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Fiyatı 
4 kuruş 

İlin---;-;tırı 
5 kuruştur 

G llnll ıreçeıı. aayılar 
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Memleketçilik 
Davası 

M emlckctçilik davasın · 
da ferdi düşüncenin 
hiç bir mevkii yok- J 

tur. Enerjinin, ıervetin şah 
·~ ve nihayet sıhriyet teş 
kıl eden muhite kadar in· 
hisari gibi düşüncelerin bu
a.ünkü inkilipçılık zihniye· 
tınde itibare liyik tek ta · 
rafı olamaz. İnkilibın felse · 
fesini, kendinden doğan ve 

kendinin olan ana kuvvete 
kendini tamamen vermiş ol· 
llıak şarttir, demekle de 
tarif edebiliriz. Memleketçi-

Binlerce Amele fındık bahçelerinde 
Hertarafta fındık döşürülüyor. 

Bugün Vi/aye· 
tin her tarafmda 
fındık döşürmiyen 
bir mıntaka kal· 
mamıştır. Fındık 
bahçelerinde hariç · 
ten de gelenler ol· 
duğu halde binler
ce amele ft11dık 
toplamaktadır. 

Bir çok yeı den 
fmdığı yaş olan.k 
piy11saya getirip sa· 
tıyorlar. Bu fındık 
/arı satm alanlar 
yaş fındığm firesi
ni haddinden faz
la düşerek müstah· 
sile parasım öde· 
mektedirler. Hal· 

bu ki fındığı kurutarak sall· ı zu gelmez ve müstahsil 1 fmdığ m yaş halinde satışa 
şa çıkarmak bu fire dale- beher kiloda 3-4 kuruş çıkan/maması I a z ımdır. 
verastndan ortaya bir mev kaybetmez . Es a s e n Nazari dikkati celbederiz. 

Naci Kıcıman 
g e 1 d i 

Geçenlerde mezuniyetle 
llnkaraya giden gayyur ve 
muhterem Valimiz Naci 
Kıcıman pazar günü şehri· 
miıe gelmiş ve vaporda 
Mektupçu. hükumet erkanı: 
Parti, Belediye Reisluı. 
Parti idare heyeti ve Bele· 
diye meclisi azaları. teşek
küller mümessil/eri. f1JDJn· 

mış tüccarlar ve gazeteci· 
fer tarafmdan karşılanmıştır. 

Hamit Hatib 
Ticaret Vekaleti Fmdık 

Satış i\ooperatıfleri mura· 
kibi hemşehrimiz Hamit 
Hatip llnkaradan. Takas 
limitet Şitketi memurların· 
dan hemşehrimiz Sabri Kı
r.~ğlu lstanbuldan şehrimi· 
ze gelmişlerdir. 

Gelenler 
Ticaret Lisesi 

~~~~1 ~·---__/'-----" 
Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- ikisinden birinin vo· 
/unda otobüstı biraz dik· 
kati! olmaklı olam biteni 
benim gibi q~renlerde oldu 
tabii. iki kadeh rakı içmek· 
le kôinatı yumurta gibi 
avucunun içine aluığmı zan· 
neden andavallrlara şaşmak· 
tan ziyade acımamak kabil 
mi? Bayanlara süzülmek. 
fası/asız tecessüs ve bazan 
da insani cepheden mana 
ifade etmiyen sabit, mec· 
nunane bakışlar .. 

- Bunlar otobüslerde 

oluyor mu ? ~ _ 
- Bilhassa J. Bu turlu 

hareketler süt bozukluğun: 
dan, ahMk zafından ilerı 
geliyor. Bazı sarhoşlartn 
şuursuz hareketlerinden an· 
nelerini muhafazaya çahşan 

lik davası; ferdin bütün bir 
feragati nefisle ateşe kadar 
atılmasını istilzam eden bir 

kudsiyet davasıdır. Milli ol 
gunluğunu, göğsünün üstün· 
de bir gurur madalyası ha· 
linde iÖrüp vicdanen sevinç 
duyanlar, memleketçilik da
vasının en hakiki yolcuları· 
dır. Bu bakımdan bütün 
cııerjioin, daha evel devlet -
kaynaldannın izdiyadına has 

Fındıl< 
Fiatları 

Selim İmece 
Mülkiye Müfettiş/erin· 

den B. Se/;m imece Dahi· 
liye Vekaleti memurlar si· 
cil ve Muamelat Umum 
Müdürlüqü birinci şube 
Müdürlüğüne tayin edrlmiş · 
t i r . 

• 1 O yaşla11ndaki çocukıarm ' 
Bu müessesenin açılışını, irfan hayatımızda yenı yüksek ruhları onünde ya· 

ve çok hayırlı bir inkişafın müjdesi pılan adilik/eri ,,nlamak, 
riııi en şerefli bir mesai ve iki günden beri havamn 
diişünce mahsulü telakki açmasından kazalardan ve 
etmek gerektir. mülhakdtfan piyasamıza 

Bugünkü topluluğun için- kabuklu kuru tombul değer 
de d t• aQatılanların 1 menlik fmdık gelmeğe baş saa e ı y ... , l B .. B _, 
•aadetini yaşayanların ya· amıştır. ug.un orsaua 
rına bırakacakları neıle ay- yaş fındıklar ;/.J ~uruş ~O 
il. t l l k h t t ·n para ve kuıu dı!germenlık ı op u u aya ını emı 

3 d.. .. · ml k t Tk d tombul fındıklar da 1 ku 
uşuncesı me de e çı ı a- ruşa kadar muamele gör· 

vasının mevzuu ur. _ t _ 
muş ur. 

Daha dün bir profesörün 
bir milyon ve arkasından 
bir emtkli kurmay yarbayı 
nın 500 bin liralık servetle· 
rini Üniversiteye terki mem
leketçilik davasının ôzünü, 
ruhunu veren bir misaldir. 
Dört deneli tahsil hayatı· 
nıu dönüm noktalarını aşa 
ınıyaıı kimsesizler, bilhassa 
Liseden sonra maddi yok
•uUuktan parmaklarını göi
•ünde parçalayanlar bu top 
taiuı yüksek kabiliyetteki 
Çocuklarıdır. 

Pencerelerinden rüııir 
''~u ıobaıız odalarında 
Yiikıek tabsiUerini ikmale 
kudretleri olmadığından boy · 
ııu .bükük, azaplı bir düıün · 
cenın karanlıiına saplanan 
ieııçler bu memleketin her 
bakımdan en mukavim mu · 
hafız ve müdafileridir: San· 
dıklarda ıala.i töhretlere 
hizmet edt;n çıkınlar bu aziz 
vatan çocuklarının kıyme · 
tile ölçülemez. Buna inandı . 
iını en büyük fedakirlıkla
rile isbat eden büyük va· 
tanperver iki vatandaş mem 

• le:ketçilik dava11nın ruhuau 
Türk efkiri umumiyeıine 
uçuran hadiselerden en mü 

himlerini vermiıtir. Bizde 
biran evel kalkınmak böyle 
olur . 

Cemal Rıza Çın~r 
~~ --- -~--

Ekmek fiatlan 
• Bu güuden _itibaren bü. 

llln fırınlarda ekmek fia tlerı 
l3 kuruı olmuıtur. 

lllakadar mehafilden 
yaptığımız tahkikatta pek 
yakında llkdeniz yolunun 
açılacağı söylenmektedir. 
Bu yüzden fiatların daha 
ziyade terakki edeceği kuv· 
vetle memuldur. 

Fındık kabuğu 
25 kuruş mu? 

Her aeGe bu mevıimde fın 

dık lı:abutunun çuvalı 12,5 ve ai
bayet 15 lı:uru4tH aatııa arzedi. 
lirdi okuyueularımızdan bem~n her 
ıno aldı~ımız şikayetlere göre 
daha timdideo ~5 kuruşa aatılıyor· 
muı. Tüeoarların beaabına elbette 
lı:i böyle relir. 

Halbuli, lııaber alıyoruı ki, 
fındık aatıı lı:ooparatıfleri birliğı 
da 25 kuruı fıat tupit etmif. Ya
zılı: '• rüaabtır, bu halka biraz 
aoıyalım f ıodıktan yaptıtımız ve 
yapıoatımız kirlar Y•tişmiyor mu ?J 

Bır çuval fındık !tabutuna 
1 5 kuruıtao fazlası fazladır. Ala 
k.adarlarıo dikkat nazarını ~eaele 
üzerine çekeriz. 

Ahmet Sarim 
Memleketimizin.,.yetiştir· 

diii kıymetli hukukcuları • 
mııdan hemşehrimiz avukat 
Ahmet Sarim Doğru Ordu. 
dan ıehrimiu gelmiş ve İc• 
rayi vekalet etmek üzere 
T~a.~zon baroıuııa kaydedil. 
mıınr. 

Ahmet ,Sarim D 0 i r u 
Trabzonun tanınmıı bir ai
lesine mensup ve herkesin 
muhabbet ve itimadını ka 
zanmıı bir şahsiyettir. 

Hoşlar ve muvaffakiyet. 
ler dileriz. 

olarak selamlıyoruz. Cemaat arasrndan kaçmak. 
b" k ' · ·b· rlere ça· 

Süleyman Sorgun 
Of Kaymakamı Süley· 

man Sargun dllhiliye Veka · 
/ati mahalli idareler şube 

Müdürlüğüne ve Of Kay
makam/Jğına da emniyet 
umumiye dokuzuncu şube 
Müdürü tayin edilmiştir. --.... .-_ 

Ticar et Orta okulumuz lise. 
ve çf.orildi . Eglii.fdan iıibaren· 
lise sınıf Jarrnda Tedrisata başla 
nmak üzere gerekli tedbirler alı· 

nmıı ve ha&trlılclar tamamlan
mcştır . 

Şu kua cüml~ içitıde oerdi
ğimiz haber ; Trabzonun irfan 
hayatında yeni ve çok hayırlı 
bir inkişafın müjde•ini ta,ımalcJG 
ve Trahzorı ıençliğine geni bir 
yükselme ;,,.kanı temin etmiı bu. 
lunmoktııdır. 

Ticaret okulu O r t a tahsil 
"erdiği zamanlarda, daha ıigai11 
k ısa goldan hayatını kazanmak 

Kemal Çulban 

isti11enlerin , veyahut çocuklarını 
kısa goldan hayata atmak zaru. 

retilede bulunan ailelerin okuluydu. 

Denizli Tahakkuk Şefli· 
ğinden Vilôyetimız Varidat 
~ üdürlüğüne tetfian tayin 
olunan Kemal Çulban 
geçen posta ile şehrimize 

gelmiş, vazifesine b:ışlamış 
tır. Tebrik eder, muvaff a· 
kiyetler dileriz • 

Hüseyin Avni 
Tanınıwş tüccarlarımız. 

dan ve C. H. P. Vı/ayet 
idare heyeti azasından Hü· 
S ! vin Avni Sağlfoğ/u ve 

diş Tabibi C. H. P. Vilayet 

iJare heyeti azasından Ce· 
mil Hulusü Bulak lstanbul-

dan şehrimize avdet etmiştir. 

Beşikdüzünde 
Beşlkdüzündeki dokuma

cllık kursu neticelenmiş ve 
18 mezun vermiştir. Şimdi 

ku,.stan mezun olan bu 
köylü genç kızlar ve hem
şirelerimize dokıımacılığa 
ait tezgahlar verilecektir. 

Beşikdüzündeki ikinci 
kursun pek yakmda açıla· 
cağı haber verilmektedir. 
Bu kursun birçok köye 
merkezi v:Jziyette bulunan 
köylerden birindt:; açılma 
smdan daha fazla fayda 
hasıl olacağı kanaatı ha· 
kimdir, 

Agni sahada güksek tahsil arzu. 
ıurıda bulunanlar için Lis• oe 
yüksek kısımlall 1 tJşra ve lstan 
bulda takibetmek :zarureti vardı. 

Bu vo%igetin ihdasettiti lkti. 
sadi zorluklar; okula rabeti çok 
azaltmış ve dolagısile memleke
tin iktisadi , mali ue tuccari 
müesseselerinin; bu okul mesu11u 

elemanlara olan ihtiyacını artır· 
mıştır . 

Türk yurdu, başdanbaıa bir 
iktisadi teşkilatlanma humması 
içind~dir. B" teşkilati kadrolaga 
cak gençliğe ne kad'lr muhtaç 
olduğumuzu izaha lüzum yoklar. 

ticaret l iselerinin takip ve 
tatbik ettikleri tedriı usulü; ha. 
yatla mektep arası nda tam bir 
ahenk oe imtizaç yarattıiından, 
bu okullardan ıetiş•n gençler; 
Ma li, iktisadi fle tuccari müeue
selerde intisap ettikleri vazifeleri 
yadırgamadan f aül oazigete geç. 
mekde ve verimli olmaktadırlar. 
Bu da gösteriyor ki: Balısettiği· 
miz teşkilatı k.a lrolamakda muh 
taç olduaumuz en kuuuetli ve 
tJerim/i elemanları, bize ficaret 
L;s /eri hazırl.ıgacaktır . 

Has Ekmek 
Bü müddetten beri k11-

pali kalan Bakıoğlu mev
kiindeki fmn il<i üç günden 
beri Süleyman Ekmekçi 
tarafındı.m faaliyete getiril· 
miş, ve dün:Jen ilibaıen 
eski harcı ayarrnda has 
ekmek çıkarılmağa başlan· 
mış •u-. llfc.rin Süleyman 
.ekmekçiye : Demek oluyor 
ki, istenilirse her işin iyisi 
tft temizi yapıl11bllirml1 I 

Ôğrend;ğimize fÖre orta mek ır ırpı gı ı ye k , rek / 
tep mezunlarından Ticaret Li- murlara saklanma ge 

sesine kaydedilecek ~alebf1le~e; 1 - Dedikodu yapan/arın 
huıasi bir sınıf açılacalc oe gıne h l . k . etle ne se· 
h · b · tfT"mla orta kııım· çe re tll I e serıy aıusı ır pro6 .. • 

da geçen meslek derslerini takip kıldedır ? / 
etmeleri imkan dahiline alına· - Bu gibi mesele er 
cakdır • a/Jmeleinnas ismi işaretle 

Kııa yoldan haNata atılmak, halledilmez. Yalnız d~diko1• 
yahut 6a sahada gülcselc. tahıile du yapanların ekser/si da . 
devam etmek iıtiyen ... 'gınçlerimiz 
için, Trabzorıda bir Ticaret Lise· dan dala atlar gibi kon~: 
sinfn açılmış ·olması biigiilc. bir şan, beyninin çat/ağ'!''~ q?; 
tali eseridir. rem iyen. s!Jğ, sola tukuru 

Ticaret Lisesi bulanmamast gibi dil oynatan kimsele~
giiıiinden, şim.iige kadar kimbilir. dir. Bunlarda her defa ~ti· 
tıe kıymetler cılı• kalmış cıe I ·fraıatml ferin in uclari e ı 
sönmüı oe yine kimbilir mı kıy . / · de· 
metler istidat ve kabiliyetlerinin geri almak hadıse erı 
haricind• meslekle•e intisap ef. runlarında çıban yaratır 1 

mık ııtırarında kalmışlardır. _ Bu harp sonunda 
Artık bu vaziyetin önlenmiş ol· mağlü!ılerin gdliblera tJZ· 
clu2una fÖrmekle haklı bir HVİnç minat verm ~teri ne ilf: ve 
duymak.dayız. Gençlere uğurla f ' ? 

nasıl k~ 'ıil o acH .. ~ndu~ . olsun I . . d ducu 
f - Sanin e 11 O.tulun mümeyyiz oas ı; ya· .. yın 

karıda da işaret ettiğimiz üzere, ğün şeye bak. Dah~ b:şfa. 
hayatla melctep arasındaki müna· on üçü. sızlanmaya.. ,,;· 
sebıtltıri mescıtmfş olrnasındai lf'. v d.'ni auşurıme~ı 

dın. nen ı rib/erin 
Bu ıayede okuldan gelişen tırıç· bıraktın da. muh~ O· 
ler aldıkl•rı t"azifelerde bir ça· . t iş/erile fıkır Y 
lışma geri değiştirmiş olmakdıJ:ı tazmına 
başka sarsıntı JugrnuyorlıJr. ruyorsun I haklısln 

Bu kıymetli miieuege kavuı· - O cihetçe 
duklarından dolagı gcnçlerinıiıi dostum I 
tebrik ederken orta okulun Liseye Bu seneki fındık mah· 
çeorilmesi için teşeb?üs ve emeji k hadde ka· 
ieçmiş olan Sagın Direktör Şaban sulü en ço ne k tahmin 
Ültuı.ere teşekif.iir etmegitle bir dar yükse/ece 
oazi/e ve burç biliriz. edersin ? · ı..·de 

sonu lDol -==-
= = ===-= ='=h=ss=n=G..,,,ü-=lt=ek==i...,.n=.!. ___ =.-:-....,_==---=------==== 

Günün lzıeri • ..., irrıiz 

MehmetçıgE} S.?,~~ d•Y'" İ•· 
Sevginin temi~i vatun şeugısıdır. Bu 

• f! ' I (IQ' san mesuttur . .lf h bir ı11s ·' 
Bütün ömrdrıce ıaadet içirıde gü:ıen milrt11 e 6,.Jb:ıhta .. 

tarı scvgiıile kalbinin ıarptıgını duymamış$a ~cın; .~iji~ arılrı rdıJn 
Vatan uvgisinin en güksek derec?de hıss~ ıl 

birisi asker geçerkendir. . . . ıl• caddeden t•· 
Bu büyük hegecaıurı asil sa.ıJetı ıç:ndt! bu i bir fıkra 

çen kıtagı seyrederken hiç bir sam'ln unut<ı111~yacak"" 
bü.t4n haşmelilı dı,,.a;ımda canlttntlı : ııne saman• 

Atatürk bir ıezintl esn::uırıdtı nöbetçiye sormıış 
dan beri a;;k.ersin i' ., 

N.fer, kaç ag a!.1<erlik g:ıptıRırır söylemiş · dl e 60rıınc:ı 
Ebedi ş~ ı "daha kaç ag askuligin kaldı,, g • • · 

ı d k . d'ge c~u.;p :.1 .rmış. 
Kahramarı M~lımetçik ·'ölılrıciye kı ..:ır as uım,, 1 • • alan 

ı.ı b' r I kadrostı ıçıM Bu tferecede mükemmel ru •ı u ır neıer il rl do· 
· b ·· · i.ik ıevg e Ttiı k Ordusunun karıııında dagulora uugı en ili 

~" bı~!; ,j,,., ''' '"''' ,,,,.,,,. Fahri Doruk 
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Kahvede sohbet 
Baş tarafı birde 

- Bunu tahdit edemem 
fak at kabuklu fındığın ki· 
/osu 60 dan çok yukBn 
dır ve nt>tice de mutlaktır/ 

- Muhlis S?Jbahaddini 
dinledin mi ? 

- Dinlemeı olurmıyım. 

st neler geçtikçe üst11d da
ha üstün yenilikler yaratı
yor I 

- 11ferin. Kemal Sahire, 
güzel dü~üniiyor. güzel iş· 
/er yap•yor, Üst ad Sabahad
din/ davet eden odur ı 

Seyyah 

İlan 
Gazetemiain 9 Temmuz 9U 

tarib ve 2808 aayıla nüıhaaır ın 
clördlDc!.l aalılfeıinin beşin:-i sü 
tuaH.,ıki icra ıalıf ilir ındı bHn 
oi artırmınıD 30 a2'uıtoı \le ikir.
ci artırmanın da l 8 a2'U9toıda y;ı 
pılıc,ğı ıcbvea ynılmı} iıede bu 

aatışıa birinci artırn:ıaııının 9 a2us 
toı ve ilı:ir.ci ırlırmasıaın da ı 9 
etuıtoı 9ı1 salı glioü icra edile. 
ee~i t11biban ilan olunur • 

Kadın tahsildar 
alınacak 

Hava Kurumu Baş. 
kanlığından : 

Hava /forumuna 30 lira 
ay/Jkla bir kadm tahslldar 
almacağından talipleıin /fo 
rum başkanlığma müracaat 
etmeleri. ı 2 

Müjde Müjde .. 
En temiz ve En şık 

Sivil. Subay şapkaları 
imal olunur. 

Fötr şapkalar en son 
model üzerine temizlenir 
ve kalıp olur. 

Uzun sokak Asri 
Şapkacı, Kenan f uz~u 

·--o ·--o 
E 
CI) c .., 

" G> -c 
c 

E ·-c .., " ·- 8 
en ı=' 
~ o 

G) c 
t.ıJ 

o ( .... 
D. 8 ·-... .. 

• 

,.- G AUT HI ER V t D AL 
ANİLİN VE ALİZARİN EOY ALARI 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi satış 

deposu: 
İstanbul Çiçekpazarı 
ıoka~ı Altıparmak 

harı No. 3-4 

Sa~lık çok güzel bir ev 
Ortal11sarda denize ve uf ki 

li iki katlı her taraftan gün u ~r~ navr güzel bahçe-
h 'b' . I eş qorur yenı b. 

ı ımn stanbula nak/J dola ., Jr ev. sa-
y; . I yısııe sat/ıkt1r 
emyo Matbaastna müracaat d'I ı· : 

e ı n:e ıdlf. 

yol iş.naat eksiltmesi 
Çocuh Nafıa Müdürlüğünden . 

ı - ( 15000) lira bedeli k , 
inci kilometresindeki heyeJa teşlrıt llope - Karı yolunun 65 
dıvıırlarile t hribııtuı tamiri ia:rı 1 evkıtı lçla loşa edilecek istioat 
zart u .ullle eksiltmeye çıkorıf mfşt~~i bir gQn mOddetle ve kapalı 

~ ·· Eksiltme ı EylQl 941 • 
Notla MOdQrlOğQ daireslnd pazartesi gQaQ saat 15 de Çurutı 

3 . . istekliler e Y&pılacaktır. 
okuyabilirler. evrakı tenoiyeyl Çoruh Notla MlldQrlOğQnde 
. 4 ·• istekliler bu gıbi io 

11 sıkayı beğlııyarek ihale gOnQ J atı )'Bpınış Olduğunu fösterlr Ve· 
fle Vilayete mOracnatıa ebl'y ~ en laııkaJ Oç gün evvel bir istida 

5 .. istekliler 1125" ll~a~ık vesikaları nim oları mukluzidir. 
ya banka mektubu c r· - muvakkat temlnıst makbuzu ve 
Phllyet vesika ile te;ll~ sene:e ıılt Ticaret odıısı makbuzu ve 
941 pazartesi giloU saat ~e d tuplmnı ihale gUnU olan l Ey lal 
teslim edecektir. Postada 1 e eksiltme komisyonu Hlyasetice El b' o on gecikmeler kabul edilmez. 1-4 

Beled:saEve .. şa~ka yaptırılacak 
ıye ncumenınde . 

Belediye Z11bıta em· n . 
se ile 12 adet şapka lmaı'rv:e memurlarına mob us 12 knt elbi· 
dairesinde 18 gOo mOddetle m~boyaası muııaddıık şartnamesi 
lediye ıen:O!ks~ltme 22 Ağus~;;, 9~~s~tmeğe konulmuştur. 

2 E en nde icra Olunııcaktır uma gllnU saut l.ı de Be· 
r - • lbise ve şapka! · 
~:de~ (!t{O) fıra Olup eksilt~~; ~ubaınıneo bedeU, beheri (:15) 
r 0 

odel Oıerinden yQzde e Ştlrak edeceklerin bu mubam· 
b uı mu vak.ket tcmioi.lt verme~edllbuçuk beubllc (40) lirn 50 ku-
eş gUn içinde ı 0 er ve ihaleyi at 

ODbeşa lbltlğ l1 1 lt te111lnatlerı ihale m Cnkf p azami OD• 

3 e mukııveıo akteyl 
1 

bedeli üzerinden yQzde 
diye - Bu elbise ve şapkal eme ~rl mecburidir. 

razı işleri Modnrıoeorıd ara alt şartname öraeklerl Bele. 
941 4 - Tnlfplerlo Yuknrd e.o parasız alınabilir. 
Tice~~~~ gaau sant 15 de te~fa:~•:ı Olduğu Ozrc 22 Ağustos 
encUınene amıü kayıtlı olduklarına dal m~zlkkata makbuzlarlle ve 
- --- ra~aetıarı ııau olunur r 0 ao veslkalarlle blrlikde 

T ~~r~fM~·ir.~ği eksiltm;~i 
; _. n:·ır udurlüğünden : 

kadar telgraf ~a~en~ere mevki1nden Kı ~ 
ve tevzi ed'/ 1 .Quzergahına list . oe~ag_ı dibine 
Ye konu/ ı ecek 460 adet t l esı mucıbtnce nakıl 

ı .:_nj/ur. e graf direği açık eksiltme· 
liradır . eher direk nak,J i i 

3 - #ıuvekkat ç n muhammen bedel beş 
4 - Ek teminatı l 7 2 /' 

martesi gün - sl/tme 23-a -94! ~r~ elli kuruştur. 
de yapı/acak~ırs~at 10 da Trabzo~a;hm.e müsadlf Cu . 

- 5 - istek/'/ . · T. T. frfüdüt!üğün-
durlüğe ~ 1 erm lıa k 

muıacaatlan ş aca malürnat al k .. 
ma ıçm mü-

Dükkôn ic 2--1 . 

(YENJYOL Sahife 2 

Gay 'menkul Sa ış Artırması 
?\hhalleei 

lakenderpaşn 
Soka~ı 

Uzunsokıık 

Ciosi 

Moa dükkan 

Miktarı 
M 2 

44 cos 

·Kapu No ı KMubammen K. 
Esk Yeni U. No: Lira Kr 

451-1 1-163 1350 00 E 
bir bnphaoe 

lskenderpaşıı Yeniıokalc Müohedim hane arsası 
457·2 4fı7-3 165 

46115 2444 150 
1650 
1700 

00 " 
00 ,, Esvek Sıra mn~nznlar Fevkani bir bap otel 916 150 

Muhittin Zeytinlik Bir bnp lı::irgir baae 91.93 28 22 00 ., 

DEFTERDARLIKTAN : 
Yol-:ardn cine ve evsafi yazılı ıayrımenkuller 1 - 8- 941 tarihi.eden itibaren bedeli peşin 

ödenmek üzere açık. nrlırma suretile on beş gün muddetle müzayt-deye çıkarılmıştır. 
Satışı 15 - 8 - 941 tarihine ınüsadif C U M A günü saat 14 de yapılaca2ınd11n taliplerin yevmi 

mezkurde yül':de 7,5 muvakkat tcmioatJariyle biı Jikde dcftcrdırlıkta toplaoacult komisyona muracaatl•rı4 4 

llôn 
Parar icra memurluğundan : 

Açık artırma ile p1raya çevril•· 
celc gayri menkulun ne olöu~u : 

Bir kıta kısmC'ln tarhı ve 

kısmen çalılık 1378 metre mu· 
robbıııodnki torhıoıo 15 hlsserte 
7 hissesinin yarısı. 

Goyri menkuluo bulunduğu 

mevki mııballesi, ıoKa~ı. numarası: 

Pazarıo C>tbnt köyOodo va· 
ki tapunun temmuz 926 terlb 
ve 75 numarasında kayıtlı şar· 
kan kadı oğlu Abdi tarlası gar. 
ben kısmen daval Oğlu Ht:ci 
Arlr ve kısmen Murteza tarlası 
şlmalen hoş~er Oğlu A\lya lf • 
razım ferah oluoao tarlıı ceou· 
ben halil oğlu molla Yusuf ile 
mııhdut • 

Talı:dir olunan lc.ıymet: 

Tamamı 2000 lira 
Artırmanın ynpılacağı yer, 

gün aaGt: 
ıı - 8-941 pP.rşembe gnao 

icra dairesinde saat 16 da 
1 • işbu gnyt'lmonullerin artırma 

Şaı loo.ıncsl 1 s OH tarihinden ili 
lıaıpı OU • 43 No. llo ic·a memur 
I :ığn el• resinde munnen numnra 

ıındıt berkesin görebllmeıl için açıktır 
llAnda yazılı olanlardan fazla ma!Q 
mnt almak isteyenler, işbu ıartna 
meye ve 941· 43 dosya numaraelle 
ı:ı.emurlyetiııılzıı oıuracaal etmelidir. 

2 . Artıroınyll tştirO.k için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde yedJbnçuk 
nlelıeli ode pey veya mill1 bir Bnokaoın 

1 em ıat mektubu lovdi edllecekUr(124) 

g. ipotek eahlbi ıılacaklılıırla diğer 
alAkdaı lnrın vo lrUfıık hakkı ııablp 

1
1300 teneke benzin eksiltme temdidi 
Transit yolu Trabzon Mm taka Müdürlüğünden: 

Müdürlük emrinde çalışmakta olan Suvis oto ve 
kamyonların senelik benzin ihtiya=ı için alınacak 1300 
teReke benzine 11-8-941 gününde talip çıkmadığmd11n 
daha 10 qün uzatllmıştır . 

Benzinleıin muhammen fiatı 6305 li111 olup mu
vakkat teminat 473 liradır. 

Eksiltme 22 - 8-941 Cuma qünü saat 15 de Tran
sit yolu Trabzon Mmtaka Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Kiralık Motör servisi 
Eksiltmesi 

Trabzon Sahil Sıhhiye MerkeLİ Tabibliğinden : 
1 - Trabzon Sahil Sıhhiye Merkezinin Deniz ser

'Visi için bther se.f ui 2 lira muhammen bedel mukabilin· 
de bir senelik kiralayacağı motör işi J.) gün müddetle 
açılc eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Muvakkat teminat bedeli 4'5 liradır. 
3 Eksiltme 25 ağustos 941 "pazartesi günü saat 15 

de iskele caddesinde kain Sahil Sıhhiye Merkezi binaıın· 
da yapılacaktır. 

4 - isteyenler bu işe ait şartnameyi her tün Sa· 
hil ~ıhhiye Merkezinde görebilirler. 

5 - isteklilerin Trabzon Mıntaka liman Reislijin· 
ce tasdikli ehliyet 'Vesikaları 'Cle muvakkat teminat mak· 
haılarile birlikte tayin olunan gün ve saatte Sahil Sıh

hiye Merkez.inde toplanacak komisyona ıelmeleri ilan 
olunu,. 1-t/. 

leı ının gayrimenkul üzerindeki hakin ~ 
rım bneuslle faiz ve maarala dair 
cl110 Udlnlannı işbu llllotnrlhlnden 

T anzif a ve tenvirat 
Vergileri hakkında ilan. 

lht '>aren onbeş gün lçlndo evrnkı 
mlldı!tdlerlle birllklo menınrlyeUml 
ıe bildirmeleri icap eder. aksi bal 
de hakları tapu elclllle sabit olma 
'2ıkı;a ralış bedelinin paylaşmnsından 
oerlç kalırlar. 

• Gösterllen gQııde artırmaya 

ışliıak edonler artırma şnrlnamoeinl 
c kamuş ve lflzumlu muJQıuat almıv 
u bunları tamamen kabul etmiş 
ıd ve IUl.ınr olunurlar. 

6 Tayin edllen zamanda gayri 
ILenkııl tıç defa bağırdıklan sonra 
•D çok artıral'G lhnlo edilir ancak 
ıırlırınıt bodeH muhamcn kıymetin 
> Dıd.t yctm!ıı beşlnl bulmaz voyn 
ql111 hloyenln alııeağına ruchanl olııo 
'1l~er alacaklılar buluoupt.ıı bodel 
tunluı ın o gayri !Denkul llo temin 
.ıdllmlş alcaklarınuı mecmuundıın 

fa'&layn çıkmıızsıı on çok arlıraıuu 

lubhlldQ bakı kalmak tızoro artırma 

JO gilıı dabo temdlt ve 10 inci glinn ı 

olan 1·8 941 Pnzarlcii ın1111 oynl &dal 
yaplıcak artırmada, bedeli 1atıı lele 
yenlo alacağına rGı,;lııını olan dljer 
ah. ıklıların o gayri. menkul He temın 

Belediye Riyasetinden : 
1941 yılı · tanz.if at vn Tenoiro.t vergi ve re$imleri 

tahıJ kkukları milhallô.tla münasip yerlere asılmıştır. 
Bu fJerzi ve resmin birinci taksit muddeti 1941 

yılı Eylül ve ikinci kanan aylarının son gününe kadar
dır. Bu müddetleı içinde E eledi ye veznesine tediye edil
mezse Belediye kanununun 112 inci maddesi macibinctı 
gü%de 1 O zam edilerek tahsili emval kanuni hükümlerine 
ter:1/ikan tahsil cdıleceği sayın halkımıza bildirilir. 

13--20--27-3--10 

· Dükkôn icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

< o 
.+J 

" 
Belediye Encüme . ar artırmasi 

kanıarı~iııl binası dahllindek~ı~den : 
e:llJ ıı::I~ akaklnrrnın mecmu undan fazla 

ya ~ıkmak prtlle, 011 çok artırana 

Hal Olnası dahilindeki g ve 10 numarnlı dOkkftoların Mı· 
yıa 9H mıll yılı g'lyeslue kad!lr olıın lcuları arlırmnya çıkarıl· 
m ı ş t ı r • 

Mubammen klca bedelleri otuııır liradır, Artırmaları 15·8·9.U 
Cuma gUaü s:ıot l!> de icra edileceğludea tulJplerln aycı gUn ve 

tııultl!l teminatı muvakkata makbuzlarlle, encümene ıııUram.aUarı 

;:ı... 

(~ -·-> 
... Q - - «ı - C'1 ~ - - cı - - & QI c 

m Uddetle ~ııyıs 9.ı,ı ı maıı Yılı ( ) • (6) ' (8) ve 
cık artırmaya ko gııyuılle kad 17 numaralı dllk· 

'O c:ı ~ u 
~ tından ~~~;~%~1~5~!~0~H c:~:i~~~ 6 

ıır Olan lcıırlıırı (18) gQo 

,----~;::=-:==-::-;:---.:_'0.:....:8~811:l,::ln~oa~c~Q~ın~e~ıı!e~m~n~
8

:~;ca:~:~~~ta :~k~~ı~:rı:cra olunnca 

Erzak eksiltrne-t . Olunur. • •Y4•~4 ı:ou 
Nev'J Kiln nrı~arı erndidi 
Ekmek halk tipi 9Ul o - Aumı Fiyat K Mutıaru 

100 - - · men te · Tuz 200 OO 13 - Lira mınııtı 
•>oo ' 50 ~ KuurııQ Karabiber 2 ~ 6 ıoı ~ 

Ua halk tipi ıoo 2 180 2J 
Soda ôOO 160 20 80 
p1r1a, unu 80 6Co 15 2 ıs 
Pfrlao Toııya ısoo ıoo 50 5 46 
K11•• şeker 1000 2000 '44 s 60 
Toı ıeker 100 1200 53 49 75 
Maden kOmOrll SO 100 49 4G 60 

V·I"" D so ton 2155 a 9o 
ı ayet aimi E .. . 110 6l 

Memleket hutnnenln 941 ncumenınden : 75 

ıalı oa kalem yiyecek Yo "aırac Yılına alt yukarıdıı 11z .. mt 
J "' atı an " ve asg · • 

ır •Gddetle paıarlıaa bırık.ıı11111t 2 
1 ayu llılllelerl icra kılı • arı mlktarlııriyle rı ll 

ııa tıoQ111111 •Grıoıatları , ır. 6 8 9U lllrlbiae ktıclar iba~m~k Uzere eksUtıne m~~d arı Jı.. 
eıı Japıhtcaaılldaa istekli! etı bir 

erto ber 

ihale edlllr. Böyle bir bedel eld 
ıd1Jm6zec ihale yapılmaz. vıt eatıı 

laleb1 dCvor. 

6 Gayrl menkul koadleiae ihale 
oluaan kimse derhal voyıı. verilen 
m!lblel içinde parayı vormzııe ihale 
kararı fesholunarek kondBlden evvelen 
yOlıeek teklifte bulunan kimse arzelmlı 
olduğu bedelle almağa razı olursa ona 
raz.ı olmaz veya 
bolaumazsa hemen 7 gfln müddet 
1& orlırmaya çıkarılıp ım çok arbrana 
bale edillr. iki ihale ımıaındakl fark 
1 veg~çen gQnler lçia yüzde 5 ten 
heeap olunacak faiz ve diğer zarar 
1 ır ayrıca hükme hace~ kalmakı.ıoır.ı 
memurlyeUmlzea alıcıdan tahıU olunnr 
madde (188) 

Gay rlmenkul yukarda gösterilen 
21 · 8 · 9.ıl tarihinde pazar l1ıra 
nı11murluğu oduıada lııbu llAn n 
.. ötteıUen artırma şarlnamcsl daire 
•lııde 11atılar.atı HAıı olunur. 

Satlık radyo 
R C il Marka 1939 mo· 

deli 8 lambalı bir radyo 
sat/iktır. Gramoforı ve ho 
parlar takılabilir. 

Matbaıimzdan izahat 
ılıaabillr . 

uıın olunur . 4-4 

Tamirat Eksiltmesi 
DEFfERDARLIKTAN: 

1 - Eksiltmeye konulan 99b Lira 16 kuruş bedeli 
kefifli Trabzon Tıc.ıret lisesi binasının tamiri 1-8--941 
tarihinden itibaren l S gün müddetle açık eksiltme ile 
ihale olunacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak oe şartname şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı işleri umumi ve fenni şartnume 
D - Bagındırlılc işleri genel şartnamesi . 
iste/eliler hu ise ait evrakı Trabzon Dejterdarlı;ın· 

dan alıp görebilirler. 
3 - ı::lcsiltme l~-8-941 tarihine müsadif cuma 

zünü saat 14 de Trabzon Dtfterdarlığında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girmek için iste.klılerin 74 lira 86 

karaş muvakkat teminat mektup flega makbuzu fle bun· 
dan başlca aşağıdaki fJesikaları ibra.ıa mecburdur. 

Nafıa müdürlüjünden alınmış ehliyet 'Oesilcası oe • 
oe 941 mali senuine ait ticaret odası oesikasını ibrtu 
etmeleri ilin olunur, 4- f 


