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1941 Haftada tkl 

r YENIYOL ~ 
Muhterem okuyucu -

larının bayramını kutlular 
\..__ / 

Nazif Ergin 
Bir aydan beri Anka

rada bulunan Üç. Um. Mü· 
fetti,imiz muhterem ~azif 
,ı.rgin Erzurum yolile pazar 
günü ıehrimize teşrif et. 
mitlerdir. 

Avrupa sulhunun 
umumi hatları 

Roma - 21 ( a 11. ) 

/liman iktisat nas1Tı bu sa
bah musolini tarafından 

kabul edilmiştir. Naztr. bun· 
dan evvel kont ciyano ile. 
görüşmüştür. 

!liman iktisat nazm dün 
söylediği bir nutukta mih 
werin iki şefinin tarihte 
misli bulunmıyan büyüklü· 
lüğünü övmüJ ve yeni nl· 
zamm ve flvrupa sulhuraun 
umumi hatlarını çizmiştir. 

Rus yada 
Bolşeviklik 

• 
ye-rıne 

demokrası 
Niyork - 21 ( a. a. ) 

Yahudi kongresinde söz alan 
trenoski. Rusyada Stalin 
rejimi yerine demokrasi re· 

jimi geçmek üzeredir. Hitler 
hiçbir zaman Rus milletini 
tahakkümü altma alama 
yacakttr. Stalini. demokra
•lnin kucağına atan Hitler 
tecavüzü olmuştu. demiştir. 

Stalino işgal edildi 
B rlin - ~1 f a a. ) 

Dün bir fllman tümeni ta
rafmdan z pfedilen mühim 
köprü başım geri almak 
için yaf)dan Rus hücum/an 
püskürtülmüş. mağlup düş 
man takip edilmis. 102 va· 
go11. 10 tank tahrip edil· 
miıtlr. 

: ······· Raftada tkl defa eılrar e SlyasT Gazete Trabzon e 19 lDcl 11I·Sa~ 2839 

• Fiyatı 

4 kuruş 

İlin satırı 
5 kuruttui 

Gazete _ Traozon e ıs ınc1 1ıı-sayı 2ss8 
Gllnll ııeçen Ayılar 

20 kuruıtur. 

Almanya 
İtalyayi 
işgal mi 
edecekmiş ? 
Berfin - 21 ( a 11. ) 

lflmanyamn bir milyon i. 
ta/yan askerini Rus cep· 
hesine gönderdikten sonra 
ltalrayı iJgal edeceği hak· 
kmda llmerika hariciyesine 
atfedilen beyanat !liman 
h1. ricivesine ş;ddetle ret e 
dilmekte ve iki memleketin 
•zak bir istikbal için al· 
dıklan müsteıek kararlar· 
dan zerre kadar şüphe edil· 1 

memektedir. 

Atlantik 

meydan 
muharebesi 
londta - 21 ( a. a. ) 

Sovyet tebliği 
Moskova - 21 ( a. a. ) 

Dün gece 'sovyet kıta/a,ı 
bütün cephe boyunca düs 
mania çarpışmış/ardır. Bir 
liklerimiz, lllman orduları· 

nm hücumlarına da,yan
makta ve aqtr kayıplar ver· 
dirmektedir. 

llltı gün süren çarpış
malarda düşmamn 97 tank 
63 top ve 13 kamyonu tah
rip edilmiştir. 

Atlantikte 

Stalin 
z1rhh trenle 
Moskovadan 
ayr1ldı .. 
fstokholm - 21 (a.a.) 

Stalm b;r zuhll trenle Mos· 
kovadan avrılmışt1r. Stali
nin umumi kararg§hi bu 
trende bulunmaktadır. 

Afganistandaki 
Alman ve İtalyanlar 

ı londra 21 - ( a. a. ) 
7 ngiliz gemİsİ Taymis qaze'esı flfgan hü· 
batırılmış kümelinin ( 200 ) e varan 
Berlin - 21 ( a. a, ) fllman ve ltalyan tabasmm 

fllman denizaltı/afi lltlan. memleketten çıkarılması ka· 
tikte bir ingiliz gemisi ka· rarını iıi karşllamakta. ve 
filesine hücumlar yaparak bu suretle llfgan devlet a· 
topyekun. 38 bin 200 tonı· damlarının hüsni nivet ve 
latoluk 7ingiliz gemisi batır :vatanperverlik/erini ispat 
mışlard1r. ettikl~rini yazmaktadır. 

Bugün aşağıdaki beya •!!""!!~-~ Günün izleri ~;...--'!!!!!""" 
nafta bu/LJnulmuştur : 

11tıantik meydan mu- Yeşilgireson'a son sözümüz! 
harebesi devam ediyor. Fa 
kat lngiliz gemi kafileleri ~ Fa ruk tiiöiiiiiiiioiiôiiiiiiiiiiiO 
de tehltkeli mmtakayı aş· 

makta ve himayeli gemi 
kafilelerimiz her gün art
maktadır. 

fit/antik meydan muha· 
rebesi son düşman korsan 
gemisi batı11/m11dıkça kaz11-
mlmayacakt11. flmerikan 
bahriyesirıin yardımı kıy
metJidır. 

Hamdi Dursun 
Fıodık Tarım Satış Koope

ratlpleri Hirllğinde vazife alan 
şehrimizin maruf ailelerinden 
C H. P. merkez kaza idare 
heyeti reisi Hamdi Dursun ev. 1 
velki gOr. Glresundan şehrimize 
gelmiştir. 

Şilt maçları 
G ç n pazar olduğu gibi bu 

pazarda şilt maçlarına Cumbu
rlyl't stadyomuoda devam edil 
mlştlr. Garnizon takımı ile Lise 
8por yuvası araaında yapılan 

maçda Garnizon takımı 3--6 
ıayı il• kızanmııtır. 

• l\leslekdnşımız S. Aykuta ,, 
Yazılaruu takip ~ltiRim, fakat şahsan tanımudığım arkadaş.' 

Siz, şu gazetecilik sanalının en ince teferrrıalrna va. 
/er/ mışsınız meğer. Ne güzel, ne isabetli bir görüşle 27 Eglul 
tarihli yazıma 11 Teşrinievvelde ceruıp oerigorsunuz I Bunan 
hikmetini s;ze • müsaadenizle • anlatayım : 

Siz, elinizdeki kozdan emin değildiniz, onun için iş 
neticelenmeden bir söz söyleyemediniz. 

9 Teşriniermel tarihli gazetem;zde aç1kca ef kiırıuma. 
miqPge arzett'ğimiz sebeplerle galip geldiniz, ve binnetice 
ceki11.ecek taraf kalmadığını idrakle baklayı ağzınızd11n çı· 
kardınrz. . 

Maalesef takip edemediğim kongre •Üzakereleri lıalc
kmda rivayetlere inarıarak muhakkak b;r realit derı uzaklaş
mayı bana tavsiye eden arkada~, cı aba siz, ben"rn gerirıtde 

olsanız hiç bir şahadete istin d etmedıkten başka mahalli 
hislerin ta·of. irliğini taş1yan bu çürük ı"ddialara dönüp bakar. 
mıydınız ? .. 

Ko greye memlt!ket namına söz söglegec,.k l!mirı oe 
dcğru sözlü arka şiar gö d Jık O /arın izahatı ve hariçte 
yaptı ımız husu f t tkikler hakikatr bütün acılrğile bize anlattı .. 

Mamafih her kon red bu kadar haz1rl klı bulunarak 
k ndi nok ainozarznızı kendinize kabul ettirmiyel'eğini:ze ina 
nryoruz. 

Nih qet şunu da bili oruz ki e~ r Sirlik Merkezi 
Trabzona nakletmiş o aydı Gireson ve hat:ıa isi ayrı bir Birlrk 
kurm k t aotJururıda idi. 

Bu, sizin idealinizi bütün oı:z.u e teşhir eden bir 
~esikadır. 
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• • 
Mahalli idareler llôn 

PAZAR icra memur1uğ'undan : 

. .Dünya değişiyor. Ded€-
lerimizin bize b11aktını .. 

re Kontrolörü 
alı~c~ fitren~n ~ski tarzda kazamızdo 

Açık artırma ile pqraya çevrile
cek gayri menkulun ne olciu~u : 

• 

ki. 

kl ~ go 
rene er. qörüşler baştan 
basa değişiyor 8 · . . . . · ır saatm 
ıçmdekı d Jkikalara b. • 
1 • ır yıgm 

ş sıgdırmak zorun:Ja bulu· 
nan yirminci asrm adamı 
artık dünün bir lokm ·ı ' 
bi h a ı e 

r nk~yı bahtiyarlik için 
Y~ter ~'oren insanı gibi dü
ıunemiuor d 

.. .' ' uyamıyor ve 
gortmıyor. Dünya yeni baş. 
tan y • ı 
d ugru m_aktadır. O/Jzlar 

amarlarmoa ö/m,,,zı·k h . . .. ı cev· 
enm taşımavanlar d-b , unra-

nm u Yuğrulaşunda kuru 
yapraklar gibı dı'nç a. I 

· gaç ara 
ancak gübre ol b ., le 
/!"' d' a ııece . .. r 1r. 

Dün va deg"işiyor D .. .1 . unya 
ı e birlikte bız de d .. l 

egış yo-
ruz .. Yirmi •ol içinde Cum· 
hu~ıyet Tiırkiyesi, görerıek
lefln fayd 
le asız taraf lannı 
~pa~dı. attı. l'aşamasma. 

gurbuzleşmtsine le 
"d Yarı yaca 
a etlerini abko d 8 
I Y u, azı-
arında, ise d h 

ya k • a a çok yan-
B ca adetlerini altlcovdu 
azılannda, işe dah . 

yaram · . a çok 
yaptı. as; ıcın. değişik/ileler 
Fit şte Ramazan ve 

re. bu sonuncu/ar 
sındadır. ara· 

llrtılc g l . 
ece erı solca/ela 

mızda Ramazan dav ,,. 
tur. llrtık ulu Yok-
tılce bas sofralanmızda 

a Yernelc ye · 
Her zamanki 'b. mıyoruz 
doJ Utuyoruz. gı;. karnımızı 
lerimizdek' akat cam;. 
dırmadık 'ama/ıralan kal· 

- · ecel~ri 1 goz/erim · · : Plrl pırıl 
ızı ve gon -ıı . 

olcşıyan b . . u e11mizi u mcı d' '/ 
her gece usta ızı. eri gene 
lcarltğile bi ellerm sanat. 
Yalnız gecze .zevk veriyor 
. ' emn k · 
ış/enen alt - aranltğına 
,ğişmiştir '::. cumleler de-

. ı·11naret · 
Stnda türk erm ara-

·ı • çe kelim I mı lı lca/Jc e f!r ve 
d ınmamı . 

tracak veciz I zı hız/an. 
e er oku 

Fitre adet' . Yoruz. 
ımıze d 

v~m ediyoruz. ~ e de-
htr f arlc/a D alnız büyük 

. ı1rtılc her 1 
vatandaşı b'/' . Dık 
qünlerinde 

1 ı~oılcı. fitre 
b evme b· tra/cı/aca/cfl . ır ıarf 
· · '· Bu ıçtne konacalc zarfın 
Hava 1( Para, Tü le urumu t . r 
toplanacak - arafından 

. ~e Uç '/ 
mıyet arasına rn_ı il ce. 
ceAı· a boı- -

"· Bu zarf l uşu/e. 1
" e11-· ·••ize 

verışıie bugunkı toplamşı Şuyuounuo izalesin karar ve-

arasmdaki farkı iyice dü· Akçaabat. (Hus~st Muhabiri- rileo iki aşhaı0e ve bir abur ve .. . . . ı mJzden:) - Hususı Muhasebe üç odayı müştemil bir bab hane-
şunme/Jyız kı.. raptıgımız ve köycülllk işlerini teftiş et- nin tamamı 
yardımm . tahmmımızden çokl mek. Uzre kazamıza gelen ma
değetli bir verim lt;min e hallt ldarı:.ıler kontrolörü Adil 
deceğine inanaltm inanmak Kır'° kaz'1mıza gelmiş ve vazl. 
en büyük kuvvettir. 1 resine llaşl:ımıştır. 

Gayri meoltulua buluoduf11 
mevki mahallesi, eolcaj!'ı, numPıusı: 

.ı< uzilca k öyüode tııpuoun T -
3 - 940 • 5 . ve mütevrccibea 

Bugün fitre/erimiz artık. VazifesindA çok ciddi ve sahibi aenet arazile mahtut 

birkaç biıı yoksulun hirk~ç dürüst olan arkadaşımızm; bu· Takdir olunan kıymet; 
günlük nafakası olmaktan rada 4-6 ay ·k:e. dar uııın bir Tamamına 600 lira 

- .. . zaman ka\ec9~l ö~renilmlştlr. 
cıkmış, duşkunlertn en muh· Kö köy UlDk işlerinde iyi Artırmanın yapıJacağ'ı yer, 
taç/armı, mirıiminilerin en bir\~~lsl ~lan Adil Kmm'ıo gün sı;;at: PAZAR icra dıiresinde 
zavalllla11nı aray1p bulan köylArlmizde de yeni bir 1813. 12 · ıı. 941 çarşamba tünü saat ıs 
müesseselerin elinde bir bttt yııp:nak suretile ilk ndımao ı · lşbu ırayrimenullerin artırma 

Saı loaınesi 13 -a.9.ıı tarihinden iti 
derman ve il§ç haline gel· atılacağına yardım ~dece~inden lam 941· ı No.ııe Pazar icra mem- " 

. miştir. Bundan başka. fit- şüphe etmemekteyiz. Köy •e urloğu rtaııeeinde muayyen numara 
relerimiz. bütün dünya mil· köyclilUk dAvusıom bllyOklUğUnü ımdK herkesin görebllmeııl için açıktır 

l ti . . ,./" J/ I takdir ed"ll arkadaşımıza muvar- llAnda yazılı olanlardan fazla malG 
e erınrn uort e e sart mış . . l i mat almak isteyenler işbu şartna foklyetler temennı ey er z. • 
olduk/art bir davaya da ~ meye ve 9-!J • ı doıya numaraail• 

h · t t kt d' H ıuemnriyetimize muraca.a.l etmelidir. ızme e me e ır. ava - o· 
1 Ü m 2. ,4rhrmaya ieU rllk için yukarıda 

lar1mızı dolduran kanatlı yeıılı kıymetin yllzde yedlbuçuk 
kahramanlar, meydanlarımızr Yor.tenci esnafından Çarşu nıs~ıatiode pey veya milli bir Bankanın 
dolduraii tayyareler hep bu mahııllesi C H. ?. Ocak Reisi Leın Jat mektubu tevdi edllecektlr(12'). 

Osman Şak8r vefat etmiş ve il- lpotek sahibi alacaklılarla diğer Yardımlardan az çok kuvvet alllkdaı ların ve irtifak hakkı sahip 
almaktadırlar. C?.Dazesl ~velkl gün Partiillerin hıınııı gııyrimenkul ttzerindeki hakla 

Dedelerimizin bize hı· de iştirakile Çuşu maballesio- rını hususile faiz ve mıısrafa. dair 
deki hanesinden kaldırılarak olırn iidialarıoı işbu ililntarlhindea 

raktığı qörem /..:/erin en gü Kireçba~edeki aile kabristaorna lbt .,aren onbeş gün içinde evrakı 
zeJ/erinden. en iyi düşünü- defnedilmiş ~e mezarına da roihblt.ııerile birlikte ınem.nrlyeumı 

ze lıildirmeleri icap eder. aksi hal 
ierek konu/mu~ olanlartn· Parti tara'ıodan bir çelenk d~ hakları tapu sicllile sabit olma 

dan biri olan ( Fdre} bödece kooıılmuştur. dık~a ea.tış bedelinin paylıışmaııodaa-
Yirnıinci ôSlr adamtna ya- Osmırn Şaka'.' iyi kalbli, dü oariı; kalırlar. 

rUst dUşUnen ve muhitioce çok 4 GöaterlJen gttnde artırmaya raş1r bir yardım hareketi 
sevilen ve uzun müddetten beri ıştlıak edenler artırma prtnameeinJ kaltbına girmiştir. oknmuQ v l"~ l lü • ı de ç ırşu Ocak reisliğini yapan ~ 8 ...... um u mıı ma. a mıt 

Dünya değişiyor. Yeni ve hunları temamen kabul etmlı 
kıymetli bir VlltAndaştı. ıd va itibar olunurlar. gidit:e uvmazsak ayaklar b Ali ht n rahmet 

.., Mer uma a 1 ö Tayin edilen zamanda ııayn 
altında kalabıliriz. I ve kederli Kilesi efradına da n.eokul üç defa bağırdıktan 10nra 

S, Z. G. sahırlar dileriz. •n \'Ok artırue ihale edilir ancak _______ _::...:.__:::~..:::.:_ _ _:.:.=--~--------- ulırma. bedeli muha.men kıymetin 

Talebe velilerile başbaşa 
Talebe, günün anle1yışına göre kendisini hayata 

hazırlayan, insan - daha hususi tabirle · çocuk d~ · 
mektir. Talebenin h::nici alemle, karmakarışık hadı
satla alakası olmamak icap eder. Aksi takdirde ken
disinden beklenen netice elde edilemez. 

Mektep ilim ve irfan nurunu genç unsurlara 
verirken bir tek karşıbk bekler: Ciddiyet. Halbuki 
realite hiç düşündüğümüz gibi değil. 

Bir tek gün şöyle, bilhassa bazı kız talebenin 
vaziyetini tetkik ediniz, alacağınız netice memleket 
irfanı namına hiçte hoşa gidecek mahiyette olmıya · 
cakhr. Giyiniş karmakarışık .. 

Türlü fantezi ayakkabı, ipek çorap vesaire. 
Bunun üzerinde kırkbeş derece meyilli bir kasket •• 

Hareket ekseriya göze batacak vaziyette ... 
Okudukları kitapların yüzde ~ · irmisi ders kitabı, 

Yüzde seksen aşk macera romanları ' ve sinema mec
ınuaları. 

Erkek talebenin harekatı malum: Kahve, tavla 
Sineına, Tiyatro ve Roman ... 

Tabii her talebe bu teşhir edilen tipten değil. 
Fakat bir tek kişinin ideal talebelikten inhirafı 

göze batıyor, yüreğimizi ıızlatıyor. 
Doruk 

) ü2dc1 yetmie beeini bulmaz veya 
'Atış hteyenin alacağına rııehani olan 
dlgcır alacaklılar bııluoupta bedel 
buııtıu ın o gayri !Denkul ile temiD 
t'dilmJş ıılcaklJrının mermuunda~ 
la.?:JayR çıkmazsa en çok artıranın 
tıtabbttdU bakı kalmak tlzere artırma 
10 giiu daha temdit ve 10 inci gllnll 
yaptlaea.k artırma.da, bedeli sa.tıı iıt• 
yenin ala.cağına rO.çhanı olan diğer 
altı.·akhla.rın o gayri menkul ile temtu 

ejilmiş alcaklarının mecmu1M1dan fazla 
ya ~·ıkm11k şarliJe, en çok artırana 

1 bale edilir. 8öy Je bir bedel elcl 
4dllmezae ihale yapılmaz. v• 1&bf 
talebi dtteer. 

6 Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
ınlllılet içinde parayı verm:ı:.ee ihale 
kararı fesholuna.rak kendsiden evvel• 
yOlıuk teklifte bulunan klmee a.rzetml.f 
olduğu bedelle alma.ğa razı olursa oııa 
ra ıı ol\lllaz veya 
bn1unmazea hemen 7 gtln mO.dde\ 
le artırmaya çıkarılıp en çok artırana 
bale edilir. iki ihale arasındaki fark 
1 ve geçen günler için yttzde 5 tea 

heHp olueaııa kfalz ve diğer zarar 
•-.r ayrıca hükme ha~et kalınakupa 

memuriyeUmizce alıcıdan tahlil olunu 
madde (188) .. 

Gayri menkul yukarda. göıterllea 

12-11· 941 lera memurluğu od11ında 
ifbu UAa ve .,,nıterllen arbrma. tarbı& 

melli clalrılinde 1ablacatı lllıı olmu:ar 

• 



._ 22 1 ncı teşrin 941 Yeniyol Sayfa 3 
- -- ---- - -

· ,~f'1Jlll~e:~~8ıfli1Jilamlfi'Jlll' 
Sayın Trabzon Halkına 1 Ş h . K l Ab I 

B 1 d. R . 1. -· d ~ e ır u u u e e ıye eıs ıgın en : ~ 1 
Hıızerde ve SPferde 45 glloden fazla müddetle 8il4h altıua 1 Lo k a n ta s 1 

alınaolaıın ailelerinden muhtaç olanlara ynpılıcak yardım bak- 1 IJ 
kıodaki 4109 numaralı kanunun 4 inci maddesinin :< A ) fıkrası ~ ~ 
ı:nucfbioce 423 numaralı belediye vergi ve resimleri kar ununun 1 ı 

1, 2, ıs, 41 inci rnaddelerile 6 ve 7 inci maddelerinde yazılı vergi Her bakımdan üstünlük arzeden Lokanta-
e resimler hariç olmak nzere. ,.. 

1 nuz, bilhassa yemeklerinin nefaseti, sev is- ı 
1 - LObiyet 
:] - lneeet ve tamfrat ruhsatiye harçları !erdeki intizamı , y e n İ açılan t e m İ z 
3 - Plılka resmi i salonla r ile um um a açı k t ı r. il 
4 - Fenni tathtrat ve tıbhlrat 1,1 il 
s - Tente, sipflr ve sacar resmi ı 1 
6 - Pazar, panayır ve rueydan işgal resmi Evlere muntazam ve çok hesaplı rM 
i' - Levha, UAn ve yazı resmi • 

8 - Kazan, motor ve ioblk ruhsatiye har-rları ~ olarak yemek gönderilir• 1 
~ - Evzııo. ekyııl ve damga resmi 1 

10 - Konturato resmi 1 1 
11 - Kantar resmi \ Vergi ve re· Muhterem müşterilerimizin 
12 - lııtis11p resmi simlerinden 1 Lokantamızdan her suretle mem- 1 
13 - Defüllfye resmi yOzde ~O 
14 - Kara vesaiti nakliye resmi nun kalacaklarını temin ederiz . 2-8 
15 - Dealz vesaiti nakliye resmi a._ ~ 
16 - ı:>a~ köpekleıi reımi ~~~~~~~~2~~~_.,-
17 - Mevaddl mll~teHe rrdiye resmi 
18 - Meva'idi mQşteile istihlak resmi 
19 - Şerefiye resmi 
20 - iskele resmi 
21 - Menbıı suları koatrolu hesilAtı 
~2 - Mezbaha h8sllatı 
'23 - Kımı veııaiti nakliye duhuliye resmi 

24 - Sınai mQesseseleı le belediyece isllblAk ı 
edilen ten•irat hariç olmıık üzere bele-
diye hududu dahilinde sarf ve lstlhlAk Bir kuruş 
edilen elektriğin beher kilovat saatıodın 

25 - Tlyııtro, ainema ve konser biletlerinden } Yllzde On 

26 - 1076 ve t 111 numaralı kıınuoları te'f'fi- { 
k.an askeı lfte alınmayan ve tecil edi- t 

Beş lira 
lenlerdeo beher mUcelliyet ıeneıl için 
defa ten 

ı ııa 'B Uncfl maddelerde yazıh yQzde elli zamla 26 ıDcı 
maddede yazılı beşer llranm 11-10-941 tariblDden itibaren 
asıllarüe blrlikde (BPledlyece) 

2i Uncu madddede yazıla bir kuruşun ı-ıtaci Teşrin 941 
farihinden itibaren (Elektrik Şirketince) 

2:1 inci mad<Sede yazılı yflzde oolaran 16-10-941 tarihin
den itibaren maliyece tahakkuk •e tahsil edilmesine 

4109 numarah kanun hUkOmlMine tevfikan belediye mec
lisinin 3-10-941 tarihli fevkalade lçtimaındı karar verilerek 
tatbikata başlandığı ilan olunur. 1 - 2 

Tamirat Eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
1 - Pulatanede idaremize ait fi ve 8 numaralı yap· 

rak tütün ambarlarında yaptJrılması gereken tamirat işi 
3-J ı-941 tarihine müsadif pazartesi günü ihalesi ya
pt/mak üzre 15-10-94.1 qününden itibaren 20 qün müd
deti~ açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 6715 lira !55 kuruş ve muvakkat 
pey açmaside 503 lira 67 kuruşdur. 

3 - Taliplerin inşaat işlerindeki ihtisaslartnı müey
'Yİt kanuni vesaikle BaşmiJdürlüğümüzde müteşekkil ko
misyona muracaat ederek keşifname ile şartnameyi 
,göndermeleri ilan olunur. 3-4 

Daktilo Allnacak 
Lise Direktörlüğünden : 
lise ve Ortaokul menunlurı arasından musabaka ile 

şimdilik 3? lira derde 50 linı. olacak ücretle dalcsilo alı
nacaktır. lstebiilerin müdürlüiümüze mu.racaatla11. ~-3 

Trabzon Grubu Tapu sicil Müdürlüğünden: 
Münhal bulunan 15 !ita mııaşlaVakfilcebir ve Bayburt Tapu sicil 

kitabetleri io,;io lise ve bolunmanı~ı takdirde orta mektep me'zunları 
arasında 3 11-941 gününe müsadif pazartesi günü aıuubaka imlihaıai 
yapılaca~ıoıı.lan taliplerin ö~leden evvel melctep şahadetnamelerile hüs· 
nübal kağitl"ri ve sihhat raporlarını hamilrn Trabzon tapu g-rupu sicil 
mütliirlü~üne muracaat eylemeleri ilin olunur. · 

İlan 
Trabzon icra memurluğundan : 

Bir boredan dolayi ipotıldi b•.J· 
lunan ve temamiaa ehli vukuf ta· 
raf ından elli lire kıymet takdir 
edilmiş olan F ~roz mahallesindt! 
vak.1 tapıınun .Mut 941 tarih ve 
117 numarasında kayıtl i canibi ye 
mini tankı am yesari sahibi ııeoet 
hanesi ark11sı Tabir ag-a hanesi ile 

Memiş oğ'lu Osmanın ba~çesi c b· 
h~si yine tarılıtı am ile mahdut hane 
arsesinin temami 30 gün müd-lı>tle 
açık artırmağa çılcarı l miştir . 

Birinci Artırması 2 l-11 941 torıh•ne 
mü9adif cuma g-ünü saat 14 den 
15 e ._adar icra dairesı s alonunda 
icra edilecektir. 

Artırma şutnamesi 31 10 ~~41 
gününden ıbbareo 9.11-:-ViO Nu · 
mara ile herkesin gö •eb lcnesi için 
açıktır. Artırmaya iştiralc içın yu 
karıda vazılı kıymetin yüzde yedi· 
buçcı~u ııiıbetinde pey ve ya milli 

bit' uaokanın teminat mektubu tevd 
edilecektir lpotik sahibi alacalı:lılarlıı 
diğer ıılalı:adarlarııı ve irtifalı: hakkı 

sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hmıu11ile faiz ve ma
aarafa dair olan iddialarını işbu.. 

illn tarihindea itibareD 15 ıriin 

içinde evrakı müsbitelerile birlilc
de memt.ıriyetimize bildirmeleri icapı 
eder. Aksi takdirde hakları tap&ı 
sicili ile sabit olmadıkca satış be· 

delinin pıtylaşınasından hariç .ka. 
lırlar. G..1~terilen günde artırmaya 
işti.·ak edenler artır.na şartname• 
sini okumuş ve !üzümlü malumat 
almış ve bunlara temamto kabul 
etmiş ad oluourlar. Birinci artırma 

da sürülen p-y mu!ıaınmeu kıyme. 
tin yüz de yetmiş btşini bulma
dı~ı ta1td 1rde en ço!t artırmanıa 

taahudü balı:ı kalmak üzere artır
ma 10 gün daha U7.'ıhlır. İÜ gİİ• 

nün nihayeti Cllan 1-12 9H tarilıiae 
tesadüfen.pazartesi günü ayni mevki 
ve saatta yııpılacak ile iıtc' artır

mada ğayri meo'.:ul en çok arh· 

rana ihale edilir. ~11yrimenkul lrerı.; 
dis ne ihale olunan kimse derhal 
V-' ya verilen mühlet içinde parayı 

v•! rmez3e ihale kararı fesb oluna. 

rak keodiıinden evvel yükselt tek
l ıfde dulunan kimse arz etmiş ol
duğu bedel ile almağa razi olursa 

ona olmazsa yedi ıün müddetle 
artımağ a çıkarılır. Çok artıra.& 
ihale edilir. iki ihale arasındaii 
far~ıoda alıcıdan tahsil olunacan 
ilan olunur. 
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Sayfa 4 
Yeniyol 22 1nci teşriu 941 

Belediye meclisi içfimaa' · 
davet aıuniyor A c e 1 e 

Trabzon belediye reisliğinden: S a t 1 1 k 
ıin iklnciB:~:~ı~e9 kaııu~uDun ;;4 nrll maddesine tevfikan mecli
rUznamenıo 

0 
4t lçtımalarınıı bıışl a aac~~ından aşıığıda yazılı 

B I d" nın belediye meclisini teşrifleri ilan olunur 
ela Sayın azam zakeresl için 1--11-941 cumartesi gUnQ saat 10 H 

e e ıye Meclisinin 1-1ı .. 941 tarih ve cumartesi 
günkü içtimaına :iİt ruzname 

ane 
1 

- Me~IJs reis vekillerile divanı riyaset için dört katip 
lntıhabı ; = ~Oatçe ve kati hPsap encOmeninin intihabı 

-
re encUmeoioin iotihıı bı 

4: - Sthbot eııcumeoinin in ti hn hı 
6 

- Natıa erıctımt>nioin lntih•ı bı : = ~::e:~ye 0DCÜmeolaA 0~ ıwa hılibıtbl 
-- e 1'1e 8ZA8?Ddan HüsPyin· ÇuHıanın hıtifanamesl 

Tütün Müskirat ve S~ire 
. Nakliyat Eksiltmesi 
inhisarlar başm .. d .. ı ·· -.. d 

~ u urugun en: 
apur ve moto l T. b 

aym vesait il . r a ra zona gelecek ve Trabzondan 
lcirat. Suma eisgı~ecek mamul tütün, yaprak tütün. müs 
~alyalan . Bid:uto.' .8.arut . Levazım Bı)Ş sandık çuval 
ıs/ce/e/er<ten ( n gıbı ın~isara tabi madde ve eşvaların 
şehir dahılınd /artnamesrne baglı liste mücübünce ) 
l'e tahmil e. 1 anbarlara ve bu en ::,r/ardan biri birine 
10-941 ş~~~ı/e sahildeki kaV1k ve motor/ere nakli 13-
•- c flntnde . 'b llOnulmuştur n ıtı aren 15 gü 1 müddetle eksiltmeye 

Talip olan/an . 
Pazartesi gün.. n ıhale günün€' mür:adif 27-10-941 
"a~kate n;akb~z~aat 11 de ( 1l5. 12) lira/Jk teminatı mu 
mudürıüğünde ,.,,8.~;m da. alarak Trabzon ir.hisarlar baş
~~rtnamesini ·· u esekkıl komisı•ona muracaatları ve 

...§.uh~sine ıJör/::;'J:ek. i~teyenlerin de başmüdürlük satış 
" ılan olunur 3-3 

Açık eks'lt ·ı - · y 1 ıne ı e Kaymak~m evı 

Vilayet Da·~ t ı ı 1 a c a k 
Maçka ka aırrıı Encümeninden : 

tanz;,,, k l zası kaı.unakam . . 'k . . "t 
dı · ... r ınan 7 50 l' evının ı malt ınşasına ar 

etle tıçık eksilt . ıralık keşfi üzerinden 23 gıin müd-
56 ı· mege le l .. 

ıra 25 kuruştur E 0_rıu muştur. Ma'IJakkat teminatı 
ca

1
ma günü sa t 15· ksıltme 31-10-941 tarihine ço.tan 

o an d · de 'Vi/ 4 

arrnr encüm d . aqet makamında top anacak 
namesin · .. en e ıhal · ı K · ı gorm k i t" esı yapılacaıctır. eşi/ ve şart-
'lle tali l 5 'Yenle · h P o anların rın er gun encümen ka mine 
ı.e saaıt rnııtJakk t t 

a encurnPııe a eminatlarqile mezkur gün y 
1
. rnuracı'latları ilan olunur. 4-4 

T er ı fViollar Pazarları 
r o 

Mües eseın · d 1 : 
müddeti "k ız e l'llevcut 150 
ınuh e açı arttırnı det bo s &.dık bir y 

amm~n bedeli 75 kya çakarılmıştır . Beh r sandığı 
Talıplerin 15 uruştur • 

o/o 7 S -11-941 
' Pey akçelerile .. cum rt si günü saat 15 de 
/ ınuracatıarı ilan olunur. 3-4 

•• u • 
seses~ 

Reşadiye caddesinde Elektrik santralı 

Yanında üç oda, bir mutbak, Bahçe 

Ve kuyu'yu havi 11 numaralı Ev 

Acele sallıktır .. 

Görmek için içindecile-re ve konuşmak için 

Avukat Salih Zeki Tugtekine müracaat edilmelidir. 

ıkH e 
Gazi caddesi sonunda ve solunda denize ve 

guneşe nazır suyL1 tesisatini. bir salon, beş oda, 
bir mutbahi havı 5 numaralı bahçeli bir ev ki
ralıktır. 

Görmek istiyenler içindekilere veya Balık

pazarında kağıtçı Hüseyin Cafer mağazasına 
muracaat etmelidirler. 

~ 
~ 

• 

G A U T H I E R V 1 D A L '111:111:1D• 

ANİLİN VE ALİZAı{İN BOYALARI 
EV İŞLERİNE MAHSUS HER CiNS KUMAŞ İÇİN 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

• 
•• u 

Umumi satış 

deposu: 
lstonbul Çiçekp z rı 
sokağı Altıp rmek 

hım No. 3-4 

Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı 
!~ Cumartesi ve P zar günlerinden maada her gün saat 

17 den 19 a kadar müracaat edecek hastaları 

UZUN SOKAKTAKİ muayenehane inde 

muayene ve tedavi eder . 

U DAŞ ! 
~ ··rk Hava Kurumuna Üye Ol 

... ..... - ..... ,,,,_, 
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