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İKiNCİ TEŞRi 194 
Salı . Cnrnll "!inler ıka 

Saqı · ::7111 
r!l~-------------------- Siyasi Gazete - Trabzon 

Son fürk İhtifali 
hadis ler ,,_~ 

Valimiz iyileşti 
On günden•eri gripten 

yalan mühterem Valimiz 
Osman StJbfl lfdal iyll~şe
r~k bugün mak•mlarma 
gelmiJfir. Sayin valimize 
l}eçmiş olsun deriı. 

Büst .. önüne 
korştSın O Ebedi Şef llt~türkün 

A lmaknyadnı1Jty ~ltg a ~le 6 üm"nün iktncl rıltn• ras-
ma ıa ı, ngı ere ı • l ı 0 "k . . 

nl.h t b" ı Ih"' ıyan , ı mcı t~şrın pazar aye ır uz aıma su u . 

akt d b·ı kt 'b tt• gunu H kcvı salonundı c e ı mc en ı are ır. . -
P l ' . t•l d y pıl~n ıht fdlde Tumgene· o on ya oın ıs ı ıın an :on· 
ra b b" b"tü . ı·k r~/ Ha n hHzır bu 

, ar ın u n çetın ı • Junmu$tur. 
lerini göz öoünde tut n Al S t 

9 
!J M 

• • 6 u geçe em-
manya, ta o z man bu fıkır 

/ 
k t h 

1 
b h ki . 

.. · d d . . e a.; anes aş e mı 
uzerın c urmak ııtcmış fa· . · 
k t "tt f'kl . h b: kıymet ı operatörlerım zden 

a mu e 1 erın, ar 1 50 lf bdu I h Z•ralıo lu kürsü-
auna kadar dcvrm ettirme ye ğel rek Büyük Dahinın 
hususundaki azimleri kartı· hs~ r srna hürmeten hazi 
ıında, makıada vuıul imki ru•u tJıakt;ı bes dakika 
nını ·· · t' gorememıı ır. ~•vgı ~ükütuna d"v~t etmi1 re 

Garp cephesi taaruzuııa Ebe d i Şefın iki sene 
lckadnm eden Danimarka eve/ bu saatte 6/düğünü 
ve Noncç hareketleri, h rbi bir güneı sönmesı şeklinde 
uzatma imkan ve kaynak çok Vt!.CİZ ıre dolgun ifadt:· 
larını elde etmekecn ziyade, /cr'e b 11y n ed.w qüzel bir 
İn2iltereye bir ıözdağı Yer- hlt beEif'den sonra lltatürklJn 
mek gayesine J?:atuf .bulun f1u usT hııyatmı vekoh· 
ınakta idi r. m n/Jk hatır lonnı anlat 

Norveç harckati, Almaıa rr ııtır. 
zimaındarlarıaı yeniden yeni· Bundan sonra Milli Şe-
ye ümitlere dütürdli. Garp 
cephcıi t arruıu muvaff ~i
yetli inkiıaflar ve netice!er 
verir de Hollanda, Belçika 
ve F raııı nın ıimal sahilleri 
ele geçirilmiş oluraa, Bri
tanya adaları Uç taran n 
Almanların faik hava [kuv
vetlerinin hücum ye taarruz
larına karıı maruz kalac k, 
İngiliz müdafaa kuvyetleri 
Yıprandıktan ıonra, İo~iliz 
ndalahna k:arıı bir isti!& 
hareketine geçilebilecek, biaa· 
cııaleyh bütün bu hareketler, , . 
daha vukuundaıı eYvel ıngil 
tereyi korkutmağ ve bu 
ıuretlo ıulhe mecbur kıl
ıxıaia kif i i lecekti ! 

Almanların ıarp cephesi 
hareketleri umduklarından 
d•ha büyiik netice! ı verdi, 
hatta. koıkoca Fra.naa yirmi 
&'n içinde altilat oldu buna - , 
raimtn tek baıına kalan 

~ski arlı lorda 
hayvan otlatıhyor 

Kavakm yd n ve Yeni 
cumn mezarlı lormdB, inek 
ve koyun ott'atıtdıdı görülüp 
şık~yet e.dılmektedir. 

/akodarl~rm dikkat na 
zannı çekeriz. 

mi U usman 
15-20 Ylidan beri Mu 

ol/im mektebi ile lise idare 
m murluklarmdtJ iyi hizmet 
/eri geçen ıevimli ve çabı
kan gençlerimizden B. S•ml 
U/u$man Gazi Enstitüsü 
idare mımurluğuna terfian 
t11ym edilmiş ve dünkü pos
ta ile link raya gitmek 
ü~re sehrtmizden ayrılmııtır. 

Sami Ulusmana yeni 
vazifesinde baş ... rılsrdileriz. 

Eski su boruları İniiltcrcyi korkutmak ve yola 
idirmck mümkUn olamadı. sökülüyor 
Geceli ıündlılü dcYam ede.o Uzunsok k ta yeni parke 
müthiı hava hü:um ve tnar- yol cltınd11 gJZli kal. n eski 
ruılarilc İngiliz mildafa ıının su boru/an lüzumlu islerde 
kırılamıyacagı da nlaııldı. kullanılmak üzre, Belediye 

İnıiltercyi, adalarında tarafmd ıı söktürülm ktedir. 
vurmak imklnlan elde edile· Yeni su tesısatmdan sonra 
~e!inco, Akdeniz bakimiye· düzelti'~n yollarımız. ikinci 
tnu ele 2cçirmeie mahıf def. o/arak bu hercümerce 
baıı hareketlere tevebhUa sahne olmaktadır. 

Fin Atatürk hakkmd•ki Mil· 
Jete Beyannamesi ok61nmuş 
tur . .Müte•kibto h•zırun/11 
birlikte H•flıevl b!fndosunun 
matem h•Y•l•rı •r•sJRda 
kış/tJya gidilmiştir. 

ihtifale bütan h•lk iıtl
rak etmiş yalmz ayak ses· 
ferinden b•şka bir ser 11/
tilmiyen Mera$ ,... Uzunso 
kak caddeleri bııt•nbaıa 
dolmuştu. Kı#• ~nüne gi
di/erek Ebedi Şefin büstü· 
ne Vitaret, Mmtak• komu
tan/Jğı. bahriye komutanlığı 
Belediye, Halkevi ve Cum· 
huriyet halk p•rtisi, Ş!hir 
Kulubü ıre gençlik re d11h11 
birçok müeo;seseler tar•lm 
tl11n mükellef çelenkler ko 
nulmustur. 

lf trıtürk ihtifali Vilayeti
mizin dahilind~ki Halkevle-
rinde ve p•rti merk•zltJrin· 
de de yllpı/mış ve her ta 
rafta bayraklar yar1ya ka 
dar çekilmistir . 

Açık teş kkür 
E rnaroitten muztırip bu· 

lunan çok değerli eniştımit 
ve ağcsbeyimiz Haydar Ş•tı· 

roğlunun ameliyat1nı büyük 

~ 

T berrü kabulü 
Yurdumuzun muhtelif 

koşelerlnde Vatan h/zmetl 
görmekte olan Kahraman 
ErlerlmiztJ muhterem halkı· 
mızrn min11et Fe şükr•n ce 
mi/esi ol•rak teberrtJ ede
cekleri (Yün fanila, yün ka · 
ZlJk, Pamuklu mintan. yün 
çorap Ye yün eldiven) den 
ibtJret oltJn kış hediyt!lerinin 
kabulü için, Kızıltıy Cemi re 
tinde (ayni teberruat k•buf 
def t~ri) açılmıştır. 

Bu hayırlı teşebbüsun 

halkım1Zm candan İ#irakle 
ri re bilhassa kadınlar1mız 
tarafrndan yer yer teşkil 
et/ilmekte olan komitelerin 
değerli Faaliyet/erile, şerefli 
bir muvaff akiyet halinde 
neticeleneceği şüphesizdir. 

Bılumum merkez ve şu
belerimizin ayniyat makbu-
zu mukıbilinde kabul ~de 
cekleri bu tebenuat itin ha
yır sever/erimizin yıırııFclJk· 
/arından eminiz. 

bir h~zakatle ifa eden saym Bir Lise talebesi inzibat 
askeri ha ~t•h•ne Basheki· ı meclisine verildi 
mi oper•tôr Bay Osman tJayrllmm ikinci gür.O 
Oğurele al•nen teşekküriJ akşamı Ha/k,.vl temsilini 
bir vazife a• ile muhterem seyirden d6nmekte olan 
Jazeteniz vasıtasl/e lblağım bir kıdın gurupuna s1Jygı 

rica ederiz. sız/ık gösteren ve münase· 
8 Ul y aa Kofmaa betsiz tarizlerde bulunan 

Nıot Tlr7akl bir Lise tılebesi, şlkiyet ....... 
Kooperatifler birliti 
idare mecliıi azalıtı 

Halı.lc.ı Mtılıir Duru/canın 
iıti/ası iserine /ındık 6atıı 
Koopırati/leri /,irliii iti•r• 
11tecliıi asolı;ına ,,Jektın 
Tra6ıon delıgesi ve Tro.6-
zo11 /ındılc Tarı., ıatıı Ko· 
oper•ti/i idare nuclisi r~isi 
Abtfu//ala Polat alınmııtır. 

Abdullah P.,lat, Koope
ratifler kuıu/madun daha 

çok :raman eovel bu teıelı. 
lcı; "in karalmaıı gol•ntla 
haı 'i ıagret •• muaf sar
/etmiş ,elışlcan bir 11rlcada
şım zdır Teb;ilr. eder, geni 

•t:ıi/esinde de mava//akigtt 

üzerine mekteb idareıince 
inıibMt m~clisine verilmiştir. 

Meclis icabeden tetkikat 
ve tahkikatı ikmalden son 
ra talebeyi cezalandıracaktır. ......_..__. 

SALiH ESAT 

Alperen 
ifısı bir aynbktan son· 

ra tekrar Trabzona tayin 
olunan kıymetli C. Müddei 
umumimiz Bay Salih Esat 
11/peren evvelki günkü pos· 
ta ile lst11nbuld11n ŞF!hrimi· 
ze gelmiş, VllZifelerine baş 
lam ıştır. 

Hoşl6r ve muvaffaA :,-~ı
ler dileriz. 
1 ..... 

lnhisarlarda yeni edilir gibi oldu, İtalyanlann Kış bastırmadlJn evvel 
Mııır seferi de çölde gömn- yollsrm eski haline ifrağı· 
lnp kalınca, Hitlerle Mu110• mn clerpiş edileceğini ümid 
1. dile is. ıni araıında Brenncr geçi-

1
_e...,d-iy_o_r ... u ... z,,,, . ...,_r:a _____ 

1 
___________ _ 

nakil ve tayinler 
/nltlıtırlar BaımiJii, JğıJ 

ıt.ıtıı intlri Haklıı E .Ö• 

rımııflt l'ltitliirlalc ta• k .. !m 

,,,.;,u;ıne, malıskımat a nl
ri Ali Rız• ıicil le .nm 
imirliilıaı ıatıı ıa6ısi ı,ıı-

dinde bir konuşma daha yaya şimdı, yeni bir vazife 
yapıldı. Bu •on mülakatta dahn dtişüniiyor : İtalyayı 
laailtereyi •u'he icbar yolun: ve binn tic~ mihverin ıar
da alı umaaı li.zımielen ~eni sılan haysiyetini kurtarmak 
tedbirler araaında ıulh mo· vazifesi I 

•~lesi de füphcaiz en ileri Yugo lavy yı kazanmak 
bır nıevki almıt bulunuyordu. husu undaki gayretler, hep 
Almanların Romanya'da al bu mili haz nın mahıulüdiir, 
d~iı vaziyetten· 8onr , Yuna Şu mu'ı kkak ki, bütün dik· 
nıatana k1tr1ı vukubula.n katlerin Balkanı r üzerinde 

ltalyan tecavüzü de Brcaner- toplandığı bir zanıanda bu 
nerdcki mukarrer~tın parça lunuyoruz. Bize gelince her 
parça aabncyc konulan saf- zamankinden dah~ bllytik 
lada~~lrdından baıka bir ;ey bir dik1' t ve teyakkuzla 
egı ir. Fakat r-o-lde ıapla h d' ! · d .- ııc erı a ım adım takip 

nıp kalan Mııır iıtili hare· etmektt yiz: Hakkımızdan 
keti iİbi, bu Yeni İtalyan eminin olduğumuz kadar 
hareketi d~ Arnavutluk dağ· lı.uvvetimizdcn de emin olarak .. 
larıada daııldı aitti. Alman· Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

LKISACA 

Yeni parazitler 
Hadye netriyat 11atlerin.te 

ba.11 raotorHl, elektrildo mat.bar· 
rik '"lakinnlerİ• itl•tilmeıi yüzlln

tie:l b'r takım yeni paruitltrill 

pıyJ laadıfını işltiyoruı. 

Oirlrııç :ııııman evvel radyo· 
mu:r. karııaa defir•ea rtrlllü· 
al~ foa kurtulup, kulaklarımıaın 
pısı 'ıııı ıiliadlği fU gO•lerde, el· 

kial kadar elmHa biln ti11yulH 
bu 'f Dİ r••ırtılarda• tikiyetçi 
ole ı.J ır ço~alaakta .. ır. 

i3ıı kııım motor!~ ,.. .. t evi•· 
rln 'o vnL:illi vekitıi:.ı: çılıımaıııadH 

ile·i ggld ği ıöylııneıa b11 yeni pa
ra:;;ito bir 9are i>uluıa•aaı J'•riado 
oı.. •ar•kUr. 

nı•rlarınJ•• NilaaJ A tiz 
Ersaram ıatıı mımrırlu;iu-ı • 
Muhaub• memrırları dm 
Ali Rı•• Gln•ı Er•u :m 
•eznıJartı;ın•, ~iraat m•· 
mıır• En"" Şatır Salf, ·r a 
telci!' dmlri lluan Girtı ,. a, 
Ali Bllilı6aı Js1,u16al o• 
Gıi11tüı••• ıatıı Rtelftrıw S -
1111111/Iİi• Y111taı Baia P•· 
lat•11••• •• Halclı.ı Erıör len 

açıla11 Sstıı lntlrlij 1r.e !{, •· 
l11rıli lftitlira H•ııt n ... k/1111 

, .. ,,. •""""''''"'' . 

Dil ktörtı,J&eyuıcm 
B K1R SÜKÔTİ KULAKSIZOOLO 

F'iati k~raş 

116.n satırı 5 kuruştur 
UJ:U11.aokak. ; 121 • 123 • 125 

t!A ~ 18 mcı yıl 

Sona Doğru m ? 
A vrupa harbinin milı · olarak ve iıaımına da bu · 

vcrcHcri ilmide dütli güne Iradar hayli kuvvet 
ren kısa bir devre içi• enerji kaybettirerek k11frct · 

tiddet göıterm~lerindcn ıoa· lenmekte dev m ediyor. Yt: 
raki t•katsiılik alAmetleri şimdiye kadar rahatsız cdıl · 
hi11edilmiye, hatta garülmi- miyen ltalyay da Romad.a 
ye baılanmıttır. Eı sen yan· ho,nudıızJık uyandıran zı · 
ıın alevini ilk yükıelten kur- yarct!er yapılıyor. 
tundan ıonra böyle bir ne· Bunlar İngilizlerce daha 
tice doğac iı kaaa tı ha henflz bir ibtidadır, Ye çen · 
kimdi. berin de günden güne "da· 

Şimdi bütün harp 1af· raldıkça kuYvetlondiii daha 
balarından aonra neticeye ziya.de çılgın ibtiraılara çar: 
yanıı ılır gibi ol n zaman- pıbyor. Bu darbeler dımai' 
lar içinde mihvercilerin ye · buhranlarını yatıştıracak 
ni ümitlerini de inkicara uğ· tesirleri göıteremeue bile 
ratan hadiseler oldu. Ame- artık darbe ctmaya da m~.' 
rika reisicumhur intihabı•- hal kalmıyacakbr. Çünku 
dan çok fimitlcniliyordu. a. bıata her ncYi cnjekıiyon· 
neticede akıi çıkınca yeni dan istifade göremez bir 
ümitlerin ibtiıamından eaer hale gelmit demektir. . 
kalmadı. Yeni bir Avrupa nı:ıa· 

•ının kurulmaısı davasını 
Akdenizdc İngiliz haki· d ü •t 

hal için balkanlar an . ~1
1 

miyetini yaşatmamak, yenı beklemek Londrayı ııtı a 
üsler temin etmek gaye idi. etmek gibi bir hayaldır. ~u 
Bu; paraşHtle inilip, ıc11iz cephe, çilgın dütünenlerın 
ıad11ız iıtilidan ibaret bir l.ütün hayatına mal olacak 
mes'ele telakki olunuyor bir cephedir. Yunan ordu
du. Halbuki çıkmaza ıarpan !arının memleketleri uğruna 
yeni bir harpl ~ kıır§ılaoıldı. kahramanca müdafaaları 
Balkanlara teveccüh eden ve iki h ftalık bir harp 
hamle kranit kayalara çar· içinde azametli dütmanına 
pıyor. Nihayet Avrupa kıt· ralibiycti .otiyi çok iyi göı. 
aıında berelenen büuyeain terea. parlak ve aldatmaz 
hiç bir vasıta ile oynayac&k miaallerdir. . 
baıka bir rolü kalmıyor ye Son naıırlar ıörütmnı 
f cialarla dolu bir buçuk yeni ümit kapularının ar~ı: 

f'k IDI ıenelik harp sahnesinin per · tırılmakta olduğu 1 r 
deai kapanıyor mu ? . verirac de bu defa kime 

Bugünk6 vaziyet itiba· hitaben bilinmez, faka~~~~ 
rile harbın uzayacağı kuv· laka birkaç derece uş 
vetlc tahmin edilemez. Çün- bir ıetıle yeni bir teklif ka-

l .. da 
kü mihYercilerin muvaffaki· rarı alınmış o acaıı 
yet ıahası gündcngüne da· muhtemeldir · 
ralıyor. İngiltere iıe akıine Cemal Rız~~8':,.. 

DOCiDUKÇll 

Vatan ve vazife 
1 d D Qsttl tıta•I• 

Hılknlmlıhı Temsıı kol•. 1 tehıt saadet 0 e 
1111 

eti ulf ~ır 
bayram m n n a s e b e t l l e 1aa, egolıt H m 1 
( V a t a a T • v a ı 1 f e) kızdır. H llm Sıttft iP• 
adlı plyeıl tnun -,ttı . K in peder, 1 

1 
ıorerek 

Mevsimin s bne harek tin· Kıııoıa saadetini Uer şekilde 
tıle, ilk na ar Jl ılıuı bu Vata- işin mııslııbd& unanblr bıtka. 
et ply s, uhttte bııylıoı ı• lo hııJllnln ve vuffef r!ı°kaıalırıu .. ın 
ltir allk.ayo mubıır oldu. ıını dovılnln t vatao parter, 

Pl1eı, cıbuı kalllbahk, lüH· babaodlyor. Fak TOrk subı1uıa 
ıuo, 11da ve ·rıırk karıkterlae ıenç tetmrıo.1 bl{. bunları red· 
UJiUDluto itibarile nglndl. yakı~ır c:mıprarhıl il• fçfa •J· 

Dekorlar, betıı p r • lçlıa dederek f&Zi es 
ıyrı, a1rı gıııeldl. rıh701. b etfa"dtn 

Temalle batlam~•ın o "' DOtDn gecesi, 8 ... 

aea9 ıalr Nlyıııııl Tnrakoıothrn11n evvel Komutaaıa o•l!ıN~rı!~! 
yaıdığı (Bııyrnaa and) tıllrl, y1· buluak pUtııları ıtşırcDaela ılJı· 
lie kendisi tarafından ensel bir alo bir cuus olduğulıa bi! 81 
tablo §okllade oıınlaodınldı. Bor tından, bu e'flenme~ş •o .mD· 
puçası ıık, sık alkışlaoaa bu ela esrarlı bir slışvc; y.ııpılmık 
tllr, dld~ktlk ne"V'iD olguD bir rotteb bir iş 0J:~a çıkıyor. 
miıallaJ verm~sl b11ebll• do fıtenildfği aıeY 

11 
t daire· 

kıyı:ııetilydl . Eı maD a14Jğl te ma olu bir 
Plyesln m nuu : Tct•eo ılnde hareket ederken Y

0 
..,daa 

1 dQşQ70r. ri.I Erman'a dU&Qn gecesi mahrem TQr.k ıipor ı:ıe arkcdcşr, Ateş 
ve mQb\m bir vaılft t kllf edl· a1rılıın Errnıın vo . ilke geçire· 
llyor. Hayntıaıo mes'ud bir hattında bin bir kt:~~s; dOşman 
ıuında, 11etice1l meçbOl bir n- rek mahalli n.ı~a 

11 
muvaffak 

zıreyl ırı. için hemen yola cık- ıoerlerina yar 'Y 
1!' bıı oluvor. k kü mık kuarım Yeren .arman, · dııkl bir TOr • 

mııkutla mes'elıyl evvelil kafa İşgal aı:ı~ıır toretıoda Ytr 
pederine, sonra da gelin kırıı JOnde, iş~• c~eri eBID teklifi 
fetlode tOUerıe su lenmle ol· alan, Lftrn 'rıışeoekl rl evo glr-

, N 1 Oterhıa ye E o d 'ınlmna mçıyor. Nlşınh11 er . dl 1 bir sırada, J r aıı ra' a 
me, aykuı bir terbiy eormoı~ bl~ Y oard•I bışmlle Nor1me yi 
ntan ve illet metbu lsrını. UrkUdOyor. 

Nerfmo'cıia dUşmııa lşgah 
altrnda buıuoon bir k:Oyda bu. Senelik içtima 

Trabzon fındık Tarım 
Satıı Kooperatifi senelik 
i9timaı perıembe günü 
taat 2 de Halkevi aaJo· 
u1111da yapıJacakbr. 

1 "'ıld manayı ıezea 
UDU~UDw J k 

Pıaaıarı nnua çıı ıp aç. 
Erma~, · iyiye tınlıyor ve 
tıgıaı ıyldeP 

1 tstlyor. Ecıkl nişanlın 11rar.a 
Norlme lnkatdaıı gollyor. Niba. 

_ Arkııı 2 do -

.. .. 
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- Başturcu ı 1 dt 
ftt ntı t hlal rl kaynayan 
g•ntı te ın nz rloe hlarak 
H rlm 11 boıuıor ve pi aları 
k&ırtarıJOr. 

Bu n 'Adaa onr Er aa 
hcır yerde r oıyor . PlAoları 

Tcırk tarafı a g•çtrmenla Ot· 
kllAttle çarpı tı ı blr ıırıda, 
baklk.1 b\r Tar 'k.111 olan Al-
tıc'fı .karşılsşı yor. Altın'ı.n , tıl· 

tın k da r kıy etil t e uf oldı.t· 
Quau ören genç teğmen, kızın 
t kllfl ı rlne pıaolsrı na du
r diyor ' k~ dlıl d ya ınııı· 
de bııla o D şmıa cepa ~I 1-

ıtef ' rmek azre ayrılıJ r. 
Altın, plAcl rı ko ut a gO· 

tllr•ete •e Erman dı cevaae
lltl ılttl,,mete muvdfa olu
JOrlır. lllbı7e' alfer gDnnnn 
katlul JID SubaJlar, zaferde 
bl11ıal olan E r n'ıa abram n· 
htıaı n bıtırA ••• fAd edlYO"lAr "~ 
Altıaa lıtlkltl mıtlalJ:!' EI Hrl1orl r. 

Te llo botn ğırlı ı. 

Komatu, Nerlme, Er ' 
.lltıa nıerlce JOkleu 1 tir . 
Kı.adUerlct d falarte acbııgd 

ıortp, ılkıoledıjı ıı bu k11 et. 
l r, ıl ı l•rı rolleı:de yl bD· 
tna ı 7lrcUerl coıtar n mu af. 
fıkt1etl11 gO hır ltlerdlr. 

Blrlncl dırecı k l oabıılır 
ıarupuau tetkll den bu dort 
arkıdıım ıerek l"•t. g rek 
al•lk ve g re 15i ifade kabl· 
llJıtlerl kuıureuıdu. 

Ba •Ooaael>ıtl Maadct'l 
Mablddlnl, S ıdet'l, Abdolbbı 

bıtırılırı clıa OtQrQ tebrik tel•· 
rlı • 

ltlacl dereoed kl f hular 
ıurqpu.nda le en Ar l, Kal • 
pedır Hdlm Ssblt, 7Qzbaşı Cıa, 
l:ıdlr çını. t•t en K 11 n 
Tıkla, Doktor, La l. OçtıncQ 
ıtOylQ RolctıiQ Alan Mlthat 
Nam rat llnrl ı dıtfeD vııılte. 

va 
lerl 1 ylkıl bso rdılar. 

Auoı tperdı, Doktorua. 
bir yaro lı nık.erltt meogul ohıt· 
11.ee, ıc>rmıda,:J kol oda teoıyıp 

ot rd Uıtft beyu ıomıeıı ı gly· 
1 biç olmı111 f pkuını 

eıkerarak, haatulle d!lha tul• 
mefgul rorunmeal unua ohuda 

T~B en Kemal, rut ctt kem · 
•iılade Jll ı k olan doktorun 
JICJDd.• bil' H •enli, J>• 11 16 
raam st l1l k r ılııum d.ı. 

ç bıaa e lbtlyar rollerin.de 
Yuna ve Sıt ı Akdo ıo çok 
Dıeldtl r. Mubter, kendfılııln 
ubtıır otdoRuuu bellrtt0ek blr 

nrhk gOs ter ~ 1. 
Yan.h rı ferlerd lbk\ı 

gftıeldl. Dl 11rl boynun an rıl 
d ığı 1nr J'l'l r~ ğrnea yl o tlı 
perdedeıa konuoa lllynrdu 1 . 

Va ta n Yfl taılfo ndh piye 
sin temıtll eşb11 ltlbarll dol-

b ir kadro a ihtiyar gOlt 1 

e l v kı e lr zamandı ha· 
ıurlanm 11 te ıı rdrop nok!aa 
h ı bakı lamıdıo btıodco fasle. 

bir mu vattaklrot t a: io demt1dl. 
Şarım kabul edllaıl,tlr l. 

ı hnede ıerplle•uk ıtıkl r, 
rol hlpl rlolo şahıt knltorle· 
r lle. 11bne e l jikı deree de 
•fıtık olmalıırlle teılr tabasını 
; n\şlet bilir. Rota, blr akhaı 
bareke tl ile d etll, d yarat, te· 
meeanı ıderek ifa •Jlımek ıa. 
ıı dır. 

Baıac 1Dklel• bilenler, 11h
ll mlıde dn'm" tıli.dlr bs•D.· 

rtl11r Ye :naksade daha bDyQk 
••r oapta blı et e7 ı lşlercllr. 

Oonmnıdekl tem merde, 
1et1omlt ortad eştarı da kadroıa 
ılıamı' Ormet ı.terkea, yer.1 
J•llo c kl rdBD. ~lulerl dtsgan, 
K&ltarJ rl 1 tO o la11lula dab 
feıl~ tfgul oluamıtSı-ı tt:ae • 
Dl tdedı, 

ÇULHA 

• 
1 

Devl t Li işl..-tme u ndnrJiı tı 
Tr zon Şub s·n en : 

1 - 315 lua 6j k a fUJ k ş1f ltıJe!li Yoro.1 ftKıC 
rinin i stlned el ııcarı in1a1. tı ~-11- ;~(j frJrtlıin ttn itil · 
,,n ı.~ ,-ff atl etl~ •çılc tkıi t 11~g lco a·muşt r. 

2 - Bu iıc if fen 11f evrıı f rJ 1ıartlır. 
A) ,;,gi/ cıt li 
1) F tı.t r: f ı rtnmtJte 
c ) JJ,,-k~ ttlt: 
D) Proj e 

t:l.:ı1llm • f fr • i!l~1ienler rık~rıde y ılı 
1 

~ıi/ 
ı•r•lcını Ö"1ulc. · sre Dı /et lınum/011 i~/ fmfl marn 
miitlarl•ğ6 Tr 6zon ıuocsi miidürJ ·; ·nı m ,,.c r.t ıd i 
lirler . 

3 Ba lıı ait mrı t:Jakkl!t ttrilin t 28 li... 11 h 
rv,trır. 

4 r~'Pmi ihale ola 1J- 1 J - 40 e " &it t 15 
Je lali l cTi11 Ti,;.,tt etl~sı ,,•ga Na/ıaca. t~ ır mı '10 
ehllgetli adtJ[r;:rdaıe olm $ı ıarttır. T: minat t. ~bu_rıl '!· 
ı. •irlilctı1 D ~lct LimtJ.nlıu ı i;l"t" ~ ı:m • n ııdurlıigu 
Tralt~• ıub si MctJ-rlö "ir.dc rR!t~ırkkil 
rMcaat gl•m.cf«!J. /[dn:.:,_O:,;.:/a~R=O~r-·~-·..-~----~----~~~~ 

Fındık ihraç icra ~omit . 
1:.llerirulı fındık iltr cal ruh~ tn111rr.~s;nı h iz ıh• · 

cQt t cirit!T!mlzden 30 18 H ı lı in a • biriı ci m dıi, ine 
ıöre k.,f&lım fın ık ih ,.t. cıatçıla. ı birliğ~ ~ d it l olrn 
i!ltt genl• rtn işbu ilan tarihfrıd,. iti are uç gar! •arfı de 
fır:Jılc ih.,aç komİl~•i e miir•:c a.tl " ilô.1t o 

T rla v han icar ar ır o ı 
Vilayet aDimi Encümenind n : , . 

1 
• 

Hoı••i m h ubeı in T. /ur ç uır moh' l:e$mGtlcı 
13 flönüat tt rlcuilc bir hıen"'rıin sab k f car bedeli olan 
(192) llı• dzninJua iiç s r::.€lik kirası 75 ı~n mfJ. Jdt!tlc 

tt ,;n ık rıl ıştır. Mr:11~kkat tt!min ti (14) hra {40) ar um ,. ,, 1ı · ı. - " 
lcıınışfur. 21-11- 9 4Ctc.•i ır. ... çafon perş mo gıer.usac.t 

15 Jc Vilô.get makamı ela toplancc k o 'nn D i~ i Encii 
ıwende ihaleıi rspıhccaklır . lst~kblerin m:ıv /clcrt femi 
1tatlaril~ 11gni ıan ve s!lotla Er.cum"'r.P- miiTacl'laf/cırı. / ~4 

Pazarlıkla tulum y ptı ılaca 
Bel diye encömeninden: 
Meıbaha işçileri içi' 9 dokuı tttkım lalem elbise po

•tırlılcla 9aptırılac1Jğında.n tal plt rin s~ı, Ot! Camn giin· 
/eri ıadt 14 d• tncümene muracaatları ilan olunur. 1 - 2 

İ fan Yem ve Yiyecek Eksiltmesi 
At•tıda oiaa ve miktarı yasılı er.aak.211 taı:ihl ri örllen lti•ı,ı• theria• ileri ıılıo ıı va y~ni ib la 

Maç 

tıraıleri lai~alan gösteril i!tir. lateldileria b• i ı:ıler4e Qıt Üft:ıcıh Aalı:art S11tınsılme. k 1 yoııur.e 
aQraoaalları. 

Ctal lktarı 
Kilo 

Tutarı 
Lira Kr 

lıl: lc•I ah 
L. K. 

Tarihi .Sut 

Arp• 50000 45j0 641 75 P.ızarlıKl TJ,14,15, 16/2cit.ı910 
•. -'0000 3250 1'3 7j 

ı..ltcma 10 00 400 JO 
lıfır eti 000 '4600 37 PaurliklA 
iade J•t ' Q 44'00 3J 00 ., 
Sıfır eti H 2ıtt 157 10 .. 
5a4e Y•I ] e 1 fı5t 123 71 .. 
PatatH 20000 '00 .fi Panrlık 
Set•• lQO ıeoe ıo ,, 
Pıri•t 1100 Jl60 ~3 75 ,, 
ı.ı,., 11 ooo 1 s10 ao ~5 ,, 
~.,. faa•lya t5~00 2eiS 1t7 '' ,, 
N ~at O 1121 99 tQ ,. 
l•y• Peyalr 28 O 1960 147 ,. 
9ekar 70 O 87 . 215 25 " 
Kuaa et 1200 O 8600 270 ,, 
•••• 2000 14' 107 61 " 
o.r.. 45, oo 4& >•2 ,. 
Gu 1•1• 10000 O 225 ., 
Sa~aa 8100 124 2'8 ,. 
Zeytia 200 840 11 

Trabzon mı t~k K. S tı Jrn~ komisyonu r isliğinc : . . 
ı _ Y•lı:ımh miktarı yu;ıJı yİJ ••r, Y•• n ıae rukat madtiel•ri bia"luıda roııtorılen fh 

•• ıaatı rtia paurlıkla • tın alıa~•aktır. 
2 - Ta ıııin bedollcıri ve t c io tları hiııalar: ıla ıöıt•~il iıtir. 

hmot ka· 
ulb 

İlan 
Tr :ı:on ic ro ı:uaaırlu •d•D 
Y cmi li ilç cb 'i vu~uf ta · 

fıodı:a: 

Ye .. r.aer o 

Cnibi ya iııi Ç•luzı kçılar 
aok.ıfı va yuarl Koz"• .r:adeleri 
•~aza ve tıltkltioı ve arluıı Şa· 

hbıba, op,lu hac ı YH•fao ç•k ıılı 
oı ıı! kkaaı v• plan· tarikiaııı 

ilo mahdut f~ kuıi tabtaai iki 
b.p m•!u•• ıt ( •ıaeıi 24. 
bi.uo itibari! 8' b11uııi 15 his C· 

ci dört aiıs. itılurilo llç \! 11 .. i. 
T r11i S2 ta ve 6 -7.f no. 

ve Mart 340 f u 206-207 ~o 
ve K Sa i 92J ta • 12• -1 6 

93S ta \e ~ DO. 

Muh& ma 
Eııv le: 

ıyı:neti SG lira 
. 

Yeni ıııııi cıddes0ısde: Ca ıhi 
ye ici saulç bııalıu z d Oa n 
efendi dlikinı ve JHUİ h c Ka 
.Cir ŞOkrn efcacfil r ma!a ası ve 
:ıırlcaaı vakıf ••tuuı vo cıp!ıuı 
h.rılci& ilı;, m11hdat bir hep ma· 

tau11ıa rı f hiıaeıi 240 hi ae ili· 

barilo solı:ııea dört i ıesıle eı:ılne 
biasoai d ört ia • itibtırıle ç bia. 
• esi. 

Şubat s2a ,. ve 513-614 
Y. ısaci :>29 ta ve .ıt- 63 -70-71 
ııo. ve K. ı ai 929 t Te l 2l-
159 163 110. ye A~aetea 933 to 
ve 3 ncıJ kayıtlı 

Ma me kıymeti 300 lira 
Aç; artır a~a çık rıl ı;ı ol

duğuudıın 12. 12 940 tiırlhiao mli-
sac!if P rıemb iÜD5 s at 14 de 

Tr bzo icra dairesi önüo 
de biri c: cırtırma yapılac ktır. 

Artırma bçdeli lı:ıymcti ız.ıı· 

hrımm•-ıcahı yQ:ı:de 75 ioi buldLigu 

Savf tJ 2 

iLAN 
Tra~Hn 

Açık ırtır • 1 ev ile· 

edı. ,ıayr 111e ~ • o u"u : 
lr fı ~l lı, b r fırııl lı:lık fi. 

t!aolı l. 

Geyrl QUks.lc 
n·lı:l af!bılle ·, ıoka ı •ırı:aı: 

Takdı,. eluıua kır et ı 
Hoa Palavrak ı 

V9f~ Ub§ İııtfıy 111 alı:ca 1~8 nJO• 

hui Ola d ğer ııJac .lı:lıl... b la-
& p h: a el ta.. o ayri en 
kul ıle tomia edıJ if alclılarımn 

3 - Bu maddeler komi v ııdt eve t nümunelerino gö cı 1.lıaaeakhr. 
4 _ leteld iJcrin tayin dilen rııa v.c aaatta Gü 01 .. 114'0 A.alı:eri aatıaal•a ke•iayosıuna müracu t 

dm leri. 

de bozır bulu mıısı ve 8 b:lt~ırao Üfteriai ü:: rlne bırakı· 
..... r rı leoaltln . Altsı t kc!i rc!e en son er· 

kul satış rtırm sı 
Umrzm No. Mtıalaaıı Mıılın men hadeli 

Gayrf --
Ma1ıa11 si Cir:$İ 

Y• ic m /10.ltçe gtıri il 77 JOO JOO 
Defterd rlıkt n : ' 
Yukarıda cin• o• ef.1,t.1/1 gtuılı ga.., rim n.kıı.lan çık .,tırma Hrıtile gopılaıt •atışı 

ı 11 11. e m l İF tin.o talip zrıhu.r etm iiği11je11 llı•lı6i 6 -11-940 t•rilıi11tlc11 itiiercıt 
•11 ıa müddetle azatılmıştır. 

Stıtıı 18- 11- 9 10 ts rihina miieadi/ p,,,~•Ttul tl1n• •aot 14 de ropıl•ct1jınJan 
ıau11ı.,;,. g i m •kü.t1le 0/ 0 7,50 rn klcat temiltatlari!e 6irlilt• tl11/terJarlık. m kn-
11tı•a mür ••atları ili n • 11111 r. T-4 

G 1 k 1 Açı Artırma t idi yr1m m 
Sok jı Cinsi . N. K. N. llil.btım 111 bedeli - 2 Gsliojl ~ağa:ıa 1125 

• ,. • 21 4.50. 
• .. 4 75 • 

D fterd rlıkt D: 

YalcaruJ einı o e'O~afı ı sılı 111 rlm• P•ll riR t~mtliJen ga,rl n ıık nrtırrna
l•rı f niintlı miil/ciqetleri e t lip s hflr ıt !!dijint/, • p11zarlı!t. ••retli• ıatılmak izer~ 
ih•lıl•ri 21-10-9.ıfO torilıintlın itibar n bir ag m t ••atılmııtır. 

s tıı 21-, 1-940 torihi t1 asadif Perı bı 1i1di H•t '' "' g•flıl cslındnn 
to/111 ol•nlan11 ıcfJmi muk. 'de o/o 7,5 mıır1alclr. t t e. İMstlcril• birlilcdı defterdarlık 
•o/camına m racaatları ilan o/anar, 

o:cr.:ır . 

dlr'9 hıtkkınths gıy .... 
ve r llt!Cf!il llll" olu ner. tıranın ta hblidü baki kal:nal; üze 

.,;.;;;.;;.;.;..;.;...;;::..---------ı re artırm onba gün uddctJo 6 Ga ri 

c: 
~ 
C > 
3 

tewdıt ed ı C3k vo o b şincı gO lhle o .. " 
nil 2J.12 9:10 Pazırteai i DÜ 1 at Y la . 
14 d dar dair de yapılacak f acı: 1 al 
iltin.ci artıı- ıHında artır a b dell '-H 
ı.1metl mı.bacı enııı ylizdı 75 

ioı ulmaliı._J t kdırrlo hş 2280 
nolu ıuıu abk.aaıuaa tc lf ıkıuı 
geri bir kJlır. 

S tış p.,iadir. Arhrt!"afa lı 
ti fııt etı:aak •teyeolerın kıymc-\J 
mubmımıeneoı yüzde yodibuçuğu 
nisb::lindo P"Y akçesi v Y• mıl 
ır be anıo te111: at m kbuz.ucu 
nvı buJuoWJ-ları li~ır.1dır H k
rı tapa alcıılilcı :ıabit bulunmayan 
dıj{er ip tek:Ji ıılao klılar do di~ r 
alak.adarlanaın vo ittifak h kin 
s:ıbıplcruun bu hakları ve buJu. 

"""'" Q aıylc faıı ve uraf d11 olan id· 

3 dınlarını evraka ü b telerife b r 
• iıır.:te ili& tarıhi ~n ıtib yir-

~ ı gfia zarf.od dair miz bildir ı--..~----------
0 ce.erı lı.:zımdır. Akıi takdirde bnk· 

ları tapıı s·cılıle 121 ıt olmayanlar - satıı bedelinin p yJıışmHuıdan daire... a'K'ık bı. u du o c ak 
hariç kalırlar. ütccılı:iın vergi ve 1 tı m:t " 
belediye ruııumu artırma bedelin· do yay ınur ~aal. mrıvc :ıt ve· 
dın ıenıül oluısur. aiki ırOr bilcceklori i1 Cın olu~ur, 

c 


