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( ::Cogd. uk:ça. "'ı (\frikada horekôt SPOR 
_ ..1 ltalyanlor aleyhi- ingiliz Halkevleri, Spor çahşmoları 

~------,-----~ 
Jı:~~~de ~~t-~ 

T 1 f h t I• k f d - Geçen sıı y ıd o devam -e • on ve aya ne n işo e imor Llyihll bakkınd:ı ŞOD aizü, 
inglltere'de 191,-1918 hubla
d~n ~vvelkioe, hatta b11 barb· 
den son harbeı kadsr sarcıkıe. 

nib gı>len yirmi senelik znun 
zarfmda o çeşıd detiemlşdlr ki 
vasat kıızAnçlı ve YAHt sevlye. 
dP vatandıış - mntş~t derdjn. 
den ve darhilildıta - oe sp()· 
rıı Dfll de kafasını işlE'ltmPe"P va
kit bul>ımıımakdıı . bulsııı da bft-

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar Bir llasta için, acele bir 

Doktor çağtrmak icabetmiş · 
ti. Telefonu olan bir yerden 
iki meshur doktorun adre
sini yokladım: 

- Al/o I ili/o I 
- 7 
- Ha. Santral mı, !at· 

fen Doktor (X ) veriniz 
- Telefo,.,u yoktur Bayım 

- O halde Doktor ( .. ) 
veriniz. 

Onun da voklor. 
- Peki ne yapma/J ? 
- Telefon rehberine 

müracaat ediniz bayım. 

- Şimdi sırasımı yB I 
- Sizi zahmetten kur-

tlırmak için. telefonu olan 
tloktorları sayabilirim .. 

- lütfen 
- Doktor (51) Dcktor 

( 181) Doktor (&3) 
Bu kadar mı/ .. 
Et't!t. 

. . .. numarayı veriniz. 
Karşınızda, 

Nere:ıi ;> 
Doktor ( ... ) 

- Merhaba! Ben (Çulha) 
bir hastamız vardı da .. 

- Nerede? 
- Boztepe mahollesl . ... 

Solcak... N9 fi evde 
- Pek güzel amma bir 

otomobil llzım. 
- Şimdi .. Santral. santral 

? 
- Santral mı. 
- Hayır burası ( ... ) 

dairesi. bir emrinizmi var? 
- Estağfirüllah. yan/iş 

verdiler. 
- S11ntr1J/ .. 
- Buyurunuz 
Bana. Belediye zabıta 

sını veıimz. 

- Kimsi11iz? 
- Ben ıey .. lütfen dok· 

tor ( ... ) muavenehanesine 
b1r otomobil gönderiniz. 

- Ni,m / .. 
- Ha$tamız var da .. 
- Bir dakıka bekleyiniz. 
Dakikalar ıüren bir in 

tizardan ıonra telefon ölü-
yor: 

Neresi? 
Zabıtai Belediye 
Otomobıl gönderildi 

mi? 

Kahire 27 ( a. •. ) - matbu Dilsbaaındeki hateme ilıt 
İngiliz umumi karargahının bitirmiş olalım 
tebliii : Libyada Derne rttıu- ''Gernk vilı;ıhı VP, imkan gP· 

takaımda laarekat ıayanı r~ksı:ı mnli h ıındaıı nnksım 
memnuniyet bir tarzda in- balde bu'un n m m1Pk0 t bPden 

kitaf etmektddir. Tobrukta i te··biye~I vo sı:.n ı '1Pri i d ntt 
esirlerin miktarı 25 bini te- şUmılllu v d h' t ıde ı hfr dıı 
caYUS etmekted;.r, Ayrıca rucua çıkarın k v ı\11nda hıH<tl 

metin nıız •rr aiK.ı;;ııfi ıp koouhn zeo pııraeı yetmPdiğinden, bftzıao 
22 orta ve 28 hafif tank ı bu bt\Ş ırı hırı muvaff kıv tP ulıış de vaktıo dar ığından b&a va~ı 
itinam ettik. Alınan toplar tırmak ıçin yPgioı> çarıı h .. r va tal1:trı kendl eaıPtivl11 aravıb. 
ıayımına devam olunmakta ııta. t~şPkkUl ve kurumdı.o 18 kendi nt»f'ioe de olsa. p.-şfnA 
dır. Eritrede kuvvetlerimiı lifıld~ etmPı~rleıı h 11 ., ıtıı tılr yı . l dllşem@m~kd,.dtr. Şu haldı:t dR'f 

dütmanın etrafında ta•yiki- ohım z MPnılchttA m ve ıd l let içia bu vııı'lyt't karşıınoda 
ni artırmaktadır. Düşman k~rı dl k" ndi ni i are ı:>cterı fbti tıu •ll~nta v8 lmk4oları Tııtan-
diin Hakan tahliy~ etmıştir. vaıi tP~ı.a\.;kül ı• d d:'lh; 0ıdu dıış:l mnmkloıte pl\raını, müm. 
lir İtalyan kolu da yakın ~ıı baldP- d t ı ı ulı ı ıd, v ıtrınrJ ş kilo ol'tıadıtı takdirde çok az 

dan takip olunmaktadır. Bu hm top! Ry'lıı h• r ku•tırnd .. n i~ ı 1 ir prnı mukabUI Ye onun aya. 
harekit eıoasında alınan tifıı d ı> (>8RSC1 1r ÇQnki or!şilmPRİ gı il gOtOrf\\ek: şarliyle tedarik 
esirlerin miktarı 1100 den gne A li n ll•~n z f .. rh iki v ••ç ı>tltAkden bış.lrn çue kalmayor 
fazladır. Habe,istanda ha- hıısi v rrlır: hiri hu mpıo l ı:ı k t du 
rekit Metemma mıntakaslD tı"llkı 1 h rt •n 1P~hıv .. qj vı hıııı Stı~I ğını ve caeıamhtını te'-
da terekkiler kaydıoderken da~ rt nı? c• k q ğlık v~ ..ı .. ı'!' wn mto maksadiyle ve me•cufl tPt 

hk rl ırn llU u• b ı riıı ıım n rı fı• kiUıt ve c"c.11iyetlerlt11 teırtK.'l 

Dün ,-a işlerinden ne var 
ne çok ? 

- Arnavutlukta, Tobruk 
ve Habeşistandaki dehşetli 
çarpışmalarda. mütearnz ta
raf günden güne çöküvor / 

Netice ne olacak ? 
- Çöktükçe çökecek gibi .. 
- Keskin sirkenin kü· 

pü11e zaran o lur. dJye yan· 
fış sövlememişler I --V.lfJvet dahı/lndeki umu· 
mi volltJr esasli bir surette 
vapt1rılarak. postala/' takvi 
ye edilecekmiş ? 

- Bozt~pe yolunun da 
yapı/acağmı ve Boztepenin 
ağaçlandmlac:'fğtnı söylü1or· 
/ar . . 

Hatta önütrüıdelıi dahilden de Habet vatan 
ff \cJAI,,. i ıız r•nr1P i ği-ım z h• ıtwtıaı stlreUylı;\ vocude gatirll~n yaz mevsimine yeti<-tirilmek 

terv11rlerinin yerıi muva a- ..-
1 b ıd. 'l k d" hı rnc hl li~ nl 5 1rll)11k; ö ıtl C\lmwuaity C~atre'leriatn Ç ı~ üzere bu mürtefi ve Sifli 

iyet eri l ırı me te ır. rll ('f P 1 ıkıl ?1 "' l>ı t ıl r ı VP. kısa Lir mazisi l !e de 8Abitdlr 
1 s!st" -nl pi tY-1 k nııın ~"'vı>hilı:> kf bu ı lıır bir mt11mltket halin· geniş biricık tepenin mesi- ~ 

Yeni Rumen 
Kabinesinin 
Vazifesi! 

c ... ğl , h<hl ı tı 1 ~·ıı • R v~ koı11 v rı ıo fiırı "e bedeni tırblyeıin· re haline getirileceğini kat' 
lıkla tıtoıvk prf ... bıı'c ~i şAkil de birer mekteb. birer Uoiver iyetle ifade ediyorlar .. 
tere ttraıt t3d .. rAı( hthivk •tmPk,.. aite glbl bQyO.k ışık kayaakları- - Doğrusu . VtJ/imizd~ 

''Dıılı' sall >ıra Brita'l}'fl, hıt dır ki, milli bayatdııki Jerlerl iyi bir nüfuzu nazar varmış. 
reketioe v •l llÇıt ı n'1kıvki snilc bı:ırşı>yio ve har dsıtanıa üze ı1 _ Mütetebbi. avrupu 
artık HirAf olunma~111'iıı bir matı 

Blkret 27 ( a. a. ) ıur yok 1ur ki, gü· d n glloı:o rinde tutulmak gerekdlr. lngll. görmüş olgun şahsiyetler-
y tera'rıln bugllokl auetdl~! milll .J b - ' .J • ,,. , 

eni Rumen kabin"ıi kurul- nn:vovı.an A lrnııı t •lııiıteshf' k=ı r uen oy·e uf'g~rıı eserıtr 

t G l A k ... , lu..,1i liz s,illt>tıoı .k •rlia. ~ vı:ı t ı:ısantıd mlsaıt, en k6Ul şarUnr b ki k t b d 
muş ur. enera ntcncs o s ~ıtmda dabt '"tanı Ye •itlAtl P eme a ıı lf . 
B k Al tt G l o· v a t iJO nıUd f<U18111il h zırlaın· k 
aıve a e e. enera ı · hf'r dllşlloc~ntn OstUndfl tutınRı. . D h 1 d datı b·~ş\tıı bir gtj A 4 .. ı?ıldi m ~ 

mitrı a i iye Nezaretin e vnıundAld fikir TA inanç birli t ıbii hu ıun yanınd"' ıoı>rnl .. ke 
kalmaktadır. Adliye Neza tin ıobhi durumu d, mAvztl 1 ~lrıd .. ; bAlld lııgill:a: ro.-kteblArl 
retinden mada diğer nua- tl 'lbisdl VA bu yıınd..ın d ı birc<>k YA l ıgiliz ırrın oc,.ldım k11du 
retlerin hepsine Generaller fıt•deler elde edilPcPkdi. F k>ıt lrıgııtzlPrio şimdiye kadar kur 

· y · k b' d eıuıs gwe vat~o1-ışı vlleu 1cıı mu~ t> l duklıırı V"' 1~'7 d' de• 
getirilmiştır. enı a ıne e IPt ellv e b1:a: ,.,.rdiklArl h•dPn 

b 1 · b 1 d olduğu k<tdar kafuc ı m •mlelt?t biç ir ejyoner u unma ı tı-rhi vı:>~· y o ep.>,. VA>JJ t" '"1~ fe bUrri yet m üca.d l •· sta~ h ıızı · 
ğı gıbi eski rejime menıup ıam»kdı f kl r tP. tıi ~ııl• cı h rlfğ "r~ t 
hiç bir şahsiyette yoktur lşte buaa hi · A~a vr> rub 

1 mıak P .. "~ pı n 
Herıeyden evvel aakcri ve tnbivesiade Rpo r uıı yuattıı?ı o»mll' ı· t•<or dı> r 1 ını~· ··:lır 
teknik bir hükumet olan yap · cı tı.asir'ler~ ltat'i iııı.rçları f.ıgiıiz H ık •V r' '" rıj, bU"Q 

Ne düşünü~ or~unuz? 
- Borçlarımı ödevüpte 

köşe mmderine şöv/ece bir 
yaslanartJk rahat nefes ala
madım gıtti. 

- Bınin yansı 500 .... 
r c.k cancagızım, k11-

1endeııhe düşünüıecek ka · 
111/d~n dcğıı J 

/yr o 'ur inş•llah i' 
Amınt 

· k b' · "f oları lııgllizlM - memlekt!tle- ı ıivt>tl hı•, l c • · ı t "''~ olıtn 
yenı a ınenın esas vazı e k t - "-'u··t-kkiresı'nı· •n çok rtude hP.r yerden fazla SP')r sı J rılb ıt 1 H ~·ı ratWDdır iti ırı ... • 
aini memlekette nizami ye· H lk ı ' memJ ... k~t mevzu'ırı har1·· yapıldığııu blldıklı>ri tııtlde ve a toi ~ ı ır C ı •) ııı a ve irştd ... .. ,, 
niden teıiı etmek ve son buna nığıııen - "dııba Sjj~lam '1IHM;ı n hU ıık {Ji ltyA11da ı.., · çinde, havai işlerde işleten· 
ıenelet zarfında muhtelif re- BrHaova .. h·ırek.ellyle, bir lıişhı nişlAtııH•kd ... h · , /erin içı rahat ed:yor mu. 
jimlerin vukua ıı-etirdiği za- iki kuş vurrou~ olnvorlardı. l gHiz H·1lkevlerl izcilik manen muztarip olmuyor. 
rarları telifi eylemek teşkii çııoki: bugOrJki bı:ıvRt ~ >:ı rtları tPŞ ll Jıll ı ı:ı.. tutuo de tıbbi ee /ar mı ? 
edecektir. h 'l' mpmlı>lc 1>trl • t)lri,,Ö' • " ihi mı"t>tlı.- ,.. Ht>S ek Dirlıklerloe. 1 

- Siz. her zaman böy-I sp •r ku •iJ Dhı ri...ıe, köyeOHik te· 

Ak b t hava kur m a şekkO l .. rıoe ve l:ıatti logiılz lesinız I daha açık konuşça a u . un ıuıdıo eo~ıer cemiyetine kadar sanızda birdenbire iyice an· 

1 

eı at aış Jır. du gibi teşrik ı lasak ne olur ? 

V t d Şiarın tebe uı .. saı t>Ldie kurumların adedi - Yam.Halkevinde,ka a an a ~ r u U ıkıyoz .i ı.a fıuılıııdır. Belki tle pu/arı memlekete hızmet 
flkçaabat (Hususi mu- dul/ah Özkln Mustaı., flr beşyUzdllı. Esasen burıu kat'ı ı eyletnek maksadile açılan 

• OlıtrııK le:ı1bit etme11-e ıUzum da · k - -
.J ) v k 6 • teıe kul ve muesse:;elerde. habirimizuen nayma am mufcu lf lf Tarıquç Nihat yokdur Yet .. r ki fikrlu ae ol h Jk , k 

1
. 

C I a · / · · .a d o O . a ımızm ve memıe e m erna öktan ın reıs ıgı np~v tn . •rna 1 tünt pe cıuğuou, yaui eın geoış mAaa. . 
Ellet ' altmda. Ha~a kurumu reisi Meh 71et Oüner Osman sıudıı b ;tlka tıiımet içla kurul - menfaatme taalluk eden 
Teşekkürler. . hüsnü Pir ve ıdare heyeti Türker Hamit 70 nar. Em· duğunu biierek hatk.ı hlımet bütün işlerde. demek iste-

Bu muhavereden yarım etm~kde bıılundutu anlışıJaıo dim . 
saat sonra doktor, hasta· azalarının haz1r bulunduğu rullah Turh•M. Hasan z,.y A d d 

d l t d T. fi Kı nel. flbdullah L!!rmi 7 ş~r. Bizim Halkevl.,rimfıle, tn- - .. am. sen e .. 
mızın yanında bulunuyor u. bir top an 1 a · ava u· gilizlerin kurdukları loglllı Hal· nendısini malayani/iğe kap-

Hastayı ince bir muaye· rumu içın kabul edilen te· Muzaffer Ka vaç, /4ustafa kevlt:ırl aras1nda fikir birli~! tır•nlardan geçmiş ola / 
neden geçiren doktor bana berruat miktarmı isim zik Özkan. llhmet Toosakal, bakıınuıdao öyle bir sıhriyet Seyyah 
dönerek : "'etmek suretiyle aşağıya Hamit Sandıkçı /vf h nef ınevcuddur ki bunlu hakkında 

- Ta-, zamanında ye· •· ' datıa fııııa m.ıt tlmd vermekde 
tişmi~iz. bir az daha zaman derç Ediyoruz: lfalkışcı r. K laş~rı ıırıc 1k mfl)tlrr.u ııaru knblllnd('o 

kaybedilseydi, hastayı kay· Başaran kardeşler 300 H S!Jn K k• lf O<>man bir fıı ide 1,1Ulf.ilıaza olu.oabiılr 
bedebilircliniz dedi. lsmaıl Tosun IO(J flbdur- M wrder. ı~mdıl K İIJ ki bu da ıozum5-UZdur 

- Bu netice'(i evvela rahman Sezqin .30. Mehmet rahim Gü c?rı Müşır E d rı . Hunu gOrdllkçe ve hlldlkçı:o 
t ı e d. h v H · il · ahrn-=-t "'oc b ş 5 c" O. Hallı::evlerı'rulzi yar11tıtn fikir eıeronunuza. sonra a S dli ndzancı avr1 gan, n •· n ,,,~ 

B · "4blt ineı la11c1nıa ina ı,el bir d~-
size borçluyuz Bekir Dülger. Cemal Turhan man oğuş u 11 Oy,., t. r ~it bio kat döhıı artm kd.idar 

- Pek afi amma. tele Ye arkada$/ Hasan Yığıcı den de H va Kurı( nuna • v,. bu ltib~r•a HotlkPvlni'ııılzi 
fonu olm1Van doktor ıre o ~er R mzi ş .. tJ Hü l çer /ıra tt 0 ..-rn f ~ ıno •ılwketlu içttmııi tülowlroe 

• . l. ? 1 ~ • 
eczacımız var mı "'; \ LI t R u /,· rdtr MH.d~ ~ıı v~ r lınıi bırer kay ıak 

a/ h. I seym nrmu "u cc p -Jd-
- varmış Zil '' H.. . . k r L ,., ültırak teıak:k l t! lmek ve oelıu·a 
E"et· telefıonu olmavan şcıran, usEyın gur eı. ŞL . ı ~r rruat ··ev..,.n 7~k 

r e d ıı ge 1en maddi ve nıinevl 
Doktor 'telefonsuı eczane rü Önbirirıci l;, şer, !Ilı te oldtıgund. n ıkıncı JJs te yudunı ynp.nıık bir vıtao bor-
yar. t Yağcı. ishak Reis. dava ve yi de aynca takdim edece cu Ohmık eoıumazdı bQ7U•e· 

Çulha lti/ı Muzaffer Lermi, tffım (iiı. lidir. 

'!:ı~~r:~:a~!:- .1 
siyasi gazete 

Basıldı~ı yer : Trabzon , 

Y tmyol matbaası 
Umu:ııt n~ş ı yalı idare eden 

B~kır Sükuti Kulaksızoğlu 

Fıatı 4 kuruştur. 
Resmi ilaoıarıo satın : 

20 İ~iııcıteşrinden itibaren 
ıo kuruŞtur 

_ '!_4Dll ı•ç .. n7ıl.!!_2~ ku~ıtur:...-, 
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29 :kinci kanun 19.ıC.1 

ll_A_i_I _e _H_e_k_il'!lmm::ııım~i~I 
K·anserin Tehlikesi 

- Geçen ıa11daa mıb11t - ' darbelerlce karşıkoymak: için 
Kanserin nkllade taaıama- iyi bir kana mallk olmak ıazım

ıı ıoo der•ce mübl•dlr. Bu an- llır. Bntna enslco ve uıuvlar 
lıtıbr aal11tılmız, hemen teerQ 2lbl kan da uıviyet dııhlllae 
b•ll bir doktor aranmahdır. Da· lltıal edilen m ddelerci~• mo
lllll kaoserlo lloırn olarak la· rekkeptlr. Jyl bir kana malik 
Dıa•a11 için ROotken iUaları olmak için iç e~y llzımdır. iyi 
k11llanalır. Mikros'-OP bir ••iç. bir ııda, iyi su ve iyi hua. 
te .kaaHrl• tıylal l\'la • 0 r111. ledeal bareketler. uyku YJ 
la bir n11tadır. 
llaı ile /alç 61r ..ııt bp6etmı lıttrabat dabl IAn•aa lla ııbba 

ıa.oace IJW.••ll4lrııkl, ... lla bııtıca ımm ııdadar. 
blrl tellnl yalllalan ile 1taaa Feaa rıdıdarla iyi bir kın 
kaJbMWr, ye b• Jtızdea ••· yapmak mQmtQa dtğUdlr. TQ. 
Yalıt olaa teda•I ihmal edll•lt eud•muz barikul4ıie bir tatbiki 
olur. Şara11 labattaa nreıtedlr kunetle macehbeı olmasına 
ki, ••rbHll bir aeYI ••miktar ral••a aptı kıymatto ııdaları 
MYIJeala JDtlll•Hı. bualu lı· laf H zeaıfa bir kaaa labril 
tulllll kadar kaaat:c tellul H· ellebllecet blt 11rı m11lur de· 
utaları YeJ• oaa t.euer bir ilidir. Hasa• eibızı rıdalarıaı 
aamla radedllala. aacak kaaH· keadl imal •t••Jlp, aneak k••· 
rla 6aDa• geçllemeı ~lr auntt• tllılae •erllealerden ml1Akl• 
tenkklalallen baıka bir .. ,. olaa ası•I bQ11Qlıtilade1ı teala 
raraaaalar. ıu abli vamtalar edebutr• Baıı yiyecekler dıba 
lıi9blr aaretl• feaa fitklaU.tle- batluııçta ışata bir kıymette
rbl terakklılıae mlol ota .. ılar. lllr. bir ta~ımlırı Iıe bitl•rette 
Ye belki yQeuttı blrp.t eakaı k.ıyaetll oldukları bılde OTG· 
•• se~rll •ad4elerla huauJQae talme tırıı. llplf, ltlaasııhk, 
aebep olarbtr ILl yQcat bualan bosulmı, fena ptılrilme •e da. 
kartı •Ocadel•1• •• tllf8n at. ba bııta sebeplerle orta ~lr 
11111• mecbur ol•r. Bu gibi glı kıyaıte lnerJer. 
ll n11taıarın kullaaılaamoukl DbJı balkolunduta ıaman 
ıa bllylk nbamet ıallur ki, iaaanlarıa buldukları gıda tanı 
llaıta raalıt bir ill•atlı oala- hubabat, •ervılar n 11bnler
na lfi tealr etmeılae aluaank dea •llrekkeptl. 811 7lyece.kler 
ual n.kttade kııllaaalmık taıU- bed•al kunetlerl i9a•eı• ıa 
le aleaılr blr 111rette 1am• 11m bltla muıad.ai aaıurları 
ellıbllecek dJaer tedblrlerla muhtevi olup tabll haltle aar 
tatbl.klıldea geri dur•llf ol•r. YI 11hbitlltler. Oalarıa ittim, 

Doktorlar emlıalllrler ki M•ılm; ıe•k •e m•tl•l• lea 
elit Dıerlalle kanaen MD181 t»-baı •••oao ve lıtıfa edecek 
••ıa ta ... r c1Hia4• tllkla· derwde aHlleri Yaıdır. Her
llkler teılrl taa1a•ıt ma..r.k tea ita claaler aruıada ataıoaa 
teal»ltlerle 1ıderllebl117or. !la· tadıaı me•au11 ecleoek ıe1l•r 
Hutıh b• tıkfllrlle IHçaktaa ltula~llh. Berkaaln ta .. mlle 
~· aıe11lr bir •uala•aa ı ayni ıuette kHdloi biile••· 
OlamyaClll bir ferde UJlbDI 11111 kabul Oluntlukt!la Hara 
bJbel•lt kaaıer ••içle' laia akla •eil• bir k.lmieala gıtlı 
••rh•• nya frlkllJOD &lbl bu111uadı ııbhl ıldutu tıldik 
fa7tlMI& atıdnaUa Mmaa llaJ· olaaaa ~lr llıtenln tçladea kea· 
btclllaell korkuıu da Tardır. dl tabına H sHluna aygaa 
ŞarJalaDWID Ve allabaalaraa olaDlan HÇmeılol lcıp ettirir. 

••1•m bu llbl kaaMr tedul Pı$irmede sadelik 
YautawU• lıtlallar Meceldvl. 
•• ıopae 701Ltur. Baalar alda· 
tıca lllr ıarette a.mellyatı kor. 
k•aç lllr lt ilbl &Oltererek bı· 
fikm tecıavı ulllQaQ lltbaa 
eduler. Halbuki •• ••la ıeul 
tallarrlrat ve ea nllbl1eut tec· 
rQbl&er aeUHılDde •llJafıl•lf · 
tır ki. ,ırnrJı aııl kaDleri 1oke· 
dıltlleeek •• emlll bir tauta
dar. Kaaaerla bu gibi ılall ilaç. 
lam kallaaıı11a1Ue Yaktla a.. 
raf edil•eli oıam Ue eraatmak 
tlemekUı. 

Kendini korum•k 
i>ltı u ltlr taıadtllala kaa

hrla tedulll .. ••D'l bHU· 
ıaallald kıymeti aalGatlar. aı. 
ti• H ııtaı .. k ıaaaterlerlala fas 
la aabGr et•ell ku netU bir 
lhttaal ile biu ıoıterlf or kl 
fena taıaddl IUJattan bu hat
talataa ıabQruoa teılr edea 
.... 11 aeıtepıerdeodir. liHl 111• 
taı tloktorlar ıoranılerılir ki. 
aebatl 11dalar .ka ... rdeo n.k.ıD· 
.. I• çok Jırarlar. MalQıadur 
ki, tltlD iç••. dudak Ye dil 
kauerlerlnla •• ... ,h blr .. 
-bWlr. ooara ltlr tagatldl tar
... tllkkat edllmeal itin lfl• 
ta.ut ••ıltl tlllt' ... h blt 
..... p. 

Hutalıklara k•rıı 
kentlimizi nasıl 
korumalıyız ? 

Jıllkıoplana bl•mlaftU YI 

Eıa IJI plfirme tarıı en ba
ılUilr. Karışık 1aı1a , faili Ye· 
J• pek bıbulı yemekler. Zta· 
ıta talWar kimaere 7araaıaa. 
Aklı Mil• her 1emekte •fak 
blr detişlklltl fakat uınu;niyet 
ltllNrlle bOJOk bir teoevvQO 
emre.&er. Sıbhate zarar nrme
••k lçia ltOllla muıaddı ua. 
ıurlar Je•ekte mevcut olmalı
dır. M11nfık bir ııisbet dalıilıa
dı batna unsurlara muhtevi bir 
llda 11bhl ve lezzetli bir ıuret
te plflrUdltl Ye lylca çıtoeııll -

11111 takdirde sıbbınl mutaafuıa-
1• .kifldir. Sıhaııtln diaer kal
llelerlıda bepsloe riayet tabii 
•• makaal bir laiaddi tıırı111a 
rla7etıblljl hiçbir zaman taa
mla edemez. 

Tam gıdalar 
Ne şeklide Jeolllrse yenli· 

ıln blltQa besleyici baasalarını 
•abafaza elUklerl vakit hubu
bat pek bDJtlk bir kıymeti bs
izdlr. işte o sıuıaaa o1alar tam 
gıdalardır. Fakat birçok mamul 
mlıtahsalat (p ulak pirinç, has 
uo, ıırDo •k•etlJ taueQla bals 
oldutu birçok asil muıaddl uo
ıurları kaybederler. artık oalar
da nlpıt!lllıo batka bir 181 
kalmamıştır. 

Y eai tetkikler •lla•la d• 
atlen b.tsa aa•urlarıo tepelue, 
•ububatıa kabuklanada Jq 
••1••larda, taH ııtte. 1u•ur· 
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ltalyan Donanması Nerede? 
Bu sul\lc eevıp vermek için, 

uzun uzadıya arııtı~aalara, bir 
harita açıp İtalyan üaleri .. b.k· 
mağa ve erkinı harplık yıpmıta 

lüzum yoldur. ftalya do•aam111 
ister Napoli' da, iıter lpezziada, 
istene KaQ"liyari' tio, her nerede 
oluraa. meydanda yoktur ve Ak· 
deniz e ıpheleriatieki harp hare 
ketleri üzeri•tie mieaair elma•ak
tadır. Bu, aıaddatea var olu bir 
kuvvetin aanea yokhıta deaek· 
tir ki biç aevoet olaaaaktaa tla 
ba feaadır. 

İtalya, harbe rirarkaa Ak.le· 
aiıdo mühim bir denia k•vvetine 
aabipti. 6 zırhlı, 7 atır ve 14 ha. 
fıf kruvazör, 't ••hrip, 66 tor· 
phiobot, 105 daaizaltı reaiai yük. 
aek ve cilretkir bir aevk va icla
re ile Akdaaiatle büylk itler fÔ· 
rebilirtli. Fransa, aradea 9ekildık· 

tea v• do•aa•a11aa .Lırilidere 
vermekte• iıtiakif ettikte• ao•ra 
Alaaeya ile İtalya kar111ıada, 
yaJaıa bat••• taJH l•riltere, Ak· 
deaiatla ltaiyaal-ra anar••• aa
oak zırhlı bakımı•daa klçiik bir 
üıtüaJilk temi• edebilir; af1r ve 
hafif kruvazörler itibarile qatı 

yukarı •iiaavi olabilirdi, dit•r 
kllçülc ır•ailer da İM aayıoa fai
kiyat ltalyaalartla itil Deaia n 
hava ilaJarioia, harp limularuua 
ıotrafi vaziyeti ve bellaf11 itib&· 
rile de vHiyat yiae lta!yaalarıa 

lelaiae itli. larilia dOUDaUI, Ak
tlHizde ikiye ayrılmak .... Duri· 
yetintl• eldutu içia, ltiri lakeade
riyt'yi, iteki Cebellitt.ralr.'ı b 
ittihax edea ba f ilolına laiç biri, 
ayrı iyrı aayıca ltalyuJardaa la· 
tia detildi Neteki:. ba filolana 
ber biriatla yalaız dirder urlalı 

ltaluadatu ıöylenmelı.tetlir. Bu iki 
file aruaada takriltaa 1800 mil 
•••af• bal•ad•tu içi., ur ..... i 
bir deais ••laarelteliade, birbirle 
riaa yardam tla edamıs!ardi. 

Ceaaur ve oiret&ar, ayai &a· 

autla 11Yk ve idare balu ... daa 
du if iaia eri elH bir tieaia Daf· 
ku•aadaaı veye doouea keıau· 
taıu, larılialeria Da llklfJk vaaiy•· 
tıadaa 11tifade edebilir ve ltaJki 
ele e11vaffak elardu. ltaJyaa de· 
naamuı içia u •İİ••Iİp uau, 
F raa1U1a mütereke Ji im&aladatı 
ril•i• feruıı idı. Heaila Fraa11a 
deaaaamaıaaıa urlalı fil•ua• barp 
edeaez bir ule koy .... f olaa 
la~iliz Aktiaaua kuYvetJeriaia prk. 
ta lıkoaderiye'yi üı ittilaaa ataiı 
ola• luaaıaa taarruz afiarek onu 
ımbaya çal11mak li11atiı. ltalyu· 
yar, bu fıraatı kaım-tiı!ar, lagilia 
deaa11m11ıaa loadiaiai teptaaak 
Fıauız urlalılarw talarip at•ek 
va Aktieaızlla hakimiyotlari•i kur 
aak iıakiaaaı vardılar. Buııdu 
eoara aa, Akdeaia &ıakiıaiyetiai 

l•rllideria efüıcioa almak içia, 
&ııçoır eıddi t0f9bbiiate baluaaa· 
dı!ar. Halbuki bü7ük bir yarıma· 
da ile adalardaa mirekkep olan 
va deaiz apn mübiıa mualemle-
keleri lıluJuaaa ltalya için, zaferin 
Habtarı, Akdanız hakimiyeti idi. 
İt1&l7a, Ak:deaize hılkim o1aaaclık· 
ça, iııarbi kuaaamazdd ltalya, Ak
deeize laakim olmadıkça, bitiia 
ınüatcmlokelerini kaybelmete ••h· 
kılmdu;. 

Aalııılan ltalyular, AlmaD· 
larıD büyük lirilaofa aduıaı iıti
ıa etmelerini ye lteadilerinia de, 

taaıa nrıaıada ve taze ıebı.e

lerde bol •lktnrda ae•cut ba· 
hıadaıl•na •eJdaaa oıkarmııtır . 
Fakat bil Tltaminler plflrll•• 
ve k.arutulma •t-tıceda•• kll•en 
mabYOlarlar. Vtr .. mlDlerden mab 
rua ltlı taıncıdl tarza laauı 
ıkorltQt, berıbeı 1 Ye pelaır baa 
talltlaraM.a bi!lAI HTklder 

d:mıamalarını tehlikeye r.tmadan 
zahmehiıı:ee lnglltercnin Akdeniz· 
tielci ve Afrikadeki mira1ıaa İcon
matı düşünüyorlardı. Bu, grreİc 

ıevkul .. Jf. gerek ıiyHet bakı•ı•· 
dan yanlış bir dütünH idi. Al· 
manya, lnıciltare adalarını işral 
Yıt l•giltereyi aulba icbar edeme&· 
ae ne olacaktı ? Almaaya Dunda 
m11vaffak oluraa, hiç bir zahmet 
ve fedaklrlıta katl.nmıyHD ltaı. 
yaaı• lnrilteremin miraaıaa kon
•uıaa ••Hada ederaiydi ? Salla 
•aaaaıa oturuldaau zaraaa, kendi 
aiJihlariyle laarbi kaunmıı olan 
muzaffer Almanya, LafoateDia 
·~ıhur hikiyeaiade oldubu ribi, 
ulaa payını kaadiaina ayıracak 

ve •aaanıa üaeriae yumr•taau 
vurarak. 

Kı• aürerae buna elini, 
ICırarım bardı deat ile belini 1 

.ıiyuekti, ltelya'd•. yutkuna yut
kuH bir iİci 11fak parça ile i1ti
ba11nı körletmek mecburiyetinde 
kalaıaktır. 

Bagl•, birinci ıık talaakkak 
etmiıtir; Alaaaya, lariltereyi kea· 
di adalar1ada yuramamııtır; fakat 
lnriltere Akdeairda, ltalyayı vur. 
mata bqlamııbr. Alrdeaiz latki· 
•iyt tiaı lnrilt•reye lr.apbr••ı o· 
Jaa ltaJya, ıiadi, lt•nu aeaaoı 

çekiyor. Aaavutlakta, LıDyada, 

Hobefiıtanda, Eritrede, Somalide 
en iki adada vasiyet rladenriiae 
kilüleımekte ve yıllardaaberi ıia· 
yor Muııeliaa'AiD aıedarı iftıharı 

elan 8 milyoa ılagü, deniz ıım 
yerlerdeki ltalyan kuvvetleriaia 

Teşekkür 
/ini h•stalık neticesi 

lturtı111/amıy•r11k irtihal e
den refikam Zülfiye sunay'm 
ce11aze merasimine iştirak 
eden eş ve dostlarla hasta
llğmda fevkalade insani bir 
hisle yakmdan 11/11kadar o
lan Doktor Necdet Tansun'a 
teşekkür ve minnetlerimi 
iblBtJma muhterem·· Yeniyol .. 
un tavassutunu ric.J eylerim. 

Oglu: Kemal Sunay 
Süleyman Sunay 

--·~ ..... 

Doğum 
Gen' tüccarlaumızdan 

Bay Hasib Kaıaycıoğlunun 
bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmı$tir. 

ifna ve babasmı tebrik 
eder. yavruya uzun ömürler 
dileriz. ..... 

irtihal 
Denlzıollart Trabzon 

isletmesi şefı Su eyman 
Sunaym refikası ve Nüfus 
memuru Kemal suna·yın 
validesi Bayan Zı.ilfiye Su· 
nay iki günlük kısa bir 
hastallk neticesinde irtihal 
etmiı. Cenazeıi .Pazar günü 
kalaba/Jk bir cemaat la Cum 
huriyet muhal/esindeki B· 

vinden kaldmlarak namazı 
Ortahıs11r camiinde lulm· 
dıktan sonra Soğuksudaki 
ail~ k11bristanma tevdi etli/ 
miıtir. 

Merhumeye T 11nt1d11n 
m•tJfiret t1iler erkini ailesi· 
ne taziyet beyan eyleriz, 

yardımına ltoşmaHıın aıiz bir bal 
de, ltalyacia paslanmaktadır. Ba 
arada, lariliz cioaHmaaı Otraat 
botazmdao reçcrelr. Adriyatit• 
tie rirmiş, ltalyan röliaia laırimi 
is•eliade lnriliz zırhhl•rı dolıt 
meia ba4lımıştır. Artık Arnavıat. 
luk'taki ltalyan erduau aa dahil 
el•alr. iaere, bltiio deaiz aım 

ltalyaa kuvvetleri içi• felaket ça· 
aı çalmııtır. 

Baa .. Haebi Hair ? 
ltalya'••• Akdea'ı.e hAkia 

elaaayııa ve ba bikimiyeti ele 
reçir••k frrsatını kaçıra111. 

Harpta •uvaffalr. ve auaffer 
olaalr. için, yalaız do•aa•a!ara 
ordulara, tayyare filelarlH ıabip 
ol•alr. kifi r•lmaz. BHları elret 
ve ceuretla kulJaamak, aevk ve 

idare auatıaıa bütün incelikleri•İ 
tatbik edebilaek de Jizı•tlır. ita! • 
yaa Baıumaadaalıfı, bilbaaaa ••· 
H•maaıa aevk ve idarHiade, tam 
bir becerikıialık röttermiıtir. Hup 
aanalıeıa dofiımea preaaipleri•tiea 
airi de emniyettir. P'akat e••iyet 
ıkıeriya cDretle iıtib1al edilir. 
Düıüaürkea ihtiyatlı, tatbiİc eaer
lr.ea ciretli oJaak IAaımdır. Bilyik 

Moltke evveli beuplumak ıo>ara 

cüret etmek rerektir der. ltaJyaa· 
lar İH buaua laraiai yapmıılar, 

beaap aamaaıoda ciretlr.ir olaaı· 

lar, tatbikat aalauıada İM ıüret· 
ıiz. Bu bii yik aevk ve idare ba · 
ta11aa, ltalyaalarıa tiüaeltaaı;aa 
iwkta kalmamııtır, lailauta aaJa. 
kılatiu. 

B. Vilki 
İngilteredeki 
İntihablarını 
Anlatıyor .. 

- B .ıştu,aı ı 1 tle -
masa gelmek farıahnı bul. 
dum. Bu temasım Amerika. 
dan ayrılmadan eYelki duy-
rulanmı teyit etti. inıiliı
lerin mane•iyatı mükemmel
dir. Şu ana kadar da tek 
bir adam ıöraedimki ma· 
aeviy~tı bozuk olaun. Dün 
ıecekı karartmada aokağa 
çıktım, kendimi bir mezar
bkta yürir sandım. Buıün 
Başvekili ziyaretle Rouevet' -
in bir mektubunu vereceiim. 

Bay VHki, Amerikum 
dahili siyaıeti hakkında ıo· 
rulo aaaUere cev ab vermek. 
ten nazıkine bir ıurette 
imtiııa etmiş ve şunu aöyle

mekle iktifa etmiıtir : Şu- J 
nu biç bir zaman uautmu
y orum ki, Bay Roısevelt be
nım reiıimdir ve acmJeketi· 
min, hikfım timin Şefidir. 
İngıi ~ereye Amerikaa torpi -
do m ubribleri •erilmesi hak· 
kındald suale, Bay Vilki, 
bunu tamamile tasvip ede· 
rım, demiştir. Bay Vilki, 
Am .. r!kanm Jugiltereye yu· 
dımı hakkında demiştirki: 
Fikirlerim malumdur. Halen 
burada buJuamakla ingilte
reyE: kartı duyduğum derin 
alakayı lüzumu kadar göa· 
term ş oluyorum. Vilki, bun· 
du sonra Hariciye Nezare• 
tine fiderek Eden ile ıöril~ 
mlftür, 
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Şose kumlottınlmosı eksiltmesi Boztepe hayat 
sahasıdır! 

En f yi Radyoları. En Ehven Fi atla 
Vilayet daimi encümeninden: V 

TrabzJo-Glresuo sahil yolunun o-ı-ooo-16-1-000 iucl kilo e En Müsait Şeraitle Puıcok 
metresi araaarıde~l Ş03enln kumlattırılnıası için tanzlnı kılınamın H 

dırılacağınz, yolunun gaptmlııca· (1264) lira (40) kuru,Juk kf'şfl Qzerlndt!C. 2t gUn müdde tle ek· ·ar un 1 arda Bu 1 unu r 
;rnı ve nihayet bir m~sir• haline aıiltmeğe çık•rılmışhr. Muvakkat teminatı.(108) lira (72) kuruştur. 

- Baştaraı ı T d~ -

ıetirileceğini haber alı!Joruz Kat' 5-~-941 tarlbfhlne 9atan çarşarmba gUnU saat 15 de vilayet 
iy•t ifade ettiğine ~üphe olmayan makamında toplanasak olan ·daiml encUmende ihıslesl yapılacatır. Radyolarımızı görmeden Radyo 
bu karar karımntia derin bir keşif Ye şartn'lmeıiol görmek isti y es> nlerio her gllo eocUmen ka· 
memnuniyet d•gmaktagız. ıeınt•e va talip 01au1arın muvakkat temioauıırue eıucumene Almayınız. Akimlôtörlü ve 

Boztepenin ıenlumesi Trab mQrıcaatları. 4-4 c 
zonun hayatında yep1enı bir de· 0--- I b. k I ki -- ereyanh 1941 Model 
ğişiklik yaratacaktır. Gönlümii• ante siz ır uruş u ann teda- R d 
ve neş'emiz üzerinde tazyik ytJ· Q Y Ô 1 Q r 1 m f Z g 9 1 m İ Ş t İ r. 
pan perdegi kaldıracaf<tlf.Adeta Vülden kaldırtlmOSI hakkında ilen ~ _ • Fjjjf 0~~~~--
hir aJa hayatına kavuıoca;ız . Çf!mJiilS-™3!--~E~Sl~W~~ 

Ruhumuza içen kaparuk bir Defterdarlıktan : il Ô lllV.{}Wlll~ 
havanın hiiziin verici tuirleritı. Dant~lsiı bir lturuıluldarıo yerine da otelli bir kuruşlulda::' darp ve ~- K y ve B AH ç E s AH,. PLA R 1 NA 
den kurtalarak daha şen ve ıak. piyasaya ltafi miktarda çık.arılanş oldufundaa daı:ıtelsiz bir kuruşluk· ;; 

rak duyiularJa meşhun bir haya ların 31 Mart 1941 tarib.incietı sonra t edavüldeD k:aldırılmaııı karar- ~ Fındık. Mandalma ve sair bilcumle ~ 
ta aillacaJı%. Bir kavis içi•den laştırıJmıştır. ~ l il 
çıkıp gözlerini ufka, enginlere Oaotelsiz bir kllrıııhı'<l:u 1 Niu.ı 1~11 ta rihinden itibuen artık ı· -· meyv~ ağaç a-rızİ 
açan ruhumuzun. ille sui (ooo. oh, tedavül edilmiytc~~ ve bu tarihten ıti:>ateD arcak bir s.~ne müddetle Bol, lrı, Tabı·ı Kokulu i 
hayat varmış/ ) olacaktır hu yalaız malsandıldarile Cümburiyet aı,.ri: ~z bankası şübelerince ve ~ 
•zeıı· ı"htı• t ık "ki . . k Cümbu•iyet ıaerk.c:ıı: baok.aaı eabesi buluomuyao yerlerde Ziraat haa· 1 M 1 
.. yaç, e 1 trını ço .. eyve vermes·ın·ı ı·stersenı·z esaslı yapan "e çok yerinde uer. . kuı şübelerince kabul edilec~lı:tir. Elinde daa e lı iıı: bir lturu'°luk bu 
ler tıereceği muhakkak olan ol- luoanların bunların malsandıldnila Cümhuriyet aıerkez ve Zınat ban 1 5· · · · h h l 1 
ıun Cu,,.huriyet ValiJi Sayın kalan ıuoeleriae tebdil ettirilmeleri ilia olunu.-. 2 _ 4 ızın ıçın ususu azır anmış 

Naci Kıcımanın yük.ek baJire o f d 1 k 
tinden kaçamadı. Tetkik ıezileri e ter 0 f 1 tO n : ~ 1 
esnasında hütün bu düşüncaleri. TÜrk Parası kıymetini koruma hakkındaki 1 ~ 
mize geknazarda vakıf olarak, !I 1 
şe/ırin fle 6inJerce ha/kın gefiifle 12 numaralı kararnameye ek karar I~ • 

arzusunun bu nokta üzerinde Mt<ida ı - B11akalar, her ae şekilde olurS'l olsun muba -
toplandıjını görerek Boztepege blrlerl nez-:liade bulunan ve buluaac!l.k olu lllgiliı liralarını Cam. 1 ~J.: 1 
El attılar, "ar olsunlar . h ı ~~ ~ ur yet Y;,rk.eı 8tokasıoa tevdi etm~ğe mecburdurlar. Bankalar, ""~ 

Cemal Rıza ÇINllR ancak CUıııhu.riyet Merkeı Ban.kası Ue mutabık kalmak şartile 1 ~J!.~ ı 
~===z===~======I mub.ııblrlerl nezıUode ıuıuınu kadar 102iliz lircısı bulaadurabillrler. ~ 

ayi mühür MadJe 2 - Bıukalar, munttıç oldu"hrı loglUı liralarım B k k H 1 b 1 
imza ftıklinde olaa mülırimü dış blr piya11tia dOvlz aatt11ık: suretile temia ed~ neıler. ~ ere et mar 0 - tipi g Ü re eri-~ 

ıayi 1Jttim. Bu mü birle kim•eye Bankalar loılllz lirası P lı:isyoolarıoı ayrı flö jtererelt umu. 1 • • • d "d 1 k k 11 1 
borcum yoktur. Yeniıilli yaptıra· ml pnlsyonlım gl'li i!İGU gllcıUrıa kap:ıtroağ~ mecburdurlar. 1 nl71 Şlm 1 en mut 0 0 U OnlnlZ 1 
cafımdaa .zıyi mübrüD hükmü 0 1. Madde 3 - Bu karar neşri taribiodeo muteberdir. B · d · · J d '} b I u mevsım e ıstıma e ı en gü re eriniz 
madıtını Hin eylerim, Madde 4: - Bu lcararıa icruloa Maliye Vekili memurdur. 1 

Hüıoyi• Peker ----------------------3-_4__ ağaçlarınızı kuvvetl~ndireceğinden hasta- ~ 
--------· Şose kumlattırılması eksiltmesi 1 lıl<Jara karşı mukavim olur . il Altın satışı 1 Bereket gübrelerin •n kuvvetlisi olup tı 
T C Z Vilayet daimi encümeninden: İl 4 1 d h b k ''b · 1 

• 1 iraat Ban- Trabzoo-Riz~ sabll yolunua 0-1-000 -n-1-000 iacl kllomet· 1 yıSaf/<:oyer?: aş o gu re ıstemez ~ 
k d releri aruıadaki ıpseoiıı kıımlattırtlmıısı içla tanzim kılınan (998) 

1 
" 1 

asın an : Hra (40) kuruşluk keşfi Qzerindeo 21 2ua wU1detle ekıilltme2e Kitabi Hamdi v Mahdumlar1 i 
Aş8ğıda miktarları yaııh konulmuştur. Mu ukkat te:ninatı ı 74) lira (85) k.uru~tu r. 

alt.ular cinslerine gOre ayrı iU· 5 -2-941 tarlhlne çatan çarşamba glloü sttat 1ô de vll!7et ~ ClfllllR'!BS~.ıif..ııt~S~~S!~~!if 
ruplarda satılacak.tir. m,,.kamıada toplaaaotık olan daimi eocUıneade ihalesi yapılııcıık· - = H~ k .............._ 

Talip olanlarm yOzde 7,5 tır. K~şif n 1artnam.e11lol Kör.mek lı:ıtiyealerio her gUrı encllwene One en OZI Qftl rmOSI 
dlpoıito ıkçelerlle birlikte 10- Umracutları. 4-4 

Köy il Cinsi 
.Metruk• 

No: 
Um•Jm 
No: 

KapJ 
Nu: 

Muha.nmen bedeli 
Lira 2-941 tarihine müsedif Pezar· 

teıl gilntl saat 14 de Trabzon 
Ztraıtt Bıınkasınn müracaatları 
ll4n oluour. 
Adet Cios ---Armalı b;;ibWi~ 

Yarım liralık 

1 
7 
1 
1 

12 
1 
l 

Armalı yarım beşibirlik 
Yarım b~şiblrlik. 

Çeyrek liralık 
Altrn kordon 
Kadıo saat korcıonu 

ı--D i k kat 
Neler yapılıyor, 

Yazı. dikiş ve sair ma· 
kine/erin kırık ve noksan 
parçaları yaplfıyor. 

Ayağı sakat olanlara 
A;agı kesik cansız ve

ya eğri olanlara suni 
ayak ve bel. garm kor
sııları imal edilir. 

Çuval ve denk/ere dam' 
ga kurşunlar1 imalat evi 

Uzunsokakcami karşısında 

No. 71 1 
Gurbet Hasan 

\....-------- , 
. ' 

Köprü inşaat eksiltmesi 
Vilayet daimi eocü~eninden: 
Trabıon-Oireıuo aabil yelunun 23-l-746 ıocı kilometre. 

sinde 3280 lirıı 94 luuuş keşif bedelli Aıtçelule köprU:ıU iaşesı 
12 -2 - g4 ı tariblae tesadüf eden Çııraamba 2Uoü ıuıat 15 de iba· 
lesi yapılmak U:ıere 21 gü.o. mUdd~lle ııçık ekıiltmeae konulmuş 
tur, Muvakkat te'mlnatı 242 llıa 33 kuruştur. Keşif enıskıoı gör 
mek htiyeolerin b~riQD eocumen kalemioe ve tnla 1.1ıalQm8t 
almak arıu edenlerin yiliyet nufıa müdürlüğüne va ioşaya talip 
olanların lla yukarıda yazılı ~Un ve Halla vilayet mııkamında 
toplıtnacak olao dalml eocUmene mDracaııtıarı ı-4 

Gayritnenkul icar artarması 
Miktarı Biki icarı 

Maballeii Cinsi Ar No. Mevkii Llra K --- - - ...... -
Yenfo11malbala Othık 70 1791 Kuzğuudertt ıo 50 

Defterdarlıktan: 
Yukarıda ciDI ve ev111fı yazdı 2uyrimenkullcria icarı p1-

nrlık aurelilı vı peşin bedelle bir ay mtıddetle uzatılwıslır. 

Soğuksu Hane enkazı 225 124 30 

Defterdarlıktan : 
Yuk.arda cını ve evsafı yazılı lıaıı'I t"Uazı 17-1-941 tariblıı· 

deu itibaroD 15 gü.ı müddotle açık artıraıa füretilc aı.ıtışa çııtarıtmışlır, 

· İhale l-J-94 tarilıine müsadıt' Cumaıtesi güoü saat 11 de 
yapı1ac•ğıı:ıdao hliple11n yıizdc 7,ö temıııat alc9el.,rıle bir1iktc Defter. 
daruk: mak.amında toplaaacalt koaıiı1yoıaa müracaatları . 4 -4 

-Yazıhane, Koltuk, Kütüph~~e 
ve saire yaptır1lacak 

Trabzon Günuükleri Müdürlüğünden : 
Guroul.ak. <.iüaıri.llİi ıçın 1;)7.) lıra ınuha.nm~o luyınetınde yazı. 

hane, koltuk, telcıfoıs ınasası, sandalyıı, ltülüp.ı . oe dosya dolabı ve 
~aıro yaptırılacjtından t.ılip ol.ıularıo şartname \'. kıokıleri görmek. 

uzere. Gümrüğe mürac.aat etıneJcri v .. ihale gl.iQU o!ııo 3-2-94! pa· 
.ıaı t~sı aut 9 d.t müdu ıu· u ~ ·· L' .. , r g ıııuz<! muracıa ,;ırı ve rouaaltıısaya iştır.ık 
ıçııa . >: uzdc. 7 ·~ p.ııy aı:..ça11 oıao 103 Jıra 12 kuruşu veya bu mıııdar 
tabvılatı r~~veznesıne yıılı .111:ılan ılaa ohıour. ıs . 18 :l..> :ll-1 

Sığır eti - a-hn~cak 
Mnt. St. Al. Ko. Reisliğinden : lbıle 24-2 -9~1 Pazıırtesi ~unu saat 14 de yııpılac.ıtından 

taliplerin yevmi mezkOrde yUıde 7,5 teminat akçelerfüı birlikte 
detterdarhkta toplanacak komisyona müracaatları. ı -4 

d ===-=== ==rt 

1 - Kapaıı zıuf u.ıııuiu ile 'io.uuo kılo sıgır eti s:.ıtın ıılı· 
· ll8Cllk tı r . 

Kayıt tecdidine dair ilôn 
Ticaret ve Sanayi odasından : 
1 - 1-1- 90 ·rarltılnde başlayan. bilılmum TOccar, del~ 

Jil ve ıimaarlarıa 1941 ıenesin.e ait kayıtlarının tecdidi 31 Mart 
~41 akoamıoa kadar devam edecektir. 

2 - 811 müddet za · tıuda kıyıUarmı tecdit attlr.111eyeoler ve 
yeniden işe başladıklım halde kayıtlarmı yaptırmaynolar hakkın 
pa 655 11111yıJı Tica.ı'et ve Sanayi odaları .kanununun üçUacU mad 
desi mucibince, senelik kayıt ücretleriolo Uç mijli o~z ıslle t11 . 
bıkkuk ve tıtulllue gidi acıgi iliıı oluaur. ~~ - 5 

2 - Mub11mıDen b~deü H880 Jiı .. Te.llln .. tt 2232 Hrudır. 
3 - Eıtsııtoıe o 4ı.ıoıtt 9H çıır~.uuba _;lluO. ı:ııidt 15 da ya. 

pılacıktu:. 

4 - Sıiır etlaiu a\'~atı He le$llın ve muayene şartları 
fıtrtnaml!ıioue yaz.llıdtr ~Jrtuıı.o~ıu nor gUa .:i"ııa Alma Koı.uiııı. 
1uuıuuıan p~rusıı ailuıılıhlr . 

5 - 'f alipleıia ltıKUf ül~ktupluı i şubü 9-H ç..ırş:ı.aıba 
güaü saat H de li:aılıır !:bua Aıw.i liv JllılyJı.ı L!llll Wllkouz wuıu.. 
oiuoda verllmif oıaca~hr . liu saıtttırn sı.>nra wektupiar kııbul 
ettıimez. 

6 - lçerlıinde teıııinatı olaıı:ıyaa mekl uplar muta bor de· 
auaır. 2-, 
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