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Dünyayı saran ceheaoem v oabşer 

rllaleriadeD aldı~ımız dereler ( Havada ye· 

r 

. . lcl 11- b'r:a dııba iyi yaşa•• şartlarındH bırı o ıı 5 o ı 
- t . t• K b b da Türk Hava o~re mıı ır. ur aa ayrımın 

11ilmu hir millet) haline gelmenin n zaruri 

\...-~----~---..) Haftada iki defa ~ılrar SivasT Gaze ~ - Trabzon 19lnc1 yıl· Sa:rı 2858 

k:urumuaa yar~ı• vuifeıiai unutmalalım. .} 

~--~~~~~-----: ---
Sahip, Başmuharriri: Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 
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r· y eniyol .. \ 
Sayın okuyucularının 

kurban bayramın ve 

yeni yılını kutlular 
\ ..... 

Uzak 
Sarka 

Ç
• inlilerin d~rt ~uçuk 

senelik bır Japon 
mücadelesine karşı 
en küçük bir iman 

2 • • 
ş 

A ra g~ ;I ( Sovy t Harp ·ı 
C. ıldönümü ~._ T e~liği -·' 

Y Muharebeler 
Muvakkat kabrine çelenkler konmıış 

Koşular tertip edilmiştir .. 
Ankara - ~8 ( a. a . ) Atatürkün Ankaraya ilk 

g .. lişlrrınio 22 inci yıldönümü münasebetile Ankara Vila
yeti C mhuriyet Halk Partisi idare heyetile Belediye da-· 
imi encümen az ları gruplar halinde muvakkat kabre 
giderek saygı ile eğilmişlb' ve çelenkler koymuılardır. 

Bu münasebetle bugün Ankarada beş yt'rde altıncı 
Atatürk koşusu yapıimış ve büyük lkoşuya 300 e yakin 
atlet girmiştir. Koşuların bölgeler takım birincileriııe 

kupalar, ve okullar arası birincilerine de Atatürkün nu· 
tukları hediye edilmiştir. 

Libyada 
hareketler 

T rablus, Malta 

bombalandı 

çetin oluyor 
Moskova - 27 ( a. a. ) 

Bu sabahki tebliğ: Dün gece 
kıtalarımız düşmanla bütün 
cephelerde muharebeye de. 
vam etmişlerdir. 

Dayanalmaz bir hücum· 
dan sonra sovyet kıtalan 
dün mavropolise girmişler

dir. Bu şehir moskovamn 
20 kilometre kadar batı-

ımdadır. 
Muharebe çok çetin ol

muş ve almanlar t,lıoğulmuş· 
tur. Çok ganimet ele geçi
rılmiştir. 

İtin sabrı 5 kuruştur • 

G-üD.. ü:rı. iz ıe:ri 

T evi 1 
Yazan : Fahri Dorak 

Şu küçük kelimenin ihtiva etliği mana ve bu.keli 
menin ıçinde toplanan hadiseler, yarattığı zararlar, msa"n 
tahayyülünlin hudutlarından taşacak kadar şumüllüdur 
zannederim. öz 

Herhangi bir mevzu üzerinde söylenen bir s 
bir takı.n hayuhahlar tarafmdan gayet tabii lOl81Bk _ga· 
ye/erinin tahakkukuna bir vesile olur. 

1 
Başka tabırl~, 

menfaat düşkünler/ söylenen bir sözü. v~ya yapılan blf 
· d ,; ·ı ola· işi, mecrasmdan çıkaflr, ve onu bır koıtuk ~neg 

rak kullamrlar. . 
Bu, dün olduğu kadar bugün ve yarın aynt şekilde 

devam edecektir. Bütün kuvvetini bir parça menf aBtta~ 
alan iddia ve gayelerin tevılin süzgecınde-ı geç71ış hadı
selere tutunarak yükselm~ye çalışması111 tat i karşılamak 
icap eder. çünkü : 

· ·h· kuv Esassız davaların isbatına yarayacak bııatı ı 
vet olmaymca tevil bütün kudretile iş ~ahasma çıkar. 

!ima ··taşıma su ile değirmen dörımez .. mis, ne 
rapa/im; başkalarımn vamğıle kendisine bir saha ka· 

sarsıntısı geçirmeden muka· 
vemette devamı uz.ak şark· 
taki bütün menfaat çarpıt 
lllal~rını bir kaç cepheden 
ilydınlatacak mahiyettedir. 
Gcnış ve emniyetli sahalara 
Yaydmak davaıı japonların 
dilinde milli bjr terine ol 
IQuştur. Fakat çin toprak 
larında dört buçuk sene hızını kaybetmiş 

~ 

koıan bu millet mücadele Kahire - 27 ( a. a. ) 
sini ucuza mal edememekle Ortaşark lngiliz tebliği : 
beraber bekledıği neticeyi Kıtalarımızın ileri yürüyüşü 

Kahire - 27 ( a. a. ) 

Ortaşark hava tebliği : Av 

ve bomba tayyare) rimiz 

dün de faaliyette bulunmuş· 

lardır. Düşman motorlu kol 

farına tam isabetle hücum 

lar yapılmıştır. Hudut böl

g~sinde soUum çevresinde 

bır düşman mitralyoz yuvası 

yok edılmiştir Evelkı gece 

Trablos getr bindeki hedef· 

ler de bombalanmıştır. 

zanmak isteyende kabahat I . . 

Sovyet - Alman . . b 
h b I . Vardımsevenler cemıyetıne te er-

de alamamıştır· son iki gün ikinde yağmur 
mu are e en r u d a b u 1 u n a n 1 a r 
Moskova - 27 ( a. a. ) 

Japon taarruzu çinde3a dan yo Jdfın bozulması yü 
hedefani bulacak veya isti- zünden hızını kayb< tmiştir. 
layı istihtaf eden mıUi te· Faknt imdi kıtalarımız Ke· 
rine hazin bir rıc'at marşına dabya bölgesinde düşman 

inkilip edecektir. Şımdı bu 1 kt vv~tlerioin esas kı ımla 
iki şıktan bır netıccye ış ret rını hırpalamakla meşgul 
edebiımenin makul sebebleri durl r. Topçumuz, bu mm. 
lllevcuttur. Evcla bugiın çın takadaki düşman motorlu 
bünyeamde tamam n mı.ti nakliye kollarım ve geçt~ği 
tııeofaaUerin müdafaası hırsı yolları bombalamaktır. Bın
hakımdır. Yanı, çin bu du· gazinin c nubunda temi~lc'?e 
rumu kazanmış, tamamen hareketlerine devam edılmış 
uyanık bir baldedir. Sonra bir çok düşman grupları 

Düşman dün Malta üze 

rine müteaddit akınJar ya 

parak hasara sebep olmuştur 

Sovyet tebliğine ek : Bata 
cephesinde h rekatta bulu 
nqn kıtalarımız düşmanın 

intaçı mukavemetini kıra· 
rak bir günde 17 köyü geri 
almış•ar ve pek çok harp 
malze;nc ive mühimmat ele 
geçirmişlerdir. Cephenin di 
ger bir kesiminde kıtaJanmız 
almanları ıO'köyden koğ 
muşlar ve 2000 kadar alman 
subay ve erini yok etmiş 
lerdir. 

Hocam Halim Sıtkı 
AnıJmoğa deiıır taşiyan. sayın llll1 

Senın için, e• gakırılarının 

Qugduğu elemi agnen dugdum 
cıc derinden derine içlendium, 
bunu hocam oluşunun hakkını 

ödeme kariılıit saymtma im· 
Jctinmı f!ar hocam. 

Çünkü sen, vatıifuini öm
rünün bıtıminc kadar lıilmi,ge· 

11etıni /eraiatıle birleştirerek .fle 
maddi flarlıitnı hıçe sayarak 
Halım Sıtkı adını şahsiget edin· 
miş bir özr.tmen olarak gaıa· 

l . 

299 
ıo 
2 
2 

10 
25 
10 
10 

2 
~ 

25 
10 
ıo 

5 
50 

K.. 
50 Euelki 11~ku11 

Kômil D~deo§lıı 
50 KemaL Pulatlıaneli 

Nazım D~mirci 
Ah mel / irqaki 
Kuyumcu ftf ıı.tımut 

İbrahim Horlu 
Nazım Ural 
]alısın N~mli 
T*'mel Nücumi Gökıel 
Ticardlıanesı 
Mehmet Akç;ıg 
Ahmet Çehuli 

, j"pon ıavleti çın mılli kül - esir ahomıştar. Hava kuv
\Üriınün birden bıre yüksel· kuvvetlerimiz düşman nak
llleıine amıl olmuştur. Bina liye kollarına ve topluluk
cnalcyb çın topraklarında }arana , tiddetli hücumlar 

1 
dut ve ögl oldun. Yetmışıne 

M 'ııl"ı Şef Konservatuvarda yakın yakın ömrarırın ı~ıa'"' 
Oıle biie, ıstege ısıege okulun 

10 
2 
~ 

O 1.manlı Bankası 
(.;sman Dursun 
Veysel Çakır Eu.ne~ 
H;gıer fıcartthantst 
O.man Uıal 
Aıı Sı:ğ,,.erı 

Ankara - 27 ( a . a. ) Mılli Şaf İnönü bugün saat kapusunda ıöndüren birterd, 50 Hasan, lsmail Al"11 
dur k.ardtşltr 15,30 de devlet konservatuvarını şerefaendirmiıler ve bıri de sen oldun hocam. 

maarif vekili yücel tarafından karşılanmışlardır. Meıleki şahıigetinin lıakkile 5 
6 

7S 
10 
10 
10 

Oı ma11 .>'e;ımcn 

Haıunlar bir japon ilerlemeleri, doğ yapmış ve iyi netice-ler a 
rudan doiruya çinlilerm lınmıştır. 
•anayide japonlardan geri 1--------------ı 
durumda olmalarındandır y ı b 

anlamı o1an adını, bir de senden 

E, ı.mek Satı-~ı mesleki semiz olarak mıras alı-
J( 3' yoruz. 811 mirHına la9ık olmayı 

p p DJniılsen 
Eczacı H.ık.kı 
Osman Pek.er 
Puı,..ççi 

tabii. Eğer çialiler milli mu · 1 a Ş 1 
kavemet vaııflarından da 
llıabrum olaalaıdı, japonya· 

ıahsıaıza it.arşı •efaıtna ııı mes· 

Vesika usulü haberi yalan leaınc karıı ıadalcatına bajlamıı 
tkıet>elerın f!ardır. Onlar ruhuna, 

Ankara - 27 ( a, a. ) Ekmek satışının gelecek ruhıar11ıa sındırmıi/erdır. Azi.s 

5 
10 
20 
20 
ıo 
ıo 

Çömbercl Yakup 
Nuşen Mem•l!J.uııcı 
Hasan Kaıant6 

Hediyelerimiz 
11111 göğsünde buyuk bar yor Saqın Vali Naci Kıcıman : 

iUnluk ıf ade edı::n kalkıp 5 Mı/yonluk hıısuıi muhasebe 

pazartesi gününden itibueo vesikaya tabi olııcağına dair meslı:kdaşın nocam. /lguı Köle 
Ntızmt O tulu 
Ernın S aıunı bazı gazetelerde çıkan haberin aslı ve e ası olmadığı Sugııgııuıa olduğu katiar Ö· 

hL'k · · d 1 1 t lümürıı.ıen ~onra da k.endımi ÇO• /)maıl Mu/tuaalu 
Masiafa Aıı:nıdai '· . inaıeler olmat.dı. bütçesi 

buraca yapılan ta ~ı at netıcPSID e an aşı mış ır. 

Atatürk Koşuları 
Şımdi iıe amerika sana C H P. Vilôget idare he· 

Yiiuuı japoaya heaabıne de yeti rriıi Ali Rıza Iııl • Ruha 

iıliyen kıımı çin müdafaa da soyadı gibi 
Defterdar Aıi& : Maroken l 

•un baıkalaştırmııtır. Yani Halkevi ve bö ge tara-
• kol tule 
Japonya-çin harbi japonya Müddeiumumi Salih Eıal : fandan müştereken tertip 
için tch ıkelı· ileri günler · 

da Hükumet konağı önünde 
şimdiy~ kndar görülmemiş 

kalabalak bir halk kitlesi 

ko 
Yeni bir cezaevı olunan Atatürk koşuları 

hazırlanmaktadır. Çarpışma Mektupçu Behçet Ertotı : huıurun=la y pılmıştar. 

cı.ıklale çagındagrnışlln gıbı tı.ıle . 
ben saguı uk gir ııu ıelciz yıla 

ııaraıa Öğrdmenligıni, oa~ıflı.uını 

örnek edinerek ıona ,crairebilir· 
sem n~ mutlu bana f/e bınim 

eıbi yüzlerden /azla tuleoeleriıu. 
Ruhu• şad. olsuıı ıagın 

Hocam. 

Salih Gürses 

7 50 
2d 
20 
s 

'.lS 
jf) 

6 
5 
~5 
26 
25 

"''"'il Dutu şıkerıem~ r 
Ferah ecıanesı 
Zıraat Bank.oıı 

Hoştir~ser Ilı 
0 Hüsegın Çu 

Fehmi On.ur iıketi 
Herıı Lımıted S 
Alı Peşe 
Ekrem Orııarı 

l 1 ı. k ı cumartesi günü saat 14,30 ıı iblarının en iyısıoı c e Hiç aşınmıyan oir a em ucu şuya 66 atlet iştirak 
2eçiren dört yüı milyonluk Belcdıge Rl'isi Muammer 1---------------ı et- Haftada Sır 

f 
Yarımbıyık : E,,f s bir Ankara ~ ~ miştir, çının japonya için teblıkeli 1.cC, ktA~.ı!.MU~ O'..CfJ.t 0--4~N a 

b srgahat prngranıt ~ 7 2000 Metrelik koşuda ir kuvvet olmaktan çıkması 1_, k R B k" 5 k~t· KIZIMA ı 
101 euı isi rr ii u ı 1 lise fert, tnkım ve grup tas-

llllerikan yardım kaynak· Kulaksızoğlu : Bol b ıl Jüa .. İşin Ehemmiyeti 
larını durdurmaaa baglıdır. N f M v niflerinde idmangücü gençlik • o iıı udürü M lımut ı o N ıhayot 11aoa da bitap etmek 

Beri tarafta bugünlı:rde .. at •· G niı bır ımu,. plarıı rır•aııuı buJduu•. Bouı tıutnn kulubu 1 inci ve 2 inci ol 
•• dikıı.ııtıuıe dlohs.Wdni iBlarlm. 

~aferleri ıık sık kaydedılen - ArK.ası ıkıde - OörG)orauoki knnc1ioi lOkso 

Jllp 1 S d H t kapdmıı ş bulunuyor, şnl.tfottan 
on ar ıngapur an ıo Çok likdarda 1ıoşı11uı)ursuu. 'tasuruı dııywce 

•abıllerine inıe bile gerek ) ozıııı ouru~u) or, lı;1ula ııkıot.ı.ını 
li d" f Ga .. , benzin gelıyar gız ıyewiyorımn. J:'ııkat yawum ın ıstanda bir men aat ... uum11ıleıo ki iirnf inaauınrıu 
temini ve gerek hindıstan H ber alındığına göre f.ırdtın ve oomarı ıın bnyok dili· 

Yolu "ıle ç"ını· arkadan vur. 1 b l 1 .... manıdır. tSil ııarn all• l ıkıntı -yakıoda stan u ve s-.eD· ıarı ve 1iue bir o;ora nuui ta-

durmak düşuncesi hiç bir derundan şehrimize çok mık· ~~~~~i~ep onun cı;eri onuu ma· 

1-aıaıı tabakkuku kolay , tarda gaz ve benzın gelmesi Hayır yavrum fazla veya 

hatta kabil olacak bir iş beklenmektedir. ııızumıus harcacaıaıo nı; beş lirayı 
d • - -------- çok görı.uilyorum sana. Aııcıık C0ildı'r • • d t ıeı;ıiıı dç b•f deylp ehemwiytt& 

muştur. 

3500 Metrelik ko~udR 
fert "itıb rıle idman ocağı 

1 gcnçhk kulfıbundan kemal 
tarakcı l inci, idman gücü 

gençlik kuliibuodan kemal 

duzakcı 2 inci, iarnizondan 
1 bilal gülseren 3 üncü gel
j miştir. 

Takım itibarile güç bi . Hindiıtandaki mezhep Hıodiıtanın i ari zaptu rap ı v.rmediğıne ıenın gibi ııaıırıııui-
lbl"l dabılden bile pek kolay ıö · y•t vıırmeyip ııeı,;eıı mllyouıaıı rioci, hse iklDcİ. ııaroizon 

' 1 iftarından ı"ıtı.fade et- .. t k t .. ra d 
k b. k l 1 .. a ara o.ıı ccuıa nttr11y11 ... • u-çnocu·· olmuılar ır. - - ülür ır a a o maıa ·go· 1 . il w vıı u •ı,I( ıcı aöze alaD müıtevli C&iJJll an &UIUUI, lflll • <ıW 11 • 

L • rcktir. Çünkü orada mevcut llai .kavramanı ııUyorum. ııt• Haber aldığımıza i'Öre 

'

llUvv ..:ti'. arkasından hiç bir kızım tunu nkıın urcııgı ııttn ta· H b · kültüre göıe daha e·•el feo 8 rruruıı 110 a.rm•k oıdutuııu Oi· kazananlara ah,avi tara 
t llk.c takip etmemelidir. dal'c bı'r ıd•rc hakımdir. ı reııwıı v• cııwı.r•ıtt Y•• .. rı. utr fıod•n veri!ecek htdiyeler ~ ..... L d .. uı;uv lıııilae ıelw'ş ouıuııac •k110. :1 
-..~p ihtilif!arı için e Cemal Rıza Çınar il Ko11Lu 1, lauırla1UD11u. 
~ 350 milyo=1a=lu=k_:_ ________ 

11 ...!o..w.ı-......~ııııllllllillı-.llllİlllİlillli••••• 

.. Kahraman ,, . 
' • a köşelerinde mllıı 

Milli müc. adıw: gıılarında A aaoıunu11 ucr .,.. k Köglı1sÜ • .• 
d t ind' dugon ı ur ız ıraplıırın derın sızılarını a can e• h tgan göıen - . · ·ı karattlıJı!ında11 da a 5 

• ..ı /Junyugı muziım oır gecenın l<esı k 1,,, çö/letr..e 
btr amunın bır du.mlıı ışıaa olan ihtigacı ne kadar, • ıı busurak 

d lcumlorı bagrına 
gılnierdenbe11 bır daıııla .su buiam·.ı an . rıekadaua, 

. 6 . d l suga olan ılıtıgacı can çek.ış •n bır golcunurı ır am a bir Jarnla 
ıstik.lcilıne bu kadar teşne Türk köylüsü de o kahramanın 
oak.ışında Ounların hepsuıı buldu. . 

1 
Kahraman 

U- t d Fı k Naşız Çamlıbel bu eserrndc eıı z 
6

• k-,. a aru ·1ı . d kı ıı og 
Atatürkiin /stıkl61 lıarbi başlarında ziiıerıa üz,,ın e dıtnolını 

• • ' k..Ö!J delıkantdarının . 
dett ıece geçi~ini fi• o ieçııın •oı - - . mukaddes oazı/t 
aydınlatarak, bir bakışla bütun gonuılerı a:tı fle btr tJefrizatl• 
uıruna se/ erber eden bir ıeçlş oltıUfflflU uıtadane 
nazrne11 ıjc.ıd• eder. . • . . Kolunun ıü~ide 

tJu deierli ,..,, ıelırimızın Halkevı Temsıl k.O· uldu 
- -k. · f k.i tle sahn111Je mensupları tarafından bugu btr muva/ ıJ ye k "~ meş 

a~ ıÇ .ıanatl<tırlarll& bu eser ii~erindc - bız:ı:uıur - p ık.ı oir 
- I ıJ d . yıl euı: 

llu' olmalurına ratmerı o. ıı:c• 11on ıJ-.. z 8 qumı _ . 
le' l aoı1Jmuz u nudu•nin hegecc.nı butiin •ıco 'f' ı e ıou·ıer.aı • 

uuk'anın ir;b1tde ga1Jg:111tarın ki kadar buıutlandı 
O ıi.inleri !I'"' ederken o büıJülc k. llıram ,n/arın aıiz rulılarını 

tulr.diı, Hulket1i 1 em11l Kolunura de;erli elemanlarını takdı dtık • 
Z. Y ajmurdereli 
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Yılbosı .. 

Hediyelerimiz 
- laıtar rı birde -

Etnraigd Madürü Hami Ko 
ruıral~ : Bir talcdirntırne 

Maarif Müdr1rü /Juarı 
Xal•bag: Havole uıulü neşriga 
tırı,a11 

Sıhhat Müclürii Şaha Göksu 
,, .. ,,.11 muvaffakiyetl~r 

1 

icra 
Tra~zoa icra memurlu~uod ın 1 O h • K l 
Koz.ıa Oilu Temele 170 lira J.-~ e ır 

ve~rneto borçlu ketbuda oplu ve y 
Faık ve h~mşirHi Gemile S1ıbu re .~ 
tardıı.ıılın ipotek verilen Mühittia fi 
rnahıl111inden vı iti vo t . . epunua 
Tttrını ıınni 932 tarih ve i2 nu. 

.. ·-

2 
•• o • • 

1 azarı e 
n 

Belediye Riyasetinden : 
Ölçüler ninımnlim q n 17 d rraddesine göre el· 

leıinde baskül, J..olkunt ıı, s, .<.. .ısma terazi gibi 
tartı aletleri ( ağırlrk ö cü. ) t tı (akıcı öıcülerl) litre. 

/nhiHılar Bnşmütlür(i Carı . 
llol tıltıin, gillcıek satış · 

Doktor Kazım Güler • Her 
iem taı:etlir ruhum · 

ıaı~aaıoda kay JJı ıağ tarafı molla 
halıl Oklu zcvceai fa hına hınıııaa 1 
tabaıı oluııaa hHeaia yolu 1 b • 10 u 
amu ıado ali laaaeıi arkası dok· ı 

tor Mebınet Ali haae vo b bçeıi 
ve lı:.ıs•ta molla Lılı'f . 

• 11 z.eve•ıı 

1 Fatııaeye tabaiı oluınıt haııe önii 

Her bakımdan üstünlük arzeden Lokanta-
mız, bilhassa yemeklerinin nefaseti, sev İs· 

lerdeki intizamı , y e n i açılan t e m i z 
sal o olar ile um u m a açık tır. 

1 
(kuru dBneli maddeler öı u 1 ri) ( u 'uk ölçüsü) met
reler gibi yıllık mu yeı,t-!Ve t bi ö çı r bulunan bütün 
ölçü sahiplerinin en q ç 31 - T- 942 gün ti akşam/na ka· 

1 dar ayar memurlu~ un m , ca t € ek her türlü ölçü· Kasım Bulatoq : Fındık dal. 
luı,.Jan öriilmrJı ,;, çelenk 

Kti,,.ll Dedeoğlu : ıucıık 
" tilrdan 

H•lckr Turıcav : legla ile 
MecnaJt, uer/nden 

Necdet Sert.er • /,, .. , • .. tle ne. 
tic• •••ileri, eıeri,.tftn 

Ş..Jci Suaıp: Bir §İşe İiir. 
o.arat 

Ce,,.al Murathan : 10 
lcerlrlc mandalirıe balı • De. 

Ç"JI 

Cemil Hulüıü Bulak • Bir 
•ltue blluik • 

Zihni Can: Taıarruf b 
A IS <ınuıa 

tı arulıtın. • D-
•• L il le • unga sa. 

ıuıııı ııto ı dyonııncarı 
Cıeclet Akçag • I 

rilaıı . nıaat Jıa. 

ve medrese ıolı:a~ı ile aubd t 
t . b u ve 
am~ıau in lira muhammen kıy. 
:•tlı bir bap hane 30 g11n müd 

etle satııa çıkarılmıştır . 
. ~irinci artırma 26 -l- 942 

larıbıce te11dıf eden ( Pıızarte ri ) 
güllft saat 11 de iora dairesi 

81 
• 

loaunda icra edilrıelı:.tir • 
Artırma şartnıaıeıi 27-12 -

941 cu~ırteai günüıaden itıbarcn 
bar lı:.eaıo göre bilmeıi için açıkt ır 

Artırm•ya İft"rık . . '-d ıçın yul!.a· 
rı a y:ıxılı kıymetin yüz.de ., 5 
bu .. uk · b · ' • 

• T nıa etıı:ıdc Dıkıt veya mifJ• 
bır ba le ı 
tevdi edil:~•kti:.er .. iDat mektubu 

lı~u gayrirnenkulle iliıiği olan 
eşhaa ıllu tarihind11 ·rb 15 

Necim Ziya O: . ı&u i~iude evrakı ı_ ı b~ren 
,,..,ka bir jilet an · Halk b" l'kt •uı ıtelerilc 

'T' l ".'. ebmemuriyetiıııite bı'ldı'r m• ı eofik Yunu · ı erı ıcn d ... • 60/u ıl<f ioeni soı ıı : Bir çift e er • 
A Ö Birinci artıraııada ıü r üleo eh 

!mi zu: lntilıaı t r t auhammcn ltıv•et• p ,..,,. • ., a ıma • . b . ın yüzJc yed 
Faltri Dorulc • T.a . mıı eıı buldutu taktirde k 

'*""•ıu . gyare pı · artıranın l teabbGdi1 b k. ea ço 
• Uare artırma 

01 
_ 1 1 kalmak 

Ternel Üner : Marok·n kablı Oıa - ü run dıba uutılır 
•• liJ .. ıun n •ıha t' u "'u.aa/ tle/teri t-t42 l• "b· ye ı olaa 8 -

A ·1ı E d rı ıaı raat 1 

Evlere muntoza 
olarak y m 

ve çok esopll ... 

gönde ilir. ~ 
Muhterem müşterilerimizin 

Lokantamızdan her suretle mem· 
kaJacakların ı temin ederiz 3 8 

Satılık Ev 
Araı ıyor. 

Asgari iki oda bir mutfak a zami dört oda bir mut . 
fağı havi vasati yenilikte sahlık bir ev aranmaktadır . 
Taıiplerin matbaamıza muracaatı. 

Odun ve "ömür yerleri 
ga r '"'" • 100 G rinü ay11i •evlı:."ı .. re •• (cuma) 

.,, ... , 50 ıra,,, Ka·r .. k ram ... ıaatt Beledı"ye enbr..menı'nd ... n· 
Kı. ı.. aşarı lacalı:. ikinci artır-ad ~ yapı "1 ~ • 

ıta.ı Hadi ı E . L 1 - a 2'•yrı le l '- k h il . 
J·,ı,~ mır marka 11.u •11 çek a t men Şelare gelen odan ve Öm ür erin so~a oe o a esı • B r ırana i~alc •d'I' 

AbJullch Pulat . u ltuınıta Eaıla 1 ır. eraıındtı ıetılmayar11k muayyen pazar yerlerinde hclka 
fi/çililc lcıl,,ibrJ · Koopıra. ~lmak iıtirııler 9'40-665•~irnat te•hiri içi11 evv•lce alurı ve lc.ömiir puza rı ittihaz edilen 

AU ıcra doıraaıaa no, lu r 
•llclı Gürıel · ı ·ı ilan olu•ur . •urac•at etmeleri geşil yart •rkaıı11calci '•ş sahadcn madu bu le.ere şehrin 

Piıale · .a ' oe - / k 
ı--7:::~:---:-:-::---_ _I ıar, tarafı iılıad~ m•mlııuae önünde Bf!leJiyece istim a 

KaJri Çakar : Sa"ı.ıı 1 Zayi t "k k il f h b. k d el Jelcuma tuıalıı 11 z ecı 11e Ak astı naınt edile11 lae11tle nam e m.,ıı sa a11111 ır ısm ının o un 
liıe Müdürü F. "k k çaa6atı11 bodom; _ ve /cö,,.iir puarl Utihaz.ına karar '<JBrildığitıdı!n, badema 

Bir 6iılklet aı Dra•aı : ? .ulundarı 93-4-9.J· ger lcugü odun •• le" -u-r satı•l11rının 6u ptuar ger/eri de il arı ola ur tçuıde ol mı i> derı yılı u ,,. r 
Kett•n Ofudu .,. k . 1 oldu~11m ta .. t"k 1-3 

l • • • ı a as •s ı memı za • . • ı na 
ır11t1 rırget kanıı11u u . ğ yr ettı,,.. Yenisin. l 

. ca ımdan eskiıf11 • • ı a a 
Zıkerrga Kr.ftli : Deorf ·ı dıRını ilci11 d , '" lıulcma olma. 

••ı•hatı a tm Ak ı erırn . 
çaabatın 8 d 

Sırrı Bllıı. ıorlc Edebioat k· _ M " amiya kögürıd ~ 
O D 11 ı ursus(i _ uctofa T:- • tn 

Dr.Şü •• ru s 
Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı 

/erin chs b?y v . ç k r ıkr rn' c.dsterir bevan· 
namelerden allp kula ı /afi '' bu undurduklan bütün 
ölçülerm siltksız Vl' t i blf st r tte mokür bevanna· 
melere mürelı kepi kal le yazıp 1-1 942 gününden 
f!:ngQc 31-1 942 kşamma kTd r ayar memuruna mu
racaatla kavıt ett1rmel rl v muraca t kağıdı alm a/an 
lıizumu ve a mıyar1/ar h ktndu kauuni takibat yaplla· 
cBğt ehemmiyetle ilan olunur. 4 - 4 

--~--

1 diyeye borçlu olan ar 
Belediy Riyasetin en : 
Faros mahallesinden ali efer.di oğla ismetin tanzi

fa t fJe tenvirat flt!rgi ve resimlerinden beledigeye horçlıı 

bulu11dağa 42 lirn 24 kıır•şrm t ,hsili için murnaileqltin 
çarşı mahallesinde sandılcçıltır s. müt11.sarri/ hulundağu 
6-7 nnmaralı iki göz dukkan 2l gün müddetle artiır· 
maga lcorıulmaşt r. ' 

2 1 Gun sonra birinci ihale 'Ve birinci ihrıle tariMn· 
dtn itibaren 10 gün zarfında k ati ih le gqpzlaıağından 
ikinci ihale ar•sındaki müdJet zarfında o/o 3 ten nolcson 
olm amak şartile arttırm12lar kab t edilecektir. 

Arttırma· a iştiraa ed cek tabpler, arttırma bedeli· 
nin 0/0 1 O nisbetinde temin t alc.ç-~i vermeğe meıb•rdur· 
lar. Talipl~rin şart eme t görmek zere beledige encüme· 
11i111 muracaat etm /eri i 8.n o r. 2-3 

-r 

Tamirat siltm ilônı 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Hususi rnuh ~ it gümrr le ö~ündeki gıik iskt· 

lnirain 1477 li alı c tat r tı ij gün müddetle açık eksilt 
meğe konulmııştcr k t t min tı J 10 lira 78 lcuruştar. 

ter .. :~~~ ur.ıa11 : Büvak bir 1 y U rd d utuncü 

Hararı Harunof/q· Bi k 0Ş 
rdr• . r atu T 

Şeolc1t Karadeniz: Celikt 1 ayyareye 

E si im : 7 -1 42 t rıhını çrıtan çarşamba gıinü
snat 15 de o laqrt m k mı da topl<tna ı:alc. olan daimi 
ınciim nd 1h.1:Jl i qopılaı ktır. Ktşıf 'V t: şurtnameeini 
gö~ ek istiyenlerın h•r gun er.c mın kalernina 'Cle talip 
ola ların mu'fJakk t tımi11 tlariglc mezk ur gün ve saatta 

Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat·~ ~r.cümıne ~ urac utları. 1-·-"-

17 den 19 a kadar mü~acaat edecek hastaları &j 
Mfff~ en d 

Halit Kami : Frndık I yar llll et ~ 
UZU.'J SOKAKT AKI muayenebane&inde ti 

~ ,. oe ın. 

ılı/elan icar/anma u.ıulleri, adlı -------
.,.,. \ 

~ mu yene ve t edavi eder . 
.. ~~~'!:ı~ .. .~~~~.,..,~~ 

1 eofik Vural: Doıtlonnr ok 
ıa•olc için bir mızrak 

Ztlci YaRmurder"Ji : Bir lc.ü. 
tlplta11e Jaloıu divan 

Yük ta 
BELEDl~~n °t.!ı arabalar için ücret tarife ilônı 

Şrhir dahiliıtde Yik ta ENCUMENİNDEN ; 
Aoulcat K~mal Hatip . v 

· ar 
,_t/aııtt çal oyn•ır1t bu hagat 

B. ile t şıyonQt/ı • b . l - ~~ . . d"l . ı· nt•a"' l ra tarife i h ra a ıçi12 aı g· ıda gozı ı ucret t n 1 tsz tar1%1m c ı mış ır. 
e • Yap l s ılaf. d L 

H•rClt.ıt 1 0 •o;, ilıin •l ın • /azla pttra isteyen arabacılar hakkında ımnunt Mıl• ı•ç•r 
Ormaw ınddlrü: in.ıtırı tıı 

Hlrıi, neırlg•lından 
Şet1lcıl ÇuJJıa t1e Ce0d,.ı 

Alap lc•rtleşl•riml%e de galiıdı 
Wrer lulccr• 

Be11Je11iz hay Nihan'• da 
ilr Ana,olu Segt1.ltatı 

• • 

İlan 
Trattıo• tapu ılcil •uhı· 

lızblıatlıa : 
Ko••~• klyDntlın ••amut 

tııı ıtller bekar tarafından 
kooabı k6JO ttıtlyar btıJetındee 
taılllkll U•ubaberle •Yol köy 
~altından HJlt ali OQ'lu hael 
•ı•aatlı4 laarlcen '' ıdlJfn 
1atı• aldılı bir bap det r:nerıln 
Hnetılı t11arı.ufnltıo Daıruoa 
t ... lllnl ~IJtemektedlr. Mezbu. 
reala b• .tıleblota IDthılllnıle 
k .. lf ya tabklkl için 4-t--942 
tarlblae li•lıadlf paıu ııınn 
•aa&ılll•• tıpu ılcll mubatııhğı 
•••ıru ı11m edllecPtlodcn bu 
llfflaeakul Oıerlode 9lr IJol 
bık tlltlla11oda bulunanların 
.ııerlacleld ~e1lkalırl11 birlikte 
.. ııaalllade buluaııcak (memure 
HJ• ttu mllddet lçlnd~ trıbıoa 
tapu ıloll mubRfızlıtıua mu:-ı. 
11111\ tUltltrl l14D Qlunur. 

u nele.tası anrır. 
"'•11tlıs111 •· -011Urtdın IC. le Gideceği semt lilaeağı tuomi icret 

" "• rnıytl, '' A"• f •11 11tehellesinı 80 
•• " ~, '

0 Ycı 00 ,. IJoıttpe 1 
"•' . o '• E,.do;c1ı e•ııarna mahallelerine 12 

" Ya/1 r:-
0 '"•lı•lltsine 120 

•• .. 
" H . r area "' it .. ıaır6ıg a •lleıine 7 5 

., '• Meıt1.,. · ••tlı. rnah•llısine 60 
De;;,,_,,.dtrı';ı,,. Ort•lıiıer .• 60 

KaJl•lcr,.,1;• ••1101 ewlcii 50 
Av•ıofıe 0

" '"•ltel/11iıı1 /(JO 
Boa••pe •• . ,, 125 
Er-do;tı Y•111••rna tn•h•llılerine 85 
Yalı : ;ahalleıtıeı J25 
Hııır61g •r~ı '"•lt•lleıinı I J5 
l.ı -' , SOf11Q 

•• .. 
'' .. 

OeY•aaıı •. 100 
~ümriilc.İılcılesinden T. 'tahiıar "' 60 

•lesi,,.. lhegd •anoı ltıe•kii 80 
nıa;aıaı,,,. 1c.:"dalilcoı "' dstkol p lathaneli og· [a 
Semere'/ ar 
1.1 ı er be 

.. • m11nıha11e ~ ! 1110 le.adar 
D · .. D · · 0 '4• "e · ıg rmıntlerıden egırrne11Jıre cı"arına le.adar 

.. Munthane ö,. ~'' kadar 
lıkeledı ~•pur« Meydan "' c7"' lcatl•r 
yolcuların t~y 1•11 çıkan 11arınQ icatlar 

r a arını Mı d 
ey on "• tak 

Bozttpe "e ga ~ım civarına le 
Yeni cuma • ~'Paşa• rnı.haU . adar 
Ortalı. e Clt1cırına kad eııne kcdar 
,,, ''"' oa is ar 
navak,,., J, f11e'paşa lıta/ı ll . 
Erdojdu !, abn h"e cit1arı11a le• desıne kadar 
il Q çeıik h a ar 

ızırbey sotha m= aUetcri;:e lcad--r 
.. .. .. ,, 

25 
30 
40 
30 
50 
35 

50 
b5 
75 
75 
90 

125 Kemerlt.au ııe Yalı tnah ll .. ., r.. l .,,a ti• /laı<u/c a elerine kadar 

~~=~~-~~~~~9::::=~~~--L-~~:o:m:c~h:l~v:•:~~~~mJha~k~e~~r -· il nııhallıltri111 kadar 

75 
65 
40 

Demir çivileri satış fiatı 
Fiat Mürakabe Komisyonundan : 
llğustos ıptıd Jlarmda btanbuldan getirtilip illi 

Rız!J lş11/5r mağazasm1a satl!agelm ek te olan demir çivi· 
Jerm yeni gelen f atu,a'sma istinaden kılosuna 84 kur us 
satış fıatı tayin Edilmıştir. Bu çivilerden alanların sırf 

bu partiye mahsus olmak üzere konu bu fiat esası 
üzennden hesaplanm tesfıye etmele. m olunur. 

Vilôy t İdare ey inden 
Mahkeme harcindt.n 2:.1 llra 10 kuruş borçlu clvera 

Aöyünden sağır oğullarındtın m ehm et oğlu hali/ ibra· 
hlmin mezkür ktyde mutasarn f olduğu bi r kıtll fındık/iği 
bu kerre ~1 gün müddetle açık artırmaya çıkar1/mıştır. 
isteklilerin Vilaret ldcıc heyetine muracaatları ilan 
alunur. 1-3 

Odun ve Kömür 
Belediye Riyasetind~n ; 

rı hakkında 

20-12-941 G lma rtesi gürıünden ·itibaren lıer ne11l 
vesaitle şehre ıelen odunların beher kilosu. topdan iki 
kuruşa her iategcnc ve her esn fa satıl caktır. 

O duncu esnafı a dık.ları bu oiunlarır. kesilmemiş 
beher klla~u l U ti.O s ;ı p.uuya ve ssbalık larak kesilmiş 
odunların beher kı os nu. da yuz p.ıraga scdacaktır, 

Ym her nevı 'Vasata Ue şehre gelecek fJe ıuvalla 
satılacı1.k m çka k ömurl ınzn beh r kilo u mustehlik 
fJeg snu/ t~rafınd n altı kuruşa oe lcaiaf ka kömarünün 
beher kıt osu yedı ku uşa ulınücak 'CIC esnaf taro1 ından 
muçk. köm.ırunün ı.u oal lŞ.l be/ter k ilosu ultıhaıuk fJe 
lc.ala/k.a kömürunun çuvaı ışı beher k.iLosu yceibu,ulc ku· 
ıuıa. perakende satı şlarda ise, maçka lcömurünün beher 
1'1tosu terazı iLe yedıhuçuk v e k ata/ ka kömürünün he/ıer 
lcitosu sekı:ıbuçuJc kuruia satılacakt ır. 

Bu f ıgatıardarı /azla /ıgatla odun ve kömür satmak 
istıgecclcterın halckındrı kanuni muam ele yapılmak ü~rı 
aiiikad.ırlar tara/uıdı1n d~rhıl en g.ıkın potu lc.aralcoluna ı 
fJega hetedıye :ıabıtasınQ ılıôar edılmı:si ehemmiyetle i/4tı 

olunur. 2-3 


