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Hal ev;nd alo 
Hav kurumu menf atına 4 

Nis n cumartesi günü a mı Halk-
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SÜMER DE 
2 filim birden göst riliyor 

Küçük Melek 
il T eksas kanun fılmi 

:J 
1 evi temsil s lonunda bir balo verile· 

1 
1

1 cektir. Şimdiden azırl nmaktadır. 1 
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ğ çdi ' • 
Trabzonun, süslü ve pa

li 1ı tncı olan Soğuksu'da, 
bir z manlar hain ellerin 

' baltaladığı çamlar için çok 
yeıicd olara~ "1u tabiri 
kullan ı tık : 

« Fıdan gıbi delikanlı 

ütün mübay 
dev m e or. 

Trabzon ve Pulatane 
tütünlerinin mübayaası is· 
tekli bir şekilde devam et 
mektedir 

inhisarlar idaresile, tüc 
carlar tarafından mübayaa 
olunan tütünler arasında 

kilosu 210 kuruştan mua· 
melesi yapılan mahsul de 
bulunmak tndır. 

Son bir haf ta zarfında, 
piyasanın pek canlı ve ha
raretli oluşu, tütün zürraını 
memnun etmektedir. 

- Alman -
1 Harp T bliği 1 

Alman tayyarele

ri düşman mev
zilerine hücüın 

ettiler 

M buslanmız 
gittiJer 

M~clisin tatili münasebetile 
on beş gündenberi şehrimizde 
bulunan mebuslarımızdan Drıniş 
Egüboğlu, Faik Alımet Barutçu, 
Edirne meb'u~u h11mıcrimiz Te 
mel Nücumi Göksel dünkü gün 
Aksu fıapurile Samsuna hareket .. 
etmi~luciir. 

Günurı izleri 

Mektuplarım 
-2-

Giresun, S msuo, Zon · 

guldak, İstanbul, Bandır?3 ' 

M . nıhayet lzmır ••• 
anısa "e .. 

Bütün bunlar bir ruyayı sus· 
d 'b et 1 lcyen modifler en ı ar v. 

Gürültü, sarsıntı, degı-
şen, akın bir manura · · · 
Günde yüzlerce arkadaş,. f · 

mütearıfesmm bu mevzuda 
yeri yok. Delikanlı gibi fi 
danlar yok eJıliyor. Bu a
cıklı sahneyi mütevekkilane 
seyrediyoruz. Öı sen etimizi 
kurtaralım 1 • » 

Sütunlarımızdan yükselen 
feryade, Belediyemiz bir ~aç 
z man sonra cevap verdı: 

ır koşuları" gurup birinci1iği 
Şehrimizde yapılıyor . 

Üç İngiliz tayyaresi 

düşürülmüştür. 
'-C"~ 

Berlla 13 ( a. a. ) - Alman 
teblitl Donet BOlg.,slndekl mo 
dafaa 9arpıımaları esnasıoda 

mnhlm c1Qşınım kunetlerl bir 
karşı bUcumlıı imtıa oluo
muflur. Şark ceplıeaiolo şimal 
keılmiade ordu teşkilleri 

2ııolerce ııllreo çarpışmııısrdıı 

ber tnrıu muoakalesl • k.esllmlş 
bir dUşınan koluru imha et. 

Mebuslarımız, Parti ve B,. 
lt·diye Reis/erile, Mektupç•J ve 
sair daire erkanı, dost fit akra· 
baları tarafından uğurlanmış 
lardır. 

Doktor Abdülkadir /ldz'de 
Samıu•a gitmişdir. 

k t h . b"ır kar saatlıkl a epsı, T b'· 
İnsanın çeşidini ta ıı 

ve bunun 
manzaranın, unun . . . 

1 - çeşıdıoı 
kısacası var.ıgın . 

. · · ınıanı 
görmek bır an ıçm 

Tr bzonun ananevi me 
siresi , halk uğrağı , halk 
dinleği, (Çitte Çam}ık ) ko 
ruluğunu balta belasından, 
cıva afetinden kurtardı • 
Şimdi Ç1fte çamlık, taze, 
genç ağaçlarile yüzümüze, 
gönlümüze gülüyor .• 

Bu en~ki kır koşul rı 
bölgeler rası gurup birin 
ciliği Beden Terbiyesi Mü· 

dütlüğünün tensipleri üze· 
rine yarınki pazar günü şeh
rimiıde yapılacaktır. 

Yarışlara iştirak edecek 
gurubu mıuza dahil bölgelerin 
atlet takımları şehrimize 
gelmışlcrdir. Yarışlar Cum 

buriyet sahasında başlamak 
ve nihayet bulmak üzere 
Kavakaıeydan ve Ayasofya 
cıvarında ceryao edecektir. 
Kazanacaklara verilecek 
kupa ve madalyalar umumi 
müdürlükçe gönderilmiştir. 

Misafir sporcularımızı 
hoşlar ve selamlar, yarışa

cak sporculanmızrn hepsine 
· muvaff akiyetler dileriz. 

ittir. 

Gelenler 
Akın Mecmua11nin " Tatlı 

strt '' i, Tülin eksperi kıgmttli 
hemşerimiz Kt:mal Diri, Tütün 
Limited Şirketi nı:.mına müı.ı 
yaada bulunmak ütre euuelki 
tün Karadeniz 11opurile şehrimize 

ıelmiıtir. 

w l d' bı'ıir Fakat bayat, 
eg en •re . • b si t 
harici alemin sathı, •. 1 ....•. "oden ibaret degı •.• 
goruKnuşu - fya dusturla-

ozmogra . 
.. u" zerinde hır zerre 

rına gore d 
bile olamadığunız dünya an 

daha şu-
daba muazzam, . iz 

... b' manevi alemım 
wuı.u ır -
var . • . ce 

O tatmin edilenıeyın Yıkmak harap etmek, 
y pmaktan , ihya etm~kten 
kolaydır. 

Şahıs eline geçen bazı 
çamların, imar (1) maksadını 
siper ederek pek bayağı 
menfaatlere kurban gittiğini 
iç sızılarile görmüş, kayd. 

Alman ve italyan lngiliz tayyareleri 

toy yor e 1 eri Almanyayı bom

büyük faaliyette bardıman ettiler 

Savaş ve aT h7yarelerl 
te;ıkllleri dUşman mevİllarlne 
bOcım etınlşler ve mt>zkOr 
mahallerde ıovyellerlo ·aşe yol 
larlaı munttakiyetle bombıla

mışlard1r . Malak.ıı da andaki 
h•va Ualerl bombal omıştır. Bir 

Aynı vapurla, meıu• bulu 
nan lrıhiıarlar Başmuhasebeciıi 
boy Emin Çimşit, ihtiyat subay 
lıirnı yapmakta olan öğretmen 
Sülegmarı Berköz vcı türcardan 
Ali Maşiroğlu ıılmişletdlr. 

alman deniıaltısı akdeolzde bir T kk •• 
'inglllı kravOzörl\oO bıtırmıştır. eşe Ur 
bu Lııoder aıoıfııı:tao bir gemi idi Kızım Memduha Akçıyın 

·.., k eg-ıeomek ... 
gezmek gorıne ' d 

He~si boş, hepsi fay a-

sız değil mi ? DORUK 

etmiştik . • bulundular Düşman sularına mayın togmı tanareıerı 12-u ıe•e!li veran munıısebeme gerek şırahı 
lar dökülmüştür tehrlne bOcYm etmiştir. Sivil gerek.sa ynzı ile yaslmııı payla· 

halktan yarslı Te OIQ vnrdır. 61P allemlzl teıdll etmek neın-Ayl r, yıllar geçii .. Bu- ı __ 
gün elde kalan servet, gür Bir çok infılak ve yan-
açh başların ( saçkıran ) k l 

. 
1 

· d sonraki hazin gmlar Çl armış ardır 
ıl etın en • _ ._.._ 
çirkin v. fakir mauzarasıoı Roma 13 ( a. a. ) _ 
batarlatıyor • Bunu içınde italy n tebliği : Dün alman 
bulunanlar degil, dıştan gö· ve italyan tayyareleri büyük 

reoler ne kadcar acı anlıyor .• faaliyette bulunmuştur. Se-
Dun Trabıonun b tı O· 

b 
ra aitte cüşmanın takviye 

rouıunda, gümra yeşilliğile 
k b merkezleri ve maltada tay-

gülen Soğu su, ugün sa-
yılacak kadar .s yrek çe:m· yare mı1ydanlau bombalan· 
larile, yetim bır boynn bü. mıştır. Bir düşman byyaresi 
kükHıgıi ıçındt tığlar gıbi, düşürülmüş dıger i:Jir çok 
hıçkırır gibi . • tayyareler de yerde yakıl 

« Gözden irağ olanın, ınışhr. Bir çok infilak ve 
gönülden de uzak oluşu )) yangınlar oimuştur. Düı;man 

ibi biz, görüneni konu- gece bingaziye bir hava 
g ' .. " ak t şuyoruz. Diger gorunm(.yen ını yapmış ır. 

ormanlartmııa bilmiyoruz. çocuk ise, ondan sonraki 
fakat tahmin edebiıiriz ki, cst!ri de ğaçtır. 
onlar dn zaiflam:~, ~ısırlnş. Dikme himmetinden baş· 
mış ve çirkioleş~ıştır... . ka bir gaytel beklemt:)ell 

ister, hUkmı ~absıyetı bu işde geri- kalmayalım ! . 
haiı. müesseseler elınde 01 Tabiat, iklim bizimle be-

ıuo, ister şabıs elinde bulun·~~n raber ; masrafsız, külfetsiz 
her ağacın, her ağaçlığın m~ i ervete doğru milli servete 

ervet olduğunu kabul edın zincte doğru .' •. Yeni An' 
ccye k dar bunları k o· kara yapılırken bir tek ağa
rumanın b u 0 1 a r 1 arbr- cın aylık mav?"afının 6 lira 
manın bir vecibe -oldu~unt olduğunu işitmiştik. Bu mad· 
inan•yoruz . • B~ . ~e ep e di fedakarlığa, bilgi ve azim 
biribirimize sorabıhrız : ekl~nerek , baş şehrimiz 

_ Bu yıl , bölgemizde yeşıl diyar oldu .• 

ne kadar ağaç diktirildi ? Burada, fedakarlığı ta· 
Bize müsbet cevap yerice, bi t üzerine aldığı halde en 

sualin y nhş tevcih edildi· l üçük, en aciz bir himmeti 
ğioi söylcycnl ~ bulunabıl esirgem ~ız.de mana yok . 
cektir. şöyl"' kı : K'-ndı, endımizı ceza 
-Bu yıl, bölg~mizde mev· Janduacağımız mevzuların 

cut ağaçlardan ne kndarı başıoda, ağaç dıkme ve ye 
d ha eksıldı ? tiştirme hamlemizin noksan-

iddia ederim ki, hain, lığını görüyoruz. 

Londra 13 ( a. a. ) 3 ioglllz toyysresi dOşUrUlmllş· kelini gö teronlere ayrı ayrı 
Hava no.zırhğanın tebliği : tur · teş k.kknre tce .sürUmOz manl 

ı-------------1 oldu~undao t ş kkOrlerimlzln 
İngiliz bombe uçakları dün rülmüştür. İngiliz uçakl rı lbUiğına yın g z to"lltin ta 
gece kiel almanyanın şimal ayrıldığı zaman yangınlar vas utunu ric ederim. 
hatasındaki hedefleri bomba- devam ~diyordu. Düşman Oııma::ı Akçay 

lamışlardır. Kıde deniz in- sularına mayınlar dökül· 
şa t tezgahları üzerinde müstür. Uçaklarımızd n ikisi 
bombaların patladığı gö- dönmemiştir. 

logiliz avcı tayyarelerinde ki toplar 

'1(alemln 't)cundan 
O~LUMA S3 

Çekirge 1 . 
Kccd lerlni dev ayauında gö 

ren ve etrafa da böyle görünmek 

iıtcy n ; ynvuz hıraız knbiliodeo 
ağız luılabalı~ ylc at oynatıp it 
lcrioi aşıracak larııu sanan ıözüm 

o-'l b zı ııçı~ göz. bilgiç geçiflen 

:ıpyık : 1 r v Mır. 

3 devlet işbirliği 
yapacakmış 

İran hükumetinin kıral 
ve kıralıçesi Tahranda 

Londra 13 ( a, a. ) -
Selabiyetli k yoaklardan : 

Japonlar Avurturalya 
topraklarında 

Tokyo 13 ( a. n. ) 
D.N B. ajansına göre jıpoo 
sözcüsü japonyaoın ov tu 
ralyadan topr klarıoı as· 
keri bareketft""re ü olarak 
düşürülmüştür. 

Elenlere uzatılan ıiı el 
Dost kara günde belli olur. Gün k ra 

11 :a~u ı;a· 
dostun bağra yara ve l anıkdı. Kurtuluş vnp:r v... bu 
ranhğa bir damla ışık, bu yaraya Liraz tn 

1 11

08 Tur 
P }iınnnı -

yaralı, yanık bnğra şifa sunmak için ıre 

kün vicdanını götürdü. ge t ıdı ıı ırap -
Kurtuluş; Yunan limaolilrma şıb 8

" r g tirdi· 
tirdi, götürdüğünden duyduğumuz bat e g~:ıu~, bu iki 
ginden duyduğumuz acıyı kırpaçladı, l(ur ı 8 f rlerine 
duygunun tcsiriuden aldığı kuvv .. tle kurt:~~coc a dekl .. 
devam etti. Kayalara çarparak birduhaşd d 1 

b n a ır •. 
Şimdi bu asıl vazife Dumlupınarın aşı u t 0 r v p muz 

Akşam Gazetesi yazıyor : Dum upı b r g tir cek 
bu seferinde, bin kadar Elenli çocuğu b~ra da lzmirde 
ve çocukların bir kısmı lstanbulda, bir ıkstmrı 

d hıca 1 • Kızılayın şc:fkatli kucağıoda barın 111 ı bir de . le de ası ıi 
Türk milleti bu ikinci hareketi.~ bu günümüzle 

daha vermiş oluyor. Bizi; dünümuz~~' nler oiçü bula· 
düşünerek bu fedakarlığımıza kıymet ıçe Turk m tbua. 

'lk k t 5 ~5 mıyacaklardır. Elenlere ı ur arı~ı den uzandı . Bu 
0

cl 
tından fışkırdı. ilk kurtarıcı el Turk d ı 
hali yalnız olarak işine devnm etoıekte ırAl.1 .b ! K' 

1 
. 1 a ım un. 

Dumlupınar ! . · Kurtuluş, zmır ;~oun hıçkırıkları? 
ler neler yapıyor ? · · Nered: !ort Bay N .. r de, biz. Yu. 
Hani Homirusün, llyadanın aşıkları ? . . Avrupa ? 

. . . d' G rp ve ••• 
nan medeniyetinin esırıyız ıyen d ,, _ 

b klrlacın a guneş 
Ve kimdi o Anadolunun oz ,. . 

benim kadar, ağacın servet Bunun için köylü, şehirli 
ve servetten daha fazla yurth!ş 1 Ağaç dik , ağaç 
bir şey olduğunu kabul yetiştir .• 
edecek çok az kimse bulu- Bı.::ıu şahsi bir endişe 
nacaktır. Bu liis ile, yurt· veya kapris ewretmiyor , 
taşl rıma, içten ge~co. temen milli ervet, milıi emniyet 

niy tımı deyurmak ıstı~oru~: emrediyor. 

Akıllerıcca lıalledemiy( cakleri 
mcıelc, fi.tir yiiıüteıniyacekleri 
m vzu yoktur, Bilgi srhnıııcda 
eşlerine nodır rastlan~cağı gi~i 
açık rözlukte hiç kimseye nefes 
aldırmıyııcnk , herkesi ~t1nhc2k 
kader tekdi ler. Ve holte kuvvet 
bahsinde bile yirmi kişiyi tırpan 

gibi biçer ve dıılr.ikndn bilmem ne 
kadar dn to'ut atıırlar 1 ••• 

02lum sakın buolerdıın olma. 
Belki illı: adımda bir iki ki~iyi 
kandırıp atlatıraın fakat unutma 
ki çekirze rıi bayet iki defe sıçrar. 

Y ~ııi iran hükumetinin in· 
giltere ve ıovyetlerlc işbir· 
liği yapacağı bildiriliyor . 
Rusyanın azarbaycanın ihat 
ettiği iran kıral ve kıraliçe
sinin tahrandan ayrıldığı 
h beri karşısında bu mu· 
hafil azerbaycanın uataen 
ruı işgalinde bulunduğunu 
ve kıraliçeoin bu ııra git
mesinin bir şey ifade etme 
dığiui ve kıral hakkında da 
böyle mhlumatın mevcut 
olıuadıiını belirtmittir. 

' ,, d' h k asıler, eşkıyalar? •.• 
ufukdan şimdi doğar ıye ay_ ıran cö ı .. d1ğıne hergüo 
Beriyan : kulakların çınloım, dogru "' ~il f kah 
bin mi al veriyoruz ! . . Biz kah. aman ııu e ız, raman 
MiUet ı Türk J • • İhsan Gültekin 

Her io anın tabu eserı ÇULHA KORLU 

,.,,..,,.\.. . 
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S k .. ·· d Karar: 246 
esua oyun en _Hüseyin oğlu Osmanın Banka- C. M. lJ. 807 

mızdan 1 O - 1-907 fanh 4198 no. senetle ; t"k 'rıılep vaki olduau halde 
lediğl bono mukablllnde ipotek ettiğı 8 dS.. 

1 
•• raz ey . mDşterlye raturı vermemek 

menkul/ 3202 no.lu kanun muciblııce 45 ü onu~ g J' rr urcatlle milli korunma kıırııı. 
sat/Jğa çıktırılmış ve tamamı 80 /' ~ n_ muddetle j nuon muhal ret eyledikleri fd
Hasafl odlu !Ihmet Topal uhd . rraya acıvera köyü dia kılınmasından dolayi ıuçlu 
~d//mlştlr . Dlier borçlu va . l ~sı_ne muvakkaten ıh1Jle buluoın lran deYletl tebasıodan 
edllemediğmden işbu f la fls e~ı~m ıkametkahı tesbit ve lraoıo Tebrlz tebri ııhıılislo-

ün ZtJrfında varisler h .'1 tarıhınden itibaren on b ş den abdullah ve cevherden 
9. . . . u borçu f ız m f . doğma vo 'l'rebz nun tekke 
bırlıkte odemedıkleri takdirde kdt'I ıh asr~ vesaıresı/e all slnd mu.kim blnbir 

için dosvanm icraya tedivıeı edilect.ğı J/J~lenm kftıım 

Açık eksiltme ile dös , me, p 
. ve sıva yaptınlac k 

lnh1sarlar Başmüdürlüğünden . 

ce e 

1 - Merkez tütiin bakım etJinde • 
pencere ve sıva işi 10-J- Y ptırılarak döşeme 
15 giira müddeti. açık t>ksilt }

4f gunünden itibaren 
2 - K~ıi/ bedeli 4377 mege onmaştur, 

liradır' muvalck.ıt peg akçed 329 
3 - isteklilerin eksilt _ ~ 

martesl günü ıaat on bir~: ~:nu ~l~n "28- i -942 cu 
bulunmaları ve şartname 1 ~ şmudurluğıimüzde h 
Tı - - Ş b . Y gorrnek ist l . uzır 11tun u emıze nmraca ti l egen erın her -
---------...::.=n:_::a~rı i cin olu g m nur. 2 4 

ağ a mlls 
n VP Tr bz un 

hali 1 ahali 
a ı t v iy l o d n 
ınd b kkı ~ erin mr . · 
çl r k ouauna te rık 

ur o }' p 1 n 
dur JŞ'J' Jnrı s ıında : Il r J l 

l clu K6ıım Vtı H kkı [!ı ğa a 
ları g len tanım dıklfırı hır 
erkf il iki kadıoın Irnalc 
lstedlkl ri bir kum11şıo p Z!lr 

lığına henüz ynp:ne.d'.lo ve tiye 
hnrt:ı mutrıbık kal udan k{lndi· 
lerinden fııtur t istediklerini ve 
P z rhk yapılsın kumaş' nim 
r tur veririz yolunda verdik 
lerl ce ap üzerine erk ~in hid
dP.t e 1 rek çıkardığı bir kı ım 
P mı rı tP.ıgatı nıerioA atıp 
g:ttlğlnl vo karakolıı murııc1rıt 
etliğini beyon ve ~aasen lmıık 
istedikleri kumıışıo emniyet 
mllfetllşt Pertev Sarııc ait Ol· 
duğuou felahı eylemekte ve 
dlalPnen mOdtlfen şabltlerl ma
ğaırı müstahdemlerinden basan 
yusuflu ve mehmet rıza o~lu 
ve abdurrahmen glller dahi suç
lulorın müdafnalorıoı teyit eder 
şekilde, 

--' ... 

ol 

Müşterilerimizin -.. 
AZARI DİKKATiNE 

Bilhassa sayın baş vekilimizin ekimini emir 
Buy u _r d u k 1 arı 

T ATES MISIR FASUL YA 
Ve emsali yaz ve kış mahsulleri üzerinde geçen seneler bizzat 

vaptığıhnz tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli ve emsalsiz 
tesiri iJ az zamanda büyük rağbete mazhar olan 

n 

• KIET 
UZVİ ve KiMYEVİ GO 3RELERIMiZI 

1 Satışa çık2rdığ mızi mliştcrilerimize arz eyleriz. Elimizde bu sene az mikbr
da gübre bulunma ı hasebiyle bu husus müşterilerimizin gübresiz kalmamaları 
için vaktinde gübrelerini almalarını gendileı ine bildirmeki luzumlı at eyleriz. 

Satış yeri : Kitabi Hamdi ve Mahtumlor1 
........... . -~ Uzuns<)kak Trabzon ~l:\W 

,----.~~--:~~~~-----------=-=-~=-=-==,,-.,=-=-~~===== ~ 

11 ô n 
Mahkoqıe baş ·ıt b tioden: 

I•'evzi oğlu Mehmet kızı 
Safiye ve ölü Mov'ut o(!lu HO· 
snU ve BUseylnio müşterek 

bulunduklurı Trabıortn S'' ı i 
cumnbtr maballeslode vıkı 74-
8-941 gOo ve 48 cilt 159 say. 
f 62 ayılı tııpu butudu dntıl 
llnde 600 lira değerinde bir 
bnp hane otuz gllo müddetle 
satışa çıkarılmıştır. 

Blrlocl artırması 13-4-
942 pnzıırt~al gOoü saııt onda 
Trnbzon mabkeme bıışkitabel 
odasında icra edilecektlr. 

Artırma şartorımesl 13-
4-942 tarihinden itibaren açık 
tır. Artırmayı iştirak için yu
karda yazıla kıymetlo yOtde 
} edi buçuk nisbetiııde na kıt ve 
ya mllll bir bnnkcnıo teminat 
mektubu verlllcektir. 

lşbu gayri menkul Qz . 
ri de lllşlğt olanlar ilan ta. 
rihlnd o illba co ıs giln içlııde 
evrakı m b t le lyıe birllkde 
memuriy llmlı: l.Hldirmel rl • 

liıriocı nrtırmaau sOrUJea 
ı>tı~ r... nr. ,.._, o kıy rnl ll la 
yu4.de yelmi;ı bt>~\ı ı ouıaı dığı 

tıtktirdtt on çok artırac ıo tahıı· 

·hudu b'lkı ktılmak üz re ıırtır 
ma on gQa daba uznlıııı.; oouo· 
cu gUou nıt mı ul ı 24: - 4-
941 t uıbıae wns11dat cuma gU
nü U) nı mtıv ıch..ı \ e yaı suntle 
y pıl Cll ıkrncl rtırıu da guy
ı 1 meoh.ul ea ~·)it rhraeıu ıbı.1 
edill1' • 

Bu l.msı.ıstu fazla malu 
mııl alwu ısll)tmler 942- UJ 
numa aru wurnc eıtıaaı ııan 
oJunur. 

su~lu Kazım ve hoKkıaın iııhı 
surfur ld rctıl llitmıurlurıuann 

Aklfıo sııtın uld eı kumaş için 
tıdt!p Hıki oıcıuau btılde faturn 
veıruccııklerı sulJı. göıUldCığUne 

uıel.Hıl ırn~:ı u .Kazıll.t vtı Hökliııua 
lı11rc11.euerıne uy tıtı tu 1111 kurun· 
Ulu kunuuuııuıı ~1 ıncı wudde· 
su,ıu ô hıcı \le 59 uııcu wısode
slnlLI 4 uı. c..ı t.ıu !ilurı lıUkUu. · 
leı ıoe le~ il uu ve ldkGıreo 

keoôllt:ı·11Jdtıu dıı~er Uru ııiır 
puru ctıııııı>ı tılıuuıa~ıu11 vu Ouur 
guu ll1Ullat Uts <fo ıuug ıuurn 

K lJ il WubıLa v~ wezh.ur knuu
nuu üJ LI cu m aut.Si 11.iUClblcı· 
c Uts UUKWUIJ K ll1tŞLHic.teu 

su ru IJ au ı Eılı\- uıut 11ll olwu 
ve ylruıı IJ~ş ıır yı geçmemek 
Uz r bı.ıı tbl ıo ın ~rhıe ve 
suı..ıuı ıırı nı \ u.ıl tltırtnıu 

Otı UUllU Wl-40 l Ulu uOlglLdııll 

b liıı St;IJ paeıı llHH!ı.lıf Olm 
Uıl\.Jıırı t h.uu o" ı lllıy i~r •• e Hl 
I ı2 ~-u t r uu..ao nl r lıil 
su..,ıuuurı l Vh.)1 caiı~lKH.ııne 

go ts 111 •\ J... f h .aıbi. .. rı Lırer 
~UılUı.. Q lll lltı UUH.ıau buh.m· 
t.:Oue1.1 p Ui Ct;ı; 1 rılo lJlHlıbU 

tuı.. ~e .> o u.uruş ın u~\l.ııe 
CILlU .}ı •l )IA l)l.I btsC lh.l 

sut:ıua n l:ılııı1tınc tcmyııı ktobll 
Ulll.ı k ı. • c.; M U 2.t..rt; 1.1. ıur Hırılerck 

' · ·~ll4u \lul .ku~tu:ıu Ku
t~ngıa lı UZUUltı ııer lü.l ilUÇlU l \ C~lUtoll bVLı t tiııub ~E:ki 

U&ltt.IUni tırblllf. OhU~QU, 

r 1 ô n 
Trahzon asliye cezn mahko. 

mesl kararı : 
98 : E!!aı 
at : Kaıar 
879 : C. M. U. 

Milli korunma kauununı 
muhalif fiilden suçlu bulunan 
Maçka kuasıoııı Zigaooy yBnlkı 

köyünden Hayri :ve Makbule· 
aeo dotma Trabıoodı Çom
Iekcide bakkal 26 yafındı1 

N zmi ,relsla vluben yıpılao 

duruşması ıon\latla : 
HGkOmıtçe aııırıo pera

kende k.iloauoa 13 lrnr•ı fiyat 
teiblt edlldlti .baltle ıuçl• Naı
mlnin 28-1 !-94 ı tarihhıde 

E.mlne Oık.aaa beber k.lloıuou 
yirmi luaruttaa ı" ttı2ı ımmı 
şabidl sırama tlialtrneo vt adı 

(:eçen Emiıfe Ozkun ve ikbal 
k.uudup torHfJarıodao l>llaıril· 

dığtue ve su9lu 1'rızml wuan· 
ra smcta ewtoe llzk. Dl acıyarak 

mısırı ona pıırasız verdlilal 
b yan etmekı~ ve ikame euı~I 
ınU1af11ıı şahitleri HUseylıı Çim 
şıt vu U ıkkı D~ıalr dnbt suçlu 
Ntzwıoin bu nılCıı.fıwsıoı teyit 
etmekte i elerda uwwe şuüidi 

sıfaUI dlolenın Eınioe öıkıuııo 

kendisine 1AC1y11rak. pııraı.:.ı. mı

sır vermek Kll>l eyıuk. ve uıer. 

Jamet göıitoreıı suçlu Nıı:ınıi 

lınkkınaıt isnat " ırtırsc111 uu 
ıunması ve di&tr amme ~ı:ıbidi 

ikbal Kundnbun dutu suçlu Nıız· 
nıı aıeybln<!e o Julı.ia şelıısdı:t 

etm1::sı lçiu lm Sl ucuıo l.>ılluo 

mnsı lılzım uıuµ ııııçlu Nazmi 
tarafuı<lıiU tuç IJH' •t:l.>ep ıO»le-

rilmedialae v-.. lıi ebep~i" olıı.rak. 
dn klwı.elıllo 1'ıcıı," uleybinde 
bOyJe bir ısoet vu şebıuielle 

t>ulunuıası wuht:ill v v~r oıma1•· 

cııtıoa ruttboi iuç!u Nııız.0&1 ve 
vekiılniu varil oı .. ı.ıtyan wüda· 
!llatn.ı ın rndOlltı ırn~ıu Numınin 

temi o etti&ı gıı) rı m utıılt mea· 
faalın Iilııbıyt:l VtJ mıkdanı11 

1-lre lıaroke ti atı uya o Y4' blltif 

ce~ayl lntha e:tt! D mlllı koruD· 
ma ıuıııunuuuu deaış~n 11-2 
!'9-a ve 6.1 11 .. cu wııddelerı 

wucibioce kendıt>ındeı.ı. eıli füı 

11ğır para cezası elıoma:ııuıt ve 
yedi gUu oı:pı;lDU Vtı UD beş 

gUo müddetle dUkkanıoıa k.a . 
l' tıımı.&HHl ve ınosrnfı yioe 
suçlu !\czuııye llil oımai. Uz.ere 

ve 2J llı el) ı geçmemek şnr tıle 

hUt..Uill uuıtlsıı.ımııu u şııne ve 
snç..ı mevzu lt:şkil eden mısır. 

duo bakiye ulup emuoct me. 
mur1uğuud11 bulunan 12 K.ılo 
wısırıu suçlu Nuwıye lades.ne 

ve burç hrlfeı:ii kc.nunun 50 
leci moddesi u.ıucibluce 2200 
kuruş nııılıkt!llle hıırcınio ken
disinden tubımıne temyizi kttbil 

olmak üzere kornr Terlleıek. 

C. M. U. Munrni Ruçbın Ku
l~n1ıln lrnzurl.le suglu H vekl· 
ıı~e ltflıJ~ 9luadu, 

11 ô n 
Akçubad ıulh hukuk b•· 

klmll~inden : 
Surmene hususi mubHeb• 

tahıll katibi mebmet ceıaıetıiD 
Teklll dan vekili mublltin oı· 
tepe tarafıadau ak.çıRbadın Bo· 
da•J71 köyOndeo bıcı ıallbotlLI 
oımıa Te !Lalo7oa kOytlodeD 
oınaaa ıevki ve rutek.alım aleJ· 
blae ıçdıtı tabim davaaıoıo 
cari mub.altemeahu.te : MQddea· 
ıleyb!t:rdeo OMWllD ŞttVki&JUI 
iluametKAhrnın meçhul oıuaaaı 

itibarile mUddeaale7tı osmaP 
fHklJ• duıtly~a. ı ıı kendiıio~ 

ill•l• il• uao ıuretile tebll~ 
edllmlf Te uıuanen olıa ıcünd• 
dıu11fma7a ıeımemesl Hbıbile 
tııkkıada K•Yab kıararı verllml~ 

'~ 117ab kararınJnda keıa keıı· 
dlslae guete ıl• lıanttn ttıoli· 
atae llhıl.lK.emece karu verııwış 
ol.a•tuoaao bcrmucıl.>i kurar 
dunııwa gUnli •lan 2J-l-Y42 
paıarlesi gunu sııat 14 ae mu· 
ııalemed~ l>ıı.ı:ul veyu Llr vvkU 
~öadcrı.aoıt suretııe kendııııoı 

lömıil eturınuıoe ve tıksı tak.· 
aude 6'•yuoınaa ıaulıaktwe ıcra 
kıluııcaaı tebtıg Wök11mm• 
kaim Olllıı.Jk Qzcw iJAn uıunur. -

11 a. n 
Trabzon ıııııhkıınıe ba~klllıbinilan. 

Uawaa lokıın4er ve ütılıcr kııı 

Zakinı \'~ lhsau \."e .M~hıııetilllılı 
1skeıuı11rııı şn r1ıııı wült:6nrrıı olup 
Lı.lai~uyu iı,;ıu ııalılwuıua ııulhlıu· 
lı.•k wıı.lıkcıııesuıce karar veriııuı~ 
olaıı Mublltıu nı• lıııUeı;rnıle ı;uraı;luc 

ıoka~ıaaa vaki kilııuııusani llH tıııih 
n 40-41 v., ~ıııa11 ıı::ı:ı tarih v• 
ll • i ıı11m.!ralı ıapu lıucıucıu dalıi· 

halleki ıuli Ura .lr.ıyaetll birbup 
wa~ıı:ı;a ,., ılıı11 hoca lıa,11 ıııulıaJüı· 

ıluıa y.ııu C\llll ıokığıııda kAln 

feşrioisıın i 8.'JG tarih Vfd ll)ü ve 
~ulıal a.ı.ı lurıh \"ıJ fiu{ı ve t.yHlJ 
\14 ı tanlı v• 1 Ye .'lıuu UJ~ larılı 

ve l!! ı;ıı yıl ı laJU kııyıtJnrı cıalı1Jl11-

'•ki le\.lı.anı bu o<lııyı ınö~t.ıwıı 
y!ı:ı:!inı cıcg-ırıııde ıııKer blroap wa
ga;ı.a vtuı; ııuu Wllddıılle ı;ıılaşıı. ı,;.ıka· 

rılmııallr. tsırıı..c1 artırmaları 14· '1·11(.ı 

t.nlııııfd ra•lluyau nh gı..ull ıoual 

i r.ı .d.11 1 rab;ı.on ıııalık11uı11 tiıı~lu lal>tıü 

odı&.ında icta arulııcc.ı..ıır. 

Arlırwa ~artuamelerı 14 • S .942 
\arllıiu<l.eu ıuııartıu aı,;ıl\tır . 

Artıruıııyıı ı ştını.K 1ı,;tn > ukarıdıı 
yazılı kıyıııeu.ırıu yilzdıı ycıdiuUı,;ügil 

ııiııb11Unaıı nakıl '""Ya wıul uır oau· 
Jı.auıu hım inat nıe.lı;tubu vcırııccek tır. 

lşt.ı.ı ~il) ı ııııtıııkuuer tlı:\lrtncltı 
llişlC;ı o1ııuıar uıtıı. lurıl.ıiudoll ilıbnrcn 
onocş gUn io;iuaıı tı\.rakı wüııDıte1t-rit• 
nıeıııurı yetimıze tıııdlr ııHtlıdlrJıır. 

tHriurl urlııwıuhı ı;urulen pey 
mulıawınen kıJ wellerın ) tl:ı:.dıı yetıuış 
bıııaııu tıulm:ıJıgı tnktm.iıı ııııçuK auı· 

lUlllll laablıııdu bnlü ll.llUllUk Qzıırtı 

ıır tıı mıı uu~uu cıulın uzııtııır. 

\'tı 011 .ıcau lıu lutawı olan :!4 • 4· 

U4:.! turllıınıı hı111tı1Ur ı:dcn (;ıınııı. gOnll 
ay111 wtıvkı ve saat da ) :ıpııııca k' 

i.lı.lııci utııwadu gayrııu11nkuller an 
~ok arlıraııa ihaJ• cıuıJır, 

Hu lıuııustu Ja:da wlllumat almak 

isteyenler 2:19 • 2::1tı nuwrulu dos7a.)• 
muracaat at .. inJer. <.loilt:rıleu gündo 
artırWll11l iştirak wa~ııler ıırurwa 

şarıuamesiui lkumuş ze ltızüwlU wa· 
hımat •l•ak ve butı.lan t~uıawtıı 

Jıııbul tlwiş ad ve iUbar oluour, 
~Jfi)'f' jllıl j>JWU~ 


