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Soyfiyelerimiz 1 ç m e · 5 uyu ~m u'z Reşit T arakçıoğlu Asker ailelerine 
ye otel Üçüncü umumi Müfet- Yardım 

1 

t işlik Kültür müşa Piri hem-
Viliyetimiz dahilinde ta- h 

şe ,;,,,;z Mustafa Reşit 
Datoryom olacak s '' r yeler 
mHvcuttur. Sun. r araımda Tarckçıog u 'frtvi~d~n şeh 
binlerce o&fuılu tebre çok rirn ;ze g,./miş'ir 
yakın mesafelerde bayat ta
zeliyen bir kaç sayfiye var 
dır ki buralardan istifade • ancak pek az kimıelere na 

Hava 
Üç dört gilnden beri bo

zuk ve ıoğuk aiden hava 
bu ıabab açmış, çocuklar 
güaeı ve nete içinde Bay. 
ra1Da kavUfmuılardır. 

Fakir uker ailelerine 
yardım hareketi fi 1en baı· 
lamıt bulunuyor; talimı tna 
me mucibince mali vaziyet· 
leri nıüsait olan vatandaı 
ların Belediyeye werdikleri 
yardım paraları, bugtlnden 
itibaren fakir ve muhtac 
aıker aılelerine tevzi edil. 
meğe başlanmıştır. 

Para tevzii iti cidden 
ıörüJmeğe Jiyik bir hara· 
retle devam etmektedir. 

aip oluyor ve bayat böyle
ce mahdut lcahyor. Geçen 
atınler bir konuıına ııruın
da Talim" a ita bayati 
Dokta l&trinde iNbetli it•· 
retlerini kaydettik. Aaado
l11D11D birçok yeriade, yaai 
1ayfi7elerinde etel İDfa et
_. en libumlu ibtiıaçlar-

Bodepedeki Su Deposu Türk milletinm gökleri
miz için H•va Kurumun• 
r•ptığı yardım, onun müs· 
taltll ,•s•mak •6minin en 
p•rlak bir ölçüsüdür. 

lqeJeri ötedenberi yalnız 
ukere ıidenler tarafmclu 
telllİla ol1111an fakir aileleriD 
bakımsız kalan efradı bu 
ıuretle kendilerine tahlia du tel•wki edit•it •• tUir 

laalkıaın buralarclaa iatifa-

Yeni içme s11yunun bü· 
ıük tevzi deposuna veril 
dilini ve bazı mmtakalarda 
çeıme/er kurulduğunu ve 
ıu borul•n•m t~mizleme 
ı1ı11e devam edildiğini y11z
mııtık. Bazı illçl•rrn da 
kar11t1Tılar11k bu •meliyeye 
dah• bir mü•det dev•m 
olun•c•tJı hdber 11/11un1,ıır. 
•u netıceden •onr• h11//u-

mızm yeni suyu lcull•nm• 
l•rma Belet/iyece müsaade 
edilm~si için son mu•yene 
h•kkmd11 lfnk•radan ff!ltJ· 
cek cevaba intizar olunmak 
tad1r . 

\ eluaan paraları alırken • Bayram mlbıa1ebe - mazhar oldukları bu milli 
Son llu!mak üztre ol•n tile pzetemiz Cumar- muavenetten dolayı derin 

ft!sisatm b•zı kısıml•r1 /fin evinç ve me•nlllliyetluilli 
müteahhitle nafi• mQdDr· ı tesi tini intiıar etmi· izlaar ediyorlar. 
liJlümüzce istihkak r•poru yecektir • Vatan hadutlaruacla mil-
verilmlıtlr. \.. J li varlıiı bekleyen Mehmet· 

deleri diftballllllftlr. Bir 
•atalea halinde kalmaktu 
çakarak buatın 1eni eaerleri 
11r ... c1a .. ,ı1aa ba villyet 
lercleki ba ••Tİ Yarhldarclaa 
... ••Ja birkaçına Mlıip 
olamamaldı;ımma acaba ne 
libi lebepi.:n batıra ıeür 1 

Buı ıörifleria bu •••· 
._ lzeriadeki teklifleri ma-

Boy Baha Teğin H lk · Ç 1 1 Fındık T.S i(. Bir/ile mümes- a evı a ışma arı 
cilder ıeride bırakbiı muh· 
tac aile efradını muhabbetli 
ve tafkath ıineaine alan 
vatudqlarm bwılara yap· 

lauu bltçeJere temu ec1i • 
tor. Fakat, vili1•tiD m8te
'4clit derdermi kifayetli 
titrecede 11rtuaa alamıyu 
lattç.ıerden bunu beklemek 
•• iatemek bakmlık olaca· 
ia ıabi mevcut yaralan da 
~etmeie .. taf bir da 

sili Bay Bah• Teğmin lstaa· Temsil Kolunun Müsamerdsi 
bu/da fa11l11ette bulunan tddarı nakdi ve ayni yar

~ cbmJarJa milli vicdanda yal ratbldarı prur ve yaıatbk· 
!) lan itimat 1 havaıı; blltla 

bir ıirket müdürlüğüne gi · tfi " Yanlış Yel ., piyesi cuma glnQ alCşamı 
deceğih•kkmda. blfk•çgün· 1 Tem ı i 1 edil• c ektir .. 
deaberi dolaıan sayıaüze- ~~------------------ .. bir millet~ aevindirdiği ka· 

dar eıaıında kahraman olan 
Mehmetciği nöbet beklediii 

l'-t; olmaz mı 1 

tine kendısmi d•iresinde 
zıyaret eden b1r muharrir1-
mi~e mumaileyh. ezcümle 
demiıtir kı. ··Böyle b1r va· 
Zlyet mevcut degıldır. 

Baza riliyetlerın millait llsıl ış dev esme glfaı 
~Çelerinden viicuda ıetıri . ğımız bu zamanıaraa. ktn· 

ımar birlikleri bu ılbamı dı ışimızirı b1J.şı da durma
°'"iyor•, kendi btitçemıze mız Jazımdlf. BJ/ıyorsunuz 
b''4:elb edecek auar!ar böyl kı. iki haf t•dan ban filbri· 

ar barliii tea11 kuttebnı kalaflmız ıs/emektedir. 
141-.ezıer. ISir taat:IİDI mi- Bugün esk' mahsu1 stok 
~ olarak •ermek tizamıe- /arı tamamen .satılmıs ve 
ti .. o da buiia kiDiD ıh· elden çıkarılmışt1r. Yeni 
.:acuu •maum bir yardım- mahsul üzerınde de talep 

kuwala:r ... •aklıitm•zdır. fOktur. 
Ticaret ailmiyetile •• lki. üç gu11 sonra lıma-
~- imarına, b•llnn mmıza gelecek bu ecnebi 

14' bir bal alaa ilatiya rapuruna külliyetlı mıktarda 
1arclaa. datlaceaile bir mal yüklenecektir .•. 

~t llatermek hi bir ce ve bareketıne klU'fl hiir-"t • ç 
ler-ye ka7bettirma. met etmem abliki vuıfele· 

•.ıı:.•v..-•91a ba c:add• tberiade rimizdendU'. Ancak hakim 
-.a... lira1a mal ..adilerek bir iatildaliyet bayraaı al

clala leDede 150-200 bnda ıahai menfaatlerin 
a latifacle •tmeii ticareti devamım müteeuır etmeyen 
:.~ dllflncelerine hatta daha fulaıile kir 
... daete --...:r~darla. ıeti1'ea •~mleket itlerine 

... --~ 1-.ma••ları mlteallik bu nev'iden biz· 
......... • metleri de daima babrlamak: 

9tllsdlir-a....:.li ~~tanclqua lze•ki flpbeaızki lıud11tauzdur. 
----. d..... Cemal Rıza Çınar 

' ıiperlerde bir kat daha 

Halkevimiıin Temsillerinden bir Sahne 
Halkevimizin bütün kol- Kitap Saray, her gün 

lan yeni bir hamle ile kıt yiizlerce memleket ıen cını 
muail~riııe ba~lamak &zere ienİf aalonunda toplamak· 
bazırhıa ı~çmıı b~1aamak· tadır. Soıyal yardım kolu, 
tadırlar. Dıl, Edebıyat kolu daha ıenit bir ıefkat bamleai 
r·~ID:a ::•t!Ji:d ve bkOD· hazırlamak gayretinde, spor 

ler. nk ani • • •öl n.erdı dane- ve köyclilllk kolları için de 
erı o u ıenış çu e era· . .. . 

lerini vermeie baıhyacak- ıemı olçllde çalııılabılec~k 
lardu. Tarih n. üze bir T rab program!~~ ~iltllniilmektedır. 
:ıon tarilıine 5 hip olmak Mesa11ını her zaman ıöı-

4 t . 1 • suretile bilyilk bir nokıaaı- ermıı e a.n ve yenı 1ene 
mızı tamamlamak yolanda ba~clan ıtı~ea çok canlı 
eaaıb tqebbüs ereıirifmek ve ıymanlı bı.r çalııma yo· 
te, Ar kolu, milU ve ma lmıa iİrmİf bulunan Halkevi 
laalll tlrkll ve oyanlar lise· Temsil Kola, yeni yılm ilk 
rinde KIHI ne ticel•r vere- meui 1emerMi olmak llsere 
cek teclbirl•e llqnrmak· ime iki ,an 1011ra .. Yaaht 
tadar. ,.ı., ..,...... ftl'lllldir, 

arslanlaşlıracak, aevgi dolu 
ıönlünü vatanın istik!il ve 
müdafaasına aıkla ve ıevk· 
le vermeğe ıevkedecekdir. 

Türk Cemiyetinin içtimai 
1eviye ve biitünJüiiinü kıy· 
metlendiren bu hadiıe, bir· 
lik ve beraberlik davamızı 
milıbet ve çok bauaı bir 
noktadan kavrayan bu ne
cip yardım , milli vahdeti 
daima ayakta tutacak ve 
Türk miUetini inl&Dlık ve 
medeniyet yollarında bup· 
kiin Jco daha ilıtiln merte· 
beler~ ulaıbracak milli av· 
iİ t ezabilriiaila ıaheaeridir. 

V .ıtandatlık baldnnm ve 
vatan dq 11ev1i•İDİll bukadar 
ıtızel ve prefli tecellilİ kar
p11a da duydupmaz .P~yan· 
11s siirur ıanillJerımızclen 
la,.ı ken , milli hayab b6· 
llbmi z ve muldeıem bir 
var)Jğa kaYUfturU uiz 
Camh :.ıriyet H&ldlmetimizi 
de aldıp ba çok yeriade 
karardan ltlrl cudu teb
rik YO t!IWir ~ 



Seyfa 2 

-----------' 
Dünya önünde 

Biz 
Dünva dünya o/ali bu 

gü,.,kü l<adar buhr•n gecir 
miş değildir. hadiseler. Baş
döndürücü bir sür'at taki 
betmekte ve iç kuvvetleri 
zaif milletleri, istikbal hak· 
kmda endişeye düşürmek· 
tedir. 

Bu korkunç mantara 
karşısmda v~zwetini. kendi· 
ne has vekarile muhafaza 
eden ve iç ve dı:i siyas~ti 

ni açık bfr şekilde izch ve 
i/Jn ey/iven tek bir millet 
vars/lt hiç şüphe J1oktur ki. 
o da Türk milletidir 

içte, Büvük Milli Şefin 
etrafmd;ı yirmi milyonluk 
k"1nşıkçız ralçtn bir im1Jn 
V'"' şuur kal~fi. 

Dışta her hakka her 
temamiyefP- hürmetkar, sulh 
cu ve hüsnüniyetci ahdine 
sözüne güvenilir savqıll bir 
millet. hevbef/i bir Türkiye 

Sulhçuluğu lnsanhk ate 
mi,.,e hizmet olduğu kadar. 
E.heai Ş.afin ··Yurtta sulh 
cıhanda iulh,. düsturile ifa
de bururduğu haMkatı kav 
len filen isbat etmek ga 
yesine matuf tur. 

Büyük ve ş11nli ordu. 
sulhun müdafii Türk yur
dunun amansız koruyucu 
SUOU" 

Türk vat anrnrn hudut la 
rma, onun istiklal ve te· 
mamiyetine, günün birinde 

İdmangücü 
Gençlik Kulübünde 
Çabşk;en spor teşeklcül

lerimizden ldmangücü yenç_ 
lik Kulübü. senelik mutat/ 
Kongresini geçen pazar 
akşamı Y!Jf)mışdtr. /(onqre
de B T. Böfge müş11h ıdi 

olarak Bav Hüseyin llvni 
flker'de bulunmuştur. 

Kongre başkan TtJhsin 
Sayı/'ın kısa bir hitabrnile 
açılarak, reisliğe Muzaffer 
Korlu ve katipliklere de Hü 
seyin Güç ve Fahri Do"L'k 
seçilmişlerdir. 

hk olarak. ruznamenin 
birinci maddesini teşkil 

eden. Kulübün bir senelik 
umumi faaliyet rap~ru 

okun nuş, ittifakla ve alkış 
/arla kabul edilmiştir 

Bundan sonra intih11ba 
gecilerek Ba>·kan/tğa Tahsin 
Savı/ umumi katiblığe Ba
yan 'Mesadet Uzel. az•hğa 
Dr. lf~ni Halid Kı/lçturgay, 
Beden Terbiyesi spor amii"
liğine lrldn Savaş. Yurd 
müdaf 11sı hazır/ık amirliğine 
Şadi Balmumcu. muhasip 
veznedarl•ğa Ömer Mtslfcı 
ve kulüp idare amirliğine 

de Nihad Eımergetiri/mlş
lerdir. 

Güçlülerin yeni idare 
heyetini tebrik eder. başa 
11/ar dileriz. 

_...... ........... -

Bir ayda 
228 İtalyan 
tayyaresi 
ıtuşnnıldo t 

dokunmak gafletini göstf!- Londra 7 ( a. a. ) 
ren/ere. yeni örnekler ver· ı Deyli tel~raf yazıyor: Orta 
meğe yeni harikalar yarat ıarktaki lngiJiz bava filola· 
maya hazır. daha doğrusu 
tflikte bek/iyen. güvemlir 
ordumuz .. 

Bu gün için şu mullzzam 
·hakikat önünde, istikbale: 
bi1tün bir emniyet ve inan· 
la bakmamak için bir sebep 
mevcut değildir. 

Tarih . y!lmz kuvvete 
istinad ederek irtikap edilen 
hiç bir haksız/Jğı affetmeai. 
Ve milli birlıği bozu'an ;ç 
kuvveti lflav eden millet/ere 
de devamll bir zafer tattu
madı. 

rı geçen ay içinde bütün re 
korları kılarak 228 İtalyan 
tayyaresi düıürmüılerdir. 

--------; 
Dilenciler 

Bug&nlerde dilenciler, na 
, zarı dikkat çekecek derece· 
d~ çoğalmııtır. 

Bilhassa tatil günlerinde, 
kavakmeydana kadar uza
yan yol kenarlarında, aralık 
ağızlarında dilencilere pek 
çok raatlauıyor. 

·=== 

Yentyol 

Döngerk 
Harbinin 
intikamı 
Ahndı ~ .. 

Londra 7 ( a a ) -

Bardia 

Hezimeti 
İtalyanlardan alınan 
Esirler 30 bini 
T ecavuz ettiler 

Londradaki kanaata göre Kahire 7 ( a. a. ) 
Bardiya muzafferiyeti bu İnkiliz umumi karargahının 
harbin. en bUyük menkabe tebliği : Lübyada bir taraf
lerinden birini tamamlamıı tan Bardiya harp sahasının 
buıuomaktadır. Bu hususta, temizlenme amP.liyatı deYam 
mutalea serd eden bir zat ederken bir taraftan da or
ıöyle demektedir: Döngerk dumuzun ileri kıtaati Tob
harbioin iutikamını fazlas!le j ruk mıntakaıına yaklaımak 
almıf bulunuyoruz. 65 bın ! tadır. Bardiyada ahnan esir
den f :zla esir almış olmak lerin adedi 30 bini tecavuz 
hğımız buuun en mukni de f etmiştit. Bundan başka bir 
liiidir. Bu malubiyetin hal- çok tanklar toplar harp 
yanlar için ezici bir mag-lu- lev · · ' b '· _ azımı ve er nevı mu 
biyet olduguodan şilphe ol- h'm t · dd ı · - .b. . ı ma ve ıaşe ma e erı 
madı~ı gı 1 kaz~n.dıgımız de iti nam olunmuştur. Su~ 
zaferın menfaatlerımız üze· dan hudutlarında müfreze 
rinde tefyİ edici bir mabi- faaliyeti devam etmektedir 
yet arzetmekte olduğuna da ı _ __ • 

füpbe yoktur. 
Faşizm 

Rejiminin 

Sukutu 1 

Biıhassa Yunanlıların. , 
İtalyanları Arnavutlukta de
nize abncıya kadar harbe 1 
devam hususundaki azimle· ı 
rini aslen gevıetmelerini te· 
min edecektir. Bu zaferin Loııdra 7 ( a. a ) 
~ihv~r d~vl~tleri tarafından DeyHtt>lgraf ıazeteıi • cliyor
te~dıt edı~mış. olan ~ütün ki : . Bütün düııya ve bt.lki 
mılletlt.r. ~zerınde -aynı ha· ı de ltalyan milıeti, faşizm 
yırlı tesırı yapacagı da mu kalesinin dütmeıinde bizzat 
bakkaktll'. M 1. . . A ----uu--- 1 uıc. ınımn ve onun sunı re-

1 
·ı d jiminin de düımeaini göre-

ngı tere 8 cektir. Bu parlak menkıbe-

y . . niıı terefiai, kara, bava ve 
enı tıp deniz kuvvetJeri müsavi ola 

T 1 rak kazanmıılardır. ayyore er __ _ 

Asri helalar 

t-=---------------~ 
~~~~d~~-~ej 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- Yaş, sekseni buldu. 
lf!tı yaşmdanberi 1'8 bay
ram gördüm, neler, ne h•· 
t1ralarım vard1r, bUseniıl 

- Saçım seninkiler•ea 
daha fazla ağardı, amma, 
ben yetmiş altıdayım/ bend 
de çok hatıralar var/ binme
dik dolap, . çarkıfelek mi 
kaldı/ 

Zeytinyağile sıvanmıs 

ne pehlivanlar, alaturka 
güresle.r. ortasında darul. 
zuina çalan. d111te kw11n 
ne horonlar g6rdük I 

- fit koşturur. merkebi 
tmsa kaldmr yanşa çıktJrdıkl 

- Kavakmeydan haki 
katen bir alemdi. llfvon 
yed.rıp sersemJeştiri 'en kor
kunç. büyük yılan. demir 
kat es/erde arslan ve kap
lanlar getirir, 40 p•r11y11 
teşhir ederlerdi ı 

- Harçlrğımız tükendi mi. 
elini öpmediğimiı kimler 
kaldı, diye düşü11ür, ar•s
tırrraık I 

- N:kahll kı1/ar11 boy
nozu yaldızlı, aynalı. kur. 
delili, süslü püslü kurban
iıklar giderdi I 

- Sap•ndan tutup ya
ledığımız elma ıekerleıi 
yüzümüze. gözümüze bu· 
/11ş1r karnavala dönerdik/ 

- Tıkilm tıklım olaa 
karagöze k•pudan y11/v11r11-
rak g1terdik I Londra 7 ( a, a. ) -

Havacılık gazetesinin mu 
harririne ıöre İogiıiz bava 
kuvvetleri yakında yeni tip 
tayyarelere sahip olacaktır. 
Bu tayyareler, eğer, düşman 
ilkbaharda ye hatta daha 
evvel istilaya teıebbüs eder 
re, kullanma mümkün ola

Belediyemiz t.arafıİıdan - Yeni ayakkabı, 1eni 
biri, eaki ticaret mektebi elbiselerin içinde /JÜ$külü 
aokağında, diğeri kasaplar yana sarkıtarak çalım sa
çarıııı arkasında olmak üze. tardık I 

caktır. --·-
Başıboş köpekler 
Çarşıda, pazarda, başı

boı bir çok köpekler görü 
yoruz. Akşamları saat 22 
ile 24 arasuıda da park ci. 
varında bir takım ulumalar 
işıdiyoruz. Bunların ıon ıa 

atleri gelmedi ıni ? 
r 

re iki asri beli inıa ettiril- - Sok•k başlarrnda br 
miştir. sili hint horozlat1 dovüı· 

İlerilik vasfını ihraz eden türür, yüzlerce seyırci top· 
her ıehir ve kasaba için el- far, ip.':.k 11eçeler1n 11Jt1nd•n 
zem ihtiyaçlardan bulunan gönüi ortaqı arardık I 
asri helaların, ilk defa ola . Şımdi ise morukladık, 
rak memleketimizde yaptı· • degıl mi ? 
rıldığını ıörmekle uvınıyo . - Dedemıa elini öptü· 
ruz. güm bir bayr•m. ba•a 

Şehrin güzelliğile, umu. "'nüciim ve muammer ola· 
mun sıbhatile aJakala olan sm evladım,. demişti, am· 
bu itin başarılması cidden ma ne gez:ır buJe o tahh 
övülmeğe liyıkbr. re istıkoal I 

lstik/8/ine aşık. hakka 
hürmetkar. gönü'den birbi 
rm• kenetli bir millet, ta 
rihin önünde ve ardında 
daıma kalmışt1r ve kalacdk 
tir. 

Yağlarda Hile 
Yapılan helibr, tıpkı - 76 yıldan beri od 

ı t b d k baıramlar. ne devır. ne s~f-s an 111 a ilerin aynıdır. .. 
halar serranlar gördük, ne b~ 

Kurban deriler 
- Arkaıu <Jı de -

Bu mille:/; Türk milletidir 
Çulha 

=-'""'==~ = 

t.-=f ~ı'-JiYOL 1 
Haf tada iki defa çıkar 

siyasi gazete 

Basıldı . ı yer : Trr.bzon 

Yeniyol matbaası 

lJmııınt neş•lyah idare eden 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Resmi ilanların satırı : 

20 İkinciteşrinden itibaren 
10 kuruştur 

Gtlnll ısçen ııayıı"r 20 kuruştur 

Bir kilo yağda 150 gr1m tuz 
sokuşturuyorlar 

Yur.tıı, Twrk vataııınuı HUll· 

llmuı koruyacak •• kutaracClk 
Tay yardir kiHCt'ğia kurbanın 
P"r .. uıa veya deriatui Tayyar8 Bakkallardan bazılarında 

kilo işi safi/an V1Jğlarda 
haddinden fnz/;ı tuz mev 
cut o/dugu görüimela~dır. 

Bunu. v11ğ1n bozulmaması 

maksadile değil de JjO 
gram fazla yağ paıa ~ı al 
mak için yapıyorlar Çünkü 
yağrn kilosu 130 kurustur 

\ 

Bir ktlo . yiff}a ka11ş · rnian 
vüzelli qram tuzun t r=• in 
edeceği hileli ticareti hesap 
edebilirsiniz. Bu ah 'aksız 
hğı yapan/an bazı g ::tirici 
vayahud da kilo iıi ııtın 

bazı bakkallarda mı 
cağı7 ? 

art va 

Eve 'a sunu k 1,1dF tn1f'k 

lfızpndır kı yPQ1 rdtJ Oç ku 
ıuş fazla bir kar için acık
ça hi'e yapılıyor. Oç kuruş 
icin fazla tuz kaı ış*'lran kö 

· Ctsruiyeıtiuı nr. 
-"-'W'--

Bügün Bayram 
BUııtila kurbaıı bwyrawıuıa 

boşhıdıaı ilk aıa olduğundan 
bUUlD rea111i litılreıer tatıldlr. 

tü du vgulu bir -satıcı bir Hava tehlıkesim ön/ea 
üç kuruş d he faz/,tjc-ı için mek için havada kuvvetli 
d ,.. mı<;/t u u nr-d k t nA ! ohıak lazımd1r. Kurbanım, 
sm ? kurban derilerini Hava Kıı 

Değerli Bel""dwe reisi ıumuna vermekle bu teh· 
mizm nazari dıkkatmı cel lıke, e karşı koymuş olacak· 
bederlz. sımz . 

SEYYAH 

Çöpçülerin girüJtüsl 
Bır okuyucumuz sabohl 

en tatil ve en nazık /Jir si 
atinde gürültü yapan çö 
'ülereen. ve dem1t tekerle 
li çôp araoalanndan şi1'f 
yet etmelcted1t. 

Çöpçülerin ~dah• güriJ 
tüsüzce ış görmeleri içın 
mızlik işleri memurluğun 

nazari dıhkdtını çd/bede 

Sis 
Pazdr günü dağ ftJrafı 

dan gelen bir sis şehri 

k•f $aat kapatmıştır. 

1 
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I A·ı Hekimi 1 _ı _e ____ _ 
çocuk Hastalıkları 

B. Çorçil'in iki Sene Öncekki 
Bir Ricası 

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

Mııhar Fr11nıız mfıtc/t!lc
kiri AraJre Mer•va, 6aıün 
mıllis 6aı•elcili Jbııl•nan 

B. Çörfil'le, laar,tın "''' 
~aman t•oel g11,tı;ı bir 

_ Geçın ıarıt1111 mıblt -
Bu alkroplır ıQtl.a de bu· 

lıtırlar; temlıllte rtayt.t etıne· 
llea elle.en ıittilo 11J11nlllra bl· 
le 1eltıbt1et nrdltl ıOrQlmQş 
tor. Kızıl ıaııaaı olll•tu ıamaa 
ıllll, ltlUıassa çecuklara nrlle. 
al, taklaı etıattlldlr. 

Kııll blriul Ye 1ecUael gfln. 
ler ar1111adı Ye blllıa111 lal11ua 
ikinci n dOrdQocl gQolerl ara. 
aında lnkltaf eder. 

Araz 
ille iro• ı•nlar dı : B11-

ıa;rıları' lcıısmr.l .... r, h;11s 
iltiha6ı ( l.•mıalc), lı•mm•. 
•ırtta a;rılar, lcırılclılc, ıler. 
111a11•ızlılc. N11llı• pılc f•6•/c 
Al•r. 

Hıutalılc ••ıtlaaa ıılc
tıld•n 24 saat ı•11ra 6og•n
tlıııı •• ıöiii•Ün ı•lcerı laıı
•ı11dll.11 llaşlı111ralc 61itlin 
vicaa gagıto11 •• ••nr• 
aı•• •ıragı t•lcip •"-r•/ı. .. 
it ., .. •mwmf •• /uaıl iir 
r•nlct• i11dı/ıd•r 11111111.r. H•t 
ta Jı.fif llır ta•ıılc beırıs 
.,, ı.s •ıra/cır. E;er "' ı... 
fi/,. c""" 11••rıa.U tl.i.ı
tırdıra •il",,. ••ıtlijt Jai•-
••'•n•r. Jnsuuı ••t• l•••lc 
ctt laiııillt •erir. tla in"ıfa
lıır •mıımııette 5-• flİll 
•irer W •M t•f•ıi•••I (a• 

riaıa "Ölı•.mat) telup ""-'· 
Ciltli• •öıte llôüt111•ıt 1 J 
inci ,.,.. "oir• ••ıtar •• 
"O ıuı flin• 1talill.r "'""°' 
••r. Etlerde ,,, agald11.rtlıı 

•ııı•lc ••ıer• '•rı11ta1ı H/. 
he lt•lllltı• ,ıj1ı11ıur. 

lla••• ındıf •t•r pılc bel 
ıı •ır h•t«e •t••• •• o ••· 
-.,. 11.cıı•a llısd 1111 dıg• 

ıt111&eı• duı•tmr. Jhtı111t •'· 
-.t ••ere •• •ıUıe11a 111.I· 
l&n aıuıu sıaman halci/el 
•• ..ıtır "ısıl• luırıı alı11· 
ltie11 taım ,,,,,,,. t•"oırtcr• 
''•t•t oıanaca•tır. 

Tedav11i 
l-Jaıt•ıı ıccrıt eaini•; 

l•UJ[&J IJ•lır&nı.s fle •11tı fO/c 
4-w• wrı11ıs. /•icat ~ereı11n
larca11 ••kınını•. fule .. ,. 
.. ,.ı•rt• -.rna N•pılecalc 
••ı•* lı.efll/lrHt•r •• Hrın 
ı .. ıc; •• ,.,ı. •leı• ... ,,. n&a· 

... ,. •Gaıa. Eı•r i""'I•'"'' 
••••lcirıe dılc .. ıtc .,, ••• 
•• ••11lırınız •eı11 4~ hara· 
'• *'•ceıin"9 ı•ı•lc 6ır 
,.,,.,,. lıa•t•ı• """"""'• •,illa•, llllli aıcalc ••tıı ıliu-

•r Ue 
.• i •Uinı•. lntli/aların 

,.,, .. ,.. -~- L /c ••kt•r. ''·• ,... '••ti • 
.. a., ........ ,,,,.,,,.. 

,,. •traı lllG. •Jaa iıi•i =-:: •ır ••i•i lı.ompr•• 
.. ,.,. •'''"*• ••• -·... iki ı .. .,.,, .. ,,,.., ... 

-ı:-...... 
...... *'••• •'i •ı• 6ir 
.. ( ...... uıa•••-'• ... ......... )..,., .. 

N•ınl•ulc ' rgaralarl• '•· 
1•%ın i11t•11111ı we 11eflıin 

lc•kın.,ını isale etliniz; agni 
mali • ••ıa 1-251 •ls6e· 
tintlı (JI rma111•11•t tlö po· 
taı) mala/i tini bo;azı•• sj 

riinıis. Ajısın ıılı .sılı t.!lil· 

iori/c) lı bir mahliılle ç•I· 
'•'a•• lıdı,. 

Londr•tla d.Jcter B•r•ar
do •Üeıs11eierı11d kı helcim
lertlın (Jliln) •tiılelr.i t•J«· 
vigi ta••iıc elmtk.teJiT: 1. 
iLie 24 .a•tıe her ilci 111attc 
iir •• unr11 tirk«ç 1i11 
•ı tlı/a ea,/e•ci!dere ve bt1 
i•z• mii111ki11 elJeğ• lcctlar 
ı•hrı •• •şa;ı lcısı,,.larJan 
ıs•Jı 11 •iı•ıti11Jı lıa111ısı 
( f 111ilt.) li sıgt (lt•il• 11heni· 
t•ee) ••r••k,· 2. Jile. 4 1•11 
••rfı•tl• ıaiaia •e .1r, ... 
.. 11ral11.rı ltaıt•Lığ11• ••••c• 
1ti11ine lcod11r ı••tl• g11.l11ız 
"r tl•f • ,.,,. • ••• ,,. • •• 
ııml11r da «•iil eltlııi• laa/. 
dı but•• ••c•ıl• ( ilı.atl,ı•ı) 
ı•h• ıaıwıclc,· 3. Eı., ı•••" 
ömr•ı•raa ••ıı11ın •• ı•· ........ ..,.,., ,.,.ı.,, ··
l•i• tl•ir• inı11 6ir ıal aııp •·••n• ( Öhlİ,tH) T•/ıa Hf· ,,,., •. 
Eter çocuğun kulakları • 

•A"ırıraa 
Eıer luılalc a;rııı •eg· 

J.n• f'lcarıa Y•••i• '""" 
t•t•ılc•t ı•,matı (tılcmıtLtr, 

ııc41Jı ıu ılc tlal11 l••tılıt•• 

ga,ıl•ış lc•p -c bo•ıll•tı)
ııc:•• taıt•. tta "· ı.) •• 
••t•i• 1-4111ısllctin"• '" 
lcaf .._,. Aa111111 ( f craılı.)Li 
uıt ( lı•il• pla•11ı9uce) "-• · 
tl;ı•l•l•alı. 

Zrıtıitazıi• (etil•) •••• 
••••tı "•'•'•• Utılea6ı•ın 
•r•zı ııı•L•rtlır: lccl•lıt• 11j· 
1lLar, kıı,•iın 11risınıl•lcı 
Jc,,,.,6, tenı•ı ellıillılct• aırı 

d•g•alc, •ıır •• ıahatıı• 
,,.,.,,.. d• •tra•ar İlır u111<a. 

G.cılctir1111/U11 tlekt•ı• 

f•iıruus. ı:.ı•r lcala;ın •arı 
t1alc.ttadı ll•lınirH luıieiı• 

ı•rı•ı•delci lauc•ı111.ıı •a•ı

•••iı••• iır fıb1111ın tışılc
.taııınlin Ön• eiuıır; akıi 

tiriiımegi ıö!lle teshil ıtli· 
goraz: 

"Nazilrti11• ca•eti11c ica· 
bet etti; • fÜft. Çör,il /n. 
ıiltıre '11in nıeı '•L 6ir 11Ja111ı 
tlılildi. Avr•pagı har116ttge 
çcflirın ba laorp lııniis h•ı· 
lamamıştı. Ftılcot 6uıii.nleri 
Jojuracalc ol•n ıancılor, 
artılc aıilcir bir ıidcıti 6aL· 
muştu. 

Evinin 6ügilc solenanda 
boşbaıa lcalışımıstlan iir 
miitltlet Hnra, sis. patlıg11.
c11ıı mahaklc<Jk ıörinen 
ilcin11i cihan ltrır6in11 inlilc•l 
edince Çörçil oya;a l:.allctı. 
Elini omaıumu lceyJ•. Par· 
111/c /Jalcıı fı ıöslcrini. • 
lcaor•ııcı •amimigeıl• fÖZ· 
lerime tli/r.ti, "'~: 

··- Mösgj Mor•••·· lle
di, t1atanını•ı seııiı•r 11111· 
ıanaz? .. 

··- Banılan ıü,laırats 
,,.; var? 

•· - O halde Ö•fıiAtl•n 
iti6•111n. rvm•n. nııflel, Jög-
te11, lıilr.•g• g•z malctan •••· 

'"""'•· V • garın hılıı•· 
cak olan lca•ı.ıda, f'r•1u11.' 
nın ı•rc/ıi• ''' me•kiı Mf
mHlai i•t•lftiıoraaı• lau 
ı•n. 6ılım11tltı11 ... .,...,..,. 
llir telı m11/c11l• g••ı11ı•. V • 
•• nulcalınlde şu lta/ciluıte 
ınantlır1rt•g• çalııınız: 1 e· 
ni lıar,, taıı•re h•rbi oia· 
calclır. Ve Fraasa'11atagga
re, taggare, taggare lc•ı•dırl .. 

Ben •ıün. ıaıfJUI• fÖ· 
riılii lnııti• llıpl•m•tı11ıa 
1iiii111ıigerelc dınictliiinı •• 
sözlerini, talıaf bir ••lı•111-
tlrın dojtıll orijinal •ir ic
dia ıan•ııtıa Bıın•n iıi•
dır /cı, OllUll taoıigeıiai Jai,
Oir ıiin ı•ri•e ı•tfrmıtlim. 
Falcat ••ı•n. fltıtanı•u• ı• 
la.sin m•n•araıı lcarıııııulfJ 
•ıiinlcü lco11aım••ıaı, ;,ı,,.; 

•ızlata11 •• ıözlerimi g•şar
ta11 Hhirti 6ir nıdtımet d,,, • 
gtırelc /aatırlıgorarn ... 

* • * 
•••i t•lcllirıl• •esklir '''"" B• ıialerden ,ole igi 
ıı•ıi c•flftı ınlcııa/ •ller lci a1tl11.ıılıı•r lıi Çörçıl çok 
•ö•l• bır lıaL sah•r••ll• iıi ıörmiiı. Mor••• iılırliii 
ıııt•• lca'O•dıA.in ••A••ı•a· ııinalun ıatır pl11rını t11s
maaı •• m•h•f•••ıı •••s•· t1irtlc ,.1c ıi.r.=L ""'••f/11/c 
•IMhutır. olmaıtıır. Ve ·ıere/si• ••V· 

İdrarda albümin /cie Jıiımiı.. bıdua1111 F r••· 
Elıı ; L • L • Lt · ., sa, · t•latıf l>ir nle11mtla11 

•ı '"' va~ı •" ın ua ı .. l L. ·JJ 
t11. ith•rı11 t•tuimcsz, ai•a· tl•i•n oriıına uır lg•l•,, 
lftİajıı •• tıtılcaıı ••••İ nın de;it, "F. -nıaga, tag
ı••i •• ,.,.;,. •• "''•"m•· J/arc, tagıare. taııve la· 
11111.111•11 Lıhımıılıa llir ı•· sı11ulın. tlı•erniı olan nuı
rl11• •• •irılc•uin"•n ileri laarrirle,in lcurba11ı •l•p fİI· 
•• ,.,. ourazl• 6era6•r ,.,,. 111iıtir. 

rit (,eni 6ö6r•lcleri11 iltılaa6 / O ... laarri lerla, ld •Ö· 

tl,r. Bcllcc• ıı•in •ı•i• lı.ıı zıi• e1111. ıe1.i1 6Uıilerlni 
w tılc•ıtl•r uıu•s. ıeıtenne/ı. w / ı:•luıiad• IHıl· 

- Soau nr - U/cları ilcriıi fÖ'q /uM• 

retlerin• tlii•g•gı hayrette 
6ır.lc11111/c i~i11 lıi,6ir t11ra/ını 
lcıı•rı1111.m11tlılcl11.rı istilı611ll• 
w ltatliıe11i• inkiıaf s11h11e
leri iiserinde 6ır•lcmaJan, 

aeanm•Ôıı., •••nm11tlan, h•r 
flİ• ıitu" sit•n "601 söz •• 
••~nıalıta 6irbirlerile ıarıı· 
11111, eataalarını11 t•Jgarı 
ilatigtıcını iallca ımlotmalc 

vad/elerini inat ve ısrarltı 
ilamalJeR ıeri lcalmamıılar ... 
Ve hıı ıiin, ,"türlri ilıtiras
larl• lcörleımiı, t111tan men
/aatlırini tliıa11111~11tiş,, ·· /4 · 
1ltlle111eleril,, elar•lc. anılm•· 
gtı la11lc. lcaz•11mııla,Jır. 

Mesele atılctır: Eriyip 
tiden icar gı;111ları ti6i İı· 
tilcltillerini lcag6etmiı mtm-

lılcetlırini ltt111lntle. en •iır 
ne.s'uligetler gaaetılerin "' 
m•la•rrirlıri11dir. • 

••n•nl• beraber 6•ılc11. 
11tımlelcdltrtle elinaı 011111· 
l•r• 6ir titr• olm•lctan /••· 
111. elaemmiget wermetliiimisi 
ıögligelim. Bizi alilcalaı"lı· 
r11n, luıdlıe/ırin orlaga •tıp 
iı6•1 ettiii lıakilcatlerJir 
•e b• h.alcilcatler iizi Çör
~il' in Jetliii gi6i "lıtr ıün, 
'ili isti smı lterıin, •ılc1nt1.· 
Jan asaıam•da11 6ir lele ne•· 
k•l• ,a%maga "' 6• 111ak•· 
letle lıer 1i11, milleti ı• la•· 
lc.ilc•te i11•nılı11n•J• sorl•· 
1n11/ct•tlır: Yc1Ji luırp t••ı•· 
re 1l6iJir "e Tiirlc.lgı'••· 
tag,11.re, t•ıı•re, ta,garı 
lizı111tlır f .• 

BIRAK UÇSUN 
olmak tayyareci 

isteyen bir anaya 
Oğlu 

O ee1ur paci• ınkiDi kar· 
.. l Ey aaa, •t•r •tlua devuı 
•iakQa olmıya• bir aaut•H •t· 
kıaa tatulmuı.. barak •tıua l O 
lloivert Haıacia ••trur tiatlana 
ıabikaaı.ıda dolaıaak içia ciot· 
auıtur. Omu dıha dia biaaetler· 
de rol .ı .. ta malak.Qa •la• l O 
reaç karteb yer yllziade kalmayı 
zorlama 1 Çilakl kartal bayata .... 
ea aaeak rtbel4ir. Futa ıefkaUe 
INth ol.latan evlid11ua t.ir llayat 
atiamı oı ...... aiai olaa 1 Seaia 
içia oou varlıtı bort•J oldu~cu 
ve O Glaazta tiiaoşıa fİlDefİ8 aİ· 

yuıadaa aahrum çorak bir bala~• 
haliae .töaecetiai biliria. K .. at 
luatİaDmak eevduı•a dilfH feDÇ• 

lerin Öllmle karıılaşbtıDI tla bili
rim. Aaahk •.ubabbetınıa uy .. dır 
dıfı eadifeleri de lailirim. Bunala 
beraber yiae aaaa barak apu l 
dayerua. 

Onua yıfdadarla bezeD•it rl
yalarwa ardındaa JrİlaHİllO aiai 
elaa l Herk01İ• erjf8••diti bava 
tabakalanaa yliani••llİae aiei 
olma 1 larak yarının kabra•aalara 
aruıada • da yeriai aJaaa 1 Oau 
bu ıereften mabrua el•• l Bilikiı 
uaa böyle bir ev1i4a aaa olmak 
raruruau babpttiti içiD lef.vik ıtl 

Framız odebiyabDı• yıldıda· 

raadan elaa (Goateue tio Ferıea) 
in {Bırak uçıul) aerlevlaalar fİİri 

"Conferaacia., meomauaıaıa 1i 
.. , .. 1936 tarihli auıhuıada İa · 

titar olmittir. lıbdam otlu ( Paul 
de Forıeı) taaıom ş bir tayyare 
cidir. 

lellim •tlum ıoeuklLen arka 
dqlaraoıa hoılaadıtı oyHlırdaa 
zevk almıdıt11u giröyor.111111. O 
bbyüıt deai11lerde "Jd•t ol•ek 
içia yapalmıt oldutu halde liman· 
da .... t.ir remiy• beaziyerdu. 

lçtimaa 

Gllııiia biriade rözleriao bir ıua• 
parladarıoı rörtlii•. Y nrum röl· 
le bir kuş k•fileaiaia uçqua. laay· 
raalılda d11lıa1f 1eyrediyorda. O· 
••• bu vect içiade bakıılan kat
larla lrendiıiai• aJ•ı uka mea .. p 
ol4utuau bHı bıbrlatia. Feıaya 

•tak olaııılarıa ziaeire ~urulmatiı
tı•ı bildifim İfiD ltea de OHD 

ha•elİD• katla•da•, aakadderala 
batlaııarak kafeaiala kapısıDı açtıa. 
8ir aralık miltareddit ceearetiaia 
ear1ıldıtını laiıMttim. Fakat M•ra 
kayıptan bir Hl baaa ••u• Yiıi 
ruyalarıcı ıeaia mahdut çerıevell 

içiH ıokmata bakkıa yolı:turl S.. 
llİD hod~iın HVfİ• laayatta pek 
as kimselero aaıip olaa bir aaat
ten oau mabrua etmoıia l Muzaf. 
fer Human otlumu beadea ayırdı. 
Onu ziyaya, HUIDH, nura, rlzel· 
life dotru ıilirdli, 

.S.ma tıbakalarıaa yükHloa 
etlum beni• rubam11 da t.erabar 
aldı. Onı n ber le)'abattea döni· 
•llnü ıztarap ve laeyecaa itiade 
bekler, b• .. vrili yavruma• yo• 
laaa haarello bakırı-. Baz.ıa e•
diıeluim arlar, bir kazaya laurbaa 
gideiıulmeai uykularımı kaçarar, bir 
bora, bir fırtına, bir ti,i, bir ıiı, 
bir pan onua hayatıaa ka1tetiebi· 
lir tiiyorum. Evet 1 Bilüa ba ih
timalleri bif•ekle beraber mukaıııl
derata karfı keymadıaı. Otluaun 
ııalı, ıereCli iati~balioo mi•i el
•ıdıa.. $imdi onwa bulutlua dot· 
ra her yükıeliti rururumu okt•· 
yor • 

ly ıaa bil ki lıayıtnı diter 
safhılarıada da otlH için tayya· 
rodeo daba büyfik teblıkoler vır· 
tiır. Alta bia yıldızı beıeri• fetet• 
•ete uvaffık olamadıtı bir sa· 
bai il mde bir fatila fibi .ılolqa· 
eak olr.a nlidıaın bu ıerefli •••· 
lef 'ne.- ngcl olma 1 Bırak uısun 1 

Davet 
Trabzon Loka11tacılar ce.niyetinden : 
2-1-941 J-erıemhe ıinıi pılacaiı ili• etlilc11 
· · ı· L • •ve il'timtıı elcscılıet ce.Ugctımizı11 sene ılı nıgetı ••D ... 

/aa.,/ ol•ocı;ı11tl11.11 13-1-941 P r.arttıl ıiinıi olcıamı 
••ııl 21 gc t•lllı ol•n,,.•ıtar. M,zlcdr t•rtlıte elcseriıet 
lı•sıl oh•• plm•••• içti•• •lctedılecıjlrı'•n m•lat,,ı• 
.-ıa l•ırl/l.,1 rica ol••'· 
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1
. 

~~rı;:;::1:1~~~enmez ne re-.... Satış yeri: Harunlar Müessesesidir 
- Belediye ptukmın ·------...:·~---·-=-~===--------~---~ ---=---....:.::::::.=_ -=-=--::--=:--::--:::-=.:-::-::-::~-::-::-:.:~'~ 

d~ve/ere yatak yeri o/dulu il• •BPDG 8 ~ ~2~ ~o E ı · s .1 ,.,. ••m~~::~;:·;~~: sonra 1 KÖY ve BAHÇE SAHIPLARINA & rman mva 1 ahş lanı 
gelen işler: e~~ı~en çocuk- f1j Fındık' Mandalına ve sair bilcumle 1 Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
lar mektebı bıtmr. fa~a~ il I . Cinsi Hecmı Mikdarı Muhammen ubit fiyata 
amali erbaasma kadar ryı 1 meyv~ ağaç arızı M3 03 Lir• Kuruı.:ı 
belliyemezlerdi. Şimdi ne Bol 1 -r b .. Kokul L11d i ıı 212 000 2 90 --
zeki. ne diravetli }'etişivor ~ ' rı, a il u 1 - Tr11hz•ırı Yİ are ti ni11 M Çkıt kaı~u dnh\liodA Krane-a Or· 
/ar . M . . . t rs . ~ m11rn .1d (: 12) :vı. •trp ıkıl o i dıır· ıd~ kNPStel ik S<ı tış ıı cıkuıl~ışt~. 

- B Jl r"" top lan atı eyve vermesın~ ıs iZ ~ J. :::; ~ i <) 1 g \ o -.:a t H de Ül"l";~o Müdllrıyelr. 
k Sizin için hususu hazırlanm1ş c1 ı r "1 0 ı t c t r /ıyar, alk. yr vaş yavaş gı· j . ~ - P 'W G M ruu l M tre mi r. .:bı nı a muh:<t mmen fi yı. tı 2 

delim. Hen im vegen/er s;rı· lhı ~o k u 11 tı · 

hah sabah görüşmeğe qe· 1 ~~ .ı Ş n '' • v,.. 1rı u lrn v lı>rııını•• p < J •leri 'l'!'~bıoo Orm:!n 
Müd • r ı v ı uıd r erdeo tı ı ı u ır. 

lirler. bir az şeker. çıkolat 

IJ 
'•lım. 'I ;! 6 - Mıı vn I< kal te rn iMt 47 lira J o kuru~' ur 
lu ' 6 s ~ ıı ş 11 nu midir . 3 - -1 

- fl llah hepimize bu --·------- ---
htJv rP m an tekrar etsin. Bi ~ ~f E t f i y a t ~ a r 1 
7P şu nazık zamsnl•rda 1 il) 
bu mes'ut günleri gösteren 1 

1 
Bel ·diye riyasetınden : 

b ·· ükleri · .. ·· ~ •ledi ve kttnurıuı:ıun lS ir el mııdiesiulll 43 Ur cl\ fıkruuıa 

1 uy . mıze uzun omur B k k H I b t f" Yf ik ıo :!8 - 12-940 tııri.hlndeu itlbıı ren belediye f:ncllmeolrıce 
er versın. Seyy•h __ 1 e. re. .et mor a - tipi gü releri-~ aielunrn ın koyun etlerinin perakendA beher kilosuoıı. (40), ııa-ır 1 öı ve danı etlerinin perttkeode betıflr klloeuna (25), keçi etlerinin 

Yılda bir defa bir 1 nızı şımdiden mutlaka kullanınız par•k•u•e bebeı kilosuna cao) ıcurut uami rı1•t konuıduğundu 
lılldınd• utış yapacak katapları11 •muru belediyeyı anteallilı.: 

kurban parası teberru Bu mevsimde istimal ealilen gübreleriniz aak.tını ee11tye tanu11a atıkılmleli dıtiresi&:ıde tecziye olunscık· 
eden. V• ata. ndaşlarıD Sa - 1 ataçlarJDlZl kUVVetlcD..Jl•reC~ğl•llden hasta- l ları , ~lfltadtrlırıc; aubtao faılHIDll et IDUbll.Jllft etmemeleri la-

a ... za121u HJID hıl.IJ!l malumu olmak ıtzre ilan oluDur. J-4 

Y~~ı ıkı mılyonu bul~u.ğu lıklara karşı muka-.im olur . 
gun hava meselemızın 1 Bereket gübrelerin en kuvvetlisi olup 1 
yarısmı hallodilmiş sa - 1 4 I d h b k .. b . 
yabiliriz. 1 yı · o a aş o gu re ıstemez ~ 

ıl Sıtıs yeri : 1 
ilan /I Kitabi Hamdi ve Mahdumları 1 

Tap11 ai•il ••n•fizlitiaden · ~- ··-~--.--:SmAl'Pllla~ Yearaoı• ZanH lı:öyündeo ~ 
Y alci Tapuoum J 288 yoklama ta- ö 1 · h 1 rila ve 186 aıra No. •ında tamamı ÇÜ 50 İp erinin nCZQrl dikkatine 
12 hiase itibarile seltiz hi1t111i cÖ· 
le otıdlan Haau ve Ali benu• Belediye ayar memurluğundan: 
lamaiJ ve miitelulcıaı Zubi etlu Ôlçnlar lı:HoHHD t7 ei •:uıltletiao bıvfikH eUariıuio 919 yılı 
keri•eai ZinHt binli Mehmet ve d~mruıaı tıııyH Baa'tGI, kHtar terazi, tart& Htre 6 19• ve metre 
ya~·· oğ-lu kerimeıi Hafı:ıe bia ti g ibi yılhlc •uayeaeye tabi bötb ölçii .ııtler iııiD 1J lllı i pl t1 r i111 i a t! l rroç 
laıaail aamlarıada kayıtla •ezru 31- 1- Q-41 gü•i aktıımıH kadar ayar ıaemarl11tana mii ı ecut eıd8 
dıızıeld• •nruf taraflırı tarafeyn rtlt her tirli öl9üleriD eİDI, b•y, 9eker ve milr.dartLt fi•terir heY'H• 
yağcı o.tla Hudud11 ve kabaa ve n aolerdea alıp kullcn41ıkları ve lıtulumdureukları .. iitiin ölçiilerin ı. 
tarikiaıa ı le maladı.ıt Ct'Ş dö ıı üm Ji lcııi ıı: ve temiı bir ıu••tle muk4r b~y aaaael r• mi rekk p i ı:~ı '• 
mılr.tarındak:.i iair kıl c çıt )lr va v zıp 1-1 9~1 rüaunciea Sl- t - 941 rtiııt aKtarr.ın ir ciu rı y 
halen lcariyeaindcll verilen bıdık· •••nırlufuıH raftraa•atla lta.-it ~ttirınele•ı iüsu•• ve olıa ,a ııla r h k· 
li ılmubabere mazaraa hiu-,datlar luad• ltuuni taltibat nııulıe ııfı ,,&emr iy•f)e il ıt oluu 21 2~ 11 22 

kendi ar•larıada Ve ıure t i f&yrİ 

reımi1ede mc:altQr ıayrim .. lnılii 
tefrık ve takıim ederek laafizeye 

isabo:ıt adea k.ıımıll butlu.ıu 4ar11:.aa 
ya~c og u fındık:lıtı gar b•n yol 

Belediye Eocüm"ninden 
Beher cildi (150) varaklı ol Ha ti:r (:'ıfl ) c lt t es ı aı t iiıe 

kerHİ ,pazarlıkla tabettirilFocfınde• talipl«"rlD Salı V t" C uma gü n t•r ı 
aaat (15) de E•cümeoe mürac ıı:ıtları ilan olunur 

ş mal!la yae;cıotlu çayırı ve OtR•· .. -===~=-..,;.;"'-'-=

t:ı e ı:ı •ruıa~ ı le uıahdut çah!ılr. ol• m' 
rıı röıı te ri lea ve hafızey• ait ol ,, 

dLığu aulatılao bu g2yrımenltu}ü.a ~ 
M z bure H11 fıse 3'.!I ıeneıinde 

b ı ıc :ı n ve ıur tı ıa yr ı rcacuiycae 
öOO ı.ı ruıa oıhram og-h.ı Kazıma 

eatmış oldug-u ve Kilıı:ımda nami· ~ 
aa o!ıunıtle miıtekilleo leıcili-

Dİ talep et•ekte oldutaadan •es· 
kQr rayrmıcakuliio ıureti taaarru-

y 

Senelik Kongra 
Umum Ayakkabıcılar Esnaf Kurumundan : 

12-1-~41 Paıar &OJJ.ll alqııunı saat 19 ete İdare he7etl 
eeci•l yıpılııcıtnul111 umu• nanın vakti muyyende Cemi11t 
biauıadı buır bahıomıları ilan olunur • 2 - :ı 

19 takım elbise yoptır1lacak 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 

Trabzon Şubesi Müdürlüğünden: 
ldarerolıin salOll iıçUerı için ç ket , pırntolon ve bir .k.ask.et 

olmak llıore ı~ t~ırna eloiıe yııptırılııcak.lır . 
TaHplerio kuınaş ııumuneleri1 11 beraber paurteal n çar

,. ın b• gilaltıırl saat oodö, lton onbeşa kadar mOdllri7ete mııraca. 
altları . ı-3 

lçtimaa Davet 
Akın Gençhk Kulllbünderı : 

Kulüp reisliğinin munhal bulunması hasebile Be
den Terbıv~sı talirnd <namesinirı L9 u ·7cu madc'esinin 
'' '-1., f1k~11sma tro vı'Jkın yeniden seçım yapıl11cağ1ndan 
6 1 ' 94 l t.nn:fııne rastlayan p~rşembe günü akşamı 

rl V hckkma sah P azantn saat 19 da kulüp binasına 
teşrifleri rica olunur. 
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~~~ 

1 ~ 
~ 

fu h attkm na mabalıeı.ı talakikat ya J~ 
pılac1.:t ı r. I 

Y ı.:ıı.arda b hıi fCÇCD it halt 

... ı ııdıı gıır it bıuedarl rdan ve 

gerekse tıı.; dut lı:oıaıularıııdan veya I~ 
hımçden bi ha~ iddıa ve itirazı / 
oııırıla r vnrsı ta ki!t t g iioü olan 

Devair ve Müe s0 se er için her tü~lü Defter~ 

17 - 1-9.U tarıhıne t esadüf cdea 

c:uaıa gunu mabaUinde bulu:aacak: ~ 
olan memura vey• tah.tilust g"iloü 
llö kadar v.ılr.ı ıtırazlarını vcaaılci 

r~.ıın yderıle oırhlr.tı, tapu ııioi ı 

Makbuz Tüccar a için Zarf kağıt, fatura ~ 
En ucuz bir Fatlerle yapılır. ~ 

munatızııgma m Jrııcaat •ylemelerı ~~~~ 

ııaa oıuaur ~~~~~~-l!iıl.,.-.... _.~,...-~..., 4*".'61.~~d~dhrJ 


