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M 
illi müdafaa ihti
yaçlarını kartıla
mek üzere, çıkarı · 

lan tahvillerin, dünden iti
baren ıa tılmaya baılandığı
nı, baş ıayfamıza ıeçirdiği
miz a ianı haberlerinden ve 
Radyo yazılarından öğren 
miı bulunuyoruz, 

Biitiia tarilai •eyri içinde, 
Tiirkiye Cümhuriyet Hüku 
metinin, icraat ve faaliye 
tindeki vuıub, müıbet mi 
nida milletln devlet ve dev 
letin millet olduğu hakikatini 
1uur ve vicdanlara iılemit 
bulunduğu içindir ki, Şimdi
ye kadar devlet tarafındın 
~ritilen her teıebbüı, geniı 
b~r al~ka ile karıılanmıı ve 
bınaetıce muvaffak olmuıı:t ... ur. 

Devletin fevkellde za
manlara mabıuı olmak ıı. 

ld w uıre 
a ısıı emaiyet ve •ildaf 
t~clbirl':'ine uygun olar:: 
çıkardııı dahili iıtı"k t raz ve 
aıarruf bonolarının halk 

ta~akaları ara11nda ı~rdüjü 
raıbet, de-.letle -ı"llet· 
k b - - • - ı11 il• 

ı aghlıgından kuvvet al 
maktadır. 

Her ne kadar f t 
f 

, eraga 
Ye edakirlıia day•n . 1 . . mıyan 
lf er ıçın, balkın haı•.. . t 
"I -ııye 
o çüıünü tayin etaıek .. 
kn. d W•ı d mum-un egı ıe e, umami 
f ti .... d IDen• 
aa er onun c göıteril k 
1-k d ece 

a a &nın a deieri aı olma· 
ıa ıerektir, 

Bu sebeple, Doğu diya. 
nnın ve Karadeniz viliyet · 
lerinin, ıimdiye kadar an . 
cak adlarını iıitip, yüzleri . 
ni göremedikleri devlet tah
villerinden, kendi durumla
rına göre iıtifade etmemeleri 
z•man, zaman haklı tikiyet
lere yol açmııtar. 

Son çıkarılan Milli Mü . 
dafaa tah•iUeri üzerine ye 
niden canlanan bu m~vzu 
ezciimle, bundan evvelkile; 
gibi, Anadoluya ve uzak vi· 
liyetlere vaımadan bitece· 
iindcn endiıe edilmektedir. 
Devlet tahvillerinin temin 
ettiii menfaat göz önünde 
tutulacak olursa, bunlar il -

; zerinde toplanan isteklerin 
Milli menfaatle birlikte ferdi 
IDenf aa tten de ileri geldiği 
anlaıılır : Bu iıtekierin ıe· 

.. beplerini ıöylece hüliıa ede · 
biliriz • 

1- F evkalide ahval do· 
layııiyle tllccar veya eına· 
fın ittiial mevzularına dahil 
malı bulamadıkları için itil 
kalan ıermayelerine iıleme 
i•kinı vermek. 

( 
.,. 
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19 uncu yıl 
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Fiyatı 5 kuruş 
Sal ı ·.;e Cuma günleri çıkar Siyasi Gazete - Trabzon \.._ ..) --

Stolingratta 
vaıiyet nazik 
/inkara - 13 (iJ.a ) ili 

man tebliği: Terek üzerinde 
kale modelinde gBpılmış 
müteaddit düşman mevzi· 
lerini yardık. Stalingrat Ö· 

nünde düşmamn ıiddetli 

mı;kavemetine rağmen bir 
çok savaş tesislerini aldık· 
tan sonra şehrin hududuna 
daha ziyade yaklaşflk ve 
şehrin cenup kumma nüfuz 
ettik. Düşmanın şimalden 

yaptığı şaştrtma hücumları 
püskürtüldü. Önemli ha11a 
kuv~etleri . muharebenin na
zik dt:vrelerinde orduyu des· 
teklemiş ve: şehri qece gün 
düz bombalayarak büyük 

r Milli Mudafa 
Tahviıı ·eri 

Dünden itibaren satışa çıkarılı. 
. 

Halkımızın bu büyük vatan vazifesini karşılama yolvnda da 

gereken isticali göstereceği süphesizdir \.... ___________ _ 
Ankara 13 [ a. a. ]-

Arkası 3 Je 

Milli müdafaa tahvilleri 
yarın ıa~ahtan itibaren sa 
tııa çıkarılacaktır . Bütün 
Milli davalarda çok hasaı 
ve şuurlu olan halkımızın 
Milli müdafaa ihtiyaçlarını 
karıılamak üzere \:ıkarılan 

Novorosiskiyi bu devlet iıtikrazına da bü
tün diier dahili istikrazlar 

Boşalttıklarını ve tasarruf bonolarına gÖ•
terdigi rağbet ve alikayı 

Söyliyorlor göstereceği ıüpbeıizdir. A · 
Moskova 13 ( a. a. ) likadar makamlar halkımı-
Gece yansı neşıedilen ıın Milli bir vazifeyı ifa 

Sovyet tebliğinde Rus kıta ederken kendi tasarrufları 
larınm çetin muharebelerin ~çindc çok iyi 'e çok mu · 
den sonra Novoro&;sklyi ıait bulacakları bu yeni 
tahliye ettikleri bildirilmek Milli müdafaa istikraz tah-
tedir. 1\.. 

villeri hakkında bilhassa ıu 
noktaları tebaruz ettiriyor
lar. Bu tahvillerden yüzde 
yedi faizli olanlar 20,100, 
500, 1000 liradır. ikramiyeli 
Ye yüzde beş faizli olanlar 
20, 100 ve 200 liradır. 

İkramiyeli iabvillcre her 
ay çıkacak ikramiyelerin 
yekünü da 100 bin liraya 
yakındır. Bu tahYillere yüz 
de beş faiz verildiğine göre 
faizli tahvillerle faizli ve 
ikramiyeli tahviller arasında 
faiz faiz farkı olan yüzde 
iki yirmi lira kıymetinde 
olan bir tahvil için kırk 
kuruş tahvil hamilinde d~ 
iki defa çekilen ikramiyelere 

iştirak hakkı vermektedir . 
Yarın bu hesaba göre tah · 
vilit hamilleri her ikrami · 
yeye iştirak için faizinın 

yirmi kuruıtan feragat et· 
mektedir . 

Yeni tahvillerin getire· 
ceği f aiıe gelince bunların 
ihraç fiati üzerinden yazi. 
lan miktardan yüzde beı 
nok1an olduğuna göre 100 
liralık bir tahvil 95 Hraya 
satılacak Vt! verilen yedi 
lira faiıie hakiki faiz niı 
betini yüzde 7, 233 i bula 
caktır , ikramiyeli tahviJle· 
rin de hakiki faizi yüzde 
beşi geçmekte ve yüzde 5233 
ü bulmaktadır, 

Çağrı Ş~k.~rr YOk. u 
a 

Piyasada 1 kilo Şeker bulunmıyor .. Halkevi 

Reisliğinden : 
Tüccann do, Bokkahn da ayni günde, ayni sootta 

hepsi birden sırra kadem bastı ... 
Evimiz halk deralaaneleri 

köycülük temıil ve spor ko· 
miteleri seçimi için tayin ve 

Piyasada . şeker birden 
bire ıırrö kadem baıtı, o 
derecede ki, tüccarda olıun 
esnafta olıun bir kilo seker 
bulmak imkinııı bir bal al 
dı. Arafe gününe kadar her 
tarafta teker buıunduğu bal · 
de ramazanın birinci iÜnün· 
den itibaren mevcut ıeker · 
lerin ayni gün ve ayni ıa· 
aU• ortadan kalkmıt olma· 
sına bir türlü akıl erdirmek 
miimkün olmuyor, Haydi di · 
yelim ki, bütün toptancı 

tllccarlar o gün hepıi birdeo 

2 - Paranın iıtira kud 
retini aayri mlltehavvil bir 
kıymet üzerinde toplamak. 

3- MuayyeD bir müd
dette, muayyen bir gelir te . 
min etmek ve ikramiye iıa 
betine dahil olmak. 

Filbakikat, aer Qç nektadu 
elverlşlt Ye lstlfadeii oldutu 
aolışılan iallkru tabvllleriolo 
ou bususlyetlerioe hlıiuıımeo 

umumi ihtiyaç olıbetiode lbrıtt: 
edilmemeleri da bunlar Uzerio 
de lararh bir talep yaratmasına 
11b•p olmıktıdır . 

Ea lt11lt bir müllb111 lle 

son çuval veya ıandıklarını 
da ıatmıı olsunlar, Peki 
amma eınafa sattıklarını 
farz ve kabul ettiiimiz ıan · 
dıklar nice oldu? •• 

Koca ıehirde tüccarında 
esnafında ayni giin ve ayni 
aaa tta ıekerin bitti iine inan · 
maia maddeten imkan yoktur. 

Bir iki kilo ıeker almak 
için piyasayı baıtan baıa 
dolaıanların aldıkları cevap 
ıu oluyor: 

- Yok! 
Sanki, esnafı, tüccarı 

deterl aalıştlan iıtlkr&ı tahvil· 
lerhıe kartı , baıı Tlcıret mer· 
keıleriolo ıöomeı bir Jşt l ba 

gOgtermelıri biç k:lmaeol11 gO 
ı!lodeo ka~ıaa ınakladır. 

Buouola bttaber • 111r111da 
mubakklktır ki, lıtikr11 tabfil· 
lerl, milli plyıS!l ltltiyacıoa g6re 
delll , Dıvletln rOrdltil IQıum 
ve lbtlyıç olıbetlode çıkarll · 
makta ohluklımulan pek tabii 
olarak kııpışllmaktadır . 

BUtQn baıalar , hbvillerl::ı 

balk menfoıtiae &Ore , tam 
n•aaıada çıkarılmıt oldutuou 
bellrtmekte4lr. 

ÇULHA 

1 

ilin olunan günde çoğunluk 

olmadıj-ından bu şubelere 

mensup azanın 22 Ey Jul 942 
ıah günü saat 21 de komi· 
telerioi seçmek üzere Halk

evinde h<lzır bulunmalan 

hepsi birden soz birliği yap· 
mış, Dava o değil: güya bir 
şayia çıkmıı, ıekt:re yeniden 
zam yapılacakmıf. Bunu iti· 
tenler ellerindeki tekerleri, 
bilahare zam farkını fazla 
dan kazanmak bırıile sakla· 
mıf, hakikatte var olan bir 
şeyi, hasis menfaatleri mü rica olunur. 
lahazaıile bir gün içinde: ·- ----

yok etmişlerdir. Kemal Saka 
Hayır" bayır ıeker yok 

deiil vardır ve aaıl var o. Bir müddetten beri lı· 
lan birıey de kasdi ihtikar· tanbulda bulunan o~nizyol · 
dır. ları acentesi arkadaıımız 

Ş~kerler meydana çık- ı Kemal Saka geçen pcıta 
malı ve çıkarılmalıdır. ile ıehrimize dönmüıiür. 

Hükümetin mühim 
bir kararı 

Hububat ~atın almak için belediye
ler hemen harekete geçmelidirler 

Ankara 13 [ a. ' · ]-, ye göre mahalli ihtiyaçlar 
İcra vekilleri heyhetioce için bilu.aum belediyeler 

kabul edilen bir kararname- llrk•sı 2 de . . - . . 
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B 1 h k k h k . . . . Kayit ve kabul C.H.P. Erdoğdu 
i umum o i i ve Ü mi şahıslar elınd kı her nevı Liseye kayit ·~ kabul k kongresi . 

.. 1 h 31 Ağustostan berı yapıl· OCO 
YOPOQI Ve yun ere üklımetçe el konmuştur. maktadır. C.H P. Erdoğdu ocak 

!inkara 13 ( a. 11. )

iktisat vekaletinden teb 
· /iğ edilmirtir. 

7 - Milli korunma ka
nunu hülcümlerine müste· 
nlden 12 Eylül '42 tarihin 
den itibaren bilumum ha
kllt.F t'e hükmi şahisler elin· 
dele/ '.her nevi gapağı ve 
yünlere hükümt::tçe el kon· 
muştur. 

2 - Hazır ~e garım kan 
merinos mallar1 deri mal 

1111 kasap biışı yapağı/an 
ve bunların tam veya :yırı 
yıkınmıs ve ya taranmıs 
ve ga boyanmıs veya fitil 
hı/ine getirilmiş olınlart 
vesılr nevileri el konmaya 
tabidir. 

J - Bilumum hakiki ve 
hükmi şalsler her ne sı/atla 
olursa ols•n ellerinde bu 
lun•n yapığı ve günleri 12 
Eylül 9./2 taıihinden itiba 
zen on gün içinde bir be
yanname ile en yakın Tür· 
kiye cumhuriyeti ziraat ban 
kısı şube t'e ajınsma bil-

dirmeğe mecbur tutulmuş. 1 rinden bu bankı ~ar~fından 
lard1r. tesellümü müteakıp odt!ne-

Türkiye cumhuriyeti Y.İ· cektir. 
raat bı:nkası şube ve ajansı 
bulunmayan ger/erde beyan 
nameler kaymakambklara 
verileçektir. 

4- Yapağı ve yün sa
hiplerine doldurrlan beyan· 
nameler kaymakamlıklar 
ve Türkiye cumhuriyeti zi 
raat bankası şube ve ajans 
fırı tarafından doğrudan 
doğruya Anlcarada lsmet
paıa cat!desi no. 15 de sü
merbank iplik fabrikaları 
müessesesi 'müdürlüğüne 
gönderilecektir . 

_ 5- El konan yapağı ve 
'unlerin mubayaasına ikti· 
sat vekaletince tesbit edile 
cek eses/ar dahilinde tet1· 
ziine Sümerbank memur 
bulunmaktadır. Mubayaa 
olunan yapağı ve yünlerin 
bedeli Ticaıet vekaletince 
25-4-9~2 •e 7-5 - 912 
tarihlerinde ilan edilmiş 

6 El konan yapağı vı 
yünler hükumete satılmış 
sayılır . 12 Eylül 942 tari
hinden itibaren bu yapağı 
"e yünlerin baskalarına sa· 
tılması bu husustaki koor 
drnasyon karart ~ükümleri 
ne tevfikan yasaktır· 

7 - Yü11 ikli!Ji te~isatt 
olan fabrikalar çalışmalarını 
durdurmayıp ellerinde mev· 
cut ve beyan edilmiş ya,a 
ğdarı iş/emeğe devam eder· 
ler şukadar ki. satın alındı
ğı Simerbankça kendileıine 
bilclirllen miktar işlenmez. 

8 - Beyanname vermek 
mecburiyetinde olan yapağı 
ve yük sahiplerinin derhal 
en yakin ziraat bankasi ŞU· 
be/erine veya valilık veya 
kaymtkamltklarf müraoact 
ederek bu husrıstaki kordi
nasyon heyeti kararım oku· 
maları ve gerekli izahatı 

Makine harbi devrinin 
bulunan azami fiatlar üze· olmaları lazımdır. 

Türk gençliği 
M ilhındlı mılctebi11i" lıor.ı.. i ' d'd 

1 • 
1 yetı üzırinde tlurmalc iıtigoruz. /lgır•k gidtctğiz. Fakat şim . ı ~,. er ı/c ıan•yli ıubesi11e ay. G / le b l h 

l arp mcm e etlerinde mol·'rfü meıela bir ilci üyüj( ı• rımıı:· '' aca/c •ora ıınıf taleb l I "' kl 
rlııe l t e fla11ta ar taliminin kısa bir Zıt· deki orta okul '" lise çocu arı · •çaı ta imleri yoptırılmaır m d k k - I 
için, M•orlf Veldlliflnclen Tü·lc an o ve olagco giıplırılmukta nı, gene meselci, es ·i motor er 
Hava Karunııına tebll;;de 6 / oldu~una törügoru. Çünkii as. ue radyo cihazları üslünie ç~l~s 
nu/ci1111a h lck J g a a. lcerlıfe gelen gençler, kögd-ın de tırma imkcinlarını bula~llırız . • 

0 ınua gazeteler bir l 
hav.dl. nıırettiler N't ki gı ıtler, maki11a bamıdan gel Taklidedecefimiı: lıiç bir mem 
test fÜn / • ı e m .,, mAelktedirl,er Bögle olcla1'a halde lekct olmdıa bile, bize iıu zaru· . fenı ıtanbu/ gazetele li 

r1ınJı, Milli Şefimizin oğlu Ö manya d ilkokullarda bile reti kendi hususi halimi~ ver-
nönı'i'nıin kenad tali•, ~er çocuk, daha ilk gürıii rnakina il~ mektedir. Basit oir kor.takt ha· 

larlcen alı1ta11 reıirrtl ı~e Z' oynar; orta okul ve liıe Rençleri diseıi için bütün gece karanlıkta 
,,- Biaf'" ııeslimlz '" kçı tı. okul balıçeleıi el i' k' kalıp, erled ıüeü elektrikci bek. 

Gündüzlü ve yatılı tale· kongresi 13-9-942 t~rı~ 
benin kayıt şartları mektep hine raslıya.n . pazar gunu 
kapısına asılı ilanda yaıılı · akşamı Partı bmasın~a ak· 
dır. Kayıt muameleleri, 28 dedilmiş ve kongre ~ı~a~e· 
Eylfıl 942 tarihinde sona tine se;ile?. baro reıs~ Ba~ 

kt. flzmi O zer m baskanltgı al erece ır. 

Kayit için okuldan fiş tında bütün. g_örüşme fr'e 
almak lazımdır. Bu fişte ya · seçimler samımıvetle ~spıl
zılı olan glinde müracaat dıktan ve müm_es~illiklere 
etmeyenlerin haklarını kay· baro reisi llzmı Ö~er. 'rJ~ 
bedecekleri öğrenilmiştir. Osman Büyük Salim mtı · 

----~ın-- hap olunduktan so11ra me-
Lise ve Orta okullarda saisine nihayet verilmiştir. 

imtihan 
Liıe ve orta okulların 

bütünleme imtihanları bitmiş 
Devlet orta okul eleme ve 
lise bitirme imtihanları da 

Sigaralar küflü mü ? 
Son gijnlerde piyasaya 

çıkarılan ıigaraların küf.lü 
olduğu ıikiyet edilmektedtr. 

ayın onundan itibaren baı· Palamut çıktı 
lamıştır. Birkaç günden beri bol 

Biltün orta okulların ele· miktarda palamut balıiı 
me imtihanları lisede yapıl · ç.ıkmaktad.r. Beher balık 
mıf ve neticeler dün ilan 15-20 kuruı arasında sa-
olunmuştur. tıimaktadır. 

Bu imtihanlarda muvaf- ı...:::.::.:.: _______ h::---
fak olanlar, •Özlüye girecek· Hükumeti mü im 
lerdir. bir karan 

Cevdet Su kas 
C. müddeiumumi muavi · 

ni Cevdet Sukas, ıenelik 
mezuniyetini 2'eçirdiği Rize' 
den gelmiştir. 

Burhan Oğuzlu 

F. T.S.K. Birliği irtibat 
şefi ark adaıımız Burhan O· 
ğuzlu, hususi işterini görmek 
üzre düokü posta ile İstan· ' . buldan şehrimiH gdmiştır. 

Baş tarafı 1 de 
memleketin her tarafıada 
borçlandırılan miktar hari
çinde kaJan kııımdan hubu· 
bat ıatın almağa mezun 
kılınmıılardar. Bu aalabiyet 
büUin belediyelere hemen 
barekete geçert k lü'lumlu 
hububah almaıarı ve ek· 
mek ibtiyaçlarını temin ey
lemeleri yazifeaiui de ver· 
mekted!r. 

T rabzondan ihraç oluna

c' Ö uçaca t,,/ b·ı b 1 
11 e ır es ı otoma . .

1 ıgen trıer lnörıa i " ~k u urlar ııe onan moto~rünu- ligen, içi lise tıe ünıvcrsı e me· I • fen ZDIJ'lan. ı I , h . t 
ar ftnç/iıı.inin Jı'ikıe/c 'f . , o ·rneıe tgkrrıağ ~unları c/olu ev errn '' e cız k' 1942 'h 

• vazı ı a ucı iıletmeöe k ı te dayanıl.na ı raç '-'• lcaıi · · eırnı • ıırrlar M k' • olmadıTıı bir mımlılcıt, orta o ". Fındık ihracatının mu · 
Lf • errnı a"lamııtır: uçak . a ıraa11z, galıut, he. • ' me""ıiminde seYkooulacak "ıım çajı,,.ızda «o·a 

1 rıüz maki na d . . ve liselerdeki pahalı teslııerırı rakabeıine dair nizamname· .. ı. g a, o11/ar u flllne zıren mem- b · ı , . . "t b t d 

cak iç fındıklar 
Ticaret Vekôletinin Tebliği 

Çaıt çofında clofdular/ lelcetlerde m .1 tamamlanmasını ek emegıp a· nı'n 10 nncu maddesinin Ve · fındıklar ıçın ru u e ere· y, aarı tesisleri • k lı olnıı Milli MüJ f ehemmiyetli bir . •ın pe meli golltır aramalıdır. Ne acet kiletimize verdiği ialibiye· celeri, eski mahsul yılların· fil, tarlada ekim ve ab~ainın ele bize Öyle grligor flkoı~ifile:i oardır: okullarımızda askerliğe hazırlık 
dar batarı f l' ıç ıne lca. da basit telefo "'1 okullar talimleri mıptırmı!JOT mu1uı:, l=m=ii-=r=•k::..:k..:.e=p=k::;;;a;...;;d;.;..a.;;.;;r,;;;;;;....m--.ak:"'".i~n--a-g-a-:i-:ıı da olduğu gibi i~lerde o/o 4 
ô ~ı aa ıgrtlerirı motö,. h rı ve e elet 'le , .J L l b . l l d O/ 8 l rak 
ai arıcı;ı rieoirdcu/z 19 e aılarından b l " cı clerıler okatmagor mugas, 11un a· kokmalıdır. Biz k.enJimizi ken ka UK u ar a /O o a Osl 

J 6 ill • urıc• aı anarak or- k . - d k rııa •it• orta okul ~·e lı' l • ' ı ur rı ela hemen nıakına ue mol<>r dı'mı·· mu-da·'aa etmek fikrin en b l t A ca tali hı 1 '"
1 111 em/eJcet1erın _ " ıe erıncfe r lı 

11 
.. ı ' tu it o unmuş ur. D , 

'• .,,';;,o "'"''."• gfr.,,incı "'" nooı,, 6Uzı,ı •dinno,.,;, ;7•6' ha•6i d•o•ioin haml<klan • ne hiç 61' ••m•n •••g<Çmlgwğiz: Rize, Hopa ve bu yerlere 
l ıaz mıllıtletin tafilı. bırakmamak lcizı a e e ıokmalıgı%. Bu hazırlıklar ara. çı1nlcii bu, istik/iilden oazg•ç.m~~ ki . 

o acdtır, Fakot bir ki ı o !Jetıi •İlahları _mt dhır. Mademki •ın.Ja r1aııl tüfekle nişan almak ld k J civar bölgeleri imı nazara 
tara lıcr ••gln b mda ne. kat :r.·ı mu e aaıı I el • ıı I k dr.mıkıir. Şu lıa c eı.ı ımızı k , . b d 
t 6'1 aıın a ielir: o. i' ' lıütan askerlik üde t ~ra e oarıa, telsiz dinligebl me • mo~ kendimiz müdafaa etmenin im- alınara Ira ZOD an mev· 
v:'":.o't =· uçafa, rudyo. dinamo ere vermek ıorundagı:. '' glce?ç · tör işletebilmtk de varkdır. H~tta kc'inl•rım hususi şartl11rımıı:ı dik· ıim bidayetinden ikinci ki. 

ore" çocuk ogun ki ııe motör terb' . . . ma ına trıfıkle nisan alma en """ J I k b .. lıuouıi •art 
"'''"" aibi b L ca arıaı k // ıgesını de 1c- • d d ı , kaile a ara ve • • ~ nun sonunu kadar ihraç o· • a,..an ·ı u arına korlar a . og o askerlik hi:meti gilnlerın e arıı - / la1ak ve ied lıuanfılc iile-ı' d " i•çııı;miı J g !lma11:. /fizımd - , b'l ' t I , lora ıore çare er a k . f d ki . . .. 

... " en bu ·1c b fer gerde lıer e • ır kolaqca o_fretıl.• ı _ır: e sız. ". e bı'rltr bularak, elde edeceği~. lunaca ıç ın ı ar ıçın ru· lıızf a "ırılıp "ık - flU lr b ı b J IJ 
.. acoıız Mot• - aJlıgama111 : Ad ye ırdın motör talımlerı ogle ueiı ır. F R A tubet derecesinin oıo 5 ol· nıaıak" ı- - oru :ıt z. ı111 ad • 11 i . . • /C 

og ıınu. sabanı ka-'a . "' ırn gırıiş 7 ark okulları çocuklarının e er f k - -1 - t" J I 
"r 6· ~ · ~ ması muva ı goru muı ur._ ' ı~ o •calctır. Türk rnüherıdi:· BiRKAÇ SATIRLA ~=-====-:-==-= - "'Z' 

erı açacalclar ' ..- -· · - ····-·-· ..... ' ve arolarınd 1c· ,• d * * \ 
.. ütıhauııt., a,.-

0 ı v ı. Ramazan an • • 
'"• eri yapocakı "

1 a l · s l z * * ... * Ramazana . 
le 

Jf/ ~ .. ,Q fJOlıtoı k t 
0
.. t u·· ş 

" arctır G ı • • • ı erı üıtrlıi, 0 Je..,f, O • arp \... ,. 
lçl1t, ., bizim eliati.ıcle:manlı~arı R 

"k f r.nk 
1••ıI.,.,. idf'

1
":'.!'· vcbon:ı:;i daire.le re Y•kın bazı kah Ne si h i r d i r . . . . 

.. alıenJiıleri bu aıafı/a . 1 Rr/c ' Dlesaı saatlerinde dur· yerlerin, mesai saatleri dışı ada gra . 
tab~ı~ından kartalı.na~':a:/aı. a:ıadan, 2raa:ıofon "al ... kt l k mofon veya radyolarını faaliyete 
" ı.ıını motör a a11n plik seıl . 1 • ... a a, cır a 

Y•Pmamız /nıL - crıy e et f · l · t ı'n olunmalıdır olmoJı~ı,, lıaklcırıcJ 1t.· ~ ııtunı ınektedirl ra ı rahataıı et· geçır me erı em • 
Jugacaklard11 G 

0 1 

•oılerini er. Malüm ya, her iş vakit ve za· lıu galatıt r~· k ed11ç mühendiıler . Memurları İfgal ede .. 
• ur amgolı • J§ h t ,. ve umumi mauında sevilir. '"'" ıeıleri/e t le • motor aya ına teait e l' h b 

B l ııp edecek/er Ridtrilmeıi lizı-dıry. ıyeo bu halin « Vakitıiz öten orozun aııoı 
•••• • "'""" noakina • ~ keserler» derler. ıcttör d,.rlnin 6ir t bi oı Reaaıi da'ır-'ere 

" !Je haıa. q yakın bu gibi Bunu unutmamak ierek. 

Ramazan, tatlı . 11emek, tatlı 
lconu~111ak ayıdır. Şu ue bu cins 
tatlıdan vaz ııçtik , Hoşafa tla 
eıvallah digemigoruz.. . 
Şeker salanl11r tatlı biı ıürprtt 

yapmadılar • Yanlarına kalırsa 

aıfc alsrın, dotruıu . • Çünkü bu· 
na : ne lilıirdir ntı keramet • el 

çabaklaR• marifet, derler I • 
Tirgakı 
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llôn 
SUrmıne lora MemurJutundn: 

s;yfa 3 

ilan 
Trabze)o Aıli ye caza muhı· 

kemeıiaden : 
Eıu : 383 
Karar : 261 
C. M. U. 408 

Her sene ekin degişmelidir 

Trıbıonda Raııla:ı Otuılu 

nreselerl ..ekili Kenan Otus 
luyı 325 llrı ayrıcı falı masraf 
ve rHmlne borçlu Znıaka kO 
JChıde11 Falcı otru Meb.met Ali 
otlu Yıı.kubuo lepu borcundan 
dolıJı mabe11z olup paraya çe'f· 
rilmeai karar 'feıilto arıkh çar. 
fi içlnda tupuna.n !2l Şubat 12 
•u•arasında kıydı rore hah Ya· 
hane olup halen arsa olarak 
buluaan c11ulhi yemini kiba • · 
taoıo mıı~azaaı canibi ye11rı 

tarlkııım 'fe arka clbetl meydan 
cepbHI Keteli oğulları mıı~a:ta · 

11 ile mahdut araaoın borçlu1a 
ait oıaır tıtıseıl bet lira bedelle 
ve yloe Zıvzııka kö7l•de tapa 
nuo 316 mart 14 aıımaraaın4a 

luyıtlı ve 3'..!4 şubat 14 auma 
rasında kıyıtıı Ye 322 tefriol 
1101 2 numarasıoda kayıtlı şar
kan Falcı otlu tarl111 gubeu 
kabristan şlmalen baıı oğlu Ya
kup tarlası cenııben tarlkıam 
ile mabdut 7'10 Ura değerli bir 
pnqa tariaDID a tapu kay.a.ıua 
ıöre 3S6 hbsede borçhıya alt 

Hülı:ümetçe tere yatını• ki· 
leıuna azami l35 lı:uruı fiyat teı· 
bit oluod11fu balde kileıuau lli 
kuruıtaa aatıHlc ıuretiJe ailll 
korunma kaau•uu aykıri aare . 
kettiı ltuluodutu idfiHila mu•n 
tekke mabıllesiade mukım Oıaaa 
ve Ancden dotma 103 clofaahc 
Aralu Peker,in sahil görülH fi· 
liodın dolayı milli karua111a kHu· 
naıı 31-a ve 5J .. 3 ve 6a mad· 
deleri hülıtiimJeriae tevfikan beı 
lira afır pua cesuilo mabkumi· 
yetine va bir kilo yatı• müıade
rcıine ve bükil o lutileıdifinde 
maanfı ıuçluya ait olmak üzere 
kararlı DOfrlno ve yatın balciy11i 
olan 7 kilo 700 fram yatın IUÇ• 

luya iademine ve 100 kuruı bar. 
eiıı tah•iline dair verilen 14 6 942 
tarihli hükmün temyizeo telkiki 
C M U liii maka•ıaeı talep e· 
dilmiş ve temyiz malialı:omeai a 
ceza daireıinia 2'·7·942 tarllı 
ve 5651 karar aayıh iliaile : 

Uıtüste her sene 6lr tar
lada ayni elcini yetiştirmek 
do;ra deii/Jir. Banan ôir 
çok sebepleri vartlır. 

Birinci sebep: anlattığı· 
mız ıibi. lcôlc.lerile toprak· 
tan lcufJotl alan ekinlerin 
tabiat/eri bir tleiildir. Bau 

ları t•,ra;ın yüzünden, ba
zıları d• altından ıeçinir/er. 
Elcirı dejişntelidir lci topra. 
iın bir sene altı. ertui se· 
ıce istıi dinlensin' 

Topra;ı 6a şekilde Jin
/enılirmek için her sene ay
ni ıegi elcmemelı, başka baş
ka elcinleTi sıra/amale li 
zımdır. l:Jitevige eyi fJe io/ 
mahsa/ alabilmek için hrı
ncı ihtil}eç vardır. 

ikinci sebep: Her ekinin 
topraktan altlığı lc.uo11et iir 
de;ildir • birkaç türlüdür. 
Bunların hepsi tie as çok 
her teprakta bulunur v t' . 
ti tl" • · · · ' e 11 

r ııımız ılcin her han .. 
l gısı 

o _urıa olı•n. hanları kökle· 
rıl• arar, bulur ve -d 
kıl çelcermiı 'b. gaı an 
i i .J gı ı, topr•iın 
ç nutn ''/cer alır 

S• varlci her .elcin le 
ııeı dediilmiz 6a trı· 1- uıı. • r a nes· 
ne/erın her birine au J-
'- - d oırnın •111· 
111:ıın • '/J/ eıı u r. 6aıı elcinl•r 
bun/ardan 6iriıini 6 l . . ası arı 

da ılciıini veya d.lier/erini 
ıetJer, sevdiii için de ok 
harcar . ç 

-== 

Stahngratta 
Arkası 1 de 

ıangın_lar çılcormışt1r. Rıjel 
Çevresınde ınuhtelif yerler-

de düşmanın bütün hücum 
/arı çetin savaşlarla ve düş· 
mana a§ır kagıplar verdiri· 

/erek püskürtülmüştür. La· 
do;a gölünün cenubunda 
re Neoa nehri üzerinde 
düşmanm hücumları !Uman 
mudaf aasının ateşi karşı· 
sında erimiştir. Burada 11 
düşman tankı ve 8 rapur 
tahrip edilmiıtir. 

·--

YENiYOL 
Haftada iki defa 

Salı, Cuma günleri çıkar 
Umumt ne9rlyatı idare eden 

Bekir Süküti Kulakıızoğlu 

y ılhğı ( 550 ) 
Altı aylığı 300 kuruıtur 

-

RHmi ilanların aatırı: 

5 kuruıtur 

Günü g~çen sayılar 
25 kuruştur 

han mUoderccaundan 
meaull)bt kabul edtlmeı 

Derç edllme1eo yaıılar 
lıde edilmez 

Bund.ıa ıu anlaşılırlci, 
bir tarlada. her sene ayni 
ele.in gt1pılırsa toprajın lcııtJ· 
~eti o elcinin ho#andığı 
nesnece gitıide zayı/lar. 

Hal baki bıın/arın hepsi
de taprukta birhirinı denk 
olmalı ve bolca hulunm2/ı 
dır. Biri çok az. öteki pelc 
faz.la olursa ha f aılalılctan 
ekinin hiç bir istifadesi gole 
tar. A% olanı ne lcadarıa 
ötele.ilerin hagrı de ona tö
redir, fazlası begluıdetlir. 

Demelc olar lci. t•pralcta 
mevcut olan kııoeetlerden 

hır hangi 6iri•i fasla aıal
mış olmamalıdır. Bunun için 
ile. elcinlıri tleiiştirmelc. la
zımdır, lci kawodler 6irbi
rini11 zararına, f a,,la •kıil
mui• Jenkleıfoersinler. 

ÜJüncii'se6ep: Bazı ekin
ler topra;ı kirli. bazıları tla 
t•miz tutar. Brığdag, arpa. 
çaflılar tibi •kinler lcirleti
cidir. Mısır, soya. fasulye. 
patates tibi ekinler de te
'1tizlegicl ne6atltırdan sııgı· 
fırlar. Çünk.ii 6a sonuncular 
unetle "ir lcaç tlefa çapala
nırl•r. B• sebepten tarla te. 
mid~nmiı olar. muzır •tlar
tlan 11er lcalmas. 

.'-/er z•man ekin deii#r
se tarlafttrın lcirlenmelcten 
lcurtulmasma lcolaglılr.la im
/etin hasıl olur. 

Dö,.düncii sebep: Her e· 
kinin !kendine ıöre Ja,.stalık 
/arı ve muzır böcekleri, 
lc•rtları fJardır' Agnl elcin 
her sene ayni yerde bulun 
Jıılc.t:~ ban/ar da çoğalır, 
büyü.le zarar yapabilir/er. 

Ögle hastalıklar flardır 
ki, çaresi yolctur. O/sa hile 
buan astarı güzünden pa· 

halıdır. Bu gibi hastalılclara 
ktırıı en igi tedbir hazan 
t.ulagı ga boı bıralcmalc, 
flega bir .ene İf in, baılca 
bir ziraate hasretmelctir. 

Vevlaası/ saydığımız şa 

•irlcaç nbepten Jolagı ekin· 

/eri her gıl tleiiıtirmek /d. 

sımdır. Bu mesele itele mım· 

lelcetimis için çok mühimdir. 
Arazisi dar olan gerlertle 

ve tliinganın her taroı/nda 

ltaşfJaru/an bir tedbirtlir. 
Topr.,./c/arımısı biiıhitjn kı

sır hir hale ıetirmemek, her 

ıaman yüksılc oerimli tııta

bilmılc için (değişi le ıiraat) 

asalünri tatbik ttmemis lıap 
etler. F11.lc.11t ıanu da h~men 
sögl•ge/im ki hu usül 6eli,J 

ıüıel. ezbere değildir. Hanıi 

ılcin gapı/aca;ı belli •imalı 

ve mııntaıaman, sıra tafci,, 
etiilmelidir. Bana (nöbdleı· 
nu) asrılü derler. 

= ==-===-

Şose inşaat eksiltmeni 
Vilayet daimi encümeninden: 

Madde: 1- EkıUtmeJ• konau it : Trabıon - SQrmene 
•abli yolunun 33+ 500 ua 36+21~ lncl klloıaetreıerl ar111ndı 
(1'074) lira (15) kuruşluk Araklı oıbl711lnde 714.30 metrellk 
ıoaa k11mıu1 yeulden loıaaıı 

Maddı: 2-. Bu ite all fartmaae H enık fuolardır. 
A- Ekılltme tırtnameal 
B- .Mukavele projtal 
c- layıochrlık tıl•rl geoel ıartaameal 
D· - Arzıo1 tulanl maktalar Te taklb cedHllerl 
E- SerillOpıl keflf cednll 
lıtekllluin bu ite ait keflt doıy111aı Trıbıoa 

N.rıo ıalldllrlllQUodea lıtlyerek göreblltrler 

Madde: 8- Ekıtıtme: 23-9-94~ tarlbtae ttaadQt eden 
Çaroıruba 2000 Hat J 5 de Trıbıoo HQkQmet konatı Daimi En
cUmeolnde 1ııpılacaktır. 

Madde: 4- Eksiltme kapalı ıerf uıuliyle yapılacaktır. 

Madde: Q - Iikalltae71 &lreblluaık lçlo lıteklllerlrı 
(\056.66) llra munkkııt teminat mektup Yeya mıakbuı n bun· 
dao başka •ıatutaki nılkalırıoı kİpalı ıırflarla uıuU Hçblle 
koyması IAzliadar. Trabzon •lllyetlode bu it lçlo rılıomıı eall1et 
Teiilk.ıın n 1'42 mali Jılına alt Ucaret odası Y~ılkaaı 

Madde: 6 - Ebll1et Yeaik.aaı taleblade bulunıolar lha 
le ınouoden Qç cua evvel lıttda ne vila1ete mür•caat etlecek· 
lerdir. Bu zaman ıarfıoda 'feslka talel»lade bulunlll•Janlar ekıııt 
me1e ıtremlyec•klerdir. 

Macl:ie: 7- Teklif mektupları Jukarıdı S QocD mıdde 
de 111ıh saatte• 1 aaat •neline kadar eocıımende teşekkOI ede 
eell. k.emlıyoH getlrllrrek makbuz mukabilini• nrllecektlr. 

Madde: 8- Postıı füıı &Onderlltc"k mektupların ııihayet 3 
Uncu madde de ıazılı Hata kadar gelmit olmaları ve dış ıarfla
raa mbbllı muaıu ile iyice kapeblmtf Ol81a11 Jlııa aıellr- Poıtadı 
olacak ttabbQrler kabul ıdllemıı. •-• 

145 blsıeal. 
$Qr.meoe lora dairesinde 

26 birinci tetrlo 942 pnartesl 
gQoU ıaat 14-15 şe kadar &fi· 

ltda ıöıterlleo tartlarlı sabla
cagı . 

!: işbu gayri aenkullarıo 
arhrma ıartumesl 1~ birlucl 
tefrin 942 larlblnden ltlbareu 
94.l-J 19 DUmara ile SlrmeDe 
icra dıireılnln mua7yeu auma
ra11adı herkeıin &örebllmesl 
için açıktır. l14adı 7111h olan
lırdaa faslı mahlmat almak iı· 
tlyeuler işbu fartname1e ve 
942-119 do17a 011mor11Ue me 
murlyetlaılze muacaııt etmelidlr 

2: Artırmöya lttirak için yu. 
karıda 111ılı luymetlerln JUıde 
yedi buçug• nisbellnde peJ Te· 
1• mlllt bir baokaaııı temloat 
••ktubu teYdi edilecektir. 

;: ipotek ealılfbi alıı:akhlar
la dlaer alakadarların Te irtifak 
hakkı aablplerini11 ıa1rl meaka.l 
lıerlP41ek.i b4k lar1111 bu,uıile 

falı n murafı dair olan ldcll
ıJarıoı işbu uaıı tallbindea iti
baren yirmi gQn lçlodı evrakı 

mUıbiteJerlle birlikte memud 
J•timlıe bildirmeleri fcap ede
rek. ahi bıl"e bakları tapu ıl. 
clllle aabit olmachkca satış be 
d.ellnta p17Iaşı.a11ınaan hariç 
kalırlar. 

4: Göııterllen cnode artu
mıya l~tlrık edealer artırma 

oartoameıl11l okıuııuş ve lOıum
lu malumata elmıf Ti buul.ım 

temamea kab11l etmiş ad Ye ili· 
bar olunurlar. 

5: Tayia edilea zam1.11da 
haJrl meakul meok.ııl Uç defa 
bıjnldıktan ıoora ea çok artı
rana llıale edillr. Ancak artaraı 
bed9ll mubaaımeıı kıymtttio 
JUıde 7etmlt beşini bulmaz Ye· 

71 aatı, lıteyenia ılacağıoa 
rQçbaol olan dl~er alacaklılar 
buıunupda bedel bunların o 
111ri menkul ile temin edtlıniş 

" Milli lcarunma lı:annH i9 
4 maddesi lılkümco yafııı baki
yeaiaia müaaderetine karar veril· 
mek tazı •ıolirkon maıauH iade. 
ılae karar verilme ıi vcı dükkan 
lupatmata ve dillclı:iD•n k.apatıl
dıtı mütidet zarfıada tiearelten 
meaiae ye büküm hulaa11anın 

dükkana lıhlı:ıaa kaur verilmeai" 
yolıuı oldufundan mezkllr bil kim 
bezulırak doaya iade edilmiş ol
makla bezma ilıaıoa uyularak vi. 
çalıea J•pılao doruşmı •oauada : 

Fula fiata fa~ 1altıfı 11blt 
olan ıuçlaaua hareltelioe uyao 
Milli korunma kanunuaua 3 ı.a ve 
59 3 vo 4 ve ij3 madcieleri m11•i· 
biue lı:eadlaiadeo btf lira ıtır 

para c~z111 alıımuın.:ı ve yodi 
r•• mlddetl• dikiaınıa kapatıl· 
m11ıaa ve bu mltidet urfıada 

tioa;etteo ıaea olu•maaıaa ve 
ıallıteri poliı Fehmiye aatlıtı iir 
kile yıtı ile yedi emi• 11fatile 

bakkal OımH lılı:erıdar• teslime· 
dilmiş olan 7 kilo 700 ırr•m bakı· 
J• yat ada miiaaderetine vo ka 
tileştlktOD ıoara btUı:mb hulaH· 
ılnlD murafı ıupluya ait olmak 

üzere •eıriııe ve aük._k .. kıpahl· 
maııaa dair olan lıillı:üm bala1111-
aa bilyiik harflerle yazıJuak •Y· 
rıoa dükkanm röze çarpaQ yerle. 
riDO yıp•ştırılmHıaa ve 100 k•· 

ruş mahkcıae barcıoında ıuçlu 
A,ıfandan tabıiliDO temyizi kabil 
olmak üıero karar verilerek Hlabi 

yatli C.M.U. maaviD Ştbabettin Ki 
tıpoı buurilo ıuçiuya uıulıa tef. 
bim oluadu. Hikim : i06 

Cemil Bilmaa 
Kit ip 

Abmet Somuren 

Temyiz edilmeyerek 18 8-942 
tarilıinde lcatileıen ve aalııı'• ayni 
b•lunan bu hiküm lDfn edilmek. 
üzere 4 D111ba olarak C. mlddei· 
umumilifiD.e ıuauhır. 

ılıcaklarıoın meemuuodan hz •------------
laya çıkmaıu en çok artıranın 
teabnUdU bakı kalmak Qzere 
artırma OD IÜD dıba temdit Ye 
onuodu iUoQ takip eden i ikin 
el te,rio 942 cuma gUnQ ayni 

aaıtde 7apıl11cak · artırmadı be
dell aabf iıtifealo alaca~ma 
rQçbaoi olen dlter alacaklıların 
o ıayrl menkul ile temin edll
mlf alacakları meemuuodao faz. 
laya çıkmak ıartlle en çok artı
r:ıoa ibıle edilir. Böyle bir be· 
del elde edllme11e laale yapı 
lımaz ve aatıt lalebl dOfer : 

6: Garri menkul kendlalne 
lbale olunan ktm1e derhal TeJa 
terilen mDhlıt içinde pıırftJI 
Tormeue ihıle kararı teab O· 
lgaarık 'eodiıiad•D entl tll 

ytıkıek tek.lifte bulunan ldmae 
anetmlş olduğu bedelle ılmıea 
razı olmaısa ooa raıı olmaıea 

Yeyı bu\unmaı~a hemen yedi 
gUa mllddetle artırmaya çıkan· 
hp en çok . artıuo" ibale ediltr. 
lki laale arasındaki fark n ıe· 
çon gQoler lı;lode yQıde beşten 
htsap olunacak feiı ve diler 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmakııııu menıuriyetlmlıce •· 
lıcıdan tahsil olunur. 

Gayri menkuller yukuıda 

ıoıterUeo 26-lO-g42 tarlacl• 
Sürmene icra mımurlnn oda· 
ıında itbu llAu ve ıoıterllea 
artırma eartnameal dalaeılndt 
11talaeıtı ilan olunur! 

... 



ıs Eyıaı 942 
Veni tol 

l l l n Pıur len ••murıaıundan: C (Y t Al ~ • el A ı' J 
At;tkarllr•a lleparafaÇn· . oa lll mıa omısyonu l' an arı 

rllH1k PJrimeakalaD ae •l· ••••••••••••••••••--•-ı•mı--~'----··-----··-... ------llala: _ 

2280 laJılı kaauaa tevflt11 p 1 '-1 L S 
t•W llDeea kıl•ea tarla ,, azar IK 0 KUrU OğOn alınacak 
k•••a çablak bir kata tarlanıa Tr b s 
11 laluMe 7 kl11ealnlo yın11 ı il ':,n a. 111. Kom. reisliğinden : 

Garıl•eakıhıo b•luadutu l k - oık ekalltm• ile yapıl.. 18000 kuru sııın komut••· 
•Hkl, mıballeal, IOkata na 

1 
Çl

2 
pahıh eOrlldOaQndıo pası:rhklı aatan ahaacaktır. 

••rua · • · 
3 

- Yubamaea bedeli 5-iOO Ura ilk teminata 405 liradır. 
Paıuıa cabat kOrDade Taki 4 - Evaaı kolordu11ua bOtQa e•rnlıoala11nda Tardır. 

tapanaa Tı•maı 926 tarlb n I - r11•rhtı 2 ı Erltll 942 pa11rteıl gQoQ ıeat ı 1 d.adır. 
75 8 UIU•••da ka11th mlıJo;.;aa'~~~erlnUbelll Kin vı aaatta Trabıoa 1at1Dalmı ko-

TaM&r olaıan kı1met : 011 an · 288 

Tı1a111111a 500 lira p Q 1 ki d 1 k Arbrmaaıa Japalı~tı Jer zar 1 a o un o ınoca 
ıa;;::c;a dılreılnde 2, 9. 94~ Trabzon Sa. A l. Kom. Reisliğinden : 
tullalade Ca•a ııaı 1aıt 15 ile ~=- ~:::hldı 310 toa odun ıahn alınaoakt1r. 

1 ltbu ı•yri •••kulu ar· karuttur. 10 edilen beclell 7760 lira ilk temloatı S81 lira 21 
lanaa l&rbl•aeei 5 -9- 9j2 ta. S E 
rı....-. ltibana 942-ta •• ile 4 - ' 111 kolordunun bOtQa g1rolloolar1Dtla Tardır. 
Pa11r lora Dalrffiıtia. her L. ı:. - pı aaarhtı ıı E7lQl 9-l~ paaarteıl anan u .. t tO ao dadır. 
ala ..a wı ~, ~ o1- ıteklll •- b ' 

... ,. •ffi lçiı aÇJkhr. lliı •laıoa1aa morar.,. ti elli gon •e ıaata Trubıoa saha alma ko-'! Jaab.olıaı.rdan f11la •alOaaı acaa arı 479 

, ~~JIDler lşbutart nım111 11 " 8 o l menkul kendillae ihale 
.!.arı --;1!18 doıya 18 .. raaıle an uluaaa :~ .. derhal veya verlleD 

•• ye...,... .. ••reeaaUın. p • Artı 111 icra aemurl I d • mllblel lçlade parayı •erm:ue Uaaı. 
,...n raa7a lttirak için Açık arbra 

11 
u ua ID • kararı teelıoluaarak kandaladu enelu 

JMI ~~::.•eri• Jibtie rllecak a e parı1a çev. yaıı.eır teklifte bulUDaD kimM anetmıı 
ya aUll bi INı P8J Ye Bi t•Jrl•enka)Qa ne elduğu oldllfa be4e11eaJmafa ruı oluna om 
.. 1t .... L- •--1ı. •lı:11.. teaiDat 11 ~" r. ıta tarlaam 2ıBO hi11ede r a z ı o ı m a z v e Y • ••uw w ... 1111 'l'V lu11eai bııltuJmuu hemen 7 ı1lD mGddet 

a lpetek1ab'b· •---Lı Ga•rtmeaa.. l ıı. arhrmaya çı&arıhpea ookuwaaa 
di 

1 1 •~ılaral 1 a.u Qı bul d 1 L_t .. •rL~kadarlana Ye irtifak ba'- •ttkl lll b ll QQ il U ibate edlllr. iki lbalnraıındakl fark 
ıu mplerlolı llJtl •••hl il " fiil 1 ' 

1 1 eıl, IOkatı Duma ve geçea ıiJnler içiıl yazde 5 den 
rlMelı:i baldıranı b .

1 
1
•· b ... p ohıcaaak fal& ve dlt•r u.ru 

••nala dair ltldia:H• e. faiı. ve n_dPaıar lr.11111111 Araaaı lr.ö '" ayrıcahllkme hacel kalmanıeuı 
ta~ ltib. •ı 1tbu ıllı Y- e vaki T mamıırlyeUmisae aheıdaJI tahdlolaHr 

iki ,.. 20 rtı içiade tS4 tarih " •punua Atu•toa madde (181) 
'"' •labitelerile birliLd TAkdl 21 ••-rHııtiı Layallı •ari7etlai1e L•ı..1ı " • •• l ., Oayrl menkul yukarda ıoıterllen 

.. ım;raeleri ieap eder r O UDao kıymet .. Akel taWlrd. L-L• · • Ta .. mııe SOO ı· 24·9·9'2 tarihinde Pazar icra memur 
aieU1iJe aabit olaaddt --.an tapu 

4 
ıra · Juğu odaııuda li l•u 114ıı ve göıtteri 

Pazarlıkla koyun veya sığır eti 
ohnacak 

Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğin.len : 
! - Pasarbkla 36000 kllo koyua nya ııtır tıtl ııtıa alana-~ 

cakhr . 
2 - KoJu• etlnla muhammen bedeli 2~400 llrı ilk te•laab 

1761 Urathr 11tn etinin mutammvn b_.ell 14400 lira ilk temlaa· 
tı ı 080 liradır. 

S - Evaaf Kolordunun bOtOn garnlıonlınntlı Tardır. 
4 - P11ar1Ja• 21 EylQI 942 Pıurteat ıooo uıt ıo dııdır 
6 --=- lateklllerln belli ıon 9e 11atta 'frabıon 11ba ılma 

komlı1onuna mQracaatları • 302 

Pazorhkla kuru ot ahnacak . 
Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden ~ 
t - Pdsarhkla lkl putl hallade iki bin betJQı liralık kuru 

ot satın alıoacaktar . 
2 - Takarrur edecek flıt Ozerlndea yoıcle 15 temlaat ahaa· 

caktar . 
3 - EHaf Kolorduauo bQtOn ıaral:ı.oalarındı nrtlır. 
4 - Pıaarhlı 19 E1lll\ 912 Cumarteıl ınoo 111t to dadır. 
S - fıteklllerlo belli gQn Y• aaatta Trı!>ıon ıııtıa aJma 

komlıyoounı muracaatları 560 

Pazarlıkla kuru üzüm ahnacak 

~ ,., ....... ba-~11 be. atta, =~aaıa Japılıcata yer, len artıraıt şartnameıl llalrealade 
wlar. raç ka· • ıaldaoqı llln olaıaur. il lu malumatı almq Ye bual•rı 

4 ~- ·ı 9 Pıaar icra tlalreılod 2, Ôn teouımeo kabul etmiş ıd , 8 ill· 
JI lfUr~.d:.:I fil•cle artarma 

42 Pl'fe•be IGoQ lll~ IS -~6 ita• n bar OhlDUrlar, 
._.... ek r arbr .. tartaa 1 lt b Of lcra !ıılemurıuıundan: ~: TaJlD ıdllu u .. adı 
lllb ....... ., •e llau.aa ıuJ11• arbr•ı 

11 
t u •aaJrlmeakolQo n ı Tarla ofııo kısmi 1ala•11 ba1r1 meak•l menkul ıç ~efa 

L-L-• at..a.. Yad• bulara ta.._a 1 •• 1 .. 18 
.. _ r DllDlal 4- ,._ 942 ras•r ııro Memrırla;an• ... 010 .. de b 

..... --. "' itibar ...... ...,q IUba J • .. ıarıldık.tan ıuara e11 çok attı· 
lu. oluaar. ile Puar lıra d re~ 6 numara uan : Maki 1aln11 klJODde ıu raoa lbale edilir. Ancak artırma 
" 1 ~ .. ._ da • a ı J J 

1 
re 11 n 10 Pasartla tiicc11rian Ha· bat 936 ta. Ye 114 ve ajuatoa bed~U mubammea k1711uttla 

.. ::•lı:.a it ..,_ •;ıt1ıt:. berkeata ı:r!bum:aaıraııad~ segin Sarııa SO lira il• fa· 931 tarlb " 31 numarılaıda kı· JOade Jetmif beıını bulma '8· 
• çok art.ar .. , ilaıle ed'I' tır. llADü Jalllı olaaı lçla açık 1ıtlı lamallla otalları Ra•lı H J• aau., lal•J•ala aıaaaaıaı 

4111lı: artar.a L-d • • ır: la lllılı ardan faz. is ve masr•/ oermı;e iorf• rDçbaol 011&1 cııger alacaJuuıt 
... a, ... .,... ue ... •ubı.. ltba •at •l•ak lıU1ınler lu Paser kasasının Hoıne- tdebmet ve Hasan ve Muıtafa bu&uuupda becbu buaJana o 
...._. •e Ja .... ~·~it betlai .,._ farlaıme1e •• 9~2 _ 6 ile •Doterek i•Jrl aa6a1Lul ııe temha ıcW-• .. 
~ -..L--• .., llbJ .. i• -•-. -1• •uıaaraatıe ıira lcögü.lden Molla Hasan Tı-amı 1400 liradır. -. L•~- ~,.... elaa t1i ... .... •ıaıarly ti / - aJ.aıcıklAmu111 •ec•uuatlaa fH· ;;.. .............. •::...alaoak· 2• =::acaat 8lllltl141lr. , e • •iu/larından smai/ o;/a Of lora d1lrtıl1&de laJa ÇıkmıtUll eD ÇOk artaraaıa 
~il ile teaa. ed'; • Juılı &ı,::ıa lttlrlk ip ıakanda Mastof a Arslan lıalclcıtttla 8 blrlaol teırto 942 p111rteıl teahnQdQ bakı kalmak Duıe 
!!"r~• ;:•~ fada~! ~~~·,~!:!_ '!:11'!:bl::.b~aauua gapı/malt.t~ ola11 icttı ta/ci. g&lJIO aaat 14-1) ıe kıtdar &fa· arurma oa &OD Clıba temdit Ye 
,... -. -.... - ........ ta ldall - -•.aba te dl • bintle 1 l&dll ıoaterllea 11rUarla satıla· oouudu &OoQ takip edeıı 19 lalrla 
... ....._ ı. ._. art.,.:. a. IPGte& lllalbl ~leeektırcı2'> cıaaı. el teırla 94ı e o a o a 1 aı 
lllta .. oaaı 1~o1,. • 811 r1a:: i:.ı:=--~ •e lrtllak ==r Bor,Jııge ait l>ııl1111•11 ilci !: 11b1ı &ıtYrl aaeakullıtrıu ıaatatt 1•Pll•ca1t ırtarmac&a oe-::._tta J•Plla•t .,ta! &OaQ IJDI rıoı laQ~ ~ u&J! lcıt 'a ıagri menlc11lde lc.i lalı· ıartarmı pr.aaweıl ~ E11Ql deli aabf tıtayeaıa aJaca&uı11 
~ latl,_. .ı-~· hdell •laa lddlaıaruu ltb •• llaaarafa dair .e•i 1,1,,,,,,.,ı,, laacis .,. talı· 9 4 2 larlblodeo ltıbareo rQçbaol olan dlter alıaatwarıa 
~ ..._ldara. •- raçlıaaı lt '>ueıa ylr11a1 a llhtarllı&nclea 94:l - 7 l'umıra Ue Of o 1ıa1rı meakuı 11• temta MU· 

...._ ~ • ranı-•lr.ıd •lllblteıerue 1ı1rC:. lçiude ...... akı diri lcıgmet maameleai ga· ıcra dıirelinıo wuıııytıo au••· ••ı ıtlacıtldarı mecmuııadıa laa 
•11-dacı fllla ala .. klan•ıı .. l Udlrmeıert leap _:-uarıı•Uml pıimıı old•i•ndan 2()()4 ıa. u11111da berlLeıla aıOrtıbl!meal laya çakmak .. rtlle ea çok artı-
• tek iftar- .:.'*IBaktartile •• laakıarı tapa ........ •r. akal hal ı · ıç L iP.la açııuar. h&a11a 1aııu u&aa· raoa Uıı11 ed1Ur. 8ö1I• .. lr ıı.-
le Wr ~ •diliı L• 4ıkça ıabf bedeual ~e lablt olma ıı ı ıcr• •• i1 iiı ~anan• .. • .,.. 
J•l!dla ..... 

1
tlcle ~ ~Y1• •arıo kalırlar. • P&Jl .... uuac1uı 

10
.:1 ıardao taılı mıltlmat auaak iı· del elde edluaeue laıle J•PI· 

1 
~ •bt tal.bi _. ....... e , Gaetaru. ~ nci maddesi mocil>ince Uyva&er ııbu ııutuıtmttJ• ,. 1allln Ye sallf Jalebl CIQfer: 

.... ._.rn ._kul 1r.-..1ı-. '· atUıa& ...._ ':rbl1lnde arbrmaıa namın.a ıönderil•n tleoet !ı'4a-7 doa71 aumar11Ue me 6: Gı17rl meok.ul kea.u.tae 
~ ~ de~ otı .. -. •e ı1a raa tartllameelJd varalc.sıntla 6or,/•1&a1t atla- wurıy4'timı:." wuı11caat •l11tttlilalt. Uıale oluoao klmH dırbal HJ• 
._. 1h:_Wet ...._ 91 Ja •• bGaJan te am.ıa •a&Gaatı aıaı, :t: Arlarmıty• lftll'ak ıçlo JU· veıueo mQbaet ıçlade par&Jı 
il•# 1 ık bra;, h.r'!l' .. ,. .. ._ ltlbu ':::1arlı:aba1 etme paza11 t11ra/la11na ıitmiı karıda 7aa111 k1)'11&"tuı1rı11 1Uz.ae vermeıee ınaıe karara fub O· 
ııu_ L!. • en.ı.. •'---~alı: 1 TaJta ec111 • elt1a;ıı11,on tı61iı· atın mH· Ala b & 0 ll e1 pe huıara.k. k.eotitılaelıa enel u 

.... 

.._ ........ l.L..._ . .?..,.._ •-L. ...lı:lll •- .._._ eabatırdık&allaanda -- J8u UÇU U Dil d D • J 91 ' 
L-.. ._. ..._ -• ...._._..., ..,, - •-.r·• LA le .5l · L 1 b ı J8kae.k. leklllte bulaaaa klatM ...... ı. al --. 11. •• cot utıru. Uaaı. taa aoara ~ur ananan ncı ve nıı· 1• mm bir aükı .. ıa ıew oal 

••••ve 
7
':i!i raaa o&-. ••1'-& beıWi •1llaa ed1Hr aaeaa kuk. •salü mahalcemel•ri kcı· ıaıktubu teTaı ttdıusC4tlUlr. •ratwlf o1duau bedelle alaaııı 

..._ '""-1a .. lr~~ Jetli !.~ 1abadt IMıtbaı -=·-~!-.U. nanıınıın itil n"'i mcıJJ•'•rı· ö: lputek aıtalbl atı~aklılıır· ra:ı.ı o&mllua uoa ra11 Oiıauaa 

...._ U-a. ••'• .~V"'P .. çok ~ llleı.İıaala.eeilAa ~.•eıa • 9
•

51
... la cUaer aUkadıarıarıo ve ırlllıtk veya buıuuma-.a laemea JtMU 

a.__._._ 'UI. 1 lLI __. at.-9",_. flle- Olu lflUCilJince iJanen IJO•&llRa•ı• h 1r., bl l 1 IUU &0U mQdeletle llrllrm&JI Çlklrl• 
.... 
·---·fark Ye I& ...... ......._ --uıar .. o A bıılaıaupta ..._ ... el ,, ullaal 18 p .. ru.ua K•)f wea --..a_ -..... ....... rt - u·•o.rı ·• ... .. "'1 ı hoı uııa... up eo çok arllraaa lbale tcllllr. 

f
-•- '~ ..__ .. :- L-~'...-, ı*'·1-- eeıa ... , aa-!. __ IDeQkııı u. •--·- na le.arar oerilmi• olJ•ı·ıın- :.... u .. tS_. ... a .. acau ..... "' ı - w. ....._~"':98 o~ ıaııa:. ~ lllecına.,.'llll--::'- " 111 fıall ve m11rd• aaır o.ıa11 ıuGl· ıu laauı araıuadıki fark•• ı•· 

-.. - .. - .... .,...._ -. dan iıb!J ilanın 11e11i tari- 1 l 11 Al •• çea &Unl~r lçlade JUzde ha"t"a 171* laik .. laa •• tararlar "ala~tldt ııak1 ı.-ı~.'Vok •rtıraaıa aa.laraoı tDU ıaao ıaU ıu .. eD ı... ~ .__.,etlaia .. eet11L_..~k.ı111 .. ~&ao 111a ._ .. _ ... ~, tlaere ubr-- lairı'•" itihren 6;, ,,, için· bareu ymaı aıııu ıçaaaa evra~ beııtp Qluoaoak fam Ye diler 
,.... ... L "' -. - , - d bi 1 il b 1 1 zararııır ayrıca bQkme bacet 

....,__.._ ·.- ır y ıa,ıı ~ ır na .,.,,..... 1 d kılma1'111ın ••••rlretlmllce •· Bit .,.._ t ......... ,. 1 llll olaa '-ıo..n ... _ ,• ıo lııci ıllatı e icra daireıine ıelerelc mu. t~ er e ır1 ll" WelllUl' 
·~ 25-9 alr.arda alQ Ubrllaada, ayıaı laaUa •ega bit t1elcil fÖnderere/ı. JetlmlH wu.auııaeler lcap 61 e· IJeadıa la&l&U oıuaur. 
Paar lera u_-:-942 ta.•a.ı_.. J•aı. alaeatıaa rll .. ~.u .. bt ı.te rek akıl bılde balL1arı tapu ıl. 
• a..a.... --ı-.. ._.... •la.ıaklaJarala c--. oıaa dit gapılan haciz ve talcdiri GıJrl mıllk111lır JUbrlda 

...- Ula .Lt-ii- --- ı ...ıı... aı..!:~ •••kaı ile te-~~ ctllle sa Dil Olmaoıkca il lif be· :::--- ~--- art.r.a r.:.ı.lklaak ~ ıa aecmaund;;' /cıgmtl muamelesine 6i1 di· GellDlO paylıtmaauadıto bat1Ç &öateıılea 8 - 10-94~ tarlaele 
~. ......... edllir, SO,ı.-.:, çe>k arbraaa 111.ce;inis Vatla bildirmeniz kabrtar. Qf icra memUrlUI• oda· 

~~ Uaaı, Ja-ı bedel .w. 
1 61 . le le l t: liOlterUea ıoode artar· aında ifbu Uıa ve ıoeterU•• 
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