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Yakacak ihtiyacı 
ve bu işin tanzimi 

Kış ~aklaş tıkça zengin 
ler qıüstcsna · odun, kömür 
ihtiyacı üzerinde düşünmeyen 
ve tedarikindeki iaıkinsızlık· 
ları gördükçe de üzülmeyen 
.tek kimse tasavvur ctmiyoru~ 

Halen 3,5-4,5 kuruş aı a· 
sında satılmakta olan odu· 
nuu, soğuklar bastırdığı za · 
111an bu Hallerin birkaç misli 
ne yükseleceğiodon şüphe 

edilmemektedir. 

Trabzon'uo on milyon 
kiloyu bulan odun ihtiyacı 
için, bugüne kadar alınmış 
tedbirlerin müsbct bir neti 
ceye varıp vaı madığı bak 
kında bir fikir edinmek is 
tiyenlerin, odun piyrsasına 
&öz atması kafidir. 

Son zamanlarda Hopa 
ve Rize tarafından bir mik 

tar odun gelmekte ise de, 
ııelt.n odunların ayda yaum 
lllilyon kiloyu geçmediği 
•ıal•ıılmaktadır. 

l<tıa iki üç ayımız kal · 
dığına gÔre mevcut taşıtlar 
l~, bu müddet içinde azami 
bır ıni;yo11 kilo odun geti 
rilmesi kabil olabilecektir. 

' Buna ıekil ve merasim 
külfetlerini kahnc•, üç ay · 
hk zamaaı hemen, hemen 
yarıya indirmek lazımdır ki, 
basit bir heaapla Trabzon'a 
hari~ten gelecek odun mik· 
tarı u numi ihtiyacın. ancak , 

onda ikiıine tekabul edecektir. 

E~velce de yazdığımız 
veçhile, şu sıkışık aylar i · 
çinde memleketin odun der· 
di halledilemediği takdirde, 
kıı bastırır, bastırmaz bir 
kilo odunu 6 - 8 kuruşa 
alacağımızı tabıi karşılama 
lıyız. 

Diğer taraftan, Trab· 
zon'un baş yakacak madde · 
!erinden bulunan fındık im· 
buğu da alabildiğine yük 
ıelmiıtir. Daha şimdiden 
çuvalının 80-100 kuruşa 
ıatıldıiını duyuyor ve işiti 
yoruz, 

Şu halde, bütüo bunlara 
bakarak, kııın hışmından 
bizleri koruyacak olan «ya 
kacak>> işine kesin bir ı,:are 
bulmamız gerekmekte.dir. 

Bu yıl fındıklarımız fab· 
rikaayona tabi tutulduğu 
takdirde-, fukara balkın ta· 
lebini karşılayacak fındık 
kabuğundan 11k•nlı çekilmi 
yeceği ve bu madde üzeriıtde 
buhran olmayauğı umula
bilir. Ancak, şimdiden bl'r· 
keıi hayret ve ibaretle dü-
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AlmCln f-iarp Tebliği j 
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Şark cephesinde kanlı 
muharebeler oluyor 
Berlin 20 ( a. a. ) Terek 

çevresinde Alman kıtaJarı 

düşmanın müstahkem mev 
zilerini ıaptetmi şlerdır. 

Stalingrat kesiminde mu 

Voronei do 1ayl.Jrındaki 
düşman taarruzları göğüs 
göğüse çarpışmalardan son 
ra kanlı kayıplar verdirile · 
rek püskürtülmüştür. 

M. S. Esendol M leket 
Van 20 (aa.) - Cün· I em 

huriyet halk partisi genel 1 M •• d faaSI 
sekreteri Memduh Ş2vket U a 
EsendtJI ve lıirinci um mü· 
fettiş libidin Özmen 16 Etr 
ful saat 2'J de Muştd11 şeh 
ri mire gelmişler oe fJi/ayet 
hududunda vali, ve şehir 
hududunda mmtaka komu· 
tant tarafmdan karşılanmış
tır. Misafirler biı kaç gün 
tetkiklerde bulunacaktu. 

Bu vazıfeye hazoule bıılım 
ayın ve bülüD lcaynıklarıaı 
bu uğurda eıirkeyen mili 
etlrrin akıbetlerinden örnek 
alalım. 

Akdenizde bir Alman 
denizaltısı 1200 tonluk bir 

harebeter ayni şiddetle de Üç. umum 
vam ediyor. Bu Ct>pbenin şi· 

15 Egliıl 942 tarihinden bu 
ayın n;lıage tinl'! kadar satışa Çt· 

kanları M Müdafaa t •hoilleri. 
rıin satışına, lrnllcımıztn ıöı tır· 

diği a 'nka yrırdumuzun koru1tma 

keyfi.qt Ule ilgilidir . Hadiıatlan 
misul v•rmt'z~ nehout çeplıeler 

de ça•pışan nrdu!arın tıikenmes 

muıbalurdan aldıkları her tliirliJ 
ikma l işlerinin $Öt1le bir kaç se. 
,.,.Jik meral oe znmana sıfdırı/. 

mosıno im/.;cirı olmıgacajını an
lama:r. :ılc mümkün Je~ildir. 

mal kesiminde düşmanın 4 yelkenliyi batırmıştır. müfettişimiz 
· · t• w • t t z Ayrı ayrı uçan birkaç gm~ ıgı şaşır ma aarru üı;ancO umumi müfettişimiz 

lan akım kalmıştır. Arkası srıufa 2 Je Naılf Ergin cuml\rtesi gUnU 
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- 1 n g i 1 i z - Almanlar sayıca ruma hllreket etmiştir. 

1 
lJm. mntettişimlz kışı Er-Harb T eblig .. i üstün zurumda geçireceklerdir. Her maglup milletin 11a11l 

çalıştığınr , neler oe ntı zorlu 
Moskova 20 (a a) - 1 c Müddeiumumisi hazırlıklar gapfliını hu geı en 

MÜ n i h Kızıl yıldız quetesl diyor B. Nusret T uocer gfo anhga,az . Hele '"'~'"'" 
l<i: el mitra /ı öı.lerile techiz d C dd · Devlerin b:ı tilkrnme: malzem•· bom balan mlŞ A apazarı · mü eıu . !erinin n,ısıl oe nek(Jdar uman edilmiş olan 11/man asker mumiliğinden Vıliyei:imiz C. da hazırlandık/arın, lıayret ti· 

1 O Bomba. tayyaresi /eri Stalingradm d;,layları- Müddeiumumiliğine tayin o memek "iden ge/migen 1. iBfz~ 
na nakliye u,·aklarile indi lunan B. Nusret Tuncer gc seok ve idıre edenlerin , s yau 

kaybetmişler rilmektedir. Bundan başka çen posta ile şehrimiu gel· oe çoğra/i vaziyetimizi , domar-

londra 2() (a.a.) - Ha· cephede yorulmuş <:lan !il miştiri hoşları1, Jar. mızJa dola$a11 saf ka1tımız-
va nazır/Jğıntn teb/iğı: Dün man aske. lerinın yerine ld- M iktisat Müdürü tlaki ırkı celô.c/etimiıl• ölçüp , 

b b ki ze piuade ve tank ~uvvetle· misillendirerek lüıüm ~ördütü gıce ağır om a uça arın ' GOmllşsce ıcıntakesında ba J d M 

k ı· b · ri qetirilmıstir Ş.hir miıda teJbirlui woeluen al ıfını ıor-
dan müıe k~p 4.uvvet ı " · 

1 

zı tetkik ve le!tlılerde M bulun, dükçıı ı.ürür duyuyor w lıe111en havJ teşkili Jtiumhe taarruz faacdan say Ca çok Cstürı mflk Uzre M· lktıset mUdurOmUz 
0 

ted•irlere bin can i/ı irıanııoru:ı. 
etmiş ve gen ·ş yangınlar bir düşmana karşı koyu- Kadri Çakorıo gOmOşaob'ye git 

1 
k . 

k b · b 1 f tı~i öğreııllmiştlr. I Her Türk kadın ve er eRı cıkarmıştu Baş a " om !!!.!..!!;, icabında r Herşey Vatan içi11 ) 

ba fFşkili de Sar vadİ$ İnde St 1 t c h ı c/üstü ün ıl biliyor fle hatta fca. 
ki sinai merk.; z/e, e akm a ingra e ennem l bındu aZtı canını verirken bile 
etmıştir llvı.:çaklarımı z iş f hiç tosa etmi_qor. Arkadu kala~ 
gal altındaki arazi üzerinde H ı · • Al d f ve bugr'irı bir tarih ~lan mualaı· 
taarruz devriyeleri yapmış. a 1n1 1 ' rimfain nasıl garatıldığtnı gördülc 

• • i c h . . . ·ı bir lokomJtife ve baıı m cr- ı Geç tiirk am urıgetuun a eın 
şandiz trenlerine hücum et· Tarihte görülmemiş gece muhore- sumül harici siyaseti: Yurd~n 

i lıer kö$esinc/e oe cihanda sullıtur. miştır Salıil servisine men· b 1 . .. d •• d d" . Hn türle. hu düıtüıü bozmak. 
sup uçaklarımız Holanda e eti gece QUO UZ 8Vam e tyOr ı iıtiyorılue. karşı uyanıktır. 
sahıli açıklannda dtişmı. n ! Muıkova 21 ( a, a. ) - de ile Volgaya varmak te · ı' Bugıin Trabzon ı:uaat ban-

gemilerine hücum l"lmiştir. Royter mubabı!İ bildiriyor: :ıebbüılcri akım kalmıttir. kasının Milli "::ıda/aaM ta~v~le-
Bu hareketlerden 10 bomba Ruslar son 24 saatta arka S 

1
• t h b . b•t ı rini •ata11 servısıade go·-lu11ımib . ... . . ta ıngra mu are esı ı · h • b kt • M • uçagımızgeıı aonmemışt1r. ıukaya müteaddit sokağı .. . L te acum u u~·~·. ıgın guze. 

d t . l . I d. mek şoyle dursun yenı "1JaŞ · f miıallerlndtn brmJır . Harp içinde Merasim düş~an an . emız emış erh ır lamış bulunuyor 1 Han Kara 
k 21 ( ) Stahograt bır cehennem a · . _ , Moı ova a. a. - . . T 'h .. "l 

S 1. tt 70 Al t . lanı almıştır. arı te goru • ta ıogra a man ı:n b l . 
k d d 33 R · e memiş ~okak muhare e erı mı ur uran us erın - - d.. d d. 

b.. .dd .1 g~ce gun uz evam e ıyor. 
muharebe utün şı etı e G K 1 d it 

. ece ızı uman & ın devam ederken ruerasımle 
1 1 

.
1 

b. 
. . . da ve yangın a ! V erı e ın · nişan verılmıştır. Bu kahra 

1 
d 

1 
t .. • · 

R h t erce ay ıo a ıcı ışıgım ıçın 
manlık usyanıo er ara· de süngü savaşları yapılıyor 
fında altıtlanıyor. Kayıplar çok ağır o'uyor. 

700 ton kömür gelecek Şimal mahallerinin bir 
Evvelcdde yazdığımız veç şokağında savaş iki güo iki 

blle şeh imiz için kontf'ı j1n1 gece durmadan devam et· 
verllen 700 ton koınorua beae· miı sokak birkaç defa Rus 
li nin yıı tı rıldığı ve kömür için ların eline geçmiştir. 
vııpur tahshı edlldlği öğrenilmiştir Verilen kayıplar hakkın 

Lütfü Ömerbaş da bir fikir e !inmek için 
D1>~e!'li gençlnlmizden Lot şunu söyliyebiHrim: Alman 

ro ô.nerhaşın Kağızaı:ıo da o Tire lardan temizl<:nen bir sokak 
bolu hakimliğine naklen tnylo ta Rusiar, yaya kaldırımı 
r·dıld i ği memounluklc öğrenilmiş üzerinde, bağçclerde ve ev 

tir. hrde 400 C'!set saymışlardır 
Sümer sinaması Hafta sonunda Alman 
Mf v im nıOonsE h ı t 'le 

18 
- lar kazandıklarından fazla 

9-942 cum1t ~Q r, U ukşımıod ao ıokak kaybetmişlerdir, ve 
itibaren kışlık 11ioema bınasına 
Keçrulştlr. düz ar•zide Tank ve piya· 

Bir Okuyucumuzun 
açık şikayeti 

Dor.tor ve doktorluğ.rn; şUp. ı ırfed<Jrek tnıiyelerde bulu o· 
heı',dirkl en l>ne.uli vasıtıımo- me~ndır. bittabi hasta buodıtıı 
rtBo biride haslHını muayeoA , t";;elll bulnrak maneviyatı Oıe· 
ve h .. davi ettiQl zıtmao gayet rlnd6 mnesslr olur ve olb11ytt 
nazik hareketle h1 ı::ts ıt1D• cesB· bir ferahlık. duvar ben burada 
ret ve Unılt verici gOzel sözler bunun aksloe olarak utradıQııa 
- - - ---- - -- - bıtksıı ve yersiz bir muameleyi 

Almanyadon ; aolalııC'ltım: 
Bir kııç aydır ki, mOthlş SU· 

Yu onistana rette bel ve k{>}Çıı ağrııarue il· 
tirııp çekme.b: ttoyim kayıtlı bulun. 

bug· doy geliyor l duğum dlspııoser doktoruna al
, tı seneden bari murscııat ettim 

Atina 20 (a a.) - Ga. f b'1Dıı bir aevl koopirlme ver· 
zete h;ıbeılerine gö ·e 111- l mekle iktifa etti; fakat bir te' 
manyddan buıünltrde mün· f sırtol göre'l:adlm Geceleri ııt~ · 
hasıran Yunan halkı için • reptao uyuyamamnkta ve iştı· 
11 bin ton kadar buğday ' bımdıt ke'illmiş bulunmaktı 1'1. 

gelec~ktir. 1 A(kası J dı 
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OF 
içi yanan kimselerin biraz 

olaıın yQrekleriol rerahlıtoaır. 
mak lçln aıtıılarıodacı Of! .. sııy 
b11101 lotttiğlmlz anlar olur. 

Yaıunda bı6hk olarak Ot 
kellıneslol kullanışım; içi 
mln ıııaJ dıgıodan değil . 
Trabzon'un JBDıbaşındıı 450-500 
ıeaelik lttılb& ve yQzbla oUtusn 
malik bulunan Ooernll bir ka 
zomıııo ismi buluuao (Of J den 
babıetmek içi dlr . 
Trabıo11 57 kilomelre me ofe 
de bulun~D (Of J k:ı~asına girer 
keo; ılıı asırları c7akte tutan 
v Japraklımnıa tatlı bışıltılarl 
111 kulakluuıı:.ıa okıı)'an bir çı 
nar caııcı korıılır. 

Blraı ötede· yeol :ro· 
pılmış '' Uzerln; ıılçıdao nıc· 
mul ecıJadımızıo ıırmısıeı taşı 
yan (BOZKURT) oteli il k 
ıılaşırııoız. e ar. 

Gerek cıoıır ve gerekı 
Bozkurt· ge"'ml 
ı.. ' ... ' sırlıırıfıatnlııt. 

k hakımıodan bir nddedlllrse 
tle Bozkurt; blıl, eıkt 11ıırlar, 
ıellrlr ve ecdıdımızuı mede . 
yet '' kahramıohklıırııu b tnı 
latır. ıt ır-

lllr dar ıukak.tın "'Otlkt 
ıooro; Belediye Hnka en 

• ını>t ko 
oneı ve bunların öııUode At 
tDrk Ueykellnl lçloe l il· 
kel tlk. 1 a an bir 

ç ç çeklik göıUnllze Çarpar 
Yolunuıa blrazdnho d . 

edlo/ karşıoıH Halknl ;,ve 
çıkar 1 · nası 

. çerıslnde (kahveciden) 
başka klrnseyl göremezstoı K 
tOphanesl oldukca ıenglo; ıfok:~ 
çok perişan bir , 11ziJeti vec ... 

Fethi ÇULHA 
gördOkcc lçl'll lı sızlıyor ve de 
rlu teessor duyuroruz AIAkı. 
dıtr . makamlar teessorn11ozıı 
dlndır ek lstlyorlursıı: bir en 
evvel sıtma mllnobu yuvalarmı 
kurutnHık luzımdır. 

S'lbsb saat 8 fl 9 arasında 
herkes vazifesi başındadır. Ak 
ıam Oıerlde nuısııl seota blllace 
yııvaş, yavaş memurlar kob.veye 
akan etmeye )taşlarlar. Kahv 
nln OaQode ki bahçede o.tura· 
mazsı~ız. Zlrıı Ofun dere rüzgarı 
sili bır aadıı;haata fr.hrmak içir 
bntUn teçblıotıoı lhkrnmıştır. 

Kıbv içerisinde: domloa ve 
tııvll ma~lnrı bııılar. Hele öğ. 
retıneole bankacı ark ,. 1 t I ııu ot ıırın 
n ı mUsııha kolau çok heye 

caoh olur. Kahvede otur 1 
i :.ın u rıo 
r kısmı bu mllıa baka 

retm kt yı sey. 
e en husuıı bir zevk d 

J'•rlar u 

Daha ilk tahsil çaglarında 
bahınııolaro bilgi nQveslol A ılıı 
)'ID bu ftra atkar ıırbda rl!f" 
buluıdukları mablt ş ~ 
tı •n husust 
ayııtıadı rehberlik ' hocalık 
yapm.aktııo da k odl•erl1Jl oh. 

azlar. Bu f raaet"l l • '\ rane Ç'1lıŞ 
mı arının Jeğlne mıkaretı~ı 
memlekete mnoe.ver evlat 
tlştırmek ve muıııtı ye. 
Dl ku:aom kt -o sempatisi 

11 
11. KorQrler. 
* . .. 

Bizin blldteımı 
top atılınca h z r:\maıondıt 
nıoı Okur ocada ıkşem eza. 

VenJyol 
-- =c: 

22 EylOI 942 

teşkili bir günde sekir de
fa mevzilerimize hüçum et· 
miıtir. Birliklerimiz bütün ' 
bu Alman hücumlarını püs· 
kürtmüştür. iki dütman pi 
yade alayını yok etmiştir. 

• • 
* venlCllıabıtriyet oteliolo merdi. 

•rlnd&n yukarı k 
hık.hı tılr ( çı •rkea; 
ıtıe hoş geld~nın~ayak) kokusu 
bak.ım11ı. Hılbuk er... Ot~l çok 
Jeti hlçt r l aıQşterı va'd 

bavkadır .Toor d.ıt vaziyet ctnha 
kika ıoo p atılır, beş on da
Jun eza roda hoca dendi k· 

oıoı okumuş b 1 
• • u unur. 
• 

- Po ta SQrmene 1 
- Şu nalda y lleçmlş . 

buradodır. lk.I •aat sonra 

Yakacak ihtiyac~ Bir okuyucumu 

ve bir işin tanzimi! zun açık şikôyeti 
e eua dotlldlr O b 

çot teaılı olm111 tııaen~ı ed;ll a . . ~ 

(Of) un en• bil ilk 
meıken bubranıd 1 61k1111111 

ır. Bu Yllzd 
nıe111urlarıo hlr k en 
Jaolorma ıldıraaıı~s~~ ailelerini 
yatı J•iıJorlıır B ' bekar ha. 
kukta mtıeaı~ıe uh vaziyet bu. 
bulanııo (Aile) 11 liol almıo 
lllanasıoı artadın k ~:rbumuaun 
JOr. llırlç ıneıaı : ırınış olu 
ço& ıeuııa (Ot) el eltı rlmlzde, 
Merıkf!ln bubraoını Ou ~r Vardır. 
l11nlıır işte b 1 D e1ecek 0• 
1 • un ardır B 
e henı keodlhırl ı ·, u .•uret 
kaı. nç ve btmd ç n tyl bir 
bakıınıııdııı Dl e kazanın imtırı 
ın t etmiş oluı~~~ketıerlne biz 

• 
(Of) dento~ • 

lira gelmem 
1 

(kininin) lı 
d ? es oe lmka · 

ar eua l11llsoı n ' rmı • 
l binde, bir kut her •b ıo; ce 

u kinin b 1 (01) a ilk d f u unur. 
•bıııt; gOdertn ıı Cld n bir 

rıd 0 •e b " ır, çOktır. . . . vlnn aQ. 

Btı ağrıyı g\d 
gQno çore: MUdıı~:ınek lcln; Yo 
hQ kinine ~ 

1 
8 S1lQbu •z o 

O arı maktır 
g 1 B2rtlarınız k 81111 v 
kurtuldum ıahabaybolur. S kın 
kinine dtıamı .. ınıı kepı\nıayın 

Clvıırdı· bat 
cudlJetl ke ak.hkların oıev 

ab • ı&nıo bı 
uı Klbl tök tına bir 

llal J•rctmıthr.en (Sıtma) ate 

- Bu iOncte mekt 
lllnısa tulır r çek tıp Çlk 

t. ece tim 
- uına da p .. t 

c ktller . . . ıı.e llöndare-
Kaııa&ada 

it kle enlo d POata Hllb sı.:ıı 
Araba ııellnce; bl~ zevkı varau: 
dokl konu~m el adar Jukarı. 

" a 1111 her 
poııtabıncnln öan . ıamen 
lnlı. Nihayet ııde ışlteblltr. 

m dd posta 2ell bl et IODra Ultkt r, r 
dı~arı ~ıkarlar , ubu gelenler 
tabıoeoin önQııd htıuıen pos 
eyecanlıs okurı e mektuplarını 

ar .. • 
•• 

,,ot .. bakkı;de 
larınıa az çok bl 111.Yln okur. 
dl r fikir v Ab mee ne m ti er~ 11-

u u banar ... 

Gelenler 
Müteahhit M"h 

dülk d' T u cndis Ah 
ır "şdeleıı j 

kası ınüdü .. V •. 1 ban· 
T.. tu eh Tü 
uccırdan '5elab . mer, 

Fahri Türk o - l att~n Doiaıı 
Jizce .. - g u, lııe iogi . 

ogretıneni Bn 
Beden t b" . • Ruhsan er ıycsı .. -
Hayri G.. ogretmeoi 
lıtanbul:r geçen. po ta ile 
nıişlerdir. •a şebrımjze gel 

Evi nme 
Kiyrnetl;' arkaılrışım Bag 

Alımd Mimi Gülben,in !le Bngan 
F~vzige Kolgoncurıun e<1lenmele 
ri dolagısrle t<Jbrik eder sCiadet· 
lu dihrim. 

Baş tarafı 1 de 

şündüren fiat meı' elesi ele 
alınıp halledilmedikçe, buh
ranın önleneceğini düşünme-

~e imkan yoktur. 

Hfılaıa, gerek odun ve 
gerek fındıkkabuğu, memle· 
ketin ihtiyacı miıb~tinde 
tanzim edilir, fiatler de, is 
tif adecilik yolundan kur tarı · 

tarak makul ve makbul bir 

hadde bulundurulursa, yaka· 
cak zorluğu giderilebilir. Ak · 
ıi halde, geçen kışın ıztıra
bını bu yıl daha şiddetli 

duyacağımız mub1tkkaktar. 
Şimdilik ynpılacak iş, 

ilk önce, mevcut kaynaklar · 
dan azami derecede iıtifade 
ederek memlekete odun ge · 
tirtmeğe çahomak ve sonra 
da iç ıevkiyatımıza göre 
fındıkkabuğu mevcudunu 
hesaplayıp umumi ihtiyacı 

düzenlemek için tedbir •l
maktan ibarettir, 

N. D ~ 
BİRI<AÇ-=-=-SA==T=IR=L=A====~== -

Çulha 

Odun Motorları 
Kaı~de. bulunan 

k11uınd11 ıtmıı 1 her falı 10 Hopa ve R' 
Yerli aalk (ıu:!!Jk~obu '"'dır. len odun mot 

1 
ıze tarafından g~· kaybetmesi, hem motorcunun, h(;m 

ılyet pe.,ctı etmı ıle artı an. rukat, en az ?~.arına gerekli mah· de hepimizin zararına bir netice 
kıtdıır ki, enııu:~~r. H rn o leden sonra t 

1 1
• günlük bir muame. doğuruyor,. 

(Ya:ııo, JOlda kOylQ ıırıaıı göre: T b eının olunabiliyormuı Odun yüklü olarak gelen va· 
tıır ıı; yolun bir k YO lltaıa lu ra zooun k l k . 
llp JalAr, la kl ıtı:1arına ç ki ~•nı kııınen 1 ış 1 odun ib.tiya sıtalara, tercihan en kısa yoldan 

.... o krl ı büyük bir g 
0 

sun karşılmak üıre mahrukat temin <:derek seferlerini 
Çinceye kadrır .. ) Ktlz 1 ge. l ayret .. t 
tekrar yoluna deva biti ce: cu lrın burad gos eren motorcu artırmak lazımdır, 

K1'Z!I llalkıoın ~ ed roıış • tedariki ·İçin ~ nı_azot ve ınakinayaiı Şunun, şura•ında kışa çok 
Jçla ııtmı~1a çekttkıe:t 1 z~ınan +-aı laşnıak ıuretiJ ~~.eden, daireye do- bir şey kalmadı. B" güzel günler· 

il u1up + e ı. ı günlük bı·r zaman f d 
----....-...-...._.==ıı-..,_:.,_.:~::::~::::~=a:=d~en~i:ı~ti:a:d~e~e:ıelim. 

- ====-======-

1 
1 

r 

Baştarafı J ele 

doktoru BaJ Mebmet 
lbruhlm tararıodao meccanen 
bllmuııyene, ağrılarımı mlleaslr 
ol~ltlleb9k bir kıç tüp ilaç ter
di. Hunlar l~ae olııcıktı. Eıaaen 
kayıtlı bulundutum •e daimi 
tedavi edilmekte oldutum dl•· 
p oserllğe ihtlm bu alleHeıe
oln baş doktoru Bay Turgut; 
dıba Oııce vermle oldutu kom 
primeterdeo sonra başka bir 
doktr tarafından verllcn naç 
Ye reçetey• lılddetleoertik me
mur ve mostalıdemleri yıaıoda 
baaa hitaben ıert H bıathı blr 

tavırla biz bu iiaeyl yıpamayıı 
haoel doktora muayene olmuş . 

sanız oott gldioiı diye tıkıştı 
ve knt'ı oıunk red ctvabı ı ver
di. Halbuki usull veçblle lınriç
ten ll6ç tedarik edildiği takdir· 
de bu mnesseaemlzde itne ya
pılmHıoda bir mahzur yoklu. 
Bu yepılmıdığı eibl Ustellk.te 
memlek ·llo bir bastı vatıınd!i· 
şıoa olmadık bak.ırat edildi? .. 

lşte bu dakik.adil neye nt· 
rıulıtıını anlayamadım ve diıpao· 
ser bioeıı1110 sauld o anda ba
şımrı çOkttltUnQ zan eltim. tarar 
~tmek litldo vermlyeceeiol 111· 

leyınca geldl&hn elbl neTmidıı· 
ae ıerl dOodllml 

Ne yoıtk ki, memlıketiml· 

ıio bu mUhim deva 'e hayır 
mQesıe esinde klm blllr benim 
ilbi nice lı stıılar böyle bıJuıı· 
lıklaro moruı kalıfor?.. fıkııt 

adil CQmburiyet HUkümetlml· 

zln yarattıQı '8 kurduğu bu ha· 
yırh muesııeıe: yerıtz muıuuele· 

!erini esla kabul etmezi binae· 

na1eyh ilgili mahımların nazarı 
dikkatini celp etmeyi burada 
bir vatan ve yurt vazlfeıl ola· 
rak telokkı ederek lıu 1ahrları 
yszmeğıı, sayla gazeteafzdea Deş• 

rloi dilemeğe mecbur koldım. 

M. Kuıutcu 
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EmYAT~[Eo_v_v~e-K-ö·v-LQ] 

Giresun 
' 

«Can »ını 
Kaybetti 

En ıoft olc•'•frur• YeıilılrHOll , .... 
t••lntl• W•f• ıiıalt çlııll•rle ~.,.. 
.,, .,, l•ç ,,.,,,. ... ,... i•t•ıacl-- "' 
"••6lre ,.,.,/t/rwı. G1'eau; öawinl ••11'· 
ata wre•, r•lluna ıilr w tl••P dl.,,.111111 
l'Olo11nJC1 eriten nadir gdl,tlrdijl evllt 
lorınd1111 6lrlnl lcogllelmfıtl. F.zla •ÖH 

•• hacet; ıafr CH Alcenıl• ölıalııtl B• 
ha11os " l9ll adaner ıah••n tanırıugor. 
dıım: lce11diıile 1örl111tdı tleflldim Fa 
lcoı ıllrl•rlle aauft NM:ıntlanNr I /cO)l•I 
••lctaqı• IJ• u,ı. ol•alcl• '''°'.,. .,. 
ratı ı•lmlıbn ıanıula ıögllg•ılmlıi: Y•· 
Nrla/c ve NfGS tibanif ortoJan ilclge 
6öl•• 6.ar/c 6ar11a ile, ıuiı •• çi•ıt.t. 
alaııtı ıllrme çek•iı fiil ••.Zegt11 lc.ra 
luaılarrı11IH maada; içintle11 60ti111 neod 
tlt oarlılcları galc.calc lcaJar Uı ... 111 • 
iti '-••ılcrmları /ıılc.ıra11 ıiıala ıötlerlle 
C.n Aie11ff11 lctndiılni ı~r11tY,e11lerl 61· 
lı .,._,..,an oflotac•lc luıtAar ı•••l " 
ı•••ıılclı Wr G;r•••• delilcanluı idi. So• 
ıılJarda lceıadl rala llemiıN ~/eller.le 
"'''""'' 6ir hapı ft!çlrtllflıtl tla9ugor 
fl.tr. Kala .. ,.,., alı11 Alacar• w Kv•-
Af""'" tı11/aa 6ir lcöıal11• 11ttlfl1tl '• ,,,,,,.,,.1c.. 

Sırtııaa fiıdlfi •l61nıl 61le le.MI 
•Ule dllc"fl t1,t.ner1 ,.ır ~- .,_. 
1ıra11. r.,11,,, ...... .._,,,,,,,, o.u.ı.. 
-...Jaı adella w rlnlll,,,. .. -...111 
-..ı.rını 6la okalruli•· H-1/c aruın 
... 6lu ... ı., wr.,. 6ıa l9fl ,.,, ,... 
~.I• • .,. .. r .. ••,.rl a.tırqlomc 
'4İ _,.,. lcagraafı olmQt•. Şiirleri 6ir 
0Ie. ,c6I iç/misi ıarı,ortlrı. Ödgle, ıö 
• • 1•• /calı611l• Tblc 6ctüıf0tı .. 

.,..._ ol•• c-•,. "' "'"'.,,,·~· 
Mr .,,.,,,,le etlaı• °""''· Ba Jllrı.Nert 
•al.allr renle " la•ıuı•tlertlen •*•: ''•' °''• ....... ,., • .,,,,,,, ..,.,.,.,.,, 

... ..,., ,...,,. .,_,_,,,,,. NllMI• tMI• 
llW••Nlr Dellalwalna ,_' • ..,.,.,..,., 
........... .... •• ,.,,, "' ...,, 'Jel· .. , ....... ,.,.. .....,,. ... ,,..,. 
,.çmeın.,ı l•lıln11Nır : 

,.D..,.,. • Jtlanll 01•11, 
Bılll llellttladir elci. 
S.ıdıjına Je•• ıogu11 
Tilcılndlrir lçindıld 
Afcı çalar, .,,., og11a1 
Salanı lcısıın ıac i&tdtldr 
/,. tle11ld g4tefl11 var 
Eı C•n ıırin ha9 ibtflilr • ., 

a. ""'' etıAIGIWI /cıSflft /aqal g/a. 
... ,,.. ,.,. ,..,,.,.,,. rol• .,. ,.,,,, ,,. 
,., ..... •a11ua11 .. ,. .. ,_,,r ..,,Jıl .. 

s • .,,,,,,.. .. • .,,,,,... ...... , ... 
.....,., """' l~ ,.,,.,.,,,,.,. Jı,.,ı "'· 
""',_ MM11 9'rb/lu .,,.,. par 
•• ...,.. 6a ,_,., ıMI lcentlillfffi•• il· 
r111dl1lr .. tllulntllrlr. Zaı111 M flnicil 
luu.lı laaıat /acluı luuıııınJ• laalcikal 
ola11da ""'"'· o..,.,,,,. 611 drllınil o 
1•11a lcar111111ıla Cu'ın ,.. 1,11 w ol6U 

Yolcu 
Bit yoka /ıJ •. Tuhund• blriktnlı taıa ser1tl11. 
Bir yolcu iti .. her yol enu bir gur/Hte b114lar. 
Ahı •erap olmuı on•. mecnun gibi d•i J114., 
Yuıdund1111 uzalc. yard•n 1.1z11ltgeçmedeça4ıar 

Hep golculuğun temposu •111 durgularıntla. 
YuTdun. bile ro,.ı.,, yok uylt.ulaıındı: 
Bi" f11tı•11 r1ar ıulwnun ~•gln sularınt/a, 
Biı damla coşaT .. d11l111l11n1T .. sel gibi ,ağlar .... 

Haıca•tlı ömQı go1cu1uğun so11suz izinde. 
D/11/enm•tli bir ll'ıu b111ım anne dizinde 
Son çtrpımıı• dalg•ıı gurbet derıizin:J~: 
Ciurbette 6 1üm pek acı, kim vaı lci kim 11ıı11r? .• 

lbrahlm Şenderin 

Haykırış! 

H11ykırmak isterim göklere k111şı, 
CitJnsüm iman tlo/u: (Ben Tüık'üm) diye,. 
(Türk'üm) dl1en her ses titretir ar~'· 
B~ kutlret T•nt1dan 6/ze laediyt: 

Tüık'ü.m c•n veririm t11lanım ;,;n. 
Aııltım qiJnDlden 6ayra;ıma ben ••• 
Yurda gö• tlikene hep l"n için. 
Kin iMIM'· ç11ıpar11n hiç dDsDnmeden •. 

f'l•mus, ŞeTef. her JeY o r111rkf'n yaşar. 
HiJııiyel ba4lıd1r er ojlu eıe .. 
Yurdumun setgni lçlmtlen t11ıar' 
Bu •ık bende varken serilmem,., • ..• 

Karınlık ıırsaJa dört bir yımmı. 
Aydmlıtır onu kalbi•fl.eki nar . 
teu•fl--'611Atibt &aımı • 
Ka1nat1r. bellrlt •lmmd• ~rur •. 

(f'lemutlu Ben Türk'Q.n . • ) dıyen her sese. 
f'lemt1tlu yuıd için can t1ere11lere . . 
Salıb11p düşmana ne/es •efe~e. 
B• aziz to,ra,·a kan r1erenleıe ... 

Cemal Amal Telli 

Ressam, Heykeltraş ve 
M"ıikişiaas olaydım l 

-Lema•'•-
Bir ,...... ol•p ta, • rl• MH ,aıı-rk• 

bir pertre•I 1ıuey4ia. Jok .. t'u• rOllfbl pi ..... 
lllr.u.k. lAMar Da Viati'aia bıyrıalarlU parmk 
..-beakb•. 

Bir llerkeltrq olap ta heyuliDl yapuyclna, 
v .. ıı Da llilo Llvr mlseaiaia bq k6p9184• lMI· 
dirilip yeriM ...Ua hıykılin k•••ık, aa•'•t tari· 
lai94ı tle y..ı bir ftlu' •tıl,eıkb. 

"' "'"" ot.ı.,.,.. ... "'' ,,.,,.,,,..,. ,.,., ıaın-. O... lıul ,.,.,, wıı,,. I Bir aulldfiau elap t., Maia ifla Wr Mteut 
da rl•dlfl w lcaleUırllıl •n(•I• ,. b..tıleuydt., ba Mreutla t'rl'••IY• bir kalb H· 
lllltra/.,... ti• ..... ırulut lf••lı. 1._., .. 11ı, cll•J•4a .. ..at Wr ••k blalr ... kbı 
, ..... ,,,. .wu...-ktı.1 

Sallb Çaiata., 

Köy yolları 
• Aylaaa Sel98'a • 

StJdrıt dall111ile gtJlıell yollar : 
Ruhu serlaleten bir pmar 11k11r : 
Uzakta ıollarm kıvnmları var • 
Ci"tgıler 10/lır• •ıinlik şıçar. 

o,ılJ,rın b~ııpd,n si ler ~ksilmlı • 
Yamaçta ••rplll altlar '"•itler. 
Banlar ıuh yollara giJıelllk rermlş. 
Kaıbo'•• bu ıenlik g6niJlde -..r. 

o Edip •rot•• 

Tarla ziraatı nedir 
ve ne olmalıdır 
Nöbet' ahnacok ekinler 

Yıllertlan Hrl, laer ••· 

""'" ""''' ılcllmJc ga~dft· 
tlen topralılarımısın verimi 
••olmılllT. S.11•11 önünı 
ı•ç••• içl11 6ir ,,,,-f t•11 
ıübrılemelc, öte t•ro/t•11 do 
aö6etleı111• 61r slra•t •sa/j 
taltip elmei liıımıeltliiini, 
ille lı olor•lc nö'-t• alına· 
aocalc -'ıln/11111 ıae/e11le11 i
ll•rd 0W.j•11• lcaTarloıtı'· 
mai İUJl!lltijinl ıöılemlıtilc. 

Me.Uelcetllfti•l11 topTa;ı
•a ve 6n•ıı•a el reTcn e· 
lıi11Jeıtl•: llııır. /QJl/ge. 
pt1lales1 MI• (Ballı 6olcio) 
6i11ta11• 6a;uıı •• tıitıi,. 
lıe 6•,t• ıılir, 

B•nlaran mııır. /q.,./ye 
p1ıtat•• •• IHli•ı 111alııallı· 
rln• lc11111i •'••c•ii111iz •l
tlıılchırı lfi11 ••I•• 1111Jaıocıs. M,.,, N /GAllJ• alcltha be
ri folc eldllT. So11 •alllfln• 
larila p~•I•• ılraatl tJ-
arf,..,,,u. B.,._ ""'"""' 
'" ..,. , .. ,,,.., • ..Uala 
lıl. ,,, .. , ..... '"""• ,,,,,,, 
•rtaeolıtır. 

Sog• lıene 6iıim, /ae111 
tlı laıgwa/arıneııın glgıc•· 
,, ... •MGMJJ. lllr ..... 
•'""'· .,., ........ l•p 
Talclarıma.ı ••n1l11leıtlr11Nlt 
l1i11d. lu1111ctlitli,, Kal'ı ki. 
6a llf•l11ult11i11 laıpıl a laer 
1e1ma•. •lılcl>i/ir. mm,tırl" 
plı•r. Ba lti .. rl• tla •· 
;erlltlirler. A'o•i•I• ı••iı 
.ı ... t1ı;111t1tı11 ,., .. , "• ,,,,,_ 
•ıı lldl,.eımı•"- /••la 
la Jdlflirl, NflllUJllt, tllftG 

lıu iil moluııl tÜ .Jıllldlllc 
., l""Mlilc llıtlıaeımıa lfin 
,.1c ,. ••• ı.arlar. r., ... ,.u .... '-..-. ,., ..... "' ....... .. .......... , ... "" 
...... ,.,, .. plcUrl 6ir 
•lr•lll •l•;a.•· •••••. 
rafla ıö ılıneı;ı tablatlle 
.... , ı•il•r. 

s,,;,,.,,ı '"''"""'"""". 
zı11 1-U 11Mldaa4.r. {Kedi 

... ••• •) "'•• ••ıluır 
lllr ıöı 011rtl1T. U/alı le/ılı 
., .. ,,.,..,.,.,.. ..r.6il•· 
_,, "· ıiit, ,., .. ,.,,,, 
ı(Nt •• el•r. Heıeaala,.ı
•••ı ıılalı "•"• .,., •• , 
.. ,, ı•talerlnl iti~ i'111i11· 
.. ,., .... ı,,a1a '"· ,.,,, ,,, 
tlb. H•ı..,.l•r•••••• eti. 
.. ,., ,.,. "' ••• ,.,, 60/ 
aZ.61/•~• lfi11 •filanı 6ol . ,.,, ....... ,,, ..... ,. 

UT o/Ja;ıu11l•11 lıan/fl 1'1• 
1110/uaı g•pıl111ıı fl'lıtlıltl•· 
am aoit•r. Ş i111dlge le• -
dar o/tla;a ff6/, tarlat.rı• 

11• f ıntlılclılcl•Tın lfl•tle w 
gol lıe11•rlarıntl11, /••ti•. 
lılcla,flt1. ~olılılcl•rtla 6ala· 
nan gal>•ni otları getlirnaelc· 
le, muır ıapları•""' ••I 
VtTtM/c/e fl.e luııeall/arı lı· 
ı~lt etle1Mgl•. &ı ••Hpt•• 
109a. 9011ca. lcii ,,,. •• ,,.,,. 
cara ilıttgaç oartlı, . . 

E 1i netice ••rdi;i t•lc· 
tlirtl• lcl1 gonc~ıı topralıl•· 
''"'ısı kavwetle11tll11ııılc (ı•· 
ıll 1ii6'' oaaiteıiıtl ıör/Jr) 
og11i •tılflll11tla. laagoa11/arı• 
ntıaı ll11la111elc l~I• f aıtlalı 
ola/JilecelctiT. 

·-1ııldıa. lılneltTI 1u.,.. 
ile ıagılı 6rı altı hl•• 
111t1laıal 111ınalekell•I• lpa 
p/c lr.111..Ublir. EbaillJI/• 
.. ıitatllli/ı. •• '°' .,,., •. 
evımı• .. nwJwıllu 'r•lfr 
•l.Wir. 

11 ... ,.,.,,. ... , ···
lara/ı 1••1; Bls •ı•I ... 
ıundo arosi tlarlıjı fıi•ıia· 
tlca ,.,.,,ı. ilci ,...Aıcl al· 

""" ''".,c••"•1••· F•af 
llıtlıoeımuı /Mr 111a..ı ı.-
nain dmes. Etıe 6Uı tohrai· 
larımız plc ,.,,.,. ,.,.,. 
rn•va//alc la ol•••ı••· A•· 
,.... blm/ılrüd ,...,,. •ı· 
llı;ınus molual/ıe ara11atl. 
,., 6lr .,,.,ar•'•"•· ,.,., 
/>allltı'1n la••ılıl .,,.ı, -.. 
,,,, ıorıra, , •• ı,ı •• ""''" 
eldle(:elclui ••" •ırı t•rll, 
-'ilJ, '" f/tllifl••I 11~ 
•lııu'" nıenaleieti.Ul11 f/a. 
1 ı•cı ... ın• lci ielqlıila 
ıönJI.., .1.,, AneeA: ı•n
lıı araJ.,ılm•ıı lfln, ,_ 
ıögl•ı•ll• lcl. 6a mal.ııUl•· 
r• ılaemnalgıt 11ut1Nlc/ı .... 
laietimlat11 6uı ıerlulU. • 
ıarad• hr•tl• gtıpıla11 ,,. 
;er •lro•t ı•lltlırlnl llane•l 
•tlc.llm tle,.,lc lıtemlgor•L 
011lar glı11 ıapı/•c.•lolır. 
Hatı4 6n A:lt4pte, ı•r b· 
lırıtı, • .,,..., l•Mıl• bU ıae• 
,,,. •tÜc9l•. 

S.TatlG mabf11bu•. ,,..,,.,,..,,.,,,,. ·-·' ... 
•igıllnt 1ö,1 luallcı•ıaın P· 

,.., l•zınaiır. Ba11•n lfi• 
Ü, sogo /a•lı.,11• R•nca 
61111111• A:ır ı••e•ıı. la.g. 
0•11 paaan. p~lala •• Uı· 
p•l•r plc .... , • .,.,. 

i•n• 1•1Mill••il Hlll Nf· 
lı w •öHtlqmc,ı• 1•61 .. 
ldnlerl qldermd w 1111cd: 
ml•l Nrmeitlr. .,.,., ,,,.,,.,. ,_., .. 
lac•k nö6etleımabt ıılcllu 
1all11c•. •• "• .,.,,,,. •· 
lcq11cabıaı•: 

"••ldıdlıal .. ,,,,.,,_ ,.,, ,,., .. ,, ,,,,,, ,..,,..., 
fol ntilWıwiir. H•r ••I• ,. .... "' ""'" ., .. ,.~,. .. ..,,,. .... .. ... 

C. H. P, Ocak 
~9J1aıel1U'i ... .. -- ....,.lıiri .......... 



Kandan maden 
çıkar1lacok 

1911 aeneslrıdA bir Almno 
Alimi Vanadlum adınd kl made 
olo kanda mUhlm mlklq!'d~ 
bulunduQ'unu keşfetmişti Vana 
dhım çel!Q'e elA&tlklyet verm<>k 
için kullanılır le çok kı vm t 
ildir. Bn keşif Oıerlııe bir çok 
kf ıaıeler kandan mndeo ı;ıkıu 
mıık lçlo çahşmata baştamuılıırdır 

Fran11z fen ~lı:adcmisi aza. 
ıuıdaa Gıbrlcl Bertrırıt 80 ü 

D f D· 
leade köpekler le farelerin kanla 
rı•da, bllbaau karac'ı11 ı • d 

5 tr e.rın e 
ç ok miktardı Vınadium bul d 
ru ·ı· un u 

nn ı an etmlıtlr Şimdi bu hay. 
VH!ırın ltanlıırindan ltivm~tıi ma 
deaın çılı:ırılmaaını eılışılııcaHır 

Farelerin bir 
fırıncıya yoptrklan 

Frtaaada fıreJer b' f 
· · b ır ırıccınıa 
ııını ırakmuına llebe 1 
dır. Deııain c· d p o oıoşlar
k ıvar in a LoıırcbPs 
aıaba1111da çılı4ın C . 

L• f rıne ıdında 
ıu ırıceı aldıf ı bil 
ntıaea farelerle b llia tedbirlere 
Fareler kedilıri ~şa çrlcamaın.ştı1 
ilı:i ıveı 1ı:- • - lçırtmışlar ve 
HerKlln 12 op~fı oldürm6şlerdir, 
miktarda ane~~•ltten, 1bışka çolc 

S yeaıış erdir 
fıraıdıo~ ~6nlerde yapılan teftişte 
F 

• on un ıolı.ıan çık ı tı 
ırıaoı bunları f l . ş r · · .1 . are erın yed(LI 

rııı ı eı 1 aürıaij t 1_. .. e 
d' şse • liım•e bu 
••leaıeaiı, lırın lı:e otılm nu 

pılaa tetlı:i"t f p ıştır• Ya. 
· • e ırıncın111 - d"LI rının dotru old t ıoy ı .. e· 

u o ınlı~ılmı f 
rıaçı aıioen b " ş, •· 
lı:at • dd• eraat etaıi4tfr. Fıı. 

• ı aa .. 111· t' d • ektedir. ıye 1 eva n et 

Han 
Riıe lcr't Pmurlu~u 

. Aç k . r tır p ç v. 
rıl <: k , Y lmf nk:ı.ı On n dliğU 

Bir pa ç blsf 1 t r r:;ı 60 
his ltlbnrlyl ?O blssfl f. 

Gsyrimenk ulon bulunduıtu 
ınevkf, m11b ilesi, sokağı nurun 
r4SI: 

Rlı nln k le maholeslrdo;1 
Taki ve tı:ıpu sicilinin M rt ô3~ 
tartb ve 1' 1 num nında kaı. ıt 
hdır ~ 

fakdlr Olun D ktjmet: 
Hlb Ti rllamn tam DllDll fOO lira 

ar Y e 60 bıss d n Bcırç u 8 
"it 2~ hhseslno 166 lira 57 ku 
ruş kıymet konulmu tur 

gQ Artırma an yapıl c t;ı yer 
n, seot: • 

9 2 
Rize lcrtt daire ıoce ı 6- 70-

4 .. Cama gUı O s tıt 15-
!: işbu gayri m kul lil 

artt m şartonm \ 1 1 O 
9~24_:9J1tarlblnden itıb fC'D 1 
l ııum11ra ıı~ R 
cm daire loın n ' •ze ı 
rasınd'! hı:ırkeslıu ·YYen umu 
için LÇtkhr lııı f görebilnırsl 

· n< a Y zıh ı n. 
lordan fazln ınnlQm t . 
tlvenler işbu şarta m mak ıs 
942-933 do Y \e 
wuriyetlml ya num raslle me 1 

ze mur c t et u ıidır 
k J= Artırmııyıı iştirak fçl v 1 
arı ~ yazı ı kıymefü rin yQzd 

Yedi buçuğtt nisbettnd e 
ya mıııı bir b o p Y ve 1 
mek~~bu tevdi ~~~ıe1~k:ı~~,ın t 

1 dli), ipotek sahibi olecnklılar 
b~kk~~~h~~~!~~n:rların ve lıtittık 
Dzerlndekı b k·f g rrı nıenkul 
faiz ve masrıır dııriını bu ~si e 

ı 11 r olan ıudı 
~arını, işbu ııan tallhiod n it 

aren Yirmi gon içlndu evr kı 
mUsbltel tile birlik t 
Yetimize bildi . nıemuri 
rek aksi h 1 ruıeter1 f c p t d 

H 1 k • d clltıe c:bl de h klıırı t pu si a evın e delloio ~a 0:~ dı.kca & ta be 

' 

hhrhır. ...rn~u;md n b ırlç 

• ' • 4: Gösh rllen gOrıde t n g 1 1 z c may l 1 tlrak r ır e Şrırtr 8 e lcıi o:denler &rtırmn 

d 
lu m1tlJmata rnuş ve (Uzum 

er • ·ı· temamA k a rnı;; ve burllfr· 
Si Ven ıyor bar oıua~rı°~.uı et ış d ve ıti 

Halkevi reisliğinden· ' hay~: Jnyfo edl fil znm o 
. l - Halkevimiz b' '. b trıldı:t~~ul menkul Uç d ta 

•L_ıyenler için bir " t ·~ı·bıl- r lon lhsle ed~Unra a cok ı tı· 
1ıan kurıu ngı ııce bedqll muıı r A c k nrh"m6 

2 - D •• •çDJıttır. Yllzd Yetrrııımın n kıyaı ıtin 
Tq rin t94r2ıler ~ - Birinci Yıı s tı.; i te. be l bulmaz ve 
1 • tarıbind b rOçb ı 01 11lac ğı " 
ı.yacak ve haftanın De aş bulu ı P:ia a~ d iğ r al c klu r 
ı~, Çarıambı C & aı~rte gııyrI rn el bu ların o 
r~ aaıt 17-İs uma gunle. al Ciikları~ı~l lıA t min dU 1iş 
rılecektir ara11nda •e- lay8 çıkın m c uurıdao r ı 

• t b azs ı en CO' 3 - B ._ ea ntıdQ b k K artar nrıı 
in .. il' u .. •unu değerli ttrtırnıa on goaı kalınnk tlıere 
... :, ızc~ ?Kretmenimiz C . onundu goau tak~pbad temdit ve 

enıı ıdıre ede . e 9 2 e eo 
4- Kurı cektar. saatde yııpıl g o n O a Y l:!i 

lerin kitıpl a dt.vam edec~k deli e tış ı\k rhrrn da be 
• dilecekti ırı P•raıız temin rOch1oı ol o ~ı': nln l c il'• a 

S r . o g yrl menk 1 er ol c klıl rıa 
- Bu kural nılş l11c3ltlar u ıte t in P<fü. 

etmek iıteyenl ara devam !ara çıkm k ı mecınuundııo fhz 

taır~"~'Iİ kitipliif ne her gün 1 ~11~.:ı lbole P3uf:il~~D ÇO~ arh 
e ııunlerini y d nıuraca- 1 e e~do edı m · vıe bir be 

- - az ır111alıdarlar. ııaı z ve s ta ızı" ib 1 Y pı 

YENi - - 6· G ~ 8 hl dU er· 

Yol lbale 'oıu'';' ~enkuı kendi in 
H verilen DiQb •ile d rb 1 v 

S aftada iki de{a VerınezıPı lh 11~ t lçlod • IJ re~~ 
ılı, Cuma giinl . ,_ lunar11k kf'odı k rarı fesh o 
Umaaıt ;- _,,. Ç••ır Ukst>k tekJır 1 Ddt1n e>vtel nn 

Bekir Siik;~iK ~d~re edeıı :::,c~~lş o uı ~u ~~~~~1no klms 
- u ı ... ıızoğlu •eu bınıızsa ona r e rlrn ğe 

Yıllığı ( SSO) gnrı nıu~uornnr. a b ı o ıs, 
Alta ayhiı 300 lıp f'O det r ır 'llon Yedı 

- kuruıtur lıı.t ih fok ıırtıro tb vl ç k~ ı· 
Reaıaı ilinlırıı- Çeo g~ el 8r ı d ki f n ke edıllr. 

5 k •ıtırı • h b er iı,:I d r v~ fA 
uruıtur . esop Oluo "'k Ytlzde b Ştea 

G - zararlar "" r ız . 
&n& - k ı 8 Yııca b k v ı~ r 

25 K~çen aayılar lı~ı~~k~ı~n rııen:ur~y ~" t hac t 
- uruştur G a il olunur rn ıce a 

han lllQode - anı D'ler kun 
meaullJet k brecatındao iö ,borçlu hisse 1 er >Uıtarıdll 

-
11 uı edilmez l 1 ril o ı6 

Oer9 •dllme1 - Rız ter - l O 912 t r1 <J 
lıd en Jaztlar ıundıı i bu l n: murluıı.u od e 

e edilmez artırn a ş rt An ve rt.Ö tr il .:ı 
aatıtll~~ı l :•lTır 1 dala si~ dAn S o Oluı:ur ~ 

Tu•lu "''"" ukı ?tlık hane 
bir ıalon ,bir ballco '!Mtro sokak 16 N ~ 
lcatt., ilci bodrum ,"· o/t lcat6ıt ilcı rl oust icatta ~ tl 
m - . "Ş dö o a bı l uço 

ı '""ıtemll bir bo /(, tme Gt>/ı ile 1,·' sa ora int 
ifi l ııt/ılıtır ' Balılt:ıı:'ıir .,.Jıanen;,. üç h' lcurflt"A ı h urı"a t 

'' 'trzl Ke ısıede l:ir h. 
maı ((ala u 

tnarrıccıat, 

Yentyot 

er ·neması~ 
18-9-942 Cuma gününden itibaren kışlık binasına girdi 

Mevsimin ilk denizaltı Fılml olan 

Yüzen Kaleler Türkçe sözlü 
Yeni Mevsimin ilk filmin!.' başladı. Bugün geçen sene olduğu 

gibi her Salı, Perşembe günleri aHe matinesine başladı 
Ml!vsimin iJk ikinci filiml<:<rİ olan aylardaoberi İstanbul sinemalarında görülen 

Güzel kızlar parise 
Babam bir kati/dır 

Memur Alınacak 
T. C. ZiraatBonkası 

Trabzon şub• sinden · 
Orta okul tJe lisa nıezurılan arosmda müsabaka ile 

memur alınacaktır. 
İmtihana girmek 'lJt rniisabaka şrırtlannı öjrtnmek 

isteyenlerin imtihanın baş/ıyacağı 7-10 942 tarihin.den 
bir gün evvelime kadar şubemize müracaat lüzumu ilan 
alım ur. 

i 1 an 
Pazar icra memurluğunden : 
Açık artırma ilo pııray(I çcv

rılec k g yrime.okulua ue ul· 
duğu : 

Bule, değtrn:ıen ba vlu ve 
düıde namile marur tlç kıta tar· 
lanm 960 hissede 257 bi1>sesl 
ve b tibi dozu namile maruf 
tarlanın da 224934 hissede 61578 
blss si 

Gayrlmerkuluo bulundut1u 
ırovkl mııtııılltsl, sokneı. ııu· 
m'lrnsı . 

1" zır k zasıoıo Nogadlba 
köyn ae vaki tapunun Agu tos 
9J.7 t rlh ve 6 10 ı 1 J 2 ve b'ı, 

zıran 937 gua ve 20 numımılıı· 
rınro kayıtla 4 katil turla 

4 Gösterilen günde artırma 
ya iştirak edenler ortırma ıartna 
"Oe!ioi okumuş ve luzı.ımlu malu· 
matı almış ve bunları tamamca 
kabul etmiş ad vo ılibar olunDur 
lar. 

f> Tayin edilen ı.amaıda gay 
ri menkul üç Jefa batrlldıkbıa 

' s ora en çok Artır arıa ihale cdilit: 
Acc11k arlarma bedeli mubam 

meo kıymetın yuzde yetmiş beşıoi 

bulmaz ve ya ııatış istiyenin ala· 
cağına ı uçhanı olau dığer alacak· 
lılar bulunupda bedel bualarıa o 
g-ayrl menıı;ul İle temin edilmıı 

alacaklarıcın mecmuadan fazlaya 
çıluoazu en çolt ıırtırımın taahhü 
dü bak.ı kalmıılr. u:r.re artırma OD 

guo daba tc udıt ve on nci ı?ÜDÜD 
tıitanıi olım \5·10 942 gUııU ayni 
sı:uıttıı ynpıl .. cok artırma, bedeli 
aatış istiyeoıo alacağına ruçhani 

a•sc klıy" ip:>tek ve ryrıca Ce· 
mit Baltaya btıclzli bfr kıtıt kız 
kule namlle mnruf tarlnl'ıc dört 
blsıede iki hissesi. 

OeyrlmenkoJfln bulunduğa mı;\ ki 
malınllul' sok•ğı nuıuur .. ı 

PazeJ kıızosının souksu mu· 
tınllesiode vaki tapunun J<;y ıll 

932 sicillolo ı~· oumer.ısıoda M. 
fakdlr olunen kıymet. 

Tumanıt 1300 liradır. 

Artırmanın ynpılacaı:rı yer gQa 
aaet. 

lcrıı dairesinde 5 1 O 942 pa· 
zıırtes\ 11aai 15 17 

l lş bu gayrimenkuıoa 
artırma şartnamesi t 5- 9- 942 
caribloden itibaren 19 numara 
ile Paıır lcrıt daire s 1 n"lo 
m u t.ı y J e n numarasında 
herkesin gördbllmesi için aıçrk 

tır. lıaoda yazıla olllnl:ırdao faı· 
Ja malumat almak ist11eoler 
lfbu şartnameye ve 942 - /9 
..ıosya numaraııile memurlyeti
mtze muracaat etmelıdlr. 

2· .Artırmaya lşUrAk iı;in yukerıd• 
> eıı!ı kıymetin yQzde yedi buçuk 

nıatıetıode pey veya millJ bir Bankaıııa 
tem J&t mektuba tevdi edllecekUr(l26) 

1' kdir oluono kıymet : 
8ulo ROo değirmen bavlu 

800 dOzdo 600 ve hatibi dOzO 
t rlıısı da lüOO lira ( tamıoa ) 

Artırmanın yııpılııcae-ı yer, 
gUn, saat : 

Rize lcrndalrcsil'de S /0.942 
p a z a r t a s 1 gOnti saat 15 16 

dığer alacaklıların o gayri menkul 
ile temio edılmış alrıcaklarınıo 
mccaluundan fazlaya çıkmak şartile 
en çok artırana ıbale e füır, böy· 
le bır bedel eldı edı\emezse ihale 1 
yapılamaz, ve satış talebi düşer. 

• • ipotek sahibi alacukldarla'dlğer 
alılkdctı ların ve irtifak hakkı sahip 
ıeı uııu g&yrimonkul tıttırlııdeJti bakla 
rını lıuııuaHe faız ve masrafa dalr 
dıııı 1.:ldlaJımnı işbu i!An tarihinden 
11 •ııaren ) ırııu gtın ıçınde evraJı;ı 
moı1ıı1tdlerııt1 birlikte mewnriyeUmi 
ıı;; ı UdirnıoJerı icap eaer. akli ha l 
de hakl&rı tapu aicillle 1abıt olma 
<iıtr.ça ••lıf bodoJlnJn p11yJa1ı-muuıdaA 
oarıı.; kalırlar. 

• llöıterllen gtın<lo arhrmay11 
.;tııa.k edenler arhrm11 prt.nameıılni 

kumu, ve ııııuınlu matomatı aimı11 

\ e lıuoluı tema men kabul etmit 
ıd v., ıUbar olunurlar. 

1 lşbu gayrı meoltulua ar· 
lırma şartonme~i J 5-10-·912 hı 
rıhıadco it.bareu 28 ao i l c 
Paı.nr lcra Dairesinde her ke 
&İo ~o ~bilmear ıı; D açıklar. llia 
da y.szıla olanlardan fazla mnlQmat 
almak iı1tıyccler tşbuşnrt nameye 
ve 942 - 28 dosya numaras le 
memuriyetômizo murııcaulları. 

~ Artırmaya ışhrak. için 
yukarıda yazılı kıymcllcrİD yüzde 
yedi buçuğu oıabclınde pey ve 

yu millı bir bnnkaoıo teminat 
mektubu tevdii. 

3 ipotek sabıbi al caklılaral 
dı~ r alikııdıırl ıın ve irtıfak hak 
kı snb pluic.io ıııy ı menkul üze• 
rıadelı.ı baldarıııı lıusl sıle faiz ve 
m srafa dair ıddialımnı i~bu ılan 
tarıbıaden itıbaren 20 gun içinde 
evraki muabitelerile birlık.de me· 
~uriyetiıı:.ıze biid·rmelerı icap eder. 

Aksı tr.kdırde hakları tapu 
"cı lıle ubit olmadıkca sbtıŞ be 
drlinın pr.ylaşm sından hariç ka 
lırl r. 

6 Gayrı mookul k.endiaioe 
ıhıle oluoaı~ kimse derbal ve ya 
verilen mühlet içındo parayı ver· 
mcz110 ihale ~araıı fesıı olunarak 
kcadıııınden evv:I en yfikl'ek tek· 
lifde buluuaa kımse arz etıııit of-
duğu bedelıc almıığa razı olursa 
oda olmazıa ve ya buluıımaasa yedi 
güaluk artırmayı çıkarılıp ea çok 

artırana ıbalo t dili : Ve ilci ıbale 
ara&ındııki faı k ve gtçcn günler 
Jçin yüzde br şden he ap oluDecık 
fai:r. ve dı2"er mo1raf ve :ararlar 

ayrıca büıme hacet k._jmaksızın 
mcmurıyetımı:zce ıobail oluuur. 

GJyıi mekuller Yukarda 
gö,terılea 5-10-ıH2 taııbinde 

Pezar icra Memurlu2u odaıııD· 
da ışbu ilao ıösterilea artırma 

şarlnhnıesi dıirc:ııinde aatılacağı 
ıtia olunur. 

ilan 
PuzH icra memurluğundan. 
Aüık ıırtırmo ıle paraya çevıi· 

lect"k gayıi meııkuluD nı: olmıığu. 

Hirınci sırıt tıırinci derecede 

,..EPW ... bi!W3~zmzm·~•••IP!!ip'W"'iMF'"4., 

1 DOKTOR 1 
Şükrü Göksu 

1 Sinir ve Akıl hastalıkları mütehassısı 
Uzun soknktıı ( Yenl)ül ) Motbeı;sı k.arşısnıdııki 

~ lıooeslnde bostalıırıoı muayene eder. 

I seı: 

f> Tayin edılen umanda ıı•yri 

u.eckul tlı; <lefa bağırdıktan ııunra 

•n ı;o1' ıırlıraıa ıhalo edJUr aoca.k 
'iri ırmıı bedeli mııhammıın kıymetin 
> llıdts yetwış beş.w bulruaı; veya 
qtıı:ı lı1leyenıo alacağıua rucbanl olan 
dlAıır 11lacakiılar buiunupU. bedel 
owılııı ın o gayri :oenkul Ue temin 
.ıdll nııw alc11kJarııuu meeıııuundall 

lı&t.lııy" ı,.:ıkıuaz.aa en çok arlaranıo 

tnbb.tt.IU bakı kalmalı. tlzer;s artırma 

ıu ~ıhı daha leındil ve 1U ıuCl acOJıtl 

hitllıuı ob.ıı. lö-lv·d4l: gUnü "ynı aaııtt• 
yııpııııca& arurıuıuJa, uc.ıtılı ııauı 11liı 

)'tD•n alacagına ruçhanı olan diııer 

a lıı. at'1ılaruı o gey n meak uJ Ue lemil 
eo11Jwl~ 11iaeaJUarının meemuundaD 
ya ~ılı.mak lillrUlıı, en ç.olı. artıran• 
•Lııüıı .,cıuır. ööyJıı bU o.de~ eJ4• 
,auwlıUe ı.bııJ~ yapıJwu.. ve uuı 
bedelı dQ§ll·. 

o uayn nıenkaı kendiıı1ne 1.b&J• 
01uu11u ıuwıo dorhıı.J veya verıJ•ll 

mıtbiel iı,..'1na11 p&rllyı vermue ih&J• 
... ar&ıı leaholunıırak kendainden evveleJI 

)Clıııdk lekillle lıulwıaıı kinı1e ar:ıı;etaıif 
uJj ug u LcııeUıı aımaıca ra:ıa ol urııa oıı• 
ra ı.ı uJmaz vey• 
ouiuııaıazaa hewen 7 g11n ıııüdcl•• 

i 'e ıır tırmaya çıkarılıp en ç.okutıraıa• 
i>ııle edUlr. lkı ıhaleı&rHWdaki far.k 

ve geçen günler i~io yüzde u dell 
ıı.eı.e., oJucauak falz ve diier sarar 
ıu ayrıcalıtıkme hacel kalmaksıf1JI 
memuriyeUmiıce alıcıdan '8ha1J0Ju11• 1 

maı;de (lSBJ 

Ga) ri menkul yukarda gOıleril .. 
5·10-;J42 tarihinde Pazar icra memur· 
1uğu oduında iş bu ilıltı ve göııteri 
len artırma şarlııamul dalre1ird• 

E11t•lrıcaK1 illa olunur, 


