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Tıtuu sarsa 
MQdıfaa ıenglrine 

Slııle bir halka 
il!ve atalf 

elursunuz 

r lsZa -1 1 Bu eşsiz Zafer günümüzü, başımız yukarda, alnımız ilerde ve bu büyük günün şanlı 1 
i kohrmanlarından İnönü' nün emrinde sevinçle, heyecanla selômhyoruz. 1 
1 Büyük Bayram vatana, millete ve kahraman ORDUYA kutlu olsun~ 1 
1 . ğun Cumhuriyete ve alevden ı 1 
ı

1 
ruhunu aşıladığın Türk mH - 1 
letiniıı bugünkü manzarasma 
bir göz at ! Bu manzaranın 

1 heyecanında sen, gururunda 

1 sen, ınanında, güveninde sen 

ı varsın l ı 
~ Her çiçt;kde senin kokun 
ij her gönülde senin sevgin, her 1 
1 ruh da senin alevin var. Sa· 

na bu eşsiz günde, onsekiz 1 
~ milyon tek ağızdan sesleniyoruz ı 
1 İzindeyiz, manevi huzurunda 1 bir daha ·söz verir yemin ede· 1 
n riz ki izinden ayrılmayacak, 1 
i gönlümüzde sevgini, ruhumuz· 

I
! da alevini canımız ' gibi, ca- :ı ı 
1' nıınızdan azız olarak muha- JI 

faza edeceğiz t 1 
1 Atatürk : Sen kaç defa P.f 

söylemişdin : "İnönü varken i 1 ben rahatım,. Sen sağken ı 
! senin ve Türk milletinin ra · 

1 i ha.tı, huzuru aziz İoönüoün 

1 bitmez, tükenmez enerjisinden ı 
doğuyordu. bugün sen mane· 

ne onun aziz varlığından alı-

1 "' yor, Türk milleti de saade-
D tini istikbaline olan itimadı-
i Milll Şefimiz İnönü nı onun kahraman şahsiyetin · Ebedi Şefimiz AT ATO RK 1 1 b .. Atatürk : 19 yıl önce da çınlamakda, ruhlarımızı de, şefJiğinde buluyor. an duraklamadan ilerlemek· nızla, adlarınızla, hatıralar11 

1 d:~u?, Türk ordusuna ''He- senin sevginle bir daha, ve Senin izinde, İnönün~n deyiz. Türk istiklalini Türk nızla ebediyetlere kadar ba· 
ve ın_ı~ Akdeuizdir ileri,, diye bir daha doldurmaktadır... emrinde büyük Türkiyenın • 1 

il. rdıginiz •mir kulaklanmız· Kurtardığın yurda, kurdu- kuruhqu, yükselişi yolunda bir Cumhuriyetini • varlıkları • şımızda taşıyacagız • .,1 
~~------~ ... --=-~~-_...-=--...,.~~~-~~~~--=-~~~~~w::s:w~s::-=----~~---

BüyUk Türk Fransa sahillerinde 
Z f Hava muharebeleri 

a erinin Bertin 29 f fi. a. J -
Yddönümu.. lngiliz hava kuvvetleri Manş 

M emleketin, kalbi va_ 
t~n ~~vgisile çarpan, 
yuregı yaralı evlatla 

rı, bu sabah gözlerini ilk 
açtıklarında Kocatep 1 d v e ere 
o~r~ dalgın, gurur ve hu 

~~ ıçınde büyük zaferi bü : 
v l.ln hatıra ve menakibile 
e pek haklı ve hisli olarak 
Yaşamaktadırlar 

Kurtarılması· bir iht'l. 1 Ve bir inkilaba muhtaç ~ı:n 
oıd e~leketlerin hudut tışın. 
akı d~ ı v 

1. uşman a ugraşan mil . 
ıyct ·ı . 

. . cı erı, nihayet kendi 
' ıçınden ve kendisinden ay. 

rı bir d.. k ' .. uşman arşısında 
~ucadele takatını ikiye bö
erek uzun ve azapla uğraş. 
ltıa ve keşmekeşten ıonra 
llluzaffer oluraa böyle b" 
had· ır 
ol ııe o zamcuı cihanşlimül 

Ur, 

d 30 Ağuıtoı büyük mey
an. nıuharebesi inıan şuu· 

runu d d b. ur uran ır vakıadır. 
Cem.al Rtu Çınar 

~ Ark11ı 2 -'• -

sahili üzerinde 9 tayyare 
kaybetmişlerdir. Dün ö9le· 
den sonra takriben 25 - 30 
tayyare garbi Fransa sahili 
üzerinde uçmaya teşebbüs 
etmişdiı. Bir alman filosu 
İngilizlerin adetçe üstünlü· 
güne zaman düşman taıya· 
relerini muharebeye icbar 
etıniş ve sekiz düşman tay· 
yaresini düşürmüştür. 

Neteşimıt ti/osu hiç za
yiata uğıamadae üssüne 
dönmüştür. Öğleye doğru 
bir istukfayı Fransanın şımal 
sahilinden uçmuş ve alman 
av tayyareleri tarafmdan 
düşürülmüştür. 

lngiliz - İran 
itil afi 

Kahire 29 ( fi. fl. ) -
lran muharebesinın surdt/e 
ve hemen hiç kan dökül
meden neticelenmesi J\11. 
sırda umumi bir memnuni
yet doğurmuştur. Bu su· 
ret/o ingiliz. rus stratejik 

Fı~~~~ft~~!?.~~i~~.~~ 7-16 yaşı~daki • 30 Ağustos 
larında umumi bir durgun· Çocuklann sayımı { ' 
luk görülmekt~dir. Buna da ilk tahsil ÇtJğında ve - 19 yıl ıo11~a. bu~üo, 19 yıl 
sebep evvelki nüshamızda mecburiyetinde bulunan oııce olduğu rıbı, MıUi daval~· 

dı v "b' k d rı uğruııda tırnafına kadar il• 
y~z gımız gı .1 ara ve e· 1-16 yaşmdaki çocukların tahlı ve şahlanmaya hazır bir 
nız yolu naklıyatının tam ~ayılması iç;n Başvekalet kudre\ olarak dimdik duruyoruz. 

açılmaması yüzünden ileri istatistik umum Müdürlü· \_ .J 
geldiği söylenmekted_ir. Fi· ğü İle dahiliye ve /rfaarıf E bediyetin sinesine akup 
atların düşmesini gören müs· Vekaletince müştereken bir giden günler bizi; en 
tahsil zürra malını piyasa- talimatname hazırlanmıştır. büyük zaferimizin 19 

t kt ld v uncu yılına ulaştırdı. ya arze meme e 0 ugun- Bu tallmatname11e göre 
d f tl dü v • ~ Milletlerin hayatında fe· ü:7t eı;il:~:tedir .şmeyecegı her yıl ikinci teşrin ay mm laketli günler mühim bir in . 

Dün İstanbul borsasın- ilk cumartesi yapılacak olan tibah, şerefü günlerde, he· 
bu sayım işi, Vilayet ve yecan .ve enerji unsurudurlar. 

dan şehrimiz borsasına ge· 
len telgraflarda 1941 mah · 
sulü iç fındıklar birinci teş· 
rin teslimi fop Trabzon at
mış dokuz ve fop Giresun 
yetmiş kuruşa kadar satıl-
mıştır. 

Ş~hrimiz Borsasında bu 
hafta kabuklu kuru tombul 1 

fındıklar yirmi altı ve yir· 
mi yedi kuruşa kadar mua· 
mele görmüştür. 

vaziyetmin pek çok t:Jkviye 
edıldiği orta şarkla hint 
okyanusunun zayii noktası
nın şimdi kvvvet bulduğu 
takdir olunmaktadır. 

kazalarda teşkil edilen ço· 30 Ağustos Türk mille· 
cuk sayım komisyon/an tinin en felaketli ayni za· 
tarafmdan idare edılecektir. manda en şerefli günü ol· 

Talimatname; Maarif mak haysiyetile bir dert, 
teşkılatına. çocuk ana ve heyecan ve enerji hazinemiz· 
babalarına vazife.'er vermek- dir. Filhakika 30 _Ağusfos 
tedir. //k tahsil davamızın tarihimizin eo karanlık sa. 

atlerini en aydın saatlerine 
ba~anlması için, büyük bit bağlayarak felaketin zirv~· 
önemi olan bu sayım işi· sine çıktığımız, zaferlerın 
nin intizam ve müke n ne· şah~serini yarattığimız güm 
Jiyetle temini 'ilzumuna ka· olmuştur. 
nıiz. Dünya husümeti tarafın· 

Bu itibarla gelecek sa· dan imtibana çekilmişdik. 
yunızda talimatn3m~nin Ayai hüsumet düoya4ına; 
dlakadarları tenvir ad::c~k haksızlığa isyan eden, vatan, 
kısımlarım ·na;reiac~ğiz. "Ar~aaı 2 eh,, 
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Sayfa 2 

Büyük Türk 
Zaferinin 
Yıl dönü.mü 

- Baştarafı l de -
Üzerinde neslini ve benliği
ni tanıdığı cesur ve cidalci 
bir milletin memleketine 
saldırmak hadisesi tarihe 
30 Ağustosu vermiştir. 30 
Ağustos vicdanlı ve bitaraf 
bir görüşle tetkik edilirse 
bu zafer, toprağına pek 
bağlı olan Türk milletinin 
korkunç açılan gözlı::rinden 
süngüleşen tırnaklarında~ 
ve yürek çarpıntısından el 
de edilmiştir. 

Gökleri yerlere serecek 
kadar çılgın ve haris bir 
vatan sevgisinin yaşadığı 
kalb, Türklerde görülmüştür. 

Mitli şeref ve haysiyeti 
bütün felsefi manasıoa ka· 
dar idrak eden ve bu idra . 
kini mevcudiyetine içiren 
kanına karıştıran bir mil: 
letin istiklalini elinden al . 
mak çok zordur. Türk mil . 
leti en küçük bir bak dava · 
sında dahi vic:ianının sesi. 
ni yükselten ruh asaletine 
sahip temiz bir varlıktır 
Mevcudiyetine inanan tar·· 
hini iyi bilen ve kahr~nıa 

1 

lığına güvenen ve toprağ~
nı., çıl?ırırca~ına_, seven Türk 
mı.letı bugunku inkilab 
d 

w •

1 
ın 

ogmasına anıı olan 30 
Ağustosu en ağır şartlar 
altında yaratmışlar. Biz . . 
kTbl ' ın ı a fl~rımı~ın, zaf-!rlerimizin 
şere ı vesıkaları u.. • d . zerın e 
tkahtllıll~r Y.~parken bu haki. 

a erı çon; zaman t 
.f d k d amamen 
ı a e u retinden mah . 
yet duymaktayız. rumı-

Bizde feref ve . t•kı. 
k l

. . ıs ı al 
e ımelerı geçince b 1 ( 

un ar 
c~n) ma~asına. ahnır. Bir 
mıllet hahnd!! ıstikl ~ l b 
ı. • a ak 
ııunı <uarak hayatını b d·· · 

1 d u us-
tur a evam ettiren 1 .. ·ıı t' . 19 urk 
mık~ ın~n seneden son. 
rda dı ord~sunu nasıl bir or-
.u . ur, ıye düşünmek ki· 

fıdır. Manevi ve madd" . 
labların bazinesıni b . 1 81 

· 
b A aız olan 

u cesur ve kahranı . 
1 t M.11• Ş an mıl-
e ı ı efinin yük k. 
resinde naıibedar se dıd~-
h ol ugu 

er zamanki saadet . 
b .. d ve talı. 
ını evam ettirmeğe her 
ıaman muktedir bir . 
olarak kıtlacaktır mıllet 

--~-Cemal Rı~a Çınar 

Jandarmaya gir:_-
mek istiyenlere 

1 - 8-8-\141 .. 
134-3i aayıya ek : .Gun Ye 

. 2 - Yaln.z lıudar 
laııleri icra luluılll nıadau ter. 
(E •ı olan 

r, onbatı, Erbı 1 •ratıQ 
ler) &'Öniillü olar ~ar ve a-eclildi. 
den jaudaraıayı a 1 tekrar teındi 
ıdıllD\l.k tedir J) ı tı»eleri k •bul 
. d . lhr f 
l•ll araıaya teındı" ~·Q.ı lardaıı 
b 1 ... en i'Onuıı- k 

u. edHcoıcıyecef h u a. 
hiban · ı· ı cı etınln taı 

1 8Qt il ·ı . . 
hııur . Yi'l ı e rıca Ye ıırıo . 

. § Bütün vatand 1 
Hava K aş arın 
d ~ urumuna aıa Ya"' l 
ıgı g'l b .... . 

h n, u memlekette n 
ava tehlik . e 

"'9 __ Yeniyol 

Royterin siyasi Sark 
Muharriri cePhesinde 
ne diyor Berfin 29 ( il. 11. ) -

Londra 29 ( l1. l1. ) _ Bklşevikler 27 llğustosda 
Royter ajansmm siyasi şark cephesinin merkez böl· 
harriri yaztyor. ıw·u ;u gesinde mahalli şaşlftma 
/erin ilerlemelerine u e ık·. hücumıarma teşebbüs et
olma ı manı mişlerdir. ŞiddetJ/ bir topçu 

maıan için iran k t 
!arma /azimgelen . 1 ~- ateşinden sonrv tankların 
veri/d' · · h em1rlenn da muza hare tiyle yapılan 

b ıgı akkmda yeni iran bütün bu hücumlar alman· 
aşvektli tarafmd 

/isd an mec- /arın kahramanca müdafaası 

b e yapılan beyanat ve bu karcisında muvaffakiyetsiz 
ey ana tın büt.. . .,, 

/eti t un 1ran mil. /iğ~ uşramıştır. 
. arafmdan tasvibi i ; Bir noktada SoYyetler 

b!f haber ol k Y ara karşılan- !liman piyade mevzilerine 
mıştır lran istik/ ·ı· . bütün/ .. . ~ _ a ı ve arazı karşı üç suvari bölüğünü 

ugunu.-i devamlı s hücuma kaldırmışlardtr. Bu 
;~:~~.müttefikler tarafmdau~ hücumda alman piyade ve 

a 1 mevzubahis bile ol _ topçusunun mutemerkiz 
maz b .. a 
h r' . ugun ki fevkalade ateşi karşısmda kmlmıştır. 
d:;n ıcabatı yerine getirilı Bu üç s.:;vyet suvari bölüğü 

' etı sonra ingil tamamile imha edilmiştir. Yet h .. k A ız ve sov· 
derha~ um.etleri kıtalarmı IJ/man piyadesi 27 fJğus-

l . gert almayı taahh -t tosda' aşağı Dinyeperde. 
ey emışlerdir B b u Sovyet istihkam askerleri 
va it değil. iki h .. u.A oş bir nin ve piyade teşekkülleri· 
rafmda ukumet ta-
j/;,n ed~' en. kati surette nin nehri geçmeye hazır· 

... ııen landıklarmı gör.nüştür. fl/. 
de 'd· sıyasetin bir ita sı ır. · man bataryaları Sovyet as-

Şüphesı'z k' . kerl tahaşşutleri üztrine 
. ı ıran h ·=k A • b · metıle ba l u u müt.sslf ır at~ş açmış ve 

zak , ş ayacak olan mü /Uman obüsleri nehri geç· 
ereıer tam b. 1 ile nefice/e " an aşma meye hazır Sovyet p iyade 

nerek m ··tt f b k · k I ferin harp d u e ik· ölü lermi an ı zayiat ver-
edecek ve d~vasma vardım mişdır. 27 flğustosda aşağı 
şeslnde 

1 
unya,,ın bu kö. dinyeperde alman istihkam 

kat iyen ~~han entı ikalann 1 ve piyade askerlerinden mü 
1 ayet ve k rekkek bir teşekkül nehir 

Müttefikler· . rece tir. d m tra d üzerindeki büyük bir adaya 
ıklan haıek t ~ a yap çıkmışlar ve adayı hemen 

altında . e cebrm tesiri 
_ Yem nizam . derhal zaptetmişlerdir. iti· 

kuçük milletlerin :, g1r
1
en manlarm ileri hareketini 

tarafmdan . man ar durdurmaya teşebbüs eden 
kıyas de . 'ld .ışg~lile kabili gı ıı l ·ı bolşevikler gög"üs gög"üse 
ıiye ve k · ngı izler su ıra ı işgal çarpışmışlar, mağlup edil-
suretiy/e bu etmek mişlerdir. 
f,ürriyet ve ~e.mldetlere •====;;;;;:,,;;;======"'= 
bir refah gı tı~çe artan s 
b ve bır . por olluğu tem. Yiyecek 
Müttefihleri m. et11ıişterdir. 

Burada tam bir sukunet 
hüküm sürmektedir. Ya!RtZ 
panik hölinde elan alman-
/ar; alman elçiliği binasına 
iltica etmişlerdir. Dün ak· 
şam elçilik binasmdan bü· 
yük bir dumrn çıpdığı ·gö · 
rülmüştür. Bu. elçllikdeki 
evraktn alelacele yakıldığtna 
delalet etmektedtr. Bütün 
amuikaltlar sağ ve salim-
dir/er. Büıün ihtiyatlar silah 
altrna çağmlmış ve bir çok 
kamyon askeri makamlar 
tarafrndan müsadere edil· 
miştir. 

23 Ağostus 

·'Baştarafı l de,, 

istiklal ve şerefi uğrunda 
hudutsuı fE:dakarhğının hanı· 

lesile şahlanan bir millet 
olarak kılıçlarımızla cevap 
verdik, dize geldiler. 

Zaferimiz, :rürk milleti· 
nin vatan ve istiklal dava
sile karşılaşınca neler yara· 
tabileceğine muhteşem bir 
misal ve tarihimize alton 
yazılarla işlenmiş yüzlerce 
eşine altun bir taç oldu. 

Zafer sonrası yıllarımızı 
ise, istiklal ve şerefine say· 

- - g1 gösterilen milletimizin 
Gazi gençlik asıl ve necip yaratıhşının 

en ülvi misallerile bezedik. 
yıl sonra bugün; 19 KUIUA bu·· 19 

ldmanocağı ve Necmiati yıl önce olduğu gibi milli 
gençlik kuluplarının birleş . davaları uğrunda tırnağına 
mesinden doğacak olan Ga kadar silahlı, yekpare ve 
zi gençlik kulubü için Nec f şahlanmaya hazır bir kitle 
miati ve İdmanocağı heyeti ve 19 yılda olduğu gibi sulh 
uaıumiyeleri ilk toplantıla· ve sukün amili, medeniyet 
rında ekseriyet hasıl olma · hadımıyız. Bu yoldan ayrıl· 
dağından her iki kuliipta mamız için hiç bir sebep 
heyeti umumiyelerini , bu 1 yoktur ve bu sebep tarafı· 
hafta tekrar içtima davet mızdan aranmıyacaktır. 
ettihleri haberi alınmıştır. · Derlerki : Milletlerin mu· 

Beden T erbf ye si 
Müdürlüğü 
Öğrendiğimize göre Böl 

gemize bir beden terbiyesi 
Müdürü tayin edilecektir. 

Tedrici bir surette ta · 
mamlanmakta olan heden 
terbiyesi teşkilatı arasında, 
Trabzonda bir müdürlük ih 
dası muhitimiz gençliği için 
çok hayırlı ve faydalı ola· 
caktır. 

Lôval 
Hastahanede 

kadderatlarını tarih tayin 
eder. Bu bakımdan Türk 
milleti bir istisna teşkil et· 
mektedir. Çünkü biz tarihi· 
mizi kendimiz yaratmış, mu · 
kaddera tımızı kendi elimiz· 
le tayin etmişizdir. Ve ne 
kadar bahtiyarız ki Dün; 
mukadderatımızı aziz elleri· 
le tayin etmiş bulunan bü · 
yük Milli kahraman, bugün 
O, mukadderatı sevk ve 
idare mevkiinde, bütün dün· 
yanın gıbtah nazarlarından 
örülmüş bir şeref çelenki 
halinde başımızda bulun · 
maktadır. 

Türk milletinin saadeti 
ayni farda/ n ıran mi/Jetine 23-24 Ağustos tarih· 

an t l · d G' d l Veuoy ı 29 ( A A. ) -ceklerine .. hemin ede- erın e ıresun a yapı an 8 AA . şup e k k~ K d . .. edrino dua öğlede.o sonra Mera-
bundan, Türk vatanının sul· 
hu, sükunu bundan geliyor. 

ı•ıuttefikler dı Yi' tur. şar ı ara enız yuzme gu· şal P.!ten namııaa Lavalı bulundu 
irana girm; I ost olarak rup birinciiiklerine iştirak ğu hastaba.aede ziyaret etmiştir. İhsan Gültekin 

şer vem 'h . eden yüzme ekipisiz müsa· t==-:,---==========-===========""" 
memleketi a k 1 verm ı d Gu·· nu .. n ı·zıer·ı 

t · .. çı ca h baka ar umumi neticesin e 
e tıgı ton/,. ma rum 
d wrca bu "d üçüncülük ve ferdi olarak 
iğer mah "l/ g ayı ve 
t
. . su eri ba b da iki birincilik almışlardır. 

ge ırmı"'lerd· .ra er lı' ır. idman gücü kulubuna 
---- mensup yüzücülerimizden S Sadettin Danyal ile Salim 
OVYet Öztürk; Türkiye yüzme bi· 

T e bl 
1
• g"' 

1
• rincilikıeri müsabakalarına 

iştirak etmek üzere Bursa· 
Moskovil 29 ya hareket. etmişlerdir. 

Sovyet teb/i · ·. ( lt.11.) - Gençlerimize muvaffaki· 
kıtalarımı·z bg~ ~8 11ğusto~ta l d'l · .. utun ~ yet er ı erız. 
uzerinde cepehe 
I 

anudan . 
erden s e muharebe 

d . onra k t !. 
ınyepere ı a anmız. 
. petroski t 

mışterdir h erket· 
. . . ava kuv . 

gomspeıge vettenm;z 
bir hücum muvaffak/rette 
mütemm. yapmıştır. fl.lınan 
"') ım maıu 
c6 flnust mata göre 

. • os<1a 
dtri/miş old • evveıce bil 
fakat 37 u,gu g ·bi il değil 
d .. .. a ma1ı t 
usurüJm ·· .. ayyaresi 

h uştur. 27 it -
ava muha b gustosta 

alman re el~rtn<1en 'l J 
müştür t~r~aresı ciüşürÜt 
t ' IZ/f'll ka b 
aryaredir H Y ımız 23 

· · ava k mız .Baltık . uvvetler/. 

Mesut bir nikah 
Trabzonun tanrnmış tüc

carlanndan Bay Yakup. Ya· 
kup reiş oğlunun kızı Ha 
yan Seherle, memleketimi· 
zin tanınmış avukatlaırndan 
merhum Bay /v1ithatm oğ· 
lu ve Başvekalet KoorJınas· 
Yon bürosu memurlarından 
ve lrab.~onun yetişdirdiği 
gençlerden Bav Refik Ko
raı'm nikah törenleri 2j 

Bir Tavzih 
Bazı işler vardır ki bir tek görgiisılz insanın saçma sapan 

hareketile hakiki değerini kagbeder, olduğundan başka bir mahi
yet arz.eder • 

Vazife ile köylerde dolaştığım şu .so1ı bir ag zarfında, şehre 
pek az utragabiligorum. Geçen haf ta Trabzona geldizimJe Kızılay 
atış mahaUinde görddğüm feukaldde kalabulık merakımı cel~ıtt i. 
Tenha bir zamanda bir fırsatını bulup, bir memurdan izahat iste· 
dim, AJarıı, dilinin döndüğü kadar, bir şeyler anlattı. 

Mas ı üzerind'! durnn '1e üzerlerinde Neşe fabrikasının eti 
keti olan şiş~ler nazarı dikkatimi çektiği için banlar hakkmduki 

I• surılirne bunla.rın rakı oldukları ue hedige olarak tevzi edıidiği 
cevabını aldım • · 

Her vatandaş gibi beni müteessir "den bir hadisenin önlen · 
mesi için geçen nüshada aynı süiarıda ricada bu.lunmaştam. Bıı 
dtr/a aldığım mütemmim malümata göre Kczılag atış mahallindeki 
rakı şişelerinin hakikatte su ile dola olduğu, ve bunların lıediye 
olmagıp oyun. vastlasz olaral< kallaıuldığı sabit olmuştur. Münha· 
sıran bu işle meşgul olan bir memurun : 

1 - Muuakkaten gigmdc.te oldı.ığu ·n köglii. elbisema bakarak 
beni rakı şişe.,igle aulamaga kalkışması • 

' 
2 - Küçük fakaJ ihmal edilmez. bil' ihrn:ılle şişelerin eti· 

ket/etini temizlememe"i . gibi iki yanlış hareket yukarda zikretti· 
Rim büyük ganlışlcğa m '!gdan vermiştir. 

Kızı/aydan ö z. Ü r d i l e r k e n , lıa tanırl 
b k. e•ı, ne de b 

a uııiyeti tüph . k ava 
eıı alacaktır. 

alman n""k . cienızincie iki 
tı Q ltye ge · · 
rmı~/4rdu.. mı~tni ba-

flğustos 941 cuma güniı 
Belediye evlenme salonunA 
da seçgin davetliler önünde 
zevat ıcra kılrnmıştır. 1 

Tamamigle bir yalandan tahaddüs etfiiini ve geçen sayımtl 
daki gazının er.bere değil, tahkikat yapılarak yaı:ıltlığınr bilhası6 
tekrar ederim • Çifti eri tebrik eder, sa· 

ıdetler dileriz • Fahri DoruK 
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Vilôyet idare 
Heyetinden 

Açık artırma ile Gayrimenkul satış ilanı 
Kıymeti Ma. 

Mıhalleıl Sakatı Cloıl Mıkterı M2 M.N. Tahrir N. Kıpı N. Lira ~. 

lskenderpaşa mahallesi d 
E . l n e• 
mın o~ u Osmanın Ha • d . zrne en 

talcsıtle satın aldıt"ı - . . gayrı men. 
kulun taksit bedelinden bor lu 
?lan 442 lira 95 kur•şun tem~ni 
ıs~~fall için mezkür mahalletle 
kaın mutasarrrıf olduğu v• HJJa/ı 
olbapdalc.i artırma kaimesinde 
ya~ılı bir bap hanenin ı"I t · h. J a1t arı. 
ın en itibaren 21 1ü11 müddetle 

açı~ a~tırmaga çıkarıldığından 
talıplerın Vlliget idare heyetine 
muracaatları ilan olunur 

() . 
N

. Ayafilboyq mahallesinden 
ımbıyık oalu H J• • h . • amuının cuıoe 

den taksitle satın aldığı gagrı 
menkulun taksit bedelinden 6orçu 
?1a.n 333 lira 93 kuruşun te · · 
ıstif . mını 
le •. ası ıçin mezkur mahclilede 
aı• mu~asarrıf oldu;u ve evsafı 

olbaptakı artırma kaimesind 
zılı d" b e gcı· 

. . ort ap hane arıaıının ilan 
tarıhı11den itibaren 21 - -
d tl gun muJ. e e açık artırma 
dan t il l . ga çıkarıldıaın 

. a p erın Viiaget id L 
etıne are ney 

muracaatları il - l () an o uıuır. 

lıke11derpa .. a h il . Kı " ma a esım/en 
h ur.t ollu Kerimeıi Fatmaımı 
azıncden tak "ti 

• S' e ıatı,. aldı;ı 
gayrı mankulun taksit b d r d 

Kemer kaya Şatır Hanenin 56 H. H H. 
MOblttla MBblttln .. 960 8. 304 H. 
Enak Golu otlu Mı tasa 
En ak Caml civarı .. 
Çıutı Slpahı paıarı .. 
Esnk Sarar otlu .. 
En ak Cami araltğı .. 
Y eol cu&nal Z. Malkoç otlu Hanı .. .. .. .. Aıo.e .. .. Malkoç oıkDIHJ Arsa .. .. Yeni cuma ' Iıkender p Oklu dere , 
Sotba Yalı 

' Yeni cumıl z. Malkoç çıkması ' .. .. Yeni cuma , 
Sotba 2. DQ. çulha ' Y enl cumal ı. MılkoQ ~ıpmaaı ' Yeni cuma Yeni cııma ' Yeni cumal Z. Malkoç 91k mazı , 
Boıtepel B. Manastır ' .. .. .. ' .. .. t t 

8ostapei balı Iran C. IlrDe .. .. .. Araa .. .. .. , 
.. .. Kırbıtıl , 
.. .. Manastır Hane .. .. Dik. ıokak .Arsa 
.. .. Abrlno dere Hane maa bahçe .. .. Manastır ' ' 1 

Yeni cu..nal B. Kaptan Hane 
lıkentlua paşa Ll•oolu Hanenin 7,879680 H. 1. 

890435 bl11eal 
Argalya köyQ Haneni 3 H. 2 JalssHI 

.. .. Fı11tlıkhaıa J H. ~ H. 
MQbittln Zeytinlik. Haaenlıı 16 H. 1 

DEFTEADARLıKDAN 

00 2 14 H. 606 25 
37 '15 4 IOfı H. 475 lıl 
67 45 41 ' 760 M 
7 25 12 32 soo )1 

14 11 2 450 )1 

40 20 3 2 750 M 
14 36 7 1 675 M 

10\ 75 4 1 450 .. 
9J 7 5 450 )( 

186 99 2"67 80 )( 

204 6'.! 2030 175 )( 

337 419 420 2563 ~5) M 
136 1243 30 M 
103 12·/l\-15 2046 50 M 
2'41 25 36 67 2039 300 M 
ıoo ııı 118S ıoo ' M 
84 88 89 2C66 60 M 

212 50 105 2034 tiO :M 
69 ;s 94 2066' 20 M 

310 ôO 'IS 74 3057 30 )ı( 

1858 3027 150 

~ 156 65 78 79 3028 . 25 
72 34 SJ 7 180 

171 sı.12. 33 2966 75 M 
226 50 28 3052 100 M 
210 6S 64.87.88 J023 60 

~ 100 41 14 270 
142 50 98 69 70 3125 60 
415 j0 10 25 720 ~ 103 50 71 72 17 19 aeo 

42 45 !i 300 M 
8 HaılaeH· 95 

103 41 
i7 125 ., 60 

919 772 .. 40 
172 15 ı ll.i11e 46 88 

6orçu olun 375 lir te ~'~.en 
,., anın amrnı ıs. 

'ıası için mezkur mahallede ktiin 
mrıtaıurrıf ld -

Yukarıda cloı Te e•aafı yaıllı gayrimenkullerin mUlklyıtıerı a~ık artır•a ıuretlle Te peıio bedelle on bee eUn •Uddı 
aathğa \:lk:arılmıştar. ltıale il · 9 · 941 tarihine mUsadlf perşembe guou saat 14 de gapılaceimdan taliplerin 7eTmi me1kQrde l 

b . 0 ugu ve evsafı ol-
aptakı artı le • • 

de 7,5 teminat makbuılerlle birlikte Defterdarlıkda toplanacak komisyona muracaatları. t ı 

arıa ·ı - rma aımesınde yazılı 
'lın ı an t ·1ı. d 2J M arı ııı en ıtibaren 

k ıun müddt.tle açık artırmaıa 
çı •rıldığoı.d 
yet id an taliplerin Viia-

are lıey t" 
ıtcin olun e ıne aturacaatları 

rır , 
() 

p Agaf ilboyu mahallesindea 
ır Ağa 0·1 

ta'· . R u Asımın lıa&ineJen 
'<Sııle ıat 1 k l "' a dıiı gogri men· 

Tanzifat ve tenvirat 
Vergileri hakkmda ilan 

Belediye Riyasetinden : 
u un takıit 6 d 

olan. 529 . 7 elinden borcu 1941 yılı tanzifat "n Tenflirat flerıi ve "~~imle1i 
istıf ı _'ıra 99 krıruş•n temini tahakkukları mahallitta miinasip yerlere asılmııtır. 
kai aıı •Çın mukür mahallede Bu verıi ve resmin birinci taksit mutldeti 1941 
olb:p::~aıarrıf o/dutu ge evıa/ı yılı E'//Ul 'fJe ikinci /ednan aNl11rının son ıününe kadar-

ı ı.ırtırma kaimesinde 
yazuı nı dır. Bıı miiddetleı içinde Belediye vtznesine tediye eılil· il . aa arsa bir bap hanenin 
m ~:;arihindcn itibaren 21 tün mezse Belediye lcanıınunun J 12 inci maddesi m•cibinca 

dı~ ; 11• açık artırmaya rıkıml- güzde 1 O zam edilırelc tQhsili em'1al k•nuni hükümlerine 
h gın an taliplerin VUaget idare tevfikan tahsil ıdi lectği sayın halkımıza bildirilir. 

Pazarlıkla tarla icara verilecek 
Belediye Encümeninden : 

Değirmenderede kain zülmera suyun• masruf B 
lediyeye ait tarla bir st:.ne müddetle ve pazarlıkla ica 

verileceğinden taliplerin salı ve Cuma gıinleri saat(! 

de encümene müracaatları ilan olunur • 
------------~------~~-----------..... --~ 

Pazarhkla boş teneke satılacak 
Belediye Encümeninden : 

Belediye 11nbarlarmd~ biriken (625) adet boş Ilı 
zin tenekesi pazariıkla ve peşin para ile sıtılacağrndı 
tal1plerin salı ve Cuma günleri saat (15) de muh• 

men bedel üzerinden verecekleri muvakkat temfnat m 
buzlarlle encümene müracaatlar1 ilan olunur • 1 

C!Jetıne lftürocaatiarı ilcin olunur [3-20-27-3-10 
o 
lslc.entl . deri lımailin hazineden taksitle Vilaget idare heyetine mııracaat· Elbise ile şapka yaptırılacak 

Sofi oklu ;'P_aıa mahallr.sınden satın aldıkları gayri menkullerin 
aıttc !/Ubun hazineden lak taksit bedelinden borçları olan 

ıatı,. aid ~ . k l 
takıit b d ııı ıagrı men u un 446 lira 71 kuruıun temini isli-

e elind l lira O Ac etı borçıı o .an 131.ıı fcsı için mezkur mahallede lc<iin 
için me ku:uşun temini istifası ve müıtereken mutasarrıf oldulc.
ta iar f:ı ur mahallede k<iin lllll· /arı ve evsafı olbaptaki artırm• 

rı oldu· L" h od iU vır bap f••kan1 kaime•inde yHılı ane maa 
a tahtanı dükle.· miinhedim hana ar•aıı illin ta· dr:tl itıb an ilan tarihin 

aren 21 - -dd 1 rihirıden itibaren 21 aün müd-
açık artırma ıun mu et e a 
talıpl . V !/t:.ı çılcarıldıjında11 detla açık tırtırmaga çıkarıldı-
müra eı 111

11 
ıl~get idarı hegetine ğrndan taliplerin Vilagei idare 

caa arı ılcin ol hegetine muracaatları ilan olunur 
() unıır. 

() 
Ka:ıa11ç ••er · · · T kk h il · d b 32 . "' gısınden 364 /ıra ı e e ma • esın en ı· 

Fa k.~r~ı oorçlu MoLLa Ali ojlu gılc.lı ojullarından Mustafa otlu 
g:ıının Sotha 'Tlahall · d . Ahmedin haıinederı tafcsitle Ja· ıa esın e mu 

ıarı 11a,. aıu11ur. Belediye Encümeninden : 
() Agafilboga mahalluind•n • /, d 

Musa oalu Recep ve kardeşleri ~ e iye otobüs şoför/art için mus•ddak şartn•~ 
Mevliıt .,e Muradın haıineden si mucıblnce üç kat elbise ile üç adet şıpka pazarlt 

taksitle satın oldıkları 1agri y•ptırıl~cağ~.nda~ isteklilerin ~uhammen be~el o/1 
m!nkullerin taksit •ıılelı•den ( 120) /ıra uıermden vereceklerı muvakkat temmat m 
borçları olan 317 lira 85 kııru- buzlarile birlikte Salı ve Cuma günleıi saat (IS) de B 
ıun temini iıtifa•ı için /slcender· 

paşa mahaıluin:le kain ve miiş ---------------------------l lediye encümenine maracaatları ilan olunur . 

terek mutasarrıf oldrıkları oe eo· K• h ı t • k •ı ~ 
ıafı otbaptaki artırma kaımesin· ıreç ane yo U amırate Si tmes 
da yazıtı iki gayri menkul aa. Vilayet daimi encümenindea : 
tarihinden itibaren 21 gün müri · TrıbzJD _ Klreçhıue yolııauo 9 -1· 65 - 9 -1- 815 
detle artırmaga çık.arıldı;ındtın 

kilo metreleri arasındaki S60 metrelik şoııa kısmının ea11lı tı 
ta/iplerin Vilayet idare heyeti1te rabna alt (2813) llra 49 kuruşluk keşif badeli Qıerınıeo 21 ' 
muracaatları ilti11 olunur. 
------------ı mQtldetle açık ekslltmeğı koaulmuştur • . ıarrıf olduıu ilci bap hane oe tın aldığı g ı!Jri m ! 1 lcu lı1ra taksit 

6ır arsadak· . bedelinden borcu olu 624 lira· Zayi tczke.·e 
'- r ıagı hiuuinilı 6u nın temini iıtifası için mızkür • 

M .. vakkat teminata (212) ılradır • 
Eksiltme ; 3 . 9 • 941 taritıine çataa çarşamıta ıanil ı 

15 de Vilayet makamında toplanacak olan daimi oncumıalı 
lbalaıl yapılacaktır. Keşif ve şartnamesini iOrmek lıtlyenler 
gUD encUmea kalem.ine ve talip olaolarlQ munkkat ttmloatla 

oterre il t "ıkerlitime ait terhiı te.1ke· 
0 ,-;n ~dnd arihindan iıibaren 21 mahallede k<iın mutaıarrıf olduau ... mu ti • remi zayi ettiii•doa yeniıiai ala· 
'ı'- e • açık artırmaya ve evsafı o/baptaki artırma le.ol • 
. ::arılmıştır • Talıplerin Vilciget catımtlaa e1k.iıiaia btlkıaü olma· 
'"are h t' •eıinde gazılı bir bap hanenin dıtı illa eluau. olu eye ına müracaatları ilan meıkO.r gQn ve saatti\ encQmeme muracaatları • a 

nur. ilan tarihinde" itibaren 21 fÜR Traltzooaa iıki!ıi11r 

- o fÜn müddetle açık artırmaga ÇI· mahalleli Bayrambey mevkii Maarif Müdürlüğünden : . 
Naz· Kemerkaga mahaleainden lcarıliığınd•n taliplerin Vilciget 29 No, da 
k. ır oatu Ari/ karisi Kadi ojlu idare lıegetina muraccatları iltin Seyit Ak1el 1 - Yükıek öğrelmen okuluna 1'47-7942 dtrs ~ID 

~:ıı Hüsnigenin hazineden t k olunur. için Lise olaunluk lmtltıaaıoı kaıanmıt elınlardıa lmUbın a 
llt/e satın aldı;ı a11gri menk.l • (J r: . h il ti Zayi vesika tılı Te parasız talebe alınacaktır . 
tak "t 6 · • u an eaı ma a e en Sürme· 2 - vayıt "amanı 1 E.ylıll 19U tarlhlade bışla1ıcıktar 
. " edalınden borçu ola 177 neli Emir oaullarından Mehmet Trabaoo Belediyeaio .. oo almıı "' • 1 1 M ıı 

:~~a 50 kurrışun temini ist~/ası Ali ojlu Yunusun hazineden talc.- oldutam 257 Notu. fctför VHika· 3 - lsteklilerdea fazla izahat almak lıteJH er a 
1 

6~,. 
6
mululr mahallede yazılı aiıle satın aldığ< ıaıri menkulün mı ıayl ettim. y Hiıiai alacatım- MQdllrlUğllne mllracaatları · 

. ı~ Qp hanenin illin tarihinden talr.sit bedelinden borcu olan 658 ciao e1ki1İDİD hiik.ıail el•adıfı•ı ı------------- k ı b• d 
ıtfoaren 21 tün mıldd•tle açık lira 7-.l lc.uruşıın temi1ti istifa•ı ilin ederim. Şoför ldmanocag"" ı gençlik u u ın e.ı 
al rtı_rnıagcı çılcarıldı;ı-Jcın talı"p için Yenı"cu-a h ll I d k .. erıra v·ı ·a r&ı .,. ma a as n e ciin Ha ı b i 27-8-941 tarih'dc tep\uao fıvlıı:alidı lroaırada e~Mrı 
,. ı cıget r are hegeti1te mu mutasarrıf oldrıRa oe er•sa/ı ol- -------------1 17 30 telaır e 
açaatlaıı tlcı"n olunur § V basıl olmadı•ıodııı ı!-9 -9!/ p r~e.:ı~e giiııü uat · O • bakiakc artırma kaimesinde ya atanın mukadderatı • ~ 

l arlı arsanın iJıin tarihi11rJera iti. Dl yenilm~ı kıııatlara ema • m i 1 t i r • _u · c'ltinc• elu 

" 

ıkenderpcııa nmcıLalleıln· L_ Bu toplantıda 11iumaameDia mahıuı ••11
•••

1 
•U 

1 

" vuren 21 tün müddetle açık ar. net eden milletler, ancak "' L d"locııı.iadea uy •n E,,.;, •jlu Osman "" 6ira- yet olıu• olmuııa korızra ruzoamesi m111a..ere • ı • 
tırmaga çıkarıldı;ındcn taliplerin müıterih yaııyabiürler. bibi ooıkhluua ayai ıriiado ooıt• ı•l•elori noa elHıır • 
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Kız Enstitüsü ve Akşam 
Sanat okulu müdürlüğünden . 

Talebe kayıdma başlanmıştır. Pazarı' . 
Ç b C .. 1 . 9 esı, 
arşam a, uma gun erı saat dan 12 ye 

13 
den 17 ye kadar devam eder lsteklı'le . 
k · rın mez

Or gila ve saatde mürocaatları ilan olu 
1 4 nur. • 

imtihanla memur 
. Alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlü - .. d · 

1 - TeşkllAhmızdakl mlabal gun en: 
kı lmtlbaaı Jıpılacıktır. memurlJeUer itla llQıaba. 

2 - Bu lmtlbaa t5-9._9, 1 ta lb 
Bıımadarıoıa bln111oda yapılacakt r lad• Samıuı iabl11rlar 

3 - Talip olanlar bir dilek ar. 
folelrafla birlikte mahalli Başmad:r~Q~~e:Yrıkı llQabUe ve bir 

' - 1mtıhona girmek. lıtirıoı e lllQracaat etmelldlrler 
tartları '1ılı olmaları lfmmdlr. erin atatı•a Jaallı Hllf ,~ 

A - Eu11 orta tabılllol bitir 1 
8 - 21 Jaeıo~an aıatı '' 30 il ' •l•ık . 
C - Vazife lfaaına maol bir :•?:ndıı Jukarı olmamak. 
D - Her iklimde tazlf e ıorebn: buluaaamak. 

o t E ~ Atrabosındaa olaııyın iki ce~ derecede aahbath elmak 
ı ı erme . za ı da rtf eraaı •larak 

F - Askerııeıoı rapıaı 
•e _,llb1111 ber lk.1 b .ide de : olmak. veya mQıceeı bnluaaak 
ka1clettlr11lş olmak. • 11 JOklaarlarıoı aQfuı 

CDıdıoıaa 
5 - lmtlbao mevzuu tuıla d 
A - Hesap ve b d r ır. 
B Y 

ea eıe, 
- aıı, 

C - Umumt malOmat b 
6 - imtihanda kaaanao ayat bilgisi, cofrafya. 

::::::!~e !~r~1 ba:emdekl dere:~~ ~~:~~~kl1et ta tahıil vnl \ 
7 - Ta e aylaları Japılır. ea Oentıerl teabit 

ltlMı Jia edlldltl mahal te 

rla ta~~a 0::~~~:0 ~rrıoda kalaul u:~::!~beunı barlblatlıa 
8 - l ti an akları iptal edilir atıaa ıttml1ınle-

• ban llabılll • rarı •erllaeı . De &elıılera biç bir 
ıuretıe Jol maa. 

Ticaret Lisesi tamirat ek 'it 1-a:-
Trabzoo Defterda ) 1. d Si mesı 

ı - Ekllltaı1e k r ıgın an: 
Tnbıoo Ticaret Llaeaı onulaa 991 Ura t 1 ku 
lı '' Pllarlık ••rtlU blaaıuua taaıır ekıllt• r~ı bedeU keelfll 

2 - Ba '" 
1 
• J•pılıcaktır • eı bir a1 •Odtlıt· 

at Hra)[ t 
ı) Ekalltaıe l&rtua e ~rtaanıe şualırtlır . 
b) Muka.11 •eaı. 
c) y ıpı 1 1 

1 PrOJtıl. 
'trl amuaı 

lıtek d) la1ıadırht ltlert ,, feanı eartoıaı•ıl. 
ıorıblllrl iller Jukardı Ja111ı b genel tartaameıl. 

er. ı evrakı Trabıo D 
8 - Eunt a eftırdarlıtıodı 

1' ele T mı 26 9 94t tart 
rabıo1a Derte,,.arl lllae 18Q11dtr C 

4 - Ekılltme P. •tııda Jıpılacaktır uma &ilan aıt 
S - Eltallt ztrhıt ıurılile · 

•avaktat temla ~eye Klroaet için l tJapılacaktır. 
... ltdakl •ealta~a m:ktuba veıı •• ~:klller 74 lira 86 kurut 

Ticaret rı alı olup 16-t uıu te buallın 
Mltlarıııaade~~ı 'eılkaıı ba ltl er:eıl lbımdır. bışb 

lateklller ;~:••t ebUret ve11ır.!'hblleceıııe dair Nıfla 
llarbktı •lltetekk •rdı Jaub btıta ı . 
~D •laaur. il •kelltaıe ko.ı n teıatkıte birlikte D rt 

IJon ReltUtt e er. 
ne DlQrıcaatıarı 

.. Bugec;Yıldızda H 

ıkı şaheser f 1 . 

T ırnbırden 

arzanın 
intika1111 ve 

VENIVOL Sahife 4 .... 

Erzak vesaire eksiltme ilanı 
Lise Müdürlüğünden : 

1 - Liıe paaaiyoaaa 1-9 .. 1941 dea 31-5-1'42 tarilııiae kadar ihtiyacı olaa aşatıda mlf· 
redata yazıla uzak ve saire 16-1-1941 tarilai•dea itibarea 15 rüı mlddetle açılı: eluiltmeye lı:onmuıbt• 

Nevi .Mikdara 

Odun 28000 
Sab•n 700 
Ekaelı: 35000 
Keyua eti 9000 
lıfır eti oiOOO 
Eri•iı tereyafı 1500 
Eriıatmiı tereyafı 1 5 >O 
Zeytin yafı 1000 
Zeytia (Mıdeaya) ll>OO 
Çay 20 
Ke1ıae ıelı:er 2000 
To:a teker 2500 
lstanbul peyniri 800 
K•şar peyniri (Karı) 600 
Toıya pirinci 4500 
Sof an 3000 
TH 700 
SQt 4000 
Yoturt 5000 
Şehriye 300 
Malı:araa lilOO 
Fındık. (lı:abuldu) 1200 
Kuru üzilm l 800 
Saraııaalı: 50 
Yumurta ~0000 
Maydeaoz -'000 
Patlıcan l 0000 
Limon 10000 
Sirk• 5t O 
h~k 400 
Salça 600 
PatatH 5l00 
Havuç 600 
Kmaızl mercimek 500 
Şeker faaulya 1500 
Horoz ., 1500 
Bariton ,, 1500 
Salamura üzüm yaprafa 300 
Geadime 800 
.Bulgur 1000 
lıpHa" 25(10 
Top lalaeaa 2000 
Pir••• 2000 
Elma (Yoara) 800 
Elma (GQ•işue) 1200 
Armut ., 1!00 
Portalı:al ,. 10000 
Taze faııulya SOOO 
Taze Bamya 100 
Taz• büber (Dolma) =)00 
Maadalia 10000 
Pirinç .au 300 
Domatiı 2000 
Karpın: ıOOO 
Kavun ıooo 
Kalkan balıfı 1000 
Barboa ,, 500 
TI~ 500 
Ha mai 600 
Palamut 2i00 
Kefal ıoo 
Sargaa SOO 
Kara biber 30 
~~k ~ 
Marul {kıvarcılt) bıt 500 
Marul (Y edikwla) adet 500 
K.uı ilzümil 25 

Mullımmen 
bedel 

1 25 
58 
13 i 
,5 
27 5 

170 
126 
90 
50 

850 
~3 
49 
90 
80 
,7 
ıo 
6 

10 
ıo 
40 
40 
30 
40 
40 

2 
1 
l 60 
5 

15 
50 
•0 

7 so 
12 50 
85 
20 
22 
15 
25 
20 
2l 50 
7 
6 
5 
ıo 
~5 

ıs &o 
~ 
9 

20 
7 ~· 
2 

60 
10 
8 

10 
25 
58 
41J 
10 
ıs 
4S 
liO 

190 
160 

1 
,2 

50 

Tt1tırı 

350 
'406 

4125 
40&0 
1100 
2550 
1870 
~00 
500 
170 

1060 
1225 

720 
480 

2115 
300 

42 
4100 
500 
120 
520 
360 
810 
20 

800 
40 

150 
500 

75 
200 
240 
377 
':5 

175 
300 
130 
225 
75 
60 

:120 
187 60 
1w 
100 
80 

300 
375 
150 
270 
20 
17 lO 

200 
18.J 
200 
80 

100 
2:0 
250 
lOO 
60 

377 
225 
150 
57 
40 
s 

10 
12 60 

Mu tak.kat 
temluatı ,..,,,,,. 

26 ~5 
ao 46 

35, aa 
103 7S 

82 so 
191 25 
140 63 
67 fıO 
37 50 
12 75 
79 50 
91 dU 
S4 UO 
36 00 

168 oJ 
23 50 
B 'O 

so oo 
37 60 
il 00 

39 00 
27 00 
60 75 

1 50 
60 00 
3 ou 

11 ôU 
37 50 
5 63 
ıs 00 

18 00 
28 13 
5 o3 

13 u 
22 ao 
2-' 7:> 
16 8H 
5 (>j 

4 5• 
16 60 

14 o6 
9 o• 
7 ÖO 

6 00 
22 f:o 
2d 13 
26 25 
~ 25 

1 5• 
2 81 

15 00 

13 60 
16 00 
6 00 

7 5o 
18 75 
18 7ij 
15 00 

' 5o 
28 13 
16 88 
11 2o 
4 28 
1 80 

18 
7j 
94 

2 - Şartame her ına •kulda ıörlllebtllr. 
3 - ~llllltme 1 .9. ~U paıarteal gQaQ aaıt 9,30 de 1enl Llse blaaaıoda te,ekk.lll edecıt 

&e;ııyonca 1apılac11ktar. 
4 - Muvakkat teminat miktarı her madJ~ blzuıada g6sterllmiştlr. 
5 - lateklller tlcuet odasınca kayıtla olduklarını dair belıe lbraı edeceklerdir • 
6 - lıteklllerln 2'90 namarıh kanununun /5 lnel macdesl abkAmıoa göre motakkat lemi· 

oat makbuı ve mektuplarını ekslltme1e bıılaaıadan bir aaat evveline kadar tedarik 
"decek Te eksiltme saattıranda komisyona lbraı edec~klardir. 4 4 

Pazarhkla Gayrimenkul satışı 
Mabtlleai 
lık.eadupaıa 

Sohfı 
UzuHokık 

Defterdarl.ktan : 

Cinıi 
Bir bap baaa 
aaa dtllr.kia 

Miktarı Kıp11 No : 
M. 2 Eılı:i Y eai 
44.008 417-1 1. 163 

. 457-2 lfı5 •57-3 

Kıymeti 

Lira Kr. 
1350 00 E. 

Yukarda oiaa ve ev11fı yazılı rayri menkulila bedeli peşin ödenmek üzre pazarlık auretile ••· 
taıı bir ay temdit edilmiştir. 

llaale : 26-9-9H tarihine mOaadif Cuma rlal 1&at H de yapıboafıadaa talipleria yiv•I 
mez\tırda yllzde 7,5 muvakkat temlaatlarile birlikte Defterdarhkta toplaoacık komiıyoaa müracaatları 1 !, 

Pazarhkla gayrimenkul satışı 
Miktar1 Kıymeti 

Arabacının K ~~L. E:~~~ b •• ~~~u. ,,~;, M29~., ~ :r ~~ :·~ 
D ·· lZl Defterdarlıktan: 

lJ NYAŞK . Yukarda ciDı \.e evsafı yazalı rayri meokulleriı 1atıılara pefİD bedelle ve pu:arlık ıuretil• bit 

A ay leaciıt edilaiıtir . 
• lbıle : 1 5-9-941 taribiH mtbadif pazartesi r&aD ıaat 14 de yapılaeatıadH talipleria y6\f" 

•il •okArcla ylld• 7
1
5 te•iaat aalr.buzlarile birlikte Defterdulılda toplaHoak komi17oaa alraoaatlara. -4-' 

Cİ .:>v •vı . ·ı•- 1.., v-'1:naaen 
ı 1111 o uaur. ,.. ,.,,,,,,,,. )'Uzcıe ~ j ""a..,. 

•1tUnı 1111~ V ilii •i 1, 
() _,,,.,, l~ oı::.· ı lırrna ~ ••• --··•• .. r••• -

" vucı '" ''~"'""''""'"" tGllpltti ııc ''"" "-""'" 111uracq1. 

u•uc "' ı.rttuAJIU çııcarıuııııntı•n 

l•lipluiR Vil"iJ'' itları lıııttlu 
11111,.caallwı il'4 oluraw, 


