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Haftada ikl defa ~ıka • • Sıyasi Gazete - Traozon 

Yeni 
Yılınız 
Kutlu olsun ! 

~~._.......:..:~~--~~~-----~----

Amerika Cumhur 
reisinin nutku 

lngilt;;;~ 
Amerikada 

Nasıl karşılandı --
Rouveltin gelecelc hafta 
~•receti m e ı a j daha 
boyık merakla 
bekleniyor. 

·---
• Siz pçnlak brr hitabe ile 

Amerık9lıfarı birleştirdiniz 
bütün kuwctinizle size 

muzahiriz!. 

Londra 1 ( a. a. ) -
loııdra iazeteleri Rmveltin 
•utku bakkıacla mutalia 
Jlrlterek birçok altiialarını 
llaıtkua teairiae tahıia et 
•itlerdit. 

Nutkuıı etrafında yapı· 
laıı tefsirlere dair Amerikan 
ı-zeteleri muhabirlerinden 
~- telıraflar bltiin Ame 
~a halkının, reialerüıin ar· 
llllQ&ada bulunduğunu rö•. 
termekte ve Amerika efkirı 
~lllDİyeainin lngiltereye ıe
llıt •ikyaıta yardım yap•I· 
~Da taraf tar eltlu;unu 
...._t etmektedir. 

Deylitelıraf, Vatinıton 
-babirinden aldığı bir tel· 

Avustralya 
Bu harpte 
Ne roller 
Oynadı? 
Sidney 1 ( lf il. ) 

lf vııstralya bahriye nazın 
llvustralya bahriyesmin 
TJ'O senesindelci büyük bd· 
sıırılarmı bıhiı meYruu 
ederek demistir ki: Bir tek 
demir kaybetmedik. llvu>
tralya b•hrivesi bir düı· 
man kruvatörü bat1rmış bir 
çok düşman deniz11/tısınt. 
deıtroy~rinl ve torpidosunu 
tahrip et mis. blı çok düş 

man tayy•resi ;üşürmüs. 
birçok ticaret vapuru z~p

tetmiştir. Bundan baslra 
lf vustralya bahriyesi. tica
ret gemileri için yüzlerce 
toDçU hazulamışt1r. 

Yunanhlar 
1000 esir 

daha aldılar 
Atina 1 ( a •· ) - Dilre 

•kıtJm neşredtltn 65 numaralı 
te6llf: Cepheni,. muht•li/ nolcl• 
'•""'" mesut bir ıelciltl• ndl 
c•l•n•n mahalli harelcut ,,ı,,.•ı · 
t•'· Bina•n sigatl• eıir el•ılc. 
Bunlar araııreda lcarmag "' ıu· 
iagları il• hirlilct• bütıJn 6ir ta· 
bur vardır. 4 t >p, ilrçolc otoma 
tilr. ılldh, laae1a11 to,ları v• meb 
sul malzeme itina"' 11ttilc.. Bir 
tlüıman mü/r.zesi bir laarelctt 

.,.._ - Arkw 2 de teıebbüıil•ıl• bufa,.maı i.- de 
-;;;;;;;;;;;;:;;;,;=-=======;;:;l mü teati ali eıi' ve techiHtını bı· 

Vilayetin ralcar•lc Jaı•t•!::.'""· 

T8'ekkürü 
/Jcincl def• olarak 

1•Pılen l'dsif Korunm• 
deoemesinde gerek hal . 
lcın gdstermlı olduAu has-
$ • N 
•sıyet ve yalcın alaka. ge-

'•k$e b1ı1 işde vazife •'•n· 
1•r1n muv~flakiyet/eıi ıük 
'•nla k11y•11 de>ğero'du4•n· 
d._n Villyetce •/enen teşek
lıur olunmalıt•*"· 

- ~ 
lngiliz hava 

Kuvvetleri 
Londr11 ı ( lf. il. ) _ 

61renll•ıııne ö /. . 
h• .,. lcu fi re nq//iz 
lı netleri dü• ll«•lrl 
ena h•v• ı11rt/11r, dı . 

•utat '••llyetler;,,;:•ı:ıle 
lunm11mııl11rd1r. u-

-- ...... o • ....._. 

T aksil" yolu 
Pek bo 

bir te1r· zuk Ye berbat 
ta al alaa taksim - llaa 

• 1•1uıaaa batlaaclıtı Y•pılmaaına 
rlbalıt11r.' •-.ıuaiyetle ıa. 

Yılbaşı 
Ve balo 
Yılbası olmak miinase

betile dün öğleden itibaren 
devair, müesseseler .-e mek
tepler tatil edilmiştir. Mek
teplerin talili üç gün devam 
edecektir. 

Dün yece Halkevi si
nema salonunda Mmtaka 
Komutanhğı taraflndan bir 
b•lo v11rllmiştir. Balo gece 
Yllf/Slnd•n geç vakitlere 
k•dar neşeli ve eğlenceli 
bir hav• içinde devam et 
mişt/r. --

Fındık 
Satışları 

Fabrikalar mal kırmata 
başladılar 

lllmany•ya Yapılan fm 
tide sallı/arı üzerine piy11. 
sada bir canlı ilk ve faaliyet 
g6rülmektedir. 

Fındık fabrik•ları f aa· 
llyetege~miı oulunmıkt•d1r. 

Valimiz 

Şehrimizde 
Hükümetimizin 

Yeni Valimiz muhterem iktisadi tedbirleri 
Naci Kıcıman bu ıabala <>-------
Akau, Yaporile pbrimize T b M h I 
relmiıtir. ra zon a su ve piyasası 

Vaporda Tui General .Son zam•nlara do4ru I '' bir tetkik ••vzuu /~/. 
Hasan Atakan, · Mektupçu, hükumetimizin •ldığı ildi· HülcOmetlmlzln bu bah/•te
Parti, Belt.diye Reiıleri, Ja•· sadi t•dbirler eve/kilere nis- ki g6rüş re başarma r kur
darJ11a Alay K omutaaı, Mat· betle d•h• geniştir. /Junu veti de t•m s1tasmd• ~ıltlll
buat MümesailJeri ve daha •11ha güç/eserek ve imkan· tıyı ortadan ltald1t•n ve •o•· 
bazı zevat taratıadu kartı· sızlıkl11rm !erkine çıkı/ara 111 fer11hllk rer~n teşebbüs 
lanan Valimize iakelede bir h•lkımıza ve lftüst11hsilimlze ve kar•fl tatbik mevklln• 
lnt'a aıker aeli• resmini daha engin refah ufultlan konuldu. Es•sen d•hllde 
ifa eyl~miı ve Naci Kıcı· açı/jığı ıeklinde tefsir e1 istihlakine şiddetle lhtlyı~ 
man burada~ da vaktin pek /emek yerindedir. Bu hayır· hissedilen fmtllğın ıar! $il· 
erken olması~• rağmen keneli lı ve memnuniyet verici hası tış pi1•s•lar11 •tl•t• 
lerioi karıılayan Hlikilmet hamleler •rasın•a istlhs•I lcıpantr bir razıy•I •ltlı. 
erkinı, Parti Vilayet idare havzamızı a/ak~dar etlen iki Bu noltltıdı11 balnltlılı tık· 
Heyeti, umumi meclia ve Be- mühim m•dde bu yazımızı dlrd~ fmdık mahsulünDn en 
tediye azaları, tqekkiller mevzu teıkll ediyor.. fevkall•e zam•nlard•. yani 
mümessilleri ve bazı tüccar- Malum oİduğu üzere en 'ok verimli olac•lı der
larımı~ıo ellerini ayrı ayrı VJ/lyetimizin lkti•11dl bün· relerde bile hakiki ielerlnl 
aıkmıt ve bunu mllteakip y • s i n i • y 11 le - daim• mult•f•za edenlt 
iıtirahat eylemek Ozere doi· ta tut•n fındık ve tütündür. çok emin blı istikbal k.
ruca vali konatıaa hareket Dünya kınşılclllı karşısmda zındığı glrülür. llrtık, bu
etmiflerdir. son z.ımanlıra kı••rfmiık ıüne kadır mahdul m•h· 

Akau, fartınalarclan do. m11hsulümüz hıri,teki müı· reçlerde siJrülen bu mi/il 
layı Oç ına teabhurla ıel · terisini ~kler razlıette el· mahsulln dalı ver• si1•ıetl 
miı Ye saat 7 de limanı· de kalmıştı. •und•n •oıan taşıyan ıki s11t1tlik bir telg· 
mııa İDmiıtir. m•ddi sıkmtılıruı izt1rıp raff bund•n 8onr•k11tı,•t· 

- .. • ••h•61 genlılemlT• miJTlt1/t le tabi lralmay11ca41 •uh11/i-
100000 Fıadık Fı.lanı ı bir r~he 11rzetmiye bışl•· k•kt1t. Hüla•a ol11r•k de· 

//el •'.'"" /,..w. k ... ,. içi,. mııtı. M_•m•fl d~n>:• plyı· nilebilirkl, biz fmdı4111 r•· 
Fıretlılt. /ıtlaru m•6•g•-.ına ı•l•n •a llemı•de degen müsbet ğından ve küsbesinden I•· 
Zir•ct m••llimi B•g fala/, O•- olan fı•tlık mahsulümüzün !ifadeye karar vererek s•ıl 
ıog ~•ç•n •~ne oltlufa 1i6i b• tale~ kapılan yine ıcıktu. sahasmı bulduk. Bunia• 
oılJa ı•ltrtmr~d•n, 10!1~0 fiJan llncak ge,en serJeki stokla başka da h•kik! dtü i / 
mubagea •lmrı "' ıkı laoftatllr b L' .. :1•" n 
varaJ•ni;Je ltülcilm ••r /. t u sene"ı •altıulün teşkil verenleri de müşteri ol•r•k 
nı .. en " l· tti"i b - -k - . 
nadan ıevlc•Jilemlı•relr. ıunantia e 1ı1 uyu yekun lcaışı- k•bul uerız . 
bclclerr .. lct• •lan fiJanl•r 'ilnkü sında lüz~m/u tedbirler ıhn- Tütüne gelince ıüksek 
vapurla •• ··lceJilmillir. masını ıktıza ettiren bir hültümetimizln bu mahsul 

( Yeıilıir .. on) vaziyet mevcuttu ve bu esas· üzermdekl müdah•le k•r•· 

Sinema Müdürünün 
Cevabı ve Cevabımız 
G•uttnizi11 25 -12-94() ta 

rile •• 2753 ••ıılı naıhaıııun 
ilcinci ec rJçüreci ıütu .. /t:ırı11tla 
•İM••'" ıarlc•ı•lılc 6aşlılc.lı ı• 
•ııı •H/l• okatiam Bu gasıtlcı 
iarls 6ir ıelciltl• ıou b t•n 11oi 
1• ıazıreı11 tamamil• bir lcaıtl• 
w /•rea 11lg•t11 iıtinal •tlil•r•lc 
ıaa1lmaıtlır. O.\ugacularınısı11 
ıika,.ılerin• ot/•tlll•n oe '"''!la 
••a •l•n cilı•tl•rl, bir lc•rr• ı•· 
rtntl• ••,ılocalt. l•llcilc•tla latılıi 
lc.t• U!Jf•n olup elma,ıfını 1•• 
611 •imale c:e •na pre ta• N 

lt•kilcalın if atl.,i olan 6ir la••· 
Jiı wr•alc ıaul•cilllt. N 611••/
lılt. .,,,.,11. dalaa •uH/ılr. ol•rJ• 
lr.1V1aatluegim. 

Y ••ıcla ılr•l•re ,,..,,.ı.,. 
i•ah •'il•m ';;•celı icatlar ı•ıalfllr. 
sı ... m.mı• .'a /el,,.,.,.;,. ı ... 11 
n•/ıl r•nciJ •"bıa•111i1llr, Je,Jı 
g•m•miıllr, •"'a abıa.,,.ııtır. 
Efer 6öıl• ~;, laal .. 1c. ola•'"' 
111e•l•lceti11 f tt/aul• gatlelt!Jimi• 
•mnig•I w a.a,lfitrrl•ıe Mr•• 
t•r•'""• dı1srıee/ı lap .,.,,;. 
Ç•.Jcil; laer oataıuiaı '- f16t 
alaNIJ• laül..iim•timi .. , poltıl•I· 
•• 'tıima mıJrGCGflf •tmiıtir, •I• 
ıntlul• lad.lıdır, ıerlwtlr. Eıaıa 

emnig•t l•ılcllatı, •muma açık 
olan ia ılbi 11•rl•rtl• OHJllltll 
temini içi,. Jaima miiteM•klcıs, 

ticıi,,.,, •ıanı/c hulure111alcta'" 
Bu itibarla ıazıt•niztl• çılca~ 
• laae1atliıi11 laakilıc tu ugp11 •l
•atlıfı lc•ntlilillnJH a11leıılmalt.
t•tlır . 

P"Tlaolc lcaJar kôfı'a loca 
rıumar•ları fG~ılıgoı, •ireematla 
para elını!lor wrilig•r lcimHni11 
laalNri ıok Jenmelt.teJir. Halllulci; 
ılre9111alar ve •m•all grrl•rd• 
lcaa• lt•lt.l•l•ri11• iıtiıeacl•11 
611•1 lc•ıilir .,. 6ıı llil.tl•r lca11u· 
n•• ılıt•rtlifi rı1ıumları llatiH 
•'•'· Daima lcoıdrol •lluıcla 6a. 
lu11are '8 leali11 ıılul11tl• 1c.,,.,. 
lılfflW'i ml•ııltl•alrel lc•lla11ır. 
•• /aafMll/ıl wrea •• fG fHtllt 
.,., 6a cil••ti ltlr•lc .tmiı olıa 

'''· l>ögla 6ir laarelceti11 Nlcı ola· 
•ıgacafını dala• na•ld•• art· 
l•mıı •l•r'•· 

Si11•manın lıti•p lr.aiiUgdirt· 
'•" fasla, lae111 ti• iir •iıli tla
lttı. ln•u ıirdili •asılııor. •irin 
,.,,,.. ilci naııl 11tar / aa ••· 
"8l•ı•ı• ki• lr.fllli o/.,. SoM• 
ia m•ml•lc•tire l11tinaı111 oe 

lnal6at1111, ııl&let ''"''"""' ,.,,.,,. 

"bütün müsf ıh•ilierl mım· 
nun etmiştir. Harman rap· 
mak için birinci rasıfta ol•n 
Trabzon tütü•ü ve tütün· 
~ülüğü hak kesbettiği dah• 
ııl bir piyaı• bekliyordu. 

Bizim mıntak•da tütüa· 
c/Jlük çok eski bir meslek· 

lır. Müıtıh•ilin b/Jt~•indt1 
birinci dereced~ ge//r mıd· 
desidir. Böyle olmakla btr 

raber ıatıı h•yatının devam· 
11 bir memnuniyet kaydet· 
tiğ/ g6rülmemiştir. ~en/le· 

mez. llncak esa$/ı olarak 
:nlclş•fı. memleketin iktl••· 
dl bünyesini kuiretli elintle 
tufan hüküm~timizln mü
d ıhaleıine muht•çtrr. au
q in bun• d•. bu biJylJk 
y"lrdıma d• k•vuşmuı bu• 
'u 1makt•1ız. Hükümetiml· 
z '.1 111üdahalesi tütün fly•t· 
l._rı•ı yükselt.cektlr. Bütün 
b r vuzuh halindeki bu h•· 
k kdtın tecellisine yak;n 
g inlerin şıhlt olacağmd• 
a :;la şüih• ve tef'H•üt edl
lt nez. 

cemal RJzo Çınar 
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1 :Cogô.. "\1k:çs. 1 1 
"'--------

Y ni yıl u n. 
Bir yılt dah ı geride hı- A rika Cumhurreisi 

rakaralc, ,eni .-e taze bir 
yıl• gfrİJ'oruz.. çok mühim bir nutuk 

Mev,im bdlümlerhıin, s ö y l d i 
Kışa rastlayan tJyhırmda. 11 ş . . .. . u:ı ıymanım Y"r 
Tabiatm cılız ve sade dek.o ki, milleti izın büyü p ek 
rundan, ruha dolan kasv ti seriyeti, benim t ıf e•tiğim 
bir zaman sıçravışill! ümid yol'un en az muhat r lı ve 
v• sevince çevir(Jbi/iyoruz. dünya iu hu için en çok 

8u sıçrByış. ıhtiy1Jrl1Jy;ın Ü'Ditl' yol olduğuna kanidır. 
bir yJ/ın zevaline ad/at ırk.en. Ruzvelt, dem o rrıai ü· 
yeni doğan bir yılın Kemo çlafilcrinin Anıeri~ a ın hnr · 
/ine ümirl bağ/alıyor be girmes'ni d v il, kendıle 

B:r hahza için kendimi- dn t"'yyare, t n , top ve 
ze dönCyoruz, duyduk/an- J p verme ini ist dıklerini 
mız ned;r? Gidenle, ömrü- ve bugün o mill ilerin b şı-
müzden giden bir yaşa, na gc en fe!ak tin, yarı 
ince bir telehhüf ve sessiz, Ameri ahlann başına g l · 
müteveJckil bir heyhat 1. meme i için bunların eür'at
Deqi/mi? · le bu milletl~re verilmesi la· 

re gelenle. yeni çeşni· zım geldiği fikrinde bulun· 
/er. yeni müjdeler. yeni doğunu resmen beyan etti· 
ufuklar ardmda koşm1ık. ğini söylemiştir. 
ilerlemek istiyakı. muvaffa Askerlik bakımından İn 
ki yet cehdi· ·. giltere ve Bri tanya impara 

Bir yeni yıla girerken. torluğunun, nazilerin dünya 
qerlye dönüp. geçeni ibretle hakimiyetin karşı bir miı· 
görmek. m11ş12ri vicd mn dafaa kalası teşkil ettiğini 
s~sine uymaktır. ve bu mill t ri , ins n ıe 

Böyle bir bakış. ibreti caati tarihinde ebediyen ya 
izzet bilen için zaruri ve i yacak bir harp verdıkle 
hayırlıdır rim sôyliy n R isicu hur 

Ömrünü ma a iZ b r Am rık dan bır sef ri h ye
1 

isre.fla geçiren ve göçur n gond rılmesi ist~nm diğıni 
bedbahtlardlf ki. bu gıbi ve hiçbir Am rı a rec lünun 
hül6saludan uzak v i<dyit da böyle b r t vvuru ol 
sız bulunurlar. madığını tekrardan ~onra, 

Çok yaşay;ın. çok hı/ l11gHtereye yardımın bir his 
mez; ,aşdntlan günler d~ğil. m sel si değil, fa at ask ri 
bilinen günler yöş~mr. mütebassıslaruı mütalaa arı-

Geçen 1940 yılma ağla· na dayan n realıst bır as 
yarak grrmiştık; ErzincBt1 keri si as t m lesi oldu 
felik~ti kalplerimizi ytık- ğunu beya etmiştir. 
mıştı N hay t R isic mhu , 

Yeni yıla sevinçle gm N k 
ut unu u sôzl rle bitir 

Yoruz. lstiklalimizd .nemin. 
miştir : B z, d mo rasının 

istıkbalimız•en emin olar k. 
btiyük t zgahlar nı ve mü 

~===~·==='=Ç=U--....,L=H.........,,A=ı hımmat fabrikal rını t şkif 
Y • t • • t • • ı cdec ğiz. Aynen s nki harp· 
enı u un r te imişiz gıbi aynı aumla, 

Trabzon ve Pul~tane'de aynı sür t e ve ayni va an 
1940 tüiüu ~eb::ıulünnn v~. p rv rJık ve f d karlık his 
zio koİıtrolO sona ermiş ir. sıyatil vazıfe e ımız s rıi 
YENİ İNHiSAR mamız Iaı.ı dır. 

lngı t r ·y buyük maddi 
BAŞMÜDÜRÜ yardımda u unduk, ve is-

BtJy Reşat Köprülünün tikbalde daha büyük ynr 
l<.ocaeline nakli hasebıle dımda bul nacağu. lngılte-
6ÇJk bulunan. lnhısB.rlar reye yardım azmınde hıçbir 
Başmüdiırtügü'Je, Erzurum durgunluk ukua gelmiy c k 
Başmüdürü Brıy Cem No, ı tır. Dıktatörlerıdhıçbir ~om
taym olu muş ve evv / ı bın zoou bu azınımızı zayıf 
gün gelerek va,ifesmeba3 !atamayacaktır. Mibverdev 
lamıştlf. l~tJerinm bu harbi kazana· 

Yeni Başmüdürümüziı mayacaklarına iymanım var 
hoılar, basanlar diknz dır. Bozgunculuk ıçin hiçbir 

Y.ENIYOLI 
Haftada "ki defa çıkar 

ıiyasi gazete 
Baaıldı ı yel' : T ab&on 

Yeniyol matbaası 

Umumi n riyalı idare eden 

Bekir Sükuti KulaksızoğJu 
Reami ıliaların aatırt : 

1
20 lkinciteırinden itibaren. 

10 kuruştur 
CHall m .. ,ıı r 20 kuruttur 

mazer t m vcut d ğildir. 
Ümıt için çok iyi sebepler 
vardır. 

Amerı a b;rleşik d•vlet· 
leri reiai s f ile sızl rd n 
bltüıı müdafaa malz mcleri 
·istihsahmızı artbrmak üzere 
bu mili ga ti ta p ccıi· 
yorucı. Bu g yr ti, s vdiği

hilrm t • e tiğim'z ve 
etind ~ unmakla ifti 

har duydoi'l uz bu millet 
adma talep ediyorum ..... ,, 

Yeniyol 1 ikinci kanun 1941 ..... 
Ş hri 'zde <İ 

F 
" 

sız 

Konsola~ h n si pyarıgos nda 
k ndı z nan num ralar 

Ş hrimizdeki Frnn ız kon 
sol sban si dil Q gün me· 
aai ine nıhayet vermiş, elin
d ki evr kı Zo gu dakt ki 
Er nsız onso o ne ine 
devı tm k üz r ap nmışt r. 

Fr n n o o hıt e · in 
T bzo da ilk açı 

100,0 o 
Lira ·K ıan ~ n um r 

597.l9 

50,0 o 
Lira kaz n numara 

L rind olduguna gö e, umu
mi ve istıklal h rpl rind ki 

beş alt en lik l p nış d v 1 
resi mü tes a, yüz o uz 
dört sen devaın ı faaliyette 

260936 

o.o o 
Lira l·az n numara 

260849 

30,0 o bulunmuştur. Komıolos M. Mal
za ın t k9lütc sevk dılecegi 
ve · akında İshmbu a gide· 
c ... gı ha er: alınmıştır. 

Konsoloshane katibi Kam· 
zi Zonkuldakdaki Fr nm:ı , 
konsoloshane i katipliğine 
tayin olunmuştur. 

Hav& açtı 
B ş, on güı d~n beri bo

zan ve 50 ğuBn h va/ar. 
dun kş 7'1dFJn b ri a ~mıştır. 

s· 
c 

m 
iV 

- B tu - • ı 1 d• -
ıle mük,.114 ol n rıangi ıesmi 

d zire u a mıi~aode ed '' Bi~ 
bôvl bir fıkre kapı ıak, bunu 
yopmagcı il'f {,~üs etsek biltt 

m mlekt1cin ve mıll tin huıu,.ıı· 

nu t mın il muk llPf o anlar 
bu a n ı ıl göı. qc1rnar ve nasıl 

uz.tft! inı w lıma ederler 7 t1e 
qozt sa'ııbı b 11un mumkün o up 

o , y cagır.ı n stl olurda duıün 
mez? 

H r ;ey en rvu l biz fJu 

lir magı ır g çım ıu::ısıt ,ı;ı ol • 
rak a ı Eg r y .. rda 1'ik di 
1 n v zıg l r <•im ş ol a bun 
/ar t v lı Pi rıiş bulunsa ıdı acı 
ba hrmgı mu~l rı '' rıdmi bıJ11le 
bir te ılık ye ut.ır tJ srnenıagtı 

gelirdı Sı ı na nı ıaqet b:r '"f 
lene gtr l:.71 x., ra-

hc. ts z oim 

g d<l' E er 
lıa is Ler o 
biz. çoktan sın maııın k pu 
suna kiralıktır lsvlı SllH asdır 
mıF olurduk 

Y ozıyı lrang z.a ıd n olurs 'l 
olsan mut ıcia e .. s k, b şda 
yazdığımı gibı bır frkrt!, bır 
kasda m b ı ıl ı m"9aıır1.ı 

çıkrq Jr. •tn '".:l ııı ıı bô tur 
had s~ olmamı~tır ve o maması 
men/aalımız tcf!.oıdır. Bunrın 

içindırkı her huJU~la azaıni /ıas 

sasigei ve cıJdıy tl ış 1'o u mek 

teJır. Sagın mıı~t .rı erım z rı bu 
husustaki tev ccuh e ı bız en 
bııgdlc takdirdır. Bil h kik it 
bir lcışinın k.asdi 1 k rluiu sıl

m le. ört ek mümkün d g lJ . 
Ha1<ikat sözle d tiL a k alor a 
isbat edılir Mahter m mulıarrı 
rirı z bir d fa rıtt bıtara/ gJ le 

vaziyeti l tkık eder&e u u an 
lamış olacaktır 

Bil yazımın ilk çık cık gıJ 
Ht ni i agnı ~urun n nPŞrP 

diim• ıni matbu t k;ı'1unu hı1-

küml ri e ı:ıt .a en ticıı 
Sumer Sn ması M ~ urii 

·H•gdar Üçancüoglu 

Lira kaz nan numara 

005199 

20,000 
Lir k•uanan numaralar 

333851 - 4 2600 5 

10,000 
Lira J aza an numaralar 

2 8'155 -350734 - 068465 
248153 - 63377 - 112129 

üdü 
C va 

•• 

1 

•• 

iZ 
Evv 11' şuna ıısö llye lm ki , 

h z\rn ;ınzım z h r lllr O. b usust 

md:s ıtl rın fevkln:i , a c k b 1 
istir h lici iıılih 

n. 
kıı 

t, bır 

bu u cı.ı k l:>uı 

2 - y z 

3 

ız o ce 
le b tar 

zd h çbir 
m 1 JZ 0 • 

v k.' l rıo it • 
ı ız, ıaldı l rı 

ı bit es daha 
ö t rıloler, burniım 

a mn terll rıaiz 
ve D t ese llb.rlle de slısi iz 
Mtle s • nlztıı fok ~ fı. eo halis 
temenniıaı:ıdlr, bu 11 • kal~ a 
v!auu - ı.z lie t ıdlk ıdırliall, 

' 

1 
1 

080576 -243149 
033059 

5,000 

372895 

Lira kaz an numara 4343 

0784 ile nıhayetl n n biletle 
3,000 Jira kaznndılar 

918 - 3161 
ile nihayet enen biletleri 
2,000 lira lrnznndılar 

870 numnı a il nih yetlcneıı 
bil ti r 1000 lıra kazandılar 

460 -· 989 
numara ile nihayetlenen 

baetJer 500 lira kazandılar 

392 - 085 
numara He nihayetlenen 

biletler 100 1ira kazandılar 

79-1 474 
numara ile Dihayetlcnen 

bi.dler 100 lira kazandılar 

85 ile nihayeti nen bütün 
biletler 50 şer Jira kazandılat 

Sonları 5-:-6 ile olan 
biletler 5 lira kazandılar. 

= 
Amerika 
Curnhureisinin 
r utku 

- Bntt rafı 1 de ---, 

grafı ne retmektedir. Bu 
telgrafa göre, Amerikalılar, 
reislerine buyük çoşkunlukJa 
cevap vermişlerdir. Ruzvel
tm nutkuna t mas eden 
Deylite1graf gazetesi, Ame
rıka Cumhurıyen partısnin 
vaziyetı üzerınde durmakta· 
dır. Şu ana kadar Reisi
cumhurunun nutku hakkın. 
da h r hangi bir tefsirde 
üulunmaktnn içtinap ettiği 
&n1 şılm ... ktadır. 6u hal ken· 
d sının Ruzveltle aynı fıkır· 
de olmadıgına delalet et
mez. Ruzveltın gel cek haf. 
ta gonderecegı senelik ıne• 
s..-jda dana zıyadc sar aha tJe 
korıu~ac gıoı ümıt etmekte· 
dır, .tlu s"raba ın, bilhassa 
Am ri dan aunacak sıiah 
!arla muhımmatın lngiltere
yc nakhndak:ı mıişkitat ta -
al u edc:c gı zannedilmek. 
t ır. Bu nuıc alard.ı kafi 
d rec d .. ız.ıhat verdıgi tak
curde Vı! ı Je ke,dısioe falı· 
ıan muzaheret edecektir. 
Mutt fıJdere yıardım komite 
sı rciaı, Ruzvelte gönderdi· 
ği b r t irafta ıöyle deme~ 
tedu: 

Sız. parlak bir hitabe 
ııe AmerıkalJarı bir eştirdi 
nız Hiçbir vatanperver ~ze 
muzah rett n kaçınmaz. Sıı 
ayni zamanda biz•m demok· 
raıi hakkında bekle.dignniz 
iymanı y nid n canlAndırdı• 
nız ve A nerikaya istikbal 
hakkında yeniden limit ver• 
dıni:ı. Sıze bütün kuvveti 
mizle muzah ... ret edecetimi 
prurla viclediyorum. 
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1 ikinci kenun 1941 
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1Ai1 e H k • e ı m ı 

Çocuk H stalıkları 
Kızaaık, boğmaca öksürüği, kızı , kuıp lan, 

çiçek, kabakulak, çocuk f c 

1 

Sayfa 3 

Havacı Olmıyan Milletler Havasız 
Kalmaya Mahkumdurlar 

ı~======-====-========-==~==ı 

s~aıaac öi.ıcwıao blrçlllr. 
.kiıaaeleda töiı~eaıa ıa11aellik· 

hUİ V6 tı t c,:wua-ıu WUUök.a 

lU UUiCı&gl 1 d UQliU f1 iij~ Dit 

vaı:ıun .tı ıa.LaJJJuıı. li r sea• bıa 
1 rce çuçu bu b.ıat ı tıtn 01 
.m•ktHU'. tlu b ıt l&k. ~ aad 
olup UU.ba1'8 Oll• 011& l d&ıl· 

çar olaa üJlllf DU )'~11 c,: 1,;ı.AJdaı 

aa pık l nt kttU'111· u u.ııtalı 

il!l 1'.ıbet Ji YV 1 l l öU 1'1· 

HDlli&uk.Uet ut l c,:uk. GtUa lttlı· 
lıuu oluk ıu mk, ou 
run p aam 
aıadaaJ, r1 

ı ı bıu " 
ş&w 

stacı" Ole 
dt1k:UZ1l I& 

h 4k. oha 

ı, h ı azı 

1 LIİ ~ J .ı: • ~ l!H 

& u" uıliUlçlör. 
okıııroaa aet se 
v ClllU A D Ollda 

ıuıal t fttrrıedeu 

u r. Ok.ııUı ~k ıaö 

•la!J&ıa m ıae1y z 
l O OtU"tCtl Ş dd Ul 
... oma ile biJra~er 
l ÇOCUQ'Uil ta ad 
ClGdi bır ıur tle 
lj rlJ& ç cuğaa 
a1tıuaı tututm1&1 
feru. 
Ok•OrQAQ pek .... 
llUllUA JJU~a&ıaa 
~ .. ua, ıjZUI 

asab u. 1 111ıt Ye 

fU'· 

Ç k iyi bil amHi ıart elH ı.a 
haldlı:at a • "ettıtl YHifeler, ltir 
t lı: rllaiia alu z'y•• ....... .. 
lre kıralı:, ya i İf itt .. ftÇ•H' .. 

bııar alı: J zı d r. 

Ç • tl •ıta laavıeı ol•ıyaa 
n:ı 1 t , ya ıa a ; ı a kalmıya 
•• O•thır r 

r n, v t atiaıtaa ht
ıyH Tirit ban 

lalı:aya •• rat 
ılı: ıç hıttl , ••• ,. 

tı.u v ııta ıle yapılacık bır pro 
P•r• adan ta• H ıallatafai 
lılala• y«»rH en a Dİr •ilyar tie 

fa t k a la d ıeı ı5yled fl•iz ba 
iş kir halı: t aaal ıef heab, 
fil rla a kif ı dere .. ıie bilı:i• ol 

aa ı tlem tir. 

E er burii• • ••nula bili 
Türlı: ı. v lıu ua•aa yartlıa et 
me i m ili lli farz aaymıyaa va· 
ta•tl•ı r •e eaha, ve .... ıı 
b z v&l ndaıl r bili, pır•akları 
•• • ho b r yh ilı: talr.••Jı. rl 
tiıla i de bakır hir rcsat taıı 
aııya mireco•~ ita abıliyerlarH 
eza u bilyar d fa tekrar Htiıf ı•ı 
aöy dı ım'z o hakikat, •• mılyar 
d f d lııa telı:raılaaak yiH azd&r. 

Kter b gla, Tirle baya kar• 
au hA i lı:ea i ayatıaa keıaalar1 
lbım g le• •Üraff h •ataati•tl• 
TID ayaklan 1 fİtiıyeraa, ya HD• 

rııl r baall:ala d ki .. vetl•ri•i 
Tu it h vH• ı aıa lr.adret •e zea· 
ril: ı i•batıad• eaaiyette bula· 

roei.leriai hi l lt•labı miyorlaraa 
uaıataa ,ıar lr.ı, ıımcii tlaClak itik 
tültlo i ha ll:atler, yarı• ltoyaala· 
rıaı tla bükebilir. 

ÇGiılkl utll• MYUL oı ... , .. 
•illetler, yaraa laavaaıa lr.alaıp 
aabk.Q:ada lar. 

Yer yüz.iade başka hitbir 
ıddıa ıo•ter eaa n & lr.i, çek. kıaa 
bır &• aa ıç ade, ıu el•ledeld 
hakikat kadar ley t MI mıf olıua. 

Ye yusueltle baılı:a bıçair •• 
dia r•.iteremnaıaıa ki, ıalNlı; •• 
caaledcki bakıkat kadar kelay 
ela.aa. 

Ve yer yüaiade laiçbır ulCia 
röıteremazaıaıc lr.i' k•••ı•ı•• iaa 
a&lmaaı, t• da&adelu balı:ıka'° 
ıoaaılmaaı ka"ıır mıhi bır vuıfe 
elaaa. 

Dav ri ı F ruaaa aiUetiaia 
CİiO• f bı ÇOıtcaHIDID HJW Nbap 

lari araa&acaa, bu bak lı.at• ıuama 
mau tla var. 

v. buıwa, ...ıera •• rlir fi• 
kasa mıUet er, laaarularıaı Y• mey· 
daolarını, ıcıbıatla fUurl• bırer 

kartal ıılaı •••alara folayauk c;e
llk. ILUf arıa ea f aala delıı rore· 
bılealerdır. 

W m uHtaaya ıa ki, ı.ufl• 
kaadısıae, maa aHf y r yla 
eıa i'Orkuaç cı ay t1 o ııle 

vaı.ıteaı \er l1111f U••• layrare, ya· 
rıa befarıyelaa kavqa .. tı aıalh 

doYr ada, De!ltl butiıa fla&blarıu 

ua11tt1ı1r aoak kadar ıaaaai bıua.t

Jer bajaraeıktır. .ÜHll- dltll•di 
tam z maa, bakılr.l laır aaai1D11et· 
le ısaaaıyorum kı, b~iu• h 
olllllyaa mıl at er, yarıa 
kaiaıya .. aakOatlıı 1ar. 

Buıü• • Jletlerıa ıtibarı, tay· 
yarel nala aılttarıle o çiliyor. 

lddıa etlıyora11Duz i 
.. _ lnrılter• lalJlk tlevleltlr. 
Sorııyerlar ? 
• - Kat. tayyarHl var ? 
Lld a edJJO IUH& 1 

' - A-ik• lttylk tlevlettir. 
S.r•yorlal: 
.. _ Keç ta,,.,.. •• , ? 
lcWia ... , ...... 

"- SeYy•t ltu1a ._.,.. 
tlevlottir. 

Sonrorlar: 
• 

"- I•ç tayyarni •ar ? 
Bu.tiu tia aalıpbyer ki, lıı•· 

rGae katlar, ~ir •illeti• UJ•IJ•t 
n itibarıaı arttarıp ebllbr.ekte, 
i.aıka b'çltir ıey, t&JJln kMaı 
blyik rol eyaayaa .. 11tar. 

Ve harp lfht tıllayuaatla, ... 
r•f i b'r •eviyeye ylkHl ... ia tek 
va11tHı efarak, tayyare kal81fbr. 

latedifiai& kıd1r kora ltir 
harp tlDıauı olHu ı S.rbl• 
tnUarı İfiatle ~ldiHler lisi, fi· 
•ia birinde •illi bir k•rtalq " 
...... kavı••• •tnaa aUllaa ... 
nlma1a meeltu Mebilir. Ve it• 
mcoburi1eti kaltlll edeM .ı.. 

vataadaıaa iaaaa•lı:la •lk.U.f M• 
luatl•t• ılk laatikatlerdea Wrill • 
ıudur; 

'- s • .-ı. •••• ....,_ 
milletler yan• hHUIS bJmara 
.. bktı•llDrlar 1 .. 

Taaı .. 11 FraD11s ,.... .... 
A•tiıo Moravı, yeal Wı kitap .... 
retti B• iibltaatiı, vata.. llf • 
ratlıtı ftci ikibetlıria .-.,..,._. 
arayın kuvvetli FrlMIS •Uerrirl 
uuine t• elalelerle blfb,...: 

" Nuika.e. ieaMI ett1f1a 
~'·· Çirçll, &,uten.ıa ..... 
bir devlet atıla• ~ AYn,.. 
yı b rabeye çevir• H Mflt ... 
•b baıla .. ıatfb. FU.t baflllleri 
dofur ... k eJaa .....ıu, arbk a. 
tikir bir ıicltleti b11l•uttL 

EYiaia ltlylk ıalnutla bet· 
Ufa hbp•aadu bir •14.iet-. 
., aö patı.,...,. .... ,, ... k ... 

rlaea kJ .. i ...... urblM latikal 
e4i11c •, Çörçil •J•t• kalkb. F.lial 
-ur.uma koytlu. parlak ltaklfb 
gir.le ıai, o kavra,_ ...._.,_. 
göıl ime tlikti, ve 1 

' - Möayö Merayı ... M.ii. 
V atu1a1S1 HYiJ•l'lluuu?,, 
"- l•adaa ....... Ylr? 

'- O laalde, b•flHea lti-
ureo, roau, anel, föytea laiil
,. JHGl&ktu YIS l'fİaiL Ve 
yarıa baılayaeak olu kuptla, 
F rar.aarua ıerefıiz ltir .. ykJe 41t· 
•••iai iateai1ernaıa, ı..r ,.., 
bili iatıaaa &.er rl•, ....... 
11aaamaua wt tak .. bl. 1......, 
Ve ba makaleaiale b~r ı•• .ıı . 
Jetiaizi t• hakikat& ia...ı.r..,a 
çalıııoız; Y •ai baıp tayyare a.arw 
ol&utt11·. Ve ftauıya laJJlf• 
taıyarMa tayyare lhllldu 1" 

•• Bea o rhı f&fllU rörlfll 
laıili• clipl•••lwa roıı ... , ..... 
Cialedıti• ba aöaleıi•i, tabal Wr 
e.Uada• tlotaa •reJiaal bir ltWia 
uaaıtb._ Buu ifia4ir ki, MU 

tavıiy .. iai bitbir flD yeriH ,.. 

tirmedim. Fakat bu.-ıa, vatıaı•• 
fU haaia auzaraaı kar ..... , • 
t DkCl kODUfa .. ııa, ifiıai .... ... 

rör.loricai r•ıutaa ublrli Wr 
o Jamet duyarak babrbJ'_.. I,. 

Baaa rıliaoe, ,.. .. W,_. 
F aaız mabarrıriDİll day4 ... ba 

aeta•eti tataak ute• .. flll 
ıııfü lr.i, milletimi• cek 1J1 1111· 
a 'ai, ye emrettifl vuiWerl, llıılr 

fiaiD ubl siJDf .... , .... 
urak, ,.aı it lflea. 199•1tle 
r• .... iatedlillÜ blflk Ükl· 
, bir defa ühl tekrarhJ.,... 
• - B•r•• uvaeı ... ., .. 

etler, yan• uvuas k.a.,a 
kOmtlarJar 1 ., 
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iLAN Gayrimenkul icar artırrnası Akçııbat lcra memurh.ığund11n : 
Trabı:onda S"dık o~nlları 

Tekill anket Oıman Zeki Soy. 
luya ' 760) lira ile ıyrıcs faiz 

Mahallesi Cioıl 
ı------
Yeaicumaitaıa araa ve otlak 

•• otlak 

Defterdarlıktan : 

Mlktarı E-4kl İcarı 
H. Ar. No. Mevkii llr11 K 

1 70 181 i Cephanelik. 22 
70 1791 Ku~gunder ıo 

50 
50 Ye masraf ve tloretl •ekalet 

. nrmeRe borolu ıkçaabııdm nııf 
ıl .PuJatane •aballealeden da 
rakçı oğullarındın basan otul Yukarda C•BI ve eT&atı yazıh gayrimenkuller 24- 12 - 940 

ıarı Jılemet lbHll Ye Mlzameddln tllriblndea ititıarea 16 gnn içinde 1'e açık artırma usulile bir sene 
Ye Niyulola bu borçlarıoft kartı mOddetle icara nrilecektir. 
ipotek ermiş oldukl:ırı meı lbale 24-12-9'10 dan 10-1-94 t t11rlhioe mos,.dlf Cuma &ü 

Gayrimengul satış artırması 
Mahallesi 

Yenıcama Bahçı:yeri 

Defterdarlıktan : 

Umum 

No. 

1977 

Metre M 

300 

Muh•Nmen kıymeti 
L. 

100 

Yukarda cina ve evsafı ve şartaameaiade bııdut ve11ireai yazılı 

gayriıaoakul mül ltiyeti p şin bedelle 18 -12- HO hrihiodea itibaren 
15 gün müddetle satış' çıkarılmıştır. 

İ hale g ünü 2 - 1-941 larıhiafl müsadif P.erşembe günü saat U 
de yapılec 9ğından hlip\orio yevmi m~zlu'i rde vüzd~ 7 5 muvakkat temi · 
oatlarile birlikte defterdarlıkta toplaoıcak koaıisy ona müracutları S- 4 kQr mahallede nk.l hpunua atı sut 14 ele yapılHıııamdan talip olanların yevmi mf'zkO.rde ve 

Mayls 936 tarlb ve 88 no ıun· JOzd• 7,5 muvakkat teı:ntoatlarlle bi rlikte defterdarlıkta topla - o E • 
dil ka yıtlı Şll?k!Ul dere ıarbflO nacak komisyona mttncaatlıırı. l-4: rman mva 1,· Satış l la" nı 
mUlkO menzil şlmalen darakçı· Qd f ti 
oQ-la O sman tarl111 cenuben un ia arı o ç . M d ı d 
berber Oı1'lu Ômer tarlesile maa rmaD evırge Ü Ür üğfin en: 
dut t rlanıo 28 bls.e itlbarlle Belediye riyasetinden : Cia1l Hıcmı Mlkdsrı Muhammen nblt fiyatı 
9 bisaeai ve ylae tapunun 17ol •eledlfe kl1ıua1ıoun \5 inci maddesinin 43 O.nen fıkruına M3 D3 Lira Kuruı 
tarib 89 no ıunda kayıtlı (l !irkan btlaadea kış me•almhıe milahuır olmak nzre belf!diye enenme- Lıdlıı 212 000 2 90 
dere garbeo mUlkü merııil şl• ntooa kt1llmemlş '"' odnaun p•ralrnnde beher klloıııoa 43 pBra 1 - Trabıou vi lAyetla iıı ııçkıı kHuı dııhtltnde KraaH or-
•ılen çolak oğulları SOleyma.o kullmemiş kuru odunua perııkende beber kilosuna 55 parn, ke· mıoıodao (212) M.etre mıkap ıbikdernıda kerestelik alltışa çtkar•l•ıttı1 
ve Alinin fofşdea aldıkları silmiş J•f odonua perakende beh~r klloıuna 50 pııra ve kf'sil. ~ - 9ııtış 13- 1- ,41 rDnü ııaat 14 de Orman .MOdQrJyetl 
tarla ceouben durakçıo~lu Ha- mis kuru odoouo perakende teber kilosuna 60 para aza i fiya t l dairesinde artırma ile yapıhı caktlr. 
ıanıo çolnk oğlu erimesi Oftl· vnolanarak ba liyııtlu vilayet idam br.v~tio in 14- 12-940 ta rih a - Beher G. Mamul Metra mik!bını muhammen tlJıtı 2 
lQden aldıı?ı tarla ile mahdut Ye 788 auıaarah kararlle tasdik tıluoduğuodan bilafındn hııreket 1 lira 90 kuruıtur. 
dut tarlanın 28 hissede 9 his leri g6rQ!e•ek odun Htıcılarının umuru bel~dlveyo mUtesllik ah· 4 - Şartname ve mukaveleaıme proieleri Trabzon Ormaa 
11111 ve ylna tııpııouo ıyoi tarih kamı ceıııiye kanununa tevfilı:aıı tecıiye olunacakları iıaa olunur. MDdüriJAtlnde yerlHdeo ahoır. 

ve 90 numtıruıodıı kayıtlı sa~ta·ı-------------------------·ı __ 4__ i - Munkket teminat 47 lir& 
rllfı ıahi bi enet tarlası ıolu 6 - S tış umumidir . ı-.. 

10 knru~'ur. 

çolak OQ'lu Temel ve Ali Oı- Kongre e DaA.ve ~~,,..,..-=-=='-:"'"':-t~~~--=-==~==~= 
man ve Nuri arsası arusı tarl- y L: f İ Y 0 t 1 Q r 1 
klam ve Ontl sabtbl aenet tar 
ıaaile mahdut baae tırsasıcın Trabzon ve Havali.si Otomobilciler Cemiyeti 
nısfı 28 hısım itlbarı le I} tıhııesi Başkanlığından : 
3-2-941 tarihine mllıs11dif P• C 

~rniyetin Mutat seneHkumumi konqresi IS-1-941 
zarteıl gllnU saat 16 da Akçcıa 
bat icra dalreılode uçık artırma ÇaııtJmba günü akşamı toplanacağından mezkür qecede 
ile satılacaktır. Hu iki tariadıın bütün meslektaşlarm cemiyt!t binasmda haz1r bulunma 
btıtherlıaio &OsterileD hlHe itlba- /arını rica olunur . 
rlle tıhmj11 edH.,D kı1meUerl ( Yevmi mezkürde msabi ~kr;erivet ha'fı/ olmadığı 

96 ı11r lira 39 ur k.uruıdur. Ye t•ktirde kongıe aynt aym 20 nci pazartesi ak~t1mm• ta 
usanm 7iae btıse itibarile ta... d 
miu edilen lu7meli 9 liradır. lik e ileceği ilan olun'!r ) . 

1 • }fblı. eaın-ullwia aıt'-

s:_::-:.:~11 ~o~~l~ ~ı:::ıcr~ Kurban derileri artırması 
d a i r e ı 1 ad • au&J)'H a .. .,. , 

eıa.da laerJcuuı ,.relNimNı ıçta açablı 

Uluda yuıJı o.l&.ILL&rd&A f&llııl& ıaa.ı.t Tu·· k H K d ' 
mat aJ..ın&.lc iıky.a!er' lfbıı tutıla r ova uru mu n an . 
aeJ'il h 940· 2·1J dn7a il...,....,. 
..... arifeUW avuu.t ıt.e~. 
~ .&.rilnlap itl:irl.k ıçiA ,.-.brw&. 

1.mk ıa,...taa ybık 1eıWt .... 
..W..üaM ııer ve1a ımm blr Bakaaıa ...-..t ....... MYIÜ Mileoeetic(l~ 

1 - Ôoümüadelr.:i Kul:tao Bıyranıııadı t plaoaealı: olaa Kurban 
derileriaia ibale rtaüııcle veriLea fıatlar h addi Jiyılt röriUmedifiod .. 
ibale 6-1-9-U psurteai ranüae uzııtılmıtlır. Taliplar in yn•i aez· 
kilrdo aut ii de H•n Kar11munda top1anacılt Komıayou •Üraoaat 
etmeleri • 

2 - Ş1rtmame herıüo Hıw• Kurnmuada görülebilir. .--....., ______ _,: ________ ,;:_ ____ ..., ____ _ 
Senelik lçtimao davet 

~ 1JıeWr ııab.llııl a.lwklıl••la at
aYıllıılM~ .... lrtüak lr.aWıııı. ~ 
lena.Jil ~meıakul. beriMalli .lı.akJ.a 
Hllıl hu.tıiie fais n ......... 41* 
olan iddiaları.ıu ltba Uh tarlla.i.ııılu 
lhUw- o.ıı.bef a iÇl.Jld• e..-rUı 
.aUı.a..'8.lNiıAa b&rlikte meauir•'iia! 

• wcUr-ı•ri 1.., .aar. M:R ıw Berberler Cemiyeti Reisli~inden : 
4• hakları tava llicilil• •lıit oima l) 

ıllq& u.tıv be&ellıı.la sı-1lat•0n•a ;tf Birinci Kinun jı/(ı Pdzar günü rapJ/11c ğı dan o 
Aari9 kalırlar. lunan c•miyetimizin $enelik heyeti umamiye içtimrtl elf· 

~ Ga.tedle ıchda &rWmllf& 
'"Uru edenler artvma tarta&a..UU seriyet h•sil olmadığıadan 1-1- 941 ÇarştJrnba giJnü 
oıuımııi n ıcaumıu maıbaat aJJaı, Bkşamı so•t 21 ye talik olunmuştuı. Mezkt1r tarihte 
,.. bıuıları lelll&BUID kabv.J etmq 
ad ve ıubar oJuaur!ar. ekseriy~t hasıl olsu11 olmasm içtima llkdedıleceğinden 

fi Tayin edile.o :r.&lmanda gayri h / 
moıı.kııl o.ç detıı baiJrdll:Laıı aonra mu terem azamn teşrifleri rica o unur. 
eın ço.lt artırana ihale adıiir ım•Jı mw ========= 
artırma bedelı ıııu bnwoo kıymetiıı 

yiil:de ~ etm.ış be91n.ı bulma ... veya 
lallf ı111.t-.y1UU o al!twııuıa cucha.w oııuı 
diğer a!acakhJar buJwıapta b&deJ 
bwıJımn o gayri !lleUul Ue temin 
~ 11lcak!ıırw1 m11Cm11unda..a 
lazJaya çıkmazea en çok artıranın 
laahhüdil tıa.kı .luılmıık 1l.r.oce arlırma 
10 gün daha tQmdit .,. 10 inel 111.Jıtı 

Belediye riy setinden : · 
Beledlye k.acuououa lS inci mıdrl sinin 43 ftoell tıltruıaı 

tevtlkan :s-12-940 tarl.oindeo iti bue11 belediye eocQmHlnce 
alelumum koyun etleri rJID perakeoda beber klloınaa, ('40) , 112ır 
ve dıo.a etlerloi&ı parakende beher kUosuıu (25) , kefl etlerlola 
perakende beber kilosuna (30) kuruş ııı;a a:ıi ftyat Jrnnutduğundıa 
bllıtfıcıdı aatış yapar.l k ka•oplarıo umuru belediyeye mOtHllill: 
abk4m1 cezaiye kanu nu anka~ıert cldreııiode tecziye olaaıcık
l11rı, 11l8kadarlım•; anrbtao fazla.ıon et mubayaa etmemeleıi lll· 
zumu ra110 balkın malumu olmaık lzre 11411 eluaur. 1-4 

Sığır eti ahnacak 
Mnt. Sa. AL Kom. Reislitinden : 

t - Paııulıkla 71rmi bef bin kilo sığır eti ılıaacılttıı. 
2 - Paurhlt 10-2 iııci ktuua 941 Cuma ıonn ıut ı .. 4e 

7ıpıl1ctıktır. 

8 - lıtekUl.rin belli gUa •• 11atta Ardahaa askeri utuıılmı 
kemfıyllouna •OrBcratları. 

içtimaa davet 
İdmangücQ Gençlik kulübünden: 
Kulübümüzün senelik mutad kongresi 5 -1 - 19/.1 

Pazar günü. akş'!"'.' saat 20 de aktedileceğinden bilumum 
azanın teşr1Fler1 rıca olunur. 

• lçtimaa do ve t 
T r ab:ıon Lokantacılar cemiyetinden : 

. 2-1. !14~ ~erşembP. günü 11kşdm1 saat 20 de he· 
y~tı um.u~ıye ıçtımaı y.~p!lacağmdan saym azanın teş· 
f!f/en nca olunur 1-2 

------ - ~-- --
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~ •1ai 1aata 
1apılacak arlırıruıda, bedeli 1&U, iıte 

ye nin alneağınıı r banı oJnn d!; er 
a!acakhların v gayri menkul lle ~mın 

edJlmiş alcak!nı:-ının ınccmuundan ruJa 
yıı vıkm ık ıu 1 e un çok artıraı:ıa 
1.tıa.e od.il y1e bı r bedel eld Devair ve Müesseseler için her türlü Defter ~ 
ıdUmesse ı 11 c 5np1Jmu. •e nbt 
talebi d ıer . 

6 Gayrı menkul kendiliııe 111.alı 
ul • n kim o d rhııl vey" verilen 
ı ı t ı nde paravı Hırın .-:!a !bale ~ 
lı:ııru 1 r holunaruk keııdslden evvelerı 

yll katık tek .ır~ hu l unau killl8e ıı.r .. elmit 
olU ıığu tıedille l en ifil razı ol uı:-ea ona 
r n z ı o nı a z v e yı 

ha nm m 7 gftn mlldılet ~ 
ı ı ıı :J. çok ulırana 

a ı dıı.ki fark 
\ e , cıı g u ytı de .J len 
bes:ıp olanac u diger ı:arar 

• 

Makbuz Tüccarlar için Zarf kağıt, fatura 

Talebe karneleri ve Bayramlık Kartvizitler 
lar ayrıca h o haeet k lmakıı,ıt ~ 

==~~:.~"~:~::~;::·::::::::~· · En ucuz bir Fiatlerle yapılır ~ 
ıs . :ı • 'lU tar lılnde Akçaabat lcı a • 
menı luğa odımnd i u Hin u ~ 

~°:~~r~:~.:~!tı~78ıı'~~~:u~~sJ dair• IQc('lıdh t1b 61);;\~d',;;\ ~ı~ rJ ~ et);\ a'Q~rJ 
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