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Çok yakında çıkıyor 
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Bi , iy ceğimizi 
Gelecek sayıya 

Bsrakıyoruz ... 
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Eden 
Moskova görüşmesinin 

Türkiyeyi 

alôkaland1ron 

kısımlannı 
izah ediyor .. 
Londra - 9 ( a. a. ) 

Hariciye nazırı eden, avam 
kamarasında demiştir ki : 
Moskova görüşmeleri ve 
baıvekiHn amerika ziyareti 
hakkında dominyoolara ma· 
lumat verilmiştir. Hüküm et 
uzakıark hakkında bütün 
lllesuliyeti kabul ediyor. Ya· 
kında müzakere açılacaktır. 

Yunanistana ıtönderdi 
ğimiz kuvvetler yugoslavya 
da hükumet ıiarbeslni temin 
et:ni~, yugoılav ve yunan 
lllukavemeti de :almaoların 
ruıyaya taarrueunu altı 

hafta ieciktirmıttir. 
Eden, Rusya ziyaretine 

geçerek föy1e demıştır; Sta· 
hıı ve mo!otof _ile bırçok 
baevzular üzerine konuştuk 

ve müıbet netıce!ere vardık. 
Şefıoden kumandanına ve 
erine kadar ruıyada ~t:rkesı 
güyenh, aıımu butauin. u. 
ıun bır çeautmedeıı ıQnra 

ırıaoevıyatı k:ı.vvetıi ve duş
ırıanıoit bukadar muvaffaıu 

Yetle taarruz eden bır or · 
duya avrupa tarıhınde pek 
aı tesadüf edııır bu hareket 
ban ıeıuz yiiz _on ıkıdekın
dto zıyade dıkkate değer 
bır ınanıyeı aamıtt.r. 

eden rusyadak.i harbin 
taliuıi değaştıren amılleri 

••ymıı, ruıyadaki alman or· 
duıunun artık ı.27 hazıran
dilo evveUu ordu olmadığını 
t•k!lt bala _kuvvetli buıun
Clufıunu ıöyJiyerek demiştir 

ki : Moı"ovada lken tahran 
Ve Ankaradakı ingı!iı elçi
lerini btnımle göruşmek .. ü. 
tere çağırdım· Çünkü, al· 
~anların bılhassa benim 
l:lloıkova zıyaretim. vesıJesıle 
Türkiyede · huzut1uzluk do. 
iuraıaya çahımalarını muh 
toaıel görüyordu, bu huıusta 
aldanmamışım. 

Müzakerelerimizin Tür· 
kiyeyi ılgileodire11 kııımla 
rı hakkında Ankara mü. 
nıesaiJimize bızıa t malumat 

l~rnıek istedım. ..Elçımız, 
b~rk hük.lımetıne buu1arı 
ıldireccktir Şımdilik şunu 

ı~y~iyebilirim ki, görüşmele · 
~ırıızde Türkiyeden her ba 
O ırı.dao dostça babsettık. 
b kadar ki Türk hükumeti 

ul taları .işitse idi memnun 
O Utdu. 

f . Türklerin müttefikler za· 
cruıden korkacak birşeyi 

Yoktur t ·· k' . 
b.. .. • ur ıyenın toprak 
Utunl" h. l:Q U , ıçbir tebJikeye: 

- aruz değildir. Geçen a· 
guıtosta britanya ile ıov-
~~tle~ birliği tarafından 

rkıyeye kartı giriıilen 
Arkcuı 4 tle 

__ Ş ___ ~~'!liz fakirlerine odun tevzi edil cek 

_ uhtaçlar Parti teşkilôtı tar fındon tesbit ediliyor 

uhtelif üessesele nakdi ya dıinckıbuıundular 
Şehirde hala hüküm sü 

ren odun buhranına haki-

katen şimdiye k dar tesa · 
düf edilmemişti . Para ile 
odl1n b•ılamnk vaziyeti 1 

Tr bzon gibi kendine yet~
cek kadar ormanları olan 

bir bir vilayet için cidden 

tuhaftır. Mahallelerde fakir 

ve: fukaranın servileri ke • 

serek yakacaklarmı temine 

kalkı malan ve hala da bu 

neviden kat'iyata devam 
ctıneleri buhranın derecesini 
gösterir. 

Vazivet bu raddeye ge 
lince fakir ve muhtaçların 

çok elim olan ailtvi durum· 

iarı dü~ünümüş ye muhterem 

Valimizle Parti ve Belediye 

reislerimiz İf i derl\al ele aJ 

mışlardır. İ11' ve mü•taçel 
iş olarak Trebolu ve Rize· 
den odun celbine teşebbüı 

edihniştir. Dün odun nak · 
Jetmek üzere şehrımizden 
Treboluye. motorlaL h reket 
etmi tir. Belediyenin sipariş 
ettiğı bu odunlar ynrın şeb-

Bulgaristan 
Dünya haritasında 

silinecek mi 7 . . 
. Ankara - 9 <: a. a. J .. 
Istefanı ajansı amerikanın 
eski sotya !elçisi orlon'un 
bir sözünü neşretmiş, ve 
bunda ren nehrine kadar 
bütün avrupa'nın ıovyet 

rusya taraf 1ndan işgal edi 

leceeini bul~arislaıun dünya 
hari tasmdan silineceği ve 
bu mutaUiaoın yal111z kendi 

f ıkri değil. amerika cumhur 
reisinin de mutaliası oıduğu 
iddiasında bulunduiuou yaz . 
mıştır. 

Halen istanbulda bulu. 
nan orlon, dün ulus gaze
tesine göderdıği bir mek
tupla bu iddialatı k.at'i su
rette yalanlanmıştır. 

rimiıe vasıl olacak ve bun 
lar şehrin fakir ve muhtaç 
!arına tevzi edilecektir • 

Evvelki iltşam p rtide 
mahalleler ocak idare heyet-

leri ve belediye mümessılle· 

rile yapıl n toplantıda fakir 

ve muhtaçların tesbit edil· 

mesi keyfiyeti görüşülmüş ve 

fakirlere yardım komisyonu 

reisi belediye reiıi Muam 

mer Yarımbıyık ve Parti re

isi Ali Rıza ltıl yardımın 

ekli hakkında ocak idare 

heyetlerine ve belediye mü 

meaaillerine izahat vermiştir. 

Bu toplantıda her ma

hallenin büyüklüğü ve hftl · 
kının mal\ vaıiyeti nazarı 

dikkate alınarak buna göre 

tevziat yapılması kararlaştı · 
rdmııtır. Bu suretle odun 

buhranından en önce müte · 

essir olan fakir halkın Hı 

tiya~ı temin edilmiş ve buh· 
ran kısmen zail olmuş bu· 
lunacaktır. Bundan sonra 
yine fak,ir h•lka fındıkkabu· 

Çok şiddetli 
muharebeler 
Japonlarla İngilizler 
arasında 
londra - 7 ( a. a. ) 

Tokyo radyosu japonlarla 
ingiıizler arasinda çok şid· 

detli muharebenin başla · 

dıgın!• mgitızlerin iyi tah· 
kim edılrmş mevzilerde 
inatlı muka~emet gösterdi
ğini bilait1yor. 

İran - İngiliz 
muahedesi 
Tahran - 7 ( il. 11. ) 

Bugün pauamrıto'da ikinci 

defa müza.'c~re edılecek olan 
Jngilız lran muahedesinde 

bazı değişıklik yapılması 

teklif edılmiştir. 

ldmangücü Gençlik Kulübunun 
S nelik Kongresi 

Bölgemızlo ça ışkuo ve :kıy 
metil spor CeşekıtUıh:.riudeo oırı 
olan ıdmaogtıcu g.:ı&ç.ıt kulo.ou 
s ueılK mutısd kougre11lul 8-·1 
1942 t ırlblne rnsıayoo verşı:mıbe 
guou ö!i.ş:ımı ıtuıuoauk lJir tıe· 
yeti umum&) e tıuıurıle ı: l et 

mi~tlr. 

Kongre saat 19 30 da. ku-
1Qbuc fısSlltl iZ aiti jlldaoberi 
Ustun bir başarı ile r~ıeııaını 
yap.ıo ve bu m!lddet z:trfuıda 

kuınou sayısız mu Ytıff11kiyet. 
lerd ulııştmıa o ki reiıı 'l'dnsln 
Sayll tımıfrndllo ıçıııtrttk k.oogre 
reisıiğıoe Hdıd Mu:ıan.,r ){urlu 
vo k ubUk.ıere de f'anrı Duruk 
ve '!'emel Ellez aeçltmlşloriJlr. 

llk. olarak, ruıaaaıeuın bl 
rlacı ızu~ıiij \Ql teı~· l eJa ı. 

kuınbuu oır selleliK UiDUüli 

weuı rııporu oıtua.ııu~ vo ıı r 
btt1tımdu11 blr ÇOK mu ~tıflulit 
yellerıe t1JIU 01110 bu r11por 
lltıfaıuo Kuhuı eauu.:ışur. 

Au::ıdııu ısour yeni ıdure 

lıeıetı ınulluhıua ıfdÇllerek; re· 
iısılğe lıtoıno ti.:ı,>11, uwuını kıl· 

tıplıge Meı;11uet Uteı, nz:ıiığ 

Dr. Avoa liıshd .Kuı~· furga;r, 
bedtrn 'l'~rbıyesı ıapur Aılllrugi:ıe 
Abdurnıhı.ı.& .. a .::itH&hucı, yuıa u.ı. 

nozari&K 4cnır11ıııue ııru.u S.ıvttş, 

muoıuııpııge UıJler Mısırcı, ku· 
ıup ıuııre ttUlltl ve veıued.u112ı 
Nıuail Eiwer ve tı~ııııp mur1:1t
lifufıta..,r&ae da lidııd "'1.nı;ısrter 

Kurıu Vd 1<'11ur1 DJru1' guurll· 
mışıen1ır. 

Gucıuıerla yenı idare be1•
d.ıl t-ab ~1-' eJ1u oaı.uılar dll~ru. 

ğu tevzi edilmesi hususunda 

rln şimdid n tedbirler alın. 
mağa başlanmıştır. 

Fakir ve muhtaçlara o
dun tevzi cdılmek üzere hu-

susi muh sebece 500, be!e· 

diyece 700, Parti ve helke· 

vi 400, ticaret odası 100 
' 

borsa 200 , y rdımaeveelcr 

cemiyeti 500 , kızılay 300 , 
ihracatçılar 300 lira yar 
dımda bulun~uşlnrdır • 

Bu günlerde de izcden 

gelecek odunlarla buhranın 

önü tamamen almmış ve 
normal vaziyet avdet etmiş 
olacaktır • 

İş bankası bu husu için 

belediyemize 10 bin liralık 

bir kredi açmıştır. Belediye 

bu suretle müteahhidi vası

tasile mütemadiyen c~lbede 
ceği odunlarla şehirde bir 

d ha odun buhranı doğma 

masını temin etmi~ olacak· 
tır. ve odunun kıio>u yüz 
paradan iki kuruş indirile 
cek'"ir 

Londra gazetele

rin göre alman. 
ya' da ordu ile na

ziler orasında 
ihtilaf var 
Şe~irde kuleli siperler 
y a p ı l ı y o r m ıı ş 

Londra ·_ 7 ( a. a. ) 
Deylleksperes gazetesi 

' almanyada ordu ile naz/ 
partisı arasmda yavaş. ya· 
VdŞ büyüyen anlaşamamaz
lık hakkında tafsilat veıiyor, 

Generalleıin uzaklaştı· 
rılması üzerine herhangı bir 
te~ebbüsü ö 1lemek için 
bertme veya başktJ şehir· 

Lere polıs tarafmdan mit 
raıyozler konulduğunu ya· 
zıyor ve dıyor kı : 

Rusyadakı muvaf fa ki. 
yetsız/Jkldrf n g~mşllğmi al· 
man halkı öqrenmeye baş· 
lamışttr. 

derllnd~ hay ~anat bah 
ç sıte ısta:; onun yamnda 
şehrm batı m~rkezmde, 

şi ı ve dogu işç• mahal
/ .:ı ide btr ıı 111 kut~ıı sper 
/er kiullmış 010ugu ögrenı
ltyor. Bununla berdber he 
men bir ısyan beklentime 
melıdır. 

Hitler başlıca yüksek 
subeyları uzakla~tırmdkla 
askeri hükümet d..:uDesi teh· 
lıkesint önl<::mıştir. 

L1byada 
Kahıre - 7 ( a. lJ. ) 

lrıg11iz kıt<Jlarımn düş Yize
rmdeki baskını devam et 
makt•dlr. 

Fiyatı 4 kuruştur İlan s tın 5 kuruştur_ 

O n r 1 i , 
Orman MU.dürü 

levap veriyor .. 
Biz, diyeceklerın:izi gelecek sayıya bırakıyoruz ... 

Guetenlzin 7-1-912 mam yoktur. Bu ihtiyaç 
tarihli ve 2854 sayıh 11U~· ötedenberi fmdık k buğu 
hasmda ( odu11 ve kömür ve Rize. M piVıİ ve Pazar
yoksuzluğu) başltğı altm- dan gelen mah uk ti fı m n 
daki yazmız bir tetkik malı- olunduğu herker;ç" ma u 1 

sulü olmadığmdan tavzihine bir keyfi.n:.ttir. 8 1 r111 

lüı1,1m hasıl olmu$fur : gayri 1 rabzon m ıkeıine 
l - Trabzon merkezi bağlı yomra mmtakasmd n 

nin mahrukat ihtiyacmı da ihtiyaca hiç bır vakıf 
karşılayacak maalesef or- cevap veremiyec k cuz'/ 

= mikdarda mahrukat gelmek 

Fren a' da tedır. 
2 - Vtıavet orm n da· 

yeni hadis ler /resi hiç bir vakıf ~e kıçblr 

Çıkması mi 
suretle mıişkülôt gösterme 
miş. bı/'akıs karıun daire· 

b ki 
2 sinde azamT kola> /ıklar 

e eniyor . göstermiş ve göstermekte 

Alman matbuatı dır. Ve yine orman dairesi 

Fransayı iki yüzlü bir her ha.'!qi resmi bir müra-
caatı intaç etmemi5 'L<Jeğil· 

.siyaset takip etmek- dır Eshabı mesalıhin kanu· 
le ittiham ediyor... ni ve mantıki müracaailan 
Bern 7 - ( a. 8 , ) daima hüsnüniyetle ve a· 

Diedc. ele gaz lesini ı berli. Ar ası 2 dt 
muhabiri yazıyor : 

Berfin basını, almanya· 
nm paris büyük elçisinin 
almanyada uzun müddet 
kalmasma büyük bir ehemi
yet vertyor Bazı hadıseler 
çıkabileceğme gelince, ma 
reşal petenin /ransa dev· 
letini idare tarzına dair al
man gaıüelerinin yazılan 
da çok manalıdtr. 

Esasen ber/Jn, ne zamora 
sabnm tükendi, derse bu 
bır buhrana ışarettır. ili 
ı1HJnya'nın, bir anlaşmaya 
varmak için yaptığı teklı( 

ıer veşi tarafından kabul 
edilmemiştir. 

Fransa ı:Ci yüzlü bir o· 
yun aynam kla itıiham e 
dilıyor, ve temamile mağ
lup edilmiş olduğş h3tırıa
tılıyor. 

Paflsteki yeni h ıvanın 
tıpkı 6moviç'in hükümet 
darbesi zamamnda belqrat· 
taki buhranlı havay& ben· 
ziyor. 

Halk, yaklaştiğını his· 
•ettıgi haaiseler dolayisile 
kaygılıdtr. 

Nişan Töreni 
Tüccardan M />.frl Kazaz 

krzı ba11an N ıhitJe ti şelırımiz 
yağ tüccar/ ınn.d ı'I ı1 lı n t Kıt 
çük oğu.ı haluk ıe 1<. tı r g ı: 
rımi len v• rf ıtk ı n I 
uzuvlarından. mılıi em/.i1' rn 
muru Orhan Yu d ıkut'an nı: n 
törenleri evuelki akşam Holkevi 
salonunda çok ka/a'.JJiık lıir da 
oetli kitlesi huı:urile Y pılmış 
çiftlerin nişan yür.akıer g • z •

1 

&anatlar 1u1Jesı reısı d.:ı ' 10' K~ . 
G -ı . -• l bır si.ti vını 

zım u erın guı:e ::t 
• ı> ısım ·zle 

mutea-:ip H .ı.lk tuı ,..e 
Kazım Güler taı a/ından taktlm~ş, 

'k am edıl
misa/irlsre çag p:ısta 1 r . 

• 1 ~ı ırakı le 
mfş, Halkeuı caıınrn r • • 

. . k d ıt[en•/mıı:l•r. saat ıkıge ·a ıır e0 

Çiftlerrn nikahla•ı da pd•r· 

l 
sa/n'lun a 

ıembe günü ıw erıme .
1 

. 
h · Jık dr erız. 

aktedilnıistir. Ba tıg ır 

Eşya Piy ngosu 
Yılbaşı gac,,sl Y :h ns ... vlel a· 

r nd1a ver eo 
ler ce:nlyetl tar 1 ~ olt çe· 
baloii.ı ba vı1 kııruıllun r.ıdyO) 
:k.iıen eşyo pl;aog Jsund.ı ( ( M lı 
peremecher blrUğloe :t3 t>urtlu 
secc:ıde) de g ipi ıtaıl~eıer 

ı I J V L ,/ 
o~ u J ı.: ıı. ~ 
kendllerıa v rl l:ıt r. 

0-ü:c.. ü.:c.. iz l.e:ri 

!sanın Mer iveni 
c- h · D tıık Yazan • ca rı 

. · d r ki bunların 
Hnzarcev p denilen bir kısım ınRan v~r 1 

k dip kar· 
en bariz vasfı hadise ve mevzua süra tle ıotı~dal •1 e tın ktir 

· · · h istı a e • şılaştığl mevzuun mantıki netıces!nı emen d mü· 
Ü 

z~kalar a 
Bu haslet çok zaman parlak ve 111 neffver ... kt }erin 

• •0 ce nu 
şabade edilir Tt:.rih Sayfalarına g~çmış en ı 
bu gibi zekalardan neşet ettiği bir hakık ttır. tı y 
Verılecek ani bir c ... vabın bir hadise veya bır d v nı bır 
siyetini kurtarması, hazırcevaplığın ne kadar degwr 

1 

şey olduğunu isbata kafidir. 
Bir ecnebinin meıh:.ır bir Türk Büyüğüne: Ş ·ki' d k' 

- Sizin Muhammet Mıraca nasıl çıktı ? ID e 
1 

iğneli aualiae yurtddaştmtzta verdığı cevap m::şh1.1rdur • 
- İsanın kurduğu merdivenle • 

O suale bu c.ıı~ap ae mllllemmel ve ııe yerindedir. 

·. ---·~ ,• ....... ~~; . ~ . -,Allt ,;.~~.. • ~~~. !.· . ··~ • -r~ . • . . . ,... . · .. 



Odun, kömür meselesi 
Orman Müdürü 
cevap veri.1Jor . 

- Bıetuatı birde -
I l kilo kapalc tahtası odu ,u zıml kolay ık arla karşı/o gelmistlr. Bu mikdar mah· 

ma"'l şiar edin mis olan da/. ruk t h 
M a şe re gelmezden Ev· 

remiz yaz/da bahsedilen ve/ ciheti askeriye Trabıım 
sitldet kelimesinden kendi- piyasasından pazarlıX/a 
1ını müntzzeh ddddeder ve 88,~00 ki/o odun mi bayaa 
lafçbir dıire ile aralarmda etmış ve memleket h~sta
a11l11$tımamazlık hadisesi de nesi de müteahhide ihale 
ge,medlğinl tasrih eder. ettiği 150000 kilo odundan 

J - Orman dairesi or· 85000 kilosunu teslim al· 
mındım sayılmayan ve sa- mışttr. Ve bunlardan gayri 
hl.Pli arazide bulunan ve orman mefhumu dahıİlnde 
'•hı ziyade meyvesinden görülüp de mün1J1aa/1 mua· 
lstlfıde edilen a~ilanmı~ meleye tabi tutulan s11hipll 

I ~ d "' arazi/erden kesi/en ve halen zeyt n re 'tn ık gibi ve yı·ne le il lcd 
es 'l'le e bulunan ~mah-

••hlp/i mevve ve sebze rakat yukarıd~kl mikdarltJr· 
bıhçelerile tırlalarda kendi fara dahil değildir. 
kendine yetişmis vsya e- O~manlaflmız bu sır;a · 
mekle yetistiri/m/ş meyve nın ı~tlyactnı karşılamak 
ağaç/art ve münferid vazi için m~talaa olunamavacaqı 
yelde bulunan so-ı·u-ı, k·~vık ve katıyatm bir fen daire· 

.. sinde tesbitl ve h 
vı çmar ağı~larına ve şehir m u~ta~aman istif:~e s:~~J. 
ve kasabalardaki hususi mesı /azı n geleeeğınl ve 
bahçe ve parklarda yetişmiş yl.?e ister devltte ve ya 
veya 1etiştirl/m/1 her nevi umuma aid ve ister şahısla 
•4açlara hı, bir vılcıt mü rın m a I ı olsun bütün 
dıhale etmemektedir. Bun· o r m a n 1 a r da ve ya or
lardan h11rlç ve orman mef man mel humunı ilhak I . 
humu dahilinde görülenler 1 nan yeılerdelı.J ağaç ve e;.~. 
hıkkmda da bittlJbJ kanun cıklar yer/erile beraber dı . 
•hlcimı tatbik olunmaktadır lketm '!1uhaf aza veya mü~=-

~ y d abesı altmd ı.J • .,. - ur ormanlarmı 6 1 Ou.1ug,unu ve 
•l•ç ve ığaçcıkları muha: '!.{ertrden ağaç keımek 
laza re bıkılaT1m temin so ;'e ' kaldumak. çıkar: 
1ııyesinl istihdaf eden oıman ::'.ı~. v,e J nalclemelc ormon 
k - - ı..s nuen izin 
•nunu yuıumeğe başladığı ıde atmığı b . ve müsa. 

gün ne ahk4mı ihtiva edl· tan son d ~glı ve aldık. 
b - . ra a ıd•r I . yorsa u gun de yine •Y•l tereceği u 

1 
en n go$-

hükümlerl havidir. Strıaen· riayet edil su . ve şııtları 
aleyh bu gün şehlrJe ihll· kürn/eri ic:;,~:~ kı~an ha. 
yacı karşılaı•cık mahrukat üı:nu izahdan ~n_ uıu~d~. 
bu/unmım•sı reya buluna· rurüm. ustağw §D 

m•m•sı sebeplerin/ indi _Orman dal 1 ıahst bir mütalaa ile orm;ne '"ı Ufıcaattan kı~~'n h !lcn;.ak 
k e" daire 1 d u ,.,nı. 
ınun~na veya onu tatbik taç etm ı n e tedkık ve in· 
le muk4llef olan/arı atfe· izin ekle ve kesimine 

.dileceği yerde hakiki sebep · Bina/''1(1ekle müke//eft1r 
leri •raştmlmış olsaydı dah Yacı kna eyh şehird~ lhtJ: 
Jııbetll ve mantılci hareketa butun:ı~::racak mahrukat 
edilmiş olaceimda iÜph mıyor.sa b:n~eyı buluna
yoktu. 3116 s11y1'1 kanr.onu~ ıraştumak d ~ se~ep/erini 
birinci maddesinin ve 3444 

1'hiyetJ hırıcı~~:~.1zin ıe. 
s111ıll kınu11un ıkincl mad- 'k:f 1~bbunun hak/ki seMbaa-

. . nı uım,.,, h" ep. 
desmın ıon fıkra/afi na tev· önüm .. d ~ ıç olmazıı 
llktn ve köy )htiyar hey'et böyle ~~r ~~zi 6t!t1eler için 
/er:/ mazbatalaTlntJ mü.ste· ı mıstnı v Yetle karşılan. 
nlden Yomra mıntokasından düşülmesi~/ te~ar hataya 
198400 kilo odun ve 8511 · lllc11 r.? mantık 0011Yecektir. 
kilo kömür gelmiş ve ,Yine ı bu1~ ômird1r. ve 1•saf da 
Y•nbolu mevkllnden 155000 a~:?n Ormıra Çe . 

-· Eden 
Moskova görüşmesiniıa 

Türkiyeyi 
alakalandıran 
kısımlaranı 
izah edi o .. 

,,U!!_ürü ili/ l!rdov11ge 
Türkiye için k dan'-
prenıiptir 8q .oııulınuı bir 
ruldua h. ııyaı~tio clot 

.u "rp a.aftı 1 . 
ııoda. her oij b" • •rı •ra.. 
nı d • 11 ıraı d·L 

ey ana çıkınaktadır oa&ll. 

Eden •özlerini - • 
tirıniıtir . M k ıoyle bi. 
tcıı ıonr~ olsh ovada harp. 
d ıu un tan .. 

en de bahıettik B ııaıua-
rüıınelerha iıtikb~l . ? gö. 

_ Bııtırafı birde - yük bir ehtm . . •çın bii. 
taahhütlere temamile riayet Hadiıeler mıyileltı vardır. 
olunacaktır. Sovyetler birliği birbi · ' m etlerinıiıi 
ve biz, fiirkiy.eyi kuvveUi yakl~~:a '.:~~::1t1~~1ıy~r. Bu 
ve mllreffeb görmek iıteriz gayretleri . . • erın harp 
Ruaya ile Türkiye arasınd~ 0- ıçın ıaferd· 

1 l unya. barıcı ,· . ır. sıkı bir an aşma ilkuınu vamh olnıa: çın de de-
Atatilrk tarafınd•n yeni devlet ada~ını tenıin etmek 

• ,arana •ittir 

Vilôyet idare Heyeti d · 
Mahkeme harcindfn 2::J lira lO n en 

köyünden saflır oğullartndon meh kuruş borçlu civera 
hlmln mezkur köyde mutasamf ,:;'~t oğlv hali/ ı·b 

-1 - .. Oıuuğu b · k ra bu kerre ~ gun muddet!e eçık ır ıta fmdık/ıAı 
l.teklll•rla Villyet ldırı h ~rllrmaya çıkarı/mı~tı::ı 

•Yetme m r r olunur. urıcıattırı ilin 
~ 

. ·- ·1- •1-'lhll 

Goyrirnenkul satış artırma ilôru 
Mevkii Cinsi Hlıse Bedeli ş h K l A b 

Kemerka11 Jeker fabrlkaaı ıokığı No 7 Aru 7- 24 15 ı e l r u u u 
Kemerkı7a '1tıktnp eY çıkmuı 5r. E• ı-s 150 1 

Gefterdarlıktan . .. .. 
Yukarıda e\llııfı J81Jh ıeyrl menkuller 20- 1-942 nh 1 S 1 

gunu saat ~' de D ftordnrhk blnuıcda ı1ahlncaktır. Tılipıer :rnıde 
7,6 pey akçealle komlıyoua mııracaatları. 

T onzifot tenvirat vergileri hakkında. ! 
Bel diye Riyasetinden: W 
I 91 T Yılı tanolrat "e teneircst flerıi f1t reılm/eri I•· ~ 

lıalckulc.ları nıalaall•tta minasip m«lıallertt aırlmılfır. 1 

Her bakımdan üstünlük arzeden Lokanta-
mız, bilhassa yemeklerinin n faseti, sevis· 

Bu fJttrti ve res•ln biTinci talcsit m6ddeti 194 T gtlı 
EylUl •e iki ci kan n aylarının son girıüne lcadardır. Brı 
müddetler içinde heletlige fJeuır.sine tttdlge edllmezıe be 
le«iye kan•nan 111 ci maddesi mucibince 0/0 Jii.ıtlı 1 O on 
zan:ı edilerek talıılli f!mfl l lcanrınf lınlciimleri'tte tefJ/i kan 

t11ltsll dileceği halkımıza bildirilir. I - 3 

i 
1 

)erdeki intiznmı , y e n i t e m i z 
salonlar ile umum a açıktır. 

Evlere muntazam ve çok hesaplı 
olarak y mek gönderilir. 

---,--------...,...,,..~- t nun 

194.2 Kayıtlonnın yeni enmesi ve ye-

Muhtereın müşterilerimizin 
Lokaotamızdao her suretle mem-

k alacaklarını temin ederiz . 3-8 

niden kayıt yaptınlmosına dair ilôn 
Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 
] 1 1912 tarllıimlen itiho.re11 , /caza/ar dahil o 1dc•ğu hal

dı bilumum tüccar, tellal tıe simsarların 1~42 talc'llim gılı , . 
için kayıt mrıamelesine başlanmışdır. lş6u tarilıden ltiba 
ren 3/-J.942 slcşamına IJani üç a.ga kaJar, oda!Ja t1e mıi 
lftessil as11.lıklaro. maracaatla kagdedilmeyen v e ka11ıtlar.ını 
ye11ilemegınler lıalclcrnda 65j sayılı odo!ar lcananan üçüncü 
matltlttsi mucibince sene ile kauıt ücretleri üç misli cezaen 
telıalclcalc C7e t1Jhsil t1dileceji ilan olanar, 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 
numaralı kararnamenin 9 uncu maddesine 

bir fıkra ilavesine dair h:arar 

Defterdadıktan : 
Mtdde 1 - ldhalltcılara ithal edeçekleıl mal bedel· 

/erinin hariçte peşinen ödenmesini temin içi11 Türkiye 
Cumhurivetl Merkez Bankası detalt.tıle açılan akreditifıer 
dolay/sile mezkur bankaca idhalatcılardan akreditife 
müteallik mallartn muayyen bir m'iddet zarfmda 111em 

r~ Dr. Şükrü Göksu 
~ Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı 
13 Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün ıaat 

! 17 den 19 a kadar mü~acaat edecek haıtalarrj 
l3 UZUı~ SOKAKTAKi muayeneban~ıiode 1 muayene ve tedavi eder • 
~D Eı.~· s.SilD?~ .~D•+:.,~1~~·:+ a _______ ,____.,.. . 

Satılık Ev 
Arallı yor. 

Asgari iki oda bir mutfak aıemi dört oda bir m"t. 
fağı lıavi VRSati yenilikte satı :ık bir ev: aranmaktadır • 
Taliplerin matbasımıza muraca.atr. 

leket~ idhal edtleceğine dair birer taahhütname almır. •--------------------;,.._~~
Bu taaflhütnamelere riayetsiz/ile kararname hükümler işe 
aykm hareket $ayılır ve taahhütnameyi lm~a//yanlar 

hakkm:ta kanuni takibatta bulunmak üzere bu taahhüt 
nameler Türkiye Cumhurivet Merkez Bankasınca kam· 
biyo mürakabe mer;.ilerlne tevdi olunur . 

Madde 2 - Bu kl!rar neşn tar1hinden muteberd1r. 
Madde J - Bu kararw icrasma maliye vekili memurdur 

Odun ve Kömür yerleri 
Belediye enbümeninden: 

Seltre gelen otlan oe kömürlerin sotak oe mahalleıi 
tıraıındG ıatılmaga.rak mruggen ptııa r yerlerinde hallca 
teılairi için evoılce ndurı fi~ le.ömür pr.uarı ittihaz edilen 
yeşil gıırt arkasındaki hoş sahadan madrJ. bu lcere 1ehrin 
ıarp tarafı içitıde mumlıane önünd~ Belediyece istimlak 

Bıı Gece 
S>Om~n-~de 

Çok zengin ve 
Fevkalade Progıam 

İstanbul İzmir Ankara 
Sinemalarmda aylarca 

gösterilip büyük 
Kopalı zarf usuliyle kapan inşaat!_ muvaff akiyef ler'.kazanan 

eksiltme ilô.ıı s· t ·h· . 

---~~~;~..._ _______________________ ___ 
---

edilen hendek namile maruf saha'nın 6fr kıJmının odun 
•e kötnür paıarı ittihGzma karar 'Qtrildljinden, badema 
odun •e lcömür salı,Jarının hu po.zar yerlerinde i/ijn olunur 

J-3 

İnhisarlar Umum .Müdürlüğünden: ınema art ı:lln 
1-K ·ı f • Palet4.anetl:ıı ıartna~e v11 ilin~ mucibl~ce idaremisin en S 0 n za e ( 1 

•••fiıL le gaptıracagı ka,cın ıtııa..tı Işı • lcopalı ~ar J 
e • ıiLt le 2 _ . rnıge onma#•r. 

tınatnatı ~;ıj 0
4

eci.eli 1713J.2!J lira güıde 7,5 muoalckat 
3 ·' lırtıdır. 

I - Elcı tı 9 
$f11116aicta /(, 

6
fll• -1-1942 c•ma ıüraii saat I0.30 da 

alım lcomııyoQ Gtaıta kain merkez lcvuzım şubısındek.ı 
4 - ·t- n•ncta !Japııacalctır, 
J ~arı,.ame 

ve . •nair· ~ L ıııanbuida ıeoa~ım ~ubesi fJUnesinden 
k ' -.11.oıı;ara· T 
"'0şa alıııabtLt • raôzon Başrnüdiirl.uklerınden 86 

j r. 
l - M•n•lcaıtJ . 
aruar /c.Qnurıl v 1/a ıırecelcler mühürlü teklif melctup-
buı esaı/cte - .J 

" 'Uega baftlca t Yuıue 7,5 fUfltmme parası malc· 
fıltrıuınd..,, IG•ıiı •1tııncıt melctabunu ve şartnamesinin F 
ıhale - VesıAcQy lı . 

flllt.JI ılcıile- 1 1 tıva e«ecek kapalı sarf Larını 
meale A le ···• sacıu d L .• _ "' omiı1on 6ta le. n et1 ôir saqt ev11eLıne kada .. 

9~""6 llld:oıu '11rdc 
1

11 ~nıı;ına flega Trab%on Başmüd•r· 
1 •lcası4 l•cüı~ : inlr.de vennelı,; leıım""· Postadfl. ' •r ao•l •lunmıu. 2-J 

büyü~< hissi Film 

ZAMBAK 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Gelecek BEYAZ ESİRE Proğraııı 

Tüıkçe sözlü 


