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Sahip, Baımuharriri: Bekir Snkuti Kulaksııoğlu • 13 Cumartesi 1. net kanun 941 • 
Bu akşam Halkevinde 
Müstesna bir gece 

Günün izle:ri 

MANlrlK 
ı "k J b l a unsur " Akıl insanı diler oarlıklartlan te1rl euen aş zc 

ve Mantık ,, elediğimiz kabiliyettir. ~ l bu kabi-
Hakikatte normal insanlarda. esasen mevcu. ~ a• . der. 

h .b. . -ks l esınz temrn e 
ligetin uelüd ve müsbıt olması sa 1 ının gu e m h ında 

Son 
Hadiseler 

,. .\ 

1 Sovyet Harp 1 
~._ Tebliği _.: 

Folk/ör Gecesi 
• • ,_ A hayat sa as 

Mekteplere de tahrik edılen ınsan zt~ası - l bir 
d lı l daha mulcemme 

karşılaştıgı J11imi tecrübelerle a a 0 gun ue . . . . demek 
h d . l ·· · d hakımıget tesısı şekle tirer ve zekanın a ıse er uzerın e 

olan mHtık da binnetice miikemmı:l bir ıekil •lmıı ko~~;· . hallini 
Mantık igi idare etlildiii takdirde, daima mt1ş u erınl ile hazırlanan folklör gece 

"ini kaçırmak istemiyen ka · 
dın erkek yurttaşlar dave
tiyelerini vaktinde halkevin· 

• . • mamkiin o arnıgor. 
temin eder· fakat ne yazık kı brı h ,r zaman _ -ı. •n 

• / h • gozu"meg~ 
H11diselır arastnda hakikatte mevcut 0 up za ıren olıı 

J •·~ t• ı oarılması g baitların tesbiti ae hu rabıtalar an ta ıı ne ıce ere b n 
k " b - le 1aparım, e S 

ovyet topraklannda 
çok kanlı çarpışma
ların d~vam etmekte 

olduiu bir sırada birden 
bire değiıik bir vaziyetle 
karşılatıldı. Hitler, Berline 
döndü. Ve Sovyet toprak· 
larında ilerleme mevsiminin 
ilkbahara terkedildiiini irad 
ettiii son nutkunda bildir
miı ve amerika ile de harp 
halinde olduğunu ilan et· 
miıtir. 

İlerleme devam 
ediyor 

Moskova 12 ( a. a.) 
Sovyet tebliği ; 11 ilk ki 
nunda kıtalarımız bütün cep 
helerde düşmanla çarpışmış 
Jardır. Bata ve cenup batı 
cephelerinin bir çok bölge 
lerinde Sovyet kıtaları şid· 
detli mubarebeler vererek 
ilerlemelerine d~vam etmiş 
ferdir. 

Halkevi temsil salonunda 
dil, edebiyat kolu tarafından 
bu akşan saat 20 de başla
mak üzere bir folklör gecesi 
tertip edilmiştir • Halkevi , 
programından da anlaşıldığı den almalı ve sandaliyeler 
gibi bize faydalı ve eğlence· numarasız olduiundan yine 
li müstesna bir gece yaşa· vaktinde yerlerini almalıdır
tacaktır. Davetiy Jer tevzi lar. Çocuklar kabul edilmi· 
edilmektedir. Büyük bir itina cekter. 

dururken gözlerini halcik.ate apagıp, en şog bunu 
b J • d" k ip atan '" högle ıaparım ,. uega " hrı rıaur ışte " ıge es l i · 

. . k d" ki ı altın:ı a an ır detken lce•di lcabili11et uc derecesını en ı aya ar 

insan ne kadar her/bahttır . • · . . . çok 
Hag•iın çalc daha te .. iz gayelere iıtinad ettığını ~' .J 

ll 

' 

ımak lazımaır, daha terni: olduğıınu anlayamayan bu ZO(Ja ı ara ac 
• le k b ·r ,,.,11 f aa tın "' çünkü bunlar kuuuetli bir mantılc ger111e ço sı ı t 

geçici heoeılerin kurbanı olmaktan ileri geçemezler • Program: DORUK 
1 • Edebiyat öğretmeni Sırrı BUge tarafından diJ 't'e nıahalJl şln hak-

kında bir koau,ma . J • I" Hitler ne diyor 2 • Bağlamacı kilçll.k Hüsnü ve arkadaşları larafından bağlama ile apon ışga 1 
muhtelif halk tarkUlerl • ' • 

Hadiseler, harbın daha 
çetia bir safhaya girdiğini 
isbat •tmektedir. Almanla· 
rın soyYe

0

t topraklanndaki 
harbi ilkbahara terketme· 

Halkevinde nişan 
Tücarda,. •e ıeuimli genç 

lerlmiatlen Emin Sa;lam lcızı 
Yaıar Sağlamla e111elcli miralag 
belediıe daimi encümen asası 
fH! C. H. P. merlcu lcaaa reiıi 

.a • Karadeniz folklUrQnftn huıuılyellerlntlea ( Kız ve Er\ek bir aratla) 

1 

foky? ~: <.w~· a, ) .-:-
mıllt kıyafetlerle muhtelif lıcronlar. Resmen bıldırıldısııne ıore 

4 • Tevfik Vural tarafından yapılacak folklar \"e halk edebiyatı Japon kıtaları Aganayı it· 
konuşmaaı aras:nda 11raslle Emrah, Karacaoğlan ve llşık ~\lamanl gibi 
lıı.alk şairlerinden bağlamacı Şevki refakntinde ltırkü. ve koşmalar • l ıal etmişlerdir. Adanın U-

Bolşevikler ansızın 

yükleoselerdi A vrupu 

ölmüş olurdu 
5 • Ke .. •çecl rnıaver \'e etin tarafından kendi beıtılatliı}I Karadeaiı mumi valisi ile 35 Amerikan 

lilrkflleri • 
Beıltn 12 ( a. a. ) -

/liman devlet reisi · Bolşe
vikliğe karşı açtığı büyü~ 
mücadelentn çok ısabetlı 
olduğunu. aksı halde, lii· 
manyanm değıl. bütun /iv· 
rupanm büyük bır tehlikeye 

6 • Halk şairi Baba Salim tarafından kendi şllrlerladen eu th:el bir parça. askeri esir edilmiftİr. 
' leri, menii vaziyette, miida 

faa mevkiiade kalmaları 
hakikaten ıopldarın, ça 
mur!arın ilerlemelerine mani 
tqkil ettiğinden mi, veya
hut bilhassa moskova ._ cep· 
besinde Omit edilmiyen mu. 
kabelelerin ve yine sovyet· 
lerİll bir k111m araziyi alman 
iıgali altından <kurtarmala· 
nnın telirile mi olmuıtar ? 

Soa haftalar zarfında 
mahtelif membalardan ve· 
rilen haberler so•yetlerin 
alman iııa:i altına geçen 
topraklarında bazı muvaf • 
fakiyetler kaydettiklerini 
bildirdi. Muhakkak olan bir 

muhterem Şeoki Saoaşçının oğla 
•stefmen Haıati Savaşçının 
niıan tö,,,./eri dün alcşam 
Halkeui ıalonurula Trabzorıun 
ıeçıin aileleri hHurile gapıl-
mı$1ır. Niıan güzültleri Tuff, 
Haıan Atakan tarrjından saa· 
detler temennisile talcılmıştır . 

Libyada yuğoslav 
ordusu 
Kahire 12 ( a. a. ) 

General Mihalaviçin kuman 
dası altındaki Yugoslav or 

Bundan sonra çi/tler ş1re/ine 
Janı ba$lamıı "" salon• hallan. dusunun dilıman taarruzu 
6oıa Jo/Jrıran Jaoetli/e"ı büfeJe karııaıada mevzilerini muha 
iaas oe ikramda bulunulmaştur 1 faza ettiğini ve sllrekli mih 

Nişara mer•ıimi relc mülcel . k w ·1 
I f I t Ç·fıl · ver tazyı ıne ragmen grı e e o muş ur. ı erı, a11ne ae • • • • . • • • 
babal•rını tebrik ederiz. medıgını bıldırıyor. _, __ _ 
Akçaabat, Vakfikebir 
Kaza parti kongreleri 

nokta varsa o da dondu· llkçtJabtJt ve Vakfikebir dilekleri bahis mevzuu ol· 
rucu mevsimin ıiddetle hü C. H. P. kaza kongreleri muş ve mümessil/Er tenvir 
kim sllrmekte olmasından dün Parti Müfettişimiz edildikten sonra yeni se 
baıka sovyetler de düne Kayseıi Mebusu stJym il. neye ait dilek ve tekliflerini 
aazaran çok farkli bir su- Hilmi Kalaç'm huzurile yapmışl11rd1r. Kongre mü· 
rette harp etmektedirler. ytJpılmıştır. Bu konğrelerde messilleri muhtlerinin en 
Şimdi harp, ilkbahara in ti · C. H P. vi/lyet heyetine/en zaruri ve bilhassa içimle 

ld d k ı k belediye reisimiz Muammer bulunduğumuz umumi buh· 
zaren o uğu yer e a aca r•n n•z•r• •lınarak h•lkın .. ? Yarımbıyık ta haztr bulun u u .., u u u 

b · b muştur. en mühim dert ve ihtiyaç· 
Sovyetler her angı ir Her iki kongre bütün larmı ileti sürmüş ve her 

tekilde hareket ederlerse mümesslllerlnin ve geniş fiti kongre bu mevzular 
•bin, almanların ilkbaharı allkalı dinle,.icilerln iştira- üzerindt. ~sas/J münakaşa 
beklemeleri ıoyvetler için kile ~apılmıştır. Her iki /arla ıamiml bir harta içerisin 
harp aonuna kadar ele ırç- kongtede de geçen senenin e sa1Jtlarca devam etmiıttr. 

Cemal Rıza Çınar yapılan ve maddi im ~an bundan sonra yeni idare 
- Ark.111 iki - olmadığmdan yapılamıvan heyeti seçimleri yapı/mışttr. 

-==-=====,==.:::;~~---=~~~~:;::;~~~~~-======-'--=======-=== 

Tasarruf Haftası 
12 - 1 ı -941 Cumu günü Ulaeal Elctlftomi o• Arttırma 

başlayan Tasarruf hafta11 Jlal/c. cemigetinin gage!i milli hayat 
evinde Malige Vekilinin açma •• muoa/ falciyttleri tarihten , ıe· 
nutlcm dinle1Uiılcten ıoııra ULusal niı ola• milletimizin ocırlılclarını 
Elcon•tni w Arttın11a Karam• arttırmaja m•luf faaliyetleri 
Rıtlisi Ao•k•t Zıhni C•nın aıa· te•ln etmek o• ahenlclendir· 

.. / mı~ 
maruz ka/acağmı soy e " 
ve ııave etmışttr : . 

·· IJ ebı Bugün şunu soy Y 

fıJ.,lci 11aılctle nihagd/enmiıtir. 11tektir. 
Sagın Dinleyicilerim. Dıı pigaıalarınrn kapalılıfı 

/. . . k . '() bınden fazla 
/Tim ı. 1. •• /{) 

tank. yüzlerce ıumen · 

12 inci taıarruf haftası ma. idhalatı hazli güçleşdirdiğinden 
lige oekilimia tarafından baş ihtigacımızı yerli ıanayiinden 
wkil nomı•a açılmış bulunuyor. temin ülkümüz lcentlilifinde• 
D.;o/etin mali mulcadJeratını tahakkuk etmiş gibidir. Şimdi 

binlerce top. onDtn tayy~re 
ansıztn lllmanyamn ustu~e 
çullansaydı llvrupa ölmus 
olacalf.tı . 

elinde tutan •ayın aekilimizin a.u iıtihlalci tazgilc .ımegecek Bı·r de Japon 
beyanatı hepimizi agdinlatmış derecede uasi bir iıtihsalin iaa· 
ue (Jazif elerimizi göıtermiı aldu kanlarını eltie etmeliyiz. Bununda K •• 
Diinga ae bütün milletler ileti- çalrırıta oe sermaıenin gerek rQVOZ0(U 
sadigatının karışık cıe buhranlı kemiget oe gere/ese kegf igetce 12 ( a ) -

Vaıııngton a · :ı.ımanında şerefli bir .ulh içinde en verimli ve en kıgmetti sahaya ... ao""ro 
Resmen bl•dırddıııne • gaşadı;ımızı telcraı /amale. milli ve zaruri ihtiyaçlara laaıar edil· • b" 

I Amerl. kan doaaaması ır vazi emısdir. Ulusal Ekonomi ve -Arkası ikide-
J bır de111t· arttırmak miili vasifemizdir. •======-.... "'-- --.... ---.:==--.--, Japon kravaıörı e 

Uıusrıl Ekono"'i ue Arttırma B. Y. Mazhar Aren roy~rini batırmııtır. 
dünlc.i ııbı sadece galnıs refah 
ae ıerueti istihsal eden bir me11. 
zu deaiı: Mılletler a~ası müca 
de/ede galip olmanın en mühim 
•ir şartıdı. lk.tisad milli hayatın 
lc.ayna;ıdır, E konomiıi saif bir 
milıet mustakıl bir cemiıet sa. 
gı"ımas. Şureaiki harplerde in · 
ıanlar111 k.ut1uec oe manevi lcuJ 
retLeı i yanında ilctiıadi oarl ılc 
cıe kabıiigetieri çarpıımalctatlır. 

~ ~~EMX:t ucuı~; 
~ OGLUMA 19 r 

' Maymun ı .. 
Sazı insanlar vardır ki fala-

! 
ııın )ÜrUyuşUnil ıııanıo bakışını ,., 
oiıWıııill ı.;ıwıu iWUU~WlllllUl taklıt 

ıı<ıert:k kııınaııerıuı 11.,v a')" Dıtııı .. da ı ı 

ıı<>ı urJt:r. V11 sauıı ıar kı ı.ıoş .kııfa 
•a ııırıuııı uraugı k•p:ıuııııı; , bır 

kurıı, ıhırıyı gllruıt:yı:n ıııözl.ri ka· 
, liJlcu ııa1.ıt:r v11rec"l( kuaar aur. 
ıu ı ııııştır. 

Arlık onh rın nazarlnrında 
..,.,ı.ııumy.:cdc dUgilm, lıauoouıımı

yıııcek müşklH yuktıır. Kiıaııeyi be· 
yeııaez, Jıtıekl!81 V• Jıelj şe1i teııkıt 
11chır1ır. Yaparkln yıkar, dilzeıtir

kan, bozar ıakal daima muvaflalı: 
oıd.ukiarı kanııaUuı taşırlar. 

ilu &flrulııt tar.dı c1erler ne 
matah oldukiarını onıardaıı olma· 

1 

yaaıar çok ıyi bilirler • 

llu aoyııu; ukalllık, lllu may
mun talditcııııln iDıUnlıl\ çevresin 
de yeri yoktur. Ve hlı,; eüpae 
'"'11eme• lu 1ırmiuci Hır hayvula 
in1anı birblrlncıea aJırmıo bulu· 

1 
maktadır. 

•uau bü •• oaJaraa l&kua 
!f~ 1 • • ICORL.U _ 

"' 

Bir müddettenberi An • 
karada bulunan T. C. zira· 
at bankası Trabzon ıubesi 
Sayın Müdilrli B. Y. Maz
har Arenin bu akıam ki 
Devlet otobüsleriyle ıeltceğı 
haber alınmııdır. 

H.&.FrADA BİR 

Alman kayıpları 
Vaşington 12 (a. a.)-

d bulunan 
Ruı cepbeıio t: 

~ Almanların 
müşahitlere gore .. 

dort muyon insan kayıpları 
iki yiiz bindır ·~=--

Tasarrufa dair. 
- - b reAintn blf.JZ daha 

Y 
aşamlaa her güa. omu_r ze~ e? 'il 
boıanması demek değıl mı~ır ıima 11e ömrü· 
Beşer, bu hayat mücadelesmde d ıundura-

. · lca ve mette bu 
nün her çağında kendım aynı mu herhangı bir 
mıyacağı tabiidir insanın uzak veya yakm r oıacagı 
l .. ·tıkbaıd• rall~m·a sıhasmdan çekılmege mecou 
.. .. • ., & - • ansız pençesme au· 
veya gayri melhuz Dtr 'eıaketm am t 1 daıma 

· ·· ·· irinde emsa m şeceğı yıne tabıi 11e bır om~r • 
tesadüf edilen hadiselerdendır. .. . olursa olsun. 

/tfaıi vaziyetimiz veya m•vkumız ne ~ sarfıya· 
heıgün elimize geçen meb/8ğı yalnız o günu~sımı yap· 
tına karşılık tutmak. t:llmize para ge~me~en ;rıt olaca· 
mağa mecbur oıaca11ımız günlet1a bır gun 
ğmı hesaba katmamak gı/JI birşer oluyor. . erinde kal-

Tasarruf. en topıu manasiyle her şeyı y istifade 
/anmak. elimizde ki vesaitten azami derecı~e ve müs· 
etm-jen onu istimal sahasından çıkarmama ·L 

c:vı . l •ra btt1alirme işi· 
takbel saadetın başlıca unsuru o an pu b 
nln - im kin dairesinde - bir meni ııt ve.cı esi ve miıli 
bir v•zil• oldfld11au bilmektir. z. y aj•mcleıeli 



_..12 ... 19ı~.c.1_~ __ e_n~uh~-194.._1a...._~ ....... ~~ıı:-.m.11~--------!lllm....;Y~•~n~ly~•~l~-.a~--~--·---ml!!l~•'!!!ll_.mll!l!l ________ ... ~•e~~~-~·İİİİİllı!!~ 
Son hadiseler ilan Sosa tamirat eksiltmesi Orta okul mezunu gençler 

meai imkansız bir fırsattır. Pazar iua memgrluıuodan : V J D E · d 
i ayet aimi ncümenın en : Jandarma Gedı"klı· Erbaşı olunuz Ve bunun daha çok kanlı Açık artıma ile parayı çevri· • 

b l - lee it Trabzon - Akçaab'lf yolur.un. 1 jOO - ~ ..ı. ooo b 
muharebeler azar ıyacagına e rayri naealculüa ne olduR"u: O ıla okul mezunlBrından jandarma gedikli er •I 
d b kl B lkt aıh b' inci kilometreleri arasındaki ıosımin esaslı tamirine ait 

a biç eüp e yo ur. uu. anı ır abur vt Uç okulunlJ talebe alınacak. 
dan batka eğer, bu duralc- Oda7ı moştemll bir bap hın•· ( 5704 } lfralı/c lceıfi üzer;nden 21 tiin müddetle açılc 
lama kartı tarafın manevi ola tamamı elcs;:tmeie lconuşulmuştar • Jındısrmn gsnPI komatenıreıodao : 

zafına atfedilirse ve müda- Gayri aıealtulün buluadutu Muuakkat teminatı (427) lira (80) kuruştur. 1 - Okula girdikten itibaren iki buçuk ıene ıonrı ıan•ar· 
faa hatlarını aşmak kuvveti mevltKi, mıltılleai, ıokıQ-ı, nuıaaraaı Eluiltme 24- 12~9' l tarihine çatan çarşamba gunu ma gedikli çavuşu olmak Te aynı ı.nrnonda ukerUkd ~lımektlat 

uzlka köJOnde tspuflno görmek üzere orta okul mezunlerrndaa gönOllU jao ısrmı •J· 
de mevcutsa bu defa aov- ı a 940 saat 1 j de vılti.uet makamında toplanacak olan daimi 

d - - larib •e 5 numara- dioa bışlaumıştır. 
yetleri mütema i bir taarruz sında kayitıi nkemı t..blaba encümende gapılacalctır. K~ı;f 'CJe şartnamesini ,örmek 2 - Gedikli okulunu muvartaklyetle bitirenlere kaoua mu-

halinde göreceğiz. mQtevecclbeo ıahlbl senet ara· istigtnlerin her gün encümen kalemine fJe talip oletnların clbince iaşe bedeli ile (54) lira verilecek ve hizmetlerine denm 
Alman ve ıovyetler bar zlılle mıedut muTJalckat teminatlarigle m~ıkür gün ve saatla encümene edenler (134) liraya katlar maaş &labilecekl•udlr. 

bine son hadiselerin çektig-i T1ıkdir oluıııı kıymet . ,_4 3 - lıteklllerden araoan şartltırlıt okııla girmek, sbj Ye n 
k 'l maracaatları .. 

perde ya in saat ve gün ımamııta 600 lira ire izshııt almak ve gönUllU k8ydedilm~k lstiyeolerla bulunduk· 

lerde ııyrJlacaktır. 1Qı ~~~rm.· 111&• yıpılıeatı yer • y 1 1 e ks·ııtmes• ları mabııllerJn j'lodarma komuhohklarıııa müracast ederek mat-
Japonyanın amerikaya o temiz ema 1 Jandarma gedikli erbaşı olunuz. 

taarruz etmeıini rnüteal•ı"p d S-t-
9

•2 PIZarleal Mat 15 V I D · " E · d Lise tahsiline devam edemiyecek. bayatıoızı kazanaeak H 
• • paıar icra d 1 i ayet aımı ncümenın en : 

alman ve italyanlann ıme 1 rqfnd.,, bir taraftan da askerlik. hizmetini gOrecekıloiz .JıodarmıJı &O· 
rikaya harp ilin etmeleri artı 1 ··Ş ı, bu rıyriıaeakulleria Tral>an. Giresun sahil galunun 26+000·34+000 inci. ntUIQ yuılınız . 
b • f l"t • k h"ı"dre~1 ~rtltboıqa11i 6· 12 941 tarı" lcı"lom•tr •l•rı" arasındaki qol ü•uinde biriken teressüb:ıtı11 l ı d · d dikli l .... ır orma ı enın i malı"nd .. .. ı .. ... .. \ ... ki buçuk ıeae iç o e J m arma ge çnuou o ur ... 

lD . areıı 1 No. ıle i k [ 99 l 50 ı. l le ibarettir. Yalnız japonyaoı Pazar ıcra el • . • tem.ılenmesi iç.n tunz rn ı ınan 7 ira 11uruş u 54 Ura muba1Beıat ahraıaıı . 

pasifikte amerika ve iogı~ . ~umar11ırıda b:;k.::·i~1~ö:b~:;e•ı~ le.es fi üzerinden 21 tün müddetle elcsitme;~ lconulmaştar. Bu miktar dört ıeoe sonra 64, dört sonra 74, dOrt ıene 
tereyi meşgul etmeleri al· 

1

~~:ı:çıktı~ lı&rıdı Yllllı oiınlardaı Mııvaklcat teminatı 5' lira 70 /curuştar. eksiltme 24 l 2- sonrıt 8~ Ura olur. On iki ıteneyi bitirdikten sonra blımette kıl-
manlar için mühim bı"r h . b mr Omat almak · r 1 941 t"rihı"n• çatan çarşamba ıunu saat 7 5 de vila ma1ı lsterıenlı hu muhııssesat ll4 liraya kadar çıkar . 
diıedir. •· 

1
' u şıırtrıa1Aoye vı 

15

1 ıye~:.': ... "' HUkOmetçe ıhdlrl t ir, aileolzle birlikte jandarma karakol· 
Y• •uını ·ı gen makamında toplanacak olan daimi encümende ihalesi . 

Amerika filipio adala- muraoaat :~•mı ıelid"ır•. eıauriyetlmize larıodakl komutan ellerinde ikamet ethilırslnlı. 
gapılacalctır. Keşif 'De şartnamesini görmek isteyenlerin l 

rınd•. ki m_e.nfa_ a_tlerioi terke. 2 -- Arbrmay . . Her rütbe ve hizmet senesinde a acağınız rnaaı : 
d b le 1 ı'lırilc ı·ç· her ıu-rı encümen kalemine f1e talip olanların mavalclcat emıyecegı gı ı, çin cumb • yu arıda ı 10 ı ~r .. mdll 2. Temdit 3 Temdit 

u y d"b ._Y•ıı 1 kıymetin yü a temı"natlarile me%kiır gün ve saatta encümene muraca"tforı riyetini müdafaadan • e 1 uçuıı; ııisbetinde z e 
k 1 k gerı ınillibir Bak pey veya 2 _ 4 

a amı~aca. ,dmalaka ve ıin- tevdi edılec:=~~ ~e7~~aJt lllektubu 

00- r:no .,,. 
cc "" 111 
<=: m m 

8 8 - 8 
gahp~kr uzelrın en bindiıtanı 3 .• İpotek aab"b' 
~e h et a tına alacak bir la diter alikad 1 

1 ı ılacaklıler. 
J11pon aarruıuna k r•ı . bnkltı ııah"ı 1 . ~r arın ve irtifak 

Y ID P erıııııı g · 
giltere ile daima bir b d • rındelı:i haldıırını bu:~rıın~1nlr.ut üze 

Ü .. k b ız a m .. rafı dair ola . ıuaı e faiz ve 
y rume mec uriyetind d" ·ı· ıı ıddiaı 
Şu halde paıifıkte takveı· ır. ı an tarihinden ihtib •!ını i,b. 

y içinde ev11kı - b.•reıı yırmi gÜD 
ye muhtaç İngiliz, amer·.·kaen memııriyelitD' nıubı. •l_elerile birlikte 

d 
ıze ıldıraa l . 

donnnmıısı atlantik aef l e er. Alr.ıi b ld b e erı icıp 
. d b k.. tr e- •il ile sabit oal ed L altları tı"u ıi· 

rı.u e ugun uoden farklı" r . ına ııı;ca t ,.L_ b k b IDID paylasıa dan •• " ucde 
ırk . ayBa ıebdebiyet vere 4 • Göıtu·ıın hariç kalar 

ce tır u ara a k · ı· erı eıı ıünd • pe fa l Y• ış ırak edeııl e ırtırınr-
olan İngiliz ve amerik a meıini ohınuşv:r jrtırınıA şırtn1• 
tezgahlarının pek faik ba.n .. at ılınış ve b Ozuaııu m ıo. 

. t I - ır bul elini, ati \':n~11b"t·~~ıuaaea lı:a. vazıye a acagı yakın ıa 5 T ı~r olu .. 
k d 'f"kd k ınana . • aylıı edil·· .. ur. 

a ar pası ı e i 2erek ta rı nealtul ilç defa i;: Z&•aacıa ray. 
arruz ve gerek IDÜd•f ra en çok t tırdıkt.ıı ıoıı. 

"IAhl d b .., aa caL ar ıraııa ib 1 d 
aı a arının a a ziyade b ıı; •rbraa bel 1. a e • ilir aa 
va k_u.vvetl .. erinde tekaAıu~f- ınetin Ylizde et 

1 _ıııwbıaıea kiy 
b ve Je ••t be,· · b edecegıne fup e yoktur. b Y~ ıatıı iıteyeııin 1 •aa ıal11az 

8 " b"lf" ·ı h aıı Olıa di~er al a aeatıııa rue. 

llôn 
'l'rııbıoa tapu 8lctl muha

fızhğıodaa : 

E.llat bortokop kOyUnden 
ali oğlu buan kılıcm senetsiz 
laaMrrurat aamıoo tesçill talep 
edlldl~i meık.tlr köyde kAin 
ıarkan yol şimııfeo temel ça 
lılıtı ve abbaa çahlıjtı ve meh 
met ve bazan yol ile mııhdut 
(2000) metre murabbaı bir pıırça 
tındık.lığıo keşif ve tahkiki için 
28-12-941 tarlblne mUsııdlf . 
pa11r gUnQ mahalline memuı 

gOoderilecek.Ur. 
Bu gayrimenkul bakk.ıodı 

bir bak iddia eden varsa yevmi 
rneıktlrda mabftllinde isbatl 
vucut etmeleri uao olunur. 

ugun .1 ıı arbe giren nup tabadel •bu 1 acakhlar bwu. 
billÜD amerıkahların ye • kul ") D lrlD o rıy " meue ihale kararı feabolunarak 

. nı ve 
1 

e temiıı edi1111 • n ·1ne• luıadaidea e vveJea yükselt teklifte rok. candan ıtt•fa'-l" b mecmuundarı fa-• 1f alcalarınııı 
:r "h .1 ~ 1 amle- çok " 1 Ya çıkına bwunaa kimıo arzetmiş olduğu 
leri mı vercı eri düıündürü a~r:r!~rt~:~~ ~ıhüdt1 bıki :

111
:: bedelle almağa razı olmaz veya 

yor mu ? dıt ve ıo · . giia dıba t bulunmaua hemen on gün müt· 
C 1 R uıcı rüıı& · 9111 t U L ı k erna ıza Cınar Ylıpıleoalt artt ayDı •••tta e e artırmaya çııı.arı ıp en ço 

0 

lf .. da L_d tı JL "b 1 ı•teyenin alıc • ue eti ıatı, er raıa ihale edilir. -.i ı a e an· 

Tasarruf - ter alacaklıla:~~na rQçh~ııi olıD di •uıdıki fark u geçen günler için 
"( o rayrı lı: de yüzde beşten hesap olunacak faiz ı e teınio ed·ı . •eıı ııl 

H aftasJ ınuundaa 1:ı'z11Dıt alacı1tı.,, ille \'e dıter zararlar ayrıca bükme 
•ya çılm lı: • hıc•t ltalmakaızın memuriyetiD'lizçe 

eo çok artır n .. "h fi f&rtil, ıh la M dd 13 
l •kt d kf'f le bı"r bPdel 1"d 1 aJe. a..J'lt"r I>o" CIUIQ ta Sİi 01 nur. a e ~ 

me• ı ısa ın ,ayet lit ika 1 e • edıl~ııu o v • G . d - . 
usullerinin tatbiki: Zıırarj :," Y•pı tlaz Ve a t ezae ihıle ayrımeakul yt.k.aı a gosterı 
m'!lanları hiç istılılôk •tmf ... k 6 G '''talebi dü•e lea 5-J-94'.l tarihıode paza• ' ... e 'h 1 · avri ID ._ .. r . 

r l nlarl da · • 1 a e olunan ._. cnıı;ul Lend" · ıcra memuılunu odaııırıde sarur o o • az: ısti/ı cik v .1 ıu111ıe d b ıı; ııııı b • 
etmekle kubıl olacaRı ıüpht!eizd" erı en trılihlet İçinde "r al ve\'ı Jf t• ilin ve göıterileo artırma 

S t . · til ı· ''· •ı P&rryı .. er ıa_r namesi d11re1inde aatılaca~ı eıve rn ıs ıta ı f ogd 1 .. ı 
• ı.• • a 1 oı il 1 1 ID olunur olması, ın1e11amı mıf ·; r•fah 

•evzurı olmakla hepimizi ı · ç u sah 1 
kadar eder. Bu ıktısadi fa:;;. ıp er'ın'ın nazarı 
gelin inkilabımızın başlır.a hare d 
ketlerinde?tlir: Bunda 2aç/ükle. ı k k 
rln azmımlzı y_enmu·rıe ı t 
oı,;.adı;ımııı tec,-abuıııtiiı,. ::~; Beledı' e . . a 1 n a 
sına lcatlanarak bilmedlei 1 • y R 
ö11re11megs gayr.:t ettikçe ık ti"' dz~ ·· ıyasetind 

6 l' k ıa 1 Olçüler 11 • en 
•ahamız aeni, ıgtce hayat İçlrı leıinde bask- IZIJmnamEsi•fn 17 • 
mücadke~e,h serdbeJt re~abet kudret tartı al ti ul, kolkanta,, cı maddesine göre el· 
ve ze(J ' er erece ıı tJe 111 l e er/ ( Bğ I • masa Vt! 
erbabı için artacaktır Mw~'1ı'k (lcuru d ır ık Ölçüsü) t asma terazi gibi 
yatın tukuigesi •fradırıırı le' 0 re/~r glba.neıı maddeler ôJçü/er~rtı(. (akıcı Ö1cüleri) litre. 
mahasıclesıne fdahyarıdıaıııa ~~::~ ölçü sah'; ~ıll~k. tnuaveneve ta~; .. :~Unluk ölcüsü) met 
Sermaye ve '" a '" art,,.a . d1Jr .. p errnın en QF'Ç 3/-1 o çı ter bulunan bütün 
tilıaalin kolaflasd1rılmasr 81 

/'. vYIJr memu I - 942 g - -
malıaullcıin kıgmrtle11d;,·~ Ilı lerin cırs b r uğuna muraca t d uru akşamma ka· 
ıhtigaçların en ucuz rıe ig; m-•i narnel•rd... ov vıova Çl"/cer ., .. ,,,a//c: ~rek her türlü ö°'cü· 

. . 1 ü ıa,ı .. .. .. n alıp k il .. ullf'lnl .. t . /aılo temını ıer t rla , olrQJ ... ,
1
• A u artıkları · gos erır bavan· 

t n iyi ko ı:rmage Y "" n sılı/cs !'tıya bul d 
ve sertJe ' 'll"ma" ta lü meler• m - k ız ve temiz bı"r un urduk afi bütün 
tecl birlerin toplu ahenlclf b ' .,. Ure k 1 surett 
rette alınmoeını '"' erne1c'ı:,'," e"g•c 3/ 1 ep i kalem/e l'll 1 e meıkur bevanna· 

·ı . . . ~ rıe ~ - - 942 le zıp -1 9 2 
kıumet "e" meıını ıcap etrnelc racaat111 k 0 samına le d - 4 günCnden 
tedir lılıumu avıt ettirmeleri ve ı lir arar mernuıuna mu· 

lıhn; Can C~ğı eheve IJ!mıvan/ar halclcınd,mu~~caat k~ğıdı almalar; Ma "" mrrııvef/e ilan olunur. il aııun; takibat Yap la 

No. cuııi gaza icar t '- 4 

. Sabık icar bedeli ar rnıası 
81 M•t•aı - .!. • r • S.1aelıti 
41-'4S •• 4• - - M.uvıkkıt teıninatı 

Vilayet C1 · · 90 bir •1 •• aıt - ~" r u , aımı encnm • d bir .... be 1 1 1 _ 
Y akaı da CİDı \'ı eab it ..._d enın en • f •J ~S tt11a !\38 

l 
1 

..., eller• ı • 67ö kaktalıı.• •e6Cıaa arın ~iral-11 ıı 1 yazı ı bıll11nı11 H 
il t 15 d r il •llddetl uıaıı •uh L_ • 

be 16• aaa • Yillvet ınıkaa111dı t • artır•ıta çıkarıl• &lleoeıılo •Obittha 
•tıkQr ıüa YI J.llı\tı tılt011tlll 11111 oplıaııü ola11 4'ılet '4hr. 24-12-941 l ·ı~•hılleıl yeni ile• 

rıta•Uırı, ••'-a.&ı ila••·•- ırıuı•e çatan 
_...-ı J•pıl ... ktı . çarea111 

r. lltekllleriD ' 2-, 

llôn 
Pazar icra dairtainden : 

Açık artırma ile plraya çevrile
cek gayri mealculun ne ol•u~u : 

Bir kıta tarlanın yarısı 

Gayri meakulua buluadu~u 
mevki mahallesi, sokağı. numuaıı: 

P11zıırıa kemer kOyUode 
tııpuoun nisan 340 tarib ve 56 
numıtrasmda kayitll şarkan büı 
an oğlu zelkıt tarlası gıırben 
molla Osman oğlu ali tarlası 

Şlmalen Irmak eenuben 
durmuı ali tarlası ile mahdut 

Takdir olunan kıyaet: 
tamamma 1000 lira. 

Artırmama yapılsceğı yer, 
gOo, saat : 

Pazır icra dairesinde 5-1-
942 p.ılzartcıi saıtt 16 de 

1 • lvbu ırayrlmenkuJlerln artırma 
Sıı laameal 5·12-941 larlblnden iti 
l art>ı 77 T. No. ile Pazar icra 
dal resinin muayyen numara 

tında b"rkesln glkebllme!l lçiıı açıktır 
llAnda yazılı olanlardan fazla malQ 
mat almak isteyenler, işbu prtoa 
meytı Vtı 940 • i7 doıya numaraaile 
ıı..emurlyetımlze muracaat etmelidir. 
ı. Artırmaya iıUr.Ak için yukarıda 

)aıılı kıymetin yllzde yedilıuçuk 

uı ı•ıetıode pey veya mUU bır Bankanın 
ıem ıat ınıtKtutı.:ı tevdi edilecektir(l24) 

Js- ipotek ıahlbi alacaklılarla diğer 
aJakdıuJımn ve irtıfak hakkı eabip 
loı ııııu gayrtmıınkui uzerindelu hakla 
rıuı huıuslJe faız ,.., ma11rafa dair 
c.laıu ı.ldıalarını işl>u ilAo tarihinden 
lbl ">&ren onbeş gQo içinde evrakı 
ıothl>ıt.ılori.Je l>irllkte ıuen:uıriyeUmı 

ıe bildirmeleri icap eder. akıl lıal 
d~ hakları lapu ııJ.cJlUe lllblt olma 
ıSık~a 1alış bedelinin payJqmaaındaa 
aarıç kalırlar. 

4 üOıtorilen gllnde artırmaya 
.~tlıak edenler artırma tartııaınealni 
kumaş ve Jllzumıu ına!Qmat almıı 

u t.ıunJuı t11mauıen kabul etmif 
ad V• itibar olunurlar. 

6 Tayin edilen zamanda gayri 
n.eokııl üç defa bağırdık.lan IOnra 
•n ,·oii artıraıı• ihale edıUr ancak 
ut ırnut ~1111 muhauıen kıymetin 

> llzdd yetmiş beşini bul mu veya 
"tı11 ı.teytıııııı alacağına ruehanJ ola.o 
llAdr .ılacakluar buJunupt. bedel 
t:uııluı uı o ~ayrı menkul Ue teaıın 
.. cııınıif aıcaıuarınuı mecmuunda.n 
.u;Jaya çıkmaua en çok artıranın 

liabbildtt bakı .Kalwak Uuıre artırma 

ıo ıııtu daha temdıl ve 10 ineı gönü 
1a, uııc~u• artırmııo.a, l>uôeJJ ıaut ıate 
y~o·o alııcaıııııa rQçtıaaı olan diğer 

.. ı .. aklıların o gayrı menkul He temıo 

... ... -... ... .... ... 
111 ·- ~ - • - • - - (ij - iii -a.ı ;:s ., ~ ~ ::ıı 

< E- < ~ ~ E- < E-

L . L L. L. L. L L. L. --
Gd. çavuş 10 40 10 45 10 50 /O C>S 
,. Qetçavuş 1 il 50 1i 55 15 60 15 65 
,, başçavuş 20 60 20 65 20 i"O 20 75 
Baş gedikli 25 15 30 85 35 90 .. o 120 

Bundan başka ber ııerede istihdam edlllıleraenll etlutolı 
ayrıca ve peşin olarak ayda 14 llrö l_!!.şe bedeli de ılırsı•ıı. 

Diğer maddi istifadeleriniz şunlardır : 
ı - Kendinize vı aileoiıe hftrc ı rah klluuou mucibince hır· 

cırab verilir • Bu barcırah devlet demir ve dealzyoUanadı 2. 
mevki Uıerindeo besap olunur. 

:? - Çoc~klarrnıı terclbın J . eedtkli huırlamı orta okalaa· 
da meccanea o~utturulur ve sizin "ıbl jandarma Kedlk.U eı .. atı 
olurlar. 

3 - Gedikli erbaş olnrak onattı sene hizmetten ıonrı a1rı· 
iıraaoıı 300 lira mUk8fat ahrııuız 20 yıl hizmetten 1011rı a7rıhr· 
sanız son aldığınız asli maaş üzerinden diter devlet memurları 

gtbi tekaüt maaşı alırsıoız Ayrıca da 500 lira mDklfıd nrlllr , 
elli Joşmızı hizmette tamemlarsımız bu mUkafıt 700 Ura olu. 

O HALDE; 

ı - Buluodu~unuz mahallin jııodarma komutıoıoı mllracaat 
ederek matbu istidayı Uoldurup muamelesini takip ve intaç 
ettirlolı. 

/ - Gönderileceğiniz ve 71kınıoııdaki jsadarma er okulu•· 
da 6 ay talim ve terbiye edilerek i ıadarmı erl olıcskıuua • 

3 ' c- Buod111ı s >nra verlltıce~iniz tulim kıtasıoda Ye onbıtı 

kursunda 6 ay dııtıa yetiştlrlldıkt~o sonra onbaşı olacak ve iki 
lira maaşa ve 14 Hra iaşe bedeline bak kazaoscıtkeıuıı ve bOJ· 
lece Vtsrllec ğıoiı lıir j:ıodıuma karakoluodıt 6 ay bızmet ed• 
cekıiolz . 

4 - Do~ru, çahşkan ve namuslu olarak. hlz•et ederHoll 
J. gedll'1i er!>ıı okuluna retlrllecek •e orada bir 1eoe , keadl 
maaşınızı ve la!Je bedelinizi alarak, okuyup imtihanları nrdlllnlı 
takdirde (Jaodarma Gedikli Çavuş~) olacak ıoı~. llk. mulla ... aa· 
tıoıı ti4 lira. olıcıık tır. 

Askerliatoizi J ıındarmıda yapıoız. 
Memleket Oizmetlolzi Jandarmada gOrünUı . 

Gayri menkul satış artırmaoı 
Mevıtii Cioıi h:Jiıaeıi Bedeli ----Kemerltaya mahaılui şeker fabrilı:a11 Arla 7-24 15 

ıolcagı 7 ı.umarah 

Kemerkaya ekm.,kçi çıkmazı Ev J-2 760 
ıoltıg 55 numuah 

Defterdar J ık tan 
Yukarıda evufları vezılı gııyri meokııllerin satışları 19-12-

941 CU'Dll ırUnü teodiden cra kılınacaktır. Talıplerin yüzde 7,6 p•1 
alıç.,Jerite komiıyoaa ve fezla m ılumat için milli eralik müdürliirü•• 
mur cııftlları 

, .. uwl~ atcakJarıuıa meewuıHıda.n fula 

':4~~11=1~.r~-~~~~ eı:r ı;o:ed::tır.~:: Fındık ı· h racatçı la rına 
1~~:~,~·:;rı~aJe yapılmaz. va aabf 

ö 1.iayr1 menJtuı ken11ıaı11e 1ha1e Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 
.ıJuoıan kımse derhal veya verilen Naturel f1ndıklarda bulunabilecek ufak tane nis· 
mi1blet ıçlnde parayı vermue ihale 
Kararı feaboJunarak kendııden eneJea betleri, tombul Ve SJVfi ıç/ef için yüzde 2 Ve tombul ki" 
)"l:Udk tekl.iftıs OU!un&ıı kımae arz.etml, buk1U fındık/ar için yüzde .5 Sİ~ri kabuklu/ar İçin fÜZdt:. J 
,ı.ı11gıı bed11U11 •lm•ıı• razı oıurea ona J /,,. 

olarak tesbit edıldıg·ı Ticaret Vekaletinden teblig· edi mi~t ,. ıa.ı;ı o!maz. vayı W' 

ul!lıı.ııa.ıun neuıen 7 acın mdddet Keyfiyet ve naturel ftndıklar derununda bulunabi/e" 
1
• arhrmaya çıkarılıp en çok artırana c~k o-zu-rıu- tanelere ı:it r.ümunr. teıl0ıi1 ddıı·emı"z"'e fı:.aıc:hif 
bale edilir. iki ıhalıs u.aıuoakl fark "' ~ .. 
1 ~•ıııı.çeo ııcıwer ıç.ın ycız.dı 5 teı edilmekte bülunduğu ilan olunur. 
Hıap oıucana .kfaiz ve diler ı.arar --------------------------"
·~r ayrıca hQkme hacet kalmabıtıı 
mam urıyelımizca ahcıdan tahalJ oluauı 
madde (188) 

Gayri meukul yukarda gGaterileo 
5·1·~2 Pa:ı.ar lea daireııl odeaında 

lfbıı ı1U ,. .cıet.eı Ueo artırma tarbaa 

aalll 11.U.,faf• "'1!•11 llb tıuv 

YURDDAŞ: 
Birikmiş paralarını elinde tutma. Bankalar• 
yatırkieain . Ve işi§ ilerimiz ıePOl~ıiin . 

... 


