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SAHiP" YE BAS MUHAıt,.lıtl 
UKlft S•KflTI KULAKllZOQLU 

PERŞEMBE 

25 
Fiyatı 

4 kuruş 

İlin satırı 
5 kuruştur 

YENİYOL 
MATBAASI 

En ucuz fiatlarla her türlü ev· 

b. aman· rakı matbuai en yakın ırz EYLÜL 
1941 Gllnıı i•Ç.n nyıl•r il T b 

===::....:;;;==-==::::L 20 kuruetur. Haftada lkl defa eıkar • Siyasi Gazete - ra zon 
da yetiştirir • 

• 18 inci yil · Sayı 2830 

dönümü Viliyetimiz Halkevlerınde 
Hararetle Kutlanacak 

Dil bayramı 
•• 

O z dile doğru verimi 
gittikçe çoğalan ira-

' deli çahımalarımızın 
dokuzuncu yılını 26 Eyliilda 
kutlıyacağu, 26 Eylfıla gi. 
rerken o günün taşıdıiı hü
dutıuz mahiyetteki büyük 
manayı belirtmeğe, 9 yılın 
ortaya koyduğu h l 
yetmez. esap ar 

9 yıl önce Dolmababçe 
~e. Ebedi Şefin en. titrek 
ıla-ılerile yapılan ilk kurul. 
t~>:· memleketin aayısız in 
kıl~~ları arasında Türk mil 
letının hakiki benı· - . . •f d ıgını ı a· 

Y~ e1den
1 
en ıerefli bir dava· 

e e a mıttı. 
Bir miUetin D·ı· . t·kı. J' d ı ı, ıs ı a-

.~- ·emektir. Ruh, Mi!liyetçi· 
ıgın eıaıları üzerinde münha· 
•ıran kendine . t l b 
1 . aı o an u· 
aııkıız ıf adeıinin yükıek 

ahena-ini içerek b l'k h . lef . en ı as 
. ını. tamamlaaııtsa herhan· 

gı bır yabancı han politi. 
kaıı karıııında b- t·· t' . r-· . U Un me in 
ı~ını iöıterir ve üstün mev · 
kıde kalır O . . d' k' Dil i ı . . 1• • aun ıçın ır ı, 
. . n-.ı abını, memleketin 
ııtık.Jiliyetinin devamı me· 
aabeıinde en b::. -k ·11· b' "yu mı ı 
ır hareket olarak kabul 

etmek laıım aelir. 

Duyau ve düıliacelerine 
~·••men kendi benliğinin 
okutuııu •eren bir Dil ya. 

ratmak kad . 
mılli ar en kuvvetlı 
. topluluklar vücude ge · 
tırecek baı._a b' k " ır uvvet 
taıavvur edilemez. Bu kayıt 
altında bütün ferdi ·ı f 

A erı eme · 
k_ureleşen bir milletin istik-
lal hakkı bütün t 'h b . arı o· 
)'Unca daıma hürmet .. -

G gorur. 
eri devirlerde Türk d'l' 

ile b ıı 
~· .. ancı diller karıımıı 

ve oıunü yok etmeğe doğ . 
ru ~ir durum almııtı. Fakat 
eıkı Türk milletinin bin bir 
kahramaalık deatanlarından 
baıka aeniı muhitlerde kök. 
leımiı olan bu öz en - _ 
L • • el t ÇO 
.:ertıcı arbeyi atan b 
cı dillerin iıtiliıınd nya anı . a ııyrı. 
da. Bugün büyük T" k f . d ur za. 
~rın en ıonraki ıoıyal in. 
kıliplar arasında tekamül 
hakkını alaaaia do_ ru ... 
rüyor ve yilrilUlUi : yu 

0·1 . k y r. 
- .. ı ın ilibınuı baıladı-
il aualerden ıonrakı' k en ı-
•.• z.am•n.lar zarfında öz di 
lı. d~!behyen terkip ve ter
kıpçıbk ıan'atı tekkeler . 
b. b i•· 
ı ~men yıkıldı ve kendi 

yatagına çekilmek .. ·u· b uzere 
~ı ~ udutlardan çıktı ve 
ı•ttı. Hatta buıün k 
karııya yaptıiJaa k arşı 

l d 
ız onuş. 

ma ar a bile yabancı b 
h . anın 
avaıını eıtıren bu ki 

1 . t e eme-
erı amamen mazi 1 
bir halde &öriiyoruz oBmuı 
..a__ • Ull· 
.,... baıka cllmle aralarına 

İran eski Şahi ' 
Kermana gitti 
Yeni Şah Kor 

Diblomatıği kabul etti 
Tahran 23 ( il. il ) -

s~bık Ş3h şark istikametin· 
de Kermaııa gitmek üzere 
ailesile birlikde fsfahandan 
ayrılmıştır. Sabık hükümdar 
Tahran bankası nezdinde· 
ki hususi hesabmdan yirmi 
beşbi11 isterlinlik bir meb· 
/ağı birkaç gün evvel dehli· 
ye naklettirmiştir. Yeni Ş1h 
bab3slntn bütün emvalini 
do/ete temlik etmiştir. 

Şah dün Tahrandaki sara· 
ymda ecnebi memleketlerin 
siyasi mümessillerini kabul 
etmiştir. Yeni hükümdarın 
büfon ecnebi hüküme~ler 
tarafından tanmdığ ·nı Iran 
milletine isbat ve yemin 
resmini ifa ettiği g:in par· 
/tmentoda ecnebi devlet 
mümessillerinin hazır hu· 
lunmamış olmalanndan 
mi,,tevellii endişeyi iiale 
etmek ıçin dün kor dip/o· 
matiği kabul ey .'ediği zan 
nediliyor. 

Yeni iran Şahı 
Üç mümessilini 
Geri çağr1yor 
Tahran 21 ( il. il. ) -

Tas ajansı bildiriyor: İran 

Hükiırneti il/manya. İtalyan 
ve Romanyadaki mümessil· 
/erini geri çağ1rmıştlf. 

ııkııtırılan Dilimize yabancı 
ya ıh kelime ve luıa tların 
ortaya gelmiı iÜlünç bir 
eıya şeklinde karşılanmakta 

olmaıı da dil inkilibının 

ne derece ilerlediğine miıaldir. 

Bütün aadeliğe kaçıyor, 
bütün araıtırmalarda dili · 
mizin öz kaynaklarına va· 
rıyor, bütün maka.atlarımızı 
kendi dilimizle ifade ediyo
ruz. Gün ~eçtik~e yabancı 
kelimeler bizden uzaklaşıyor. 
ve biz kendi dilimizin zen· 
iin karnaklarına daha ziya 
de yaklaşıyoruz. 

Türk dili kurumu 9 yıl 
içerisinde Türk milletinin 
iıtedıi'i ve beklediği bir de
recede çalaştı: eserler verdi 
v~ vermektedir. 

Ebedi Şefin yarattığı bu 
büyük inkilabı Milıi Şefin 
bilyük koruyuculuğunda ta
mamlıyacaiız. 

26 Eylfılu ıimdiden hür· 
metle ıelimlarız • 

Cemal Rıza Çınar 

Ofi ajansının 
Bir tebliği 

Yağ fiyatları J15 kuruş 
Dil bayramı . 
26 Eyliil cuma günü Dıl 

bayramımızın 9 uncu yıl 

londra 23 ( fl. fl. ) -
Ofi · ajansı Vaşmgtondan 

muhabiri Ferdinanttan şu 

telgrafı almıştır. Rus. Al
man harbinin aldığı son 
vaziyet halkı büyük bir ye 
se uğratmışt1r. Bidayette 
çok nikbin o/afi halk Kızıl 
ordunun parlak mukaveme· 
tini devamlt olacak zannet
mişdi. Bir llmerikan gaze· 
fesi llmerikan şirndi~i ha/. 
de büyük bir orduya ihti· 
yacı olmadıfpm söylemişdı. 
Bunun aksimi olacağı so 
rulmakda ve çalışma saha· 
smda sarf edilen enerjiye 
bakllusa bu şekil daha va· 
rit görülmektedir. Çorçille 
sıkı bir surette birleşmiş 

olan Ruzvelt Sovyet Hükü
metinin darb~ye mukave 
met edebilmesi için kendi 
elinde olam yapacaktır. 

Mürakabesizlikten toptancılar 
Bir yağ b .Jhranı mı ihtas etti ? 

d .. .. .. d" Bu münasebetle onumu ur. . d 
gerek şehrimiz Halkevı·n· e 

k V·ıa·yet dahılıo· ve gere se ı 

deki halkodaSI ve Halk~v· 
!erimizde coşkun bir kut 8 · 

ma merasimi yapılacaktır· 

Leningrad baraj 
Ateşleri altında 

Moskova 23 (il. il.) -
Rovteıin Moskova muha· • 
biri bildiriyor: Birkaç qün· 
den beti !limanlar lening
rat istikametinde hiç bir 
terakki kdydetmemişlerdi r. 
Halbuki şehir tehdit edileli 
beri bir ay geçmiştir. Son 
haberler bu bölg•de cere· 
yan eden muharebenin bir 
siper harbı olduğunu gds · 
termekdedir. Harp etmek 
imkanı olan Leningrat ci· 
vaımm bataklık kısımlan. 
topı,·u;ıun baraj ateşi altın· 
da hava bombardımanları 
neticesinde mütemadiyen 
alt üst edilmektedir. Tali 
kıymeti lıaiz bit çok kısım 
/arda ise Sovyet kıtalart 

tefevvuku ellerinde bulun
durmakdadır. 

Tyatro 

((Kanundan 
Kaçılmaz)) 

Dün ıcce Kemal Sahir bıh· 

çeıioda lataatuldao yeni gelen 

Yağ fiyatlarımn piyasa · 
da halkımıza 115 kuruştan 
satış yapılması kararlaştı· 
rıldı. Getirici pazarda yağın 
kilosunu 105 kuruşa · sata· 
cak, toptancılar da esnafa 
110 kuruşa satacak, esnaf 
ta müı teriler ine yağın kilo· 
sunu 11 S kurut üzerinden 
satacaktır. Fakat bu kara· 
rın tatbikından esnafı mü · 
tezarrir eden vakalar hadis 
olduğu haber verilmektedir. 

iddia edildiğine göre ge· 
tiriciler fiyat mürakabe he · 
yetinin tesbit ettiği bu fiya · 
tı kabul etmemişler ve top
tancılar da getiriciden yağ. 
ların kilosunu 110 kuruşa 
almak mecburiyetinde kal
mışlar ve bu yağ satış işi 

böylece devam etmekte imiş, 
· toptancılar yağın kilosunu 
110 kuruşa alınca bakkal 
esnafına 112 kuruşa satmak 
lizımgelmiş ve bu da idare 
etmediğinden bakkallar müş· 
terilerine yağ verememek 
zaruretinde kalmışlar. 

Bu vaziyet karıııında 
ayhk geçimini hakka: dük· 

C. H. P. 
Vilayet İdare heyetinde 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Vilayet idare heyeti Reisi 
Ali Rıza Işılın riyasetinde 
bugün mutad haftalık top 
lantısını yapmış ve Partiyi 
alakadar eder mevzular üze · 
rinde müzakerelerde bulun. 
muştur. 

Fon Pepenin 
Avdeti 

Sof ya 23 ( fl . il. ) 
Ofi, fllmanyanm Türkiye 
Büyük elçisi Fon Papen 
dün akşam tayyare ile bu 
ıaya gelmiştir. Zannedıldi· 
ğirıe yö•e büyük elçi bu 
sab:Jh lstanbula hareket 

kanlarında açtığı hesaba 
bağlıyan bilhassa memur 
ve işçi vatandaşları düşün· 
memek kabil midir ? 

Getiriciler yağın kilosu· 
nu hakikaten tesbit edilen 
fiyat üzerinden 5 kuruş faz 
Jaıına satmakta israr edi· 
yorsa ve eğer bu iddia doğ· 
ru ise hükumete haber ver· 

' mek vazifesi neden unudu
lıyor. Bu böyle olmakla be · 
raber toptancılar hakkında 
da hadisenin ak~i iddia 
olunmaktadır 1 Trabzon pi· 
yasasındaki yağların her ne 
şekilde olursa olsun toptan
cılar elinde kalması her ba· 
kımdan doğru değildir. Pa
zar yerinde Fiat Mürakabe 
Komisyonunun tesbit ettiği 
fiyat üzerinden ıatıı yapıl· 
mas~ saat ve saniyesinde 
takip edilmelidir. Ve piya
sada daha gergin bir yağ 

buhranı husule getirmek 
ihtimali olan bu karşılıklı 

iddialar üzerinde tahkikat 
yapmak icabeder. Muhterem 
Valimizin dikkat nazarlarını 
celbederiı • 

Yağmur ve 
Bıldırcin 
Bir haf tadan beri pek 

az fasılafa~(a devam etmek· 
te olan yağmur sürülerle de 
bıldırcin getirdi. Kırlarda 
geceleri lüks !imhaları ve 
çıra yakarak bıldırcin av · 
lıyanların haddi hesabı yok 
Bu seneki bıldırcin mevsimi 
fevkalade bereketli oldu. 

Hastalara 
F ırancala 
Raporlu hastalar için 

Belediye tarafıodau yaptırı
lan fırancelalar T•ks:m fı · 
rununda satılmaktadır. 

Günün izleri 

Hilmi Kalaç 
C. H. P. Mantakamıı Mü· 

fettişi ve Kayseri mebusu 
A Hilmi Kalaç'ın bugünltr· 
de Vilayetimize gelmesi muh· 

temeldir. 

Tevfik Önen 
b~rk Maçka jar.darma ~ u 

komutanı Tevfik Önen J•~ · 
darma genel kornutanlıgı 

kl .• · ta· 2 inci şube mülha ıgıne 

yin edilmiştir. 
Tevfik Öaen vazifesind~ 

V·r tı dürü'lt çalışan ve 1 aye 
mizde bulunduğu müddetçe 
kendisini sevdiren temiz ruh· 

Y · va· lu bir vatandaştır. enı 

zifesinde de muvaffakiyet· 

lerini dileriz. 

Macaristanın 

Yeni Ankara 

Elçisi 
Budapeşte 23 {fi, il.) -

Macar ajansı bildiriyor: 11,11: 
ıta eıçı 

riciye müsteşarı o . tamn 
. V ı Macat1s 1an ur me . edil· 
llnkara elçiliğine tayJn 

11
· 

. . nezare 
miştir. Harıc!Ye . a·en 

. üdürlerm 
siyasi dalfe ~ . / e müs· 
orta elçi Ojen ~~'"/lir Ye· 
teşarlığma · getmlm_ ~ · • 

. -k ıar1klle va 
ni elçı Bu reş . k üzere 
zifesi baştna gıtm: t etmiş· 
dün buradan hare ; teşyığ 
tiı Elçiyi istasyon ~· enin 
ed~nler arasın~a. Tüu~· tY din 

/çısı nar 
Budapeşte .e. "i müsteşarı. 
11/man elçı/lg .. tef:arı 

h . :ye mu~ .,, 
Macar arıcı t. erkanı 
ve hanciyı nezare ı 

vardı. --=-----=-=--

15 kiıilik uaatltar Haki ve arka· ı------------ı 
daşları heyetiein ilk temsili olan ~~~·.• ·~~~~-·..:., 

' Kanııedan kaçılmaz,, eseri mu- ı&'.ı·· ••• ~ ş i k aA y_e t .. ı~.·.· 

edf..cektir. uz 2 
Nasll Okuyor . an :azde yaz 

· b t · ki devre na r;OJr h Bu giirıkü okur yazar nu e ı es l • k dar okıırncı eve· 
vaffaltiy~tıe oynıo .nı~tır. 8.J 

Şehrimizde fimdiyu kadar .. i, 
1:1~4?.·~· •:+:•. ~,, ... ~~~;ı.·~·~-baıka heyetler tarafından da tem· • h 

Benzin sarfıyatının asıari ir ıil edilen bu eser, bu defa da 
hadde indirilditi şu günlıı:rde Be· Sanatkar Baki ve arl::ıdı,ları ta· 
Jediye Otobüslerinin yolsuzlukları rafından temsil ediJıaiı ve renç 
ıiddetle göze batıyor. San'atkirlar çok muvaffak olmuı· 

lardır. • Pek muteber l>ir ıahıın ifa· 
Heyetin ikinoi temıili olan deııino röre So~ult1Udan bomboı 

"Çanakkale reçiJmez,, OHrİ de fOllD bir otobüa bütÜL çırpınma• 
bu ıece temıil edilcce~i haber !ara rataıen 4-5 kiıiJik bir yoJ-
alınmııtır. cu ıurubuau almadan aüratle geç· 

Genç aan'atkirların evvelki mijtir. 
eserde oldutu ribi bu eaerde Boı bir otobllılla yolcu al~a· 
de •uvaffals olaeaklaraaa filpbe ya teaezı:ııl etmemeai aoıba •• 
yoktur. ıibi bir bi .. ia aıtioıai olabilir 'l 

T" k harflerinın kolay ıg: a ktan kurtu-
artmııltr. Bu artdıştcı l ur nugor. Kitap lüks eşya olm~ dan ye• 
sinin çojalması a ro oy ~ ı1 vuır ınsan -
/arak günde~i~ ihtigk~ ha1~7:b:;i~~ş~:d~;\: k:; sıuiyesini; ;.usaa· 
di yaşınJalcı ılk me ep ini olunu tutmuş ıı. _ 
d . . b tinde okumak arzıısu:ıun tatm g k k hıuesı henuz 
esı nıs e .. l . miı bıılunan o um:ı 

Umumi terakkı yo u11a gır k 
matlup netioege oaramamııttr. k'f "ldilrmı uasıtası o/ara 

Yüzde uksenimi:ı okuma!Jı ua r ; •• h [erimİı bu gaye· 
kabul edigeruz fit onun için olcugoru•. utup ane -
ye hizmet ediyor. /erin okudugıı 

::Jillıassa küçük yaşta ki çocukların ue genf ın Ö'tiirae fl!Ç• 

kitapları dikkatle kontrol edrek muhtamel %arar ar 
tnek her ana baba içi11 bir borçtur. okun:ın her 

Yapılacak •ıkı bir kontrol gençlik tarofı.lı~an iıtikb•li için 
kitabın fa11Jalı olmaıını temin •dar ki bu gın~lıjın Fa , rcalc 
61r ılıor(•flır. 



S R · 17-10-941 tarihine müsa· ı ovyet usya dif cumn günü an. 10 de Of lcrB 

B 
' 

d İreıi önünde. 
Ve u goristan , . lşbu g•yrlmenullorln artırma 

Saı taam Al ı2-9-941 larlhlnı! 10 IU 

Arasında 1 aıPl. 941·228 No. llo Ol icra ı ıcmar 
luğu fhııeılnde muayyen t.umnra 

AAoskova 2J ( fi il ) - undn berkesin gör bllınem lçln açıktır 
f'I UAadıı yazılı olanlardan far.la m11 IQ 

Sovyet paraşütcü kıta/arının mat almak lıteyenler, ıvbu ljartııa 
. . dk meye vo 9't· 228 doıya uumnra1\le 

güya Bulqar arazısme in i ıuemurıyotımıze maraoııat etnıeuı11r. 
/eri hakkmda Bulgar hükü 2· Artırmaya ı,tırak için yukarıda 

f d 
JtA k yaıılı kıymelln yQzde yedlhuçuk 

Yeniyol 

Pazarhkt 
M11h:ı.lhısi 

Kemerkaya 
Mnhlltla 
Çıırşı 
Esvıtk 
Esvak 
Yeni cuma! z. 
IskendP.r p 
Yeni cumnl z. 

Soka~ı 

Ş!ltır 
Mllhlltin 
Sipabı pazarı 
Sarıtf oQlu 
Cami araltğı 
Yeni cuına 
Oklu dere 

Gayrimenkl:JI sat•ş ilanı 
Kıymeti Mu. 

Ctn ı 

Htınentn 56 H 14 H. 
•• 960 H. 04 H. 

Mtığeza 

Arsa 

Mıkterı M 2 

57 
14 
40 
14 

204 
337 
103 
2-41 

.ıs 

20 
36 

12 
25 

M. N 

00 

11 
3 
7 

6-J 
419 420 
61~-615 

36 67 

Tahrir N. Kapı N. Lira K. T. 
-----~~---

2 H. 506 25 
4 H. 475 M 
2 450 M 
ı 7SO M 
ı tı75 M 

2030 175 M 
256~ 25 ı M 
2046 50 M 
2039 300 M 

meti tara /fi an ı•ıOS O Va· ıılıhetlnde poy veya mlll1 bir Baokonıo 
ya veri/em porlosto notası 1 em ıat mektuba tevdi edllec kllrı l.ı•) 

Sovyet hükü'11etince katı 3• lpot.ekaahlblalacakhlarlatlğer 

d d·ı . . alftkdaı ların ve irtifak hakkı sahip 
surette red E I mıştır. leı ıoıa gnyrlmonkul 1lzerlndold hakla 

S t ı b" l"A" • S f rını boıulllo faiz ve ınurafn dair ovye ıer ır ı~mın o . <ılna lidlalarını işbu llllntarlhlııden 

Yani ouma 
Yen\ cumal z 
Bostepel B. 

Malkoç çıkmazı 
Yeni cuma 

Malkoç çıpnezı 
Yent eumn 

Malkoç çıkmazı 
Manastır 

84 
2rn 

69 
1858 

50 
;5 

2C66 60 M 
2034 160 M 

88 8'-J 
105 
94 so·n 20 M 

150 M 
ya elçisi La vrişel tarafından lbt ~ren onbeş rnn içinde evrakı 
Bulgar hükumetine tevdi nıDıblt•lorlJo blrllkte m•mnriyoumı 

ıe blldlrmelerl icap eder. a Bi hal 
edilen notada şöyle deni/- de hakları tapu ıicllllo sabit olma 

mektt.dlr. Sovret hükümeti 11 '"\ • •atıv bedounın paylqmaeından 
oırlç kalırlar. 

Bulgar hükumetinin 19 Ev· ( OOıılerllon günde arhrmıya 
Jul tarihli porotesto nota· ııtııak edınlor artırma uartnameılnl 
Sini katiyen reddeder Ve kuınot ve 1!1zuwlu malQaıat almış 

\fl hunları lemımen kabul etmı, 
Mu/gar notasında zikredilen ıd ve IUbar eluourlar. 

vakalarm aşikar surette 6 Tayin edilen znmandıı gayri 

f d 
n.eokal Qç dofa bnğırdıklao sonra 

polis tara ın an uydurul- •n ~ok nrhra[!Q ihııJo edlllr ancak 
müş olduğunu bevan eyler. ıırtırma bedoll muhameıı kıymeUn 

> llı da yetrul~ beşini bulma;; voyı 

Bostopei bala 

.. 

Ye~·I CUJl~I B 
lsk end~a paş~ 

MObittin 

Iran C. 

.. 
Kırbatal 
Manastır 
Dllc. soknk 
Abrlvıtn dere 
Manastır 
Kaptan 
Limonlu 

Zeytinlik 

11.!oe 
Arsa 

. 
Hane 
Arsa 
Hııne mM bnbçe 

' Hane 
Honeuin 7.879680 H. 1. 
89ı>435 hissesi 

Haneni':! 16 H. 1 

72 
171 
226 
210 
ıoo 
t42 
415 
103 
42 

103 

172 

34 35 
Jt. B2 33 2966 

50 28 3052 
63 64 87 88 30..!3 

41 
50 ' 98 69 iO 3025 
~o 10 
50 71 72 

45 
41 

7 

14 

25 
17 
~5 

8 

15 

19 

180 
75 

100 
60 

270 
60 

720 
360 
3CO 

Hazine 11. 95 

.M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

t bısse 46 88 M 

Bu vakalarm tahrip ma/t.sa ~tış ı ıteyouın aıacnğrna ruchanı 01 
dı ile uydurulmuş olduğu ıtl~er alacaklılar bulunupta bed:f 
okadar a~ikI>rdır kı·.· Bunla· bunıuıın o gayrı menkul uo temın 

v F'T D ı D 
lh ukard!i cins ve evsafı yazılı gayrimenkullerin bedeli pr ş1n ödenmek Uzre pazarlık suretile SBlışı ~ir ay temdit edilınlttir. 

teminııtııı~!~ · ~O-ı0-041 tarihine mUsadlf p ızıırt?si gann saat 14: de yııpılacnl}ıcdoo taliplerin yevmi mezk Qrda yQzde 7,5 muvakkat , .,, u l'dllmlş alcakJarının meemuundAll 

rm tesbitine de imkan yok- la"1ayn çıkmazaa en çok artıranın 
t Ur • l1abbOjQ bakı kalmak Qzore artır 

- e lrll~c Defterdarlıkta toplaoacnk komisyona mnrı c lt lerıa • 

------------I 10 glıı dııhıı lomdlt vo ıo lncı gll: 
yıırtlucak artırmada bodeH aal • 

llôn 
Of icra meınurlufundaıı : 
Afık artırma ile p1raya çevrile· 

oelt f&Jri menkofun ReolcİU~U ; 

Şarltan, ıimalen tarıkıım, gar· 
beD Çaltıro2ıu Muıt.f a tıır lası 

1 

.. auben •atrup otlu Ali ve Tu-
faa tarla11 ile mahdut bir kıt'a 

t.rlanıa 3 biuede 1 bisscai. T. 
Saai g27 No. 190 

Gayri moaltalııu bulunduğu 
aıvkl mıballeıi, ıoitatı, oıımarası: 

Ofuıa eski pazar köyünde de 
re eıvarıada 

ı ı ,, • ıe ııto 
yen n a acıı&ına rüçhanı olan diğer 

•lq.aklılnnn o gnyrl moukul ile lemı 
•Jılml~ ulcaklarınıo mecmuundan f n 

ya r;ıkıııak vartlfo, en ...,.k ıırt azla 
lb vv ırııııa 

ala edlllr. Böyle bir bodel 
ıdllmıue lhalo yapılmaz. eld 
lalebl dttuor. vıı ~tı, 

6 Gayri menkul kendisine lh 1 
ulunan kıınBe derbal veya vertfe: 
mDbhıt lçlndı parayı vornıu 1 knrarı feabolunarak kendl.ld e halı 
ylllıaok lakUfto balwııın kimsen ovveloı 
olOağn bedelle almaga razı ~ arzetnılt 
r a z ı 0 ı m 0 ursa ona 
bulıwmaua hemen ; gz a v o y a 
1 

D OlQddel 
ıı artırmaya çıkarılıp en k 

bala edilir. iki ıtıaıo araa~ ar~ıraoa 
1 vege\en günler lçln Yg::ı f~rk 
heııap olucana k fnlz ve dlğ 0 

• ten 'u ayrıca hilkme hacot k ler r:ıırar 
l • mıı.lcıışın 

memur yeUıulzea alıcıdan tah "J 
madde (138) 11 olıuıur Tıkdir olunan kıymet: 

h•••• (1fl50J üçde 1 hi!Jeai Oayclmenkul yukarda göıte il 
li·l0·1l'1 ıtınıı (inil saal IOdı ~f ea 

yapılacııiJ yer, m111uJrl11tu odn91nda ifbu tlhn ı~~a 
(SöO) liradır 

Artırmanın 
ıüa ıar.t: .,ıı.terlleu artırma ıarloameıl d 1 tlod ııablıır.a~ı lliln olonnr. " re 

F'-. .G. A U T H 1 E R V 1 D A L .._ 
ANILIN VE ALİZARiN BOYALARI 

EV iŞLERiNE MAHSUS .HER CıNS KUMAŞ İÇİN 
HOROZ 

MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Umumi satış 

deposu : 
lstenbul Çiçekp:ız rı 
sokağı Altıparmak 

han No. 3-4 

Belediye Encümeninden: 
(tsob·,lç~ı tau~~ :lan abonelerin haneleri kopı\arıoa telik edilmtk üzre 

ı 1 e P1 8 a paıarlıkla yaptırılac ktır. 
2. Mubo~men bedeli (150) lir .. d •r. 
a. T~ ına.tı evvelli~i (t lJ lira (25) kuruştur. 
Bu _ııe ~ıt ~artoamc yıu:ı işleri aıüdürlükünden görülebilir . 

l 
!1•81ıpte1rın ıılı ve cuaıa günleri BBııt ( 14) de encümene· mürııcı 

arı ı D o unur. • 

Kongreye avet 
C~mhuriyet Halk artisi Merkez 

Kaz.o idare heyeti Reislig-- inden : 
_ Çomlekçi o k 

nu saat ~1 de ~" ko~gresi lB-9 - 947 perşembe gü· 
8 Çomlekcı Ocak binasmda · 

- oztepe Ocak Kı . nu saat 21 d p . ?ngresi 18 - 9- 941 perşembe gü-

l 
e drtı bmasın da. 

skender p 0 günü saat 21 d aşJ cak kongresi 19-9-941 Cuma 
. Gazi e Parti binasında. 

saat ~1 dep~şa _Ocak kongresi 19-9-911 Cuma günü 
Cu artı binasında. 

.. mhuriyet O k k gunü saat 21 d ca orıgresi 20-8-9. l cumartesi 
'tenicu e Cu.n 'wflyet Ocaijı binasmda. 

günü saat ıf~ Ocak kon.gresi 20'- 9 -941 Cumartesi 
Kemerk e Parti bınastnda . 

saat 21 de p~at.oc.ak konqresi 22-9-941 pazartesi günü 
Ç r 1 b1nasmda 

2 arşı ocak k . . 
I de çarşı 0 k ongresı 22-9-91-f pazartesi günü saat 

p ca bınasmda ... 
azarkapu 0 k · 

saat ıı de p ccı kongresi 23-9-911 Safi günü 
azarkapu 

Eskihisa OCdk bm~sında. 
saat il de p; t"ocak kongresi 23 _9_..:94/ Salı günü 

J f / bınasınaa 
•• h smet paşa O . 

gunu saat ıı d cak kongresi 24-9-941 çarşamba 
ErdJ "d e Parti bmasmaa. 

g ıı Ocak k . 
saat 21 ae Oc k ongresı 24 -9-941 çarsamba günü 

.. - Kavakme~da merkezinde. 1 
gunu saat 21 dı n ocak kongresi 2:J-9-911 Perşembe 

Yali.semt ~ Kavakmeydan ocak binasmda 
nü saat ıı d Y.cak kongresi 25-9-941 Perşembe gü· 

8 e alısemt ahçecik oca ocak merkezinde. 
günü sa!Jt 21 k kongresi 26 -9-941 te;rih Cuma 
Cdğından yukarıd de d Bahçecik ocak merkezinde yapıla· 
azalartnm me ~ a 1 geçen Ocaklarda kayıtlı Parti 
rakları rica ol~sup bulunduklari ocağın kongresine işti · 

i ... Dr. Şükrü Göksu -=~ ~u,. . 

B. · · f . . ~·, ~ , enı Adam 
ırmcı sını · sınır hastalıkları mütehassısı ~!j çıktı Gen lldam·m .151 inci ..1 1 b" e'·ı·ı..1 

I
C · •J • azetenin sayısı uO gun lf Ş il ıue 
umarteıı ve Pazar günlerinden maada her gün saat~ 1 Türke doğru d bu sayısmda Baltac10ğlu·nun Musikide 

17 den 19 a kadar müracaat edecek hastaları yazılar ve m ahb başmakalesi Ahmet Rasim hakkında 

1 UZUN SOKAKTAKİ muayenehanesinde ·!~ ı1 tine gelen cer u
1
mun kıymetJf bir yazısı, edebiyat anke· 

d . d • I evap ar H ı · .. a muayene ve te avı e er • c a1a makalesi k" • a ıs Oıgünün pedagojiye dair 

--~;::-~--:-----====......=·:·:::·:·--.:~:·~~::.··:·:»::•-~: .. =··:·:··:_·~ 1 çevrilen il ·' ıtfJp sayfası Sofokles'in Y:ınancadan ntıgone adi d , P 1 ki k 1 k · ıu·nun Hayatı d 1 ramının tefrikası ve Baltecıoğ 
~ZOr 1 0 tene e SOtl OCO . fikir ve sanıt~a::; e~e~; v_a~~ır. Günden güzelleşen bu 

Beleaıye Encümeninden : le tavsiye ederiz esını butun okuyuculartmıza hararet-

Pazarlıkla eksiltme ilônı 
Trabzon Vilayeti Sıhhat ve İçtimai muavenet 

Müdürlüğünden: 
Kapab zarf usuhvle eksiltmeye konan inşaat ışı 

gününde talip zuhur etmediğinden pazarbk usuliyle ya· 
pılması için , 

1 - EksiJtmeve konulacak iş Trabı.on Nümune 
hastanesinin Mutfak. çamaştrhane ve atüv tesisstıdır. 

Bu işe ait muhammen keşif bedeli (12167) lira 
35 kuruştur. Ve pazarlıkla eksiltmeıe konulmışt1r. 

:: - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardtr : 
fi: Pazarlık şartllamesi. 
8: Mukavele projesi, 
C: 8aymd1rlık işleri genel şartnamesi, 
D : Yapı işleri umumi fenni şartnamesi, 
E : Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni Ş!rtname, 

hususi şıHtname ve keşif cetveli, 
isteyenler bu şartnameyi ve evrakı (240) kuruş 

mukabilinde Trabzon Nafia Müdürlüğünden alabibrl(!r. 
3 - P.ızarltk 6- iO - 941 pazartesi güııü saat 15 de 

Trabzon Sıhhat Müdürlüğünde toplanacak komisyonda 
yapllacc:ktır. 

4 - Pdzarltğa girebiimek için isteklilerin (~21) li· 
ra (55.5) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan 
başka 941 yılma ait ticaret odası kayıt vesikası ile iha· 
le gününden en az sekiz gün evvel Trabzon Vilayetine 
müracaat ederek Vilayetten alacakları 1 u i~e ait ehliyet 
vesikasını ibraz etmeleri mecburidir. 2....:4 

Trabzon Erzurum posta 
Sürücülüğü 

Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Yük ve yo'cu taşımakta müteahhit serbest 

olmak üzere haftada üç seferli gitme gelme ( 1400) ki· 
/o yük taşıması ve üç kamvrn b11lundurulması meşrut 
Trabzon, Erzurum postası 6 Eylt.11 94 1 tarihinden itiba· 
ren 15 gün rrüddetle ve kapalı zarf usuli/e yeniden 
eksiltmeye konulmuşflır. 

2 - flylik ücreti ( ôOO) lira seneliği (18000) lira· 
dır, Taliplt.rden f1350) lira muvakkat teminat almac!Jktlf. 

(300) adet bo b . . 
ğ1ndan ta/" 1 • ş enzm tenekesı pazar/lk/a satılaca· 

ıp erm salt ve C l . ( 14) d 
cümene müraca ti . uma gün erı saat 1 e en 

Za . 13-9-933 ta ·h· - -YI daoıını . ~1 •ııde alm~ı olduğum 446 No. lu eblıyel cüz-

3 - Teklıf edilen bedel haddi layık görüfflrse 22 
Eylül 91! pızartesl saat 11 de Tr11bzon P. T. T. Müdür· 
Jüğünde mCteşekkil Komisyonca ihalesi yapılaca/ctlf. 
Şartnameler bu komisyondan almır. Eksiltme kanununun 
3'2 ve 33 ncü maddeleri veçhile taliplerin ihale saatın· 
dan bir saat evveline kadar teminat ve tekliflerini ko· • zayı cltıaı Y . . . 

' enısııu alıcatımdııo eıldıioin lıO.lc.ınü yoldur 
lbrnbim oğlu Mehmet Şahin 

Müjde .. 
- a an ıl8n olunur. 

misyona vermeleri ilan olunur. 4 - 4 

Mn·d Uj e .. 
İlk, Orta, Lise, subay 

.. l Ş ve 
•ıvı apkaları en son nıod 1 liıer ine imal oluour e 

Fötr şapkaları. sil' . 
b ına 
oyanır ve kalıp olur 
Uıunıokak Asri ş .Pka.cı 

Ucuz Matbaası 

Kenan TuıcQ 

• 


