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Kesec~ğimiz Kurbanları gök 
lere armağan eddim . Havacılığa 
lnymet •eren milletlerin daima baş 

1 

r 

V ~l atan aş~ 
Kurb nımızı hava l<urumuoa verir 

ken havacılığımıza, ftJikete uğrayan· 
lara ve kimsesiz yavrulara yardımı 

\..ları dik ve havaya kalkıktu • 
J Haftada ıtı defa eıtar • SivasT Gazete - Traozon 19lııel yıl. 8aJı 2851 

etwiş olacağımızı unutmıyalım. _) 

~~~~~~-------= 

Sahip, Baımuharriri: Bekir Sükuti 

iaşe işleri ve 

Hükumetin karan 
Felaketleri, taıavwur e

dildiğinden daha korkunç 
ohtcağına hiç şüphe edile· 
IQİyecck bir cıhan harbi 
karıında, harp harici bulun
maktayız. Bu felaketin yarın 
bitim de kaputarımıza kadar 
ıelmek ihtimalıni hiç bir 
ıaman derpif etmekten uzak 
kalmıyoruz. Bir dakika sonra 
barba iİrecekmışiz gibi hem 
de pek kuvfetli bır ıurette 
hazırız. Vaziyet bu ıartJar 
al tanda devam edip gıder
keaı iaıe ıflerimızdelu ıoti· 
tamıızbğın doğurduğu dar
lık , sıittıkçe daha aıkışık 
bir aal aımaktadır • . Meseli 
gıdai .maddelerin çoğunda 
bu(iinllü dünya vazıyeti ıti
barıte tabıi neticelerden 
••yılması lizımgelen bır 

ter~ffu görüyoruz. tsu farklara 
biitün .ctyatarda da ıahıt 
olmaktayız. Fakat ııio, akla 
Ve ınantıga ıı{Caoılt:cek bir 
•abıt tarafı yok 'l tsir çok 
eıya günJe 10 para 40 
~ara farkla 20 gun sonra 
•ki misli fiyata yukıebyor. 

Bu ıüratli yükıclitio 
lllanaaı ihtıkardıt. Pıyasada 
hüküm sürmüş olan bozuk 
hava kötu rutııann zeka1ını 
biledı. Gıd&i madd~ler üze 
rinde gızu sloK.lar yapılmak 
tebuke ve kaçakçaugı kat· 
idır. Şu halde bu turlu gı· 
ctitıo netıcede bızı bır vdıa· 
lllel manzaraıue kartıla1t1r
llla&0aıuıa ımK.an v iılrııuaır ( 

Ouoyil tıaroı Dır beilıar 
daha ııcçıra.ucK.1~ ouıı uuu 
tiketccegc Denı.c:ııııyur. l.Jıa" 
llladd~1crın10 K.a~a"' atoas: 
larıa p1y•aay1 ve na1kı çoK. 
ıor Quru•&•ra ıoK.a.Caiuıı 
Çok taou Dıt netıce oıarak 
kabul etmek lazım ıeur. 
kaııaaıKı yerde ıtıu~arın 
boıuıar G&f lennı kırıp par. 
Çabyan fıdactlı kauunlar 
Yaı.'c:dıımeauıe ra&mçD ya. 
kaauu ele verdırmcm~gc: ça· 
htau muhtekırler kahu.iull· 
iuıa kaoı deKılız. .l:Suntar 
bepıaıızın bır katık ,çorba· 
llna ıbtakarın zebrını &at
lllaktao utaomıyan, aııUi 
karakteri bozuk aulletının 
..t tt • 

'6Ufmanı, au t•uz r utııuz 
• 1 

duyiuıuz k1mıe1crdır. 
~ıwaı yukaraa c1ectıııtıwız 

l(İbı dunytı hatOlDlll ULcıyap 
cturaıaia doıı u vazıyet aı 
dıaı oır ııraaa ıaıc ıfh:rı
lllııdı:ki ııuhıa" şc:ıuıoı 
lllUUak ıuretlc b.r ınLıı.ıuıı• 
kuymaK. ıcaocu .. r. bu 04 
auc, .. , DU~UUleUW&ı.ıu. lllUQa. 

hah:ıuc kaou u11u.:a" Kur. 
tarıcı k&rilr&cardır. öt'-Cc 

iineııne varuıc•ya k.acıu 
pıyaıayı ıntıı.am ;ıuuna a1 

••k J.&muı Jıelwı~""· 
h&1p aıcvı .)ıuueı<iılııı.çc 

dudak.ıaı ıuı h:'c uoy.&" ,,o&u, 
ctı11cr101, uıa•u&A& aı 

&ç •vl& il 
larınuı liılaa~uoı b· 

"" iılHiiıt& 

ID&&& Ve lllılı~uaauı •d•& .. \u.ıc 
IObep 01mt1aa UZ&&.an uıu 

kir daha çok lfh:r aoı~ek 
daha •ıırı ıerefaııce hareke't 

Yordımsevenler Cemiyeti Faalliyette 

Teberruda Bulunan Vatandaşlar 
Çoğalmakta Dev Ediyor 

ilk hamlede mu~taçlara odun ve kabuk tevzi edilecek 
Şehrimizde de yardım 

sevenler cemiyetinin teşek· 

kül ederek faaliyete geçli· 
ğini yazmıştık. 

C. H. Partisinin faaliye· 
tioi ehemmiyetle takip et
mekte olduğu bu cemiyet 
bırkaç güodenberi de hayır 
sever vatandaıların teber· 
rulerile meşgul olmaktadır. 

Yardım aevenler cemiyeti 

hahhazırdaki meıgalesini 
pek müatacel bir hedefe 
bızmet etmekte topluyor • 
Cemıyet bu harekctiJe ıo· 
iukların ıaırırcaaına şiddet 

peyda ettıgi bir zamanda 
odun ve fıodıkkabuğu bula· 
mayan fakır ve muhtaçlara 
yardım elini uzatacaktır • 

Esasen piyaaaya gelmi· 
yen odun bır haha evvel 
buhran tevht etmı§ ve h~r 
ne mukabıhnde olur&a olsun 
odun bulmak kabı! olama -
mııtı . J:iugü:ı kılosuou yüz 
paraya atmak.la beraber pı 
yaıada da 001 mıktarda 
odu butma~ k.bıl otuyor • 
Haber aldıgımıza ~öre bele 
dıye ılc ln:t>oıuıu bır tüc· 
car arasında yapuınakta o · 
lan bır anıaşwa uetıcesıode 

octunuo kuoau ıkı kuı uşa 
ıncccıuır • 

Fuıdık.kabuğuoa geline~; 

ıkıucıtcı;rıudı:n uıbaıeo gıt· 

Ukçc uzcıaoe kc..yan bır 

buhran haıını almaıır.dan 

bırçok fakir ve mub taç 

daha acıklı vaziyete düş-
• müştür. Hatta para ile sa 
tın c:ılmanın kabil olamadığı 
günler ieçirilmiş ve hala da 
geçirilmektedir • Sebebine 
gelince ; fabrikalar fındık 
kıramamıı ve kırılan fındık 
ise pek aı: olduğundan ih · 
tiyaca kafa fındıkkabuğu 
depo edilememııtir • Sonra 
yiue bu sebeple hayır cemi· 
yetleri ve beledıye elıyle 

fakirlere verilecek fındıkka· 
buğunu gerek koopera tıften 
ve gerek fabrıka aahıplerin

den almak kabil olamamıı· 
tır • Odun buluoammaası ve 
arkasından da babsettıği 

mız kabuk vaziyetmın dog 
ması buhassa fakırlerımızı 

pek müteeHir etmııtir Bu 
vazıyet karıııında yardım 
sevenler ccmıyetı gerek va· 
umızin ve gerek partiaıizın 

hımmetlerıle ~chırdt:kı fakır 
Ye muhtaçtarı bu sıkıntıdan 
derhal kurtarmanın çare
sıoe çalıımakta ve netıceyi 
de: aımaktadır, 

Faluı ve muhtaçların 

daima elinden tutmaiı baş · 

1ıca ıçumai vazıfelerınden 

bilen partımizın örııek dere· 

cede bir feragatle çalışan 
reııı Ah Rıza !şıl ve beiedı 
dıye rciıımız Muammer Ya
rıwbıyık bırkaç gündenberi 
hayırsever vatandaşların 

yardımıevenler cemiyetine 
yapmakta oldukları tebur· 

rulerle muşguldurlar • Yar· 
dımsevenler cemiyeti namı· 
na olan ve devam ettirilen 
bu çok hayırlı işe temiz 
yürekli vatandaşlar büyük 
bir alaka göstermektedirler. 

Y ardımsevenler cemiyetine 
teberruda bulunan vatan . 
daşların adlarını ve verdik 
leri paraJarı yazıyoruz • Ve 
Bundan sonra vereceklerin 
de adlarıoı bu sütunlarda 
yazacağız • 

Y ard1msevenler 
cemiyetine teberruda 

bulunanlar : 
L K. 
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Haci Nuri Ekmelcçioğlu 
Ahmet Er:zuramla._ 
/. maıl Al bayrak 

Ha{)•r şirketi 

Rız.a A .vboy 

Ha!<i.İp Kalo9cı 
Temel Kasımoğlu 

S-ıbit Şehirli 
Lütfi 
SeheJI gaz. ticoreihanesi 
Mehm~t Turhan 
Ihsan lsngil 
Ali Balta mahlumları 

Elektrik ~irk•ti 
Ömer Saruhan 

Alciettin Akçag 
M ehmet Kı tapçı 

Tı:u/ik Aydın 
Ke11an Oguılu 

Noter .:iegf ı:ttin 
H san Yanlı 

Binbir ç,.şit 

Necali Yarımbtgık 

Emrullah Şehiraii 

Yekun 

-- _ ... \ 
Halkevi Çalaşmaları j 

······------- ---
Kahraman piyesi sıra ile üç gece 

muvaffakiyetle temsil edildi 
Halkevimiztn faal ve 

başartcı bir şubesi olarak 
tanınmıs olan temsil kolu 

tarafından, ~~lr Faruk Na 

fizin yazdığı *Kahraman* 

piyesi üç gün arka arkaya 

Halkevi temsil salonunda 

büyük bir muvaff akiyetle 
temsil edilmis ve kadın er

kek 2000 den fazla yurd· 

daş bu temsili a!ilc!J ve 
heyecan/• takip etmiştir. 

Dekor çok güzel tanzim 

edilmiş, temsilde rol alan 

hslke~li gençler vazifelerini 
çok iyi başarmışlardır. 

Üç gün stra ile yerilen 

SPOR 

Mohaç 
K ı r 
Koşuları 

14-12-941 Pa~ar günü 
sabahı llkçaabat. Ekmekcı 

baba cami arkastndan dö 

nülüp başlangıç ve bitiş 

n.Jktası olan Karakmeyda· 

nında nihayet l ulan MLhaç 
/cır koşusu .55 atletin iştıra · 
kiyLe yapıldı. 

Enerjık bir hamle ile baş 
/anan 3v00 metre/ık küçük 
/erin yartşı ayni enerjı ve 
sebat ile nihayet bulmuş 

temsil büvük bir intizam 
içinde devam etmi$fir. San 
dalyelerin numara'1 oluşu. 
teşrif at vazifesini da edtn 
/erin itina ile çallsmalart 
bu intizamm temininde 
amil olmuştur. Oosterdıği 
bu devamll muvaf f akwet 
/erden dolayı başta rejısö 
rü ve sahne amiri otduğu 
halde Ha/kavinin 1 emsıl 
kolunu takdir ve tebrık 
r:.tntk bir vazifedir. 

Perd'1 aralarmij Ha/1'· 
evi cazı güzel parçalar çal· 
mış ve temsilden sonra 
askerin çaltşma hayatı~ı 
qösteren türkçe. sözlü bır 
de fılim yöstertlmıştır. 

Fırıncılar 
mahkemede 
Eevelce beiedıye tara

fın.dan verilen narhtan yuk 
sek fitJtla ekmek satan J!J 
kadar fmnctaın mulıaka 
melerme asliye cezd mah· 
Kemesmd~ o.JŞldfl nış v;: 

tavKlfıerıne k.rırdf veoı m~llr 
Munakemc:yt: Yd'"'"' 

perşemoe gunu devwm c:aı· 
u:cı:kcır. 

tc::rcıi tasnıtae ıaman gucu 
gc:n,;ıık kuıUDIJ,,ar:n 11'1 : 
/ °J, '1iJKIKd -t~ Sd•'1 yc:dt: Dl 

r111cı. Uug<Jn spof g;;açuK 

Kuıuou11cıc:o ,;,ı;:ı vı:t '~ aa· 
cı · ICıKcJ .) J SIHJ/f t:: ue ucın ' 

Lıst::dı:n i' uat az ozr taıf<'d 
uçurıcu gc::ımışC1r. 

de Ouç J iJICıın CaStJlfln 

Odun, Kömür fiatları 
Beıe.dıye taratından şehfl 

yakacak maddeleri üzerinde 
durulmuş ye gereken ted
btrler alınmıştır. 8u cü.n · 
leeen olarak geçen haf ta· 
/ar ıçinde .$.5 - 4 kuruşa 
"-6dar yükseten kesılmış 

sootJlık oaunıar 100 paıaya 
kaaar mu1111mışrır. 

sonra kesıtmemiş odun 
toptan gt:tmcıden ıki ku· 
ıuş• allmp doksan paraya, 
~e kesilmış oaunlar da yüz 
paraya !aatılacaktu. 

C. H. P. merkez kaza kongresinin 

tazim telgraflara 

bırtncı; Lı:;e ıKJllCI ounıljlUf· 

1 

ou11aan so.ııd apıı ı~tı 
l.:ılt:flfl 

kamecae ıccıuOcll 0
' 

- ArK..ı.,ı ı;<;.ıl<= 

/:Je/eaıyenuı kJyduğu 

Maçka kömürü toptan 
altı, perakende yedi buçuk, 
kaidf ktJ kö nürlel/ toptan 
yedı ve perakende selaz 
buçuk kureş t.zeriudr:n elı
nıp SdllleCdktlf. ____ , 

/.? Y7' X•"i 'l!:t-ı!l.~"""'I' 'il' r- .. >1 r\'LC c}. ~ ..-.>o.m.:ı.:O•.t>.l.Uı.A.'\ •\il'""\Jo.A. ·~oA. ;.J. · ~ 
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Hak ve hakiKat 
Maskelene mez ı ı 

Y U;/;jÜl.IS l(tlllUOd ııaıuımiy l 
1'U•Ltu 1111iıtı11, ııu.lıuıı. 1.ı.ııar 

eltil!.h:rı ııa.ı.16 urıııı.ıt<lau ııu) u:uııııı 

yı, c.ı.:.ıııw..ıu ynvwuyı .. ııot .aıu· 

u..l\i ıuuı.ı~ 1 Ull&U tı .. •ı lllı>Ull IUU b· 

vc•Uhuuıi Yaıuır. 

yenı tıaca göre bundan 
etmek ve ht:p.mızio. balga 
wını yalayıp yutarak ciaba 
Ç01' adı . •JıU.:k .. ısteyecekur. 
l:Sıoacuau:yh buiunkli vazi 
yettc harp ıo11una kadar 
gıda maad~lerı.ııuı.io ıstıh 
1&"- şeıuucruu tan:ı:ıın etmez· 
se" set alet başıar. yanı 

yano ıaououn k1&uı:tunu öO 
ve bır zuwan sonra USO 

' yarıu pırıncın ._kıiu11u11u ~ıJ ' üu haılnlıklı r:ayıf, ... ıl\'alh 
UlllhlulUIU' ı;ıoKoHı.& l:Uıkı"rı, -"ılilı:all• 

Uıı.ıau lUUldıUWI HOLÜlljUCl: lı: lh.D<ll 

;ı;avuu.ıuıtıauıu unu. lWıı.) a , lı; 

k<H<lııırını kllpaup w11111Lıo1.ıw11yo 

ve: bır zaman aoora ııe 1::10 
kuruşa aımak. tebil~esı var
dır. l:Su mııall b.t:r madde 
uıı:rınde aynen almak hıç 

bır :ı.amao natalı bır göıuı 

liıu •• ırıar. 

lştu bunlıuıian bıri veya 

olaaıaz. Ouuıı 

HuALümctıuuz 

1 tıı kao:;ı ıı:uıu au ıı.h>) Wuo tıOVil) .,. 
lÇlllCIJf 6'1 ; 1 Co.:k t UUıloll.U.lU ) üV.&\'o1b.UC. lU.C.UI • 

biı LUD ~ldiil \iÜuKU 1'tıı v .. u Yı1• u.,y t>c ... ı..tıı •• UU9Üll 

d •• u.ı. W•llıil,)'tı .. UI •uljJULılüli lllo U · 

illa Uelc:nn lStıb&a6' fcAUdc:. 1uı.1;ı.rnı tıu uu, uı.. wauuıııı ı.ıı· 
rıaı lDtızam aıtıoa almafıı üur. v .. bırı:ııu ı._ı.,rıııııı ~nr•mı 
k l 1 yu,ıı:ırıue do v11ra;.ıı>ur. .ı~ 

arar •§ttraılf tir• V• lııakıkat ID&ıllktıl .. lloW~:t. OiluWI 

Cemal Rıza Çınar ~ KOALU 

Basuekil vekW Şukrü Sa. 
raçOJll" 

Ankara 

Trabr un m erkez k.azu kong. 
ruını al<t den p..ırttlıı erın /ı:yyaz 
11ı: Kaciır cı..mtıurıgı:l huku nctıne 

sevg, ın ;,1 11 ve ougııtıKıaıının ıo 

tuguıu kurar vı:. ı uııdcr '"' saygı 
lurımta ur z yleı ım • 

kongre reui ac•ukat 

Lıru.ı Cun 

Zıtıru C,ırı C H P. m . rkez 

A:azu ku11gr.: rı:IAI 

Trabzon 

P.ırtı ka&a k.ongreaıt&in ıJug· 

guiarı11u .ı:şt:Kk.ıir 11ucı ım. 

IJU~Uı:ı..lt fJCt<IJı 

Şuk.ı u .)urıJÇClllU 

C fi. P gcw:l sei<rı:lerı E r 
ZUı um fll t: C>l.4~U Uı . r'o;.ı ı i Uzer 

Arıkuru 

1 ruozorı nıeı k.u kaz.u Kong 
rt:ıinı uk.tt:ıi• n p.ııtıtılcrın &au 

ctevh;ltt:rııu: S<Jygııu.1trıın ıoiugına 

k.arur tıı:raıl<ıı:.tıııı ur:ıı:gıerım , 
kongre ı ei~ı auukut 

.G11ını Cun 

C. H. P. merl<z ku&a kong 

Tıabzon 
Ka 'i't: lıc:Jlt:luı~n tcmız dug 

auiafll•U lClr!.J.:l<flr eıJt:r • /lÖZlt1rl ... 
ııızıicll Uı4t:llm . 

<,;. H. P, iı:nai sekreteri 
Dr. A. l'lkrı J uur 

Gür.ı. ür.ı. iz;ıezi 

Milli Heyecan ve FoUdör 
Yuzan: /'ıJrırı J)Jr<Ut< 

'"'"'.: \ .ıa .a 
Toplu yaştJgı~ta ; ferdi gayı:ler ue /r:rdı kı!J ' 1 

1 1 ,ı ,.. .. .ı•H 
t h.lf "" 1'r:.ll..I • üstün ıututmıHl tCi.lp cdc.n • ue caaı1tıı& .ıJıt u 1 u , , oır 

• • t..ıtı ın..ııı:. 1 ' 11 
cttıren ıçtımuı gv.yetı:r <Jc ôunıcırın ntllıcr:•ı o 

kıtfa OUIUIUUJlU ıtarwU , cJC: z.ı .. p:/ı:.rtıı 
A.ıf'' rutı, U!Jfl mısaçta olan , ıak<.ıt O!J 111 prensıp 1 .,. , ııt 0 ,_.. 

d K.turl cemıy ı:ıtc: 
pı:~ırıd .n JlHlt:ıı iııaı.11uurın ıı.;ıııac ouıun "' u ıc: uı:. şııJ 

aa J, ıııı uı~ 
e;aKuuı .~ıuıi ve ın.ı 1 tı. ci< 11u..ıı.eıer k...ır~ı.,.111 • 

... c:cıı fle!Jı:Ca11. duy nuıarı ta vıidır • d bız. bıı Jlk· 
k . / lklör " ceslıı e, 

H ut1'1uuıı1& tertip ettıgı ı uıcı o • ~ ıı ı.; gıJ'-'""' 
,. 1' ı.1..ılli.ı n c:mn.J ıl!J~ 

rin en geıu~ mi.lnad..ı t.:z..ıııuru•ıı.l oır " "' ..ı ' t m du1.uu 
• . • .ı l t /' ııi.uı ıı.ıtl(•!J" 

,:}ırrı Dıl11e ue 1 euj '·'- vura ..ıru ı "' i"'"ı:.· 
urı ıç11n,,1ı• ı:. ~ 

ii.ı.erinılt:KI mul<~mmı:.I k.oı&uıınuı.ır ou m~u•u " c.ıece1' 
fl Ui.I t..ıtlll• 

!JetUı:rl utı.lugu "-"""' ı.tı:rın ,;.ılı~ nc.ıı.ırı ouıı.ı 
oır l<u.ıtı:..ı• ıdı . ev"' 11ı:m de 

l•u ıııurın miıı.ıJLı:rle tı.ıkui!Jesi ditılcyıcıye lıem .ı. 
• k.utad: uı.11a~tı;1 • mulumat vc:rmc: .. ı Oc.ılCıınınıJatı JflU k JıJ kıymet• 

uzerınc: ousma la 
J:Ju muatt:a"u gr:cı: oır gararurı • tnı:J uz.uk 

f ıJai tm,..anıardan mı.a k 
lıdır Htık.utcn mu,,1c:ıt .. k.aı ma rı ıı:. ıagı ' k,etıCJllC 
i<.o..tmıı K.o rptJ sc:k.ı.ııurın mı:gaıırı;ı çı1'uru11ıusı Ilı: ue onun 

l .. · ı o..ı"r nırıduıı ti ..ııf(eıJI 
ut.ı' K.l!J nc:t ue •ıııı:i'" U<=" . n ~~ ılerı ~ıı!Junı 

k. tit Ö<1rı:.trnenlerın 'Jlt:Sll 
1<aı.ırosunııa ger aımıı olan ıyme • 
tu1<tırıJır. . . • ,, tukdır nıda 

() geceki mauujju.kigettn ttm$alı oLlin alk.ı~ " 

tarı oızı: ıauut ı:ıJı!lo' Ki : amile uzJk 
l - /ju muıutııı yerli•i, yabancı tesirlerden tam 

. • rajıRdıJfl <>gııan· 
kalmış muııulıi oyu11ıarının Jı:eııdl oz cutatları ta il . . sı:"i' uı: e• 
11ıu:>ı u• ıuı 1<alerııun ıQgtcnmı:sı 1car#ıs11ıdu ıı..ı ;.;ıı oır 

11ecun JlO.Ctırıyor. /A 
:.:ı - U111ı:r t.ıroftarı bu mulıitın tırıricınd;ı yelısm S oe mıl ı 

hı:J1ı:cr.ı11ın nasr.Cll4i duımı.ı içincie tcuımış yur.ıdaşıarırı rutıi Z.duk.le· 

n•ı tc.ıtmın t1tm81i balaını•dan aöıtcrUcn alıik.a cı• tııkdır yı:rındc;du. 



• Yeniyol 

T rabzonu alakadar eden hastalıklar 
AnkilostomiyosN ekatoriyos 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdOrlüğUnden 

llôn 
Trebıon ııt1e ceu mıh· 

kem si k rarı 

E iı 278 
Karar 2~6 
c. . u 57 

Bu hıstahk insanlardı k an sızmtıl11rın11 sebep oıur 
kansızlık ıapan ve vucudu lar. Bunun için kumızı k•n 
kuvvetten düşüren mide ve ı ki " 

yuvar a IJTI çok 11211/,r ve 
b•ğ11 u J I aıda h~z1rnsız'11t, kan/f1 ( Ernogloblni) dt .Jo-rt-
•ğrılır yapan, k1t/pft sıktntı t b u, 
re helecan. kulak çın/aması e_ !re iner. Bu lcurtlarm 

buyuklü5, ü I 0-l S mı'/ı'met· b•ş ığnsı, bel ve omuz d 
•tJıılatı ile daimtı ra'1atJız '~ ir Renkleri beyazımtırak 
ilk gösteren ve vücudun sıre•bl. 1Jçık veva koyu kır· 
ter v11zifeıini gıderen . vu mızıda olur. llğızloril~ ba· 
cudu kuru ve sert bir selefe ğırs11kl1Jra yapışır. Orada 
ıolran el ve •. bY1Jklardo bu vumuıta yapar v~ ıirer. 
kuru veziyetlerle cilt has- Bu kurtlar insana •dız 
tılığı manzıru1nı veren yo/i/e Yani yiyecekle ve içe 
6lc11k h•valarda bile insan~ cekle girdiği gibi cilt yoluye 
hafif üşüm~ gibi $ey/er h. lacla girer. 

. ıı M d 
•ettuen ve aşikar bir su· 1 eye girenler drrlsin 
rette dr. göz kapalclarrnd ~en soyu/11rak serbest hal Je 
yüzde. bacaklarda . 1

11
· mce bağırsaklara qeçer. Q. 

.. şıs er , d b , 
gosleren ve hıyıb da/mı " a esıEn/r ve 1-5 gün 
tehdld eden bir hastı/Jk sonra ağızlarr t~şekl.ül eder 
olduğu ve bununda tıhsi- bagırsalclara yapışır ve ba' 
ıen Kdradeniz sahili hal· ğırsak hücre/erile gu!ala
~ı?d• ekıeriretle görü/düğ- nırlar. On gün sonıa da 
ıçın htpı"mı· t u tekrar bir go"mlek .J•ğı'<-ti z arafından uc: ,, 
b/Jllnmeıi lcıbeden bir h . rerek tenasül cihız/011 tı 
fi l/cf/f, dS· ~ıJc/c-/ _ı 

w u euer. Yumurtalarmı 
Bu hastılığı tutulınla1 b14ırsıklara 'ıkarmağa b~s· 

da •sabi h11ll•r ar d lar Bu ti b • •sın a ' sure e lr insanın 
sınır 6uhranlırı, voıgun na vucudunde beş sene müd· 
:::lır. 'a'1ımı,a hevessiz- detle tahribat yapar. insanı 
m~1h'';;:~::üAu~e ~b1~uyı yukarrda bilairdiğlmiz şe 
ltek dı " gı ı er· kilde hastalandırarık ölüme 
d ;erde adem/ iktidar kl'J . kadar sevlceder. 
ı~ ır da ~detin kesilmesi, Sirayet b 

erııen ogurma re 61 _ b se ep/erlnden 
d u do- a~lıcala11 içme sularr ; te 
urmı ve bülüğun geri kili- mıılenmem.ı . 

mısı, bızın sert m '. 11 ş yıyecekler ve 
k _k _ _k • uaranit 1r ellerle tutul•n c-e , . 

uru o suru vucudd, k ığız .. w yıenn 
t e ur. a temasından b• c-ı.a tşenler ve umu'"r f. "'"'I'[ 
tinde lnzlm11rnile za ıve- mezrut bulunan arazide 

d veıemi mısır v~ ş•ker le 
an 1rac11k dereced• h 1 ı 1 - amışları tar-
ı "' ll ıerd• • /Jfl"da ..; g1.1rülür. '!;" / ..1 Yll..,lftLJr/u hava· 

/. t b ı. ltrua çıplak le 
1 e ur11y11 tetJdar I lard ayo la çalışan 

t A b h an at ll ayale/arı d I I ı11ımız u a•talık İtısan· gırerek d.J er s nden 
l1rı11 bağır sak/arına v .. le sı uet// bir vanma 
k ti I h geçeın "' ll$ınma ile L b 

ur ar IJ asıl t olur. Bu altl,,rınd •era er ayık 
kurtlar ço/c kücülctür lnıan seıbeb a vara/ar husu/inede 
/arın bağ1rsaklBTJna o ur/ar B 
k f.lecın cılt yo/ı 1,. .' u $UTetle 
urtlaılı hasıl olur. 8 d Y g1ren lct.ırtlar lcan 

kurtlar 'ok küçüktür J t.ı 11:rr;,:r~annlca1da geçer bu ~ol 
••11larrn bığırıakta11rı~ 11 gırsa ara d . 

le d Ya suretle d . a ıner bu 
pısara ora an gelect.lc tsı · evır Yapar. 
zıntılarla kendisin/ besi Bu hastan •1 • 

b•4ırsaklarda Y•pıC'tılcl~r,,. 1cin ne le d g n ınsınlar 
., "' du~u go~za ~ a~ lcorlcunç ol· 

1erlırde lcalm1yara1< bitçok onund 
bu;,"nla _ h e tutularak 

yer değlstirir/u, b11za11 ba 1 ... ucade/e d '/ 
4rrsak 11r11l11rindalc/ kan da. uzumu Yük e 1 mesi 

h alakadar n ~ek Velc6/etce de 
m11lar1m da arab ederelc ıue! 

----===-"'""'"'-7:'~~--..:...d~ı~rı:·ım::_iı ve b seıe/ere bll
ahusus le 

Köylü Türkü;ij _::_ 
• Sayın Zinat V tk'I' l~ 

ı ı 111uh1· E 
il tk11a ' 

Kara sapan sığ izini pullu.. '• • 
Erken nadas Mart suy ga verecek : 

L.nu aç topra .. a .. 
T nh.Jm-eker boz tarlaya e il h 9 9arnecek 
Güz ekimi soy tohumla ~· ş . alı serecek : 

ıre yırmı derecek 

Dört tarafta bahçe, orm . 
on serın "I 

Bacalardan tezek de,ı-,·1 1 t k" go ge örecek; 
~ • aş om" .... 

Güçlü koşum, sütlü inek bol uru tutecek: 
Et. süt ye'11ek Yorgun kola t çayır, Yem yiyecek : 

T ezgôh sesi çağlıyacak. eve a~e kuvvet veıecek . 
olluk gelecek 

Fabıikanın boz ~anık 
Köylü Hanı şarda bize ku~ae" varlık saçacak; 

T .. k k" .. .. gını açacak 
ur oyunun yarınıyla büt" T" k.. : 

un ur luk g"I · N u eceK. 
Utret Köyaaııı 

deniz h11vz11smda V•! Hopa· 
dan baılayan garbe doiru 
Oiresunda dahil olmak üzre 
500-./00 kilometrelik bir 
s6had11 ıcrüldüğü anlsşılan 
ve lzmlr. Oerde, Bayburt 
Devrek gibi yerlerde de t • 
sadüf edilen bu çok küçük 
kurtlarırı çcbeb olduğu bil 
rok hastallklar kıs11ct1 bıl 

diri/mi~ olmakla halkımızm 
bur.o görf'! kendisini korun 
masmı ve müptt!I§ ol11nl1J 

nnda sıhhi müessest!fere 
murac•at ederek tedavi ÇB· 

r"lt!rlnl aramalarmı tavsiye 
r-ferim 

Aıımt 125 k1ırot• satıl ası 
lhnobelen çhıela kilo!unu 5 
liray ftattıııı iddia kılmmuı 

dan dol~ ı ıuçl bahınao Trab 
zoo.ın Uttdinar m•bıılltılnde 

mukim abmet ılyl'l otlu lb29 
doto lu fıthrettla yDhoğlunua 

vicahen 1apıl110 duruş 1111 H 

nuoda benPçhl mu ha• rer id
diaya kar•ı ıuçlu tııbr11ttln dOk· 
kk.!rmıda dOkkl komtularandaa 
bıkk&l m b udua otlu U ya• 
lftrtnd~ti 011m,.oı muYnklı:aten 

bıuıkıp bir yere gltt tlol H 

C'ımıuıı bir ŞPY setınıımuıoı da 
tP bth evi dttlnl .,. dDkkbı 

gelen askeri rln ısr.ıırı OıArloe 

osnuının hrtm11kıız•n tnhmln 
lıArioe btr mtkder çl•I nrmlş 
olduıunu beyae eylem kte H 

,_S_P_O_R----------ı f0~adPte K0rtı çhileri• de es 
kerler tarafıodııa dükkanda bu· 

Mohaç 
K ı r 
Koşuları 

lao1t11 oımaodan almdıfı Ye 
suçlu fabrettlaltı o ıaman dOk· 
kan d11 billnde bulu om· dığı ve 
çivilerin oıııman tıırııf mdıHl t r 
talmıı ıııın tntımln Oıerlo~ [ kA 
gıda konulup verildıtl mota. 
h'lk k.ak f ·pde suçlu 'fatır~ttlolo 
dııbl o e OBdı dakklo OoQode 
nalc az.eri blrlalle k.ootJşııiıkta 

olduau n oa ın tarafından 
- Haf tuıırı birde -- Hrll n çivilerin n oldu4onu 

iştiraki,-le 5000 metrelik 1oreo 111kerlerln osmından rıat 
koşu yapıldı. Seri bir şekilde ıormalarll• oımanıo oHabea 
başlayen müsabaka ayni klloıu hf!f Ura dedltl samın 
sQrat ve intizamla nihayet dllkkln Gnündı duran H baoıı 
b /. k t' d /d n , lfiten ıuçla Faar ttfgfo beş ynz 

u ara ne ~ce e _ m~ ' • f kurutd•o 1&11 mal JOktur dedttl 
cağı gençlık kulubunden JiH ,a!lltlerln eebz:detlerlndtın 
Kemal l 8 dakika J saniyede Ye ıuçlu fabretllnln ıöı. lerhıdao 
birinci, Güçten Kemal T B ı latılerık suçlu fahrelllDln 
dakika TfJ saniyede ikinci, çlvllırln klıoıuaun beı liracbn 
liseden Hikmet 18 D. -12 aatııdıtıoı aalamıı •e o flvııt 
sanivede üçüncü geldiler. taa ıa tıımuıol tanlb eylf'ıınlı 
T. k! t niflnd lise bl· <ılduau bu orPtl eyledifln 

li m llS e H nhlan çlvll rla 1'e temin 
rinci oldu. Bövlecı sene/ile edilmiş 01110 gayri muhik men 
atletizm faaliyetinin baılan futıa mehlyet u ikdar iti 
gıcı olan bugünde ; müsa barll.- pok hatif olcıutuaıı m.,b 
ba~aya iştirak eden gençler. ol ıuçlu f11 tırettlota bartkf'tioe 
ıyi derecelerivle 27-12 - 941 uyan mllll ıöruom11 kırnıınunuo 
de yapılacak olan lltatıJık '2 locl mnddt-&loln blrlr el •e 

59 DOCU m dde&lnin OçDocO 
ve diger kosularda da bü· fıtr.ralar1 hOli.Qın lerine teftik o 
.,ük muvtıffakivet/er 'llJllf k .. odl&iocı o 2~ llrıı e2ır P11ra 
e.derelc vanş/1Jr1 son11 erdlf· cnaaı ııhum11 ıaa ' cıok~lom 
diler Bu koşult'1 Lıs~ d~ yeal ııuo Qddetıe kııpatıınuı 

20 , Ni!c ni•tıden 16. ıoa v eı.kQr ksouou 6a Uncn 
Güçten 12, Ocakdan 3, •Jn deıi m21otukunca bs kındııki 

bUkUm k11tıleşllkden ıuan D~ 
Doğan ıt:p rdan l, Ticart!f dt3ll ıu.;luya ı.ıt oımak ve 25 
d~n 2 11tletle isti ~k etdi lirayı ıtç•emek oıere oeıriue 

llôn 
Trabıon ıcra dairulnJen : 
Taıfig' halinde bulunan ;ş 

llrnitrd ıi•kttlne barçlt• M-hm't 
Ô.zuin Kaıımaaa mahall,ıinde k •. • 
0111 oe tapunu" teırinuıuel tSO 

tarih oe 118 namaraıında m• 
agget ve tamamı 4000 lira ma 

hanunrn kıgmetli ve lcera agni 
tarih 119 "' aumaraaa kayıtlı 
•e tama 40 ı· k mı U ıra maham11un 

'Vl"lletli iki · lıirı parça t,agrı menka 
ıat1ı':"'a,~ı 30 fÜtt müddet/, 

. Çl1tarılmr1tır. 
bıri11ci tt . 

•arti ""2 t ~'. rrma 24 kô.ntın 
lttort . arrhrn,. müıadi/ c:ıı 

eıı fıiı ti 
icra d •aat 11 de Trabzon 

aıre,; sa/ d 
fır A t onun a 9apdacak 

' tırrrıa tarih· ıartnamui ~ô U 941 
rncten it·b . 

''~'"''-' l , ı arerı heırJc.,.ıin gö 
·ltiralc d çın •çıktır. Attırmaua 

' rc,,k/ 
rılı lcıgrrı ti erın qukarıda va 
,. . L t errrı uıl d 
••v•tirıd ı • !J"dil:ıııçuk bo e nakit 
rılca11111 tltqa milır hır 

te"di et l '"mirıat mtkt11.lı 
B 

~e eri 1art1 unu 
'''nci " arttırmada 

ıürülen 

emanet dnir11!::ıdebuluaaa ooer 
gramdan yırwl g ram çlvirılo 

sıtblphni buluoıo erltre •• 50 
ıira kefı ı t kefalet nkçuırnıo 

dııbı 111çıu tnur ttloe lıdeaioı 

vı hırç tarıted kaououııua 60 
ve 5:l ıoeı wad.1 ıert muclt>loce 
200 kurı.ış mabkcame aarcının 

dubl ıuçıu fabreltindcn taaıl 

Hu• t6myıı.l Jrnbıl olmak Dzıre 

karar 1' rtlerek C. ~ U. Mua. 
'Ylal Rucnuo . Kutonglo buzurlle 
~uçlu fabrı tıln• tPfhln olundu. 

pey muhammen lctgmetin yüzde 
grtmişb şinı bulmadıfı taktirde 
ın rok Arti11anı11 foalıhüdü halci 

k.a ·mak. üzne ar ttrrma on gün 
daha uıatıtır on gı1nün nihayttı 

ular. 4 Şuh , t 942 t •rifdne müıa 
aif çar~amba aünü illJni mst1ki 
ve saatte ilcırıci arttırma yapıla 

cuk t1'- medur ga ı;ri mrnfc•ller 

'" çok arlt ranıı ıhale olunacak 
fır Bu hu, usta fazla malu<r.at 
a mak ısıiytınlu ~p9-516 r.urna 

'"'' dMyagı icr ı dairrsindtı gö 
rebiltcel:leri ilcin olunur. 

.... ~·~ 

24 1 •ci L:AaaD 941 

Toplantıya davet 
28 Sayılı T ob on Fındık T anm 

Satış Kooperatifinden : 
Kooperatifimizin 1940-941 it yılı heyeti umumiye 

toplantısını birinci ç ğırılııta ekseriyet hasıl olmadıiıo· 
dan 22- 12-941 tarihine ta:ik edilmitti. Bu ikinci da· 
yette dahi mevcut orhkların Cıçte biri içtimaa ittirak 
etmemit olduiundan statümüzün 24 ilncfi maddui muci· 
bioce toplautının bir hafta daha 29-12-941 tarihine 
taliki lazım gelm~kttt iıede mezkur iÜne de kurban bay· 
ramı teıadüf ettiiioden toplantının t tili takip eden ilk 
it illoü olan 2- L 942 cuma gününe talik edildiğioi 
biıdirir, ortaklarımızın o iÜn saat on dörtte HalkeYİ 
salonuna tcfrıflerini rica ederiı. 

RUZNAME. 
1 - Genel kurul müzakeratını idare etmek üzere 

açık nyle bir başkan ve müzak<rat zabıtlarını tutmak ve 
başkanla birlikte imz etm k üzere açık reyle iki zabıt 
katibi ıeçilmesi. 

2 - Yönetim Ye kontrol kurullarının raporlarının 
okunması. 

3 - Bilanço, fiat farkı, kir beıabını kabul ve 
tasdikle yÖnt>tim Ye kontrol kutullnrıoın ibra edilmesi. 

4 - Yönetim kurulu üyelerinden ıtatftnün 26 ıacı 
maddesi mncibince değişmesi icap eden iki üyenin yerine 
gizli reyle iki aııl üye ve ana mukavelenamenin 27 inci 
maddeai mucibince gizli rey!e iki yedek üye ıcçilmeıi. 

S - Ana mukavelcnamenin 39 uncu maddesi mu• 
cibince gizli reyle bir kontrol seçilmesi ve ikinci kontro · 
lunda tayini huıuıunda yüksek ticaret vekaletine selihi· 
yet verilmesi. 

6 - Ana mukavelenin 65 inci maddesi mucibince 
ortaklar araıında açık reyle ve bir ıeae müddetle iiç 
hakem intihabı. 

7 - Ana mukavelcnamenio 31 inci maddesi 
mucibince ekiıper eçmek ve itden el çektirmek 
yüksek ticaret vekaletinin talimatnamelerine, direktifle
rine uygun ıekildc yeni ıcne bütçcsile memur kadrolarını 
hazırlamak, ücretlerıni tayin ve tesbit eylemek husuıu· 
sunda yönetim kuruluna selihiyet vcrilmeıioo. 

8 - Yönetim ve kontrol kurullarına verilecek üc. 
retler için yüksek ticaret vekaletine selihiyet verilmesine. 

9 - Kanun ve anamukavelcnameye, kooperatifiD 
teşekkül maksatlarına gayesine yüksek ticaret vekaletinin 
ve birlik umumi müdürlüğünün direktiflerine uyrua ıe· 
kilde kooperatifin it ıiyasasmı lcıbit etmek ve ana111nka· 
velenamenin emrettiği vezaıfi bu esaslar dairesinde ifa 
eylemek üzere yönetim kuruluna ıclihiyct verilmeıine. 

10 - Yönetim kurulunca kooperatifin birlik tara· 
fındı.a tcıbit ed1lccek it ıiy saıını ve teıkil maksatlarına 
göre icabında fındık tarım ıttış kooperatifleri birliğinden 
iıtikrazda ve ortaklara avans vermek hususunda yönetim 
kuruluna selihiyet verilmesine. 

11 - Statünün 8 inci madesine ay trı hareket eden 
ortakların kooperatiften çıkarılması arar vermeleri 
için yönetim kuruluna selibiyet verilmesine. 

12 - 3 Sene ardı ardına fındık vermeyen ortak . 
ların ortaklıktan ibracı hususunda karar ittihazı. 

13 - İhtiyat asker olan memurlarımız yarım maaı 
verilmea.i buıuıunda vekalet emrin uyarak biriikçe ve• 
rilen kararın tatbıkine dair idare meclisine aelihiyet 
kararı· 

14 - Bilanço tarihinin 31 mayısa alınması. 

Odun ve Kömür fiatlar1 hakkında 
Belediye Riyasetind~n ; 
20-12-941 Oümartesi ıü~intlen itibaren l11r nevi 

ouaıtle ş hre. ıeıen odunların beher lciloı• t11pd:ı.n. ili 
kuruşa her utc!}tr. ve hır eınof a satılacalctır. 

Oduncu ısna/ı a drl<ları bu odunların lcuilmemiı 
beher lcılesuııu dolcsa11 ,,araya 

0

ve ıshalık elaralc lceıilmiı 
odunların br.hcr l<iloıana. da yu% paraya ıataealctır, 

Yıne hır nevı f1QS•t• Ue ı•hrı ı•lecılc. 11• ıut1all• 
•atılı;c"'k mrıçka kô'mürl.,inın 6ılıır lciles• ntiiıteltlilc 
•~Y• 11na/ t..ı.r fından altı kamşa ve lcaia/lc.a kömiriniill 
beher lc1'osa 11 dı ku usa luwcalc. •• eınof taroı ıntlan 
maçk• lcömı.ırunü.n çuval ışi beher kilosu altıbuıulc t1e 
k.alajk.(i. kö ·nürurau11 çuval ışı beher kilosu yeıiba,alc ka· 
raıa, l'eralc.eR.de ıatıştarda ise, maçlca kömürü1tü11 bıher 
kilos• tıro~i iie yedı/Jaçalc fit kalajka lcömririi1tü• beltır 
lcitosu sclcizhuçulc. lcarrııa ıatılacsktır. 

811. f i!latlarda• fazla f igatla odun ve kömür ıatmai 
istıyıceklerın hakkında k!lnuni muamele gapılmalc. •~rı 
alakadarlar tarafından dıırh;ıl en yakın peliı lcaralc.oluntı 
veya bıledigı sabıtasmo. ıhbar edilmui eltemmiyetlı ilin 
olunur. 1-3 
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J• 1 rı,., p(~un 1041 Ventvoı 

Trabzon Sicilli M~hafızbğı ilO.nları 
1 

TrehaH bp11 ıieil aıdııafı•· 
1l••daa : 

t Şarltaa Sil•y•aa otla HaaH 
••kia raıbea Hllıeyia etlu Ya· 

•ııf •• Oı•a• Bıki fİ•alea ıırt 
•eeııllea BüHyia otlu Oıaaa ve 
Y•ııf Baki 5514 lıl. M 

Y ııiarcla •nafi yasılı bir kıta 
talılık V• çayırhk HllH biç lııir 
t•yıt Ye ıeaede ıaerbat elaıyarak 
çııhr •fl11 lıaail va Sül•v•au 
•Ilı Meh•ıt lı:t1liaia •liJlf'rtkH 
••llerı klia GfYb tarihini• hari· 
"• U .... di adi ile n ıurati 
r•ni "••iyede ea lira batiıl 
••kaı.iliatle aef• .etalları Oı•H 
•• atlları Ali ya Hlıeyia ve Ha 
••111 etl• Duraııa aateıt ve 
l.tdeliai al•ıı ve allltılarıaı koı 
•itler va ıHedi adileri laierıt 
ciılıyııilı ııiyu atrı•ıt v• bu 
••rıUı e umaatiaabari ••rk••· 
larıa JİH 11aatıia 'f• kayıtııa 
t&aırnflarıada eltluklarıadaa Y•
f •tlerile verHaleri taraJ:•rı•daa 
••ııtaia4H teaeıti talıp edilıaak 
tıcfü· ve iıau rayri ... kullerda 
t,_.,., IDlaeeeıl olıaadıldauadaa 
••hılaı tuarrafa haltkıada J ıriade 
telıı~ikıt yapılaoalı:tır . Yıkımlı 
balhi r•çeu it laak.luada bir ayai 
••k iddia eciealar varH ellerindeki 
e•tati abltit•leriai daireaiH va 
Ja~ı.t keıif riali olıa 29.>.i. 9U 
larihiae •ii1adif paaartHi flıd 
••at eaiçte aalıalliatie tıbkilı:ıt 

Y•pııak olaa ae•ar• ••ne sat 
•Jl••eleri illa olHar. 

() Trabııea tıp11 ıioil aılaafıa 

lıtuadu : 
Şarltaa yel ya rarbH Jel 

şiıaılen kaç ver ef lu Oa•aa koç 
çayırı ve eHaben koçver otl• 
Hına otl• lımıil ve •ra~ir haae 
ıi 18-'8 M. M 

Y earanıa ıiaeaa aeıelaor lı:ö 
yiiadea ıv11fı yukarda yuılı ltir 
kıla çn ır ltoçver oğlu Aliaia 1e 

aetıiz ve lta yıtaız tasarrufu ada 
ikea 2gs t.rihiade h1ric1D aeaedi 
adi ile •• ıureti r• yri rea•i yede 
Hkiıs lira bedel multab liad• ıofa 

otallarıadaa Oıaaaıa otlu Ali ve 
Hiıeyia vı Huaaıa otla Dar••ı• 
aatmıı va paraaıuı alm•ı ve allkalı 
rıaı kH•iş ve Hnedi 4e 1.iyaa 
utra••t olduta ve bu ıuretla Ali 
ve Huaaıo verenleri tanrruflarıa 
cia oldatu bılde vereaeyi aezbu 
aaalarıu iııtikallD tapuya batlaa 
ıaa1ını talep dmelde olGuklarıadaa 
mezkar rıyri mıakul tapuca •• 
mi11eıel olmadıfıadaa sureti te11r 
rufa laıi:kıadıı •ılaalliade tahkikat 
yapılaoaktır. Yai:arda bıbıı r•çH 
it laakkıada bir ayai bak iddia edea 
ler varH eUeriadeki •• aiki rHai 
Jeleriai keıif ıunüae kadar daire 
•İze veyagut ııt•ıif rlnl olan 
2'l. l~. ~41 tarihi11 ıaüudif puar 
teai rünl 1aat oıaallıda mıballiade 
tabkilı:at yıpıeak aemau mur1&aat 
ıyleaıleri iJia olua.,, 

Trabıoa tapu ıtoll mubı 

fıılıtındaa : 

Jniarda bıb.ıl geçıa it 
llıtk111dı bit "1•1 hık lddlı 
•••nler nraa ellerlad• balanıa 
Ye11lthırlnl dılremi11 Ye Jıbut 
ketif ıana oı.. 29 -ı ı-g-41 
tarihine mQudlf ps11rtul ıtıoa 
tabllliıt 1apıcak 011111 memura 
auracaat etmeler\ ııa. eluıur. 

Trı baoa tıp• ıieiJ aubıfız· 
lıfıatlaa : 

Şat kan yol rarben barua 
bayrak oenub .. lııaraa bıyrek şi
malH irmık ila malldat fı .. lıklık ,., .... 

Şarku yel rar••• yaıuf laay 
rak cea•boa ve ıimalea ıırt ile 
malad•t tarla 919 •· a. 

Şarkaa yol rarbea yuıuf bay 
rek ıaaubıa va timalea ıırt ile 
aıladut tar la 9 J i •. a. 

Şarkaa lauu bayrak raritH 
ali bayr•lı caaubea çeri ir•afı 
fİmalH yı1111f ltayrak ile mahdut 
tarla 919 ıa. •· 

Şarkan yuıuf ba ,,.it laueai 
rarban ali bayrak •••11bea mas 
tıfa bayrak §İaalH laüHyi• ba1 
rak ile mabd11t tarla 1 •· •· 

Şarltaa yol ve .. araa bayrak 
ıarbH ba•it Hftr ve ıırt ıiaaıılH 
aıı t ve yu111f fHfÜI eaauben bıki 
•tlu eımaa Ye ~•ırt ile •ahdut 
tarla Wl9 m. •· 

Şarkta Ra1im bayrak rarbn 
Oımıa bıyrık ceaubıa yaauf 
bayrak timalcn bDHyia bayrakla 
mah t11t tula 919 m. •· 

Şukaa haaaa bayrak raraH 
yol teaubea yu uf bayrak va 
ıeli•otlu eı•aa ilo maladut tarlı 
2757 m. m. 

Şıırltu ..... lto9 rarbea yol 
ceaubea ali etlu barun ıiıaalea 
P•t• kot ile mahdut tarlı 919 a. m 

Şarkaa yuıuf ba1rak . ~arbea 
yol cınubea yuıaf bayrelı:: vima
ı .. irmalı:: ıle mahdut fıadıklık 
919 ••. 

Şarkaa ali ltayrak rerbea yol 
oeaubıa iaırun bayrak fİmalH ır 

•ak ile mahdut fıadıklık ~Hg •· m 
y acarda CİDI ve evaafı yar.ılı 

1ekiı parça rayri•nkul yomraaıa 
aincao •eauhur köyindea ıofu 

of l1ı1 laaaaaıll durmuıu• taıarra· 
funda ikea vefatiJe vtrHelcri ta. 
rafıadaa aamlarıaa Haatıiz taaar· 
rufatdaD:t .. ciliai l talep etmılı:tı 
old11kları v• muk.Qr rayrl ••11· 
kullu de hpuoa müaeıcel ol••· 
liıklarıadaa ubabi taaırrufiyeleri 

hald:ında yerinde bhkikat yapıla · 
cıltlır Yukarda babıi reçen rayri 
menkuller balı::tıada bir ayni bak 
iddıa edHler vana elindeki ev 
ralı::i müıbitelcriai dairemiH ve 
yahut ~8-12- 9'1 tarihine •i· 
aadif puır rüaü ıut 12 de ••• 
hallinde tahkikat yap•cık maaura 
muracaat daıcleri ilia oluaur 

Trebıoa tapu ılcll m11bı · 
fıılıtındaa : 

Şlmılen taıkayı ottu iımıil 

• 

Ekmek fiyatları 
Belediye Encümeninden : 
LlcaTd Vek•ldini• ltab•bat /lı•tları aurindı g•p

tıiı ••m iologbilı 18-12-111 tarlltindı• lti/Jartra ~5(} 
ır••lılc iir •lc1t1ıı• 78 lcmraı 011 11•r•11•rh fJaıolanm•ıt•r 

--------------------------~---
Belediyeye borçlu olanlar 

Belediye Riyasetinclen : 
Faros malıal/~ıinden ali efendi ojl• lı•tlin tanzl· 

fat ve tenvirat t1erıl ve resimlerinde11 beledigege borçlu 
6ulaıcd•i• 42 lirn 24 lc•r•ı•n tahsili için mumaileglı~ra 
çarşı Mahallesinde ıantlılcçılar s. miit~ıarrl/ hul••dug• 
6-7 nnmaralı ilci ıö• tlükki11 21 ıin mitlittlı arttıt· 
m•ıa lconrılm•Ji•r. 

21 Gün ,.,.,,. hlrlnel ihale ,,. birinci ihale t11rihit1· 
i.e11 itibarın 10 tün z•rfı11tla lcati ihale gapılaujından 
ikinci ihalı 11r.sıntlaki 11tü.dJet sarfııu/a 0/0 3 ten noksoll 
elmamclc ı•rtilı arttırmalar lıa6•l ıdilcceidir. 

Arttır"'oitı iıtiraa ececek taliplır. arttırm~ bedali· 
nin o/0 1 O nishdinJe tıminat alc~ısi flermeje meıh•rd•r· 
lar. Talipleri11 ıart•amıgt ıörmılı. jzue bılıdigı ıncünt•· 
niıttı m•r•e•at ıtmıleri il•n olun•r. 1-3 

Tamirat eksiltme ilônı 
Yilayet Daimi Encümeninden : 
H111ust m•lıa116egı ait ıümrtilc ö'nü11delci güle islcı 

leılni11 1477 liralılc tamiratı 21 giia miiddıtlı açılc ı/uılt
mı;ı konıılmalfar. ll•'Oalclcat tıminatı 110 lira 78 kuroıtur. 

Eksiltmı: 7-1-942 tarihin• ,atan çarıamba ıüni 
ıaat 15 dı t1iliyıt malc11mı•ia toplanacalc olan daiml 
eacüme11Je ihalesi gapılaıalctır. Kt~if v• ,,crtnamtti~i 
ıör•ık iıtigınlıri11 h" ıa11 ınıimın lcalı11ti1tı oı talı, 
ola•ların muflalckat tı•i•atlariglı nt~zlcur ıü,. oı sootta 
ı•cd11tı111 •uracratl•rı. 1-f O TrabıH tapa aieil •uaıf~· 

htıacian : 

ZQlmırı kOJDDdl Hfdl oğlu 
İlll illler TerHeJerlaiD bade( 
latlkal ııtıııal lttedtldtrl ıarkaa 
kabri.itan llrben A!llB Yere 
Hlerl ıl•ılea muıtıfa Yere11 
lerlola ııı tıhnot7e ıeçea 

tarlı cın•b•• ırmak He mah 
dal enelee otlak balen tarla 
1lae oarkln 11blbl aenet tarl11ı 
tarbea tarikibu tl•ıltD kah· 
net o~lıı buaa nrıHlııl oe 
uubea auıtara veruelırladea 

Hllll taltHtİJI l•ÇeD tarlı iht 
aall.dut SOO artıa murabba! 
b••• tbDIJ .. I 11• tarkaa JOl 
ıarbea keıaat tarluı şlınılen 

ıol ceoubee aauatafı nruel•· 
rlahı nllb kahncl1e rıçea 
tarlı il• •ıb.tlut t!lrlının tu· 
tUuiz baılrıtJ 2&9 tarib H 172 
fi ıubat 105 taribll JOklımı 
defterlnhı l.S Ut 16 NoJarıoda 

Yomraaıa ıiıı.eaa •aaebur k6 
yiaciea •Ofu Otlu eımaaıa •tla 
hüHyiaia vareaele:ri tanflarıadu 
aamluıaa IHetıia taaarrufatd1a 
teaıiliai talep eyledikleri beı p1rça 
gayri•Hltul llHH babılarındaa 
iatılıal ıur•tll• taaırr11flarıada bila 
aea.t ve kayitli b11l11Dmakta oldu 
taadH tt1oili talep olı..aaıktadır 
... kar rıyrimeakuller tapura tea 
eili Ol••dıtıadaa 11babi taaarrufu 
balduDtia yeriade lıbkikıt yapıla 
eafıadaa bu yerlerde bir ayni hak 
ıddia edealor varaa vıuiki taaar 
rafiyeleriai birlikte dairemize ve 
yahut keıif riııü olu 28 - t!- 941 
tarihine aiiaadif pazar günü 11.t 
12 da tabr.iltat yapaeak aemura 
aaracaatıarı ilia oluaur, 

ıenubH molla otl• IPm11il ean ı----------------------------
Şarkaa yol ve f&rbH JOl ti 

-•lıa Mellmıt etl• Oıaaa bay· 
rak, ••au\a.. pışı lı:ot ile aaladut 
tarla 919 M. )( 

Y O•raaıa ıiacaa •Helııor 
köytacie •• yakarciı evufı yaaılı 
bir brla eaaıH lııit ltir kayıt Yt 

••••cie •erbut el•ıyarılı: keçvar 
•1111 A.liaia malı ik.H nçyü:ı tıri 
~••ele laarieia ya HH.ii adi il• 
lt ••reti f•yri Hl•İyıdı Hfa 
•thı Oıa1Dıa etlu Atiye Ht••t 
•• bedelaai al•ıt ve alaltaaıaı 
kıı•lt ve HH.ii ıiyaı utra•ıt 
•• b• auretla Aliaia t11arruf ualia 
ikıa Yefatil• veıeıHi tarafıatlaa 
••Q:tıiaden te1eiliai talep etmekte 
clir •• itbu ır•yri aealud tapııeı 
tla •ü1eocıl ol•adıtıaliaa aureti 
~-.. trıafa aalr.luadı yeri••· tıblti 
• Japılaealı:tır • Y •karch bıbaı 
l•çıa iı laakkıatla lıtir ıyai balı: 
1clclia · ıtlınler faraa elleriadeki 
Yeaıilı:leriai tapu ciairuİH U~ru 
'Y1•••lıri ve yahut lretif fÜal 
•laa 29. 12 tU JtarihiH aii11tlıf 
:··~rteıi flail aaat HdÖrtte aa 
allı1tdı tahkikat yıpaeak elan 

11'•"r• ıauraeaatları .illa olHur. 

1 () Trabıea tapa ıieil ••\aaf ız . 
1t•adaa : 

. Şırkaa yel ıarbıa lıaail kot 
••••lıa lilıeyia ıukar .. aibea 
~••i• •• )hatıfa ltayralı: 919 M.M 

Y .. raaıa •İ••aa •••el.er kö 
~~adın ve yultarlie enafı ynılı 
ır fayır •aaı .. laiçbir kayıt ve 

"••tie •erbut •l•ıyarak koı;ver 
•thı Aliaia ••lı ikea :l98 ıeat1ia 
ele baricıa ve HDtdi adi Ha ve ••r r b • l r•yri rH•ıyede •• lira 

0dıl •ut•bialie Hfo ufallarıadaa 
D •••••• ottu Ali ve ...... ıa otlu 
"'•tııa •ataıf •• bedeliai alaıı 

~· ılık .. ıaı lıH•it va HHdi adi 
•ıa· 1 layi •ylıait ve bıa ıuretle 
.... t -D ııa V• kayıtaıa olarak Ali Ye 

el 11'••1•• Y•reHteri tı11rı uf larıa 
• b•iuactata •• •umaıleyb er de "••t . l t l 11• erdea aaalarıaa ~tHCılı•İ 
'ep •l•clltıdirler va itbu ı•yrı 

•••kul t d el •pııea a aiıeeoaJ elma 
~t~odaa •ureti tasarrufu bıkluocia 
y \ •lliade tıhllilut yıpılıoaktır. 
b.' •rula bıbıı r•çıa it bakkıada 

lf aya• la L 
•il . 1 •a iGdia edHJer varu 

•rıa4ekj L d . •vraai ailıbitelerini 
•• , •• i. 

29. 12. ; •• ,.~~t lı:eıif ra.ı .1 .. 
leaı 

1 
• ı tarılaıH mludif paur 

P•••= •l •alaaUiade tabıtiaat ya 
"-"' ~1~• ••••ra •8raaoıat •J 

'illa .ı .... 

tıyitll buluoma1ınttıntaa k•J· 
flyılia maballlD tetkik •• tab· 
ktk.l lçla 27-12-941 tarihine 
mD11dif olaa. cuaıarteai runo 
mı~alllae Ee•ur gOaderfl•
caktır. Bu 111rl meakullar 
h:lklundı bir hak lddluıadı 

bulunanları• elleriodık.I n11-
lkterlle birlikle J• do~rudaa 

dotru11 ısıutıafıılıtııaı11 Ti 

yahut JHml meıil.Qrea tıbklk. 

memuruaa tbrn ıt111elul lçta 
mıballlodı lıbatl nıcut etmeleri 
lunauı llAll oJuau; 

Tr1bıoa tıp• ılcll auba. 

fııhtnsdaa : \ 
Şarken 1Qle1aca naıu gıof 

ali ıarbH ılll•J••• Oğlu dur
aur111ut ılııaılea dur•ı.ıı hındl 
CHUb•• dumuı " DlllD iıe 
ıaab•hıt tarla 4H m. a. 

$arkaa .luHa otla oımaa 
kHIUa llfOH 0111110 Otlu ali 
k.411&la ıımaıea .tı.tneıerl •absua 
lluaci JOl OHUl>H ırmık ll• 
••bdut tıoıır.ıııt 18..18 m. •· 

Şarkaa IHÇ aU keı.lda ıar
ben durmuı bak.la ttwalea 
durmuı llııuH. OuUoa•a i•t•• 
JOl cuu .. beo aurwut keakia 
Ue lilındut tarıa 1:>• m· 111• 

Yuk.arda evaı1ti yuılı Qç 
parça i•Jrlmuk.ul eaıaıen bıç 

bır ka7ıt ve 11ood1 a.rbut 
ul11111arak. ıiocıo ae11llur to. 
JUadea aQleyaaa otlu ıliaia 
tuarruruadı U1.ıa Jıı» HDHlodı 
barice n 1toceli adi ıle lbrıbim 
oalu durmuıa llt•ıı .. ıJata. 
ııaı kHmlt oldatundaa 'f8 bu 
ıuretıe durmuıuo Mbdeatn~ı 
oıauau b.alde ıuetıla taurru
fatdaa aaauaa teaaUlal taııp 
ı\aık\Mlr, 

Trabaoa tapu ılell aaba
fızhtıodıa : 

Şarkan beilr bıf oğla emla 
fıodıklıtı ıarbea Irmak H ıt 
aılea mibH o~lu rıadıkhtı 
teau~ın tarikiım ile mabdıt 

fındıklık 11028 M. M Şubat il\ 
'i Nu. 

Şarkla bıkir bıf otlu ••in 
ıırbea " tl•ılen molla abmıt 
otlu fuıdıldıtı caubea yol ile 
mahdut ftudıklık •59 - 1 .M. M. 
Ka. HHl 3U~ 37 Ne. 

Tomraaıa elam11JQ1 k6JQD 
den aollı ıh••t otlu buaa 
tımel H llyuıa fUbat 313 tarlb 
Ti '" 110. H K.a.enel ıH9 tarlb 
" 1\7 110. tapu ılelllndekl iki 
parti ra1rlmıollullerlol 327 
aenuind• barlcıa 11nedl adi 
ile " ıuretl ııJri reamlyede 

fırkan Irmak r•rbH JOl Ilı 
mıadut fıodıklık 91' M M. 

Şarkaa mınclirali otla mH 
tafa jlarbea 11111arhk ,ımal.)ll 

taıtayı oııu ıJI ceau~en 101 
Ilı mahdut 'n9 m. m . 

Şıı•kea çnu11 oe-tu teael Ye 
ıırt earbea molla oaıu oıman 
ıtm11leo Hleymaa kıaklo CHU 

ben ıraak Ilı mabdut 18l8 m.m. 
't'uk.arıda endi yuıh no 

parça i•Jıhneokul ~HHD H 

aetıla n .k.a71t111 olarak h011· 
1la H ıll çuuı otlu muıtaf 
etl fadlmeoln. tuarruflarıada 
lkta J2l HDllİDde 8'Dedl adi 
ile ıo llrı bedel mukabillnde 
11lncın •eaebur kö1üoden lbrı
tılm otıu cıurmuıı aatmıtlar 
H ıllll.aıuıoı kHmiıler Ye bu 
nretlı durmuşun tuarrufyadı 

lltta durmuş tırafındaa ıenet 

ılzden Hmıaa teac Jlnl talep 
etmektedir. Yukarda bıbıl ge. 
çu tı ıaatkıodı bir 17111 bak 
ldtlla edenler nr11 ıllerladekl 

euakl mQıbitel•rllerlol dair•· 
mlH " Jaoıtt kııtr gtlnQ olan 
29-1~ - 941 tarıbloe aG11dif 
pnarlf!al gonn :rerhıde tabkl· 
ut Jııpııc.ıık memura muracaat
tın uaıı oıuour. 

elli lira bedel m•kabillndı r7ni T b t ılcll .mabı· 
kOJden toçnk dur•uı oğlu f 

1 
rıcı zoa ıpu 

ıı ıtıa aa : 
bımdl albı1rata 11tmı1lar 'fe • 
al!kalarıDı da keımı,ıu o 18• Şukao k6se otalları etııtı 
mındaaberl lfbU l•Yrl men- ııtrbeo JOl . f~mılen ıu 7010 
kaller bımdlnia 111oelılz ve ceoubeo tarık.ı arn ile aıbdut 
kayıtııa taaarru.r H temllkinde otlak ~757 M. M. 
buıuomakdı oldatuııdau aenel· Yomraoıu elemeouı köJGD· 
ılı taaarrafattaa tescilini talep den tara mabmut otlu aoae1i• 
etmekd•dlr. bini abmet ·Ye ha110 bini 1•· 

MeıkQr i•Jrl mıokullırto kubuo bulunan H 7ukardı H· 

ıuretl taauıufu bıkkındı Je· sarı JH&lı bir ottek ~21 11111. 

rlntle tahkikat 1apıbcakhr: Yu ılodı barlcen ıenedi ıaı'ue ve 
kırdı bıbıl ıeçen it bıkkındı ıuretl gı7ri reıwl7ede 11D1tıiı 
bir 17111 bık iddia edt!nler n kayıtııı olarak oa Ura raecı•l 
•arH ellerlodıkl enaki mClıbl· mukabilinde ayni köJden kQçQk 
telerilı birlikte dairemize 'fi durmuş otlu hamdı ılbı1raaa 

1ahut keıtr ıtnQ elan 10 J 2.941 111tmıı •e alAk.aaıuı .keamit ol 
taribtoe mıııcdıf 11h gOnQ du ıarıadaa o saıuaudauoeri 
ıut 14 de mı:balliode buluaft uoet11i2 ve kayltılı taıııu ruruoda 
cık. olan memuı aurecaatları bulundutu .. Te senedi aaııtni 
lltn oluaur. ıayi eylumlt oldutunclan aeıaet· 

Trabzea tepu ıioil mu~afıı· 
lıtıadaıı : 

Şarka• y•aqf bayrak ~rarben 
ıırt fİ.malea yol caaubea paı• 
lı:oç ile •ab.dut fıaciıklılı:: 146! m. • 

Şarkaıa ali bayrak ıarbeo yol 
,timalea iraıık c:enabea yuHf bıy· 
rakla malıdut fıadıldık 9Uı m. m. 

Şarlı::aa irmalı:: ıarbea yol cı .. 
aabaa ali bayrak tiaalaa y•auf 
Mplkl• •Mtiııt f&Jll' 8 tt .. a. 

slı taaarrufatdın ounnı tuclıial 

tılep etmektedir. Yukudı babıl 
gı>ÇeD lş baklr.ıodı bir ayal bak 
lddla edenler nr11 ellerlod•ki 
ıuak mQıbiteıerlle blrllktle 

dair miıe TeJabat ıurıtl t11ar. 
rufu bak.kında ınıbılliode •t•b· 
kıkat yıpac•k olaıa memura 
a0-12-941 tarUaiae mQsadlt 
.. ıa ıaaa aut ı~ d• mataaüiatl• 
b11ll,amaları illa obıaaı. 

Ticaret ve Şanayi odası aza seçimi 
Ticaret ve ıanayı odası intihap heyeti 

Riya.setinden: 
Mütldıtlcri 61riacilci11ıı• 941 se11u11da hitıcık olall 

Tra6zo• ticartt •• ıa11•gı odeıı mı.lisi azaıı •ıligı1ini 
g•11icı11 intihap ceıcek •ÜJ1tılti6i sdnilıri ıı,mılc • 1

'._'' 

Otla ıicillintlı fı'Okalidı. '1irinci, ikinci, üı•ncü cıe do·· 
tl•11cü ıını/LeT1la ••lc••Jlll •• Odalar nİz•tflllamısi•İ• 
26 •ci m11ccHi11tlı gasılı ıflsaf "' 1ırati it.atı 11babı 
titartt we ıa11•gıı,. 26-1- '42 ,azort11i tünü ı••l l O 
de11 J 2 ıc '" 13,30 tla11 15 • io.dar Ticarıt Oda111ta 
ıılmılıri •• Tıcerıt UJ.sı kapasu11d• "' B•rsa 1111••

1111
• 

da asılı liıtılırdı isiml1ri olmaga11ları11 tarihi ili111:Ja• 
itibarı• bir hafta iFindı intilc•p ltıgıtlnı lc.arıı itıra:lo.· 
,,,., y•,••ları ilci,. olıımır. 

Kazanç vergileri hakkında ilôn 
Defterdarlıktan ; 
K•zanı t11rgiıinl• ilclnci taksit &a•a11ı oltmılc üıı· 

redir. Biri•ıl kl11m11 941 niltagıti•ı lcadflr ödı11mıgın 
L •• - /ırl1'1 

oırıi 10 zamla '" tahsil '"'""' k:ı11uuu nrı u• 
tefJ/ilcan haıis g•liglı t•lııll ıtlil•cı;tntlın •14/cadarla';~ 
ba a, iıindı maligı t•lııil ıııbııint maracaatla vırıı 1 

rlnin so• talcıitleriJIİ tle öclı•ılıri iiô.11 ofu11ıır. 
il ....... 

Trabıoa tapu ıicil mıhafızlı 

fındaa : 
Şırken yol rarbea klı•otlıı 

fıad·klıtıaı ayıraa yol .. Da~ea 
kiiçük dıırmuş otla hamd\ timılea 
küçiilt darmuı o~u!larile mabd•t 
fıadıklıll. 9 l9 m. m • 

Y oıaraaın elomenus klyDadea 
küçült dermaı oğlu y11aafua ae 
aıt··a ve kayıtıız uhdei taaarru 
f 11ada iken 127 11ne1iade bırıcea 
ve aeaeti adi ile ve ıoreti rıyri 

reamiyede 10 lira bedel aultabi 
liode elemH111 köyüadea k.lçült 
durmiit otlu bımdıya aataıı ve 
delini aaltdea v• temamH aJı.111ş 
ve alikuı•1 lı:t1aıiş ve aededı dahi 
hicret de .z:aJİ olmoı ve b• au 
retle o tarlbdea beri lsamdiaia 
dabi aeaetııa va kayıtııs taaarr11 
fuada b11l11a•uı oldutua~an H 

aetıiz t11arruf attaa teaçili•i talep 
etmektedir. Yukarda babıi reçı• 
it bıkkıada bir ayni bak iddia 
ede1tler varaa ellariadeki evraki 
cilbitelerile lairlill.te dairemiso va 
yabut ıuroti taaarrafa hakkındı 
maballiDdı ve yevmi katif olan 
S0-12-Q'1 taribioe müaadif ıalı 
ıliat aaat 10 de tabll.ilı:at yapaoık 

olu ... .,. •11raeaat •1•••• 
lerl Ula eluur. 

, 
llôn 

Akçaabat bukuk hakimli· 

tladeD : tb 
Akçaabatın neM pula an• 

ki• macera 
mınall11iade •u 
k.OylD bılit kuı11 nioıet akşao 
tarafJltdaa kOC!llU bil kkOyld~D 

şa u a ... 
olup iıtanbul kaıııapa k k 
ııı ibadullah .. ıaJlt eHlt :~ıı:o 
No 54 ı.aae aaui.lı:D hal ~ 

' ma dan· 
ılesblH açdıgı bOŞ8D Od 

inde· m 
ıınıa cari mubııkeı:ııe~ rlı~o ad 
deaaıeytı hautuı gös e on 

reılae tıobııt edılwek oare g l. 
muaıı · 

dırUen aı1a~ gararına 1 l•JD bo ikauı~tgatıtol ıerk e 
Hmti meçbul• gıımış ye b.ıleo 

1
eul 111.cmelgılbıoıu weçbuı bu· 

ıunması baaabıle gly.ıb ı;ara; 
rıoı• bil! leblıt iıcta edtımll 

oaeriDe middHalefll ballta fl'~•'
karuuuo ilaueıı tobııaıoe ms : 
ıuıa .. ı ku u uriıı:ııltOldutua 21 
·mabk.ım• gootı oıın ıs-ı-94 

t ıo e bıra
çarıı•ba ıouD ıa~ b tı;iilla 
ıuımışur. Muaaııa ey bil 
o gOıı Ye ıuıta bizzat Yef& 

Hdl• bııır DuluD..DISI ye ıtksi 
tııi.dırd9 mubalLemttoin etya 
bıaaa tora oıuaaçu~ı ttıDllf ma 
kamıaa kala oı111slt o~ı uaa 
oıuau. 



& 
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llôn Yük taşıyan oth arabalar için ücret tor fe ilônı 
BELEDİYE ENCÜMENiNDEN · 

Tuflye h•ll11de brılun•n Şıhlr daltili•dı gıilc l•şıyoıt allı arcba it;;• •ı•ğıj• g•zılı ücrıt t•,İf $l ta11•im •dilnelıtir. 
lı llmitctl ıirlt:ctz'ne borç/rı H•san Ba ic:rıt larifeıl hılo/uı<i• /ezla p•ra l•teg.,ı .,abacılar lı.•lclr.11td• lı•nıınl 
Çelllc. o• Ali Oıınu ç,./i~in ••llMtlt yapılaea;ı tldn •lunur. 
X•rl lcorıltt köyünde vaki tapu. Har•lı.11 nelctası G J 

,..11 /ctin•uuani 9l\' tarih oe 1 11 ı. fcı,ceji uıat ,..,,,,..,., ö1tü11drn ,,,. k J h il 
num•raıırtda mukayyet tıe tama ACVa mıg"•" ,,.. 8 esine 

ı ;tı)()O lira muhammen lcı,ntetl '' " Al]~ıofgtı 
ıavri mı ıhlılrt dört lıiuede ilci •• .. noıt,.pı "' gt•icama ,,.ahallrlerl11e 
ltlaıesi 10 ıün mütldetle ıatııa '' •• Erdojda mehallHint 
ıılcorılmıştır. •• " r.ı, . Far•% •altall~ıine 

Birirıci arttırma 24 lca11811 " " Hı•ırbeg, ıoth• mala•llHi1tı 
... ı t42 l•rllıine ma .. t1.;1 e• . .. .. lrltıt/011 .• 
•arleai ıanü •aat 11 de Trabıon D '' •· Ort•hlıe r •• %•nos efllcii 

" 
· ı •ı· İr••n'"'J'" v lcr• aırHi ıa on.,rda qapıl•ealc 11' AOY•kmegdaıa m•lı11llısi11• 

fır. Arttırma ıartrıameıi 2B ı 1,941 " Ar,•ı•f t• ,, 
fa~IA1 irtclere iti6are1t h111Tc,1 in fÖ •• Boaupe •• qt!rtİ••ma m•laallıl1tine 
,.,,,ı "'1c•ıi için •çılctır. Attırmaıa " ErJoid• mahallt!ıl•• 
.ıtira ıtlıctlclcrtn galc•rıda ga. '• Yalı - Fa,•ı mahallHine 
•ılı lcıımttlerirı fı1ıcle !/ -'"b ,_ H L • •cır ııçuıç " ızıruıg, sotlta 
1tı•6eli11Je nalclt "'Y" millr bir MeuJ.,. 

•l•eeiı ••amt icr•t 
80 

100 
120 
120 
75 
60 
68 
50 

lfJO 
125 
85 

125 
1J5 
100 
60 
8() "";~nı1t t~minat mektdunıı G " O•t hisar "' aanoı •t•lcll 

teo ı etmelerı ıarttır ümrilc iılc•lui,.Jıa T•lt.sı•. rntıd•n alılcol ve •stkol palat4•nıli •il• 
Birinci .,ttınrtaJa ııiri1lın mağe%uı •uı /ıc•dar 21 

~o 
40 
~o 

P•~ ~::~'"'"'" A:ıg .. di11 gürJı s~mercildl' h•ırftO kod•r •f! mıJ ıı~t bulmadıjı taktird*' lıfunh nt Ö1ti o e c;no,.ına icatlar 
• ,. role Artrıraıun ttıalıhldü belci 
lc.1,,.alc. i&ue •rtt1r- _ D • ·· .: D-;irrnıntl•"le katlar 

... a 011 tun l!f '11ttnt/~r•Je11 Mu11tlı ne ö"ri"• k J,.r 
Jalıa uaatılır on ~Ün - ·1ı 
el•11 4 Şuiat 942 t ~~ "' ar;"I" J k I •· Me11da• f1' rıo•rın• lr. dar 
Jil tınıne müH ı .. e ,J, • 11u1tle11 çıkan 

ı çorıamba 1ünü a · 11olcalar1n 'Ş l u ı. d 
oc ıtıetl• ikinci artı""' merki :uı arını tWegrlcn •e tak!fım c v1,ın• ııca ar 
ca/c ve medrj,. ga ."l'fJa 11apıla Soztrpe 91! gasipoşrı m .. h Jl,sfn,. kr,tlar 

L Y'1 mrnk•ller r • i k J 1" çoııı: artt1rarıa ihfile. 
1 

k r cnıcuma •e c t' rıno :ı•ar 
lır B. lı•ıusta ı 1 ° urı~ca ·· Ortohiur f11J iSfrt•'p•ıa wtaluılleıin• kadar 
ı le ı az 0 malumat /(, L J Jc J • m• iıligenlu 939 _

6
g.s •· tıf1Q1<»ll!J•t1n ~, crt1arr11 ;ı aaar 

r•I~ 'o•gagı icrtt dairesin;:.,,~ Er<f•ğtlu v• b·h~,cilc ,,.,hall~lttrint kader 
re6ilıulcleri 114,. ol I '• Hıurbeg sotlıa '1t! ualı m halle/~rfot lcadar unur, ~ 

•· ·· Çörn/rlccl '1• ••ofilbt>tı m•hall~lcri11P lcadar 

50 
35 

50 
(> 5 
75 
i .5 
90 

125 
75 
65 
40 -----~------.!. __ _:.:, __ ~~--jK~·~'"~"lu.1,a o• 11••11rlcapı m,,Ja.ll~lerin~ katlar 
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Yarın Akşam i Satılık Ev . 

Çağlay·an 1 Aıgariiki oda bir m1k~z~i~}l/.?.~: 
T 

fağı havi vasati yeniJikte sah' ık bir eY aranmaktadır. 

•• 

Olç" ah'plerinin nazarı 
dik atına 

Belediye Riyasetinden 
Ölçüler nizamnRmrsinin 17 ci maddesine göre el· 

/erinde bi!Jskül, kolktmfarı, masa ve ~sma ter•zl gibi 
tartı aletleri (ağırhk ö tcüsü) tartı, (akıcı öıcüleri) litrt. 
(kuru daneli mBddeler öıcüleri) (urunluk ö 'cüsü) met· 
rel~r gibi ınl//k muav~neve tabi ö'cı ıer bulunan bütün 
ölçü sahiplerinin en gPç 31-1-942 gür,ü akşamina ka· 
dar ayar memurluğuna murac1Jat ederek her türlü ölçü· 
lerin cins bov veva çeker ve n ikdsrin! gösterir bevan
namel~rden abp kull11rııklar1 !'t!fi!l bulundurduklan bütün 
ölçült!rin silıksız ve temiz bir surette mezkur bevanna· 
mele.re mürekkepli ki11emlP. t1azıp 1-1-942 güniJnden 
erıgec 31-1 - 942 okşamma k'dar syar memuruna mu· 
racaatla kavıt ettirmeler1 VP muracaat kağıdı almaları 

lıizumu ve almıyanlar hakktnd11 kauuni ta/cihat yaplla· 
c11ğı ehemmifetle ilim olunur. 3-4 

Orta okul mezunu gençler 
J ;ndarma Gedikli Erbaşı olunuz . 

Or f okul mPzunllutndan jandarma gedikli er;,; 
okuluna talebe alınacak. 

Jııadıtrma gent"I komutnnlı~ıodıto : 
1 - 01.tulıt girdlkteo itlbııreıı iki buçuk sene ıonra jıındır· 

mıt ge dikli ÇllVuşu olmak ve 11ya1 2.amaad a kerllk. hilmetlol 
gOrmıt" Oz~re orta ok.u l mezuolurındaıı gt lü iaodılrma kıt· 
oioa başlanmıştır. 

2 - Gedııdl okulunu r.ıuvnffakivetla b" lırenlere kanuıı mu· 
c\blnce iaşe bı:ıdelt ile (54) lira verilecok Ye hiımetlerir.ae denıP 
.. aeoler ( 134) Urttyıt kıı·Jar m11ıı" 1ııla blitıcek1'1tdir. 

3 - lstekıllerden araonn şutlarla okula girmek, st~ j f8 11 

lre iıabat atmak •e göaUılU kııydedilmek istiıeolerlo bulunduk· 
tarı mabsllerla j ıoddrma ırnmutualılthmnı mürııcaat ederek mat· 

Jandarma ııedikli erbaşı olunuz. 
Lfşe tooııtltoe d"'fam ed~miyecek. beyıttıoızı kazaoaeak n 

bir ttrnftao d11 nsk~rlili hl:;; .Getlol gö. ecekıioiz Jıodarme71 iO· 
DUHQ yazılıaız 

lkt buçuk. ıeoe içinde j \odarma gedikli çnuşu olur H 
54 lira mulı1111ııelillt ıuırauoıı • 

Bu u. ıktııır dOrt ıııeue sonra 6:1, dört ıoara 74, dört HDI 
ıoora 8C:: ltr.a olur. Oıı ık.l ııen"yi t>lliıaı.llteo ıoora blımette kal· 
ma1ı ısteueniı nu ınuhıuısesı:ıt 134 Hraya bdar Çlkar • 

Hnka .etçe "1yt1ıcl ir, liiıHuıııe oırıtkte j wdarma karakol· 
lttrıud11U ll.v ılJUlaD t:VHtrAUOe l ·11ınet etıriıirıUUlJi, 

•ıyatrosu Taıiplerin matbaamıza muracaatı. ,lli'Jil ~~8~~8aml~~ 
Bestekar kanuni Ziya 1 Şehir KurUbu I' ! ~ ~ : ! ~ 'il ~ 

< t- < r < t- < f--ı 

Her rütbe ve hizmet s enesinde alacağıoız nıaaı: 
1 r~ııu.ııt 2. r~wdıt 3. Temdit 

L L. L L. L. L L. L . -ıv iv ıv 4~ 10 ~o ıo 's B l • ,ij 16 ;5 ı; tiü lii 6J 

üyük Saz varyete 1 mız, bılhass:ı yemeklerinin n~faseti, sevİS· 1 ~11~1::::~~. ~~ ~~ ~~ ö! ~oa j:u !~ ı7Jo 
~

1 
lerd~ki intizqmı , y e n i açılan t e m i z ~ 8ua<111n oa~K.u tı~r uordde lıı ti adHıı edllıclsrseoiı edilialı 

T 1 
' 

Sa ı 0 0 ı a r İ ı e U m U m a a Ç l k t 1 r. ~l ayrıca Vd PdŞI~ IJ!ıU"lt~ ca~ılıı J.~ Hr4 l<J~d Odil0ıl <ltt llllCSlllll. 

Q p U ug'V u •' •ı Dıger motdJı ıstıfadderıoız şuoJardır : 1 e 1 1 1 - Kuı.Ulh.UZd vı •lluu1'd ll.sı.c.nau ILrı.,uuu uıucıoioce bar· 

A 
'ı Evlere muntazam ve çok hesaplı C&rlltı Vdtlllr. du Q.lCCıl'aU '1dVrnl UchLlh:' Vd <lttl.lUfl>H•rıuda :ı. 

Ç 1 iJ.ldV.ıU 11.ıdnüddJ ildıl v uıuuur. 
1 1 y o r olarak yemek gönderilir. 1 .: - ÇJO.ııı..l4Ciu1' ldCClu41.l J. ııttt:ill'1l ndtr,a il!! Orta OkulUO• 

~ d• WdCC.:ıucu v~ıHlur.ı.ur "" 11ıı;ıu ""'-' J .ıuJ Cill' ieddUuı ttrt».afl ---------- - ıı ~ UlUJlllt. 

Şosa ta • fi Muhterem müşterilerimizin 1 .s - ~aadc .• a dcb"~ ıııu,k oJcuu ıııdue n1.ı..udttQa aJora 1111. 

rnırat eksilt -~ Lokanta mızdan her suretle mem l lJ.tlldUlZ JUi) urıı J.IU~d(4L llllCııU..ııı fü j'll Uıi. .üttlldJ .ıourıt 117rıiır· 
Vilayet Dai01i Encürn . d rtlesi 114Llll 111\)ıJ dliJı~h.11.l. o.ı m .... ~ U.lıdi"lı..lddıJ ülJcU ddVJdl Wıunurtarl 

TrohHıt - Alcç.-ıobat enın en : nun kalacaklarını temin ederiz . 3 8 ~tuı ldl'aUL ı..ı.&d11:;1 11ıırı:1ıuu. "ync.ı aıa .>UJ hrıt wu1.afdl verıur , 
inci lr.iloıaetrtlt!rİ .,

011
ndolci golu~ura 1 + !;() ~ uuı )'d:6'uw.ı ıııt..uolıd L .ı..u ı.nııırıiı.ıımi :.1u ı.Ulluf.:al 70J 1ıraa uıur. 

( 5704 ) liralık lceıfi üz 1 ı~ıenı,. esQs/r ~ -. ~+ooo ı-.: ~~~~ ~5: ~ ~.. O H A L 1.) E ; 

./c''·ıtme•• lconu•al-a•tar. er ""en 2J fi.. - _u rııırıııe oit • ".. .,. .,, ,,. ·• .,.,lld.d D ş G k t - ouıuulla .. ı.u.ıuı u.uı:ıııuıu j aodımna iO.nutaaıoı mUracaat 
lele rtle açık ·-- r. u·· k r u'. o'' su Ala•o •t tentinotı (427) il (B 

1 
~~ : €ddıt~ıı. Jl.:ilüi.l ıı:o.ıJ.afı ~J.ıJ,uup ..U:.l.1JJcuoıtlıı1 t ıuv Vd ıutaÇ 

Eluiltme 2"-12-94 f t ./• O) lca'•flllr ,'J ' blLJ.uuıL 
0 rrnine t · B l4fl 1 ••• , I j de fJtlduet molcornında ' 0 ara '1)''0"'60 - '_ irinci f . . h t l ki ilt h a . - UJ..1Jddıd.;d~ I Jl~ Vd yaıuıuuııJulU i l!Jll rma er Oliulun· 

•ncimenJe gopı/ocoJctır /( ·ı lopJonaca/c ol fOllu SlOl SJOlr iS a 1 arı m e aSSJSI ~ • Ja 6 ay lıU..ıl '/J •d•ıJIJd dJlluld1>. J •lJ .l;ıl'.ıu tıl'. \Jı C•A.ııllUtJ • 

lıllı•"'"'" htr gün ın~ütn eıı ve ıart11amesi11i ara ~at,,.ı Cuaıarteıi ve Pazar günlerinden maada her gün s•a t· ·~ 1 J - ""'"'jaa d , ... ra • "rtıd: 'ilı..ııı; L.aııı.U ıı.ıt a~ıud ı Vd oaoatı 
nta••••at ttminotla,igl• _e"k~a/emine ve talı"p 1ıorna,/( 17 deıı 19 ~ 

1 
M.urauullı.ı 6 aJ .ı.u.1 • j dLl~Ll ııJ,~l:ıJ d .. hır.a oı..ıo 1:11 ulac1ı; ve 11'.1 

l 
"' ... ,.ı ur - o ani• a kadar müracaat ed~cek hasta&arı ı ı 1lt111 wa01 .. vd 1-# u r .. '"':6'a ıJcj.Jdıl.Jd U!'- ~ ıı; .uıac.ı1'ııtıJu Vd r>öı· 

11t•r•c•at arı ıun t1e saatt ,,,. U · J ı 

-------------ı------~~:-a::~n~crı~-~,,.:~:nıe ' ı ' ) \ : . \ muayenebaneıinde 1 &dCd vc;cı.~o . gıı..u' uır J ,,..J u .u ı g.ı.ır.ıı.ıtv.u.it.J • 6 ö.J nı.ı.ıı.ıt ed•· 

,~-&v 

Vurddoş 
yardım et 

.. ,. C..:.ı-".ıslul.ı • 

•euı:a rnuayeoe ve t t davi eder • 4 - .l.>J~ru, ç ıU~li.au e oıuııusıu otıtrıı.ı.. h:z:.net ed~neolı 

M "' .._____ ~~f.3a#.~~·z....,~.a:ıı1u~-::....-:~1F.3t"ES ~iid • J . aı.ıut " t:u· .ııı~ u ... u ı .ıu12 K llı ııtc ~ .i( ve urıt<lı:t otr lidüd , ııteııdi 
aga~::::. • Wllcıi'l•.!Ull Vo ld~ .:ı Ud L.io IUl.lıl l dCtK., UK:.iiUV li.OlUltUll:lCl f'5rdıaiol• 

Cınıi ~.L., ıcar art rması lıtll\İUUU ~J . uuacwa Ü.Jül~·· 'ı{oui'UJ OiııCJ1'.81UIZ . ilk muha11eıı· 
.., u L uwı "" .1'4 v•dC .... ur. 

~ •cıı r bed 1' 

No. 
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