tek iman halin· 
nihayet tarihin bir harikası da. gösterilen hedefte. hiç de. şuurla. süratla hedefine 
olmuştur . 1 purmadan yürüyeceksiniz. ·• Arkuı 2 de .• 

\ \ 

GÖRÜŞLER Dl.ı YUŞLAR 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibalara .. 

-7-

Umumi harpten önco bu 
meyd11oa : 0 OuYur meydanı, 
meyd1101 şarkı ve bn Parka da 
millet bıbçeıi denlllrdl. lstan· 
bulun Beyoğlusu glbl bu aemt 
te ermeni, rum, ecaebl lenn 
ten unaurlarıo ea kesif oıa1'ar

riydi . Bu kızmop:>lJ t aamtte 
lUkı, tııntazi, s9rvet ve retab 

daha bariz ol rak ~öıo çarpar~ 

dı .. Şebrin dlger 11mtleri daha 
ılyade tslami h yat ve yaşayış 

Uzerioe mnesseıı oldutu için o 
semtler halkıacıs bu ıemte gl 
uur meydanı adı verilmişti .. 

Bu Parkın o ~nmrnkl şekli 

şoyle idi : 

Geçen satıdnn mabs t: 

Kaldmmların iki tnraf1nda 
kutuları cıcıh bıcılı, pırıl parıl 
pulay ıı boyacılar uralanmış
lırdı. Ost kısım bir metre kra· 
dar alt k111mdan ynksekceydl. 
11'1 kısım b hçt) ayrı ayrı ik.l 
İranlı tıır11 •uıd110 idare edilirdi .. 
Boyah pıırmııklıklarla . çenill 

T8 beş allı aotrell ikı bahçe 
gnıel tarhlar, sık ağaçlar, ka· 

merlyAler, hsvuıl r, sarın şık 
gQllerle parça parça fonlar ha· 

'lız Türk dünvasmda değil. 
İIJıanllk tarihinde de yeni 
bir başlangıç sayılacak ka- /ng/lizl~rjn' Tayyare hücümlarına karşı mitralyözlırle mücehh~z çok J üratll küçük 

Torpito motorlar11ıdan biri vazife aaında iken ·• 

Bııhç yi il\.i)'e bölen bugllo· 
Jtll Beton yoluu bir kaç metre 
genişll~lnde ortudıın bir yol ge
ftrdı : Gırış ve çıkış kııpıları 

oııııa11D o ıam.ankl yolun iki· 
ter metre genlılltlode iki taraf. 
lı kaldırımı vardı. Geılotller bıa 

Ul4ırıalar4a 1ıpılarcla. 

llude çok cazlp ÇOk gOzel man· 
zua arıedea bahçeds en nf'fls 
kahYe, çay, cwndurmıı satnn 
çayhaneler Vıirdı Burası ııdl't' 
babll bahçelerinden birer p:ır 
çayı andlrırdı .. Cuma pıızor glln· 
lerl v dlger gQaler akş ın n
zerıerl bntııo hırı tıyno ktıdıı '' 
erkeği iki bahçe ara roda ve 
babçıtlerlo ar• 701larıoda va fon
lar lçlade cJYıhlafrak, k•YD•tıır-
ıaıaa.. 

CEVDET llLllP 
rlır mühim · ve azametlidir. 



looGDUKÇAI _________ ..) 

19 Mayıs 
Şenliği ve Çocuk 

Yuvası 
19 /Jlagu bogramınırt ıeıı' • 

•• h•Jteaıunı r•huma içirdilctea 
•o•mı, ıü11iin zryaJar kucofıntla 
nllr•cılc her hanıi 6ir hadise 
•• iarıketl• el•ktrikletıerek yınl 
iir hıyeca11 bulacoiımı UlflmU· 

1•rtlum. 
Gönülleri fıalulciJe sııık 

•• h•ı•c•rı {tıtıttusır/aı:m} lçtnde 
iırdan Hıük oe 111tano.lı pnıJn 
iir ce: •onrtı tarlhı mal olacolc 
h11l1raslle btışbaş• kalacrılımı 
Ji1şanir1<.en te5afiüfi bir ı:iyartf, 

içaçan. ı•rur tl.agurlart biri/ad• 
Ilı h hatırtıft azideştirmfşli. 

Eski ıslahhone'ni11 bi köse
•intle, O• !J<lfJ'u.gu gıdı ren, içiren, 

ılıtllrın, ıctırcn oı bir hllmr ile 
ııtllflru ilr ıauada gö•ülect k 
•f•lc. ıııler, çok büyüle heyecanlar 
ı•rtıtııor .. 

Memlekette kims~siı: gauru· 

l•r'•• ıimclllilc. on ta rıeıini bal· 
rı11e1 &asan Çoc•k !i ıuası, 19 
Mcııu bayramının Meyrla11la,. 
do/Jmrcn coşku." gençliği orasrtttı 
lctJtrltıc•k.ları ıüpheli olanlardan 
kflçllc. bir k11mım yar:rıa f agdalı 1 
•rhh•tlı o• f11.ı.ıletli ,.femanlar 
olaraJr. Jeoretmefe sat1aşıyor. 

B• n• ıö.zel, nı ~ue//i bir 
1ıı •• et 1 .. 

Ç•cuk Esirııme Karamrın•n 

•• eHrini katlcr oe ıeniıletilm•
•l ı•l•ı"JaH gagretlerini befcleri•. 

19 Mayıs ve İdman 
Gıcü temsili 

( Y~NIYOL) ---------------2~~~M~•~ 
tı:..----._,--~1 

AJANS HABERLERİ .~~ 
Garp Ceph'esinde 
Harp bütün şiddetile 1devam ediyor 

Müttefik hava kuvvetleri gece gündüz Alman 
kollarını bomba~dıman ediyorlar! 

lfnk•ra 21 ( a. a. ) -

Garp cekhesirıde hark 
bütün şiddet//e devam et 

mektedir . Frensı.! harbiye 
nezaretinin beyanatta bu 
lunmağa memur mümessi-

linin söylediğine göre vazit 

ciddi ve hatta biraz nazık 

olmakla beraber son yirmi 

dört seat içinde ehemmi 
vetli bir değişiklik olmamış 

tJr. 11/rrarılar ddha ziyade 

kendi sol cenah/arından 

tazrık etrıekte ve fakat 

müttefik kuvvetlerin muka 

-remktile karşı/11nm11ktadtr. 

Cephenin diğer kısımla· 

rındaki 11/manlann bütün 
gayratleri nwvaffkiyetle bC.s 

_, 

\ 

.. . 
• 

• 

lngiliz Bahflyesınin Kanatlan Faa/liyet Halinde 

kürtülmüştür. ı releri gece gündüz 11/man 
lngi/iü ve Fransız tayya- kol/11rmı bombardıman et 

' 

mekte ve zayiat vermekte
dir. 

İnhisarlorda 

~~~~=-~~;J 
Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar .. 

- Siy ut bf r yazı aeşrtt 
••k, bir aı k:eadlol gO»ter••~ 
lıtlyor. Fakat bir çare bul• .. 1 

yorı 

- Ktm, o? 
- Şu to1 ı 

- Matbuat bOltenleriod•' 
cQmleler çalarak tlrlal diteri'

1 

ek!eala, gtıel bir ıt1ıısl m•i•1' 
YOcude gelir ı 

- Olar wu 1 
- leacl111lık hfcıbll• i 1' 

ra&H ~aınları böyle itÇlDf fı>f 

- Danlı kıyunndıı deılı1: 
baş ucuoda y orıdıauııiz h•1; 
bir d'lrln ucuz balık ylyeme;tı 
git.ti ! 

- Bekle sııwını gelir _. 
IDIDl? ! .. 

- Ne denıln Almautır ~' 
hırpte ralip gelirlar di;e ooı 
eder mi in? 

- Aı r ık t1h~il uörı!ICI 
o 

v,,., S''" ·a 8 > y11şı 1dı tt•crobt 
bir 11rtıı ırı1. Hu kndar ıerıel~ 
bsy11tımd11 p'l•avra 1 •pıtol•r' 
~n koçııi. muvarfakı1etlne d!~ 
tP.sadQf etm .. dim ve buod•

1 

böy~(\ de edilec ., ıl'i kıınaııtiııd' 
de~ıllrn. 

l
~-=-s-;;-uaıırnlnrdı ıiı•''! 
terkedanler ç >ğıthyor. ke .. ..,~ 
vuene-alılleıode, mi rcsb•? 

l QQnde iki Lane ile ltlır• 
l lly<ır Te ODU dıt fczlulla tkr'' 

edeoler bulunuyı>l' ı 
- Şu hııJde bal)lm dtdfl~ 

gibi .• 
- Zaanetmem.. Her ıfl 

Uç beş ılırara ikrıa ettir..,• 
ten ne çıkar ı 

19 Mayıs T ezahuratla Kutlandı 
/JJc60}11ırın IOll ayında Tfl.• • 

lllcltett nulo(mi•, gamlı gökler, 
reemli toprcklar, çatık tı• kapalı 
•fd.lar ... 

- BfıştarBfı 1 de - ı Milli Şef in elinde. bir kale. 
koş•n ve yepyeni bir ile"' bir burç halindt1. dimdik, 

olan yeni Türkiye, bütün dün sops11ğ/11m yürtiyor. 

Maltepe tntna enstittısn bl 
oloil t•tl B. K'ldrl Tomur şeb· 
rlmiıe gılırek baş eklspu B. 
ŞnkrU Sldı\'l• blr\ikt• Trab1011, 
Ma9kl, P•lataae lQtun fidelik· 
lerlnl tetkik etmltlerdlr. 

Şehtr tlUdOIO ıutlaıitlsl' 
1

' reler ekicilere tavsiye edilecek· 
1 

ayarını bozuyor mu ? 
t r. 1 

939 mah•ull yıprak t!tQo. - Ben buna çok dlkı 
lerlo sahtı bitmek ızeredlr. ettim. On ftlodea beri eliti ,V 

T füıe gidiyor. Şimdi beş dı~O 
rııbzon ve Pulıtaa.de 3,5 mllJOD geri klJmağa başlıdı 1 Haoo ııhitlltri ihtif allnt, 

••" ıö•go,larını alcıttıktata ıonra 
ıildtrl ••r•, toprakları kuru oe 
, •• lcleri11l içlıttlı iojan ufukları 
J• lct•ıl ole•lerle tuta1maş ıör· 

Jile. 
/Jleosi•in ognak görünü#/• 

lçl lltrıı•nler hulclı idiler: 19 
llaııatı lccJar ba ılık oe nef iı 
tlelcor wıahafrua edıbil~cek mi 

"'? Dilek.ot ettim: Tabicl gençleı· 
•ff, luıtt• çocuklaşmılf ı. Naııl 
elıa m•htııem sineıinJı büyüle. 

"' iaıromı gaıatmaktan ıarur 
J~ı~olctı, •evle olacaktı. Nitekim 
lılı' J• oltl•. Begram• ns ırlzel 

ftlclık. O, afak, tefclc. cilutlerine 
r•Jırı•n lıerlcui ıııitı, ıardı. 

Akıa .. inince ıan'i ışılclar, 

ıılırin ıecı çehresinde tiillgorda. 

Boır.,,. nıltıi deuam edi. ,., ... 
Blgl• bir günii.ft ıeccsi11i 

lıoı ı•çlrrıaej• ra•ı olmagan /d
... tt ıüçl4ler, Valirıtizin. yüksele. 
ıere/leriH tert/6 ettikleri {Çag} 
wılleıile Biu varlıklı tlakilcalar 
gaıattılar ot bilhasıa amatör 
.ah11•dett bekledilimiz Kımali 

ıö.terJller • 
laman tiiçü g•cesinde alk · 

latlıfımı• temsil bir drpsi~ ha· 
llntle önıim6z• çıkarılmııtı 

B• gerinde hareketle amatör 
•tıltnenin lcıgmet ot ku'dretlerini 
bir d•fa daha törmüş oe takdir 
ctmiı balundak . 

Bcııta Mesadet olduğu halde 
MuHffer ue Niıezl u• irfanı 
.,•••/faklgetlerinden ötürı1 td· 
rilc ederi~ . 

Çulha 

Futbol maçı 

yaya hayıet veriyor. O k6· ı Yurttaşlarım. 
tü ve acı günler. attırlarde- Büyük Başvekilimizin 

necek kadar gerilerdedir. bir nutkunda işaret ettik· 
işte yeni Türk aleminin bah. feri veçhi le : 
tıyar yolcu/af/ siz/ersiniz. 

Bu günkü Türkiyeyi nü· 
f usile. toprak/arife ölçenler 
aldantrler. 

Siz riyazi hesaplara $iğ· 
mwan, ~ı/gm beseriyetin. 
ıngin ihtiraslarını durduran 
insanltk tarihini zafer d11s 
tan/arife dolduran büyük 
bır Mil/etinevlatl1ıflsmız. 

lltatürk - lnönü devri 
nesline. bir gün gelir de 
yine vazife düşerse onu; 
Türk tarihinin en şerefli 
sahifesine yazdıracak bir 
varltk ve kahramanltkyara
t11cağrna da eminiz. 

Bu gün bütün Millet çocuk/afi, 
büyük ideallerine sadik ve 

pürüzsüz Milli bir birlilı 
içinde yurt vazifesini yeri 
ne getirmeye haztr bir va· 
zıyettedir. Önüne dikilecek 
bütün zorlukları. yeneceğine 
ve hepsini muvaffakiyetle 
başaracağma imanımız var
dtr. 

Çünki.- lltatürkün eseri. 

Dünyanın en buhranlı 

bir deYrinde. bu gününden 
ve yarmmdan emin. kuv· 
vetli, hakkına gü,enın ve 
birlik içinde yaşıyan bahtı
yar bir Millet olduğumuzu 
düşünerek bizi bu şerefli 
ve neşeli günlere ulaşttran 
Milli Şefimiz Reisicumhuru 
muz ismet lnönüne ölçüsüz 
minnet ve şükranlarımızı 
sunmak vazifemizdir . 

Yartn bu memleketin 
ikbal ve istikbaline hakim 
ve sahip olacak olan genç 
/er: 

Bu bayram günü, spor 
ve beden terbiyesi hevesi. 
gönlünü doldururken, dıma · 
ğmı ve vicdanım lcap/Jyan 
inkılap aşkı ve vatan mu
habbeti, sönmez hey~can 
ve ateşin olsun. 

Bu gün sevinmek. eq· 
lenmek. koşmak hakkmdtr. 
llym ıevk. neıe ve heyeceın 
ye hamle ile yarın yine 

SatıJ:la 

lnblaarlar ldareıl gQbre 
meselesi Qzerlnd~ de esaslı tetkik
ler y p aklıdır. Trabıon ve 
lın lisloe ea uygun gelecek 
gUbreyi tesbit ettirmek. 0-ıere 

alınan toprıı k nnmuııelerile, 
plyasada satılan Alman, R s, 

loılllz, KarabUk ve TrnbzQoda 
imal edilen Bereket gQbresio· 
den tedarik olunan lillmuneler 
analize edilmek için Maltepe 
tııtnn eostitnsu laboratuvarına 

g.:)nderilmlştlr . 

k.l\o olarak latibHl edllal~ olan _ Sizin ' ıaat •ı ll'erl k,al• 
maheülüo Qf mi11oa kilosu şim- dQdD"Un dQh • ı 
diden aatılmıttlr. MQtabıkısıaın 5 B sa•§• •mi ~eç b•11 ' 

- • defalık onun rar•10 
bu ayiıı sonuna badar sntılacağı tla olamaoım ı . 
anlaıılmaktadır. Plyaaısda, batta 
:nbl~aı lar ldarcıl olmak oıre 

Neıoli, Baku , Kibar , Baıuarı, 
Abdi Fuat Y6 ulaşan tarmalım 
vardır. S!tlışlar hararetli bir su
rette devam etme&'.tedlr . 

Pulahnede tesiı edilen has
talıklarla mQoadele Uıtıın fide
Hilo de, fenni tide getlştiraıek 

- Kız eıuUtQaQ oaııod' 
Muhuttin aıaballeıiae gldeD tı' 
ıuk cıdde boyunca paket tı: 
lar dlıllmlo. 

- İki aydan fazla bit 
maudır, b• tışları öylece 1ıfJ 
mış gOrllyorum. Yolu yeııid 
yıp11caklaraa nfçlo başlamı1or 
lir'? 

usulleri ameit bir ınrette eki- - Merak etme. Muıuıı" 
ellere öğretilmiş ve Mayıs 20 ye hccamıı blıi çok bekletaıel· 
kadar bu fideliği 6587 ekici zi-
yaret etmiştir . - ldmaıa bayramında 

Bu fıdeJikde y6tiştlrileo 300 neş iôtlDğO takmış, bir ke0
" 

tarihi Vdzifene devam ede- bin hast ılık sız tlde mubtaç eki· da soonk kalmış, geçen ••,, 
ceksin . cilere p.ırasız oluak: tevz(.edil· Jer gibi haşmetli değil, ned 

Tahlil netlcealnde tntnn tar
lalarına en elverişll ohm gOb-

miştlr, - Ynuklularıoıo ber 
11ziz Yurttaşlarım; bir tarafı savruldu da oDdall 

k Gel cek ıene , Pulatanede 
11/mmız açı · başımız teıılıı edilecek: oQmune tarlaaı lçme ıuyu yet:şttrile .. 11 

dikse.· bu gün. Yurdumuzda. lçln şimdiden hazırllldar yapıl· cekmlş, ba yııı ne içeoe2'is ?J 
çoluk çocuğumuzla r11hat3 maktadır. - Yoğurtlu gabak j1sı1· 
ve bahtiyar yaşıyorsak, hep --====-~===-====-=--• maaile k.aıüp ruk.ıeı ı 
sini ve hepsini Cumhuriye- Norveç cephesinde SEYYllH 
te ve onu kuranlara, Par !inkara 21 ( a. a. ) - Hamı,: 
tiye ve Hükümetine ve şan· Norveç cekhesindeki hareket Geçen sayıda kııydett1A"1~ 
/J ve kahraman Ordumuza müttefikler lehine inkişrf Kıfell Zekerl1amıza ait 10,lı 
bor,,.luıyuz . t k d. ..pırlntla olup 200 Ura ktf 

" e me te lf. • tlndedlr. Tıtıhlb ederi• 
Bayram Hepinize tekrar 

kutlu olsun .. 
VALİ 

Osman Sabri Adal 

---- . 
Kanopo, Koltuk, masa, dolap 
soba vesaire sataş ortu ması 

İNHİSARLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Yine Kesilen yollara Dair ••• 

M11a. dolap, kanepe, koltuk, lamba va aoba ıibi ibtiyaçtalt fA 
o parça enıı Y:ay111D 25 iaoi Cumart••İ rllnü aaat a de pat I 
rında itiare aabari ODÜDde mtıaayade iJe Ntılıeaktır. İsteklilerin fi 
cutları ilin olunur • ~ 

Oôvet mesi yüziloden denilebilir ki, c a n ı m 
İDMANOCAGINDAN . 

Pazar günü saat 16 da 
Piyade alayi idman yurdu 
Futbol takımı ile Necmiati 
Spor kulübu birinci rutbol 
takımı arasında bir utbol 
maçı ııpılacağı haberi 11/Jn. 

Bu mevzu'a geçenlerde temas etmiş
tik, tekrarını fayda:. rördüğümnz için 
yine üzerinde duruyoruz: Soğuksu' da •ma 
caddeleri biribirine bağlıyan ara yollar, 
eşhas tarafından tel örgülerle kesilmiı 
bir haldedir. Yollar, şunun, bunun değil, 
umumun malıdır. bu arayollann kesil-

• Soğuksu« battkl! » edilmiştir. Tenezzüh 
için çıkanlar nereye gideceklerini şaşırıp 
kalıyor, caddeden dışarı çıkmak imki 
nını bulamıyorlar l 

Soğuksuda tenezzüh herkesin hakkı· 
dır, yol ağızlarından tel örgüler kaldı
rılmalalı, arayollar umuma açılmalıdır •.• 

.ı-5- 940 Cumartesi gnnn akşamı Nlzamaame tadil te1f
1
, 

tiol mnzııkere için yupılao fevk4lade içtlmadıl ekıerlyet ~~ 
olmndığındıın Cemiyetler kanununnu Maddeı Mahsuııasi muci11

1 
ekseriyet olsun olmasm 23 - 5 • 940 Perşambe ganu s1'fı$1 
sııat 20,30 da yapılması hazlrun tarafından karar altına sl111 

tır. ~l 
MezkQr gQo " Hattı bUtQo Ooıldı aıııoı11 kulübu teft 

rica ıluou. 

'"'"". 
' 
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.ıus'' 

19 Mayıs ve sonrası 
- Baş tarafı 1 de 
Ecnebi bir deoletin himagui 

"'.' ? brı irııanlılc defildir, mis· 
lcınliktı'r .. r- k - h . . ur un •gsıget ve 

iki müsamere 
Ba hafta i~iade lda • Glcl 

ıpor t11liibl ve Du•lupıaar illt 
olt•hı birer aüıaaere verdiler. 
Biıi de dnet etmek nezaketiade izzeti 1· k b' . _ •e rs uc a ıtıyetı çok 

fule le. baluıa ~idarı için 111üıaaerelerde 
111. ıe ve büıiiktiir. lBöy/c lir 9 lu dıılt. ldmaa Güel r••çleri 

ıllct esir gaıamaktanıa malı 
•ol V alimlıı: ıerefine verıiikleri ÇlyJı sun evladır ı 

" toplaatı ile taai:s ltiaalırı içiaıie 
"Binaenol•gh, I" iJtiklll, bize tatlı bir iki Hat yaıattılar. 

I• öliim / 
" Gtielüler altudlamu aalamıı, 

l ."itte h•laıı halc.ikr istigen enıoller• röğüı gere yılmadan 
trlll PO l .L L ro aJl ocı ol•caktı.,, çalış ıı V Caır.ıarıDıa atoıioi da-

. . Atetüri baıt• oldun• Jıalde ima parlat ış iHealardır. Bay 
'•tıkl ~,. l • - d d I a ı e de etmek için ölümler- Mehrı:ıet vaeu •porun a oldufu 
• ••uaıtılc. Ve nihaget ölü.mil ka ar aoz, Jest n İ•ilı:.te ele iyi 

Tebrik Telgrafları 
S. Adal 

Trabı:on Valisi 
19 Mtigr• spor ue ıcnçlllc. 

baıramı Jolagı•İ l• heklc.ımJa 
ıöst•ril•n •lalc•ya teıekkür eder 
sagıılarımı ••narım. 

Maarif Vekili Yücel 
B•g S. Ad11l 

Vali 

Tr"b,;ore 
/11/c.ıldbı .. 1%111 başlanıı• ıü · 

nilnde onun Ebıdiyt':t ve emni
.vetini bir Jaha telcrur •d•n top 
lulufunu~a ue t•brlklerinin te 
~eklcür ederim , 

C.H P. Genel Sekreini 
Er%urcı"' Mebuıu Dr. 

A. F. Tu•er grfldllc, i•tilcltJli, bu en tatlı ha bir Ornelt verdi . 

ıat •igrrırtin.i kaz.a1tdık . Ouı.olupın r okula ço•ukları B. y ah ya Şehri 
19 Mayıa 6iz.irn her z.a/erimizin da zeaııo bir programla ltarıııaııa 

ıorıs11z. bQ~ı v t çılttılar. Haltikatea iyi hazırlHmıı B. Atıf S1>rubııodaa açılan 
ci r QRflCl o/muştur l'\.OCO epe f k t k ifi 

en verilen, "Ordular ilk hede/iniı: lar. Dek. r ve lto.stiioılcre çok ıodı arım ooperal m.QdQr-
Alcdrn' J· ' 19 M ı ; ı " 1 Sııboeye ren•lı' ınıhae ttyııı edlldlğl11l enelce 

·Zıııır, ileri 1 ,, emri a· .. 
gıııı, ıanlı bir •aflta•ını eld• 11 ışık vermek de düş~aiilınüı ve Y•· hab r verdlğlmtı B. Y aaya Şotlrl 
mele · ıl ııtır •azlf eılae ba,ıa ı11hr. 
ilk ıç(11 uerilmişUr. OrJrıl~r yıp · · v 

hedef lerfoe görülmımiş bır Yavrularımız bize bir çok ıiaaı Tebrik eder bıı,arı!u •tMrla. 

~"k ve 'iiratl• uarmıılarJır. v• roııdlarla başka "Alt aiiı,. Levazimi Kırtasiye 
btl~Ca.n 't>rıra gaptıklarımıu. hep isimli bir revü tem•il ettıler. Dana. 

'Yor B lı n ların ve rodlamı bepıi au-zeldı', Nakıı·ye llz. İ% de bili1orııs, cı a • 
et~ biliyor. Hole okulun en küçüğü tarafıodııa 

D. -r~ k yapıları daos pek boşumaıa aitti. Eksı·ıtmesı· ... ,.
1 

.alla kazanılmışttr. 'ur • 
... f t d ktiç·k Uz .. l'ı candaa tebrık etme· 
b. e 1 kendi kcndinf. idare e en 
ır rn ·1 H " liyi• • Defterdarlıktan b. ı let halir.e gelmiştir. 'Ç Tema il e "ilcıo r•vi iki 
ı~r ~erefım.iı:e toz korıdurma.dık. perde 1940 aerıe7I moliJHl B•ıl · 
oc/cilı:. . lik idı vo epe} cı~ uzundu, Uute. 

ıs, tozlendırılmış nır• ş•· rnnındım Mayıı gayeıiue kattu 
'•ileri .... ,·,,· parlattık .. •J'ataııınıız si i Bay Muammer yapınıı Yeı.... T d E E . ... "'' .. rabzon an rıu:um rııacaıt, 
tir 'ti t h - oeaak ol alda beraber aüzel. a anımız içinde biz.lff crıun • ve OllmUfanı Tll&ydl rlae BU· 
»rrıj L. h . . 1_ k.t ~uammori kır mı alt te"Yİlt ve 

•ır asrctımın "'auuşmıı a y koluaacık lenılml kırt11lyenln 
:'tıQrn edivorıız.. Sayılan, seoilm himaye etmek: liııme'Jır. Yukarda blr aenellk nakliyeleri 2015/940 

'

e iiiııe11ilcn •ır milletin çocuk· revü epeyce uzun ıürdü dedim tırlhladeo ltlbaren o:ı beş i!lo 
arı 1 1 gerçi bu eenede bir kere elur ama 
. !/lı, Ne kadar çetin oazı,e •· mQddetle açık ekıiltıne1e ko 

''illi yavrulara daha aı: yorucu ve ıade 
~ fi· 1 olduırınu ivice biligoru:ı Dulacaktar •• 

,'~bir •ngcl bi:ıi ıolıırnu:ıdan eıerler t •sil ettirmeliyiz. Bellu Trabzoııdan Erzurumı aak-
ç •11ernu. Bütün hed•/Jere oara- bulunamadı kostümlere filia epeyce llye bed~IJ (1000) lira, ErılDC:\Da 
coiıı, bütün h•ıat ıartlcırımız. ma1raf da yapılmış. F ltat Çocult. (800) lira ve GtımQ"ıaeye (75) 
01'lQrılaırn.akta ,ağlamlaımaktu larıa buna seve aeve yaptık.larıoa liradır ... ltıale 3/6/9 10 Pnarteıi 
"••a111 edecek;ir. inaaıyoru:ı,dEı ııea ba roblar baı· gQnQ aaıt OD dörtte Dıfterdar· 

k.ı :sama a pekali r yilebilir 
Atatürk, "Ben, milletin oic· S lh h hk.ta yıpılaoıkta~. Tıtllp olaala· 

ciaııı".Ja . . . ı''ı tisas u avaııı içinde perılerle, l tt 
eır .... ı ve utrHdırıde _ '' d çiçeklerle, kelebeklurle dela fC rıo ta71n o uaaıı ına ve saa • 

6. 
1aırn büyük tek<:imiii istıda ını, HhHler yauıtaralt b" it • yQıde yedi baçu.k dlbozltolarıaı 

,, lttilli •ır nibi •ictianımda ta 1 'fi' d(l-l . . . ıze %ev Ye yanlarıaa alarak koııalıyona ... 
11,, • _ _ L ti ı ı ar ver .. orı ıçıo Daaalupınar 

.,QraJc p•rderpey butatt nıgs f k 1 ebiltme tartları•ı anlamak iı. 
i~ı1111aigenıize t~tôik ettirmek 1 ° ~ u yavr"I rına ve . ôfretmH tirealerlo ller gQıs kırtasiye de-
11tec6 . • d . . d Atatılrk lerıH t •• ~ıı: rler edem: . poıa memnrlu&una ID'"rıeı•tlı · 

llrı!Jetın e ıdım,, er. H kk T • ı. .. .. 
·~:ıcliaitU demiş v• deditini ge- a 1 uncay rı ııa. ohıau 1-4 

711

•. ielirmişttr. Atatürk •a:ıİ• Hakka,..,~r==-ıa m~~=rkıc=..e=-z~h-u·a-k~u.a=-_ eıınj !JUp«rak aramudarı agrıl· 
"1ııtır. Ve milletinin •bedi min 

•rttarlıt11u ka%anmııtır • 

~;'~~:;:!l!;~ii~ö:~~a~A;:. ~~;; metinin inşaatma ait ilan 
1i1rnı& 11• ıüuenımu ta tur N f ia Müdürlüğünden : 

:'.Q~ baziılık (Je güuınimız.in av· ' 
1clır, Sauaıta ue barışta onun 1 - Kapıılı zıırt oıullle ekılltmeye ~oaulan it: Hık.klrl mer· 

lcaıanaıtı %ajerlır kalblerimiz• k.ezlod (l1 '2490J lira (16) kuruşluk keşif bıdtlll bUktlmet kooı· 
"~ltıolntuıt•r. Dılnıanın ııçirdı· tıdır. 
li ô J -· - 2 - 811 iş alt •ut.ık tıınlardır • ıı karanı ık aünlırde nönu nun ) P 

• A ruj 
•ıı rtu •aıı goiumııau "gdı1tlatııor. 
V. 1 B) Hııltısııl keşliye 

• 6iz.ler en ıııkiı ıuıırlar a C E Q• '· ) lektrirUt t11l11tı kıtfi 
. •1ttaJ1ı%, tetikteyiz. Hagat ve D) Ölçm cet• li 
1
•tik.lalimizi karumak u;runda E 1 · 

) hıar t ve imalat (Hrl dUpl) bordroları 

Arsa Artırması 
"o : Cinıi aesılıı111 kıya•ti 

L. 
M. Teıainab 

L. K. 
ı 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

Diilcltia ar1111 

" .. 
" ı• 

" 
,, 

" " ,, •• 
" " .. ,. 
.. .. 

Kuzgun ciere tabakhane 

" " " 
" " .. 
•• ,, ,, 

" " " ,, .. •• .. " 
,, 

. . " 
,, 

., .. " 

116, 96 M 
170, 7~ .. 
219, 57 " 
208, 67 " 
292, 79 " 
288, 91 " 
176, 02 •. 
'197, 88 ,, 
161, 86 " 

50 
40 

108 
go 

160 
250 
JOO 
275 
100 

' 75 
3 00 
7 50 
6 75 

11 25 
18 75 
7 (50 

20 63 
? 50 

Vilôyet Daimi Encümeninden : 
Yulcarıda eias n miktaril• kıymetleri yazılı 1'aluaaa H111aıi aaaa.ebeııia Tabalı:buıı mahalletl· 

ain KuzrıJn dere mevlciindeki arsalarıaııa milkiyeti 1Btlıta çıltarılmııtır. 29 -5-9ıO taribiae ıatan çar~ 
şamba fİinil ıaat 15 de Villyet Malcamırıda toplanac1k olan Daimi Eee!imeoılc ihaleleri yopılaoakbr. İ•· 
teldilerin ıauvaltkat temiaatlarilo mezkur gün ve saatta Eaeiimene mliracaatları • J-4 

Gayri menkul satış artırması 
Mahııamen bedıl 

Mabılle!4l S1knğt Nevi M, No. K. No. Lira iL 

Es vak Semereli er Mağııza 108 
13 j 

• • . 109 16-17 316) 00 

• • Han 110 19 

• M ğııza 111 21 
Esvalıt Semercller Mıığaza ıos 10 1125 00 

• Ssrar otlu Kıırğlruıataza s 2 7i0 00 

• Sırı 111 ğualı r Mııtazanıo S H. 1 H, 210 44 aıı 00 

• • 2og 42 375 00 

DEFTERDARLIKTAN: 
Yulurdıt cias Te evııııtılo mutı.rııma:ı bed•llerJ yazılı gayrı ıaeakaller 16 -i- 9'° 

tultılod9n itibaren 15 gQa müddııtle Te açık. artırma sur tile ıuıtı,a çıkarıl•ı~br • 
Sah~ 31 -5- 940 tarlbioe mDsadlf Cuma gOoQ saat 14 de Vilayet Defterdaıhtında 

yıpılııcıkhr. Talip olaalarrn mezkur· gtıade yazde 7 , 5 muvakkat temiBatlarlle birlikte 
Defterdarlık m"lumıu mu!'.ııcaatl rı llftn olouur 2-4 

Arsa Satış Artırması 
Muhammen kıymeti Teıninat 

No : sa Valtfı ~emti Cinıi Lira Kurut Lira 
ailttara 
Karuf 

268 Ayafilbo Ayafilb• Hane araaıı 75 00 s 65 

Vakıflar Müdürlüğünden 
Yakardı Yaltfi n Hmti ve aamaraaı yazılı bir ltıta haae aru11•ıa aülkiyeti 16-S-940 tari· 

biaden iti'ı>arH 20 giia •iiddetlı açılt artırmaya çıkarılmıştır • 
lhaloei r.-6-940 Çarşamba i'İİDÜ ıaat ı• Js f'lpı lıcıatıadaa iıteltlileria IHayyH riade Va-

kıflar idarHİH alracaatları iJin olaaur . ı-• 

Gayrınıenkul satış artırması 
Malcammın kıgmeti Tcunlııal 111ilct11rı 

Nosu: Semti Cin•i Vakfı Lira Kr. Lira Kr. 

130 
129 
131 
71 

69 
70 
66 
il 

.. 
Sotha 
Arscniıir 

.. 
•• 

" Tallakhane 

Ar•a .. 
•• 

H•ncnin n1nin 
/azlaıı arıa 

,, 
Han•nın ıuıjı 
Dair.kin 

Faroz .. 
•• 

Kiçük /hrahim 
oğtı .. 

" 
" Saraç %ade 

Vakıflar Müdürlüğünden: 

Jj 1 j 

15 1 5 
20 1 fj() 
50 3 75 

.50 
50 

150 
.315 

3 75 
.3 7j 

10 ıs 
24 40 

• 
Yakarıda mıold ve •rını•raları gıuılt { 8) stlcis prırça 1agri111•1ılculin m•lklgdl 

9-5-940 den itibarın ıirmi gün müddetle açık artırmtıga çılcarılnuıtır. 
lhalılıri 29 Magıs 940 Çarıana6t.ı günü scıat 14 de 9t1pılt1cajından lıtdlll•rl• 

mııagıenm üddıt ifinde •alcıf L:ar idöresinı m•roct.1atları ilan o/anar. J-4 

i ı a o 
Trabua adli1• bıtkitabetiaden : 

KAMYON ALINACAkl 
Vilayet Daimi Encü

meninden: 

1- lpotelı: ıahibl aluaklılarla •il• 
ıll.kdarluuı n irWalı: aaklıı ..... 
leruıuı ra1rt•eakul lr;erlJııl.eld liakla 
rıııı huıuıUe falı •e maırda dair 

~ '!er iycabedeue •• biiküimesı F) mıbol liste i 
ı~ka11s1% bir bUek olduiuınuza G) D.tlılli el kt' iı. ı· 
vı k. lr "- Te Slbbl teıliHt UID\l.'.Dİ Ye teaııi fartaameler 

r tre daha aöst,,mege lıer za· Hj Hus~sl ş rlaame, Bııyıadırhk a111el ve yapı işleri fenni 

Trabzoa ialaiıarlar ldaroei 
memurleı ııdaa Ali Galip Bölük
baı tarafıadan müdealeyh varidat 
tabıltkuk aaıiri Nnıai aezdıac:ie 

hemıirHi V aıfiye ve rüfekHi alayla 
lorioa tkaıae eylıdıgi Trabzoaua 

Notla dairesi için 938, g39 
modeli l<'ort veya Ş vrole aı 
kullaollmış bir kamyon satın 

olu iddialarını iobu illa tari.bind .. 
lhUbareıı yirmi rllD içinde enakı 
mflıbitclerile birlikte memarlyetiml 
H bildirmeleri leap eder. akıl hal 
de hakları tapu aıcUUe .. wt ohRa 
dıkça Alış bedell.ain paylaomuuulaa 
hario kalırlar. 

'>lq"cian çok lta%ırı•. Biligoruz şarhıamelurı . • 
ki·· h dt mu toç olduiumu% ku re 1) EKsiltme şarnameai 
ıia111arlarımız.daki as;/ bnaa J) Multav le proj ıi 
llle"cqddı.ı • ,, 3 

-- B11 evrak iliaı 71pıl•n aa~allelırla N .. fiı mQdQrlUkl•-
la Mayıı iHtlifimiıi• ricünil rlud &OrUlebllır • 

..,, 'liioilaüda rraçlitiai &ôster· 4 - E &lıtme 20-6-940 Peraembe ınan ıut 1' de H11kkA-

._,Yo fıreat ytrditi için lu tlı bır r1 Derterdurlığında mnteşekkll Komiıyonda 7apılıcaktır • 
~llt. 111•iyet teııy•r. O rü• yurdu• .5 - Ekınıtmeye girıcekı rl.o (6874) Ura (51) kurut munkkat 
~t Y•rinde tabiatiıa buzurQoda, temlDat B çıı ı vermesi ve bu lf. mıb1111 obnısk Uıere •kllltme· 

lılıltetııı o-ıatiade ı·badet eder iİbi l l "~c: n r.a yapı c~ ı eDnd ıekiı önce Hıkk.trl vila71t1 ehliyet veslh-
t lld laareketı yıpaa gcoçler kav· ıı kom yoou elan alııcaaı ehliyet ve•lk111aı lbraa e.&ıcttklerdlr • 
~'-ııtardır ili vazifeleri atırdır. 6 - •reklır m ktupları 4 Qncll madd de yazılı ısatten bir 
iç~ •tırh~ıa allındı eailmcmek ııat önce11loe kadar k.oı:atıyona nrilmit ol .. aktır. Poıtı ll• iOD· 
~'kafa ve bedoa ua-lıtı ilk prt· deriıece m ktuplarıo 4 Uııcü maddedakl aaate kadar gel it 
l',· iu ıeçler yıae oiııyer!ar kı oıwıısı ve dış ~:ırtıa mntıur mumu ile i1lce lapatılmış otm111 
t ~l lıtiklil ve Cumlauriyeti, yap · f .rtlır . 

' ları ea hafif rüzıa la d tılı· Postadaki gecikmeler kabul ıdilmH • :•ttll bir feiiHİk ~e(ıldır; CD şid 
ı;tli. hrınalarıa 11r1amıyııcağı kök.. 

1 bır çınardır, Ve çuıarıo bekçi 
•f L 1 ~•lldilerı .. 11u muır.addH aıtsoın 
t&\'deıine balta indirmek istiyea 
eı, L ~ı. .• d" '-d' ~o .. uae ınamıt •011.malt ııtıyea 
it 11fllııce bulunabilir. I3ekçileria 
:•kin şuı.ıru ve uyanık dıkltati, 
kolıeıinde barıDıluı rövdeyc inc

~~l baltayı oau tutan elle birlikte 

:'• aokulac.alr. diDamiti onu dil. 

Saydiye resmi artırması 
DEFTERDARLIKTAN : 

1-4 

Tra ;ıoo merkez ltaz,.ile, Valtfikebir, Akçaabat, Sürmene ve 
Of k.azal rı sahillerinin saydiyo re1ai 1·- Haziraa - 1940 tarihiadcn 
Sl ·- Mayıa •• 1942 tarihine tadar devaa etmek Ü&ere ilti HDelıti ihale 
edilebeğiodc keyfiyet 22 ldaJıı 9'0 taribiadeo ltibareıı 10 gün 
ıııudcietle mfiuyecicye ltHalmaştur. 

Ma ı mcıa iki Haelik be .. al 7004 lira 38 hraıdur • 

Kanlıka ma~ua altıada nlı ma· 
lüaılU badnt tapuaııa Jıtart 3U 
ili ' fetriııi 11Di ~38 tarih ve S7 
No ıaada tarla ye ayai tarila ve 
12 ili 88 No. larınd• otlak ki 
Cemaıı itj parça f&yri meDfU)UD 
tak5ial kalil olmadıtıadan ıuyu· 

11a•• i:r.aleai tAavaaıaıa aetıcei 
mglııakemHi11ıde : aailddeabıaleriıı 

hhıeciarlar araaıncia kabili taltıia 
ehnadıtındaa ıuyaaaua iaaleıuıe 

ve ııtıı becieliaia hi11edarlara hiı. 

ıeleri a ıbetiadı tnıii:aa 18 • ·940 
tarihiade tiyaben ltlrar verılmıı 
olup biasadarlardı• Bilikbaı ot 

· hı HüHyin l'O BıltiriD ikamettAh
larınnı meçbuliyetiae biaaea bük 
mQ mezltürin iazete lie illDeo 
tobliti iletin eyladiti cihetle tari· 
hi teblitaea itiben (ıliıı tarilaialieo) 
müddealeyh Hüeeyin ve Bek.irin 
işbu büküm aleyhinde kHuoi mid· 
det :r.arfuıda temyizi dava edebile· 
cckleri, et•edikleri takdirde bük
müa tatileımıı olaoaıı tebli~ 
ıaakaaıaa kaim olaak ibare ı•· 
zote ileci• ilia olaHr • 

alıoııc~khr. 23 -5-9-10 tarihine 
çııtaa p rşembe rııou saat ır; de 
vilayet makamıuda toplanacak. 
olao dıiml eaıcDmende ihalesi 
yıpdacakhr. Şartnamesioi gör-
mek lstiyealerin her gUa encıı. 
men ulemıne ve taJip olanlarıu 
mezkllr gna ve saatta encüme-
ne mUrecıetlım. 4-4. 

llôn 
Of icra mcmurlafuDdaa. 
Atık artııaa•ile paraya çevri· 

ı ... k ravrl mınltullin De olfiutu; 
Tapunun 93t tarih YG 87 No. 

da 111ü:tayyet bir parça tarlanıa 
tamamı 

GayrimHkalüıa bulundutıa mn 
ki, malıaUesi, ıolta~ ı, N o. ıı 

lvyao köyünde tarafları Hü· 
aeyin ve Tabır ve Arif ve Meb· 
met de laudut 

Tıktır olunan kıymet; 
200 liradır • 
Of icra de i reaindı 19-6-940 

Çarşamba ~ünü s.ıat 14 de 

4 Gelle.rlle fi.ısıl.• a arh•aa,.. 
loUrak edeıller artırma tartııamwbıi 
okumuş ve llzumla maldraat almıt 
ve buu.Jarı taıaamea kablll etıa1f 
ıd ve ihUba.r 0JU11arlar. 

15 Tııyi.n etilen umaıada raJrl 
menkul tlı; 4'efa bajırdıklaa 90ara 
eıı çok artırana illale edilir aııcak 
artırmıı bedeli muaamen kıymetin 
yllzde yelmlf beşini ,bulmaz nya 
.. b.f iıteyeaiıı alacatuıa rushaıll olan 
diğer alacaklılar bulunup ti.bedel 
buııJanu o gayri me.akul lle temin 
edllmlş alcalaruuıı mecmuudaıı 
faslaya çıkmazsa en ~ok artıranın 

taahhftdO bakı kalmak Oz.cre artırma oa 
bet Gftu daha temdit ve oa bep.aci 

&11no olan ayn! aata 
yapılacak artırmada, bedeli uuı iıky• 
Din alacağına rtl('hanı olu diter 
alacakhlarıa o ıayri menkul ile temın 
ediJmlf alllcakları mecmuundan fada 
ya çıkma p.rtlle, eıı çok artırana 

ihale ecl.1lir. llöy le blr bedel eld 
edilmezee ihale yapılmu. ve .. bf 
lalebi dtıeer. 

6 Oayri menkul kendime Uııakı 
olwıan klıııae derhal veya veri len 
mdhlet içinde parayı vermzııe Jbll• 
kararı feahelunarak kend.ilden e.,.,.ıcıı 

t lleıı başle beraber ezecek ve 

teşrifi ~'tat.cık. derec ~dodir • 

lluılo 1 H/\:ıtira g40 tariiıiao müudif Caaarteıı rüaü aaıt 1ı 
de yapılacaktır. Şartııameyı 2Örmılı:. iıtıyHlor bar ılla Varidat ida
rcıioe •tiracaat der it görebilir. lıtiaama talip olanlar muhammen 
bedelin yjjzdş 7,5 buçuğu olu 525 lira a3 kurgıa bıvi temioat mek
tup ve aııtçesiııi bamil zarf ile teklıf mektubuau laavi aarfı bir üçüooü 
z:arf içcmıiı:ıc ltoyap kapalı ve mübiirla voya imıah oldua-11 halde Jll• 

karıda srösterileı:ı l Huiraa Cuaırteıi g.i.ıu .ıut 12 t• l~dar Def
tırdtrh,tı milt ıokkil komi•JOH tovdi etmılori il&a ohıııar • 1··3 

YURTTAŞ 

KIZILAYA 
YARDU\1 ET 

1 • lıbu ıay rimenııl•a artırma 
Şarbıameııl ıı-.ı ·940 tarihinden iti 
baron 939·tl6 )(o. ile Ol icra 
daireelııia ••ayyea .ııu.mara11nda 
Jıerk@a.iıı rırebilweıli ic;ln açıktır 
lU..ıı.cla yazılı ola.ıı.lardıın fada mal il 
ma\ al1114k lıteyeuler, lılt• prlıa• 
meye •• \ll~·S6 d••Y• aıııaarutı. 
m-arl7etimiae aura ... t •ua•JJ4ir, 

y1lksck tck!Jfte bulnnan kimse ıırıetJllif 
olduğa bedelle almağa ruı olmaz veya 
bulwımaxsa hemen o•bef gQo mtıddet 
le arbrıaaya çıkarılıp eıı (Ok artırana 
ihale edillr. Ud Uaale arasındaki fark 
ve g~eo günler içtade yftı;bef ten 
hesap oJooaeak fal& ve di~f!r k-r•r 
Jar ayrıca btıme lıacet kalın• sı eı.n 
••mari7eı&ıso.ahcıdaıı taıa.II •l•o.ı 
ıaadde (183) il 

t İrk.ilaıez uim, yorulmaz ray. 
~et, c;arpılmu diaiplia, bitaeı, ti· 
.,_''-•• faıilet1 daima ileri vo yıı· · 
''

1
·•· 19 Y:ayısıa illı: ve ıoa ""' ..... '"' ' 

' 
1- ~· qtulJı: "'8 ~ 

1 .. aıı ıo7met.ı.a. 7=J .{, Beka':.w 
DPbeUacUI V-Y HTA ,..., .................... u.., 

Bir bap hıuıe 1ııJı:arcla r~·•' e 
!9 Hıu:lran "-lO 't.arillbade Ol 1";: • 
daar"S! o la ıocL& ifbıı Hln_.._1_ 

•O.terilen artırma fll'&aamell _. .. -
illada M~ UM WM•• 



• 

. .,,. ' ranrreı 22 /fl•yl$ ,~ 

BU 
AKŞA 

Alman harp kıravuzürü Gravfüşpe zırhlisinin yeralt montevidoya kacısı ve orada ölenlerinin 
merasimil defni ve tamirden sonra montevidodan çıkışı v intihan bütün tofsılatile 

Ayrıca Deniz Altı Avcı Gemisi baştan nihayete kadar 
heyecanla dolu kahranıanhk destanı oynanacaktır 

Erzak ve 
LİSE Dİ KTÖRLÜ~ÜNDEN: 

1 - Fi .. pıosl1onunuo 1-6-1940 d n 31-5- 1941 tarlhlae kadar Jbtiyıcı olaa •ı•4ıdı •Of
redıtı 111ılı enak ve ınlre 15-5 - 1940 tarlblnden ltibarea ti ıtıo mQddetle açık ekıllt••J• 
koa•uttur. 

Nen :Miktarı Muh~mmP.n hed~l Tutarı 

Ko1•• cılterl 1500 26 875 
Kaıar peyalrl 1000 60 6CO . 
soıaa 1000 8 560 
Oo•ıttt 2000 10 200 
Zertl• 1500 36 525 
lı. pıJılrl 1000 60 600 
Sotllı 1500 10 159 
PJrl•ç aau 400 60 200 
lr•lk 4'00 25 ı 00 
Kua lılm 1000 28 280 
Hnaf 600 ıs 90 
Ek•ık tıtllıyıfı 500 30 150 
Tel k111lı7ıfı 300 •O '20 
Tıhaa 300 50 ıso 
Zlle pek•Hl 300 4J 120 
Tıbaa helnıl ıoo 56 sao 
T11e lıl• Jıprıtı 200 20 40 
Sal1•11ra Oıl• yıprağı 600 25 125 
Karabiber :l5 120 10 
Kırm111 biber 60 45 27 
Kır•w •erol••k 600 25 12S 
Nohut rerll ôOO 15 90 
Baleu kara•ıo ıooo 1• 160 
Oeadlme '00 15 80 
Pı•dık içi 2000 50 1000 
CHll içi 1000 45 -&50 
Salça 600 ao ııo 
Sirke 1000 15 130 
l:on11ne 2000 katu so 600 
Sarmıuk 200 SO 60 
Taa 1000 S 50 
Bar~oa bahtı 600 50 ~60 
Kefıl bahtı 500 40 200 
Pılımat ,, 1000 16 160 
Hıaıl soo ıo 60 
Tirıl 500 40 200 
Kalka• 800 ~· 280 
Lnret 500 60 ıoo 

Mu••kkat temln•t 

28 \2 
t5 

·~ lô 
3g 
'46 
ıı 
15 
7 

21 
6 

11 
g 

11 
9 

24 

' ' 2 
2 
9 
8 

11 

"' 75 
13 
13 
11 

. 46 .. 
3 
ıs 
ıs 
1l • 15 
21 
2:11 

37 

60 

86 
ss 

75 

a7 
25 
02 
J7 
85 
70 
60 

15 
so 
aı 

60 
8.5 
76 

36 
85 

so 
2 - Şartaaaı her gOa okulda görQlebillr , 
~ - Ekılltae 30- 5-940 Perşembe enan ıaat 9 30 da blkt\raet kooıtıatlı maarif aQtltiriJ• 

tlade altışekkll komlıyoaca yapılacaktır . 
' - muvakkat teminat miktarı ber mıd4e bızumdıı roıterilf'cektla • 
5 - lıtekliler 1'icare t odasınc kayıtlı olduklırıoıa tlıir belr• i8r.ı edıcık.lertlllr • 
6 - JıtıklllerJn 2•90 na er lı kanunu ı~ lacı mıddeıl abkt•ına iOre munk.klt t8ml11t, 

•ık~oı H aektuplarını ekılltmeyı başlımadıta bir aaıt enelin• kadar tedarik edecek n eksilt· 
•• ıutlarıadı koaılıyooa ibraz ed~ceklerdlr . 2_-_, __ 

Sulf at d' amonyak gübresi eksiltmesi 
Rize Ziraat fidanlıklar müdürlüğünden: 

Rl~e ç J Plantıugonları i,in •çık elcıiltme •s•lile JfJOOO /cila lcaJar ıö.lf at 
'll't1to11,alc kim11nıi t übresi satın alınaealctır. Mahammen 6eaeli 3000. tımi11al alcçesi 
215 liradır. Eksiltme 28-5-940 salı ıami saat onda Risc m•ha116• 111sJiirliiind• 
*opılacalctır . 

Talip olanların 111rtııamegl ıörmek Ü%re her tütt ml'ıal ıaatlırl11J• Zira•t Mti· 
'tlörltJiiine fJe ıfcsiltme ıan we ıtıatinde Riı:ı rnahtııdı mitliirliii11t1 miraca•t •ılemı· 
/eri U•n olanur . 

Çay kanununun dördüncü maddesi mucibince Çay zürraına verilmek üzre 
satın alinacak sülhat d amonyak gübresinin açık eksiltme şartnameıidir. 

1 - Çog lcanu rıu mııciiince çag zürraı mı veril• ~le İİ%rl Rin ~iraat we fi-
clanlılcl•r miirlürliiğü11c 11 aç•k elcsilt111e ile 30000 /cila lceJ•r ıalf•t J'amonyalr. ti'1-
rHI mii6agatı edilecektir. 

\ 

2 - Talip olanlar mal sa11Jı;ına mii6ayat:. edilıcelc ıiilfat J'ı11nonıa;ın maham-
meı. 6ıJeli olan 3000 liranın güıde 7,5 ;u nidetinrlc temi11at alcıııi t•tırıp 111at6aıa11• 
"'•iaıaa lcewıiıgonana ibra• •tlecelc.lerdir. lh•legi müteıılclp 6a~111ikta.,. yistl• 15 • 16· 
l•i tcilecelctir. 

3 - Verilecek ıiil/at J'amonyaİc ıii.ilresi ıatltı t•1t1•milı ,,,;;,,Juıl ol•ralc ıeriJı 
ı111ri 11tinlaal RJC•dae hıralcmıyacalctır. 

"- - Alınacak ıühren 'n Rize ı11g /idanlıjı labar11t•oarınıf ı tahlil ıtli/. 
tliji11Je t~r~ibinJe serht st asot miktorı gastie 19 can aıa;ı hala11m11gacalc '" m 6atlGra 
.elıir ,,,, tesir etlen sülf o signnir tlö potaıgornu havi olmıgacalc.tır. 

5 - Eksiltmeye çıkan taliplerin satmak isl•tlikleri •rilfat d'11mon •ınlc rttenşe, fiat, 
tcrlcip ~e efJsaf~ ~airc bnlcımından f•r/clı oltluğa taktlir'e komisyon tcı k p ve /iat 6a
lci111ı11dan luınıısınt uygun görürse 011u ftrcila ıdect/ctir. 

6 - Vtrileetk ıiil/at d'amongalc tiibr•ıl menşe marlcalı, lcapa/, "e sa;lam çu 
••llard11 lc.onulmaı bulu ocektır. 

7 - Mabayaa ~ .lecd. ••l/af ti.' amonıak miktarı ırıiartla gaıılı milctı.ırdan 
ıiıtlı on f•~l• "'!I" nolcı11ra alına6ilıcclr.ıir. . 

8 - Gabre ileolıgi matı /cip 111 ,ok Magıı 940 sar/ırula Rl11 ılr•at Jair11t ••icr· 
rına t11li m ıtlilmiı olac•lctır. 

g - Mub grıı tlllecık ıdl/at tl'•m•ngalc 1ü6r11lnl11 6ıdıll gopılneÖlc ıoroltı 
w.üıhlte mıctblncı Ri: Mal ıandılıtttlan t11oiıı •l•11acılrlıf. 

10 - Jıiu ıiıilt1"•1• ail pul, tlıllıllıı '' ıaı•t • Ilı ll4n1 kınltıfrıto ıfiaıaltı -· .,.,, _,,_,,,.,,d •• ,, •'~••'''"· ı -a 

Ele mele 4 OOfJO ki . 12 
Kogan eti 10000 ,. 47 50 
Sığır eti 5000 • 27 .50 
Eri1r1l1 g•i 2j 00 • 120 
Ze,tin go;ı 1000 • 55 
Teıga pirinci 6000 - • 34 
Kısme şeker 2500 • 42 
Toz ıelc•r 4000 • JB 
Sabrın 900 • ' 37 
C•!I 30 • 550 
Makarna 1000 .. 25 
Şelarig• 400 • 25 
Un 3000 • 16 
Yamarta 6000U adet I 75 
Limen 9000 lci. -1 
P11tates 6000 • 7 
TaH faıulga 6000 • 10 
TaH biber 1000 ,, l 5 
Test bamga 3000 • 10 
Tası icaba le 500 • 30 
Betlıcan 20lJOO ad11t 1 50 
Danı be21lıe 600 ki. 20 
Hııa' 8000 adet l 25 
M11ıaa••• lOOIO 6a;. ı 
Siit lOfJI il. 10 
Yeirırt 2000 .. 10 
Odrın 200000 .. 1 50 
Erime•iı tere ga;ı 1510 .. 90 

4800 
4750 
ı.11.5 
3000 

550 
20~0 
1050 
1520 
333 
165 
250 
100 
480 

1050 
.:J60 
i/ıO 
600 
150 
300 
150 
300 
120 
100 
10() 
200 
ıoo 

3000 
1350 

360 
356 25 
103 13 
225 

41 25 
153 
78 75 

J 1-' 
24 98 
12 38 
18 75 

7 50 
36 
78 75 
27 
31 50 
-1.5 
11 25 
22 50 
11 25 
22 50 
9 
7 50 

1 '° 15 
1.< 

225 
101 25 

t 
d 
h 2 - Şartntı111e her tin olculda ıörilc•ilir. 

J - Elcıiltme 24-5-1946 tarihine raıtlaıan C•m• ıünii ıcıat 9.30 da laülcflf1111 il 
lcena;ınd11 maarif miidirlıiiiide miiteşılclcil kemiıgenca gapzlocalc.tır. b 

4 - MatJalc/caf teminat milctları her madde lıisasında gösterilmi,tir. . i 
5 - istekliler ticaret odasınca kayıtlı ol,alcl11rına dair belge ibra% edecelclerJtl· ~ 
6 - iste/eliler 2490 namrola kanrı•an 15 inci madieıi ıtlılcimına göre ma11~kk'1 b 

tımin•t. makbuı fJe m11lc.taplarını elcsiltmıge beşlamatlan bir ıaat ıvfleline karlar teJ~' ~ 
rilc. etl•celc 'Ve ~lcsiltme saatlorında lcomisgonfl İb.~az etlecelclerdir. 4-4 b 

1 1 
• a Tuz k k h ı· ·· 1 i k Akçaabat icra aemarlutHSH : ayı ve ama ıye ucret er 

Açık. artıraa ile parayı çev· k • ı t • 
rilecelq~·ayıi ... kulu• ae oldufu: e s 1 m e s 1 

1 
Bir parça ç•lılı~ın y~r•i biıtse İnhisarlar Başmüdürlüğünd · 

itibarile (28685) •ıaacaı ve b•ı A • en. O ,J 
parça tarlaaı• ta•aları (172800) 1940 malı senesınde Pulatane amharltırınıı ıele& 

hiaae itiaarile (28665) hiueai ve 700 ton tuı1Jn ••partlan ıahile '" sahilden amluırltJ1~ 
bir bab •• zemia tamaai laaae •o kadar kagılc •• lıomalige ücretleri münalc.asaga io1'-
biaae itibarile '3 _his,eai. muıtar . 

SatılaH rıyrımeokulGa ba- lf. l• 30 5 1940 t 'lı. - J:~ L afi' 
ı dute yer: ,a - - arz ıne mus•ııı1 ,erıım11e t , 
an Sata köyün.le tapu•U• Şubat •.•at 15 de . Pal11t•nc l11hiıtırlar,_ Matfürlüiünde yapıL•'~ 

927 va Şubat 92e ve NisH 93' gından . talıp olanların •• malurnat alarak ptg ıürlfl'. 
tarila ve 80, aı. 62, 20 DU•arala- lıtegınterirt teminat o.lc.çelerilı 6irlilcıc ismi geçen Mf 
rıada Şabat 928 ve Ni1aa 934 dürliiğe mriractıatları ilô.11 olunıır , J-" 
tarib va 57, 6,, lS, Muaarala- -

rı•cla ve ay•i tarih ve ss. 65. ye Hane icar artırması 
16 •••aralarıoda ayni tarih 59, 
aa. 17 ve yine ayai ,tarih 60, Mubaıa••• I 

67, 18 ve yiae ayai tarib 61, 68, _Köyü CiHl _ Kı. __ ~ MUd.&~ti icar ~ 
19 ve M ıyıt 9.a1 vı 25 7 aıı ıaa Sotuk9u Hıuıe 55 Bir ııene 7' 
ratar•••a aukayyet • Defterdarlıktaa : ır 

Takdir olunH kıy•et : Yukarda nıafı yazılı hane bir aeoı müddetle H açık ,rt 
(a28) lira (60) kurq . rH ıuretıle icara verilecek.tir . 

0 ,.rtırm .. ın yapılaeatı yer, rln,saat Tallp O ı 1Jolırıu 29-5-9-40 tarihine müsadQf Çarşamba gO oS 
Akçaabat icra daireaiıuie S&'lt 14 de yQı~e 7,50 muvakkat temloatlarUe bırllkte Trs~1 j 

21 6 940 Sah 1a.ı saat ln cie Defterdıuh~rna mQracaatları Han vlu1ıur . 2~1 
1 - l~bu rayri menk:ullarıa cilile sabit olmadıkça aatıı bede- ile temin e dılmıf alı c;;ıJarı ~ 

artırma ıartaameai 22-6-9t0 tari nin paylaşmuından hariç lı:aJırlar. muHdaa fulay.a çıkmak ~lı 
binde• itibarell 940 81 numara ile 4 - GôJterileo gilade artır· en ~ok artırana ıbal~ edıllr. ib' 
'frabzon icra dairesinin mu~yyen maya iştirak edenler. Artırma le bır bodcl elde adılemed~ , 
namara1ında berkesin görebilmesi ıartaaıaesini ok11ıa11ş ve lilzn• yapılamaz ve ,.!ış talebi dı.ıi". 
içiıa açıktır. llaoda yazılı olanla .. darı tö malimat almış. ve buıt.ları t.ama . 6 - Gay~i meakul keaad:, 
fazla malümat almak isteyenler. mea karbul etauş ad ve ıtiba ıhal.e olunan kımse derhal il'. 
itbu şartnameye ve 94.0 - 8 1 olunurla . varıJen mühlet içinde parayı ; 
dosya aumaraaile memu i· 6 • Tayin edilen zamanda mezs~ . ihale kararı fesbolıı0 t' 
yetimize müracaat etmelldır. ırayri meokut it defa baQ'rıldılt. _ltcodııındenevvel en yüksek 0J 

2 - Artırmaya iştirak için tan sonra en çok artıraaa ihale lıfte bulııaao kimıe arzetmiş 01~, 
yukarıda yazılı kıymetin yüzrie edilir. Ancak artırma bedeli mu· edeHe almıığ'a razı, olursa on• 'ııb 
yedi buçuğu niabetınde pey veya bammen lt1ymetin yüsde yetmit l~az v~ya bulunmazs.ı hemen ~I~ 
mtlli bir bankanın teminat mck beşini bulmaz Yeya 1&tış isteyeıain gun muddetle artı_rmaya çı~~r j 
tabu tevdi ede.celdir. (124) alacatına riiohaoi olao diter ala· ~ıı çok artıran~ ıbale edılıt•" 

3 - ipotek Hbibi alacaklı· caklılar bulunupta bedel buıılarıa ıh_alc ar_a~ıadakı fark ve ~ 
larla diter alüadarlarıa ve lrtl- O gayri me•kul Ue temia edilmiı guııler lfınde yüıde beıde• 1'1_ 
fak hakkı Hhipleriala rayri men. atacıldarı•ı• meomuuadaa fulayı oluaacak_ fa ız ve diger 11~,ı 
kul lbatlııdeki haklarını buıuaile 9ıkma:ıı:11 H çok ırt.lraıııa tubbl· ayrıoa. bil~m~ hacet kalJll• 1 falı ve m11rtfa dair olaa iddialı· da bıki kal1111k Oıare artırma memurıyehmııce ahcıdaa t 
ranı ltbu illa tıribladen itibaren OD Dtf rDa dallı tıadit vı oıı bıılııo oluaı.ır madde (1~3) d ~ 
yirmi rıı. lçlıde evrakı m&ıblte U-7· tıf0 11marteai ınaıı aut 10 da rayrlmeakuller J~karı fr' 
lerUı birlikte mımurlyıtlmlıı bil· yapılacak artarardı, bıdeU 1atıı lıte rUıa ll-6-940 tarlhıadı U~ 
~raılıl'l icap eder , JHla 1l11atıu rluui ela• dl· lırı meauarhıtıa oda11ad• .,,-

Akıl hlldt ı~lltı t••ı ıl· .. , .Jt1ıilalıraı t r•Trl •llkıl Ub ve ı~ıt1rllea arb"'' "'t "~ tltlrllfıtlı ııtdı11tı illa el., 


