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IAMll" YE l!IAS MUHARRhtl 

PF.R .~J:MR~ 1 Fivr:ıtı --- VC-NIVnL 

IAHll" VE BAS MUHA .. Rlııtl ,•-
BEKll't SCKflTI KULAKSIZOOLU ~ • • ~ BUGECE 

= 

~ ....... -~r-

CUMARTES i, Fiyatı e Yıldızda 
13 4 kuruş 

E Y L U .. L ilin--;-; t 1 r ı Leyla ile 
5 kuruştur 1 

1941 Mecnun 
~~==~--~~~~~~~~~-H:a:fu~nıd•~tu e Slyasr Gazete - Trab~z~o~n~~·~~ı~s~~~cl~p~I~·~h~~-2_s_21-~~' -F-il~m~i~g~b~··.t~u~i~li~y~M-

F 1nd1 k Fi-8tla-rı YükseJiyor .. 
Türk - Bulgar Osloda Kabuklu fındık)3, iç fındıkJ72,5~dan muamele gördü. 
Hudutları · · Fevkalôde ahval 
Almanların Ve vaziyet 
Kat,i tekzipleri Tahran 12 ( A. A. J 

B Tas ajansı bildiriyor: 9 ey· 
erlin 12 ( il. il. ) - lul sabahı İran parlemento

/ilman h · · 
söze - .. ancwe nezaretinin su fevkalade bir toplantı 

uru: Türk 8 ' 

Fındık 

Fi atları 
d d ' uıgar hu· yapmıştır. Rahatsız olan 

u unda sözie Al V k 1 k keri t h . nan lJS Başvekilin yerine söz alan Ü se me te 
k a. şıdatı yapıldığı hak- hariciye nazırı inıiliz ve 
mdakı haberleri , 

ve k t. esmen Sovyet askeri harekctlerile 
. a ıyen tekzip etmekte· başlayan hadisenin bir ta· 

dır. Bu şayialar r.u-rk aı 
.. n man ribçesini yapmış ve bu dev· 

munasebetlerini bozmak ve letlerlc cereyan eden müza · 
nazan dikkati Iran ve Rus-. kereler esnasında iran hükfı
~:r~:n cerey~n eden hadise- metine karşı sırdedilen ta-

çevırmek gayesine leplerle İranın muvafakat 
matuf pro 

, paganda manev ettiği hususları tebliğetmiş 
raıarıd1r. 

Sm~le-nsk 
Bölgesinde 

Sovyetler ağır 
Zoyıat vermişler 

Berlin ı ( 11 11 ) 
D.N.B · · · -
l d . nm askeri kaynak
aı an , ö;;re d' .. 

Bol . " n ıgme göre 
. şevık/er Sinolanksin 60 

kılometre . ı· 
d k' şıma ı Sdrkisin-
e ı mmtakada tankların 

muzaharetiyle 111 
Zl·ı . man mev erme hü . 
8 - _ cum etmışlerdir. 

utun sov t h-k re ucum/art 
uvvet/j 11/man m .. d e 

kar u aıaası 
trsında klfllmıştır. Sov· 

:,~ ~re kan// Z•yıat verdi 
mış ve bir çok tank im· 

ha edilmiştir. 
-- -

Amerika ile 
Sovyetler 
Arasındaki 
Meseleler 
Oslo 12 ( • 11 ) 

D. ı'lı B ''· . -
lo k- ;, ~~/o gazeteleri Os· 
dl or ezı Ye civarmda ilan 

e. ı en fevkj/ade ahval va 
zıyetıle meşqu/ olmalcta
~ı~lar G1Jzeteler halkı sü 
l{unet v ·1 'd e 1 1 ale davet et
mekde ve f, k • 

b ev alade ahvale 
se ep ol k 
l ara son zaman-
ar da r il ~evr en entirikalar 

ve fahri/el -er gosteri/mektedir 

NTşAN-
Şebrımıııo t 

rlnden Mehın t anınnı19 ailele-
•e Edirne me~ Kaaıııotlu kızı 
cuaıı Gökıelia uıu Tenıeı Nti· 
Saliha lle Mn Jetenı Rıyao 

nev•er 
mla(lea Osı:ean ç· ıeıoçlerl 
Şan törenleri •ıl.Qecıaıo ol 

cuma gQ mt Teınaı NQ otı •kfa 
cuaıt G 

••lada icra rıı J ökıeUo Ba aa ~llr. 
bUJar klar dU l 

tr ı. 

ve iki hükumetin iranın is· 
tikliline ve arazi bütünlü
ğüne karşı hiç bir emel bes· 
lemediklerine dair verdikleri 
teminatı tebaruz ettirmiıtir. 
Mebuslardan doktor Tabiri 
bu müessif hadiseleri niha· 
yet parlementoya bildirmiş 
olduğundan dolayı hüki'ıme· 

te teıekkür etmiş ve kendi· 
sile iyi münasebetler idame 
etmekde olduğumuzu mille 
time temin etmiş olan iki 
dost ve komşu devletle İran 
hükumeti arasında hiç kim 
senin beklemediği hadisele
rin çıkmıf olmasından do· 
layı teessürünü bildirmiş ve 
demişdir ki: iki hükumetin 
daima vadettikleri gibi İran 
hükümeti ve milletinin hak· 
larına salihiyetlerine riayet 
edileceğini ve bu suretle 
milli heyecanın ortadan kal· 
kacağını İranlılar ümit et
mektedir. Hariciye nazırı 

şu cevabı vermiıtir, Müza· 

kerelerden sonra vaziyet 
artık normal seyrine doğru 
inki&af etmektedir. iki hü · 
küme tin mümeasilleri tara· 
fından yapılan vaitlorin bo 
gibi hadiselerin tekerrüru· 
na mani olacağı ümit edi · 
lebilir. Bunu müteakip baş· 
vekil ıu beyanatta bulun· 
muştur: Mebusların ve bü
tün İranlıların son hadise· 
lerden dolayı ne derece mah. 
zuo ve mllteeJlim oldukları 
nı ben ve mesai arkadaşla· 
rım biliyoruz. Başvekil hü 
kümete itimat reyi verme 
sini istemit ve itimat reyi 
meclisin tasvibi manasını 
değil mebusların, lhükümet· 
!erinin teşebbüsüne itimat 
ettikleri ve hilkümetin me· 
buıların muza hare tile vazi. 
felerine devam edebileceği 
man:.sını tazammun edecek 
tir. Meclis ittifakla hüki'ı -
mete itimat reyi vermiıtir. 

devam 

e_diyor 

Fmdık piyasa/art yülc
sılmekte devam etmektedir. 

Bugün Boısada kabuklu 
tombul fmdıklar 33. iç fm· 
dıklar fop Trabzon 72,5 !ıu 

Parti kongreleri 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Vilayetimiz teşkilatının yeni 
sene kongrelerine 15 Eylul · 
dan itibaren baılanacaktır. 

Nahiye konireleri 10 bi· 
rinci teşnndcn sonra başla · 

yacak ve kaza kongreleri 
de birinci kanun içerisinde 
ikmal edilecektir. ..... 

B. RASİM 
.Maarif Vektlett umumi MO· 

tettlşlerlnden deaerll hemşehri 
miz Bay Hulm Karadeniz YB· 

purile Glresuod.'\n şehrimize 

ielmiştlr. liay Resim haibehı· 
ııte birkaç iOa ,ehrlmizde ki· 
lacaktır. 

TEMEL NÜCUMİ 
GÖKSEL 

lki hQttaduo beri şebrimlı· 
de bulunan Elllrae mebusu 
deterll bemşebrlmll Tımıl Nn
cuml Göluel Erzurua yolllı 
Aokuuya avdet etmek oıere 

perşembe rOnQ ma! alle ıebrl· 
mlıden l:ıarekel etmiştir. 

Osman Cudi 
Gürsoy 

Samtuo Ticar&t Odaaı Baş
kAtibl deterll hemşehrilerimiz. 
den 0-imlll Cudl Gnrsoy S1m
aun mıotakası toprak Ofla .MO· 
dOrlOtOne tayin edilmlştlr. Teb 
rik eder yeni vazlf esiode de 
başarılar dileriz . 

. 
lranda - Japon 

Mümessili 
Roma 12 ( A. A. ) -

Storool sj rnııaın Ta brandan 
öğrendltlae göre Tahrandaki 
Japon mnmesılll lrandıkl ltaı. 
yau menfaatlerinin mlld:ıfıı11sı . 

na deruhde etmiştir. lraodı.ıki 
ltı.ılyan koloolil 1tal1an bQyQk 
ılçlllllode buhıomıktadır. 

... -. 
· rusa kadar muamele 
müştür. 

gör-~ :çeklnmtktıdir/tr. 

Fiatlar yükselmekte de
vam etmekte, satıcılar mal 
farını piyasaya arzetmekten 

TeşekkUr 
GOzüucıea rabat&ız bulunan 

Reflltamın muayene n l:ıastalı· 
2ının teşhisinde ea 1nkıek ali· 
ka va ftıtimamlaraoı Hlrieme· 
mek lQtf uııda bulunan 1 ı;et~at 

ve nezaketin llmsall oldutunu 
Tubıon • ve blltQn Er:z.uıum 
munıtterlnde Utltıarla dil1ledijlm 
ve ayaı zamanda bizzat şıbtdi 

oldutum Erzurum M a r e ş a 1 
Çakmak haat11banoslnln ç o k 

ıuya:.etıı Göz MOtel:ıasaısı Bloba· 
şı Sureyya Gördı1rene borçlu 
bulunduiumuı minnet ve fük· 
rao hlı1lerlmiıl alenen izhar 
etmekte en bU7Qk Ticdao hazzını 

lki üç qünd•n beri pi· 
yasamıza qe/en cüi mikdar
da fındıklar dahi stok ıdll· 
mektedir. 

İran - Ruslar 
Slmhl 12 ( & .. A.. ) -

Burada blldlrHdltlne &Ore Ruı· 
lar lraala yaptıkları aalaıma 
mucibince mutıl• baak lraalyea 
demir yolu da obll olaık Ilı• 
re lrandald bayaij muaıkale 
hatlar1111n ldareıial ellerine ıl· 
mı,ıardır. · 

1200 tayyare kayip 
lierlla ı~ ( A. A. ) -

O. N. B. ala 11kerl kıyaılıılar· 
dan ö&re.fldialnt &Ore laılll• 
ban kunellerl 22 b11lraadıa 

9 eylula kadar ıeçeo mUdtlet 
aadanda /200 tıy1ar• 1'17bet· 
miştir. 

Lavali ziyaret 
Kulaluızojlu Pariı 12 ( A. A. ) -

============! Hutıbaaede Lanll ıi7aret eden 

durmaktayım Bekir Sükdti 

Sovyet tebliği 
Moıkova 12 ( A. A. ) -

''So•yet tebliği,. dllo kıtalarımız 
botun cephe ooyuıc~ aaudane 
çarpışmalara dev.sın etmiştir. 

üelırloe ıızetecllere 7ıptıtı 
bayanattı h11tıtıaaedeıa çıktııt

tan sonra birkaç &Un parlste 
tstirahat edeceaıoı ve blıaaara 

Vişi clnrıoda Şopeltondakl 

mallk&nesine Jtrleııceaını bll• 
dirmltlir. 

-=====-===:o=:===========:::========-===--===-===-----=-==---
Günün izleri 

·c eva p: 
Sagın Şef, 

28 Azustos tarihli ııı:ıetedelci yazıma oırdiliniz ceuabı okıulum. 

Seıtelerin muhterem şahsınıza uerdili tıcrilbıler• oe !Jfikıelc 
Jiragetiniu tamamil• fJekıf olmakla beraoer, müıaud•nislı bu ı•· 
sınızın bir tahlili1ti gapacaiım : 

Ya%ı benim kalemimden benim imzamla ,ık,,.ııtır. Muna 
rağmen ilhQm f!niş halk kütlesinden alınmıştır. Bfaim k•d•r •i· 
cin de kulaklarınız bitmez tükenm ez şikagetlerle JGlmullar. 

Yolda gakalagıp dert yanandt1n tutunuz, M•thaaıa ıelip 
hünıiir lıüntür atlayan oat•nda~a kadar şikaget eJ•nler mHcattur. 
Ba kadar geniş bir kitlenin karşısında elllette Sis bi•J•,. fasla 
milteessir olugorıunuz. Ve banu fıer gün bir geni t•şdbı1ıle lıbat 
etmis bulunuyorsun•: • 

Şikagıt'in meucut olmadılını iddia etmigccılinis• inattaralc 
numara sırasile her maddenin ayrı agrı t•hlilinı ııçigoruz : 

1 - Her ne kadar mal Hüuig.t Cüzdanilc veri/igor•a Ja 
üdrJ baıı düzıün olan kadın ue erkekler ön planda ıeliıor. Mala: 
zaga (abone olan) bir takım eşhas var ki bunlar hır zaman bat 
mal alabiliyorlar. , 

Artık arık kım ış nalc znıanı gılmiştir : Bir kadının 
gözümü fi önünle 20 m~lre b.ıs.n"' aldığını_ uı birkaç kiıinifl i,ttı· 
bileceli bir ıeslı : Çt!kinmedcn 

- Arkaıı 2 de -. - Fahri Doru~ 

1 • --• -·--•- -•- -• -w• •&Ua. fi 1 

' 

BAASI 
ula her tilrlü ev· 
yakın bir zaman· 

yor. 
~ Kr. 
:adar 
ldı. 1. 

e yüksel
ktedir .. 
yükseliş var· 

.. inde yükleme 
~OD 80 - 81,) 
lar satılmıştır· 
ın müıait iİtme. 
!hrimize az mik· 
lelmekte ve ge· 
r da heme• sa· 

:orsada kabuklu 
ıklar 35 kuruı · 
ışa kadar ve iç 
ıbi 80 kuruıa 
ıele görmüttür. 
I zürra, malını 
mikdarda ar· 
iyasaların daha 
lmesine intizar 
. . 
· işleri 
ığumuzuo 

·aff aki yeti 
l yirmi beş böl· 
~f atıcıları ara· 
ı atıcılık mü-
iştirak eden 
ılarından Do· 
)ü milkellefle· 
ıattin Saygı 
gesi namına 

azanınıı tır · 
rbiyeıi umam 
acılık fedaraı · 
ığı tarafından 
bölgemiz ıpo?' · 
rı yetiıtiren 
ciler hararet· 
~ektedir · -
t Yonat 
rtten btri izin· 

1bulda bulu· 
rıdürü Mah· 
ineysu vapu· 
gelmiJtir. -

• 
nı 
ki üzırinde 
rş .. 
ıret/ere ıağ· 
f edilmiş .. 
e Şehir Ti· 
va~t!S konuş· 
ret temsilin 
:inden koşa· 
'. 
rlerden ce· 
'akiyet s/Trt.. 
ındasm hır-
arakçıkma-

ht.reti umu· 

Fa-rult 
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Kız En~ 
Sanat ol 

Talebe k 
Çarşamba, Cı 
den 17 ye kı 
kür gün ve s, 

imtil 

' İnhisarlaı 
1 - T şkll 

ka lmtibaoı yapılı 
2 - Bu im 

BıtmUdllrlOğll blrı 
3 - Tftltp 

tototrarlı birlik.le 
f. - lmtihl 

tartları balı olmı 
A - Enaı 
B - 21 yaı 
C - Vaz.H 
D - Her 1 
E - A ral 

&öıter ek. 
F - Askeı 

n bllbassa her l 
kaydettirmiş olm 

i - lmm 
A - llese 
B - Yaıı 
C - Umu 
6 - laıtl 

yetlerlne göre b 
r.dllerek suaalle 

7 - TayJ 
ltlbareo onbeş ' 
rlıa laJhl H lmt 

8-itil 
rafı nrllmn. 

Ticare· 
Trabzon 

1 - E\u 
•rrabzOD Ticare 
le n pazarlık 

2 - nu 
a) ı 
b) l 
c) • 
d) 1 

lst kliler 

1nrebllirler. 
s-Eksllt 

a de Trab'lOtı 
4 - Ek 
s - Ek 

•uvakkat tem 
aoatıdakl vesi 

Ticaret 
MtıdOrlOtOnde 

lsteklllf 
darlıkta mUte. 
ilin oloaur. 

Dl~ 
Açık eksi 

tıllP zu\ıur e 
gellr"en sehv 

Mevsiaılı 
sayılı kanun• 
perşembe g~ 

Gümri 
1-

m11rl1etler 1 
ııcıktı 

2-I 
tstanbul, lım 
ıacaktı 

3-
1ıraııoa vo 1 
1ııaarak 1•& 
tUrde ltlare 
yel 0\mıyace 

4-
tercib edile s-
ıarı tıab ol 
yukar ııta yı 

fi&bndetoam 
tefdi el e 

NOT 
lııte• 

verUnılt 01 
iorıneğ• 
ıatıtB2!!,;._ 

- Vi' 
vunyeı 

yacını t;.ı~ 
ıecektlr. T 
dıldıuı •'?-! - s 

Park L 
p1rıımbe t 
l •• "ili 

A 1 \ /\ "ıl..r ~r ırma ile Gayrimenkul 

Zigana ile 
Tahirge • w • 

ıg 
-1-

-~ rasınd 

Yenlyo!__ 

Ruz elt 
B klenen 

utlcunu 
D 1 Yatan: C.ıma} lllza Çınnr 

ev et otobüslerile yol relere İşDJi 'zaz k w Söyledi 
culuk yapanlar , uzun veya dı urşunu yag· 
k rıyoruz. K ısa seyahatlerinden fevka- ılıçla dünyayı feth 

Ruzve fn 
ut "U 

Lo dra 1 l ( fi. fi ) -
Ruzveıtin nutkundaki -dek-
/aras ·onfl tevfıkan 07ih ver 
harp g mi/erimn doğac k 
hütün tchlıke/er kerdıleri • 

iade memnun kalırlar, Tek y"ıfl ya~tile kt!rvanların ke- Et k · · l h" "f f erıoe .. me ıslıyen ere ıtap ne r cı olm k üzere gire· 
ve çı t , aka t aeniş maro . go:e dalıp kt k a k d f · • ları tnP .. bur 

1 
çı 1 Mecburiyetinde bulun- cekleri nmeri an mu a aa 

ken koltukların yayları pek laklard~ su ar, şimdi ya suları biı k11ç zaman evvel 
kuvvetli • Cüss .. li yolcular ' n kurtulmuş güzel duğumuz zaman fimerika sahillerınden 480 

satış ilanı 
Kıymeti Mu. _ 

E'ylül 941 

Va on 
Mud faasındo 

Kadın 
logiliz kadınlarının, meı:P 

leketlerinin müdaf... smda 
yapmakta olduld. rı hizmet 
lerin ehemmiyeti gün geç· 
tikçe artmaktadır . Bir ka · 
dın tarafınd n görülebile -
ceği tesbit edilen her biz 

bile yayları \Ökertemiyor • =~ıy müş ekkel çeşm~lerden gelmiştir . kilo netre uzaklara kadar 
bundan dolayı, yolların bazı or · Vaşingt.Jn 7;. (fi. fi. )- giden demz mıntakasını met, sıra sıra kadınlara ve· 
bozuk kısımlarında dahı' a- Su hasl h k - t · ·ı k b" l h ·p tob-ustel·' ·• arına gelince O · Ruzvelt bu gece büyuk sa· i liva etme uzera aym rı me te ve oy ece mu arı 
deta tinnde gidc.r gibı' ra ıle d b b 't ' t R k ki · d d 

g
- urduv u b'r e arar etin do- bırsızlıkla b.~kleneıı nutku ve fes ı o unmuş ur. uz· er ·e erın sayısı ur:na nn 

ha tsınıı . g 
1 

ır kımıldama baş nu söylen.ıştir. llmerika vedin nutkuna göre lime· çoğaltılmaktatır. 
Sıcak ayların tacını lıyodr. Ve.; ceblerden çanta . birleşik devletleri reısi rad- rik.an mud faa suları 11 rne- Bu ğüne kadsır inğiliz 

başından aldıgv ı ha~bJetlı' ar an ç '- 1 ' 'k b / 'k d I ti · · ,, ld ın;nrı an bardaklar yalarla neşredılen bu nut r a ır t.şı eve erımn kadınlarının vazife aldıkları 
Zıganadan sonraki d k e e ve o ı ' k d. h l l d d. G l tt J h f ' e or muz arda taşınan un a mi vere hıtapla; Rme z an 8 a, ro n an a ap • iş sa aları şunlardır : 

. evkalide cazip ... memle'-e: termuılnr b' · 'k b' l k d ı ti · · rodord·• rertorde' tesis et t K 
1
._ , ıraz evel sessiz- fi a lf eş, eve erının. u l rallık bahriyesi kadın 

ıa sanayii ne pek parlak b'ır ıgıne v ı ,.1 t · · k k l/ t f 
h 

.. ü ag. ıyan çeşmelerı'n uenizlerın s .. rbestısı sıyase ıqı ııerı ara o tJr e ra ı- teşki:atı, Görıüllü milis ku-v 
ayat vadeden çam c · on d b k d I k d v 't ' evız yarant e ir panayir ş"mitesi tine aevam edecegini katı na a ar }ayı ma ta ır vetleri , Kızılh ç ' Krallık 
e .. çeşı çeşit ağaçlardan ıyor. surette teyıt etmiı:tir. Ruz· Londrada ılk kamıata gört. murekkep - t b .., hava kuvvetleri Gönüllü teş· 
. . 'muo e asız derin- Bu sen b ve!t evvelJ fimerıka qemi- Arneıık n müdafaa mınta· lıklerıle yemyeşil ormanlar ç k e er nedense l kası !1nıenkan karakolları kilfitı, Kırllık nakliyat ser-

K 
• oş unlugv t nu ka b d Ç erine ve bilhassa grı des f h · 

d 
- üçük boyda, köklerin~ ruhun ne ·, · y e en o· tefyonne yooılan hücu.nlar nın f a11iıyette bwundugu v•si, Et aiye izmetleri, ka 

ogru gen· ı· k - \' esız akmasına dan gönüllüler kıtası kara 

k 1 
ış ıyen, ülah şe uzüld"k K dan bc.hsetmış ve bılhasr;a bulun mmhkayı ıhtıHı ey 

er er gibı' ı _ u · ıylarında yenı' 1 kt ordusu, ynralı taşıma hizmeti 
- çam ar görürsu·· bugda h Gri Destereroruna hıç bir ıv ce ır. -------nuz V · t.. Y ma sulterı'nden nı'. Dafi tayyare topçulugw u, her 

e yıoe ;,uqlarda ı:na şasta i h tarda bu unmaaen hiıcu'!'TI cede şıddc:.tle auu etmıyo· 
muıtakil bir sırtta ol 

1 
yrı, k Y• pt ıkları b~ mınta d 'd . tür ü umumi n kliyat hiz· k an arı anın (N 1) e Jt, ığmı temm eylemiştır. ruz. /:Jutun fi :-11erıkc..lıl"'r ıçm 

t
ar a arkaya o kadar ınun derin kı i geçen seneler Gri. J e yapı hın bu hucu n bu cıhet sarıhdır b.zıo. ~ metleri' fabrikalarda işçi i~ 
azam di ·ı · I k ve 5püklu" akardı 

t 
'b zı mış er İ., kamet- B · demiştir; şimali l1tlantıkte fi nenkanın müdafaa edıt · • v · 

8 
• • • 

c ı adet' ayburtt k' H B b b f gibi . . ıoe sarılan cemaat nası ve 
8 

a 1 aıkevi bi- mahallı bır askeri hareket mesi ıcabettigı saat geım ş· ü ~ün u ir sıra vazi e· 
onr taşları Doğu veyah ut ikı millet arasında tır. du satı. müsbet mudd- lerin kadınlar tarafından 

Otob" t h Halkevler' · .,.. d us e, üviyetl · t ı nın gerek inşa ki m ücaaelede basıt bır hale saatıdır. Bu saat hü· görülmekte olması sayesin e 
başka bi k erıne arzı ve " ı. k d k k w. h r ren vermek · r k d g .... reıı; tezyini ba · vaka değilair. Bu kuvvete, cuma m nı o!mak saatıdır. ne a ar ço er cgıo arp 
yen züpbelerin 

8 
- ıs 1• ım an b' · h l · d h' - k k aga sola Kars' ı rınci gelir. Yalnız r tt.:thışe VC' cmayete dayanan Mu cıfaamız ıç.n lüzumlu s ne erın e ızmet gorme 

-~~a~r~ı:t~tı:~~la~r:ı ~m~a;,sk~e~l::i ~ç!eh~-~e~d~il~d~i~~ 1-lalkevini ikma l devamlı bir dünya sıstemi 1 olduğuna huk nedccegımız üzere serbest kald ğıoı tah
~ünün izleri hn sonra görmedik . 1 nm ydratılmasına doğru 1 yerlerde fi ner1ka harp ge· min güç dcğıldir .. Bir mil· 

' 

katı bır merhaledır. Ruzvelt 1 mılerı ve tayyarelerı. su yondan fazla er ek, kadın · 

C 
sözlerıne şoyJe devam et- 1 altında ve ustünde duran !arın yaptıklurı c d di y2r e V a p : 1 mıştir. Kılıçla dıinyanın mıhver denız altııarınm ve· dıml r sayesınde , orduda 

• 

B feth i emellerıne l11ç bır yahut Jeniı. iıstündekı mıh yer almıştır. kald ' ki ing il· 
N b c ı. udut tammayanlara hitap ver koısanltırınm ıık olarak tere'de dafi sifablarının mü· - aı iarafı sayfa 1 d • 

1 I - e akıgorıun -edijinf iddi d' uz saıocaaım. Cıı ı . . etmek katı mecbu•ıtetınde ô dwucü d rb Lc;rını ındir him bir kbır.ını da kııdınlar 
n a e ıyorum . m c .. ınr : ata~rnadan SÖ!J · b l .:.ıyın Şef rica d . u undU!J um uz zi1man gel· mt::lt.nnı ıırtık oeku:mıye h.ullanmakta, pas~ıf korun· 

müteuıir olmazs,ınız .e ~rım, bu hali foıünu-z/ " • . ' mıştll ki d D l b ı. 1· b k b' "1 .. 1aatJe11e bek./ . bır ıarajta %UUa/iı '- " / " e iOTUrsenız llQJU • Ce er Jf, eniz elin Sef es• nıa teŞ~l ah üyu • l f 0 ÇU · 
esın dig· t f l{;.oy u 4 Onlara şöyle hıtap ede· tısı llmenkan sıyasetını de kadınların hızwetıne da-

nn cıe uta d • er ara ta 20 rnet b . metre bez ıçin 
2 nm: an satocatım ıöglesln re eıı bir tacır katlın al. ceğim : Çocuklarımızı SİZ!n ıdam .. elmek dZ nı Si maı yanmaktadır. 

•• uazı mem ' t thı' t t .e dıkları bir hak 'k urların dt jil bilıiin e ş ve esare sıs e nını· fltlarıtikde g mş mcsaıeler İngiliz kadınlarının, Al· 
man tayyarelerı L o o. d r a 
üzerinde dolaşirken bomba . 

s b b' 1 attır. memurların mal a/,aıa· ze ra.n etmek ster.,ıorun. u7,__rı7d .. faa ıvette bu unan 
e e ıne geli " .. 

m_ek. için birkaç saa;ı~; 7emur mesai sa.ıtı dahilind . Şımdı bizım kendımuın .eın denız ve havıı kuvvetlerı 
itldır binaenult:gh "'emurıeda~~meıi icap ediyor ki be m~/ k ~labıl myetimıze hucum edıyor- mızc: duşmekdedır. Bu çok 
- Maddenin ikı'ncı· kar, uesıuenizden katıg lu mum un de. sunuz. daha ııerısme gıde· 1 mış vatandaşlarını kurtar-ıo ı ınn en ugdcı.la açık olarcJk ş.u dcmektır; 
!I emeyc f,ak.lcı alet ına gelince o hus namıgor. mıyeceksınız l'iotalar yaz- ma için göstermekte olduk 

lcada~lar !I ur. Menıurların he . , usta kimsenin söz /Jİ.ll(n kdı akol gemıLerımız 
· psı rıakik t k g b d t /' ları cesareti de bu arada G _ a e .. çalı~kan ar· ma · / 1 ıp oması usu ıe· ve tayyareıerımız. butun 

m -
1 

tc• gundüz demeden nn; gemılerımizı batıran. takdirle anmak lazımdır • • 
u tmadigen ı.ıe gorulmo ·'an' y,emek zamanlarım tıcaret gemılerını, yamız 

. Bu lıu~us cıdd " uva~ı~orlar. bıle unutarak ve vatandaşlarımızı o.duren flmenkan ge ntlerını degıl 
cıhet ga'l.ımızda bah · tn ı/tılı"r <dil<ctk tir hald ' kanun harıcı ınsantar kar- fa'<.at mudataa sularunıza 

J 
11 nıeuıuu bile ı · "· Ve <sascn bu - Vitrın ° mamıştır şısmda hıç bır faydası vok· h h b Vıtrin kalkmalıd me_selesıne gelince. fıkrinıd. gırmış olan er angı ay· 

Sah 
1 

. "ı çunkü ; e ısrar ediyorum : tur. Nazı teh.ıkesmı gdr tdgı ldŞU~a taşısın butun 
a ıleyın ııe ··· ı k~ · t tt ki · I h ...1 k a11 eorJel iş Ör b' Of ede gani miicssuerıin ., m e uen im Jna e I erı /Çin gem, t;rJ lnUJye e"eCe tır. 

u~ılır açıl i e 1!rntk için müşteri ka - 0:ılış saatlerinde bir sulhperver mılıetler fela/t.e- rlmerıktı oırleşık devletleri 
maz anı bır h " pının O'lune ,. l k d "" ekıerfyc bi k ucumta bir bırıni it k yı,.ı ıgor. Kapı t e s1.uuklenmışıerdır. 11me u.ısı sıfdtıylc arşısıa cJ 

' aç kiıi k e alk.a i f Vıt1if«in , tk ~!1° altında kalıgor çerı dolu11or rıka bırJe-:ık .devlet/eli bu /JulunaugUI > vtu.ı e tarıhı 
ke / "0 masıi k · "' • Ja '' azıJLacaktır e apı genişleyecek ue ,. l öldı.ıucu hatayı yapmıya- dı . tiu vazıfo sar1lıdır. v .. 

Diler ta t. gen.ş egen satıhta h l . raf an 't . . . cakttr. Hıç blf cebır ve kor- dnune qeçılm'z ma ıye te 
ııcoret ıaJıaıında - vı r. ının" ameli lıiç bı'r f d f d M muşt ay k h k · d ı dır. J:Ju /Jızım tara ımız an afaıarıın mUşt . . erı celbine f1aragan 1ı · ası gok, Vitrin ut m a are etı mu a aanın 

Sırası ıet er;,'~ lıaddinden /azladı·.. ır vasıtadır. Halbuki ıkı şek.i.ıın tam.ve soglcım b,r hc.rp narekc.tı degıldır. 
beı ıatıcılarını" en. ıunu da sö li . . Olarak ıdamesınden DiZi tt.C-.. ~UZ bızden gelmıyor. 
lıınızda bu muelad~t ıtibari/e artır~/ yegım ~ı eocıelki gazımd b zını ıçın Dahıs mevzuu 

e uz i d masını ıle · a mt:.n edemıyecelc tır. Bu ıkı 
4 - r~ et rı 1 hiç du l Tl •ürmüştüm Ollln cıhet müdafaadır. Fa 

/el uccQra ın l ru muciı ceoa şey şunlardır . 
ro e o/acafınız tab''d~ vermek mesel·· ·· 'd k t hta ımız h I I N · " ır ı .... ını e ıi · ı ~ flçık demzlerde l1 

1 r sarı o ma 
1 

ıtıce olarak / k: i merkezde h il . zın mu tavassıt bir dı Hal n ve t kb /d 
A - 20 A 1 ırlerirni şö, , a edılchilir.. askerlenmutn sertJ ... stısı. r. e ıs 1 

a e 
B - M Rıutoı tarıhli 90 !l·• hulasa adıyorum . .i - /\1 aızeme tedcuıkı eğer fi man ve luıiyan harp 

k enıurlar ıını bir h - · t açmıyor . ını.:ın f•vkalad usnüniget eseridir. yolumuzun serbe!..tısı. Hlt· gemılr:;rı; /11moy~sı Ameri-
C e çalışması h lk k ""' · d faası ı I 

fayd - Yapılacak iıi "h a ın gözünderı lef/e hıç Dır hurp uld~tırma an r,,u a . çın uzum-
aıı vardır Q atırı yal lu su d l a gırerlerse bundan 

D _ 
8

: nız size değil halk k't/ . dık, ~ımdı de Doyle /Jır har-
lcih tdilebilir .'zzat gapac:ığınıı k'>nt l . ı esırıe de 1 bı araştırmıyoruz. f cıkat dogacak her türlü tehlıke 
l E - Maksadı h ro sayesintfe yolsuzluklar i sUlhu<id; Hıt1erın harp ve kendılerine ait olacaktır. 
a11lılc tıl! /ı.ıgda tem;:';; al~ tıe nıüeueıe b k s· tıcaret gem11erımıze hucum Bu suretle mesulıyet /1J. 

r, aggılarırnta . a ımından azami ko etmes1t1e musac.de eylıye- manyaya uıcı, dır. biz Sİ· 
cek kadar Pahalıya Safin lfıh atmayacağız. taki /1/. 
almaya hazır olacak dert.· m anya bunu araştı1makta Fahri Doruk 

devam etmesin. 

Bu harp, vatan müdafa· 
asında kadının büyük r olünü 
açıkça göstelmiş ve İngiliz 

k dınları bu bakımdan di-
ger memleketlere güzel bir 
örnek olmuşlardır. H. S. 

Mih · er emileri 
Az mi dikkatle 
Hareket e meli ! 

VaşiPgton 12 ( li. R. ) 
Kordellıol Sovyetler birli
ğmin Vaşington büyük el· .. 
çısi Umanski ile yaptığı 

bir gdrüşmeyi müteak p ga· 
zeteci/ere demişdir kı: lime 
rıka birleş k devletleri ._he· 
yetinin cuma veya cumar
t esi güı ü Moskovaya hare· 
ket ettiğini sanıya u m. U 
manski ile um umiyet i tiba· 
rile flmerıko ve sovyetler 
arasmdtJ mual!akda bulu
nan bütün meseleleri g ö. 

ıüşdüm. 

·--··r.. 
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IAHlfl VE BAS MUKAftRhtl 
•EKht SCKiTI KULAKSIZOÖLU 

PERŞEMBE 

18 
Fiyatı 

4 kuruş 

İlin--;;tırı 

YENİVOL 
MATBAASI 

~ 1 

ı 3 Eyl01 1947 (VENIVOL) Sayfe 3 

r ye D"ve 
Cumhuriyet Hal Partisi Merkeı 

aza idare Hey ti Reisliğinden : 

Pazarhkla Gayrimenkul satışı 
Miktarı Kapu No : Kıymeti 

M1;1 bıllıo si Sokağı Cinsi M. 2 Eski Yeni Lira Kr. 
lskeod=rpaşa UzuDsokak Blr bap hane 44.008 4i7-1 1-163 1350 00 E 

ao dükkan 457-2 165 457-3 

efterdarhktan : 
, 

Çömlekçi ocak lw11gresi 18-9-941 Çarşamba gü· 
nü saat 21 de Çömlekçi ocak binasmda. 

Yukarda cins ve evufı yazılı gayri meoltulila bedeli peşin ödeomek üzre pazarlık auretile H• 

bil bir ııy lemd•t edilmiştir. 
ihale : 26-9-9tl tarihine müaadif Cuma günli sut 14 de yıpılaca~ındaa tılipleria yivmi 

mezltQrda yüzde 7,5 muvakkat teaıiaatlarile biri itte Defterdarlıkta toplaııacıık ltomiayoaa müracaatları. 4 4 Boztepe ocak kongresi 18. -9 - 941 çarşamba gü 
nü sıat 21 de Parti binasında. 

lskender paşa ocak kongresi 1 !J-9-9./1 perşem· 
'be günü sa3t 21 de Paıti binasında. 

Gayrimenkul satış artırması 
.Miktarı }{. Ne : U. N: Kıyaeti 

Cumhuriyet Ocak kongresi 20-8-9~ 1 Cuma gü· Köyü Cinai , H. M2 Eıki Yeni Lira Kr. 
Soğukıu Tarluın Nııı( hi11eai 3062 20 ! 20 00 il. 

nü saat 21 de Cumhuriyet ocağı binasmdır. 
Yenicuma ocak kongresi 20-9-941 Cuma günü 

., ,, Tarla aa etla~ın nısıf hiasesi . 9792 196-197 90 00 ,, 
,, " Bir bap harap maraba hanesinin nısır hissesi ıno · iö 61 ()6 00 ,. 

saat 21 de Par i bina"mda. ,, ,, Tıırla ma otla~ın nasır hiuesi 1507-öO 70• 8 00 ,. 
,, , , Tarlanın nısıf hissesi 1 1794 194-195 100 00 

Ke11erkayr1 ocak kongresi 21-9 941 Cumartesi 
günü saat 21 d _ Parti binasmda. DEFTERDARLIKTAN: 

Çarşı ocaı' kongresi 21-9-941 Cumartesi günü 
saat 21 de Çar~ ocak bina6ında. 

Yukarda c ins ve evsafı yaz:ılı gayri men'uller P'şia b3dello ve açılc artırma auretile 15 rll 
müddetle mfüayedeye sıltarılmıştır. 

Pazarkapu ocak kongresi 23-9-941 pazartesi gü 
lhale : 22-9-94:1 taribiae müsadif pazartesi günü ıaat 14 de yıpılacaf11daa talipleri• yöval 

mezkQrda yüzde 7,6 teminat makbozlarile birlikte defterdarlıkta toplanaealt komiıyena •lrHaatları. J-~ 

nü saat 2 ! de pazarkapu ocak binasmda. 
Eskihisar ocak kongresi 23-9-941 pazartesi gü 

nü saat 21 de Parti binasrnda. 
Vil8yet idare heyetin8an: 

ismet paşa ocak kongresi 24-9-941 salı günü Kemerknyn mahallesinden Ne. 

saat 21 de Parti binasmda. zir oğlu Arif karısı kadı otlu 

Erd :ığdu oca/$ kongresi 24 - 9-941 sa// günü saat kızı Hüsni yenin haz.inedeD taksit 
21 de Ocak merkezmde. le satın aldığı gayri meokulun 

i{a11akmeydarı ocak kongresi 1!5 9_941 çarş:.mba takıit bedelinden hazineye olan 

t 21 d 
17 7 lira 50 kuruş borcundan do· 

günü saa e kav.ıkmevdan ocak binasrnda. " layı m ' zkOr mabnllede ki.in bir 
Yalı semt ıJcak kongresi 25-9-941 çarşamba gü· bap hanenin ilio tarihinden itiba 

nü saat 21 de yaltsemt ocak merl<tzinde. ren ikinci 10 gün müddetle açık 
.. B~hçecik Ocak kon~resı 26-9 - 941 tarih perşem· I a~tınna~a çı~arıldığıoda.n tali~le· 

be gur:u saat 2J de Bahçecik ocak merkezinde yapıla rın Vılayet ıdarc heyet•ne mura. 

cağUAdan yukarda adı geçen Ocaklarda kayıt/J J' .ırti aza- cantları ilan oluııur. 
/arının mensüp bulunduk/art ocağın kongresine işt'rak- O 
/arı rica olunur . Arııfilb l yu mahallesinden Mu· 

-sa oğl Rec p ve kardeşleri Mev· 

Milli Korunma kanununal 
Muhallik hareketinden 
dolayı mahkum olan 

Asliye ceza kararı 

Zayi T astikoame 
930 senesinde Ticaret mtkle 

bi ikinci smıfından almış o1du 
ğum lastikrıamemi zayi etiım. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 

liit ve Mur, dıo hazineden taksitle 
sntın aldık rı gayri 1Ltnkullerio 
taksit bedr odeo hazineye olan 
3\1 lira 6J lıuruş borcundan 
dolayı lsker. der paş., m11halleıindo 
kain biri b rap iki bap hanenin 

l{sas 209 
Kurar 168 

c . .M. u. 320 

Sdim Memiş iliin tarihioden itibaren ikinci on 

1-------------ı gün müddet e a~ık artırmaya çı 

hükmü guktur. 

Mılll korunma kanunuan 
aykırı harekette bulunduğu id 
diuslle suçlu bulunan Truozı>o· 
da Ortıılıhuırda oturan ve balık 
pnzarıod tncoar All Bttltııoaa 
oğlu Mt)nmet Bolto hak.kındıı 
yapıl n duruşma netıcaslnde 

Yurddaş 

Tayy 

Yadı 
reye 

et 

karıldığındt ıı taliplerin Vıliyot 
idare heyet oe müracaatları ilb 

olunur. 

() ' lskeı:ıdorpaşa mahalleıindoa 
aofn oğlu f.yubun hazineden tak· 
ıitle satın aldığı ıayri multul11D 
taksit bedelinden hazineye olan 
lBl~ lira 50 kuruş boıcıundan 
dulayı mezk.Qr mahallede lelin bir 
bap fevke.ai oda tabtani dültkinın 
ilin tarihinden it bsren ikiDci 1 O • 
gün müddrıtle açık artırmaya çı· 

karıldığıodan tuliplerin Vilayet 
idare heyetine müracutları ilin 

ohıau. 

Suçlu Meb 'IlCt Baltanın ls 
tunbulan kımımıb deuiıoo çivi
nin beber kl ıo.sunu 80-UO ku· 
ı·uş olup p.u eode satışda yQz 
de 2J .ı.;.ar ıli\vesl lılıımgeıirıteo 
beher klıOJuou Kemal ü~nacll 
Yd .2JO kuruşu sattı[!ı ve şu 
suretle mutıık sebep ulmaksızan 
yUıde 20 den fazla ~ar eylediği 
dıoıeuen şulılllerin şııbadetl ve ı.ıuuıwasıua ~l04it eaııuıı çıvı· , () 
kendısiolu ınUevvel ikrarı ve ıerin ınlls.tdereslle bedeli olun Arafilboyu mıbaUeıinden Nim-
bu bapta tanzim olunıın z bıt ~uO ıkıyuz Kuruşun do tahsil bıyılt oğlu Harııdınin hnzinedea 
vcırakulıtrl ve flnt mUra abe ve K~waı O~UacUye verilmt!ıııae taksitle satın aldığı gayri mcuku· 
k >misyonu cevabı mObderec t- ve w zö.ı.lc ~ııı:ıunuouu 6;S ıocı lün tnksıt bedclıaden hazincyo 
lsrile ı!!DOıt olmuş ve suçlu la wuctdeil mUClOlnce mnsrtıfı SUÇ olan 338 lira 9!1 kuruş boıcundaa 
rafandıtD ıliu1D0 edilen mUdaCno luyu aıt ol.ınıtK. ve '.lf> ıırııy1 dolayı mezkfir mahallede lulin 
şatııUerioln sö6ıerl kanaati le gtıçın~ıneıt uzere ışsu bUıtınUn dört bap hane arsasının ilin .. ta
miue tıri gelmemiş ve aoc..ık g ~ule Uı;, uı;ışrıoe Vti ııurç tu ribindeD itıbnrcn ıkinci 10 iİİD 
satılan mıııın wlkt rı .ş_ın me. ufoı;ı k11auououo ~O ve :>~ ıncı müddetle açılı: artırmaya çıkarıldı· 
saiyetl itibarile elde ellığl men. waaucılttr!utı h:nf1lt11lı 60ll kuruş ğından taliplerin Vilayet idaro he· 
fııat pek. ııafıf bulunmuş oldu· aııınıtewe Uarcuııacıe suçıucıuo yetine müracaatları ilin olunur. 
h d"n bnrnkellne uyan milli tıııowatiıoıs ltıi.lly1ı1 K.111Hı u.uıak () 
.un " . 2 i . u koruamıı kanununun a ocı z ::re vı~:tneu vı;ıruen kıırur lsltendcrpaşı1 maballeaindeıa 

dd sile 09 inci mııddeslain C. M U. M . ü.:ıvcıet Sill:iı1 ı ııu Emin oilu Osmaoııı ba:z.ineden 
ma e l . M h ı. ı uçaocn fıkrası wuc oıoce e ur 10 ı:ıuçıu Meu..uet lidlla ve taksitle satın aldı2'ı gayri roen 
met B:ıltadJD 100 yUz llrıs e~ır ııvuK.ııtı ::hiıu ~'13Kı fuğtcluue kulün taksıt bedelinden hazineye 

ve b lifi UıiUh:ll ldDl.ll ~.11111ı. 
P:ıra cezası ıılıomasınu 11 olan 442 Jira 95 kuruş ~~ ıcuıa-

T lbane d:ışltallp wuavıni Hıık.im lu05 p:ızarındo bulunan ıcare • dan dolayı mezkQr maballede kiiD 
addetıe ko (All l'ok.makci) {Cemil Ozbllen) 

~l~e~r~ia~i!n~d~e~o~n~g~Q~a~m~~~~-·--~~~~~~~~~~~~b~l~r b: haoe~n ilio tsri~nden 

itibaren ikin i 10 i'ÜD müddetle 
açık artırmaya çıkarıldığıadıın ta
liplerin Vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

() 
lsltend eı paşa mahallesiaden 

E.mir 02lu Oımao ve biraderi 
lsmailin bazinedeo talı:ıltle satın 
aldıkları gayri menltulün taksit 
bedeliuden hazineye olan 44t) lira 
7 I kuruş borcundan dolayı mez. 
kür mnhallcdo kain bıne maa 
mlinhcdim hane arsasınin ilia ta· 
rıhinden itibaren ikinci 10 iÜD 
müddetle açık artirmaya çıkarıltlı· 
ğından talit>lerin Vıltiyet idare 
heyetine murııcıatları ilin eluaur. 

() 

Kazanç vergisinden 364 lira 
32 kuruş b:>rçlu Molla 0~111 Fev
ııoin Sotha malııallcsinde sayı biı· 

seli iki parça iayri menkulüne 
birinci crtırmııda t~lip zuhur et

medıtinden mezkur r•Y rı menkul· 
lerin /IJ fÜn müddetle ilti1ıci ar
tırmaya çıkarıldı2ıadaa taliplerin 
Vıliyet idare eyetlne müracaat· 
Jarı ilb oluGur. 

() 

Tekke mahallesiıacılen Bıyıklı 
oğullarındın Mustafa otl11 Ala•o· 
dın hıız.incdcn taksitle ıatın aldı~ı 

ırayri menkulüa ~ahit bedelinden 

bazineye olaa 624 lira boreuadaa 
dolayı mezkOr mahallede k4in bir 
bap haaenia ilin tarihinden itiba· 

ren ikiaci 1 O fİİD miiddetle açık 

artırmaya çıkarıldıtıadan taliplerin 
Vilayet idare heydine müracaat-

ları ua. eluaur. 

u 
lıkeaderpı1ı •ıhalleeiadea 

K•rt e2lu keriaeai Fatm11ua bı· 
aineclea takıitle ıatıa ıltlıfı rıyri 
meokulün takıit ltedellndea laaıı:i· 
neye olan 375 lira bercuıadaa d•· 
layı mezkür mahallede kiia ara•· 
aın ilh taribiaden itibaren ikiaei 
10 fÜD aüddetle •tık artırmaya 
çıkarıldıtındaD taliplerin Vilayet 
idare beyetiao müracaatları illa 
ohıaıı1r. 

() 
Y Hi mı halleden Sürıneaeli 

Emin otullarındın Mebmet Ali 
oflu Yunuauıa huiaecien takıitle 
J&llD aldıtı iayri aeıak•lün tak.
ait bedeliadeo .. aziaaye olaıa 6 58 
lira 14 kwr<lŞ borcundaa .iolayı 

Y eai cuma mahalleainde kiia ar• 

aanıa ilau tarilaindeıa iti9arta ikiD
ci 10 ıüo mütldetle açık artırma· 
ya çıkarıldıtıadaa talipleri• Vili· 
yet idare lloyetiaa miraeaatları 

ilan oluınar • 

() 

Ayıfilieyı:ı mılaallt1i•cica Pir 

ıta otl• Aııaııa lauiaadesı tık· 
aitle ıatıo aldıtı iafri menkulia 

takıit bedelinden buinaye olaa 
529 lira 99 kuruş borcaaciaa de· 
layı mez.ltOr •alaılledo kiin aaa 

arsa bir bıp laaaenia ilin tarihi•· 

den itibaren ilı:iaoi ıo ,ıı. aed
deUo açıit artırma 1• çıkarıldltıa• 
daa taliplerin Viliyet idare hey•· 

tine müracaatları ilia OlaHr. 
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Memur ve mustah
dem alınacak 

Vilayet Makamından: 
Trabzon şehrinde açılması mukarrer toprak 

Ofül teıkilatıodı j mahsulleri 

A i rnı meınuru ve ~ksperli"'l Q 
Muhasip veznedarlık, 6 1 C<etl 85 - ıoo 
Depı memurlutu. " 60 - 7 5 - 85 
Kantarcı, ·• 50 - 60 
Depo Bekçlllti. " 30 
Hlımetlerlnde Jıtlhdam olunm •• 15 - 20 

tabdem alınacaktır. ak üzere memur ve mnı 
Bu Tszifelere tıı lip ve mııu 

Hsat ve ve;altlol nalı b ııluııanları~rlo k ıau ıundakl memurluk 
lunanlarıa 8Şı~ııtııkl vuıfları haiz b 0r~1 takt \1'881fları tıaiı bu. 

A . .AJ ınıı memur Ye eks a u uıu::ıalnrı şarttır. 
Ta ıatıaıoa, evvelce rilleıı Ja:m~;ı~>il için lllısır, tasul va. un alım 
lerlı'1l, ayıplcrıoı Te arınlarıaı lef lk Dlak • bunların cio~ioi, nevi 
ıus arına muktrızl bilgi, mumarese rve ive tayl a ve mu haraza bu-

8. Mubulp - veznedar Aj dari tıcrubeye sahip olması 
rlnl resen görecek derecede ~ h ~nsın IUuhaıebe ve para işle. 
z 

1 m C1 ı r . u •Sebeye Vukuf ve teorllbesi ıa . 
C. Depo memurları, oııaır f 

polaamasına, hOınü muhataz ' aıulye, un gibi mevaduı de 
milne dair işleri bilmçsl, Pıs~~~\ ıevk edilip teslim ve tesellU 
8101 bllmeal l iizımdar. ullınmıısı , depo defteri tutma. 

D. Bekçi; yokıırıkf işleri •nla 
Bu ev sara haiz olaa t . ınıııı sebebi tercihtir. 

IDllrac:ıat etmeleri llan oluou:~ıplerla bll'er İstida Ue VUAyete 

İlan 
Trnbzon icra dairesinden : 

Açık artırma ile P"raya çevrile· 
eck gayri menkulun neolciu~u : 

Gayri mcDkulua bulunduğu 
mevki mahallesi, ıokağı, numarası: 

W?skirasy şarknn sahibi 
senet hanesi şlmnlen :..uar oğ 
lu kerimesi Anosyanııı sınırlfırı 
garbea ırmak cenuben Kangel 
oğlu Booikaoıo sıoırı ile mah
dut fuıdıklılt kanunu evvel 941 
tarla ve 68 numnrasıodl\ 8 ctö

nQm mubammet kıymeti 610 llrr 
Şark.an Kangol otlu Lnznr 

sınırı ve bazsn Lazar oğlu anas· 
yanın sıoırı şimıılen sehlbl se 
net fındıklığı gerben ırmıık ce· 
nuben wlbnil oğlu Trandnfll 
. slnoru ile mahdut ÇJyırın beş 
hissede 4 tılssesi, halen kısın n 
fındıklık ve kısmen çayu /ık. 
Tapunun 94/ tarih V'! 86 cuma· 
rasında muhammen kıymeti 
4 liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
fÜD aad: 

13 T. evvel 941 pazart3sl günü 
ıaat 1 lde Tratııoo icra dairesinde. 

ı • lşbu ıı-ııyrımeoullorlo artırma 
Şar taıımeııl 1S·tl·9'1 tarlhindeo iti 
Laıf'L 939·51!0 No. Ilı Trabzo.ı memur 
luiu dı.ıeslnde muayyen numara 

ıııudll tıerkeııln görebilmesi için açıktır 

lllnda yazılı olanlardan fazla malQ 
mat almak l11toyonler, tebu prtna 
meye v 939.ı;ao doıyıı numarasile 
ruemwlyeUmlze ıuuraeaat otmelldir. 

2· Artırmaya işUrAk için yukarıda 
> a:ulı kıymetin yQzde yedlbuçnk 
nhl"ıallnde pey veya aıllll bir Bankanın 
lem Jat mektubu tevdi edllo:ekilr(lU) 

S· ipotek aalılbl alacaklılarla dl~er 
a!ftkdılı Jarın ve lrUfak hııkkı uhip 

K leı ınııı ııayrimeııkul tizorindeki hakla 

J 
rını huıuırlJe faııı; ve wurafa dair apa 1 zarfl b cılıtt1 Udlıılarıııı işbu llAutarihlnden o eton pı·yade lht"ıııren onbee gttn içinde evrakı 
ınU•blt.ılerile birlıkle mewnrlyeliınJ K ld r.e lılldlrınoleri icap eder. akıi hal 

Q lrtnıı y ı k dtı hakları lııpu sic1Ule ııablt olma 
Belediye Ene.. . aptın aca ılıkça ıatıı bedelinin paylaflDa&ından 

unıenınden . oarıı,; kalırlar. 
l -· Alıpark ile L· • 4 tiaıterllea ıtQnde artırmayı 

t 1 k ııe ı d ,.ştiıak cıdooler artırma ıartnameaınl 
r ıra ıcı Sl47 lira 72 kuru b raı~ıı ıki umumi şosa tarafeyo"ade yap okumuş ve lüzumlu malQmal almıt 
faatı 15 fÜll müddetle v ~ edelı keşifli beton piyade kaldırımı İD· ve hunları tomamen kabul etmlı 

- Eitıiltme, 20 Ee ,•pılı zarf uıulile t>'uiltmetl' koııulmuıtur. ıd "" iUbar oıunurlar. 
dl. il Y 01 941 C 5 Tayin edilen zamanda gayri 

ye ene meninde Y•pılıcıLtır umarteai günü ıaat 11 do bele 
1; ıı.eok11l üç defa batırdıklan ıonra 

. 3 - Şarhııaıe •e k .'f _ , a \'Ok arlırav • ihale edıllr ancak 
fılerı Mlldürlürüııdeo ıl il h~~ı orııelderi pausiz olarak Belediye fen ıırıırwu bcduh wuhllmıın .. ıywuUı 

" 
1 

• ılır ) aıd~ yetınJi beŞlııl bulmaz veya 
- Muvakkat te111• • • utıı ı.tey•nln alaca~• ruchllnl olaıı 

6 - Ek ıiltıııete iıt"ııı~ 386 lira 8 lturu~tur. <ll~•r .ıacakhlar bulunuptu bedel 
rııııa itleriaGe ehliyetli old ~rı edecek, lıliplerio bu ribi beton kaldı. bUDluı ıo o gayri roookul Ue lemin 

dd L Uıdarııı d ttdlluılf aleaklıırınw meoruuwıdu 
mu1a ti( birer veııiLı · ı 1 ıir Vilayet Nafıa Müdürlütüııdeo t " ı e l~H lulıya çıkmazsa 4ılD çok ıır ıranın 
lunduklaruıı rösterır 1'' yılıııda Ticaret aod11ına kayıtlı bu. 'ıabbOJQ bakı kalmak Qzere artırma ._t 1 . ıcaret o..ı • 
• e1; up arını teldıf mektup! .

1 
".uındaD alııcıld"rı evrakı ve teminat ıo gılu daba temdit ve ıo incı gQııQ 

6 - Yukarffı YU:ı~;ı e bırlikte erıciimene tevdi etmeleri ıısrttır. 23 ıo 941 pcrşrmtıe 11&nt Hı de 
ol1rak taliplerin tan:ıiaı d fırtlar dıiresınde kanuni tarif ata uygun yarılacak arUrmada. bedeli ııatıı ıaLe 

e fCekl · k it 1ea ın alacağına rl1çlıanı olan diğer 
tevi meklaplırını 20 e IQI • erı te lif, teminat ve111ir evra ı mub. ah.aklıların o i•Yri m11nkul Ue temıo 
dar Helediye riyasetin! t ~~1 Cumartesi günü raat azami 10 na ka· t.:ııımı~ alcakiarının nıecmuundao faz.la 

e\I' 1 etıneleri ilan ı 3-4 ya çıkmak şartile, en çok artırana 

p aza rl 1 kla bulvar y~~;, rı 1 aca k ,~~~·E'.:~·~:·~~.':l'm:·~ . .:~~ 
Beden Terbı· · T 6 Gayri menkul kendl11lne ihale 

yesı rab B 1 B le J ğ d oluoaa k1ıııııe dttrhaı veya variıen 
Kapsh zart us n zon Ö ge aş an 1 m an: mtthle~ ıcındo parayı vermzao ihale 

bulvarl br.slangıcınd u 
1 

e DlUnakaıııya konulan KllradeniJ sabil kararı teaholunmık kendaidon evveleı 
~ 8 yapılacak olsa ı m ahallin/o ı yllka.ık leklHle bulunan kimse arzelllii\ 

HIDll talip ZUbUr etmedi~· SU spor arı OŞ& · uJ.iuıiu bedellaalmağa ruı olur.a onıı 
bir ay mQddetJe ~3 Eylt\l lndeı 2~-8-9U tarihinden itibaren r a r. ı o ı m a z v e Y a 
edlleeaQ'indeo talip ol l 9H tarıhlne kıd11r pazarlıkla ibale tıuluı>mazaa hemen 1 inn mııdctot 
le "dı" lmıı.. Uzre .._er !na arın Şeraiti öl\>renmek ve pszarlıkla iha le arlırmaya çıkarılıp en çok artıranı 

" ... a. u • n '" balı edilir. l.kl ihale arasındaki fark 
kanhğıoa mQr c ti l saat 16 da beden terbiyeıi BOlge baş. ıvegııçeıı gtınler için y1lzde 5 toD 

-
8 88 8!.~~1!.J.lAn olunur • 3-4 ı.eaap oJucaııa ktaız ve dJier zarar 

Z • f ıu ayrıca hllkme hacet kalmahıııı. 
ayı nü US cu••zdanı ~emuriycUmlzcealıcıda.n lahıilolunnr 

Stı madde (188) 
--~~'r..er,ınen1 e nOfuı dairesinden almış olduğum nııfos c!lzdanı- Gayrimenkul yukarda gOıterUon 

eın uyi ettim y 13 ·10· 941 tarihinde Trabzon 
lla · eoiıinl alacaaımdan esklıinio bOkmQ memurluiu oduında tıbu il.An ve 

Q eylerlf!l. ~Oat~ı Uen artırma earlııameai dı.lr• 
Cimşir o~lu HDseyln •iade ıauıacatı ll!ıı olunur. 

'l\P~~~ ~~~~ 

Trabzon Erzu um 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 kamyrn b11lundurulmosı meşrut 
Trabzon, Erzurum postası 6 Eylül 941 tarihinden itiba· 
ren 15 gün rrüddetle ve kapalı zarf usu/ile yeniden 
eksiltmeye konulmuştıır. 

2 - flyltk ücreti (1500) lira seneliği (18000) lira· 
dır, Taliplerden (1150) lira muvakkat teminat ahnzcak!Jr. 

3 - 1 eklif edilen bedel haddi layık görülürse 22 
EylUI 941 pazartesi saat 11 de Trabzon P. T. T. Müdür· 
lüğünde müteşekkil Komisyonca ihalesi yapılaca/dır . 
Şartnameler bu komisyondan alımr. Eksiltme kanununun 
:Jl ve 33 ncü maddeleri veçhile taliplerin ihale saatın
dan bir saat evveline kadar teminat ve rekliflerini ko· 
mi~yona vermeleri ilan olunur. 2- 4 - -----

Mualece eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Meml~ht hastanesinin 941 senesi ihtiyacı olan 11 S kalem 

mualeced:m p\yasc;la mevcudu bulunan 96 kalemin Trabzon huı· 
t11ae teslimi _, rtiyJe muhammen bedeli (1748) lira (58) kuruş ola 
ralt takdir olunmuş ve halen mevcudu bulunmayan 13 kalem 
mualece flatrnıo tes'>ll ve teylnine lmknn bulunamamış ve fakat 
maankasanıo sonuna kodar g lmak JhtJmıılfne mebni her iki kt· 
sım toptan 1-1.0-9U tarihine kader (35) gUn müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

KıymetlendlrJlen 96 kalemin muvakkat t minııt& {131) lirn 
(l4) kuruştur. rn kalem mu4llece piyasaya geldl~i ve talip tına. 
fından t~k.lire il. ve olunduğu takdirde işbu teklif bedelini o yQz. 
de yedi buçuğu niebet!nJe muvakkat teminatının arttırılması 
lazı 'Ildil. 

Abvah bazlra dolayıslyle matlup derecede stok mevcut ol
madığı anlaşıldığından tekl!tleriu gönderilmesiyle tetkıkı. llııı le 
ve sip:ırışrn vukuu zıımanrna kadar geçen milddet irlnde lUkeaen 
bir kısım munlece maddelerinin tesliııı.Iode talip bir kayıt ve şart 
a 1 tıaa girmiş sayılmaz. 

lbtlyaç listeleri lstanbuldn bu işlerle uerıışaa müesseselere 
göadeıilmiştir • 

Ayrıc1 gOrmek isteyenlerin her gQn encDıııeo kulenıiae g.?>1· 
melerl, bizzat mQracaat lmk!aıaı bulamıyanlıırı:ı bir mektup ile 
sözO geçen listeyi istemeleri Te taliplerin 1-10-941 çaışambıı 
gOnü saat onbcşde Vilayet makamıada toplanaca k oloa daimi en-
crı ene mllracaetlnrı nan olunur • 2-4 

Fındık kabuğu fiatı hakkında 
Belediye Reisliğinden : 2-3 

Beledive kanununun T 5 nci maddesinin 43 cü Fık
rasma tevfikan l .J41-1912 senesinde muteber o/mele 
üzre fındık kabuğunun mutad hacimdeki bır çuvalı •ıa 
doldurma ve ağıılarını dıkme masarıfı dahil olduğu hal 
de Belediye Encümenince azami (yirmi) kuruş fiyat ta
yin edilerek işbu fiyat Vilayet idare heyetinin 6-9-941 
tarih ve (80) numaralt kararile de tasdik edildığinden. 
1 an tarihinden itibaren fmdık kabuğunun yukar1da yazı· 
ilı şerait daireşinde beher çuvalının ( i.O) kuruş3 sa/Jlaca· 
ğı ve hilafında hareketleri görülecek müessese sahip ve 
müdür/erile alakadarlar hakkında 1608 numaralt Belediye 
ceza kanunu hükümlerinin tatbik olunacağı ilan olunur. 

~~.,. Dr. Şükrü Göksu &."El 
Birinci sınıf sinir hastalıkları miltehassısıl ~~ 

fj Cuına~tesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat ~ 
~ 17 den 19 a kadar müracaat edecek hastaları .~ 

UZUN SOKAKTAKİ muayenehanesinde ~ 
~j muayene ve tedavi eder • 2-8 i 
~~~.....-~~~~~~~~~~l>~··~Ei:~a~·.·~il 
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Y@}fi1ÖY©I M~l!:lb~©l~o ~ 
~ a~~e~ Türkiyesinin En Ucuz Ma~baası ~ 
~~e~"~~\~rilôyetlerine en ucuz fiyatlarla her türlü Evrakı matbua tabeder. A 

zaman'da yetiştirir. Doğunun en büyük Matbaasıdır. Trabzon ~ 
~elhdh_ dhelh~db dh~e'hdhrJ 
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