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Holkevinde Konser 
Yakında Halkevi üst 

salonunda alafranga sazla . 
bir aile toplantısı yapılacak 
ve ç ok g ü z e ı bir gece 1 
geçirilecektir. 1 
~ .J Haftada Uı:l clefa ~ılı:ar 

o 
• --

r ___________ __.__...----~ 
~a,) k:evind.e 
Divan edebiyati gecesi 
lkinciteşrinirı 26 ıncı çarşa"!ba 

günü alcşamı Halkevinde bir dıra~ 
edebiyatı gecesi yapılacaktır. Halkev 

ı bu edebiyat gecelerini devir devir ~a · 
· t ' ektlf ~ mammıza kadar devam et 1Tec ·.) 
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Moskovaya Mahalli İktisadiyata dair Bu kadar Libyada 

lngilizler zaferi 

kazanırlarsa 

Libya 
cephesinde 
M ısırın Almanlar ~liae 

geçm~k ltehlikesini 
bertaraf edecek kan· 

li hareketler Ye müthiş çar. 
plfmaların ıonu henüz gel· 
medi. Yalnız neticeyi belirtir 
ıibi olan hadiaeler Alman · 
yanın Libya cepbeainde Mı 
ıır ve Suveyişe kavuımak 
makıadında muvaffak ola 
bilmesi çok çetin bir saf
haya gelmiıtir. 

Malum olduğu üzere en 
tiddetli Alman harekibnın 
Soyvet topraklarında hü · 
k&m ıiirmekte devam ettiği 
bugüne kadar ingilterenin 
iktiıadi kaynakları üzerinde 
eaaılı olarak meıgul oluna· 
mamıfb. Ve bu dava daha 
ziyade Ruıyanıa mailubiye· 
tinden ıonra takip edilecek 
meıeleler araıına katılmıt· 
b. Hatta SoYyet toprakla · 
rının ıö"iilmeıi zor cephe
lerinde Libyadaki Alman 
kuvvetlerinden de iıtifade 
edildiği ıöylenmiıti. Bu ara
da inıiltere,. ~uriye ~e ıra · 
lrıa vaziyetını tahkım et · 
melde beraber mısırın mü· 
dafaaıında yeni . amerikan 
taaklan batta olmak üzere 
pek kunetli ve mnl..emmel 
bir aurette de hazırlığını 
yapmıtbr. İngiliz kuvvetle· 
rinin libya mıatakaauu te
mizlemek busuıaadalri hare
ket aaati çalınca •tüyler 
llrperten pek kanlı müsa -
demeler baılamıı oluyor• 
Fakat burada italyan do· 
nanmaaının trablnı rsabille · 
rile irtibatını devam ettire· 
miyecek tedbirler alındığı 
da bildiriliyor. Şu halde 
Almanlar libya mıntakasına 
yardımcı kuvvet aevkedemi· 
Yecek yaziyetlerle karııla · 
tırsa mııır ve ınveyiş için 
llazırlanmıt olan bugiinkü 
Almı&n pliaını deiiıtirmek · 
ten batka çare kalmamıı· 
tır. Yani Almanlar tama 
~en dııardan gelme ikinci 
l>ir ıefer hazırlığı yapmak 
lllevkiiade kalacaklard11. 

Mı11rı ele ıeçirpıek ga 
Y•ai Alman zihniyetinden 
•ıla ıilinmez bir tasavvur· 
dur. Ç&akl Almanyanın 
timal deaizlerladea, atlan-
tikten daha evve\ ve kolay 
netıce alacağı taraf kendin. 
ce malumdur. İngiliz donan· 
IDaıını, ıarki ve garbi ak · 
deaizdeki llılerinde kara 
ile irtibattan mahrum bir 
bale getirmek, hint okyano · 
illada hikim meYki almak 

Akdeaizclen Kızıldenize inmek 
cl&tanceaiDiD fili Hmereaini 
linaek zamanları Almanlar 
içia baılıca hedeftir. Fakat 
Alaaan - Ruı harbi J..a t 'i 
••ticeye varmadan buna 
letebb&ı dahi. edilemiyeceği 
libi buıtınkn Jibya hareki 
landa da Almanlar için bir 
ketlce almak imkinları 
"''•tli detildir. 

Cemal Rıaa Çıaar 

k 40 uğroşmayınız arşı 1 Yazan; Zihni Can - Hocama Mektup . 

Al , • • Trabzon, mahiıi ile birlikte şiddetli mücaJele ellfteleri «1e Sene/erce getiımemiz içi• 
man tumenı iktisadi bir takım hususiyetleri yaıagış şartlannda daha maha· uğraşan lagmetli hocam : 

N, k 2~ { ) h k taşımakta bir çok geni %irai •· jazakir bulunmalarumı da tesiri Siz geçtn gtce bizimi• olın•· 
evyor a. a. • are ette , , sq//erin tatbikini istilzam etmek. vardır. Hakikatte müşkil ıartlar lıJclını: da ısrar ettiğin iz fikrin 

tYevyork Herald gazetesi tedir. içtimai ve iktisadi HHp altında .lraat hagatı geçirenler le. d' gözleri,.izle 
libyada lngiliıler zaferi uoskov,,. ·1ı::. ( a. 11 . ) • d gan!ışltğını ın ı 

ı•ı .,. ~J /erle her zama• her iölıe en tlijerltrrndtn daha ~/yada tabi görmeli!liiniz. 
elde ettllcleri takdirde şöyle Pravoda gazetesinin metle.ez fada nufaı kesafetirt.e maliktir. atın kanunlarrna tabi olurlar. Görmeligdinis ki TrabzOA~a 
bir v~ziyet hasil olacaktlf : cephesindeki muhabiri ya- Bu teluisü/ Karade11izin g•lnız Şehirli lıe haıatı günl gününı bir gençlik aardrr, oe bu genç/ık 
General Veyvel Süveyş ka· zwor: Moskava için yapı- canap kıyılarında delil: Darlıit talcip ettiii11den bunlar cıe bun siıin bütürı menfi imanııeıza raf· 
na ının emn yetı ususunun /an son muhare eıer e , , 

0 
1. l . h b 1 d sa•ebile şimal , ıarlc. ve garp larl• yalcından temaı ıclınler ki men 'aalı'gette Jı'r. ki . 

sahillerinde tÜ mevcattar. fazla miktarda fındık ve tütün O gece mtml•kei bü9ü e~ı endişeden kurtulacak ve düsman ehemmiyetli mu- D · ıı [ti 
1 

b ,., ı 
enız yo arıntn care a getişlirenlerdir. Kredi ilatigacr huzurunda 

0 
ıençlerin, -necm · 

kuvvetlerim Kafkas ve Or- rtaf akkiyetier kazandığtndan kımından kara yollarından eski ile karıılamaları ve belki ele s or · ati gttıçlerinin _ bilfiil göst•r· 
taşarkta kullanacakt1r. vaziyet ciddileşmişiir. 111· olneasına rofmen Karadtnizi lak çekmeleri kolagca izah elli- dikleri muoaffakigtl sizi ebcdt 

Bundan başka Türkiye· manlar Moskova şosesi bo· di1'!r denizlere baflıgan bojazlar lem•m•ktedir. / ilerinizden agrraiiıirdi sannedi· 
"' d h -' · / üzerine vakıt oakıt hakimafle 

nin uurumu a a ziyaue yunca birçok köyler ışga 1 k d h -------------• gorum. il 
k il k -r- k h _ T 1 k . kapalı ı cıe hususiyet v• a a O ge• çl·r- '·i kanuneJI m .• ur1ve enece ve ı ur U· etmektedir/er . ~Uta esı · S h " ~ " 

doğruıu çevresinin digerlerinden ovyet ava kelle/ kadro dahi/indedirler-si• kümeli lllm!n tehditlerine minde üstün düşman kuv· ufaklığı güzünc1'·n sahilleri ak lıi t boı Je-
k -' h d ki b zin icliian.ız ıibi ç e arşı ua a ayam ı ola · vetleri bu şehrin cenu una deniı ıahilleri kadar zenllinlik k k 1 • 
cakt1t . Çünkü bir taraftan ve doğusuna ilerliyerek (V) ve i,leklik gösterememiştir. OrO UVVet eri iill•~;~r dol•, hem bir Türkı 
İngilizler llkdeniz hakimi· i~aretle gösterilen küçük Umamigetle mutedil bir ik· 1 'del' etle tlol• 

.,, /ime malik ve bol yağmurların ne er yapmışlar g11k11ır vakar ve Cl ıg • • 1 yetini elde e 1ecek • diğer cehre varmışlardlf , hitler idi. Acaba siz hangi itsırın :o-
.,, bazı teıiratına raamen bir çok h ·ıadon t f t Vı I 111 h - b - AA k k 40 • rile onlara boş digip arı ara an eyve. man u·1 ugun , .. ,os ovaya arşı zirai istihsalcita qarayrş/i bu Moskova 2.5 ( a. a. ) -

cumuna uAr11dıklan taktiıde den !azla ıu-men kullan· k S silmege sa •aıtınrz ? . . ~ mıntakada ekine eluerişli topra ovyet hava kuvvetleri Mos· Hele boks maçlarını, te .. sılı, 
Türklere dahiJ saglam yar· maktad1t. Bunlardan 20 si üzerinde yaşayanların ihtiıacına kov• ce,nhesı'n"'tt f, 1

1
• etı'n• k ı. el la sa~ 

u r uı aa Y yirmi küıür kişili ıta ro . dımda bulunabilecektir. z1rh/Jdır. Resmi bir telgraf kafi gelmemtlcteclir. devam etmektedir. h . . - c1· 
1 

dümenı kı· 
~ NormGl ıamonlarclci mite. eıetını gorıeg ın ı, el 

1 Kalenin cepheşinde müc,. Cenup ve cenup dog"u rar hakikat limanına sığınrr .nız. k• t f d d /ı · ,J •,J.J tlı neUfJİ toprak mahsulleri gtkdige. lk' b' Sl'ne 1 Ora in a e enrn yeniuen şıuue e kesı'mlıerı'n"'• h•reka-tt• bu· Aziz hocam. bt ı ır rinin faydalarını teke/fil t t'11eıi ... u._ u ., 
6
and• b11şladığı bildiıiliyor. Sovyet S .lenberl aleghind~ propa6 

koyıbı oğir 
Londra 25 ( a. a. ) • 
Libyada seri muharebe

ler verilmektedir . Her iki 

tarafm da kayıpları ağtrdlf. 
Fıkat mevziler zaptı · 
mn de i•bat etliği gibi 
üstünlülc lngilizlerde kalmış. 
t1t Söllümde sanla11 mihver 
ltur1vetleri lale o/malt teh//
k~sln• maruzdur/ar. Bir iki 
güne kadar kat' i haberler 
beklenebilir. 

bakımından 1iı9ani arzu ise de lunan OVfet tayyareleri . - . ·kadar her· birlikler/ son günler cephe· el yaptığınız Necmıatı 0 
hele clıı pi_qaıalarrnın yarı an pazar günü 39 11/man tankı lıagattır ki ellılrk g Mleri ~alı· 

nin cenun kısmmda büyük 'azlasrnın kapandığı zamanlarda 1 hlı b k "ki - k k el r dmç· 
r , , ve z r ara a, as er yu u nede şarkı sögl< tece a f,•a/ı'yet go .... t.~rme'·le 111 zaruri cı 1 asıl gıda maddelerinin 760 k b . d , 

... ~ _ "' amyon , enzm oıu leştiriyor. 
1 manlart bir çekilme hare tedarikinde güçlük dolmaktadır. 57 sahrınç ~ kamyonu ' 25 Memlekette böyle bir rıa~ ı · 

k . b . . Bu hava/ide m111r. :Jasalga, p1:1· ~ h . 
1
• ardım cdıle· 

etme mec ur etmıştır. aq"ır top. mermi v• mühim gıo agatıge ıne g ------------ı tateı gilıi cıaılı ııda mat/desi .,. h m / 
olan topral< mahsüllırindtn rna- mat ~üklu 100 den fazla b/lir, dokunulma%, oco FAHRi Doğum 

Ortl• aılige cua hakimi 
,ehrlmisi11 11.tlıtlfdifi tleferli 
ı•nçlenl•n 6ag A.6Jprralıman 
Eıüjoflunun bir lcıaı dü,.gaga 
gelmiflir. Neoaada uzıın ömür. 
ı~r diler baba ve annelerini teb 
rik etleria. 

' -da pirinç, buıJag. arpa, fındık r111gon tal/rip etmiı ve iki 1..-=--=-;;.;;;-==;;.;;..;=-,_,;;;,..-J;.-......-- -
" biTtle haıli emek" maırtı/la 11/man 11/ayı ile bir SÜrtllll KaJeoio yolunda 
mcgdt111a ••len tütıJn g•UJtirm•lc } 
tir. Böl••ni" 11•1dne mahHlrJ müfrezesini yolt etmiştir. Moskova 25 ( a. a. • 
ola11 fındık 1.,,.Jc mahigeti ve Bir •üvart birliği de hücum Pıavda gazetesinin mnha· 
gerek getiıtirmc ve mahafaza- kıta/arma mensup bir ta· biri yazıyor: Büyük /Uman 
sınclaki f•nni t~dbirl1rin tamam· buru imha etmiş ve tabur tank kuvve t leri Kalenin yo · 
la11mamarı sebebile ancak ıen• O k "l 

Halkevi faaliyetleri . 
kumandam bulund'lAu hal- /unda Moskovay11 :, 1 o · aşırı bol getiımektedir. ~ s 

Bununla beraber mebzul ol· de 500 11/ma ıı subay ve ,metre yaklaşmıslardlf. ov· 
du~u zamanlar arz oe talep neferini öldürmüştür. Baş- yet/er bir t abur süvarı~ı 
kaidesi icaplarından, bazan da ka bir birlik 1000 kadar kı/Jçtan geçirmişlerdir. Bır 
diger sebeplerle düıük fiatle 11ıman öldürmüş ve üç muhafaza tümeni de !liman B k d• d b' t • sattlmıştır. . ~ k -rt· U a şom IVQn e e ıya 1 gecesi Büyük harp ıonu piıaıala· hafif tan kla 9 ağlf top 49 hücum/armı g et1 pu s Ul 

t • 1 •• I '' ·ı 1 t rının serbest oe hareketli zaman. mitralyöz 13 mayin topu müştür . Fakat !liman ar 
CUmar 851 SOZ 1 SOZ U Ol e top an iSi I ıarında fındık t•hminin ııstünde ve birçok sil6h ve müh ·m· müteaddit köyler işgal et· 

Halkeri kııhk mesai dev • - · fia tla ıattld1i1 ıöı ı1/ün~• fı~dık mat iğll•am etmiştir. mişlerdir. 
. . . l Lenıngratta ziraati .rtmlmıştır. Fıloakı ge 

resme zengm programa k 1 el k 'b' i bir ıahad 
· b ı k d lonJra 2.5 ( a a ) . re 1 ın ı gı ı ıen i a glrmış Uıunma ta lf, . .. . · · yetişen ihraç maddesi ierekse 

Erkekli • bayanli geniş Lenıngrat bolgesmden k~~şı tütün gi61 hem ihraç edilmekte 
ölçüde bir kadro ile yepye- taarruza geçen Ruslar dun hemde iç piyasa Loe inhisarlar 
ni bir hızla ç•lişan temsil kü tebliğle bilclirile11 Viyas idaresince satın alınmakta olan 
kolu, yakmda bize ;nüstes- mamn cenup kısm1nda mahdut mıntuka istihsalôti milli 
na geceler yaıatacakt1t. elde edilen başartlara bazı ıeroete şayani memnrıniget bir 

rakamla k.tılmaktadır. Dıl edebiyat şubesi bu yeni muvaffakiyetler ekle Fakat bütün bu kıgmttleti 
akşam için bir " Divan tde miştir. Düşmanın üç p iyade bunları iıtihsal eclenh rin içinde 
biyatı •. gecesi tertip etmis· birliği dal}ıtı/mışflf. bulunduk:ları iktisadı geni,Jik ve 

t ir. Önümüzdeki cumartesi ('" ya darlık il• mütalea etmeli giz. 
günü akşamı da güzel LJ N LJ T LJ L M LJ Ş "\ Filhakika ıeuk tütün ge· 
san'atlar kolu tarafından rekse mebziil fındık yeteıtiren 

B 1 l G 1 L E R .İ köyliilırin bir ço;unun 6u mad 
halkevi caz ş~fi meşhur \..... .... deler ıetişmigen diger mıntaka 
kemani$f Müminle pi1anlst () Anapıdı volııı aebriola lcöglüleri kadar ihtigatli ve kao· 
b3yan Müminin iştlrakile uzualutu 3S70 kilometre , yan- ottli bir ekanomige ıahip olma· 
s11z'1, sözlü ve eğlene~// bir geç - KIJHg ile obl her biri clılcl•rı görülüyor. Bunda iu 
aile topl•ntısı tertip edile- 5200 kilometre, Afrlkada oll 6000 ziraata elveri,!i olmıvan gr11uek 
cektir. kilometre , AmerJkada mlslslpi köglu ae çalışanlarırt. ta/Jiatle daha 

7050 kilometredir . 

Sokak muharebeJeri 
Moskova 26 ( •· 11 ) • 

Sovyetler ltningrad cephe 
·sinde azimle harp etmek
tedir. Rolkof kesiminde ..fil 
manlar geri :afllmıılardır • 
Malayan, 'Vişera şehırleri 
geri 11/ınmııt1t. So11yetler ~bu 
civarmda diğer hır şehre de 
varmı1lard11 • Bu şehirde 
çolı kanlı sokak maharebe· 
leri olm•ktadır. 

() 169a de 6 bin kişinin ö!O 
moae ııbeb olan 1ıaardaj' et 
11ıdır. · 
O laaanlardakl klrpllderl11 sa· 

Jllı : llat kapaktaki kirpiklerin 
1ar11ı 100 ile 150 alt kepıkla
kllerhı 111111 60 ile 75 arasın· 
dadır. 

O DQaraaın en hOJBk elmas'l 
loı aocei11tı buluaıa Joııter 
elmasıdır ki Amerikanın ( dayı. 
mood korporeşla ) şirketi tara· 
fıodaa joak.er alleıdodea bir 
buçuk mll1oa delıra Rtaa aha· 
... tar. 

Alınan - Bulgar 
Berlin 2!J ( a. a. ) • 

Bulgar ticaret ıa11ayi ve iı 
nazın lflman iktisat nazı· 
rmm dar1eti üzerine Beri/ne 
gelmi$tir. Nazu uzun müd
det Ber/inde kalacaktlf. 

Bulgaristandan 
Rus cephesine 
Sofy11 25 ( 11. •· ) -

!liman • Rus c~phesine 
gid~c•k olan slhhlye treni 
bu h•fta h•r•k•t tldecekt/I' • 

Gün ün izlexi 

Bu da Bir Tiptir 1 
-11 -

O h . le. • • .. lci 'sahibi, ma• nu epımia ta•ırız Me.,,le ette ı çtrmaı 111eo • -
l A tl .h ı · . . . . . oe ıaggı go•· uma ı, şo ret ı 6ır ıahıigt Wr. Hepımı• on.ı 11oıı 
teririz, 

Fakat acaba O, bana löıılc mulır ? .
1 

· oır· 
v I A • ı. • . S I in flf! r ıtt ın ı aş ı oe tnalumatlı iır ıanııgettır. ene er cı 

d . · 1 k 6 -k - .-: B ' z lıalla •Ptl ıgı alır c oynımu ileri - gana hu muştur. rr• .' _ ko ile. 
halindir. Bilhasıa malurnct vı becırik huıusanJa lcıms•g~, 1' 

atlatmas. tlerc• 
I ' ı. . - t1 A l I anlat1r. saa ısıa uır dost gtılcalam11ga ıorı "· n a _,,.., anlottıit şeg· 

anlatır da mabadını 6aıka aamana atar. Ve butün . t ı. lkıe1T. 
le J' Ü r ı-ı - Ü ısb:ı a "Q r lerde - hallı"•' bir imanla - •naı •un u u• k J' 

f ı k 1 .,aalesef tn ı 
O hakikatte ilminin ıırrına oakı tır, ı 0 a 

1 
lı mmülıi 

ilmini11, kendi bilıisinin 61r iki,.ci ıalısıı intikalin~ "/nltdim 
goktar. Ona bir gün matbaaia bir doıtumla konuşur en 1 d • 

h lclr. d lconuırıgor u. Arkadaıımla ıasetecililc ve ga%el• a ın a 

Efert.dim nel•r ıöılemigor, n•ler ? . . .,
0 

feljefe .. 
Trabsonda ıa .. t• golr.muı. daha bılmf!m brr su . 

. I . ı.. k ç saal soragım. /gi .,..a aaia t1ıtatlım müıaaJenıs e s tze olT a . v:ıa 
1 - Trabon ıa.etelerl - dalıa amıım i b!' tabrrl• - 1 

• 

get gasdelui sisi tatmi11 et111igor 111u ? 
Şlplı11iz lci 1ı.,,,, tlıjil mi ? 

2 - SeHbi ? . . · i? 
S - Sizi tatmin elmeg.n gazıtelerin ıslahı golu11a gıttı~ız ";,. 
4 - O çol< ialaıettilinlz ıaaeteclliliniz.clen 6ize ne icın ır 

çeıni tattırmadınız ? L. k 
A ziz okugucular, ıana inanınız ki lıer şege tl.arllfl oarma 

iıte*en O, bir "le.uru · ırkı,. drr I - h 
El"' bir lcabitiget olıagdı cıega bir lcıgmst taıısagdı. ıup. e 

•tmeginls lci kafaı111daki ilmi memleket ıençliline satar, '11r1sterıh, 
--'!••ini ppmıı 6/r "''""""' Au1Uil• •011 ıinlerlni ga111rdı · 

DORUK 



26 1ktnci te rin 1941 Yenivot 

Zigana ile Yapağ Fi atları 
T ahirgediği arasmda Fiot Mürakobe Komisyonundan · 

-10-
Yunn: Cemal Rl%11 Çnıar 

Erzurumun çok şiddeti/ ı 
ışardaki kar'a akseden ve 

soğuklar yaptığına dair bir d 

Yıp .. tt flatları aıııtıdadır. lunlarıo haricinde satış yapan 
laı hakkında mllll !korunma kanunu bUk.Umlerlne gOre takibat 
Japılıtcaktır. 

y14m havedis ve hik6ye d~'1 sokaklarmı kısmen ay Normal Gömlek Yapağılar 
A - lıtanbul teslim fiatları : dinlemişizdir. Bu hikaye/erin tn atan radyom lamb!ları· 

E mn nefesini tu"kettı·g~ı· ,,o_ç eskiden rzurumilı teması ~ 
Clnıl Klloıu - Kurq 

azaltmakta tesiri olurdu. s~~tlere kadar çok güzel ve 
Trabzonun souklanndan sa- eg ence/i aile top/anfJ/arı 
kınan/ar şimdi Erzurumda yapıyoı/lJr. Top111k çatı/J ev 
'k' I t l I k /erin dltında g' u-:zel, nezı'h ı mc eşr n ere adar palto 
bile giymiyor. duygulu. arslan ruhlu in· 

Yazıhanesinde ziyaretine san/er yaşıyor. 
gittiği'TJİZ bir tüccar. Erzu .~ahislerinden istifade 

Trakya malları 81 
Tip Trakya 75 
hmlr 73 
Aydınlı 73 
Anadolu ( ince ) 7 l 
Anadolu ( kaba ) 68 
Ş11k ( locı ) 73 
Şark ( lı:ıba ) 68 
Erzurum k111l (yOıde 10 beyazlı) 75 
:Van Erzurum beJll 73 
Karayaka ve koç 60 rumun en güzel ay/lJrmm ettıglmiz Vali muavini Şev 

kış mevsimi olduğunu so-
1

. ket Kancan eve/ce E. 
rumd. E rzu ,B - Mübayaa mahallerinde teslim fiatları : 

ledi. Bu vatanda$: bu m··v 11 mniyet müd" ~ı-...c .. 
~ Yap h u. u"'u 

Mab8ller Cinsi Ki 'osu - Kuruı 

zud11 din/ediiilmiz hekik•t· mış. er tlJrlJ•ım hl'e.n 
, I - ld. ı .. sıcak h • ,, . 

1 · b!dlrne, Kırklareli, Tekirdat Trakya m111\arı 77 
Yillyetlerl ıer n mueyy ı o muştu. zat E ru lu. cana ya~in bir 

Bütün her taraf kar'l · rzurum hakk d .. 
d .. dil I a görüş ve ...t- - m a guzel 

um z o urmuş, Ve ar/ca. E uU$unceleri vaı 

2 · Bursa, Balıkesir, Çanakkale Merlnnı (kirli) 
vihlJıtlerl Berıaaaa kazaaı 

smdan bir ayaz geldi ve bir rlülun Yarısma varıldığı 
don yaptı mı, çivi dahi,.,,._ llJrnanlarda bil 
k ? ..... pardesö k 11 e qec~lerl 3 · İzmir, A1dıo, Maal11 

amazstnll: Bir ucundan qünlük 
1 

.u ananlar b:r kaç 4 • lçel, Seyhan •ilAyetlerl 
diğer ucuna ve bilhas çm Erzur 6 . Affon, E;skleebir. Kütahya. 

erkeze bag" lı k ·· ı sa len/erdir. Q .. ı duma ge· liparta, Burdur •il8yetleri 
m ovıerine ka· kısınd.. ..,ar a kol as 
dar bu düz ve lekesiz sa. .. . . Akşehir kaıuı 
tihlerdt!, hudutsuz sahad:a Her • ak;am 6 • KonJa 

E b / l l ., kadar ist saat 10 a 
rzur mu ar ando·vari k . . asyon c dd . 

7 · Kayserl, .Akserıy Nl~de, 

Yarlmkao (kirli) 
Merinos (kuııı) 
Tip 'l'rakya 
lzmlr 
Aydınlı 

Anadolu (lnce) 
Anııdolu (kaba) 
Anadolu (lr.ce) 
Anadolu (K11ba) 

ki · · · d 1 ış/iyen p a tsınde za ar ıçerısm e senenin "Yt•nlar E 
ki' en ll11kara • İstı , rzurum-

ıev ı, neyecanlt ay/lJnnı cular ve onı nbu/ arası ya/. 
Sıvas, Yozgat Tokat Aoadolu (kaba) 

ya$arlır. art tiren k 
8 · Urfa,Dlyubıkır,Mardlo,Maraş Şuk (ince) 

Bilhassa çolc uzaklar teşyi eden/erl d , e adar 9 · Erzurum, Kars, BJoröl, Muş, 
açılarak köy/erile ve ko··ya· sönük taraf/ e olu· Şehrin Alrı 

arma b' /ah 
/erdeki tanıdıklarile sık sık takılıp lJYnlan .. ır ZE:: 10. Van 

11 · Trabzon ve Karadeniz 

~ark (kaba) 
Erzurum kızıl 
yllıde tO be1azh 
Van, Erzurum beyaz 
V'ao, Erzurum bey11 

170 

!60 
130 
71 
69 
67 

67 
63 
67 
63 

62 
67 
62 

67 
65 
58 

temaslar yapar. Gıdiş v ileri gün/erin go~ler bwada 
dönü~ün her hangi bir h:ae parlak görüy tşıgım daha 

., lak olan bir or Ve bu. mut· 
aabll vilayetleri Karayaka 'Ye koç 5.S 

yatı aratmıyan spor ne netle d' . 
sini. tabiat zevkini kaşe- Yon fokantası e ır. J.st ıs. 
kana fcerler . Kar allln;aa dan qel~n a 

1 sağdlJn so/. 

C - Deri malı ait olduğu cinsin yüzde 5 noksanile 
besi malı ait olduğu esaı yapağı fiatına tabidir. 

·· it d E Doğunun b Stna/llr/IJ dolu. guneş a in a rzurum u en zen . . 
ıokaklarından muhtelif . caret ugreğında b _ gın tı· 
ti!.ametlerde ovalarlJ doi:u ha vere/er a/J

1 
utun rnu

•çılan ve hazan da futma- CedJen gtlm vedr~st~n ibaret 
e. urust t-

D - Randımanlar : 

Clasl 

Y ıpıt~larıo normal 
ve vasati randıma 

o JUıdeıl 

Menu normal 
J&peğı Uatlarına 
'Ye undımanıı 
göre JU:ıde 100 
yıkanmış thıtıar 

Ju11 birer ok gibi afi/an te maruf 111 -1 uccar 
kızakların penceresinden şehrimiz F·u eahhit hem· Trak1a malları 54-56 147,27 

f. 1 k bu mevzu _ıru~ YurtJcuılJn T1 ip Trak1a 52-St 141.50 
etra ı seyre me cidden zev h 

1 
uzermde b' 111lr 5%-54 137.78 

kine dovum olmaz manza. a veriyor. ıze iza. ..\Jdıoı. S:l-5t 137,73 
ralardandlf. Tabiat Slf/artnm Yartn rrllbz Anadolu (lacı) 48-62 144 -

fı kk' ' h ruz. Bes/J h onadönüyo . Anadolu (kaba) '48-60 13877 
mü f ueyı tıyret ve sonra k 1 _ ayvan/11r1 

~uk (ince 52-54 U7,7a 
perestişle işlettiği bu hen s Eter uzerinde zo 

1 
; Ptr· ~ark (kaba) 50-52 133,~3 

kam~de cenap ş ha bettin/ ~ '!1eden çekti ~ u his. rıurum kızıl o;010 beyaz 50-62 147 05 
kim hatif/ayıp yad etmez. bızı rildız/ar/a ~ğ _ fayton ~ao ve Erzurum beıaı 50-5ı 143,13 

Ç 'ft k ti pe 1 landölcen ; t·ı. 0 Pusen Pa- ura1aka Ye koç 52-t4 113,20 

Normalden 
yOksek rao· 
dımanhmal 
Jar için be
her randı 
mAD flatı 

1,47 
1,43 
1,38 
t.38 
1,38 
1.~a 
1,38 
1 33 
1.47 
1,4J 
1,13 

1 ana 
1 

ncere erinden leli yor . s ltrametfrtde iler· ı Gömlek halinde olmayan yapağılar : 

Pazarltkla fVla d ı· Normslden JOksek rantlımanh mallar n a ın Sat 1 - - Cinıt için bf'her rıındımın Flıtı 
Vilayet daimi Encüme . - 1 acak ~:·•Pbaşı (ince) t,20 

Nümane fidanlı • . nınuen ku~•Pbatı (luba) 1,00 
ı•ndakı donaıd le ı u •e gnı yUnQ (iac.-J 1,30 

rında tahminen(<15) bin udet ... d 
1
'. lhandalin a • l uıu •e iOz ytlnO (kaba) 1,20 

. . d "49 ... an Q ın zaç Q. 
mt'Si daırt'.sın e ~ O sayılı le lheyvası B 1 F• 1 
( A) fıkrasına tevfikan 3:_~~nun 46 ıncı mad~ar~n~. U QU r ıyat arı 

- - t ~-94] 1 . eJının T b 
ço,~amba ıunu ıaa 15 şe lcad arıhine ,. t bul ra %Onda ( çufJalsıı temiz ve mutatl t.fJso/ta ) 

k I tır ar Poıa l lcL ,.o an farun b· k'/ • A 1· l '' çı arı mış · . ı ı a sat l . berolc ır ı osunun azamı 5 .. tış ıotı toptan 9,2J 
Şartnamcyı görmek iıtiyenl . 1 ıga ."'"!."de 21 50 kuruştnn tesbit edi/miştlT. 

lcalemi"e fJt: almak istigenl~rin erın .her fÜn lth 1 • •• 
Dairnl enciimıme murac.oatfa,,. beliı tiin " encü,,.en Q Ot Ve ihracat tUCCalartnln 

Ticaret vekaleti İç ticeret 
Umum Müdürl .... ünden: 

Türkigede yanıın. hayat, r.a1Clig11t :•e lcasa 
siıorta is/erile meşgul olmak üıere l.:anuni hükümler 
daire.cinde tnçil edilerek bu gün faaliytt halinde bulanan 
Anadolu Anonim Türk Sigorta ıirketi ba kerre mur•ca· 
atla Giresun 11e haoalisi acenteliğine şirket namına 
ganıın. hayat, nakliyat l'e ka%a sigorta işlerlle m•ııol 
olmalc. tıe bu iılerden doğacak davalarda, bütün mo.h/c.e. 
melerde müddei, müddeialeyh ve uçuncü şah.ıs ıı/atilc 
hazır bulunmak üzere Giresun Fındık Tarım .)atıı 
Kooperatifleri Birliiini tayin eylediğini bildirmiştir. 
Kegflget siıorta şirketlerinin teftiş f!e mu••İca/Jası 
halckındaki 25 Haziran 1927 ta rihli kananan hiiküm/e. 
rlne tefi/ilcan muoofilc görülmüş olmakla ilan olanur. 

= 
ilan 

Of icra memuflu2'uDdlD : 

A~ılc artarma ile p•raya çevrile
,celt ıayri menkuluo ne olciuo-u : 

Tapunun nisan 308 tarih •e 
32 No. sında kayıtlı, tarafları 

uzun basan o~lu basan ve lrmıık 
'Ye kozil oglu mebmed ile mab 
dut bir parça tarlaoın ll hissede 
2 hissesi. 

Gayri menlıculua bulunduku 
mevki mahalleai, ıokafı, uumaraaı: 

Ofun Malpet kOyQnde. 
Takdir olunan luyaet: 
Temaml 1200 bin ikiyUz 

liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer, 

güa saat: ' 
~ -12--941 salı gQnQ saat 

10 de Of icra dalr.-ıl OnOode. 
1 • işbu gayrlmenullerln artırma 

Şaı tnameal 19-11·941 tarihinden iti 

-
he1ap olucana klalı ve diler zarar 
1n ayrıca hllkme hacet kalmaksteuı 
mem urJyetlmizce alıcıdan tabıU olUAar 
madde (lSS) 

Gayri menkul yukarda ır~terilen 
9 12·341 Ol fera dalreal od&1ında 
ltbu llln n ı.,Otlerilen artırma ıarlna 

meal dsir••lnı4• •.tılal'11ih illin olnııınr 

llôn 
Trabaoa Adliye Başkitabeliadoa: 

Açık artıma ile paraya çevri· 
lecek 2'ayri menkulün ne oldufu: 

t!.velco ma müştemiliti baııe 

şimdi 881 metre murabbaı milt· 
tuında arsı. 

Gayri menkulün bulundufu 
mevl.i, maballesi, ıolcafı, nomaraaı 

Trabzoauo bayram bey ma· 
balleıinde tapenuıı ıfuıtoı 9_;\0 
rün v~ 156 cilt aumar11ıada. 

Takdir olunan lıtıymet . 
600 lira 

l ·au•ı• 9(1·1 ı ı No. Ue Of icra Artırmanın yapılıcafı yer , 
daireı;luia muayyen numara 2üo saat : 

11uda berkeıln gOrebllmeıi için açıktır Adliye bııkitabet oda11ada 
llAada ya;ıah olanlardan fazla malO 
mat almak tıteyenler, işbu şıı..rtna 26 -· l 2 - 9-U cu111a günü ıaat 1.4 
meye ve 9U • t lt doıya numarulle 1 •• Iı bu rayrimeakulleria 
ıı.emurlyetlm.ize muracaat etmelidir. artırma Şartnameai 26 11 941 1tari 

2· Artırmaya itUrlk için yukarıda binden itibaren 941-197 No. ilı 

o.lJ•~~~'. dkıymettn ftl&mldlelt blyeBdibkuçuk trabzoıı adliye bıık:.itabetinin muayea 
1 ,,.,., 0 e pey veya r an anın d h '- · - b'l • 

lım ıat mıktabıı tevdl edlleceldlr(12•) numıt raaın a OrA.eaın gore ı meaı 

S· ipotek ıahlbl alacaklılarla diğer için açıktır. Uinda yazılı olaolardu 
alllkdaıların ve lrWak hakkı ıabip fazla m21Qmat almak iıtiyenler, 
lıııoıo gayrimenkul tl.ıerindeki hakla işbu şartnaı.ıeye ve 941-197 doı. 
rını buıuelle falz ve mauafa dair 
olan 1.idialarını Iıbu lllntarihlndeıı ya numaraaile mamuriyetlmiH 
lht 'ıaren onbeş ııtlıı içinde evrakı muracaat etmelidir. 
mllıblwlerile birlikte pıem.arlyeUmJ 
H bildirmeleri icap eder. aksi hal 
de hakları tapu alellile aablt olma 
dılı:ça ratış bedeliıı1.ıa paylaemuında.n 
oarlç kalırlar. 

4 ooılerllen itinde artırmaya 
,~Uıak edenler artırma ıartnameılnl 
· kumuı ve Ul2.nmlu waJQmat almıı 
ve bunları temamen kabul etmle 
ad ve iUbar oluııurlar. 

~ Tayin edilen zamanda gayri 
n..eokal Qç defa bağırdıktan ıonra 

•o .;ok arhraıı a ihale edilir ancak 
ulırma bedeli muhamen kıymetin 

)Cıda yelmJe befJ.nl bulmu veya 
qtıf hteyenln alaeaAına ruchanl olan 
dlAer alacaklılar buluoupta bedel 
bu.nlıu ıu o gayri menkul ile temin 
edllmlı alcaklaruun mecmuuodan 
lauaya çıkmazaa en çok artıranın 
tublılldd bakı kalmak Qzere artırma 

10 giln daha temdit ve 10 inci günü 
ya~ılaca.k artırmada, bedeli eatıı ııte 
yen•n alacağına rllçhııuı olan diğer 
dtt.·aldıların o ııayri ınenkul lle temın 

t.111mle aleaklarınm mt•cmuoodan fazla 
ya ~ıkmak şartile, eo .;ok artırana 
ı hale edilir. Söyle bir bedel elde 
•dllmHH ihale yapılmaz. ve aatıı 

2 •• Artırmaya işlirik İ~D 
yukarıda yazalı kıymetin yüzde 
yedibuçnk nisbetinde pey veya 
millibir Balcanın teminat mektubu 
tevdi edılecektir ( 124) 

3 ·• ipotek ıahibi alacaklılar. 
la dit er alikadarların ve irtifak 
bakkı sahiplerinin gıyrimeakal üıe 
riodeki haltlarını husuıusile faiz ve 
murafa dair olao iddialuına itb• 
ilin tarihinden ibtibaren yirmi gün 
içinde evrakı müıbitelerile birliltto 
mem1.ıriyetimizo bildirmeleri icap 
eder. Aksi balde hakları tapu ai· 
cilile aabit olmadıkca aatış bede
linin payla~masından hariç kalır 

<t • Göıterileıı günde arbrma
ya iştirak edenler artırmıt şartaa· 
meaini okumuşve lüzumlu malQ. 
mat almış ve bunları temamon ka
bul etmi~ ad ve ibtibar olunur. 

e ıaatta 

Nakliyat eksiltrne il" 1
-

3 
_ 

Toprak Maı ıSulleri Ofisi T anı 
d k k 

lalobl dttıor. 
nazarı 1 atına 6 Gayri menkul kendlıine ihale D } olunan kimae derhal veya verllen 

5 ·Tayin edilen zamanda ray
ri nenkul üç defa batırdıktan ıoa· 
ra en çolt artırana ibalo edilir aa 
cak artırma beleli m'Jbamen kiy 
metin yüzde yetmiş beşiDi bulmaz 
veya satış j İ"yt:nin alacatına ruc
hani olan dilter alacaklılar bulu
nup tabade! oJllnlaran O fayrİ ·mH 

kul ile temin edilmiı alcaJarınıa 
mecmuundan fazla ya çıkmazsa en 

. rabzon 
Aıansı ğ Ajansımıı: namına 11apurla ae/ le 1 ından . 

()'' . s tce u . 
dag,arpa fıe gine ı ısimizce vopur/Q ıe~lc n. ~rsır, bu;. 
batın depoforzmıza naklı 'llt: d~pola edılecele hub · -ı '""'zdon u. 
isleri eksiıtmesı g6ru en lüzum üze . set1k nalcı· 
ndenitibcven ongün müddetle açık ek's'ı.nlte 26-11.941 tariıhy~ 

l . . ak meye k ı. 
/ıaleye ıştır edeceklerin ( !JOO) b _ onulnıuşt 

k kt b 'l b tşquz l' ur. flt:ga ban a me u " ı e lrlikde 5-12- 94 ıra na/eti 
saat 14 de Anadolu Hanında lf-1 j n 1 cumlJ ıünii 
caatları ilan olunur. Qtnarag4 mora. 

k l-3 
eşit ıııbıtoııneal -il ön 

ev et Limanlara İşletme Umum Müdürlüğü m!lblet icJnd• parayı vormuethal• 

T lrararı feaholunarak kendııiden evvelen 
idare . rabzon şubesinden: yllkeek teklUte buluııao kimse arzetmlt 

ş1hıdQ1ılhızle yapılacak her türlü muamele için ıerek oldağa bedellealmata ra zı oluna ona 
'1e r a z ı o l m a z v e y a 

lcarne al- fere/ese tayin edecekleri salahiyetli velciLluine boluomu~a hemen T gttn mtıddet 
k d "•ası la ld d h l 12 "l h le artırmaya çıkarılıp en çok artırana 

o ar ıub,.m· . zınage iğin en ni ayet - 9., tari ine bal• edlllr. iki ihale arRsındaki tarlı 
rz ışletn:ae servisine murocootlorı . 2 - 3 ıvegeı;en ıcünler lçin yüzde 5 tem 

.9!~r.ime.nkul satış artırma Ü~rn 
Trab11>n 'f Ciosl Hisıesi Bedell Hududu 
Liabınat k~:~uce,rne 4ş ifu. ,Ev 1-8 187,5 

Deeırmen Tam 112,5 

sormene sulh hukuk ha · 

klmllıtiaden : 

knblll lakilın ae ROre ı"Yrl 
meıkor gııyılaı bulundueıındao Mthıa•t koya b 
lire. kıy met l k en kule ıeklznı "''lll• 

Şıtrk mebmet yılmaz tıır. 
ıssı gup P.V dere şlınal meb 
met 11Imaz ve arif kurt tar 
1811 r.enuben dere 

snrmcnenlo Ağrını köyOn 
den bııınn oğlu lbrnhlm kaya 
tsrafındBn e(:nıı köyOodl'n paş11 
o~ullarından bıısr.n v rufakııııı 
alt~yhloe ikame evle 11~1 aQoı 
kOyQnde Ytıkl V0 fopu dPfterinfn 

938 - 22 ve S'24 - 42 numara 
larıoda koyıllı tarnfları f&rktııo, 
tılmRlen ve gıırbea tarikloın, 
cenuben lrm11k ile mab:tut iki 
kayda 0111 nld bir Parça gayrı 
ıatDkalı• maballlaııe Jıpılıı 

Yuuo lzaleıln a diri ıureuıe ou . 
klrnll~lrıce 4 e .. •ulb bıkıık ba. 
k -,-841 t 
erıır •erıımı arlblode 

rorda YUkard ş •e mezkor ka 
D80 h il lldt J llJı b J 

ıısaoıo maııaııı ı u u. 
m chul buluonın kaınetgQbl 
ilaoea tebll~iae k!~na binaen 
Olduğııact11n k ar fflrllmlş 
bl 11rıırıo ilan 

octen itibaren bl lııri. 
kanun JOllıırıoıı r ay zarfında 
Dltk Oıere işbu k muracııat ot. 
makamına kataı 't•rıo lıblit 
llbtı tıbllt ol o aır t Uzerı 

uııur. 

2 H ula 

·rrabıoo k 
~rbrblkıaı .~~:~~~,'-~teker 

1 ıon lak .. apu N Arsa bO M.2 
hallesı No ;od.-rpıışa tn . 
1'r11b1orı' .k 15, 215-ı a. altlı nstıu mağ11a 
No. aH, 3~6P,~~~rpıı'a 
Trabzon k. • 8~o - 7 ~~l dUkkan VP. mllşteml 
Trabıo0 i etnerk.ı1a N 55 tı lıavi kargir hane 
10-ı,ıo~~enderpaşa E• 

) lEF alttı Uııtıu 2dllkl<8n ve y TERDARLOşt~mUatı bavl ban 

'J'am 

47-24 

1-8 

1-8 

t-3 
1-8 

50 

lli 

637,S 

750 
496 

ezırkan ömer taşdemlr tar· 
lHı şim11len Omer taşdt'miş 
'Ye ııaoıar dere!il garbeo ur 
ııır dereıi CPDUP ömer tan 
demir ta,ıası 

•llll •ınıa~k:~d· "'sıırı uıııı IKT AN : . 
fHl• lıatııt 

1 
tıı konııı100u gayrfnıenkuller 8-12 - 941 pnarteal ıaat 14 de açılt arttırma ile 

1 lltk lçlo llllll ~a ı"llılacak:ltr. Taliplerin JOzde 7,5 pıf akçelerlle komiı1onı n 
• Ak •U~arıaııae auraontlırı. 26-3 

Çok arhranuı tabbüdü baki kalmak 
ü:r.ere artırma 5 j?ÜD daha tem 
dit, ve 5 inci 2 - 1-9!2 eu•a 
ıunu ayni ıaatta , 
yıı pılec ok artt~r mada, bedeli Htıf 
İliteyenio alacağına rüçhani olan di 
ğer alacaklıların o rayri menltul 
ile temin edilmiş alacıltları mee· 
muundaa fazlaya çıkmak şartile 

ea çok artırana ihale edilir. Boy., 
le bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz. vo aat11 talebi düıer. 

6 • Gayri menkul keodiıiD• 
ihale olunan kimH derhal veya 
verilen mühlet içinde parryJ ver· 
mezae ibale ltar1rı feabolunarak 
kendıideıa evvelea yüksek teklifte 
bulunan kimıo arzetmiş oldafu 
bedelle almığa razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on gün mfit· 
tetle artırmaya çıkarıhp en çok 
artıraaa ihale edili1. llti ihale ara• 
ıuıdaki fark ve sreçeıı rüalor içia· 
de yüzde beşten boaap olunacak fai• 

ve diter ı;ararlar ayrıca hükme 
h ac•t kalmıık11zıo memuriyetimiıçe 
ahcıuan talııııil ol nur. Madde 1$.i 

Oayrimeakul yukarda 2'Öıteri· 

leıı 26 1ı·941 adliye batldtabetind• 
işba ilia ve röıterileİa artıraıa 
ıartHmeıi dıireaialiı 11tda11f1 
Ulı ohı11r. 


