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Fiyatı 
4 kuruş 

İlin satırı 
5 kuruştur 

oanll i 9Çell aayılar 1 
20 kuruttur. 

' ... • 
Raltada 1kl defa eılı:ar • Siyasi Gazete - Trabzon e ıs ıncı :rıı - sa11 2s20 

BU GECE 

Yıldızda 

Leyla ile 
Mecnun 

Filmi gösteriliyor 

="'~~~~-=-~~~~~~·--~-=-=---=-~~~~~~~~~·--

Fındık kabuğu 20 kuruştur . 
Fazlasına satanları Belediyeye haber veriniz I 

• 

Alman 
Resmi Tebliği 

Odesaya hücum 
Devam ediyor .. 

Berfin 70 ( il. il. ) -
Sovyetler 7 eylülde ceman 
71 tayyare gaybetmişlerdir. 
11yni qün 111man hava kuv· 
vet/ari Odesada çevrilmiş 
bulunan kıta/ara muvaf fa· 
lciyetle hücum etmeye de· 
vam etmişlerdir. Şehir da· , 
hilinde ve civarlarda asker 
temennileri yürüyüş _haltn 
de kollar ve nakliye vasıta
ları imha edilmiş veya boz· 
guna uğratilmıştır. Rıhtım 
da müteaddit antrepolar ve 
burada bulunan harp mal 
zemesi yakı/mıştrr. Kırımm 
garp sahili açıklarmda 111· 
ma11 savaş tayyareleri dün 
Sovyet gemilerine hücum 
ederek altı bin tonluk bir 
ticaret gemisini ateıe ver· 
mişlerdir. Bundın başka 
onbin ve beşbin tonluk üir 
gemi de hasara uğratılmıştır. 

Askeri 
Vaziyet 

Londra 10 ( A. A. ) 
Annoyık askeri vaziyet hak
kında diyor ki: Finlaadiyalı · 
ların hıdoga ve omega göl· 
leri araıında ıivir nelorine 
kadar ilerledikleri iddiaıı 
Fin kıtalarının müttefikleri 
Almanların yanında taarru· 
za devam etmek niyetinde 
olduklarına hiç bir ıüphe 
bırakmamaktadır. Evvelki 
lece muharebeye bütün cep 
hede devam edildiiini bil· 
diren itidalli Sovyet tebliii 
R_uıların tobiye vaziyetleri· 
ıu ve gerek Leningrat ve 
&erek Odeaada mukavemet 
edeb~lmek kabili~yetine gü· 
Tendılderini ... ve bundan baı. 
~a ıonbahar muharebeıinde 
ın1aııca ve nıalzem~ce yeni 
tak-.iyeler ıevkedebilecek 
ikltidarda bulunduklarına bir 
a imettir. 

Bir A~e;ikan 
Gemisi batır1ldı 

Japon 
Matbuatı ne \. 
Diyor .. 

Tokyo 10 ( 11. 11. ) 
Roytt.r ji/diriyor: Japon 
matbuatı japonyanın üç!ü 
bakt ahkammı tatbik etmek 
ihtimali olduğu fikrini iza
leye çalışmakdadır. 11/man 
taraftart gazeteler. 11/marı· 
ya ile 11 merika arasında 
bir ihtilaftan kaçınılamıya· 

cağı fikrindedir. 11lbay Hay 
yaomuşi; endişeyi mucip 
şayuıl•rtn yayılmasmı tees· 
süfle ki!Jrşılamakta, hükü
metin ta/cip ettiği esas po· 
/itıkayı tasvip elmekte ve 
pek yakın bir buhram ön
lemek i~in halka düşnan 

memlek~tlere karşı hasma· 
ne hisler beslemeyi tavsiye 
eylemekdedir. 

Vişide 
Şayialar 

Viti 10 ( A. A. 1) -
Ofi Franıız kabinesinde pek 
yakında tadilat yapılacağı · 

na dair İşial altındaki mın · 
takada son zamanlarda ba · 
zı ıayıalar dolaşmakdadır. 
aalihiyetli mahfillerde bu 
şayialar takzip edilmiştir. 

Suriyeden 
Marsilyaya 
Viıi 10 ( A. A. ) -

Suriyeden tahliye edilmiş 
olan betbin Fransız askeri 
Marsilyaya gelmittir. 

Finlandiyayı 
T erkettiler · 
Helıingi 10 ( A. A. ) -

İngiltere elçiliği erkinı ve 
elçidk mensupları bu sabah 
tirenle Finlandiya hü"umet 

r 
merkezini terketmişlerdir. 

Qç lngiliz 
Tayyaresi 

Berlin 10 ( A. A. ) -
D. N. B. 8 eylfılde öğle 
ilzeri dört motorlu üç İngi· 
liz tayyaresi norveç sahil 
mıntakaıına hücum ederek 
büyük bir irtifadan birkaç 
infilak bomba11 almışhr. İki 
norveçli ölmüştür. 
~ 

ZİHNİ CAN Berfin 1 O ( il. l1. ) _ 
11/man tayyareler/ 7 - 8 
lü/ gece•i y11km S•rk"" ey
ma . wa ce
h n ~ırm/ beş bi11 tonilato 
acmınde düf:man t' 

Bir aydan beri Ankara 
ve lıtanbulda seyahat et
mekte olan Bar<> ikinci rei · 
ıi. Avukat Zihni Can ıehri· 
auao avdet etmiıtir. 

• w ICJret 
11emıı/a/ bıt1rmıJl1rtiır. 

Fmdık Kabuğu 
Doldurması da dahil olmak üzere 

20 kuruşa satılacak 
Bundan fazlasına satan veya satmak istiyenleri 

hemen Belediyeye haber veriniz 

Üç. Um. 
Müfettişimiz 

Üçüncü Umumi Jrfüfel· 
tişimlz S~yı11 Naııf Ergitt 
Erzurum yo//le 11nkora ve 
lstanbula gitmek üzere ev
velki sabah şehrimizden hr 
reket etmiştir. 

Um. Müfetti~imlzin bu 
sey11hatl, haber aldı41mız11 
göre bir ay kadar dev•m 
edecektir. 

Fındık kabuğunun çuva- durma ücreti de dahil ol
Jı daha yaz ortasında yirmi nıak üzere 20 kuruıtan sa. 
beş kuruşa satılmaya bat- tılacaktır. Bu fiattan fazla
landığını ve bu gidiıle kı · sına satan veya satmak is
şın kırk kuruşa kadar çıka teyenlerle karşılaşıraanıı. 
rılacağını, geçen sene OD derhal Belediyeye haber Mebuslarımız 
beş kuruşa satılan fındık veriniz. Nemelazım der ge· 
kabuğu için, dışardan gelen çerseniz, hem kendiniz za- Gittiler 
her hangi bir mal gibi faz . rar görmüş, hem de yurd· Birkaç günden beri ıeb· 
la masraf ihtiyar edilmemek- daşlarınızı mütezarrir et· rimizde bulunan ve gerek 
te olduğunu, binaen aleyh mit olursunuz. merkezde ve ırerek millha· 
fakir fukaranın yakacak Mesele üzerinde müste:h · katta tetkikler yapmıı vo 
maddesi olan kabuğun şu- liklerin daima hassas ve milntehiplerile haıbehallerde 
nun bunun fazladan fazlaya alakalı bulunması lazımdır. bulunmuı olan deierli meb' • 
kir temin etmeıi heıabına Ve bu alakadır ki, fındık usumuz B. M. Mecliıi Reis 
yirmi beş kurut gibi fahiı kabuğunun yaz ve kıt 20 Vekili Hasan Saka, Faik 
fiatla satılması karşısında kuruştan satılmasında amil Ahmet, Danit Eyibotlu diln 
sükut edilemiyeceiini yaz· olacaktır. akıamki Tari vapurile Sam· 
mıı, bu huaua hakkında ali- ı------------1 ıuna hareket etmiı, iıkele 
kalilerin nazarı dikkatini· lranda ve vapurda birçok zevat 
celbetmitlik. taraf andan uğurlan1D1flardır. 

Belediye, meseleyi ele Londra · 10 ( 11. lf. ) Meb'uılarımız SamaUD yolile 
almış ve encümen kararile Tahrandaki lngiliz ve Sov- Aıakaraya ııitmektedirler. 
çuval doldurma ve dikme yet elçiler/ lran hükümeti· 
ücreti de dahil olmak üzere ne anlatrmş/ardır ki Iranda 
hndık kabuğuaun beher çu· akdedilec~k mütareke ili· 
vah için 20 kuruı fiat teı · ı man kıJntrolı altında bulu· 
bit edilmiı ve ke~fiyet Vi · nan bütün elçiliklerin kapa
liyet idare ı heyetıDce tas tılması, hükmünü de ihtiva 
vip olunarak iktisabi kat'i · ey/emelidir. 
yet eylemiş ve kısmı mah· Deyli telgrafm siyasi 
suıumuzda ıörüleceii gi~i muh•rririne göre İtalyan 

Ömer kalaycıoğlu 
Uzun miiddelten beri 

ıehrimiz elektrik Şirketi 
muhasipliiini muYaffakiyetle 
idare eden değerli ıençleri • 
mizden Ömer Kalaycıoğlunuu, 
mezkUr şirketin müdilrlüiü· 
ne tayin olunduianu mem · 
nuniyetle haber aldık. Ômer 
Kalaycıoğlu halük ve cidden 
liyakatli hemıebrilerimizden· 
dir. Tebrik eden, yeni vazi· 
fesinde de muvaffakiyetler 

Belediye tarafından ilin ve Fransız elçilikleri de 
edilmiştir. aıni surette kapaaac•ktır. 

Binaenaleyh bu~nden Jran hükumeti !limanlar 
itibaren fındık kabuiu dol- hakkmdaki Rus. lngiliz ta· 

Hastalara 
Francala 
Yapıldı 

Belediye tarafından Be· 
lediye fıramnda hastalar için 
francela iymaline baılan · 
mııtır. 

F rancelalar 500 gramlık 
olup Taksimdeki Belediye 
ekmek ıa tıı dükkanında 
münhasıran haıtalara satıl · 
makta ve hasta baıına 250 
gram ekmek verilmektedir. 
Hastalar, tabibi müdavileri 
tarafından verilecek raporu 
Sıhhat daireıince taıtik et 
tirecek ve iaıeden vize et· 
tirerek Belediyeye iÖtüre· 
cek ve Belediyedeıa verilecek 
karne ile sattı dükkinından 
2.50 gram beyaz ekmek ala· 
~ktır. 

dileriz. 
lep/erme karşı bazı tered· 
dütler göstermektedir. 
~--=-'._..---==--==-=-====-~=========-===========-=:::s=-

Günün iz leri 

Dereden Tepeden 
iki o.rkadaı bir kahvede ot•rmuı, meHcuın har•"ti11dı• 

olacak, glksek sesle adeta ka.oıa eder t iôi ço.lc mahtm [/} ııglır· 
de• bahseaiıorJu. 

Bu muhavereden not edebıldi;im lcısı•ları •ıalııa · tlerc•· 
diyorum. Fikirludı iıuic2111 yoksa Jcab11 ~al kındileritru tıltl ir. 

- Bob - dillarin, şiir "' edebiyata vırdiJi mınff cere!Jana 
muvazi olarQk ikinci bir fcrilemege ıahit olduk. Onıtla 011l•r cıp 
luiatlarının J e; il hottri lcanıusların bile içerisine tılamJJdtkları 
aözl1ri o kadar t ür.el (/) tekerligorLar k i ıöılenilecek ıiizlerin ga· 
ruını dinlıgemeden hicabınızdan ölecak halı ıelirsiniz 

- A llah aşkına tııden 6ah11digor,.11 'l 
- Ôtuı kuruşun oarsa an lars ın 1 ..... 
- Gine bol - stiller tara/ınian mldafaa ıdlk11 f 11k.at bir 

tilrlü mddcıfilcri tarafındu m:ılai!Jeli arıltışılarnagcın bir dao:ı oar; 
.ski • gc11i daoası • 

- Egg ıonra ? . . 
- Sonrcuı ıu lci eski ile g e11igl birilirindın aıırabıltnelc ııln 

çok pratik bir usul keşfedildi. 
- J;iz " " öğrenelim ıu uıuiü; 
- Kolag fila11ca tariht•n ""' her n• ovıa t11ldtlir ••"•" 

IOlll'Gll ,,,., • F. - talr. 
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Ankara -Erzurum 
,Yolculuk Duykuları 

Oet•• u11d1D denm hasında bulunan dereyi ve ' 
lfnkar11 Erzurumu birleş- karşı~/ dağfart kuş bakısw· 

tira.1 çelik veterler yakında .le 9orsek insana tayyare
Trabzon/11 Erzurumu da ken· deymiş his sini veriyor. 

Karadeniz Fınd kları 
ziyan yapan hayvani 

Zararlılar 

a Alman hava 
Taarruzları 

Berlin ıO ( il. il. ) -'. 
/liman savaş tayyare/eri 
B Ey/al gecesi lngiltere ~e 
lskoçyanin bütün şark sa· 
hilinde Britanya limanlarına 
taarruzda bulundıuştur. Tat 
mis hun berg nehrinin ma· 
usalmda buluna• bir çok 
limanlara ağır çaota bom· 
balarla hücum edilmiştir· 
Lıman tesisatmda büyük 
yangınlar çıkmış ve şiddet· 
li infilaklar olmuştur. Bun· 
dan başka bir çok lngi/it 
hava meydan/arma da mu· 
vaff akıyette taaruz edılmış· 
tir. Hangar ve sığnaklara 
ısabetler olmuş yangınlar 

çıkmıştu. Diğer bazı sava~ 

tayyarelefl iskoçya sahılı 

açıkıarmda beşbin tonluk 
bu tıcaret gemisı ve plimut 
önünde de kafıLe içinde 
gıden altı - sekızbin ton 
hactniade diğ1r bır ticaret 
gemisi batmJmıştır. Her 
ıkı gtımiye de tarn isabet· 
/er olmuş .-~ ikisi de der· 
hal batmı~·tır . 

dl rıh11sın11 alacak Van . Tayyareye b;nen/erde Zigan 6Ören fidan solar ' 
Hai<klrl mmtakalarıda bu bıllrlerki her şeyi yüksekt ve kurur. Bu gibi fidanları 
saifC/ete kavuşacaktır zın- gôrmektede bir zeı k ~ ;n topralctan el ile çekip çı· 
r:elı!rim. Ziganaya çıkarken ve ~r ır. karmak kolaydır. Zira kök.-

Cumhuriyetin feyzi/e kı · ken yo/laruı h ner- ler yenilmiş ıve harab ol. 
bir müddet tarfınd E l emen birçok muştu ... Ncşviinemasını ile· sa il k le a r· }'er eri beton korkuluk/arla , 

ıuNm n araya ya /aşmış cevri/mi(;! ı...1 ~ . • mal eden larf toprakta pup 
h il k E w- " uugu f ıbı ihti· ve1a ut " ara rzuruma yat işcl/er , b olur, !cahiller haziran ve 

çe.'lk kolunu uzatarak onu disinl gös~ :rm u~ala~d' ~en- temmuzda aç~rlar. Kô.hille
baj•ına basmışt/f. ~ e te:lır. Zıga· rin uzunluğa 3-4 santim· 

lfnkara Erzurum yolcu- namn ge~t.k yolları ve ge· dir. Kanatları üzerinde be· 
luf}unu yapanlar iyi bllirler. rek emnıyet tertibatı yol- gaz Lekeler bulunur. Akşam 
ki ı·enln bazan kalabalıkta ~~ıa;ab ~fak bir terettüt üzeri ses çıkararak uçarlar. 
olftf memurları tarafından ıss ı.e vermemektedir. Antenleri Qelprıze gibidir. 
hallan her taba/tasına gös- d Trabzona gelince bura. Çare : larflarına karşı 
terlle11 nezakt.t kabili imkar rZkl inli be ımı ve seferber· şimdiye kod ar müessir bir 
de4ildir. Bazı yolcularrn ; ten birlcJç ay evvel vazi- çı:ıre bulunamamıştır. Vaki 
h~$in muamelesine tesadüf eyle fbulurıduğum güzel ·bir teclbir olmak ii~ere top
ett/kleri halde nazik cevap· Trabzon ş~ hrinin 0 zaman rakları sürme veya belleme 
/arla onlarr itidale daret ki_ ve ~imdik; duygu ve gör- esnasında bulunan Zarfları 
etntt!kte re vazifeyi her şe . duklerrmı ikinci makalemde toplayıp ezmektir. Kibriti 
ye tercih eden memurla- razanm : karbon dar sahalarda tat· 
11n ferağatlarım burada tak- =- Dr. Şükrü Göksu bile edilir ise de bahalıdzr, 
tir e_tmeden geçemem.,· =---~..;;:;..;.;--.:;;;.;.;;;;:,.:...=.;.._ ... ı fle nebatı yakmak tth!ikesi 

Devlet Transit volunu ngiltereye de -oardır. Bundan maada 
Eızarumdan Trabzona ka. A sabah erken ağaçları sallı-
dar olan 325 kilometrelik iman hava yarak luihilleri yere serii· 
yor~uluğuda hiç bir rakit H.. miı bezler üzerinde topla-
üzücü bir şekildı değildir. UCU mi an maktır. Bu ameliyeyi hirktrç 
TJ .tiılllk Ye her birinin fe· l defa kalıiller gazın zuhura 
roh bir surette oturacak H ondra 9 ( il. fl. ) - g•lı'nce ve yumurtlamadan 

ava ve d h·r .. 
yerl "ulunan otobüsler te- zar ti .. 1 11 emniyet ne· evvt.l yapmak faydalıdır. 

/. d . . ' . e er11trn teb/' -. D .. m ~ Yesarsmtıst ıgerıerme gece d~ ıgı: un Hali hazırda niğde'de 
nisletle pek az olduğu gi· 1 İ . uşrr.Jn hava faaliyeti ba haşereye karşı birkaç 
b. .. ,J • nqılterenin ve j k le l ı 18otorue yanan mazotun k . . s o;.yanm sene devam edece o an 
kokisu bile hissedilmemek- ~~1 Bsahılıne iahisar etmiş mücadele tecrübeleri yapıl· 
te • söferle muavininin ır. u sahilde ve cenubu maktadır. ,.. şark~ 
Defet Demlryol!ar1 memur. k I mın takasında bazı K 1 v b .. cegv i 
ı.11,dan olup vazifelerinde zo talara bombal4r atılmış iZi CQOÇ O 
cidtli re nazik bulundukları tazı 1hasaı 1 mucip olmuş- ( Agelastica alni) 
içinl otobüs içerisi seyahat ur. nsanca zayiat azdır. Maci renkli 5-6 mili· 
mıildetince muvakkat bir Al -- metre azanluğanda bir bö· 
ıi/a otlası hissini vermek- • manyaya cektir. lar/ları siyahtır, ye-
tedlt . 1 

1 
ıile çalar. Üç adet göğüs 

f 'rzurumdan Trabzomı ngi İz hava aya;ı vardır. Lar/ların ve 
/cı:Jır olan muntazam şose H kahillerin ziyanı kızılağJç 
10

1
11nun beher 100 a:etre·'t ücumlan ve fındık yapraklarındadır. 

sin'e süpürgeci ve icabmda Haşere kışı kahil halinde 
lcu • serpen ufak tamirle londra 9 ( 11. il, ) - toprakta, yaprak ve yosun-
ugreşan bir iki işciye tes!- Hava .. ne~;:etin ;n bildirdiği. lar altında geçirir. Jllcba
dEür·~ ettrıemelc kabil değildir. ne gorel ı . bombardıman harda çıkan yaprakları yi 

ı1ru d tayyare erı 111man hu-k ~ k d l'k d ·1c der .5on-d ~ "' an çı/cmca bir müd· umet gere e ı e~ı e · 
Y~~sonra KOP dağımn en merkezi ~zerine gece van- ra yaprak altına smrı renk. 
ÇIJI(~ nolcıasında FEVZi ~tndan 8blf~~ ~vve/ gelmiş li yumurtalarını kovar. Yu· 
gibi su lf.K Çeşmesinden buz ıer ve . !.'r ım .~abahın ilk marta/ar topludıır. Banlar· 
dıldkı J.~e/c ve ıorada 5 saatlennden evvel te1ket- dan 10-15 gün sonra çı . 
ret'Delc ~,. en;p etrafı sey- memişlerdir. lngiliz tayyar kan larf lar yaprağın et ve 
lcıztnrna:Yattan bir gün /eri pek iyi tamdıHarı ba:ı derisini yerler. Yaprağı is 
tın s.>nra ~~Yo!. Bllyburt- noktaları takip ederek şeh. 1/celet haiine getirirler. Larf. 
dere ı,er/ı; d rnuşaneye bir rin merkezine gelmişlerdir. lar topla bulunurlar. .)011. 

lcibt.1 n/dilnı en ŞOfeu/ t• . B · b. k baharda toprakta pup olar. 
• r .. ıraz sonra lfÇO Yangın-

ufat ~• _ 1Yor. Gürnü~hane ı b lh lar. Birkaç hafta sonra hö· •• , mu .,. ıar çıkmış, ve i assa ş~h· k 
ııvruıudur 8 r bir Vila)'et cek çıkar. Böce/eler te rar 

_ 14 b · urada h rın. tam ortasında bir tane k r topra 
ru ~ it Y•rıl/i er gö. si çok şiddetli olmuştur. gapra ger ve son a . 
ettill /r/n •ı rJe dei8/et öa ir.erek kışlar. Senede 
,J • u zarnand - • 
ua llmrın lcin a Ora- T bir nesil 'Oerir. 
ve ıme/c $1Jrfedfaltşılrnış obrukta Çare : Pek fazla zuhur 

1. Tı 1 "1lşt/r B l 
ra 1 Oro/u gectilct · u Kahiıe 9 ( il. A. ) ettiği zamanlarda ağaç ar-. 
,. Zlgın11ya Y• o eıa son in .,. da o.~ yüzde kurşunlu OT· lcoc _gı ız ortaşark Um. Karar. 
,, lrrmınmak ue b,J:. ll da. gah· . Jenik püskürtmelidir. 

r uy/ '"in teblig" I : T obruk 
zkel ,,re PÜrüsıoz yo//ae 9ü- rnıntlJh d _ Not : Fındıklarda şimdiye 
Orı Orl 

" 
asın a du(;!man ton. k 

. u ve akli b· e CUsu b' 'il' ,., adar sögleniğimiı haşere me- l .. şınd ıraz daha faal bu 
d ;:_ur lir taraftndan id a /urarnu t _ /erden maada ziyan gopan 

e l'CfJ Olobu· . . are bo-.b ş ur. Gundüz düşman d h k le h 
Yükı•l k s ıcertsiııde ··• llrdırn · . a a pe ço a~ere oe 

.. me ve .. le 1 Yaptl/cl an tayyarelerınin hagoanlar mevcutlar . To,,,../ L .tu se dikçe an altı h.. h 
·.- "'Habasıyle münta. rniıetsiz h ucum e em- Ev hayvanları bahçelere 

ı rnuıtur. asa,.,, mucip ol· s-ılıoerilirse bunlar lcö'rpe 

/illderi gerlcr. Fidanlıırı 

h'lrab ederlu. Yaprak ve 
çiçekleri yerler. Bunları bah 
çelere sokmamalıdır. 

Domuzlar fındık yerler, 
toprağı kazıyarak /idanları 
çıkarırlar. Mücadelesi sürek 
avlariledir. 

Fareler de halıçelerde 
fındık anbarlarında. %ig~n. 
yaparlar. Mıicadelesı %ehırlı 
gemlerledir. 

Literatür 
1 - Ba.lachovvsk9, in· 

sectes naiıibles aulcs plan 
tes caltioees 1936 

2 - Bakir Alican. 
Ziraat mücadele lcursu en· 
tomoloji dersleri 1940 

3 H Giresun - ov:ıs, 

mıntakasl fındık ağaçları 
hakkında tetkikat ve Gire· 
sun mıntakası fındık ajaf 
ları hayvanat mecmuası 

930,931 
J.(tanbal fen fakültesi 

mecmuası. 

4 - Kazım Bula.tay, 
Fındık dikimi ve bakımı 938 

5 - Sorauer, Hand-
buch der pfianz.enkrankhei
ten Bd. iV u. V. 

6 - Ziraat kong1esi ilı· 
tisas raporları 931 

7 - Muhtelif raporlar 
fJe talimatnameler. 

- Sonu var -

Veniyol Gazetesi 

- =>"' 

İngiliz hava 

Taarruzları 
Berlin ıo ( il. il. ) -

Dün gece lngiliz bomba 
tayyareleri lllmanyamn gar· 
binde ve merkezinde bazı 

şehirler üzerinde uçaralt, bil
hassa potsel mıntakasına 
bombalar at.nışlardır. Sivil 
halk ar.asında bazı zayiat 
olmuştur 

• 

Yazı işleri Müdürlüğüne 
28 Ağıutos 941 tarih 2822 İayılı ga:ı:::etenlzin beşinci sütunun 

da ( Yerli mallar paz:zrınzn is/aiti lazımdır) ba,lıklr, :alıri D~ru~ 
· lı .. ;kayet ba.,lıklı ve mriessesemisi alükatlar eden ıkl gazı ıntı. rm:ı::a " .. 'h' r 
şar etmiştir. Bu .vazı/arda bazı eörüslcrin taıhı'h ve .':.vır ıne .uı:~m 
gördüğümüzden bu yazımızın matbuat kanunu mucıoınce aynı ıu· 
tunda neşredilmesini reca eyleri~. 

1- Parakende satısımı:ı::: müştuİ•İn elindeki lıüviget cüzda~ı 
- -1- merrulıat uerilmek suretile gapılmakta ve bu usulle bır eoru up ,, . J 'l 

kişiye üç ay içinde bir defadan fa~la mal verilmemeıi te~ın e ı • 
memektedir. Hüviyes cüzdanı ibraz ederek ve üç ayda bır aldığı 
8 10 /iralik malı kendi ihtiyacına kallanmıyarak başkasına sulan 
bir adamın ba hareketi takbih edilebilirsede ba hureketten mileu•· 
semizin kabalıatlı görülmeıi dofru deiildir · 

2- Bazı m!murların mal alnmatlıkları ileri sürülüyor, Müeı-
İztt mal almak üzere mü•acaat eden vatandaşlar arasındtı 

sesem . , , ·ı . · 
1 

h 
memur, işçi uesaire diye bir /ark gö:ı:::etmıgo".· ve lr a ıst sna er 
muracaatı karşılamak Jevaplamaa için çalışıyoruz. Hatta bu gü:ı:::den 
saat 17 de tatil edilmesi icap eden .. tış ek.seriye 18 e kakar deva• 
etmekte ve Jcagıtlıırımız.ın işlenmesi içinde ıaat 19 a tkadar bütün 
memurlarıu dairede çalışması mecburiydi hasıl olmakta ee yıne 
bu !JÜ%den cumartesi pazar tatillerinde bile ekseriya çalışılmaktedı~ 

3- /%dihamı ön/emele için t1itrlnin kaldırılması golund•kı 
tavıİJle y enizdir. Bu İş tehacümü önlemek irin ameli bir tedbir 
de · i!dir. Esasen mağazanın içi müşterileri isti•p edecek kada: 
mffsaittir. fztiham mağaza açılmadan önce ilk nö6eti almak istı. 
yenlerin birişmiş oldukla11 bir sırada ıörü,'müş olmalarından do· 
ğan bir düşünce olsa gerektir. . . 

4 - /kinci bir tavsiye .olarak lıcarethunelere fazla mal uırıl
mesi şekli ileri sürülmektedir. Devlet lıtilısalle mütenasip c-e bütün 
memlekete ,amil bil' teozi sistemi kaba/ etmiıtir • . Bu sistemin ve 
mılctarların değişmesi isİihsaUn artmasile ve uma mi merkezin oe · 
rcct~i talimatla mümkün olduğundan bu hususta mağazam1%tn 
yapacağı bir iş goktur . / 

Hulusa olarak beyan ederiz.ki: Mıiesseıe'lliz .elin~elci. tal!m.~t. 
dairesinde ve inliün kadrosunun anlagrf'I mıJstenı l bır ıı bırlııı 

z.ihnigetlle çalışmakta oe vatıuıd aşlara in;ılcanın ~%am i ."isb;tinJ• 
kol•glık gösterm~gi baş vt:ızife bi[mektıJ,,, Va~ıyetl bıldirrr sag· 
ıılcırımızı sunan~ • 

Srimerbank Yerli Mallar 
Pa~arları Müesseseıl 

Tra~zBn Af a;a•a•ı .Şefi 
O. Durıu" 
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Ziraat 
Ban asından : 

Tnrklye Cumhuriyeti Ztraat 
Bankası SQrme ı fj ın ma 10 

u aralı seaetle borçlu Kadnul 
• k07Dnden Yakup çebl oğlu H1ı

ıe7la Ye Hemşireıl Rabiaoıo 
bir döuüm iki evlekllk. Kadııvul 

abıılleıl nam mevkindeki bir 
kıta tarluıoıo dOrt hissede Oç 
bl11 si ınaraş köyi1nden 33 nu· 
maralı aenetle borçlu s ymeo 
ğlu lbarm bene clnnnd kl 

Qç dOnllmlQk iki parça tarla ı-

ın tamamı ysratnr köylloden 
4S numaralı senetle borçlu M ı. 
la Hıs n oğlu Hasan oğlu Sal 
din bııclalia a c\var nam mev
kilndekl iki dö•Qmlük bir kıta 
tarlası kah ura köyünden 56 nu
maralı 1emelle borçlu lımııll da· 
71 o~lu b:zet karııı ElmH " 
lımaU dayı oğlu lızetln hame 
Onnıadekl ou döııOmltık bir kıta 
tarlusı Tlıera köyUoden 61 DU· 

m rah ıenetle borçlu ls ail 
çebi oğlu Halim beyin hane 
onnodekl on dOnQmlQk tarlası 
aaaraş köyünde 73 numaralı 
senetle borçlu travzıcı o~lu h · 
medla hane öaQndekl iki dö· 
nQmlOk bir kıtı tarlası kadavul 
köyQoden 74 numaralı senetle 
borçlu Yusuf o~ullarından Mus· 
tara o~lu Mustafamn hane onan 
deki beş dönftmlnk bir kıtn 
terlesl\e oç dönümlük maa ze· 
mlo rıodıkhğı gr>l osa matıallc · 
ılodeD 75 numarolı Hnetle borç 
ıu karı Ali oğlu Tursu• oğlu 
Mus~aranıo baoe önUndekl l kl 
pıırç11dıı Qç dönQmink to~lnıı 
zavzaka köyUoaen 89 numaralı 
enetle borçlu bazı oğlu firar 
oğlu klbarlll hane OnUndekl bir 
aönUuılOk bir kıta tarlası bu 
murg!D mılıallealodea 97 DU 

maralı senetle borçlu seymen 
otlu A~lı oaıu Yakubun çeş· 
me nam meTk.llndekt iki evlek· 
llk ikl'1> rça tarlası makavla 
köJOtodea 98 oumıuah senetle 
borçhı lsmail cebi oğlu ~usta· 
fa oğlu Ferbadın dört dOoUm· 
ıok bir kıln tarlası kahurn kö· 
yQndeD 121 numaralı senetle 
borçlu Abm t ğullarmdan Os· 
man oğlu lııetlo bane onnnde· 
ki oç dönllmlllk bir kıta tnrl sı 
olfra köyOoden 122 numaralı 
senetle borçlu ıeymen oaıu 
ce111aı ve hemşireleri mllk.er
rem 10 Zebranın hane önünde
ki ıeld• döDOmlQk bir kıtn tar
ıaaıoın d6rt hissede Uç hlssesl 
kıdatlll köyllndeo 123 numara. 

11 senetle borçlu Ahmet oğlu 
Qsmaoın kı~lnrı Firdevs ve A 
Uoio baoe önllodeki 8 dönnm 
lök bir ktla t rlosı Kadavul k . 

111
adeD 126 numaralı enetlo 

borçlu ôıner oğlu bekar oğlu 
Jılehmedln lı ne Onllndekl dört 
doonoıl k. bir kıta tarlası yar . 
k r köyQndeıı 161 numaralı se· 
n:tle borçlu Alibey oğlu Yakup 
oğlu ferbal ve All bey o~lu 
lsaıail ıuıı Folmnnıo hane OnQa. 

1 00 
Ud dOnQmlük bir kıta 

dek
1 81 

buıııurjluD mahallesinden 
tar• 
170 

oumarıh senetle bor~lu 

e n o"lU Hnol Hasan ve 
ıeYID • bidsedarlırınıo iki döot>mltık 
bir kıla tarlası kokuda köylln 
den 17 nuoınralı senetle borç. 

( VEN1YOL) Sayfa 3 

artırm Gayrimenkul satış ilanı 
Kıymeti Mw. 

ile 
Mahallesi Cinsi Mıkterı M.2 M. N. Tahrir N. Kıpı N. Llrı 1:. T. 

·- - -----
Kemer kaya 
MOhlttll! 
Es vak 
E Yak 
Çuşı 
Es vak 
Es vak 
Yeni cumal Z. 

.. 
Iıkentler p 
Sotba 

... 

Yeni cumai Z. .. 
Sotba 
Yeni cumal z. 
Yeni cuma 
Yeni cumai Z. 
Bostepel B. 

. .. 
Bostep i b la 

.. 

.. .. 
Yeni cu al B. 
lık od n paşa 

Argalya koyu 
.. 

MQbittlo 

Şatır 
Müblltln 
Golo otlu} 
Cami clvıırı 
Sipahi pazarı 
Saraf oğlu 
Ca i aralrğı 
Malkoç oe1u .. .. 

Malkoç cıkmaıı 
Yeni cuma 
Oklu dere 
Yalı 

Malkoç çıkmazı 
Yeni cuma 
2. no. çulha 

Malkoç çıpmazı 
Yeni cuma 

Malkoç çıkmazı 
Mahaatır 

.. 
Iran C. 

.. 
Kırbııtnl 
Mnnsstır 
Dik sokak 
Ahrivan dere 
Manastır 
Kaptan 
Lt onlıı 

ZPytlollk 

Hanenin 56 H 14 H. 
•. 960 H. 304 H. 

Maea:r.a 

.. 
Hı ne 
Ar ne 
Arsa 

. . 

' llı1no 
ArH 

• 
Ha e 
Ar11 
Hane mon bahçe 

• • 1 

Hane 
Hanenin 7,879680 H. l. 

H911435 hissesi 
Han ni 3 H. 2 hissesi 
Fındıkhğın 3 H 2 H. 
Hıınenl ıı 16 H. 1 

57 iS 
57 45 

7 25 
74 
40 20 
H 36 

101 75 
91 

186 
204 
S31 
136 
103 
241 25 
100 
84 

212 50 
69 i5 

310 60 
1858 
156 65 

72 
171 
226 60 
210 
ıoo 
142 50 
415 şo 
103 50 
42 

103 41 
67 

919 
172 

00 

41 
T'l 
11 

' 7 
4 
7 

g9 
6:.l 

419 420 

12-/~-15 
36 67 
112 
88 89 
105 
94 
·ıs 74 

78 19 
84 ~5 

sı-12.33 
28 

63 64.87°88 
41 
98 69.70 
10 
71 72 
45 

2967 
2030 
2563 
1243 
2046 
2039 
118S 
2C66 
2034 
2068 
3057 
3027 
i028 

2966 
3052 
.J023 

S025 

772 

2 
4 

' 32 
2 
l 
1 
1 
~ 

7 

14 

14 H. 506 25 
JO' H. ,75 

760 
500 
.C50 
7SO 
675 
450 
•50 
80 

175 
2S.l 
30 
60 

300 
100 

60 
150 

20 
30 

150 
25 

180 
76 

100 
60 

270 
60 

25 
17 19 

!fi 

720 
360 
300 

8 

125 

15 

HnlneH. 95 

., 60 

.. 40 
1 ıtiıH 4G 88 

1ıl 
M 
)ı( 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
?ıl 
M 
M 
M 
)( 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
lıl 
~ 
M 

Lı 
Yukarıda cins ve e sarı yıı zılı gayr imenkullerin mOlklyctıerl açık artır a ıuretile Te peein bedelle •• beş gQn mtddıtl• 

sa llığn ~·ıka rılmıştır. lbnle il · 9 • 941 tarihine mllsndit perşembe gQoQ saat 14 de gapılncağındBD taliplerin 1nmi ıaeıkQrde yOı 
de 7,S teminat makbuzleıile birlikte Derte rdnrb kda toplanacak komisyona muraeaatları. 4 4 

kadnvul töyOoden 39 numaralı 
senetle borçlu lsmall çebi oğlu 
Yıkup oğlu Toblrla dört dö 
oOmlOk hane öaOodeki bir kıta 
turlnsı ZADlkl köyOnden 96 nU· 
maralı senetle borçlu Oım•• 
<ığullarından meeit oğlu Şükrü· 
aün hane önünde sekiı döatlm· 
lQk bir kıta tarlası zavı.aka kö· 
yllnderı 2362 numaralı ıeaet1 e 
borçlu bnzl oğlu Yusuf klZl Aıl· 
1enio hane Oollndekl bir dO 
na ınk bir kıta fındıklığı zn. 
ııska köyünden 2390 numaralı 
~enctle borçlu bazi oğlu rtrar 
oğlu Hnllmln mareuba kOylln· 

deki bane önllnde iki döntımlUk 
bir kıta tarlası makııvla köylln· 

den 2423 numaralı t!&::ı~tle bcrç. 
lu bnci oğullıırındıın Ali otlu 

izzetin s:rt civerında dört dO· 
nnmlUk mea zemin bir kıta 
fıodıklı~ı ile ylne Dört döoQm. 

ı k bir kıla tarlası kndııvul k.ö 
yOnden 2528 num rıh aenetle 
borçlu Ahmet çebl oğlu Ali 
ve hemşiresi E,ibenin hane 

öııUnde ıeklz dönUmlQk bir Jı.ı . 
ta taılaııı humuriAn mahallesin· 
den 2536 numaralı senetle borç 

lu çakır oğlu Sllleymın oğlu 
Mebmedla 701 civarındaki üç 
dOnllmlQk bir kıta tarlaEı huvrı 

köyünden '!560 numaralı senet
le borçlu ç.olıık oğullarından Ali 
oğlu Mehmet refık.'ın hane el· 

varmde Uç dönümlllk bir kıta 
tarlası bumurgtlo mahallesinden 
2564 numaralı senetle borçla 
körbcklr oğlu Ömer otlu Tem"l 

ve blssednrterıoıo bane önün 
deki yedi dOnümlük btr kıta 

tarlası göneşern kOyQudeo 2607 
numaralı aenotle borçlu haci 

molla oğnllarındıın muhittin oğ· 
lu l llbtn bnoe önftndekl iki 
evleklik bir kıt tarlası banka-

azarhkla Gayrimenkul satışı 
Miktarı Kapu No : Kıymeti 

Meh llui 
lak.enderp•ııı 

Sokağı 
UzuHokak 

Defterdarhktan : 

CiD1i 
Bir bap lııaae 
•aa dültkin 

.M. 2 Eılti Y Hİ Lira Kr. 
44.oos 4i7-T ı-161 ıaso oo E 

457.2 _165 ,57-!S 

Yu'-arda ei t!s ve evsafı yazılı gayri meııkuHla bedeli pışia ö~eaınek bre pazarlılt 11retilı il· 
tııı bir ay temdit cdılmiştir. 

ihale . 26-9-941 tarihine müsadif Cuma güal aaat 14 dı yapılaoatındaa talipleri• yivmi 
mez'f.Ordo yüı:dc 7,5 muvakkat tcmhaatlarile birliltto Defterdarlıkta toplaaacak komiayoaa müracaatları. 3.4 

Gayrimenkul satış artırnıası 
M\lttarı K. Jfo : U. K: Kıyaeti 

Köyü Cinai H. M2 Eaki Y eai Lira Kr. 
Sotuksu Tarlanın Nısıf hisaeai !06ı 20 l 20 00 B. 

., ,. Tarla ma otlağın nısıf hi1Seai 9792 196-197 90 Ot ,, 
,. ,, Bir bop harap maraba heneıinhı n11ıf lııieaeai 100 i5 61 56 00 ,, 
,, " Tarla ma otlıı.ğıa ntaıf hi11eıi 1507.50 70 8 00 ., 
,, ,, TarlııEuD nısıf lıaiııseai 1 1794 194-195 100 00 ,. 

DEFTERDARLIKTAN : 
Yukarda cins ve evsafı yozılı ıeayri mHkuller peıi• bedelle ve ı~ık artır•• auretile lS rln 

müddetle tizeyedeye çıkarılmııtır. 
lhale : 22-9-:9~1 tarihine ~üea~if. paaarteai rüat aaat 14 de yapılaeıfıadaa talipleri• yövat 

mcıtldlrda yüzde 7,6 temınat makbazlarıle bırlıldo deftertlarlılda loplanaeak kemiayeaa mlraeaatlan. 2-4 

ilôn · 1 Memur ve mustah-
Trab:ı:e Tapu Sicil MuhıfızlıtıadaD 

Celal Abanuz namına bilvela· 
ye Babası Haaaa Abanıız tarafaı · 
dan srayri resmi aurette Kayıeri· 

dem alınacak 
li otlu Multafa kı:aı Nimetten aa· 
tın aldıtıadan bahıile teıçiliai ia
temek.te olduğu Kiaarnll köyüııde 1 

Vilayet Makamından : 
ıarkan Abaauz oflu Ahmet Ce· 1 Trabıon ,earlnde açdmaıı mukarrer toprak aııısullırl 

. . Oflıl teşldlltıadı ; 
mal ve kısmen sahıbı ıcnet Aba- A · k li~l " ti •5 - 100 J'lnı memura Ye e ıper 6 • uere o 
auz otlu Celal otlağı ıimaleıı Muhasip Tezaedarlık, ,, 60 - 7 5 - IS 
Abaauz otlu kızı Şöhret vereıe•~ Depo aemurlutu. •• 50 - 60 
tarlaaı Garbcn ,Kireçbace ı•ıuı Kantarcı, ,, 30 
cenaaea yiae Abanoz oğlu Ah· Depo Bekçillll, u 15 - 20 
met Cemal fıadıkhğı ile aıahdat labdem H~:;~:~h~~· lıtltıdam olunmak nzere me•ur vı mD•· 

nvelc:c tarl~ şimdi . iki bap baae Bu •azifelere talip ve memurin kanaoundakl memurluk 
maa bah;eı:ıın auretı tasarrufunun evsaf ve şeralllnl nalı bulunanların aıatıdakl v111Uarı balı bu· 
keşif VJ tahkiki için 20 - 9- 9U lunaııların aşaaıctakl vaııfları haiz bulunmaları şarttır. 
Cumarteıi rünü mahıılli o memur A. Aj1tııı memur n ekıperlltl l9ln mısır, fasulJa, u.n alı~ 
ıöntierileceğindcn her hanıi bir ve eatıızuna, enelce flllen Japmıt olmak, bunların clatinı, aevı
hak ve alilcoeı olıın veya bir ta. lerlul, ayıpltrını Ye arızalarım tefrik Ye tayin ve muba~a1a1 b:.· 
aarruf iddiosıada bulunanlar varsa suslarına muktazl bilgi, mumarese ve idari tecrubeye sah PO aa•1 • 
keşif gününden evvel Tepu ıicil B. Muhasip - veznedar. Ajtasın mubaaebe ye pırı lf1 1

1

4" 
l i Ö ı.. d ed b beJ• vukuf H teorU~el • 

Mubıfızlığıaa veya keşif rünü ma- r o resen g rece. ırec e mu aae 

ta oğullarından çavdar 
1~eh0aıedln oğlu temelin hane 
önündeki iki dönümlük bir kı· 
tı tarlasının altmış hissede kırk 
beş btssesi zırha mahallesinden 
34 oumarah ıenetle borçlu çeh. 
reli otullarındao H san oğlu 
Hakkı n Yusuf oğlu Basanın 
Qg parçada Qf dOnQ Uılı tarl111 

mız 5202 yılı ltanuaunun 40 nol 
maddesi mucibince t rlbi ilan· 
dan illbaren kırk beş gnn mnd 

detle eçık arbrmıı ıuretlle sn· 
tılığa çıkarılmışhr. Talip olaı:ı · 
ların Jh le gllnU olan 20 ıo 941 
pıızıırtesl saat 16 1e kadar rDı· 
de yedlbuçuk pey nkçesiol mus· 
tabseben 'fllrklye Cumburlyetl 
Ziraat Bankaaı Sarmene ajın11· 
ıı muracaatlırı Uiıı olunur. 

h il
. d _ t z ı m d ı r . 

a ın c memurumuzıı muracaa fbtl 
etmeleri ilin oluaur . D. Bekçi; yukarıkl loleri anlam111 1&btbl tere r. 

Vuttaş ., 
Tayyareye 
yardım et 

Bu evsafa balı olın taliplerin birer lıtldı lle VU&7et• 
mQrac at etmeleri uan olunur. - -

SIHHI MÜZE AQILDI 
Park karşısında buluııao ııbbı mQzealo c.;umarteıl, Pasar Te 

Perşembe ıınolerl 11batıtaa akşaillı 1'8'iar ıl1aretıllırt ıç'k ~ıı· 
luadut11 1l4u olunur • 
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Trabzon Ticare 
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2 - Bu 
a) 1 
b) 1 
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d ) 1 

is te kliler 
ıorebllirler. 

3-Eicsll 
a de Trabzoı 

4 - Ek 
s - Ek 

auvakkat tem 
ııatıdakl vesi 

T icare t 
1ıuıt1orıaanude 

lsteklllE 
darlıkta mute 
ilin oluaur. 

Dl~ 
Açık e k e 

tıllP zu\uır • 
gelirke n ıeb 

Mıvslml 
sayılı kaoooı 
perşemhe g~ 

Gümri 
1 -

aurlfetler l 
ıa c akt• 

2 -
lsta11bul, lııı 
ıacıktı 

3 -
ııraıını ve 
1ıaaırak 11

' 
.tirde ıttare 
yet ol•1Y1cı 

4 -
tercib ~dile 

;:, -

ıırı halı ol 
,ukatırt• ya 
,abadetoam 
tetdi c ta•l 

N OT 
ı.tek 

terUllllt ol 

1oraı•I• 1 

lı sllll !!,!!. ;._ 

Vii 
vua1e1 

JHlDl k ar( 
ıecektlr. T 
dık\18 I OD 

5 
park k 

ZF 

Pıqıab• 1 

lll~··· ~-- "''•"' 1 

C VEN1VOL) 

Gayrimenkul satış ilanı 
Kıymeti Mu. • • ~rtırrna ile 

10 Ey\ü\ ~41 

Kız Enstitüsü ve Ak~ am 
Sanat okulu müdürlüğünden . ~:.~·~:ı~·~~;~·;~::;: ~ ... ;ı •. 

ilan 

Talebe kayıdma başlanmıştır p t• • cak gayri menkulun ne olöu~u : 

Ç b C .. l . · azar esı Nefsi kono köyünde mevcut 
arşam a, uma gun erı saat 9 dan 12 ye ı3 topunun temmuz 941 tarih ve 45 

den 17 ye kadar devam eder. lstekl'I . numarasında kayıtlı köy civ&rında 
k .. .. td .. 1 erın mez- tarafları : hendek, ırmak, kaban 

ur gun ve saa e murocaatları ilan olunur. 4.4 ve Mustafa ile mahdut 660 nltıyüz 

T L elli lira muhammen kıymetli S776 

icaret isesi tamirat eksiltmes"ı metre murnbbaındnki tarlcoın 12 
hissede 1 bi1Scsi ile ayni köyde 

Trabzon Defterdarlığından : mevcut va tapunun temmuz 941 

1 - Eksiltmeye konulan 998 Ura l I tarih ve 46 numarasında mukny· 
1'rabz.on 'rica ret Usesi binıısımn ta mır ekslltkıır~ş bedeli keşifli yet 1650 bin altıyüz elli lira mu. 
le ve pa:ı:arhk suretile yapılacaktır •esı bir ay mUddet ! h L tı· 27ı:: 7 t 

2 B j it · · ammen -.ıyme ı u me rf\ mu 
- u şe 8 evrak ve şarto b l 12 b' d L· 

o) gksiltme şartuamesi llDle şunlardır . rab aı tar anın ısse e uır 
b) Mukavele projesi. · biueıi tarafları : Yan otlu ırmak 
c) Ynpı işleri umumi ve f larıkıam, molla Ahmet il mahdut 
tlJ Bayındırlık işleri geneıennt şırtnauıdıi. Gawri meakulua bulu dut 

istekliler "Uk d 1 ŞurtaamesI J 

görebilirler. 1 ar 11 yazı ı bu evrakı Trabzon Deft mevki aa}ıallesi, ı kağı, nuaarası: 
3-Eksiltme ıı 9 941 t erd rhtmdıı Of kazası nefsi kono kiyü. 

14 de Trabzon Detterdnrlığın8J1hlne lJlQsadlt perşemb Takdir oluoaa kıymet : 
4 - Eksiltme pazarlık 1 ya~ılacaktır . e gOnQ saat 2300 ikibin üçyüz liradır. 
S - Bkıılltmeye gtrmeks~~f~'1i J•pılııcaktır. 1 Artırmanın yapılacağı yer, 

muvakkat teminat mektubu veya ~teklller 7' Ura 86 k 2'ÜD ıut: 
a~ağıdaki vesikaları haiz olup göst':ram::ı1~8 ve bundan b~;:: 10 T. evvel 941 cuma günü 

Ticaret odası vesikası bu ı ı h Zlındır. aaat 11 de Of icra dairesinde. 
MlldOr l DğUnden aham hl ı a"'arnbtıe . · ı ış e iyet veslkı'11 Cetıoe dair N afla ı . l~bu inyrlmenullerln artırma 

etekliler yukarda yazılı l:ıUt · Şaı toam•ıl 8 ~J.941 tarlhlndeıı iti 
~~rhk;a ınUteşekkil eksiltme k.omı~D Yes11lkllp birlikte Defter . Lartııı 1Hl·i2I No. llı Of memur 

an o onur. Joq Relsiiıfne U luğu clı.ıeslnde muayyen numara O 1 K K AT ID r;caatları amila .lıerkeaiıı gOrebllmcsı için açıktır -• l lll11da yazılı olanlardan faz.Ja malt 
Açık eksiltmeye konulan T b mat almak isteyenler, lıbu şarlDa 

talip zutıur etmediğinden b" rı zon ticaret llııeslnl meye ve 041-32ı doıya numaruil• 
geltrken sehven 26 9.941 taırih~y içinde paıarhkt n laml~atıoa ıuemurlyetimize rnuracaal etmelidir. 

Mevsimin m r r ne bırakılmıştır 8 Yerllmı:ısı lazım 2- Arbrmaya ı~rnk lçJn yukarıda 
1 k •J uruna ve lşleriu mOst • t yaıılı kıymetin ytl&d• yedibuçıık 

sayı 1 aoonnuo 43 ocl nıaddeı:ıi ı:ceUyetine bini\':\ lllıhıUude pey voya muıt b1r Bankanın 
perşembe gOnQ snat 14 olarak~ t m

1
nciblnce eksiltme 

0 
en 2490 ,lem 'Ja\ mektubu tevdi edllecakUr(124) 

ay a edllrnı 01 g nn ıı 9.941 • . 

K ş duğu teblğ ül S· ipotek ıahibi alac.akhlarla dıier 
apalı Z fi b unur. ılllkdarların ve lrUfak hakkı uh!p ar a eto n . d leı ıoın gayrimenkul 11zerlndold hakla 

K Pıyo e rını bulUıiJe faiz ve maarafa dair 

ald ulaıa iddialarını işbu Ulııtarlhioden 
ınmı yaptırıla k lhl ~ren oııbeı; gOn içinde evrakı CQ mU~bı\elerUe l>irlikte memnrlyeUm! 

Belediye Enet"' . d IO bllııllrmeleri icap eder. akıl .b.al 
lmenın en : de hakları lapu alclJlle aabit olma 

1 -· Atapırk ile Liıe arııs . dıkça 1alış bcdellııJn paylqmaııınılu 
tırılıcak 5147 lira 72 kur b ~ndılıı U•u•i {Oaa t f • oırlç kalırlar. 
oaatı 15 ıüa müddıtle vcutpeı~~lı lı:ef lifli betoıı piya::• ~aylndınde Y~P· ' Göıshırllen gQade artırma7a 

Elr. ·ı ıar oıılil l ırımı ın· ıştlıalı: edeolır artırma tarlno.mcalııi 
- sı tme, 20 EylQI '41 C e • iiİltnıetı ko ı t =.lıumuo ve lQzumlu malOmat almış 

diye encü111eniode yapılacaktır. uaıırteai rüaij ••at 1 ın~:~·.~~· ve bunları lemameıı ka~ul etmiş 
3 - Şartname ve keşif örnek! . ed •o lUbar olunurlar. 

Sahlfe ~ 

Trabzon Erzurum posta 
Sürücülüğü 

Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Yük ve yolcu taşımakta müteahhit serbest 

olmak üzere haftada üç seferli gitme gelme ( 1400) ki· 
lo yük taşıması ve üç kamvrn bulundurulması meşrut 
Trabzon, Erzurum postası 6 Eylül 941 tarihinden itiba 
ren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usu/ile yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lfylık ücreti (ljOO) lira seneliği (18000) lira· 
dır. Taliplt.rden (1350) lira muvakkat teminat almacaktır. 

J 

3 - Teklif edilen bedel haddi Jayık görülürse 22 
Eylül 917 pazartesi saat 11 de Trabzon P. T. T. Müdür· 
lüğünde mı::.teşekkil Komisyonca ihalesi yapılaca/dır. 
Şartnameler bu komisyondan alımr. Eksiltme kanununun 
32 ve 33 ncü maddeler{ veçhile ta/iplerin ihale saatm· 
dan bir saat evvt:line Radar teminat ve tekliflerini ko· 

_misyoEa vermeler/ ilan olunur . 1..;:!_. 

Mualece eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeniôden : 

Memluket haetanesinlo 941 senesi ihtiyacı olao l ll kalem 
mualecedeo plyascda mevcudu bulunan 96 kalemin Trabıon hu· 
tane teslimi 111rtlyie mutıaııamen bodeU (1748) Ura (58) kuruş ola· 
rak takdir olunmuş ve balen mevcudu bulunmayan 13 le.alem 
mualece fialloıo tes'>lf ve tayinine imkan buluoamnmış ve fakat 
mOaııkesııoıu sonuna kadar g imek lbtJmnlioc mebni her iki kı· 
sım toptun 1-l0-941 taritıine kndar (35) gQn müddetle açık 
eksiltmeye kooulmuştur. 

KıymetlendirlJea 96 kalemin muvakkat teminatı (131) Jira 
( 14) kuruştur. rn kalem mualece piyasaya geldiği ve talip tnra
tmdan teklife il ıve olunduğu takdirde ı..,bu tek.uf bedelluio yUz· 
de yedi buçuğu ni&bet!nde muvakkat temlnatmıo arttmlmıısı 
IAzı dır. 

Abvah bazira dolayısiyle matlup derec,de ıtolt mevcut ol
madığı ıınlaşıldığlndıto tekliflerin gönderilmesiyle tetkıkı, ıhııle 
ve sipmşıo •ulrnu ıamanını kadar geçen mllddet içinde tUkene11 
bir kısım aualeco 1111dd9lerlnin teıllıailıds talip bir kayıt ve şart 
ı'hoa iirmlş sııyılınıız. · 

ltıtlyaç listeleri lstanbulda bu işlerle uaraşaa mUesseselere 
gönderilmiştir . 

Ayrıca görmek lıteyeolerin her glln encOmeu kalemine g~l· 
melerl, bizzat mOracaat lınkanını bula111ıyanlıırıo bir mektup ile 
söz8 geç n listeyi istemeleri 'f8 taliplerin 1-10-941 çaışamba 
günn sattl onbeşda Vilayet makamında toplanacak ola!l dniml en· 
en ene müracaatları uao olunur • 1-4 iıleri Müdürlügündcn ılınabili erı P•rııiz elarak B 1 d' 5 Tayin edllen zamanda gayri 

4 M kk r • e e ıye fen ruf'nkal tıç defa bağırdıklaıı sonra F k L b f h kk d 
- uvı at teminat 386 li 8 lll ~ok artJfQi71l ihale •dliir aı......ak ındı KO ugv u iatl a ın a 

6 •· Ekıiltme~e iştirak ed ~· . lcurı~hır. ulırma bedeJı muhamen kıyıneUn 
rım işlerinde ehliyetli oldulclırıaa ~~ vtalıplıriıı bu fİbi bet lı: ld ) aıde yetmi~ buşiııl bulınaı. veya Belediye ReisJiğindeo : 
musaddalc birer vesika ile ınA/ 

1 
•ır ilayct Nafia ''-:ı.d- 0~ 1 ı· u.lış htoyenln alaca~ına ruchanl olan 

l)"I yı IGda T' Ulıı Urlufü d <iller alaeakhlar uuluuupta bedel Belediye kanununun 15 nci maddesinin 43 CÜ fık· lundulı:.larını rösterir Ticaret ot! ıcaret aodaaın L a eD 
mektuplarını teklif aıektuplarıle b·ıa'1 !~tdan alıcaklar1 c .. L 

1
• uyıtlı bu- bunlıuın u ıtııyri nıeulrul 11• temlıı rasına tevfikan l ;J41-1912 senesinde muteber o/mele. 

6 Y 
r ı ıı; e eaeüaıe • raıı; 1 ve lemi t edllnıJı alea.klaruıw mocmuunda.a 

- ukarda vazıh şartlar d . 0 • tevdi etınel . 08 ladaya çıkmazsa cın çok artıranııı üzre fmdık kabuğunun mutad hıcimdeki bır çuvalıııa 
1 ı t ı· 1 • . • aıreıırıde L • erı Şlrttır. l bht1dt1 bak kal k t1 t d l dk & d h d h I 

O ll~U: 8 ıp erın tanzım edecekleri teklif ıı;ftllUDı tarifata U uı 1 mıı zoro ar ırma dol Urma Ve CJği.2 8f/nJ I me masaflı I lJ il Of UğU lJ 
tevı melcluplıırını 20 eylül 9H Cum t •. teaıınat veaair ev k ygun 10 ırflıı daha tamım ve ıo inci glhıtı de Beleaiye Encümenince azami (yirmi) kuruş fiyat ta· 
dar Belediye ri yasetinc tevdi otaıeleır~ı ~l~ lrÜ ıı ü raat aza-· rıa• ı mo b. 20 l ı 941 pazar teli ıaat ı• de I 
--ı;;::=~~~~~~::::::_~ı ıı~•~o~l~un~ıı'.:r·~=:-~ı_:u~n~a~lı::•~· 1ııplıcak artırmada, bedeli u.tıı ille . yin edilerek işbu fiyat Vilayt:t idare heyetinin 6-9- 94 

2 4 yın\o alacaıcına rüçhanı olu diier tarih ve (80 1 numaralı kararile de tlısdik edildıg·inden. Pa za 1 k 1 b 1 - ah.:aklıların o li:ayrl meııkul lle temın I r 1 a u var yoptı 1 •. fümlş alcaklarının mecmuundan fazla ilan tarihinden itibaren fındık kabuğunun yukarıda yazı · 
B d . . rı ocak ya çıkmak prtlle, en çok artırana lı şerait dairefinde beher çuvalmtn ( 20) kuruşa satılaca· 

e en T erbıyesı Trabzon Bo·· ıge B ıhaıa edlur. aoyıe blr bede1 eıd 
K l aşkan) .. d •dllmcue ihale yapılmaz. ve ulıf ğı ve hilafmda hareketleri görülecek müessese sahip ve 
ap.ı 1 

zarf usu ille mnoakasnya konuta ıguı an: talebi döşer· müdür/erile alakadarlar hakkında 1608 numaralı Belediye 
bulvaıl b.aşlnngıcındn yapılı:ıc1 k olan su sportn Kıradenlı &abı'l 6 Gayri monkul kendJalne ihale k b.k I 

arı 1 ki d h 1 ril ceza anunu hükümlerinin tat ı olunacanı ilan o unur. asına talıp zuhur etmedı'•'indeo 28-8-9•1 t •ehalilnio ı· nıa- " uoaıı mııe er a veya ve •n ::ı 
bi 6 

t aribl mllhlet içinde parayı vermue ihale 
r ay mDddetle 23 Eylt'H 9H tarihine kıd ndeo itibaren lıararı feaholunarak kendılden nvelen 

edlleee~inden talip olanların şeraiti öerenın 8~ P•z~rhkla ihale yl!.lmk teklUte bulunan kimıo arzetmıe 
l (i edilmek nzrn her glln Saat 16 da beden~ Ve Pnıarlıkla iha ~l~ıığ~ ~edel~• ~lmr:ğ: r~Zl o~ur:\,o~a 
21lnlı~ı uıı mUracaatları lüzumu ilan olunur . erbiyeaı Böt2e baş~ bulwımazu henıen 7 gün mtlddet 

~--,i;=-~::-.------_:~----~2~-~·~ le artırmaya çıkarılıp on çok arhrana 

. ~ir mübayeacı alınacak - ~~~·g:::~r·::~l~~all~ı';;ası;:::!f;r~8D 
_ heıap olucana klalz ve dJier zarar 

Vılayet Makamından . 1u ayrıca hOkme hacel kalmakzıtııı 
MObıy88 m t k · memurlyeUmlzce alıcıdan tahsil olunar 

nıerbut kGJle 1 ı n 
8 881 merkez k818 Ye Yomra n hi •ô!~~~!!~uı yukarda ıtOalerllen 

Orıal D•lllııa ~~ mak ve Vilayet merkezinde Toprak M a Jeılne 10 ıo . au tarllılnde Of 

~.~~ T0 1
8
a
1
n
1 
lır araıı:da~naabttla bulunmak Ozere zahire Ucarett:h

10
•Ul!ert memurluğu odasında lobu lUln ve 

Plerı " r mut t M ı nıeş ı.OelerUen artırma ıartnıımeııı dair• 
•nladıkt • bu huıustaki avasın 1. abayaııaı intihap olun . ılad• utılaca4ı illa olunur. 
Ue • n ıoıra on şıırtıarı ILŞe Umumi Kau r .aeak. ı-------------1 
~Uracaıtılltl na gQn zarfında Vilayet Makım1na br ığıuden B 

11 olunu r. r istida ugece 

pazar\ık\a Post ---· ·k-------1. Panoramada 
Erzurum P. T .. a na ıyah 30 ki ilik 3 bü ük 

Erzuru • T. Mud" ı ·· v •• d Ş Y 
1921 lira b : Bezirgan ka Ur UQUn en • h t b• d 
şerait v he el fahiş garaı::-~on Pos/asma t kff d' • eye 1r Ora Q 
bl Eç ı'e işbu Po t Ugünden e ı e ilen 

r ay Zarımda inta sa. 8 9 -947 e~v~lce bildİ/i/en Saz - Varyete -
tur. Pazarlık h c edıfmek ii taflhmden itib 
f er hat tan zere Paz aren S 

rzurum P. T. T. M hdüın_ pazartesi lJr/lğa konu fmus· alo - Rakslar 
u rlu~anc/e Perıembe günle,.i 

Yapı/aca"ı il6.n ı 
" v o unur. operet - dıram 

Tanzifat ve tenvirat 
Vergileri hakkmda ilan 

Belediye Riyasetinden : 
1941 gı{ı tanzifat 'Un Tenflirat 'lJertl oe resimleri 

tahakkukları mahal/atta miinasi11 11erlere asılmıştır. 
Bu flerti ve resmin birinci taksit müddeti 1941 

yılı Egliil ve ikinci kanun aylarının son gününe kadar-
dır. Bu miiddetleı içinde telcdige veznesine tediye edil· · 
mezse Belediye lcanununan 112 inci m2ddesi macibinca 
giiıde 1 O zam edilerek tahsili emval kanuni hükümlerine 
teıo/ilcan tahsil edileceği sayın halkımıza bildirilir. 

[3-20~27~3--10 

Dr. Şükrü Göksu ~ 1 
Birinci sınıf sinir hastalıkları müteh~ssısı 

t;j 
t;ı 

~J Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat &j 
~ 17 den 19 a kadar mür~caat edecek hastaları ~ 
1 UZUN SOKAKTAKi muayenehaneıinde . g 
l;j muayene ve tedavi eder . 2- 8 g 
au iaa~~~~~~~D:t:i:.:t!'.•:::•=•:Ei'.• 


