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Afrika da 

ftalyanlar 

f ngiliz çenberi 

İçinde! 
Kahire 23 ( a. a. ) 

Cepheden dönen bir subayın 
ifadesine iÖre Bardiyayı 
müdafaa eden İtalyan kuv
vetleri ciddi bir surette su 
ıuılukla karşılaşmaktadırlar. 

Y egine şansları denizden 
İmdad cdehilmeleridir. Hal· 
buki bu tarafta da İogiliz 
dönanmaıı daima müteyak . 
kız bir halde bulunmaktadır. ____ ...., __ 

Hitler için 
Bir süpriz ! 
Londra 23 ( a. a. ) -

Taymiıio diblomatik muhar· 
riri yazıyor: Hitler ltalyaya 
Yardım busu11undaki düşün· 
cc ve niyetlerinin ne oldu· 
iunu ihsas etmiş bulunmak 
tadır. liı,iliz veı Yunan mu
vaffakiyetlcri Hitler için hiç 
füphcıiz bir •ürpriz olmuş
tur. Bundan evvelki hadise
ler, kendisini bir ıürpdz 
kuıı.anda bırakhiı zaman, 
bey' etler dalına meseleyi 
t"dkik etmek ve mukabil 
taarruzu büyük bir ihtimam. 
la hazırlamak için vakıt 
bulmuştur. ---·--
Parti Müfettişimiz 

. Cumhuriyet Halk Parti· 
11 ~ıntakamız Müfettişi K ay . 
•erı ınebuıu Ahmet Hilmi 
Kdialaç Pazarteıi günü Bele-

ye r · · 
b 

eıaıaıiı. Muammer Ya· 
run ıylk'- b' . c· .l.q ırhkte karadan 
ıreıona . . 1 d" gı tmış er ır . 
~ 

Vatan temsili 
Naınık K 

bilyOk fa' . ~ınal gecesinde 
re'ıi Halkırın_ Vatan veya silist 

C\'1 te 'l k rafından ınıı olu ta . 
ınu"•ffalr 

ıil edilmiıt· ıyetle tem· 
ır. 

Gençlerimizi tebri•~ d . 
" e erıı. 

Parti Reisimiz Ali Rıza Işıl 

Vilayet kongresinde te· 
şekkül eden yeni idare hey 
eti cumartesi günü Partide 
toplanarak reisliğe tekrar 
/ili Riza lşıll seçmiştir . 

lf /J Rıza 1 sil üç sene 
merkez kaza ve yedi sekiz 
seneden fazla bir zaman
danberi de vilayet idare he· 
yetinde bulunarak feragatle 
çalişmış ve geçen sene de 
rei'>liğe Sfçilmış ve bu müd 
det zarfmda vazifesini ken
dinden beklenildiği şekilde 
dirayetle başarmıştır. 

VilayetimJZin temiz. duy
gulu. tamnmış ıtibar/J tüc· 
carlarmdan olan 11/i Rıza 
Işıl parti ve memleket iş

lerine ötedenberi daima 
kuvvetli bir muhakeme ile 
bağ// ı-e derin bir Vukuf 
peyda etmiş ve herkes ta
rafından istisnasız olarak 
sevi/m;ş, iyi kalpli. çok ça
lışkan ve mutevazi bir a;
kadaşt/f. 

Yunonistonda 
Ş nlikler .. 

Atine 23 ( a . a. ) 
Himoranın istilası şerefi

ne bütün binaların üç gün 
müddetle bayraklarla dona. 
tılmaıı emrediJmittir. 30 su
bay ve 800 erden terkip 
eden 153 üncü siyah göm. 
lekliler taburu bütün leva
zım ve techiza tile esir edil · 
miştir. Bu tabur Aroavut . 
lıığa Kanuouevvelde gelmiş 
bulunuyordu. 

----uıu---

lsviçre de 
Bombalandı 

Bert 23 ( a. a. ) 
İsviçre genen kurmayı teb. 
ediyor: 23 kanunuevvel ge
cesi yabanci tayyateler mü. 
teaddit defa arazimiz üze· 
rinden uçmuıtur. Bu tayya
reler şimal istikametinden 
gelerek ıaat 20 kırkbeıte 
Ziirib üzerine yangın ve in . 
fitak bombaları atoıııtlardır. 
Birçok binalar ve dcmiryol-
larının elektrik kabloları ha
sara uğramııtır. 11 kişi ya
ralanmıştır. 

~~ 

TEMEL NÜCUMİ 
GÖKSEL 

Edirne mcb'usu eski be
lediye reiıimiı vcı değerli 
h<:.mşerimiz Temel Nücumi 
Göksel dün akşam güneyıu 
vapurilc ıebrimize gelmiıtir. 

Teme! Nücumi Göksel 
onbeş giin kadar aramızda 
kalacaktır. 

Par tinin bütün işlerine 
yorulmaz ve devamb bir 
faaliyetle saf/lan bu münev· 
ner ve değerli arkadaşımıza 
daha üstün muvaffakly,et 
fer dileriz. 

S'nemada Kargaşalık 
Sin m a sinema olalı böyle 

kargaşalık görülmemiştir. 
İzzeti nefse hürmet şöyle dursun dayak 

yiyen yara alan bile var r 

Gündüz bayanlara açılan 
sinemada in tizamsızlıklar, 
kargaşalı klar ve şayani esef 
vaziyetler olduğu okuyucula
rımızın çoğalan şikayetle
rinden nlaşılm ktadır. Oku
yucularımızın ifadelerine gö
re burada hakim olan mü
liiha şudur : Para gelıin de 
ne olursa olsun J 

Muhtelıf cephelerden din· 
lediğimiz şikayetlere g{)re 
vaziyet şudur : Kundakdaki 
çocu.klar bile kabul ediliyor. 
Aynı loca ayni zamanda 
ayrı ayrı ailelere satılıyor 
bu yüzden kargaşalıklar v~ 
izzeti nef i hırp byan çirkin 
vaziyetler hadis oluyor. 

Rasgelen para alıyor ve 
bilet yerine ayaküstü bir 
parmak kağıda loca numa
rasını yazıp veriyor. Sine· 
manın istiap kabiHyetinden 
bir misli daha insan giriyor, 
rasgelc tanımadığı. ıunuıı 

bunun locaıına aokulmak, 
başl arına, omuzlarına aban · 
mak ajota umuru adiyedeo! 
düş o, kalkan, itilen kakı. 
!an, gürültü patırtı, her şey 
me' cut. Ne bilet vermede, 
ne t .. şrifatta, hasılı hiçbir 
tarafta iot!zam yok. Pazar 
günü gişe önündeki çocuk 
izd. hamı da ayrıca zikre şa· 
yandır; çocuklar, nihayet 
itiiip kakılıyor, dayak yiyen 
oluyor, derken sökün başlı· 
yor, bu kargaşalıkta düşen 
yara alan çocuklar oluyor. 

Malumya, yalnız para al· 
mak kifi değ.il, intizamı ve 
istirahatı da temio etmek 
lazımdır· He!o gündüz müş
terileri sırf bayanlardan iba· 
ret oldıı~na göre daha zi. 
yade dikkatli olmak lazım
dır. Fakat ailelerin ~eref ve 
izzdi nefisleri, bjr parmak 
adi kağıtla rasgele para 
alan ve güy;a tqritatcı olan 
çoluk çucuiun iti deiildir. 
Batıbot wakaa1alam bu iıi •• 

Sümerbank 

Yerli Mallar Pazarı 
Trabzon Mağazası 
Evelki gün merasimle açıldı 

Sümerbank yerli mallar den birini de bugün burada 
pazar1 Trabzon mağazası aç_m•kla mubahi bulunuyoruz. 
evvelki gün belediyeye ait Hay1r/J ve uğurlu olsun .. 
iş bankası binasmda me- diyerek k o r d e I ey i 
rasimle açıldı. Bma Türk k e s m i ş ve bundan 
ve Parti bayraklarile süslen sonra bütün davetliler içeri 

' mişti. girmişlerdir. Bu merasimde 
Evvela bütün davetliler hükumet, parti erkam, ik

saat 15 de bina ö 1ünde tisat ve ticaret vekalet/eri 
toplanmış ve Vali vekili ve teşekküller mümessilleri 
değerli mektupcumuz B. ticaret odası ve gazetemiz 
Behçet Ertan, iktisat Veka tahrir heyeti. tüccarlar ve 
Jetinin bu büyük eserinin halk hazır bulunmuş ve açı. 
normal piyasayı muvaffa lış törenine çok hararetli 
kiyetle teminde mükemme- bir alaka göstermiştir. 
liyetle nazım rolünü ifa Trabzon mağazasmdaki 
edeceğini tebaruz ettir~n satış• arzedilen bütün mal
bir nutuk irad etmiş ve far davetliler tarafmdan tef
.. Memleketimizin iktisadı kik edilmiş ve ilk müşteri 
bünyesinde baş/J basma bir olarak Hüseyin llvnr Sağı· 
varlık olan sümerbankın roğlu bir bıttaniye satın 
temin edegelmekte olduğu almışt/f. 

büyük faydalar cidden şük • Trabzon mağazası mü· 
ranta zikre lavıktır. Bilhas dürlüğü tarafmdan davetli
sa yerli mallanmıza rağbe· Jere çikolat; limonata ve 
tin artınlması Ye vatandaş meyva ikram edilmiş ve 
/ara ucuz mal 11-erilmesi bu s1radt1 yeni müessese
m a k s a d I I e muh- mizin müdürü nezih ve ida· 
telif yerlerde açmıs olduğu reci gençl11rlmlzden Osman • 
yer/imal/ar pazarmın fdyda Dursun müessesenin istih· 
lan da o nisbette yüksektir. daf eylediği g11Teyi ihata/J 
Her şeyden ziyade memle 1 bir görüşle izah eylemiş 
kette piyasa vaziyetini fes 

1 

ve davetli/eri saygı ile se
bil eden bu müesseseler lamlamışt1r. 
-~ --= - - - - Merasimde gösterilen 
I' geniş alaka Trabzon mağa· 

1 Dogd. ı.ık9~ 1 zasınm büyük bir rağbet 
' .../ bulacağım kat'iyetle ifade 

Büyük 
Vatanperver 

Büyült Vatanperver, Büyült 
vatın Şairi Namık. Kemal'i yad 
ettik. 

Yarım Hırlılt ömrü içinde, 
kendine tevcih edilen rütbe ve 
ni~anlara, atiyye ve ibaanlara ide· 
al ini ve eng'n r1:1h1:1nda ltaynayu 

Vcttan aşkını t~da etcniycn büyük 
ve layemut vatan evlidı, N mık 
Kcmal'i .• 

Ahl~k üı tünlü~üoü , s c ıye 

aalabetİDİ, vatan ve millet m ..ı ıab 

betiDin zirveleşen şeklini tt msil 
eden Kemai'ı .• 

Kar1Dlıkları ti mşeltliyen ve 
kitleyi ruhuDdan kavrıyarak ı fea 
lioe ıürü~liyeo büyüle ltu\' ıeti 
yad ettik, ruhunu tui c ve t ,ı;diı 
eyledi&., 

etmiştir. Bütün halk, Trab-
zon mağazasmm bir an ev· 
ve/ açılmasını bekliyordu. 
llçıbş günü bir hayli satış 
rapl/mışt1t. 

Kahraman 
Erlerimize 
T rabzonun kışlık 

hediyesi 
Trabzon kadınlarının 

kahraman erlerimize hazır· 
ladıkları kışlık fanila~, pa · 
muklu , çorap hedilerinden 
şimdiye kadar 5250 parçası 
Kızı!aya teslim cdilmiıtir!. 

Hazırlık ve teberrular 
devam etmektedir . 

Vilôy t kongr si 
Münas betil 

T zim telgraf la rı na 
ğelen cev plar 

Hilmi Kalaç 
C. H. p. Kongre reisi 

Trabzon 
C. H. P. Vilôgel konıresi 

münasdıtilt JıakkımJa iıh:r 
olun•n sa,.imi duggulara te1e •• 
kür eJır başarılar dilerim. . 

lsm t İNÖNÜ 

B Ahmet Hilmi Kalaç 
• Kayıeri mebusu parti 

Müfettişi ve C. H. P · 
Vilayet kongre reisi 

Trabzon 
r;·ı • t C H p kıngresinin 
ır z agı · · · 

içtimaı miinasebetilı izlıar buy· 
. . t kkür eder rulan lıusıyata eşe 

baıarı/ar Jilegırek ıagtılarrmı 
sunarım. • • r· B. M. M. reısı 

M. A. Renda 

c. H. P. Vilayet kongresi 
reisliiioe 

Trabzon 
' Parti çalışmalarının •n mts • 

~ı '-- üzün ta . ut htıdiıtsi oe u ~•m 
h11.kkuk u go/u,.Joki ileri .lı~re· 
ketlerin. kaynağı ola1t "'bla!J

1
.•
1
1 

. kJ' münaseeııı kongresinrn a al 

arkadaşlarımın ıösterdikleri sa• 

I t kkür edt.r mimi Jrıggu ara eşt _ • 
. - 1 · · Jen openm. hıplnızin gaz t.nnızcı , • 

C, H. P. Genel se~reterı 
Erzurum meb usu 
Dr. A. f. Tuzer 

B. Reşat Köprülü 
Beş yıldan beri inhis~r: 

lar Başmüdlirlüiil v~ıifesın~ 
derin bir ehliyet ve hyak~t 
le ifa eden Bay Reşat j{o~ · 
rülü ahiren Kocaeli başaıu 

· olun· dürlüğüao naklen tayın 

muştur. 

K.. "'lü Trabzon 
. Reşat opru , . . "h 

1. t"'utüolerimiıın ıstı . 
menşe ı .. 

ı mübayaası işlerınıo 
ıa ve . · k. 

1 "'t kamil bır ıo ı
her yı mu e. ine amil 
ıaf seyri takıbetmes k fark· 
olmuş ve satışları pe . 

. t ·n etmış. 
Jı yilkselışlırle enıı 

tir. ~ 1 k 
Kendilerini ugur ar en 
. ·r Jeriode de mu-

yenı vaııre . . 
ff k. tli ve verimh neh · 

va a ıye · · 
l modan emuıız. 

celer a aca6 • • 

R t Torun şerefıne 
Bay eşa 

. hı'sır memurJarı 
d.. kşalJl ID 
uıı a ' Ye iJyurtta bir 

tarafındao, ş . · 
d 

'yafeti verilmış ve zı. 
ve 8 zı ok samimi 
yaf et esoa~ında ç 
hasbihaller yapılmıştır' 

Fanilerio eriıemiyeccfi lıı , (e

raıat ve ceHretle , osrar d olu 
fitne ve feaat dolu, hakıızlıL d..ıl u 

Hava Kurumuna 
ıeri devrin ( Zıllullibı fil iı m ) 
lerine, hakkın ve halkın sesını. en 
lıahbar ve dehşetivor bir ~ k ide 
yükıeJteo, duyurtan bu vat ıı f o
daisiDi .amalda zevkli bir v taa 
vuif eıi yapmı~ buluauyoruz . 
Ne ilabi tecelli iti onua buan Cev 
bore,bazaa yaralı arslaoa beue tti~i 

miHet, devirlerden aonra bir İ)!er 

( Kemal ) Je yüceldi ve tif., bul
Ju. Ve zülua lı:öpeR-ine, baoz.c- ttiii 
aultaa'Jar da •ultaddcr akib tle
riai ••• Na•ılt Kemali aaarkoo, 
Cumburiyetia biaiıiai de iı; içe 
anıyoru:ı; ruhları ıad olıua . 

ÇULHA 

Halkımızın f eberruatı 
. . .Abdurrahınao ul91 

Lir" EHmııı 5 .Salih Altmı~dört 
ıoo Abbu relihi 6 Ha1bi Serdar 
60 Lok•ntae ılar Cem~yeti 5 Hakki Erdq. 
30 Yakup Y•lı:up Reıı 6 Ali Riza Velı Mehmıl 
29 M•dl'Di Sanıtlar C. 5 kıla 
23 Rahıni Nemli 38i O ıe Jlı:i yek.On 
'.2:> Sezmen Seyit Ali 4-;'74 5 ı;.ve 
20 Mıbmet Türkotlu 5 l58 50 Um11mı yek6n 
lö Zehra Karadeniz - -~- c=:.--
10 ı ••• il Yılmaz Gençler kulubunda 
10 İbrahim Horulo B kş "m G .:nçlcr kulu-
10 Ziya Karalı:ullukcu u a _ , . 
ıo Oı•1a Karamustafa buuda uuıuını hey et ıçtimaı 
ıo Ma.laaet Bekir Ôulayı 1 caktır. s Ta'9ıl• Nt•li yapı a 

--- .... 
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MÜJDE Gayrimenkul satış artırması 
MlYkii Cimsi U•unıı M. N. Tamu:ı.1010 mesnhaeı WIHe K. Hra 

K: SAHİR Tiyatrosu lyllt aa•anıkH Haue arıH aııı :207116 htışe 
itioarlle 19266 WHeli 
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278 

•• ,. 
" 

58 M2 14 

7CliG .. 186 
9HI 

" 
2:J 50 

Ul9 .. 37 ?5 

Vere., irsi değildir. 
)) " " .. " " 121:19 
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Zafiyet etlce l ver m is· 

didadı olanı r hasusı sıhhi ted· 
birlere m rııcaat etmelidirler 
Açık bn , gnaeş, idman iyi 
be"l n e . Yftuhz bu t dblrler 
birçok l'ere 11 çocııkları tabtl 
hr ta iadeye küfidlr; zlrn bir 
yaşında çoc•kt verem mfhıt S· 

nuodı rutubetli ve gayrisıhbt Arka Sokakda Ternsıl . » V111loğlu Çahlı~ıa ıs 111111 ıutıarlle 15 hlıı. 9'4 

bir eyd Ot raıı bir nll oa bir » " • " " " " 742 
" 
" • 

2757 
919 

• 
" 

25 

" 
11 

)) " • .. • • • " 9! 3 • HlS8 • 16 75 

çocuğunu orada nreaıden °1• lerıne başlamışdır Çağ- Defterd rlıktao : 
m lerlae şablt olmuşlardır· Yukarda ıhu ve eYıdı v. ,ut ıı el ri d hudut ve alre 1 yazılı gavrimenkullerclek.i hazlae 

Verem n•sıl sirtıyet eder layan TiyatroiJDda Dir hlsı si bed lle•i p in fi ıımek şutllo 14-U-640 t rHıioden itibnren lö glln müddetle .,. açık 

dır. S nralı:ırı ise ç k gOrUlür. 

J. Balgamla ı artırma nsulilA mUll!:iv tlerl tı•lılıt 9tkırılmıflır Talip olanların ytlz1e 7.5 dlpozito akçelerile bir-
Ver mlo bas\lt ~iy+>eekltrle Saat 8 de başlar . lıkte ihale ıtn ıı ol o a -12-940 pazutesi ~Unü s ııut 14 de &ertertlarlıkta toklonecak komisyona 

mnrscaatıa~ı. ~ 4'-4 
yQcuda glrebmr: snt, koymok, ------·--------------------

ÇUakü bekiz yaşınd n t zln <ı· 

lıuı çşcaıltlarıo yazda 86 inlo 
kd lerine ks riya gizli, m l' 

ıli vey gayrl'1levzli verem e. 
aıerleri bulu muştur. 

ter~yn~. et. Foknt intıtom baş ı K 
he sebebi biç şnphesiz hnsts- ovurm 
Iıırıa balgamlarıdır. Menten cnr Mot. Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

Satın alınacak 

sn e belgnmlarrn yahut liuru· J - Pazar11kl1J 50v0 kilo kavurma satıR alınacakt1r. 
muş tOkOrBklerio, h~stal.ırm 

Blaaen l h " Bu ha talık 
bnoa b: mirastır. Benim lçlo 
tımit kaim mıştır , demeyiniz 
bed"ni ı ilvet:aizın seb lerlni 
arııvıp ooları oıs. t Q'e çab 
şı ız E~er gögUııUonz çulrnroıı 

oksUrtık nObetlnirıin sııvurdrığu 2 - Tahmin edilen bede/! 4600 lira Temin tı 345 
tozlardan veya ihtiyatsız hir ö ı lirad1r 
pOşt n sirayet eder. Bllzen da I 3 lh11lesi 30 12 - Y40 P6ZtJrles.1 günüdür. 
kedi ve köpek gibi cbli h Y· 4 istekli' erin belli gün Gümü~af1l'de il çkeri. s•tı· 
v nların birer slrııyet vasıtası nalma Komisyonun,, mür calftları 
oıd1ı1ğa vakıdır. 

id .naa v ııp >rı OilU d ıldurup 
\'tı v ,r y p ~ bakımız O 
tururkeo aya t dururken, y • 
r rt< ı.ı du t vncudn dik tutu 
LUZ d rlD d ri, lJ f S olmağıı 

ııh~ıoız M kO gec ve 
gur d z ııçık havad:ı bulvaunuz. 
:::,ı h t ~ug ylr buton i.l1atlar· 

• v :ı:ıı çl 1 .uu . uretlc is 
tiku lı u.n çtnr tudı:.ır ve ibtl 
fdltıı ouluu ı:ıı yan s :t üi bUn· 
yeıı ole a ıtmıakloden dahıı iyi
olur. 

Kafi derecğde hava ve gıı. 

oeş ıwıyıın f11brlk11lorda ç lı 

şan iı;u&ııba ık lşcller arasında 

p kç tk ö Um vak nları gOrUldll· 
gnuaeu fuorıkııl rm niz mnıım 
l~ti b-iZI ~ıuni tedbirlerin t t
btdllı inuv eyle ııektedlr, fil 
kal k.u ust sııbııdıı yupılacalt 

2. iyi pişmemiş ~ti~. 
V re la bzısili pek yUk ek 

dercced hayatiyete maliktir. 
Mid usare i onu yokedemn. 
70 santigrat hararet 414'receslo· 
de on beş dak.ikıı ıertıod ~l· 
meili kabildir. Bununla .b raber 
73 harar ' t d r cesiolle plşirilmiı 
bir biftek parç1tsının tçlnde ya 
şıydb!ldiği görlhı.ıUştllr. Kaaı 
pıbtıl ~mayıp reoglol mubafu 
elyemiş olaa pişmiş bir et, tan· 
Jı bıısillerden ıalim tlı~lldir. 
vocııdun harlclode ve mu.alt 
şartlar dai.llinde bu cllnum~ 
UQ dört ay yaşıyablllr; buna 
mukabil doerudao doğruyı ın· 
o şlo eualarını maruzsa birkaç 
ıaatte öllr; takat al~lad -lr 
odad şiddet Ye kuneti ıııol· 

maki b rab r iki buçuk. ıy 

vlruslyethıl mı hofazıs eder. 

3. Süta ait şeylerle. 

duna .rnkuJllf ÇJK 1~ Vardır! 

P..ıocc:ıreıtırı ve Karyola! rı ıb • 
le edtıu çıfttır çlftt~r, bazen ç 
Çf'r llçcr oifioirrnhı u:ı;tDae kOn· 
wuş pı-relelc:ır, mızı yerlerd te Hııyv ouı ıteııdısl veya ona 
aaar eıoaıuı k pttll a!kovlar baka lms veremli hıe yol 

mruuuy ststemındc otrarı ka ba iller süt, kaymnk, tereyağ 
pılı yııtıuunr. çuk kalubııık ttl v p nirle de bul şabllir. Umu-
leleria içuıde uturduıuurı gUot'Ş mly tle ineklerin yllıdu otuz 
görw~z odulur son dtrt'C • ıy ııa kırkı veremlidlr. Çırtılk Is· 
ıtıutınioır. Kur11ullk, tin::.ııı au tibsnlGtı mOstetıllklo eline var. 
gutur. Glloefio gmnellığı, bıı marmad11 evvel birçok ellerden 
' oıq bJ1 bol dubll o!ın dığı geçer eğ r bir veremli klmar
baryerde vetem vefoyntı daima den bulaşan birkaç mikrop sn. 

Gayrimenkul • 
ıca ortırrna~ı 

Mahnllıasl Ciosi 

Yeoıcunıaiba :a aı ·a ve ottvk 
.. otlıık 

Defterdarlıktan : 

Mllttan E ki lcnrı 
H Ar. •o. Mevkii Jir11 K 

1 70 181 'l C phAaelik 22 50 
70 t 791 Kuzgunder ıo )O 

Yukud8 cıns ve eYliafı yazılı gayrimenkuller 24-12-940 
tuihlod11a ltibarea 16 gUa lçlade Yfl ııçık arllrma usullle blr sene 
mOddetle icara Yerilecektir. 

lhale 24-12-940 doa 10-1-941 tarlbiae mOsadif Cuma ıO· 
on sut 14 de yıtpılacatından talip olaolımn VP.vml mnkilrdEt Ye 
yOzde 7,ö munkkat temloıtlarlle birlikte defterdarlıkta topla · 
nacllk komisyona muracaatlnrı . 1--' 

Pazarlıkla Soba satılacak 
Belediye Encümeninden : 
Dairede meYcltt odun ımhalıırı peıarlıkln ıutılacığıadım ta 

llplerio Sall H Cuma günleri aoat ( 16 ) a Belediye ı:cnm ııi 
ae mnracaatları lltn oluour. ı - 2 

Trabzon - Erzurum ve T robzon 
Bayburt postalan eksiltmesi 
P. T. T. Müdürlüğünden : 

12-12-9H> torlhlode knp:ııhzıırt usuıo ile ek lltmeyA korıu. 
luo dotru Trabzon-Erzurum ve •rrııbıou-Bayl>ıHt PO telamıa 
talip zubur etmedltlodırn 27-12-9~1 Cıı. • gllntl saat o d ı ibn. 
le edilmek u~ere 19-12-940 taribhıd n ıtlbaren bir batta mod 
<tetle baurlıls.la ekılltme1e konulmuştur. 1-2 

Ye • Matbaası o 
İlk okullara ait karn ler karton 1 

üz rine tanesi 2 kuruş kCığıt 1 
üzerine bir kuruştur ı 

Toptan alanlara yüzde 20 te zilat edilir ~ 
Şimdiden müracaat edilmelidir . 

~fsU~mı~;si~ıJı '""'=--='-~mtm~~ 
~~~~~~~~~~_,;;.:;;;;;.;,~ 

Kirahk Furun 
Zo1aoı çarşusuodaki turuauıaun deruolade Almınyıdaa 

cılb yleditim hımur mnklouı ve fıır1ı1nculuta atd bllcumle ıllt 
•e •tlevat ve terazi ve dlrbe .. ıer• Yıırıncayu .l:bdar mevcuddur 
kiraya Hreceğlmd n isteklilerin arzııha1cl Yusur Ziya Canbulatı 
mlracutları . 4-5 

T elgrof muhabere bilgisi olan ilk 
mekt p mezunu m mur alınacak 

P. T. T. U umi ttdütliğlinden : 
1 • 1'1aro tz üolull rine ilk. mektflp mezunu •e telgraf mu. 

tuı. re bllıısiGe Yakı! ol ak üıere ıhuıcak maaşlı veya tıcretll 
me urlıtr için müubtka imtihıun yopıhıcıakhr. 

'2. • ıı ıtb kıtd11 muvdtak ola lırın idarenin teklif edeceaı 
yerıer " meruulyttl kıtl.ıul tmelerl şıırttır. 

3 Mıuı&bak.adıt muv rtalı: olanlara 3656 sayılı konun hUkmQoe 
göre ( ı O ) ll ra m ttıış Ye ya 44.1 • ~J llr.ıı Ucret Yerilecek tir. 

4 İdam dahifü:ıd n mllı bakaya iştirak edecek tut başbakı-
cı b11ş w f.ezzi ve ~ ıi[ıcı va mu vezzllerlu ( 30 ) yaşıadao enel 
idareye iut11ı1p etmış olaıalerı şarttır. 

S ld re bar.ci en mili Daknya girmek lsteyealerle halen 
idııre dııbiltade buluoao ma,aklcat m11 ur muvakk..ı.ıt bakıcı ve 
mUYeııllerıa i88 aayılı me urln kaauauaun dOrdOacQ aaddeılnn 
deki şartları 8aiı ftlmaTars Ye devlet imtUııınına ilk. defa ıhnı
caklarıo ( liO J yaşını geç elDİf D•lYD ılırı lAıımdır. 

yuıue.ktlr. h dohil olursıı benoı s .~ılmış Odun fiatları 
füı.ı11şıtt ik metgiiblar vera sut rutub t, bnraret be~deame 

ı tteu 4'ıı 11 kuvv Ul bır r ve gibi ikropl!ırıa iei.lf!lfıo.a en Belediye riyasetinden: 

6 • Halen iduede mUıtıadt lınlarllaa mllaabııkayı girmek 
· iıteyealer 30 • 12 · 949 P111arte~i aktıımıoa kadar yalaaız bir di· 

lekçe ile ve itlar barioladea ı•tmık isteyenlerde yine mezkQr 

re amilıdır. G yrik:afı bava mUıoit şartları ırzettlğlodeo 
ul n ve aıydıoh • gOrmıyeu bır bualcr o un içinde çabucak ÇO· 
y.,ıd bır v reuılıııia bır müd llılırlar .• vtonton ( yanı mik. 
cıet Oluruıo ı ~ Kl:ln ) bdtılliai roplu ) bir snlle b!tQo hir ma. 
orad auımi surette yerleş n~- hıtl bast lığ:a tebdidl altına gt. 
sıae ve sonr orııda oturacıık· r bilir. Bulıışık ılte kıırşı tı>k 
larıa hepsiui vıı iliız bir suret· kgru tı çar l pııstöriz syon 
te kal'i otr oıume mııbkO eY· dig r bir tıbirle ıııtoo tak.imi· 
ı~.nesıoe k fıdir. Bıı Ut r bu dlr. ŞUphell blr 111< kUfUk ç<>· 
odıılardu Yirmıiyett riai mub fa 

1 
c ~uo vQcu9uoa uturıoı cOr· 

za ederler. Dığer larnftnn onla- su leri sokabilir n luDlar 
rın içi dd oturanlar bozulmuş seıııelerce orada UJUjuk bir hal· 
h va ile ve lçiı::de nteş yaktık- de kaldıktan enra nllı~yct ln· 
ları tıkdird ba ızıkarbondan klşar ederlM. 
ıotıırleolp kansızlığa ve zlyafe. SQlUu tıklmt tavsiyeye şı. 
t uğrarl r, pek nz zımıındıı yan olup ıntn lıı:ayaıtmak dıba 
u sllııı p a~·eslıı dUşericr .. lııgi- iyisi p:ı ıorize etıoek yaoi 10 
liı tıp ıuec uzısı bunu ısbat d ~klku ( iO iJI 85 ıa11tgrat de· 
eden bir ~ 'u anl lmıştı H Jl rPcei harar,.tte ) llftyoımotıs 
t ın .aıbba!ı yerili ~ ol 11 1,şlarkt-n sod C6 lblfz z ( y80ı 

kuz .kiı ılııt oir He o.:ı s ne ıki titreme ) pe) da P.ltlrml'kten Jlaa. 
.., r uı11oio oturduğ blr rve g l rettir Böyle bir IDU!ımcıte gö. 
dikt u p K. t z tılr ınUdd t o 1• rf'n bir sUt bazım kt:hillyPlin· 

u ı cı u t.ç h,ı vu d• hiçbir ş ~ ;b ıra ı v 
lLıtUl u tur. Hu o~· i .nı ıs 1 vıt oıtolerinl mub r Z6 r•dP.r. 
h st lr.rm od l rmı iş l e) le Vıtomlol r - mntıım ugııddl 
dl !eri ı av u ını:ıktadır. O· u surJur - sfltaa kııynnmaslle 
ctaı ın p"rde ve b, ılım ile du· kaybolur. fiöyie b slea n be· 
'<tır Vt1 tttvsnın toı• rı t hlll cdi bekler l1I yetişip büyürler. 

li•ce pAk çok ' 1 t ıd v rcro Bir kim$eyı vereme müstait 

YE 
/(l/an sebepler 

IY QL V+>r•m kendıoe mabsu ha 
sil mevcut oınıadan gelmez; bi 

Haftada. ıkı defa çıkar 

ı<. .. wi 11 ı ıo s.ıtın : 

20 i ncıt iri n itibaren 
• _ıo kuruştur 

,, n sayıl r 20 kurntlur 

nııeoah~yb bu ftfete kar~ı mOc'.l 
d le bilhoss t rnlkroplımn vnyıl 
mnsıoa maui olmaktır Nekad!!r 
şiddetli elur ·a olıoun ne bir al 

ğu~ ntgıalığı. DA de bir boıul 
muş hııvn yalını b :;;ınıı bu he • 
ta1ı4ı doğuı·o aıoz, t kıııt her iki· 
si de beraber olduğu t1:1kdlrde 
nesci rlevlofn h yatiyeUnl aı ıl· 
tarak meydaoı batısettt2lmlz 

mlkr\lpldr& bnımır Te bu bas
t•lıg bir l tld t vnoud e! tlrJrı 

IS3ledife unuauıııın \5 iııci maddt.sialo 43 Uncu flkraaıaa tarill akta•ıa.ıt kedır tlilelı:.çe ve evrakı müabltelerile birlikte 
istiau1eıı .kıt m•nioalH mQobaaır olmak azre belediy~ ttnctlme· laıtlbaalaruı ıcr olunacağı P. T. '11

• Merlteı mUıtQrlUk.lerlne mü
nloci keaılmemıt J•t oduoua p~rakınae beller kilo•uoa 4r. p~ra \ raeı:ıat 6dıc kıerdir: 
kesllweıntş kuru oduauu Pt!nk:tncht De er klıoısuoa if> pııra, ke· 

1 
7 · MU1nbaka vıllyet P, T. 'r. Merkez mndorllllderlnde mu. 

sllmiş )'K~ edua11a puık.eudö betıtjr kıloauuzı 50 para ve kesu. ha8e~edaa 2 · l · 9'1 Pt!rf mie glloU anıt 9 d~ ve umumi bil-
miş kuru odu0ıt0 penk.endd lleher klloıuıı oO pıır uza i fiyat den 3 · 1 · ' 41 ıuma ghft •a t 9 dcı yııpılccaktır. 5 • 7 

vızohıoarak bu liyutııır viı4yet uıue beyeliuin 14-12-~4U talin 
u 788 numaralı kararUe tu'1ııt oıundu&uu.dıtn billfıodıt hısrekel· 
leri ~irUlHek Odun 1ııtıcLlarıoın umuru b~lcıdlyeye mUteıtlllk ah· 
ktmı cezıalye kanuaua tevfikaa tıcıa11 oluuıcaıdıırı illa olunur. 

İlan 
Al(ıaabad Hlil b11kuııt baki.n· 

Litiadea : 

Akçaaıtadıa retoa ltöyüaclea 
Oımaa k.111 Müyıuer Gedılt ta 
rafıadaa Er&ıaıaaıa pılualr lı:a&Hı 

1J-1J au aralı laaacaııı e kayıtlı 

.M.ehatd OtiU 1'.a11m Mleyaıae •f 
tıtı •Ulil t•fCDDIİn uayaaıoda, aıılh 

teş.:ıtD\l.luaua ıcnıaı ıçuı t yao atı 

JıDaA ı ö-11-!141J tıırp•ua JCUO\I 

ıçıo tullQd 111eyla o• uı.• ç.k.aı ııaa 

davetıytoıa ııuterılco actrcııt• oJ 

vere bttstll her yt!nıe turdır 
ve nali wu .• ı~weu ı:ız iluu Uur-
şı;,y uıı:ı;tıs11gı1.1 dugı.nıııuoı liolııy 
ıu tarır. 

Ayni s bepteu dol ıyı ıç~ı 
vernmı ı.ıyaJ sııe kolııy1ı=~t1 ır. 

tlıuueoıleyh ıt;lil yuıııığı ~ırnuu 

hm D şeriyel ıçıu t.ıaer ııltullur 
Cıgartı ıçuH k Hı1udı lln v~r~ 
wıu uır y .. ı .: • ..ucısıaır. Cıg r 
ur yak.ıl"tl vcr"wı:t \iU çok. a. ur 
Dıın Yttr~Oi~tı.1tU10lf u IHU ıUliC 

ldpııl ~uıllulşdr a.1 bır ..:.gır 

ıç"nua 1\ oey"ıı.:t uaııınıa v r :ıı 

d!!.n kuı luıup şıfa bulw .ı;ı ıutı 
wılll d1tı11 ~u1r. uewol:i. uıuyur 
ki sea~den ~~utıytt cıgara ıçwı::k 
itiyadlUlD çoQalwlllını aıubutı 

umumı1" ıçıa eoaı eyi ıuucıp 

bir hııl otuak eormık lhımdır. 

1-4 
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madıtı Y• ikametrilıinın meçbu! 
b~luo ııaaıa•u dolayı bili tıblit 
iade ••ıtmİf olduğu11daa aamai· 
leyaın ı~amctrlbıoıa metlaul bıı · 

tuoıauı baısebıl ilanen davet olun 
maııDa karar veı ılerelt 111ubalteme 

ıua• eıu ~U ki:ıunuaaai 941 pa· 
aartHı fÜwü saat 10-14 e bıra· 
itılmış v u.:ıdcaleyınn • ruo 
vo autta wabıı;;umede biz:ut ba 
zır bwluowiıll t olı2' makamıoa ka· 
ım oıwalf. U&re ılao onınur. 

Ha 
VukflKt:bir ıcru memurlu 

aunaau : 
tlorç.u arnk<ıt Swluıo vıık

fiKebl. iu uduc K Köy ı.ıı.d"o h ci 
ıııi ogıu HusuO VIJ R ıfa oluu 
ıp •te ıi l.lo çu uıı temıı.i i ·tifnısı 
lÇIO iı.ıot·Kll~ö.)'11 lOıHH.uuu 

heaeıi. ı ö ;lılu ıc·ıud~ daireye 
ıcı yıt lt s ıwı hıtl\Kı !l 2 7 JiO 
l'. ve 040 1 L6 .> ôjeınt t ııı · i 
l>ıla teOHğ "erı ıad~ ~ it ş ve 
ık .. ruellt..,5ı ıDt>Clıul buluumuı,ı 

oı..uasıuıı oıu ttu usaıüo 144 ıcı 

ınadJe.::ıı ~ t vfı HU o :it:w~ emri 
ytırıue &uım ı m K azre bır 
tJY ınu.ıaelıt:ı iıft ı uluıı1.ır. 

Hava kurumuna 

Üye ol 

urban derileri ve 
bağırsakları artırması 

Türk Hava Kurumundan: 
ÖsU nOıll ki kurbu bıyramındıt toplnnııcık olan kurban deri 

ve bağırsııkl rıoın laıl si 28 -12-~HO cumartesi ıueu saat ıs de 
'l'rabzoıa Tark. Hava Kuru u bia11ında yapılıcatındao taliplerin 
şartnaweyl &'l'ırmek İÇİ bava kurumUOll mürscnatlall V8 ibale 
gtıoUo8 Ttabzaa Hun Kurumu biıınsıodıı bulunmaları ihlo olunur. 
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Gayrimengut satış artırması 
Mııhall si C•ni U UCD 

No. 

Yen.cuma Hııhçeyeri 1977 

D f tcrd rlıktan : 

Metre M 

300 

Mub:uemea luymeti 
L. 

100 

Yukarda oinı vcı evaaf ı ve şartoam aiado hudut veaairesi yazılı 
gayrimeckul mulldycti peşin bedelle 18 -12-9:10 taribiodco itibarııD 
15 gün müddetle aatıı' çılurılm•tt•r. 

ltıale r.loü 2 -1-941 tarıbioe mündif Porşembo güoii saat 14 
de yapıl.ıc.ığıodao ttıipl rıo yevmi men.il de vüz:de 7,5 muvakkat temi· 
oatlarile birlikte defterdarlıktn toplanııcak komisyona müracaatları 2-• -----·· .-----
30 lira ücr tle bir bayan aranıyor 

Halkevi reisıiğinden : 
Esııs vazife l temsilde çalışmak Uzere şimdilik 80 Ura ncretle 

bir b11yaa araoınuktHdır. Taliplerin Hıılkevlne mnrııcııııtlıırı 3-S 

Halkevi r isliğinden : 
26-12-940 Perşembe günl\ Pkşıımı saat 20 de !okllAp mev· 

zwlu bir kooteraııs verllee ktir. 
Konferansı ,ınUtaaklp parıı11ı bir de filiaı ıösterlleceiladeP 

sayıa vataadaşlımn t şrltlerl rlcı\ olunur. 

•EKi 

ter aj 
lllll Mı 

JI• mü 
olduğu 

len he 
arasın 

Çe ıer 

lc.ıllda 

$Ög/e,. 
'10%/g11 

,. git 
"ilma 
Yuna 
6elc/c 

A 
cari.tt 
le.eri 
hakkı 
lcrine 
felme 
haberi 
biigük 
ÇoJc tı 

R 
iÖttdetı 
0 lunm 
lc.ıtQ/a 
haocr 


