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ŞAPKALARI 
Şapkaların en alasıdır 
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Hava taarruzla

nndan korunma 
tedbirleri 

Hava taarruzlarından ko
runma tedbirleri vilayetimi
zin her tarafında alınmış ve 
ışıkları söndürme iş!eri daha 
şimdiden muvaffakiyetle ik 
nıal edilmiştir. 

Işıkları içerde yanan hiç 
bir ev, gazino vesaireden 
küçük ziya# dahi sızmamak
tadır. Caddelerdeki elektrik 
lambalarına çok mahirane 
bi! surette yalnız amudf!n 
müteveccih bulunduğu nok 
taya ziya verdirilmişıir. On 
santimetre bir sabayı pek 
hafıf olarak aydıoJatan bu 
ziya da on metre irtifadan 
kat'iyen seçilememektedir. 

Vali vekili mektupçu 
Behçet Ertan ve emniyet 
tnüdürümüz Hami Konuralp 
geceleri geç vakte kadar 
ınaballatta ışık söndürme 
işlerini tetkik ve kontrol 
etmektedirler. 

Yerli mallar 

pazan T rabıon 
mağazası 

Şehnmııde Sumerba.nk 
Yerli mallar pazarı Trabzon 
mağazası açılmıştır. 

Sumerbankm bu yeni 
lr-şkılatı bütün eşyamn ho 
k.kı değerinde satılmasını 
ve ihtıkarm önüne geçme
sin; temin edecektir. Şehri
mızde de bu şubenın açıl
mış olması halk arasında 

derin bir memnuniyet uyan 
dırmıştır. 

Trabzon mağazası Gire· 
sun, Rize. llrtvm. Gümüşa 
ne vifayetlennde Tıcaret 
odasma kayıt ı tüccarlara 
da toptan ve perakende 
mal verecek ve bu mmta
kalardaki tüccarıar yalmz 
Trabzon magaıasile a/Jşve 
riş edebi/eceklerdlf. Bu su
retle piyasflda en küçük 
bir eşyaya varıncaya kdddr 
normal fiyat devamlı ola 
rQk muhafaza edıımiş bu· 
lunacaktır. 

hüAümetirniz bu 
teşkilatla da ıhtikara karşı 
cok cezri tedbırler almış 
bulunmaktadır. 

Trabzon magazası için 
Belediyeye ait eskı lş Ban
kası bınası hazırlanmaktadır 

Sumerbankm yerli maı.' 
far pazan Trllbzon magaza. 
sı miıdürıüğüne şehnmızm 
eski ve temız ruhlu tuccdr· 
/arından Osman Dursun 
1ayin edı/mişt1r. 

Bulgaristanda 
asker terhisi 
Sof ya 24 ( a. a. ) _ 

Royter bildttiyo . B 1 
h b" r, u gar 

ar ıy~ nezareti tarafından 
neşredılen bir tcbli w •• 

75 günlük bir taliuı gd gor~ 
. . l d evreıı 
ıçın ıeçen er e •ilah altına 
alınmıı olan askerler t h' 
"11eceklerdir. er 11 

za Kongrele • Ya 1 • • 
arti K za Kongreleri 

Cumhuriqet Halk P.11rtisi 
Kaza kongrelrri yarın tamam 
lanmış olacaktır. 

Eve/ki gün Akçaabat va 
Vakfıkebir kaza kongreleri grı-
pılmışlu. • 

DJrı ögledrn son rade m rke:r 
kaza korıgresi 11arılnıışl r Bu~ün 
Sürmen° "e Of kaz1 ko'lgreleri, 
yarın drı Maçka kaz.a ko"gresi 
!JC!pılacak t ır. 

Kaza k""grflerine Parti Mü 
f eltişimiz Kaqstri mfhusu muh. 
terem A Hılrni Kalaç riqaset 
etmekiedrr. P.ırlİ nir.arnnamesi 
mı cıbh ce kongrelerde mahalli12 
en bü11ük mülkiye amiri haur 
bulunmaktadır. 

İngiliz tayyareleri 
İtalyanlan fena 

vaziy te soktular 
. Atina 26 ( a. a. ) 
lngiliz hava kuvvetlerinin 
tebliği: Pazar günü güodüz 
İngiliz bombardıman tayya· 
releri Arnavutluk sabilJeri 
nin mühım limanını tı:şkil 
eden Dracı çok şiddetli 
bombardıman etmişledir. Su 
liman, Yuoan muharebesi 
başladığından beri mütema 
diyen hava bombardımanla 
rile hasara uğratılmıştır Li 
illanda bulunan gemiler üze· 
rine tam isabetler keyde. 
dilmi§tir. On bin tonluk bir 
gemiye iki büyük bomba 
ısabet etmiştir. Diger gemi-
Lrin ortasına birçok bom
balar dü~müştür. Şiddetli 
düşaıan ateşlerıne rağmen 
tayyarelerimız üslerine dön 
müşlerdır. Cenubi Arn vut
ıukta Ergiri yolunda Avlon. 
ya ve tepedelen mıntakasın 
da mühım askeri depolarile 
mühim nakliye koUarı mu-
vaffakiyette bombardıman 
edılmiştir. 

Görıcenin şimalinde çok 
müşkül vaziyette kalmış o-
lan duilmanın acele imdadı
na gönderilen motorize ve 
katır kollarından müteşek· 
kıl. üç müstakiı kol alçaktan 
uçan tayyarelerimız tarafın 
dan temamen dağıtılmııtır. 

Fon Papen 
B rlindeki 
Beyanatını 

i ekzip ediyor 
Ankara 24 ( a. a. ) -

Dün şehrimize avdet eden 
Almanyanın Ankara büyük 
elçısi Fon Papen, Ulus ga-
zetesine şu beyanatta bu
lunmuştur : Ber1inde ikame
tim esoasında, guya yapmış 
olduğum beyanata, Alman
yadan dönüşümde, Türk ba 
ıınında muttali oldum ve 
çokhayrct ettim. 

Şunu ehemmiyetle kay
detmek isterim ki, bu meç· 
bul beyanata bağlanan bü
tün tertıpler tcmamen esaı. 
aı:z.dır. Çünkü ben, arla bu 
beyanatta bulunmadım. Esa 
sen bu gibi beyanat her 
türlü aiyaıet teamllle mu
ıayır olurdu~ 

Dün yapıla11 mtrke% kaza 
kongresinde V•li vekili Mektup 
çu Behçet Ertan ve Bel•diye 
reisimiz de hazır balurımaş, se 
lıir ve vilüqei i~lerine ait husuç 
/arda kongreyi lenvİ; eylemiş 

lf!·dir Bübi11 kongre/,., çok ala. 
kalı bir •urelle qdpılmış ue kong 
relerin yapıldığı salonl:ır dinle. 
uicilerle dolmuştur. 

Bugün Parti reisi Ali Rıza 
liıl, Bdediye reisi Mur:mmer 
Yarımlııqık ve merkt z kaza reisi 
Hamdi D11rsunu refakatine ala 
rak Sıi· mene ve Ofa giden Par· 
ti Müfı ilişimiz yarın da Maçka. 
va gidt cektir. 

Arnavutlar da 
İtalyanlara , 
vuruyor! 

Belgrad 26 ( a. a. ) 
Huduttan alınan malumata 
göre İtalyan ordusuna kay· 
ded 1,;n Arnavutluk gurup
ları silah ve mühimmatlarile 
birlikte alaylarından kaç 
maktadırJar. 18 den 55 ya 
şına kadar bütün Arnavut 
erkekleri silah altına alın 
mıştır, Firarilerden bazıları 
Yugoslav hududu üzerinden 
kaçmakta diğerleri de dağ
lara çıkarak ltalyaoları izaç 
etmektedirler. 

Yunanhlar 

Epirde de 
ilerliyorlar 

Atioa 25 ( a. a. ) 
Görıcenin zaptı üzerine bir 
İtalyan mukabil taarruzu ve 

Sliniğe doğru bir tazyik 
katiyen mevzu habis değil
dir. Bununla beraber esas 
Yunan harekilı halen Gö
rice bölgesinde değildir. Bu
rada yalnız dü~ınan takip 
edilmektedir. Esas harekat 
Epirdedır. 0:-.ada henüz kı · 
rılacak düşman mukavemeti 
mevcuttur. 

Yunan kılaları şimdi bu 
istikamette il er lem ek. tedır
ler. Bu bölgeden gelen son 
habt.:.rler, Y ÜnaJhların ka~ 
kitowetre ilerlemekte oldu
ğunu göstermekle ber,• ber 
münııu hadiseJerin vukuu 
muhakkaktır. Yunan ileri 
har cketi, mühim iaşe mer
kdı olan Ergeriye iki taraf. 
tan hücumu mümküıı kıl
maktadır. 
~-

Teşekkür 
Babam pamukçu ( Haci) 

lb1t. himin vef ati dolayısile 
kıymetli hemşeri ve dost 
lar1 n1zdan taziyet telgraf. 
lan almakteyız. Teessürü 
mü~ bun/an cevtJp/amaya 
imkan vermediğinden biz
leı i teselii edenlere teşek 
kür/erimizi gazeteniz vasıta. 
sile bildirmemize müsaade 
lermizi dilerim. 

lgJ.r pamuk Birliği Uınum 
Müduıü 

' H•rd•r cmlro#u 

Yunanlılar 
Yeni mevziler 
Zaptetdiler 

!itina 26 ( 11. 11. ) 
Yunan orduları Başkuman
dan 1ığının dün ak:-·am neş
redilen resmi tebliği : Kı 

ta/arınuz. ileri hareketleri
ne devam ederek birkaç ye 
ni mevzi işqal etmişlerdir. 
Düşman tayyareleri memle 
ketin iç tarafındlJ birkaç 
şehir ve köyü bombardıman 
etmişlerdir. Birkaç ölü ve 
yarah vardlf. llskeri hiç bir 
hedefe isabet vakı olma 
mışttr. 

Kôfi mikdar 
Gaz, benzin 
geliyor 
Şehrimiz acentalatı n&. 

mına kafi mikdarda gaz 
benzin yüklendiği ve bu 
cü111leden olarak Ahmet Er 
zuruınluya sekiz bin teneke 
nin gelmek üzere bulunduğu 
mevsukan haber alınmıştır. 

Yugoslav 
gazeteleri 
Bulgarlara 
ne diyor? 

Belgrad 25 ( a. a. ) -
Avala ajansı bildiriyor: Bü
tün Yugoslav gazeteleri, 
Bulgat mebusan meclisinde 
hükumet ekseriyetine men 
sup bazı mebusların, Yugos 
lav Makedonyası üzerinde 
iddialar ileri süren son nu· 
tuklarını büyük bir infial ile 
bahis mevzuu etmektedir. ----·--

Temsil 
Hazırlanmakta olduğunu 

haber verdiğimiz İdman gü · 

cü müsameresi 30-11-940 
cumartesi günü Hnlkevi tem
sil salonunda verilecektir. 

Temsil edilecek eser Ve 
dat Nedim Törin ''Kör,, ad· 
h 3 perdelik aile facıasıdır. 

Sayın okurlarımıza bu 
piyesi görmelerini tavsiye 
ederiz. 

1500 İtalyan 
esiri daha 1 

Atina 25 ( a. a. ) :-
Yunan başkumnndanhgıo 

. bl'w • • Kıt'a· dün akşamkı te ıgı · . 
farımız bütün cephede ilerı 
hareketlerine devam ediyor· 
Görice bölgesinin tathiri es· 
nasında 1500 esir' 12 top, 
bir miktar havan topu, ~e 

•t• m edıl· bir çok malzeme ı ına 
l · · ricat miştir. Tayyare erımıı, 

eden üç düşman kolunu mu 
vaffakiyetle bombardıman 
etmiştir. 
~ 

Sürmene - Köprübaşı 
y o 1 u 

SUrmene ile Köprllbıışı arıı· 
ı kta otan 

sıoda yeniden açı ma . ı· devamlı şose )'Olll'Iİ ıkaın ıne 
surette çalışılmaktadır. Bu yola 
tesadüf edeıı dere kenarlarınıı 
beton divAr yapılmnktadır._ 

Pek yakında tekerlekli ve
settln lşliycceği ve ~ioleıce kOY· 
ın vatandaşı seviadirecek oııın 
bu yoldo gııyyur Nabiye MQdQ· 
rn Mesut azami gayret göster-

mektedir. 

l<OYLU) 

yorgun düşen toprak!~~ - bazıları 
1 opraklarımız ziraat edi J dinlendirmektir. Fakat dJ/e topraqtn yuzunu. 

1 
. ·n 

/Çk ermı le edile zayıflamakta. kuv qayet kolal} olan bu mese- da altım yorar. 0 . 
1 

ine 
vet ve kuiretten düşmek- le bizim için biraz zordur. toprakta ya!'!ma bıç ~/an 
tedir. Seneler geçtikçe tar· Çünkü memleketimizde ara· göre bir bırınden ~yr ek) 
/amız1n mahsulü azaltyor. zi darltğı vardır. Ova yer· ekinleri ([Yöb~tl:~tır~ene 
Gelirimiz eksJ/iyor, geçin ferde olduğu gibi. arazi ge· lfızımdtr. Oy/ek~. ır bir eki
mamiz çetinleşiyor. Korku· niş değildir ki tarlanın biri· kökleri ~erin gıde~k köklü 
muza asıl sebep, eslcıye ni işleyelim. ötekini nadas ni. ertesı se~e yul 8 elidir. 
na~ar~n .. az. da ~/sa. buqün edip ~ır~kalım. ba!ka ~ir ekın pe~ e:rsene 
eyı kotu yıne bır mıktar Elımızdeki arazi bellidir. Boylebkle topıağ 

11
, din· 

mahsul alıyoruz. amma bir topu topu birkaç dekardan yüzü. ferdası sene a J/acık 
gün gelecek, o•u da alamı· ibaret olan tarlanın nere· tenmiş olur. işte yap 
yacağız Bu gidış öyle gös sini dinlendirelim. Gt;rçi iş budur. /oşıltrki 
teriyor. Topraklanmızuı ida. bunda da hakbyız. 11ma Bundan. şu /;a iJstüs
r~sinde eksiklerimiz vardır. her şeyin bir ça*resi vardlf. her se~e b~r .18~,:tiştlrmek 
bılmıyerek ve farkmda ol Bu gibi dar arazileri de te aynı e~ın_ı Toprağın faz· 
madan. yorgun aü~rnesme dinlendirmek kabildır. doğru deg//dır. imden kal· 
sebep oluyoruz. L~zım g~- Her ekinin kökü başka la yorulup ver Buna mey· 
lir ki, bu yorgunluklar gi· başkadır, toprak içinde ya masına yol aç~· için her yıl 
deri/sin. yufka y4 derin gider. Bu dan verm_~m_e ek icap eder. 

Yapilacak iş: !Iraz ıi demektir ki bazı ekinler ekini deg!.J.!!!!! 

Her Şeyden Evvel Sağlık 
• • bunun neresinde ? 

1011ao çalışıp, Çcipdar, ) ı U· 

lur ... Nlçia ? .. Yaş mak, :yi 
yaşamak için değil mi ? . 

B z köylaynz, vaktımızı •. r. 
lada, abırdıı, ormanda geçir e 
itt mecburuıı. ÜslUınUz bn~ı ı. 
çamurlanır, ellorimiz yır.ı.ı ~, 

dab.ınlarımız p'ltlar. Her g le. 
har 11at bir yıaıo zahcııet .11r 

çok mOşkihlt .. Nıçln ? .. 
çankU kOyde do2duk. kö le 
DOyüyoruz, köylUIUğiln bu Si 

kıotılarıaı çekmeğe mecbu ı 

''Karıoca kaderince,. der •r. 
Blzlm de yaşamomız ball ı.lze 
.:öredlr. Çektığlmlz bu zor uk. 
ların keodiae göte bir Z"~ ki, 
blr tadı vardır ki onu ar cık 
kOylUk işleri içinde u~röŞ ı ı r 
bilir. B•auola berMber, kt.ıyUa 

aııl ••Yld b•YUIMA. ··~u .ıd• 
Te ferahlJaıodadu. 

•aka& .. Jwla ,... ki 

biz bunlard~m da lılyıki kadar 
t.;llf ade edemiyoruı. J sb.3t mı 
arıyorsunuz ? l;;te ev1drimlz .• 

Evet anlıyoruz, dışarda, 

kırda lldva iyi, tem(z ... 
~'akıt ttvlerimlzin içinde ve et· 
rıafınd11ki bıv.:a bOyle mi ya ... 
her evia allaoda abır, önUnde 
kemrelik. .. Yaz kış buolorın pis 
kok.usu evin içindedir. Akş<lm 
dan şababu kadar bOtOu gece 

-bava ytnıne bu pis kokuları 
kokluyvru' Farkında otwuJO· 
ruı amma, CJ2"etlerlmlzio içine 
kadar bu p.s ıuva lşııyor. 

Temiz.! k imıındırndır der, 
durur:ız. Fakııt yaptıaıımı yok· 
tur . .C:viuılıla ber tarafı pistir. 

Evlerimiz piredeu, talıta 
bitiuden, kokudan durulmaz bfr 
baldedır. OQudQa tarlada, bayır. 
da çalıf dıar, "~cet de ev Ja pl
Hüa. kQ1't1a.a utwea &•'· 

\ aşıımıı ıtl k istlyor-
h ti k ve sa. ı 

lh 'l 
1 evden ayırmılı 

sanız ııbırJarı . klaştırmılı· 
k eıtJderı oz 

ve c~r • dskl abırıo verdi· 
sınız hı nhıu t dı"l kolaylı. 
. kl •1 gM er ıt 

ğı sıca ıg • den evvel Tll· 
gı değil, her !~ı~ıoı ve rahatlı· 
cuduouzua S'r> "ı 'z 
ğınızı dQşün[llellS 01 • 

Burundan kan 
gelirse: 

B d(lo kao bir taraftan urun 
H ca oraya dnyauabıl. 

gelir. em k k 
dlğlnlz kadar sıoıı su çe me. 
ilsiniz ve temiz, eczalı pamuk. 
ton bir fitil yapıp sokmalısınıı. 
Gelea kanıD azlı~ıoa, çoklu~u
na göre s-10 aasl kaliar böy
lecı kalır ye ond&D soarı litlll 
11 vaşcı peklP alırauuı. 



İlan 
Tra.,zon ulıyc hukuk laaki • 

lı' nııleı:ı: 
Miiticei Aynfilb ı:ıuhallHi• 

,J .. n va ıskeleda eti ci Me t 
E @n kızı Zc rıı Yelı:ıh Tralıız R 

haroıuo.ıa lreyıtlı avultat Fe,zl 
Urul tarafnıcılın miclieal ylııı 
Trai\1.onela ıipalai puıırıatia terzi 
Zivı Ata l'r aleylmuı ikame el• 
nan eşva dıvaa1111• ilıca•etki ı 
mr-9bul Zıynıı:ı :ıvalın•ııla ••ri 
mw eltuı • ti• ıi•ti• htai\ıtı ca .. 
ya m•• anı••• •Hvcut 18 -• t'9 
t•rihli zabıt nr .. lı ıncla yuılı 

Z yi mQhürler , 
KA kOYiiDG ıit bef at.ı t 

mUaGr kıyıp ol uştur. 

Biri K il lcöyO- aubtarlığıaa 
&it ve iki c :si muhtı ıa O u:aan 
P.tsllrıı nlt 15QhQ U, 9vllnca n 
zudııo o~rnnn s ·~hımın, dör 

dll•clHO Mustnfa Al c ıı ıo, be 
şl elsi Mehmtot Yı ıiırıon • 

81.ı kör" Rlt mUhllrle i ga. 
FIP olmuftur. Hnktıu ıeri ol •· 
dı~ı ilao olunur. 

}{ao kovn muhtarı 
Oı ıın Pa ıı 

iLAN 

•• •• •• /öprü inşaa eksiltm • 
Si 

Vilayet Da.imi Enciim nimden : 
TrR.laon - Giresun seltil go 'unurı 21+600 inci ki

/o.,dr.sindelci Akç kale J resi üzerinde.ki köprünü" bir 
n •imııı csm. r5hşwp halinJe inş sı için tanzim kılınan 
( 2'5(7) lirQ (44) kuruşluk luıi/ &edeli üzerinden açık 
el-silt ej~ lcu •lmrıştar. Muv kkat teminatı ( 22 f) lira 
(2J) kuruştur. 

2 -11 -94 ta1ihine ç~tcn perş•mb~ gür.Ü s:ıat 15 
Je Vıliyst m k~ ur J.a. fop 1an~c,.,k olon D ıimi E•ıcümen-
tle ilı•lui '"'Ptl"calc.tır. Keşif ve şa1tnarnesini görmek is. 
tİJ•nltırin er gin ımcümen lcalcmine ve taUp olanlann 

oldueu üz•re ai4'ciulıyh Zha ata01111 
ted iri ihtıyatı lı• rarnıı ıafua •• 

rrabr.Oo tıbb t'•f.t U$kit 8etl&a 8: 
Açık nrtıraııı ile purzya çevrıle· 

••it rayri. nku ı.n ne oı.zut• : 

rıu.ııHklc.at temin.tlcrile m•::k r gün ve saatta Encümene 
miirE C••tları . 4-4 

ınur ıtalı 111•vaea .. Hİ•c• ve milli 
el .alıııb •fO••• tu9iti aıaaıın 
dı dava •hı 11a •fTatlaa lair aıılıt 

hü•ülı: f fÜ Vf' ~ır a.iıt tik 
kÜ .. • V• t-ır 11ııl•t il ·~•r 'Ye 
r İr .. ~ 1 ~I lik a ••Y• lıııir S.p 
Ç'" ve hir ltı..,•rı• ve b"r lri~llr 
"-ılrır ı nı y ı i::tı,ftlı: alır ııai 

v t'ıi k hvc t"ıt 111 v hır c: 'Yır 
ı n le 1;ın e 75 pırçı ç eıık Ye 
kadın ""$ 1111 ve bı • vzı k•••t• 
ve dört Hkı uie v it kuiıfe 
perde Vf! lı:ary la alısı vı ır lııa 

n:ıa hııvluıu ve bır eski a ki· 
limi v .. iki yatak ve iki y•rgan 
VI'! b,., yestık ve d-rt Ç Jile ~ır 

lttnt ve dirt f •k kı la t n • rt 
l'!aban ve bir ltıp1ık ve f tuee-
re "" bır akar ıu:i'•9 ve ç IDa· 
Itır tav y .. bır a~ır ki lk le 
ff'n Vf' hır b kır bl 11lı fe tn •• 
bir hı.kır ttpıı ve IDir ~akı k• 
lııldı anı tu ve bır uı:al 'Yll 

euıisı v• kapııf'ı vo bır r ıim Jev· 
baaı ve hir kırılc cllD 11 ask.ısı .,.. 
bir lı:1> ılı: b vlu askısı ve •• hıco 
ferbel ha eıttı Y• lıııir plı:erlilı: ve 
iki bes mi iller ve mlataraal ker-
11oş .,.. bir eslııi eiya maato 111•>:· 
•iınie aldafHu ikrar Y• bııla 

e;va bul • aaıt••• ifa-'• ve inklr 
etm tlır Ted !rı ılııtı•atı lı::ararı ıa 
tatbıkı ııra•ıa ıb •• •ısde ela•t•· 
aıı ikrar eyleelifl vo b.-r.,..tlııı • 
llarrer iluar eluAa• eıyaaıa •••· 
.iıa.iı bıııluad•f ıaaıı • cicfealeyla 

9-10 -Ht hrilııli ••hake e ••l
HIİ••• .ialai ikrar eylo•ıştir lt. 
rar ol•aa• eıya.iaa ee'Yİ& ıuıdılı:. 
içide 76 parçıtln i~aret olaa 
•fYayı aiııl•uleylıı tea iti ılatıyatı 
kararı••• tatlıııilr.i 11r11ı•' tlancı 
ya tul•• ettitiai laeyea n u 
albtlia .ief ruhıfaau mi.lıılei we 
kilıa r•r•k •• ıı..••··· v• rerelı:: 

muılııharu .,.. 11-1 C- 9'4i tarihli 
dur•ı•a celeeıi•de ifaııie ve ış ıı 
79 parça eşya llallkıatf talabı el 
aatiıtı•ı beyu eyi mıı v al\:ı~ 
r~z liıteıle aihld11Jeyb tarafı ııle 
iıalı:lr eluau ilı:i k11paldı tn or• 
iki hpıi ve iki ac' d chlııı v• 
bir atlet hiyilı: •a ır blllut r vt 
bir adet kltlk b•lsstar ve lıur 
eti t iti ve bir aeıt lu:un ltir 
adet bakır bQyik ıigi v altı 
ad~t salııu •&eı kapak ve iki at.let 
çınk• cıne bir takı atal lr.aşılı: 
vo bıçak ve iki atlat yin 
yatalc n iki y • r f a n 
Ye altı adot yatak çarşafı dokuz 
parça kanepe ve bir d t beyu 
yıldızlı uıaa ıom)a karyola v 
iç adet kadıfe p:!rdo ana tül, 
bir adet aaloa pı-rdeıi ve ynıılı 
dolap 4ört atlet arı perde çu!'.ıu· 
~u dört adet kilim bır ııdet lı:ar
yola halısı bir det tepe baş ıcc 
çade ve altı adet tül perde tak~
mı lıııır adet ç Yiz ayna ve bır 
adat orta mııuı l.ir atlet fÜmüş 
hamam tası, bır adet gümüş laa
mam Hliai, bir adet çcyız bamıa 
aalıaı bır atlet markalı fıl .lı;i ta 
rak bır takım kahve finc.ını bir 
hkım çay budığı ml8 tabak ve 
lı:.aşık ve ılu add kalııve tepsisi 
ıkı adet mau lambuı üç adet 
f rça v t ralt ve ııtı ui!"l ıgara 

d!id'.il \C y I) ır ad t 8"g' r 

t o ası ır a ... et ç oı su ı 
ıı et çaynılt bır a.lel büyuk ka 
Depe, bır adı t ll"C' Nlı YO 

lı la2••1ııne ·o dÖ t adet t~t ı 
t. ıa2ı ve lıınon ı.ıtac•fll ı uak
•ıİ ın a m lı zıtı•ı olııı11dı~ıı:ın • 
müdd 11! y aczdıod '1sluomı:dı 
eına a Üddcı vckılı ıaüJ ... ıtıvhe 
yall'ID toıı:ııf et ış ve mu d • vb 
irı ıkıloJı t1.aoı n çhul o ut1ı1 e 

v d ır rı j 

n l h 

u d ...J 

bulua 
dealeyhı yemı de 
n ve d ıvanıo s 
bakılaıaııoa da r v rıll"n icar 
k.cZll ;c; l!VDl I' z.et"' 1 e y 
ıçıa m b em y g lmc-iı~ı ve 

L 1' .ı rı L f ı 1 zııh 1 " ye 
wıo c ı ı o ı ye bi dir 
me ı .c t t d y mı I• ı ıırıt oı 
...... a ın a ı "' t'ı (et edec·~i 
uıudde th:ytıe ,. yrıc.ı ılaoeo toblit 
tı::ılı dı~ı ha'de yıoe gelıncm;ş ve 
yemıo eJecc2'ıoi b ldıralbmiş ol· 

-durundan huk.u~ usulO uh ko· 

Gayıi muk11l•• b•lHnfiutu 
•ıvkl mıballesi, 110İtııf ı. u rası: 

Hrıztl'p ib11Hl ıb111lesiotl• 
k~nuısu vvel 918 ve ma1ıs 84:1 
~O• vp 6 •~ 91 nı.,aralı hpu 
budullu 8 lıllltdf' aıı mOşt11 ı 
ıı\t &tir brıı1 huıea:ID l mı ı 
'fakdır olunıın kı~ t : 600 lır• 
rtır eııın )•P lııcııtı yer, ~ur ,saat 

Tra zon m bk.- hıfhit \tet 
oaiasıoda 27 ıı 9'u Cuın ruoü 
aaııt ıs dı:.n 15 attar 

ı~ lşb • rayrııneD ulun artır ıı 
Şartnaıcsı ~7-11-940 tarıbhıdeo 
ıtıaar a 209 -61 No. ılc Tr lızon 

QUll 

lerıru 

lıu ı 

P zarlık o iç fındık alı ocak 
~arık mış Askeri -Satm Alm Komısyo u 

st satın 

Reisliğinden : 
tırı Juıuuktır. B-.ııer kilosu-

t.,. l s t 12 d Sırıkıımıştı 

b çuk ıe i t1lltıri 1 K<Jmis 

alt aco 
B K daıre ıoıo mu Y'ıi en n mı

r .. ıuaa ıusrkuın görr J eıı ıçın 
ıpktır. llbda yazılı olıuılıırdeo 

fuıa mııtmet ııtıııaır. istıre•ler, ViJiyct c ai i ncünıc i d n : 
14lıııt1 ıartnaLle.ye ve :?09 51 cie • 
ya au arı sıl mcmUrl)"elimıze rr ısı il - Rıı v Tra z ~ 
muracaııt etmelidır. Oz ri ul~kı ılıt p kOpr v lltPQ eılariu 

2 •. Artırmaya işti rak iç n ( JO) kun1tluk kc.ır ste satıR blı nnk 
yakarıda ya~ılı kıymet n yüzde ' açık elusllt ı> koı.ulmu lMr Uuvakkaı.t 
yefli •çuk orsbetırıde P"V veva kuruştur. G-12-9.fO tarfb lne ç ta Cu llaO 8 al li Ele vlü 
m.lliltir lak. DID temırıı.ıl mektubu H·t ili k 1eıadı top DliCU olıuı. o iri. en c e lbal• Jııpılıaık· 
tevdi cdılece tir ( l :l4) ı tır l.tşlf " '& to m i i görmek istiy~~JulD htr U eır cü eıı 

3 .• /petek 811hibi alnca.lclılar blemlH .,,. lllip olaolarıc 0ı1 vak.ket t lıutlartl e cOın ne 
1 aifer ıılaluıd rların ve ırtıfalt 1 urıcaatla 1 1-4 
aalı:kı aa"iplcrinın gayrım okul uze ---
rıodeltı b11lı:lıırıoı hmıu usile fııiz ve ilan 
murafa clair elan iddıııl. rıaı ışbu 
ilb taribitıd n ihti reo yirmi rü• 
lfinı:le evrakı us ıt lcrıle bi likte 
meauriyetimize bildirmr-lerı ioııp 

er. A~ıi halde hıkları tapu llİ• 
eilil• .. bit el ı:dılr.cıı utıs beeıı· 
liain p vlaşmasırı.I o bııriç kalır 

Peur icra oavr.ı aıuhıa: 
P.ıızar kuuı~ı• Hotrl kfı· 

yllo•H .luıt otl Stlbt km 
n iy 1 1-7- 9~J taıUa\11. 

dn ltlbueııı aJtb S Ura •O ku 
rYf tıka Tcrıa t• orçle 

lln t>n kö1h ea ba1uklu ot 
alları dam itttb• t eıjlu RtH· 
b1a ifbU la9tC &CAR aol•JI aıll 

çı za ı 

kôtipliği 
Tr1bzon Adlire Encümen 

Riy•s~tind n : 1 
Aıık olen .,. lire m•aılı 

Mızıka 11tahkım-.i sclııt k.ltt,.u. 
fİPI• teli, elcnl•rr1t imtilt•nl•rı 
icra lcılınm•lc ÜHr• tir lıc/ıc 
ifiıulı, •alete,- ı•h•J•t1t.,w.c vct• 

Paz ·rlıkla tamirat 

Cumtrnrl et olculundıı 
fsk ıul r pıışa 
T vfika bey 

., 
111 et p şa .. 
Cudı bev ., 
Heci KtJı::ıro ,, 
Knlcdlbl ,, 
ÜlkU ,, 
Yeni okulda ,, 

Vilayet daimi encümeninden: 

Lir 

95 
78 
f>O 

{) 

148 
150 
41 
2ö 
62 

75 

75 

r.o 

Yuk rıd isimleri ve yupılac~k lşirı bedeli yazılı bulucan 
n ·ullıHd1 2-!90 S&Jlh kanmıun 46 inci m!ldd '~lolıı ( A) fıkrnsuıa 
tevflk Hl ptıtrlıkla t mirııtlarl yııpıhıc1kt • r. J 12 • 940 tnrlblne 
çııtan çarşlll n ~naa ıı:ııııl 16 dP. vlliivet ın"k moda toplanecı:ık 
Qla, dııl i cUlll 1 ı lh tle'erl yap•lııc ktır ı sl ·k lilerlo yapıla· 

c ,!{ i;l~rl öğren ek ıçl tıPr ı!no encUmeo kıılemine ve talip 
') ı ınl ı ~11 o•ı t1r g1 l v,. s 1 tt ı ı:>nc m o~ muracaııttlıırı. 2-3 

lctirnaa D vet . ' 
ldmilngücw Başkanlığından : 

28 Sayılı Bed o Terbiyesi talimatonmesioin 27 ncl maddesi 
D kluııoıt tevrik.aı.ı idare h Vf' tl secimi yııı)lloc ğıodaıı, ayni tall
metaamenln 20 ııci maddesindeki ev.ıtıf ve şeraiti hııiz azıının 

4-Ti-1940 çar4ıı•n a gnau Hkşamı nııt 19,33 da KulObU teşrif· 
J ıi rlc o uour. 

Sömikok körnürünün fiatı 
Belediye Riyaseti den : 

Sowikok kömOrlloün ŞP.brlmiz p 1 yasssıodn toptan 8atış fi
yatı Beledlyo E:.ıcımeolnce (24 50) iirn olarak tesbit edilmiştir. 

KöınUrl.r, Etibuok flj 101 Daniş Eyiboeıu ve Osınau Akçuy 
firınuı tarııfıad .rn yukuıda lesbit edilen fiyatla &atılmakta dır. 
Allkadar daire v~ mUesııeselerle sayın balkan maiUmu olmak 
tlzr• illa olunur • 1- 2 

4 Gö tuilen gü ;ıde artır ı 
J• iştirnk ~ıiınler ,,, bı 11111 şartı:ıa 
muiai tJkum11şve luzumlu mılC

ınat almıı ve bunl'lrı teınaıaııı., ka 
bul ot ış ad ve ihtı 11 r olll u • 

5 • Tayin edilen z.aın •dl! gav 
ri ueııkul uç defı. ba~ırdıktaa son 
l' co çok artırana ibılo edilir a 
calt ıırtırr.ua belelı mnhıımen lcıy 
a:ıetin yCzdc yda::iı b ~iai bul az 
veya utış iattıysnin a' caQ'ıoııı ruc: 
l!ani nl • dığror r.lac iti lıtJ' bulu 
aup tabadel bun arın o f'l'Vri m 

cıu. b 1 u hpuau• ıo - -•~• 
t rl •• .il ası ııruıl!Ca i:a7ıtıı 
Şiir IJ iZ • e { •a it 

tc~1i.hıa•uİ, hii.t1iı.t cl:u/c,.f, R k 
.. 1c.~rl1Jc. euikur, aıhhct ra,-oru, ö ompoz taş kömürü fiatı 
ltus•f. ltal " r.1« rnımsriıeti sc. 

kt 1 il" tc iı:ı erl İ') alc 111 ıaın 
ec uundan fıızley.ıı çıkmazsa en 

ç "' ıırhracın tahbüdil bııki kalmak 
üzne artırma on ~un dnha te 
dit, v on urcu günü ayni saat da 
y&pılac k a ttırm d • b deli satış 
ı•teyeaın alaca ını rüçhanı ol o dı 
ter al caldılerın o fayri m"nkulı 
le temın edimi., alac~ld rı mec 
i~aundaa fa:r.I ya çılcm le şartile 
ca çok: artır oıı ihale edilir. Boy , 
le bir b.-del elti~ ed im~ e ihale 
yapılmaı: ve aatış tııl~bi dii~er. 

6 • G yri menkul keodısin• 
ıhale olunan kimse derhal veya 
verıleD mühlet içinde pıırrvı ver 
maue iball'I k- rarı fesbolunarak 
k •d•ıd n h•velen yüks•k lt>ldifte 
buluııab ıc.·mııo arzetmiş oldu~u 
bcdelltı alma~a razı olm~z veya 
laulucmazıuı h"mf' OQ gfin müt· 
tetle nrtırrna .ra çıbırılıp ı çok 
artırana ihalt'I edilir. iki ıhale ara· 
8 ndalci farlı: "t'i geçen S!'Ullle,. İçİe· 

de yüzde be tt'ıı b un nlunacak faiı 
vr di9'er Zil' rlır nvrıc i~ır> h 
C t lcalmıılc .. 17.ı ffi"' ııı i tı.,. .,,.. 
ııhi!!ıdaıı tAh<lıl olu"ıı~ " "'r ( 1~1 

ayrimenL-ul yukıırıda ~ t n 

1 

27 • İ 2 .• 940 tar hırı ı:: frıı bZl)ll 

. H. K. dairesi ociuınd itb ılao 
v• fÔ terilen tırtır a şuta ıı. & 

dair,.•id" h1ac,.4t'ı satıl oatı ılic 
olunur 

m lui bırıununun 236 ve tatil 
edilen 3'.l7 ıııııci maddeleri m cı 
bı c,. barvechı b la ık:rar eluna 
ı.ty• ıle müdJuleyhiı:ı inlciirı•ıı 

ratm rı &hv ciya n dı f'tı miıd.I 
al,vhı femındıon ım ıoa etmf'ail 
S'lblt olı•n vulı:: arıd ~· ıı ı l'IY•vı 

muıtÜrf'nin wud1e 1 vbten ıty .... 
a marıık dıv•c ya v ıl et e v 
cau-Jtlrı veıı:ılın mes•ı•ıne naz 
r n tıııcdir olu an yirmı be~ lır 

ll r tı veki etin ve iş~u dava.lacı 
ol fi mfiid .. ı tarafından y.ıpı 811 

a' fa la birlıkde tah•llıni tem 
yizi kal.il olmıi: üzre l 8 - 10-940 
hrılııinde z-iyabrn lrerar Verilmiş 
ol-nılda işbu büküm alevlııine ilA 
tarıb nden i tılııııreıı (15) sı-ün zar 
fırıd~ mütldealeyia l\f,.hmf't Ziya 
Atamerlp temyizi dava edebllcce· 
~ı ıksi takdirde m~zlclir hiilcmüo 
katıleşmıı olıcag-ı teblit malcrımı 
na kaica olmıi. bre raıctc ile 
il n ol11pur. 

te hıı rltH bıyıklı otlu Hı· 
H tariHf i ıln tıri TC 03-

u 'lea ırı:aı ~ ll• ti ut ' t• 
a ıaa 30 Ura kıy ~t ta lr 

oluııa Hı. nı lin. ı ' Jl • 
tapuaua •J•i tarlb " '40 a 

raaınaıı kayllll far&.ıa Hıa1· 

rull h v bot ak: o 1 ' ı r
itoo H fi altrı Altcıı& o l• c . 
ı:ınbea sırt v ır 11~ 11• ıb· 
du 1 ttt uaına 20 O lirtı kıy t 

la Ur olu a kıvatoa u :yı • 
aJ ı tarlb H -il ou ara ı k• 
11tlı farka Doşı.ılL. •ııu ıarb a 
Yunf ıl ıle sırt c 21uiten ır

ak. llı ahCut tıı. ı IH 26' 
lır kıywıt tak ir lu aıı o,. 
berd.ı ~ ıııııı n Jlae ay i ta 
rih ve •J tJU ı.raca kHJıtlı flr· 
·1111 ır k ıarbe ve ıt aıu 

e •l c nue •• meıftu o l'a 
lle M,tıdut ve ta a t3a :tf>li 

hra lıı:ly mol t&K.dır ııla rı tın 
dıklık.,ald ııı ıf ı ı nıa .ı bl1ııe 
ıtlbı.ırllc l.ıır nıssa i açık artır 

a ile ırnuları1k pıtra11.1 9evril 
mc.biDe kctrıır verıter k tı ıış 
gnaı oıanıktıı 12-12-!140 P..,r. 
şemb s ıııl 1ö lıtJin ecul ıştır. 

• /IJf rb•f larllt1 .irlikıı Trc&. Belediye Rıy setin en : 
~o" A«liı• E•clmı,.in.c mür•o• HOko poze t iŞ kim rnnnn şehrimiz plynsasındıı toptan 
•t •_ı_,,._,_ı_,.,_;_ıfl_•_u_,,._.,_i_la_·rı __ .ı_._111_u_1_·: satış fm,lı (16f>O) kuruş olup, parukeodo salılJ fıyetı dabl aynı •• 1 k ll'r tle ve (l6JO) kuruf olar testlll edı!uıt~dlr. Uç ay 1 ma şiar KönUrler Etl ak. ejrnı DJniş .Eyiooeıu ve Osman Ak\:.:ı}' 

fırmıısı tımıfuıdııu yukarıdu testıit eı.iılen tıyhttaa sotılmaktadır. 

f I İyO r Al&kad r dalro " mü ı:,seselerin sayrn bul kın mn ı.lınu ol-
mak nzre il a oluaur. 1 -2 

D f terd rlı k t • 
1 - numar&d•• 160 numı· 

r.ıy~ kr.du ""> U11uou anre! 940 
pertem ita gllu c : 

lJ\ ııiuuaaradı 300 au •· 
raya k:~er • k!ou u •Yv 194U 
cu•• gUoQ : 

301 N art.la (00 121 a-
raya kadu 17 kaaaau •nel 
cumıırleıi QaU : • 

401 o.ıaıır.dıu il DU ara 
1• adar 19 lıı:l.ul!loueYYel pa· 
ıarte•i gn d: 

Mlltelcııcıta il e1t • ua
ı:nıllu 6 ısJlı~ uı;ılarıaıa h~aı. 

ye ıuaıerl yuk•rıyA derç edll
mi ur. lttHı Udtlot urfıada 
diilrowııe aUr&eutlan Hlo ohı· 
uur. ı-s 

Eytam, ara 
Ma şı al 1 r 

Dett rd&rhkt n 
1 eKullt ramıl 

n ntarın 
ne aı {. 

---· 

.,.,.n 111aaıı a.ı ~&ı.w• Jı.at" 
ı • ırı H era.aı Taya varılr:n 

ru •tot ı il• par ı •ac•- tını 
ıı.ara.n f luaııru k•'8Jc! evvcıh111 
y le tff • an k1 a utmı. 
o dtıgll l>edelle aJm u razı ol nrıııı oıı ıı 
razı oJmaz veya 

aua ıa ;nen oa~ gün mlddet 
•• arUl'm.aya Çl arı.J.ıp e çok arlırıu a 
Utat. o4Uır. l.k1 ıWe nraı..-ınclakl. f•• k 
ve ~en gİinler ıç.ın y1l:ı:de 5 len 
n p otıınacnlı'. iniz ve diğer :ı:arar 
lıır ayrıca lJUımıc hucel kaLmakzıeıı 
ın .. murıyelımızee aııcıdaa tahsıl oiunar 
maddo (lu8J 

GayrımenkulJoriıı yukarda gO&-
terUeıı a · l:.l • 1140 tarUııucıu Pazar, 
icfa memurluğa odasında iobu ll.do ve 
aoaterileıı artırma ••rbıameııı dalr• 
l!ilU\• ıaab1-fldı Ulıı ol11aıır. 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vil1yet Daimi Eneilmeninden ; 

llk okallar içi• tııbettlrıiecek 16 k. lem evrakı matbuauıa 
uhına ın bedeli ilH ~OJ Jlra Qzeriadea lö gUa mllddetie ııçık 

k.slltm .. f: konulmuştu. Mut'akk t tomlJatı 30 liradır . 
6-12-9!0 tımUlDfıt ı:at•ıa cu.ıuı 1rılaU saat 15 dtJ Vilayet 

"akımı a toplan cak ela• D iaıi Eııc wende ibale~l yapıhıcıık-
tır. lat lllınla temioatlurite eocaı.1.1uu" wllrııc.:ıntuırı. 1-4 

Pazarhkla Un alınacak 
M11t. Satın Al. K . Reisliğinden : 

ı - 100000 kil J ua pazarlı.s. lıı s:ıuıı alıa ... c ık tır. 
2 - Muhıuııı:oea bijaell ıwr>l> lirııdır. l'oınıantı 8150 liradır. 
3 - P.ı:ı. rhk 2-l:l-Y40 P.ıurteıii ~lloQ ı>ıuıt H ae 

yapılacaktır. 

4 - Talip olaalnr şıırtoıam yl Ormck lçln her itlD H 
pazulı\• gdotıde maayyeıı ıııatta uucılıt.itu a tıaı:luı11 k0misyonuoa 
wur caı:ı~ı ~ ı-~ 

Posta nak iyot eksiltmesi··-
T rabzon P. T. T. ı lidürlüj"ünden: 
1 - O.ı lı.De ı 1 c HlılO .h.ııu yu ... l•:;ııı.ıwa:u ve tt~wellı ularıık 

tir iadellc p aJlll flnCe fr& :LUU Vct ~ayDUrlla lkıncl bir klUlyOq 

dııbı lı'Jaıun..ıuruıauıı •"irut bııf tı.aa ıırşııı Jı u~ ı>dc:mi 1'rdLJZOo 
nybut uuı u7r1 ıeri postası :.!7-1!-~'10 teırıtırnaen ıtıbıırea 

oabeş 2oa mUtiallı ve .li.apau uıtııı çık. ek lıtwoye h.U.JulmuşLur. 
2 - Aylı ulu a b~d11u oıa ııra aeaeı12ı vu 11~1 bıa 

lir thr. Tallplor ea 1101.u:ı yuı Jıra mu\ali.a.ut ltıWllibl 11llutıcttktu. 

3 - l ıaıo 1Qal 1~ k.tcuuu~rvaı 'Nu Pdt\lt:ıWllt5 iıı'Uuu sıı.t. 
14 cır. AJıİl aı a rruı n .b:rzuı uuı oı ruıu111 tıluulluıeye 
veril i~ lu ba piJıtaları .b.aoıı.ı;ıue ucuı ı/e wu vtıf!ıt: b~aeı H· 
rillu o şekli tercıb e'1tıeceuır. Ş 1nurıncl r oedt:ıiıuı oıımllt 
Trabıoıı P. T. r. ı\hr&:ııt . .dalloU 4.1.blllWJ .ko • .ıuayonuııd:Ul aJuı.p 
görQldbllır. 1-4 

Trabzon P. T. f. aüdürJüiündea : 
1 - Oıtme &elm HUO i.H• > a~ til~ıuwuı ve temeııı ola. 

rıık or ka 1 g lı1lundwr~l11lllil aıcşnlt .ıurcada kuş111ku ÜÇ 81· 
ferli Trabzon .lirzuru se1rı um j)Jilası :27-U-YiU l~r!lııuaen 
itib rou on beş acuu wuadeth~ lö Kapalı zutta ., shlıııttye 

.k.onulmuwtur. 
2 - AJhk •Hıllııwınen b deli bla btışyllz lira seoeliı?l un 

sekiz bin liradır. l'•li.ı>ltır ea Uj., Hra uıu 1..ııı.:~.ıl lcmiaat ıılıoacıı.ktır. 
S - İtı le iilDU 1 ~ 1'4UttUUt::VVtıl 9:11J .PerşuwOu gUuU aaal 

15 dir. Şart&l 11.leaı bedolı,;,ı l)1aruk rr .. l)J:JJ ! . r. '1'. buuuuı.ıda~i 
ekıtllme koatı1oauaaıua •hDıp &OrUleouır. 1-4 
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