
IAttl, VI •lf'MUHA~Nlftf -..., 
ııu<lft soKflTI l(ULAKSIZOILU 1 ' 

CUMARTESi 

8 
ŞUBAT 
1941 _____ , 

• 
Haftada iki defa "ıkn e Siyasi Gazete - Trabzon 18 inci yıl • Sa71 2765 

'REX ve 

lo 
Şapkaları 

Şapkaların en al&sıdır 

Satif yeri: 

\.... Harunlar Müessesesidir_) 
~~~~~~~~=-~~~~~--~~~--~·v~~"!"!ll§~h~!±!!t!lll_.!""Jllll..,..iW~SZSB'!lll~"-!!!!!!O"' ..... ~'!"""'""""'!!--,_.--~•-•,----~:=~~~~~--~~~~~~--~~~~ 

Bingazinin 
ehemmiyeti 

Bingazi de 
teslim oldu 

Londra 1 ( a. •. ) İtalyanlara nefes 
Bingaziııin ln2ilizlerin eline 
geçmesi, impara~orluk kuv· aldırmamışlar r . 
vetlerinin harekatını teshil Kahire 1 ( a. a. ) -

MİLLİ ŞEFE 
T rabzonun tazimleri 

Reisicumhur Milli Şef ismet Öoününün Erzurumu 
teşrifleri münasebeti!e çekilen arzi tazimat 

telgrafile gelen cevabı dercediyoruz: 
Reisicumhur Milli Şef ismet lnönü 

Erzurum 
Milli ciciıil ue %a/er tarihimizin biigiik kahramanı, aziz 

Milli ş,.f Huzurlarıntzla Erzuru-nl• lc.ardeşlerimizi mesut kıldığı 
nız şu antla mevsim manasebl'tile mubarelc. ellerinizi Erzurumda 
doga doya Öpememekten. mütevellit derin teeuürlerimizi arz eder· 
kerı sizi f rabzonda görmekle ezeli lıasntlerinin dineceğine şimdi
den seoinen biı: Trabzonluları da bu bahtıyarlığa nail kıl'71antzı 
derin tazimlerimi•le dileriz . 

Elektirik şirketinin 
mali vaziyeti ·ve 
ümitli teşebbüsler 

etmittir. Bingazi, birinci Trablusta Bin gazi dün tes · 
sınıf bir deniz üssü ve deniz lim olmuştur. Parlak hare· 
tayyareleri için ıu tesisatını ketlerle İngiliz zırhlı kuvvet· 
havi mükemmel maydanlan vetleri Bingaziden cenuba 
muhtevi bir yerdir. Bu kal'a doğru giden İtalyan muua. 
Alman bombardıman tayya· ıala hatbnı keserek oralara 
relerine kartı da iyi müda· yerleşmiştir. Ayni zamanda 
faa edüebilecektu. Bwıdaa derneden ilerliyen Avustu. 
başka Akdeniz bölıeainde ralya kıtalan da çekilen 
adetleri çoğalmış oiaa İngi· düşmana nefes aldırmamış· Hal.lı:evi Reisl Belediye Reiai 

liz uzun mesafe bo.mbardı· lardır. Maneviyatı bozulan Bekir Sl1kiltl Kulakmotıu Muammer Yarunbırık 
C. H, P. Vilayet İdare 

Heyeti Reiel 

İçtimai ve smai sahada 
Trabzonun çehresini güldü
ren ve aydinlatan Elektirik 
Şirketi en mühim inkilap 
varhklarımızdan biridir. /in. 
ca.'< bu müessesenin mali 
bünyesini sarsar mahiyette 
ehemmiyetli bir tazyik al· 
tında mütemadi bir takat
sızliğe doqru sürükıiyen 

faizler meselesi bir türlü 
hal/edilememiştir. Bundan 
dolayi elektirik şirketinin 

mekanizmasmdaki ıleri gün· 
/ere batak hazırlıyan de· 
vam/i sarsıntının dnü alına· 
madığı takdirde kalkınma
sına imkan ol•mıyacyğı ka· 
naatı en bariz bir hakikat 
olarak ele alındı. Ve bugün 

mao tayyareleri Alman ve ve manevra itibarile de aşa
İtalyan hava meydaıalarım ğı vaziyete düşen düıman 
daha koJayhkla tahrip ede· Bingaziııia müdafaa plinanı 
ceklerdir. lngiliı. kıtaatmın tatbi" edemeJ?littir. 
gösterdiği sÜl'at dünyayı -----

Ali Rıza Iıııl 
Beledige Rei•i Muammer ae arkadaşları 

Trabzon 
C. Sayın Trabzonluların tımiı: duygularına çok teşekkar ederim. 

ismet lnörtü 

C. H. P. Uzunsokak nayrette bırakmıştır. Bu 7 günde 250 kilometre 
sür'at esirlerin sayalınasına londra - 7 ( a, a.)- Vilayet İdare Heyetinde 
bıle uııkao bırakıuamııtır. Bingazinin zaptile bütün Cumhuriyet Halk partisi trotuvarlar1 

Ordu iki ayda 800 kü· bu havali lngılizlerin eline Vilayet idare heyeti çarşam· 
sur kdometre mesafe katet· geçmiş demt:ktır. Yedi gün ha günü akşamı Ali Rıza 
miş ve 100 bindeıı fazJ.a esir de çok çetin bir arazide lşılın riyaseti altında mutad 
abnmıtbr. Hu sürat aııcak 25() kilomdre ilerliyor ln haftalık toplanbsmı yapa · 
donaooıa sayesinde mümkün gıliz örd usu en parlak as rak Parti işlerini alakadar 
oJabılJDlfUr. Hınguinin 65 kerl hareketlerinden birini eden mevzular üzerinde mü-

Şehrin ana caddelerinden bu maksatla ıdare meclı6i· 
biri olan Uzuosokağın pek nin ümıt verici yeni teşeb· 
harap bir şekil alan trotu· büslerile karşılaşmış bulun· 
varları B~lediyemizce tamir makta1ız, 
ettirilmektedir. 1 Şif ketin umumi vaziye-

bin niitusu vardır. Bunun başarmıştır. zakerelerde bulunmuştur. 

20 bini ~~alyand':f. Limanda ....) • \._ 

T ütün piyasası ti~e şuıacı~ta kısaca bir 
goz gezdırelım. 

~tt:~u:::•mimev ı, _ HA L_K Ev 1 N DE ( ı 
" Voyvel lsosyal Yardım Balosu 

açıhyor 300 küsür bin lira borca 
940 ı t•'{ .. nJeti · k 1 yüzde o ve 7 hesabile se-

"ak od yı 1 
u bu 

1 
nıo pe nevi 24 bin /ıra faiz veren 

, ı a am ar anmasına 
başlanacağı ve Trabzon ınen- ı şuket bugünkü Kazanctle 
şe tütün piyasasının açıla· hangı şr.ırt/Br altmda borcu 

bir sihirbazdır 1,, 1 Fakir-hastal~ra ;eniş mikyasta yardım y~~;lacak 
1'ahır~ 7 ( a. •. ) 

SiDıazioio lngdiz!er tarafın· 
daıı .auııdıgına daır gelen 
lıaber l(abıreni11 bütün mah-

- .. - ·ı · t' ıtttJ eaebılecektır ? Mahdut 
cagı ogreoı mış ır • 

• _ _ _ kazarıcma çullluıan f aızlerin 

tıllerınde buyü.k bır hayret 

Ha.lkevı sosyal yardım 
kolu tarafmda11 bu ay içe· 
rtsınde $enemn en mükel-
lef balosu venlecektır. ha.· 
Zlfllkiarma şimaıdı:n başla· 
nan Du Ddl01Jun ıstıtıtaf ey
tedıgı g!Jye fakır hastalara 
dahd gemş mıkyasta yar 
dım yilpmdkrır. 

uyaodıraııştır. Aıkcri mah
tuler tsıogazı lı~reJtatıoın 
peK yakın oır zamanda neti 
celenecegını tilhnıı11 etmi
yordu. Çüııkü Derneıu11 aar· 
bındaki mıotaka çok arızalı Maıum oıdugu üzere 
01dugu ıçın mukavemete H~ik1::vımızm muntelıt ıtıtı

müsaıtti. Mısırlılann Trab. yaçıarmı mumkun m,;ıteDe 
!uı&clJ'P m.u~arebcleri hak- karş1/amakta oıan aar büL· 
kınaaki duşuncelerı herkesin 
ağzında dola~~n şu sözlerle 
hulasa edıiebıhr: Voyvel bir 
aıhırbazdır • ___ ........ 
Nazari dikkate 

Çarsı mahalıesmde me . 
raş Cilddesi uzerindek, muf
tü caınll ııarabe hallnt: gel
dıgmden Evkaf ıdaresmce 
taubıne satumıştır. Şmıdı 
bu camim enkazı sahıbi 
tarafından ka/d1rıımaktadu. 
llncak kaldırılm~kta . olan 
bu enkilZ arasında mmare
am de tepeden baş11yarak 
taılannı sö1emıye başladık· 
farını göruyoruz. 

Hemen iıe müdahale 
edılse. satış haricı blfakılsa 
bu minare her hangi blf 
zaman içm çoll ıstıf ade 
edecegimız mükemmel b1t 
t•ra$sut mevkii olmaz mı? 
11ııır1 dikkıtı ~•l/Jcq•r1z. 

çesmae taKır na~taıara mec
canen 11aı; vermek. ıçm de 
bır tahsısat mevcuttur. Fd
kat /Jlf çoJc muracadt karşı 

smda Du talısıscıt katı gel· 
memekte ve DU yuzde1J yi
ne Dır ı;ok hd.:itdiı«ll ta/cır 

VdtanddJJn uaçıdrı me~Cil· 

nen tem111 eaılmem;;;ktc.dlf. du 
muwısebeılc so~)'al yardım 

~ısa.cg, 

Kahve mes' elesi 
licııaea bır ay v.ııı.r ıu, pıyııH· 

da kuru katıve ıcoruoınea oldu. 
liır taıua:ı tuccar elıode btt u· 

Q&.ll katıveler de, tıaoeır auodıııoa 

lfO'• oıro oır fuıtıa l[':lh'1t:n ~ız
hyo utıııa.ııtta ı..ı:uş 1. 

l,ıo CiliClt taralı, .t<auvelı•DO· 
lor bil v.:1.ıyet ıuqıııoaa muıtc:ri 

ıoruıe L&ııve yerıue notı11t veya 
arp• ıuyıı ıçırıy"nar,. 

ı>ııu ı~u yuaaaa.lı mıyı:ı ? 

kolu. hasılfıtmı bu hayulı 
maksada tahsis etmek üze. 
re bir balo tertibine lüzum 
qörmüştür. 

Temsil Kolu 
Bu akşam haf talık aileli . 
toplantısını yapıyor 

Halkevinde sık ıık aıleii 
toplantılar yapumak tadır. 
Geçen hafta Arkolunun 
tertıp ettiği aile toplantısın 
dan çok iyi neticel~r alın· 
dıgını yazmıştık. Haber a! · 
dıgımıza göre, bu akşam da, 
Temsil kolu ta.rafından aıle· 
t., eğlenceli bir top!antı ya
pılacaktır. 

Katimerini 
Diyor ki 
Bütün Dünya 

ltalyaaların magluplar 
tarafından mağlup 

edildiklerine şahit 
olarak gülecek 

Atina 6 ( A. A. ) 
gazeteler bir İtalyan m"m· 
baından gden ve İtalyan 
filosunun Sizerti işkal etti· 
ğine dair olan haberi ihtızar 
ile karşılamaktadırlar. Ka· 
timerıni gazetesi diyor ki: 

=============!İtalyanlar duçar oldukları 
Atıf Saruhan felaketlerden dolayı oldukça 

Bir müddetten b~ri Is· mey üs bır halde idiıer. Ştm · 
tanbulda bu/Unan Ticdret di bir az gülmeğe hak ka
Odası Reisi ve C. H . P. Vı - &anmışlardır bütün dünya 
/ayet idare h:=yeti azasın· da İtalyanların mağlüpler 
dan B. lltlf .idruhan evalki tarafından mağlup edildik · 
gün İstanbu/J4n şehrimize lerine şahit olarak gülecek-
gelmiştır. lerdir . 
~'-"""""== =========~ ============= 

Kız Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Kız Enstitüsünde 14-2-941 cuma günü bir Dikiş 
Atölyesi açıl.ı~aktır • Mı.>deller Jstaobul ve ..ı Ankaradao 

~getirilen~en .. soıı mulej ,ve krokiler ü'erioedir. Sipariş ver·~ 
mek arzu edcaler cuma ve salı güııleri öğleden sonra 
EDıtitUye mur.ıc••tl•rı iliu oluaaur • 1-2 

sıkletı alttnda boıçtan 1eur
tulmak uzun zamanlarld 
da hdllt:dtfecek bir mes'ele 
değıldll'. 

Şuketi çeviren kadronun 
zaruri mcısrafıarı çıktıktan 

ve .t.v Dın ltra faız de öden
dıkte11 ~onrd gerı kalan 
7-ti bın ıua ile .)UO_kusur 
bın lırd borcu ödeye/Jılmek 
ve bugunku şartıarıa buna 
muvatf ak olnıak havsalaya 
sıgar bit dava oiamtJz. Ve 
boyıe Dtr aksakiıJc ıçinde 

çalkanan bır şifketin ıstıJC

Daiınde de emmyet ardmak 
m,jntıki bır c!iışunce sayı

lamaz. 
Şu halde şlrketi emni· 

yew bır ıstık:.ı"le n ... mzed 
kıımamn yolu. 11eı cephede 
aranmak lazım gelir. Bu· 
nuıı biri. dahilde tasarruf 
bakı nındarı yeni bir is/ah 
çare~·ıne cıayamr. Halbuki 
şırkı;t meka1Jızması en muk· 
tasll şartldr altında işle· 
mel\.edır. tfalkmmusım ~bu 
yoı ... a:ı yapılacak bir tasdr· 
ruftd aramdk esas~n mak· 
bul uır yekun tutmayacağı 
gi/Jı gerek idari işlerde zu· 
huru 71uhakkdk olall zor
Jukı.:ırdan ve ger~kse yerine 
bır yt:nisinı ikame etme: k 

Cemal Rıza Çınar 

- Arkaıt 2 el, -: 

,. .... ···-- ,.. .. ,. 
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Boztepe'nin 

İhyasına doğru 
Trahzonun Doğu ü-:tiin• lca· 

nad açan Boztepe hakkında, edio 
/ı,,.ail Habibin '1trdifi hükum 
lıa.tırlardadır : 

•·Trabzona varan bir §Olcu. 
oapurrın kamarasırıdan dofrucc 
Boztepe'ge ayak basmalı oe ıelarl 
oradan seyrederelc. ve enıin man· 
z.atayı gozune içirerelc tekrar 
t10 para dönmelidir . ,. 

Trabzon gilli manzarası şaha 
kalkmış bir yrııt parçasınırı hü· 
tün güzelliklerini, ilir tepe üze
rirıdeki seyranda toplayabilen bu 
türlü, bir gorusu müba 
lüğiılı Ou.lma_qa imlecin qoktur. 

Gerek bundan önce t1e gerek 
bunJan ıonra, eıasa nüfuz ede
bilen her vata.ndası•, hemen, 
hemen agrıı mütalcagı beyan d· 

tiğine bakılırsa, Bozt~pe'ni" va
k.it geçirilmeden mesire halirıe 
getirilmeıindeki zarureti kabule 
•ecbur oluraz. 

Umumi harbten t'J<1el yüz. 
lcrce aileıei11 gayıldıiı bu tepenin, 
salcrak ve neleli alemlere sahne 
oldu;unu biliyor oe orada geçir
di;tmiz kagzusaz demleri en 
Juru hatıralar hali•de muhafaza 
ediyoruz. 

(Süpürgrlilin) hafif meyilli 
sırtları, eıki şenliklere olan has· 
retini, derin bir ıeısizlik ve me. 
lcil içinde safJıklııor •• 

Düzlüiiila, süpürıeliiin ve Mı· 
sırlırun panayir halıni andıran 

kaynaşmaları lıep geri de kaldı .. 
Bir kaç sene evvel, bahara 

girdiğimiz zaman, hemen lıer 

haf ta buralara gürügüf gapan 
bir kafile garatmıştık.. Malua
dımız., örnek olmaktı. Fakat, 
hayır; oraga çı 'anlar, bir ıeyler 
istiyorlar, bır şe]Jler beklfJorlarJı. 

istenilenler ae idi? Pek ôa
ıit; evuılci, göltelik, sonra da bir 
bife. 

Nihayet, Vali Sezai Uz.ay 
z.amtınına kadar geliJoruz. .•. 

Muhterem idareci, neemLeke· 
ti1t bu gakın leJleye karşı duy 
cuau iştigcıkı sezmiş ve derhal 
agtıçlı:ındılllmasına teşebbüı et 
•işti. 

Buztepeve serpilen bu geşil 
süıleri RÖrmelc. ıte zevk.. Yıttur 
ıeçtık,e onlar büyü9or, ıüntşin 

gaktıiı salıa11a se!Jrck ıolaelır 
IJıral<.l!JOrdu .• 

/Ju ı~ler olurken, Yeni yol' dıı 
kendıne aüşıni yapmak.ta" i"i 
durmu1or; gazıgor, çizıgorau . 
Neşriyaıımız üzerıne alaJCularını 

çek.meıe mu.uaf fak oldugumaz 
Bügük.lerimizi dı (Boztepe) Jiye 
bır me<1.ıııa ınandırmış bulunu 
!JOrduk. 

Matbuatı11 ilk öıle zi:1ııfet· 
lerirıi, bu mak.sı.tla JJoztepenin. 
lıö.k.ım bir 9erindc haıırlumıştık. 
Vaüler kongresinde, Dozu diga• 
rwın idarecıl1ri1U "' ag•i l"!I' 
ile orada toplarnıştık, Neııced.e 
göttliik ki, hepsı, boz.tepenin ih. 
mal ec.Lı. cc: ... bir mevzu olmadı
aınıiu muttcj ile. idıJ1r. 

Rahmetli Ialııin Uzer, iıi 
o derece ıleri flardumıştı ki, 
buraya r 'uniküler gapt1rmaıı 
bıle d11şunmıhtii, Çünkü, Boztepe, 
şelırin en gakm sag/ıgesi, en 
ucuza mrJL edilen meiircsi ola
/Jiiirdi. 

Otu~ bin nıl/uslu bir şehire 

ıbögle ı.ir mesire, evt:l<i z.arari ve 
iktisadiol•uiu ıçi1t sonrıı, HaJk 

oporlarını temin ettııi için t.lumdi. 
Yıllar geçte, bugün• •rdik ; 
fikir •e id<1re h<11ııtııuı ı•· 

v i 1 ki 
İngiliz radyosile 
AJman milletine 
Bir mesaj verdi 

Almaa lrkındanım, fakat 
Alman hükO.m~tiein 

ihtiras ve hareketinden 
nefret ediyorum. 
Londra 6 ( A. A. ) 

İngiltereyi terketmeden evel 
Vilki, İngiliz radye»larıoın 
Alman dili ile yaptığı neş· 
riyat esnasında okunmak 
üzere İngiliz radyo idaresine 
bir mesaj bırakmıştır. Vilki, 
Alman milletine hitaben 
bu mesajında diyor ki: ha
kikatte benim ismim Vilki 
değil, Vilikerdir. Ben Atman 
ırkındanım. Büyük babam 
hürriyet bahsındaki huku· 
kunu muhafaza için Alman · 
yayı terketmiştir. Ben, da· 
marlarında Alman kanı bu · 
lunmasından dolayı müfte · 
birim, Fakat Alman mille
tine diyioiz ki, ben cebir 
ve tazyikten nefret ederim. 
Diyebilirim ki Alman ırkın· 

' dan olan diğer vatandaıla· 
nmın ekserisi de benim iİbi 
düşünüyorlar. Bunlar sulh 
ve hakka inanıyorlar. Bun· 
Jar, bu günkü Alman hökfı · 
metinin ihtirasından, hare· 

.ketleriaden nefret ediyorJar. 

L. H a 1 i fa k s ı n 
mü 1 ô katı .. 
Vaıington 6 ( A. A. ) -

İagiliy büyük elçisi Lord 
Halifaks, Amerika hariciye 
nazırı HuU ile bir ıaat ıü
rco bir mülakatta bulwımuş
tur. Mülika ttan ıonra Lord 
Halifaks gazetecilere, bu 
kontıfmanın umumi vaziye · 
tin tetkikine inhisar ettiği· 
oi söylemiştir • 

bancı olmaaı;lmız kıımetli bir 
ualige ıahib bulunuyoruz. ilmi 
gazı/arı11ı bel•diyeler mecmua 
ıında, idare mecmuasında lu
zetle olcuau;umuz., matıalJi idare· 
ler umum müdürü Naci Kıcıman, 
Matba .. t u,..am müdüri, i'vaci 
Kıcıman, Vali1 Naci Kıcıman 
ia~ımı~da .•• 

Böılc, kültürle, idareciliii 
şahsında topla!Jan bir (kı!Jmetin) 
Boztepeyi töreceğini ve memle. 
ketin hra~a lcarıı duyduiu. haı 
reti, istiga.Jc.ı suecezini biJigorduk. 

Buııirl, Bazl~p! işine ıl ko 
na/muş o/dulunu duymakla, kaç 
c~phctlen snindijimi c /,. olayca 
anlaıılabilir. 

ÇULHA 

Ye~lyeı e SUbet 1e-c.1 
C 1 &A US U Ml.. 21&2 ZL 

Şarki Afrikoda l; Elektirik şirketinin 'fı~,----· ,_ __ :f 
Kahvede Sohbet 

iyi neticeler.. 1 mali vaziyeti ve ı;.. ____ _____ 4 
Siyah gömlekliler grup 

grup teslim oluyor! 
Hortou 6 ( A. A. ) -

Agordooin ilerisinde ilerle . 
mekte olan İngiliz kuvvetle· 
ri şimdiki halde Eritrede 
Kerendeden birkaç mil me· 
safede bulunmaktadırlar. Ba
rentu'nun şarkında ricat 
eden İtalyan kuvvetleri, İo 
giJiz hava kuvvetleri tara· 
fından tiddetle bombardıman 
edilmekte ve motorlu kıta 

!arımız tarafından sıkıştırıl 
maktadır. Agorda, Borentu, 
mıntıkalarında temizleme 
harekatı devam etmektedir. 
Bu mıntakalarda bir çok sı· 
yah gömlekli grupları teslim 
olmuşlardır. Habeşistan Me · 
temma yolu boyunca iyi ta· 
rakkiler kayit edilmiştir . 

Amerikanın 
lngiltereye 

yardımı 
Gizli bir toplantıda 

müzakere edildi .. 
Vaşington 6 ( A. A. ) -

Ruzvelt harp mabemesinin 
kiralanmaıı hakkındaki w:a· 

nun layihasında gösterilen 
yardımın İogiltereye sür' at · 

le yapılması için tedbirler 
almıştır. Yardım!n yeni sa 
hifesi Hariciye, harbiye, da . 

biliye nazırlarile genel kur· 
may reisi, deniz harekat şe 
finio iştirak ettiği ve Reisi 
cumhurun riyaset eylediği 
uzun ve gizli topJan tıda 
müzakere edilmiştir . 

-·-
Halkevinin 

yaya gezisi 
Halkevinin yarinki pazar 

iÜDÜ bütün kollarla Aya· 
sofya civarında yaya olarak 
bir gezi yapacağını haber 
aldık. 

Tahii ve en güzel bir 
spor olan bu , geziye arzu 
eden hc:rkes iştirak edebile· 
cek ve kafıle saat 10 da 
Halkevinden hareket ede· 
cektir. İsabetli bir karar ne· 
ticesi yapılan bu gezilerin 
zaman zaman tekrarlanması 
oturmaya alışanlara gezme 
zevkini aşılamış olacaktır. 

ümitli teşebbüsler 
- Baş tarafı 1 de -

mecburiyeti karşısında kalı
nan yeni tesisıutan ve do 
layısile şirketin mevcudiye-

tinden ortada bireser kalmaz. 
Yaziyet, içmden çıkılmaz 

böyle çetin bir saf ha arz. 
edince ikinci bir kurtuluş 
yoluna baş vurmak zarureti 
hadis oluyor. Hüsnüniyetle 
Çll'1$an idare meclisi, ba
şmda halkımızm sev_qi ve 
itimadını kazanan değerli 
birevladı illi Rız• Işıl olduğu 
halde bunu bir kaç noktadan 
şu şekilde düşünmüşlerdir. 

1 - Şiıketin Sumer· 
banka olan borçlarına mu
kabil Sumerbank tarafmdan 
hisse senedi alınmak sure· 
tile sermayenin tezyidi. 

2 - Şirketin bir vatan
daşa olan borcunun Sumer· 
bank tarafmdan satm all
narak ayni şekilde hisse 
senedi alınmak suretile ser
mavenin tezyidi. 

3 - Faizlerin ilgasi/e 
mevcut borcun 20 senede 
ödenmek üzere taksıtlen 
dirilmesi 

4 - Bunlar da ol•ma· 
dığı takdirde faızlerm he· 
Sdbi cari faizi olan yüzde 2 
nisbetıne indirilmesi 

Oörülüyorki. şuket ıdare 
mecıısi Vdzıretın kurtanl· 
ması çarelerini bu dört 
maddt::de11 bır.ının tiJtbıkında 
buıaowyor. Jşte Tr11ozonu11 
ha, atı ôdhsınde en ıuzumıu 
mtiessese!erden bıri oıan 

elektmk şirketi bugün /Ju 
maıi Sd.rsmtı içiadeau. Eger 
/Ju çetın11gın önunü illmdk 
çaresı. ce1t:yau ıslltılaKmın 

Ne diyorlar 

Ne konuşuyorlar 
Okudunuz mu ? 
Nevi? 
Yine bir nutuk daha? 
Geç al/ah aşkma. 

safsata dinlemiye vaktim 
yok I 

r 

Bugünlerde herke> 
Boztepeden bahsediyor . 
mesire haf ine getirileceğine 
se~inlyorlar .. 

- Bu sene acaba yeti
şir mi? 

- Niçin }'etişmesin .. 
- Doğru diyor. yetiş· 

mirecek ne varki , ! 
- Saktn müteessir olup 

ta bevhüde yere üzülmeyi· 
niz kardes:m, Valimiz biz
zat bu iş:n baş1ndad1T. 

- Dün görünmediniz. 
rahats1ZmJydımz voksa ? 

- Hay1r. hamam yap
mıştım da. o müntJsebetle 

Çıkmadım. 

- Bir günde hamam 
vapılırmı. nerede bu ustaltlc? / .. 

fi/ayı bJrak. öyle deı· 
/eri 

Bizim hamamlarda da 
yıkanmaktan bilmem fayda 
olur mu? 

- Evet, nihayet akarsu .. 
Sonra başmızm iki santi:n 
üstünden su dökün .. Duşta 
değil .. 

- Keseleıımek. kir dök
mek faydasu mıdır ? 

çogaltııma:iı qıoı aahııen - Dediğmiz bu temiz
ucınlfz edıieceK tedoır ve /U.ten sonra bol swarm 
tcşebbusıerde arıınrnaga ıçinde şoyle J{J-1 j ciakık.a 
terKecı11use şehr1n yarm Kt:· uzanmak ta alanm aliisı 
sıf bir karaıwk içmde kal- olmaz mı• ? 
mak teh11Kesı me~cuttur. 

lltdıgumz hususı Dir ha. - 1-Jaklısımz dostum. 
bere na.uuan şu/Celin Duyuk Bız11n fratJzondilki hamam· 
btr mali sdrsmtı ıçınaekı lala bıu!r /Janyo dauesi 
müşkul vazıyetmı, taızıerın ilave olunabıur ve bu ıhtı· 
hesdbı cari taızı olan yu~de ycıç ta pekala karşılanabiıır .. 
:J nıs/JtHınde ocıt:nmck yoıııe - O kadt1r uzunbJyıu 
kurtarmak cıhetl kduuıaş· d d - / /\1 . k 
cı1111yor. Dunu tanaklf.uk et- 4 egı . e.>c:ıa dmdra-
ml .. k . laraan /Jırıne Dır bitlnyo tek· 

ş gorme , şırketı emnı- k 
1 

k ~ 1 1 nesı oysa ar a, ı 
yetil Dır ı.>·tıKDaıe kayuşmuş• 
gormek d~meKıır kı, ou cıa - Tıcaretin iki dürlü 
J raozorı ıçm ouyui< /Jır oah- zevkı oldugunu oılmezmi
tıyar/lktu. smu. Dunun omsı kar dıgeri 

E:;·asen Trabı.onun bu de o kar1 Dırakanı iste:dıgı 
deraını. memlekecm naD~ını gıbı memnu,1 ve ho~nut 
kudretlı elınae tu!im muh- göndermek? 
terem Partımizm yuksek 
mucıahaleslle halledeceğin- - lkmci zevk ve duygu 
dt:IJ lJa~ka umıdımız kal· bmncısı kddar kuvvetlı degıll 
mamıştır. SEY y llH 

CEM/il R/Zfl Ç/Nf/R 

• :Si:r.X:a9 .;.atı=la ~-~====k.=- • YENIYOL 1 
G b M • G 1 Hafta~a ~ki defa çıkar 

Ü re evsımi eçİY.Or . . . . 11 ... ::~··y .. g~·:.~:b ... 
Ziraatle ittigal eden okuyucula- tur. Kooperatif ortaklarına gübre tevzi Yeıııyol matbaası 

rımızdan memlekette gübre bulunmadı. edecektir. Fakat vakıt geçmektedir. Umu:ııi neşrıyatı ıdare eden 

ğıoa dair şikiyetu:r alıyoruz. Gübrenin Tevzi için merkeze yaımış, cevap bek· Bekır Sükütı Kulakıı:z:oğ!u 
ehemmiyeti malümdur, ancak zamanında liyor. Bekliyor ama, öte tarafta müs- Fiati 4 kuruştur. 
toprağa atılmalıdır ki, iyi netice alına- tahsilletde gübre bekliyor. Her gtçen gün l<csaai ııinlıı.rıa satırı: 
biJsin • köylü aleyhine büyük zararlar kayd· 20 lfdııciteşrinden itibaren 

Piyasada hemen hemen ıübre yo~· etmektedir. Acele etmeliyiz ! .10 kuruştur 
~'~~~~~~~- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• Gbü ı~uu~u~k~~t~ 
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Hastaltklara karşı kendimizi nasıl 
korumalıyız? 

bıllSSOlUUDillJaD tiblh sQllli 
aıdfıieler muzır olup kolayca 
inbllll ederek 111tUılt ptomaya
ler huaule getirir H bualar vo 
cutta bir tabırrlt hali ibdıts 
etier. Bu iıe bayati •ak.anme 
u aıı:tltıp aastahQ'1 kolı1lıttınr. 

Doaıır: etlai• ra1riııhht bir 
et olll•I• bu&I• ••Jdaaı ~ık· 
ıaıştır. Bu etlo dlaea 4• r.a8 111. 

au. oloaııı ıııı~ f1lphııiz bıfzısıb. 
lılıt noldal HHTlDtludu. (Kitı· 
bı Mu.kaddeıte : Teaolye 14. s; 
Eşayı 66. 17; K\lrao1 Kerlm~e : 
Bakara 174; Maıde a; •ıhıl lliı 
Do::nuıua tagıddl itiyat\ı.ıırı eau 
tem.lı oımıyaa ll•JV alu ırasıa
d& tasnif ettirmiştir. Buaua içiıı 
eti ııbbi olarak. kabul ecUle•ez; 
b .. et a~Lr olup hum Hr4ur. 

Latııalar civarında Y•fıyan 
balaklar, ııayvaaatı nal111e n 
kışrlıe aıbbi detlldirler. Balı· 
tuı pek kol•rlıkla lıtoıultl•lıı· 
nlla dal•• llalırtla tat&a.ık li· 
zı• olup tctuldutu J•r,ta uzıık 
bir ıaabalei~ nlıhyonı '• fena 
tartlar aıtıodıt lt~rlt etlilerek 
nakloh1aınu~H lınllı1111 Jazıa 
ye11Umesi ıylce 40tlallecek 
bil noktadır. HaltA lıtuaa pek 
kıt'iJJ•l~• tebllk•Hlir . 

içkiler 
lçtiler itlyıtlar1aııa1 ı1ı. 

bir rol oynar ki buı i•ıHlar 
aankl oaıarıııı J•t11••11acıklı
ruu aaıuJır. Isınmak '' ıerla
leaatk ioiu; şeo ve11 ••Jıllil 
balıınuld•IU ııu1.u; blr •••t•
mas lir yere hn•ket e1lerkea 
n1• bir yerdea nd.el •••rke• 
lçk.l içilir. Bafra•, tlotua, fiil· 
ıua .uo11eb.,tll~ lçkl kullıaılır; 
tleır•t ve Hoayı •rbı bı ehle 

kadeb iı yaps rler. lşçi ''içindeki 
kurdu öldUrrırorum., zaaaile 
keo&inl öldarnr. Ortahalli bir 
ldmıe dostları kendini ziyarete 
geıdikleri vık.it Ot.ılara i~ki içirt· 

mezse şeref Te bayslyetlnia bir 
para olduğııau noneder. Me•· 
leketimiade i~ki hertürlQ tasn
Tu.rııa fHkiada kullanalmakta· 
dır. 

o luılde oiçiu lçkrçlliyor ? 
ÇQakt t•rap loıanı kuvvet Ye· 
rir ve kıınetleomek iflll oadıo 
aıa bir ~eJ yoktur; çUakıı o iş 
çinin tl'.lstudur, oaa keyif verir, 
azralal ve kunettoi çogıııltırl .. 
lşte bergQo işitilen müdafaalar. 

Alkol bir gıda mıdır'? . Bir 
gula hazım boruı4uadıı muhtelit 
taıaa"llllere utradık.tan sonra 
eaaicemlze imtiaas eı:teıllea ve 
orada hıararet ve ku net iakişıf 
ett.r•• maddedir. Alkolde ise 
easlcemizi tetldl edlJl maddeler 

7oktur. Herael:adar yttzde 50 
alsbetiode karboo yaai Uıtiraki 
madd~JI ıhtifa eylt:ırse de ba 
madde uuiyet dıbıJinde fiziyo 
lojik bir ilıtirak.a d11çar oımadı 
t•adaa ılltol"lll bir g.ıd.ı olarak 
iıtlfacıle kabil olmayıp uzviyet 
toa gircıllıt ş•kilde çıkar. Bira-
111• elma şarabiaıa ve tıırabıa 

ııda kuneti tıemın bili yok 
gib1'Ur. (Yule) , ddr ki •·air 

aaııtlaıetre miklıl peynir bir 
litre birada11 dııbı muııddidir . ., 
200 ıramlık bir ekmek parçası 
5-4 Utre •• lyi bira veya va. 
raptllD dııha k 11 vvet vedcidlr. 
Alkol llunetleadiriei bir gıda. 

detil. takat t.lr gıdı uasurudur. 

Arkuı var -
~_,__=~-= 

İlôn 
Ankara 2.nei Aıliye Hukuk 

atıhkamesiıuien : 
Dan olunan: E.timeığut Dev 

let bava yoUara kitibi ilce• h~deQ 
ikaaaatırahi meıçllul Ali Yılmaz. 

De erd 
Monifotur , Kö le ve deri ve Un 
Ticaretile v alelumum toptancılık 
ile iştigal ed nl rin ve küçük sanat 

Erbabının nazarlarına 

Karınız Haoor ve"ili Avultnt 
Saffet Nezilııi Bölilcbaşt tarafından 

aleyhinize açılu ihtara aüsteoit 
boşanma dava11nıa yapılan duuş· 

ma.ııı sonuuda : Mahlı:emenia 9-iO -
! 7,4 sayılı kararile kocahk: vazi· 1-6-9 '0 taribhule meriyet lllHkiiae Ciren 3843 sayılı 

nıuamele vergisi kaoualle bizz t kendiai imalen yap yı ve 
feıini yapmak üzere bir ay zar takat bıı kınan aazarıoda toptancı sa7ılaa erltabı tiearet dahi 
fında .eviae döamenizia ibtarına •uamele vergisi menuuna itil 1 etlllmif ve t»nı tie ret ır~ı'bı 
karar verilaiş ve bu karar usulü da ke111dileri u mele Terciıiae tabi llwlu11ıaaciıklırı b.alae buı 
123 ünci macideıi aucibiac$ ika· detterlerin tatulmasile milkellef kılıaaışlardır. Tatbikatta bir lla
motrilı ve mahlteao divaabaeıiae taya düşftlm.eaek içirı .tşıığıdai:.i lıHHıtta riayet oı .. amuı lhım 
ve davacıya teblil edilmolı ıartile galdiğl alikılıl .. rıo n:ızarı ıUAlaruuı vazola•ur • 
kesbi lutiyot etmiı ve botaoma 1 - Sanai Oeası.-elere ıptidiıli aacıldeltriai keD.tliierl Y1r-
dava1ıda lteıbi lı::atiyet taribinden •ık: surellle iit' hıkvla seaeıl ıarflasa uhııiın lir11dıa fulı kıy~ 
bir ay soııra açıl•ış vo işbu ihtar melle lm11llt yaptarın T8JahRt Huai ınüeaHHltıden l'eJı bıa 
karar,oa riayet etmediğiniz sabit müe!!u,eseıeria fllyıl, fUbe Te ıatış mafıınJarıada11 gerek «•tr•
olmuf buluuduğundao medeni Jca. dan doğraya Te gerek.H k& iıJOacu ve siaııar kı aııtnuııt
nuHD ı 32, 13i, ıu. lijO ve ba- lar ıdelaletıle bir takvim yılı ~ıırfıa•a otu bin ııı~cıl•K taıla 1mal 
kulı:u usulün 240 inci maddeleri Blftbaya!l eae ler, ll ele vergısı a:aauııu liiY.'laoebeıiaae top-

taacıaan madut bulunfluklıırı• ıuı bu vttz1yette uıaa tloareHıaae 
mucibince Boşaamaoı:ıa ve kaba- •e mtıteatıtıitler He bt1 trJptııaeı lilccar ve miıHeatallıtleria baa~ 
batlt buluDd•ğuouzdaıı lı::anuoi me- DUQ 2 inci mllddesıul • Ve 5 lnei fık.raıarıaGıtk.i Yilfı lllİI til · 
deninin 142 incı maddeaiDO fÖre yal, şuie H sııt.ış m.u&aı ları ıaaa eı~ vergisi Gtfterı tıat•ak 
de yeniden bir aeıae evlenememe· l'e kaa•ndı ~österııea uisbette nrıı ver ek sııcbuiyetlaae4ir
nize ve il8S kuruş meurifi •uha· ler. Otubln ıırıuııu lıesa ıadA all mı oır ., J'M mwatıııı r•r· 
k:eme ve 20 lira avukatlık icret- ler<ien müoay.uı editm alala teıuıJ. ~oktur. Yukıwia aayılaa mı
rinde ıizo yültlenınuine 27-1-941 Hseselerıa .tı.rıeıPdıt kuan ytt.rıen:ıen muoayaa eJuaıa ••llı 
fİİaüudo kabili temyiz olmalı izre kıymeti bu OtU:lfblD lirıınıa bvsabıaa lUlal UlUumaz. gU kıııbil U11l• 
karar verildi2'i ilan olunur. kelletleriu g~ç.,a ~40 takvim )'IU muaw~latı Şlıl şek.ı!de bHapla· -------------1 uıcak.llr ·. 1-1-940 tıml.liııdtıı aı-5-910 tarıhiae kılaar ~4aO 

Vilôyet Daimi 
Encümeninden: 

Trabzon - Rıza uhil yolu· 
nun o;-ooo - ı2-t-oto iaci 
kilometreleri arasıadak.i k.aılattı

ıılması için tanzim lulınaıı (998) 
lıra 40,kıuuşlut keşfi üzerioden 
eksiltme müddeti ou rün temdıt 
edilmitlir. Muvakkit teminatı 74 
lira 83 lturuştur. J J - 'l-941 ta 
rihiae hudiH eden Cumartesi H 

at 11 de Vilavet maltaaında top· 
laaacalt olan Daıwi Eaciimer..de 
ibaJeıi yapılacalttır. latoldileria 
m.ıvakkat tc111i11atlarıle eDCÜmeae 
müracaatları . 

numaralı kaaua ilö muamele vergisıne taoi 11u1Uil mUtsı111lerde 
oıübayau oıuuau mık.tu utuıtllw Urayı ou.ı.wuş iH b11 Uk•ll•f
ler içiu tıaadı.ıııtıaııa ıır wuaeıo yu.ıuur. u1ı11.uar l-ft-94i0 tarHı.ı
ne cıevır ettik.l~ri mı:ıllur Ue bu t1trınaoıı ıuoarea wQl,a7aa 8••· 
eek.leri mallıardan il-l:l-940 t ri.ıııne kaııacı.r utt1ll:ııtrı aaHarıa 

uıu.lOe uygıuı şttıı.lli.e ŞlollJat ~41 se u.aa kaau S.eyana aıtııııai 
vererek Ytlrgilerıoı t>ıi•yecıııırnmıir . 

51-a-9..ıl tarlbıı.uhı otuz .l:>Ul liralık. ciroyu tloldumı1••· 
lara i:illDce &>uniı1 1-6-911 tuıoıa.4len ınearell iıılll tnlaal a • 
t:S&H01er<1QU V~ h" de bıı k.eıre yeıuei~u Y r&iJI ta l twtalıa 
bu JDÜ...;;aıı:ttseı rıa tııyı;J, f.ıae Yefıt ıi.ıtış yerlerı•••• ~•Hk cıot-

rutlaa <111Jtruytt ve ~ereue K.o.ııuıyoaıu. v" 11u11ar ~altı m11tnı&1-

ııtıar ellht wubayu ohıun a.ııuna beaı:ıu i. al-ö-~40 turı-
hıaaek.1 lleatJUtıJ: ~Zlli'U.U~ ili& •flll•.ı:•K il ·r UHıllıııl.18 Ulıtıbla llta· 

yı buidllili hırlnd• aıır ıd ~•<t• K•hU• ttwUa hes.ı~Jıuıarak. 8• 
e.atıa cıı. d.a1lll oıııuıu ıuud"' &01.i.ltta.ıuuuu UJ.U.HJ'H uhıaacık maal
lardan •w•tı •unuu• a.a"ıu ı»ııLUau .Kı•wıu ııu •f zadıadM 7aal 

Harp, kıtayı aç bırakarak bitirilecek 

Ş11biit !Hl ga7t:ııııutı k.•<Jar bt:Y•naaweıtl tauzuıı ve nrıaıat ıdue

ııae verll61:d.ıt veı:ıl tecuye ulunııcaımr. l'optıtoc1.ıı2ıa Layıaıude 

&ık.kat eGlhıtı: •k uoıuu ııatHıuı o 211 •e fliK.ul mubısya.. \)i•11aa 
mıu ()ıjdC;tUUlu l)lU.G lJ.l:i UCd.)'.l ı~ı;llltı:i1 l~Zıi.U ı•uUilQlr . ÜlU.OiDıa 
itrdJIK.tıtaı tuz.la wıııın ll1111Uz ı;.ıcıtwıı.ı.ııış u1 :ua~ı Wtl.ii~llt1!Jyfitt .. Le· 
lilC vLu.ıt:z. ~-H.I lıti.:VJıll y1a11 • ou ı.UC~U~ LllUıi.el.t:İljC;tll lt1l>e7yUa 

A yrupadı:t açlık Te aefalet 
içiali• taııuı oır tıı l•tirecek 
Ol•D kıta b1tlURlll, ıeıtt .. i; •n
ııwıua• 1'.11:;ıuı1faea2ı •lıa Ya· 

ÜJ•t, d•D• ~u.u!lıae.a, •klı erea
).Stl 111et6'•'1 "ll11"1 .. Dawıuu.ııtır. 

Yı.r•c"ı. ve iİJ'•Ctti; .raaaına 
ıutter1 uu-, lld)tııU.ıua Ai•ınıaır 
tımduıaııııı auuıp 1ıotıaıUl&MUıj 011 
!Utuaaıuı• ui..w•ı.A, t'uıu111dua12 
t't••""I• ~ıaau ·~~u auı.wua IHı
huuaa uwtıuı. ııll•RU"&.elt1ıtcUv DA! 

ıuu, Olıl .ıuf• ı~çırua•k 1ç1• az 
fOlf. oır *"1 uır b1ı1labUı.<:oJUeu 
ıuaıt ouıu•ıwır ıu Oy, iıilhtte 
.kW: LIAD &1'..ııtlf aı&wilU~k."ll•t Ulıl 
cuıııı l•flıJH1•tı Lu1ua"'1 ıur 1~ 

&.ıcugı, •Ul•~•Dll .t'•rauıu11r ~ıa
Jwııuıul" oıı1u~ oır v .. t"ıaı11..uc
htıua1 ou li.Jf ıeçu.ııı; Y• •~Iı&htllea 
k.unatcJ.Dııı-' uı.ı ıu~ u.U\7oııı11er u1. 
ıııua. fııı"at .ıucıt IJ.ıuu.ımı C11nau, 
.atıuuuz, wıııdı.ll v11 mau.ıu ou 
tMıu.Laıı.u~ıe çaı.•t•c;ı.ı:.uırı 1>u. 

1'.l~l ta.l.IP _,(j..;C"~ GHnıtd" tuıı. 
hırı ııe11t urıac.ı .. ur ·l ... 

Alllu1..,yu.ıı.ıı ıw,aı ve11 tür. 
la adJartıs .ıı.ısı'ı ı.ıwuııarı •ltua 
al<lı!ltarı mıua1ek."U•ri, aıUıtaK.
lleı ı&çuk uuuılı>.ttlilıli Ooleme.k 
ivıu aı.onış ölı;Ua• ı.arısal 1ı:ıpm.a-

&11 aurıaıu.ıtıara Duıomek.le be
rab1ıtr, 1111 t•tcıoırıa wuıuıt:~ ue 
tıc-. vtm:ıCto6'lt.1•, 11111 Y•PH11.11 
~IUlllia 01c;um..,aıuı" uui.Aa ilıüi.tl 
oıacııjluııt uutamd.,,, tn:ı.ıuı ıçw, 
Çok ııuçcur. Çtıoi.tl ou n~u:bı, 
n., pttüH108 UJUClılJ OJIUD, 1'• 
Zllll.S•f il ~itil ·~tUU~ ol•ü lo· 
lilterınlıı, ~k..iaier ıırıırmıtı 

baflıt•ık. bere i.kell, 7ıai aa. 

• 11.ıa takaddQm eden ~üalerde 
bltüa b11alua tarlalarea yak· 
mıık aııretUe mıtı1eaec~ğlae, 
•1", ouıhakluk. Aazariyle bak 
•aktıayız. 

1o&hlere'1ea k.ulkacak. tay-
1arele !.', yaaııuı çıur.ıuı yuz bao-
1er1• JaD~Ui DOWO .. ClittDl, .kıta

DlU aer tarııf uu UO.ıtlılreli tur-
11.ıuı Y•k•c..ı.ıt Ye. ou ısur~u e 
~_,l~Cdk. deVtdillr lÇlil, dııyol1.ı.ll 

waı. oıuurucw ım M~J.ııt kıat'l bır 

aısw1etuıt ktıaa1oı ıı:o.:Saeruc_,11. tır. 

louu.aao v ııcul k.ll vvttti iı:ı-
leyea UHllldftl9d1 rn 11 &.Jı,ı;Haıtag 

öaca ıuua-.ıııd, uıuayel ıu11ıaniar. 
aıuı .wur.ı.ııı;~e., uıuu A.i an or 

QU:hUlUıl <1dV4 U bıc liÇlllt ,Y'1· 
:nwa•u lutktu IJJr nıtili duş ;:8d· 

&•al ı..abu, cıH.ı.tt;" yıı.uuş otwıuu 

~.,Iij~Ur • 

Fu.K.at, bı,uıdau da mühım 
oiau uu '11.ccr nu.IUıa, ışgcu ~Ull
.111lş wvı..1111.1L"u~1· 1111llUU1U, U~· 
Hiıo .. ltı.tıau hauıınıı.)' '"' v" ouı
"'tt tthduıwıyec Vdr<hrmeytıo,. 
te-.ırı ıulluaa ıutHaı suanıuıa 

DMt VUrdC:ıX.tır. yvCU.dr.&I lLtlU aç 

Ull.l•u l..lvrıu.ıuı.K Ue;ııa1' OUlU.• 

ıuuu iOrtııu blr OıtlJ..ıı.ı..ı, ueıttr 
yaıpuıa~a ı.ı.u.us.l\tlllr uulu11ııuu 

ıııı.'~'" Oı.l91ıiuU&cıı..1e, ~Ou•1caa 
bul1:1.Dm~"'· nı~ed 1 !1'41 do ıtıc.ırıır
J.111.f tıtrhııurıü l•mar t.tr.af k0.1. 
•~~l1ıth.ı·ı l{orıuauııı.ı aumırn, ıu. 
ta Uı.Ua.tulu *'.4ılü1AlltırUU Otı.ıuıyeu. 
v~ y.uııı;ınl!al'lQ 1'aıl'ı uııaniy'&!t 

,.-ıaıaı ·.nçmt vv tav 1'.ıuar•k. 

ô!Uw,, AE1"-lti.;al1 Oi.!11.&AU.,, U\llb.ı:ti 

1&JuA.l..auw..ı1ur&ı.u Lıtıkı~wtık dabı 

aüa1'.ıo,Qr . 

logiliz atlıslardaki tarlaya 

Te fabrikayı fabrikaya ıtınn· 

me deo. . dıtarıdııo 2etirdikleri 
ile barbedeeek olan hıKHlereoia 

boınbardımııalar yUıı.tııdea ut· 
rayacağı mıuidl nrıuııı lı:UçUk 

Te eh•••i.retıillZ ulaca~ı 1dcHa. 
sıada detıuz. 1''d.ııt •ÇH'-Ç• go. 
rilııe11 şul.ır .lu, la:ıilt•re•• aç

lık.tan ölea ntıuıdlli& raıstııınnıa-

yacak. H ıtdısl•t fık.rı elrafıoaa 

topııuımıt o!anl•r dı&b.ı& .l.ıtvveeU 
d.alıa do1ıa1111iy1., sııatr1erioe ha· 
.ıuın .lııuoet.mdk. flillJtılıaoe t>u· 
lu.cıı.u:ıduııı.r"ır • 

i:l~l.Ua 19*1 yaıuu t11rl:tları 

alei• l'ec•a ta1yare11ruı b.arb1 

01aru1l t11r1ı et&11.e1'. bise hif de 

7a.uuş ıörUawQyor ... au dau.u 
hü~•n aıaıı.ı.d .. a, ara.1111 ıtdliİJUll· 

yen d•tııslar n:ıJiode ıçucı1' Vd 

mııuıış o"mb11111rlyht en 1'.ork unç 
k.atil amıarı yapacak. oıaa ma-

aaızııw t11yyıııN rııwıarıoın bO.ID· 

Daraıaııuııa.ruıa :a;ıı.uıc 0111.cıaız. 

Vllc~tça bltl.uı, waoea bıt.ımı 

halde oıaa liu tt.ıuaıara day11na
ıı1.1y1ı1cıakl1rillr • 

liııtouu ıçiuı.Ht kl her saba· 
da, fUut Dl114hSıt ultıa feriuo 

geç~cek olaıı ytyeeek. mıuidel•· 
rıudd e11 aııuıı.ı bıt laliAtru.ta 

ria7et oiu.ow.aııı lizıınıeıdilloe 

uııaaıyuruı.. ı::saa iliirp, A nu.pısda 

k.ıtıuua açuk t .. uyııu alluıuıa dl
ıe &_,lldl.mHi MU-.tiac1e ee IO· 
ili tıiiiill. 

eııeaıer 1trllK ~ 111 yuı ıçıa Ci" ıuuu ı d.e!ler tıHJ.lla&tı •vaw elle· 
cukloı:aıc . 

~ - Ktt.ouuou be~lnci maddesi mucibine~ iplidıai ı:nadaeleri 
işleyertık mamuı llı.tUt ~ ur1ıta r~rı•r ıtııı KauLUl ııou.ıll.Ha4'e ııuaı 
M.ıai~H••~ aıl~\J1Ull llflUC, Attlt:.UUUO b~~lwll uşagı OU111'1U {l\ılailll· 

hll.U c.lıU.111) VU'jıt K.u VVUl mı.Hlıtrl'lA.aıı;.n l.lı..l OU,Ytf.ll' VC;tYll dıtlla ü:li 

la.k.ııltıı uımatit VIJYJ. .uıc,: 1'.UVV~l lı!lUcn&I.dlitı l)Uüll..CRlllll Ü.uHH•· 

lll• Vd~fıuı doil~L1Cı:ll1U tlU Clllilı l~ lli&Cl Ul<l\IOeil• '"JilJıi OiUUU& 

.IUliG.ii:. lılJ.i&lll wtt1ı111sı=ııııuenulü ı.üı.tıal.lyeh: ıayı1'. vıup uıwaaı~ıaru:uıı 

tayın v~ htfrl1'.h1e hiliı.ııel ed.ur. auc•I!.. tJu ıuuolıyelia tea;uı UlLi· 
uaoUıD.~ill lvli.l \le Kıu.auaııa 41 uuu J.1111.aaıssı .uuıcıı.nı.ıe~ ou k11bU 
wı.l~dHtıfiuna li)e 1Ja~1iie11Kıttu lı.ırınntıu ıuuııııuu l.> guu. lvıucıe 

lllUllWCS!fol VlılC"l~IUe t•Dl llıi:er Dlilt:lılôU~eler aı!llU a7 lGCl IUİQW 88 

gö2'tc:rıutn bır uı:ıyı:ıo a eyı v arıaat lQuaııue na ve t.nına muk:ı:t · 
uu OJr wuııI .ytH 1trııı1t:U lılill. llilll.d K.11Uli"lr· d.Kıtl llıl1'.Ulr'1ıt ·~.., 

ba~lıilllldıgı la.dil uı:ı uu ışu llllıa k.~ıtO()<lHen tarın ar.ııiındıı geçeta 
mQı.uı~t ıı;w · kauuuuu o~ luCi waUGe:sıu~ gu;o muafıtet ş ruarını 
llJalZ UlWi.U'irlUU {il .ıı"ı.ı .LUU11ll.)'.,t V~rı1.Wd,Ytıfdi: r~•eı.ı vı:r"' larn. 

oıuoüC4Ulr. .11
d!Zller, J:{uullllnıcı ızır, c,: .. p1aclllir ve e ~alı aanıt t 

ıuUtUibtt:ıl'1Jd1'1 uu &aouudu uuıuuduguu da wuıırıyeu~u ı~maao 

fı!d~oııwtıtdU ıc,:ıu •u..ıı.uıuu Du UilKU:.ll1erı.ue l(UK; J:iayut ou.ııolerı 

1ıız1ı.Uaır. tlt1uu.1.1lu ı>en11Jdr ttWtl1~ ve .llU\l\lttl wunarrııs:.e b•tuı.ı..uu
dc:uı ınualıy~l ı;,oaı UıH'lUL l1 ıı uu:ııgu ilaJde Kaouuuu ı~ iucı w,ıuı. 

C1 ı:ıS1UlU A 'vO .D t1K.1al.u l ıH.hl s:-ıy.1cıa t.ıır .IUShll .W.iillıı;tuı.•1•r bu 
m.a1atıyeııa harwıuae Dıraıuhlıjlıo.aıuı wu"-ellefierw bu 11het-ı t.t• 
dıJUu&ı eU.1At:1dil wuktaıhllr • 

3 - Muıı e.ı" v"rıuıl kurna ınııci~ince Cirosuııua utuı
bie liradan •:olıt&ı u1wHı IJ.u ııı~uJle v~rg Jd tı&Dı toptaacı ~ıwaıaaJt

ıa beı.ıaoer 1'. .ouç Kaaua.u ba.k,wı a.u Lu.(.H:uilcı vııısruu .baız uı.ıa
ıı&r '111 (y.u:u 1.1.1uııa.a1JlB.uuıa yu"Cltı eı.Usıi.lueu tuııu ı mucıı \lesııUll 

Olııoiur) .liı&üllUUU wtUır:Uı..CU ınaddt.ıSUH;.ı LlÇLUlCU Ui.fllil UlUCHUllCrt 

sıuııni u.ıUeli~-.a~ler~ aevumıı surcslle nıa.l ıs .... ttıklurı tukdırı1~ bıa 
wü"iil!Jt!lidı~re ıııMllUUarı auuııı.c ıçla Bll dllŞ uetteıı tutu.ıaM:. ve 
aJ ınci wauatt ıııucıbıuce rı:ıturu veru.ıwK w.ecburıyeııııdıdirler • 
liuular egl;jr Tıcıu_,t k.aı.ımu.;.tla yazın adterldtl Vd d•florı k-•bir 
tutıt)'Uf1•ılıla ııyrll.ltl WUillUA"'1tt Sıill:;1 ""'ı. d lUUD11:.;4..tr. 

.t.Sıoa~.uıu~yu kaHuç k.an\tau llL.d.lWllldau toptaucılardaıı 
mabdut oııuı ...ıuıt."1lt1Hemı bıı ııoK.bl)'..ı st.ın d~recı dUı .. kal H rı· 
ayet ~tuudeıı UU.llu.a11· • 

4 - j(laaı.lldlll vergisi ile aı::rek i .. h>trtıd11D ao~ruya ve ge· 
reksı.ı lHh'iiSHa 11411& ul:iu ..wU.ı..eııef tt1·. ıuaeUıacit bu Jşlue bat· 
l1&aı11aıtı:ı vt1yıJ. oa:ow.tr oıı11ııııuıU 1'd.tıi11'.kıJ ... t•U>e:daa Y~yaıııd nrı· 
dul wuJur!uiüı.uı mu.rıu:ıull tıddrtak u.11n;ıt ıdmaiuı va bıı ııtreUe 
cwni mııı.'.a"'~'"'" wc.yd.an bır'"'-ın aıaı rı b.elJl muaaıeıatııı itli· 
•tU H Q.t• G• "'IA&lıll lı<i " lfltatlloıLlı&rl il.~1111Dtl•ll<l&I , 
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rôHKJ 

En İyi Radyoları , En Ehven Fiatlo 
., 

Heyetinden : 
lılreıulerp•f• mahallHiaıie Ka

ran •thı Gill Alioia kazanç ver· 
giıi11dan olaa 19-l lira 83 kur•f 
lııercuaH temiai iıtifaaı içia lllH· 

kar •ılaılleıi• vaki olup laaıiudları 

olbaptaki artırma kitııiıada yu:ıh 
bir itap DnklD illa tarilaiadea iti· 
hiadea itibarH "21,, fÜa aiiıiıiet· 
Je •tık artırmaya çıkarılaııtır. 

lıteklileria Viliyat idare Hayati
ne alirHaat eylemeleri iJ&a •lHar. 

2-S 

Ve En Müsait Şeraitle Ancak 

HARUNLAR da Bulunur 
Radyolar1mızı görmeden RADYO 

Almayınız. Akimlôtörlü ve Cereyanlı 

1941 MODEL 
Yakında Radyo 1 arımız g e 1 mi ş tir. .,j 
==-~Ç_ık_ıy~o=r~?-'-~-=-~---~--~-~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~ 

Okuma Kursu açılıyor 
Halkevi Reisliğinden : 

Okum• çağı dışrnda bulunan okuma r•zm• bilme 
yenler için Halkevinde bir Kurs açılacakt1r. Bu lcursa 
devam etmek isteyenler h~r gün H11lk~vine müracaat 
ederek islml•rini k11vdettirmslldirl•ı . 

Mağaza icar art1rması 
Vilayet Dai•i Encü•eninden : 

Hu11Jıi MabuebeaiD Muhittia aıahalleıinda 1eai aok:akdaki 39 
)(o: l• aatuHıDı• ıabik iear bedeli elaa 15 lıra luriadea artırmıta 
ııkarıl•ııtar. Muvakkat teaiaatı (4U) kuraıtıar. 19-2-9'1 tarihiae 
9ataa çarıamba floü ... t 16 de Viliyet aakaaıada toplaaac&lt olaa 
Daimi Eacimead• i .. aJui yapılacaktır lattktiluia anakkat teaiaal 
larila eaeilaeaa •Üraoaatlara . 1--4 

Okul tamirat ıl . 1 Belediye meclisinin 10-2-941 tahrihli 
içtimaına ait ruzname 

J - 1139 mali yılt katı hes~p cetvelinin tetkikiee ı 
dair bütçe ve kati hestp encümeninin mazbatasının tef· 
kik ve kabulu 

eksiltmesi llBereket marka H-1 tipi gübreleri-1 
Vilayel daimi encü- 1 nizi şimdiden mutlaka kullanınız ı 

meninden : Bu mevsimde istimal edilen gübreleriniz iJ ~ - Müstakbel imar planmın tetkik ve kabwu 
Belediye riyasetinden ; 
Belediye meclisinin 10-2-9-11 tarihli topl•ntısın· 

de müzakere edilerek mevad yukarıda çıkarılmıştır. Bü
tün azanın maldmi olmak üzre ilan olunur. 

Heyeti umumiyeyi içtimaa davet 
Şehir kulübü riyasetinde• ; 

Kulübün 19~ 1 senesi yeni idare hefetinin seçimi 
i'in 4şubat 19~1 safi günıi kulübde toolanan azanın 
adeti/ ekseriyeti teşkil eylemediğmden nizamnamenin 
18 nci m•ddesi mucibine~ ıkinci içtimaın 15 şubat 941 
cumartesi günü saat 6 de icra kıltnacağmdan umum 
azanın yevmi mezlcürde kulübe gelmeleri rica olunur T-~ 

40 Lira maaşlı 
Bayan aranıyor 

Halkavi reisliğinden : 
H•lkerinde tevdi edilecek vazifede çaltşmak üzere 

Orta d•recede tahsil görmüş bay•n •lınacak ve devamlı 
ol•r•k k1rk lira maaş veril•cektir. 

T•lip ol•nlarıo her gün •aıt JS den 16 ya kadar 
Halkefine müı11c1111tları. 

Hayvan vergileri hakkında 

Mııçka merkez okaluoda (484) [t ağaçlarınızı kuvvetlendireceğinden hasta- ~ 
lira (25) k•ruıluk tamiratı 2490 il B lıldara karşı mukavim olur . 1ı. 
ıayılı kanuQuo 46 iaci maddesinin ereket gübrelerin en kuvvetlisi olup 
(A) fıkraaıııa tevfiku pnarlılda 

y•ptırıltcalttır 10-2-941 tarihi- i 4 yıl daha başka gübre ist~mez ~ 
oe çatan Pazarteai ıaat 15 de 1 Safi$ yeri : .. - IJ 
villyet mıkamıadn toplanzıcak olan 1 ~ 

daimi eaeüoıende •atııı ,.pılac•~· Kitabi Hamdi _v Mahdumları ıt 
tır. İıtelı:lilerln encilmoDe müra · il 
eıatları 3-S ~~Z~~ 'S~~::S:~mıl!I~ 

,-Dikkat Gayriı)ıenkul icar artırması 
.Miktarı Eskl lcarı 

Ar No. Me•kii Lira K --- ---- -
1791 Kuz~uaC re 10 50 70 1 

Mahallesi Cirısi 

Neler yapı ıyor ' -Y-en-ıc-11m-a-ib-aı.1 ouak 

Yazı. dikış ve sair ma· 
1 

Defterdar!ıktan: 
Yukarıdıt cinı ve evsafı yazılı goyrlmenlrnllPrin icarı pi· 

kine/erin ltmk ve noksan Z!irlık eureti!e ve p ~şio bedelle bir 11y mnd·Jetle uuhlınstır. 
parça/af/ yapılıyor. İhale 24-2 -941 Pazutcsi gUa ll 8Ullt 14 de ynpıl caaıod11a 

Ayağı sakat olanlara taliplerin JdVmi mezlulrde yuıde 7,5 torolaat nkç~lcrile birlikte 
defterdarlıkta toplauac11k komlsyoon mUrec,atlım. 4 -4 

/lyağı kesik cansız ve-
ya eğri olanlara suni 
ayak ve bel, garın kor
sa/arı imal edıiir. 

Çuval ve denle/ere dam· 
ga kurşunları ima/8t evi 

Uzunsokak cami karşısmda 

No. 71 
Gurbet Hasan 

Köprü inşaat eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden: 
Tral>ıon-Gıresuu ıııbll yolunun 2 .. -1-746 ıncı kilowetr~· 

slode 3230 Jirw 94 kuruş keşif bedelli Alı:çeknle kOprUsU ioşası 
12 - 2 -Q41 tıribioe teeadtlf cdeu Çarııawua gtloü soat 15 de ibıı-

Hıyvaalar 

.Makellefia aaı .MaballHi nrri 

j~J kat 
cezaaa 

lesl yapılmak. nzere 21 güa mUddelle ıçak. ekslltmcğe konulmuş. 
tur. Muvakkat te'LDioelı 2-1'.! liul a3 kuruştur. Keşit evrak ını gör· 
mek ilti1eolerhı btırgQo eucUffien aaıewiue ve f ezia wslQwat 
almak arzu edenlerin yiliyet 011!111 mUdUrlUğllne v._, inşaya talip 
olsolarıo da 7ukarıdıt yazılı gUn ve 111alta vilayet m .kamındı 

ıLb • .5 "-------- - ' toplıuıacak ol:ıo dttUDi encuwene mUrac~ath rı. , _ 4 11 ar•••• • aoeaı

1 
___________ _ 

lDralıiıa Sodepe 3i 78 
Zelllila Döner Ü•fçcc.k 35 70 
E:aıae Ergül Y ah li 70 

Abıaet Şabaa ot. liatçe•ik •• 70 

Deftenlarlıktan : 

t ~5 ::~ Açık Artırma ile gayr1menkul 
1-3' g'o Mahalle vey• Solr.atl 
1-6 ,4. köyü ----feltfu rçayır M. Keataaelilt 

Kiaaroa Köyü 
Bo&tepeibali M. Manaıtır 

Ciaıi 'fabrır 
No. 

Tarla •• Ha. ye Ha.araaıı 
Kiliae ve mektep araası 49ö 
Tntt,baııe,tlltlla damı iki araa 

Bavak M. Goluotl• Fevlcaoi vı tabtaıai mıtaıa 

Defterdarlıktan : 

Kapu Metruk.e 
No. No. - -668 2 

52-53 
5.ı 65° 

41 

satışı 
Mesaha•ı MuhammeD Kiy. 

Y. 2 Lira Kr. -
214aı,so 7o0 E. 
18:l5 25 M. 

18109 il2~ M. 

57 45 750 M. 

940 ıeoeıi aiaaa n Mayıı aylarıaıia yapılaa laayvaalar yekla· 
masıada yullamla iıimleri ya•ılı n baJea aa .. alli ikaaetlari meçhul 
ltulaaaıı ıahıılara ait blrer ııtırıa kayıt dıfteriae kayıt ediloaediti 
ıöriileret bu babta tauiıa kıhaaa aabıt varaltaaı lizeriae Damlarıııa 
HS&lı olarak tarGQl\IHD Jaaynalar YerfİliH İfbU iliın takıp eden 
ılhadoG itibaren 30 fl• aarfıacla itiru eôilm.diti takdirde ıaatr•b 

nrıi va tHaaıa kıtiftt ı .. -.ti .. •li ilia ıluır , 

Yultrrıda clae ve evufı yazılı rayriıunkuller a~ık artırma ıureılile 15 i' Ü ıı müddetle sat.$& çıkarılmııtır, 
lbale 12-2 -9"1 taribino müaadif Ça•t••ba fihall Hat l' de yapılıcafındın taliplerin yevmi ata. 

iQfdı 7Qıdı 7 J lt•i11t ılı:t1lırilt birlilr.tt dof tıadulıi aık•mııu teplaHoak koai17oaa •irroııtlrn. S-4ı 

- I ' ..... ,... ... .......... - ... ..,.. ... _ _, __ -·-·· ----.. -· 


