
1 
' 

i 

D 

i 

1 

IAHlft V! H• MUHAIU•l"I 

IAMllllYI M• MUHAIHtfltl 
aaKI" l•KITI KULAKllZOl\.W 

CUMARTESi 

18 
lKlNCl KANUN 

1941 Haftada tkl defa çıkar e Siyasi Gazete - Trabzon e ıs ıncı yıl • ~ayı 2i5S 

sız L !Ll 

Fiati 4 k 
ilin satırı 1 O uruştur 

Teşekkür 
Bir esneme esnı:sıada yer İD· 

dea çıkan alt çenemi b f dakika
da yerine koyan kulak botu 
Müteba11iıi tlok.tor binbaıı irfaa 
Diaçele aleaea teşekkür ederim. 

Taksim - Ane 
• 

KOylUmiiz Arnavutlukta 
Vilayet İdare Heyetinde İtalyanlardan esir ve Trabzon tarihini tam bir 

Cumhuri1et Halk Parti eser halmde vermek teşeb-

C. H. P. Trabzon Tarihi 

kendi elbisesini kendi 
elile dokuyacak 

si Vilayet idare heyeti çar· malzeme alındı /Jüsü 15-20 sene evele ait 
şamba günü reis 11/f Rıza - - -- daha ümitli bir dava olmuş-
lş//ın riyaseti altmda mutad !itina 16 ( il. 11. ) tu. Münevverlerimizin Türk 
haftahk toplantısmı yapa· Yunan resmi tebl~i: Mu- ocak/an zamanmdaki ham· 
rak Parti ve /-İalkevleri leş· vaff akiyet/J mevzii çarpış- lesi neticer;iz kalmış ve ec· 
ki/atma ait muhtelif mev malar olmuş ve bir mikdar nebi mehaz/erden toplu 

O d h A h I' zular üzerinde müzakereler- esirle birçok harp malze· malumat tadariki için umu-9 tane Q Q tezga ge lyOr de bulunmuştur. mesi ve bu arada 4 top mi kütüphaneye Hususi 
r l -) __.._ alınmıştır. Yunan emniyet muhasebe bütçesinden za-
ı Mıntaka ktisat Müdürlüğü Köylümüz için I Şose yolların açıl- man zaman eserler getirt· 
1 d k netaretirıin neşrettig·; tebli k t kı·.c -' b' -.. 75 a et eltezgahı yaptıraca " d me e 111 ue ır semere "--------------- -- masına evam ğe göre dünkü gün mem- vermemiştir. 

Kısyltllerimizin kendi .,ıbi- rilmeıin~. v!lay_et _?1akamınca d· ı · leket dahilinde sükünla geç Geniş ölçüde olan bu 
selerini ye dokumacılığa ait lüzum gorulmuştur. e 1 ıyor miştir. düşünceler. uzun çalısmala· 
blltün eşyalannı kendileri Şindi parti parti gelmek Köprübaşı Y 0 1 u -- ra mütevakkıf bulunmasın-
tarafından dokumaları için te olan bu tezgahlar vili· t I d Fındık piyasalara dan ve maddi imkansızllk· 
lktiıat Vekaleti tarafından yet makamınca tesbit edil. amam an 1 !arla da karşılaşmasmdan 

k Beı:ikaüzünden Şal.paza •• k 1 ..1olayı netı'cesı·z k l t Vilayetimize 90 adet daha meie başlanan mınta alara .. yu se ı·yor uı a mış ır. 
rına Sürmeneden Dağbası- Fakat bir Trabzon tarihi 

el tezgahı gönderileceii ve gönderilecektir. na ve Yomr;,dan Kodil mm- d 
L ı k k " d Kooperatif ve tüccar el· vücu e getirmeği böylece 
11un ann ısım wm ıon e- Tezgirların gönderilece· takasına giden yolların şo netice vermemek!• ...1euam 
·ı k ld • h b 1 /erinde mevcut fmdık stok "" uı " n me te o up a er a ın· ii mıntakalardaki alakadar se halinde açılmasma de· edıp gıden şartlara tabi kı-

t 1 ·ı · k d'/ '·t d' farı hfikümet tarafından mıt ır. memur ara vı ayet ma a- vam e ı mel{ e ır. /arsak zararu çıkanz. 
Evelce 75 adet ıönde- mınca lizımgelen direktif- Of tan Bayburda giden temame nsatılmı~ olduğun · Trabzona ddir kaç adım· 

rilen bu tezrihlarda doku ler verilmiştir, Ayrıca Parti yolun da gemş/etilme ame- dan fındık piyasalarında ilk bılgımiz vardlf ? ha/km 
macılıiı öğrenmeii arzu e- ve Halkevi teşkilatının da /iyesi de~am ediyor. bir yükseliş his edilmeğe dılinde bir takım mahdut 
denler için rmntaka iktiut bu iktisadi kalkınma işinde Bu yollardtJ çallsan bm başlamıştır. rivayet ve sonra yiı1e mah-
müdllrlilğil tarafından ıeb· müıterek bir mesai sarf et- /erce köylü vatandaş şevk Fiatlarm yükselişini gö· dut hakıkatlerin naklen ge-

d le çalışmakta. dinamit ve len t.ekerrüründen b11cka rimizde bir kura açılmııtı. mekte olu uğu memnuniyet- · 'b' ı·· .. t ., ren bazı stok sahiplerı e/. r 
• w • • • salfe gı 1 uzum gos eflıen ne biliyoruz 1 hüdutsuz bir 

Bu kura balen deyam et- le ogrenılmıştır. ihtiyaç/1tr cf,.. rı lflyf'! maka- /erindeki malları satmışlar· hmterıandın yegane kapu-
mektedir ve bevealileri de Köyllllerimiıin btitnn ge· 1 mmca temin edilmtktedir. d1t · su mahıyetinde olan bir 
lilnden güne çoialmakta- yim ihtiyaçlarını kendi elile Sürmeneden Köprübaşı na· Bugün Borsada yeni vılayetı tarihen. en zengin 
dır. Ayııi zamanda viliye· dokuyup meydana getirme- hiyesine kadar olan şo•e mahsul Şarlı fmdıkları 17 beldelerden bui olarak ka· 
timizin bazı mıntakalarına Jeri hususundaki bu cezri yolun •çılması t•mamlan kuruşa ve eski fmdıklar da bul etmek liızımgelir. Esa-
tevzi edilen bu tezgiblarda çalıımalar pek yakında vi- mıştlf · 13 kwuş'i kfldar alınmıştlf. sen elde ınevcut vesıkalar 
köylü yatandaılanmız doku- liyetin her mıntakasıoa teş· da bu nakikaii vuzuh/• ifa· 

macılıiı öğrenmekte olup mil edilecek ve bütün köylü 'ı H A L K E v 1. N D E \ de ve tevsık eylemektedir. 
fazla rağbet görmüı olma· vatandaşlarımız bu bakım- 1 Şu halde davanın blf dürlü 
ıından d o ı. a y ı yeni- dan da geniş bir refah sa \._ ..,) içmden çıkıiamıyan derin· 
'den 90 tez1ıab daha ıönde · buına girmiş bu unacakt_ır. --E-d-.-1------------·------ ilk/erme saplanıp kalmak-
c;;;c;;;--..====------=-...-.......-...---..-..-,-----"'----------------- ıp er gecesi Ar komitesi yeni tansa bugun için küçük 

İdmanocağının 20 inci 
senei devriyesi 
kutlanacak 

Trabzonun en eaki ku
lubu olan İdmanocağı, bu 
ayın yirmisinde 20 yaıına 
baımıt bulunacaktır. 

Ba münasebetle, her yıl 
olduiu gibi bu seneki devir 
yılında da kulüp binaıında, 
bir kutlama toplanb11 yapı · 
lacaktır. 

__....,.__ 

Bay Rasım Bengidah 
kaybettik 

Birkaç aydanberi baıta 
Yatmakta olan defterdarlık 
•uhuebe müdürii Raıım 
Benıidalm vefat ettiiini 
taeuırle kaydederiz. 

Mumaileyh muhitimizde 
~lbilatlüğO, vazife1everliii 
ile tanmmıı ve ••vilaifcli. 

Cenazeıi; diba daire 
&rltadaıları ve doıtlan ta
rafuadan evinden kaldırıla
rak ortabiur camiinde na
lllazı lulınmıı ye aut me. 
Z&rlıkdaki ebedi medfeniDe 
&öt&raımnıuır. 
ı.~ Kederli aileaine baı•ai,. clileris. 

Kundura fiyatları 
Kundura fiyatları, şu 

ıon bir kaç aydanbcri ala
bildiğine yükselmiştir. 5-6 
liraya alınan ıskarpinler, 

ıimdi 10 liraya satılmakta
dır. Yüzde 50 nisbetinde 
bir yükseliı gösteren bu iş 
üzerinde alakadarların dik
kat nazarını çekeriz. 

irtihal 
Belediye fen memuru 

B. Hamdi dün akşam saat 
yedi raddelerınde evrnden 
çıkarak radyo dm/emek üze 
re Bahçelı kahveye q der
ken dabakhane köprusünün 
öteki başında kalp sekte
sinden müteessıren düşmüş 
ve an1nda Tanrmm rahme· 
tine kavuşmuştur. 

Bay Hamdı dun Beledi
yede akşama kadar vaz.le 
sile meşgul olmuş, çalışkan 
iyi kalplı. sevim ı bir hem 
~ehrimizdı Cenazesı bugün 
saat 13 te Uzunsokaktaki 
evinden kaldırılarak kalaba 
lik cemaatla kaldmlarak 
llsri mezarhktakı Ebedi 
met/ enine tevdi ~dllecelctir. 

llilesı efradm• taziyet 
Hyın ederiz. 

Halkevi .. büyük edip/er kararlar verdi mikyasta bir netice kopar-
g~cesi., hazırlamaktadır. ınak karlı olur. Binaenaleyh 

Bu gecede büyük şair Halkevi nefis sanl!!tfar bizce elde mevcut vesıkalarıa 
ve ediplerimizi zamanmın komitesi, dün akşam umu· taşıdıgı malümatı, artık 50 
kwafetile ve o devre ait mi bır toplantı yaparak. Ko· sene 100 sene so11ra vücu
dekorlar içmde en meşhur de getirilecek Trabzon tari-mitenin iştiğal sahasına da· 
eserleri okunurken görecek- hi/ bazı h..ısusat derpiş hı ıçın son neticeyi alana 
siniz. kadar bekletmek ve belkide 

Halkevi gençleri bu müs- etmiş ve bu meyand.J ma- zıyama sebebıyet vermek 
tesna buluşun büyült fayda halli türkülerin notaya alm· doğru değild1r. Evelce Ha/
re çok zevkli anlar temin ma$mı mılli oyunlar ıçin kevı işlen arasmda bu mev· 
edeceği gt.cevi çetinlik ta- ekipler teşkilini kararlaştlf. zu üz~rindekı çalişmalar es· 
mmadan hazırlamakla meş- mıştır. ki, semeresiz faaliyetin baş-
guldur. D k · ..1 /angıç tarzım el~ almı<'tl. rıyr,ca, omıteue mün- .. ,, 

!'alkevı,·ndıbe blu büyük ge· hal bulunan iki azayı seç· Halbuki yüksek duygulu 
ceuen eve ağ ama ile ma- bir ça/i<'ma kaydeden uzun 
h il. h · 1 · miş ve ayni gece toplanan ,, 

a ı ususwet e11 terennüm senelerın bu yornunlu·Au, 
d k I 

" 
k k Nefis sanatlar Komitesi v~- •::ı N e en şar ı fır o unaca . re s orta va Trabzon tarıhinin 

yapılacak ve milli kıyafette zile taksimi yaparak; Baş- kapağmı bılegetirememiştir. 
çok cazıp o unlar tertip kanllğa Şevket Çulha 'yı, Şimdi Halkerinde ayni 
edılecektir. katıp/iğe Ömer l:)kenderi, 
~ ı mak:)r:Jt üzerinde başlıyan 

Temsil verilecek ıdare memurluğuna 11/ımet yenı Dir hamlenin özlenen 
Çobanı. azaliklara da Sefa pratik istikameti. tak.p et

Temsıl kolu bu aym h ç ., abd ı h G ı ıngı ııe ,, u.la Cn- mekl:! oldununu görüyoruz. yirmi beşincı Cumartesi :3 
gdrü seçmiştir. Bir taraftan arastırmalara 

akşamı için güzel bir tem· 
sile hazulanmaktadır. Tem· ~~ dett n oluaurken. diğer ta· 

kitapsaraydan 497 kic:i rafta 1 da eldeki ves;kaların 
silin terziati ydpılmış. ça ~ taşıd gı ,hakıkatleri form_a 
/Jşmalara baş!anmı$ftr. istifade etti halı.ı e neşretmek en mu· 
Bu /kşam, ~çm dtembsil kolu Halkevimizin kitapaaray kem ne/ bir düşüncedır. 
~za ~rı. a~a arın d ir eğ- koluıaun yaptığı iatifadeJere r. abzon tarihme böyle-
ıentı tertıp etmişlerdir. Hal· ce z man zaman vukufpey-
kevi salonu7da yapılactık nazaran sookiouo ayının 
bu ılk toplantı iyi nf!tice birinden, onbetiııe ka:iar 497 da ... ımeği bugünki zulme-
11erdi(/i cakdirrJa, diğer kol· kitinin kitapıarc>ydan iatif~.. te f/ıJ~tte tercih edeceğiz. 
l•t• d• tefmil edll«tktlr, ele ettiii ulaplauıtu\ C.; nal Rıza Çna~ 
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r :Cogd:ı.ık:<;a.I Akdenizde ciddi 'Işıkların söndürülmesi ve t~~~-;:~~ 
'- ../ muharebe oldu.. k ~·------------:::;:fb 
13 Rakkamı ve lnhiliz. ltalyan deniz ıkarartılması işinde dik at Ne diyorlar 

K 1 d kuvetlerile Alman hava 1 Ne konuşuyorlar 

13 Rakka~. ~a~ .,~!- kuvvetleri çarpıştılar edilecek tedbirler ma;;;;, ~ı~~;:nı;r;z.n~:,:~: 
bi'lere göre her nedense. Londra 16 ( 8 • 8 • ) - kaim tanesini 2 kuruşa yi· 
meşum addedilmiştir. Sicilya civarında Alman ha· Vilayet makamından: yoruz ı 

Onüç tane bir mefhu· va kuvvetlerinin taarrmuna 2_ 14610 Numaralı kararnıımP.ye tnfilı:an geçen ayda yapılan - mustahsildeki insafa 
munu ifade etmekten baş· uğrayan lngiliz filosuna men- ışı~ların söndürülmesi ve karartılması tatbiltatıada görüleD başlıca diyecek yok. Onlar 6 kilo· 
ka bir günahi olmayan bu ıup İIJurstri out tayyare ge· uolcıarılar aşağıda yazılmıştır. sunu 40 kuruşa verir. Ft?Jkat 
rakkama. şimdiye kad~r.at- risindeki Royter muhabiri kL L e'""en e'e gez""ı'kçe şekı·ı ..1e· . h Sayı:ı halkın bu cihetleri ee di .. atle röz önünde ouluDdura ıuı /1 "' uı 
!edilen hikayelerın emen bildiriyor.· Sı"cı'lya boaazında '- t db' ı · · b - '- g·ı·şı"s.or. • rak: ışıkları 8ÖJdürme ve r;.arartına e ır erııu una rore aoıı.aanaı~ , 
hepsinde. Şoamet netice tam yedi saat Alman bom bir şekilde yapmaları ehemmiye-tle bildirilir. - Bence birden fazla 
olarak gösterilmiştir. bardıman tayyarelerinin hü- 1 - Binııla .. dıılti tenvi atın muk"lenmeai için büyült alika ve el savmeğa lüzum yok. Bu 

Bir takım insan minya cumlarına muvaffakiyetJe bass:ısiyet 8erfodilmiş olmıılda beraber hıın yerlerde pencerelere ası· t k d l 
1 

k. I 
tu··r'erı·nce, bir görenek veya lı: ı . . ı·ıı.· .. - d h . ki ızmı•lır Ve mm a a a e maıar dy ünün 
blr,,mod .. hasl"lıgvı halı"nde, karşı koyduktan sonra bir !ao mas e per e erın n ınc ı1'ı yuzuıı eo arıce ış ar s y • arkasmdaki sepette şehre 

"' u bundan daha ziyad perdelerinden rencere kenarlarına iyi oturma 
ayni rakkama karşı detin limana varmıştır. Gemide :nası aebe!:uvle vaolardııa barice kuvvetli ışıi: çıi:mııtır. qelir, 6 kilosu 40 kuruşa 
bir nefret izhar edildiğine muharebenin izleri görül Buoun içiıı bakkala satılır ! 
de, defa/arce şahid o/mu mektedir. İngiliz filosu ta- - Ç1ra da öıle I 6 ki-

~ d v bı·r A) - Maeke perdeleri mubaklcalc siyalı v~ya koyu lacivert 'osunu IO kuruşa getı"rı·p Şuzdur. arruza ugra ıgı zaman k 1 11. 1 1 d d'x. 1r. Lı· ,, 
renlı:.te ve lciıf ı a ın ıda o ma ı ır. kırml7J ve ı~er açı ren"' ı per· 

Bu inantşlara. kendile· vapur kafilesine refakat e- delerle maskelemek caiz d ğildir. Ballaa.iye, hah, ııeccade ve emsali satJyorlar. Biz kilo~unu 10 
ıini esır edenlerin. her ıki diyordu. Evela iki torpil kalın örtiiler de tercıhao k.uHaaılabilir. kuruşa a/Jyoruz i 
şekilde dahi mevcudiyetleri tayyaresi torpil hücumu yap B) - Perde kenarlarınd~n ışık sızmamak içia maske perdele· - Fena değil. beyinden 
muhakkak olma$Jna rağmen. mışlar. Bunlar geminiu ar- rini pe• cereden biraz ıreaiş tutmalı ve kenarl&Tına iyice çerçeveye damar patlatacak ışlere 
bUIJÜne dek. bu gibi/ere hak kasandan gitmiştir. Bundan otu~tcn~lıdır. Stor perde v ita pak gibi örtülerin arasından veya ioce gırmc.ktense bir bakkal dük· 
.,erdirecek bir vaktıya rast· sonra yedi Alman tayyaresi perdelerden ışılı: amuaınak içio eıı iyi çaro çarçeveyi ıiyab lcağıtla kam açıo oturmalı I 
/amacığm için. kendimce 13 yaklaşmağa başlamış ve kapamaktır. ı----R;dyo dinliyormusu-
ıakkamı için uydurulan bü· gök yüzü İngiliz gemilerinin lzmıt fabribsınd11 yapılan siyab rulo halindeki U.tıtlar mık· nuz? 
tün masallara (battal) dam açtığı baraj ateşi ile bir s da uvgun iur, Ve ucLJzdur. 811 kağıtlar üst taraftan çerçeveye teı· 
gasını "Vurmakta bir beis cehennem halini almıştır. bit edildıkten oora icabrndıı lr..ıpıınmek üzere yukarıya dotru lr.ıvrıl-
görmemiştim. GürüJtü cidden korkunçtu aut aıarak ııa t vuiyette dııimi şekilde kalabilir. 

C) - P rdelerdeo bari 'e ışık aksetmeo:ıek için dit~r bir usul 
Bununla beraber şu son ilk tayyare bu cehennemin d b i b 

da lambayı aıa9k·l~meldir Lambaıun iten iai ve a a urunun üstü ıiya 
bir hafta içinde tabıatın içinden geçerek pike hücu· veya toyu lacivert kiğ'ıtla veya aynı renkle kalın kwnaıla o ıuretJe 
garip bir cilvesi. bedbaht mu yapmış ve beşyüz kilo- i.>rlülmelidır ltı peı•cerelere, tav na ve dıvarlara ıı•k akıetme11ir.ı ve 
onüçün yüzünü kızartmak luk bir bomba atmıştır. yalnız .zemın ve çatışılan yer teuır edılıio. AbPjı1rlar111 ayr.ıi mısksadla 
tan hali krilmadı. Bomba açığa düşmüştür. Bu koyu lacıv .. rt boya ilfl boyaaını.aı da olabilir. Bıa talr.dirde dahi !uzu· 

Sonkanunun 13 CÜ günü sırada 00 beş bombardıman muDdan fazla kuvveUı a..ııpul d:.& kullar.ıılmamalıdır. 
(Kalandar) adıle. yaman bir, 

tayyaresinin filo üzerine pi 
başlangıç olarak şöhret bul· ke hücumuna geçtiklerini 
muştu~ . 

gördüm ln1ıiliz avcı tayya6 

O güne gelinceye kadar 
Ttabzonun emsalsız Sonba releri de düşmanı bir hava 
harmı. J3 cü günde soğuk harbine icbar ıçın gemının 
ve buzlu bir kış olarak gör güğerteainden havalandılar 
dük. bir az ıonra beş yüzlük 

Nedir bu cilve ? Mev· bir bomba gemiye isabet 
sim hükmünü mü icrtı edi· etti ve infüak şiddetli sar· 
yor, yoksa 11 rakkamı mı sıntı yaph, büyük bir Al · 
meşum ? ! . . man bombardıman tayyare-

Ben birinci şıkka inam si de bu arada direkler ara-
yorum. 

Çulha 

İskenderpaşa okulu 
talebelerine Kızılayın 

teşekkürü 
Kahraman askerlerimize 

kışlak hediye olmak üzere 
Iskenderpaşa ilk okulu ta
lebelerinin el emeklerile 
meydana getirdikleri 7 çift 
eldiven 16 çift çorap 4 adet 
yün kazak 4 adet pamuklu 
mintani Kızılaya teslim et
mişlerdir. İskenderpaşa oku
lu yavrular1mıza sonsuz şük-
ranlarımızı sunarken diğer 
mekteb talebelerinin de ay· 
ni harekette bulunmalarını 
rica evlerim. 

YE' iYOLI 
Haftada iki defa çıkar 

siyasi gazete 

Basıldıf!ı yer : Trabzon 

Yeniyol matbaası 

Umumi neşriyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Resmi ilanlarıa satırı : 

1
20 lkinciteşrinden itibaren 

10 kuruştur 
Gdnü i•Çen aayılu 20 kuroıtur. 

ıından geçerek denize yu
varlandı. Harbin dehşetini 
takdir ve Alman tayyareci 
lerinin cesaretini methettık
ten sonra müteakip hücum 
lar hakkında tafsilat ver
meket ve neticede 8 düşman 
tayyaresinin tahrip edildiği 
bır İtalyan destroyer'inin 
batırıldığını, diğer birinin 
mermi isa.Jetlerinden sonra 
baıtarafından al~vier saça
rak kaçtığmı kayediyor ve 
harp esnasında bir İnğiliz 
kruvazörünün de bir isabet 
aldığmı, fakat hasar'ın çok 
ehemmiyetsiz olduğunu söy
lüyor. Tayyare gemisi su 
kesiminden bazı rahneler 
almış ise de hiçbir yardım 
ihtiyacı duymadan limana 
dönmüştür. 

Arnavut isyanı 
genişliyor 

lltina 16 ( il. 11. ) 
isyan hareketinin başlıca 
merkezi Berat ile El besan 
arasmdaki bölqedir. Fakat 
isyan şimale ve cenuba 
do(jru genişlemektedir. 

2 - Ha ice aıı:an ış1k.lıırın bir k111111 da ibmaJ yizündendır. 

Biı:ıalarsn bilbaua arka ve yıa Cı!pheleriae lüzQ111u kadar itioı edil

mcmiştır Hiza.etçi odaları mutbalı ve ıaire ribi yerler, bod .. ıım icat 
hm ve çatı katlar nda çok ı:aif tertipler ahnmıı ve p~lt az olarak ta 
biç t dbır nlınmadıı?ı gürulmüşiür. Holda yHan ışılclarıD bölme cam 
kapılardan barica bakan peıdc:•İ:ı per.ıcerelere alcıettifi anlaıılauştır. 

Bazı ma&k:.,fenmrmış pea.cereli oda ve ualddarda keıkia ışık 
tarın z~ınan zam n yanıp aöodü2'ü göriiimiiıtür. Bu hal çok mahzur· 
ciur. Hu gioi yerlerdeki p ·ncereier de bebeıabal ma.ltelenıaelidir. 

3 - 13aıııı evlerde utıı.ıtma yüninden dış kapı, balkon, terase 
gibi yerlerin ışı darı açık bıraltılauştır. K za bazı binalarda bava ya 

müteveççilı cam tavanlardoo ve cnaı lcap3ldardao ışık: süzdütü a11la
şıhıııştır. Hunlıırn kRtıyeo ml"ydan veıiltnl'!melidir. 

Bir derece daha 
ilk okul yükselen 

öğretmenlerimiz 
Ac'ı ve soyadı 

Ali Rıza Seur.ı 
Mürlf za Karsan 
Alı Osınao Turan 

Haliıu GeDçoğlu 
Şükrü Kuleyin 
Mustafa Cebtci 
Nadid~ Bağlıın 
lbrchiro Sumer 
Kebire Dıhkan 
Kimt aıı Kazancel 
Sırn Ateşen 
Nadire Tıl 
Mahir Tümerdem 
Hüseyin Eıkan 
Neşat K·rs n 
Ahmd Çal.ır 
Tahsin Uıuç 

Abdurrabmıııa yaııcı 
S:ıbri Erıöz 
Rasim Gençer 
Ahmet Ycız cı 

Ali Haydar Hançer 
Muhli• Kazancı 
Habip O.boa 
Fabrettın ögretmen 
Ô rıer Şeva ı Çıael 
H. Tahsin Göktürk 
Ahmet Ô.ıaıen 
Ceı:aaJ Sumer 
F.mill Ö.ıcırıı 

Ödevi 

Yomra ı:<alııh:a köyü Ög-. 
, • Semaı ult11a ,, ,, 

Valdıkebir lskefye 11 

Sürmene Mııhno ,. ,, 
Merkez Kireçbaı:ıc,. , 1 

,, Cuaib~y ,, 
,, İ;kcnderpa4a ,, 

Yeai olc.ul ,1 

,, Boztt"p" ,, 
,. Dumlupınar ,, 
,, fiacııı:aaım Batöt. 
,, Ü!ltü okulu ög-. 
,. Kı .. arna köyü ., 
,. Cumhuriyet ,, 

Maçl-..a Merkez ,, 
Surıı:;eao Karadere ,, 

,, Mahao 
11 

Of Büyük.hol ,, 
Akçaabat merlı:e.1 Başö~" 

» " ö2. 
,, Metiakaoya ., 
,, Cıtvliaa ,. 
., Visera ,, 
,, Horovi ,, .. " ,, 

Valdıkebır Başöz. Vij 
,, Tonya Öğ. 
,, Şalpazara Başöi. V. 

Akçaabat tiodamıya Öf. 
Merkt1 Hıtıkııı• 11 

E-ılı:i 

aylı~ı 

20 
20 
25 
20 
20 
33 
30 
25 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
25 
25 
20 
25 
ao 

Yeni 
8 ylığı 

25 
25 
30 
25 
26 
40 
35 
30 
25 
25 
~o 
20 
25 
25 
25 
26 
25 
25 
80 
25 
25 
25 
ıs 
30 
25 
30 
30 
25 
80 
31 

Palavra savuranlar· 
dan başka hiç bir istasyo· 
nu kaçırmam. 

- likdeniz hakimiyeti· 
ni kazanmağ;ı hazırlanan 
veya çaltşanlar, nihayet git 
gıde bir göl hekimiyetini de 
elde edemiyecck k~dar, kuv· 
vetten düşüyorlar I 

- Meşhur atasözünü 
hatlflaı mısımz ? 

- Nedir o 7 
- Dimyata pirince gi· 

elerken. evdeki bulgurdan 
olmak I 

- Menfaatini düşüne

rek bizzat veya bilvasıtt1 
havsiyet yaralay·ıcılar var 
mıd1r 7 

- Bu mantalitenin kö· 
/e r/. tarihin çok eski bir dev· 
rinde başladı. YJrminci as· 
rın ibtidalarına doğru yıkıl

dı ve gıtti. Fakat, bununla 
müstehase ha 1ine gelmiye 
mahkum bulunan ankazı. 

büsbütün ortadan kalkmış 
olmadı. 

- Şimdi o zamanlar 
değil. böyle mikrop kusmak 
7ihniyetinde olanl~r dah11. 
eve/ ktndısme sukut saha· 
sı hazular I 

- Trabzon mağazası an 
kovam gibi işliyor .. 

- Müşterisinin en ço 
ğu da köylü .. 

- Ucuz da ondan. 
- Bu biricik mağazamn 

daha bir fok maddeler üze
rinde de satış yapmastna 
şiddetle ihti• aç olduğunu 
unutmayalım I 

- Parayi severmisiniz? 
- Ne kadar çok olursa-~ 

o kadar sev;rim. 
- Ben siz;n gibi dü

şünmem I 
- Niçin? 
- Paraya çok düşkün 

olmak. insanın umumi iş-

lerdeki alakasmı azaltır I 

s•rr•h 

9a 

Dl 

et 
Dl 

ll 
la 
&I 
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IAil kimi J Hava kur 
Sır.urlanmm bekllJ•• Meb 

me"''ikl•rl•be mWetlnılsl• l>lr 
tClkraa borca eı.qır. llalrlatiall 
kıt be.tl1elerl 1918 ~Otla Tar 
tl1emllde oldata llltl bar ada 
da harekete &'Otlll llıpJllklıı 
malGmudor. • banket Çaakl· 
rlcM da bıtlımıı •e a..111 ller· 
lemlştlr. lbtlmalkl bu 7ardım 
0• .. , .. ,...... llV• belki 
09Q•cl 'fi d0Nlll011 aatJarda 

manu unutmamalıyız 
lerl me1dı.. ıetlrllecektlr. lelim. Yekla, ıea baYa tan•t· 

lerl•• 1•rdı•tla• kaoua• lıa· 
llaı1s ne olar ? Ço uk stalıkları Varlıklı Htaodaş ı bnı 

bıtaUaruaa ıciı ••.h•Ya kaT· 
••tine eb•malret verml1ea .mll
letlerla akınlar 1nıandea •••· 
lcıketlerl Dıerlacle yıpbklan 
atmlan •• ~aaua •• dereceıe 
ka~ar bırıbe1e ~a•nıına bUl 
1onaa. itte 18 1eaedlr Claba· 
rl1etlmlda ~QJGk nimetleri U· 

ıeatade baraWe• ma•QreJ• 
fHird.ljlaJa ıı.ı 1artlata.111U 

Kızamık, boplaca öbQrUA-il, kızıl, kuşpalazı, Buaıuı için fUlıklı •ataaMfl 
1aln11 keadl •erecelllde kalma. 
Maıakln oldutu kadar • aıar 
u bolanaa •e balunmıran nr
hkblan da bu Jart nalf11la• 
dnet et. Ve utta oa arat ol 
kl aıa, JUrt •allfıal 1apmaktıa 
dopa bir ıunula ltaf18 ıuta. 
rıu •• dik, kalbin rahat llUk· 
bal• eaalyeU• batukea lçlu• 
defılutua, bDJOdQfQa, tıump 
nrblth olclulıın, ba ıart par· 
çaııaıa bava kurama tarıfıadaa 
mı1daaa ptlrllmektı •la• bava 
tuoları arumu bir ti• Çaakın 
fi.lota bul aasaa f ••• 

~~ ÇQCUk felci. 
Yalancı Krup 

Tls •• km•• tlllbuoen 
,.... • ilk 

t~ '• ••bu 
........... lr. Ga. 
........... ti ı ...... fakat 
'1ru ..... , --- 2.-5 ,.. 
41adıkl .. r pak t AIMla ~·· 
,. paeJUlllU ~••ki lto-
.. ," ... IJ)l .,.,.,. ~ 

:;k8llk ..ı. abr, .. ilik 1lrtllt1-

I ••~· 01fe'°9 
•ktu. Blrbf .-ıt ....... .ı 
lr .... ,.,.. ~ ~

_,.,. ll6Mt .ıuıet buım Ya 

,,..t llaki blfblr ttro••••• 
~aıu.811~~ 

•ltadaP lt ....... Hlr 
bilir. 

119•a .. rllllf gibi bir blı verir 
Cilt la.Ufalan ile beraber •t11n, 
WGıaan mllh»U Clfalırmd~ 
dilde, dl••llD Klfanılade, bu 
ru oa.kurlanaa, baaptecle, 
.... ade de ~JI• lnditalar ~
laGr Mer. 

ladıtalana zubOrlle ı. rabar 
hararet derec11l yavaş ya ••e 
Clter •• diler lru b lb111a 
bet •• H•i acn (acrıım) at· 
nları lali olur. A t oeı glnQ 
lllllllalar bataU (p .. pulılre) olur 
As ltlr •Addet ıoera hatıtelerl 
Jerla• ha••JHlemler ( vesicule) 
ı•r, aoara bunlar dokunuldu· 
la •akit Mrt olu edlmme içi· 
• llımlt kırmw blı kaide lle 
bpll aerknlerl baııt çıkıatılı 
plltlllce me•tllerlal bırakır· 
lar. Blıkaf ıh IOora ita leke 
ler kuapp unmtrat kabuk· 
laia tabanlll eder la l•b•k· 
.., tw.a.tll kaşıatılarla beraber 
tlOkallıler. Eter cUt takırrıtt 
•etlolll cltldl ~lr 111rette b:>aul· 
~ lluta bAtGa UJıbaca 
bllOH alfaneler s-ha11aa lfl 
olar. 

PGltlller hık•JJOb ettlll 
(Jul lrlole11dlll] nklt ateı tet. 
f'I' bqı.r ve pek blJOk bir 
lldMt ~er. S.11 luıUe• 

'' nUırlD lrhileamlt mobte~ 
~ kanpr, IJni 11 ... 

,ı.. il_,.• tabut bir beuL 
1t••ın ~ •edallllrasav· 

laal& DUlfl'F.~ ~e.r vüAa 
11ı•tılar b•ale 191lr. Ba 

ıelecekttr • 
Fakat, it Jalm bu kit 1ae 

tllyHlol lauarlı .. 1rıa •• ıapmak· 
la ~ltmif olmıror. BUba .... Ça•· 
kın lçl11 ıtu vaalfe tlaba Uerlfe 
1otarnı .. 11d1r. Meeeıa: 

Her akpa ucak aubam111rı 
baflllda dlalMJil ... ndıo .b•· 
bederl blu JuNllD dOrt tan· 
huda 1apılan baYa ku .. u JU• 
dııalanaı birer birer •e ilim 
101le.mek 111reUle blltllrtilll ve 
aaladıtı laalde ...ı...r Çukı· 
rıua • ~lr lwli1ıt a111u..ı 
aQateaaa aüç Hbletme .. ttetllr 

Orta Aoadoıımuu • 
eala •• kqta bir ıertaM ka· 
raıaa ba llUl 1urt .,.,......_ 
hın k11r11.mua Jardı• •Dla 
bakHIH lftlrak eclealk ftl'bkb 
rok•UCIU? 

HaJU ı Mil bu JOk kelllu· 
.... tabal •talJOfU& Vanlar 

Jlae laanbeJ• dOoaemealal ar
su edl1or11a haYa kunıUtrlu 
1armıııa 1Ja1U111ada huis clıv
raomıı. Ve huls olmıld dOrıJ• 
ma içine dllftoan bu c h•oo• 
al at~ft&n elde liJtb, ıotte 
ta11are, rOllOnde adm ve ima• 
ıhltle te tGsa bir halde 91tabt-

Gayrimenkul satış artırması 
Köril Ciui Metruke No. Kapa No. Ka,..tı ·-Soıaba Haae ukasa 31 86 20I il 

Kualib S.•aahk ,. 44 2S )( 

Defterdarlıktan : 
Yak.arda .... ve enafı yasalı laaae Y• ....... euulan ..... 

rla •lcWetl• " açdt artar•• ıaretile Mblaeakbr. 
ita.le 28-1-941 tarilaine .... dif Sah rıı.ı ... t 14 ile 1apala • 

.. tmda• taliplerİll 7lsdı 7,5 t..mat akçelerile birlikte .Werclarbkta 
tepi ...... kellil7eak mlracaatlan. 2-' 

Hane enkazı artırması 
Ye be• dt pek VQttar. İftl Na Kö,t 
h 1asımu ba HDlıaı.rı.lsia ı-$otuk--ıa-Hu--• .-.-ak-uı 225 

Metruke U•a• Kapı ll•lM•~• bHe1i 
.lfo: Noı No: Lira 

ve HrlalW •al......,.._ 
•itllaalanlla laltap •••Dili•· Defterdarlıkta. : 

124 128 so 

s.,ua •'lla. •uhth yata· Yukarda oiu ~· naafı yasılı bıae .. kıa 1'1-1-941 tariWa• 
dat J ela itibaru 16 fil• •Wcletle açık art&nu Anti1e ubp 91kardmftır. 

l&I llMJ• JQaa ..... ihale 1-2-'41 taribiu •l11dif Cumarteai rG•I Alt 11 ele 
1• ........... daa taliplerin ylscle 7,& temiaat ak .. la,U. WrQkt. Del'8r· 

enel bqlaJIP lai&a ••• .._ darbk .. ka•ıadı toplaa ıcak koaiıyoaJ .Orıc.tatlan • 1-' 
k.aa&ı aarp ..un1ar1a1 •• auı
~ .. ,,.,..... ........... ................ ,.... ... _., ~ .. 

- ·Kara~dül 
...._.,. • ..,...Mı.dm .. ....... .. .. , .. 
• .,., •• 41tla. P41aaf• barp 

75 adet el iezgihı 
yaptırılacak Ta1'alfaı t.ablrlerl çabuk 

ftllll•alMlır. O da kabuklar dD· 
ııb.o81e kadar llaılftoıu çıbak Mıntaka iktisat MndnrliltOnden : 

Na.,..,; Trabsoa MtDtalı:a lktilıt Uldilrlilt~.e aevcat bal .... 
71 adft alıutllu yıpbrbnlaeakbr. Yapaata bı.dp elulana fel'Iİtl 
ötrn-k n •lmuuiai ıöa.tk ... ,. ....._ •mir aMlriy• 
alraeaatları illa olwaar. 

Yt kat'i bir ıuıette tecrltll, ilk 
.,.,... aabdrwı4an bıtta s-• 
... IUllh bile balta li• •Ona· 
•beti olu her klmıenla •ı•· 
ı.a .... ftJ• tekrar qalan•ua 
~··· çamqu V8J8 etJa• lana •eHDlelLte edllmHlcllr. 

lerlal, HıNt aaceralarw •• 
luıttl Atq&lakQ lçiacle bu&.-a. 
l1118al Y8 Ulaklall leJlrcl U1 
dltuma •ulJetıerı ıoa oaaaa 
ı.ur. itte b• ıaa Mlda n...a. 
JUliMAe rabat UJwua, J-MI. 
ıçmeal teala MH o oe1lk U· 
utlartlaJı ltlr tue ftllamıa Ol· 

::: :,:.::::=~~:r-;: Gayrimenkul icar artırma temdidi 
aarkea bla Jarc&ua..-a ller lılaballeli CiMi Miktan Etki ••ftü &.an 11a.toil o1c1uaa udu J•lli 

•11••••1f ••J• ba butalllt ı•· 
flrlllf a,lr kllDH haıtabakıcı 
Qlarall iaWıap olanacaktar. 

.. ,dea ellia Ye ıabatla , .... .______ Ar. Ho. Lira K. 
rorua. Be Japmaaua İuurJan. y' ...... bali Otlak 7() 

HıltlalA tedavhll Ansa eO· 
._ ta"'• oluwktar. Atetl dCl 
tlrllek iPii 32 b.aruet tlereoe
llACll MM buJO J•puk, ev
de ltUJO baJa11mıdıj1 takcllrde 
MılD luuMl4kla1Ular 'f8JA ılık 
.... •l•eler; Mrln tentı1eler 
..,..... t1ık1111114a W11D Oı• 
ılae bu kelelerl koJmak; ber 
lllbetll bula Mla olt111t11 1lbl 
111la JIJ11ekler, talblA faali)• 
u.a teUlli illa katarl flllDI•· 

lllDda Juıcla -- Mkl•J• uis Dafterdarhktan : 
Meaaeto&alere .. ,.. Utea 

1791 ıc..--. 10 18 

(lllp&l(e), _.... Ye belAaıu 
wml•• (Kabakulak hutalJ&ı 
............ •11nout) 

oalarıa tuitelırial JaıPflÜ •• 
kolaJ!aftırmak h•111utla Jla• 
OU ea itilik kaH•tl ftNA 'f8 

JaNalal Ja,.. UY• k&1Yfetle0 

rlmlM de •MJUDL Sauaa ki 
terMğla )lir karili .... Ula· 
Clk&ar. 

Ha1ar tataaclq laaJll J •ala 
•eıecıttla o bir kuq fula rl 
.. rurdaa dOrt ta'AC.tlaalı ••• 
ı .. talı• Qrqf ı-.ara Mtl· 
Lank Jlllt Afla ve Cua ... 
IAıaeU lofa ~IJQk bawa kavret 

Ölçü sahiplerinin nazarı dikkotine 
Belediye ayar memurlutwadan : 

Ôlfller kuuwau 17 c aıddellM tavfikaa el eri•• 919 Jlh 

""IJIJNaı- .1'11R!l'-ı ll•ll ·~-·J• ... - tafiJU Beakll, tutar. terui, taıb, libıe ö~ n JHlN 
.... , ... 1. tıb• bitila ölçl aletlerillia .. hiplerillla • '" 

-.ı~ı ,._. aq. .... kadar •Jar -•ı.ı-• •lrMtaat .._ 
lldl ............ ..,., ., " mikflanaı rWerir .,.... 

ılllı11911Uli• ı n ........ .......,. .... ._ ~ •· 

...._. __ ... ..... ...,.. ...... . ........... . 
,...,: ........ 11-1-Ml ~ ........ , .. 

y abrcla ... " .,,..,. ,..... r•Jri•akalla iom açak arbrm•ı 
10 fla •ltlcietle le•cift •Jilaiıtir. =--.-

llaale 13-1-841 Pırıeabe rilail ... t t• t1a .rapdaoa,_.. ta· 
liplerla 1•• .. ak.erde Jlzcle 7,9 temiut alıcçelerlle birlikte deft•· 
4'rbkta toPl•.JAOık kOlliıyo.. mır .... t&an. 

Şose kumlattır1lması eksiltmesi 
Vilayet daimi encll•eainden : 

T,_..-0 reaua 1abll yoluau11 o+OOO-ta+ooe lacl kllo
aetıell uaundakl ıoıealo kwnl tbnl,.au lçla taula kılı ..... 
tllH) Ura (iO) &11r1111111t k .. fl nzerJ.adea 21 ıaa •lltlMtle ek· 
llll•el• oıkanlqtar. Katatbt teıalo tı (101) Ura ('Z2) t_.,. 

5-2-9'1 taıihUlloe 9ataa oartarmbı cQal •at 15 ele ~ 
•uauada topl111acak oıaa daha1 ucil ude lMl..ı .,.,.....taı. 
ır. .. u ve 11rtum11lal ıormek lsUyeQle 111 her &Dn eıacGMD ~ 
lemla• Ye tailp uı..1arıa mantkıt temlaaUarll• ~ 
JlllraOaa~A 1-4 
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ilan 
Trabıoo icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paray.ıı çev 

rilecl"k gayrimeakalun ne olduğu: 
Gayrimenlr.ulun buJuadutu mevki. 

Kalafka: 
Şark.an Emin oğlu otlatı ba 

san yol ra .. beD cenubea Kirkor 
dan Gümrilr.çü catru Hayriye re
~en fıadıklılı.: şiıaalen sahibi ıeuet 
lerden hazineye geçen tarla ceuu 
ben HaaaD atad11a Zükur Zadık 
cadan da hazineye geçen fındık· 
lık ile mıbdut fındıklık. 

1 hektir 2407 T•mmuz 9!8 
tarih ve '40 numarasında kayıtlı 

Taktir olunan kıymet : 
(400) lira. 
Artırmanın yapıltcatı yer , 

gün, aaat: 
17 -2- 941 Puarteıi aaat 

10 de Trabzon icra dairesinde, 
1 • lşbu gayrimenullerin artıl'ma 

Sartnameei 18· 1· 941 tarihinden iU 
barım 939-GGi No. ile Trabzon icra 
d a i r e s i nd e muayyen numara 

ııada herkeııın görebilmesi için açıktır 
ilanda yazılı olanlardan faıı::la maJQ 
mat almak isteyenler, libu şartna 

meye ve 939-ti6i dosya numaraeile 
aıemuriyetimize muracaat etmelidir. 

2· Artırmaya işlirA.lı: için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde yedibuçuk 
niabetinde pey veya milll bir Bakanın 

eminat mektubu tevdi edllecekür(124) 
3· lpotek aahibi alacaklılarla diğer 

alı1kdarların ve irtifak hakkı sahip 
lerının gayrimenkul tlzeri.n.deki hakla 
rını huauııile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu UAn tarihinden 
lhUbaren onbeş gtln içinde evri1ô 
mUııbltelerile birlikte memnrlyetlmi 
ze bildirmeleri icap eder. akıl hal 
dıı hakları tapu slcilUe sabit olma 
dıkça satış bedeHniD paylaşmasmdan 
hariç kalırlar. 

4 Oöııterile günde artırmaya 
,ştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lUzumlu malllmat almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 Tayin edilen zamanda gayri 
menkul 11ç defa bağırdıklan ıonra 
en ı.;ok artırana ihale edlllr ancak 
artırma bedeli muhamen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
aatış isteyenin alacağına ruehani olan 
diğer alacaklılar bulunupta bedel 
bunların o gayri !llenkul lle teutln 
edUnılş alcaklarının mecmnu.ndan 
lazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

taahhüdü bakı kalmak üzere artrrma 
10 gün daha temdit ve 10 inci günü 
ayni saata 
yapılacak artırmada, bedeli aatıı iate 
yenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menknl ile temin 

edilmiş alcaklar1nın mecmuundan fazla 
ya 1.:ıkmak şartile, en çok artırana 

ihale edilir • .Böyle bir bedel eld 
edllmeıaıe ihale yapılmaz. n ıatış 
talebi dl19er . 

6 Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 

mühlet içinde parayı vermzse ihale 
kararı !eeholunarak kendsiden evvelen 
ytlksek teklifle bulunan kimse ar:ı:etmiş 
olduğll bedelle almağa razı ol urııa ona 
razı olmaz veya 
bnlunnıa.zsa hemen cın gıln müddet 
le artırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki fark 

.....!!_ goçen günler için yüzde 5 ten 

ilan 
Sürını-ne Sulh hukuk hak· 

imliğinden. 

(Y!NITf!JL) 
a -

- --------- ---
• ~W1Ji112~~2~~~~8~&1Jillri 

Orman Emvali Satış ilanı 1 KÖY ve BAHÇE SAHiPLARINA 1 
Orman Çevirge Müdürlüğünden : 1 Fındık , Mandalına ve sair bilcumle ı 
Cioıl Hıcmı M\kdan Mubomrnen vahit pvatı fi meyve ağaçlarızi I 
Lıdto ~;2 o~~ ~i L~n K;~u~ ~ Bol, lrı, Tabii Kokulu iı 
ı - Trabznll ~illlyetirıin Maçka lrnzeıu dah\liodP KranE.a or ~ M . . . , ~ 

manrndso (212) MPtre mlkılp mikdarıods kerest~lik S1tış~ Clkarılmıştı 1 ey ve vermesını ıstersenız il 
2 - Sıı.tış 3-2-941 gUnQ saut 14 de Orman MUdOriyetir ~ s· . . . h h } 1 

dairesinde ıırtırma il~ yapıhcıt!<tır. ızın ıçın ususu azır anmış 
3 - Beher G. Mamul Metre mlklıbınm muha'Ilmen tiyetı 2 

lira 90 kuruştur. ~ il 
4 - ŞHtaame ve mukavf>lenemP. prcıj leri Trr.bzon Ormarı il ~ 

MUdüriyetinde yerlerden alınır. 1 ; 
ı - Muvakkat teminııt 47 lira 10 kuru~tur ~ 1 

~a
8

;:h:~;,~ Koltuk, Kütüph~n~ 1 1 
ve saire yaptırılacak 1 . = · 1 

Trabzon Gümrükleri Müdürlüğünden: ~Bereket marka H-1 tipi gübreleri-~ 
Gürbulak Güınrüıtii için 13'15 lira muhnmrnen kıymetinde yazı 1 • • • d•d ı k k il 1 

hane, koltuk, telefoa masası sandalya, k.ütüph ne d ot'ya dolabı ve 1 nııı şım 1 en muta o u anınız 1 
saire yaptırılacaırıodan hlip olaalarıo şartname Ve krokileri görmek ~ Bu mevsimde istimal edilen gübreleriniz ~ 
üa:ere Gümrü~e müracaat ıetıııeleri v'9 ihale günü olsn 3-2 -94' pıı- 1 1 
zarteııi saat 9 d-ı müdürlüğ'iimüze a:ıürscotları ve raunakasaya iştirak ağaçlarınızı kuvvetlendireceğinden hasta-
için yüzde 7,5 P"Y akçası olan 103 lira 12 kuruşu veya bu mikdar JıJ<Jara karşı mukavim olur . 

tabviıaı. ••İ(~~·;~"·;~;~~~· ;:k:;~~~~:; ıs 25 w 14 yısl ~dteı:~kyhetraı·g .• ü~~;k~n~~b;:i İ~;~mez 1 
Vilayet daimi encümeninden: !I .. ., il 1 Kitabi Hamdi ve Mahdumları j 

~~-a~~~s~~r&.:~ıma~ 

Trabzon - Gire.on sııhil yolunun 16-f-000 - 6o-:-21i0 irci 
lı:ilometreleri arasında 9114 lira 80 kuruşluk keşfi mucibi 3 adet kt>
merli lcöptü ile 50 adat buzmenfezio inş·sı 29-1-9,ıt tarihine çatao 
Çarşamba i'ÜDÜ saat 15 de vilayet ınalı:amında topJanacak oho daimi 
eaciimeode ihalesi yapılmalı: üzre açık eksiltmeğc çıkarılwıştır. Mu· 
valdı:at teminatı (683) lira (61) kuruştur Keşıf evrakıı:ıı görmel isti. 
yenlerin herrüu daimi eııcümeo kalemine ve fazla izahat almak isii· 
yenlerin vilayet oafıa müdürluğüne ve eltııiltmeğe girecek oleınların 
yulı:arıda yazılı iÜD ve aaatta te'mioat makbuz ve mekluplarile daimi 

Senelik kongreye davet 
Peremeciler cemiyetmden : 

Cerr.iyetimizio !tenelık koagreai 25-1-941 Cumartesi günü saat 
ı.ı de G. H. Parti biaasında yapıl::c ğındııo butua azanın mezkur 

eııcü ınene müracaatları. 2 -4 llÜn ve saatte hazır bulnnmaları lüzu u ilan olunur 1- 2 

Gtlyrimenkul satış artırması 
betıap olunacak faiz ve diğer zarar ı 
lar ayrıca hlikme hacet kalmık&ılfı:ıı 
mflmuri yetimizce alıcıdan tabııU olnnar 
madde (138) 

yukarda gösterilen Gayrimenkul 
17- ~ • 941 tarihinde Trabzon icra 
memurluğu odasında i1;bu ttiln ve 
ı;cöaterllen artırma farlnamea:i dair• 
.t"ıt" 11at11fı,.aitı 111111 nlnnnr 

.Köytl Mivkll Cinsi L ınumı M. N. Tamamının mesalıaeı fül41ie K. lira ·--------- ---· Büyfik samaruksıı Fınıklık <!0736 hisşe itioadle 19~6Ghisııesi 741 
" " " ,, .. 1:.:l!Hl 
" '. " ,, ,. 9-12 
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Vatandaş n 

Bahçenin 4 hissede 3.5 bi~sesi 1lW7 
Yaallo~lu Çalılığın 18 hisse iUbarile 15 his. U44 

" " 742 
• • 943 " • • " " • • • • • 

,. 
" 
" 

• 
• 

uıu 
919 
ıs:ıs 
1838 
21~> 7 
919 

1838 

M2 .. 
" 
• 
• 
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23 50 
37 ~5 

60 50 
109 40 
~;; 

11 
16 75 

K 1 Defterdarlıktan: 
iZi aya (ukarı~a cin ve evsafı yazılı gav.imenkuller bir ay müddetle ve pazarlık suret• c satışa çıkarılmıştır. o ye ol lıal= 13 -2-94: 1 tarihıne mrnüsadif perşembe fÜD.Ü saat 14 de yap l•cağ"111dan talipleıia yevmi mez· 

kurde yu7 de 7,50 temınat alcçalarıle birliıı:te defterdarlı"ta toplanac ak kom syonıı mirac at rı ~-..ı 
.. ~ 

~\.XP\.XP~~~ ~~'"XP 

~ Yen yo 
~ 

atbaas 

~ Devair ve Müesseseler için her türlü Defter 

~ Makbuz, Tüccarlar için Zarf kağıt, fatura 

SQrmenenin Kubura köyQn
den Hacı o~ullı:ırmdan ölü me· 
clt oğlu lıırabiııı nkili na.Uz 
k u leç tarafından m Odde&aley .tı 
Trabzooun Yomra natııyesl lo 
ıa kOyUoden Ali oğlu Y11kup 
Aslan aleyhine ikame olunan 
testıı tapu davasıodao dolayı 

yapılmakta olan duruşmada; mUd 
deaaleyh namına çıkarılan da· 
veliye v ırakaııoda doyarı aha· 
ra gidip mıshalU ikameti belll 
olmadı ~ınd rn hakkındaki da ve 
tlyecin lUl:ıen teblJğlae karar 
verılernk mahkeme beşka bir 
gUae t ılik edilmiş ve tuihl 
ill'lodııo ilib~ren müddeaaleyh 
ytıknp Asl:ıotn bir ay içinde 
usuıUoe tevfikan bir velı..Hi ka· 
naou göcıdermeıi ve bizzııt is· 
batı vucnt etme8i muktn.ı olup 
aktil takdirde hakkındaki muha 
kemenin gıydbeo icra kılınaca· 
ğı tebliğ ma!rnrnıoa kaiı:n olmak 
nzre ill1n oluuur . 

~ En ucuz Fiatlerle yapılır . 
~"°"~~~d~t:#)s\ 

·--

rn 
la 
rı 

at 
hl 

lo 
Ya 
ı
l t 


