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1941 Hnftodıı lkl dofn çılııu SiyasT Gazete - Trabzon 

Türk ve Bulgur ı 
Deklerosyonu g 

Bu/yarlarla bir anlaşma ~------------------

yapflk. Bu dostlut.-. her iki ür - Bu gar 1 Umumi meclis Hasan Sak 
memleketin mütekabil em· \ 

n 1 Umumi meclis dün öğle- D~ğerli mebusumuz Bü 
niyet ve itimadım ve her şm S! ı k Mı den sonra reis vcı·ili Münür yü i let Meclisi gurup 
türlü taarruzdan masun kal L ' d l k o 1ra a yapı an Serdarın riyasetinde içtima· r is v .. ili Hasfln Saka Ege 
masınt i~tihtaf eden bir Tefsirler. . !arına devam etmiş ve ruz· vaporıle şehrimize gelmiştir. 
gaye ve rabıtadır. nam( de mevcut maddeler Hasan Saka duo sabah, 

llvrupa klfasındakı harp Londrn 18 ( a. 3 • ) üzeri lde müzakere ve l·arar· şehrimizde bulunan mebus 
flfllnasmın balkanlara doğ Sat hiyct nr mnhfiJle .. d Türk' 1 · t'h 1 . , . p .. z larımızdao Daniş Eyühog-lu ar ı .. ı az ey emı 1 .ır. .. ar . 
ıu_ esmeğe başlar gibi gö - Bulg r d kl rasyonu şu t · .. - t k t 1 l ıle beraber Vakfıkebir ve 

. esı gunu e rar op an. ca : 1 
runen son hafl/1 hadıseıeri suretle t fsır cd 1 ktedır : 

1 

1 A • b'·t Beşikdüzüne gitmiş orada 
k T" '-1 .. d b b Ik o an umumı mec ıs u -çe , 
arşısmdd böıle b 'r anlaş ures; er, ote n rı a an . ı l . b ) kt yapılac k eııstitü binaları 

h b. 1. . . .. d t' k muza"'cn. er•ne aş ıyaca ır. h 1_k d . h ma er t•rafta güı.:./ akis· ır ıgıoı \'ucu e g ırm a11 ın a ıza at almış ve 
ler uyandtrdı. a~rek gaıe· arzus nda idil r. Bu .mfizn· f M ~- 1 tetkıklerde bulunmuştur. Dtin 
telEıin ve qerek radyolar1n k ral d evam edı>rk n Tfirk a r an g o z a akşa_m_ h~r iki m:busumuz 
llt::Şrtyalı lifiJ:itn<Ja Tiırk ve ler'in biz"m e Slkı t m s a c~ . . Partıyı zıyaret etmışler, geç 
Bulgar deklerasyonunun. buıunduğuna şiipb.. yoktu. ..emıyetınde vakte kadar Parti idare be 
balkanlarda swhun mu ha A manlar ise bu de!d,..rasyo· M rankozlar cemiyeti se· Y_eti!e memleket işleri üz .. · 
laiasma hızmet edeceğı nun, Bulaar malbuabnda nelik kongresini çok alakalı rınde konuşmuşlardır. 
noktasından büyük bir ehem· daha rken intişarından surette yapmış ve yeni ida b v Hl a~al 0 bSaka, Dhasn~iş Eyü 
miyeti h•ı'z ld • ,. h . O og u ı e u saba urmell . " o ugu mevzu ursat bularak bur.tun Alman re yetı azahklarına snıan ve Of'a gitm ' 1 d. bahsedilmektedır. . G S . S M b ış er ır. 

l Jarın t svibıle husul geldi· cnç, amı e can, e met 
t.irkiyenin Bulgaristan d K C H P d ğini Heri sürme tt'."dırbr. Ali Güzelar a, V ~ysel ap- , , , 

Ost/uğu üzerindeki arzu B h k KA ' l A z· c 
ve temayülü. yalnız baikdn u gdristnn ü fı:n ti hiç· tan, amı çıcı, ıy .ı Vılayet İdare Heyetinde 
ıa · bir askeri har kt:t niyetinde nik, sınail Bayrak seçilmiş 

' ıçtn değil. bütün dünya Cumhuriyet H, ılı Part.ısi 
Vıryet İdare Heyeti reis 
Ali .Rıza lşıluı r i ·lig ndc 

su/hunun devamı ,,in ~aı· olmadığını temin ~tmiş ve t ir . Bu intibabı müteakip 
ma <la fiJkıp etmekte oldu bu suretle Yunanistan ha reisliğe İsnıail A lbayrak 
9u sulhçu swasetiuin esa reketind - h çbir dwğişiklik seçilmiştir. Yakında faali · 
smda mevcuttur. olmamıştır. ye ine şahit olac gımız ma· 

dün akşam mutad haf lık 
toplantısını yapmış ve Par 
tiyi alnkadar eden mevıu Bütün dünyllya saadet Türkiyeye gelı ce, eğ;:r ranltozlar C emiye inin yeni 

temenni eden ve avni za Bulgarıstao, kendi memle- idare heyeti reis ve azal~1rı 'ar üzerinde müzakerderde 
bulunmuştur . J ketinin Al:.nanya tarafmdan nı tebrik ederiz. 

manda dün 11a su/huna bü-, istila cdiım .. sia::: müsaade -=--s--=--

Yük hizmetler gören bu ed ecek olursa Türkiye bu Spor işleri üzerinde 
siyaset ile Türk mılletinin paktı hLr vakit ipt 1 edt cek 
ırısanhk alemi karşısmdaki mevkide bulunmaktadır . 
Cehresi, cebhesı belıidir ve 
tektir. Ve bunu bdmıyen 
hiç b'r millet ve memleket 
Yoktur. 

En buhranlı anlar a bi 
le bu halcikatın b ··ı ·· · . 
$anı11c - • u un m 

alemme hızmet et 
m:_k emclınin en kuvvetli 
mudafıi ol k 
Türki ma ta devam ederı 
fl•rts:e YambaşmdBkı l:JuJ. 
uzat anm dosttuk t;linı 
nı·h masını beklemesi "' e 

ayet bir . .. 
da geım . a111 cısma vucu· 
m .. esı tabii hak v e 
uşterek menfaati . . 

bıd erın ıca 
ır. 

B~lkan ittif 11kını yt.'ratan 
Tüıhıye B lk ' a dn devıeııerı 
bu anlac-

,,m1Jyı, zuhuru muh · 

Fı dı .... 
gu 

çok bol 
Fakat tiatlar pahalı ! 
Soıüne il maa edılu bir 

zat şdyle anhıtıyor : ·Ha 
vaıar bugunkü h1; ile blf 
haf ta ddlıa devam el llği 
takdlfdı:. g .. rt;k lfrıoper.ıcdm 
ve geıekse fuıdık tiıccaıla 
nmızm fındık. k bugu stok· 
/arı ıçm. buyuk paraıcır sar· 
fıle aııtJar kircı ..ımaK m c 
buflyetmde kdtiJCllKları tıır 
hakıkaıtır .. .. 

Befodl}'emu n. bugün 
için pek paııau olan ~J ku· 
ruş fıatı mdumek üzere 
vak.ıt kaybetm~mes111i te 

temel hadıselere inanarak 
rap:nıst1t. işte bu .. k .. 
hadiseler de toplu guı fi uk menni c:yleflz . 
ku t · . oma ··--

vve mm manasmı . ,_ k 
surette ızah et . gemş t- 1 n d 1 
lu b mıs ve top. 

& ulunmağcı yanaşmamak 
zıımın man . 

ftlik . asını ıse yakm 
'et/~ıı_n misal/enle ifade 

eyıemıştu . 
Dost IJul . 

zimıe anl garıstamn bi
aşması .-e her ıki 

memleket 1 cak had· /çın zaıar/J ola 
ıse er ka 

müşterek dü - rşısında 
11ermış o/m ~un.neye söz 
eden .. ssı şıddet ıfade 

·. S. ooperatıf i 
.Bırhgı l'rabzon 
Mumessılhğı 

Fındık Tarım .)utış Ko-
operatıfı Bırhgi Trabzon 
müaıessıHigı 15-2-941 ta 
rıhuıd n itibaren 1 gvedıı
mış vazıte ve mesuhyeti 28 
numaralı Trabzon Fındık 
Tarım Satış Kooperalıfıue 
dcvrEdılmi tir. 

f stıkıar:J~~eka.bil arzulardu. 
cid4JJ ugrund<J en çeı:n 

eıe atı/m 
Yüksek k ış ve atılacak - ...,,...__. 
Türle ve ::::ter t~şıyan Tütün müb-yaası 
lUt1sındalci b gar milletleri Tra zon ve Puıa b nede 
harici $İYase~Jeı~~t~k ye tUtua mubayaası hıza de 
terelc dü~üı:ce b ,; 1 muş vam etmektedir. Haber alıa 
e$mesi muht a anlarda dıiına göre bu haf ta kınde 

emeı mefü - r 
havayı önlemı~tir m tutun aımak üzere Cc.:iiJ 

CEMllL RIZİI Nemhoglu Pulatbaneye gc· 
Çl/'{llR 1 lecekti.r • 

tetl<i ler 
Kulüp Reisieri V limizin Riyasetinde toplandı 

Spor ışlerimız üzerinde lüp rc;ıslı;;rınden ayn ayr1 
tetkll·ler >apılmakta ve hız . ızahat alan Valıwiz ecdu 
alma.;ı ıwktasmdan dalıa dmıızıa 5por tı;rıhından ~· .. 
esasıı tedbırler ittihaz t:dıl· burıtann bütün tar1h bo un-
mcKl edır. Bu cumıeden ofa· ca raş"yc;cak olan mezıyet
rak şehrimızdekı Spor ku· ıermden bansetmış ve bazı 
liıplefl reisleri eve/Ki gun dırt;ktifler vermiştır . 
öglcden sonra Vaıımu liaci 
l\ıcımamn rıyasetı altındt: Bu,7dan başkd Nacı 
coplanmış ve bu meVLU Kıcıman, sporcufonr 11zm bı· 
üzeıwde müfal ... aJar s~rd.: rır.cı ve ıkmcı derecf!de ge· 
a111n1ştir. 1 n ııuıytıçlarmw b1r ilste 

Trabzonurı :Jpor faaltyet: htıJmae v.:rılmesmı lwlüp 
ve ılıtıyaçıan hakkıncJa ku· reıslerintJ bıldırmıştir . 

OOGDUKÇA 

Kacı ana mal edıi ce ese 1 r 

B u memleic .. ıitı u nrı.m m v bu ukysek görü~leri ı en <>f irfi 
ıu1Jnu eL al rı hu 11lÜ$ l.ıgrn ti ıdiri9or ve yap c•lık 
tesrıa idareci, belıcmhal mezitJeilerinı, cıatanseuerliJ.. rile 

lıcJT ~el ~anasını şelırın g.ırp izuh eglıgoruz 
kıs. 11/arındu urıyor. A1 mlek.ete g lı~i, heniiz bir 

.;>ehir p/ô ının tahakkukun kaç aylık bir zamanla ö len 
daa sonra Cumlııırıget ııu1<ıime Valimiz. Nuci K cım nllı hir 
tını .uı ık.i muazzam esenle sus ıduı i k zidl'yi C"T ı •d cefc , , e 
ıtııı:11 "~ ıı llıuytt nıast.l ... bd ~ehır c~dt, görüş ust mldgü, mü, r k 
ıstı ... ı netini ıayın eden gat p ınlİ!Jaçları sezis kudreti g r-
senı , ga ıu oır felecekte p wk. m~si, yı kanda b.Jlts .. ttı · -rıi.: 
~uıır lu ve şümüllu ım:ı.r hamle· mü stakbeL eserlerin dcğt t•e 
lt.n.ı: sahne olacak. · ı örzırünü iagın ec.:en en güı .,;, 

Geçen sugumzau, Trabzorı vesile olmuş ve namını dı ı de 
llulA.rna mujde et11ğırniz, (Mo!oz) tıe gorıüllerde yad elitrec oir 
Ütt.sı sahıılerrndt! yapıiacuk rıh. ı/aae bulmuştur. 
tını, deniz Jıun,;:mıı, gazırw, sahrl D t niz kenarında, den· J n, 
goıu, Vaıi kona&ı ve p:ulc. gıbi ufuktan mahrum hir ş ıe. 
11:.trıu, ıınar tıur~k. ruleıiııı rı ÖlJIUn bôgle bir imar progr.ımı iıJ,..·"lı 
ve c. ..ıri '"' Ol<i ugu ~u :zu111a11da ve t ... ıbik etmfnİn el em 1iy( tek 
şcl.ı, mıkyasım.ı..ı en~tı hır se c plıetı o!am z. B.ı /ıldnua Jı 
cnn çı::: K.urşıluııacaK.tıı·. 

rin guz< l!c,,.ıı"si, şehrin ı ize 
ı;a!lak. v• dutınık bir şelıfr- d- · h lk !ılı 1 ~ u .. ınesı, a ·ın sı a ı, ar 

cJ,., umran, uerı yaratmak oc 
d~rgunlugunun, ölgünlü1 un 

b:ı~ ... ilan i~ııı şicJdetıı ılıtıgaçlara h k 
are •et v • enerjiqe m~ğlu .ı ti 

cevap olubilccek kıymette olma- yer almış hu/u11ugor 
sını ~eş/etmek., lıer _şegden önce, Bunun için muhterem K cı· 
menı.c:k.etı igide11, ıyıgt1 tammak, mana tiönerek, eserlerinle au.i 
JlÖrrw.:k. Ve c.ıtı/amakic.ı fllıi0#4.k.inJır. neceai%, Ht1r/t1rin/t1 seuinec aiz 

l trJ riıum U~erl en: bu s~mtı dlgoram. Var -'••"· 
ı•klıg•n wlllerl aıuırk•n hrıp 1 ÇULti A 

(· -. v 
RE A. ve 

BARBİSİO 
Şapkaları 

Şapkaların en alasıdır 
Satiı yeri: 

~nyı 2768 \..Harun/ar Müessesesidir .J 

htiy_a 
e k !~~---~----.....~~-~ 

1
J Kahvede Sohbe.!Jı 
~------_...,,,. 

Dab khane 
Köprüsü 
İki otomobil veya kam· 

J onu11 bir arcda geçmesine 
müsait olmayacakderecede 
der olan ve bilhassa Da· 
bakhane deresile ikiye bö· 
lünen şehrin mühim bir ir· 
tibat nc;ktası bulunan Da· 
bskhane köprüsünün geniş· 
Jetileceği memnuniyetle h:ı
ber almn11ştır. Köprünün 
her iki ucunda mevcut ba· 
zı bınBlarm istimlakine lü
zum görülmektedir. 

Dabakhane kdprüsü Zağ· 
nos köprüsünden daha faz· 
la genişletilecek ye her iki 
ucundan da bakıldığı za· 
man her tar afi görmek ka· 
bil olacakt1r. 

Halkavi 
Yaya gezisi 

haikevımizce tertib edi· 
len yaya gezi bir kısım 

Halkevcıler tarafından pa· 
z;ır günü yapıldı. 

Gezı li;ttAsofya civarma 
kadar yapilmış, bir gurupta 
buradan ayn/arak askeri 
hdstane önünü takiben Er-
doğd4 mahallesine ve ora· 
dan imaret deresi s1rt/arın-
dan i\mdinara geçilmiş ve 
Kuzgun dere yolunu takiben 
uzvi güore f abrıkaıma qi· 
d11ert:1< teckıkdt yapumış ve 
aönu~te eskı cephanelik ge. 
zılerek memleket hastanui 
önunden şehre enilmiştir. 
J:Ju /\olun g .. zısı 2.) kilomet· 
reyı bulmuşwr. /'/eşeli ve 
ı~·tıf adelı b1r spor olan gezi
lere gelecek lıaftaıarda baş-

ka :,emtlcrdt:: devam edilece· 
ği memrıumyetıe haber 
alınmıştır • 

Faik Ahmet Barutçu 
1) gunden beri şenri· 

mızda bulunan mebuslar1-
mızdan Fa.ık flamet darutçu 
eveıki gtJ.rı Ege vaporile 
linkaraya müteveccihen 
şetırunu.den aynlmış ve 
akralJa ve tanıdıkları tara· 
fm-tan tcş1 ı edılmiştir. 

eşekkür 
lki seneye yakın bir zaman· 

dan b rı /cwwı icablartndan 
olara < c~ıınrn ıo{ taraf çenesiııin 
yanak kum111Ju "e akli bir I• · 
k.ılde çıkmaya bcış/agan ve son 
z·amanlard.ı ııajtagı acı tıdırap
lıuıa k.atı~ık bıigdlc te111ikegı 
maıuz 1J1rakan bögficr:k şekilde 
btr Jı~ı.ı jl1tnın son modern 
ıeabluıı yapılmJJlc surelile Vtl 

büuük bir ııazakı.ılie çıkarıp ag: 
tarda 1 ouı ıııı ıstırabın esırı 
b_/urıan ~ı:astanırı ıadei sıhhat 
"e tedavisinde bü.vi.ık bir muucf. 
f ak.iget ve malıuret ftİstermiş olan 
Dış lıekımi sagm <.:emii Hulüsü 
duiak'u euutla m emleket sorıtr 
a.:.ı kendi namımu arzı teşkk.üri 
bır büyü< borç bılirtm. 

jandarma Ala6 Ko,nutanı 
Yarbag 

(lll R'aa Giirıo~ 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- Kanttan. sokrattan, 
güstav lü ;ondan. tıflatun-
ddn ikide bir de bahsetmek 
de moda oldu ? 

- Bunu heraklllt adam 
yapmıyor/ 

- Ben sizin bu konuş· 
malarıwzB gülüyorum. n__iç!n 
mi di11eceksinlz ? Butun 
ilimleri yutmuş bu g;b~ me· 
şahirden, nazariyelertn1~n 
bahsetmek dinleyenler ıçın? 
en büyük istifade olmaz mı 

- Doğru diyorsunuz · 
kardeşim, fakat bu adam 
/arı anlamaya ve kavrama 
ya hçzırlanmJYanlar baş 
değil, çiğ kabak taşıyor/ar_! 

- Zeka ve deha alef1!1• 

ne girmek için idraki gen~ş: 
/etmek lüzum ve zaruretmm 
külfetine kat 'anmarı bima~s 
bulanların hali sonunda nı 
ce o!UJ 7 

- Oldum olacak. diyen· 
/er gibi bunlar da kavaı.~11;! · 
kavrıyoru n, deyüp gunun 
birinde atlatacak 1 

_::- Pazar gÜnü H~l~ev!· 
nln tertip ettiği ruruyu~ 
sporuna iştirak et"k' llva 
sofya önünden tekrar şelı · 
re döndük/ 

- Nasıl. istifade ede· 
bildiniz mi? 

- Vücudumda ağr1.kal· 
madı. lüzumsuz şişkmllkfer 
ter oldu. döküllü. o kadar 
hafifledim ki, kanatlanıp 
uçasım geliyor 1 

- Bu hafta Boıtepeye 
yürüyüş yapılacak. şimdide7 
bütün heveslilere haber ver 

- Haziraaı sabırslllıklı 
bekliyoruz I . da 

- Hayırdır. Hazlf~n. 
llvrupa harbi veya hızım 
için bir şey mi vlf ~ 

0 
iş· 

- Yok. a cani"!. da· 
/eri büyüklerimiz b//ır, 1 

b . de icap 
re eder ve ıze . Ve biz· 
eden direktifi v~fl':· .bi ya· 
de onlarm istedgı gı 
par ve başarmz I 

- Pekala. bu sablfsız· 
ilk ne oluyor? . . 

_ Trabzonun çehre~ının 
denize küskün °'1:gub~ 
görüyoruz. Bu şar a .t 

. . . d çer:it çeşı 
şchrın ıçm e r kurtul· 
ruh hasta/Jk/armdtın d. 
malc imkansız~": f!u;n~ 
dolayı şe~rin_ Y!:1zun_u ~r ve 
çevirmeğı duşunmui 
çaresini de bu/muşlar 1 

- Nasıl ? 
- Yalı ve hJZlfbey sha· 

. o " -hillerinde pıaj. gazm 
1
: k • 

tım, pa~k, ~ü!Var. v: ~sf:/t 
nağı. numune evler'. 
yol, daha bir yığm ınş~at 
yapılacakmış 1 .. 

- llnlattlğmıt• ~o~e 
denize karşı adeta yenı bır 
şehir kurulacak ? 

1 - Evet, mükımme vo 
çok ince bir buluş ve bu 
nunla Trabzonun ed bd~ta 
gelen en büyük e~ ıns 
devi bulundu demektir, 

- 111/oh rııı olsun Va· 
ıımtıdcq Soyyıh 
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ilôn 
Tıab:&H iera ınetu rlutuıu(an. 

Açılı: artırma ~le puaya ~v· 
rile~·· r•yrimeokalua De oldag-u: 

llôn 
Of icra dıiu11ağ .. 
Açık artırma ile ıtııraya Ç<'V 

rileoe t•yrımeok"l11ıa ae olô•tu: 

llô Zayi Tastikname 
o 18 s 

R ş diye in"n b fİC:cİ 11 Trabır:oa ıora enıu lnğuo r: 
Okuma çılıyor 
Halk eisl'ğinden · 

Gayrimeııkıalu• buhıaautu mev~i. 
Taktir oluıaaıı kıymat : 

Şukaa Aacik of'. Kııaal 
aOfrd anaaı, Şimalea lebbideryavı 

tefrik dea y•l Gerbea Memif oğlu 
1ı•ail araiy• Ye .,. .. , Cenub .. 
tarikibaa ile aabdut •ukııdcie1U 
bu.• elyevm tabtani fevkaai bnoı 
ve arH ın tamamı Cılt: 77 1&hife 
1 at No 28 tarihi Temcous 989 

Bir borçtıın dol ı mal cuı 
veı atııı mukarrer buluocn \Je 
yeminli üç ehli vultuf tauhndan 
tamuaıı:ıa GOO lira lı:ı vnıet tı kdir 
e4ıleıa Beı.tcıpeiıir lıa;met aok 

tında •• hp1111uıı Şub11t 340 turih 
ve 7n-877 aumaraaında bıy,dlı 
cmıbı y m ni 111ele6:: zede htci 
H • . im efeudi İ)ır.eıı vo yu rı 
lüleci •erestlerin'n harui ve ar 
l:aaı teup başı h!nrsi ve ceplıui 
tarikıım il mahd.ıt f cvk.aci i i 
oda bir 1cıf ı ve lııhtımı i i oda 
ve be çeyi aıutteııııl maa zemın 

Dıf.nd o alm t oldıı u ta tılı:an· 
'memi z yi etUın. Yeoısini alaca· 
~undan eıkıa•Din hükmü ol n ,~1 Okuma ça{jı dışmda bulun~n okuma yazms bilme 
nı ilan cyleı'ırı yenler için Halkevinde bir Kurs açılacaktır. Bu kurso 

Tra~ua lua •cm1rlafH.in : 
lıtili köy6. ICöıe o~ullarından devam ~tmek istevenln her .aün Halkevine n üracaat 

Şarll:aa tarıltıam ıı•alt'a ~ •• 
ri•• baaıadıa Alem~ar uae Hı
ei Huaa afnı!iDiD tefern eylı· 
tliti tarla rarbtn nelılri cari teH· 
bea Çıkır otlu Mı:ıhfa t rluile 
mahdut tarlaaıa yedi bi11ede altı 

bi11Hi ilci yüz imle laiıae itibarile 
lmlt dört biueı:ıin nısfı. 

Mohaıet Ali o~lu rderek isim/f!rini ka~'dettirmllhJir/f'lr . 
·~----~--~_...--~~-

ı.:: d; E.g;•-f Tarla icar ıJ tırma 
Sicilli tic r td n : Be1e iye Encüm ninden : 

-

Tıpı No. 27 T. evef gse 
Tabaia oloaaa kıymet 

temami (1000) lira 
Şarkaıa Kalafcan otla Oı••n 

fıodıldıtı ~e Sadullala otlu vere 
ıeierr fıadıkl ı f ı ve Hna vere••· 
!eri çalılıfı şi Daleıı bell•~ otlu 
Ü•••D tarl111 rarben lınıaımcık! 
bıtııo vereseleri fındıklı ı cenubu 
lu:oi Haaaıa ef~ııdi fındıldıtı ve 
c;atihfı ile mabdut t&rlıaın üç 
lıiıHGe bir biut1i 

No. 7' Niua 929 Dö. 8 
Mulıa••H luymıti 

teaıımi (2t~t) lira 

Gny:lmtakulüo bulundu~ u oııv 
ıti mahallesi, ıolı:afı, numaraaı : 

Of kasabı aıerkui aükO.mct 
oaddeti, 

Takdir olunu kıyaıot : 
1600 lira bin altıyü:& li ra. 
ArtırmıDia yapıleoıtı yer, 

gUo, saat: 
20-S-9'41 Perıe•Öe nal 

15 te Of icra daireı:rıd e. 
1 _ l.ş">u ıayrimeok ullerio ar 

tırma ıartnaırıeııi 20-3-94 l per 
şeınbo tarihioe lu:dar 14- 2-941 
tarihinden itibaren 941 167 No. ile 

O icra daireıındo muayyen 

oumar da Jıerkesin rör~bilmu içı 
açıktır. llincla yazılı olanl~rdan 
fazla mıılQaıst almak ııteyenler 

itbtt ş rfoome~e ve 9i1 -167 -
tioıya aumaraaile mıemurıyc:tımiı~ 
ınıırac at etaıelidir. 

tamire muhtaç bir b p aat ve ıol 
tarafları divar ark ve ön tarafla 
rı ıbfap haceniı:ı (648 ıehim iti 
buile 566 ıcbrn') arltrmesı 
.!2-3-9• 1 terihır.e müudıf Cu 

Ünvntıi l' c ri; 

(Sümt'r b tıit yerli ar•ll rı pa 
u 1 rı müeıces~ ı If r bzoa Uı~a· 

r.n ı) 23-12-940 lari ıı:deniti 
barr.n Trahıonda kundurı:cılar c d 
,iesind .3 )-32 nı:oı:ıu2lı dairel ri 

knmetı:Gbi t " cııri ittı lif& edeı ek 
bıluuıu~ M ifalura, Yünlü, lp•kli marteıi günü uıt 1 O dea 12 e 

kıdıır Trabıon ic• a dai eıi salb- pa Uit ip'ıRi. oma, bafafıye, ... 
Puııd ıcra edılcccktır arhrma r ciye madd-leri ile fiğ-al eden 
şartaaıauı '.tO şull t 9'41 P r~eosbe yuka ıda tic n ü v ııi yazılı Sü 
gül'ihıdea itib r 939 127 u m r b ıık Yerli mıııllar pnarbrı 
mara ile berkesin gö c bilmesi Mu ııse'e i 1'rabzoa nıağ'e:ı ı Ş 
için ç tır. Aıtırm ya iştir için fınıu l'rabzon asliye T caret ha· 
yulc rıda y zıtı y tin lÜzd- kim iğiiiden 6-2-9 l tarihiyle 
vcdı buçutu niıbe•inde pl"y vevıı nıuhavv 1 istiauı üzcrınc 8 2 941 
millı bir baok. .. n 0 teminat m'"k tu t rihiode aıcılli t c tı ta kayt vo 
bu tevdi cdilt.celr.\ır. lpote\: ahi 948 numaru ıle le cH edıldiği 

Değirm nderede lı:ıı'n B~lcdi ey =ait bir kıta tar! rıın bir •~e· 
Jile icm 17 gün mlidd tle AÇ k 11rtır al!a çıkstıl ı tır : 

Artırruı 28-2-94 l Cuma gfinü 111 .t 14 de ie a e iiltc~jtinürn 
hlip1erio ayn g n ve sa ta tem"r-nt ıı: kbuzlarilc birlrkto eııc 
aıiirı catttlerı ıla11 olunur . 

Kazanç 
DefletdfJr/Jktan : 

vergısı 

lslcender paşA ınahr. llcıini:ı ÇoaılekÇi m vk:i"nde l7 numarala 
fırııdıı icrayı tic tr t etmekte ıken t rki ticard dd"relt halen mahalJi 
ikameti meçhul hulun n Sarıahmet Oğlu Hıılıl oa ına 2-71 numarala 
ibb rname il 937 m 1 ç !l 26 li n 80 kurıış irnt üz,.riı.ıdea 7 ıira 
74 kurıış kez nç 7 hra "4 kuruş mi l za ımı ve 3 Jiı 10 karuş bub· 
raD vergiıi hrh dıl iştir. 

Matrub v rg'y ıln tarih'n t itip d n ru 30 
güo za tı da itiraz ed 1 lı ta d rd • ur, 

T 
Şarltaıa bellıtç •tlu V•reHle 

riaja tarlası ve çahhfı ve fıadık· 
lıft rarbea ye ıioıaleıt tarılua• 

ve •~aubu tarık vo yesif otl• 
ç•idıtı ile mıbdct fıaclıklıtı• üç 
aiıaetl• bır hiaseai . 

2 - Artırmaya iştirak içİQ 
dukarıda yazılı luy111etin yüzde ye 
di ouçuk ııiabetıı:ı~c pey vey .. milli 
bir bankanın leruı111\t mcktubn tev. 

bi al.ec k ılarlo di~ .-r 2\ikıld rla illin olu ur· 
mı ve irtifalc b ~lcı 1&hib erinic '-.-ü-ru_l_e_a_p_e_y_y_ü_:c_d_e_7_S_o_ı_t_e_c_avu ___ :ı:_I 

i'ııytimenltul üzerındcti b lıdarını doerııo wuıterfai üz~riı;do bıraltı 
huıusile f11iz ve masrafa d:ıi. o'ın , lır. V 0 bu miktatı bulınu. satıı 

bz 
Sa.ış er 

di t:dilecelttir. { 1 ~'4) 

Ne. 17 T. evvel 93 l Dö. 25 J- İpotek aaLıbi alacıılclılarlı di 
er alaıtıdarlarıııı ve irtifalı: hakkı 

Mallam•eo kıymeti sabrplcriain gıyrimeı:ıkut üzerıade 
teaamı (6ot0) lira ki haklarını husutile faix ve 11111 

~arlı:aııı tarıkıaıa tlmale11 ulııibi rafı dıır olaa iddialı ı.oı i~bu ilio 
ont fıııdılı:lıtı rarben Raılcr h· tArıhiDC:it'D itibaren vrrmi lÜh içia 
ufıaciaa ıçılaa tarık ceaubea Hil· de evrakı müıbilclerile birlikte 
•arat ofla Ali verHeleri fıadık- memuriyelimizc bild.rmeleri 'cıp 
lıtı ve tarlHile mahdat fıadıkh· eder a •İ ha!dd hakları t PU ı:ci. 
t•• iç hiııecie bir hi11 .. ai • tile ubit olmndıkca s tıı bedeliDirı 

)fe. 95 'f. eVYcl 9$1 Dö. !1 pııylaştırılmuuıdaı:ı 1 riç kalırlır. 
Mubamm.n kıymeti 4 - Gösteril 0 fUt de artır. 
tea•mİ (7000) lira maya işliraık: edeni r arlırmıt fart

namesinı okumuş ve lüzuaılu ına 
Şırltaa Alı•dar zade Mcbmtt ... mat almıı vo bua an teıaamu 

iıııldiılarıDı iıoo ilin tarılur.doc 1 N ı L b- il ı · 
_ L 2280 o: u .-aDuo u• m orıne 

'l b l - 1 · d evruı 1 
~ ~~·, ~I bg.uol"kt çnı 0 

ti tovfi an geri b.ralcılır. Gııyrimca 
mus ı o.err o " ı • emu ye . k 1 kccdı ioc ıhalo olun.un kimııc 
miu. bildir•el ri "cnbc?er· Ak1ı d:rhs.l veya verilen n:ıDblot içiudc 
takdırde hakları tap11 11• 1 le ıt .bıt "b 1 le f 

1 ı pıı ayı v r c;so ı ı: e &r&rı es. 
ol adıltça ntıı bedcliain GP__Yt ıı~ boluDarıık ken i inden evvel yült 
masıııd111 llari9 kalırlar. oı erı k t "'l ft b ı ı. · t 

d ar. en. ı e o unrın .. ııııse nr:ı:'" 
leD fÜade artırlllaya iştir 1' e en J ld ıı. b d \ ·ı \ &-

ırı i o 0 6 u e c ı e a aı n.., razı 
ler artır•• farlna eııioi ornmuş 

1 
ı 

7 
- -d 

ve luıomla malumat alınıf e liu 1 ° ursıı on ° m ısa gun mu • 
. dd 1 detle nrhrmnya çıkarılır Çolt ar. 

lnrı tamamca kabt11 etnııı n ° u ·ı. 1 "' ı· ll. 'h ı 
, lirQI tıreoa ıua cı;ı ır. r..ı ı • ara· 

nurlar. Birinci artır nuıc;ı 8 en d L· ( k d l d t hs"l . ~ d s o aıı.ı ar ıo a n oı en e ı 
pey muhaıa11>1D k.ıy111etı11 yuı e 

iCıığı ılio olunı r. 

Birlik U um t1udürlüqünü Temsil eden Trt1bzon 
mümessill'ği l - ~ 9c1./ tan hinden itibaren Jaij11edilmlş 
ve temsil vazife V"" salahiyeti Trabzon rindık l atim Sa
tış Kooperatifinin şahsıyetl manevıye5ine verilmiş olduğu 
ilan o lunur. 

-------- b '-1n ~t.. t -

Mağaza ica ar ırmcsı 
Vılayet Dain 1 Encü eninden: 

Hususi ı\1unas"'l eıı n Mubıtt n mahr. le!lindc ye i •o~ lcdaki 39 
No: lu ouığ "-ası ın s bİlc icar b ·li ol n 55 hra Üzt"r tıdon 1ırtırmtı~a 
çıkarılmıştır Mu •akk t t mıoatı (411) kuru~tur. 19-2 9U tarihine 
çatan çnşım;> günü sa t 15 de Vılayot makamı.oda toplanacak olaa 

()i 'mi E cııaı de! i al si yapı calctır lııteklılcrin muvakkat teminat · 
hrii~ ecc:umene müra.c rıtl..,rı . 2-4 

ef .... i varHeleri tarlaaı fİmalen kabul etmiş ad ve itıbar oluııurJar. 
tarak rarbea Huılar tarafından 5 - Tayın edllea tıım nda 
açıla• :<tarak oenabea sahibi ıenet ıayrimenkul üç defa bn~rıldıktao 
fıaclıklatile aalldut fı•dıklıtna üç ıonra en çolt artırana ihale edilir. 
Juaıede bir bi11eai. Aocak. artı~•• bedelı a:uhıımmea 

7-;, ni bul adıtı takdirde en çok 
arlıtllDID taııblıudü bn ı ~elmik. 
izere artırma 1 O 2'- ıı daha t m. 
dit edilir. l O ıünfın aibayeli olııc 
1-4'- 941 tarıhiae te11düf eden 

G yrimenkul sat ş ar ırrnası 
Vakft NBv'i Movkli NJsu Muhummen kıyaıetl Muvakkal tettılruıtı 

Ne 9\J T. evvel 9Sl Dö. 10 kıymetıD yu:ı:do yetm 1 beıini b:ıl 
M11ba111mH kıymeti mu veya Hfıf iıtoyenia ılacıtı 

aa ncltani olan difer alaoaldılar 

Salı run11 ayoi mevki ve , __ M_u_s_p_.ı-~tl 

eaatta yıpılHık: ikiı:ıci artırmada 

teraımi (lteO) lira buluaupta bedel bunların o r•vri menıul ile temin edılmiş altıciikıa 
$arkaa tarıkıam ve sahibi so· menkul ıle te in edilmiş alıcakla- r,010 mecmuuadan fazlaya çıkmak 

.. , baacei ıi•alen Alea:ıdıır zade rının ır.ırcoıuundaıı fazlaya çılı:maz iaıtlle, ea ço:ı ıı:1irnr.a ihab edi· 
Mehmet ef .. di ver~aeleri tarlası 18 CD çok a rhraoın tııahhudu ba. lır. Böyle bır bedel cdilmezşe ıha 
fU .. 88 kıımea ka•riıt.a ve lı:ıs· lci ltalmsk Üı:ero artırma OD gün 4 yapılmaz ve aatış taicbı dUier. 
••• Jıh aıet ıfeadi tarlası cuu dahil temdit ve on uı:ıc\gilnü ayni ~ - Gayrimenkul keı:ıdısıue 
De• tarılıcıım ile mahdut tarlnaın Jaatta yapılacak artırıusda bedeli ihale olunu kimse derhal veya 

1 ,. lıı"ıııecle bir biHHi • satıt ia.eycnin alacağına rfcha~i verilen mühlet içınde pıırayı ver 
• 1 ..ı t ı Lı ı mc:ne ih le kararı feaholunar. k .... ın.a T. evvel '931 Dö. 2'!1 o an aı or a ac .. ı arı o gayrı· 
ı, v• " \ ltendiıiodeı:ı evvelce yultıclt lek:· 

u i.;· D L y t· ti Gayrı me'nkul Juındıııne ibaJc l'fl b 1 · d .11.am•o -.ı me ı ulunan kiıruıo der bal veya 'erllen ı c u uoaı:ı kıaııe a zelmi~ oı .. 
temami (4100) lira kU.hle\ lı;inde parayı verm:ı:ııı ihalf' tu bcdı-lle almağa rıızı olu so ona 

Artıraaouı yıpılıoafı yer , ıran fuholıınuak kendııiden evn en ruı olmu veya bulunmaz a he· 
-"•, ıut : yfkaek tek ifte lıuluııap. Jdmııe arzetmışl aıen yedi gÜQ muddctfe artırma· 
au oldutu bedelle alııı &'. 1 l . 

Tr.b•o• 1·cra dairaıiade- 22 -3-94 J r a z ı 1 ""arazı 0 ursn ona ya çıL:anlıp en çok aı tır n11 ılıı•I~ 
.. o maz veya 1 bl d 

Coaartt1ı fiDİİ ıaat lt 1!! d6 bulunmazn l enıen vnbeş gftn mtlddel edilır. ıı:i ı il e :ıruıo ki foı K 
1 • ltbıı ııayrimenııJJariD artırma le utırmaya ı;ıkarılıp en ~ok artırana ve r~çcn güaler içıo yüzde ö ten 

Jartaameaı 20·2. 941 tarJblnden iti ihale edilir iki 1bal11 ııra•ındıılrl fark l beup olun&calt faı:t ve d ğ~r za· 
oaren 9i9'63V .No. ite frab:.ı:on icra ve geten günler için ytızde !'i ten rarla1' ayrıc11 bükme h Cilt k. lmıık· 
,, a i ,r • 1 l nd e muayyen 11.umara boııap oJunneıık faı;ı; ve di(ıer zarar ıı:ııo merourıyelimiz.c ~ lıcıdıın tah· 
,.,. lJ · kl r J.ar ayrıca hflkıııe bat.et kahnakıııırn . 

••alla b.er.li.INlln ııoreb nıeaı ıcın açı ı memurlyellmlıce alıcıdan tahsil oluı: ••j aıl olunur. Mı.dde O 33) 
Hind& yaıtlı oıanJardaa faZla malG 
mat. almak tıteyeuler, Jıtıu şarlna mAdCfe (188) yukarda JıÔ3terileu Gayı iaıen 
Mey• ve 941·t6 doıya numaruilı Gayrlmenku!er yukarda gOlterilen kul 20 3 94 l perşembe ru1;\I ıaat Hı 

.. 
Mağaza 

" 
,, 

.. ., 

53 
54 
ö5 

Lira K. K. 

650 
300 
650 

22 
48 

-75 
öO 
75 

~\.XP~ 
ısa Si ~ TRABZON -

iHün Doıu Vılayetlcrine co l!cıız fıa'larla her türHi 
... v:akı mut u t<ıb eder. Ve en kı&!\ bir z maodn 

asetDariJet1m1ze muracaat tıtınolldir. 20 • 3 • 941 tıırihlnde frabzon ic a Of icra memurlu~u odaa oda 11 u 
.2· Arl\fmaya lftlrll.k Jçın yııkarJda memurin a o<tıı ında işbu 111\n V• f iliD ve 2'Ötıterılcıı uıtırmn fattCu· 

1aınlı kıjmdtin yl1Zde yedlbuı;uk gııııtorileıı artırma farfnameaJ dair• . d • . d ti .. 
alabeUııde pey veya m1UI bir Bakan.uı ı"nde uhlar.ab UAA olmınr. meaı aıre11n ıo 1 ı..ca~ı ılan o u ~ur. 
ealıla\ Jaelnııbo tevdi edUecekUrU:l•) 

Va andaş 
Türk Hava 
Ku umuna 
Aza O~ 

Doğu Türkiycnin En Ucuz Basım Evi ~ 

vetiştirır. Do o un eo biiyuk M tb o ıd r. 

~~~""8ll'Jill ~ dhrJ 
3- lpotek aahlbı alacakh)arJa dlier 

alllr.darların ve lrtlfak hakkı ahtp 
leruuo 1•1 dmenkuJ ttserlnd kl hakla 
rını hu.uiile fatz ve mauala daJr 
olan ilddtal&nnı tıbu 119.u tarlhindon 
lhUbaieD onbeş ıto içJD.de c\ a 
mDıblt.lerll• bırl11ı:te memnrt1 "1.uıu 
ıe btldlrmeler1 icap eder. akıl bal 
h b&kıarı tapu alcUile ıabıt olma 
ılıkça N.tıf bedelinin payJatmruıından 
aarlo kalırlar. 

• uııetertle ıııınde artırmaya 
#ftirak edenler arurma ıartnalll nJ 
okum111 ve l11z.umlu wıtlO.wat almı 
T• bıınlttı temamen kabul etmlt 
ad n ıUbar oJunarJar, 

~ Taylıı edilen umanda ırayrl • 
m4ilıkul 1ic; defa batırdıktan 10nra 
ea eok artırana ihale edllir aocak 
artırma bed•ll muhamıııı .1u7m11tlıı 
7tı:ide 7etin11 beiiiil bulmaz VO)ll 
•tıf 1at.ey9ıun &ıaCağıiia rucbaııi otan 
~r alacaklılar bolwıupta Uedel 
bıUil&rıh o aayrl menkul Ue lemln 
adilmiş aJcaklarww ıııecmıınud.an 

iadaya çı,km&ZI& en ÇQ~ artıranın 
taah.lı.1ldtl. bakı kıilmak ıızere arlırma 

ıo ırtı.n dalla temdit. n 10 inci ııııu~ 
ayl11 auta 
7apılaca.k arbrmada, bedeli ıalıt iıle 

7eo.ln al~ı- rtlçlaanı olaA diiıer 
aJalltkblarıo o ııayri meııkul Ue ~muı 

ttıtmiş akeklannın mecmuondan fula 
1• ıtmak ıarÜle, en ço.ıı: artır aııa 
UiiiW 9dll1r, so,ı. blr bedel •ld 
•

1
•• Uı&le yapUmu. ve N.tıı "'"' "'". 

Mükellefin 

Adı 'Vı, Soyadı 

Aıi'Kar~deim: 
Harun "'l'ahıais 02lu 

chmet of'. Ömer Ôzıen 
Mehmet j3ost0rk 
Salih Coşk:uo 
E.auufün Beder 
Adil Daataıa 
Ramuaıı Bayıov 
Nomaıı Oi. MuatıfA Ş.abiıa 
Mgbnrıem og- Oaraaa 
Muıtafa Yıldız 
Şukrü Çakır oklu 
Lütfi Oi ~iz.ım Dılek 
Mu,tafa Alewdıır 
0.1man ol. H ua Ô.ztürk 
lfa911n H lil ntlll 
Hasan Molla Durmcş 
lhii lacı 
Mobmot Açuıı 

Vergi 

Maballeııl 

lekender Paıı 
,, 

Muhittin 
Çarşı 
Molla Siyan 
Sotbı 
lılteıııder Paş 
Tuıhıçeımo 

,. 
,, 

'f ebaaa 
Faro;,; 

•• 
TAb na• 
Camiilı:ebir 
lıkender Pışll 
Çuıı 

,, 
Kiı:ıdiur 

Mükellefiyetleri Hakkında 

_Sokağı San11tı 

Çömlr.lçi i(n&11p 

Güm ük Kerp•J:r. Kavun 
C mi Kalaycı 
Dere boyu Sebzeci 
Sotha Po bcı 
M Garbi oyvc:ci 
E·ıurum Sandalye imali 
Haeı ilyu Bakltal 

,, .. 
ıı FırıDCll 

Maraş Kal•ycı .. Aşçı 
,, kun lura tamri 

Tahıınn Ç plaoı 
Z rıo K~ a cı 
M rısş otomobıl tamri 
Ye11ic•mi E1\ ci 
Sop,ıo P. Baki.al 
Paıarkapu Saacl k:çı 

No. 

lı yerioiıı 
lr•dı 

L. K. im
·2-1 

~ 
4 

4.i 
CıU 

sı 
5a-ı2 

H~ 
~0-1 

8~ 
l l 

4 
13 

103 
bıli 

51 
4 

J5-! 
t>-1 

13 ,1 

5 
) 

4 

1 
17 
10 

157 
9 
1 
3 

:::6 
17 

1 ;; 

58 
ıa 

47 
25 
2l 
72 
78 
57 
35 
60 
~~ 
93 
O:.! 
24 
w 
00 
U! 
84 
11 

Ver["ıleri 

1'azanç B1Jhrıın Fcvlcliid Z Zam C 
ı.. K. L. K. L K. L K. 

:l 11 
1 ;> 

ı .J7 
.H 

1 .!o 
1~ 
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Defterdarhktan : 
Mahalli ikamet ve tioaretıibları aar çbul bnluaan 
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