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Kar ve Yakacak 
Kar bastırdı. 1k1 gündür yağan 

kar durmuş ve bu gün ha va aç
ımşftr. 

Odun yok. kömür yok. iş kaldı 
f1ndıkabuğum1. Onu da bulan bah 

r 
İll~AI~ 
Kültür Dergisi Halkevi 

tarafından p e k yakında 
zengin bir şekilde olarak 

tiyardtr doğrusu . . 
'- _) 

l çıkıyor. .) 
Haftada ııtt defa çıtar e Siyasi Gazete _ Traozon e ı9ıneı 1ıı - Sayı 2s•7 '-

------------------------------ --~~~~~~..------~~--------------...:...' l!""'""!'!'t'!'!'!'ll~--~~==~~~~~~__.~-"!'!~ 
Sahip, Baımubarriri: Bekir Süküti Kulakıısoğlu e 4 Perşembe 1. ncı kanun 941. 8 Fiyatı 4 kuruştur İlan satırı 5 kuruştur 

------------.....:;~~~.:-.:.---~~~~~-=-~=~~~--.;;:;;;;;;;;~ 

Şarktaki 
son durum 

j Alman Harp j Şehrin sahil yolu ve gazino inşaatı devam ediyor 

\.._ Tebliği - J 30-40 bin metre murabbaı sahada 
p 1 a j ameliyesi başlıyacak 

Harp iktisadiyatı 
Yazan: Avukat Zıhni Can 

A lman-Sovyet harbi 
bütün cephe boyunca, 
olanca şiddetile de-

vam edip gidiyor. Merkezde 

Moakova üzerine üç koldan 

yüklenen Alman kuvvetlerile 
Sovyet kıtaları arasında en 

çetin ve en kanlı boğuşma

lar olmaktadır. İki tarafın 
reıaıi tebliğlerinden de an 

Jaııldığı veçbile bu b<?Jgede 
alaıanlar yer yer ilerlemt:k· 

te Ye Sovyet müdafa ba da
rında gedıkler açmağa mu

vaffak olmaktadırlar. Bu 

itibarla, Moıkova cephe. 

sindeki hareketler Alman· 

ların lehinde daimi inkişaf· 
lar kaydetmekt~dir. 

Şımalde, Leniograt böl · 

ieıindeki durumda değişik· 
lık yoktur. Leningratta mah. 

ıur bulunan Sovyet kuvvet
lerınin zaman zaman yap · 

takları çıkıt hareketleri Al· 
manlar tarafından püskür-

tülmekte ve bu ıekildeki 
karşılıkla hareketlerle durum, 
olduğu yerde tutulmaktadır. 

l.enupta, Rostof bölge· 

ıinde ıon h• ftanın harp ha 

reketleri Sovyetler lehinde 

mübim inkışaflar kaydet
mektedir. Sovyet tebıığle
rine fıöre Almanlar burada 

tam bir boziuaa ufıramıı 
ve mühim mikdarda harp 
vasıta ve maı:ıemeıı kayb 
etmitlerdir. Yıae bu haber
lere göre, Sovyetlerın ileri 
hareketlen karıııında Aı. 
manlarıo kaçış hareketleri 
devam etm~ktcdir. 

Bıldığımiı ııbi cenuptaki 
Alman kuvvetleri geçen haf 

ta Roıtof'u zaptetmıt ve 
ince bır ıcrıt ba&İodc ileri 

atılmışlardı. Rostof'uo şima
line atuaD Sovyet kuvvet· 

vetlerı arkadan takvıye kı
taJarı 'aldıktan ıonra bu 

bölgedeki-Alma~ ordusu' nun 

101 cenahına yüldenmış, bu 
i tıbar1a vazıyt:tın oeıake
bnı gören Almanlar Rostofu 

boşattar•k daha ıeruere 
çeıuamek zorunda kalmııaar-
dtr. Aımanl•rın Ro~tof böl-

Moskova 
İstihkömlar1nda 
Derin gedikler 
Açıldı .. 

Berlın 2 ( a. a. ) 
Alman resmi tebliği: Doğu 
cephesinde Rostof kesimin· 
de çarpışmalar devam edi
yor. Moskova kesiminde Al
man kıta/1Jrı aüşman istih 
l<am hatlarının yeni kısım
larında derin gedikler aç
mıştlf. leningrad önünde 
Sovyet f,Jpçusunun şiddeti; 
alt!şile hazırlanan bir çok 
çıkış teşebbüsü g~" püskür· 
tütmüştür. Şımali flfrikada 
Topruğun cenup doğusun~ 
daki karş//ıklı çarpışmalar 
son günlerde !liman ita/yan 
kıtalarımn muvaffakiyetile 
bitmiştir . Muhasara altın 

daki kuvvetlerı kurtarmağa 
teşebb rJs eden dCşman gen 
püskürtülmüş ~e ciifdi ka· 
yıplara uğratılmıştır. 

Berfin : iyi haber al!ın 
kaynaklardan bildirildiğıne 

göre • Moskova müdafaa 
hattı yeniden muhtelif nok 
talardan yanlmışttr Bu ge
dikler, hatların deı inliğine 
dir. Rosto! kesiminde çar· 
pısmalar bütün şiddetile 
devam ediyor. Sovyet teb
/Jğinde ismi geçen yerler 
hakkındaki iddü1/ar tama· 
mile asılsızd1r. 

Veni suyun 
kat'i kabulü 

Heyet Ankaradan geldi 
Yeni suyun kat'i kabul 

muamelesini yapaca ~ olan 
fen heyeti eve/ki gün Erzu
rum yolu ile llnkaradan 
şehrimize gtlmiştir. 

Kat'i kabul heyeti Na· 
fia Vekaletı su işleri reisliği 
fen heyeti müdürü Ratıp 

Keınndeki ç.ekılme • hareket 
letınin nereye kadar devam Samurı riyasetinde Nafia 
eaeccii bilınmemekle bera- TTtüdürümüz Mahmut Yonat. 
ber, yeni ıcapların muhak Nafia Vekaleti su işleri mü-
kak yeni vazıyetıer doğura ht.ndislerinden Selami Tün· 
cağına da tüpbe edilmemek- doğan. elt:klirik mühendis 
tedır. Jerinden Osman Süleyman 

Almanlar, farkta çelin llrtuç. su işleri mühendis 
bir imtihan geçirmektedir- /erinden Hayri llsuman 'darı 
tedirler. Hacadı zatınea kuv- mürekkeptir. 
vetli olduğu anlatılan Sov· Hamiyetperver 
yet müdafaası, bu defa in 1 B · t d 
gıJiz-Amerika!ı yardımla ır va an aş 
rile de muzaaf bir tekıl arz- ş~hrimızia hayır aever tüc 
etmektedir. Muhakkak ohıD cca .. larından Niyazı Şahinbat bar 

d k k 1 aene o!duğu ırıbi bu •ene de ÇO· 
bir ıey varsa o a şar ta i culr. caırgemc kurumu müeueaele 
muharebelerin en ciddi saf- d ria en çocuk yuYHı ve çocuklar 
basını bulmuş olmasıdır. Al · yeaaek.haneaine 125 lira teberrode 
manlar, bu durumu baştan buluomuıtur. 
baıa kendi lehlerine çevir- Hu hamiyetperver vatandışı 
meğe muldedir olabilecekler fakir çoculdara ıröıterditi büyük 
midir. Harbin başından beri alilr.ıdao dolayı tak.dir ederiz. 

cereyan eden bareketıer bu Hakkı Tuncay 
sual'ia cevabını müıbet ola Tahrir ailemizden de2'erli ar-
rak verdirecek mahıyettedir. k.adaıımız Hakkı Tuooay aalterlik. 
Buauala beraber ea doğru hizmetini bitirerek t•brimize r••· 
hareket, hadiıelerin inkiıa- •ittir. Muhterem oltuyuoularımıı 
fını beklemek olacaktır. ıevi11ıli mubcrriıin rüzel yazıları 

6ekir Sükuti Kuloksızoğlu :~:·:~:::.:ı~~IYOI.. eayf-lın· 

Bazı gazeteler orş • 
riy8lıodnn gnyn korkunç bir 
ihtlkllr bOkDm snroyormuş gibi 
bir mana çıkıyor diyerek ?iger 
bir lstaolml gıızetesl şJkayet 

Trabzon halkı önümüzdeki yaz özlediği nefesi alacaktır 
ediyordu. Hakikatte lhlikll~ 18 

yok denemez. maliyet pııuo ı· 
lığı da vardır. f oknt blrioclst 
ile girişilen mocadele onu eo 
as bir hadde iodireblleceğl hol 
de mııllyet pahalılığını ort don 

Boraa bioaaı önüaden bışlı
yank. Cumhuriyet mektebi önüne 
kadar ıiden 670 metreden ibaret 
Trabzon -Akçaabat iltisaic yolu 
bir hıt yli ilerlemiş ve tamamlan· 
aıasına daha 70-80 metre kader 
bir k111m ltalmıştır. Bu kı.ımda da 
ameleler muntuamaa çalışmıltlAdır 
Yolun ıoa\arına doğru iııtiııılald 
lizım gelen 8-1 O evin iıtimlalt 
muameleleri de yapılmıktodır. 

Şımdi 6 metre genişliğindeki 
yolun iıtmal edilmekte olan 70- SO 
metreJine lı.adar da bodur tıışları 
diltmc faaliyeti devam et mektcdir 
yolun .. tıhden 1 f 1&olirn irtıfada 
olan bu bodur taşlarile ayni fC 

viyeıie yol boyunca yspılacalt 
rıhtım arasında brş buçuk metre 
muefe bıralu:•cılt ve bu uhn 
çiçeklerle ıütleaccek • aıtnçlan
dı• ılıcak, hıılkıa P'k mükemoıel 
auretle ialirahıt edf C · ~İ bir hale 
retirilccektir Bugi"nkü programlı 
faa!iyetio bu ciheti mükemmelen 
iıbat etmiı olaıasuılır ki, bu 0110

• 

takada arsa ve ev fivatları derhal 
yilkııelmiştir. 300-400 lna arıt· 
tında ancık. bl'del tak.diri kabil 
olac1k Eski bir evi bu yolun 
milteabbidi 800 liraya.alamamıştır. 
Binıırnaleyb bu aahil boyunun pelt 
yakında dünyanıa en c~zip ı_ahil 
ıehirlcrinden birine benzıyeceğıade 
aala tereddüt edilmemelıdır. 

Hıiıtımla deniz araaıodaki me 
aafe bazı kı1ımlarda 15 metreden 
başlı yarak 40 met re kadar geniş· 
tir: Burada bir noktADın izahına 
lüzum görüyoruz Bir kıç riln 
evellti büyült fırtınada bile dalga 
lar rıhtıroin geçeceği k11ma 8--lO 

Namık Kemal gecesi 
2 . 12 • 941 receıl şehrimiz 

ırençler kulübü tarafından tertip 
edilen Namık Kemal g'PCeıJinde 
yapılan ihtifale kulüp reiıi Tevfik 
Yuauıoğlunuo veciz ıözlerile baş 
lanmıf ve T. Yunuıoğluadan sonra 
liae edebiyat öğretmealerinden 
Nihat Sanal şairin b~yatı ve sanatı 
hakkında iıtitadeli bır konf eranı 
vermiştir. Nihat Sanalı müteakip 
bazı müıteıt gençler vatanperver 

şairden parçalar okuyarak ibtıfale ııoıı 
·ımic.tir lhtifaldeo sonra davet 

verı Y • • t' 
lilere bır de çay verıla.ış ır 

C. H. P Merkez 
Nahiye Reisleri 
C. H. p. Merkez kuaıına 

batll Oğuz nıhiyui reiılı2ine lla· 
mit Gürsoy; Yavuz nahiyesi reis· 
liğine lamail Suotur, Kodi~ nıhiye 
reiılitine Kazım Yılma:r~. :::;oğuu~ 
oabiye reiali2'iao Ahmet Hamdı 
Tüfenkçi, Tatlıau nauiye reiılığioe 
Ahmet Şahin ıeçilmistir. 

;;;it~~~-u:.c::crlı~~~; 
~j ~w~~ı 
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Tercih et 1 
lrıdeol üzeriıuio daha büyük 

blı dlkkal o hasilasiyetle kulla· 
nacağın uzvun bilhaı•a ag:un ul · 
malıdır. UOşl1oki lıayvaıııar yu 
!arından loıanlar llsuından tu· 
tııl urlar. Kın, ııareı ve tek keli· 
meyle köll\Ulğe içinde y.ır ver 
memeye dıkkat edeceğin glbl 
lhamoa da ıokma •. Dalma iyi 
ve lyillk için konuş ve uoutmakl , 
bin dııst az, bir düşmaıı çoktur. ~ 

Evet oğlum daima lyi \'fi 

17lllk için koııuf. Ancak tatlı 
IOZle yılanı deUğiodeo çılı:arınalı:· 
taaaa ona biç bitap .ıtmeweyl 

tercıh eı 1 
KORLU 

1 

1 • 
1 
1 

l 

kaldırmak ancak z ımıın ve 
yaşayış ve çalışma şortlarına 
tabidir. Fiııt murnkttbe ıwınls 
yoolarıoın, bıı seJAblyetl tııılz 
diger makamların h rekele ge 
çişı piyasııoao yersiz ıemevvo 
cttll ve bele spekUI ıssoııculıırın 
maneviyatı ozerhıde roOsbet 
ve bayırlı tesirin yrpt ğı iokür 
edilemez sınır tısrkı ınnırııı:ıy~n 
fakat cozaıerl ış tıö oınll~ tıır 
birine t:ıağlnnnıış olırn tıu klll 
lede her mezlyrt \ e ht>r hıtk 
gibi ÜcHel ve smol s • b •stlbl 
ve bunlılııo haki ın dıı ~eraıll 
ahlııkıyeye Ulbi oıara~ t oııııtılllr. 

Valimiz Naci Kıcıman 

Murcıır iktısutcııık. dHlı t 
çllik, ve bıtlkçıllk v~ ·,rndııt uz 
biç bir Jııık kntılli l ı:ı~vvur 
değildir. BüyOk Al ıtOrkOn hu 
yurduklım gltJı tıaklıı ın eo bll· 
yUllll Oh.ıu h ~kı lı ıyut dııtıl 
mutltık aeğildlr. rorktyt dl' 11"k 

lıırın buduıı1uzlu(!u ııııl ırı hu 
dutsuz kıhw es11slarıo ınonzurl 
;retıle kaiwaır. H111KÇlllhlU K.ıı
nuna ve kı.ıuuLdaD muıııeın kai
delere itaat edeoı~r Mlumıyele 
işt.rak etmiş olurlar bu zevk 
ıçiode kaoıtııl ve dOrOstını?On 

metre mesafede hükmünü tüketmiş· 
tir. Y aoi. rıbtıının fırtınalar lesirile 
tahrip edilece~i Clüşünceıi hiç bir 
zaman varit olamaz. Esasen _işe 

başlamndan once meV7.UUn' CD 

ırühim mıddeıi olaralt ele alınan 
bu cihet fen ıdamlarıoın ve trc
rübeli vatandaşların müııbet müla· 
laaııile ve ordaki mevcut vaziyet 
itibarile tamamen aolaşıl.::ııış v,. 
f aaliycte bundan eonra geçilmiştir. 

1 
Tralizonuo hayatında pek en· 

der gördüğü fırtınalardan biri 
olursa o zıman deıiz ve dılga-

ları bahis meuuu olan rıhtımın 

nyakları uouna kadar mecalsız 
olarak ielebilir. Bir buçuk. metre 
arzında yapılacak rıhtımla deniz 
araaındalci aaba o kadar ki re· 
niştir. Denizle rıhtım arasında 
tahminen 30-40 bia metre mu
rabbaı bir laaba elde ediyoruz. 
Şimdi buranın da yol ikmal edil
dikten ııoora temiz!etilmesine baş · 
lınıcaktır. a0-40 bio metre mu
rabbaı bir plajın da J~0000 DU• 

fusa çıkana kaıiar Trabzooa kifi 
- Arkası 2 de • 
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benimsenmesi lbtl&fir unsuru· 
nun ortadan kntkmnsıuıt . amıl 
olur. Yaugrn mısaıi cınaıı ıçlude 
böf1e ferah, mes'ul ynşemnoıo 
şUkraoı Olarak lstillStıli orttır· 
wak ve zururi 01mıyooıarı ıısıa 
tslttıl~k etweaıttKltt da ınııll.)'et 
pabalıhğrnın önOne geçilmiş 
uıur. 

LQksll dlger vasıfJnrın bOŞ· 
lnğuau doldurmak lçın yapan· 
tarın vatııni oıeuftıııllıır karşı· 
sıoda ne kııdıır gafil olduı?uo u 
ancak bu gaflete dOjıneyeoıer 
anlıyabiurıcr. Şiwdiki bllrpıirde 

yacakdık, fak at O!'larıa düştüğü mlıletl~rin runi cevne~ıerı .~~. 

Dedikoducuya cevap veriyorum 
Yenigolun 22 Sonteşrin ta 

rihli sayısında " Teşekkür ve bir 
ameliyatın intibaları., başlığı 

altında çıkan ya:r.ımdan .. ötürü, 
bazı dHlikodacuların, beni; gar. 
dakcılık ve dallcavukluklo. itham 
ettikluini duydum. Peşinen söy· 
leme/iyim ki, bu dedıkoducuların 
gözlerinde ha ki kati · görecek ka· 
dar ku11uet, vicdanlartnda haki. 
kati dugacak kadar ışık yoktur. 
Böyle olrnasaydı bmim bir onka 
kuşundan Jeğilde bir oluşdan, 

hadiseden bahsettiğimi takdir 
ed!r ve ôt1le bayağı bir ithamda 
bulunmazlardı. 

Yakın bir akrabasının ameli· 
yatını muva/ /alcigtttle yapan bir 
hekime karşr; hasta sahibinin 
1"İnnd duyması çok tabii bir 
kadirşittaıdrk oe insanldc bor 
cuJur. Yazımda bundan başka 

bir$tg yapmadım. Esasen kendi. 
sine le.arşı şükranlarımı izhar 
eıtiğim hekim; benim öumeme 
muhtaç olmagacalc kadar ne/İine 
itim ıdı olan oe meıul olduğu 
m komlara ftirnat telkin etmis 
bulunan bır şalısigetiir. 

Bir; bir oluşu, ve bu oluştan 
vicdanımızda ha11l oları samimi 
kanaatleri olduiu gibi ifade ve 
t<.1svir ettik, böyle 1yapmayıp da 
bizzat bu dedikoducuların yap· 
dı~ı gibi "kol kesti .hastaned,.n 
kovuldu, bacak kesdi tabelası 
söküldü, edam :r.ehirledi haps
olundu ,. nevinden baıagı ve çir· 
kin hezeyanlar savurarak bir 
memleket hastahanesinin baı· 

hekimini gankester mokiine dd
~ürse.ı;dı k _o zaman dalk•ouk, 
oimagacak, •ardakcı alma.qacak
miydik.. Onlara 6Ôr• ~lk.i 0/1111· 

.... 

çöplüte bizde düşecektik. Çöp oıodıl ıkthıttdi ırndretıerı d:t ç 
lüğe diyorum çünf(ü; ahtalc ~u pıştığrndan bu varlıklarıromı ıın;,?. 
kutunun bu derecesıne gauarlan. ııttıudiyaıııe ayariııodı 
mamı~ olanlar benim yazırnd a aırlıar. 
yardakcılık aragamrız ve bula. Bu sebeple her aile sarfl· 
ma:r.lardı I , . d wııkul bir 

B d d'k d I yatında J awa.vışıo 8 ve u e ı o ucu ar; sinirle· '. bulırao 
rinde kuvvet buluyorluıa, mem· değlşıkllk yapıırsıı d le· 
I k h ı"bti"art k"'odı b.twnıo ıın e et astanesinde sık sık yapıl- ~ "' 
makda olan a1neliyatlardan biri. ılrsii bırukubillr. 
sinde bulunur, edindikleri inti ----
b"lar, bizi yardakcılı~a düşüre- Y. Mazhar Aren 
cı:k mahiyette ise, onları da me z· 8 kası M.ıJürü 3 
d 

ırant an 
eni ceıaret sahibi insanlara ya· A en mezunen 

kışır bir fek.ilde tt bu sutünlarda Yusuf M..ızhar r 
• Arkası 2 de • Arıkaraga ııtmiştir. 

~======~'======-"=-~~=====~==--~========= 
Gün ün izıe:ri 

Bu da Bir Tiptir ! 
- ıv - b 

k 
~ talihi kırık ır 

Hayatta htr şegi 11arıda kalmaga mah um, 

insandır o I · Hevesinin 
h ·11 d ka/mı#"· Bütün gayretine rağmen ta sı 11arı a . bir insan, kendi 

şiddeti , idealinin bütünlüğü ve bıi.liitt gayretı tam 
rdealinin insanı almasını temiıt edememiştir. - in/eşip bir 

Onda bu nokranlııuı ebedi hasrtti, hasretin muzm n bı'r 
aman zama 

külçe halinde beyninde .kor/aşması, oe bunun z 
"of,, la hari:;e fırlatışı mevcuttur. _ . d dir 

• J ı ı•ıı:erın e • 
Göye isleri yolunda, sıhhatı yerınae, ne~es - d M ii " 

1 d bura a gor rsu. 
Toplanttlarda, sine'Tlada, tigatro11.a, şurc a, 

nü:r. onu I Mümkün mertebe söyler, güler. I bir nok. 
Ber an gtlir, gözleri stıbil ve tamamile muhaggd~ . . . 

d k ·ı . t ken ısını mazı. 
tagtı takılır, bakar, bakar, etrafırı a ı err unu ur, b ~ 

• 

/ 

M klarrıaga, oıuzına 
sinin boşluğuna bırakır, bir .ıam a goz yaşa11ı ıa 
tıkılan lııçkırıaı hissettirm!mege i"gret eder. 

Nafile, nafile dostum I · ııJırabını kendi 
Bütün iaıretine raımın alzlegemigıceJıtı 

alcııına bırak I k b lı d 
l'oksek lıisler insan/ılın şerefidir, şert/i gisleme eg u 11 

tıahmettir I DORUK 
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Plaj ameliyesi 28 Sayı ı ~ dık T anm 
• 

Et fiatlar1 hakkın ilôn 
• Boşt rafı b1rlacl 8 yf,.da • 

r•I• ~~ :.:~-:::J:•;· ~old• .,bn ıoubte.em V aHm;z N•c; K•c m•••• sah ş k 0 0 p erat if inden 
!atı• volları da birleştlrilaıiş ve bu rayretlerini takdirle karşıiı 
pek a1Dtaza111 ve aa2lıaı olarak Y~rur. Çüı:ıkü ukiı:ılerini mev&i· 
jk,j Hl lafımla fCrek pli.j yapı IDİD her llahada içi .. de bu\uadur· 

Belediye Encümeninden : 
Belediye encümenince et fiof/an üzerinde yapi/an 

tetkikat neticesinde karamana f 50) . yerli (45) . inek ve 
danlJ ( 30) ve keçi etlerine (3.5} kuruş azami fiyat ko· 
nulmuştur Sayın hl'Jlkı nı2· etler üzeıinde aldanmama· 
Janm temm için aynca (Yerlı) ve (Keçi) etlerinin üze· 
rine vurulmak tizere kaim yazı ile (Yerli) ve (Keçi} diye 
hir çok yerleıine kırmızı boya ile damğa vurulmaktadlf· 

laeıll aaba ve r•rek denız, bu. ~ıığı adeti. aıablı:üııa kılu oir şe· 
laıık aulardın kurtarılmıştır. hırdeı:ı bütün halkınıa ferah f,.rah 

ııtablleceti nzivette duize ve 
PIAj, her vatandaşın kendi k. 

le k l uaılıılı: 11bılara büyük bir kıpu· 
eviade avuıtu2u o aylığın dıba ı 
albıH lcavu~ur vaziyette b.er :Çt ıyor. Bunun rerelı: ııb lıi ba. 

• l"'- ıaıdıı a ve aer•L h • • . • 
tlrlO temır. ı ... •• en iyi lı:arşıla. b 6 """' ıe rın ıçtımıı 
aalarla işletileoek ve bilballa ro- ı~atındı huıul., getireceti in~i-

t . 1 ı·ı . L tb•. ar bılcımıadan peL muızz ~a •a ır. e ı arıa a cr ıene bir yııı.ıa d ıı; c 

f L L bl & dı.r eteri vardır Ve buaun ı· rı"a •Hra yap&r&IL llLI lCClere fİt•e, it le" T 

lerioe lbu• kalmivıcalc Ve her h iL 
1
' ••er •eydıııa reldiltten ve 

d a ıuaıızııı b b tt . . arzu e en ve romalızaıe için fen lı: 1 a ae ıtımız bayatı 
Hn 4'• en müeaair olan lcuaı b ~vyş.muuıdıa ıonra bu vıba 

111• koş"ııcde N · K yoıı~~u bunda her Çt!Şit rııbethlc hır b- ıcı ıcımao adı ebedi 
içerıauıdc alab lecclı:lerdir. 96 de urmet ~tıruı kalacaktır. 
uceyi balaa rutubetı aıeşhOr b' t 

1 
Trabıouun çebresiode vara 

şehirde böyle bır plnj n teaia edi~r 1d~:lct .... olan bu deği~ildi~e Btle· 
mit olmnıoı şcbır içır deki nufu Y-.aıızıo de ilive tr11o· 
un bayatıııa eo büy ıl: bir h Trabzon b 1 . e 101 •s•r, 

. . •zaıet d . e caıyccilıtınio balkın 
teliklu etmek ıfadeaı lüzuıa.ııu- b"ır caız ıevri b 
b L L ol L • Ve llretine hu ilci 
u;iut oldı ğu 111sbctte d b' lrh. ılıc dcf a b • . 

ıfikran borcudur. Trabzonuae. ır bir harele t Ü• met goıtcrdıği 
t l b . r . ıaıar luau.. ~ olmuıtur lıtıuk vo 
• ı .".z ığıodoo .dolayi dertti olan. .. '"" ucutıda 

lar ıçın yepvenı bir du-tu·rıc ola n Bel d" ınşı edılmekte 
.. c -e e ıye raıı"n d 1t· 

lc - 1 b" - • u IU a y ı pe guz.e ır gorüş netice . d r.ııaıııolardı "L 11 n 
sın en 1"111al edil kl' B 

tiota• bu faaliyeti ve Y•r L d rası, ruh 11~ re, ır. u 
ıa "a ar .J_ ıntııı veren b" h . 

yakia bir zamandı ortaya 1 L \M."terıi evlltl ır şe rın 
ge ect11; arını ••ş' 

bu eaeria sahiplerini baltıkateo ret kıyaatı ol.cıltt e ve şeta 
hürmeti• nmak lizııııdır. belediyeoiliti h ır · Trabznn 

raziııoyu d ll •yatında ikicci Trıbzondı imar bırek. ti .. . e •rının 
JeDI ola•ak bışladıtını ifad d 

f: e en 
air miitaleada hul11!ıınıvo D , ruz. 1 
aiı:e küaen veya lcü ıtıır u- ı b" • ea ır 
ıebrın kurulutunclalci lt rib• b 
ıo • d - L- 1 ata 
11ı:erı11 e mu• ... un olduğu it d 
L• ' L•ı L I lr 
•" ıaaı ııp yıpmaıı; plan v 

e rrog 
ra:ı:ıı buıü11kü r•yretlerlo eld 
dilmiflir. V • \ uaden bışlt de . e· 

L • • enıze 
açılıcu. daha bır lı:aç büyük; d 
·ı d - h' d . ca de ı e e mu ım etıtilcliltle 

r J•pıl. 
•ııŞ olacak.tır. 

BütüD ballı:ı11 tiddetli 
•rııı ve 

tf•ayilllerlae ea11 teşkil eden 

....... 111 ... y b 
tın reisli~ r arım ıyı-

Zl•anıoda - . 
ııaıip ol t forebılmel: 

mu' ur. 

Gerelr. Jol pi .. 
t•çhlt v ' •ı pırlc ve a 

• gereC. Beledi . 
~e atlama lr. 1 • - ye Gazınosu 

il e11 Olli - d 
aınalmioe • ti aauı elti yaz 

u ılı: ıur tt 
rilecıelr.tir y _ e e yetişti 

. eoıınaııc1e1ti 
bu ışlıria y 1. . . •Jlar ıiı 

• 11tırıl1111 . 
B•ııea rayyu, N . 1111e kafidir. 
u b afıa Miid- _ 
ıır.ıı ınut y 0 t Utumijz 
• aa ıa da b -
uzerindeki h u YUk.sei: '• 

••••• ç 1 İfıret etaaelc 1• a •.ıaıalarına 

Dedikoducuya ceva •a·~"· _ 

Müsameresi 

Kooperatifimh: 1949/1941 Hesap yılı münasebetile" 
h"y 'et umumiye içtimai 15 12 - 941 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 1 O de Halkevi solunda vukubulacakbr. 

Kooperatif ortaklarımız mezkür günde içtimaa işti
rak buyurmaları ilan olunur. 

RUZNAME 
1 - Genel kurul müzakerabnı idare etmek üzere 

açık reyle bir başkan ve müzakerat zabıtlarını tutmak 
ve baıkanla birlikte imza etmek üzere açık reyle iki 
zabıt katibi seçilmesi. 

2 - Yönetim ve kontrol kurullarıDın raporlarının 
okunması. 

3 - Bilanco, fiat farkı, kir heıısabını kabul ve tas 
tıkle yönelim ve kontrol kurullarının ibra edilmesi. 

4 - Yönetim kurulu üye!erinden statünün 26 ıncı 
madde'i mucibince değişmesi icap eden iki üyenin ytri:ıe 
gizJi rf'yle iki asıl üyt: ve ana muknvelenamenin 27 i ci 
maddesi mucibince gizli reyle iki yedek üye seçi•m ıL 

5 - Ana mukavelcn2menin 39 uncu maddes mu 
cibince gizli rP.yle bir kootrol seçilmesi ve ikinci .. oatro· 
lün de tayini bususunda Yüksek Tıçaret Vt:kaletine se 
Jabiyet v .. rilmesi • 

6 - Ana nıukavelPnin 65 inci maddesi mucibince 
ortaklar arasından açık reyle ve bir sene müddetle üç 
hakem intıhabı. 

7 - Ana ınukavelenamenin 3 l inci maddesi muci 
bince ekisper seçmek ve iştt. n el çektirmek Yüksek Tica· 
ret Vekaletinin talimatoamelHine , direktiflerine uygun 
şekilde yeni sene bütçesile memur kadrolarını hazırlamak, 
ücretlerini tayin ve tesbit eylemek hususunda yönetim 
kuruluna selabiyet verilmesi. 

8 - Yönetim ve kontrol kurullarına verilecek üc· 
retler için Yüksek Ticaret Vekaletine selahiyet verilmesine. 

9 - Kanun ve ana mukavelenameye , kooperatifin 
teşekkül maksatlarına gayesine Yüksek Ticaret Vekaleti· 
Din ve BirJik umumi müdürıüğüoüa direktiflerine uygun 
şekilde kooperatifin iş siyasasını tesbit etmek ve anamu 
kavelenamenin emrettiği vezaifi bu esaslar dairesinde ifa 
eylemek üzere yönetim kuruluna selihiyet v ~rHmesine. 

10 Yöndim kurulunca koop~ratifio Birlik tarafın· 
dan teıbif edilecek iş siyasasını ve teşkil maksatlarına 
iÖre icabında Fındık Tarım Sataş Kooperatifıeri Birliği · 
nden iıtikrazda ve ortaklara avans vermek hususunda 
yönetim kuruluna ıelabiyet verilmesine . 

ll - Statünün 8 inci maddesine aykırı hareket 
'den ortakların kooperatiften çıkarılmasına karar ver· 
Jileleri için yönetim kuruluna selahıyet verilmesine. 

12 - 3 s ene ardı ardına fındık vermiyen ortakla 
rın ortaklıktan ihracı hususunda karar ittihazı . 

~3 - İhtiyat asker olan memurlarımıza yarım ma · 
aş verilmesi hususunda vekalet emrine uyarak Birlikçe 
~erilen kararın tatbikine dair idare mechsine selahiyet 
Kararı 

--... 14 Bilanço tarihinin 31 Mayısa alınması . 

S;ıym halkın nazarı dikketma arz olunur. 2-3 

Açık artırma ile silindir parçalan 
satıs iiônı -

J)efterdarlıktan : 
1 - GllmrOk binası civarında depo eellmlş olan ve tahml· 

nen 2JS!l:l kilo slklPti de bulunan ~7 parça eski si11odir m11kl· 
nalBrı •e aks8mi 19-tı-941 tarihiadPn itibaren 'H gQa mOd
d Ptle eçık ınhrmaya konulmuştur. 

2 - Arttırmıı 9-12-941 solı günü saat ırı de Hopa mal· 
mOdUrlOğU odasıodıı mOtPşekkll artırma komisyonu tnrdıoden 

yepıhwektlr. 

3 - Silindir maklnaltırı ve aksıımi talfbicıe maballiı;de tarlı· 
hp tPslim ~rtilPce~lrodeıı söktıı Ulllp tsrtılecak bir vaziyr te gPtir· 
mek bir ıırava t• plııttırmak ve tnrltırmak için yapılacak bllcGmle 
mnsrııf mGşterİV4'! aittir. 

4 - Tekerrur ~dfC"k Hıale bedeli peşloen ve def aten tediye 
oluuecaktır. 

5 - Bu şerait dairesinde tnllp olanların 175 lira 4r, kuruş 

muvııkkat teminat mai<huzu veya mPktobuou h11mileo arttırma 
gUnü olan 9- 12-941 sıth glloll saat 15 de arttırma komisJO· 
ııuna muracaat etmeleri Han oıuour. 

itan 
Trabz·>o Tapu Sicil Muha 

fızh$?ındno : 
DPgı:>oPizlr kLyOrcf11n osman 

Pğlıı ibratıim snrt mt>:ıl<Qr kôy 
halk.ındarı tshlncl (!ğullarıodan 

mehmerlin ev ııtım zekeriya ve 
yııhya ve idris ve 11bdurrflbınn11 
dan 323 senesinde haricen ve 
adiyen beş tllrk lirası muka· 
bilinde satın aldığı ( ş ırka o os
man ve kısman oııwtlı!i o~lu 
mahmut fındıklığı garhen tnı lki 
bu şlmılen iıalil ceouheo ta . 

ilan 
Trabzon icra dairrıindea : 

Açık artırma ile p•raya çevrile· 
c ek gayri menkulua De ol•uıtu : 

Tapunun Şubat 937 tarih ve 
29 numara ve ) ine hpunua Kl
nunu sani 936 tarih ve 59 a11ma · 
raaıoda mukayyet üç biaaede bir 
bissc:ıi • Ebniye 

Gayri menkulua bulundufu 

mevki maballeıi, ıokaR"•· nu111araaı: 
Arııeni:ı:ir. 

rlklam He ) mııbdut 45'15 metrn Takdir olunan kıyaet 
mCirabhai mlkdarıudııki lttrlarmı heyeti umumiye itibırlle (25) bla 
iizeriode bir bap bone bioa ve lira 
ioşa eylediği gibi t ıı laoırı tn. Artırmaoıo yapılaca~ı yer, 

mıımlot de rıodtklığn tetıvil et· gün ııut: 
mek sur~tile gerek evvelki ma- 5 - l • 194.? paz.arteıi rünii aaat 
ilkleri ve gerekse tesnrruf id· 10-11 Je l'raozon icra daireaiade 

diesıoda bulunan 1brohlm sari ı - işbu ga1r1menkuJlerln artırma 
namına biçbir kaydn merbut ol ;aı toe.ıneııı 4·1lı! uu tarlbındeo lU 

madığındno senetsiz lasarruftıl· lali'! ı1a9 (ı:!~ No. •le 'l'rab,on icra 

t k t t 111 l dl 
dıuresıuın muayyen ouwara 

ao nnmıoa uyı vo ese n 
~ıuuu u.:r.lu:sıo gOruoHmeıli 1çın ar;ı.ktır 

genelzir köyQ ibtlyar beyetlodeıı uu .. aıı. yuılı oıanııı.raıuı ıazıa aıaıa 
ı lıtsdlkli ltWUhll08rle tH)I p 0İ• WllL alıııaıt 111teyeınJ11r, lfbU prtna 

mekte olduklıırıodan taurrurun we; .. ,., tı:rn. u<ı:.! doıya nuwaruilı 
ke~ır ve tabkiki lçio mııhallloe 
memur göaderfü·c >,:tinden hu 
gııyriıneokul ozeriode bır aJvi 
bek lddlıı edenln v11rsa elle 
riodP.ki vesika ile birllkt~ tab· 

u..uwurıytı11ıwz11 wuracaat etmıildir. 

.ı · A.rtırmüyıt 1vtırak ıçın yukarıda 
> a ulı .ıny ın.ıu.ı.ı yuı.cıo yoa.ıouçua 

.u11 • 1.ıı.ıo.ı11 p.ıy veyll mıUI bır Baakanuı 
·•.ı& JllL w.ı ... t.ıu.ı Llh' \ll <td.Uıteetıtl.&Cll~•) 

b· lpotüK ıa.ıııb1 al•caktılar.ıa caıaer 
,

2 9 
l aJukllıiJ ıanu vıı lCLHıı..11. .ı.ıalllu A.IUp 

kikıtt gQı Q 0180 14 " • 1 .ı lollUh• ~liYrlDlllllKUl l.Uô1;1tlJlQ1;1iU .lla&Ja 
tarihine mllsııdif p ~ıar gOnü tab uuı 1Hıııuııu11 rıı.u vıı ınıurata aaır 
klkat mahallindeki memuru ... ı .. .ı uuıaııı.rııu ı;ou uauL&rUwıdısa 

ıuı ·ıı.ıun 0110.:ş Kll.U ıçrnae evraltı 

ıuUeUlLdtııruu oıru.ıue w.ıuınrıyaumı mab~usuoa veya bu mtiddet 
içinde Tn bzrın tıt pu sicil wulıa 
fızlı~lll:.! ffiU r:JCllMİ etmeleı f lUlo 
olunur. 

Yurttaş 

kurban bayramında 

Derilerinizi 
hava kurumuna 

ıa tıa...urweı ıcap ocı11r. Uaı .tıal 
ıu 110.ıuıı.n &J.i.l ıüClUte 1&1>1L oıma 
~llll~a ratı~ ..ının pay.ıq111umdu 

0111\i t>a.lll•-·· 

• uoetcr . n gttnd.e atlırmaya 

.~lııak ucıeaıor 1trbrma prLDameıuıJ. 
auuıı.ı;ı .e löı:ıwlu wıuuwa' a,!mıı 

•• ı.ıu.u.ııı.n ~uı:ıııı.weıı .ka1>ul etmıı 
1111 vv ıu.ou uıwıur.ıır. 

ô Tayın ııılılııo zamanda i•Yrl 
ıı.t:akı.ıı uı.; uetıı. uıı.ıııruıı.ı.au BOura 
•u ,.ııı. ıı.rt.ı.ıu 4l Hııı.ıe e4uır anca& 
"" IUIHl OOl'1ü11 WUllll.Wllll .luymatııı 

> tlLClo yuuıu~ beşıru bulmaz veya 
.. u;ı HLll)t.ıuıu ~uııı.:ıı.gına ruc.ııaw oıaıa 
ı1ıı;c:r .auıcaıuuar uuıwıuptA. bedel 
LU11lul1U o ~11yrı !llllll.kUl Ull tomıD 
~ouuıJt uıetı~ıAruu.u mııcmuwıdaJI 

oKr.Jll)li ı;ıKWı&l.lll en çok arhranııı 
tJııtınuJu IJ!lXI .tı.ıı.ıwaıı. tı.ur11 anırma 

ıu guu aıuıa lewllıt vıı IU iucı ııııntı 

1 • .,a.ııcaı;. ıuuruuıaa, l!OKlıııı MUI 11'9 

187,5 

112 5 Şıırk mehmet valm~z ter 
losı ge rp PV derP şi rıuı l mıı lı 
met yılmuz ve ıHif kuı t ter 
i11sı r.enuhen derJ.\ 

1 .,u ·n ıuacıı.guıa rnıJnıuıı olan di~er 

11 ı...aıo1u11cıu o gayrı w11ali.IU ue t.ewuı 
.... ıwı~ IUCli.IUllUUIU mııcıuıu .. ıt1ıuı twa 

1 • \UUWUt .. rüle, en çoll arurua 
• D•ıUtı .ıu.uu. ooyıe bu böde1 e.ıcsı 

2 ev avlu 

Trabzon k 
fabrtllaııı ~~e!keya Şeker 
Trabzon lak .. "1&• 7 k.ııpu N. Arsa bO M 2 
bıı llea\ N Ddf'rpıoş8 rn 
Tr11oıı:ın f' .. 21 5. 215-ı il· altla OstlQ mağaza 
No .:. •ıumd .. , · .,44, 3ıı6 3 Plişıı •. 
Trabzon it "8• Sao - 1 ıkl '1llkkan ve mOştemi 
Trabıoıı l emerk~va N 55 l~tı tıavı kllrgir hane 
10-ı,ıo ~~eMerpıış11 Ev 

nltıı llstıa 2dU\ck An ve 
DEFTERDAR mıışı~rntıa tı bav( tıaıı 
Yuıtarıtte ~v Ll 1\. TAN •. 

Tam 

1-24 

t-8 

1-8 

t-3 
1- 8 

50 

16 

637,S 

750 
496 

şarknn ömer taşdemir hır 
lası şf rnıtlen omn taşdf'mlş 
YA snnsar deresi garhen Hr 
sar dPresi ceuup ömer tıııo 
demir tarlası 

,dunwt.~ Uıal11 y1tpılma:z.. vı aatıf 

ı ıı uıbı du~r . 

6 Uayr1 meıık ul kcnd.lılne ihal• 
uluuan k.mse 011r.lıal vısya verUell 
mliU!tıl ıç.ııido parayı vıırm:r.ııe ihal• 
&araı ı teıılıoluoarak Jı:endaıclen evvıJd 
)'O.buK LeM;ıllto OU&Wlll.ü .11.lWM arr.etııail 
u14ağ..ı ovcıouo aımaga raıı.ı uJuraa ua• 
ra t.ı oımaz voJ• 
ouıııuaıusa iı11wen 7 ııtın mtıdd.•• 
hı ıı.rıırıııaya ı;ıkarıl&p eıı çok aruraoa 
bat• eaııır. lkl ıbal11 araaınelakl ıar.k 
ı H•ılt>\en guıU11r ıo,;lD ytud• 6 '9• 
bııwıp o.ıucanıı. ktaiz ve diaer zarar 
ı ır ayrıca .lılUtmı hacel kalm.UıtıJI 
meınu.rıyeumi.zoe alıcıd&D u.iuı1J 01ıaaıaf 
madue UlJö) 

mllıt e n ar. s ~ rı Yıtıılı • 
r1111 lı.tıı llitış kt>aııay )llU g~yrlruenkııller 8-12 • 94\ pl!Zıtrtest 12•At 14 dA 8Ç1\t Brltırma ile 

\ •lıaaı IÇlQ lllliil ıı:ı ~!hltc~lctır. rallplerlo yUııt,e 7,5 p~y okçeıerile kom Is\ ooa ve 

' Gıı) ri meokui yukarda goat•riJıO 
5·Hl4~ rıao.ou ıcıa wre.ı ocaaıı.04' 

lfbUJlllü vt .,ıMtuıUaıı arlırwa ıarua& 
mtei dalrnhul• aatüac&iı Ub 8laaGf m • laU!ll.\rlQallıUt lll\UIOitatlara, 26 -S 


