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lngiliz U m u m i M e c 1 i s i n 
Adaları 'İki Dere 

H1Jrbin siklet merkezi 
lfkdenize mi intikal ediyor? 
/llmanıarın ~on hareketlerine 
Bakıllrsa bu suate. •vet, 
Cevabmı vermek Jazımd1r .. 

U•• Aç 1 •• b t•ı Trahzonun havasmı zerine 1 iŞ munase e 1 e bozan. renginivet•· 
ravetinl 'alan veba· 

Akınlar Umum! meclisin açJ/ışı münasebetıle ~e m~c/isin• zı hasto/Jklan yayan iki~-
-- i_ttlfl'lkla verdiği karar üzerine Reisicumhur Millf Şef• resi vardır. Şehrin gövdesi· 

Londra 3 ( a. a. ) ~ ismet Inönüne t'.! bilyük/erimize Çf'!kilen Meclisin tazim ni '"rasıya Ydflp geçen bu 
lnriliz hava ve dahili emni- te graflarına gelen cevap/afi neşrediyoruz· iki Derenin mikrop rataAı 

1 
talyanın Afrikadaki va
ziyeti fİİD ıeçtikçe fena 
taııyor. Tobruk zaferin-

den ıonra Derneyi de almıt 
olan İogilizler halen Binıa 
zi kapılana• dayanmıı bu 
lunuyorlar. Diier taraftan 
Şarki Afrikada dahi vaziyet, 
İtalyanlar için kötü bir aaf. 
haya ıirmek üzeredir .. Erit
rede başlayan lnıiliz taar
ruzu Agordat'ın zaptından ' . . 
ıonra, Asaaara ııtikanıeün 
de seri inkişaflar röıter
mektedir. İngilizlerin bu mu· 
vaffakiyeti üzerine Şimaii 
Habeıiıtandaki ltalyaniar 
daha şimdiden 130 kilomet
re dahilde bulunan Gondar 
istikametinde kaçmakta İ11 
ıi•iz kıtalarile Habet Y~tan. 
pervuleri tarafından takip 
olunmaktadırlar. İtalyan So· 
malisinde de devriye kollan 
içeril~ro doğr•J 11üfu.z etmek
tedirler. Habeşiatannı Ken
ya ve Sudan hudutları bo. 
yunca gelen haberler dahi 
İtalyanlar için m&ıait de 
ğildir. Habeş imparatoru 
bayraiını açmış, hilcum Ye 
taarruza geçmek İçia hazır
lıklarlDl yapmaktadır. Han
~ taraftan. bakılıfıa haini. 
aıu, bütün ltalyan Afrikaıı 
için kızılca kıyamet'ia ko
pacaiı günler uzak dejildir. 

lıalya'nın Afrikacla ui· 
radığı bu feci akibet, Mua
ıoliniyi Hitlerin ayaiına 
kadar götiirmilf, bu konuı
mada, ıadece ltalyayı değil, 
A.lmanya'yı da kurtarmak 

için bir Alman yardımından 
baıka yapılacak İf kalma
dığı keyfiyeti üzerinde ra· 
liba bir fikir mutabakati de 

Naci Kıcıman JJ 
yet nezaretlerinin bu akıam olmadığma in•ll mak ft:rlade 
ki tebliği: Bugün öğlede.o Vali - Trabzon bir müflhazamıdtr? 
evvel ve öiledeu bir az son Vi/8yetiniz umumi mr-cJlsinin umumi toplllntisile Denize kadar UZllf4n bu 
ra ıark ve cenubi şarki sa wa r olunan hissiyata te;ekkür eder b şanlar d leyerelr iki Dereye tepeden bakıldı-
hi s ygilartmı sunartm. T. B. M M. R Ren.1• 

'ileri üzerinde üzerinde "'" gı vakit manzaranın çok 
f ·d d Sayın Naci Kıcıman le' mlin erı en uçan üıman acı ıJ olduğunu bütün çıp-

tayyareleri tarafından bazı C Umumi Meclisin s.'fmimi duygularma teşekkür laklığıle görmek kabildir. 
akmJar yapılmıştır. eder muvaff akiyetler dllarim . C. H. p Genel Sekreteri Oldukça gen is yatağınm hı-

Londrada ve civar mın. Erzurum Mebosu zasmdan ta ••hile kadar 
takalarda ıarki Anglia ve . _ -~ Dr lf. F. Tuzer s1ralanan evler. kirli sul11rm 

Kent ayaletinde müteaddi.11 Faı· k Ahmet mütem.1di temas ve t•hrib. 
yerlerde bombalar atılmıştır. Rumonyoda lr.ar darbesinden ömürleri 
Bazı basar vardır. Kent sa- vakitsız tükenmi$ gibi .• De-
h'l d b Genç ve sevimli meb'usu- VO ~ t d 1 in e ir tehirde az mik- zıye re ve eniz rüzgarlarınm.· 
tarda ölü vardır. Diger yer- muz Faik Ahmet Barutçu --.~ sanki bir çay'• açılmış pen· 
lerde haıar az olmuştur. ö evvelki günki posta ile Anka Binlerçe insan cerelertnden soktuğu bu/a-
lenlerin aayııı da yüks k radan ıehrimiıe gelmiştir. şık hav .. Kümes hayvan/a-
d 1 Tevkif edildi eğildir. Bir düıman bom F 'k Ah t B t rının bahçelere naklettikle-
b d 

. aı me aru çu _ . 
ar ıman tayyareıı bugün rı parça p::ırça levs .. Kızgin 

öğleden sonra Ess .. m sabi i :irmi gün kadar fehrimizde 24 saat zarfında güneşlı günlerde toz ve top· 
açıklarında avcılarımız ta kalarak müntehiplerile te- Tam bir sükun J rağını havalandıran sert rüz-
rafıodan düşürülmüttür. mas edecek ir . _ _ _ _ garlar. bu iki dere içiaden 

( -..,,. e-k 3 ( ) etrafa neler yaymaz iti. Ni-

f Memleketın dahili vaziyeti metıe d rinliginde. çukura H A L K E V I• N D E ,, . u re! a 
8 

- ı· I t eh,iıı 100 - jj(i 

\_ _ __ __; hakkında neşredilen resmi sap anmış evler içinde. iz-

H 1 k • d k • • rapora göre 24 sııat zarfın- fJ1aplı ş~rtlar altında yaşa· a e V 1 n e Ç Q 1 y 1 da. ta~ .bir s~ku~ müşahede van yü?/erce vatandaş .. Bu· 
edılmıştır. Hıç bır yerde her nu. bu fcJrzı hayatı. şehrin 

t. 1 1 b. hangi bir çarpışma, taluibat yan/Jş kurulmasmda amil ne ıce er a ınan ır Yeya yağma görülmemİftİr. o/anJara yüklemekten daha 
Bükrette 21-23 ikincikl· ziyade sıhhat kaidelerini 

t 1 t 1 d hiçe sa,·an eskileri lratalı o p an 1 yapı 1 nun hadiselerine İştirak et- kı/m_a_k f~z~mg~/m. ez mi? 
melde maznun 2868 kişinin i\ımbilır. bızı muztario 
te•kif edildiği de ayrıca kılan bu manzara ne gibi Halkev"miı:.• u kolu, geçeın 

Cuıaarte•ı rlllii altşaıı:ıı diS!er '·o 
miteloria ve kadın erkek: bir 

çok divetlıleriıa işfoakile H lluıvi 

Hleauada bir toplantı tertip 
etmiı Ye pek iıtıf.ddi ve alalıı:.,.h 

lair ınoır.ııııı tatb"lt c.la? ıtir. 

B• toplaatı'da. kolua çalıı 

•alarına 4 ... hıl buluuaı.ı u i i v 

1n14hr Ar koluuun h11kiki çalı1111a 
mev:ıa u üzeriade yııpt·~ı bu baa 
Je Halkrıvı muhıtinde ve şehri· 
mi1:de ~ok iyi bir allka uy•adır· 
mııtır. 

s .. t, 29 a•çukta. latiklil 
marf okuaanıı Ye a\ltealtiboa ar 

kolıı baıkaaı Şevkıt Çullaa tara-

hildirilmektedir. Bunlardan içtimai ve mat!dl sebepJer
bir kısmı ıerbeıt bırakı mıı· d~n doqmuş bir neticedir? 
tır. Mev!c:uf kalanlar 2257 Muhakkak olan bir nok-
kiıidir. ta varsa o da bütün düsü. 

Vilayetlerde . tevkif edi· nen/erimizi müteel/lm eden 
!enlerin miktarı 2776 kiiiye bu dav3ya el birliğile sarıl· 

fınd~n toplantı ma~aadı &zerinde baliğ olmuştur. maktır , 
•aluılli •e• YCJ sa:darı• J3} ,. ve cısa bjr hitaboee buluıul•uıtur. --- Bilhass11 son senelerde 
öxretimiae bir ba•ısarıç o1m ~ r> b" "llt 1 E ' t d 

& ., 
1 ro,ıı-raıa •ucı ı 1 ~vv~ ar r ı r e e bu Zağnos ve Dab11khane 

bere •••lekette aevcut eleman· kolunn meEıup azadan terekküp ,.1 

haııl olmuştur. Demek olu. yavrularuadall ııtifade edilmiı ve 
lardu ve l.s~eı:ıdeıp ıa i1E oku u Muvaff akiyet uerelerinin temizletilme is· 

eaeo cu takımı bırltaç 1eüz .. , ba- /erile sık sılc a/akad~r olun-

Yor ki, Afrika ve Akdenizin parlak uetıecJer alınıa.şhr. 
lcaybedilmif olması, yalnıı Yavruların soloları toplu bir ha13e 

faıit rejimini çök~rtmelde okudukları ıarlı:alar pek alcıılaa 

va dınlettikteı:ı ıoı:ıra hallı: hava. V-hı'r 4 ( • a ) • 
llQ e rı n. duğunu kaydetmed~n ge-

kalmayıp Hitlerizm'i de ODUD -=-===-=-=c
'1kaıından ıurükleyip 1ıötn · dilen Alman askerleri de, 
t'tcek muazıam bit dava belki Sicilya üzerinden Tu· 
ll.ıiai almıştır. Almanyanın, nasa çıkarılmak auretile Af
~r taraftan Tunuataki Fran- rikada İogi izlere karşı ha 
••... k tın" ı· terhı'ı ı' "l

0

D rekete geçmek gayesı·nı· ta • .... uvve T 

\lifi hükumetini tazyik . et· k~~ e~eccktır, Almanya'da 
la.esi, bir taraftan da Ital· bilir ki, Akdeniz ve Afrıka 
)•1a hava ve kara kuvvet- nm ehemmiyeti, Britanya 
leri aöndermeıi bep bu en ~dalarından gerı d ğildır. 
diteden ileri geİmektedir. lnıiltere ile gırııi!en müca-

Alman haya kuYYetleri dele, ya ııahp 2e!mek, ve· 
0rta A"tlenizdeki İnıiliı do- J• mag!ubııeti kabul etmek 
laaıamaıını izaç etmek ve le ancak ıona.,.. e'ecektir. 
~~~yı bombalamak vazi İJuıiııin ortası taıa•vur da. 
eauıı ilzerioe almıı olduj'u bi edı1emez. lniilız bakımı· 

libi, ceaubi lt~ı•'t• ~vko· 7cti Afrika ve A"d';}DiMe 

larına reçilmiı batlama, Kcmen. 
oe, tulum ribi uıilh uzlar refaka- Bugü(l öğrenlldlğine qöre t;emiyeceğiz. l8kin bu iki 
tıodı'l aea denemeleri yapılmıştı·. lngilizl ... r şimdıye kcıdar dere bula6ığmıa. şehrin ha

Eritrede JO bin mil arazi yati/e büsbütün temasa gel· 
devam ettikce - Britanya işgal etmi~·/erdıt. me esi ciheti. maddeye 
adaları istila ediimiı olsa 1------------1 taal ülc ettiğı içindir ki. üze 
bıle - mihverin gaHp gel· ,-K 1 Ş~A C A ı rind geniş bir plln v• 
mesiııe imkin yoktur. Mih· -- pro ım yapılmamıştır. Böy-
ver işte bu zorluklarla kar- H lk • ie o mıkla berab~r şehrin 
şılaşmış bulunaıaktadır • o evı umı; ni hayatı btılnmmd11n 

Bu itibarh, harbin sik
let ·merkezi Ai<denize inti
kal ettirilmek i, tenmektedir. 
Almanların soıı hareketleri 
bunu göateriy~r. Fakat biz. 
ce, bütün bu meYzu etrafın
daki fırsat1er kaybedilmiı, 
atı alan, çok an üakudan 
geçmittir 1 

Bekir Sükutı Kulak~ızoşlu 

V 1. k hiç ·r zaman mevzuu muz 
e genç 1 •• haric"nde kalmış değildir. 

Halk•vi .. ıo"larıı:ıuı özl& bir Z Jnos Vf! Dabakh11nt1 
karnaımaya ıahoo •lduğuau gö- der rı sıtmn salgımna ka• 
riyoruz. Kellarda vazife alan dar uhtelif hasta/J/ılar y!J~ 
ı••tleriaizi11 tam bir tcaanlt ve il ar; b r bulaşıkla doludur. 
aa•iıaiyet hayası içiado ia nlı ve ~ ta sahıle kadar ka· 
iymaah çal ımaJarı, i~ti•ai kal· ı Zt: .1 k b d le 

~ . _ . pat .. ,uıuı ça un an ur-
kıam• davaaı karı11ıadalı:ı ••ıtl•· C l o. Ç . . . .._ı.. . ..1 a ı · ı. ema nıza ınar 
r1maı ..... vıyo eaıyor. ea9 •• 
ıeHu• l.ir kuvvettir. - .ArkHı 2 de -

,. ...... .,..._ Wtıı1re 



sayfa 2 

Hitlerin nutku 
Amerikahlart 

Kızdırdı 
"Keadini dev aynaıı•da 

gören bir adam'ın 
Galeti r\lyeti., 

Loadra 3 ( •. •. ) -
Obser•el ıazeteaiade yazdı· 
dıiı hir makalede Bay Gar· 
r• tehdit talaammil ol•ıyaa , 
birlqik Amerika deYletle· 
rini tehdit eden Hitleria 
hareketini .. keııdiai dev ay· 
••ımcla ıören bir adamı• 
ıalati ruyeti,. tarzında ta'f 
ıif etmektedir. Garra, Al· 
ma11 tehdidiaia baılıea UD· 

aurlaruaı tedkik ederek bun
larua yeai bir ıey ihti•a et
mediiiDi müıahcde etmek
tedir. Hitler, ıaaki timdiden 
atlaatiii fetbotmiş ıibi in· 
ıılterıye malzeme getirecek 
ıemileri batıracajlnı ıöyler
ken kendi ırkından ve ken. 
tli millethıden baıka hiçbir 
uka •• •illete hörmet et
meie ahıık olmadığını iaba t 
et.ittir. Fakat Amerika 
me•balarıadan büyiik bir 
der• alacaktır. 

Bil. teıkilitı ölçllyoru:ı. 
Ba ıorluk!arı ıarıılmaz bir 
irade ile karıılayacaiıı. Pa 
rolamız, Ruıveltin dediği 
ıibi :ıaferdea baıka hiç bir 
ıaye takip etmemektir. 

Cenubi Afrika 
Kuvvetleri de 
Faaliyete geçti 

Nairebi 3 ( a. a, ) -
Habeıistaadaki Cenubi Af 
rika kunetleri nezdindeki 
Royter muhabiri yaııyor : 
Keııyu'ın büt&n muıtakala· 
nndaa İtalyanların tardın· 
dan ıonra Cenubi Afrika 
kuYvetleri ilk defa olarak 
dftfman topraiana ıirmitler. 
dir. Şiddetli ve boğucu ıı • 
cağa alıılwı olan bu aıker
ler alb aydanberi hedefe 
varmıf bulunmaktadırlar. Ro· 
dolf ıöliiııüa ıarlunclaki çöl
de mitr•Jyözlerle 111üıellah 
hir mhlı otomobil kafilui 
ileri yürüyüılerine devam 
etmektedir. Bunların mit· 
ralyözleri, 1 tal yanların ida 
resi ve kontrolu altında ha· 
reket eden yerli lutalara 
karıı her aa attı püıkür· 
meie amade bir halde bu 
luamaktadır. 

::.f~~r!:.~~ ı 
ıiyaıi gazete 

B .. ıtdıtı yer : Tr aitzcıa 

yeni yol matbaası 
Uaaat aeşrlyatı idare edea 

Bekir SükUti Kulakaızoğlu 

Fiati 4 kuruıtur. 
R•ı•i iJiolarıa aatırı : 

20 lkiııciteşrindea itibaren 
10 kW'Uftur 

_e11n11 i41Çe!...._a&fıJ" 20 .kunıtlur. 

ingiliı 
Tayyareleri 
Faaliyette 
Kahire 3 ( a, a. ) 

laıiliz hava kuvvetleri ka
rarıibının tebliii : İngiliz 
av Ye bombardıman tayya. 
relerinin faaliyeti Pa. 
zar ıınn de Trabluıta ve 
bilbaasa Derae ile Binıazi 
arasındaki yollar üzerinde 
devam etmiıtir. Appoliuia'
nm 40 kilometre cenubi gar. 
biainde Slonta 'da düımanın 
Hkeri kıtaları Ye kamyon· 
ları mitralyöz ateıine tutul 
maıtur. Kamyonlardan 13 i 
tahrip edilmit ve aıker kı 
talarına da a;ır zayiat ver 
dirilmiıtir. Appolonia'da ••· 
cılaruaız tayyare meydanla· 
rına hücum ederek Glaibbiı 
tipinde 3 ve 310 Cr tipinde 
bir düıman tayyareti tahrip 
etmiılerdir. Avcılanmıı nak
Jiye vaııtalarına ve aıkert 
kıtalarına da •itralyöz ate
tile biiyiik zayiat verdir•İJ· 
terdir. 

Habeşliler 

Faaliyete 

Geçtiler 
Hartom 3 ( a. •· ) 

Royter ajanıının Habetiıtaa 
orduıu ne:ıdiade bulunan hu · 
sual muhabiri bildiriyor : 
Birçok tabii arızaları top
Jaaıı olan Habqiatanda Ha
beı ••tanperverlerİDİD ken· 
di memleketleriadeki ileri 
bareketleri umamiyetle mem 
nuniyet verici bir tekilde 
devam etmektedir. Habeı 
vatanpenerJerini, ltalyaıı 
mlistevlilcrini Habeıiıtaadaa 
kovmaktan hiç bir ıey mell 
edemirecektir. Habeı Yataa
pe.nerleri ditmaala çarpııı
lacak ıamanı hararetle bek. 
liyorlar. Fımdabk arazi.le 
1iiluek kayalıklardan mi1te
ıekldl tabii bir kalede ben 
bu telırafı yaıarkea Habef 

kıtatktının yaptıiı ateıler 

fundalık ya.maçları aydıDla · 
tarak. bir Noel ağacı man
ıuuı vermektedir, __... __ 
Kooperatif 

mtıraakibliği 
Flntiık Tarım s11tış 1' Koopı· 

rat;f/eri bir/ili Ml'IHmi lıegetitıden 
inhilal edan miJ.rakiplil• Ticareı 

Vekd/.tinc• Baı Hakkı Çoıtlaı 

togin eJil111i,tir. 

-

İ t·a 1 yan 
Afrikasına 
Her tarafta• İngiliz 
Taarrları yapılıyor 

K•hire 3 ( a. a. ) 
lngiliz umumi kararg•hmın 
tebliği: Liblayada. Derneden 
ileri hareketimizin devamı 
için h11zır/Jk/ar devam et 
mektedir. Eritrede hareka
tımız neticesinde düşmüş 
Barento şehrini tahllys et
miştir Bu şehir dün işgal 
edilmiştir bu esnada şimal 
bölgesinde motörlü kıtala· 
rımız Çer~m·e doğru çekil· 
mekte ola• ita/yan kuvvEt· 
/erini geri etmektedir, 

Habeşistanda Gondar'a 
doğru çekilmekte olan düş· 
man kuvvetlerini takibe de· 

.,.m ediyoruz. Bu h•reklt 
neticesinde ltalranlar bü· 
yük mikt.ırda malzeme ve 
her türlü ihtiyat m~dde!eri
ni terke ve tahrl be mecbur 
edilmiştir. 

Cenubi llfrika blrlldi 
/cuyyetleri Dukana cephe
hi üzerinde 13 kilometre 
düımın arazisi içinde iki 
ita/yan gurup karakolunu 
işgal etmiıltJrdir. 

ita/yan soma/isinde ke· 
ıif ko//ar1mızm ~iddetli fa 
afiyeti devam etmektedir. 
Bunun netiçesinde lt•lyan 
hududu dahiline nüfuzu muz 
yl'pılm11ktt1 ve derinleşmek· 

tedir. 

Demokrat 

Politika 
lst11nbuldlJ intis•r•tmek· 

te olan PolitıktJ gazetesi 
1 şubattan itıb•ren zengin 
bir te~kılatla demokrat Po
litika adı altlRd.J çıkmakta 
dır. 

Demokrat Politikd 6 bü 
yük sah;feden ibart!t re ta
nınmış muharrlrlerimızden 

mürekkep bır kadro ile en 
iyi >azı. hıkiye, ıu:vddıs ve 
resımleri havıdır. Hu1cuk ve 
mülkıye mezunu Ems Fahri 
Pekerm PoJıtıkd g•zetesıa
de yapllfiı bu yem teşkılif, 
büyük bır boşluğun doıdu 
rulmasına en müessif hiz 
meti görecektir . 

Demokrat Polıtıkada 
aradığımı her çeşıt yazıyı 
bU1acalcsu11z. · Okuyucwarı 
mıza tavsiye ederiz. 

= 
c... a tı:rla, 

İki Dere 
- Baı tarafı 1 ele' -

tulmak ve melh/Jz tehlike
lerin önünı1 alm11!c imkan· 
SIZdtr. 

Bir ~ok t11sarvur, bir 
yığm temenni Ylf tavsiye. 
maltalli bütçelerin iltifat . 
edemiyec~ği külletler ve 

mantık çerçevesi haricinde 
tekliflerle doludur. Bunlartn 

hiç biri ıehrin hayatına sü 
rünerek geçen bu kirli sul•r 

!5 ~ubet 1041 

~-----...-------~ 
) Kahvede Sohbet i~ 
~--- - ----- -::;:t!ı 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- Kont Clyano cephey~ 
gitmiş? 

- c~pheler çoğaldı, ye· 
tlşecek veya yetistirilebile
cek mi? 

- "Kocakanmn inci;i .. 
hikayesini bilirmisiniz ? 

- Neymiş o hikaye .. 

üzetinde müsbet bir n~tic! - Kısaca anlayaca4ınız. 
doğur11m•dı. Tas11cağı zaman qiclen y11pıstr k11lmnış 1 

/afi d• ~6~_.önüne •l•r~k. ı - -:-s;hllde denize ve 
şehre grrdıgı noktadan s•· 1 her tarafa nazır yeni bir 
hile kadar oldukça genlı Vali konağı yaptmlması 
tarzda ve nihayet ilci metre muta~·avvermiş? 
irtifada d11y11n1klı bir /adım - Do4rusu çok hay1tli 
inşaatı yapmok/11 bu bela- işle:r y11ptltJcağtn11 ve Trab . 
dan kurtulur. kurtari/11bil/ zonun çehresinin hem de 
riz. O zaman buldşık suıar· büyük bir faıkl~ değlsece
dan azide k•lan çöplük ha· 

1 
ğine kanaat gettrdim. 

/indeki sahalar birer çiçek U le k dd . 
bahçesıne inkılap eder. Kı· - zu11so " ca esı· 

nl·n yaya k•ldmml11r1nd• sa bir zamaa içinde Vııa- .. 
tamir faaliyeti başladı! 

yetın mühım. belli b•şlı - Yerinde bir i~. T•s· 
ıhtiy•çlarm• 01 atan yapıcı /ar o kadar yalaklasmıs ki. 
re yüksek görü~lü Vaıimız insan zikzaklı yürüyüp geç. 
Sayın Naci Kıcıman ve ıeh· miye mecbur kaltyor. 
rin bılh•ssa •ıhhat iş/erile _ Belediyemizden ili· 
teferru11tına k11d11r 11ıakalı /ah razı olsun. Bizi büyük. 
ttnerjık Belediye reısımız tahammulsüz zahmetlerden 
Muammer Yarımbıyık ıçın kurtarıyor .. 
çok ciddi bir tetkık mevzuu ·-------
ol11c11ıma ıuphe etmedıgımız 

bu mes'eıentn keşfı neııce-
$lndt:n dogo.c•k yekun /Jızi 

müte11ss11 etmemeli ve <111 • 

t'4fl fof sahayo intıkal et
ttrmekten ger1 lt11Jm11m11Jl
f1Z. 1 IJll- ı 'O bıo /ıranın 
k11pu~unu çalan b1t nokt•· 
Yll temas edılmiıs• /Jahset-
tt6ımız ı•rt111r 11ıt1nda her 
$ene 2•U-.:JUt1 mette kt1'1•r 

ı11Jlım te•isatı yapılabıllr ve 

JJı~ bu Dt:d m•nzıırtmtn mad· 
dl tte m11nerl ıztırdDım:J•n 

4- > sene ıçınae 1Curıuıaoi· 
llflZ • 

Cemal Rıza Çmar 

A ! bay 
Dooavaa'ıa 

Ankaradaki 
Zıyaretleri 

/'inkar• J ( ~. a. ) 
llıbily Uoa11ttııa ltmerı1<11n 

11utu1J eıçıslle birlıkte ougun 

H11rıcı1e Vckııi Şiikriı Saraç 
ogıu ue umumi katıp tıu 

man Menemenci oğlunu 
zıyaret etmıştir. 

- Yer/imal/ar pazarın· 
dan dtJha beklediğiniz bir 
şey Y11rmı? 

- layuatl 
- Mesela? 
- Bence meyv~ satışı-

na kadar normal bir piyas• 
tanziminde amil olmalıdır/ ·-------

- En sıkmtıli zaman-
/annız hangisidir J 

- lly başll 
- Nasıl olur amma ? 
- Onu borçtan bat•n· 

/ar anlar. Ortalarında ses, 
sada olmaz. fak at ay başı 
geldimi k1rk. çeşit alacaklı 

karşma dizilir ... 
- ili/ah sektei kalbten 

muhafdza buyursun 1 
--~------

- Kötleratl telefon te· 
sisatı çoğalıyor. bu ış/ere 

çok ehemmiyet verıliyormus. 
umumi yoll11r üzerinde deh
~et/i f aaliyetier oluyormuş? 

- Bu azim ve heyt!CIJ· 
na ne dayamr. var olsunlar/ 

Seyyah 

ingiliz hava 
Hücumları 

Bu da ne oluyor sanki ? 1 londra 3 ( o. a. ) 
lim1talllk dairesinin tebliği 
Dün sab6h denız hJtva kuv· 
vetlerine mensup tayy•re· 
/erimiz Sardonyada mühim 
kuvvet muharrike k11ynak
larından bırisf ne muraffr 
kiyetli bir hücıım yapmır 
tır. Tayyarelerimizden bir 
danesi bu hJreketten qeri 
d6amemiıtir. 

Geceleri cadde Ye ıokaklarda ıü· 
riiltü, patırtı yapanlar çoğalıyor, Saat 

yirmi üç, yirmi dört ıularında, herkesin 
iatirahate çekildiii, uykuya vardığı bir 
zamanda, ıobldarda, değil ıarkı ıöy· 

lemek, bafınp çağırmak, hatta yükıek 
aeale konuımak bile caiı değildir. Ma· 

liimya, hlirriyetler hudtatıuz, batta ka· 
yı tıız, ıaruıı oJamaı. 

Gece yarııı, herkeain uykuda ol
dup bir zatnanda yilksek ıeıle sokak 
ve caddelerde farkı ıöyliyerek, baiırıp 
çairarak umumun iatirahabnı aelbet
mt;k hakkı kimseye verilmit değildir. 
Bunu unutmıyahıu J 
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Seyfe S 

1Ai1 e He kimi Vatan Fedaka kli o 
Hastalıklara karşı kendimizi nasıl 

koruma lıyız? 
Şekerin suiistimali gıtlıı. lttlh11 elmeıine rığmec 

Şeker tekıif edilmiş bir gı- pıic bllytk doktorlu etia ba· 
cla,u. vocudıuı ı.ır •lktar ıe· yat içla esaalı bir ııd olmadı. 
keı• ıatiyacı nrıı tlı birçok tını kat'iyyetıe ~eyaa t ırlM. 
kl•ıeler raı!a şeker yerler. H•- Et hııkkınd siyle •cek en dot
sı• e1n11ıaj& •i111 ta tek.ere m ıö" aau11 ikinci tiırecedo 
tıaan&ll edH H •lkal bir ta. bir &ıda oldutıı Te • tın itj. 

1at14i tarıı uı:Tifele liiıu•ll olu barUe ıa iJI ııda •l•ıciıtulır. 
ltlttl• ı•k•ri verir. Bu •ikt.ra HayYa4, atial yıdlji flylı All· 
tılı:erle•• ıurup, retıl, tatlı Ye BU.l• ıtttirir; ~ıaaeaaıey1l oaa 
HiH &lbi ~ıi:itlır4e J•ııil .. aik. 1•-8i&loae ~•1 aınıyao mrıralldi 
tar uave olauuraı faalı teker uuwları Uılu edemez. Bir lllay
Jemık tebUk.tıilae •ır11 kılı· nıııa etilu Jedı&U.iz za•aıı 

elde e7lec:1ttımız şey hilynnıa 
alt A'i ıelter TDeı.tta Ptk ça- eaerjı Ye lil.vatl IU&U6 l ola.tal\: 
buk tını••Qr •tter. l•aın lçla udı.teaıdttu~lr. Yuı defısi 
bu ııdallla• •ide11 ttuı oluıa Ye lnıı71tı•ar. iu leniyat 
miktar pık k.llYHtu eld•t• tık (11utıa ••§•lert bıuana brooa) 
•ıroe at .. ıi71t, aealei laltleri- Hht• bir tea~ib tıuıııuıe getirir
•• H lllabı bll ta-llıCea blrtı- ltr; fak.at otlar bayab ıtlamey 
o1 lıkJ ta 1ar•a11tu . 
.kı• iatlıı•sıı ar Hlllı fel· Tabll haldı ikıD, uzıa•ları 
me~t• ııeikbll.H. Şıaa• 11• ıoı 11111a Ylctadua ılellde ısniya· 
öaUallle buhıDdlU'ıaahctır tl ita tıaı dılttıa lıar.s::ıtııe Y• na 
i••••IA ıui l!ti•ıll i.anıııerıt· ınıleemiıla 4eıeJerhu ıhl'l!Ç tçia 
rı te bOıtreklttri tıka1arık •11 1ap.1c.tk. kıl'l ışl nrdır. Et, ye. 
&.\lr 11Hfl11ıraa dahai ııuette mık Uıtezatıe glrdıfi zıuııau 
ls.tııaasıılıgıcı lataç •-'•r. Bil· vlcut kea«l ırr•zıatı~dılD Ollfka 
b11H lçituıl~ sııt ltulıııaa tJ'IJ•· eUi .ı;ulıoıu da ıtruatı ı çııuı.r
e&klerı pek ç~k t•~•r koymak· ••t• •~cbur A.ıldığıııaa uıuv
tıua ıakUUll•Ullll. 

Meyya/ır huıa bu bıhı yorillAJuau sın · 
bıte ausmıır. üua"4au bıışl(a 

Orıbei a1Iık harbin ortliya 
a.Uıttı hakikatleri öğrenmiye:ı 

va gormiyen kalmamıştır. Ya· 
şımak.tı oleueumuz devirde 
ta7J12tı, dlşman muk<tvemetini 
eı ekte olduğu kadar miHi 
hanların Ye gerllerla emniyeti 
i~io de bir ilıtiyaç olı.uıtur .. 
Ve bı:ı1tı11 kuTvetli olmak va1rı, 
lliç şilpne yok ber şıydea ev
vel havalarda k•TTotli glmılt 

şartlle mAoalaamıktadır. 
Artı lı r 1erde çok tıyya· 

re, t'Jfar 1ayııını bış miıli 
aşa& miktarluda çok tay1areci· 
ye mallt olmıi: l~lo millıtlorio 
i 'lkıtaeıdıkları yeDer~k yani 
&umı feda kırlık ıöıtorerek ço
hştıldarıoı r.:örOyoruı. Memle
ketleri havacılık kampını ile 
tayyare fabrlltaları iıtlli etmiştir. 

Yeni barbia ve bu barpten 
sonra ve istikb:ılin tı11arecl 
elinde şıkllleıaeceğiııi aolamak 
içiıa ÇOK ;ıekl ola.ak lhıın ••· 
dır bilinemez. Ama bHiıa bil
diği od1ı11 ki mılletlerl• mlUi 
mtıdıfaııları, uç:ıa Ye bavıc1a 

harp cdeo. insaoldr tomıU ed•· 
cttktır ve bugün ttfaıkta dura
bil ek, yarın bir itliltJAl Hk· 
roedelıllmdc içla ~çım millet 
olıuık şert olmuştur. O kadu 
ki medeoi sevıyasi ae olursa 
ohıun, yarın var kalııı•lt bıkkı
ım~ bna ku vetlerile H havı 

tthıtre el?lrlnlo mık tar Te k:ah
ramıınlıkl:ırile olçnluetlni 107. 
temek dalıi aUm.knndilr. Ve 
söıüB kısası, T11tanda:Jlar şunu 

Sulu ••1" ru•ıık •Ut ••f · k.111lell llllJVııır.alırı• ıurçoı aaıuı 
valar ytcıul~ 1411• Olaa b.aJDJı auta elmı.ı.ı K.•1fı11tl de var· 
H ıaıchılfl tııztarı lbUfa •Jl•· dar ki D• .t.ı et 7i7eu1erıa raa
aitl•t•• ı.u keyfl7et taları• ı uı kaldıaı tıtılikeıerı çoialır. 
ıuraco&.O yemek liıteatıı Klt- Tetkik etlitlmlz lı~stıhl.iııırdaa r - o İ k k Q t 
••~ri ıaıımıııwaı.ı lıpat eder. ba1ılar1 . mese' _,öbrclueria • 

Pok etti •&YTalar bıu •itle- lltltıabı fOk dtfa eUi aıı· gıda Neler yapılıyor ........ 
ıer• uunarı1. ctııııtıır : Daaa ııati bır 1ebept•11 lhırı geur. , 

kulaklımna iyica küpe etroeli· 
dirler ki ycıinız hu herp badi· 
re.sinde degiJ, yarJnın sulh dev· 
rinde de lstik.ll\l ve mevcudi
yetlmiı.i m\lhafcza e•tııbllme i:ıı; 

içiq "Havad!l tam m4z:ıaısilu kuv· 
'etli olm k., k l'l olan bir ilıti 
yacı ve ururettlr . 

Fedııkllrlık takrıti izi 
lıaddiae kadHr kullaııııcık 

kerletmek v ledblr almıık 
bnri1eti acıktar. Ve yapılıuı a 
olursa olsun, ntaadıışın · H rtef 
ma4di maneYi kuvvetler, ser
Tetler DeYlet emrhıae!., paro 
lası ııltuıdıı hudutsuz redakllrlı

t1 henOz Mkir d rmaktııdır. 

Bu milletin vatanı içi~ gA· 
ze aldıramıyacağı tılç bir fod -
klrlık bulu.omadıtıoıt iıtiklAl 
Harbiolıı parlak fedakarlık ıni

&aH•rilı ınsleı:ıerek :ut r lıış 
tıjıaı iyi bilenleıdıniz. ~'ıkat, 

bwnuala ayol Ztıouuula şu11u ahı 

bilmek:teyiı kl memleketıa mah
taç oldutu binlerce ta11are, oıı 

bialerce ta17areei1i. rıllııyet 
ukere kış yıırdıon ı gerç )tleş 

tirmek gibi yap ağa mecbur 
oldu~ıumuz lş!er'1~ bugün, .fte · 
nQz dua ba~ltırı yuıw ktıı vo 
aramızda yok yer ncfe. llılket
mekteyiı. 

Vtttu11daş, '·Ynrdım., si)zQ 
ile şekillenen , olma ile olmaması 
vataıd iliı: vaif e m!ibi et ve 
eaemmiyotini tebaruı etliremi
yen bir t~kım tefebbtlıiler kar· 
tunnda bulunduğu his ve zeaa
bile karşı karşıdır. ltıtıyııç ola. 

rıık kıyınetl111en birkaç bia 
tayyarenie. oa bıa tanıreciaia 
ve itap ediyorsa iki mllJO• 
ytuı rauilaı:ıın oUtQn refıla n 
ıentii iı pahlll!lıaa tla olıı 

te iıi mechuriyeUııi a9ık:ça n 
İlill.2 lı i sanları kıJDuşu.şw. il 

ir ağııdı ıöyl ameıaık:te•ir. 

Hadisclui v dlayaaıo el· 
'işlai göre•editi•iı ıöyle••· 

:z. Bunun ~ibi bar ketlerimiı· 
d ve te birleri iıde telılikıli 

olan bir yavafhk bulwnd11ğY11• 

söyle ek dabi m.ümkln d.ıjll· 
dir. 'f aQk\lmet hiç fUpbe yok, 
elinden ıeleai yııpask:tH ı ri 

li:sn alttadır • 

Fakat inkar kabul eta11, 
ki TüL'kiyenia füplıe ettirmez 
bir iistünllkte lıuluna11104lH 

ea Jı»OyQk .ıevk ve gururu dıA· 

yan liıütl1n vnta d fi&, ba ''ÜS· 
lllu. Ol &k,, IA)'6Si 1 dllııa fH· 

lı emek vumemeaia ıztıraiil• 
Jrnşkudadırl r. 

Biz ban mnaua•a 11Uar
da11beri bol bul kullıııdılı•ıı: 

air aöz[l buraıia pık yırl•d• 
oln.rak bir daaa tıkrutııaak 

isteriı : • Z3 a1ı1. damardıo bo· 
~allıırı k ı:a kadllr kıy•ılli Ol· 
ıauıtur.,, Ve bu haldk•t 6• ace 
ebioa görnşıımuz odur ki mil
l etçe ıapal'aeık f ıdııkirlıklarıa 
bıııluııııc tıırihioi dıb.a fasla 7ak· 
1 ştır•ak ve ' llerşıy ntaa t~l· 
ni., kanuauaa Jırıtaakta gı · 
cik.memek artık. ıaecburi1et 
Ol lBUilU r . 

T. C. Ziraat bankası 

Trabzon şubesinden : ttthiarı•• 011ları teıclb. eJlemek Tı~k.lk edılaaedeu. kabul elı.uıHıl 1 
ıııım4lır. Haı.1111 ı17ır olaa 11:1•· fiklrJerl• 11.k.suıe et bir tam ıı- Yazı. dtlaş ve sair ma· 
Hler ayaıi JHl•kte IDIJYa Ye da ol•ıktaa pık uzak. olup kine/erin kmk ve noksan Mmtakamn:daki TtJ.rım lfredl Koop~ratıf/erine bir 
.. -.11 1i1eilt1lu. liatıaaı oala- as•iyılia cAı'i •iktar'1a iılıaıaı \ parçalan yaptlıyor. iki muhasip bir bayan daktilo alma.c11kttr. Daktiloya ictJ~ 
rı, rJ1•Y"•1• •Ul•b.a&&•ll ol••· ıtti&l <ı610"e ;.J5 11 •:ô g.cıua bında muhasip muztvin/Jği razif ~si de gördürülecektir. 
4ııtlarıaı ıaaaeturea t11 ııbıp· ••n.,aı flbUı 1" 1aliyeJ prote- Ayağı sakat olanlara 1 - Talıplerın Lfae veyahut Orta vey mu•dili de-

t k•bıık1• iail mıcUlıler H 1•idau bıJI. 
Ur. Sır ••1nı.aı D ~ k 'it. ectde tahsil görmüş o/malan (cevıı, tıDth~, bıutıa, ••erlkaa ~lr t•tl ınttva eyııw.ıı. M.aıad- ı ıyagı esı cansıt ve-
hıtııı. "· 1. > i•b Ol•aluı ili· tl.l aaıımaııııııııa 9 - 10 Wlu ya eğri olanlara suni 1 - 'Yaşlarınm 20 den az ve 30 dan yukarı olmıl11rI. 
ıarii• 1e••~ ar.dıırıaıl.ı r•all- tttlliı •l•Hi ıaıım&•lta oi"utı ayak ve bel . garın kor- 3 - Bayan için asgari yaş htJ.ddl 11 dir. 
aı•elllllit· IJu ııaaı k.ılıleıı H t•k•ri biıe Jıtıaı:ı: lloltatıu sa/arı imal edilir. Şımdi/ik muhasip/ere JQ daktiloy• 25 lira ücret 
tık.,lr •tatık. ııt•raı•ıkleliatlea nr•bUlr. liiaaeoa1e1lı etli ııda verilecıktır. 

a.afi tterec lai&i l>lr tarartu fuııt pc•teiaı Çuval ve d~nklere dam· 
H ooiarı • ••• çtıae- lb!'CZ edilen vesikaları Tahsil vesikası, hüsnühal 
aeııJi.lırlod•u. ıı..11 klmıeter unflarıaııı r11zlı ıermat. teı:Ui· ga kurşun/an imalat evi 
bu ııııJvaı~rıa tıua:a•• ıltUil. kttılae, aıaer trraltau da ran .. ı Uzunsokak cami karşısında şahadetnarnesi. Sıhhat raporu, 
çeı.erıer. Yıııt u pıoteıa k•lllı· aaddeierla buıuamamuı Yilzll imtihan 11 -2-141 tarihine müsadif Salı günü 
........ se•elu oluı b11 ••Jta!ır aeıkO.r 111uvlnrı ıç bırakmıı.k. No. 71 saat ondd bank;ımız binasmda yapı/ocaklir. Taliplt:ı in 
... 1 · t•ıtlıkHiae maruz &ılar. Gurbet Hasan .., 9~ 1 p 
p:ııtaıırl• Dt~ıe1 cı 1~••k.ler1a _ Arıtı111ı nr _ , vesika/arife birlikte en geç 1 O-~ - T azarte$/ günü 
pıılrU.ıa••i 19~• kuuaadtt, fak.at •-------·----- ;,:"-...~~~~=~~~~~~=-! bankamıza mür caatları ilan olunur. 
eol.ırı ltıdıd U• JHlelicilr. Zira v •· ı ayet 1 d a re Okul tam•rat 
ıul11ti•1&' uhıı:ıaı11 ru•ıtı&aı11 ı 
.muııp oıabillrler. Amıdua fıı. H d 
tıiı ual.lli• faıHeata•t111 fllr ili· eyetin en : eksiltmesi 
baUa meJ'lall Oldu&ı11•ıa Piti· l•k.Hderp•f• aıtbaUoaıa•o Ka. d 
rlluıed•• ,.aumeaell4tr, ualar racı •t1u Gül A!ı.ai• kazauç ver- Vilaye~ aimi encü-
kaıııatılabUİt, HJI hrıalaaııtıı. ıi1111dH oıaa 19-l hıa 83 kurq meninden: 
lir rtut klftulıaı111alarıada .. OJCUHD temiai iatifaaı içiıı wez. Maçka merkez okulunda ( 184) 
di~kal ıdll.lll•lidır, ıkıl tat•ırctc kür ıadıalledc vaki o!up ıadudlar• lha (25) k.uruılult tamiratı :M.90 
tıazaı.u.•.11•11ıar. olbaplaki artırma ka2'ıdıada yu•h 11arılı kıır:uııuo 46 inci maddesinin 

Et hak/dada malumat bır bap Duır;la iliıı tarıJt.iıadcıa iti- (A) fıkrıı1ına t~vfikan puarlıkla 
d olarak .... yaptml~cıktır . 10-2-941 taribi-

Etlll Jıl 1 -1••ll bıadecıı itibarH "~!., &'Ün •ütitlet· l71tle ao çata Pazari:eai saat 15 de 
11.ılduodll u••JD Jaqhı bir le açık artırmaya çıır.aratıaııtır. 

1 r y yit yet ma"amuıclıı top!aoı:cak: ol11D 
fikre 111.blp O 81111 

• Jaalıı lıtcldıieria Vııayat ldar• Heyeti· daimi eneümende satışı yapılacak· 
olarak eıaea bir illl~ ••11lır. ı:ıe ıaürHaat eylemeleri ilb oluaur. tır. lsteklilerlo eııcüıaeı:ıe müra· 

40 1 

şlı 
a ar 

Halkevi reisliğinden : 
Haikevinde tevdi edilecek vszif~dt! çn!ışmık üzere 

Orta dereced tah ı/ görrı üş hpyan i'ilJn.llcak ve devetmlı 
olarak krrk lira mailş veril4!ceklit. 

Talip ola11/arm her gün. su.st 15 den 16 ya kadar 
Halk~vine müracaatları. Birço1' JttlDHlırin •tı ilaııııa l - 3 caaU.n 2-3 

'----~~~~~~~--~.----------------------------~--~~~~~----------------~----~------
Sığır eti ahnacak 

Mat. St. Al. Ko· Reisliğinden : 
ı - Kapalı ıarf ıııulıı He 4d.ooo kUo ıağır ell ıatın ılı· 

•a11k.tır . b d 11 1" 2 - Mıılıımm•• e • ,ggo llrn Temiuatı ~232 Urıdu . 
3 _ EuUtıae5 fUbat 941 çıırş ıınba ııuuo. sut 15 "e ya. 

Pilıtaktır. , il t • - sııar etlal• eY1a1ı e eıllıa ve muayene Şıtrtları 
ıartaı•eıladıe 711.Uıdır Şıırt111f.lleler ber gUo Sr:tuu Aiu:ıa Ko.mıs.. 
1oa11.naao parasıı ahoabi•ir · 

5 - TaUpleıln teklif mektupluı ~ şubat 911 Qıırşıuı:ba 
&llatl ıaat 14 de 1.adır Satı• Aıma Koaufiyttoqaa mıtkbuz muka 
bUiade verllmlt otıcaktır . Bu 1111\tıa ıonra mektuplu kabul 
tcplmeı. 

6 _ lprleladt ,,,_ıut' olmıfH mektuplar muteber a1• IU4k. ,_, 

OOP 
or 

Fındık T anm Satış Koop ı 
ın 
tifinden: 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri ort~klarımn tauhhütleri 
koop,eratifi rnize teslim edecekleri mahsullerinin teslim müddeti 
setıo içiq 3 ı Mırt ~41 tarihine kadar tşmdit edildiği ilan olu 

dahilinde 
yalnız bu. 
ur~ 

a ••m•ıiıe-



. 
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Vatandaş 

Türk Hava 

Kurumuna 

Az:::J Ol 

• 

~~~~~~~~~~~~., 

En İyi adyolan , En Ehv n Fiatla 

s iWI ,,.,, 

Ve En Müsait Şera·t A cak 

HARUNLARda 
Radyolarımız; 

Alnıayınız. Aki 
göm den 

lctörlü ve Cereyanh 

• 

llôn 
Paııır Ic:s memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya c;ev· 

rilec •it 2'"Yriaıealcalun ao olduj!'u: 

Bir kıta tarlanın dörte iç bia · 
ıeai 1~2 ~i111 itibarile 24 biueııi· 
aia yar111 

Bir kıta tarlanın dörtle iiç 
hiuesı 192 hine itibarile ıı biı 

HIİl'JİD yr.mn 
Gayri::ıuınkulun buluadu2u aevlti 

Pazarın Kemer K vaki tapu 
nun 3~6 Mayu tarih v• !2 H 

maraaında kayıtlı havlu tatla11 
PazarıD Kemer köyiiado vaki 

bıpunua 335 Yarı• tarib ve 23 
nıımaraınnda lcayitlı mo;ılo tarlaaı 

Taktir olunan kıymet : 

Taaamıoa 500 lira 
Tawau:una 600 lira. 

Dantelsiz bir kuruşlukların teda
vülden kaldırılması hakkında ilan 

Defterdarlıktan : 
Daotrlsiı bir lturuıluklarıD yerine dalllclli bir kunşluklar darp ve 

piyasaya kafı mıktarda c;ıkarıl~ıf oldutundan daotelıi:ı. bır kuru~lulı:-
laTID 31 Mart 1941 tııribınden sonra tcdavüldea kaldırılması karar. 
laştıral••itır. 

Onntelıiz bir lı.uru4luk.lar 1 Nİııa.ı 1~1 t tarih n ~en itibaren artık 
tedavül edılmiyecot ve bu tarıbleD ıtioaren ı .. cıık. bır seDe muddetle 

yalaız ıııalsaadık:larile Ciıaauriyet merkn baDk.aaı şübeleriııce ve 
Cüaburiyet 111erkez baakaaı ıubeai buluaanuyan yerlerde Zıraat ban· 
kHı şllbelerİDH kabul edilecektir. Elinde daa elaiz bir lturu4!uk. bıı 

lunaaların bunların aalsuıdıklariia Cümburiyet merkez Y• Zıraat bın 
kaları tubelerino tebdıl ettiril•eleri ili• olunur, 4 - 4 

1941 M EL 
adyolarımız 

Yukarıdıı cins ve e•sufı Jllzılı g:tvrimenku'Jeria lcuı pı. 
z rlı!r suretile vo p •şl11 b ~ctelle bir av mnrtdetle uzatılmıstır. 

İbıtle 24-2 -94 l PRz ırtr.> i gUcıü s!l t 14 de !ı'apılllcııı?ıod:ın 
hliplerin yevcal mczl{ılrde yUıde 7 5 lPmlaat HKÇPlerlle birlikte 
defterdrırhkta toplan::ıc ık komisyona mor c atları. 3-4 

Kayıt tecdidine dair ifan 
Ticaret ve Sanayi odasından : 
1 - 1-1- 9J 1 rurihl ıde b:.ışhyırn, bi t Orrıum TOccar, del 

lal Vt\ flirr.s:ırlıırm 1941 aer er.ine ııit kayı!lıırının tecdidi 31 Mıırt 
g~ ı akşıtmına kadar devam ed• Ct> ktir. 

2 - Bu mllddet zıırfıu :la ka}'ltlıtrrnı lPcilt attirmeyenl""r ve 
yeoidM işe b slııdıkhrı haide k1Jy1tlım,,ı yrıptırmavsnlıır bcıkkrn· 
p• 655 8 yılı rıc ıret Vt! Sııoıtyi udıılan k nııauoun OçOncll m·ıd· 
nPsl mucibine~. RtHıel it kııyıt ücretle.ri ıin Oç uıi:;ll c z sllP. tıı. 
b Kkuk v • t h · llnı-ı ı.t ltltc •t!i •lan olu ur. 29 - 5 
__...._. -·------------ ---

Köprü inş at 
Vılayet daimi encümeninden : 
Trabıoa-Gıresu ı ı bll y~Ju uı 2~-!-746 ırcı kilometre. 

slode 3230 lira 94 kuruş k .. şıf he1 •111 A çe "rtle köprü ll inşası 
12-2 941 tarlblne teıadiH eden Çıırşamba gUntı ıı:ıııt 15 de lba-

E!vz:I& M. G•lıaetl• Fnkarıi ve talataai ••tan ' 41 57 45 750 M leRI yııpılmak üzere 21 gllo mlldddle açık eksiltmeğe k()nulmuı 
tur. Muvakkat te'miuatı '.lt~ Htu i\3 kur u~tur. L{eşıf evrakını gör 
mek Miy~rılerlo b~rgUn r.11cıırceo kalerniııe ve fıızla mftlQcoııt Defterdarlıktan : 

Yuluııda ciaa vo ev•ıfı ya.ıalJ r•frİ•••hUcr açık arhr•• s•relilo li fÜD aiidlietlo Htıfa çıkarıJııuıtır 
liıale 12-2 -941 tariİlİH mitadif Çarıa•o• rilai aaat 1'4: do yapılaoıtıudıo ta!ipleria yevmi mez 

k~rd• ylzd• 7,5 toıaıHt ak9&1arilı birliktı dıhHdıriak .. kaq.ıau loplaaaoail komia70Da. airıeaatlm 2-' 

almak arzu edenlerin ylliyet nafıa mlldllrınııııoe ve inşaya tali' 
oJıınhırın da yukarıda yazılı ana ve saatt11 vllılyet mııkımındı 
ıoplJ:ıac k ol:ıo daimi eneıımeoe mUrıcaatlırL 3-4 
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