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Valimiz Büyük Bir Derde El Attı 

Yol ve Köprü Faaliyetleri Başladı 

T obruk' un zaptı 
Aralarında birkaç 

general olmak üzere 

İtalyanlardan 
20 bin esir alındı 
Habeşistanda tazyikler 

devam ediyor 

Vilayetin her tarafında tam ve esasi. 
bir irtibat temin edilecektir 

Yunan 
Azmının 

ifadesi Muhterem Valimiz Naci 
Kıcıman bayr11m günlerinde 
Nafta müdürü Mah '11Ud Yo
n11tl11 birlikte ~ ·Jıetlmlıin 
sosa ve köprülerini te ya 
pılmakt• ol11n hDlct1met ko· 
nakl11r1nı tetkik ve tefnş 
etmiş ve bunlaım 11~/c in
şa .,e gerekse bakım/1111 
üzerinde isabetli direktifler 
vermlıtir . 

Naci Kıcım11n b11yramm 
birinci günü Trabzon · M11' 
k11 yolu ile M11çka Hükü· 
met lconağmı tef tiı etmiıtir. 
Kas11b11 ile konak ar•smd11 
bir yol y11pılmu1nı lüzum 
lü gören ~alimiz Nziyetl 
tetkik ettirmektedir. Y•land11 
y11p1/maı11 IM1/an11ealı ol•n 
bu yol kuabil ıı. bükUmet 
konalı 11N1mHia irtlbati te· 
mln eden yeni bir UM ola 
cakt1r. 

Bayramın ikinci günü 
Trabzon· llkçaab•t • Vakfı
kebir Giresun hududu yo 
lu ile llkçd!Jbat Hükümet 
konağı inşaatım teftis t!den 
V11/imiz. Beşıkdüzü Enstitü 
sünde de bazı tetlcilc.lerde 
bulunmuştur. 

Bayramm sonurcu günü 
de Trabzon • Sürmene Of 
Rıze hududu yof unu ve Of 
Hükümet kon11ğmı teftiı 
etmişlerdir. 

Son haf t11 içinde de Vi 
/ayet yollarmm şehir dahi 
/inden qeçen kısım/1111 üze 
rinde Belediye reisi ıtf uam 
mer Yar1mbıyık'la tetkikler
de bulunmuştur. 

Saym llaci Kıcıman Vi 
llyetin öa s•ft11 gelen yol 
ihti111çl11r1m inceden inceye 
tetkik etmiş ve 'ok ehem· 
miyetli ol11n bu davayı bl· 
rinci p"nda ele almııt1r. 

Heber 11ldığımız11 göre 
her ıeyden evvel yollarm 
111ütem11dl tamirtıt iılerl is
/ah edil«ektir. llmelenln 
raz ve kış muntazam bir 
ıekilde ~llşm11sı temin edi· 
/ecele ve kontrol/11r1 her z11-
111an kolayl111tırm11k ıçm 
birer elbise ve /istik çizme 
•lmacakt1r. postal11r takv/. 
J'e edilecektlf. 

Ço/c mühim olan sahi 
Yo.ıu hemen esaslı bir t11 
lllirden geçirilecektir. 
le Trabzon - Pul11t11ne 

11'"'mn tamir ve kumlan 
: ill ekıiltmeye konul

'ltlll, 

llkçaabat Vakfıkebir ara· 
smda 3 lcemer menfez ile 
50 adet beton büzün yeni
den inşası eksiltmededir. 

Yine bu yolun muhtelif 
kilometreleri arasındaki bo 
zuk kısımlarm tamiri için 
keşif yapılmaktadtr. 

Gidiş ve gelişi cok güç· 
/estiren llkçakale köprüsü· 
nün v 11 z i y e t i de na
zar• 11/marak ı eniden ke~fi 
y11pılmıs ye eksiltmeye kon-

- Arkaai ikide 

Başımızı eğmiyeceğiz 

Londra 23 ( a. a. ) -
Buradaki Yunan sefiri be 
yanatta bulunarak demiıtir 
ki : Baıımızı eğmeyeceğiz 
harbin nihayetinin yOksek 
olduiunu biliyoruz. Bunu 
ödemekte tereddOt etmeden 
zaferimizi harabeler nzerinde 
tes'it edecek vaziyete dnı
sek dahi her fedaklrhkta 
bulunmağa amadeyiz. 

içme suyu 
Muvakkat kabul muamelesi için 
Ankaradan bir heyet gelecek 

r 

Beledige Reisimiz Mahmut Muammer Yarımbıgık 

Teaisah nihayet bulan heyet ıehrimize ıeldikten 
yeııi ıuyun ne zaman tevzi ve bu muamelenin intacin · 
edileceği hakkında dün Be· den sonra ıu boruları tek
lediy~ reiıimiz Muammer Ya. rar temizletilecek ve boru· 
nmbıyıkla ıörüıen bir mu- !ardan alınacak ıularan ni
harririmiz aıağıdaki izahatı hai tahlil yapılacaktır. Bunu 
almlfbr. müteakip biç bir mikrop 

Mik 12 14 mevcut olmadı&ı tahakkuk 
yuı ma - ara· 

•••ela olan · edince tevziata baılanacakbr. -- yeaı ıuyun son . . . 
talalili henilz neticelenmemiı- Şımdiye kadar mubtehf 
tir Şimdi k d 1 mıntakalarda 20 çeıme ku 

• ye a ar yapı an 1 t B 1 d. . . . 
milteaddit tabi" ti b - r~ mu~ ur. . e ~ ıy~ reıaımı· 1 er men a zın nyaıetindo bar heyet 
dan alınan •ular üzerinde ıehrin her tarafım gezerek 
yapılmııtır. . 

Eld k
. t hangı ımntakalarda çqme 

e ı far name muci k v .k . 
b

, kk t k bul urulacagı tetkı ve teıbıt 
ıace. ~ufa a • . ~u~. olunmaktadır. Teıbit olunan 

Kahire 23 ( a. a. ) -
İngiliz umumi karargahının 
tebliği: Trabluıta Tobruk'· 
un zaptı dün gece tamam· 
lanmıştır. Şimdiye kadar a
ralannda bir kolordu ve bir 
fırka komutanı ile iki ge
neral, bir amiral, ordu ve 
deniz kurmaylarına menıup 
yüksek rütbdi ıubay bu.un 
mak nzre 14 binden fazla 
eair abnmıtbr. (Bu sabahki 
haberlerden esirlerin 20 bin 
olduğu anlaşılmııtır. - Yeni
yol) muhtelif çapta iki 
yüze yakın top ve diier mal
zeme itinam ettik. Zayiata· 
mız 500 den azdır. İtalyan 
zayıah henüz teıbit edilme· 
mit ise de hastahaneye kal. 
darılan iki bin kitiden faz 
ladır. 

Eritrede Biııia, Barentu 
mildafaa roevzıJarioi tutan 
ltalyao kuvv tleri ile temas 
halmd yiz Hareket muvaf
fakiyetle ı kışal etmekt~dir. 
Habeşis anda ve ~ etemma 
nın şarkında düşman üzeri 
ne tazyiklerimir. idame etti· 
rilmektedir. Seynada devri
yelerimiz taarruz faaliyetine 
devam etmekledır. 

İngi ltereye 
Satllan 50 

T orpito muhribi 
Vaşiı gton 23 { a a ) -

Bahriye Nazırı albay Kmok 
düa gazeteciler toplanlt110. 
da beyanatta buluoarak ln· 
giltereye sa talan 50 torpido 
muhribinin şimdi atlaotiğin 
öbür tarafıoda bulunduğunu 
söylemiştir. Yalnız bunlar. 
dan biri hasara uğramışsa 
da bunun da şimdi İogilte
rede olması muhtemeldir. 

- - .,._,_ .-

Akınspor reisliği 
Akınspor reiıliğine ibra 

cat başkontrolörü Nazım 

Ziyanın aeçildığini memnu
niyetle haber aldık. 

Trabzon muhitinde çahı· 
kanlığı, müteıebbiş, iyi ba1b
li ve intizamla mesaiıile ta· meJe11DıD yapdabıJmeaı ıçın t k J el h .. · d mm a a ara ç .. ım er emen 

Nafıa Vekaletin en ıönde· kurulmaktadır ndan ve sevilen Nazım Zi-
rilece.k bir . be~et~n telıri· Halkımızın· yeni ıaya bir yayı ve faal bir reiı elde 
mize ıelmeaıne ıatızar olun. az evvel kavuıma11 için be- ı ettilderiadea dolayı da Akın· 
.. ktadar. Muvakkat ka~ul ı Jed~ece J&zımıelea l•Jnt ıporu tebrik eder muvaffa· 
•aalMllliai 7apa"k olu Rrf edilMktedir, ki1otl.UU cliloria. 

• 

Kum ve Deniz 
banyosu 

Rutubet dtr•cui son haridi.e 
oaran doi dibinde, deniH arka 
veren, güne,; teped•tı gören ve 
adetti kugu içinde bir şehirde 
gıışıgoruz. 

Binlerce tıtıneli air ıehirie, 
pencereleri şarka ve garba açı· 

lan evler, lulıida oe gıırpta, an· 
cak gine mahiut ,saatlerde ıii· 
ne, zigaııntlan istifade görebill· 
gor. Ne yapalım ki, bize bu ı•· 
hir plansız bir deorin rnirasi 
olarak kaldı. Yıkıp atamagı•, 
Jleni plcinın - biztien sonrakiler 
için - geni ıehri kuraca;ı tari· 
he kadar so11 ömrümüzü içini• 
geçirmeğe mahkumuz. 

Ha1tgi maddede rutu/Htin 
bulaııimı ıöremigoruz ? bötJL• 
bir hayat şartının en sa;lam bir 
bünyede en basit arasına dahi 
ıaslamamak kabil midir ? 

Romatiıme ilciçlarının en 
çok satılan ve lcablicelerin en 
fazla müşteri celbeden yerlerden 
bwlki de bıri11ci sırada geleni 
Trabzondur. BöJI• olmakla be· 
raber bıııımızın ucunda bir deniz 
ve şehır nü/us•r11ın .vagılıp yat· 
ma11n11 kufi gelecek k•m ıaha· 
cilclerimız oardır. 

Bir ya• b•yu fosforlu sula. 
ra hol ~ol içirilen, kızıın kum· 
lara uzun uzun emdirilen vücut. 
larda artık rutıilutınfelce kadar 
siirüklig ceğı müz, içağrı/ar his· 
sedi mez. Uzun me af /erdeki 
kükürtlü sulara koşmak v•ga 
koıamıyurak ol lı.ığu yerde mıh. 
la mak. erıdış s. ka maz Keqif 
ve z vk e ı!i hesabımı% ha,icin· 
dedir. 

Ş ı 
0

11 bir az da saf ve 
solund ı kısacık mesafelerdeki 
~um sa .arına kadar uzanarak 
ryi bir t mi:z ık 11aptı mak kabil· 
dir. ôunu, mahalıı bulı,;elerın 

ıçınden ~ kıımıqacu,ı veya agır 
~ir yuk y p CJğı şeklınde g niş 
bir htscıp ölçüsıl du~ıiruıteme/i. 

yiz /ii p ıtik bır iı sapla gar.i 
yalnız a ıele musr fmdan ıbaret, 
bu .ışıkt Jn ari, deu.ımlı bır te· 
nıizlik yap iııı.k, o.r tesısata lü · 
zum aörm m le, 1 ıt"gacı kunfor 
su:z cevaplamak ~eklinde ele 
alırsak ılejerlı bir eser yaratılır, 

Ne de olsa bir t tk.ık ve 
müzakere sa/hasından ieçmesi 
laıım geıen ou iıın mevsimine 
kadar me!Jdana g tıril.Oilmeıi 
i,in ıimdıden tııebbüste bulunmak 
doiru olur, 

Trabzonun eirinci saf ta ıeien 
bügüfc. eksılc.lerın len birı de bıı 

dur. Birıaenaleglı bıJ temenaimi 
zın tahaklcukunu, enerjik Va• 
limı.: .Vaci Kıcımanın ve Beleaige 
r•İçİ 11iıin himmetlerind•n bele 
/em k hakkımızdır • 

Cemal Rıza ÇINAR 

C. H. P. 
Vilayet idare Heyetinde 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Vday.!t idare heyeti Ali 
Rıza l4aluı riyaseti alhnda 
çarş:ımba ıünü akşamı mu· 
tat haftabk toplantıııoı 

yapa ak P•rti itierini aJi· 
kadar eden mevzular Uze
rind ~ mil&akere!erde buJWl: 
•UflW', 



Seyfa 2 

İtalyanlar 
T rablustoki 
Kuvvetlerinin 
Üçte ikisini 
Kaybettiler 

Kahire 23 ( a. a. ) 
Haber almdıjına ıöre Tob· 
rukta en aıağı tam bir tll 
men ile diğer bir tGmenin 
kilçOn anıurları bulunuyordu. 
başka Tobrukta mutat garni· 
sonu ile munzam birçok da 
to~u vardır. T opruktaki 
k.&taabn da İngilizler tara 
fındaa eair edilmesi üzerine 
lt.lyular 9 ilkkinunda lo 
giJis taarruzunun baılanrı 
cıncha Trabluı kıtaıında ku
vetterinin 3 de ; kisini gaip 

İngiliz 
tayyareleri 
Afrika ve Ar11a vut
lukta muvaffakiyetli 

Hücum ve 
bembordıman
lar yaptılar .. 

Kahire 23 ( a. a. ) 
İngiliz hava kuvvetlerinin 
tebliği: 20-21 gec•ıi İoiİ· 
liz tayyareleri Libyada Dru-
ne üzerine birçok akınlar 
yapm11lar ve tonlarca bom 
halar atmışlardır. Müteaki 
ben birçok infilaklar ve yan
ıınlar mişahede edilmiştir. 
Dünkü çarşamba günl Apol· 
lonia de kıılalar (izerine hü· 
cum yapılmıştır. etmiı bulunuyorlar. İtalyan 

kuvetleri 8 ıiyah ıömlekli 
ye Trablualu 3 temeni ibti· 
•• etmektedir. 

21 kinun ıeceıi Tobrok 
üt:erine milteaddit akınlar 
yapalmıf yalnız bir tayyare· 

-""""v==1""""===k===="""'"'""~ miz dönmemiştir. Ordunun 
ı O V& ÖpCÜ ilerlemesini himaye eden 

avcı tayyarelerimiz dün bil-
faaliyetlert Uln atn ketif uçuıları yap: 

mıılardır. ltalyanlarla ve b (J ş 1 a d 1 mevcut olan bir mubarebtde 
- B.,tararı 1 de _ bir ltalyan tayyareıi düt&-

mullur. riilmüttür. Arna..utlukta Brat 
Trabzon - Rize huda· bombardıman edilmit Liıu 

da yolunun bozuk olan re- Brat yolu ilzerinde oto 
muht~ kilometreleri ara mobil nakliye tabıitlerine de 
smtlald kısımlarmm ve esa hücum yapılmıştır. 
slı tamire muhtaç bulunan Şarki Alriltada A'deob 
Yan.boll.f. k6pıüfünün tamiri ve Anap herine yeni bü 
için ke$iflerl r.•pılmaktadır. cumlar y•pmııtır. Bu hare 

Sabi/ yg/unun şehirdea kittan büttln tayyarelemlz 
geçen k1Smmın biran evvel ıalimen dönmüttür. 
y•pılması için şehir plam 1 
i4et'inden yerindeki etüdleri 
devam ett11ektedi-r. 

Cezri •ir faaliyet saha 
sma girişildl4ine derin bir 
memnuniyet içinde ~ahit 

olmaktayız. Bununla bera 
ber Vıilyetin en başta gelen 
ihtiyaçları üzerinde de ba 
ıar1cı bir inanla durularak 
/usa Z•manlar zarfında ye 
ni e.•erlerle karşılacağımıza 
~üphe etmi1oruz. Bugün 
Villyetin bu büyük dertle· 
rinden birim kudretli eline 
alan. yol ve kôprü işlerinin 
halli davasına şiddetli bir 
ısrarla sarılan muhterem 
re faal Valimize candan 
muvaflakiyetler diluiz. 

lçtimaa davet 
Yap onarma işleri 

cemiyeti riyasetinden : 
Ceairctimizia 94 t aeaeıl ı9a· 

re laeyeti iatıbabı 8 ıubat eumar
te1i riieii akıamı uat 20 de mey 
daai ov.Jtida oam yet binamızda 

yapabcatıaııian bütüa U:AllJD fel. 
•oleri rioa ol\lnur. 2-2 

.-

Y.E:NİYOL 
Haftad4' iki def~ çıkar 

siyasi gazete 
11. 'f ' t Ba!ıldıtı yr.r : raozon 

Yeniyol matbaası 
J 
Umıımt neşriyatı idare eden 

_...,... 
3 İtalyan 
gemisi yandı 
Londra 23 ( a. a. ) -

Londranın salibiyetli mah 
fillerinden öğreoildiğıne gö· 
re 22 inci İtalyan kolordusu 
karargibının subayJarı ile 
bir general ve Tobruk mü· 
dafaa kuYvetleri kumandanı 
ve dij'er bir gener•l e1ir 
edilmittir. 

lnsrilizlerin eline pek çok 
malzeme geçmiştir. Limanda 
biri bilyük olmak üzere 3 
gemi alevler içinde bulun 
muıtur. ........ 

Toprak 
çökmesinden 

o 1 d Ü 
flkçaabadm Kokana kö

yünün lf vra mahallesinde 

~kir Sükuti Kulaksızoğlu 

1 Fiati 4 kuruştur. 

ık,met etmekte oıan ölü 
illi kat1sı Keziban ve 13 
yaşlarmda oğlu Mustaf 11 ve 
diğeri 2ü yaşlarmdaki kızı 
,._ balunduklatı evin arka 
tar;;fı 16 1-941 perş~mbe 
günü yağan yağmur ve kar
lardan Vt! topraklarm gev 
şemesinden ö türü toprağrn 
ağudan hareket etmesi es· 
nasrnda her üçü dısar1ya 
çıkmışlar ve 20 yaşmdaki 

1 Yeter eşyalarmı alm( k üze· 
re eve girmekte iken b;r 

ı 
tknbire çölcen tÔprek evi 
yılemıı Jte- hadisfflım sonra 

R•1ti ili11la1"19t. ıatarı : 

.20 lkiacit~ri.oden itibaren 
101 kuı;µ,,~, 

Olıaıı fTD aayıhr 20 kurqtur1 • 

'f t'Jt#Jr ölü olitrak ankaz. al 
tmdaa ~ıkM-1/mııtır. 

Yenlyol 

SPOR 
İngiliz Holkevleri, Sp~r ç 

1936 da o•tava atılıb 1937 de 1 rini ç"z rk g y t 
tatbiylr. aiiha ıaa ~eç 1 n Fıttcr mem k tt 1 ı a 
BritaiA (y:ıni d ha s Y,lıı.tr' ve drı. göıörıü d t I c 
ha Hğhltlı Brilıtnyıı) harrlı:eti de dar v şı mü 

küçük bilyük, it dın eclı:t.lt laiçb r ı.nek r c c 

kiıauye bir mf'c'ıuriyet t h -ııl 
etmekıiain emleketil' i111 ~ lı:u l 

·reli bakımında• bec:l., i kuvveti i 
mukavemeliai ve bt"c rıklı5f n a t 
dırmak ve sıLbi 4 ru u tiahu 

iyılc-tdirmek iç n g-ö:z • alın n bır 
batarıdır F kat İogil z He kt:v e 
ri'ıaia yaai Comman"ty Ce t e'ltı
riain açılm ıııyle tatbiyl: m vki ı:e 

kenaı• (daha aıığlnm ve d.ıbıı ğ oradan g/flç n er burnunun 
lılı:lı Urihr.ya) ha ek~tin n f r 
aöaakapııı yapi!d ğı eıırıada ııair deli feri tıkJtarak soluk 
iliili da• elerın b•şında lngı tere soluğa Husamoğ'u yokuşu~ 
Maarif Nuareti tarafınd n ita nu zor ~şı orlar I 
me alıDaD es bin ı müc.be la~ ıha - P kı ne d~rniş Va· 
ııodan bazı parçıı 1 arı alınauıu fııı- kıf/ar mü fıirü ? 
deli •lıcağırıa kanaat f tirdiğ m Bız orasını Belediye-
içi• b&aalar üuriade biraz duucs· ye terkederiz, als n. istedi 
tı•: 

1937 tarilııi•i ta~ıyan ve he ği gıbi yaptır m demiş I 
den terbiyesi uıı11 ve tatbiyk.atı. - Şu halde son söz 
a•a dalıa ful• oümuıleadirilaeai11i Beled YR reısım z de kahrorl 
iatıbdıf eden bu eabib ı 11n1cibe - Evet. b ka ım nedi-
Jiyibaaıada röze çarpan parçalar J cek ? 
ıulardır : - Tahmin edeıim ki bizi 

Layiha, aıatlılt ve Htl••hıtıa olu:- • ,, bu müstekreh vaziyetten 
b..ııaa Amili olarak. ırıda v ıdma D g-er taraf ilan esbAb ı ır uci· hemen kurtaıacak / 
aı zıltretdıkden ıollra: 1937 d lı:.i be U\yıhHını yazanlar, mevcud 
vaz'iyeli ttıdiıtık etmıkdo ve mem v&aıta ve imlulolartlao da A:uıui - Dobruk düşmüş ? 
lok.ette mevcud beden terbıyeai, istıfadeyi ııtıhdaf etmiı buluamult - Dltha çok yerlerin 
idmıa ve ıpor veaiıt ve imlca11 tadırJar Yiuı mevcııd vlhıhları düşt:.c .. {)ıne de kat'i bir na
larıaı İ•c• bir tahlıle tabı tutmalt· y-.ui bareutia içıae aİ•alt için zarla bdki ıvor / 
d111lır. Bu viaıh ve imkanları sırf onların ayağına kadar ıtme~i ve 
moalek•te bıyrı dolı:.oas • dıye eoh1ra lıı,.;ınot teklılıode ~ulu.ma· - Bazı sa 'gısızlttr g6-
vo bı~blr morafaat mıak.altııi olms.lt yı bueltet .aoltlası olarak lr.abül rüyorum. Z/yaret ettikleri 
sızı• yapan teıekı..üllerle, devlet et&aıodi r Hir hareket etrafına yeıde şabkasmı, salonl1Jıda 
elıyle yürililmeltde ola.a tcık.ııat aumıua eldutu k.adar faz.la adlık paltosunu çıkarmaz I 
olarak ilr.ıye ayırdıkd•• •OD ait•• ve bev .. kar toplayabilmek içiıa - t.vet. yine bu gibi• 

ou bareır.eta m.ıua&.ııa eld11t u ka-
larıD bir o dvalını çıur yor. .B• /er ardsındd cebı·n,.1ekı· 50 cıar şumı.ııAeııdırmelt ve yaymak uı 
cedvele nuarao oedea terbıy • .1ı ezliarcıt ca•aadır Yo'•• tahdıd ilo lik kağıdı ünrversite dip/o· 
ve apor i,leriyle tam••··· kıımea r .. a.ıyet ıı4natuııa ~ol. claraıaeatı k l 
veya içtiaai bner tetekltu! olmak kaaaalıadodır!er. mas/ sanara sağı SO U gör. 
i~ibllrıyl• GOfrıadı.ıu do,?ıuya deı Layıhaaıo beden teroiycıi çer- mez. büyük tanımaz. bü
tıı,o de yıH Jc.11wca U~lllf&D tıir ÇCV.IH IÇIDe DO flbl 1;,eaea bare• yük/erin yanma, huzuruna 
kaç yüz kadar lturu;o vardır lu, I uuuı vo spor uevıleıiaıo aııama pervasızca sokulurlar, Bu 
b .. alardaa YOGi (!!f«ılıltı:aa VU ljO 8lQla aiiır OIMA tl11f1 ele ÇOk ı:ı.U ha/ Ye hateket/(! UfiJnmak 
tı• müaardroı.aıt iÖ o •• ıf •• tav J ıumd r ~il veaa bu aııtew aıye Jazımg ... Jırken u:a·tüne bir dd 
ııye olııamalua~ır • b rt•Y ta41uaamauıaıua; mıui ıa'aae 

quıener .. 
t-3•ıaduı &>lara &a vaud •.'aıtal, 11ı:.C yro vu wıaıiea uyıua oıuo Vll· 

teıı.ıiat ( ıaıaant •• ~ahı ) ve lto cuuo ve c.11.ı.ıaıa yanar ~\ıtiiıı ııa. - Kökü bozuk zübbeler 
rumı .. rıa ılltıpliC~ tea:.. uı etme cck.cueı a oocaaa toıbıyc:ıı wdtıu. bu dur/u hareketlerı terbi· 
m(olr.do o'.ıh:iıuıu teoa uz t:t ırca &\U ıçuıc • ması da Ç•k. dıllı.: e ye mefhumunun ö~ünü 
1ayib•; yenı hıreiLctcic mu:ı>urıy t uegot bır uouadır ··u•oa ugıaıu teşkıı ed l1 bır seı besti sa· 
uaıllii ibda• edıb ela wclıt i;eyti drıLaı.ıya., barclc.elıno uıııfııD caba nıyorlar / 
yotıai müaalt•ıa etaae1.de ve yeoı bı ·I wücıbe •ılyıhuıoıa tıı\oıytıt ı---------

1. otı..ıacu: b~d.n t"roıycııı lııuelte~, - Dun şu kö~edrJ öllie 
tefii.İl!tıo, ou:ı yı tamamıyle oı tfl. " /il 

ı.. ş .~u vo ıu tomı.arıoı bır ıılıfare yeme•--ıJ ÜZ- rıne kd/l va IÇl·J 
daa .. aldumall sılrotıyfo mı, yoıı: a :1 -• · "' • uoyetu.ıe oıı aluıu4 b.ıuııs1 da çu" 

lııgı ızıer bır ı~ n ıno.'uııyetı .nuaıaıdı.ı: O.ıana euıuu aıayac.ıt ga~etecılerı11 ne konuştuk· 
nı bır eıa th•Jı ctııHıttuıaıs cır· •ııuıııuı: b cıca lero y ::u de tıoıı:ı liJfl/JI ışı ı::vı dınız mı ? 
ç•ıı: cHerıo ayaı 1§ ı;a ılwaaı.aı tcdne u UUtırl gıoı yeı.ı l1>Ch.1ıo:.ıer - Oı ld ı l sohoetı ömür· 
ıo~ctııler. Fıkır ve oeae• taroı· ve tccruoaıeuc ve uoıaıın net•-

d aur, 11mm dm ıyemedım. 
yeaıoı de bırb rıa.iecı ayuatıhuelt· ı •eııı o.ar11a. ıe • cu acııeyc ac ? 
teaırler Meacıa· 

0 1 
i'I'"' oar ç lırc -.rz"aea bır mev ne aıyo ıardı 

• • D <ın;a •p:>r u 
au öUiU 1 U ıtıt[IUI e il 111 VC DUD.ı. - U ZJrn ynz/CJ/JğJmlZ 

yap::nayaa geııçı k taeavvur eaııe- '" t t l "ı:. "' 
d ıu • n ... p u u wuş 1 vv lu.:ı.ı elt:k ırık ~ maf1, uk.ıt sarfi· 

ae ı~ı &'1bı •por yapwiiyuı çocu ıu u..ıcı4ıo. ı:ıala ... 11il1Ui na, t ıuı... ' 
tun ıyı eıc.uy11mııy.cagaaa ga ıua 8 o.ıu.uın tılıuı elt 11 1 tı~ ... 0 r j'allnı Ocıt./ r:.c~k bu gelır 
aıriar. tu:.ı.u &ıu.ı.u ar y J 1ü ~ aa, ır.;m ll t~ ... :i>üdOclClf, dıjOf• 

Tıirbıye ve k.ültur ıtlcırıod• u1ı1a.a iı.ı l.c.;ruo v lc#ül. 

meCDUrıycl Dl8SllldeD yalıua bu Vcıl cC ı! 1 •vı. C cı iri v tı.Q,ıı 
•tCl>U ıy.t ıacıaıt adıı•••· ıiıııba %İ· ı.ı.U~lıUlüı•U~ ur. 

yiide Hvdırm•lt ve ıaaııı.tumalt yo A. "'" ı " 
IUDU lakıD oaorler • 

Bir İf u .erioıa aıeaburıyel 

daıaiaaı yapıf.&ırmakdaasa o ışe 

borltcsı 11ınıiırmak ve oyıec:ı m• 
ayyea ı.ayeyı taltıD etmeıt y ıeı 

da batk• ınemle.lı.etuuoe ç it ln 
fil tere ele latoık aaıaııı l:ıU llD bl 

auü.dür. öu cüaııeaeıı oleı a• tı~rı 

ycuı1 enı ıJe 111 ;.cedıle. eı.c aıı b r 

teıımal vuoud gatırıl e:Jı busu 

sunıı tddkıylt otwt:kdcaır. Dana 

inc:ı ve etı11fh bir ıö uşle u no ... 
taiıu ortaya ç lı.ıırı) r : 

··~u larıf.er bıze a zu eaiLen 

ıaye v• ieeah ıılt bsal husu.'lıuıda 

bırer e gel teık.ı! edoçekdır. Çun 

1'İ beden teroıyeıı vo apo. hı.re 

i•Ueruıia &at'i ia•dud ve ı•kiile · 

400 k çuk gemı 
lDŞöSI lÇUl 

9 9 1 111 yonluk 
bir tohsısat 

V ~ı gt0n 2J ( • a. )
M busun m ·cısı d nız altı 
avc lau da aiııl olmak üı 
re 4 O kuçuk gemı inşası 
ve dt:ıuz ınşaatı ttzgahları 

ımı g ... nı~!dı1m ... sı ıçıu 9J9 
mılyon dolarlık !ayıhayı ka· 
bu! eı.mıştır. Hu Jayıha ayan 
mec 111ne göııderi!mııtir. 

flş.,gı yuKBfi doğru 
aw I 

~u uzw .sa alt cad· 
<iesı dt= dt.; glu cadde~ırıi 
gc;'-Cı 1 

- S t ve ı'J. ıhliyaç· 
filrtnı ta n o b ı fıyır 

kacıuum hdılne a'uur doğ 
llJ:ı.U I 

LJt.1wn memlekette 
cavdarla kdrışık te:k ekmek 
sıstemı CdtoıK tdılectıkmıı? 

- fl.11dh lıukumetımızi 

· daıma var et.sın. onun her 
gbruşuncıe mılıc.t ve mem· 
leket he:lalııoe selamet ve 
ı.s~D ... t vıırdif. 

Seyyah 

80 

ka 
öl 

il 

z-ı 

"Yıl 

m 
ru 
ed 



IAile H 
Kanserin 
K ns 

bk.tau zl 
lnıa l ı 
Vere , o 
lld dl m r 
ban y pın 
dab l rl 
ek k v k 1 rı 
8 ı ptı~ t br b t 
d ş ı yo • 

n r ır t ve 
fllrkek v f'ldtı.ıl r 
buton b ş ıiy tı 
dUşmanıdır K dml 

rkekt dy 
etmiştir e k 
ınld d d h zi 

mue itti 1 r Otuz 
ıo ra, b b r s z .tt.. ı ıo 

kabil oodOr e ek ko 
r>lmektedlr. 

Kaaserio en d 2 l 
m Sl ya DiZ ı hırı bi 
olmakla k. l yıp. ba 
ıot ilr neı lı r b kik 
medenl m l k. tlerl 
ruııddetl lst ttrt kl ri ve 
ılgorta şirk t ri rap r rıadan 
faylen anla ıl ıı ktadır K.anser'a 
artmaaUe nOf us mikt rı ıo ıırt 
muı araaı ı.ı b çuır nisbet yok.
tur. Tabmi u ou iki seoe lçln· 
dtt ıunaerlıı y ptıaı ' r Y t 1 n 
fuı wlklarııı:ı olabet edildıkte, 
:JD.lda yırmld u dııba f zla bir 
aısbttlte arl nn~ta olduau iö o.. 
lQr. 

Tıp ileillı bugOn kanser 
meselt::sUe uıeııutdllr. Fılvakl 
bu buiUn b r W.6Hledir. çUnkQ 
bast ııaın eses ı bebl, oouo 
l b:ırrliıl içın yapılan birçok 
nııtalar, zı.ı 'lD ve ik.lidar fe. 
dak.Arıık.hm::ı naınen, heoQı 
malüm olcı mııtu·. Bereket 
vonla k.l, u uml iib pl rl ma· 
ltlııı olınıyu dtger baıı b stahk· 
lard.ı oıau"u ~ıuı, k.uııaerııJ ço 
&ıılaıusıDK Ji r~ı az çok mu v f. 
tlli.l)'eue uıllc dele.re yarar b.ı 
:r.ı teuoırı r vcırd r. 

Kauııerı , o.azı ki.ıaı lerhı 
zuıu tmı~ o1Ju2'1 (llül, bu üJ 
yucu un \ t..ı ouec &1 " gu, 
we..zıl bır n ı:ıl uw. oıııuau w11 

ruf htıK.laıi , la.cufıı..d D Aabul 
eu lwelUc<llr. K 111 ı; eb.ıııer 
11b vuld8 VL<C '1U11 ~01 yllKi tıl(ıt 
aıeı,;ırlllil.>llt:C K. :.ııt 1',ıjIUlQla Ufl'& 

0 ur. v" ~ıuJJ ıııu'1 illi ~a.tıt edı 
lırıe, uıuvı.tık tt!Oblrle ıe .l'-t&iı· 
ıeri yo~ ~ıu~uııı . u ~la ~ıç a 
tawu.ı:uıe muvı ı o ucaııt :ı.uullr 
"'1er .:>Joruııa.t vucuJııa aıa~r 
lllUaaU j 11 rıue o.~ y.ayılabı ır. 
Taw HUlı:i!lhıUi Y k. e;.tılir ' 
•ncı.ıJ.a aıa~r ıı,,ı:,ı.u111ı.1ııaı& u ş 
IU•l8rwDıleC ~ o.au tollllltb Jel 
Cl•rllı&lf OH&r• 

Dok.tu.clılr b ı~ d rt r ld, 
ka111~r tıwıuıır blr Uıoıtuil de 
&lıtir. ı<..Ha tıauıı ra "' uıı.oı lJııt 
tema tu:ıt:rıar ıu, oıaı..sada mu 
••tll. op ,.ı.ıı.ııoı.ı ıar lılW" ı ,Qa 
latcu~ ""ud all tu ııao 1 .ayı 
lalr 11i11ayel<ıt varu u .. 11 A C.ı.lıi. 
tl94iaı111ıı. ~ıol uu t Jır eı IJ 

llauıaaelıı yaiJU.Oı 1<ıır. Çil ü 
baatı11KU1 el Ull lhtrl ı:ı jiCl rlıJ 
•• Jap ı o aweııyal ar "" ıyı 
hıUttreltt teJıt ı t ~ ı..ıı ~ p.aıııa 
Jıp aac.ık tı .ıala ıııo -ıau.ıuuı 
•a.u11ı.uı111tıt 

Hasta11gw emareicrı 
Ka1Jattr ıı.. aı ı lu Y k. a~

ta&aaa Clalr tYillih 01. c .. ı.. ıı f ım 
lllfıaae KÖSt"ri.Bd. HJ~tı&U" ua 
l'laıaı b llaf Vd ı;u-. J t U Ud• 

Ilı Y• lıllail Olıuu ~ 11 K UitU' 

blr llOi.ta kadar l>lii nı:ıuaıı ve 
lrlak \Mayi ttt\lolderı ıaııt 

ek ı • 

Tehlikesi 

1ıılll 111 1 ul&ur Udi. Uı.l 

tahıavvuuıuı.tu oullue 
ouu·. 

Ki!YVitl.;) 

emadau 

ı az ma 

ili· 
rtt utio 
li bllyUk.· 

o.'11.liUu g tlr ceğ m 
diy4' ueKhtW 1 uı ıJ. ır lı..i .UL..ı 
&ulıl4'1 n zıy a bJ 1 ıı o, ç..ıaıu 
ulltUu k illi rıe lıl e:dl 1~1 
UUılıl O.U..ıle iUih c r. 

A &iı var 

ılan 

ı L 

Yen iyot Sayfa 3 

Bugünkü Harpte Büyük Unsur : 

TAYYARE 
Bugünkü h1rpt• tayyarerin Tayyare 1 dai•• tayyare!..... yaıteiliti•iH ıie lam ltlr iti.Uı· 

kat'i ne ic• uıcr ade ea aübi'D Kara4111a bllı:i•iyet ifİD tayya· mı• vardır. Topyektla lıarpte l•p· 
mit old u artık mu akkak au re! deı:ıizde hikiıaiyet iti• tayy1rel yekQa müdafaa ıiıteaai•iıı:i lıer· 

rette anlaşılmı,tır. Norveç iıtitluı Soa Taraato zaferi batırlarda· ıt• talı:Tiye tdiyerua. Hiç ltir 
nı hazırlayan ve itmam edea tay dır. larıliıı:ler lıturada haJyaalarıa 

d F · t·ı· d - mütlafaa anHruaaH tlifuiaıııılea y re ır. r oıız 11 1 a11• • en on 35 bin toalulı: Litterie ıaffı lıarp 
8 fta, m to ik.letler mitralyözler ayıraaıyor ve ealırı birbiriaia 

reınileriai Cıvour ı aıfın4111aa 23 
ınd ren tayyareair. Ve batti Al 111iteamiıai aayıyerua. NaaıJ u· 

bia temlulı: hir bıılı:a nffı harp L ı. ı maolarıa lagiltereyi iatili etmek tıi.&r• ıili• iaı111aa, ortl•r• da t•J· 
husuıuoda üait bealomelerioın ıemilerini dHiıı: tayyareleri VHI· yare lbı•dır. 
"'e"'ine aeb bi de tayyaredir. E taaile batır•ıılar vı bir bıı~a Cı- ı. 
7 • Bu .. aauaat b•rüa Tırlı:lyetl• 

l A mınlar timdiye kadar bu YOUr'Ja btraber ılti lı:ruvaıı:örfi yl· 
yerleı•itlir Oaaa için •ill•t oaa• 

planla ını tatbıi: edemeclıler•• ve De bu aaye .. • lı:allanılmaıı: lıtir iaale 
buud o sorra da yine tatbık im r•tirıaiılort.ir. la batla tayyareoiliti•İ•İ INaliye• 

k 1 Ll b e•k todbirleri ılaalı:taıiır. Vataa· inı ı u ıy11cu araa, unun Karala •• Y• deaizltrin lıilı:iai 
ebebi de, logıliz tayyareeilitinia tayyare.lir. lıtildiüa aöbotıiai tay. daflarıo Tirit hava kara•uu 

D a"'8DI rda wıfdtrı- au-ratıJe lt&rfl fÖalerdiltlerİ buaaa al•La ~0 ı; """ J ... yaruir. ibra orduıua•• •• bllylk ... 
ıler lem aıdır. Çüakü büyült iri aüaabiri tayyaredir. Doaia filola ealaraa vataaHverlitiadea itekle· 
taoya aıtılt müdccaviıı: tayyare rıoıa aubafııı:ı tayytlretlir. DH ltir bartlı:ettir. 
adcdır:ce tay 1ar• çıkarabitaette Eter tayyare ela11aydı, iaer Tirlı: HaYa Kuraaaaa yardı• 
v h cumlara ita f' koyapilaek.te· telaliko lııir tarafa .,ırakılaa lııile artık iaerlr:H içia aulı:aıldea l.ilı: 
d r. Öyle d yerlar iti, reçen 16 •• ,... blyik Britanya adalan Yaıı:ife ol••ıtur. 
Eylglde, Alıua ar bor bırıai 200 

d 1 açtı! çüalı:ü ktrvaa uı.tl7le İafo Havılaraaıaı iaor rta ..ı,ı.a tana edea mürek.k p 1 O a ı• • 1111 

balıodo buyuk BıJtanya adalarıaa ıemileriai aalaafau 11dea taJya· fasla telilı: kuatJa öraoefiL Te· 
reler.lir 1'abii baalara lllcu• ti•• 

aıldırdık.lan zame.n. iıtıli pliala· aeffiı eltitimiıı: lıava teala eı.a. 
rlDI t.tbl'- meVltlİDe lı.oy&Cllı:lartll, de tayyartltr eldut& ribi .. • L LI 1 b • 

ıı; sa, İ&ti.ui imiz v o lrriyetiaia tlo ~ 
faht foıılızlor bu 2000 tayyare· Her ıı:amaa, laar t•Y• raf•e• teaiıı: elu11t1r. 

ı. h- 1 .J f t tayyare 1 ... 
n D yıptıRı • 11 uoum arı •• e B T Tayyare! tlaiaa taywarel Ba tıldon batk• 178 tayyara ditlr· iz ürkiytde, er4a•111a, kah· J 

mü ılır ve bu auretle .Almaaları 1 _r_••_•
0_1_1t_1m_1•_•_0_ı_d_a.;.t_• _k_a_.ı_ar_t..;•Y;..· __ b_i•_im_e_•_tı_•Y_~_i_ııııl_•_•_•_•_ız_d_ı_r ·--

iokısara •iralmışlardır. 

Göruluyor kı, e~er lırilt•r• 
ltifı mı.,tarda tayyareye malik el 
•••aydı, belıu bugu11 Bitler, Na· 
polyon'ua V1ktıle "e•eremeditıni 
yapabılecektır 1 

Tayyareye tayyard ile ••it•· 
bdc etmek buıü•ku bubın e11a 

preoııbıdir. Çünkü tayyare yal· 
111:1 duııaanıo laucum !!den kaY· 
ve lerı11e kartı olmaz, ayai za. 
• oda onu• •abte!ıf ilıleriade 
ve lııava ••yd.alarıada bekliyaa 
tayyaralerıaı lie ımba edtr. Ge· 
rek Almaa!arıa •D lai17ük laedef· 
ı•aılorıni denıa tayyareleri vaat· 
açta, çuııku kervan usulüyle ıel•• 
lerı, ka şı tarafın tayyare aaaayi 
merıteılerı•i ve tayyare ilılerıoi 

talıırıp atmtltlır. laıi.i& tayyareci
leri l..ontlraaao kalkıp 2000 kilo· 
metre mea.f., katederek ltıl1aea· 
ltı, Fıat fabrıkalarır.ı ba malı:.11tla 
b••oaraıaaa adllorlar. YuaH-

ltılyaa barbı•da GöriH ve 8HD 

arkaauuiH E.rrni düıtGjü ıı:a•aa 
V unaa.ılar buradalu bava ilıleriai 

ellcrıae ıeçirdıklori ıçia daba ı•lı: 
•• vıomışlerliı r. 

l ayyaro .. Daima hJyarel • 
Araavutlulı:, 193~ yılında iki 

ıüo ıçıade balyan lı:.uvvotleri ta· 
rafuıdaı;a iııal edıldıti asman !tir 
tek ayyaroaı yoktu. Buıi• ayai 
ltalyaııları, &eadılerladH aaetçe 
on defa dalla n olaa Yuaaalılar 
Öıalorıoe &attıi.ları •••••, barıda 
l'uaau ve laııliz tayyarelerioia 
btiyult yudııaı oltle~uH uautma· 
mak 1iaıadır. 

!ski !.arpta, aüvari ne İH, ye
•İ bardte da tayyare odur, kıı;aa 
bır ertluya biiıbutlo lttr fH ede 
cık bır ıuısıardur. 

ltalya, Y un'iıu.taaa tHnüıı: 
etlıtı zamaa Yunaohların 9ütla 
ııtellılı:lcrı fLY tayyare olmuıtur. 
Y aaaa payıtalltı nazıra Ko9i11 rad
yo ıle duayaya yaptıjı hitapta: 

- Tayyare. Tayyare! 8iıı:e 
tayyare luıadır deaiıtır 

lai,lıl. U Y KD Ulllİaaa karfl f& • 
raalılerıoı yerin- ıetirdikleri ıl· 

rada Y ııoaalılar : 
- tiız aak r İ•leıaiyorazl Tay 

yare istıyoru 1 d.yt baiır•ıılar· 
dır. 

Belediye meclisinin 
Şubat içtimama davef 

Belediye Riyaıetinclen : 
BeledlJI kaaaaanaD S' loca mı•deslae lıtlaadea BelMIJ• 

•ecliıl 1 Şııbıt 1941 Ct1mart11l ıta•G 11al (tt) •• içti•• .. .,.t 
•ı•tı•• yeıı:ılı rııaıa•••rl •Baakeıe ede•ealaclea .. , ........ ıe,-
rlflerl r!ca ela•ur. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 
l - Mııbkemıcı lbtıl .,. vıfıt suretli• bQkQ•••• aaklt 

olH ( 12t ) lira pua oeuııoı11 tabıi.kuktan tenıUI. 
2 - Jıılardaa alıaaa blı1tıl lftlrlk hakkıadı ıaclmıa 

kararıaıa tetkik ,.. alhal kararı raptı. 
a - Cuahurl;ıtla 11 lnol 111 dOnQınllatle 7ıpılıa tak ıtık· 

kuıdıkt tıbklut aıyıU raporaaua tıtktkl. 

• - Ba1ram 1»11-0rtabl11r ancldialo iki chnrı llı ~· 
iki dınr H•lal•la 11tıla11ı111 dair eacllmea 11111bataaıD1n tıtkltı 

i - Zabıtıl BeledlJ• •••mra 011 Hamdi allHlae lkraal11 
nrlllp •ımlmlyecetlaı dair idare eaalmeol raporaaua tetkltl. 

6 - H11ır beJ mıballHlalılekl ••lrQk mıtalbJı• 11blap 
11lılmam111 bakluadıkl enakıa •Usakıra '' lotacı. 

7 - BeledlJaleree 1ıptınlaa 701, kOprl, •ık.tep naılreyı 
idare amirleri lıimlerlaln nrUmım11lD1 ıAılr DallllJe Vekaleti· 
nlıı ealrlerl muclblace nrllalı laimlırla kalıAuıhp kaldınl•ua 
hakkındı karar lttlb111. 

Defterdarhktan: 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 

12 numaralı kararnameye ek karar 
MııAde 1 - Baakalar, her ae ııklldı ol•raı elı11• ••il•· 

birleri a11dlatle lndgaaa 'YI buluaacık Olaa l111llia llruanaı CG•· 
harlJet lıllrkea lıak111aa tHdl ıtaiQe meoburdurlar. aaakalar, 
aacak CQ•bltrlyıt lıılerkH Bıakaaı ile ••labık kılmak ıartlle 

mulı•Dirlerl neatliıade lllıama kadar lııUiı llruı bu'aalarabUlrltı. 
Mıd4e 2 - Bıakalar, ••btaç oldukları larlllı llralaraaı 

4ıt 8lı pl711ıdı 40Ylı aat•ık ııırellle tımia e4ımııler. 

Bı kılar lııllll llr111 p>ıl17oahrıaı ayrı ıoıtererık •••· 
•l p">ılı7oalırı illi aaaı K'1aQa.a lr.ap tmaıı mıobard11rlaı. 

Mad~ı S - Ba karar aeşri brlhlıa••• ••tıber•lr. 
lıılıdılı ' - Bu kararı• lcruıaa ~ıll1• Vekili ••••,.ur. 

2-4 

Şose kumlattıralmosı eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninJea : 

0 12.ı-ooo inci kllo••l· 
Trabıoo-Hbe ıahll JOlUDUD o-ı- -,a taoılm kılınan (998) 

releri araınadak.l pa!nia kumlıttmlm •u iç mllclütl• eulltmeıı 
lira ('40) kuruşluk keşfi OıerlodeD 21 ;':; 8)) kurUftU. 
kooıllmuştur. Mank.kat teminata c74> ıl (Q ıul 1• de vlltJet 

5-2-941 tarlblD9 çalaa Çfll'f&mb g D d Uıeleai Jlpılıoak· 
ınatkamıoda toplaaacak olaa daimi .~:,c.l.ıl1~rt 1: ber ilıA ıooQaeaı 
tır. Ketif .. tartuaealal ıouaea .. Y 0 er I-'\ 
umrıouuan. 
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Gayri ~i:~ulun satış Orman.Emvali Sa ış · ıan ıl~~~-=':~~ç·'t~~~A~:; 
of icra Memurluğundan: o ç M d J d 

Dosya: 941-171 rman evırge ü ür üğün en: Fındık, Mandalma ve sair bifcumle ı 
Cinıl Hıı cmı Mikd e: rı .vluhıırıırneo v hit fh·1 tı 

Ofua çufarulı:sa köyünden mer· Ma Da Lirn Kuru r;ı meyve ağaçJarızİ 
but ayni lı:öyden molla baaan - . ~- ~ 1 
o2uııarındaa Caferin o21u Şefıti Ladtn 212 ooo 2 9o ~ Bol, lrı, l~abı"ı" Kokulu 
ve lımail ve Hüseyin ile Çolak 1 - Trabzott vilheti n i rı M~çl{e kAz11q1 dııhllindP Krırnı-ıt nr '.ili::.:: 

otullarından CaferİD oğlu Eyübuo maoındeın (212) Metre mtkAp mik<i ıtrırıdıt kPrPı;ıtı l k s ıt ı ş l cıkıırılmıştı ~ Meyve verroes "ı n ,· ı" stersenı·z ~ 
mü4terelı: bulunduk.lan tapunu• 2 - Sahş 3-2-9H günü saııt 14 dP Orrr:nı M•.ldllri yetı 1 IJ 
haziran 928 tarih ve 1 mart 933 dalresı·ode tı 11 1 ' t 

ti J!>2 ar rmı:ı ~ va pl Cll" ır. 1 sı·zı"n l•Çl•O huSUSU hazırlanmış 1 tarih 10 No aunda ı.ayı 1 
ve iJ !\ - Beber ö. Mıımul Mt-tre mik..'ibrnm mııbn nmen fi va tı 2 

metre murabbai arae üzeriad• maa 
zemin ve üat lı:attao ibaret ve iki lira 90 kuruştur. 

4 - Şutname vt mulcavelFmame prr j •INi TrP.hznn Ormııo ı ı ahır ve üç oda ve bir aaloa tiıı:•· 
rinde bir otlulı: ve bir bozuk 04 8 MUdürlyetinde yerlerden alınır. 

1 
ve üç tarafı davac:lar Şevlı:i ve i - Munkkat temtnAt 47 lirıı 10 kuru~t u r 1 
kardetlerile müddeialeyh Eyüb 6 - Sıthş urnunıldhı · 4- 4 

b.rlası ve bir tarafı yaai ıimal K k 1 
ciheti tariltiam ile mahdut ve şi· öprü inşaat e sı tmesi 1 ~ 
maiden cenube do~ru ilı:i metre 1 
genişl iğinde ve dört metre uzun· Vilayet daimi encümeninden : . 
lutunda bir yol ve hanenin önü•- Trabzon - Gireson ıo hil yolunu n 16-l- OllO - 60-l-2"10 ir c i fi IJ 
de44 metre murabbai ve ceoubun ı · d 9 114 ı lı: k r· b. 3 d k ~ ~ 

da 6~ me~relmur,~b.b~inde hayvan ~::~e~~~~~I i;:a~; ~at buz~:nf~~in ":·şu~:.0 29 ~şl ~;~~ t~rihi:e e~at:n ı Bereket marka H-1 fıpi g Ü breleri-ı 
ve ıaıre uağ amaır. ıçın arse mev· ı k 

Çuşamba 2'ÜnÜ sut 15 de vilayet makamında t o p anacrı o lan daimi 

::~ o~::e \!~~t~ li::u:r~::li1:ı~: encümende ihalesi yapılmak üzre açık eksiltmeğ'e çı kımlmı s tır. Mu- 1
1 

nİ?İ şimdiden mutlaka kullanınız 1 
lacalttır, valtltat teminatı (683) lira ( 61) kuruştur Keşıf evrakını görmek il' t i 

Birinci açık artırmııaı 7 Mart yenlerin herıüa daimi eııcüınen kalemine ve fazla izahat a l mıık İ!Iİi· Bu mevsimde istimal edilen gübreleriniz 
941 tarihine müaadüf Cuma fÜDÜ yenlerin vilayet nafıa müclürhiR-üne ve ek~i ltmeğe gi ıea k ole nla rı rı 1 h 1 k ti d' "· d h t ~ 
uat 1~ den 14 kadar Of i•ra yukarıda yazılı ırün ve ıaatta te'minat makbuz ve m~ktupla ri l ~ d ıı i ırıi a.l)aç arı ızı uvvt• en ıre cegın en as a- il 
dairesinde icra olunaaalctır. Ar· encümene mürscaatları. 4 - 4 'I Jı~ lara ka rşı mukavim olur . 1 
tırma bedeli ıauahammea ldymetin 1 k ı B k .. b J ' k ti ' • 1 
yizd• yatmiı beşi ai bulmadıfı Şose kumlattın mosı e si tmesi ere et gu r .. erın en uvve ısı o up 
takdirde en IOD artırana baki kal- ~ 4 1 d h başka gu'" bre ı"stemez 1 
maıı usare ııuaoi açılı: artırma11 Vilayet daimi encümeninden : Y1

5 
tı f:overaı· .• 

17 .Mart 941 Pa:r:ar ırünü saat 13 Trabzm-Glresun sahil yoJurıuo 0-1-000-16·1-000 inci kilo ~ 
de• 14 kad~r icra edil.e relı: en ~olt metresi arasmdakl şo~enlo kumlattmlması içi n t anzim kı 'ı na n ıı n ı K • b' H d• AA hd• 1 ;j 
artır~Da lı:.atı olarıılt lhale edıle· (1264:) lira (40) kuruşluk keşti üzerinden 21 g il o Ol tiddPtl e Pk ıto 1 om 1 ve 1"10 um an i 
celdır:. . "b 1 'b' it sillmeğe çtkarılmışhr Muvakkat temloatı (1 08) li r>ı (72) kuruştur. ~11lfl.cf4~~11'aOJ"AJJ.::ııı~-2~~8~~fi.1_ 
.J Bb.ır!klı:mıf ve _ı .a e tardı •1•e __ a

1 
5-2-941 tarihlblne ç~ tn n çarşarmba gU nU sırn t 15 d e vilAvet \!:!A -~ -

••r ırı eP verıııı v• o ayhı e ı H k t 
rüıilmü ibalo bu tapu ve harçları ma~amında toplanacak oliın daimi eocUmenda lhalesi yıı pıl ı catır. Q09 en QZI Of lrmOSI 
mü~teriye ait olacaktır Artırma· keştf 'e şeırtoamesinl görmek Mlyenleria h Pr glln encUınen ka 

i~r ak edecek kimse gayri lemine ve tııllp olanların muvakkat tenıioıı tlarile encUmene Metruke Umum KapJ M uhammen bedeli 
Cinsi Y• 'il ır . . h . . oıUracanlları l-4 menludda kıymalı ımu aomeneauun _ ... _ ' , _________ _ Kö vü No: No: Nu: Lira 

bire yedib11çult ııis8etinde bir alt 
çeai veya milli bir bankaıun bu 
niabette teminat mektubunu ver
meleri J ll rtbr. Arhrma bedelinin 

lteadiıice ihale olunan tartfına i 
baJe günüııden itibaren verilecelı: 

mühlet içinde icra dairesine öden 
mesi mec :>uridir. Ôdenmedi~i tak 

dirde ıhale fean edilecek kendisin· 
den evvel en yültsek teklifte bu 

lunan ltimaer• arz etm iş oldu~u 

beGialle almaf a rui olursa oa a 
ihale edilecek ve oda razi olmaz 
1a veya bulunmazsa hemen yedi 
gün müddetle artırmaya çılı:arıla· 
caktır. 

yapıl ı: cak Han 
tebliğ edilt.cektir. 

alakd.ırlara 

Müzuyede aırıısında en çok 
artırana ıbale edilec ~ktir. ve her 
ik.i halde biriaoi ihale edilen kimse 
ik:i ihale arasındald farktan ve za. 
rardan mesul tutuhcalttır. ihale 
farkı ve geçmiş ııünleria yüzde 
beşi faizi ayrice hülı:me htcet 
lı:almaluızın tahsil olunacaktır. 

İpotek ırnhibi al. cak hl arla di. 
ııer alakadarların ve irtifak baklı:ı 
aııhiplarıaın ayni ıayri mealcul ii
ı:erindeki baklarıaı hu•usi fe~z ve 
masrafa dair olan iddiaJıırını işbu 

,-Dikkat 
Nefer yapıhyor, 

~-------------------~-------~- ™-~ 
Dantelsiz bir kuruşluklann teda

vülden kaldırılması hakkında ilôn 
Defterdarlıktan : 
Danlt'lsis bir kuruşlukl arın yerine dııntt'lli bir k: ur oşlııklllr narp Vtl 

pivasaya kafi mılı:tarda çıka11lmış olduğund.ın d anhlsiz bir kurıışluk· 

ların 31 Mart 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kar a r· 
laştı •ılmıştır. 

DJolelsi:ı bir kuruşluklar l Nisa .ı 1 ~41 tarihin ieo it i hıırt"n ıır tık 

tedavül edilmiyrce~ ve bu tarihten •ti l-ıaren ıu cek b ir sene müddetle 
yalı:ıız malıııadıklarile Cümhuriyet ınnlr~z bankuı şübe e irıce ve 
Cümburiyet merkez baok:aaı ıubeıi bulunmuyan yerlerde Zi raat ban· 

bsı şübelerinoe !tabu\ edilec, Hir. Eı;nde d an e laiz b ir ku•uıluk bu 
luoanlarıo buularıo malsandıklaıila Cüm buriyet we •kez ve Z raı t han 
kaları şubelerine tebdil ettirilmeleri i l iiıı olunur, 1 - 4 

5oğ'ultsu Hane eolı:azı 225 124 123 30 

Defterdarlıktan : 
Yukarda cins ve evsafı yazıh hane " 11lcazı 17 -1-9~ l taribia · 

deo itibaren 15 gü .ı müddetle açık artırma ~uretile satışıı ç ı lı:artlmıştır. 

ihale 1-J-94 tarihine mü~adı( Cumıırte si g ünü saat 11 de 
yapı la c ağ'ındaıı ta liple rin vüıde 7 ,5 teminat akçelnrile bir1ikte Defter· 

dar !ık makam ı nda toplan cık lı:omİ9 vOnR mür11C '111 th rı . 3-4 

Kazanç vergisi nakkında 
Dt>fterdarlıktan: 
Dabağhaoe RO oumua lı dükkan da zahirt'cilıkle icrayı ticaret 

e tmekte iken terki ticaret e•i ,.n ve b1ll'n m<ıhaılı ıkameti meçhul bu· 

lunan l\mail A li o itlu nam na 9.s7 setıPsi için 26 60 ııumaralı ihbar
name i!e 4 lira 86 ku ru~ irat uzerinden ve yüzr'c 30 nıııhetiade 1 lira 
4 1 lı:uruş kazaı:ç 29 ku· uş buhran ver~i~ ı tarh l"dıll\liş t i r . 

İşbu ilii oı takip eden günde n it ba·en 30 ~ün zarf.nda it iraz 
ed i l m edı~i h ltdi rd e ·r•a tru h vergmin lca\iv. t kes~ .. dL C ğ ılao ol unur. 

ilılo taribind~n i.tib~ren_ yir~i gün ı 
içinde evrakı oıüabıte ıl~ bırlıkte 
memuriydimize bildirmeleri icap 
eder alcıi halde hıılı:ları Tapu si 
cilile sabit olmadıkca satış bedeli 
pc1ylaştırıima11 hariç kalır 

Gnyrimenkul satış artırması 

Mevki ve cin1i ve hudutları 
yukarıda yazılı rayri menkulün 

7 Mart 941 Cuma günü aaat 13 
den H 14 kadar Of icra memur 
luğu ukuıada işbu ılan ve göa 
terilen artırma şartnamesi daire 
sinde satılaca2"• ilan olunur. 

Köyü Mi ""kil Cinsi l..ı nıumı 1\1. N. Taııınınrnın meRahaın Hisso K. lira 

Büyük sarna rulcda Fınıklık :ıoıac; lıisşe itiııa i le 19:..6Gbisscsi 7-l l 

" 1~ )) " ,, " " " !H.! 
•) Bıtlı<;;~i rı 4 'iııs~'ed~ 3.S lıi"Bffli ı:.>.97 
)) \'as'lojlln Çaıılıgın 18 bibse itı ba.rıle il) lılR . !H4 
)) • " " " " • • 7 !2 
)) • • • • " • • 94'i 

,. 
" ,, 

• 
• 

Defterdarlıktan: 

91~1 
UIIJ 
lofü 

ll):JI.) 
~,.,, 

uııı 
ı~ai:l 

M2 

" 
" 
n 

" • 
• 

~a 50 
31 :_}j 

60 50 
109 40 
~;; 
11 
16 j;) 

Yukarı da cın ve evsıı f ı yazı lı g .ı y iıneı n~uller bir ay mü id ~ tle ve paZlrlıı(. surelıle ntışa çılcsrılııııştır. 
lıu.l:_ 1 l -2-9ı 1 t rihıoe m uü•edif . perşembe runü ~ aat .ı d e yapıl c ~ğrncla n tııliplerin ye vmi mez· 

kürde y u7:ie 7.50 te nı:nt all:ça l.ırıl~ b ı!'lı~te d -fte rdarl ık.t:ı toplao ac ık lcom ,ı yooa mı.lrac athrı 4-4 

Müsabaka ile memur ahnacak 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri BırJiği 

Umum Müdürlüğünden : 

Gayrimenkul satış artırması 
K ö yü Cio.i Met ruke i\o 1'..ııpu No Kıymeti 

So!}'uluu H aoe enka:cı 
Kanlika Samanlık: ,. 

31 
44 

8ö 2ü0 
25 

M 
M 

Yazı. dikiş ve sair ma· 
kine/erin kınk ve noksan 
parçaları yapılıyor. 

ı - Teşkilatımız için JUzurııu f\ ıdıır wewur a lınmak Dze
ı re mQsobakıı laıtibaıu tıçılscakdır . 

j 2 - Mllaabakaya ıicebHmek için mtıt mı>ktep, or tıı Ticaret 
mektebi, veya Lise mezunu o lmak yaş ı 18 dl n : şıı ~ı ve 30 d ın 
yukarı bulunmamak şarttır • 

Defterdarlıktan 
Yukıı rdll c n! ve evsafı yazılı hane ve samıtnlık: enlı:azları onbeş 

sı'ÜQ müddetle ve açık a rtırma eu rc:tııc ııatıltıcaktır. 
İnale 28-1 - 941 tarihine mÜsddıf Salı günü saa t 14 de yapıla . 

c ğından taliplerin yüzde 7 5 tem ı na t akçelerı!e bırlıkte deferdarlıkla Ayağı sakat olanlara 
11 vağı kesik cansız ve 

ya Fğri olanlaıa suni 
ayak vQ bel. garın kor
sa/arı imal edilir. 

Çuval ve denk/ere dam· 
ga kurşun/an imalat evi 

U tunsokak cami karşısında 

No. 71 

Gurbet Hasan 1 \.. _______ .) 

3 - MUsııbakıı imtitıaornd11 k ıt z11rHın lur ıı lh ıı vı ı k bir st j ı 
tabi tutulac -ı kl"rdar. Hu stııj mudd li z ırfı ud ı orta ı• ektev UlH 

zunlarıoa (<?5) orta Ticaret ruekt ... bi mt-zua ımn 1 (!,5) ''e LısP 

l, mezunlarına ( 45) lir11 ücrt1t veri!ecPkdı r 
4 - Staj devresi ııi laki oeo y1 pılııcak Wf.lQıeki 1 ı.tih11ıı l ıı rdn 

muvaffak olanlar yu~arıki sıra ile (:J5). (·ô), (60) irtı Ucr~tıerHı 
&dlıni kadroya ahnııc11kdır . 

~ - Musabaka imtih ımları BirUk m<>rkPzi nfoıı Giresund!l 
yapılacak n 8 şub.ü 9it cuınıtrtesı güoU S"uı t u de huşlayıırı:ık 
feria11 pa1ar ınou akş•ımıaa kadar bitı cekdl r. 

6 - Mııaabakay11 gireceklerden rıe gibi vesıkıı l ıı r a ran d ığı 
ve nelerden lmttpao yıı pılııc ·ığı Me rke zde P.•rs nP. l SPrvisı nıfr, 
Ordu ve Ttabıon BirUıs. l~lPtıne Muuıeijslııi lt l er i rı d .. ı ı .. vcut iı .b 
nıoaelerde görtllPbilir . 

7 - lst~klileriu öO ikıocl k!l ıı uu 19!1 t ırıhi ,.., ka lıır iz atı 
oıııaelerde 1azıh evrakı mQsb1tı~ ile binlkd.. 11irliğimiz U ıuum 
MQ(ılQrlUtlae blr aııktubla oauraaaatluı 1aiıaıdır. 2-2 

topıen .c ıa kom 's )• Onırı: miinc ı .tıarı 4-4 

Yazıhane, Koltuk, Kütüphane 
ve saire yaptırılacak 

Trabzon Gümrükleri MüdürJüğunden : 
Gurbulalı: Güaırüg-il içia LS'/ ) lıra wuhaınınea kıymetinde yaıı · 

hane, ltoltulı:, teleloıa masuı sandaJya, kutüpıı n e d usya dolabı ve 

saı re y11p~ırıJ&c1~ıııdan tilıp olaolarıo şartname ve k rokıleri görm&lt 

Üz~re Güınrü~e mür acaat .,L .nel erı v .:ı ıha le gurıu ol an J-2 - '.J4! p•• 
z ~ te<1 İ Hat 9 dc1 müdıirlug-üıgü.ı:e ınu rcıC ıa ila ı ı ve ıauoak:asıaya ıştırıık 
içın yüzde 7,5 P"Y uçaaı o lan 10.S Jı ra 1.l kur u ~u veya bu mık.dar 
tabvilit ı fÜmrük veJııeaiu yatı •a4arı ilio oluQur. U · lS . 2~ 26 

k 


