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ltalyamo 
Akibeti 

Ve Almanya 

M ısın fethetmek. ln
glltereyi m•hreyle· 
mtk füzere yo/11 çı-

kan ita/ya. dah11 yolun ba· 
ıı•da koltuk de4neği ara 
mak mecburiyetinde kaldı. 
Bugün ya/mı ita/yan lf fri
kası delil, Faş;st rejimi de 
tehlikededir. 

llmavutlukta re şimali 
llfrlltada Jtaly11. tam bir 
bozguna uğradı. lffrika s~ 
ferini yat1d11 b1t11karak. gü· 
nün b1tlnde. duı up ~urur· 
lcen Yunanistam istillya 
k11/lıl1m11/c, Jt11/1a için elbet· 
te ki kar1 akıl değildi. Kü
çücük Yunanistan karıısm· 
d11 en ileri ita/yan kuman 
danl11t1. aciz/erini izhar ede 
rek birer birer h•rp •ahntr 
sini Terkedip gidlyorl11r. 
H11bız olarak tecarüze uğ 
11y11n Yunan milleti, Roma 
lmpıratorıuğu h•1•lile göz
leri ar•r•n ve burual11t1aıa 
ucunu gölWllflZ bir h•le 
,.ıea zarallı l.,ı.t rüeu
U• iQk iyi 1111 • ..,.,. 
deni ren//. Bir nuç Y11a•n 
ordusu. koskoc• ltaly•n or
dusunu 6nüne katmıı. •ü· 
tem11diyen sürüp ilerliyor. 
Ne sly•h gömlelcli •l11y/11r1. 
ne ara 11rk11ya defliıen 
ba1ku11111nd11nl11r. yuruyen 
tehlıkeyi durdurmaı• mu
raffak olamadılar. ita/yayı 
idare edenler i~n bundan 
daha tes1tli bir ibret dersi 
olamaz. 

ltaly11nm. lngiliz ordu· 
l•r1 karıısmda ıimalt llfri
lt11d11 uır•dııı bozgun dah• 
fümullüf/ür. Beride bir llr 
ll•rutluğua. fakat 6te ta· 
'•f t• lcoslcoc11 lf f rilta mils· 
temlılcelerm/11 11/cib•tl bahis 
lllevzuudur. ve ıüphesiz fa· 
ııst rejımi ile ita/yarı bu 
•kibet1ere sürülcJiyealer de 
bu •rad• merkilerial almıı 
Ol«:alclard1r / 

Harpten evvel Korsika , 
Tunu• dır• batJ1t•n ltal1•. 
•1•1ılıyOI' ki, h•rptea son
'• d• Trablus TrablU$/ dlı• 
._hlan1p durac11kt1t. Dimr•· 
te p11lnc:e giderken erdelci 
btıı•utd•n olmak, lıte bua• 
"•lerl 

* •• 
lt•l1a01n llfttkadaltl r•· 

Zl1'9t/ 11ıttilcçe fenala1malc
tet1ır. Oeıwi sulıut fiden re 
i"h•••r• edilen B•ttlla re 
ılı ~it. Mısır-Liby11 hu-

1.ı":" r•lanl11r1ndad1r. F 11/tat 
,.:•nın kapısı ye pence-
lltl 111•hı1etlnde oıan bu 
lulu~tıhnm mevild• 
. -.......,,, .. ltalf111/11 ~,,,, 

Fiati 4 
ilin satırı 10 kuruştur 

Kostümlü balo 
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T. Hava kurumu tara 
fından, şubat ayı içinde bir 
koıtümlil balo verileceği ha
ber almmıştır. 

@Q & 

Valimizin 

Tetkikleri 
Muhterem Valimiz Naci 

Kıcıman Çarşamba günü 
Maçka, perıembe günü Ak
çaabat ve Vakfıkebır ve pa 
zar günü de Sürm ne ve Of 
kazalarına gid rek tef tış ve 
tetkiklerde bulunmuştur. ---

İlk kar 
Zigana. Kop kapandı 

Evvelki gün, birden bi 
n bava bozmuf, evveli su 
la kar ve arkasından da 
kesif bir tipi ile pelte pelte 
kar ya;mııtır. 

Dan akşama kadar ya 
iaa kar, ıehri de baş Lan 
bata beyaz bir örtü ile kap· 
lamıtbr. 

Bu sabah hav.a açmış 
ıokaklarda buzlaşan karlar 
ç&zilmeğe baılamıştır. 

Belediye tarafından ko· 
fUfaa ameleler temızleme 
İflel'İDİ yapmaktadır. Kapa 
- zigana ve Kop dajla · 
nada yolu açmak için kül
liyetli amele çahşbiı haber 
llh==•ıtır. 
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Halkevinde coşkun 
çahşmalar 

Sahneye muvaffakiyetle konulan 
bir piyes hararetle alkışlandı 

Halke.vinde tatminkar 
bir faaliyetin başladığına 
sevinçle şahit olmaktayız. 
Bu cümleden olarak kurban 
bayramının üçüncü günü ak
ıamı büyük ıinema salonun 
da ( yanlış yol ) adlı dört 
perdelik bir facia temsil 
edildi. Halkevi repertuvarı 
na dahil bulunan bu eaer, 
çok acıklı bir vak'ayi hikl-
ye etmektedir. Baıka bir 
kadına ve kumara tutulan 
ve dolayiıile aileıine ve bir 
çocujuna rabıtaıım azalta
rak uçuruma ıilrilklenen ve 
nihayet bu yüzden katil olan 
bir baba .. 

mizin bu mühim piyesi tem· 
ailde gösterdıkl ri muvaf. 
fakiyet hakikaten ölçüsüzdür. 
Dekorun, piy~ıin ruhuna 
göre çok hassas bir tarzda 
tanzimini ayri bir muvaffa
kiyet olarak kaydetmek la
zımdır. 

Seyircilere ıelince, Hal· 
kevinin büyük bir fikir ha
reketi olan bu müstesna 
geceyi bazırlamıı olmasın· 

dan fevka!ide memnua kaJ, 
cWdarı ıörüJmüştiir. Sandal· 
yelerin numara ııraaile ter-
tip edilişi çok mükemmel 
bir intizam temin eylemiıtir. 
Piyese ait çekilen fotoıraf· 
ları müteakip sayılarımızda 
ıörecc:ksiniz. 

Y erlimallar 
Pazarı ve 
İstikrar 

Sumerbankın yerli mallar 
pazarı Trabzon mağazaıu 
açılmakla piyasada müşteri 
ile satıcı arasında tatlı bir 
alış verit başladığını gör
dük. 

iktisat Vekaletinin çok 
yerinde olan bu bulutuna 
ihtikar başlamazdan evelki 
zamanlarda ihtiyaç yar mı 
idi? 

Ecnebi memleketleria ek· 
serisinde bütün qya fiyat· 
lan mütemadi bir kontrola 
tabi tutulur. Yaoyana iki 
maiazauın ayni cinsten sat
t&ğı her eşyaya fiyat konur 
ve bu fıyatJardan bir san· 
tım fazlasın sabı yapan· 
!an cezaJaadırırJar. Ve bu 
ıuretle alıcı aldanmaz ve 
ıabcı ıse İDAD kabmı yıp· 

ratan ihtıkir lıınuıdan aza. 
de ve mCfJ'U bır kacançla 
mli~1.Sls.ııı.n terpfini devam 
ettirir. Bu: de bazaa öyle 

Geaçler kulubunda vaziyetler olmut ve doğmUf· 
tW'kı, ıptidai maddeaı veya 

. --- --

Eser, vak'anın blitnn vic
danları aızla tan ve ıözleri 
yaıartaa uil facia noktası
na kadar pürllısüz bir ail
aile takip etmektedir. BiJ
haıaa Halkevi sahnesine bG 
yllk bizmetl..rile ıpk Ye ı•
ref Yeren kıymetli .-ç1er1 

Muhterem Valimiz Naci 
Kıcıman v e Tga Hasan 
Atakan HalkeviniD bu mu
vaffakiyetU ~iliade hazır 
buhmamfjardı. 

keaferaas F d H lk • d cinsi bır olan herhangi bir 
Gençler kulubu, her haf- i an a evın e eıya Ct:rbezerlik mebareti 

tallın Pazartesi akşamını, Halkevi temsil şubesi ıayes od~ dııeruıe tefevvuk 
milahabe ve konferans ara Tevz•l•I azaları evelki akşam komi- eden ıabte bır kıymet ka. 
tahaiı etmit ve ilk defa te reiıi Bayan Mesadet zaııır; Artık bu tefevvuk far-
olarak Dr. Kizım Güler Uzel'in reisliaınde toplana· kını izah ve ikna huuıun· Hususi itlarrye ait siraat • 
tarafından «İçkinin zararla- rak, ıubenin husus·ı talımat- da bazı satıcıların hicap bahçesinde laasırlanatt ıgi cins 
rı• menuunda .:>ir konfe- nameıı· mucı"bı"nce arık bu- duymak lazımgelen Akil va· aıılı mantlalin, oe sair mepa 7 

rua verilmııtir. fida•ları Şubat ayı içinde ,,..,. luaan ıki rejıôr aeçimini zıyetlerını hatırlar ve ıöı 
Gen .. 1 erı·mı·zı" bu kararla· d h önüae a-etirebıbrıiniz. 

~ /ces ve kasalar a i tiıacı olan yapmıı ve ı h d k a ne, e or ve Muhakkak olan nokta 
nnclan ötürü tebrik ederiz. meraklılara teosi edilecektir. dr b · · · 1 · 
-====,,.,.,,,.==~~=========-=-==-=1 &ar O UD tamımı lf erlDİ piyasada miiatehJikin zara· 

daha arkalarda daaynmak 
'°k müıküldür. En kolay 
iılerl b111araw11yan ita/yan 
ordusundan, en çetm mü 
cadeleleri muvaf f akiyet le 
$Ona erdirmek gibi netıce 
/er beklemek şüphesız kim· 
senin h•tumdan geçmez. 

Gün geçtJ/cçe ita/yanın 
lffrikadatı vazıyet/ daha 
zirade fenaya doğru gıde 
ceJc ve nihayet llf nka facı 
a•ıma perdesi kapanmış 
olac•kt1r. Şimali llfnkada 
olduğu gibı. Habeşistandtı 

re sudan hudutlarmda. lt•l
yanlar içm kooaçak kıya· 
met gunleri çok uzı.•k de· 
ilidir. llft1kada ugramıacak 
ltat'I hezımet. f aııst .rejımi. 
n/ eğer o zamana kadar 
ayakta durabıllrse-yıkma-
1• klfi gelecek. ita/yan 
mılletı, başmdakl be/11 yı 
•tmak suretıle, mhayet ,,z. 
mesmm ıçine sığmmıı ola· 
r:altt1t. 

ltlııUıfik1 Jt"lllUlllC o• a/cl. 

"""' """' .,. Alııe11111•. 1'81 • 

ya' ga gardım etmek lüsumunm kolaylaıbrmak içia aynca rıaa anormal vaziyetia te
hisseJ ecelc veg• gartl'm edebile· yardımcı arkadaflar tefrık madisi idi. Medeni bir mil· 
cek miair, bu •mailerin ceıırdı•ı. eylemiftir. let ve memleketın piyalUI· 
daha sig•de sa•ana " hadin- Bayan azanm artacağı nı istikrarsızlıktan emaiyet
lerin segrine bıtalcmalcla beraber, 
6a 6ahi 1 üzerinde ıögle bir ı•· yakin gilolerde grup halin- ıizlije dojnı ~lirükleyip bu· 
sinmek de /aytlasız obnıgacaktı): de çalışmalara başlanacak laıtırmağa çalışan bu nevi 

Almanga, ıirntlige kadar ltaı. düşünce ve hareketler fÜp· 
ve o zaman şimdiki gibi on h · -•-= · 

9a1a anc<ılc bir mıktar haoa lcuo esı...u, tıcaret ahlakım dar• 
•eti ıöntlermi,tir. Halb•lcı ltal- bq aüade bit değH, sık sık beler ve ıerefiı bir piyasa 
ya' ya en •Üesslr gardım, g•lnıs temsiller verılecektir. hayatı ıçınde menfi ve men· 
icara lcaooetile gapııabilir. Ba •-=============' far bır rol oynar. 
gard m, Arnavutlul:ta gapılabilıe K 1 S A C A - , Türkiyenin her yerinde 
dalt.i, harbin neticesi üzerinde o!dugu ıibi Trabzonda da 
m•eıslr olmıgac k, bellci, Alman Tuz'un kilosunu 130 
kuvuetlerini 6alk 1•lara da;ıtmak ticaret ahlakına riayet eden 
w oralarda lıaal etmiı olmak kuruşa ıatanlar sayu z tilccar!uımız bu va· 
itibarile, '" hal lnailtersnin h•- mı var ? 1 ziyetlerden maddi ve maae· 
scıhı11a daha uggun düıecektır. vi zarar görmüşlerdir. Ve 
Bundan .onr•, A/rıkaıa ıeçebil· Bir kilo tıa:s beı kuruıtur imkan niabetiade milcadeJe. 
mele meselesine gelince, 6u da ama, turdea delıl, fakat parça den de ıeri kalmamıılardır. 
Almanya için sadece çetin tlcjil, parça, yedır• yed.re yiiz otuz Bu ıtibarla Trabzon ma-
çolc tehlikeli bir macera manu kurUfa aatular da oluyor. Gerçı d k. • 
raıı arsdmelctedu. 9 ğaza oıD bu .. ha a 1 cezn 

11alar, ''bır k lo tuz yüa otuz!,, müc le ve yardımı yalıuz 
Halbalci Alrnang•, öte taraf. .&iye baalmp •atmıyorlar. Seaaız, milı hlik ımıfı dejiJ, meı· 

ta - tleha uzak olm.kla her•· aadaıız, J•i kolotlara içiade fİ&-
ber - .J•ha biitJük endiııl•r ı· L ru k ançlar uğrundaki fir-.... ... 101 •o-.uıturap rıdıyorlar. 
içintlıdtr. Gerelc /talıanın a/d. mas uı ıerefine bauasıyetle 
6cti w ıerelt. A mveganı11 o•si· Boylo iklo, yü& otuza •1~1l1• aarıl Iarı da aynı derecede 
••ti halclm11Ja sorila /ilcirler al· aaz yaf, balo yohJo ka taJu tuaa, melll.AdD etmııtir. Mılli ah· 

" 

1• " ti wa.ı buap edilıaoo 7üa kırk, yilıl 
ma Nlllaaı, ço"' !JG üa •jil•e, .WJ'i bu uyor. l&kıD, ticaret bayatuadaki 
ço4 d• uaAl,,,. dcı tl.filılir. _ Arkua 6 .ı. -
D-Lı S k i( 1 L-- I HJMirlar, yuaktu, kaaa• 
~r Ü Uti U CIMtıoğ U 4u • ........_ l Cemell Rıza Çınar , 
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Vanhş Yol 
Halkevimizin Temsil Ko 

lu. 1941 Yllmm ilk temsili 
ni Bavramm üçüncü akşa 
mı muvaff-Jkivetle verdi 

Bir aile f acıasmı can· 
/andtran •' Y1Jnltş vol .. isimli 
p;yPsin ltmaför bir sahne 
de hu kRd~r ,hmalsiz ve 
bı krld!lr kusursuz temsil 
eail nesi, bu temsil ÜZPrin
de durmak/Jğımıza ve ba· 
şcmcılarmı gözden gecirrnek· 
liğımize vesile vermiş oldu 

Hal/t.~vi q;bi inkılapçı 
ve kültürcü bir terbive yu 
v çında hay11ttan mevzuunu 
alan ve baştan nihayete 
kad=ır ibret levha/arife süs 
!enen bu qibi eserlerin . sa 
nat gösterilmeden dahi ya
yımmda içtimai faydalan 
muhakkak olduğu içindir lci, 
··Yanlış yol,. ad/J facia, 
Halkevi repertuvarında yer 
almış bulundu. 

Beyaz perde üzerinde 
de en kudretli artistlerin 
en muhteşem dekorlar için
de temsil eyledikleri bu fa 
cia, daha sade ve sahnemi· 
ze daha uyqun bir şekilde 

yazılmış ve sevırcilerine 
adapte bir eser hissini ver· 
miştir. 

Emil Yaninğs;n çevird ğ 
'şehvet kurbam,, ve • Bi> 
baların günahı,, filmlerinin 
mevzuu ile tipa tip gelen 
··Yan/iş yof,. : mesut bir 
aJ/e ıeismin günün birinde 
Bed tmet bir arkadaşı tara
fından uçuruma sürüklen· 
mesmi izah eder. 

81r kansı ye bir çocu· 
ğıle neşeli bir hayat geçiren 
Banka 11eınedaTJ, ışlerini 

bahane ederek yuvasmı ih 
male başlar. Haylı zaman
du itaTlstnın şüphesini da· 
vet eden bu hal, nihayet 
bır qün patlak verir. 

Veznedarın banka arka· 
daşı. son zamanlarm baş 

dörıdürucü bazı ahvalini. 
bır vazife ve vicdan borcu 
bııerek veznedarm tef ikası
na anlatu: Veznedar, da· 
ıalete düşen bir mekteb 
aıkadaştntn teşvikile fettan 
blf kadma gönül bağlar ve 
kumara başlar. Gözü per 
deJenen, şuuru körlenen 
zavalh aııe reisi, ıki av 
içmde 40 50 bin lirahk 
bu açık vnmekıe kendmi 
ve ıstıkDaıini mahveder. 

T8msilm üç perdesi, fa 
CJanın başıangıç ve bitimi 
m ve son perdesi de. bu 
s1rrı evladından g 1zleven 
af'la ı ~ Doktor oğlunun 

~iıku e:1 ıçlfıdt:: geçen ha 
, r a ı ı anı tir. 8;ıhtsız 

anne ızt ra/Jmı ıç ne gö 11· 

müş ve oğlundan her ş~yi 
sakllyarak onu büyütmüş. 

tür. B.ıbdsının blF hırsız. 
bır s htekar bir katil oldu 
fiundan bıhaber bulunan 

Tas ajansının 

teb .liği 

Rusya, Bulgaristandan 
Alman kıtalarınıa geç· 
tiğinden ve geçeceğin· 
den haberdar değildir. 

Moıkoya 13 ( a. a. ) -
Taa ajansı teblii ediyor: 
Ecnebi basını istihbar kay
nağı olarak Bulgariıtanın 
bazı mahfillerine atfen bir 
kısım Alman kıtaatının da 
ha şimdiden Bulgaristana 
nakledilmjş olduğu, bu kı 
taatın Bu1garistana naklinin 
Sovyetler birliğinin maluma
tı dahilinde ve muvafakatı 
ile devam ettiği ve nihayet 
Alman kıtalarının Bulg ris · 
tandan geçmesi hakkında 
Bulgar hükumetinin talebine 
Sovyetler birliğinin muvafa
kat cevabı verdiği haberini 
işae etmektedir. 

Tas ajansı şunu beyana 
mezundurki: Eğer Bulgaris
tanda hakikaten Alman kı-
taları varsa ue eğer bunla
rın nakli vuku bulursa bü-

Bulgar 
Başvekilinin 
Beyanatı .. -----
Bulgaristan sulh yolile 
aleyhteki muahedelerin 
taeilioi istiyor .. 

Sofra 13 ( a. a. ) 

Türk - İngiliz 
noktei nazar 
tootisi için 

Ankara 1 J ( a a. ) -
Londradan bildiriliyor: Orta 

1 
şarktaki İngiliz başkuman 
danJığınm mümessilleri İn· 
giliz - Türk muabed 11 sinin 
im1asından beri vukubulmak 

Başvekil. dün Roscukda ta olae mutat noktai nazar 
taatisi için yarın Ankaraya 
muvanht edeceklerdir Ak 
dt-nız başkumandanlığını:l 

husu~i mümessili görüşme-

1 ·rde hazır bulunacaktır. 
Bu konftrans, F cansa 

muharip vaziyelinden çıktı· 
ğınından beri ilk toptantı 

olması müstesna olmak üze 
re hususi hiç bir mahiyeti 
haiz değildir. 

Arnavutlukta 

t:,---~---------4 

~~~~de~~ej 
Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- Bir mt'lre irtifada kar 
9aed1jı bir senede "• dim gece· 
sindm ilrtla~zncı kada' $arap 
içip evlerine dönenler arasında 

Ş Ç. de vardı . Kolunda o"Jan 
gardım uman oe ayakta rıgagan 
bir de arkadaşı vardı. Yorgan, 
dalgın oe birbirlerine yaslanarak 
giderlerken lıafi/ hir tekerlenme 
olmuş <Je kar'ırı üzerine yıkdır 

gı1<.ılmaz çamaşırdan geni çıkmış, 
yastık, yorgan güzü zunnile ken· 
d ilerindcn geçmiş ot! horoldamı 
grı başlamışlar I Bekçi gelmiş, 
kaidrrmak istemiş .• Bir ara bu • 
tü.rtülmeden gi)zünü11 birile garı 
açık bakan Ş kendini lıalii ma· 
den kömürü ile ısr1tmış salonda 
ae nedim sofrasında zanneduek: 

- Nim son pegmanegi saki 
trımam ettinbcrıi I demiş. 

- Doğru söylemiş, çünkü 
hakikatttt tamam olmuş 1 

söylediği nutukta f'7Cilmle 

demiştıı-ki: Yen ; bir cıha 
nın tesisi arafesindP- bulu· 
nuyoruz. Bütün millet/er 
ister istemez bundan mü · 
teessir olacaklardır .. Bulaa 
ristan da bir a vrupa mem
leketidir. Bu sebeble karar 
verirken . siyaset güd~ kF-n 
büyük dıkkat, bas1re t ve 
soğukkanlmkla hareket mec 
buriyetindeyiz Harekatımız 
da ya!oız emellerimızi de 
ğil. kabıliyetlerimizi de göz 
önünde tutmaliyız. Hükii. Yunan ileri - Şairler kuı'ı bazan k efen, 
met şimdiye kadar sulhü baı.an da sırtlarda .aksaçlı ka-

h k d dınlara benzetirler / 
muhafaza için elinden ge Ore Qtl eVOm - Karlarki, lıamu~ane dü. 
leni yapmışt1F. Fak at sulh şer, düşer ağlar ı 
küçük milletlerin elinde 8 d İ Y 0 r - Cenap şehabettin, dalları 
olan bir şey değildir. Bunun Atina 13 ( a. a. ) _ üzerinde kar tutarı llazı ağaçları 
. . h m ·ııet h t- ,- gümüı şamdanlara benzetir. 
ıçm er 1 • er uru Yunan propa!anda nezare. 
h il k h - Euet, lc.eg/i olanlar için 

i tima ere arşı az1r bu tinin resmi sözcüsü, müşkil iyi bir bahis amma, bir tie fa· 
lu?mak "!ecbur1yet1ndedır. 1 arazi şartlarına r1tğmen Yu kirleri düşünün bakalı,,. bu bc
Bız ha vatı meni aatf rimizi nan ileri hareketinin devam gıtlcrs ne derler ? 
hürriyeti~ızi. ıstıkJfJltmızi l etmekte olduğunu söylemiş .. - !'a~ ~~nginin, güneı fa· 

ya hazır olma/Jyız h t b' 'kt l - Ne dogru ataso~utlür, bul 

tün bunlar Sovyetler birli· 
gının malumatı haricinde 
ve muvafakati olmaksızın 
vuku bulmuı ve bulmakta
dır. Çünkü Almanya Bulga
ristana Alman kıtaatının 

her vezaıfe karşı müdafaa l ve demiştir ki: Düşman 10 kırın kurkuaiı~, derltJr~ u 

avan opu ve ır mı ar - ------
gönderiimesi veya Bulgaris l:JulgdTİs.t~n. hürnyetıni mitralyöz bırakarak çekil- .. - Halkeu~nin. temsil ew;ı 
tanda ikameti meselesini as. muhafaza ıcm asırlarca mü mit ve yeai mevziler tutmuş Yanlr 5 yol,. pıgesınde hulandu-

d ı t · t · fi/ h · · nuz mu ? 
la Sovyetler birlig· ine ileri J ca eıe e mış ır. f.V 1 ınue tur. Digv er bir mıntakada cJ, - Aman kardeşim, ne ateş-
sürmemiıtir. Bilhassa Bulhar f v_a~ılan m.uah~ elerm tadı İtalyanlardan 7 subay ve Li çocuklar, ne güzel oynadılar •. 
hükumeti BuJgaristandan hm ıster ı~te_,rız il na sulh 114 asker esir aldık. Yu - Bögle /eıcıgat oe fedakô.. 

Al kıt t . yolUf da zuruyerek bu netı · nanldar keza yiyecek ele rane çaLı~maLarla lıalkımıza oe man aa ının geçmesı 

meselesi hakkında asla Sov· ceye ~armdk şartıie ısteı iz 

1 

geçirmişlerdir. doiag11,Le ınkıltibımıza yapılan 
D h I · t h ··k · __ .... ~ _ lıizmetlcr urıutrılmaz f 

ti b. ı·v· t a ı ı sıvase te u urnet ~ -ye er ır ıgıne muracaa . 
t . t' B' l h s mzam ve sükun tesıs et Yenı· boşkuman- - Daoakhane camiine bitl-e memış ır. ınaena ey ov 'k h 1- ı k mıştir Bunu bozmak reşPb · şı a a, o meşlıür okuıunu 

yetler birliğinden hiç bir b 1 k -ı lıala esıp savur•gor ? 
üs erme karşı m~ıhamef d n ı·m < cevap almış olamaz. a . -- Şairin dcditini hatırlar-

sizce hareket edecekt lf -=-=-=---.,...,,..'=""'=======:-:ı R 13 ( sınız. Kirnderı kime şekoa ede-
genç doktor. k binesmde Mem/e/..et d h//tne bol · oma a. a. ) yım, ben dahi ~aştım ı,, 
ve annesinin yanındad1r. şe~ıkllk, nosyona/ ı;osval st 1 ltalyan genel kurmay baş-

kanı gcn~ral Kavallero Ar- - Kılo.i• 135 kuruşa kadar 
Temsilin en hass1Js ve 

en nazik sahnesi. hapisten 
çıkarak. yıllardan sonra 
bir sefalet abidesi halinde 
evin etrafmda dolaşmakta 

iken N °cibin neferi tarafm 
dan dövülen ihtivarın, ak
saçlı karısile yüzyüze gel
mesidir. 

·'Beni tamdm değil mi bem 
affettin değilmi? ,. sözleri, 
mahvolan, yaşayan ölünün 

son tazarruu. Ve sonra Son 
bir rica,· oqlunu bır de1acık 
görme"i O da krthul ed'/i· 
vor Doktor hab ,,,.ri olma 

dan babasmın ytJrasmı sa 
nyor .. ihtiyar mezarma kendı 
ayağıle gider gibi. uzakıaşı 

yor .. . linne .nesut görünmeğe 
çr. lışıyor. oğul. idealine. is 
tikb}line doğru ... 

Baba rolünde llbdullah 
flnne rolünde Mesadet fev 
keiade ıdıler. Sa/ıh Muhıt 
din, Nivazi, Hakkı rollerini 
muvaffakiyetle . başardılar. 

Hepsini c11nd11,n tebrtk 
ederiz. 

Çulha 

/ık ve f aşistltk gırm si e . mevkii muuLLaga suud ediveren 
- ..1 ..1 • B ı navutluktaki Italyan ordu musaaue euemevız. un ar, gağfo.ra fazla. taı. ·'okuş,turup 

kendı memleketler ı için çok lan başk.umandanJığına ta- terazinin kefesi•de lıalit gai di. 

iyi rejimler olabllir. fakllt yin edılmiştir. ge sııtan.Lar da olugormuş. 
Bulgaristan, ne Rusya~"· -'"'='\\.~ - Yani, taza gai figatma 

ne llımanyadu. ne. de ıtaı- Fındık kabuğu satabiiıg;:e~'~'Ş? 
yadıı. Yapacdğımız şey va/· F - l!Ji melıaret • 

nız adı bir taklid heves ile İ Y Q t 1 Q r 1 - .Kemal Stıhir tiJalrosu 
değil memlekr~timizın yük· B için mükemmel numaracı bir 

e ediye tarafından bir sfk menfaat/arını tanhi l urtıs' I •. 
ananelerini, iktisadi uzvive çuva hndık kabuğuna ko· 

nul n 25 k f t f - l:Jızirn Daniş Egüboğl•, 
tl·,11 nazarı dı'kk;ote aıar""k a uruş ıya ın az. r 

"' u iahğından şıkazet olunmak . ı emel Nucü.'Tl.r, ondan sonra D. 
yapmalıyız. Kemal, Kazım Buluta!/, duha bir 

tadır. Başvekil. bundan soı ra (okıarırıı tnel\.tup, iazete okur-
Fabrıkaların f ı· t ordu u hazlflamak içın sarf aa ıy~ e tarken oe_vrıhut rıot bakarlark.M 

edıJen qayretlere işa ret et· g çuğı şu sıralar da fındık i;Öz.lıik tuk.dıktarını gördüm ı 
miş ve nwku u, Bulgar ı kabugu fıyatlarıo. 11 b1r mık SEYYAH 
mı/letı kendı oıdusu J/e if- tar ındmlm<!SI fctk1ı· halk - Arltası 3 de -

tihar edebilir, söıleıile bi ıehine ıyi bır hareket ola· 
caktır. 

tirmiştir. ----- -
Vavaran iki! 

D~ gcrh udt!d ye reisimi-
zın bu mesdeye el koyaca 
ğıoa şüphı~ etmiyoruz. 

Arnavutluktaki İtalyan Gazyağına su 
Başkumandanı istıfa t Ui kdnŞtffıİıyor 

Londra 13 ( a. a. ) -1 lia~kahar taratından pe
Arnavutluktaki İtalyan kuv · rakt nde suretile satılmakta 
vetleri başkumandanının sıh · bulunan gazlara su karıştı . 
hi aaziyetini ileri sür rek I rıldıgı şıkayet ediımektedir. 
iıtifa ett~ii haber alınmııtır. Nazarı dikkati çekeriz. 

IYENiYOLI 
Haftada iki defa çıkar 

siyasi gazete -
Basıldığı yer : Tnbzon 

Yeniyol matbaası 

Umuıni nt-şr ıynlı idare eden 

Bekir Sükuti KulaksızoğJu 

Re.ilmi ilanlıımı s.ıtıu : 

20 lkinciteşrinden itibaren 
10 kuruştur 

G11ııü ııeçeıı ııayıhr 20 kuruştur? 
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15 lldnct tcanu" 1M1 

._I A_i _I e_H_e_k_i _m_i_I 
Çocuk Hastalıkları 

Kızamık, boplaca ölc:sOrllğO, kızıl, kuşpalazı, 
çiçek. kabakulak, çocuk felci. 

s.t t.lr kmMlak .. ,. -k bir 
MaJ• ile laalbıfl 1f1H terlet· ••ll •• ten.allla• llletllll ka· 
tlar ıa lçlıtmelL BaJOÜll IOD· 
n teılellel• .. , .. eta..ı lçla 
klç1lk baataJI llCak blla ldr 
nttulr•r• ..,..... ıı .. , lllt· 
Mı ııreoet ••r••Jlab. Soan 
41a 111•1.ın ..U elacat ••reea1e 
ıeUM•ı• uur tıaıta ıalaa 
ııue b811eallecekUı· AlbDllla 
kalaarmca ıadall• asar nar 
111 plfmlt ,, u tul• bıu Hb· 
H1er UAY• etleoebl•ls; fakat 
çaJ, kabYe, taka••, bıalt& eU 
tat''11•• ••utlec .. u••ıs. 

811 Uauatt pıt ıldclhllr. Şld· 
•etU 1t1r tedaYI tamu tald ta
t11ıwıu11r. İdrarlar laeqQ.a ••· •1- o&u•b ,. lclr8Na alltl· 
ala baludaa- ..... tqe ÇOCll· 
I• 1aerıoa tetletaelldlr. 

Dezenfeksiyon 
Alil •e buran ataatalan 

Mılaal allf• ablacat bel •• 
kqat parçalana toplaaılaoe'rbl. 
Butaala ........... ~ ....... . 
•atltak kaplan ,.,. bllbdli 
bir .. , ................. . 
en.ı urur ıada •-atekte 
..Waelltllr. 

li"tı•ın odl•adu flkarkea 
tanedl tabaala ilk ilk .u.ı 
Jlka•k ,. a.pa ooaakllda 
temuta blllu•••lr u. .. 1111111 
pek .,... cllktal .. ~. ...... ,.u...... u .... 
to-••1111 eltallltl~U~ 
a..ta OOCl'I•• 
.. , ...... ı..- JC*lar· 

Qdlaıp • ....,...,.. lgla ........ ......... .,..., .. 
.. u va•11rlarlll ••• .,...,. 
aaaa 1.ııace uuaık babef"• 
ki tat1lJelere •• aaflllata alı•· 
OYL oıaucattll'. 

Kuıpalazı 
Dil• bir ıataaı ,. telallk• 

U laalbllk t• katpalUMllr. 811, 
huae&•dar bir çocak llutabjl 
... de klblıl.,td• ... ı.Mlf 
ldlllr Y8 ODlılfda •a paklar• 
4a-ipdee IS YaAlll MaUllr. 
Bam yak'alaıaa korkaallllar, 
tlad tlr•r•t •• lallfar u. Yl
ılllJel UlbMeı. 1llı iM nk'a· 
llataaklkl ... , .......... 
19Udlai gOrQlaQftQr. 8a lau
"111• t»iltwla muu olulu 
llba ooauaaım. Sefalet, •ltllk 
,, kir, ••leıla ,.,r11111aıa111. 
lllıMt blM&erlH daJetlllllk 
......... 1'llhı•• Mı llddat 
..... •bepleNlr. l&kbabaı •• 
... ......, ,... ıaaaar meftla· 
leri-. fOk Olur. 

&.11palma IMı .......... .. 
klaHler&e tep ... Jle 

--- .....,. "matta 
... ı..ı. Balllls twrfQa ot···· 

be MIU lakat ..... ... 
arn.aa ,. OUlrlrkea ÇI• 

._ .... Wıllb .....,. ile ,.. -.. ... .. ..,_ 

tlaba bııtaJıQ'ta Mfla•ııcıa• 
mu bulur •• aekabet ••••e
tlaln denmınca. batta n11a 
baataıatıa ııtaua.aaa ltlrbç ar 
IOUI bile elablllr. Balili ılt 

•• dlter bHı JIJecetlerle •• 
bulqır. Blaaenaleyb ba1taalll 
bqkalarını hazırlaaaa ı•••J(ı. 
lerle hiçbir alttHı olmuı pek 
mtıbl• ltlr nektıdır. Kmlu 
ollhıtu ılbl bu hııtıhkta ü 
pek barok blc dikkat goaterll· 
melidir. 

Araz 
Çocuk. bGtauma •lırd•lla· 

ua ı~iF•l etttal 11aıa h• 
talak llerUellif tleaektlt. batı. 
... o •ı>eJ bir ........ beri 
bem •rarmıt •• tler .. am 
im laalde leli. Bo1aadakl •e 
,... kotffldd•tl lufıvl ıu· 
Mler ılt•r Ye •tn ııpu. Be
latla. ~o ... bir •u• lekeli 
Ue MJU. IOAta da bllııl ... nt 
kllqaal * reak alu bit bil 
\MCllÜ&) satıQr ecler; o ba41e•· 
elkl9N. .....,.. 1111• ...... ki· 
OGk .W.. bataa ıırtlata <Ull· 
• oe•a••ue>. b11t1111 oatu. 
1anu (lnııaa dlfte.rlai), lla•~ 
ıeı• (tro11p). hatta rielere ta
tlar bUe ıeaif!er. Alet qafı 

JMaa pddeut " te..rtla '" we Mft.nllr. Bq•aallf'a km 
olla aObeW IUarb PUi fa· 
, .. UIUUflr· Bil Ulu.at ltü· 
ıua 18J1Qr eder, fau& bltlda 
bir bide b111wwa çocqu ııa. 

--- ....... teMa .. M· 
.... Uqiallka• ... tlualar 
Ha ara .u.rııa buu ...-. 
- &la Mıaber ıtrQlllr .... 
elae•••ı•taa lıık kqpal•v•• 
adi alt buaautaa (aqiae) 
araraat. KılOlllr. 

led•risi 
Çoeuk, ~u auau ., ........ 

ıüaua u.luca Ya&ı& &aıltetme
dea oıuuıJa lllef&ul olmak UıU
J•l 1cao11&daaaaı; aka M.l&I bit 
l.eifl)aiUI, belki tae kul1 YeJ• 
...,., bır •&ar baa&ahk ola~. 
as&ueaaleJ!l aumQa ouıuaa 

UMı çabllk ttu t&Ok&on •1lıa· 
caa& oluaa&191t. J::lu&aMala • 
UMl .. Ult &aJUa IÇia llfAI ... 
~ bit~ &alW1 ... 
..., edeı. 1'a&al llaAa eYfella• 
... vuaaa• &eeııt Ye .. o.. aıt 
eaaa aaer f41Jl cluealek&e etaet 
..... .. &otu ı•••laial ...... .. ,wa. 

Ba albia tedlmlu U... 
- •• &rtp, KllllllHK, kısal AVia 
laYllr• .auea ledltklere tllla· 
.U. ı&aıet o!uacektu. 

Çoad, ObQrlltku OaOD•e 
balu•a .... lllKUt •1&111IE· 
Ur. GOalere, burua ,. ajlla 
lllDOpla .-taelerl ••uap 
hrJatmulMaa llkıallat lfia 
bQta11 t..aa•l Mlrua a.ır .... 
u ,. o&oaobl& ıcwaıa takala
cüur. Sa1ta11 ... akfa• ıımae 
4 ~ (uttbodk) il .. 
le prpra J•pılacak. eller Y• 
,_ lllMe ltlr alaDeUade (ili» 
~ -..UQAQ .. ,. ....., Mı 

...,... tuııaaa. ratuu.cattar. 
Do&tor .... alaaaHI icap 

.... te81airlerl ltlMlarlı •• Mm 
llutaal&la ....... ..... ., ................... , 

..... \MoalY) ... kAflMle• .. .. -....... ~~ '-... ı.•r.-• ......... , ...... 

Sayfa 3 

Arnavutlukta ltalyan. hava f aikiyeti 
neden müessir olamadı 

1931-41 Uftmla bir 111- u lleıl ılrlltblllr. Fakat fit· ltalfu tı11uecllltlala ulu 
.m .... a leJrlml Ms ı• tana rl.._ IJI ,.tlt•lt araaat ki· at..-• oltl•tG•• uklamata 
ınmea• •lltbt: talar lfla ıtaıeaae l•klalın ıuaa 1•kt•r. • 

Şiddetli a.lr un tunaaı· •• ftlltalan raım. utl•Naa KuaabllDOI GraziJaai or· 
la •••faaaıa la ..rw ... t •• tarıpkllklaraa ta.ant •etil· •••u• .lılwı'ıa prp çOlt••• 
Ye ub11aaa aotOrll ataları ~. Yukanlaa uımtma •••· t•bll Hea aaıl b• QıtllaUlktlr. 
tübraat. Bular llerllellel• lelıetlen palf oı ... ubblan, Fakat adet iUltatlle tok ••il· 
••a• ederkH Mı tuartu •it· ••ktla •••ileri ,.,.., ki •ut ola• Yu•aa llava k11nttl• 
... llaft kanetlerlal alJlkQD MftÜD ...... e Jtallllue bU• rl. H Utlu taluaaulık IOI• 
ol•at• tam llaaprlarmlla •• laı da eıul kınt*latıarlHu terltlene ıosteralaler, Uk ıaa· 
1• ••JUalanaü tabrl• Mer· bba u ae•lll1etll t191U4llrler. ime ltılraılarıa kartw•cla çek 
ku ltlr tarafta• da Ueılleıaa Sedaa Olllatle kOprl betle1ea •lşkQl bir dgrumtla idiler. Ve 
.. ,ı enlu blrllklerlala •aralatb· i'nuaa il~• blrlllderlala ltelraular ata turruzlanRdan 
tı ber ıercle ita ltirlltlerla m· ita kOprQlerl ıta .. 11U1D1 ıalml lltlfade Herek kara ordalarıaa 
........ retlf••k •• bulana A1aau ta11•ncllerlala •• ,. ltilJllk raNııalu 1ıpablllrlettli. 
llerll .... lae uael elaa kara tlaı •••ekte muuu. B• ki· Bua ııpaaadılara lt•au 
onlu•au IHriae •lte•MIJ• -• Fıaam lltaklll blrllt- Yuu tara orduuuut.k ye 
çullaamat. Maun •ealek•tla leılala Ye kaaalMlı aakulla- ltlande. huenle ı•tlt•ekte 
lferllla• bloa•la laalta t0rkat- naaa u t.u,at ihmal Ye ıat· •• albaYet ltal1aalua kup lla· 
aa.k, •l•akalab luç e&met •• letlerl taıdlı. Zira tllaallitla mhkh ttlllu .. ktıtl aallaret
lalre lçla rapılaa ıkıalar .. lttllal ılnU. tan...ı. pike l•riala bD.ylk aaıı...ı bulutla· 
.... • • ...... eki ılntlM• tulam. .... ultul etmek ...... .,. 

ltaııu uldarmıulU IHI ..ı. Bua kaqalat Glrlce etnfaau. Hllllla bir taıanaa ltaııaa ba· 
halana be,.a as tok ,....... ki • ....,..,...,.. Haea '°8-500 •aeıblwa kalite lUMılle ı•ri· 
Patat Jlldlnll harltlala llaMt· ltaıpa ..,,.,....,. hAIWRW 1ltl. 41i1er tarattaa Y•uahıana 
tlNlll • 6811etl ~ Dk llUU blaa Y ... kara ONll· buarblı •• bando koruaa 
•il* altlllt ürbeleıle r.ı. taaa it• •Dcaalardaa tona- bahudakl beceıltllll Ye aer 
uırablw fublll ıor1•ltllk. lllk, ,.....,._ ı..uat 11rarlan ıeıdea fazla u ı•••• tlarbe 
Akil bal'9 bu,aatı tatınmaa tabak tellfletllek •• llerlle... ae udu tMlt olana olıu, 
Ywa •Dtlafaa ,. taarrlllUa il _,..,..Bak lluua•ıtl a.uu albau teü11lal uıltet· 
fÜll Ola••14bk, ........ 99 taJNllDI Jdv •· .... t Hl•klrlJll laJJU..c9 

Sldaa'u Almu tara onu- 1U1 IDan •I•" .. iti ra1lm a.ırat adet 11tıa1111ae raı· 
1Uua Jaklat••1a1 aomtıea ltaı,.. llaYaml.,,.• kalite ıu. .. ltal.Jaalan 1t11a•ala aQte· 
Fnw kOprQ ••babslın. Al- lııulle lflılWtult •eraek de aulp fayda tenaıa etl••ML Ba 
aua milli kltalanaua -.al Al· tllln •ıllldlı. lldll&e atlecetl de artat pek 
w tar,.,....._ U,... " Vakii lqlu. taıranalllll bet'-emeL Zira ıaa ıettl.kte 
lto•Mlan ile Jete 1UM1&er •• ••ra••llllblM ıerM. ••iM• lalllJatlf taıwaıere Ye Yuau
••aıa milli kltalan awk M ft pnu. 111•• '81n•ı•·• blara 199lror. 
uıede 110& ........ ..,..... 1----.... -------....;.--=-:..;.. _____ _ 
P9111er· 0albat1 ıtaı,.. .... Kahvede Sohbet 
kllft'etluilll kaUalllallla •• 
..... teftik lgla ......,.. tar· _....,. 2 ·-
~ .,._ atala u.1111. - Alıl ,_,, -.. " "' 
al aUc:lele ., ı•• SılHlr ~ .... _. y_.,,... 
.................... _.. ...,,. -... .,.,,,,, ı 

&er. O....._ ıı.oıı. olft? İt• - llaMf• Refil Tara/ccı. 
d• bllA ı•et lltbllpatl aa· efl...,. 11 ... ,..,. Y uımbıı•I• 
Ufala .... lta17aalaı bMl •• ,....,.,, 11.,,,,...., y .,.ııabıııJı11 
tara Oftlulanaa ıoı ... ık tir· a Mut./• &fiti• "HOH111,. 
le Canu, llerllJM Y ... Ot• tletlifi ıllııl alo,ılMIOtlı, ılttl 1 •• 
....... tellpoeMa aaltea• - Dili W..""'-ıı.. K .. 
JOIW ? '-'«tla ..,,.,. """-fe •Çll'IU• 

llaau ............. ,. ·- n .. 9' kanpk •etia.llr: ..,..,, .. r-..• 1""• ile lal~ lıir 
a) l&aıı• &a1rana11111.a. ,., .. ,,,. .,,,.,,....,, •• 

tar ldbal&e ıuifl .... 01la Mle - Ne •il ,., o.. Bdluılo, 
kallte lUltulle JDUek ~. U.6cı fltllp npell tloltl•r•alı, 

it) Yau•ıatar p~1na-1oı .. - -"- ,...,. ti• '''-ıü Ulallarl 

"'""' ..,..-., ı,,. ldılı terh
,.,, - lllı a..cır. ıifienaelc 

ı,.,ı,,. atrraııl•, •••" WNİN 
1o,,ı1111aıılar ı 

- Torllqi, i~i ı•ltlifi fi· 
6i 6oı çc.ir1tai• ? 

- lıte 1a.,,,; •prıulılc 
o/.,maı / 

- Dün ıaöa/a erhntlen i/a. 
tiıar anneler, çeımelerll•• n 
al,,,./c eolerlnin etrafıu ,,,,,. ,.,,,.,., 

- Bunu11 fo•tl•lı torofı. 
llemi•ctlc ıöıledifi• fllti ıepetl 
6cılıkaltlan tloltl•r•p golltınmalıl 

- Açılcıö• •••/ luıla•tlar __,__ "911' ,.u..n..ll J 

Fnamltna, Belflka •• ....... - Ewlld ..,.._ eoluüa b. Se1111ah 
Uldana tllftqa ... talara ..... l"""'."'--·-------..:...-----~~cr~.ı.:.;;;_., 

dlnı.r.i 1 

.. ...... teOlrlerlal ....... 
alllUlfanllr· a..aana,. ..... ....... 
amali, .atıeleria ...... .... . 
.. laMalanaaa - ... ... 

oa&an ba1u••••• .... olar, 
mira ita MIOll• llemlu>na111011 
h• de tlfa •eılel bıMtlar 
ftdlı • 

lht•rl•r re telkinler 
............. •tabkllr, 

1Hat1aı 1g1a ... ••auu ra1aat • 

Et fiyatları 
Belediye riy-tiadea : 

.Bel.ure baaa .... tS iMi lladjMlala 41 IMll htruıaa 
•Yllkaa 18-12-!MO ta.rlld-.. IUllaıea MltMllJe ae111ea1ace 
...... uıu ........ peat .... Miler kllOl•aa. (ıte>) t ...., 

•• U. .Uerlala peıakeUe Mil• kllOlua (25) , lleçl etlerlalll 
petikeaM MMı tllotw (81) t11r111 uud tııat to11uldapadaa 
lallıh•M Mllf ppwk tauplana .. an MlHIJafe •Utulllt 
allklaı ...ır• kaau• "lk4•l•rl tlalrella•e teczlre olaaaca.k· 
lan, •llkldlr&aıut; aarlataa fulaaaıa et maa..ıaa et•e11eleri 11· 
..... ,. laalkla ..ıaa11 olmak bre illa elaau. '-4 

~== Senelik Kongreye davet 
111a1aat1eı1 1t1a o .,.. .,..,, U A 
Çocllklar ba haatabklara tat.ı. mua yakkabıcdar Emaf Kurumundan . 
•lltlan ..... Jlflan w•11 12-l-HJ Paw rtaı Jıpdaeak id elae1eti iatilaaWllcle eb9fi. 
klf1 kM IJI olm•llnllatl• ..... r.t ............ illtilaU.. 19-1-9'1 pa:ıar flDI ........ t 19 u 
okMar ....... tlWr ....... ,. ,......_,, ... lilamaıa ...... ..,a,et Wa••ka 
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tlrlata. o.lan bwu • 11111 k 
...... olnulelerle • llaıta- 19 taknn elbise yaptır.laca = ==~~=== Devlet Limanlan İşletme Umum Maclarlaj'I 
Pfllll olu ll•rbull ltlr .. ı1 T rabzoa Şubesi Mcıdırlajilndeıı: 
........ .-ımımıl11lal il· ........... u1aa llofleııl illa pk t, paatoloa 'fe ldr bltet 
,......_ la&IM malt•t Ye a... olmak _,. ı• ~ tıilille rapbnla ktlr • 
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Y erlimallar Pazarı ,,. - ~ 

, ••• 6~v=:~~!~~~~efbumu· t ili]\[ ıııfl5 lfılAll" '' liS iO ŞAP ALARI j 
nu anatına kadar idrak eden ŞAPKALARIN EN ALASIDIR ! 
h:t~:~~'1bir i~~t~~n:f :m::. \ . 

Yerli mallar pazarı f 
yaloız geçici bir rüzgar. ha- 1.. Satış yeri : Harun ar 
fu~ ~~m~-ı· _ ----------===~==--------------------------~~ 
melidir. il1R11211R1t~·~~DıQ~s.~~~ Ko··pru·· ı·nşaot eks"ıltmes·ı 

ihtikara sed çeken bu 1 Ô liiill " -..ıı • ır; 
pa:arın U'IUO seneler mühim K y ve BAHÇE SAHIPLARU\JA ~ Vila}'et daimi encümeninden: 
rolune devamı şarttır. Umu .I!';; • • 

mi harp içiode ve umumi ıl Fındık, Mandalına ve saır bılcumle 
harbden sonra özlenilen bir meyve ağaçlarızi 
piyasıanm teessüs etmiş olma- 1 . . k f 
dığınıitirafetmeklazımgeıir. ~ Bol. lrı, Tabii Ko U U 

İlôn ~ Meyve vermesini isterseniz 
Trabzon icra memurluğııodıo: Sizin için hususu hazırlanmış 
Açık artırma ite paraya çev· 

rilec~ıt fa yrimeal.culun ne oldu~u: 

Ayvasıl mahalleıiode: 1 1 
Fevkıınl Uç oda t8btaoi bir 

yer e•I bir sora bir mutbah ve 
hnlu. ve moştemilat ıaireyl ha- 1 1 
vl ~ir bap hane. 
Gayrimenkuiun bulunduğu mevki, 

Trabzon - Giresoo sahil yolunun 16-f-0(10 - 60-l-260 iııci 
~ilo"""t•eleri araaında 9114 lira 80 kuruşluk keşfi mucibi 3 adet ke
me lı itöp Ü ıle 50 adat buzmenfezin inşası 29-1-941 tarihine çatan 

Çarşamba g-ücü saat 15 de vilayet makamında toplanacak olan daimi 

encü nende ihalesi yı-ıpılmal: üzre açık eksillmeğe çık.arılmıştır. .Mu
valckat teminatı (683) lira (61) kuruştur Keşif evrakıuı görmek. isti· 

yenlerin herg-üo daimi encümen kalemine ve fazla izahat almak iati· 

yenlerin vılayet aafıa müdürlüğüne ve ekailtmcğe girecek olaolarııa 

yultarıd yazılı gün ve saatta te'minıt makbuz ve mektuplarile daimi 

encümene müraoutları. 1-4 

Yazıhane, Koltuk, Kütüphane 
ve saire yaptırılacak 

Trabzon Gümrükleri Müdürlüğünden : 
miooa zevcesi Sıınye yesari 

Canibi yemini doğramacı Si- 1 1 
Abostol o!lu validesi banesi Gtirbulalt Gümrüğü için 1375 lira muhammen kıymetinde yaaı-

arkası haci Murad oğlu Yorlka (i i hane, koltulc, te!efoa masası saodalya, kütüph oe dosya dolabı ve 
hanesi •e behçest cepbesi tariki ~ ~ 'laire yaptırılaca\!'ındao talip olaaların şartname ıve krokileri görmek: 

hal ile mahdut B k k H ı ı • •• b ı ı il iizerc Güml'Üj!"e müracaat etmeleri ve ihale günü olan 3-2-94! pa-
Talttir olunan kıymet: 1 ere et mor o - tıpı gu re en- zartcsi llatlt 9 da müdürlüğiimüze mü acutları ve roünakHaya iştirak 
((00) lira. 1 1 1 d"d 1 k k il için yüzd" 7,5 P"Y akçası olan 103 lira 12 kuruşu veya bu milı:dar 
Artırmanın yapJlacatı yer' I nlZI Şlm 1 en mut Q Q U Cnlnlz 1 tahvilatı gümrülc vezııesıns yııtı mala?& ilan olunur. ts-18-25 29 

ıü•, ... t: 
16 -2- 941 Cumartesi saat Bu mevsimde istimal · edilen gübreleriniz o • 

10 de Trabzon ıcrtt daıreıtiııde · ~ 1 E ı • S t 11 A 

Şar~n~m~~uı:.aylr·i~=~~~~~~:::ır~~i ili ağaçlarınızı kuvvetl~ndireceğinden hasta- . rman mva 1 a iŞ anı 
baren 940·30 No. lla frabzon Jcra 1 lıklara karşı mukavim olur. 1 o ç . M-d·· ı··" .. d 
d • i r 8 8 i nd e muayyen numara • • • rman evırge u ur ugun en : 

aıuda lıerke&l.D. görebilmeli için açıktır Bereket gübreJerın en kuvvetlısı olup c· l M ı. .A 
IUl.ııda yaz.ılı oıanlardan fazla maıo ıos Hı.ccaı in.darı muhammen vahit fiyata 

meye v, 940-80 dosya numaraaıle YI 0 Q OŞ Q QU re IS emez L,,dln 212 000 2 
mat almak iıteyen!er, işbu şartnıı 4 ı d h b k •• b • t 1 M3 0 3 Lirli Kurus 

.:nemııriyetımize mruacaat etmeHdlr. 90 
2. Artırmaya 1şill'ilk için yu.karıdıı Sallş yeri : ,,..... 1 - Trabzos 'YilAyetioiu Maçka kazası dahilinde Kl'aDU Ol· 

yazılı kıymetin y1l.zde yedibuçnk Kı·tabı' Hamdı· ve ft."ahdu m li"'lrı 1 ınaoıodan (212) Metre mlkılp mikdarında kerestelik satışa Ç&karılmıştı 
ulebetinde pey veya m1Ht blr Bakanı o f Y 1 " " 
emı.nat mektuba tevdi edllecektır(l24) 2 - Sıatış 3-2-941 gUnü saat 14 de Orman Müdllriyetlr 

3- lpoteksahlbialaca.klılarladlğer !!:'~~.._... ~ ~~ d•;iresiude arlarına ile ynpılucilktır. 
alA.kdarlaruı ve irtifak hakkı eahip ...., ~ a - Heber Ö. Mamul Metre mik.ibının muhammen fiyatı 2 
lerının gayrimenkul tlzerindeki hakla taabhüd11 bakı kalmak llzere artırma mflmurlyetimizce alıcıdan labt!il oJn n' • 

90 
k t 

rını htııinsile faiz ve maarafa dair maddA ırnın llrit · · uruş ur. 10 gün daha temdit ve 10 inci giinü ı.. 1 
olan iddialarını işbu ililntarihlnden ayni eaata yukarda ıtllRtıırilen Oııyrirr.enkul 4 - Şutname ve mu-.ıı.ıve enama pl'Oj"leri Trabzoa Ormu 
lhtibareo o.utıeş gttn lçiıı.de evrakı yapılacak artırmada, bedeli sat•ıı lıte 16· ı · ~Ml tarihinde Trnhıon ic•a MUdurıyt>tindt! yerlerden alınır. 
müsbıte!erile birlı'kte memn~tyetımı ..... memurlu••u odasında 1°bu ilan \'(' ........ yenin alacağına rüçhanı olan di~er " " i - Muvnkkat temloı.ıt 47 lira JO kuruştur. 
ıe bildirmeleri icap eder. alı:si hal alacaklıların o gayri menkul ile temııı ıı-tielnll!'ln Artırma oartnRmesi <tah·" 6 - S"tış uuıumıdir. 
d<' hak!arı tapu ıllcillJe sabit olma •tnıh .. tıJArıojh IHln nhırım -. edilmis alcakJarınıo mecmuundan fazla , _____ _;,. _________________________ _ 1-4 

--=-..... ~~----dıkc;a satış bedelinin paylaşmaeından ya çıkmak şartile. en çok aı-t,rana 
hariç kahrlar. ihale edi!ir. Böyle bir bedel eld 

4 üösterıJe günde artırmaya dil ih 1 ı 
;ıtirak edenler artırma ~artnameeinJ e me:ı:ee a e yapı waz. ve utıe 

Gayrimenkul satış artırması 
., talebi d11şer . Köyd 

okumuş ve 111zumlu maıumat almış 6 Gayri menkııl kendisine ihale 
Mivkıi Ciosl Umuını M. N. Tamamının 

ve bunları temamen kabul etmiı oluna.ı:ı kimse derhal veya verilen 
ad ve itibar olunurlar. 

5 Tayiıı edilen zamanda gayri mühlet içi.o.de para~ı vermz~e ihale 
menklll ttç defa bağırdıklan sonra llararı feaholunarak kendalden evvelen 
eD çok artırana llıale edilir aııeak 
artırma bedeli muhamen kıymetin yl1kaek teklifte bulıına.ıı kimse arzetmte 
yilzde yetmiş beşini bulmaz veya oldugıı: bedelle almağa razı olursa ona 
satış isteyenin alacağına ruehanJ olan r a :ı: ı o l m a z v e v • 
diier alacaklılar buluuupta bedel bulunmazsa hemen on gttn mdddet 

Bilytt k samaruksa 
)) 

~~ 

Fıaıklık :w;a6 hisşe itit>adle 19~66hieseei 741 
" " " " " 1299 
" ,, " " ,. 942 

Bahçenin 4 hisııed" 3.1; 1ıiı;sesi 1297 
)) 
)) 
)) 

Vaalloğlu Çahlığıo 18 hisse itibarile 15 his. 9-l-i 
it .. 74:.>. 
• • 943 • • • " • • • • • 

Defterdarlıktan: 

,. 
,, 

" 
" 
it 

• 

919 
919 

18:i8 
1838 
2757 
919 

1838 

mesalıası HiHe K. lira 

M2 23 50 

" 
37 ~5 

" 
60 50 

• 109 40 

" 
25 

" 
11 

" 
1ti 75 

bunların o gayri .:xıenkul ile temin le artırmaya çıkarılıp en çok artırana 
edilmiş alcak!arııun mecnıuundao lbı\le edilir. iki ihale arııınnc!aki fark Yukarıda cin "" evı-ı fı '\'azılı gay imenlrnller bir ay müddetle ve pazarlık suretilc satışa çıkarıl•ıştır • 
.ıulaya çıkmazsa en çok artıranın ve geçen gilnler için yüzde 5 ten İbale 13 - 2-941 tarihıre mroüsadıf ~erşembe günü ııaat 14 de yapılacağından taliplerin yevmi mez· 

heAap olwıı.ıcak faiz vıı dij{er zarar kü d - · 7 50 t k 1 l f d l 
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