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Balkanlardan 
bir ürnit 

beklenmemelidir 

A 
/rrra11/arın ŞuhRt avı 
içinde büyük bir ta
arruza haz1r/andığı ve 

bu hazulığm üç hedeften 
birine mütevec-cih bulundu
ğu hakkındbki nutuk. neş· 
riyal ve haberler malumdur. 
Yalnız hedefin doğrudan 
doğruya lngiltere addltırt 
!ikdeniz veya Bdıkanlardan 
hangisi olacağı noktası ü
zerinde kat'i bir mutalea 
serdedilemez llncak bazı 
talıiit harekEtlermden ve 
Bulgaristan üzerinde yap. 
mak istenilen bazı tesir ve 
tazyiklerden hakikate yakin 
manalar çıkarmak kabı/ ol
makla beraber bunda bir 
şaşırtma oyunu mündemiç 
olacağı da pek tab11dir. Esa 
sen kullamlmakta olan mu
kabil plan,· her türlü ihti· 
mal/eri fevkaddeha bir gö· 
rüşle kaydeden bir pland1r. 

İşte Dundan dolayıdır 
ki. /Uman muzafferiyeti tek 
cephede aranamıyor. Par 
ça/anmad.:ın ~öküp çıkmağı 
mümkün kllacak taraflar 
aramyor. Ve bu maks~tla 
da cepheler taaddut edıyor. 
Fakat biilnmellair ki. tek 
ct:phede ölmek reya mu 
zatter olmaktan başlca kur 
tuluş yoktur. Eğer bir in 
gıJiz mag.ubiyecfoin yoıunu 
JjaJkanıaıdt:J aramak sıyaseti 
müteadoıt cepheJt;ıden ev· 
vele alınmış bır düşünce ve 
karar ıse oı.ı çıkar YOJ de· 
gıldır. auakıs dahrlde ve is
tııa a•tınaakı memJeketler· 
ae naıamm çökmesmı has· 
retle oeıwyenıeri en çok se 
vmauecek H~ SOflrd muay 
yen 1ıır cepheae tahakkuk 
eut;Cr::k oJdn /'lıma" muzat
ter1yetmın taarruz kuvve· 
tmı oıtap bu naıe sokac~k 
Dlf naft;Kı::t oıur. 

~aıen mıhver dedıfjimiz 

tek k,şı, kalan kuvvetın 
/jCJ/kanıarda Dır hayat satıa~ı 
avtnd ırıKmaK ıstc:ııu::sı ve 
b ıKanıarOd çevuecegı her 

a 1 oır sıycısclit: md1<~·d· 
IUWfJ 
aına Kavusacilgl tasan·uru. 

tıdrt;K~t ht:Jllnde !JOfU· 
Dlf .. 
nurse. ou zaıt 9oru~ua Jcr:n· 

"rarına en °'"'1<11 
''" QI Z · kW' 

ıecruut::jl oJiJC'2 · . 
Hali{// yoı<Jdfl yurznur~e 

_ n taKat mUhdKKalC yurunsu • 
oum oır noxld varaır kı, 

t:JaJKaniilf nıç Dit ı.aman 

fıımtw zatı:;rını tahakkuk 
ettırccr:k Kırdllk bır yoJ <1e· 

il"""· Baıkanlılara gelmce. Baı· 
kanlarda bır /liman taarru· 

zu başlarsa bu neye mün
'er oıur? 

• 

X ve 

·sio 
Şapkaları 

Şapknlarıa en alasıdır 
Satiş yeri: 
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Vilayet Um. Meclisinin 

açılış münasebetile 

Çorçil'in Çorçilin 
nutkundan Nutku ve 

« .•••• İş birJiğinin kud- Amerika 
retini be sabah şafakla be· 

MiJJi Şefimize ve büyüklere çekilen tazim raber Akdeniz donanmamız Nevyork 10 ( a, a, ) -
Geneva körfezine girerek Çorçilin nutkunu bahis mev
Alman nazileriniu Cezayir mevzuu eden Nevyork Tay· 
veya Tuausta general Vev- mis ga:ı:etesi diyor ki : Bay 
gandta taarruz etmek üzere Çorçilin hitabesi cevapsız 
vapurlara binecekleri bu de- kalmayacaktır. Amerikalılar 
niz üssünü eeici bir tarzda 

te1graflarile "gelen cevaplar 
Milli Şe/irnh, Cımhurreisİmiz 

ismet l11öniiuün yük.ek katrna 

911 senesi Vilagetin malıa/li 
işlerini başarmak için bugün ilk 
toplantısını gapan umami meclis 
anlarrnrn Milli Şe/imize karşı 

her z.aman besledikleri derin 
sa9gı oe swgi duygularını yük
sele. kattnıza sunrrıağa beni tev 
kil ettiklermden içten güsterilerı 
bu tezalıuratı şalui lazım ve 
hürmet hislerimle arz. der, elle. 
rinizden öperim 

Trabzon V ıılisi 
Naci Kıcıman 

Viiagel umumi meclısirıe bu.· 
şanlar diler 11e remiz d ygular n· 
dan dolayı te~ekkur cdı rım. 

İsmet 111önü 

Sayın Başr.Jekilımız Refik 
Sagdamın guksek katına 

941 senesi ilk ioplarılmnr 

buzun yapan umumi m eclis aza 
ı.,ınrtı sagın 1:1aşuekilım tze kar· 
şı gönülden izhar eyled ldeı i 
sonsuz. sa9gılarmı şah:.ı iıJzımle 

rimle arzeelerim. 
7 rabzon 1alisı 

• "acı Kıcı"Tlhn 

Vılayet umumi mt clısırun lıcık 
kımda ızruı.r ettızı t mız dugg.ı 

l.ı.ra teşe1t.kur eduım 

lia~uek.ıi Vr. R. S gda111 

Büyük Mıllet ,~eclm Rersi 

Aoı.ml!ıatık k enda 

Vııage t umumi meclisi bu 
gıin Y.JJ ıı;tımaının b:rıncı top. 1 
ıarıtuııu gL pın.ık mııı.u:;c; .,etıle 1 

duyuk Mıuet ıııe:ctıı;ımız " çok 
SU.!Jll dea.:.r ıcl sin ' S .m~az sag 
/l1'UfUU $UfllllOfa IJeı.L t e 1.1kll et 

ııkı..:ruıcıcn ~utıııi tuzlm duy~u. 

iarunia urı.tt:ıerım. 
Trabzon V w/ı;oı 
N _cı ,,ıcıma.rı 

Vıla,1d1tıız umu ,.r mtiıısı

nın umu.mı ıopLı.ntı:;ı ff,UnJ:.eo Lu .. 

/VJU[t;;JC:üdll dlUar gt;çı 

renıcraeı1 ve dv ıay,~uc:: u.r 

JSllK.ıaJ ft;;Cid ccJcCç;l\lc:lu ... I} 

maüa:il, oa.ıK:Juıcırı. n:r 

ııarıgı kanıı DU cmr::ı ugru
na ~ana uıa111iydCd!JI ,,ut{ 
tcı~llJUd Kat. ıyt;;!IC: flıUlU::nlf• 

Clfu;;r. l1u JCLılaK u~ı:lw..ıt: 

ı~·uKaıut:c ar:gı~w .myt::: wc;ya· 

nut da Dır ayllıltC [ıınaaau 

sune mutaı r.ıK ounaK guıı 
nıaiuı11 u:.,~uDU~ıe:r, 1~11.aa· 

'1ma11 ınuuandiatwt.id ~OKcll 

OU Sif d:it;:ilır. 

D" UKŞdlJtJUik, veycı kay
boımuj uır nan.Kd acıııulfl · 

se""e· p~ıavı"~"ı" aıı.: uıc1· 
CaK ıunLd il~ LJ.1ııt:ltt;; Oır 

ın11ıe1. CJcglıu •• Ve uızüc: fJO"-U 

OtiıUI "" CClfJllnl.lı aış11111"e 
lakat a« vç go"wıu oymatC 
hı"Cıtt= OOıU vlaldK ınıuı 
tıuautıaraa dakKa:ilfl<ia kdr 

~""''z. 
CEM!ll RIZll Ç/NflR 

izhar olunan lıissiqııta i~ş«kkür 

eder başardar Jileyerek saggı
larzmı su11onm. 

1: B . M. M R, Reıulrı 

Halk P.ırtisi Genel Sekreteri 
Fikri Tazer 

941 senefi iH toplantısını 

bugün gapan vildy i umumi mec 
Jiçinin zatialirıiz 1ıakkında izhar 
eyledikleri saygı dcıygularını ken· 
dt hurmetlerimle arv•derim. 

Trabzon Valisi 
N cci Kıcıman 

Umumi meclisin samimi 
duygularına teşek!cür edı:r mr.ı· 

va//akiqeller diLeri m 
C. H P. Genel Sekrtt•ri 

Erzurum mebusu Dr. 
A. F. Tuzer 

Çorçile ve vatandaşlarına bombardıman ettiği zaman 
itimat edecekler ve ağır gördük.» 

Çorçil İtalya imparator· vazifenin tamamlanması için 
luğunun inhidamına işaret onlara lazım gelen vasıta
etmiş ve yapılan fenalıkla. lan vereceklerdir. 
rın tamiri zaruretini kayd Nevyork Heralt diyor ki: 
ettikten sonra Amerika yar. İngiliz kudretinin denizde, 
dımından şükranla bahset- karada ve havada muazzam 
miştir. Bundan sonra Baş- bir kuvvet olduğunu anla
vekil, Almanyanın mustak- maK için Çorçilin nutkunu 
bel maksadı ne olabileceği. hadiselerin yanından muta· 
ni araştırmış, Macar.istanı lea etmek kafidir, Silah ve
yutan ve Romanyayı istila rildiği takdirde bu kuvvet 

Faik Özirak ederek Karadenize inerek ezici ve kat'i darbeyi indi· 
D:ı.hilige Vekr'Li nazilerin dişlerini şimdiden rebilecektir, Mussoliniyi kab-

v ·ı ~ t ~ ı· · 941 Bulgaristana gedrdiklerini ı a'le umum ı mec ur ... lıyan sü una ve Berlinin ha-
911ı içtımaına bug:m başlamıştırı hatırlatarak Bulgaristanın diseleri gürültülü bir tarzda 
J:Ju vesile ile mec.iv tarafrnıı.an Danimarka, Hollanda, Bel 
Sa,,ın V:ekılwıize ı:arq en derin k N · 11 · d mutalea ederek sebebsiz ola-:s v çı a, ı orveç mısa erm en 
saqgı duygularını kendi hurmet ibret alacağı ümidini izhar rak yüksekten atmasına bir 
leaım/e arz.ederim. k na verm k için de Çorçilin 

T,abzon Valisi etmiş ve demiştir İ : 

N:ıci Kıc.man - Arkcrsı 2 de nut unu hadiseierje bırııkte 
ı-------------ı mutalea etmek kafidir. Vıltiyet umumi m cıisinin gıl- c 

lık toplar.tuı mü.nasebetile lıak &nOVOnln Vaşiokton 10 ( a. a. ) -

kımda göiterilen ciuygu_ı;a teşek Bombardımanı Bay Çorçilin nutku açıklığı 
kür ed.er, s.ıygılanmı sunarım. mahvıyetkarlığı ve kafi a-

Dahiliy~ Vekili Londra } O ( a. a, ) - zımkarlı~1 ile Amerika da Fıı.ik Öztrak _..__...._..__ __ ......... ___ _ 
Trablusa 
Doğru 1 
Kalııre 10 ( a. a, ) 

Her ne kadar tıarekitın ne 
.:ıuretie ınkışaf edecegı ev. 
ve1den kesurıie.nezse de ce· 
neral v eyvıı kuvvetlerinin 
1 rablus garbe dogru ilerle
mt:ide olması muhtemeldır. 

Arabıstan ordusunun maııe· 
vıy.ıtı zayıtıa.auş olan baki
y..-sının uıb.uaı etmış olması 

gercktır. Hakiye kalan ve 
tankları, mıtra&yözleri azal 
mış buluoaa beş fırka artık 
muharebe kabiliyeti olan bir 
kuvvet teşkıl etmemektedir. 
lngıh.z ordusu şiındi Elag
lıı:ıJa Utı frablusu iarp ara 
sında buıuoan 500 kılomet
reuk bır çö1 sahası karşı. 

suıda ouluomaktadJr. 

~ıeac& 

Yine fındık. kabuğu 
ilk.O'J.hara, blr ayımız kaldı, 

oiitii ı /mdık jı....tJrık.alarımıs işli. 

yor. fındık k.aougu boUaştı fa· 
k.at, / ıutı yıne eJk.i f iat I • 

iJır çr.ıva.ı fındık. kabu.jana, 
Beieaıgemızce ıwnuian 25 kuruş 
jıat, ju.kır nu.ıkı.111zı sızlanduıgor •• 

Fuıtıerın lir miktar tdnsiLi 
zamanının ae,dı~ini SClll edigo 
ruı:, 

Bahriye nezaretınin teb iği: derin bir tesir yapmışhr. 
Cenova barekatı hakkında Bu nutuk İngiliz Başvekili
tafsılat. nin Arucrikadaki şöhretini 

Cenova ve Cenovarina muhakkak surdte daha zi-
300 tondan faıla obüs atıl 

yade yükseltmiştir. Çorçilin mıştır. İngilterenin makine 
lerı fabrıkasile kaıan fab- tasavvurunca İngilterenin 

insanca Amerikadan yardırikaıti büyük hasara uğra 
mış ve büyük yangınlar çı· ma ıhtiyacı olmıyacağı hak. 
karılmış, şehrın tlektrık fab- kında b yanah ödünç verme 
rikası at şe ver,lmiş, liman ve kiralama kanun projesi· 
etrafındaki tesiso:&tta muaz- nin ayan meclisinden geç-
zam yangınlar çıkmaş, pet mesini kolaylaştıracaktır. İn· 
rol, mazut ve iaşe gemı eri gilterenin vaziyeti Amerika· 
ne petrol tasfıye haneye ve da şimdiye kadar olmadığı 
dtğer hedeflere tonlarla yan- kadar fazlaaır, 
gın bombaları atmışlardır, 

Uiğer denız tayyareleri, tay
yare meydanına ve şimen

dif d hattına büyük basar 
ıfa etmışlerdir, Mü ah eye 
teşebbüs eden iki İtalyan 
tayyaresi dü~ürülmüştür. Bir 
tayyaremiz üssüne dönme
miştir. 

Fındık kabuğu 
Gıresunda 25 kuruştan 
15 kuruşa indirilmiş 

Fındık kabuğu fiatının 

25 kuruştan l 5 kuruşa in· 
dirilmiş ve bu suretle her 
sınıf halkın yuzu gülmüş 

olduğu son gelen 8 şubat 
941 tarihli "Yeıilgireıon,, 

ref ikimizde okuam.uıtur ~ 

Halkevi 
'laya gezisi 
bu pazara 
kaldı 
O :çen p zar günü liya

sof c ·va ma Y· pılacağrnı 
va7d gımız /-lalkevi YöJ'B gezisi 
h~~ m yağmurlu olması 
yü.-. den bu pazar gününe 

kal ştlf 

Geziye işt:rak edecek 
Ha . vli ve ayni zamanda 
erzu tc den vurddaşl11rın pa
zar ür.ü saat l I de Halk
evmden hareket edecekleri 
haber allnmııt1t. 



;u 

---
12 Şubat 1141 

r ' 1 :Cogd. '1.1kya.ı __________ ..,,/ 
İlmi konferanslar 

Bir radyo lıahed, C. H. Par· 
tisi merkuirıce 938 yılında• b~ri 
Jlrij• cailen, ilmi konferan•l•r 
a•rİ•İne, bu u11e de gerıiı mi/c. 
g,sto ,., CJerilece;ini bildirlgor· 
Ja. 

lnlcilab partimizin, umumi 
kültür seoiqeıinl yak11ltmele 
matuf, aldılı tedbirler arasında, 
ta1uA1tuı profesör CJe Doçcrdlere 
tJerJirıiili brı lconferanslar1n ü ... 
tün faydalar temin •ttili mahck· 
kak oe matlalctır, 

Şubat agı zarfmda, bazı 

garp ailııgetlerimizde verilccelc. 
olan (ilmi konferanslar) ın, t•· 
rck. mtıflzaları ve gerekse, kenf• 
ransrıları ilan edtlmiıtir. 

Adları bi/Jirilen ollci etlerin, 
mcrkue yakın olmaları lıasehilc, 
Şabat agı proıramına ithal edll
dilc.leri ve orta tınadolu oe Şark 
t1ild§ctlerimirin de bu konfuan•· 
lardan islifade etmeleri ifln, 
ilkbahar oe ıor aglaruıın inli· 
hah edildiji anlaşılmaktadır. 

Bir lalam addi imlônsız 
lılclar içinde. kafa malzemelerini 
lcolagca tetlarilc eclemigmlu için 
birer seggar mekteb lıalintü:, bi· 
tü11 yarda yayılan bu konf cran• 
/arın, milletin şuur alemini ı:en

gin/elfirıcelc ve kültürel yüksel
melerini temin edeuk bir ıa!I• 
takibetti;i •şikcirdır. 

Banun ifi11dir ki, doztlugu 
tündea heri, i11lcildbrn igi, fÜ%tl 
CJe ileri aimetlerini, 1'iirlc. içtimai 
aleminin ıe11dalı gönlüne sindi. 
ren C. H. Partimi%in, üç gıltla.rt· 
b•ri açtıit hu ıeni çıfır ile /ahir 
dugugaruz .• 

/nlc.ilab, ıapıldıl,ı zanean de 
;il, gapz/dıktarı ıonraki nor ınal 
zamanlarda ıöslerecegi, maddi, 
maneCJi tezah rlerle kıgmet Ct!p 

helerini aşabilir. 

f# 

Yunan - ltalya Harbin 
_ zz== ez 

y 
fi'~~~ ~~ ~~~~~ ~li)l 

1 General Metaks s, kendi ini g ce s:aıı. t üçte uy ndıran 
~ İtalyan Elçisi Grazzi'nin verdiği oltimatomu okutıluktan 
! sonra şu cevabı vermişti : 
.. -----kt::a~~l:.;t:a~~ ~a:t::ll ~J;;:;t:S 

Yunaa-ltalyan harbi üçüncü büyük Arnavut vahdetif'i ülk.üJ ... • tırı!mıştır Yun::n docacauıma 
ayıaı tamamlamak iı:are buluaur· rini tdhakkuk: ettirme~~ hususi bir 1 muavin harp g-emileainden biri 
iten Arnavutlutta köti bava şart· itina ~öıtereceffoi,. ıidenıişti. İtalyanlar t.rafından bombr lanmış 
ları üz.erinde ltalyu ordusaau mü: 21 Nitıında Sinyor Muuoliaı buodn ynrdımına gelen dcıtroyere 
temadiyen hırpalayarak rcri aüreu de kendini ziyaret edea hir Ar de ayni tnyvrrr:ler taarruz eyle· 
kahramaa Yunan ordusunua başa· aavutlulc heyetine nyni mecılde' ruışlt'rdir. Mnhtelif Yunan torpido 
rılarıaı k.11rca hııtırlamalc çok ye. beyanatta bulunmuşto. ve denizaltılarını ltnlyan byyare 
riatie olacııktır. :Buauala beraber, Aruavutluk taht oı İtalya krf!lı cileri bombardımııo et niıler; Girid 
h diıeleri wıaatazaınaa takip et- ve Hıbeşislııı impnrıtoru Viktor ve Epirdc Yunan eraıiıi üzerinde 
rneğe çalışaa aaeeaıuamızın bu Eaıaoucl'e takdim eden heyet• uluortn, Yuıaa hiilc8mranlığma 
husustaki neşriyatını eksile bırak- ltarşi de ayni söıbr aöylenmişti. riayete Jiizuın görmeksizin dol"f 
mamalc için narbe takaddüm e;en 14 Huiran 1939 da maarif mıtlardır. Va nihayet burıların en 
vuiyete de. bu uada k•aacn te. aazırı Sinyor Bottani, Göricede fıciı o!ank., İtalyan tayyareleri 
aıu etmekte f aydı b•I o•uı.. söyledıği autuktn Ar av•tlı:rın Yunan İfnrctlcri~i ta~ıyarıılı: logi 

Y .. Da"' b-kQ 1• uyl 1 lizleruen korunmak tt"şebbüsüode .. .. u me ı, ta yanın A.raavutl ıtun genişledi~iai gör 
devamlı ıurette verdiği kuvvetli •ekte 2'ec kmirecekleriDe işaret ~uluamuşlordı: bu ıur tle yalaccı 
doıtlulc te•iaat le J lb etmiş, Faşizmin l:abrettlr.i adnm ışoretlcr hşıoarı ltalvnn ta1yare· 
_ı • • • ı arşısıı:ı.a u "' lcıiodcn bira de ele 2'cçmişlı. 
aevrıaın nımetleriadea istifade olAD Mareşal Bıdozlio'da ayni 
fırsatlarını bul L h bı fıkirJeri tekrarlamıırtı, işte nlhçülük, dcuıtlulı.. fikir· 

ar111., IOD ar D ., j . . - üt b b" - - - 1 
başladıtı ~üıdeoberi, aarari bir Fak t bütÜD buolardııo dıbs crıru çur c:a - u - ır aur~ soz er 
ktıvvet ıilib altı,,...1 8 'bulundurma'-. "c bereketler oounde da hı Yanı· 

" 111. mühim olan, bir ,tümen komutanı 
b nistao, asil ve f>elı!ya girmek is· 

la ve eynelmileJ vuiy tia aebep olaa Ferrare'o'o İtalyan ültima· 
ıd temiyen asi! ve luı ramao adnm· 

o uğo darlılı:laıla mbcıdele içia tomııaun vcrildi~i tarihte.o iki "'ün 
8 p- 6 lrr gibi, bu;ılar üz.erinde patırdı 

11 u, mümlı:üa oldutu luıdar uzun evvel, lı:ıt'elarına verdı"i caıird 
"dd 5 çıkarmıılı.:tan kaçınmış, söıe itimat 

mu et rabat... iş ve 2üçleriyle açık elarak ifade ettiöı. ltalyaoıa 
• da devrm etmiş, fakat biç şüphe 

ufr•ı•alı: iıalı:!aıaı lı.:azandırmakta Yunaııistına karşı bealedir.j aaye 
d & • yok: bu arada, her türlü ıbtimal 

İ i. nia iz:abuıds ku !andığı kelimclerdi.ı. 
Brıauola beraber pelt oynak 

ve o!iıtiki bir politika taldp eden 
ve Araavutlulctnki hareket tarz
larile aulbçu zibniyeti ıüph~ ar· 
zeyliyen ltalya karıısında, Yuna. 
aiıtaaıa ihtiyatlı bulunmak zara· 
reliai duydu~u da mubıkkaktı. 
Ve böylece Yaoaa-ltalyaa barbi 
baıladıg ı tarihte, Yunaniataa, umu 

mi bir seferbeılifin tcmia edece~i 
ituvvetleria • ti:kriben • yüz otuz 
beş veya kırlc lcadarıaı ailib altı· 
na almıı balunuyordu. ltalyaa 
tehdit ve tecavizleri diııkaUo ta· 
kip ediliyor ve bu arada daima 
ltalyadıın şüphe edilmek li:ıımge· 
lece~i kaaaatiai uyandıracak va· 
ziyetlerle karşılaşılıyordu. 

lere karşı hazır bulunmak yolun-
19"9 h rbi başladılttLD sonra da tedbirler almaktaa reri kal· 

fakat lt11l y'aa - Yuna o ~··binde 1118 1 ,tı. 
önce igo mütcarrız bir •aı.;yct Yunııo-ltalyaıı harbiaioi ta· 
arzeden şu mühim hadiseler ol· kip etmiş olan olturl rımız, Sayıa 
muıta: G aercıl etakıuın aldığı ihtiyat 

Helli Yunan kruv zörü, bır tedbirlerinia en lı.üçülc teferruatına 
yortu günü, bir Yunan lımanındo ve aon luyrueliao ludar pek mü 
ltalyao denizaltıları tıırafıodıın bı· - Arkası de ---- . -------

Çorçilin Nutk 
- Baştarcfı 1 de -

Eğer bütün Balkan mil
letleri birlik olurlar, logü
tere ve Türkıye tarafuıdan 
yardım görerek birlikte ha · 

dan 
Milletin temamen raİı•na 

temsil eden ileri lıamlelerde mu 
valf ak oe meıutl netict /er, in/c/. 
labın Jıı tekciınülii11ü ifade etmiı 
oldueıı kadar, Halkcolerinin ae 
bunıın gaaında ilmi konferau/a, 
serisinin ae nihayet ilim yayma F.k:.at bütüa bunlarla beraber 
kurumlarıntrı mesaılerile Je iç 1 Yunan zi:nmamdıırlarınıa, ltaly&nın 
tekamülünü iralı r.gligece tir. nrilmit ıözüne bir kıymet verıl· 

reket ederlerse Avrupanın 
cenubi şarıuıinde bunları 

yenmeğe kafı gelecek Alman 
kuvvetleri toplanıncaya ka
dar çok ay!ar geçer ve ay
lar zarfında bir· çok şeyler 
olabihr. Amerıkan yardımı 

müessir oldukça hava kuv
vetlerımiz fazaaıaşd kça şark
daki ordularımızın kuvvctı 
buyüdukçe muhakkak ki bır 
çok şeyler olacaktır. 

bir zaman geçmiş sayılamı· 
yacağı ve herkesin böyle bir 
tehhkeye karşı hazır olması 
icap ettiğinı söylemiş l'e 
demı~ ır kı, Hıtlerın harbı 

kazanması içıo lugıltereyı 

maD.vetınesi lazımdır, Hıtlcr, 

liaı an dev!ct.lerıne tahrık

ier 11aça~ıhr, H.usyadan bü· 
yük ayaletler koparubıiir, 
h tta Hındıstan k pıtarıoa 

/çe inmeyen bir iızkilciba Bii. mcsi lizumuna kaai oldukları ve 

tün nazar il ba ~ılamıyacağ: la· tam bir bita.raf!ılc politilco~ı ~a~i.p 
biidir. Ba seiep/e, aon lca•orlar, edcD Yune.nıstana k.arşı cıddı b~r 
milletçe gösterilen küitür oşkrna, sebep olmalcaızıu, anl olarak bır 
en olgun ae en iiJtürı manada harp açmasıcı vArid görmedikleri 
verilen ceoaplar elarak allc.ışlan. için vaziyeti tehlikeli görmedikle 
maktadır. ri de mubık:.kaktı. 

/nkili.b parti•i, dışa ait her Bir millet veya bük QınetiD 
işi bitireli, mevcut olan iç gapt· namına konuşuldufu zaıoan, koou 
şınt da tcmamlıyor, çelilc.leılirİ· şulanın bir ltıy•eli olll)&sl lbım· 
yor. gelccefiai ltabul edecler için bu 

Ahlıi.k CJe fazilet c~phesinin muhak•m~ tu:ııoıll dogrulu2ua 
fetlıile bu eser ezeli CJe ebedi bir ıüpbe edile ez.. aayıa General 
ıırrtı mazhur olmuştur. Mctalı.:usıa yerden göte kadar 

Buna i"anan ş .. fe, lu:itürı bı'r haklı elduğuau kabul etmeliyiz. 
milltt ruhtan ina, mııtır tıe ruh. Bu kaaaııtledir ki, Arnavutluğun 
tan bağlıdtr. itıılinden sonra ıon harbe kadar 

Türk, ktm igetlen fazla, ı•çea müddet zarfında İtalyan 
lctyfigeller mecmuasmı temsil na:ıırları, YaoaJÜSOIDJ ye rua DİS· 
eder. tao gibi Yugoalnyayı kuşkuliin· 

ÇULHA dırmak icııp eden nutuklan aky· 
lemekte birbırlerile yarııa girit· 

y ~\liYOL 
Haftada iki defa çıkar 

siyasi gazete 

Basıldı~ı yer : Trabzon 

Yeniyol matbaası 
Umumt neş•lyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulakıızoğlu 

Fiati 4 kuruştur. ----ktt mi ıliinlarırı atın : 

1
20 İkincitelfrinden itibaren 

10 kuruttur 
Gllntı f6t•D aayılu 20 kuruştur. 

miı oldu:tları baldo. bunlara. Ar. 
Davutluk halkıaı kazanmaya •vu 
tup ıaındırmaya ••tuf aö:ıler sa 
yılaralı:, qzun boylu ehemmiyet 
verilmek iateamiyord11. lıte bu 

müddet zarfında aşa~ıda kaydet 

tiğimiı., dilakate deter bildi eler 
olmuştu. 

''S •isan 1939 da Tiran'a ıi 
reD İtalyan alayıaıa 1.: uroandını 
ltalyHıD Arnavutlufu büyütmekte 
oldutanu. 12 ıaisanda Sinyor Muı 
so1ininiD damadı ve lta}y.cıuD f nç 
hariciye naı.m Kont Ciyno Ar· 

aavutl•iuD barioi ıılerile uffafH 

( 1 ) aeaırl.,ıaı '' Araavııtlırıa 

Çor çil M itaya kaı şı ya
pılan Atman hücumunun uğ 
radığı hezimeti kayd ve bu 
hücumu yapan 150 pike 
bombardıman tayyaresinden 
90 Ye beJki daha fazlas.nın 
tahrip edıidigini beyan ile 
merkezi Akdc:nizdc ve bü 
tün Akdenizde İngiliz haki 
miyetinin kat'ı olduğunda 
iırar etmiştir. 

Çorçil İngiliz adalarına 
karşı istila tehlikesinin hiç 

kadar kıdebııir, Janetnıi Av
rupnda ve Asyada ve daha 
uzakta her yere saçabıhr, 
fakat butün bunlarıa mu-

kadderatının önune geçemi
yecektır. lstıla ettığı mıltet-

ler ve daima denızlere ve 
havalara .hakim Biritanya 
imparatorlugunu daha doğ 

rusu Iııgıhz dıli konuşan bü
tün dünya etinde adaletin 
kılıncı olduğu halde onu ar. 
kasından takip edecektır. 
Başvekil nutkunu. Ruzve!te 
hitap ederek ve lngilız mil. 
l~tine ıtimat etmesın! iste-

teyerek bitirmiştir. 

Kız Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Kız Enstitüsünde 14-2-941 cuma günü bir Dikiş 
Atölyesi açılacaktır . Modeller İstanbul ve Ankaradan 
getirilen en son mulej ve krokiler üzerinedir. Sipariş ver· 
mek arzu e~enler cuma ve salı günleri öğleden ıonra 
Enstitüye muracaatl rı iJia olunur , 1-2 

~...------------=W 
'! Kahvede Sohbet J: 
~ -- -....___..- -::d& 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- Fınd k kabuğunun 

dumanından. teneffus etti
qimiz haVtJ! a Zf!hir kattı 
ğmdan şik§yetediyorlar? 

- Bacalardan, soba bo
rularmdan tışarı çıkan du 
mandtJn pek o kadar zarar 
gelmiyor. rüzgar onu semti 
meçhüle götürüyor. lisıl 
zara Tim evin içinde görüyo. 
ruz. O da fmdık kabuğunu 
yakmasmı bilmediğimizden 

ileri geliyor. 

Sobaya dökülen fındık 
kııbuğunun ortasına. altına 
ve ya ü ıerir.e ateş buakırsa· 
nrz sağdan. soldan puflar 1 
o zaman aJmandan odada 
duramazsmız I Fmdrk kabu· 
ğunu sobaya basat kd dol
durmayacaksımz. Sob:ı.mn 
önü, yani ağız taraf/ boş 
kalacak. O boş yere ateşi 
veya çuayı yakıp bıraka 

caksmız. Yavaı yaraş ucun· 
dan temiz olarak tutuşan 

fmdık kabuğu dumam ha 
ttasızllktan bunalmaz. puf
lamaz ve boruyu takiben 
kolaycacık tışau çıkıverir 

ve bu suretle de sobayı beş 
dakika içinde bulaşıksız. 

yakabilil simz I 

- Yahu I yazık oldu, 
şimCiye kadar bunu bilme· 
digimizin yüzünden tonl11r
ca duman yutmuş, gitmişiz. 

- Şair boş yere stJvur
mamış I ''hamsiyi de ek· 
/etmenin bir yolu. erkanı 
var I .. 

- Şu sigarayı bıraka

madım, gıttı. Bütün haya· 
tımda tena tesırleri var, 
nasıl etsek biımemki ? 

- Bu cıkşfi 71 yartm ki
lo rcıkı iç I üzerine şarap, 

konyak ~-ek I başım. mideni 
ıstlfahat ve tedaviye muh
taç bir vazıyete getir. lkı üç 
gun ıçerıstnde s:qara auma· 
m sıze z~htrli g;ız gllıı gelır. 
Böylece üç dört gun ıçme· 
aıkten sonra iıerısmi ıdare 
etmek kolaylaşır. Fakat bu 
turzda sıgarayı bırakmak. 
tradesi zaıf olanldr ıç111d1t. 

- Yarım kilo rakı üz~· 
rine şarap. konyakta sıgJJ· 

rayı uç gün degıl, temelli 
terketmek kabilau 1 

- Nasıl ? 
- İkincı dünya> ı teşrif/el.. 

- Çörçilin nutkunu 
dınlc:d1n mi 7 

- - H .. psi hakıkat I 

- Ydngın büyük amma. 

sonu iyidir 1 
Bombalarm yalııp 

J•ıktığı milyarlarca servet.. 

- 1 azminat verecek 
olan ma lup taraf bunun 

alt1nd;ın çıkabil .. cek mi ? 
- O tamamen öldü de

mektu I 
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12 Şubat' 1941 Seyfe • 

H 1 • • e e • y ran ne olacak llôn 
' li.k sabit olmadıkca satış bedeliaia 
peylaştırılmaaıadan bari~ kalırlar. 

1 - Bnştarııfı 2 de -
ken:mel bir şekilde beaaplanmış 

1 ki k k d 1 
old. ğanıı görmüşlerdir. 

Hasta t ara arşı n imizi nası Burada Geaeral Metaltsaaın 
karar ve azmindeki kuvvet ve k o r u m o 1 1 y 1 z ? şiddete ae işaret ı-llelioı. 

Gcncralia, 27 Birimcileşrin 

Alkol siair merkeılerini 11e bu meşrut> tı •ıdaı~rdan 8"Ş mı, rece- yazımıodan üç sut 
11yılma01&11dır. Bunhrm m~neb goora k~ndiıiııi t< •efonla Fraaıız 

Felce uğratır bih olmııı;;ınd n d )f yı bir çok. Sl'firi diye taoıtıp mühim aödui 
İçkilerden aha~ı~ı ıannnıu. kiınıeler mugaddi debi oldl:k· oldutunu ifade ederelt Başvek.il 

nan kuTvet ya11 1ış bir bııyMldir; ları n~tic sine varırl r. ç,y ve tarafı•dan, bu r•ç aaatte kabalü
ıabirl bir iulibah, mavat kat b.a,ne zehirli alkolovitler ibtiv nü teuıin edea ltalyan ıefirine, ev 
bir teobibtlr. B• zahirin uui eyledigiodeo önce mlde~io, son- halkını uyandırmağa lüzum rir· 
1ette mevcldiyetl neticesi vukua ra dimağın ve kalbin, .,ih~yet m•keizin hizzat kapıyı açb~ı :z:a. 
gelea bir kırbaç darbe~I, blr bOttln Tncudun sinirlerinde boş man, hatta ondH da fazla, k.apıy1 
bQyQk udmıdir; bQttıo bayatı bir intibab husule getirir; fftkat açtıktan birkııç ciald.lı:a aoara ltal· 
MIU'flar bu zebrl kO•mak vazt. bir zafly~t his l ve 081lbiyetle ltiz:üoa •atomaaa okuduğ11 zsman 
tesiol ifa içlu faaliyete koyulur kendlal gösteren ltlr aksnlamel en kü11üİ; bir hayret, kararıızlılt 
lar : kalp kuv•etle çıırpar, D&· bu lotlbahı takip eder. iktisap göıtermemiı olııluğu takdirle ba-

allilmif yeni kııvvetler olduğa tırlaamık Jaıımdn. 
bızlar daha ıalliaseridir, yüı 1 zanoohrnnıı şey içkinin tesfri!l· talynn ııefiri Grazzi, general· 
esnlanır; l1tkıt bUtQa bu halter 

den b şka bir ~t y değildir. den "bu, bir harptir ve şu halde 
ı·uıaa deallea makinenin nazım. b b 1 L ld 

tıpkı alkolQnkU gıbi Bir eıygiri arp a~ amıştır,. ccvcıttını • ığı 
lan olan ılnir mPrktııerioio L t 1 L y 

kamtılam oc tuvvet vermek v:u.i , aai ve u ram•• unarı 
felce utrımuı n•ticealndea değildir. mille'inden ve oııı: ı durbfn şeli•· 
başka bir 9ey delildir. Alkol Ç•y ve kahve mide usııre. den mutlak bir irı ~iyat beldi yen 
tıpkı kleroform 'fe eterill yap ıinin teairioi n.nltan bloaeonleyh bu sefir acaba cıe hale girmiştir 
tığı gibi clınlei aaabiyeyl met- hazmı gOfleştlree uusurl rn da düşüomiyelim. ,.f'eci .>Jaa gerektir,, 
lilç kılar. Esttseu alkol meakllr (blUıassa tan ) maliktir. SıK ceyip geçebiliriz 
madde1erin terekk'1l>ahna dabil sık veya çok m· tarda i u H!!rp hepimizin l:tilditi ve re 
olduğundan tesui aynidir. 'fek çok sıcak su da yni tP.siri 18. ı o_eralia ~edı~i gibi, derhal, • B.i· 
forkı ltu tfslriıı datıa şiddetli par. şımdi modd olan bu m ş rınc·teşrın ııab11h1 brşladı ve bır 
olmaaıdır. DJktor Legren diyor ruaııt vQcuda ıyi bir şey 11av... yıldırım harbı yapacaklarıaı ilin 
ki: "Sinir merliezllırı 1-.lce uğ· edeceklerine onu kuvveti in edorel.. i?öda~ı vermek istiyen 
rayıoca ne olur'? Fteulsri kıra- bir kııınınıt.till m bruaı ed rler. ltalyaıılar, i~i hafta hıuılut boyu.o
hp oıanc11 drdılu tırhyaq ltir Dıtiıni surette iıtım •Heri nacak' Gla bocııladılctan ıoora, nihayet 
tre.uio bı1şıua gelen •akı ohır. fena uetlceler h 1sule geli"ir. seferherlitini yetcc~k k<ı•ar ileri 
'rreo yilı miıill lılir ku netle MQneMıitaierle ıirml l'i i zor!ıı- ,'."'Ötııreo Yuun orcıuıuaua mulca· 
1;tidıyor jlibi "örUnUr; lırıkat bil ya&ıJar onırırı dinlendlrecçJderi· bıl taarruılariJe kurşılamakta r•
kı.ıvvet treoıa eııuııyctıni teş&ıl •• bllcl~ls faılJ y.ıc rl r, yavaş c kı.oedıler. Bir metreyi b11laa ve 
~cien ea mUtlllll pıtrçanı.ll kırıl· y8v8ş J:ıuyati kuvvetleri ı kay. mütemadiyen ya~an karın Y•nan 
d1&1oa bır ısıAınettir. " bıderler ve onu ıslnıılilik bu· kıtalarıuıa ilerleyışı üzoriade cin 

Bir muharrip şı2rısı, uykusuz u'4, çurpantı, durucu te11r!er yap111akta olmHI• 
b.nırr:~ızlık, ve daha diaer h .. ı na rafmen hıılyao•u, UHD z:a-

Alk.ol, uıvıyet içine konu- tallU1tr taKıp eder mandanberi bazırladılı:ları •e'fJ:İ· 
Jılıılit:CdK. eu wuharrıp mııade- S.ı lllefrubatın ıaz viyette !erinde ~e tutuoaıııam!lkta, dur 
lerdea olrıdır. Cactın sathıuda yııptıldıır..l iatıtmh onlı:nıa gıda mıı.dan çeıtilmekte •evaıa ediyor· 
kllbıtroı&Jar ııuaıuht ıetirir, n&ız· olaadığuıe lHr d Hl teşkil eyle lar . 
Qa bb'Kll\l dıt"-lltıt tı.Huuiuğu H· dıg&ıuıcn k.eyf!y t o 0 bı itıy Bııiuae udar, kötü hava ve 
m•D ştadt:lh oır lıuıınrU!Jll WU· Ol olanıerıo ouzıı 1 dlk.katıni ua:ı:i tartları•• rat•ea Yuaan 
cıp vJur ve l<tt dı.ywa 1'.UYVe· celb yteaıtılldir Çay, .ı:..atıve, al erduauAuo elde ettıfi h•.tutsua 
tuıı körit~ır. Ml'.l•J• ıı&.uıeı kOl, Ultllu ve blltüıı V€l bü.tün mu\'aHıık.ıyctlori uzlHl azadı ya talı 

bu uı.vıao &"• 1ayı JBuhati gışasını ma.ıı~ot:ııbler gıoı oır olışk.unlık hl etmeuız.a şu 1111retıe bulaıa 
ve oır ıtıııtıı\' dOğQrnn ş •J ıer- edeoııırız : a~uıaıru; ııuuıııp .Y•Pcu •• ka.r-

bııultla lttŞtı.IUiUıQııu uıucıp uıw.r. dea Hkl aK ınuyuth Dlr bare 1 - Biiyülı.: oır ic:aparatoslult 
katur • kurmak iadiaaıatla olaD ltalyaaın Zuuuumııaa b.ıir.ım cuçıugQne 

tı.ıtı.ıııuı ıu;:ııseı~rlll ÇOK uluı•Sl· Sehüloz (cellulose vücut askeri bir kıymet oJmadıtınıD aa· 

nuı DUyU1'. tur ııı::bdl:>t ae tıınam· iç111 eızemdır ıeşılınasıDJ tc:mia et.ııııtlir • 

mQr tıtwı~ wc~rnDatuı ÇOK 1'.Ul· Be leul.ll mııae Gbim bir 2 - ltalyan o du .. kırk bin· 
deo fa:.ıla J.a eıır veraaiftir. ÖJiı 

lauumıu.ıılır. liıtnı mıaı eıııuu~ı nokta ou yıycc dtırın il cwldır. 
1$IJIM D1'1 mıdaıı 1 ""iımıda kat'i 

HWiiU .uwı OuUO llllllK Jıi.Uc~y. lı.ısııı110 l!GZli.ll tıo U:>JUUil uıun 
bir fı ·ır vı:rme:ld ı..ıaaieııef imka;ı 

veltıriııı 1u 1ıır, utıırıp •c.ıeweı.U&- lu~ı.ı ~ -10 ın trc yauı vııta1c1U11 
l~rıwı ıııu '~"' yıatıiWayucııı: bır ırtifoıoıu uJtı wıı:;,iılır. Kahn tııır gorül<:Dcıuclltedır. tiunanla benber 

be~ 011 bin ıuıiar uıdutıı •abwia 
bıale ~uyıtr; Vdınaıuı ıuk.01 uı; 1Bgu1 üçuucU:->ll olan sUr.m (cec· ecıııcoıhr. 
llyele;, Qıtrl.>tl ıuaırır, .,üsıc~yı ıuw) lısllti.liL.at:ıllrıthJ duaı vsya a - ltalyaolarıD elioaen, Yu
bunulill M;ıtuı rıtc" "11JP ıç.ıua..,~ı .wılı:;teilır h:ıreKtıtlt)! !!uı;ule J~· oasıistanda yeai oır erdıı teıltil 
Blk.tUl ~ıKarillıt~lll WUlf.tılıtt! Oıall tırWeKe m ıtuf luKulıUtitl lt:ra edecok k.ular i<>k, batka bır la· 
kıtracıaıdcı ouıu~curur ve aı..ata 4ıtaeu DH\:On.. bôele.trıe rullcetı· ı.ıırıo aıuuzam bır ıLıtıyat ıto"
ıavuur. tilr ~111~1 ııJ 1ıtflU dUttıtgı nezcıır. tiu nur.:ıK~Ller JJ..ın. .. tlıi.lar le~ı.ıı edccelt cıereceae boı va.:ub 
lil:l.ll.1"1 ııtpırlO 11Aitt1.UUfıiı;iaıt D"u· aakı Oir wııu r s~llllıuzuo mt:V· vo malze ıgtiaam e~ılmıştır. 
ıer, l.lcaı.dO ı.ur ıuoruııı Yıtklaş cuo._t~Ule teuoıu t:aıllr. l L el· 4 - Aıoavutlard.l ayak'aa-
•••lut 0.4ıtillüü Ml"f ıuır. lö ıt:ılUıUıJ" uıı l.>ıuııuaugu dıuı Dla auy{Cu111 uyaDmı•tır. 

Trabzon icra daireaiaalu 
Açık artırma ile paraya çcv· 

rilecek gııvri1111eolrnl11n ne Blchttu: 
Gay ... tmtokulün bu1ımdatn mev· 

ıti pıahaHeıi, sokağı, nuınara&I : 
Takdir olunan kıymet : 
Vanara köyü 
Şarkaa t< pek öz: e~la ahmet 

çahhtı 4imaloa mavi oğ'la keataa
tia çahlıtı gerben baci o•••a •tla 
ahaet 9alılı2ı 120,0l•O hiHede 
2i,213 biaseai. 
Tapu No. 85 Tapu T. T saııi 938 
1818 M. temami kıymet 250 lira 

Şarkan ve ceaubeo tepe fÖZ 
otlu alıaet tarlası şiııuılca t.rikiaa 
ıarben 1abibi ıeaet ile mahdut 
çalılıtın 12t,OOO hi11cdc 2i215 

' biasesi 
No. 8rı Tapu T. T.Hoi ~jl 

1138 M. temami kıymeti 150 lira 
Şark.aa şimalen balil •tulla

rıadan fıadılr.lıtı ıarbcn durmuş 

eğhınua h•dıkhtı ceanbea ubibi 
aonet fuıdıkhtile mahdut çalıhfın 
120,000 lai11ede 26~)5 bi11e•i. 

No. 87 Tapa T. T. aani gaı 
~lt M. temami kıymeti 100 lıra. 

Şarkın teperöz: Gf lu .Abmet 
veres~leri larluı ve k.11aea aabibi 
.. •etlerin çahhtı ıi•alen tarik.iam 
rarben nl:u9i seQetlerin hadıldıtı 

c~aabeıı tarikiam ile aabcaat tar· 
laaıa ı~o.ıoo laisaade 25:&!' hi .. .,si 

No. 88 Tapu 'I'. 1' uni 916. 
91 i M. teaamı kıymeti JOO lira. 

Şark.ara larikiam timalea ve 
ceaubeu aalaibi ıeaetleria fnuiıkhfı 
ıarben aahibi senetlerin hanesile 
aahdut tar:aoıa 120,010 lıi11ade 
25215 bi111eıi. 

Ne. 19 Tapu T. T uni 918 
5838 M. temami .lı:ıy -neti 600 Jira 

Şar:C:aa sahibi ıenetlecıa çalı· 
lığı ~ımalen sahibi sen•llernl fın 

dı.lı:lıtı ruben duronı4 oğld baae
ai ceaabt.a larıkihas &le mahdut 

tarl•••• 120 tou hi•aa~• 2~215 
biHHİ 

No. 90 'rapu T. T.aaoi 916. 
919 M. te•amı kıymetı 400 Hra 

Şıı.rlı:an sahibi aegetlerio Ala· 
nesi şimalen durmuı e~lu baaeai 
garben tarik.ihaa ccunıboa tar.k.iam 
ile mabd11t tarlanıa 120,000 hiı· 

sod-' 26~ l~ ~iue:•i. 

No. ~H 'fapu T. T.HDİ 916. 
275)-20 il&. tcıııaıııi kıymeti ~00 

lira. 

ŞarltH tepeıö:ı: •g"hı abaot 
fındılllığı ıımalen heoddt rarltea 
kirli otl• hıaua ceauben tariıuaaa 
il~ maluhıt fıadıklıtın 98S60 hia· 
aade 12007 bıs~csı. 

Su. 'J Tapu r. T.aaai Qi6 
9H~ M. \cmaıaı lcıymeli 400 lıra. 

Şark.an ırmalı: şımaleo aablbı 

ıene ıerıo larlı:.ıı cellubea liavıa 

othı fıudı•lı~ı!c mahıuıt hndık· 

h~ııa 98.)IC.I bıssede l:ı!007 ı.iaseaı 

.No. U3 'f apu T. T.ımıi 93'; 
7J47-2U lıl Teaıamı kıymeti 

T Ü t Ü D wüL~K liil'. oır .:ıcı lOlr '" lııoa- • ~ 801j lira. • 
TiltU.n oer 1uwıı v• her ıı

aıra LiltlUti u p D101t:U c" JU&&altUUQ 

ııııı.uuaı .u,ır .. _p ~Ot:u u1r zı.au:ıı 
a-.b.nır. Ztıtllutırı o 0111.ı:ectı ku y. 
V6trnaır k& UUlUll nıayac UZL&V 

lart v11 UUlUo •1tslc::t uodaJ& WU· 
teeııınr ve wuıtısı:ıp 01ı.ır. tilD•· 

eııaıey&a uzvıy~uu n•1•t1Jel v~ 
lllU"•V'i&llt=t kı.&VVttUai uıaıt.ıp 
la&1auı 11••t•1ı&a lllÜ•lıaıt ıulıU' 
Ve lhHldUl v-. •JUi lU.IUf4a(UU iU~ 
leılirır. Ou• uaupteıa 'h•a .ıuu& 
HU~ ltUJlUll uıu,r .. ı YllCı.&U• &o

Ur-.r•i: lulıliilAI ,.:\11" aer. ay ,)'llfll· 

t• llWV~tı<hır . .L'UlUQ 1Ç•e1. •&:cı 
V8 üOgaza ».urULLll Ylıl •u Du llAııl· 

ai yuıuılw:ıtı .k.ıtU Kı;t1&1&"4igın 
Clea ».u v Vtı Lll 1~1'.lhırı Wl.lractta t 
liıılllilllr. 

Çay ve kahve 
Çıı1 ve k.ıanve Vd uı.uılara 

beııattr cli&ttr •Uae&olllıttr (JiO· 
la, matd, k.•1'1, k.ıkau) blt•r 

l&llai lllUJıt dt&UQ!r&eı. Stltt'1 

"uu,eyn luK.ıbaı; yapu. Seuı;e. Buıün 2örütıeıı umumi vazi- Artıcmaoıu yavılacıt.tı yer, 
lor İ1>e ınuı Y.fluOlr; ıçhmoae yete ~eıınc:ı : Huı:ıun, §iwal Af· gUo, Sl'.lıtt: 
UUlllUüll lılt'ıiUh.1.:6 .YtıllUl tll)'i.ııi rıkasııuiall İlı.lisat edilecek bir kı· 'l'raC>ZO.ll icr• daıre&iade ı~ a 941 
m.ıu.ıı.ıeiurio 1>11rlıi kuıra tt.:lı.ıjü· sım İ•iılı:t 1ıtuvvelluu1111 ae yar- cuma günu sııat l.:> de 
1~uoe wuı1ull ı:ııılrnyı geuuı·h~r. dıau ıl~ ltalyaı.!ar.ı.ı Ar.ua•ıuwıX.· 1 - !ş1u gayrııneı:ı.:u ıorıo ar· 
Vucuuuu.ıu:ııa luyınetu tı.ı:wır t.ıD çekıuatık mec..:>urıyetinae kaJ. tırma ıaruı.ame .. ı 12-2-911 ta 
verttu waruı, ııııpısuö.k, k ... r ... vız, k t - 1 ... rıbıuden ılıı:>a.c:o 9ıv-6~.'.> .No. de 

" u ma taa ıbare uıdutuau ıoy eme11o. 
l1tn11.ua ve yııl} bc:bı;~ıtırlu l>lf\:ü· mu.ıııkuauuc • 'I'ra-.zon icra dam:sinac ınua)yeo 
ğlıl liJUl ~ ıu.uuııa wllli.e mel r--------------1 aumarada l:ıerk:esın fÖrebilaıeın ıçıa 
D.ıtııııt1'. sUpı.Uitıl~rıdır. v 1 d açık.tır. llaada yıı:.t.ııı olaoiardaa i 1 ô y e t a r e tazıa waluillat ıaımak ısley~ııler 

Çiğneyıniz işbu ıartnameye vo 9i0 -öJ:> ...... 
1 l H t• d ttosya numara.sile memurıyctımıztı 
y bil llıızuu ly1 lııc ç·eaa- eye ın en : murac..at etıaehdır. 

Dl\-ii" luLid.ır. ljt \. 1g eUı.tıK 1ç1u L - Artıraıaya işfaalt içın 
k .ı lskenderpa~ raahall0tiod~ Ka-JUm~a gı a. ret Stırtıerı.cı.ı 1'a· Jukarıda ya:ı:ıU k.ıywetıu yuzde ye 

t ~ •a·1ı•"C1J • i racı o.t-ıu Gül Atıai• ka.ı:aoç ver· rış arın"• • .. ..... r, ~ r.ı Oilhır ,. yi ouçult .oısoı:;tıodc pay vey.,. mıui 
Ql~aat .. ıı Ktôaları lı ı~mldlın~re gıımıdea olaa l ~4 lıra 8l lı:ıır•ı bir baoltaaın teminat mektubu tev· 
yuuyıta UrdZ ll ıaucıll eJ1Urlıır Dorcun•ı.ı temiai ıatifa,. için aaez· dı edıleceıı.ur. (U4J 
Ve ll,Yıll ZUWıiUd!i da iş.ıeruı kür mahallede vaı...ı oıu.p b•dudları 1- ipotek sal.ııbi a!acaklıl;ula di-
lulıd~lif v~ U1.Ulılnfn<alıilil8 au nıı;. olbaptaki artırma itatıdıDda ya:ıah er aıakadarlarıa ve ırtitalf. bakkı 
UUtl tıdurlt'r. .MiCl~ülD. dl..:l"ri b b O ı.tt. L· d aabiplerının g-ayrimoakul uzcmade 

... ır ap u-..a ı acı tarı.ıa •• ıti· k.i haldarıaı nuıu!ilo faız va mas· 
Ol&llıtWiJ&aelıau •'l'•uewe i..ıı a(Jzan ıı d ı'tı"b e · 'ı - dd t 

• • v • .. ıa oıa aı o ... " ırun mu • . rafa daır olaıı ıddıalarıoı ışbu Han 
l9ludtıa yapuwıaııaır. UJıuwı "U' ı ı.. t •-

u e aıı... aı ırm .. ) a ç11La11uuıftır. tarıbıaden iuoarcn yırmı 111n lilD· 

IW'ttlht aeuUC!lJuır ıu y1yııae1ıık.· lsteldıloria Vilay t ldar• Heyeti· de evrakı müıbıteiord• birlıkte 
ler Mitzd.a .uu~uQı.ır çuk kılırs&a ne müracaat eylcaı~leri illa olu•ur. mHaııriyı:ti.ui:ı:c: bildırmcfe,ı ıc:ap 

Ark.uı var - 1-1 1~11 •••ı aM4• ~tlıi1iit& \1. .. 11 ıiel• 

4 - Gösterilen rüode artır
maya iştirak edenler arbrma şart· 
namesini oKuınuş ve lüzumlu mı· 
, .. mat almış ve buDları tcmam•D 
kabul etmiş ad ve itibar elaaurlar. 

5 - Tayin edilea ıamanda 
gayrimenkul üç defa bağrıldıktan 
ıonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli mulıammoa 
.lı:1ymetia yüzde yetmif beşini bul· 
mu veya satış iste1enio "alaeafı· 
na ruchani olan diter alacaklılar 
buluaupta bedel bunların o ıayri
menkal ile temin edılmiş alacakla· 
rınıa lbecmuundan fazlaya çılcmu· 
•a ea çok artıranın taahbudu ba· 
ki kalmalc üzere artırma oa gün 
daha temdit ve on uocwgüııü ayai 
Jaatta yapılacalt artıraada bedeli 
Htış iseyenin alacatına rilcbaai 
olan ~iğer alacalclılaru:ı o gayri
oıen~ul ile temin edılmiş alacakla· 
.nıo mecmuuodan fazlaya çıkmak 

şaı tile, Cll ÇOD artırana ihale eai· 
1 r. Böyle bir bedel edilımezıe iba. 
" yapılmaz ve satış t.lebi diitor. 

6 - Gayrimenkul lteadi•iDe 
ihale olunaıı kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ıhale kararı feıholunarak. 
kendisinden evvelen yültsek tek
lifte buluııa11 kimse aızetmiş oid•
ğu bedelle almağa razı oluua oaa 
ra:ıa olmaz veya buluamaHa be
ınen on güa müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok artıraaa ihale 
edilir. lıtı ihale arasındaki fark 
ve ıeçen i?Ünler içın yüade i teıa 
buap olun1c!lk. faız ve ditor za
rarlar ayrıca lıiikme hacet lr.almak
ıızıo meıııurıyetiınizce ahcıdaa taa
ıil olunur. Madde (133) 

yukarda göıterılea Gayı imea
kul U-3-941 tarihinde Trabzea 
icra mem~rlutu oduında iıb• 
ilan ve gosterılen artırma ıartoa
meaı dairesind satı!acatı ilia ol•aar. 

ilan 
fralJHa Asli11 Haluık.haki•

ll~iaoea; 

lstıınbulda Kumkapuda lı · 
kele e .. ddeblnde Rızeli Durmuı 
aıi dı..uıaoı Hızell Mtııı:ıutuı Mu-
tıoza vekıli Tıabzo• ~11roıuıuıla 

ka7ıth ::ialila Zı.kl Tuıtekiuia 
Y eau anuı maıoaei zir llariyHia
deo Y elüao11u Ali vereııelul 

Celal •e ü .. aııı ve Rıttım.1 aie7a. 
l•n1ı1e ııs.omt:ıt eylecıtıaı alıtcak 
dav111ınadu &olayı ııa.arılaa da· 
vetife i.ııeri.H lkımetgllu ••t· 
hal oltlıı Rallmiain manumeye 
r•l•asl veya blr ve.kil göaller· 
wesi halUmıdnki davetiye Tra~-
ıocd11 çıkau Yeoiyul zar.etealaia 
16 iı..i11.cL teşria ~40 gUa ~• 

274ii sayılı 111ıısb.1111le illa edile
rel[ hı)'lu ıu11nııa 4l3-1~-~40 

puartesı ~cına sıut oodı mab.
K.eweyc geıoıoıu llHIJ.ilr U•ntta 
uitdırııınıf H muwaUeyh a..z. 
-"Ur ıuad.• mab.k•••ye ga1111e
dığtMdcn hd.:k.ıada aUtteh11 
gıy p karımn•ıı. ı llaun tebiii1.ae 
&ııra.r veruwıo ve aıuna~ewe11 
Hl ıubat 9H p;ıurlesı 2ıın11 
ıut cıu~aZ!l bırnkıhıııt olauıwı· 

dan nıezllQr güiil Ye ıaatta Hıtı~ 

wıoio mııı lı&e&aeJ• celmeıı ve
ya tür vuU goı.ıaı.trilUtıll aksi 
t kdirae autııı.k.emeuia auaa· 
ıi~y.b .tıakluadii gırat>ıuı r117et 
otumıcaaı leblı& 111 • .ıkaı:ımıa kaua 
olmak uıere 2nete iiade illa 
olunur. 

= 
Tereke satılacak 
l'1abıon Hlh buk11i: ha

ku:ılltıad•• . 
.K ılp ıek.tc11indea •otat eden 

Trct.L oda tiRlu hıuıda Yalla 
mul.ı cırıtuinaeu thıııu.ı of.Ilı ~ı:s • 
yaşı ı ı Abdurrcıit Bvı5Denıa 

tote .sine filaU.k.eautco el k.O· 
lialwuşuır. Alac .. .ı.. ve borçlu!~· 
rıa t ı ıuı ıııladaa itıbıarea lnr 
ay ıçı ae mıtık.em••ize ,bllmu-. 
raoa .. L uynlerır.tı ıcra ettırmel•rı 
a~si l K.lırd~ 1ıı.ıtialar1nı• uau. 
lli al utlUi)'SCll'I '*' m.QllVlifr&· 

Dlll 1 i. aıı:ıcııa 111ahllemece aa16'· 
şuau.ı Jıguıaao ıuınuau lıll~dı.11.1, 
niu c .>-i •• wt.ı.ddııu . ~ vclbiııcı 
mtrıu:.cJlllrl vana tarılıl uaadaa 
ıtiı:>a t u ııç li'i içlrıff ı ka.rnmeı:ı 
rııutı.u .. r veaıiikl• mıalık4iuaeıai· 
18 muraca.tiuı aksi tuaıraı 
111et1·,tı ... it.ıııa huuıei mal17e1• 
ıa~1aı ıittti' uaa ııuıııu, 



!Seyfa 4 Yeniye! ----
Muamele vergisini vermiyenlere 

ait ilôn 
Defterdarlıktan : · 

3843 numaralı muamele Tergiıl kaHno muclbicce 940 mı- 1 

li yılı lçlade Jttptmlao yolclemacıa muamelA Terglslnd~n muaf 
olup karneleri imla edilmiş olen bir kısım mQkellefler knrnele· 
rint almamı, !ardır. 

Bu gibi mokelleflerin işbu illnın gın~~tt:d çıl<tı~ı gnaon 
erte 1 gQnUodeo ltlbareo bir ay içinde mUracaat edip karneleri. 
ol elmadıklarl takdirde kanunun 62 lrıcl maddesi hlkmOnc teT 
fık&n karnelerini rılrno ya kadar ın.ueflyetten lstifadA edemeyerek 
kendilerine resen takdir ıureUle Yergi tıırhadllecetl ilan aluour. --- -

istimlak i 1 ô n ı 
Belediye Riyasetinden : 

Yeni Ltse binaıı için Maari! idaresi namını iıtimltk.irıe 
knr r verllen t puaun •remmuz 318 tnrih Te il sıra numaruın. 
da multaYJet ve Kııvakmeydın manallesioda kahı Memiş otlu 
Emin vereselerloe alt Qst katta iki oda, bir sofa. zıtmln katta 
iki oda. bir al)fa ve bh bela, bodrum katta lılr ııhur, bir oda ne 
avlu lçindo mü ırerit bir mutb1k ve dıvarla çevlrıh bir miktar 
bahçeye mnntııhap ehliTukur tarafınıl •a (2200) lkibin iklvllı lira 

Yine tepuouo (318) tarih ve 5S DUlllaraııada mukayyet 
Memiş oğlu :r~min veresesfne alt (1494) m tre murıtbbrıı 39 de· 
simotre murabb ıed11n ibaret tarlanın bEber metre murabbaına 
(50) kuruştıın (747) llrtı 119) kuru~ ltıymet t<ıkdtr edildi$!'l alSka 
dıırlerm mahlmu olmak nzre lstlwlAk kuaroamesioe tevfikan 
ıeklz eOn mllddetle llAo olunur. 

Belediye meclisi azasına 
Belediye Meclis;nin 14-2-941 Cuma günü 

aktedeceği içtimada müzakere edeceği 
mevaddi havi ruzname 

Gayrimenkul sat~ş ar ırrnası 
Vakfı Nev'i Mevkii Nosu Muhammen kıymeti Mov l:kat t n innh 

Meaapaş:ı Meğıızn Mumhane OaQ 

.. .. .. 
,, .. •• 
Vakıflar MüdürlUgilnden : 

.53 
54: 
65 

Ltrn K. 
650 
aoo 
600 • 

Lira K. 
48 76 
22 10 
45 

1 - Yukarıda evsat'ı ya:r:ı)l bıyrlmenkullorln mOlkiyPtleri pPşln p rn 1 " s~tılmıık Dzere 
10-2-941 tarlhtrd n 3-S-9H günQııe kııdar (20)gUıı mtıddelle çık nrtırm y konulmuştur. 

istekliler her gavrimoakul fçio tebmln edilen bed lln muvr.kk ıt temin tım a tırC'18 gOrılln· 
den evvel Vakırıar idaresi veı:nesloe yatırmağa ve kol'I ihııleyi mut ak.ip h deli ilınleyl defatcn 
vermeye mPchurdur. 

3 - lşbu gayrlrue ıkllllf J ·n •~al'I ihaleleri 3 -3-94 ı taallılne mn adif Pazartesi gOoO S88t 

('5) dfl yapılncağıodnn istek ilerin satış şartlarını unlamıtk ve pey sOımek Uıt•re •> glln ve saatta 
\Takıfler idarPsiode mOtı>şekkil komisyooı mllracı:atları lliln olunur. 1-4 

il gaynmenku 
Mahalle vey• Sokağı 

k5yü - --
Tuldurçayı;M. Kestacclik 
Ki!lıuııa Köyü 
Boıtepeibali M. Manastır 

Cinsi Tahrir 
No 

Torla ma Hı. ve Ha arsatı 
Kıliıe ve mektep araası 495 
Tartı,hcce,tütll11 damı ilti arsa 

l;t;svıılt M. Oolao~la Fevkııni ve talıtaoi mağaza 4 

Defterdarlıktan: 

Kapu M"tru' e 
No. No. ---668 2 

52 63 
5!1 55 

41 

satışı 
Mesaha.tı Mub mm~o Kiy. 

M. 2 Lira Kr. -- ~-5---

214~1.50 760 E. 
182;) 25 M. 

181,l9 3125 M. 

57 45 750 M. 

Yukrrıdıı cins ve cvıı:ıfı yazılı gayrimeııkuller açtk artırma surdile 15 ~ ın mücl tl sat a çıkarılmı~tır, 
lbale 12-2 -9 '1 tarihine müudıf Ça•şaınha ıüoü sıınt 14 da y p leca~ın<ln l 1iple in yevmi· mez 

aarde yüzde 7,5 teminat ak:çalıırile hirliltte defte darlık moltamındn toplan c.ılr lcomi"voıı"l mürrca tlrrı 4-;f, 

ilön ~~~~~~~~ 
Tapu sten muhııfızlı~mdan: ~KÖY ve BAHÇE SAHİPL RiNA 1 
Yomrıınrn Zıızenn kövnnden ~ Fındık, Mandalına ve sair bi1cumle ı 

vaki tapunun ln8S }" lkl ma ta ~ 
rih ve 186 sıru ııo. sunda tnma 

1 
meyve ağaçfarızi 

mı ı~ hisse ititrnriıe sekiz his Bol, lrı, ab·ı· Kokulu ı 
sesl Köse o~ullon H" ·au ve Ali ~ 

\ - 1939 malt yılı katı hesap cedveline dair bQtçe enen beouo lsmııil ve wllteb \kisi Zu ı M ı 
meni aıazbataiııaın tetkik ve kttbulu · bl oğlu keıimesı Zıaet t;ıotl eyve Vermesini İS erS OİZ 

2 - Müstakbel imar planrnın tetkik ve kabulu Mebwtt ve yngcı oğıu kerimesi 

1 S - Tenzili ıazımgelea Belediye vergi Ye reslmlerlne Hıtfııe bint1 lımıaııl uıtwı ruıda Sizin için hususu hazırlanmış 1 
ait bOtçe encnmer.i maıbataları kayıtlı m1.:zru dımeklo maruf r:l' 

4 - 1940 bntçeıiode mUoakale lcrıı:ıı, ve sair evrak . tarerıarı tararoyo )uğci oğıu ~ g 
Belediye Riyasetinden : hududu vq kabaa ve ıııri ııun il ~ 

ma .allnü sut (14) de ekse ivet olsun olmaııun Rktedec~·gl içti. rmdııki oır kıta ç yır ve bıu~u ~ 
Belediye mecllsl yukarıda yazıl& movııddı 14-2-940 Cu He ın hdut b ş dönClııı mlkd!t· 1 

mada ınnıakere ve karar allma alac~tmdao ayoı gQo ve sııatta karlyesiuddn verJlen tnstilui ıl J ~ 1 
Meclisi teşrifteriniz rica oluuur . munııutre nazrrttn bll'>:> .. dıırJar ~ 1 
-- kt udi artılarında ve sureti gey il 

Trabzon T anm Kredi Kooperatif r• re.smtytdtı mezkur guyciwen· ı 1 
kuıo. tdıik ve tusıın ederek 

Ortaklar1na ait ilôn H:ıfazuyıı lııııoet ed~u lnsmıu bU· 

dudu .ş.ırk u yagc• oğ u flOdJıt· iBe. re. k.et m. arka H-1 tipi gübreleri-~ 
Ziraat Bankasından : 1121 2arben yoı ~ıcuıHun .)iigcı 1 il 

YOksek vekUler.bey'etlniıı 'fnbzon Tarım Kıedi Kooper•· oıtu t;tıJIU vu ceuübeu JrWU~ 1 nızı şımdıden mutlaka kullanınız 1 
m ortaklarınn bir knl!lylık oim k nıere eski borçlarının on se· 1 ılu m tıdut ÇJlıllK. oıartık göıs· . . . . 
n •ye toksitlendirilme l b k.kınch vermiş olduıiu koraro l!ıtiaeden 'ı tt:ı·ıten ve ıurazııyu t.ıt oH1ugu Bu mevsımde ıstımal edılen gübreleriniz 

v .,r ,1 . 939 8cııeşııan bu gayrimeulıiul ıııtız· ı 1 k l d" · ı yopılacak t~"sitl_ea 1ırme 9U:~ !m · 68•1d dseaesl ımnuadıt biltiiti bum Hııfızu 3~.i ıscue:;ıucıe narı ağaç armızı uvvet c:n ıre c ğmden hasta-
bslde terudıt edılm ş ve tv senesı en a borçlularrn bu odan 1 1 L l k · · 
istifade Qtmedlklerl görOlme~le en son 30 Nisno 941 tarihine ka ceı:ı ve suretı cayıi resrn yede 1 U< ara arşı mukavım o ur. 
dar son def bir dab temdit olunmuştur. Bu tnrltıe kadıır or- öOO kuruşa tlıslırısw ~ğtU Kazlına Bereket gübrelerin en kuvvetlis· olup 1 
ta larımııın Trabıon Zırnat Bank&MI blnıısı dakı Kooperatif BU ıntmış oıuugu ve K ıımaa oa 4 J d h b k •• b • ~ 
rolarına mür~caatta buluaerl!k ynpılıtcak muımo1eyi öğreameleri mtnll oısuretlo ınüsteıuıı:ın ~es- yı o a aş a gu re ıstemez ~ 
'1'e bu müm deden tstl(ade etmeyenler bokkıuda kanuni taklba· cılıni Luıep etuıed~ o~uguu u~ Satış yeri . ilJJ 
tıa ka '1 olarak tatbik olunacağı köy ibtlyar hey\~tleri vaııtasile mtızk.Ur g.Jyriwen ·uı 11 sure ı · . · ,.._ 
tebliğ .edlldlei gibi uao dıtbl oıunur. t111>arcuru tıııkkıad mabııUen Kitabi Hamdi V Mahdtpmları ıl 

tahkıkot ZıSpılııcııktar. &1 

I• t• d t Yukarıdtt bnlısl geçen iş ~~~~~..:.ı ~S~~S~'mıli~ 
Ç 1 m a a av e hıtkltt~da gerek hlSS0Qarlardon 

ve ııerokbe budut komşulurıo-

Y api onarma işçileri sanatkirJar cemiyetinden : doıı veya hıuicen tur hıık ıudla 
Cemiyetimızirı yeni sene idare heyeti intihabı 8 ve itirazı oıon 11r varsa utbkikıtl 

Şubat 941 toplantısında eAserıyet teşkil edilemediğinden "uau orıand 22 -cı-ı94 ıu taurHıtne 
. · - - tesııdü e en uma g n oıa 

tehir edılerek 75 Şubat 94 J Cumartesı gunu akşamı saat nul inda bulu acnk. olao weınur 
20 de cemiyet binamızda yap//acağrndan bilumum aza· veya tahkıl\.at guoü ne kodor 

nm oününde cemiyete gelmeleri ve kayitsiz azalarm ay v11kl llirıııh1rın vtısııiki reswiye. 
ni güne kadar kaylflerini yaptirmaları rica olunur. ıerile bırlik.Jc ttıpu sıcıı uıutıa 
-- --- fızhğıull wUnıcaat O)iemeı~rı 

Okun-ıa Kursu aç_ ılıyor ,_wı·_· u,u_cur_. --

Heyeti umumiyeyi içtimaa davet 
Şehir kulübü riyasetinden ; 

Kulübün 1941 senesi yeni idare heyetinin seçimi 
ıçm 4şubat 1941 safi gümi kulübde too'anan azanm 
adedi ekserweti teşkıl evlemediğmden nizamnamenin 
/ 8 nci maddesi mucibince ık nci içtımc1n 15 şubat 941 
cumartesi qünü sııat 6 de icra kdmacaqmdan urnum 
azamn yevmi meıküra'e kulübe gelm 2 /!:ri rica olunur 2-2 

Zayi T astikname 
He lkevi Reisliğinden : 3~" ıtentısı Trabzon tdooi "'===-====--=-=--=-===-...... ~ 

Okuma çagı dışrnda bulunan okuma yazma bilme· ınektebiı:in beılaci sınıfı~deu 40 Lira m a aşl 1 
Ye

nler için Halkevinde bir Kurs açılacaktır. Bu kursl1 a!dıjım 1'ıısıi~oawemı :ı.a~l et. 
tim. Yenisini 11ı:ıcagımdao esk.t. 

devam ·etmek isteyenler h~r gün Ha/kevine müracaat alolu lıllkcnll oımadığıuı Uia B 
ederek isimlerini kaydettirmelidirler. eylerim. ayan aranıyor 

Yentcumıı mahallesinden 
Mağaza icar artırması @Urcu oğuılarındao 

E 
Hıırı~ Mustııf1t oaıu 

Vilayet Daimi ncümeninden : Ali Kemal NQ 459 

Hu&usi Mubasebeain Nuhittio mabılleııinde yeai' aokıkdaki 39 '-.;-;=.;:==~==-~---~-===-ı 
No: lıı aaalaza1101D sabile İc!lr bedeli olaa ~5 hra üurinden artırmıfa 
çılcırılmııtır. Muvaltkıt teminatı ('il~) lturuıtur. 19-2-941 tarihine 
ıatan çarşamba ıBDil ıaat 15 de Viliyet makamında toplaD•cak olaa 
O •imi Eacümcndo ibaleai yapılıeaklır lıteklileria •ankkat temiaıt· 
ı.''"• •1tiıaoaı •tir•ouU.ra • 1-4 

v••••- •""•_,..,...,. ----·' 

Yakında 

·Çıkıyor? 

1 ,, .. 

Hal kevi reisliğinden : 
Ha/kevinde tevdi edilecek vazifede çahşmak üzere 

Ortn derecede tahsil görn üş bavan almacak ve devamlı 
olarflk k1rk lira maaş verilC>cektir 

Talip olanların her gün 6aat 7.5 den 76 ya kadar 
Halkevine mOracaıtları. 

......._--.. -- - ..y ,. -· ---
. ------· 
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