
e 

ıı· 
D 

at 
ta 

,. 
" 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

tAH~·y~ IA ~UHAftfthtl 
aEKlll IO~{nl ICULAKSUZOÖl~ 

CUMARTESİ 

22 
ŞUBAT 

1~41 Siyasi Gazete · 
~=-~~~·~·~~--~--~---~~-~ .......... ~--=-:~~~~~:-.::::.:::~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Halkevlerini 
9 U(lCU_ 

Yd 
H.ıkpvlerimiz yarsa 8 

ıeııelik faaliyeti\li ikt:A,_l et· 
mit ve 9 tıncu ı> yıl mesaj 
d r .. i e gırmiş bulu~cak 
tır. Bu münasebetle 379 
Halkevi ve 141 baikodasın· 
da meraıi111 yaP,ıf makla be · 
ral>er ba arada bu yeküna 
katılan 4 halkevi v~ 59 
halkodAlınuıda açıy,_ ti 
nacak tar. 

Halkcvleri l,kf?ÜD 
içtiaıat kallunma'1Hla ltüıpa 
vatandaılan bir sıf al 
tında toplıyarak, ~pa 
baıarak inkilap mevzulan 
üzerinde fi~i faali1ete sev· 

inci• ~iltlr ..... ~eleridir. 
Y •nın.n •11 Püyük: kabi· 

liyetlerine buftlnden olgun 

latma flr1at YA imkinlarıoı 
vereıa, inkilip, ilk li•ü ya
yan yotiıtirici had~ yµvala · 
rıd1r . 

Halkevl~i, milli duy~u 
ve ilaliraıın daima inkillp· , 
çı kalmak mefkuresinin her 
\'at,41daı dı~~itDclJ daha 
~erin manada k6kl!Şmt:aine 
... olaa bir yerdir. loki 
lap bed~flerine topluluk ha· 
liııde timıek ılr'atile inme· 
niıı ve daima cidiJci kal-

~-- iaaaa luı•vetilli •t• 
•Yan Jeıine Yarlıktır. İlim 
•• d . • 

IDe enıyet yolullda Tür 
kn._, Tlirldllitiıı yükıe!meıi · 
ne •çılan bitün ıümullu 
maıaaıile ~lk<Wlui) dir. 

İnkilip biinyeaiDiD ke 
1Dallqmı1a Yoluacla bağrın
daa doğduru Partiıinin ana 
J>renıiplvini Y•yao vatan. 

- r~~lld' 11uİli cidil 
atefiai alevlendiren baıiret 
kabiliy~t · ni jnkiı f' ettir,1;n 
hakikauue laak dedirte~ 
ilikti kayaaklarıdır. 

~iirk miUetiniıı dünya 
~ClJJ.lde, üzerine titrediai 
bir · ti • JÇ ll&i davaıı vana 
onwa eu kiiçilk noktaluına 
kackr ~~~kukwıu bu k•y 
naldan .bekliyor. Ve bu kay· 
naktan ilbam alan vatandaı · 
lar .bu milli davanın en te· 
JF.fli .-.dafileri ve daima 
~icMlele iatiyeıa bu lıayatua 
JlD• eG t•refli yolcularıdır 

l 1J;.aöv~.İ! üt~ 
•atan KÖfelerinde birer ha-
J t d....._ •e bu lll&nida 

Jliluek kıymeti .ıllr&k 
Ula vatQ..1- l 
t ._ · ~t uın muhab 

••ynalrı ol ~H 
· 9 • •n •llte•le~ 
n 'Ulclu Jıluu laararet~ 
kutla-.1ı ea l&ri)ı bak· 
mııdu, 

Gı•I 

ş 

v· y dahilindeki Halk evleri · izde Ksnser, 

le ' sil ve Konferanslar verilecektir. 

lacaktır. Yarınki P-nzar günü 
Halkevlerinin büyük vazife 
lerini gören Halk:odalarınıa 
da yıl dönümü ve ayni za 
manda ıyeni açılacak Halk 
evJeriahı ve Hpllkodalaımn 
a ç ı 1 ı ş ı n ı kuUay• · 
cağımız milii bir gündür. 

Sevgili vatandaşlar. 
Memleketimizin içtimai 

.kalkınmasmda hilJllet gören 
müteaddit ta§1f ilit, muhtelif 
kollardaa maksada doğru 

yürür, Halkevl~ri bu_ol--=a=r~="'""'s y;p;..:.:~·t:!;:· ============= 

Haikevitniz Fındık piyasaları 
Elmde kıvrılrmş bir ka Bır 4ydan beri fındık ih· 

ğıt, gözler/le birısmi araştı· raç edilmemesinden dolll}'J · 
r1r gıbi etrdfm bakman frndık piyasaswda dyrgun· 
-ıtöylu bir Kdilıncağız kapı· luk hiss~dilmF!}~ bailamış 
dan çe i gıi'di. Bır an ur· tır. Bunun da bllş/Jca se 
au. ve ~onra 'ı/Jıt eıııe kagı bebi fmclık tüccarlarmm 
dı uzatuk~n ötekı elite de ellc11nde fazla stok b'!lurı 
kapJya y'aktn. oturmuş dJ. ması v~ gelen malları mu· 
ger btr kadını göst~rerek : b11)'1Ji1 edememelerinden ile 
Onun ha$ta. ve kagıdın re • ri gelme'ktedu . 
çete olduğunu söyledi. Yut· Bugü11 borsad~ eski ka 
kunuyorau. Rrtık ı u s9)'- -;;;, " u 'itmaı'k IJ Vd yeni 
letmıye lüıum yoktu, deıdı fwdık 16 1<uruşa kadar mu 
anlaşumı~tı. Derhal ilaçıilrı bayaa edilmiştir . 
temın cdl/di. Bır yığm du3 Ju hdf ta içmde limanı
ve gtuıermde ikı ddmta mıza gelecek lllman VdpU · 

minnet ıfade i 1.. ruua ı 2e1() ton iç verı!~ceği 
Bu b1Jsit hadise : Ha/.. sof enmektea1t . 

kevçılerin. yetışetJııdıklerıne. hıt o!arakyurur duymakda· 
en kestirme yoldan nDsıi yu . 
yardım ettıkıerinin güzel __ ........ ..._ _ __.._.....__l __ k __ ı 

. 1 9 Uncu açılış yı ım ut 
bir örneğı olduğu kd'dar. 

1 
h 

1 
d·Aı k t _ . . j amaya azır an 111 mız u -

Turk ınsaqımn. kadırşmas sal Evı.nizm çaıışm11ıarmı ruhunun da en ıçli ve hıs/ı 
bir ıf lldesıdir. 

Bay Sükütmin adı gibi 
sessiz ve asıl mesaıslie 
bu gönüllü/ar actJfİl'fda. do. 
yuıuc:u b:r intizam, verimJi 
v• ümltJi b1tçalışma ahenk 
ve disıpllni y/ll'atllmıştır. 

Daha ilk gününden itibaren 
mey velerini ver"!eye ba~lf · 
mıı a/411 bu ~11/ı~malar111 
her gün bir az daha inki111f 

UJiino olglUllflbluıa ıı 

övu ken: onu övmenin sev- ' 
mt.k olCJygunu ve Halkevini 
.se• t:rim dıye bilmenin de 
bu yuvaya miJddeten ve 
ma11en yardım va alaka 
göstermeltla mümkün bJi· 
ıurıdiJIURU if4d~ etmek /a . 
zımdlf. 

Hay.dı Trab~plu: gönpı
lüler ocalmdaa sevginin 
ve allk11nıp f H_sunklr du· 
mani dtıft• Y/Jkfll.lip. 

J, a. 

Halkevlerinin 9 uncu yıldönümü münasebetile 

23 - 2- 941 paıar güı.sü saat 14,50 de 

e:vimiz ~emsil salonund& yapılacak 

törene sayın halkımız davetlidir 

1-
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Su Tam Bir Devadır 
Salııın baatahklu bllb11sa tezyit eden bir emolyf!l mufliu 

bayıtlyatt ılifiyete duçar olup Q"u veya ıapabıdır. Vocuds ıo 

en 11 bir mukaverut göstere· zumu olmıyıın botnn hararetin 
bilıa klmıeler kln teblikelldir. yftıde 91 i 711nl 20ada yıııkıo 
C!lraumlar zehirle dolu YOcut- bir bea11pla, 2500 kslori ciltten 
hrtluı bOiltndıt&ntlaa 'fQcut ıe · lntikııl, lotia vıya tebııhhur ae 
hlrlınalş bir hıılde bulundutu tlcesl çıkar. Clld"mlzde 2- 3 
tıkdlrdt baricin cO.r•umlurna milyon k.lçtlk terletici gısddel@r 
kartı kendlal müdafaa için pek sa711ır kl bunlar blı farkını 
f eoa bir udyettedlr. Yarmadan yukarda ıö1lediğlmlz 

Su temizler gtbi lftkrlben 3-4 UA ı lltrıt 
Sıı tebiıltı çok ltQ} nk bir su def va ifrat eden bııkiki 

rol oınar. Jıtır hllJ'Yanat ister lağımltırdır. Buna blssoluıunıJ•D 
terleme denillr. Sırasıoa gOre 

nebatat ırnıtiarıudaa bangialne hararet veya beden bareketlt! 

-
En İyi Radyoları , Er 

Ve En Müsai 

hven Fia la 
~ 

Şeraiti Ancak 

Radyolarımızı 

Almayınız. Ak· 

1941 

gö med~ 
lôtörlü v 

Radyolarımız ae -

c 
A 

u 
vo 

reyanh 

ın i ş tir. 

., 

ınensup olursa olsun mtttea111v rile ifrağ edilen su miktarı be 
mablQltıt ıusuı yaşı1amaztar. l!recek Te,,a cilt oıerlode aka. il 2 A t m • f "k · · ır.i'f ~~ ~ 
Su bedenimlıla slklelfoln 7-10 J Q.. - ır eya ış ıra ıçın :ıii:i ~ ~ Uıi:' 

c:ık bir dtirecede çoğnfır. Buna d..ıkarıda vazıh kıymetin yüzde ye ....., 
1 

ılal &rOsterlr. VOcutlan bergDn ter denlllr kl saatle aOO--lOOo I 1 di buçuk niabctinde p y vcyb milli ~ KÖY B ÇE SAHi' LARJ A 
çıkardığımız kl!IWID yerlae der· Silrmene cra memurlu:uodan : bir bnnknmn tet?Jinat mektubu tev· ve 

arama nrabılit. T~bahhıır eden A le • t ·1 
nıl 7eulsl lkamu oluamıılıdır. .. çı r ırma 1 c pttrııya çcv dı ~dılec"'ktir {lı4) 1 
Vııoutta mcıkllr IU miktarı bu su vllcudu ıoauktur, fekat rileeek. ~ayrimenkulan DC olduğu: :ı- lpotek 8 lıibi alecaklılınln di Fındık' Mandalına ve sair bilcumle 

birçok ıeblrl tle birlikte ıtırUk. G t t k I" b ı d l\ 
yUıde ıo taoenlll edarae Olllm ··ı ma~~ı:i,n .. uo'~ftal'rı,u unnumu.run"!IDI ~- v- er al ıkada ların ve irtifck hakkı meyve ag" açlarızi 
nkua rellr. leylp d rlmisln lhı!Uoe feyıt • " ,. ı; snhiplcrinin gnyrimenkul üzeunde - ~ 

cudu8~u~:D"~~~1d::~~~~trlya~~; :~~8~~~:1~~e •• ~r;~~:·n~~~ b:~ gOo.~rt~~l~&DIQ )a(Jılec&itl yer. ~f:8:!~;1:11a~ui::dii!~u fi:; i;.:u 
1~1~: Bol, 1 r ' abi" ~oku 1 u il 

ve temsil 111101 kglaylaştırır. çama ır değiştirmek ihtiyacı bu- Takdir olunan kıymet : tıırıhindcn i ib..,nn on eş zün için M
6

yve V • • • • . !ı..m 
Hıızım boruıundan IODra k:aa aule gellr. Dablll ve lıaricı te- Pervane köyünden Ali o~lu do evrakı mdabılelerılc birlılde c rm Si 1 ıs r iZ ~ 
lı.tratuıdao massolanur Ye kao aıllllk ti ~le yllrOıneJidir. Alımcıt Yılmaz ve Hamza ç.:bi mewuriyetimizc bildirmeleri i c ~ p 
bu ıurttle daha aı ketı blr bal lokıbaz - oğlu Y ll&l.ifıı borçlu pervane kö. eder nkııi baldo hakları tapu aıci. Sizin için hususu hazırlanmış 
aldıt1Dd8D dnha kolı•hkla dev· Mideola ve bnrıaklıtrıa ha- yüadco ö ü Yuıuf oğlu p "'aya lil.e sobit olmadıkca setış bedelinin 

, . f t ._ ~ i p 1ylaştırılmasıııdnn harıç kalırlar. 1 
raıı eder. Hısıım itinin bUyOk :ı.ım lşl fena bir ıurelte cere· ~a e 811 vcreseleri oı ~oyüodcn 4 _ Gôlt riieo günde artır 
bir lmımı, bol ve hiratul:roo yan etti2i vakit bastalıklarJ kar ıunao o~~llarırıdao Temel o~Ju • m ya ıştirak edenler artırma ~ut. 
thJfiratatioa) b4dlıtıJdir. LOııp fi ınukuewot kuvvell czı1lır. S lıh ve hmel k.ızı Fııtına ve Ali ı namesını oltumu~ ve hb.umluma. ı 
(yani aalye) bOyOk miktarda los n aı?ırhk ve kuvvelıılzlik du· ofclu Mı.ıatafa vo Mebm~t v Ha- . mat almıt ve ouu an t eını:mu 'l: 

luuıırl mubtıvldir. U1arai mid•· litlir, rozıta akı ıımmtrak bir mahcu~ olup paraya Ç"Vı ilıneaioe i 5 - r ~;m cdılc:ı ~ :ımaoda ~ 
ıuyu Ye cOr.'i miktar mldevlJI yar. Cılt kuru olur. beolı kir· fızın ~ i~bu borçlarıcdan dolayı 1 knbuı et :•ş ad ve ıtıbar olunurlıır.

1 
..... 

Yiye, Ul8rel paokreulye YeJ• ı rtDk alır, Uefea kokar hıı&lm karar Verileo bpUDUD teşrini ev- gayrıınenlı;ul UÇ dofa boğrıldıktaD 1 
d ra ılld L tl k:. H 1 Ancak ortırmıı bo tılı r.:ı ullnmmeo 

uaarıi mia.lye lçlu de 
0

b07ledir. yavaş oı11r, uykusuzluk: bafağrı vel 940 tarib ve 59-65 cuma· sı>Drn en çok: artmııuı ıholo cdiıir. I - 1 
Su lıtitdde edllımfyea m• lırı, kalp oorpıotılıırı, ıioirlillk a .. ayı 1 ıu an e cı Oğ u . 

deleri veya tnsiceoia aııamaıı kearıtli vakidir. Ufllk tetık.VB· :a~~ju~çabyırlartı ~iı.~ tılen brıcıboğ ::;v~;/::~ı; :.i~:~~şu:eş~~~c~~~ ıBereket mark H-1 ı"p· gu··bre 'erı· ı 
•tticeai huıule e-~lıa uzvl7etio Z•feler va aluHJkler mubelstah ~ar en ıırı .. ı ıım cenu en 

08 
ruc anı 01 0 dıg r alaçu.uıar i -

deteleriDl dıbt nakle yarar. bir alııbet alarak keyif ve nete beodek ıı, mabdut ta rlııLı:J tema· b 1 pta bcd 1 lun•a d k k 1 
f ı · U UDU U • llQ O ıayrı • o:: nı"zı• şı• "d lf' a 1 Bedealo lçlol teıaiıleJiP ala Ji kaçırırlar. Bıı iru ıuuar et mı otuz iki hiaae itibarile yarısı wenkul ııe teuııu eaıır,11~ aıacaıda· 1 m 1 ffiU\ Cl U On iniz 1 

m. addıhırl dııuıya tlef•tme Ya tf11>l vaı..·1 t ıtrah u .. uvları olan olan borçlulara ait 16 hissesi 400 n wccınuund ı , .. B 
• a. ., rını &il U aya Çla.mH· U mevsimde istimal edilen gu""brelerJ0

0l'z sifeatnl kolaylaştırır. ltrah ne. cilt, böbrekler, rielcr. ıuraci2er lira bedelle Sürmene icra dnirc· ea eo çok: artıraııın taahl:ıuuu ba· 

1 1 kadar bol oluraa unl itler de Ye baıaak:lart nazarı cıikKatteo ıi11do 17 mart ~41 pazartesi 2ü ı:ı ü kı kaim k uzore artırma oıı gun ağaçların ızı kuvvetlendireceğinden hasta-
G dırtcı ful olur. Demek olu- geçlrmek Zflm1Dı iOlDlİf demek· Hat 14-ı:; ı• kadar aııığ ıda d11ha tomdıl ve o.o unc ıuuu talıp k 
JOr ki fU bOtQD hayati bldlae. tir. lçlleo mayi miktarı bir mis röıteriloo ıartlarla aatılacağı. edLn J8 M.ul ;;}41 cuma gu 11u aaat 141 JıkJara karşı mu avİm o!ur • 1 
lerl Ç'b•klıstmr. Otta bir kOJ· ıı arttırılmalı, baflf fe mOleyyiu ı _ ı1:ıu r•yrimenkullerin sr· ııatış ıseyc:nıa aıacağuuı ruc •• aıu Bereket gübrelerin en kuvvetlisi olup 

1 
da olan bir adam illDde tabi blr taı.ıddi tarzı kabul idl1mtı- tırma f&rtaaınt1i 3 Mart 941 olaıı dııı:-cr alııc.ııtıuıırı.ı 0 gayu. 4 ı d h b k •• b • 
.... , litre iLI ~ıkardıfuubn lidir J&Dl oaeyvaısr, bııl, ,., taribioden itibaren 941 ss No. ile mcn~ul ıio tcııııo edılauş alııc•IUa· yı o a aş o gu re ıstemez 
r(t 1-2 lllrt böbrek.ltrden, 1 sebıeler, kepek ekmetl Def'ı •Ürıotna icra dairesinde muayyen .ı.ı1:1 m~c:ı:ıı1undıııı fazlaya çılı.. u.ıaK. Satış yeri : 
litre clltte11 \'8 eıa'ıdaa, 1-2 haceti tao:ılm için aabah ve ak numarada her~eıin ıörebilıncaı için şnı tile, en çoıt artırar.a ınaıe cdı· d ,_...I 
Htt• cıaıtler4aD) Jlyecekler.. şam muayyeD saııll~rde bola açıktJr. llinda yazılı olaıılnruen ı.r. ~öyJo l:;ır ut:Jcl cdılUlt;Z e ıha Kitabi Ham i v Mahdumlt rl 
lçttekiulı -.Qcuclı o miktarda !ardı kulwnaa kendimizi .. ec. fazla mahlm t alaıalc ıateycnlcr c: yıspılm " vcı aalı~ laJooı au~er . 
ıu lt~al ol11a•alulır. Yazııs ter- bur etmeliyiz. Bilbassa lıbiatıo işbu ıartna111cy.• ve 9U -:- 8.8 .- 0 - liııyrıw .. e;kul lcccdıımıe :iA~~ ~ ~~ 
lınllclljl ıamaa daha fıızlıı içme· bize hlsıettirdlQ'I ihllyııçları kar· tlosya numaraa~l~ mcmurıyctımız6 ıhııio uıuoau ı.:ııoısı:ı aeroat vcıya T 1 • 
füflr lteD lçtiaap t aıuraC Jat etmolıdır. ~erııe~ mutııct ıçıoJo parayı ver· ar Q ıcar artırması 

• fi mukaveID6 6 illi aıezae ıtıııle 6.ar°'rı feııholı.nnr.-.lr. 
Faıla IY lcaatl• pok il za. liyJı; zira bıırstı~IO wnıtGdlr ba ı · -- IU:OllllilUdcu cvvelo.a YU'-'ck leli.· Belediye Encümeninden : 

•H kalır. unlyıttea ayrılırken raketleri akil iılikamıtto vukua Fuıdık ihracatcıları lıltc buıucıaa kım.sc a zetmi" uidu O · 
!aalltttl6 l uvl Vt elife bf dd · ı ... eğırmendtrede it ~·n B''ediyo/c .ıit bir k1tıı lerbnın bir sena· • r ze r. a•l•r<>ı, men l geıtc~ı· <'Qrm. {Ju b.,Jelı• ııı~"ga r n zı oıurQa o~a l"k ·ca 1 17 " *dd •-.... "° .,.a. J 

0 s· l'ğ' l t 6 "' ..... .. • .. 1 1 r i°UD OlU -etle OÇI"- artırmai!°a çıkarılmıştır : 
Jeri ltı alıp iölOrlr. Yaş ımey. den, tclnde buluıuııuı ı.ır l"'lı· ır 1 1 top an ısı :raı.ı OIW...t vcy .. buıuom&zsa """ A t 

• u • r ırma 28-2-941 Cumıı rünü ııı:at 14 de icra edilec·~illden 
n Ti 1tbıelırde pek çok &U llkeli meın!Ja teşkil id"'cek 11ö. 21 Şubatta Oı'resunda w.:n ycu. ~uo wuauetıc artırıııa- t r 1 

d .. .. ıp erın ayoı fÜn ve ıaatta teruinııt makbuzlarilo birfü.te ercameae 
var ır. den bırsağı:ın iter. Bu ihmal ya çı.ııııııp cıı çoı.: aı lırıına ıhal<ı müracaatlıırı ilau oluııur . 2- ~ 

S 0 toplanacak olan Türkiye edııır. h:.ı 10 ,. araaındı&&ı tııck ., 
uyun cilt vasıtasile çok tekerr r etti~i takdirde fmdık ihracatçıları birliğinin ve reçen ~uı:lcr ıı;ıo yu:ıac u ten M . 

tebahhuru def'i bl!C~l ~htiybHCI tabibi &it· senelik /Of)/anttStnda bu/Un ucsap O.luü Cii" h.ıı;t. ve C1 ğ"r za. ağaza ıcar ar ırması 
Sıcık HJ• ıotuk halde fç . 

tijlml11 Ye clldla ııtbıııda bu· 
aale ıele• tıbabbuatın 11 ve 
1• çok olmaaıaa nazına au vu 
cudamuıuo bararıtlai dahi de 
tfttlraıje 1arar. Pilbaklka cilt 
IHJYH1 hararetin bDyftk ohı· 

au ve bu hararetin çabuk dı:ı· 
tıh.aaaını meneden ve lbtiyaç , 
bl11olundat.ı z'mıa uz ı1auısıoı 

tikçe az u U Ulur ve ninııyet rarlar ayrıcı& hukmc hı.cet kutıııat. 
otç vukuo il hreı . mak üzere bir kts'm ihra ııızıo ıocwurıyetıaıızco iilıcıdıuı talı. Vılayet lJaimi Encümeninden : 

Fenalığı Yablm kılmııklao calcıla11mız Oiıesuna g :t · 1111 oıuou,. ı.-.c.udo (lJ.>J HJsusi Mubusebeoin Muhıh.'ın mahallesinde yeni sokııkdak:i 39 
bısşka bir şeye yarumıyan mQı miştir. yuk rda goııttırılen Gııyaimcn No: lu m ğ'azasının s abile icar bcd'"lı olan 55 lıra üzPrioden artırmata 
hlller Yit h11plsrlı peklikl ted•· ~uı ll maıt ti4 i. terılıuıa .Surmcnt çıkarılmış ır, Muva " t t<ım:antı (41J) kuruştur. l Y-2-941 tarihine 
vlyı kalkış ı:nyıoıı. Tenklyenia ,. ıora mctw:.ırJu1:u odcaındu lib U çatan çtuş.un'Ja iÜaü •aat 15 de Vılayet mak:smında toplanacak: olaa 
de mllhzurjllrl V.rdlr ; •lra Dl •• an ve go• erıten ıırtır•" i•tt'"a· D' · · E d "b 1 • 1 '-t l 1 1 1 1• 1" • - .. ıaımı cumen e ı a esı yapı ncıı~ ır atcıtıı erin muvnuo.at teminat· 

~:~~·.:.~~~~~!ı·~:: .. ~~~~. (:~~: v akmd w~···G;;·;ı;:;;~~k~i··~;;·~ ar rmas~-4 

- Son var - Vökfı Nev'i Mtıvkil N-.ısu Muhuınmen luym ti Muvakkat temlnııta 

Okuma Kur~s=---u açılıyor Çıkiyor Mu:•P••· M ~·.. M;,-;-h~-~n ~! :i~· K. Lir :i 
O evi eis iğin en : Vakıflar Müdürliigilnden: H ık R 1 d ? 

,. ,, ,, 55 650 48 7S 

Okuma çagı dışrndo bulunan okuma yazma bilme- ı - Yu arıda evsatA yımlı bay1ime11kulleriu mıllkiyotleri JPşln para He s:ıtılmak ozere 
yenler için H11/kevinde bir Kurs açılacaktır. Bu kursa • 10-2-941 tarlhlııdon a -3-941 gunUoe kadJr (20)güu mılddelle nçık. artırmaya konulmuştur. 
devam etmek isteyenler her gün Halkevine müracaat lstektlıer her gayriwaokul ıçin ltılııni e:ıilen bJddla ınuvalllr.ııt toınlot1tıoı artırma gDnUn· 
ederek isimlerini kaydettirmelidirler . . den evvel V akıtıar illareai fezueııiue yatıraııı(:ıı Ya k:n'i ilı:ıleyi wutea ip bedeli ibaleyl defatea 

vermeye mecburdur. 

Pazarlıkta irmik satın alınacak 
Mot. Sa. AJ. Ko Reisliğinden : 

1 - Puarlıltla 5000 kilo i a:ıi ... aatıo ahouıktır. 
:? - Muhı•aıea bedeli 1'21.JO lİ•a teminatı 96 lirt 75 lturutlur. 
a - Puırlık bir Mart 941 Cumııteai gDni ı:ıat 10 da yapt· 

Ja .. ldır. 

' - lıteklilerin beJli gün Ye aaatta GüırıüıaDe Aa~ori Satın 
Alma Komiıyonuoa müracaatları • 

Belediye Encümeninden : 
Belediyo Jrnhanıııinde mevoüt (t'364) adet ÖOf teııt.lte 

lıkJı aableoatıadaa taliplerlo Sala ve Cumıı ıilal•ri Hat (l 4) 
,, .... •lraoaatlırı ilb oluaur • 

YENl·voL J - işbu 2ı:1yrlmenkuUc,1lu kal'l ihaleleri 3 -3-941 t.. lbtne ıııu :mcilf Pııı-:rtcsi gUnU sut 

1 
(15) do YHPil ccı ıudıuı ıstek itıniu ııııtış ~:ntlımoı anlam k vo p y sllrme!t Qıere ıJ gna ve saatta 

Haftada iki defa çıkar 
siyasi gazete 

Basıldığı vı,r : Trubzoı:ı 

Yeniyol w .. ~baası 
Umıımt neşriyatı idare oden 

Bekir Sükuti Kulak ızoğhı 

Fiati 4 kuruş•JJr. 
R~mi i!a.,fıırm aatıı ı : 

20 İkiociteşrinden itibaren 
10 kW'uştur 

Ollnfl s:çea uyıl.r 20 kuro,tur 

I Vı!kılıııı· itJarcslude wnt ş~k il komisyona murcc~stl,m 11.'ln o u~ur. 3- 4 

d 
Türk Hav 

, Kurumuna 
1 Aza Ol 

,_,~ ~~~ 
YE 1 

TRABZON .. 
Doğu Türkiyenin En Ucuz Basım Evi 

ittin Dı>Ju Vılayetlerine r.o ccgz fia'larln her türlü 
E·::-::.~· .... thııa tab eder. Ve en kısa bir zamanda 

y ;liştirir. Dotu un t:!l bü yuıc; M tbaaa dır. 
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