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UHI~ Ya BAŞ MUHAıtı•lftl 

BEKiR SCJK9TI KULAKSIZOOLU 

Fındık 
Müstahsili ne 

Mahsülden evel avans 

Verilmeli 
Fındık muııtahsillerini hi· 

maye tarzında muhit icap· 
larnıa göre yapılması zaru· 
ri olan bir noksan karşısın· 
dayız. Eğer bunu, bu noksa · 
nı karşılıyan bir tedbir ve 
karar alınabildiği takdirde 
&"erek kooperatiflerin ve ge 
rek Ziraat Bankasının yar· 
dım ve himayelerinden en 
•on raddeıine kadar rand. 
illan almak kabil olacaktır. 

Yeni Fındık Mahsulü 
- -

MÜST AHSİLLERİMİZE MÜJDE? 
Ziraat bankası kilosuna 30 kuruş avans verecek 

Üçüncü 
Zafonos derneği 

20 Temmuz pazar günü 
Zafanosta üçüacü . Zefanos 
derneği yapılacaktır. Hal· 
kevi bu dernek için çok İs· 
tifadeli bir program hazır· 
lamıştır. 

Yeni fındık mahsulünün Zefanos derneğini ikinci 
ağustos ihtidalarına doğru .. Kireçhane derneği takip 
toplanacağı söylenmektedir. edecektir. 
Halbuki geçen senelerde ol M d • • • 
duğu gibi fındık mahsulünün Nafıa ü uru 
toplanma günü hüküpıetçe Vilayetimiz Nafıa Müdü· 
tayin edilecektir. rü B. Mahmut Yonat Nafıa 

Gtçen sayımızda rekol · işlerine ait bir kabul mua· 
tenin tesbit edildiğini ve melesi için yarın avdet ey· 
alevra satışların başladığını lemek üzere düakü günde 

Biıim mıntakada fındık yazmıştık. Bu nevi sa !ışla · Tireboluy a gi imiştir. 
... ınabıulllaün idraki günlerine rın ne derece devam ettiği 8. Pertev 
doğru muıtahsil parasızdır. ni bilem iyoruı. Yalnız bu 

Ve bunlar arasında ekserisi sene yükseleceği muhakkak Ticaret Vekaleti Müfet· 

._ k · ti d f dı 1 f d k f' ti d b il · · d ticlerinden B. Pertev teftiş. "1111111 vazıye er e an · o an ın ı ıya arın an mile zengin olacaklardır. fındık musta si erımıze ü· ... 
ğını, kemale ermeden top· muıtahsillerimizin tamamen Her köyde her mnstabsil şen vazife de Bankanın ken- · lerde bulunmak üzere şehri· 

Sanata 
Hasretimiz 
S 

eneltrin ruhuın_uza yığ· 
dığı sanat ateıı, lstan· 
hu/ şehir Tiyatrosunu~ 

· dl br serfJt/ği su ile sonme • 
/iikis daha ziyade alevlendi. 

.5 temsil gibi kısa bir 
k . t tmln programla el~tle 1 1 

edilemezdik. Diğer taraf tan 
Şehir Tiyatrosunurı da"ıa 
fazla kalma$/ imkans1Zdı. 
O halde? 

Evet o halde bu mahru· 
miyete bir çare aramal la· 
zımdır. 

iki sinema ve " ıy b . f' at· 

röyu yaz, kış her gece d~:; 
duran ve bunlarda hakı 
sanatı arayan kit/eye. ara· 
dığım temin etmek za/lllnt 

lamağa mecbur kalır. Fın· istifade ed !bilmeleri ciheti ••satalım, aJalrm,, diyerek dilerini son raddesine ka. mize gelmiştir. dk b il 
· · k · l k d l d 1 k Kıymetli gençlerimizden ı muata ıi erının e ıer~ · a i a ar arca üş ünü me • sokuJanlara kat'iyen yanaş. dar düşündüğü ııü, fındığın · 

1
. zonlulara sürat ve b 

olan B. Pertev Lise tahıi 1 z ve ıinin böyle dar ir zaman- tedir.. _ mamalı, roJu«unun çocuğu- darı yapılacak karın kendi /ıkla • hem de en ucu 1 f Z B k d 
- T e ni şehrimizde ikmal etmişti. k k te· da ıatııa biram ev• tara · ıraat an asının egcr- nun refahını düşünmelidirler, eline geçmesini, kendi mah en ne/isinden · e me 

g~çmiştir bile. 
Elcmeksiz kalan Tr•b· 

kolay· 

tar olmak zaruretinden is Ji müdürü Yusuf Mazhar 1 Köylü mustahsillerimizin sulile başkalarının zengin Muhlis mln eden muhterem Beltr 
tifade edilir. Ve alıcının, fın~ık m.ustabıille~imizi~ el elinden tutarak onlara ceb· olmamasını, asil kendilerinin diyemiz aynı qayretle~k::İc 
yani ıokulur tekilde olan lerındekı malları ucuzfıyat ferini para dolduracak bir zengin olması lizımgeldiği · Sobohaddin'in tısmar edilen bu yu 
alıcının verdiği liyetegayyer fara satmamalan, fındığın piyasayı beklemeleri ıçın ni istihdaf eden bu temen· ve temiz ihtiyaca da cevap 
fiyat &zerinden kendisine hakiki piyasasından hakkile azami yardımı yapmağa ka· nisi karşısında mustahsille Operet heyeti bugece verır ümidindeyiz. 
bir miktar para ikraz eder iıtif ade görmeleri için ban- rar veren Ziraat Bankası- rimiz de malını Bankaya ge Temsillerine başlıyor Bu gaye ile Jstaabul 
Ye bir ay sonra fındık on kaca m ustahsillere kiloda nın mahsulden eve I de ik . tir meli ve her kilosuna 30 Sana tkir M ub (is Saba. Belediyesi gibi ,ehrlmiz Be• 
mWi fiyat ta else malını 30 kuruş avanı verileceğini razatta bulunması daha fev- kuruş avans almalıdırlar. haddin operet heyeti pano· lediyesi de kendi kadrosu· 
bir batkaaına satamıyacak alikadarlara bildirmiıtir. kafide bir yardımdır. Fındığın kiloıu 60-70 ku- rama aile bahçesinde ope· na bir tiyatro heyeti ith~I 
tekilde bir namıu bağlantı · Ziraat Banka•• fındık Köılü mustahıillerimizi ruşa yükseldiği zaman ban· ret temsillerioe başlayacaktır. etmeli, bu i,e sistematik 
• yapar. aıiıtahıilleriadea bia kilo koruy•cak yardım ,,., •• ,,. ka Dzeriai m ... ı.bıile ade ilk temoil Efenin aıkı ve resmi bir oıahlyet Yel" dk 

· 1 t b k d 1 A t k kt' ile buaece başlıyor. Fındığın toplanması da fan ı getiren ere avanı mu· ret e u a ar o ur. r ı yec!~ ==-· ~~-;:-=-6""" ...... c_""-'-_'"'°""_._..~-------ı melidır. it. 
ayn ve mühim bir masraf- amelesi yapmakta idi. 1000 ~.......-----.......----.....~..-----.~--.....~ Bu hususta söyl~n«e 
t•r. çaıı,brıtu ameleleri• kilo fındık yap•m•yanlar bu Neden bir mısır 1

1 
en veciz sözü seııhiy•t sa· 

· ·r d d d"k K a h v e d e S o h b e t '"' .ı.-""ıro-yemeğini ve yevmiyelerini . avanstan ıstı a e e eme ı · ı/ -=:ib bibi bir kaleme lef'""' 

günil gilnline vermek lazım· leri için maHarıoın ücuz fi. buhranı doğdu? ~-------------- __ __...........__ _ _..... rum • (/) . . 

dır. Bir ıaruretin doğurdu . yatlasatmak mecburiyetinde Eğer Türkiyede m111r Ne diyorlar Ne konuşuyorlar .. Be!edlya/er/n kend~len· 
·- - - Bu sabah at.'arın sır yet birincı ğı a ır uc>ner.er· •"' !. k 
an bu idet fındık muıtah· kalırlardı. Şimdi ise Ziraat m~vcut olmasaydı o"nu"oe ge · 1 ·ı . I ,.ı. , ne mal•,.ıeceklerl bir tıyat· 
ııllerini cebri '"ht yapma· Bankası 100. O.kilodan ook · rı'lmesı· çok zor bı'r mısır b' k . ~ t· ı? ro heyeti baş/11agıçt11 u _a 

d ı T tında kınalı sepetJeı içinde se ır uzu zıyaıe ı varm l ıştJ ğa ııllrilklediği için mahıu • un fındık 11tıbıal e en ere buhranı doğardı. Halbuki, bu :J. . bir manevi yartJım a ., 
111 en 1tksek fiyatların kar· de av anı verecektir. 1 gün münhasıran m111r y6klü yerli karpuzların şehre gir. - Pek ümit etme iğım başlar ve kısa blrzama'!'!,a 
tıladığı senelerde bile mus . Şu halde fındık mustah- 1 vapurların Karadeniz limanla diğini gördük 1 bir işte bir kuzu ıiyafeti o kadar çabuk inkişaf .,,,.,,, 
taluil tanı manada bir iıti· silleri icil ihtiyaçlarını kar· rında geceli gündüzlü tabii· - Şımdilik sofraya ko· borçlu kaldım. onun için k' .. 'dare ediltlidfta/u/lr-
fade ııöremez. ıılamakla kalmayarak uzan ye yapmakta olduğu ııörü. nulmaı ı böyle işlerde bahse girişmi- )~ 1~e;eJiye içla varidat 

""dd t · ı · · t · l B k k - Niçin, olmamış veva ye ces~retim yok I .,. Harman vaktini ve •on· mu e geçım erını emın üvor. u sı ışı ve ıonra membaı olab/llf. " 
rasıaı beklemeg· • iktidan edecek olan bir paraya hem· bazı muzlar vaziyetlerin doğ- haş1ak mıdır? _ işçi elbisesile umu· Üstadın bu iddlastnı tat· 

de avans o&arak kavuşacak· masına sebebiyet vermemek 1 __ -__ H_B_Y_,,_._, Tu't.ludur 1 mi yerlere g'rmenin ne kı· bı"k sahasmda kolay/aşt~r•· 
olanlar oenelerin piyasasına !ardır. Ziraat Bankasının elde bir itli. Niçin olmadı? - Sinemalardaki izdi- dar noksanlık o/du~unu l.a· · · do recedd lüıum· ııöre hakkını alırlar. Bu köylü mustahıillerimizi bu He~ ba.di.seoin bir •e~ebi o~- hamı görüyormusunuz ? iti i;ğrenmiyenler var I ~ı~ılcu!:/ı~c~ıa: bina m.-uleu· 
menfaati, fındığını vaktin kadar geniş surette himaye dugu gıbı bun~n da hıç ~ bar ıı bahis mevz 
den eveLıatanlar da peki· zaman sebebsız kalacagına - YapiltJn reklfJmlarm - Şu bizim esnaf Ce· si esasen _ _ ""rııb· .. "'nun - etmesini 1:ükranla kar1:1larız. h-k d'l ö- d ·-· 'd - k- ıı .. .., il görüyor. Fakat, buminkü ... ... u me 1 emez gren ıgı ekserisinin kuru sıkı oı, uğu miyetlerinden b11zılarına da- olamaz. Çun u B• 

.- Banka ayrıca fındık mah · . _ • • • _ k · . binası - · 
ihtiyaç &ç gün oonraki men· 1 •• t 1 k . . mıze gore koylunun mısır- te4errür ettikçe 8 sıne şa· hil ve şikiiyeti mucip işçi· ye,qlne sındma u lbl 

111

• 
faali feda ediyor. Boan ıu uou op ama ıçın • mas- sız kaldığı ve tevziatın baş hit olacağınız tabiidir I /er Cemiyetleri tarafmdan tediyeye alt olduğ gf, 
iakilip Tllrkiyeıindeki bir raf y~pmağa mecbur olan laması aliikadarlarca koope- _ Dünya havadislerine bir ele alınsalar ve bu iş· rıca Halkevinln kon er•:s• 
mıutabail için çok acı bir ve elıode para11 olmayan ratife vaktinde bildirilmif ne dersiniı ? fer üzerinde ders alsalar salon,,ntlan her uman . 

netice olduannu haber verelim. mustahıillere de teminat ve arkası bırakılmayarak . . I çok f2ydalı olurdu ı tifade edilebilir . 
.- mukabilinde ikraz yapacak· müteaddit defa da sorulmuş· - Dınleyıp geçıyoıum " , dılf'lne çatma Fındık muıtahıillerini t M d k" k 1 _ Yeni zenginin tebes 1------ z ."iulasa . 

1

·n tutun•. 
m_ ır. tur. a am ı, öy ünün mı· - Şahıs beğenmeme · ıı·ratro heyet/erili fı•••h 
- partide m&tezarrir eden Bütün hu geniş yardım · sır ıbtiyacı kooperatif elile sümlerine dikkat ettiniz mi? tik hashltğmdan dolayı b"/d' ~· sinemalırm w•u 

ba mecburiyetten kurtarıl· la Z;raat Bankası her mua · karşılonmakta idi, ıu halde - Dikkat etmedim, gör- memleket n ef"ine serdedilen 1 ıgı' · -· Tı 'IJbzonda 
mak içink ~ek kooperatif tahsilin değer fiyatı üzerin. kooperatif bir m111r buhra düm : Habesi I yerinde ve hak.ki biı' mu- pfe:kahçogkeç:;;:,,'!~ıer~~ /mre-ve gere zıraat Bankasının f d b b" t ·1 e · '"' ı •'fOsU 

den ın ığını sa imasına aza nıua se e ıye verı mem "' ı tabayı ters görmeye mey· • ehir t ra•, ıııahsnldea aonraki himaye· mi gayreti •arfctmektedir. için bu müracaatları vaktin. - Borcuna sahip oma· /eder gibi olanlar dahi ~u~ necegı bir I tmakdaima 
!erini eveJe almak icap eder Buna mukabil menfaati. de ehemmiyeti~ nazari dik · yan insanların mlddi ve han kı'r/i deni/ de nt.dlf ı kurmak ve ya~ t ki biraz 
Bunun da bir teminat mu: kate alacaktı. manevi haysiyeti ıaafa ~ mümkündür; ,e er 
kabilinde olacajı ırayet ta- ni bilen, ııören her mustah· Kooperatiften ümit ke. uğıama• mı? - Elbette, elbette... gayret edilsln.F'-L..: Doruk 
hiidir. •il hiç bir kimıeye fındık silince mısınız kalan köylü - - - Za"af a değil ba· _ lltasu"yunu nasıl bul· ""'' satacağına ıöz vermez. Ve vaziyetinin kurtarılması için / M bala - Per~• 

L .. ındık muıtahıiUerini11 do· z· t B ka zan sıfıra da iner dunuz ? (1) Ert•ır.ı • r gruca ıraa an ııoa başka kanallara teveccüh St 2 
piyaııda ı tyme u en g ere ihtiyacı kadar para etmek mecburiyetinde kaldı. -- Sporcularımız ı ür I· 

k
. k t - zerind eJ k .,. k · _ Gu-nde on bardak ve Sahne Mo. 4 • F. o. 

lllallarını satmalarına yar· alır. Bu ıeneki yükıe1' fi· h.c sıralarda vaziyet muı · ye birincilik maçlarına iş· içiyorum. kara. buza ihti· 
dua eden teıkilat ve mües· yatlardan iatifade etmesini tac len takip edilmiı olsay. tiralc etmek üzere /inkara· yaç hissedilmiyor. aslında 
leaelerin himaye ıiıtemleri bilen ve hiç bir kimaenin dı kısa bir müddet hükllm ya gittiler 

1 
buz gıbi, yemeğinden ça· 

bq noktayı mebde kabul et- parasına bailanmayanlar fm· sürmekle teessür ve elem - Bu def• da yine bi maşırına kadar bol bol kul·. 
lbelidir. Ve bu ıekli hareket dağının kiloaanu 40 kuruştan veren bir mıaır buhranını rincilikle döneceklerini umu· /andığımız bu en sıhhi. ve 
L 

1 t k k önliyen buaiinkil mıaırlar 1 çok temiz suyu bize veren Dlltlln ıUmullü manasi e am ço yu arı .. tacak ve hiç YBktinde ve normal bir HY· yorum Ebedı"'ef fflJr içinde yatsın ı lıır himaye olur. bir sene nasip olm•yan bay. kiyaUa mahallerine varmıı - Ket"I inanmak /lnm, "' SEYYllH 
Cemal Rıza çuaar lo yükaok fiyatların yardı . olacaktı. "r'• u•m•ltl• olm•z. Ş•· 

Hava açtı 
B. k ~adea beri ka· 

ıı aç ... 
palı bulunan hava diln ak· 
tamdan itibaren açmıttır. 
Fula •-=-klar da bubrclı. 
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Gayrimenkul icar artırma temdidi. \ Gayrimenkul icar artırma tem~idi . 
Mık.tara Kıymalı Sara Cınıi Mık tarı Kı1melı 

T. Köyl Cinai Dek.ar er Lira 1'. No: Köyil Dekar Ar Lir ı K. 
•umarw -- K -- ~ .. 

1 Srıluı I ma• Fın"ılclılc "' 1~ \ uhılı Fındıklık 7-i ıö 
2 tl•~rclll '6 15

7 
~ ~~ .~~ 

82 2 9 30 18 6 ~ 10 29 35 12 28 9 
6 27 9 15 38 .i5 
7 j2 25 2s 10 us 9 11 10 10 36 27 18 9 

27 9 28 18 8 
74 78 8 29 46 :!O 
24 ~ 30 18 8 
2J ' 7., 14 ll4 37 J(, 
ı6 ,, 6 33 ıu g 
21 1 o 38 45 35 46 ~ o 
• J D•mlr•ill 10 10 36 36 y 4 

• ' 27 9 39 18 7 

16 18 b !~ ~~ ı; 
17 ?J 14 48 5S ~5 
78 18 6 49 9 4 
1, 10 .38 45 ıo 22 ıo 
,0 , 18 7 Si 32 14 

20
1 El•monos 1~. ]~ :' ~~ ~~ 

J 62 18 9 21 I 4 ~ 6S 18 9 
22 1 7 68 ~M la 
2, lJ 11 68 18 H 
24 13 14 10 4b 2a 
2j 1 J 14 78 !I 4 

2' ' 13 '" ~: ~~ ı; 
21 4 5 79 :J5 'J5 
28 4 5 84 14 6 
,. 14 15 87 46 l:> 
J7 

1 

J4 J'" 88 M .lÔ 
~· J 89 38 76 ~ 18 16 90 10 38 7::> 
;JWI 14 13 91 TO 31 15 
57 • ıo 13 93 37 12 sa u 13 84 ~8 12 := 14 13 :

6 
• . ~! ~~ 

61 14 13 ~ 55 ~~ 
Ll J4 /3 100 lft 80 
• 14 lJ 104 :ld .lU 
6J 14 13 IOG 28 10 

~ 14 1.J :~ !~ ~g 
17 • 14 /J 11 \ 17 18 ı lcaaralua 5 j 112 :.ıı~ ı~ 

1 Kotlll JO 22 ı05 116 18 1 
ı llectl•lc 7 4 25 122 18 1> 

Ma•11•I hl• 9 4 12!i :l8 ıo 

j 18 9 ' ~~ i~ ~~ 8 • ~ j 131 10 18 6 
J S•f l• 7 J .'6 13S 14 l 
4 18 1 (J 1 J8 / 8 l 
" 36 22 U3 v 5 
J 28 ır,o ırı al, 
1 LA /7 IS• 46 ~) 

11 VT 41 163 }0 3) 
14 46 JO t65 ıo 147 ı ı 
ıs · 21J 18 16.ı 2ij ı ı 
2, Kala/le• Aratli 18 12 no 18 .:1 l 

2'J S.5 12 17l 92 4 . ı 
37 10 172 ~ 5! 

17 5.5 ı 71 ıo ~5 :li., 
29 12 ns 7J .111 
• 1 O 29 28 178 a8 öıı 
JI .55 1S 180 ıtg 8 b,, 
Jg 27 8 ısa 5ö :lı 
"' 73 24 ~:: 20 70 76 
41 91 j() 19ı -:o ~b 3~~: 
48 27 , ltt ~~ 1{1 
49 18 ' 1~6 'd7 1 
72 18 ' 198 , i 27 l~ 
73 37 12 
71 73 24 Defterdarlıktan : 
7, 10 1J 41 y k 
16 92 !:all tarih' d u. ~"da oinı ve ıaiktarı yazılı ıayri mookuller 10-7-9.U 

~" 1
• •n ıtıbare b" · · aa • j , 10 riia aaiidd n ır .••ne müddetle ve açık aı brma •uretıle ıcarı 1j lıl11 27 ~, •tle temdıt edil111iıtir. 

j2 14 de Mü~ıyeda 21-7-941 tarihine mOııdif pazartesi günü saat 6 llıJ jj YakLatytıpa .•eılı:dır. Talip elınla;ıo yövmil mezkurdı yüzde 7,5 mu· 1 7- 40 ıı;; a•ıaıtlaril b' ı·L D · -11 46 23 , _'•oaaUarı. e ır ıde efterdırlıkta toplıoacık lı:om11yona mu-
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Sat1ıra .2 

Yol Çavuşu Alınacak 
Transit yolu Erzurum Mıntaka Müdürlüğünden : 

Kop dağında lran hududuna kadar olan Transit yo
lu için 15-20 gol çavuşa alınacaktı,. Taliplerin aıaiı· 
dalci eosflfı haiz olmaları lô.z.ımJır. 

1 ·- Türle olmak 

2 - Ycışlan 30 dan az '1e 50 den faz.la olmamak 
3 - Her ne suçla ol•rsa olsun mahkum olmamak 
4 - En az 3 sene gol çavuş/ağa ( Hülciımet işle-

rinde veya müteahhitler yanında ) yapmış bulunmak. 
Ba şartlafl haiz oltlalclarznı ispat edenlu sıhhat 

raporu ile birli/ete müracaat edtcelc. ve kabul edildilclerin
de müdürlüğün ıöstereceği kısımda çalıı::ıcalclardır . 

Ailesi olanlara birlikte ikamet edebilecelcle,i bina 
temin edileceği gibi fÖsterecelcleri ehliyete göre hir ha
çulc liradan üç liraya lcadar gevmige verilecelcti,. //camet
ıaha ait ten·oir '1e teshin temin edilecektir. 

Her çarıuş kısmın 25 kilometresi dahilinde çalışa-
colc.tır . 2-3 

Malzeme Eksiltmesi 
Transit yolu T robzon Mıntaka 

Müdürlüğünden : 
D:ıire ihtiyacı için 1000 adet s~ç kürekle 200 adet 

Biiz lcii.reği Qlınacalc.tır. Bu. işin muhammen keş;/ bedeli 
1550 liro olup muvakkat temin"lfl 117 liradcr. 

ihale 30 Temmuz. 911 çarş:ımba tünü saat 15 de 
Trahzonda Tranıit gola Mıntalca müdiirlüjü binasında 
yapılacalı.tır. 

istekliler ihaleden ev'Oel teminat malchuzlarını /co. 
misyon 'a ı6raz etmeleri şarttır. 

istekliler bu İşe ait şartnameyi her gün Transit 
/vtıntalca Miidürlüjünd~ ıöreliilirler. 7-4 

150 çift Çapula yaptırılacak 
Beşikdüzü köy Enstitüsü Müdürlüğünden 

Evsaf : t}Ütii Traln.011 tJakete~inden olup dabon as. 
tarı 2,5 ile 3 milim .(alınlığından aşağı düşmegeaelc de· 
recede yarma. olmayan taban astarından o!acalc, köselesi 
6 ile 7 milim kalınlığında olup ökçede tek kat oe taba-
na krıllanılan agni kalınlılctalci köseleden varulacalc, ve 
ökçelere aska,f 12 ıer lcahara vııralacalc çapla/ara hiç 
bir s11retle mak2ova konmayacaktır. -

Çoculclafln ölçüleri Beşikdüzü Kög Enstitüsüne ti· 
dilerek alınacak '1e tesliminde de ayni suretle çocalcların 
agalclarına aggan olarak, binat mütahit tarafında• oe
rilecelctir . 

• Beherinin muhammen bedeli 550 kuruştur. Muvalc-
lcat teminatı 121 lira 75 kuruş olup Valc/ilcehir Mal 
miidürlüjüne gatırılacalctır. 

ihale 17-7:_ 941 p~şembe günü saat 16 da Valc-
filcehir Beiedige salonunda gapılacalctır . 4-ı 

Satlık Hane 
Kunduracılar caddesinde Temel Nücumi 

tuhafiye mağazası karşısında, alt katta bir oda 
bir m : ıtbak, taşlık ve çeşmeyi, orta katta üç 
oda bir salon. üçüncü katta iki odayı havi güne 

-

şe, denize nazır 53 N. lu hane satlıktır. İstekli
ler ayni caddede 76 Ng lu mağazada kundura
cı Burhan ustaya müracaat etmelidirler. 4 -4 

Gayrimenkul Satış Artırması . 
Mık tara Kıymetı 
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,. kaıında 3 e 3618 18 6 maa bah numaralı hane ,T çe aatlıktır 
1j 
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Yukarda cloı mıktara J•ııtı • 
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icarı ()& eon moddetle t•lllellt ldllaıı,ur. •çık ırtarmı ıuııme 

ııoured• 21 7. 94t tırlblae 111 

1' de rıpılıoıktıt · Tallp Olaıılırua ,::=:r Pllarteıl lbQ llat. 
•uwakkıt temlnatlarUe blrllkde Dertırcs.r1ı1t •eıkQrde J0ı41e 7,5 
1111 nan olunur ._, ••k•aaıoa mul'lc&1t 

Şehir kulübü riyaseti~den 
heyeti umumiyeyi i r 

-
K•lt16t1n ılinmnaneeıi11l11 22 c1 ma~ Ç lrnQQ davet _,, ..... ,. 

ltalt.lcında 16rl11ülmek ı1zere umum aıaıuıa 
21 
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, ... -· S fit /cul461 fdır1t/11i 'lca ot....,, Tem,..uı paıarteıl 
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ııyaai gazete 

8y'1dt.~ yer : Trabzoa 

U 
eıuıeı matbaa11 

lllUlllt --
Bekir sw:''·~·tı idare edeıı 

_fiti Kulakıızotıu 
Fiau_ 4 1c_;..,tur 
Rt111ai ilinlın.;-1at ' 1 N' ıra. 
•tan 941 den iti~ 
~ k~tur ea 

OllııQ 0Ab -

a aavııu 20 kuruetıır. 
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Mah•lleıti Sokatı Ciıısi M 2 U. No: M. N . ~ Lira Kr. 
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69.15 
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2068 94 
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2ll39 
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2034 

1 

• 3~· 37 
6:.? 
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lık~nderpa4a 
Muhittin 

SarafoQlu 
Yeni cami 
Cımi arılıiı 
@kludere Arsa 337.50 2563 419 420 

En ık Goluo~lu 

Hanenin 
960 bissede 
304 hi11eıi 

57.45 

Fevkani ve 67.45 
tahtanı mataza 
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Yu&arda cioı te ef~afı yazılı iayri menkuller pazarlık ıuretile ve peşin bedelle aatııı bir ay 
temdit .edilmiştir 

ihale ·11-8-941 tarihiD" müudif pazartesi günü saat 14 de yap ıl~oa~ıııda~ taliplerin yevmi 
mezkOrde yüzde 7,5 teınınat uuitbuzlıırile birlilı:te.Dı:fterdarhkta toplıoaoak koıımyona m ıracaatları . /-4 

Yurddaş Türk Kuşuna üye ol 


