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IAM!,. VE l!AS MUKAftRhtl 
IEKht SDKt:rl KULAKSIZOOLU 

PERŞEMBE 

18 
EYLÜL 

1941 

Fiyatı 
4 kuruş 

ı la D---;-;- t ır ı 
5 kuruştur 

Ollnll foçeıı 1ayılar 

YENİYOL 
MATBAASI 

b t .. l" ev· En ucuz fiatlarla er ur u 
k b' zaman· rakı matbuai en ya ın ır 

==....:..-:..==-=-==:::b-==r-J-0 
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Fındık Frı-. yükse rriekte devam ediyor . 
da yetiştirir • 

Kabuklu Fındık 35-36 iç Fındık 80 Kr. 
E~IOI içinde yüklemek üzere Fop Trabzon 80 - 81,5 kuruşa kadar 

Amerika 
• 

Donanması 
Müthiş 
Terakki fer 

Kaydediyor 
Nev!ork 17 ( A. A.) _ 

Sanıldıa-ına göre A .k 
ti merı an 

a _ a~tık filosunun 125 d 
fazla gemisi mevcut bulu:~ 
~~ktadır. Bunlar arasında 
ıkı •ene evvel bu f( 
t k·ı· ı onun 
~' ı ı zamanında atlantık 
fılosuna devredilen üç eski 
zırhlıda vardır. Atlant'k f 
loıu 0 d ,1 1 
. , zaman an berı yeni 
~~::.~lunan. ~e muhtemel 

. paııfık filosundan 
yen~ a-eınifer iliveıile dur
ma an •rtmııtır o· v 

raft B . . ıger ta. 
dalı:ıı •lırı~c . nezaretinin 
ve h. evvel baldırmiı olduğu 

ç de dünyada m· ı· .. 
IÜf . il 1 i'O· 

b. lllf~mıı derecede büyük 
ır ılo k 1 . . uru ması kanunu 

~ucıbınce inıa edilecek bü
t.un 2emil · · 
ı eruı ınşa mukave-
eıuuneleri . 

otuzb . ımıalanmışbr. 
dirı· t eıtbın tonilatoluk altı 

no tan . ._ .. b 
d ı"ııı u ay için 

e muhareb f ·ı 
mıı b e ı oıuna katıl· 

ve u su 1 
birleıik d l ret e Amerika 
ıervisde b:~ etlerinin halen 
nın •dedi o unan . zırhlıları. 
olmuıtur An Ycdıye balığ 
riy • yrıca yine bah-

e nezarer . . 
·· •nın bıldirdiaine gore Yeni k • 

teıkili i . 0 
• Y•nuı filosunun 

çın •nıa mukavele 
nıaıeleri · 1 . . ımza anan gemile 
rın ınıa d 
· sın a hayıet ·. 

cı terakk' verı 
ıler kaydolunmuıtur. 

1940 sen . L 
723 . eıı aaıındanberi 

aıılyon 426 bin 278 
dolar Li:ıy . 
2831 nıetınde cemın 

d muharebe gemisile yar
ımcı genı· 1 sıparış edilmiştir. 

400 bin 
Kişilik yeni 

Alman kuvveti 
Şark cephesine 
Nakledildi 

111 londra 16 ( fi. fi. ) -
. mantarın Sovyet c h 

sındeki ep e· 
. muazzam zayıatı 

teJafı etmek Lzere it il 
d 8 . o an-

ll. ılçılca ve işgal altında 
bulunan Fransadalc· k 
ı · .J 

1 uvvet-
erınuen 400 bin lcişllilc bi 

ku11vet gelmiştir B le r 
l h . u il~ er-er. arp gôrm .. . . 
IHmon askerfd'us guzıde 
yerine poli ": Bunların 

s vazıft:sin. ö 
melr ıizere 3.5 ı g r-

lc Ya~ınd4n •r1 aılcer istimal .,.J·ı YU· 
.. wı ecelct1ı, 

lrandaki 
Elmaslar 

Maliye Vezirinden 
istizah edildi .. 

1 ahran 6 ( 11. 11. ) 
/,an meclisinde bir mebus 
hanedana ait elmaslarla 
banknot karsıllğı olarak 
muhal aza edilen al/unlar 
hakkmda maliye vezirinden 
istizahta bulunmuştur. Ma 
/iye veziri verdıği cevapta 
bu elmaslar eski komisyon 
azalarının mührile ve ka· 
pa/J zarfla içinde banka 
hazinesinde mahfuzdur. 
Hanedana ait ve tarihi kw· 
meli haiz elmaslar ise, bun 
/ar halile ve Gülista,., saray
larımn müze saraylarında 
muhafaza edilmek:e iken 
bu salonların tamiri mü na 
sebetile milli bank1ya nak· 
/edilmişlerdir. 

lrandaki 
Alman kadın 
Ve çocuklar 

Türkiye yolile 
Geçecekler .. 

Berlin 16 ( lf. 11. ) 
Yart ıesmi bir m•11bada11 
bildiriliyo, : Buraya gelen 
son haberlere göre Tahran
daki 11/man kadın ve çocuk· 
Jarımn 17 Eylül çarşamba 

günü hareket etmeleri le· 
karrür etmiştir. Bunlar Tah· 
randaki !liman elçilıği men· 
suplarile birli Ate ve Tüı kiye 
yoli/e memleket/etine dö · 
ne=eklerdir: 

Mukabelei 
Bil misil 
1 O Fransız rehinesi 
Kurşuna dizilmiş .. 

londra 16 ( lf. il. ) 
111.nlln kontrolü altında bu 
lunan Paris radyosuna gö 
re !liman işgal makamları 
/l/71an ordusu mensup/an 
aleyhine tevcih edilen te· 
cavüz hareketlerine karşı 
mukabelei bilmisil olmak 
üzere işgal altmda bulunan 
Fnmsada on Fransız rehi· 
nesi daha kurşuna dizmiş 
/erdir. 

Amerika 
Gemileri 

Taksim Cinayeti 
Zimlô Muhtar1nı öldüren 

Mehmet 30 seneye mahkum 
Evelki gün öğleden sora 

Taksim kahveleri önünde 
feci bir cinayet olmuştur. 
T. M. umumiliiinden öğı en · 
diğimize göre hadise şu şe · 
kilde ceryan etmiştir. 

Yomranın Zimli köyün· 
den Mehmet Sungur \asker 
olarak bulunduğu Cümüşha 
neden Trabzona gelmiş. 
Zimla köyü muhtarı Hasan 
Temili tabanca kurşunu ile 
öldürmüştür. 

Katil sebebi : Mehmet 

Amerika 
Çin - Japon 

Sungurun, nikahsız olarak 
bir müddet beraber yaşadı· 
ğı Fatma adındaki kadının 
Hasan CemiJle düşüp kalk. 
masile husule gelen husumet 
saikasiJe suçlu Mehmet kö. 
yüne geldikten sonra muh · 
tarı takip edip Taksim kah 
veleri önünde vuruyor. 

Suçlu Mehmet Sungur 
meşhut suçlar kanununa gö · 
re yapılan duruşma sonunda 
o tuz sene ağır hapis cezası · 
na mahkum edilmiştir. 

İngiliz hava 
Hücumları 

Alman şehirlerinde 

. İstanbulda satıldı ... 
Piyasanın daha ziyade yüksel

mesine intizar edilmektedir .. 
1 O günde kiloda 1 O kuruştan fazla yükseliş var· 

Fındık alım satımları, lar, Eylül içinde yük~f; 
hararetli bir surette devam fop Trabzon 80 - • 
etmekte ve bir hafta içinde kuruşa kadar satılmışt.ır. 
kiloda on kuruştan fazla Havaların müsait i1t~~
bir yükseliş gösteren Fındık mesinden şehrimize az mı · 
fiatlan bugün de yükselmek- tarda mal gelmekte ve ge· 
te devam etmektedir. len fındıklar da hemen sa· 

1941 yılı fındık rekolte· tılmaktadır. ki 
sinin noksan olması Avru- Bugün Borsada kabu .u 

' ı 35 kurut· pa ve lıtanbul alıcılarının tombul fındık ar . 
piyasamızdan çok istekli tan 36 kuruşa kadar ve ıç 
olarak mal talebinde bulun· fındıklar dahi 80 kuruta 

kadar muamele görmüştür. makta olmaları, fiatların 
her gün biraz daha yüksel· Müstahsil zürra, malını 
~esinde amil olmaktadır. piyasaya az mikdarda ar· 

Bugün Istanbul borsasın· zetmek ve piyasaları~ d~ha 
dan şehrimiz borsasına ge· ziyade yükselmesine ıotııar 
len telgraflarda iç fındık· ~e;,yl:e~m:;e~k~te:,:d~ir~·=======-Şanghay 17 ( A. A. ) 

Çunkginden bildiriliyor: Ha· 
riciye nazırı Amerika büyük 

' 

elçisini üç iÜD içinde iki 
defa kabuletmiştir. Harici 
ye nazırı matbuata yapmış 

Yangınlar çıkarıldı Şehir plônı 
Londra 16 ( il. 11. ) -

Spor işleri 

olduğu beyanatta : Şöyle 
demiştir: Çin hükumeti ken · 
disile istişare edileceğine 
ve Amerika arasındaki ko · 
nuşmalardan mutazarrır ol 
mayacağına emindir . 

Ruzveltle 
Papa arasında 
Vat~kan 17 ( A. A. ) 

Ruzveltin mümessili Mayron 
Peylor dün, papa tarafından 
kabul edilmiştir. Papa Ruz· 
velte verilmek üzere bir me · 
sajı Mayron Peylev tevdi 

Hava nezaretinin tebl[3i: Lambert'in Planında 
Bombardıman tayyareleri- Değişiklik mi ? 
~iz dün ge:e Hambuq~aki Nafia Vekaleti fehirci· 
ınşaat tezga~Jannt. fabrıka- lik mütehassısı Gustav Is· 
/arım ve demıryo!Jarı•ı bom- . . 
b I I d s· k b - .. k raıl Gümüşhaneye gıtmek aıamışıar "· lfÇü uyu . . . . l üzere tehrımıze gelmış ve yangmlar çıkmıştır. Bırçvk b d k ld v .. _ • • • 

11, / . , ,.1 h .. ura a a ıgı uç guo ıçın man ım11nı11rı ua UCU· • b 
_ t D . _ b. de şehrı gezerek Lam ert ma ugramış ır. ıger ır ' 

1 
l 

J "f f"/ l h d k " tarafından evve ce yapı an 
ngkı ,ız ı :'suh - e al vr a ı Plan üzerinde tetkikat yap-

ao •dra agır ucum ar yap A b d v • 'k 
t 1 "/" / d- mıştır. Planda azı egışı · 

mış ": ngı·' ili avdcı barı/ uş tikler yapılacağı söylenmek· 
man ışga ı 11 tın il u unan d' 

te ır • tayyare meydanlarına karşı 
ge6e hücumlarına devam 
etmişlerdir. 9 lngiliz bom
b3rdıman tayyaresi üsleri· 
r:e döımemiştir. 

Cemil Özbilen 

etmiştir. ı 
Papanın . Ne dersiniz 
Cevabı menli I 

Trabzon Asliyf: hukuk 
hakimi Cemil Özbilen heye· 
ti sıhhiyeden aldığı dört 
aylık rapora istinaden Ka
radeniz vapurile İstanbula 
hareket etmiştir. Mubitimi· 
zin teveccuh ve sempatisini 
kazanmış olan Cemil Özbi· 
lenin afiyetle vazifesi başı 
na avdet et ınelerini tem en· 

Nevyork 17 ( A. A. ) _ Beyaz ekmek. 
Nevyork taymiı gazetefinin Yumurtalı pide 
Roma muhabirinin bildirdi Ve Lavaş J 
ğine iÖre Ruıveltin Naziz Ramıtza!l "-geliyor. Şimdiye 

ni ederiz. 
Günün izleri 

Sporculuğu muzun 
Bir muvaffakiyeti 
Aokarada yirmi beş böl

genin mükellef atıcıları ar .. a · 
sında yapılan atıcılık mu· 
sabakalarına iştirak eden 
bölgemiz atıcılarından ı;>o· 
ianspor kulübü mükellefle· 
rinden Sabahattin SAygı 

· namına Trabzon bölgesı 
üçüncülüğü kazanmıştır. 

Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü atıcılık fedaraı· 

Yoou başkanlığı tarafından 
. por• 

gelen bir telle bölgemı~ 1. • 

culatile onları yetııtıretn 
. . ·ı r harare • kıymetlı ıdarecı e . 

le tebrik edilmektedır . 
e -

Mahmut Yonat 
BI -ddetten bt.ri izin· 

r mu ld bulu· 
Ji olarök lsta~b~ ~a Mah-
nan Nafia Muduru u
mut Yonat aaneys~ ~ap 
rllı şehrimize ge/mııtır. 

me kartı· harbın; haklı ve kadar fırınlarda bayaı ekmek, 
m~ıru, bir harp oldağu~u yumurtalı pide ve lavaş görme 
Hin etmesi talebini havi te lllışan halk bu Ramazan ar. 
olarak Vatikan nezdindeki palı, çavdarlı simılyah ve bltta· 

bl biraz da hamur 1 - ekmek
huşusi mümessili Maryon teo b3şka bir şey bulamıyac11· 

o· . lini Sahne ısıp ki üztrinde 
. . ı · .. Bu öyle bir mevzu 

, Sahne Dısıp mı· · / azılmış .. 
Peylor vasltası ile papaya ~8 benziyor. Bundan başka, su 
gönderdiği ~meıoja; papa böre~i. bakla ıa, bal lokması 
menfi cevap vermiıtir. glbl bam ur lşl ve tatlıları da 

G l D ı gıtliha dUrbioia tenlle bakmak 
enera ego ıa11 ıgelecek. Öyleya, mubarek 

Londraya döndü n 1 u ... zın gı>J::JI çattı bala beyaz 
Londra 17 ( A. A. ) undan ve beyaz ekmekten eser 

Hür Fransızların Şefi Gene ve haber yok. 
Bir buçuk aydır. beyaz un 

ral Deıol beı ay süren se· gelecek, beyaz ekmek ylnecek 

defalarca durulmuş, s~tunlarca / 8
; .. (- gayretlere ıağ· 

Gıne L'u: öyle b1r mevıu ı u u~ al edilmiş .. 
men maalesef alakadarlar tarafmd~nlı ı~m ve Şehir Ti-, a.· . /' . · ncak amator erue k uş· 

Sahne .~sıp ;ım s~p oluyor. Süflörün y;ır4Ş on·ı
yatrosunda gorme na . ·hayet temsı in 
ması~a, p•~'ecl~i':Jf~~~~~:'tf:'~:h::n~~ içinden koşa· 
6 11 guzel bır y~un f, ka1'de dikkat ediyorlar. 
rak geçmemesine ev _ t birlerden ce· 

Bütün bu gayretlere ruz kızatrtıcı a f.f akiyet sun. 
·1.1.c diniz ı şte s•na 1n mu va h kin meyi de ı ave e , 'dı b. vatandışm lf· 

Nevyork 17 ( A. A. )
Nevyork taymiı gazetesine 
Köre adliye nazırının beya
na~ı . Amerika ticaret gemi
lerının inıiliz limanlarına 

yahatten sonra Londraya diye fşitiyoruı. amma, dAva ve 
avdet etmiıtir. hadise, meşbur yem boru•u 

----~f-t-ı'z_a_r _____ , hfkAye1fodeo bir tQılU bir adım 
llerl &itmiyor. 

Tiyatroya sanat here:J~~,!~ ~:da~ kızararak çıkma
smdan ve utancmdan ku a -ı edeceğiz ? 
sina daha ne kader tahammu k ·ı ht.reti umu· 

harp malzemeıi götürüp, 
2Ötüreıııiyecekleri hakkında· 
ki toreddiitleri izale etmiıtir. 

"ZJııoa ile T11blreediğf ara- lkiocl madde şu : Halkıa 
ııoda., başlıklı yazımız, mubıır- hamur işi ltıtlyacıoı kıırşllaya. 
rlr.iofa rabtttsızlığıntt bloneo cak mikdıırda S1msuodao öılll, 
ııelecek sayım:zda:ı itihuen beyaz un istesek lyl olur dfyo . 
devam edecektir. ruı, oılmem slı ne deralnlı? 1 

' 

Üç _ bes kişiyi güldürebilme gayesı e 
miyenin yüzünü kızartmak ... 

işte anlayamadığım sanat muamması. Fa-ruk 
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Sayfa 2 Yeniyol 

Kongreye Davet artırma ile Gayrimenkul satış ilanı 
Kıyrnetl Mu. 

Ura K. 
• lah:ıllesl Sokağı ---- Cinsi Tahrir N. Kapı N. Mıkterı M 2 M.N T. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez 

K d h R 
Keınerkaya ş t 

aza İ 0re eyeti eislig ... inden : Mllhltthı M!IU~ittln Hanenin 56 H 14 H. c.7 ıc 00 2 31044HH.. ~07.~ 25 u 
Çarşı Si •. 960 H. 304 H. .ı u 4 , .ı .-

Çöm~ek_f i ÇOca~ kong
0
resi 18-9 941 perşembe gü- Esvak Stı~:~·dt~~arı Mağaza 74 11 ~ ~~g M 

nü saat 2 ue öm ekçi cak binasında. Esvak Cnmi araltğı 40 20 3 M 
Boztepe Ocak Kongresi 18 - 9-941 per"'embe gü· Yeni cumai Z. Yeni cuma ·• 14 36 7 1 

1
6
7
7
5
5 

M 
J. 2l d p . b ,, Iakender p 0 Ar a 204 6~ 2030 M 

nu saat e artı inasında. Yeni cumai Z. klu dere 337 •19 420 256a 25 ı M 
lskender paş11 Oc~k kongresi 19-9-941 Cun:a Malkoç çıkmazı ıos 12 61~-615 2046 60 M 

- - t 21 d P t• b' d Yeni cuma 241 25 36 67 2039 300 M 
gunu saa e ar ı masm a. Yeni cuma .. Malkoç çıpnazı 88 89 2( 66 60 M 

Gazi paşa Ocak kongresi 19-9-941 Cuma ~ünü Yenl cumaı Z Yeni euma 2~~ 50 105 2034 160 M 
•1111t 21 de Parti binasında. · Bostepel B. · Malkoç çıkmazı 69 ; 5 94 20fi8 20 M 

Cumhuriyet Ocak korıgresi 20-8 -9• 1 cumartesi .. Mımastıı· 310 60 •;a 74 3057 30 M 
günü saat 21 de Cumhuriyet Oca<iı binastnda Bostapei bela ira~ C. • J858 3027 }~g M 

Yenicuma Ocak kongresi 20 9 941 Cumartesi ~;~: ı~~ ai~a2 ~~ 2966 
7 

75 : 
günü saat 21 de Parti binas1nda. .. 226 60 28 305·ı ıoo u 

Kemerkaya Ocak konqresi 22-9-9•/pazartesigünu- ·• MKırbııtal , 210 63 64.87 88 30~3 
2
6
7
0
0 

M 
saat 21 de Parti binasında. onastır Hane ıoo 41 14 M 

Dile sokak Arsa t4~ 50 98 69 70 3025 60 lıl 
Çarşı ocak kongresi 22-9-9'1 pazartesi günü 6aat • Abrlvan dere Hane maa bahçe 415 şo 10 25 720 M 

21 de çorşı Ocak bınasında. Ye~i cu.ıı~i B Manastır ' 103 50 71 72 17 19 360 M 
Pazarkapu Ocak kongresi 23-9-9.f 1 Salı günü l&ktndca pış~ Kaptan Hııne 42 45 15 3UO M 

saat 21 de Pazarkapu ocak binasında , Llınoolu Hııoenlo 7,879680 H. l. 103 41 8 Ha;Iae II. 95 M 
E k.h · k . . nlUhittlo • 8911435 hissesi M 

s 1 ısar .0 ca kongresı 23-9-941 Salı gür:ü D Zeytinlik l:laneni!l 16 H. ı 172 15 ı hisse 46 88 M 
soat 21 de partı binasmda. .. EFTERD 

ismet paşa Ocak kongresi 24_9_ 9111 Yukarda AR L 1 KD AN . 
günü saat 21 de Parti binasmda çarşamba l etınedlğlode 

1 
clnı ve evsa.rı yazıh gayri menkullerin açık artırma suretlle yapılan satışları gQnOndeo mUlklyetlerıoe talip zuhur 

Erdoğd11 Ocak kon resi 24-9- 4 .. .. Satış\2~~9 - 941 torı~loden itibaren ıo gQn mOddetle u atılmıştır. . 
saat 21 de Ocak merke~inde 9 l çarşamba gu"u .~akbuz\arlle birli 94' tı:ırlhıne mUsfldit pazllrtesi gnnn saat 14 de ytJpılacağından talıplerin yevmi mezkarda yüzde 7,5 teminat 

Kavakmeydan k k . ., kte Derterd rhkta toplanacak komlsyooa mllrııc &tJarı . 
.. - oca ongresı ,5-9-911 Perşernb lf"' -----------------

gunu saat 21 de Kavakmeydan ocak bmasında e an Ga . k 1 t art 
Yalısemt Ocak kongresi 25-9-941 Per"'embe " Trabzon icra dal 

1 
d yrımen U sa iŞ ırması 

- t 21 ..1 v ,, gu. res n en · .M'' t K. N U N K r nu saa ue , alı semt ocak merkezinde Açık artırma ·ı . ut arı Esk·ı o : . : ıyaıe ı 
Bahç~cik ocak kongresi 26 _ g_ 941 · t · 'h celt gayri nıe k.

1 
e
1 

P•raya. çevrile. Köyü Cın i H M2 Yeni Lira Kr. 
- - 2 I . ~fi Cuma · • u un neoleu~u • Soğuksu TarJnoıo Nısıf his!lui 305'? 20 ! 2u 00 H. 

guğnu d sıut k ..1de Bahçecik ocak merkezinde yamla ille 3ııyri ıneıkuJun buluod~f ,, ,, Tarla ma otlag-ın oııııf hissesi 9792 196-197 90 00 ,, 
ca m an yu Drtu~ adı geçen Ocaklarda kayıtlı Part: v Cı ınahalleıi, ıoltağ-ı, oumıras~ ,, ,, Bir bap harap ınaraha banesioin nısıf hissesi ıno l>5 61 ö6 00 ,. 
azalarmın mensup bulunduklari ocag·m k . . .1 • vara köyn " ,, Tarla ma otlo~ın nısıf hiuesi 1507 öO 70 8 00 ,, 
rakl11r1 rica olunur. ongresme ıştı b Ştrltan kwl Oğlu 

11 
.. ,, TarJııoıo nısıf hissesi 1 1794 194-195 100 00 

g:;~~Dırfu'ğ~; ŞllJlaleo ç.~~~!!~ DEFTERDARLIKTAN : 
Kapah zarfla beton piyade 

. Kaldınmı yaptınlacak 
Beledıye Enet.meninden : 

J -· Atapırk ile Liıe arasındaki umumi şoaa taufe a· 
tmlıcak S 147 lira 72 lturuı bedeli ke ifl' b t • Y •ode Y>i P 
ıaatı 15 rna • .llddetle ve kıpllı zarf ş uı~lil: :~.fı7~~et': ~·ldırıını io. 

- Eltııltme, 20 Eylıll 941 C t . " t onulmu,tur. 
. d uaıar ... ruaii aaat 11 d b ' 

tiiye eoclimeoıo e yıpı16caktır. e e e · 

S - Şartname ve keşif Öroekl . • 
itleri Mlldilrlürüoden alınabilir • erı paruız olarak Belediye fea 

" - Muvakkat teminat 386 r 8 L 

E . ıra .. uru~tur. 
~ - ~aıltmete iıtiralt edec•k tali !trio .. 

rım iılerinde ehliyetli olduklarına d . V 1~ bu i•bı beton kaldı. 
muaaddak birer vesika ile 1 ~.;/ 1 aıdr r' .ayet Nafia Müdürlü2"ünd D 

_ Y1 ıa a ıcaret aod it 
lundukfarlDI fOslerır 'fıcıret odu Dd ( UIDA ayıtlı bu. 
aektuplarıaı teklıf melttuplarile bırl~kt an 8 ;caUıın evrakı ve teminat 

6 - Yukarda yaz:ılı •artlar' de ece mden~ tevdi etnıeleri fllrltır. 
"' aıresın e ıı.a11ua· la · ı t 

olarak tallplerio tanzim ede ~itleri t Ll f t 
1 rı 11 a uygun 

. · eı; 1 • emınat vesai lı: 
tevı mektuplarını 20 eylıll 9 ıı Cum t • _ " r evra ı IDuh. 
dar Belediye ri yaıelıne tevdi etme! a~ ~ısaı gulnu raat azami 10 oa ita. 

crı ı n o unur. 4-4 

Muolece eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Memleket hastanesinin Q4 l senesi lbti 
muıleceden pi yascda me\ cudu buluaıın 96 it Y1acı 1°laTn 1t l kaleın 
t t il 1 ti 1 a em o rabzon h 
ane eı m ıar Y e muhammen bedeli (l 748) 11 (SS 81 

rak: takdir olunmuş ve halen me\'Cudu bulua ra ) kuruş cıla 
mualece tiatıoıo tes\ılt ve tayinine imkan bıtl mayan 13 kelem 

unamıımı~ ve fak t 
mDaııkasanıa sonuna ka~ r g lınak lblJıl'llloe mebni her 1 

8 

ıım toptan ı-t0-9.ı l tarihicc kodu (35) gOn mUdd ti ki kı 
eksiltmeye konulmuştur. e e açık 

Kıymetlendirlleo 96 kalemin muvakkat teminatı (13t) 
1 (14) kuruştur. rn kalem mualer.e ply11sııy11 geldl~I ve tali ira 

fıact.D tek.lite fi Ve Olunduğu takdirde lşbıı teklif bedeli r tara 
de ytdi buçutu oisbet o;te muvakk t temlootıoıo art~ro•yuz 
ıazımdır. 1 ması 

Abvah hazıra dolayıslyle matlup derecede ıtolı: me•c t 
•adıQı anlaşıldıg-ındıın tekliflerin göndarllmeslyle tetkılu u h 0ı' 
'' ıiparışın -.ukuu zamanıno kadar geçen mUddet i('lode tOk~o~: 
bir kııım •ualece mııddilerlnfn tesllmloda talip bir kayıt ve 

8 
t 

•'tana ıirmlş sayılmaz ş r 
lbttyaç listeleri lstanbulda bu işlerle u~raşan muesseseler 

16ıderllmfştir • e 
Ayrıca görmek lstcyenlerlo ber gQn encDmeo kalemiof' g~I :=:r\, bizzat mUracaat imkı1oını bulBmıyaolımn bir mektup ile 

ıa•a'~•n listeyi istemeleri ve taliplerin 1-10- 941 çaışambu 
ca .. ._!'•t onbeşde Vİlı1yet makamında toptana cık olan daimi en 
rQracaatları ilan olunur. 3-4 

'~t Mürakabe Komisyonundan : 
m •rn.ru "0 ento,,1111 ,'! ve Eqe vapurlariyle gelen /J O ton çi· 
vaıı 1SJ.s lt~atı şu suretle tesbit edilmiştir. Toptan çu 

Ö 
1 - c{"$ Perakende çuvalı 163 5 kuruş. 

9 re Y• 'Pod h . 
2 Pllecı1c,,r 11 er nevi satış toptan fJat esas1na 

10 cuva"/ Şehirde 
satı1ı•r ~ kadar 1 Perak~ndeciler eliyle vaki satışlarda 
-----~0:.!P~tın •d~~~lar perakende 10 çuvaldan fazla D un ur. 

r. ~ ü~' -=-=.. -=----G .• k 
Birinci Y ~ru O SU ··-!,lif 

sınıf · • 
Cumarteaı •• p sınir hast l :. 

17 dea 19 •ı.r ""' . a ıkları mütehassısı •; 
UZU a lcad -lllde ~ 

N SQ~A.~t'-"a~:t lllaada her gün .saat ; 

·------• .. ;':--::.~~~IQ:=~; edecek hastaları ~ 
1 

-.. ~'l '::lı.ııeıinde 

dıltlığı ce bOğlu Ahmet tın Yukardı c·ns ve evs fı yu:ılı gayri ıuen't ıller P'ıin b tdell' ve açıft.: artırma ıuretile 15 rün 
ınahdut fıo~~kl~~ tarlklam Ue müddetle müz,yedeye çıkarılmıştır • 

14 dönoın l ihale : 22-9-9.ıt tarihine müaadif pazartesi riinü aaat 14 de yapılacıığıodao taliplerin yövmü 
S.ıhlb._ ıozJran 928 DO. 74 mezkılrdı yüzde 7,5 teminat makbuzlarile birlilde d efterdarlıkta toplanaealt komisyona müracaatları. 4--ı 

llôn 
his:ıe ı b~·: his e itibarile 22 
olunarıık bir:~~e 4 hisse ltıb.tr 
ğır OğuUarı M en 2 blssesl Sa. 
beyan Oıa 19h111et ve Ahmet Trabzon Tapu Sicil 
Yakup Ôm an ' 8 bir hlııseai 
Takdir ı 1ıu:!nb~nuo Salih R~alıır 

Mubarızıı. 
ğmdan: 

,,.--. G AUT H 1 ER V 1 DAL -., 
ANİLİN VE ALİZAKİN BOYALARI 

Rıkk ı1met 1500 lira 
hen cınıb~aı eb•aba mUteveccl
Anabaaı dl:::ııoı S!lva rğlu 
keoder zad 01 ve Jesarı ıs. 
dOkkaoı ar:.:•l~ zevcesi Asiye 
Ali eea ıevcesı Bkend13r zade 
cephesi tıırtk. Lu tflye tar lası 
bir bap dUkk•:m ile mahdut : ro o. 

~ h•rşın Nlıao 925 No 2 
b a lbl · 4 Ol 
irerae0 2 ·hl sse ltlbari1le 

lıın Metunet ııse 1 Sa~ır Oğul 
Ü.iman ve bl;~1Ahmet b nun 
ve bir bi sıesı Yakub 
Ye Ôaıer sbeeıi Oıınao ve All 

nuıı S!lllı 
Talttir ohınıo L 

5 .. 1Ymet • 
00 liradır. · 

_ Artır11aaQıQ 
gua aaat : yapılaca~ı yer, 

Trabıon · 
ıo 941 C ıçra dalrealude 18 

umartesi 
1 • lvbu a gUnQ B&al lt)de 
t .ayrlıxıonıııı 

~ 11 oaıneıt 18 y 9U erin artırma 
l arl'ı, 937·2 " tarlhlndon ili 
l '· .. o. ile T 
U5U ıtı.ıeılndt rabzoıı memur 

ııuaıı h k muay 
il " "in (fOrebU Y•ıı numara 

lada Yazılı ol•nl teat için açıktır 
mal almak ı l ar •n fazla ıuaıo 
ıııeye 1 'Y•nler ı b 

ve 917- 2 doa ' f u şarloa 
ı&.emurlyetımıze ya numaraeUe 

2• A.rtırm•y• 1 ınur•caat etmelidir 
)ilah kıymetin tUrlk için YUlı:arıd; 

ııJalıetıode Yllıde Yedlb 
Lıııı ıat tnı~Yııbveyı mıııt bir Ha ku~uk 

n tev41 •d D anın 
3- İpotek llhıbi 1 lleceftür(l 24) 

al~ kdu Jarın ı ıcaklılarl• dlAe 
leıı ve lrUf k h • r 
rıoı

0

~~!~1[.ıtı•Dk1 1
u1 tı:ertııd~ı~• fhkilp 

ı.lı 0 1 td • ı vı rıı a a 
ıalarını ı ı, &arııfa dair 

lhl 'lareo Onbe f u lllnlar1tıınden 
~ı~u ~lı~Jı~ılerue b~rı~!~ l~!de evrakı 

rmılerl ica nııırtyeUmı 
de hakları la P eder. akai hal 
tlık;a ıatıo ~~lıı~cllile Bllblt olnıa 
oarıç kalırlu. n payııtmıaındu 

4 Göıterilen 
•1tlı ık edeni gOndc art 
. k er arlırnı ırmaya 

nınuş \'e lüzumı a larlııaın11ıııru 
ve l•uoları •-nı u nıalthnal •lını" 
•d " 1 .. •nıeo k b " 

il Ubar olnııurı • uı etınıı 
ı; T ar. 

ayin edilen zaııı 
n.eakul Uç d f llllda ıayri 
~nı ı;ok artırar: ~h!ı;ı-ğırdıklıtıı ıonra 

r ırıuot bedeli oıuh eddlr ancak 
)02de Yelnıit bcf!nı aıııen kıymeu11 
'lllış hleyenin al bıılınaz veya 
ııaer alacakhlar •ca:~~a ruch•ııl olan 
tuuluııo o gayri unu,pta bedel 
"dil D\Jf aıcakı nıeııJcuı ile tomı 
1 arının n 
u.lıya ı;ıkmazaa mecıııııundan 

lıabhlldQ bakı kaJ en çok •rtıraıun 
10 gılu daha temdmialk llzere artırma 
28 ·r ve ıo 1 

• evvel :ıv sa/ .. ne~ ıcııou 
11 de Tratzoo i &'Unu eaat 

ıcra d•ır • <l 
r•rılıcak artırmada eı.o e • 
yeuın alacaiıoa rtı•.'hbecıeıı 1atı, lale 
1 " anı ot a ••aklıların 0 ga ri ao diğer 

ı.liJml, alcaklarını! mmııııkuı Ue lemın 
ya ~ıkınak ıartııe, e:C~~:'1d•o fazla 
ı bale edilir. Böyle bir becı artırana 
ıdlJmesae ihale yapılm eı eld 
lalıbt dü141r. U, Vt laUf 

8 Ga7rl meotuı k 
olllDlll ~ derh! ';,dialne lllalı 

1• ••rtlo 

Mani oğlu Hasan mahdumu 
Hıılim vereıealnlıı iotikal ve 
satışını istediği Holamana kö-
Jüone tarafları Keşiş Oğlu ve 
Heşit ve Atıaıet ve Toto ile 
mahdut iki dOonm bir kıt'a 
çalılık 88 yok lama detlerioio 
162 sıra No. sıoda kayıtlı ol· 
masıoıı ve defteri mezkOrenln 
lastiksiz buluamasına binaen 
1'a5arrutuouo te bitl için 20.9 
941 pJzrır gUoll ıı t 14 de ma 
ballı!le memur göaderilecektlr. 

Bu yerde ta arrur iddia m
do bulunanlar varsa ellerindeki 
veıikayı tasarruU releri le birlik· 
te Tapu Sicil Muhııfıılığıoa ve 
ya tabltli:at eunn mahallinde 
bulunacak ola• memura mllra
cıatıarı u · o olunur . 

EV 1ŞLERİNE MAHSUS HER CİNS KUMAŞ lÇlN 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi sataş 

deposu: 
t tanbul Çiçekpazarı 
sokağı Altıparmak 

ban No. 3-4 

Trabzon Erzurum posta 
Sürücülüğü 

Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 
Zayi tastikname 1 - Yük ve yofcu taşımakta müteahhit serbest 

Trabzon Ticaret ortamekte· olmak üzere ha/tada ü; seferli gitme gelme ( 1-100) kı· 
binden 1928 senesinde aldığım lo yük taşıması ve üç kdmrrn b11lundurulması meşrut 
t:.stlknnmeml zayi ettim. Yeni Trabzon, Erzurum postası 6 Ey}(J/ !:i4, tarihinden itiba· 
sini alac ğımdan eskisinin bUk 
mn kalmadığmı ııan ederim. ren 15 gün müddetle ve kapa/J zarf usu/ile yeniden 

Kemerli.aya eksiltmeye konulmuşftır. 
Mıhellesicden 2 - liyltk ücreti ( 1500) lira seneliği (18000) lira· 

Hasoa Tuzcu dtr, Taliplt,.rden (1350) lira muvakkat teminat a/Jnacakt1r. 
Zayi tastikname 3 - Teklif edilen bedel hadli layık görülürse 22 
933 yılı Trabzon Muallim Eylül 9/.l pazartesi saat 11 de Trabzon P. T. T. Müdür· 

Lisesinden aldıaıuı taslikoame lüğünde mCteşekkil Komisyonca ihalesi yapılacakttr. 
mi kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdııo eskhıioln bOkmu yoktur. Şartnameler bu komisyondan almır. Eksiltme kanununun 

Lntrullah mea'ut oaıu .J2 ve 33 ncü maddeleri veçhile ta/iplerin ihale saatm-
Muzaffer Akaral dan bir saat Evveline kadar teminat ve tekliflerini ko· 

Zayi' teı.~ere 1 mh;yona vermeleı!...!!!_~ olunur. 2- 4 
911 senesi g uncu ay1oda _ __; ____ l_k_I b 1 

235 ıooı aıaydao utmış olduğum Pazar ı a u var yoptıralacak 
tezkeremi ve uUfus cüzdıu ımı 

zayi etli:n yeolsinı nlnc~gımdan Beden Terbiyesi Trabzon Bölge Başkanlığından: 
esltislnıa hUkmU yoktur. Kap ılı zarr usıJlile muoakas ıya konu hın Karadeniz sahil 

V ıskr kebidn K~lobi KöyUndeo bulvarı bıışlangıcında yapılac1k olun su sporhm mahallıoiu in11a· 
f.yutweıu ı:sekır ... 

'l'usun asma talip zuhur etmedığiadea 28-8-9H tarihinden itibaren 
Zayi ikamet tezkeresi bir ay mnddetle 2.i E1ldl !IH tarihine kadar pıızarhkla ihale 

edlleee~ioden talip olanların şeraiti öğrenmek ve pazarlıkla ibı· 
rrabzoo Emniyet mQdOrlü· le edılme1'. Oıre ner eıı11 saat 16 da ueden terbiyeıi Bölıe bat· 

iündeo aldıgım 57-163 sayalı kanlığına mOracaatları ıuzumu ilan olunur • 4-4 
ikamet tezkeremi zıyl ettim. 

Yenisini alacağımdan eski
sinin bUkmU yoktur. 

.Mucide Talibe 

mOblet içinde parayı vermzııe ihale 
lı.araıı feaholuoarak kondBidcn evveleıı 
Ylllıeok teklifle buJunan kimse arzetmlt 
ulı1uğu btıdoUe aJuıaaa razı olursa ona 
ra 1:1 olmaz vıya 
buluuınazaa hemeu 7 glln mGddet 
~· ~rtırmaya çıkıırıhp en çok artırana 
1 
a 6 edlUr. iki ihale araeındakl fark 

b regeı.;11n günler için yUZde 5 ten 
tıtap olucaııa .k tah ve dıaer zarar 
•u a1rıcıı hOkme hacet kalmakzııın 
:::d':~~~~llllzce alıcıdan tahsil oluaur 

Gayrimenkul yukarda gOsledlen 
18 9 llU frabzo:ı ıcra 

mouııurJuiu Oda11oda lfbu ll!n ve 
1ıı0tterüeo artırma tar\namea1 clalre 
llade •~aGat• Ula Gluv. 

Fındık kabuğu fiatı hakkında 
Belediye Reisliğinden : 3-.3 

Belediye kanununun 15 nci maddesinin 43 cü fJk" 
rasına tevfikan l :J41- 1912 senesinde muteber olmtk 
üzre fmdık kabuğunun mutad hacimdeki btr çuva/Jııa 
doldurma ve ağıt.farını dıkme m ısarlfı dıJhil olduğu hal 
de Beleaiye Encümenince azami (yirmi) kuruş fıyat ta· 
yin edilerek işbu fiyat Vilayet idare heyetmin 6 -9-9'1 
tarih ve (8?) nu naralı kararile de t4sdık edıldığindef11 

lan tarihinden itibJren fmdık kabuğunun yuk11r1da yaıı· 
ilı şerait dairesinde beher çuvalmm ( :iO) kuruşa satı/acr 
ğı ve hilafmda hareketleri görülecek mü~ssese sahip ~' 
müdür/erile alakadarlar hllkkmd• 1608 numJralı Belerlif1 

cezı kınuau hükümlerirıia talbik olu11acağı illa o/ualll• 


