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Kör ve inot 

Öni.müzdeki Cumar 
lesi günü akşamı Ho/kevi 
Temsil salonunda Kör 
piyesi ve inat komedisi .. 
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Zafer 
Mülakatı 

Yapmışlar 1 

H 
itlerle Mu11olini, gidi 
tutulan bir yerde bir 
mülikat daha yap· 

mıılar. Mülikatın yerini 
ıizli tutmuılar ama, adını 
•aklı tutamamıılar. Harbin 
baıladığı günden beri iki 
nıibver şefi arasında yapı 
lan buluşma ve konuşmala· 
rın beıinciaini t ... şkil eden 
ton mülikata, bazı ltalyan 
gazeteleri zafer mülakatı 
adını ueriyor. Bu ifıaattan 
anlıyoruz ki, İtalyan gaıe 
telerinin zafer dedikleri ıey 
birkaç gün evvel Akdenizde 
cereyan eden deniz ve hava 
kuvvetleri araaındaki çar. 
pıımada bir İngiliz kruva 
ıörünün kaybedilmit olma· 
•ından ıbarettir. Bir dllıman 
gemisinin batırılmasının, iki 

lllilttefik devlet reiainin mü· 
likatına bir sebep olarak 
aösterilmesi, İtalyan matbu· 
atının, İtalyan ef klrı umu 
nıiyeaillİ ovalamak, İtalyaa 
llliUetiai teaelli etmek yo 
lıında uiradığı mütkilitın 
dueceaini aalatmaktadır. 

Aylardan beri aeai çık
IDayan Mussolini için ierçi 

İngiliz 
Başvekili 

Kadın ve çocukların 

tahliyesi hakkında 

İtalya ile karşıiıklı 
tt:dbir alın1p almmadığı 

süaliae cevap veriyor 

Londra 21 ( a a. ) 
Avam kamarasmd.:ı Maca 
ristan. Eritr , ve Somalıde· 
ki kadm ve çocukların tah 
/iyesi hususunda ita/ya ıle 
birlikte tedbir alınrp alin 
madığı hakkmda sorulan 
bir suale Boşvekıl şu cevabı 
vermişfır: Bugün cerran 
etmekte olan harekatın 

durdurulmasma imka 1 ol
madığını herhalde teslim 
edersiniz. Fıı vakı bu gibi 
tedbirler almmamıştır. Fa 
kat bunlar/O. ltatyan hükü 
meti veyahut m ıhalli ltaı
yan kumandanları tarafm
dan teklif edt/mesi lazımdır. 

İngiliz filo 

amiralının 

nutku 
böyle bir mülikata çok lü Londra 21 ( a. a. ) 

Mussolini 

Hitlerle Bir 

Mülakat daha 

Yaptı .. 
Roma 21 ( a, a, ) 

Mııssolini-Hitler mülakatı 
müaasebetile Curnale dital
ye gazetesi, bu mülakat 
harpten beri beşinci müla
kattır. Ve bunlar iki mille
tin silah arkadaşlığındaki 
birliğini bir kere daha te· 
baruz ettirmiştir, demekte 
ve Mt:sajero gazetesi de, 
sallanmakta olan İngiliz i D 

paratorluğuna karşı Akde 
niıde ve Atlantikte iki müt 
tef ik tarafından elde edilen 
parlak muvaffakiA'etler, Hit 
ler ve Mussolioi ar asındaki 
zafer mülakatına bir eıa• 
teşkil ettiğini yazmaktadır. ..... 
Çorçil'in Malta 

valisine mesajı 
Londra 21 ( a. a. ) -

Çorçil Malta valısine aşa 
ğıdaki mesajı göndermiştir: 
Maltalıla~ın, düşmanının, 
bilhassa logiliz hava kuvet
lerinıo de yardımile ltalyan 
ve Alman hücumlarına kar
şı gösterdiği şiddetJi ve 
muvaffakiyetli müdafaadan 
dolayı harp kabinesi namı 
na sizi hararetle tebrik ede
rim. Bu müdafaa, hatıralar
da ebediyen yaşıyacaktır. 
logiltcH ile bütün İoğiliz 
imparatorluğunun gözleri 
Maltaya çevrilmiş bulunmak 

Bulgaristana 

dokunmasınlar 
Bulgar beyennamesi 
Y ugoslavyada büyük 
Alaka uyandırdı .. 

Belgrad 21 ( a. a. ) -
Bulgaristana dokunmasınlar. 
başlığı altında Bulgar ıiyasi 
partileri tarafından neşre
dilen beyeooame Yugoslav
yada büyük bir alaka uyan· 
dırmış ve Yugoslav gazete
leri bu beyeonameye ilk sa· 

bifelerinde yer vermiıtir. Yu 
goslav siyasi mahfillerinde 
bu hususta mutalea yürütül
mesi de yari resmi muhafil 
ler beyannamede kullanılan 
kat'i ifade ve sulh siyaseti 
takip edilmesi hakkında ya· 
pılan ısrarı takip etmekte· 
dirler. 

.... .... 
Bulgar 
Nazırlar 
Meclisinde 
Sofya 21 ( a. a, ) 

Dün nazırlar meclisi 8 saat 
süren bir .. oplantı yaparak 
ziraat nazın tarafından tek
lif edılen 30 ikincikinan la 
yihasile diğ~r bazı layıhala· 
rı kabul etmiştir. Nazar mec· 
lisi bundan başka 516 mil
yon Levaya baliğ olan fev
kalade ziraat bütçesini de 
tasvip etmiştir. Ziraat ban· 
kasından istikraz suretile 
temin edilecektir. 

.. ----- --
Umumi meclis 

zam vardı. Fakat ltalyan Fılo amirah soyıedıgı bir 
ıazeteleri, sabıraızbk ıö•- nutukta ezcümle d mıştu kı: 
tererek, daha şimdıden Hit- Şımdıye kadar h rbın .:>ariz 
ler-Muasohni mülakatının vasıflarından bırı gemılerın 
ehemmiyetini ııfıra düşür. bala denizde akımıyetı mü. 
diiler. Eier bir in&iliz &emi 1 dafaa ~dt:bıid,gıdır. Çünkü 
•inin batırıl1111ş oimaıı, mü. lngılız kruvazoru harbın bi
~lkata zemın teıkit etmiı dayetinden ben ılk kaybe
ıa.e, bu yay&ara, kurulacak dılmiş ılk cuzutamdır. Harp· 
bıaanm çüruklügünü ilin ve ten evvei bazı kimselt!rın 
~lim etmekten batk.a bir tabmın ettigı gıbı d nız tay. 

tadır. Gayretlerinizin mu- Umumi mecliı 1 Şubatta 
vaffakiyet ve şerefle tetev- toplanacaktır. Meclis azala· 

ite yaramış olmayacaktır. 
Oa aek.iz ayda bir lniiliz 
kıııvazorü batmıı. Onu da 
ltatywar dciil Almanlar 
~•tırmıı. Zava!u İtalya, ne 
lfler yapmak istiyordu, ne 
haUere kaldı 1 

lnaılııJer Sidibarrani ve 
2-rdiada arka arkaya aekaen 
blll it.Uyan aıkerı ve birkaç 
leaerat eair aldddarı hat· ' . 
il& heaapsız denecek dere· 
Cede harp malzemeai iiti· 
"- ettitderi zaman buka · 
dar yayiara koparmamıı· 
::dı. ln&ıhzlerin öiünmek 
1-kları ıdı, çiillkü ltaJyao 
.: tımaai Afrikada uara . 

vı bozi'Ul, yalnız ltal· 
)'a~ Afnkuım de&iJ, f aıi•t 
rellllaini bir . de aaraacak feci 

lll&hıyet arzetmekte idi. 

To~' .. tır&arı yazarkea 
)' ua aukutu habe,i 
ı:~Yordu. Italyan ia&ete
l•·~ zaferden bahaederken 
.. , ...... lldltbif bir boı. 

yarelerınin gemıJerı alt ecıc· 

ceği doi'ru olsaydı Britaoya 
imparatorluıunuıı şıwdıye 

kadar ortadan kalkmış bu 
lunması laLımgdır ı. Akde 
niı.de foo uz rın... yapılaıı 

vuç edeceğine eminim. rına tebligat yapılmıştır. 
===-=-'='=====-"""""' .............. -='-"-

Akçaabat - Visara 
Trabzon -Visara yolu 

aon hava hucuwlan n &U· (AKçaabııt - Vısera, Trab· 
zumundan tada endışeye zon - Vısera ) ki, kazarnızda 
mahal yoktur, liu tıtonun dalıa fazla Vilagelimiz içira bü· 

yük ehemmıyet taşıyan bu tek 
bir aene evvel şım.ıl dt;Dl· grJ.un,· son ıuttlerde ue toti.hassa 
zinde karşılaştıgı hucumlar- birkaç ıün eucıeı gajan karfann 

dan daha cıddi de gıldır. tewıgle, arlık kı.ıı uçmaz. ker· 
Cıddi çarpıfıidıiı zaman ka- vun ieçmez bir ıale ıelmui ue 

bu haı ın nılıaget üç zün gibi az 
yıplara intızaa lazımdır. l:Sir bır zaman derıam etmeııgıe, ha· 

luu\'azör kaybı:ttıkse bunun vayıci :zaruriytd rı oları v• bi/. 
18 ayhk hava hucuwlan hassa kı.1sabaiıforın bu meusimde 
neticeaınde ılk buyu" gt:mi en /azla ilıtıgaç duıJdukları ya; 

1m d ve odun zıhı mc../Jelerin !JOk.fu . 
o uın an ıtımat nelıcesi ı · · · M gu der ıal tııssedılmııtır. ama 
=ç=-ı,,,...ka_r_,,•.,.,..o--::i,,...H_rı_:&_,. =---~----' Jı ı kas..ıbanın k11tuını teşkil eden, 

iuııa daha uğtadılar. Ne 
feci bir tesad&if deiıl mi ? 
Demek oluyor ki, Hıtler -
Musaoluıi müla"ahnın asıl 
8'-bebini itte bu logiliz zafe. 
.&inde aramalıdır. 

Bekir Sukub Kuloksızoğlu 

b.ı dcra bogunc' dı:zilı oulunaıı 

koy/ere aıd ou 90/ua; elıemmıye. 
tını bu bu.1eımcla11 z.iyade daha 
baılca bakımda ararn'Jk yerinde 
olur. Bu !JOI, E. 1CtırıJc JtıbriJca. 

sına u:zıınmakta ,~bu f aorıkanı n 
lıayatıle alcikad ur bulunm~ktadır. 

JJına•naiegh bu vol; kar, 
11aamur ve sel g Jİ tabii t.,ira . 
ıın hu11d• , ... ,.., aı ,,.aJa.,,,,.,. 

dan ~ur tul nadıkça ne bu fab· 
rıkanın normal olaıak /aalıgeıi
ne derıam edebılecegi ve ne dı bu 
gioi f eukelcidı:! zunıanlarda mü. 
nak.alcitın tem.n edebilecegi miim
l(Un olabılır. 

Eskiden kcılmu bu yol; 111Üs· 
tukbel ıhtıgaçlar düşunülmige· 
rek yalnız o zurnanın v suıti 
ola• lıayua11ların ıııı i111anların 

ııdiş ııe i lışine göre gapılmış, 
ıenışliklerı az, virajları dar, 
hemen her gerı blokaj demlen 
terneiciı:n mahrum, huttiıa; fenni 
vail/lura ve şartltıra ugzun ol. 
mıJJarak, f n bılgui kıt lcımseler 
ıtezarefınae !JOptırılmışıır • 

Hr:m Vıiayetımızın vı: nern 
d• kaıamızın J1111aı, zırai u• ti 
cari inki~afuun, ve idari ilıti!JaÇ 
ların kolagıaımı.ısı bakımından 

bügülc chemrnıget taıı!J"" Fail· 
rika !IOiılrıun, eıaılı tatnir v• 
lslalıı, tchllkelı derecıde dar !l•r· 
lerının ftınİjletıünui z.anıcınının 
ı•Ldı;ınc ınaıuıorrıs. 

KMtal Oı11r 

Ağaç ve rolü 
Ağacın •anagiden başka en 

iyi süs oasıtalarından biri oldu. 
;una da geniı ölçütle inanmak 
lcl:zımdu. B. bakımdan da aıa
cın imar sahasında çok %aman 
ikinsi dereceJe rol oynadığını 
kabul edeceıiz. Sebebleri araı· 
tırılınca kısa bir tebli bu haki
katı isbat eder. 

Bülçeler;n bir çok şehirlerde 
el uıatamatlıiı ve zamana ter· 
kegletliği imara laallufc eden 
iıler flarJır. Bütçe datlı;ınden 
•ıra bekligen hu işleri bütün 
çıplalclıjile uzu11 müddet bir 
karaltı halinde bırakmamak ve 
gö%iere hos görülen bir ı•kle 
sokmak kabildir. Ba itibarla 
gerek şehir ve gerek kaıllbaları· 
mıı: dahilinde kötü bir manzartı 
halindeki arsaları ve gin• ıehir 
ve kasabaların hitiıialnde alın 
teşkil eden ayni kabilden ya. 
maçları ağaçlandırmak çolc ıio;-

ru ve yerinde hir hareket olur. 
Bazı imka•ıızlıklurın el ,,. 

Jınıağ hareR.ıtini durdurdu;u 
zamanlarda nwmidillae kapıl
mamak duggu ve iradui, o im· 
kansızlıklara muuaffakiget yolu
nu açan baska tedbtrler ical et. 
tirir. Hadiselere bu cebhcden 
bakıldılcı:a girişilen hu ilirı ç•· 
tın tarafı kalmaz. 

Bizde, bir zaman ,,orıra üze
rinde memleketin umumi lıaga. 
tına büqük fagdaları olan müu
sestler kut ulacak öyle meterülc 
ger/er oardır kl buraları aıaçlan• 
dırmcık iyi bir ziluıet eseri olur. 

* • 

Nacı Kıcıman 
Muhteıem Valimiz Naci 

Krcıman iki gündenberi ra
hatsız bulunduklarından do-
layı mdkamlarına geleme· 
mıştir. 

Bır üşütme neticesi has· 
taland•ğım haber aldığımız. 
Valimize Acil şifalar dile ıiz. 

....... ~-

Romanya 
Karıştı mı? 

liükreş 21 ( a. a. ) -
Gazeteler Alman binbaıısı
nın katli hakkında bir teb. 
liğ neşretmektedirler. Jan. 
darma müfrezeleri sokaklar
da devriye gezmektedir. Ba. 
zı nezaretler askeri muha. 
faza altına alınmıştır. 

Mussolini 

Romaya döndü 
Roma 21 ( a. a. ) 

Mussolini Hitlerie yaptıiı 
görüşmeden bu sabah refa
katmde kont Ciano bulun· 
duğu ha de R0>maya avdet 
etmış ir. 

Hal kavi 
Temsilleri 
2, -1-li41 Cumartesi riinil 

akşaruı tlalk.evi Temsil .Kelu ta· 
rafıod ..ı H.ılkovı Temııl sal.:>auada 
uç p r .ielı~ ll{ör} piyHıle, lbailr
retık. A'HD.t ~ureltuaia (İaat) 11im· 

1i bır ~ "'''"" ko;ıaıdııi tı .. u 
Müec;dir, 



Seyfe 2 

/' ""'\ 
1 ::Cogd. '\1k~a 1 ________ ..) 
Gurbetteki 
Yeniyolculara 
mektub 
flynldığımııdan beri gs· 

çen zamanı hesıbladım. 
Bana haylt uzun göründü .. 

Her gün, yan yana, can 
cana gelen bizler. nasıl 
olup fa, birbirim:zden uzak: 
dört bü~ük hicran ayma 
tahtJmmül göııterebildik 1 
Buna hayret etmekteyim; 

Tam dört aylık bir za· 
man. Siz/ersiz gelip, geçti. 
sessiz göçtü .. 

Size şunu söylemek is· 
tiyorum : Zamanı vefasız 
buldum ve mekanı ise oy 
nak... Ve ilave etmeliyim ki. 
zaman vefasız. Biz değil 
inanm .. 

lnamn ki, yadınız. ve
famız /cadar daim ve engin .. 

Biliyorum: havasım por· 
taka/ ve manda/in kokula· 
rile dolduran ve bağrım 
sarı ampullerle süsleyen 
Rize, bugün, birinize yurt. 
ve etrafmda, gökleri yırtan 

• ak baslı dağıat1n kucakla· 
dı<}ı ve (dört kat mezarm) 
temel olduğu diyor; Erzu 
rum da. Diğerinize yurt ol 
muştur. 

Biriniz, yeşil ve hülya/J 
bir sahil memleketinde, 
diğeriniz, Beyaz ve alnr açık 
bir dahil memleketindesiniz. 
Ve yine biliyorum; her iki· 
niz de bahtiyarstnız. Çünkü; 
her iki parça Vatandlf ve 
her iki yerde, örneği ezel· 
den, ebede kadar değişme
yen lly yıldızlı Bayrakdal 
galanıyor .. 

Türk smlllarını çizen 
kalem ve mürekkebi tanır
sıaız: Türkün süngüsü ve 
tertemiz kam değıL mi ? o 
bir defa çizilmiştir. Milli 
misak ile perçinlenmiştir. 

Bu hudutlarm üstünde 
kanad açan şanlı sembol. 
Hangi azabı dindirmez. han 
gi r•r11yı tedavi etmez H/, 
aynlığımıza tasa edelim/., 

Rize. Erzurum; iki yurt 
oarçamız .. 

Vazife. sizleri. bizden 
ayırıp buralara flrlattı ise. 
bunun neticesinden. sizl•re 
şeref. Bizlere gurur kalacak .. 

Seviniyorum. lakin ha• 
ret çekiyorttm. 

Son -öz; sütunlar1nızı 
boş sanarak yas çekmeyin. 
Onları düşüncelerinizle dü· 
şündükleılniz dolduruyor. 

lkmize. hepinize neş'e-
ler. köşemden saygı ve 
selamlar . 

Çulha 

Vatandaş 
Kızı laya 

Üye ol 

• 

Yen iyot 22 lkrncl kanun 1941 
LL!E -

İdmanocoğı 21 ci yıldönümünü 
parlak bir şekilde kutladı 

Karşıltkh 
lngillz - Alman 
hava hücumları 

t~~~~~j 
ldmanocağrnm 21 el yıl 

dönümü münasebetile ev 
ve/ki ak$am kulüp binasm 
da kalabaltk bir kutlama 
toplantısı yapılmışt1r. 

Kulübün büyük salonu 
nu baştan başa dolduran 
Ocaklıjardan başka Ht1lkevi 
Reisi Bay Bekir Sükuti 
Kulaksızoğlu, Beden Terbi· 
yesi Bölge asbaşkant Hü 
seyln flvni llker, yüksek 
Hakem komitesi azalarr ve 
Ha!kevi mensuplarından bir 
kısım da davetli olarak ha 
Zlf bulunuyorlardı. 

Kutlama törenine saat 
21 de. istiklal marşile baş 
lanmrs re marşı müteakib 
Rfis Cerdet llkçay tarafın· 
dan kulübün kuruluş amille.
ri ve teşekkül maksadı üze 
rinde bir hitabe irad edil· 
miştir. 

Bundan sonra kıdemli 
azadan Şevket Çulha söz 
alarak kulübün tarihçesin· 
den bahsetmiş ve ezcümle 

Selônikte 
hiçbir İngiliz 
askeri kuvveti 
yoktur 

Atine 20 ( a. a. ) -
Atine ajanaı İngiliz kıtala. 
rile bir Jna-iliz motörlü kı e. 
aımın Selinikte bulunciuğ• 
hakkında İtalyan propagan 
dası tarafından yapılan ha
lteri kat'i surette yalanla
mıştır. Atine ajansı Seli· 
nikte hiç bir lniiliz aıkeri 
kuveti yoktur demektedir. 
İtalyan haberi atineden Bük 
reşe gelmiı olan bir yolcu 
nun ifadelerine dayanmak 
tadır. 

Külliyetli 
ltalyan 
esiri alındı 

Atina 20 ( a. a. ) 
Yunan reımi tebliği mevzuu 
faaliyet olmuştur. Külliyetli 
t!Sİr aldık mühim miktarda 
harp malzeme1i itioam ettik 
Atine ajanıının bildirdiğine 

g9re dün saat 13 - 30 da 
haYa tehlikesi işareti veril 
miştir. Alarm 14 beşte bit
miştir. 

v i 1 k 1 
Londroya 
geliyor .. 

b;ntımn açrbş föffminde. 
Trabzonda bulunan Başha 
kanımız VP h;;ıfen aziz /l1ifli 
Şefimiz lnönü'nün Rüştü 
llras vasıtasile bi·dirdikleri 
memnuniyeti ve iltifat/! söz 
feri yacl eylemiş ve şiddetle 
alkışlanmıştır. 

Kemal Kefeli de VF'CİZ 
bir hit;ııbede bıılunarak İnö 
nü'nün oc ija kMşı lütfet 
tık/eri if r·f atlı söz/f~rin bir 
levha halinde kulüp dıvarı 
na talıkıni teklif e11lemış 
ve bu teklif a/kışlaı arasın· 
da kabul edilmiştir. 

Hitabeler bittikten son 
ra Ocak marşı toplu bir 
halds okunmuş ve Bay Se 
dadm idare ettiği caz takı
mı neş'e/i havalar çalmış 
ve mi/ıi oyunlar oynanmış· 
fır. 

Kulüp tarafmdan ikram 
edilen çay ve pasta neş'e 

ile yenilmiş ve saat bire 
kadar çok güzel vakit ge 
çlrilmiştir . 

Hitler 
mechul bir 
semte gitmiş ! 

Berlin 20 ( a, a. ) -
İsviçre gazetelerine göre Hit 
ler m~ çhul bir semte müte• 
veccihen Ser ındPn hareket 

etmiştir. Musolininin de Ro 
mada bulunmadığı bildiril
mektedir. 

Siyah 
Gömlekliler 
Arnavutlukta 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar Londra 20 ( a. a. ) -

Hava ve daqili emniyet ne - {/numi meclis 1 Şu· 
retlerinin tebliii : Bugün batta toplanacakmış I 
gündüz sahillerimiz etrafın· - Bu sene iki husus 
lla düşman hava faaliyeti hakkmda da muhterem v" 
olmuştur. Bir düşman bom· limizden temennide bulun
bardıman tayyaresi bu sa· maltyız. bu diyeceklerim ya
bah ıark ıahilinde bir şeh j pılabilir işlerdir. 
re bombalar atmıştır. Ha· Nümune fıdan/Jğım de· 
sar azdır. Birkaç ölü ve ğirmenderede yapmalrvız. 
yaralı vardır. - Bunun kan nerede? 

Bugün öğleden sonra - Bittabi Bo7f PpPdeki 
avcı tayyarelerimiz Manş fid nlığı terketmek lazım 

üzeriude bir düşman bom- gele.cek. fakat d"'ğirmende· 
bardım n tayyaresini kar· rede yapJ/acak fidan//k ye
şılamıştır. Fransız aahiline ( tışincer.e kadar buna lüzum 
doğru takip etmiş\erdir. Av- vardır. l"tifade cıhetine ge· 
cıJarımız bu düşman tayya- t lince değirmenderedelci ara 
resini deniz~ düsürmüşlerd,r. 1 zi her cihetten müsait ol· 

Dün gece düşman tay· ma/t.la beraber d1Jha iyi ne· 
yareleri İngilterenin cımup l tice almır. Su. fidanlığm 
ve cenubi şarkisinde muh-

1 hayatı olduğuna göre bu 
telif yerlere ve Lsndra mın ihtivaç değ •rmenderede her 
takasında bazı yerlere bom dakıka ve istediğiniz kaddr 
ba atmışhr. mevcuttur. 

Yüksek infilaklı bomba - Sonra buradaki top-
zı yerlerue yangın çıkarmış rakta nebati kabiliyet çok 
ve hasara sebep olmuşsa da üstündür. 
z:.. yiat azdır. İki düşman - Suyun bolluğu. top 
tayyaresi düşlrülmüştür · raktaki n~bati kabiliyetin 

--c...A>-- üstünlüğü ve şöse üzerinde 
lngiliz hava bütün ha/km gözünün önün-

de olması da en mCessir 
hücumları propağandavı yapacagr için 

Kahire 20 ( a. a. ) 
Orta şark İngiliz hava ku 

bu tam evsafla en verimli 
bir fldanhk elde edilir. 

- Lakin en azından 
yine 10 000 lira gider. 

- Orasma karışmam / 
·- Bir temennimizdaha 

vardı? 

- Boztepe yolunun ya. 
pılması ve Boztepenin me
sire haline getirilmesi. 

vetJeri tebliği : 17 -18 son 
kanun gecesi tayyarelerimiı 
toprak lzerine bir hücum 
yapmışlardır. Petrol depo
ları civarında büyük bir 
yangın çıkmış bir İtalyan 
bombardıman tayyare~i dü
şürülmüştür. Şarki Afrikada 
bir nakliye deposu üzerine 

Atine 20 ( a . a. ) tam isabetler kaydolmuştur. 
Arnavutluğa yeni siyah göm İogihz somalisinde yangın
lekli bir tabur gelmişse de Jar çıkarılmıştır. 

- Kuvvetle tahmin ede· 
rim ki. ince ruhlu. keskin 
görüşlü Nacı Kıcıman Boz
tepeyi ilk gördüğünde bu 
temenniniz tahakkuk ede
cektir. 

hatlar ierisınde bulunmak- Malta üzerine şiddetli 
tadır. Selanikte Iogiıir mo· bir düşman hücumu otmuş-

törlü kuvet1eri bulunduğu tur. Cıddi olmayan hasar _ halkevi sahnesinde 
ve hava bombardımanları ifa olunmuştur. 6 düşman vazife alan Bayan fr1esadel 
yüzünden iehrin bir hara· tayyaresi düşürülmüş ve di · Uzelin inkilap ülküsü uğ· 
beye döndüğü hakkında ltal ger bir çoğuda haaara uğ. rurıdiJkı gayreti, feragatle 
yanıar taratından yayuan ramıştır 2 avcı tayyaremiz çalışmdSI bılhassa arkadaş-
~a-ber_Ier._yalandır. 1 g,]lı"ptı·r. , d d. _ .. ıan arasın a tema i eden 

Müsabaka ue-;- ;-u~r-a-hna~~k bir takdtr mevzuu oldu. 
l biı .. o rüksek duy. 

Fındık Tarım .Satış KooperatıHeri Bırliği gulu kızlarımızm da Bayan 
Uwum Müdürlüğünden : ıvıes'adet gibı bu kültür yu-

ı - 'ft:ışkhatımız ıc;ıı.ı ıuzumu k.11dar ouılllur allamak Uıe- vastnda vazife almaya, ça· 
re mUı;ıtı baka ı.ııtrnıuu ııçıı ıc12k<.ıır • llşrnaya koşacakıarını pek 

:.>. - Mua11ua&uy..ı 6'lroouın~k tçln oıtıı mektep, orta Ticıtret yaktnda gö eceksioit .. 
wek.ttıbı. veyrı Lıs11 we~uuıı oıınıık yuşı ıa den nıuğı ve 30 dısn Ssyyah 
yu~ıuı DUlUUWtll.UdK. ~ıınllr • 

• A - Arka!lı 4 de -
J - ıYıUG> JOali..J ıuırınıwmda kııunaıılar altı aylık bir at. jl ı-------------

taOi tutu ı.c ıuaı OH . .i:Su bl j ıuucıaeu zadırıdı orta mektep IDtt· 
ıuuı c.uu ( ~o) 011.ıı Hcıtrttl wvk.t"bı meıuoiarına (35) ve Lise 
m&zırnltınun ( 4v) ııra ucrt:ıI Vtı1·iıecekdır . 

4 - .)ltıj 1.1evre:si.ıı 111ıtı11en yııpuıoak mealekt tu.titıaolarda 
.muvdiı.k. ılluı.ı.ur yuıı.aıuı sıra ile (ôi6), {i5), (60) Ura ncretlerle 
oaiwı k.aı1ruy.ı tuıu .. c.ıkaır • 

&J - .Musııu;,ıK..ı ıuatıtı ırnları Bırll1' merkeıi olıua Glreıuoda 

yapıhıcalı. va ö ~ul> .t wıı cu uutes, ınou ıaat U de hıışlayar11k 

f~rJHI p ltıf "UuU ök~.ıUllUıt ktıdl.lf blttietkdlr. 

Y.f~~i,ras~ 1 
siyasi gazete 

Basıldı~ı yer : Trabzon 

Yeniyol matbaası 
Umumi u~ş·ıyalı idare eden 

Nevyork 20 ( a. a. ) -
VHki İniiltereye hareket et 
meden evel tayyare iıe Va
tinktona Ke~miştir. Gazete
ciler Vilkiden kendisinin A 
merika birletık devle tJerinin 
Lıgtltere nezdindeki büyük 
elçiliğine tayiı1 edilmesi 
mümküa olup olm :tdığını 
sormuılardır. Vilki bu hu
ıuıta birıey bilmiyorum de. 
mittir, 

o - M.u•.ao..ı~uyu ~lroeC:j&ıerdeo ue gibi ••sikalar arandığı 
1e ııeıerdı:m ııuumıu yıı!JJ111C ıgı Merk.e:ı.Cite Personel Servisinde, 
01da ve irabzou thrHıı.. l~ıt:twe Muıııe1ı1sU1ikl"riocle mevcut izab.· 
nımeierd~ göruıcbııir . 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Fiati 4 kuruştur. 

Resmı ilanı rıo satırı : 

1
20 İkincileşrind o itibaren 

• 10 kuruştur 
7 - Lstekıueruı 30 ikıucl kauua 1941 hrlhloe kadar iıah· 

oamelerde . 7nzılı evrak.ı mUsbıte ile blr1lkde liirUjlwlı Uaıum 

MQaarıaaaıae bir aıektubtı muııonUuı ıaıuadır • 1-2 Gttntl ııeçeıı ııayıhr 20 kuruvtur. 
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Aile Hekimi 1 ltalyamn En Büyük Talihsizliği 
Deniz Aşırı Harpler Çocuk Hastalıkları 

Kızamık, boğmaca öksürüğü, kızıl, kuşpaJazı, 
çiçek, kabakulak, çocuk felci. 

Deniz aşırı memleketlerde ve uzak harekat mıotakalarında, F rana veya 
Polonyada oldutu gibi, büyük davletlerin kalabalık ordularında ve·keşif 

motörlü birliklerinden tam olarak istifade etmelerine imkan yoktur Kqııtı11 •• lrial••••Jl 
•aaltaılr. ıoıa Jbd• ıo nl:Sb• 
tı-. sertHealt .. .,. tt k111ıa 
lllt allllllk. 4i km1t talk, 4S 
- .............. ~pblr 
leı pek iyidir. Ha• 1elea 
kabülaıı bW..- ,WlkU.rl 
~ .. ..ıı, akil tak.O~• Jlll 
dtllfUrea atpaeler lubr. 

Afi aDPt 8f uceau&teD· 
rı ...ııret Mrlr. Ql99k ıubG-"'* ılrıı•• Urll korumak 
ltla laerku atalaa .. ıı ••J•hGt 
1•ltl•• .............. Çlfetla 
'1rllll o ureae lnatçuıu ti 
-... ll• mQueeb•Ll o&aa ber 
IHl .. fa kaJDablıaah • .,. 
•-... 41neafekt• edll••üıllr. 

Kabakulak 
KaNkulık uıaual ataal bir -ltabk olup klllall• ıltHMla 

'• OaQade b&aluau MIJ• .... 
-.a.ıacae menli olarak •llllll• 
ıellr. fakat ladUal .ObeUerde 
Oiclat11 HÇb.lıe bQtQa fGoUdll 
•ot .. 11lr ecı~r ,. ••akQı ao 
beUeNe olduau ı&bl Hilflk ,. 
•llpacw. Satdlrlf detrlade iri· 
lla lllçblrl aubllr etaaedea Ilı•· 
Jed pek razla•ar. ••kall•l ... 
lauuau blle blllqUaUM&aa mı· 
bau1 maııauoııa vera&eod llbb1 
teclbh'4tıl aıarı.lt li ıcaa butaıı 
ltctit lbıııuıu. 

lidtabk 7 -8 ,.. atam 
idea oıcallkça JGUek blr allf, 
t11ıa•er •• ıtt ,...... tefklt 
•tuaı •• ,.,. arallac&di "' ,. 
•trı 11• dt&er ou&ahıuarua •J· 
fl1ar. OttaÇWrde, UbMlerde Ol· 
Uuqa IUIUUDI Dlr a&ıUIA&I bal 
&ucacleletia DallWIA lllUJelerla 
ll&iıaaoıdlr. ÖltÇM lltatlaWLlue 
IOre b.&18Jf.111rw l&UAa .... ClUVU 
OiQw' )'llZdd 10-~ DialhUA· 
llecür. Öll Yd'a&lrla Jarlllal 
llwau tdlp uıuaıa•ea iJl bır 
t.M.flJe ulall UlUtaÇ Cleraa& 
"'••ıwr. o,,a9 ~UJarcla 94 
ilk l1AGW u&uaa balier c:Utıe 
laGıf.uar, DOJ&&ACldl DU&U&a 
lit•.ı ve l'.W.IE. ıırı1aftCllr. 
ÜGJU fellll'ltt.rde llkbdaıü Y8 
katla ... Ddl411& be&ecal bir 
•v.u. ~ vuua aıew. 

Ted•vı•i 
Teda•iai fOl&e •CU.tır: 

lıt.1t1a laWdal; •IMfl Gllflr•ek 
lçaa AAQIJW; ,_,,ua JuıDdd&amı 
•ıaaı~rı.we, ıllUllP tMIM J•re -·••.a il•m•a Ga&aai ıurette 
b11a '•J• quk &oa.pru ku
-UUIUtıu; aıruarı Y• fiil •Mltmıa1' 
Açta bil JLuwpr.aıttıı afJ..Jıı 1•· 
ILaea ( C11Lllpld1&• ıaudaallle) ve 
l9&uaKıeme G•&1fllr•tt11; apaa 
'-u11aQ •.tewa& maacıeıeııe 
'-Glll&waAaMi. 1taade bit DUN· 

.._.. ll•IUI.) ll ••· 1U IHade bir 
l&IO.tuıcae la11&01 11uı aı. bır &bre· 
"- ~-4 tt>rDa bfaaı Labarn 
~QıQ bJIW l&I Ue; lalllDO• 
: ) 141, balta ll&ras iliaUA l&lf 8 

t llrtuL A:Marawa ,. Del'Q•wa 
uaao..aaaa taaUOaa •recaıaa 

-._,._.,,. te111laıeaıa..a içaa 
~ aıruıaıu ,., ... Dır ,ut. 
11~ wc&uau ....... aanıa -. 
-:--.... Clala&a .... Ja.le 10 t- IQ.._Q1n) Vefa (O&aılp. 

) llav41 eGUq (JGIM 2 ) .. ,, •oa.cu.m. 
ketl:~:a· mikroba lı•lla 
"- qUr, &Ual ..... 

.... -- r,oeAa-ılM &tllaanD .. ,...,. ..... 

Husyelerlo illib11plınm9s1oa 
kartı kabakul11ğın dahil ilk ara· 
ıınıa zubQruadı basta husye 
lerlade •arılar hiıaetıln etme. 
ıla umumı harpteuberi yapılın 
tecrlbeJer 111uclbhıce (yukard9ı 
ıo.tarllea tedaYl tarzından ba,. 
kıJ butaaıa kabı etine tahtel
cllt 20 ım mikabı bir aotiditte
rlk Hrom Hrketmek tnılye 
oluaur lıtlbaplı uzuvJarı tutmak 
lçla (perlocee) ye karşı bacak
lar ar11ıaa ufak bir 1aatak ko
'8t•k buıye Utihabı tedul olu
aaeak Ye l.,kmiller, ıf7onlu ya. 
kılar tatbik edllec ktlr. MilıhU· 
ler de tavıl1e1e şayandır. 

Çocuk felci 
Hac& toeut telci Dltramlkros· 

koblk bir mikroptan ıubQr eder. 
ia .. ,JU blr hastalık oı11p bı 
u ıdeleierla ııulrled ve bUbaa. 
• bıoak adelehttlaig ııoir!erı 
IHtlae Hbidi tHicıadea d"iıt· 
rı pöJk maılntştır. (~ıU.ht mura 
uaal). da&4Q ll4kll.l Dit I AA!ilA 

ı•kllal .ıup gaçuaı ı•rhmae, 
caeau filim ld04'0ll-'t verdaaı 
vef•J•ll fı&kıt • akut bacaıuaaı 
JlfCUCıUUaraıı lldıtQI lllbulle 
ci'94f•l lc&Çılt. 

Abu lloeklerl hastıılıaı ueş . 
rMüebUdllUttrı KlDa aaaru. bil· 
naua buruua ,., dazaa ırruıttl· 

&• .ıe ıoutar ve aırcay~t eaer. 
Çoouau bemea ıvcru 11tme· 

11; m11ucımerııu we lfrii"ıalh" Jı.lr. 
tmaea h'9r ftjııuı muıtemmel 
Dit ıurvue u.,aenfvkttt -.1ıea.at1· 
uıır. 1 eaa rı ıçıu 0"11..wıaaae 
Dua .kd4tı11rı, ( rsvilasat) tea.uut
lvr, 1111rcaaıu kowp e.ııı~r vt1 007. 
auaa.r t.loı.k ttıw_.11 ve wunu 
feV.ILUUM ınuı.ıumu K"Ulerwu.ıc. 

IÇUI l.ll&U cuatu lialDU&ll ç.ıkw•· 

I• JUlta11 lldtO•.u~ı Dlt '1iittt 
&MaVl WUU .. &MUtcaC4at UhU&Ul8• 

l&Gar. 

lotan teh ıkeıu k•lmactıaı 
aamaa faul llır 11.1 nıııua 1ı1oaca 

tuaıu Dıuııu•ar, natıt wuııj .ar 

,. 4t!1111.1LlıUUv Mddl'9U~ruı llllUD! 

aa.aıı 4MUC1 h ttr•ttY <il1'.1'.1ilh• vv 
Gtttallll& Dit 111rvtttt ıaıuıwabau. 

Kanserin tehbkesi 
KllUMr eaı1 ıuoarde mUı· 

&8YU QIC D•llUtUK. \ll il11tüldö.lll bd
raber, JUl• "" çuK yMyllwaı 
ııuıawu.raıu 111.tyU..ıuuır 1 ıp 

llw1 ıaulı&ua, wıaluya, v~ı~m ve 
.Wlttrı Kl&IJ DICÇlJK to&UlıteU bas 
WllUaH ... ,~. wuv1ıt(d.I.) L18 

llll&C.Cltt!w tlU~Ulil)Uf. t a&K.• l eD 

MAi VW ttl& l~U&l&thi lüttlUI UliS 

lalKiarwuau uı..u b..U.&ti&rı 1u 
a.wlall~a" mu-.Lttaıt ul•w.auıur. 
L>eaw,ur ıu, ou koı k uuç tı••· 
MA&Ut aıwuraıaı twuıa 1'uı~u1u ve 
C4t1•JJllratl1'9, t..fUi l KtıiuıiJen 
Lllacıbı.alUe, v.t .kurK."uç Oll ali 
bdlte ""UU@l•&Uuı &Htyrıie &UD· 
dea &llav c&ıaoa ÇIJ~ 1&rımakl11d1t. 

- ::iOuu var -

KHdiıiadea aval ltalyaa or· pek çok pabahdırlar da ıira or çnirirler. 
duauoua bilylk itler baıar••t ol d•larsa he•u biltla ilatiyı•ı, Af Netice ıatlur : Deais aıın 
dutaa ltiuat 9iayor Muaoliai rilr.a oeplıt-leria4o ıay• elı:.mete •e .. leketler4o ve aaak bareUt 
dahi iddia •l•••· Una ael&leria kadar Ha vataatlae göatleril•ek mıatakalmada Fraa1a veya Pe. 
blyillr. emek ve mıarafile vilcyde lcıp etler ki ba da maliyet fiyatı leayada eld•t• fibi ltllyiilı:. -'••· 
gelea buflAkil ltaıyaa orduıuua kadar muazı• bir maaraftır. Hele letleria lr.eadi lı:.alabahk •r•alar1a• 
in timdiye kadar Habetistaada iktisadi kapaalteıi ltsJya t"ibi pek dH va kuif ••tirli lairlildarİ•· 
muntazam kavet elarak kartılatlı · fHit olmayan memleketleri barap dea ta• elaralıı: is~fatie etmeleriae 

Her imkia fokt•r. ISir ... ta ltaralartla 
rı Kegisilo ilıı:i alay plyadeaile · 

.eD. b ı · ı L b11 ••assam yıa.•ıklar yap laaas. dört batarya topua ka111 kuaa ıs Aflrl arp erı •ça •••ııo .... 
L f B• ela ol•ayıaoa aidafaaya kat'i 

di~ı muvaffak.iyeli de bOyillıı: safer u.. ııoara ae erJeriJle ıslah etmek 
5 

L ı ı t f L :aarette az•d•it memlelıı:atltri• ıayamaz. Keaa lapaa1ada oil.du ııoo •J Af ırmak İ•ri 4e ileri ailrBlü 
F L t 1 kllçilk de .ı.. imaala aldafaaya 

•iyetçileria miliıaleri mücadele de yor. aııoa Hata •Jer ki tek tle· · ..ı_ı • rlrıt•it or•uaruu eökOp at .. k 
bu terefi veremes. Kala kala hal· •ir yellarsaa batı. Hak laarekit ıöyle tiarHa .Araantlak hareki· 
yın orduı11a11a keawiai ra..rae· m10takalarıatiaki lıarkJertle bplu tıatia old•t• ~ilti ita klçlk orci•· 
Sl• içia ici fıraal aabur etti : 1 - deaia •tın laarplaria karalLteriDi 1 _1 

h ırıa taarruuarile harap olaak da 
Mı11r iatiliaı içia barek-t 2 - •iadirler Harbi• ieareai, ikmal baltildir. 
Yunaaiataaaa iıtili lettbbllil. itleri ita azak ltıreklt aıatakala· Şi•ciiye katlar Alaaaya ae 

Çeldutu• verditi bir avaalıj rıatla da mahdkt olmaya •altk.Oa aeais aıı ı i bir barit., •• ti• uak 
vardır ki er1"1t kum.iai rösterir. tiar. Mtaeli blll'üaki laarpte talu laarekit mıabkalenatla çarbfaayı 
Bire lıı:arıı beti• yük!eatliti ..... Clçyla kilometreyi reçea tek tle aiyet va ililter. ıö.ter4i. B..a 
fayda vermeue bire kartı OD bet rıiryela tlzeriade mahalli yardım laerşeydea evel Alaaaya ... HU 
le yülduiJir H aetia. abaabilir. ol•adaa 260,000 kitiıik lair orda· laıreklt mıatıpalaruu yıprab91 
Hele lurrua e4ılea mealeket kil yu •uteremaa iqe ve ikaal lı:.a· tuiriai laeaap atmit b•laamuı 
çük YuHaistaada oldut• ri~ı Ye· itil -'•fildir. o ... , ... kara yelları biriaai rolü 07eamıftır. Ne1ler1ia 
, • kartalatdıa erdu mılldat el•r· Ye motörlil vuıtalartlaa istifade ki k•clretiai timtliye katlar iabat 
u Mıaırdaki ••rilia ordu• filııi rerekeçeklir. Eter tlarlllharekitıa etma•ıt olaa YI safere ..... Jf 
bu çoktuk naat.j ı kedisiai daha· yollan boHk ol•raa ilraalia H huluıa ltılyaa oıd111Haa Jaiue. 
f&bUk fÖsterır. ya kütik memle auaaaam malae•e Ye •abrulrat ıiae İİıtİ deais atın laarr tlltalt· 
ket ıupırdayaaadaa t .. ım e!u. ıarfiyatıaı icap ettiteceti lrelay· tür. Bir Hmaa AraaY&tlUftl llfN• 
Çekoalovakıa ve Daaiaarka olda· hkJa taıavvar edilemez .Nilt•J•t aa tahtHı yapa••P Nyliyenk 
tu rioı, yabat aüıaUe istdi edilir. laarekitı yıp1eak tleditimia ribi laikaalar lı:.ork•J• venaete tal .. 
HoUaada fıbi halyuıa baur aa· 250,000 kitidir ki mldafaa kabi t•• ltalyacla ... Hdaria it• ııtrt• 
mamadaki usua haaarbk devruia· liy11tl elaa me.Jeketlor bplu Ya· •• taialaaıı.ua ınealıı: reriye •t
de ba fO~luk be .. bına tık fÜ· •H ordaH rilai bH• paçevraya rıyabilH.lı:.tir. 
voaditı m:.Ukkakl&L Maueüai ı-----==--=-=======-......,.=============--
laer •tsıar açıııada 11kia ail7oa 
ukwıadea ~ueclerdı. Fakat .. ,. 
Juaaa ki tul if 81rUI plftiti Ya
kıt avcioki beaap çarpya ayaadı, 
ltalıa •rtluaa ac.Ueket laudutJa. 
rıada detü deaia Aflrl ü1ka&.rbe 
harp J•P••J• meaour kald1. Do. 
aiz ıııra karploıi iıa biitila çok
luk bdap ve ant•jlarıaı alt iıl 
eder. 

Daraoak bir yol iserimdea bir 
kaleye taarrus edoa İD8aalana 
çeUufuadaa tayda var aadlr? 
lJeuz qın Uıeierde bulara bea· 
ur. Çuakii ıöaderilea ertlaaua 
aevcı&au dea1a üaeriaceü YUlla· 

iara •e tluıae bakaıaiıet der .... 
&ille batlHhr •e bıaaeaa&eyla •ala· 
tlutll&r. Arada Otraato lıı•l•S1 fi· 
bı aıacak ıo kalometre r•aİfÜti•· 
de Dır deDia do balaua Aruvat. 
ıu~a rooderuooek kltaiar ve 111. 
maUorıa .Ud11t deniz vultalarıaa 
batlı buhmmuı tabiidir. Bailıaua 
bu tleaıa 11•4i e!data fibi loıi 
üz denıs bava kavvelleriaia tola· 
dıdıae marua kaJlraa A rnavutluk· 
taiıı halyaa ontuauaaa ıüç va&İ• 
yeti aaıaııhr. Kaaa İtalyaaıa Lib
yada •eaeli atar milyeLluk .,ir 
ordu ile, Araavutlulda bida7ette 
1arua aiJyeaJuk bir erdu ılo M · 
rakete bqıa .. mısın11 aebebi de 
baralarıa d•ais ıtm e!m111•daı· 
4ar. 

De•is a11n harpler Jalaa& iı· 
teaıldlti katlar kuvet istimaliae 

miluade etaedık ·eriMea slç .ı . 

makla kalanlar ayai ... anda 

Sinai müesseseler hakkında 
Defterdarlıktan : 

15 - 1-Hl tarilali reımi rıutede ••tre•ilarak aeriJ•te rir• 
•İt elaa S9n aumarab lr.aauaaa ltiriHi macldeıila 1843 aayılı kaa•· 
aaa U iaci ıaıddıaiai• (8) fıkruıaa clabil Siaai aleuuolerua ••· 
barrik kuvvet 2 tMyfiri n itti .. ,, .. miletaeH nlaibile birlikte •• 
ıeç••1•• Trikotaj ve 'rrikttaj Pliatik 9f)'• kud•r• lıı:abM, ökçe, ıc.. 
11kitıtb, terazi, P&skill •• bularıa Moataj itiai yapıalaraa Ye aaf•· 
au SO b:ae kadar yerler4e mulaarrik k.unot kallaaaayaa ye itti il• 

yw •il ...... atbibile ••• ı•ç••1 .. Be1alaıaeleria iatedikleıl tak. 
dird• rötirii verriy• baQlaaaaları kabul eclilmittir. Bu iki sl•rere 
tlalail ailıı:allafler dea ıötür6 •••••le nrriıiae bajlaaaalıı: ilteyea· 
ler it bu ilin taribiadea itibar•• so r•• a1rf ıada bir iaticla u. v ari· 
ut tlairuUıe •iraoıd .,ı.aeleri illa eluar • 

Defterdarlıktan : 
Torlc Paraıı kıymetini koruma hakkıadaki 

12 numaralı kararnameye ek karar 
Macide ı - Bınkılır, her ae ıetildı ohar11 elaua ••laa. 

lllrlerl Dllıiiotle bllhlHB Y8 buluaahk OllD ln1lll1 llralar1aı CQa • 
hıırlıet tbrkeı Bak11101 l1Ydl etaeaı aeoburclurlır. Baakalar, 
ocak CQmburi71t Merk.11 Bankaaı ile m11tıbık kalmak ıartlle 
mubıablrlerl DHdiode lllHmıa kıllar laıilla llra11 b11laoll11rablllrler. 

Mad.ie 2 - Bıakalar, mubtaç oldulduı lnırillz llralaru11 
dıı bir pl1aa utıı döflz ıataık ıuretil~ temi• edımeıleı. 

Bankalar 1111lllı llr111 pınla7oalarıaı 11ra ıoıtererek •••· 
•l poılı1•11lırı il~l ıaaa iG•Qae kıp~t••I• mecburdurlar. 

Mıdlle 3 - Bu karar neşri tarlbladıa ••teberc&lr. 
Madde 6 - Bu karın11 lcrcııH Mallı• Veklll •••aıRr· 

1-4 

Gayrimenkul satış artarması 
Kö7i CU1111 Metruke No Kapu No Kay•eti 

Hane enkazı artırması 

Köy il Cinai 
....,_ 

Sopaa Haae aakazı Jı Sti 
1'.IDli&a Samallhk ,. 44 

Defterdarhktao 

M 
)( 

Ya&arda eıaa ve evaafı yuah baae ve aamaalık Hkulan oabeı 
... •ackleU• Ye açık arbrma surotile .. blaoakbr. 

luJe ~-1-941 tarıbiu •lsadif Sala •lal ... t 14 de ya,.ı.. 
... ııdıı Wipleria Jlade 7,S t.ei•t akp&.Ue blrlıkte deferdarbkta 
_,. ..... k..U.rellk .1r .... u.n. , ... 

Sotukau Haae aıakau 221 124 121 

Defterdarlıktan : 
L L 17-1-941 tıriltla ' Yukarda 9iu ve e~aah yaa•h aıa" Hııolll 

dea itibar .. 15 rila mUdetle açık artırm a s11ntil• 11bfa 9ıkardi: 
llaale 1-3-941 tarilaiae alaadlf C ımartui pal aaat 1 

yapelautuadaa taUpleria ylsde 7.1 t .. ioat ak....,U. birlikte Defter• 
tlarbk ••kamıada topl .... a keaiaJ•• ı:ıilr1011tlan • 1-4 
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Ne diyorlar ----------------------------- ---
Ne konuşuyorlar 

''Baştarafı 2 de., 

Şubat içinde bir kostüm· 
/ü balo verilecekmiş ı 

- Trabzonda kostümlü 
balo ilk defa oluyor galiba .. 

_ Ne olduysa bekarlara • ·~~~~Y.ZN:2~~~~~8~GNri1 

olacak~alo verilen yer /o Orman Emvali Satış ilanı 1 KÖY ve BAHÇE SAHIPLARINA; 
- Ara sıra tuhaf ruh· Orman Çevirge Müdürlüğünden : ~ ın ı , an a ına ve sair i cum e kanta salonu değilya I ı F d k M d 1 b l 1 ı 

ta kimselere tesadüf olu· Ciaıl Hacmı Mikdarı Muhllmmeo vahit flv11tı 

1 
. meyve ağaçfarızi 

nuyor. Kibar. kültürlü aile· M3 D3 Lira Kuruq B 1 1 r 1 
sini bu içtimai mahrum/ye , __ Ladin 212 000 2 90 :__ o ' rı, - abii Kokulu m 
te kat/andırarak sabahlara ı _ Trabzon Tila.yet1o1n Maçka kazıuu dahllindA Kram.ıı or ~ M . . . . ı 
kadar baloda eğlenenleri maoındııo (212) Metre mikap miltdarır.ıdfl kerestelik s-1tış-ı cıknrılmıştı ll ey ve ver mesrnı ıstersen iZ 
de gördük I 2 - S·~tış 3-2-941 g!loü saat 14 de Orman MUdüriyeti i s· · · · h h f 

- Gülüne hneketler f dairesiode artırma ile yapılııc:ıktır. ~ ızın ıçın ususu azır anmış 1 
l.çtı"maa davet 3 - Beher ô. Mamul Metre mikabımn mubammeu fiyatı 2 

1 lira 90 kuruştur. 1 
yapı onarma işleri 4 - Ş•utaame ve mukavelename pcojı.oleri Tr~bzon Orman I! 
· . . d Müdüriyetinde yerlerıteo ahnar. fi 1 

cemiyeti rıyasetın en : 1-Muvakkat teminat 47 lira 10 kuruttur ~ 
CemiyPtimizio 941 seoesf ida· 6 S<tlış umumidir 3-4 ~ 

re beyeti intıbabı 8 ıubat cumar· - . ~ 1 
te•i günü .11,amı saat 20 de mey- Ko'" prü inşaat eksiltmesi 
dani şarkide cemıyet binamızda 

yopdac•ıı••d•• bütüa aza••• 2•
1
· Vilayet daimi encümeninden: 1 1 

mel9ri rioa olı;;~ l-?. Trabzoa _ Gireson salıil yolunun 16-f-0(10 - 60-J-250 irci 8 k k H 1 b 1 Ji 
kiloaıetreleri arasında 9114 lira 80 kuruşluk keşfi mucibi 3 adet ite- 1 ere et mor o - tipi gü re. eri-ı 

Valr.fıkeblr icra memurluğundan: lı: f ı 9 
Valr.fılr.ebırın türkolli köyün· merli öprü ile 50 adat buzıneo ezio ioşft11 29- - ·'1 tarihine çalan • • • d 'd 1 k k il 

den efendi o~uUarındaa Ahmet Çuşamba günü ant 15 de vilayet makamında toplaoacü: olan daimi 1 nlZJ Şlm f en mut Q 0 U OnlnlZ 1 
oğlu borçlu Mustafa Aydıa ile encümende ihalesi yıpılmalı: ü.ı:re açık ekıiltmeğe çılı.arılmıştır. .Mu B · d · l d } b J 

u mevsım e ıstima e i en gü re eriniz bi98edarlarından ay.11i k.öydeo efen valı:lı:at temioatı (683) lira (61) kuruştur Keşif t:vrak:nı görmeL: isti-

1 di otlu mahmcdia eğlu mahmut yenlerin herrüo daimi encümeo kalemine ve fazla izahat almak isti· ağaçlarmızı kuvvetlendireceğinden hasta- ~ 
ve kardeıi Mehmet Aydın aatış yenlerin vilayet ufıa müdürluğüne ve ek,iltmeğe girecek olanların J '-1 k k 1 1 
ilinı 21-9-940 tarih ve 2728 yukarıda yazılı gün ve ıaatla te'minat makbuz ve mektuplarilc daimi 1 it< ara arşı mu avim O Ur· 1 
aayılı a-azeteoizle oeıredilen aatııı encüıaeoe müracaatları. 3- 4 Bereket gübrelerin en kuvvetlisi olup 
ilioı bu tahıalar namına berayı 

teblii' çıkarılmıı ve ikametgahları ş k 1 1 k l 14 yısl tJdtışoyheraı· .·başka gübre istemez 1 meçbul buhıodu2'uadan 11-11- ose um attarı ması e si tmesi 
940 tarih ve 19-12-940 tarihli 

davetiye zahriııda Zoaruldak 63 Vilayet daimi encümeninden: 1 Kı·tabı· Hamdı· va ft.Aahdumlorı i 
ocakta oJduldarı ve bıJa teblig- ~ ı • t 
geri çevrilmiı iaede 63 ocakua Trabzın-Gireslln sahtı yoluııun 0-l-OOO -l6·+·000 inci kilo 
olmadıltları Zoni'oldak poıtabane metresi arasındaki şo~eehı kum\attmlın sı içio lanzıııı kı ıoanıın ~~-E~AWı~ıS~~8~~).!!j 
•iain meşruhatındao antaıılmaam" (1254) lira (40) kuruşluk keşfi O.zerindtm 21 6'Ü ı nıüdd lle Pk· s 

1 
k k 

V• bu ıtıoarJa ilumetgabları meç· ~utıııeıte çıkarılmıştır. Muv.ıkk.ac t~ınioııll (108) tır ('i2J Kl.ru~tur. ene ı' on g e davet 
bul olmalar.na binae.11 H.U M . .K 141 5-2-9.U tarlh!blne ç~ tan çuşarmbıı gUıHI sııat 15 de vı la5et 
iocı maddeıi mucibnıce yukarıda makamıod11 toplırnacak olıın daimi enC!lllleDdt! ıboleı;i yapıl CJtır. p 'l d 
yazılı tarih ve numaraları fÖ!te• eremecı er cemiyetın en : 

keşif ve şartnıtm~sini görnıek bıtiyenlerio h r ~On eııctlrnen ka· le 
rilea satıı ilialarıaıo ilioen tebli Cemivet;mizio secelı ırnogresi ?5 - 1-91 ı Cumartesi günü saat 
a"ioa karar vorilmiı olduto ilin lemlae ve t111ip olaaların muvakltet temiuatla.rlte encümerıe l~ de G. H. P&rti binu ada yapılac ğıodı:n butua azanın mezllur 
olunur. mnracaatları. 3-4 lı!'Ün ve ııaatte hazıt bulu ma1 arı lüztı .u ilan olunur ~-2 

Şose kumlattınlması eksiltmesi Guyrimenkul s ot 1 ş artırması 
Köyl1 Mivkil Cıosi Umımu M. N. Tamaınınıu me6ahaın Hieıe K. lira -- --Vilayet daimi encümeninden: 
~üyUk eaınuulrnı l<'ıoıkhk :.ıui3ô Uli:IŞ~ itit:ıa.lle 19::6tllıiijstısi 74:1 

Trabıoo-Rizj sahil yoluouo O·f-000 -ıı-ı-ooo locl kllomel )) " " " " 11 ı2vl) 
)) " ,. ,, " ,. !H::! 

releri arıısı rıddk.J ş Jseııia ku ınlattırılroaaı içlo tırnzım kılı o an (998) ı) Bahç.ıaiıı. 4 hıs~ed.ı 3.5 lıi<1sesl ı~!i7 
Jlra ( 40) kuruşluk keşti Uzerlndeo 21 aUo iiiU1deUe ekıılltmoge )) Vas.logıu vaııı.gın ıı:s nıı1bt1 ıtibarı!11 15 lıle. !iH 

• )) • • • • • • .. 7-ı:l 
konulmuştur. Muvakkat teminatı 174) lira (8.5) kuruştur. » • • .. • • • ,, 9·H 

s-2-941 tarıtııne catılQ çar~amba gııau saat •• de vilayet D e f t e r d a r l ı k t a n : 

----,. 
" 
" 
" 
" 
• 

uaı 
Hl\J 
lbJ8 
ıtı;;ıı:ı 
:n11 
(H9 

HW> 

.M 2 

" 
" 

" 
" • 

23 150 
37 :m 
60 150 
ımı 40 
~3 
11 
16 715 

fil!lkamıada toplanacak olan dıimi euollıneude ibalesı yapılacıık Yuka d f 
rı a cıo ve ev.:ııs ı yazılı gay ı.:nenıı:uıler bir ay mjrJdetle ve pJZarlı k suretıle satışa çık:arılmışlır. 

tar. Kd~it fa aartnameıilnl aörmek istlyenlerio ber gnn eucU:ııene lııale 1J :.ı 9 • ı l f 
y a - - -t arın •• e m uu.:ıadı ı-erşı:mbe ıunı.i saat l 4 de yapıl c ğı ıdao tıılıpleria ycvmı mez· 

Q:nrao.ıatıarı. 2-4 kılrde yu d 7 SJ ı 
---··-- - --- ~ d • tem ~ııt aıe:ç.ıları e bırlııc.tıı defte d3rlı,ı;ta toplan ~c le kom syonıı murac atıurı 3-4 

,-Dikkat r'~~~~~~~~ 
Neler yapılıyor-,) • 

Af~~~ 

Si ~ 
parçaları yapılıyor. ~ 
ya 

Cansız insanlara 
111..ığı kesik cansıt ve· 
eğri olanlara suni ~ Devair ve Müesseseler için her türlü D fter ~ 

ayak ve bel. gann kar- ~ 

sak~~~~;7:~e:~::edam· tt Makbuz, Tüccarlar için Zarf kağıt, fatu a A 
t:a:u:::~~~~:~~s,;;.j ~ . En ucuz Fiatlerle yapılır . ~ 

Gurbet Hasan ~ \1 
,, _____ "-'~dhdh~u~a> ~a~dlıdhdh~~ 
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