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Halkevind Balo 

Ekmek Kartları 
Nisan ayına ait ekmek kart· 

lan. 26-3-94'2 perşembe gününden 
itibaren dağıtılacak , bu ayın kart· 
ları numaralıdır kayıp olan numara 
larınııı belediyeye bildirmeniz · 

1 

Hav kurumu menf atana 4 

Nisan cumarte i günü akşamı H ik

i ~vi temsil salonunda bir balo verile

' cektir. Şimdiden hazırlanmaktadır. 
"- J Rllftada lk\ defa ~ lrar Sıyasi Gazete - Trabzon 8 ıe ıncı ,.ıı- sayı 2s15 \... - - _'.) 

Sahip, Baoruuhardri : Kulak.sızoğlu 

a 
d 

B şvekil 
Hüsr v G redey 
kabul etti 

Sürmene kaymakamı iaşe işlerini 
tetkik ediyor 

Von Papenin 
Bulgar gazetel a. 

J Londra gazetesine göre 

Mihver Kıbnsa 
ve Suriyeye ta
arruz edecek 

• 
rsı • • 

« Mart girdi, dert girdi» 
derler. Bu özün doğrulu
iuuu, Bu ıeneki k dar hiç 
bir :... man tasdik et cmi 

nkar 23 ( •a. 8 ) _ 

BafveLil doktor Refik Say· 
dam dün mczunen şı:hri iıe 
g<"len Berlin büyük Elçimiz 
Hüsr v Gcrede'yj knbul et· 
mişdır 

::Sürmene 25 ( Hususl ) ·-
aıamızda kesab:ı halkına 

tatbik Pdllmektı olan karne ile 
ekmek tevzl lşlPrl kazamız kay
makamı K zım DioçPrln olO.kesı 
ve b l~dlye relalmlztn sıkı kon~ 

rollerlle muntezıım bir surette 
d vsm etmekte ve lrn bel hal 
kımıım memnunly tini mucip 
olmakdadlr. Kazamız kaymnka. 
mı KAzım Dinçer ret katlerinde 
bal diy r hıl oldu~u halde ka· 
z nıerk zlne br~'ı 7 kilo etro 

•tezyidi taldelorlal tıbırl1ı ettir· 
m1ş ve bund1n batkıda dnlet 
nrg\leriain Ye ıtrast bınkuıaa 

olan borçluıcda ıamaınoda H· 

rllmelerl 1Dz1lmuııu lıch etmiı· 
tir. Bu konuşmal.ndao bı1kımıı 
çok memıun kalmııtır. 

tizdir. 
Mart' girerken, i k i 

aünlUk bir bah.r fa11I ıın-
• - - l 
dan sonra , deniz gö 1 B J k ıö:ıbirliği ederek kudurdu, u gar rolı 
klSpilrdü, karardı; fırtına, B . B I 
rüzı(r ve soğuk .• Nihayet Orl!İn er İnİ 
haftası oldu Gtçer ve biter • 
dedik : Bekledik, bekl~dikl.. zıyar ti e rafında 

Bu sefer yağmur baı- j · ı · 
ladı· yağdı, dindi .. Ardrn.- ngı iZ QOZ t -
dan' iı oldu, ıiı oldu, Çi11 1 • • • 
oldu. Ufkun çizgiıini, göğün ertnın n ŞrlyOtl 
rengini, yıldızları unutma Londra 23 ( . . ) -
mn:a az kaldı • • Bu gar kr~lı Boriı'in Berlin 

M1.rtıo sonlarına nlaştılc. ziyaretinden bahseden Tay 

Artık, baharın hakiki çeb· mis gazetesi diyorki : Bu 
resini görmeğe bazırlanı· z.ifaret ime.o ricalinin müı
~ orduk. Bir de ne görsek terek sıayretlcrini kuvctlcn 
beğcnirıiniz ! Arka, rk Y dir ek maksadilo tabil~rini 
iki gün kar yaimaz mı ? davet ettikleri görüşmeler 

Mc2' r, (kocak rı) fırtı- takımına iİrer esaslı top 
naıına dar sayılan üç, r k mükafatı elde eden 
dokuz'la d n birinciıi böyle Bulgaristan meoum yolda 
olurmu l . Amma bu sene alm oyayı bir kcrre daha 
ıiddetli ve deh etli oldd . . t kip etmiidir. Bunun mü. 

Mcıddi hayatta, doku· kifatı, karıılıiını Inıiltcre 
zun dokı D olduğunu 2brmü- ve Amerikaya harp ilan et-
yor~uyuz? Rakkaml r, mef mek ıurctile ödedi fakat bu 
huml r de~itinc , iabıat t hakiki bir bedel ıayılmaz. 
ihtikara bıtl dı l Nıçin çok Ondan d ba fazl fcdakir· 
görelim ? Elınde, inıan de lık isteniyor Bulgar depo· 
nileo mudii ve k rııık mah 1 rı boşaltalmıı ve İfçileri 
luku yola getirecek az kuv Alm n fabrika! rında çalıf 
vetmi var . · maya gönderilmiıdir. Fakat 

O insan ki, onu bırpa- Bu'garı tan Rusyaya karıı 
lar, oy r, e~eler, dt§ r • · harpte almanyaya iltih k 
Elbette ki, o d düım nı-nın en zaif zamanını kolla· etmemiş ve doğudan işıal 
yacak ve baıkınını tam ya edilen topraklarda poli va-

k 
zifesi ıörmek için bil al· 

paca • • manyanın emrine asker ver. 
Yarı aç, yarı tok dur· memitdir. Bundan dolayı 

duğu uz şu zamanda, ıoğuk 
yumruğunu ıuratımııa indi 

kral Boris almanynya Teri· 
len avansı ödememiş olan 

recek, yam n kırbacını aır k tımıı.da ıaklatacaktı l . uıurlu bir borçlu gibi 1ıi-
Birbirini acımayana, ta diyor. Almanlar Bulgaris-

biat cır, batır eder mı ? tınınd doğu cıpbesisıdeki 
Geçim ııkınbıından (y - harbe doğrudan doğruy 

kacağı) eksiltmek ve bu İitiraki için iuar ediyorlar. 
derd bir son vermek üno N aıl ki evvelce Çekosl vak 
Yaz'ı aabırııılıkla beki rken, ordu!unun fedakarlık kabul 
ıoğuk ve haşin bir aurat, etme inde israr eylemişdir. 
hepimizi şaşkına çeTirdi. Bundan başk Berlinin Bul 

me re ıık:su mıntııkasına gl 
derek bu mıotskadskı kovın 
kardPşlerlmizl d a v e t 6derek 
bir r birer dertlerini sormu, 
va bugonnn lcaplrırına störe her 
me\-ZU Oz rinde uzun boyhı 
bası lb ilerde bulunmuşlardır. 

lki ıuıat ka1ar ıUr n bu çok 
a lıai konuwmal rda liroıtln 

Sovy t -

1 Harp Tebliği 
L ningrad, Kalenin ve 
m rkez cephelerinde 
şidd tli çarpışmalar 

bu h ft içinde 249 al
m n tayyaresi düşürüldu 

Moslcova 23 ( 11. 11. ) -

Dün geceki tebliğ : Cep 
hed ehemmiyPt/i hiç bir 

'1ı ğişlklih olmamışdır. l~
ningrot. /\·alenin v~ Merkez 
c phelerinde ş.ddetli mu 
harebeler oluyor. 

Lenlngrat cephesinde 
30 blakhavs ile müstahkem 

mevziler ele geçirilmiştir. 
1800 !liman öldÜfü/müştür. 

Kalenin cephesınde gö· 
ğüs gôğse y11pıl11n muh11-
rebelerde i!l'11an/11r 2 müs· 
tahk~m mevziden çıkart/ 
mııdır. Merkez cephesinde 
2 mesküm ver işgal edildi. 

Ehemmiyetli yerleri geri 
aim~k lçh tanklnrın yardı
miy!"! yapılan iki alman 
hücumu 'gır kayıplara uğ· 
nıtılarak pü~kürtüldü. Bu 
haf ta zarfında alman/ar 

uçak ka1•betmlşlerd1T. 

Bizim zayiatımız 77 tay· 

yaredir. w B günlerde, iç rahatlı g-aristanı Türkiyeye karşı 
ııuıın, iç temizliğinin yüze t ş•ıke çalııtığını glSstcrcn 
d.üdteıı nurlu aknini kaç ki- bazı belirtiler vat dır. Bul 1~erıı:ı:.:ıvamllll!!~ql:!lill 1ııa;ııı-.ı-1m1-ı.m' • ~'-alemin '4cundan 

:~ c ııörebilıyoruz. Herk garıstana karşı bir Türk 
yUk bir gayrette Şuna tehdidi hakkında Sofyad 

buna bakan kim ! :· ' gü'finç ş yialar dönüyor. Sevinç duyduk. 
Tabi~t f · l · · Bu ge kt b J l ' ahyet erımıze rçe en u gar ar Şehri iıı Hava Kuıu•ıı S• 

n~ziro ha~ırlıyor, Mcıg le· tarafından memleketlerinin 1.111 ükcmaaol bir çolı~ıaa uti· 

mıı, ga~rı mevru matk1atlara R11sy.ıya kuşl lıu~ketsi z eeıi bu y ı 1 b ü t ç e ı i a i 
matuf ıse, hareketi . . k l - k d b b ı L d erımıı, a masını mazur scoıtermc talimi:. co •ş ia ira "'. ar 

yab.an ~rıl~rının vızıltı , gibi fikriyle yapılmış bir teşeb far.luıyla kapıyauk aori:eıe bir 
netıccıız ıse-, m ... s't iyetL- bil olabilir. bu şayiaların yıl içil'lde t 7 biıa liraya ye.kın hir 

rimiz, m. e.nfaat tLzaıt'arınn d. b. t ·f· 'd . ki pua göndermeye. PlUvaffak oldu 

f 
.. ıgcr ır asnı ını e ım n· 

eda edilıyona, mevıim de Bu netice holkıo İıava ordu 

k 
• sız görmemelidir. kendi öz kara terini iÖS 

1 
____________ , ıuna verdııi ebemmiyelia, bu luy· 

Sürmenede yeni bir ha-
mam İD~a olundu 
Sormıoa 23 ( Huıuıl ) -
Üt:blnden fesle noruıu olan 

keııımmla , s:melerdeuberl hı· 
mam lht11ıcı ıslddetle h111edl· 
ditl halde bir torla baoırılamı· 
yordu. !Su k.erre ka7makamımız 
BaJ Kazım Dloçar ile Belediye 
relıilmlzla mlştırek ıayrıtleri 

sayesinde ba mtıbim lbtlyeç 
karşdırnmış bulunmaktadır. 

Kezamııdı, bQtUn ııtıhı şar 
tıarı lııtı gOıel bir hamam inşa 
etUrllmlş 'fi halka ııçılmıştır . 

Rauf Orbay 
Londraya vardı 

Tay misin bil yük Elçimiz 
hakkındaki miltaliası 

Londra 23 ( a. a. ) -
Türkiye büyük elçiıi Rauf 
Orbay Londraya gelmitdir. 
Bu münaaebetle Taymiıin 
diplomatik muhabiri büyük 
elçinin aeyahati hakkında 
malumat verdikten ıonra 
diyorki : Yeni büyllk Elçi 
ccıur Te şeci bir zattır. 

Kaptan olarak denizlerde 
geıdiği ıamanlardan kalma 
bir konuşma ıerbestliği Tar .. 
dır. lngilizceyi mDkemmel 
bilir deniz kuvYetinin derisa 
manuını müdriktir. Inriliz
leri ye Amerikalıları aeYer. 
Uzun müddet logiliz-Ttırk 
doıtlu~unun müdafii olmuı 
tur. 

Sürmene yolunda 
heyelôn 
Geçenki kar ı1• yağmurların 

ttıirilt Sürmene g?llnun 42 ci 
kilom•lrtıintle 150 mı:tre tulındı 
bir heıılan olmaıtur. 

Hegeld11 gol• kapatmış İMO• 
Nafia'ct 10/un açılma1111cı çalı· 
şılmalctadır. 

Şimdiıe katlar ıerek Rlı:e 
tarafım/an t1e gerekse Tıab•on 
tarafıntlan olm•k ıl:r:re her iki 
kısımdtın yapıl•n tcmidtme i# 
60 metrelik bir tul teıkil el· 
mekttdir, 

Y 0/1111 bir kaç giin içinde 
temamtn açıla•aıı umulmaktadır. 

Bir günde 
Üç yangın 
Dı11t şelırimi:r:ie ılç yanıın 

ç ·1 nuı V! ı tfalgeml:r:in figretilı 
ö dürülmüştür. 

termekten vazgeçiyor: ba- N 
1
. ş 

0 
n meli anlayıp benİ••eyişiı:;in ,a 

b 
'd ı_ zol bir del li "iması bakımından 

ar a, aıf ••• 

f,k yangın, iılc.ele haıınJa 
oflu Necmettine ait fırının baca
sından üıllılci miıafirhancnirt 
taeanla11na dragct •imiş •e dört 
saat Jeuam •den bir çalııma 

neticesinde ıınişlemtıine Mtınl 

olunmak surttUt ıöndürülmıls!ılr. 

rine beyanatı 
Türkiye harp ist iyor 
ve tarafsızlığını 
koruyacaktır 

Sofya 23 D. N. B. Von 
Papen Bulgar ga:zetedlcrine 
yapdıkı beyanatta Bulga
rietaPa karfı en iyi duygu· 
larını bildirmiş ve akim ka
lan suik it üzerine bir çok 
tebrik mektupları ldığını 

kaydederek demiştirki •Tür· 
kiye hGkfımeti mücrimleri 
pek çabuk yakaladı ya· 
kında muhakemeleri yapıla 
caktır ,, Büyük Elçi Türk 
Alman mlinaaebetlerioin bil· 
haHa iktisadi alanda ve 
günden güne iyileşdiğini ve 
demiryollarının tamirinden 
sonra dahı ııkılaıabileccğini 
Hive ederek demişdir ki : 
Türkiye harp istemiyor ve 
tarafınılığıoı koruyacaktır • 
Büyük Elçi geçenlerde Tür
kiye Reisi Curahuru lımet 
loönü VP. Türkiyenin bllyük 
Elçiıi Husrev Gerede ile 
görüştüıiüuü bildirdikten 
ıonra siyasi mahiyetteki 
discer ıorulara cevap vermo
mitdir. 

Bir Sovy t 
gazetesine göre 

Moskova 23 ( •· a. ) -
Pı11vda gazetesi baş yazı· 
sında Rusyayı yalnız başma 
yEnmeye muktedir olamı 

yan alman/arın her tsrafta 
kendilerine müttefik aradık
l•rtnt kaydederek diyorkl : 
lllman1amn tablleı inden 
her yeni isteği bualarla 
lllm•nv11 orasmda bir sürü 
anloımaz/JklDrın doğmosrna 
•ebep oluyor .. Son zaman
lardaki mülak1Jtl11r bunu 
isbat eder. Zatrn müttefik· 
/erinin her birine ötekilerin 
zararma olarak yapdığı vı· 

dilerle bu ihtilôfların büyü· 
= 

Hofteadebir 

Londra 23 ( a. a. ) -
Ca:zetelerde hakim olan ka. 
naat mihverin Yunanistan· 
dan ve Adalar denizinden 
Kıbrısa ve Suriyeye taarruz 
edeceği merkezindedir. Mih· 
ver şu ıırada doğu Akde
nizde bir hareket yapana 
ve Kıbrısı ele geçirirse in· 
giliz fılosuuun durumu güç· 
le~ir ve bundan başka K1b· 
rıstan Mısıra taarruı edile
bilir. Fakat buılin için baş· 
lıca mihver btdefinin Suriye 
olmnsl çok muhtemeldir. 
I. an petrollarına bu~adaa 
gidilir • Deylimeyl mıhv~r 
planının orta şar~tan bır 
kıskaç bareketıle logiliz 
imparatorluj'unu boımak 

. · .. ttDg·onü fakat 
gayuını gu . 
müttefiklerin iaıe ve ıkmal 
işleri iyi gittiiı takdi~de 
almaoların bu ıayelerıne 
erişeıniyeceklerini yazıyor 
ve ilave ediyor. 

Mihverin 1942 parolası 
<ı< ya hep ya hiçdir » 

Kızılay 
eşya piyangosu 

29 Mart 942 pazar 1ü11il 

/ce,iJe edilıcelinl lıabcr "'"
11

-
fimi:r: Kısılag eıga pita"tl"'"""n 

k 
'd { aı't Jıaıırlıklar l>lt

''' cı ne 
rnlştirr • 

Çtkiliı, poı.ar ziinıı noter 

h 
.
1 

H 1L,ui ıalonlatındtı 
a:r:urı e a ııı: J 

h r au• c •n 
11apılacalc ut 1 

, • 
ke,ttledc lıa:r:ır brıl•nabılccektır • ... 

C r ip s 
Hindistanda 
Karade 22 ~ ~· • ) -

C 
. ·yetilc bırlıkte tay· 

rıps maı 
1 

. . 
yare ile buraya ge m•ıtır. 

. bı·ızat il/manya hlz· mesrne . 
met ediyoı. Tıbıler ara· 
sindakl bu mücadele Hltler 

d Un gtJrlsindekl lcar•r· 
or usun 
sıslığa lşarattir. 

.. insaniyet .. e d~ir . 
. lnaauiyet, inaanın doiufunda vardır. ~·~.!artla ~· 
ıaıan, anasından inua olarak doğspo, yetııtııı mu.lut 
onun insaolıiından bir feyler koparnıaııD ve o~un daı~t 
ıurette temaata bulunacağı fertler ioHDiyetıa. b.akdd 
mlnaıını müdrik buJunıunlar da onu bu meıı~etindea 
iıkat edecek bir mecburiy.et altına ıokaı•i• urraıma
sınlar • 

Ben de inaaniyeti, bir cemiyd efradının y~kdiıeri 
araanıdaki mütekabil menfaat eaaııo• .Aıteaıd ıalııi 
tesamüh manaaında kullandım ( tolercnce induidu~lle ) • 

Bereket , bizden c vcl General lsmail Fehmi to- ~İd:•~iııç ve iftilt rımısı mccip 

isllhı bnl eden yine tabiat runu ve Naci Baban kızı Ye Bir milletin hürriyet ve i.tilc-
oldu . • Emniyet Mildilrü Hami Ko lllioi &İ~orh otaacıi rarHtileıaHİ 

Hava, birdenbire 2üzcl nurdpıo yegcni Hamide ile çok tayyareıi olmHı, bavalara 
lefti, gtinet, bütün parlak· genç adhyeci1crimiz:den Sür- baldın buluamaaiyJa kabildir. 

//cinci gtınıın, ZefanO$ go 
ILtıda köprübaşında Hafı•ollu 
mehmeJ• alt bir k•lulm/e çık· 
mış ııe getiıcn ilfaig• t.,afuuian 
•6ndi1riJlmıJılür. 

Normal bir insanın m&ncvt bünye1~nde ıurelı mut. 
lakada bir insaniyet mefhumunun varlığını ilelebet iddia) 
ederdim, eğer bu varlık ıahıi gaye ve menfaatlerin öntl 
11ra eli kolu bağlı bir pranıa mahkumu gibi yu~arlana
gelmcıi idi. Böyle bir varlığın varlıiı ile yoklugu ara~ 
ıında bir fark mevcut dciildlr, derseniz o zaman derim 

Şahsi mcnf aatlcrini umqmi ıcayeler uğru Da harcıma1' 
eibi daimi bir in•aniyet emaresi ıröıterealere hemen her 
&i111 teaadil.f etmek imkiDı yok mudur ? Jığile baiımıza doğdu. mene müddciumumiıi Oıman B• muvaffakiyetia ; ç•lııma· 

Bu ibretten, hisse ala Talunua naıanlaodıkları mem· lara daba hilylk bir hu: varil.rak 

f d d l
. nuıuyetle oireıulmıt' tir. Gen ı•l•••k yıl daha bir ka~ •WI 

lıw. iıti a e • c ım • artıea,..ct. ı••'-••is yektar. 
ÇULHA nitanlalara 1Udotler cW.riı. ıoaı.u 

Üçı111ea ,anıuı. Çoeuk g•· 
CH1•ın•n baca11nın •lıı•lhı11tlan ... "" ..,.,,.. ,..,.,~"·" 
,..,..lllıtU ti.,,.. .,,.,,.,. 
.ı,tllit_ 

Zıld Yaf .. urJerell 

Nj iarlWl-:altlaanııll~I A, Fut Şener l lll• 
r. 
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1. 1 a· n 
nç .. b•• ıcr• •••••••- Nüfus 

tuıdıD : 1 
·yef cüz Müşterilerimizin --~• 

z RI DİKKATiNE 1 Ak~aa1-abD kaleıra kOJIDtlea o m 
btıcl 1allh oıuııanıtlaa 0••111 a 1 n 
kııı u\J• U• oımıa k.111 hHı•cıi B 
mHafftrlD o kOJdH hıcl Hllb diye R isli ... ind n . 
•tullınadı• abmtt eaıu •HU Nüfus hüfJiqet c .~el nı ol l • 

Bilhassa sayın baş vekilimizin ekimini emir 1 
Buyurduk ları " 1 

a 

ır11lıH 4ınladın 9.50 lira ntulebu olmak " -' mıgc ar Mart ayı için 
aaortlu o kOJtl•a hıcl aallb zere nıif us laaresinde ld ki 
o&.ıllamulıa a~mıt otla ldrlı caaı lca;ıt/11.rı dzerine m"rt elcTtılc le n tl a ı arı mura-
•• t•rlı •il• muıt '• ,ır km Nıun ekmek kartl . .' 

6 
., a"r.ı almıılardı. 

l arı ı~ın u •t ile l 11~ıre•l• at• ltorn kartı lpı. 0 mGJığtudan nüf u h" . " ' • arın hiilcmi 
tek nr•lf oldakları e köJ41e mele lcartlarznı da; tm ııt1ı~et" caakd•nlertnı 1liHn •gı ek
Tıkl tap•••• klH•ilHt 92t •gı için almı~ ol-' .kl a gunu11e at/ar alamf yan/ar Mart 

PATATES MISIR FASULYA 1 
tarnı H 7S 1t••ar11ııat11 kt- "/ r ali arı muracaet ·1c l 
.,ltll ıarkıa H ltH~tn bıcı nıı u idareıinı getir le lr " "'" a uı11ı tılcrar 

ı ere en11s nif u ;, " . 
ıallb u41• oıaaa ıfeatll ktrı. ıırmı elmamı• 0 p /el . ' llrtgcl cüzdo11-

B . " "u ,ırına daır vi t · 
.. ,, tılfuı Hlft hıuı• tarlası u oıztgi y ptırm •e et ırmelcri ldzımdır. 

1 d b l , a '~ v nlf us " d l •l•• •• uı '' ıar tn çu11 _, amara nisa,. a . / le cus cm arını almamıı 
otl• kAmil ver11eıl tarluilı olun•r. gı ıç IR mık k rtı 'CJtrilmigcceği ilan 
mı~••t '-et döoQm mlkterıo. ~ 1 - 4 

Ve emsali yaz ve kış mahsulleri üzeriade geçen seneler bizzat 
yaptığnt.ıız tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli ve emsalsiz 
tesiri ile az zamanda büyük ra~bete mazhar olan 

UZVİ ve KİMYEVi GO :RELERiMİZi dıkl •tHreı tarlı au~bam• ez:ı Za bıf k _ İ 
kıyaetl 170 lira .. , k 

Vı 1101 tapıaaua ıyıl lt. naca 

1 
1 Sabşa çıkardığımızi miifterilerimize arz eyleriz. Elimizde bu sene az mikbr ~ 

rlb .,. 7• n••aruıot11 kaJ!tll Trabzon Adli e .. . 
tarka• dtrt ,ı •• ı .. '-•el ••11.. Açık olan Y,. ~ncumen Rıyasetinden : 

da gübre bulunması hasebiyle bu husus müşteril~rimizio gübreıiz kalmamaları ~ 

11de Ot••• ıfentll "'ırl• .. ıl t' ı· oıı ı~1 mrı l / hk 
& "' 

1P ıjine folip ol 0
' 

1 0 ma emeıi zabıt /ca-hıfıaa HlJ• ~ .... tarluı ıır. ı 
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anıarı~ lmtiha l . 
~•• tarlkl~H •• teııtteı 

1 
- -· )42 perşımb " ~ n t.trı ıc:ra kılınmak üzre 

rua41er tllrtll ve lıar•ıı b~ birlilctı •nciirntne • e f .ıı • nat 9 tl.e e•raki rnii.sbitelerile 
a .. ı lıtlkamatlle llUbdut k ,-----:;:~::,::._m~11~r~ccıatları lnıqmu il&.n l 

~ iÇİD vaktinde. gübrelerini almalarını kendiler ine bildirmeii luıumlu addeyleriz. J 
L satış yen : Kitabi Hamdi ve Mahtumlor1 
~lllif9~ımlJl~tmll Uzuns·~)kak Trabzon IMllllM' 

1 2 .. O Q •J· · G . -- a o unur. 
.... • 1 • llllktarın~akl a 
••tru tarı• •ub••111.en .ıu,. B l d' zıno açık icar artırması •• u ,,, ura 11 .. tıpın un 1 • 01 e e E 

7S J ıye r cüm · d tarllıa '' nu111ıraııoı11 ka- Moloz mevktı d enın en : 
yltll ttrk.111 tultl kıı ~l•ılen Qç Hoellk l r e Heledlyece 1 
bıcı ıall.D 11tlı oıaıaa •feıull •ııtır. carı on l edl gQ m nş•ı olunan fl8bll ıezlrıosuuuu 
kerlm11l blfllZ ••IJe aııullıı 1 Oddetıe EÇık artırmaya çıkıırıl-

Df t l ıı n ~ litt - Senelik b 
• rn er • l•r •• karı 7fi02 liradır. nu anıınea lep bedeli 2)0 llrodan Dç acne 
kyllukçY otl• tıfıa vı ~aaaı - Artır~ 

7 kat H ıarı.ta blıtJla •tı Hclmeııladı 1 1
8 

mart 942 c 
3_ tıpı R(ıktır. uma gUı:ıO ıııat 15 do Belediye 

ça•lll• •• HrH41trl Uı • b Artır ın83 1 thıt ta1••a JMI tlO•l1ı 1

1k:ı dt Ticaret od a Ollrak edecek t r 
• k •• kabtıı ti ıısıt.a kayıtlı Ohlukt a ıplırio 9.U-942 ıenosln· 

etlek •lktarıa ı l •lfrıı tarta Olthık larıJe bulun uklarıon dair a;ılna ve ııızlnoculukto ehliyet ••b••••• kıJ••tl 7SO lira •e•IRt lb~a~slek o ınlrıtlod•a al ceret odısıodan \'e mensup 
Ve Jla• tı,.aua •1111 tarih 4 ,. •1le Pleri şırtttr ıoaıış veıikaları Belediye encO-

Vilayet idare heyetinden'' 
Kazacç vergisinden 38 lira 1J2 

~ uruş borçlu komera köyiiııden 

Kemhacı oıtul1arıııdan osmen otlu 1 
ölü Mebmcdıo bo ounuıı temini 
iıtifası için mezılr köyde f&yİaa 
mutaaarrıf olduR-u olbnplnki artır· 
mA keğıdınd olas v miktarı ya· 
zılı 304 v 30S NO: la gayri men· 
k.ulleıi bukerre 21 güD müddetle 
ııçık. arhraıağa çıkerılaııf olduğun· 

dan isteklerin viliyet idare heye
tine murııcaııtlım ilAn olunur. 3 . 3 

11 an •• 1' •a•a~111ada kıııtıı fil· i - 1ŞQ U•ılckaıt tınıloat bı• 11 
kd llHI ııl b ude 6aıer •hındt tlıa - artnıurıe Ornekl ı • 66 Ura 25 kuruttur 0/11.11 Zihalı kô'1Jü1tdı11 
kertmeıl llıfuı 11111 bıum P•~aaız oluubUlr . er Belediye Jazı işleri mOd~rlütlla lıı~ır ollu ôildl ile lftüddıi-
taılH• Ye kQH7la •tı 'ftr111• - htekllle l 

cu:ıa al\all 1 r 0 YOkardı Jı ı aleyh ay•ıi kögrlen maçolo;la 
lerl tarl111 aruı•dıkl •r•ık •e •11D11enı ın:~! on be,te "leıılk l ıı ı Oldutu Q:ıre 27 mart 9•2 /Jilcil vı bilô.i oğla ıegftttin ••••be• 11rtlar ıltleler tırl11lle y caıtıuı ilan oluı:ıa: teminat mıkbuılarlle blrllkte 
•abdal ktJdta 20 doıım mtk. d .__ · 4 4 ahmet oğlu ahmıt ıeg/ıttin 
tarıı•ıkf mQfrez tarla. Mu. ur daş ! --=--,. 1~a.- n- ualarınJr:;ı 9arı eraıige 
Jlı•mH kı1••tl 170 lira müdahale da •ıı h•klcınJa 

Vı 1lae tapıanua •Jnl tarih p t Trabzo g pılnıalck olan m•h•l:c· 
H 78 •UllltrllllDda ka1tt11 ,.,. a at,· s d ,· k P.ı tl m~ıkeme bnşkAtıblndan: mede : Müdd.ial•ghlmdtn 
kaa ttHl ıılUı udı hQııyf• k oıte eibali mıbelluiode alamet oj1a ahnu.t ugfet-

'- u•ra •taçlı o~hı İbrahim ve ölü h l le •I• tarlııı •• ır•a.. •e cevıı ~uıe 1ı: tinin ma al ı i ameli mı,.-
Doıya ouınara - yııı arısı Fat • ve malu. r ır••I• tl•al.aa aıcl lllllıı ıatlı 2 J..rt mıı 942 nı11laııaıi d'~ _ hu.l IJalunmaıınclan n a ı t 

f dl ktrl ı · 1r•a1a ı u -277 ınlit . •ııı;er rufelcaaıaıD fıyıno J 
Ol•A& 1 ID •H Dıtıuı Juılı kı1llletln ' rftk lflıı Yllkuı•ı currıf ol . I . ke1t•isine i/cJntn tıb/iıot 
••k ,. muurrer bıaım tarl111 aı.ı,.tıad• P• rtııı:•ı Y•lllb lltıl up ıza cı tiyü içi" icra kılHı.Jıı" ı h•ltie dav~ti 
•• bau• tlert •• (ıarben Çnuı lıa ·ıat ınekt~bT•Ja ıı:ııııı bir Bıa:ç•k . ıııaaıaa ıulb hukuk mahkeme· 

• l D ttVdl ıauı auıea lcarar 'J • k .. n • .,ı'g d mi • L f • eti• kl•ll Hrt1e1I tarluı vı "" potelı: ••IUbı 1 •dllecııkur(tU) c · verı ııuş olan ycai && ,.. ıge • tt ıca•e ı 
oeaabea ar mık llı ••btlut kıJ- •llkdıı larıa vı ır~ •caklııırıı dl~er 9~~· ~aballuindo vakı Temmuz hasabllı lıalcJu•daki m11ha-

U l"' leı ıuıo i•rrtııı•ııkuı fak bıkkı •ahı .... guıı v 6 7 /c • • b . 
tleı 15 t16• m • ..tarı11dıkl r111 hıuaıı. 
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G1.ertnd•k.ı b J hudud • ve numaralı tapu ımının ııya en ıcraıına 

•lfHI tarlı m•h•m•ıa kıJ- olu ı •l:ı ve ııı aklı li u ~ahiliDde vakı biri üçyb ee kararı tı11ebının lcındi-ııa ddlılarıoı ltb llrafa dair ra Ve dıx. . k ••ti 20I lire. ''>•un oııb 0 11lnt.rı1ı1 haırı°' k~•rı üçyib cılıi lira mu· slnı e.ıcı ili.nen tıilijinı 
Tla• tapu•H •ul tarla •1 ıallıblkltrıı, ~~r1~11 ltlııd, •v~~~· y· •n ıymetli iki bab baae i.le t•lıp vıçhilı lc.arli.r oeri/ı. 

• ıe blldlraıııerı ıh te ıııeınnrh·euınıı ıae aynı b 
71 DDBJllall8dl kaJltll flfkH h h k -P ecl ~ aüa illa ailede lt:ınmuz 934 rek muhakemenin f ti(.4. j4} a ları t.pıı al er. •kat h l • ve 8 n1111 • 
tariki l.111 tl•ılea ilıcl 1tllb •ık~a 11tı, bedıııoıucıııı, •ııbıt olııı~ Y•tlı yiz •ili 

1
.ara ıle tapuda ka· salı tiinü ıcı•t 11 c 6ır•· 

ude Ollltr ılı tarl111 j(lrttll ur ç kalırlar. P•Ylıtınıııındaıı futa tar! ıra k.ıym&tfade bir kı/mıf Ol muk.ur fÜru/e 

Müşterilerimizin 
N :i' Rİ DiKKATiNE 

Yazı Hesap Dikiş Makinelerinin kırık parçaları 
noksan yapılmaz zan edilen makineleri yaparız 

Ayağı kesik ve cansız ve eğri olanlara ayak 
Bel ve karin korsaları yaparız . 

Denklere ve çuvallara mahsus her çeşit damıa 
K ur~unları imalat evi 

Uzunaokak cami kar1111ında No. 71 

Gurbet Haıan Bilir 

Elektirik Şirketinin hisse senetleri 

Belediye tarafından satınahnacok 
Belediye Riyasetinden : 
Trcbz.orı Elelctrilc. Tirle. Anenim Şlrlcıti11c ait hiuı 

senetlerinin 1941 m•lf gılı 6/inç•sontia l•ııJıjı 331 
kuruı lcıgmet '•ri iüırintl11n 45 ıan mütldctlı iılıtligıml• 
namına satın alınmaıı telcarrur etmiştir, 

Ellerir:dı hrı ıirkıte ait lıisae ıın~di h•luntmlar j 
Mart 1942 torihitttlın itib•rı11 22 Niıan 19~2 1i1tii alc.
ıamına lı.atiu.r lııılıı11tl•lclorı gerlırtitl:i TirkiN• lı ••n· 
k11sı lllbuine muraea•tla hamil •lJarl11rı laiuı 11nıtle
rl1tin 116• bedıl üı1ri11tie11 t•t•rl•rı11ı tıllftaları. 

Ve ba ntütiJ.ti" laltamıttd•n sonra 6ıleJl11ıc• ıatın 
almma iılne r llı•ı•t ""tlec•ii ill1t •l•n•r. ' - 1 O 

Pazarhkla sandık satılacak . 
İnhisarlar Başmüdirliltünden : 

'"ıra ı..ullukcu otl• tufı• • 1 ' Ooıterııea t a otuı ıiia " 'd ı t • a T lttlıa'lı; 9deıı.ı., Rllııde ırt ışs çılı:a 1 mua ete 8 ' madticialıgh ahmet uıfıt· Dı1"i11ıund~rt ilar•t •• ,.sur.da mı11cut içleri ri1tkol• 
b111• kıt cseoubea bıcı ıallh •ku artırııı, ırınay, rı 11111tır. r 

i b k. aıuı Ye 111ıuınıu tartnaırıeslnl Blrlncl tinin •İ•~at fJega/ıuf USU• 89 WI çinfOSU! 2/4 tıOlf mu/ıte//# eb'alla /)lllTUf fit #Jııfc 
..... kerime• uım11 muıar. ·~ bunları ltına- lllalaınat alını, lartblııe raıtı llrlırınaıarı 2:; • 4 • 94.2 J J 1 

t 1 ıl Ut ı...~ •· ve ıu.. -oo k 10 nran li"lle teu1ilc.an lfir fJelcil tin- J L/ b ii -dJ ti l lcl t le fer baaı• ar • • ..... ut ' T var oluııurıu •bul •tnıı. •a Trabzon ~anıartcsı gl!ııQ Mnal J IQll lif: .,, on rş t n lftU ae , VI ,ozar , • ,. ııa Çl •· 

k•Jllell 7 dOaD• iki Hlek mlk- ıı.."kaı :110 edUea z:ıınıuıd Oduında icra 1~01~ keaıc Uaşkıtabcti derilmui oksi tllkdirde hale.- rılmışdır . 
tarıadtk.f mQfrtı ttrll aııbam. ç defı tı.~ 1 gayrı Artı ecckttr, kında.ki fıgop kararının L J J h L 

m•D kıJ••tl 150 lira ::,.~';!,. 'ı:etı;~~' lbaı d~ ~ •o rıı lıırıhind;:~u~artoaaıelcrl 2:;. 8 _942 tasdik ve gıyabında muha- T•liplır deiirmttlıre flGrut uepHUn•• ., tün ua san-
a • ınu ııın "rft•'lı: Arlı •reu 1\ıktır J kları ıiJrebı" iı' r fer 

8.rkaD der• ti•ılea bıcı > 14• Y•tmıo be ut •n kıy•ı11u0 Yazılı raıayıı iştirak · kemtge deoam tıe bir daha 1 • 
.. Ô ıı ,at., hlereuıa al b az v nı kıymetıeıın ı~ın yııkıırıda Elcsillmıue iştira le etleceklerin 25 lira dipozite akçı-

Sılib zad• •er •t• • m01te11i 411er alıcakhlaraı:a~-"a ru·banıot kas:uacıe nakit ";Qzde yedi'>OçQğil kabul edilmiyeceği teblii :ı 
İr•ak v• rarbca larliı lııaa ,. lıunlaııa o iRJ l bu vnuptıı bed a.a i tenıtoaı lllckt'a nııııı bir ban. makamına kaim olmak ür.re ıini idaremiz c·ı::ncsine gatırmtıt•rı ,,, u •• ı. tünü olan 
... nu ia1Cı Salih Hda lı:eri•tai •dlluı.1, •lcakı:r nıtıııkul llo tcm,~1 llieır/:t K•rrtnıen~~~ vertıecektır. H U. M, K. J O 1 inci mad- 3 nisıan '42 t6.rihintiı Sfltıt 14 de komiıvonJa hazır 6u-
Haaı•••k Ma11ffer Hanıak brlı. lıılıyı çıkoıuıe. ıouı ır.. cnıuuııd oobe ;olar ilAa larlb~r üzerinde f duine tevfikan ilan olıınur. lanm•lorı ildn o/anar. 2 - 2 

•alaıi11l kt1.iea 12 dötl• ı ev- '~oılalatıdtt bakı kaı~:kç~~A •rtıraııı:n tnenııı~r~t:~~de ~\·rı.kı °ı:o:b~:~~arc11n ------------------ - • --
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rınıı dıbı l -re art 81 z
6 bıldlr E>r 

6 N• k k k ti • "" t 1 b 1 dı hk aikt.rİ8.i&kİ .n rtztarla •1&• JaplıcaJı: artır':a~t VI 10 locl 1~1111 tnUhaaırlnrt llrhrtnada lll•lidlrler, ısan ayı e me ar ara dagı 1 maya aş o 
Ilı•••• lu1 .. tl llt llraliır • Jenla alıca4ıo1 rıı ıı.. lıeııeu talııaı,~! beoını nıe.ıı kılnıetlcrtn •uruıen Ptıf . • ""1 

d t ıl~.ıalılılırın o Çhanı ol•n dli ra bul111ndığ1 taktı Y0zde retmiş TRABZON BELEDİYE RElSLhJ NDEN : 
Y•b~• ~a • :ı• tfaar ' ' •ııaaı, ılcıkları~~~r~ ınenknı 1le te111~~ ar:,·r~ııtıahbıı11u bakı ~de eıı.ı;ok artı. / - 11.ıı·san Agı ıkm•k lcartlGrı 26 mart 1942 ,erıem6ı tiinü sabahından itii•rın 

•uba•••• 11•• trl Jaııh 1• cıkınık .. ruıe ecınabf\da• faı.11 \' ı •ıgıın daha alnıalt 1lzere ı v. "' .. 
kıl•ır• kOJIDtl• •Hcıat Jedl lbıle •dlllr a .. 1• en çolı artıra 6 oa ıııno0 1 ltuzatııır. tia;ıtılmıga beılanaıalctır. 

l 1 dU . uuy e bir L Da 9•2 l ı a1111 l l 1. 1· J /c l 
,.rçı •OfrH ttr a ar 211 aıaJls • ınuae ihale utıdel •ld arıhtne teaıcıor 0 an li • ;,. 1 - Kert/arını tılmalc iisrı aıa;ultı !J•zı ı lı••İ 11üro 11rın• 111•r•c•ol ıa~ce o •n-

lalı~ı dtıeer Y•Pılınaz. Ve ._ •• • aynı lnnkı v tıclen •ılı ..n .. L 6 I l i l_. i J• 
'" tu lbtae aa011dlt cuma gOoQ 1 • .... , ~k!ııcı • saat d t1"ıı.. ların nu/us lıüvigıt cüsdanları ilt! mArl lct1rtlarını Pir• " ııt rme tr •• mgır. 

b t Gayri nıeııku artır.ınadıı ı ı Yapıııcak - ı. J 6 B l J J 
oat 16 de ııkÇIO 8 lctı m • 0JuD11n klıııae d~b~ kındlılno lhıJ c;ok arlırnna lhııı,R/runınkuııcr 

60 
3 _ Aiır ;1ci kartları 21.J.1912 camcı ıüni !ah~11cıan iti aren • e•lıe atıirı-

•urlutu odasında sçık ıırtırma mtıhlel Jçlode rıar,/ veya verıı,~ Bu husuatn fa 11111 '• sinde J.aimi ••roda Jaiıtılacajıntlan elintle mart aıır ııeı le.artı. hul•nanlar hrı /c•rtla-
ıurellle uttıaoııktır. Ht>r tırlay:ı -~~arı f holanarııc k verınıaetbaJe iıt Y•nler oı 2 zla nııııuınat alın k rını, hüv/Jltl ciizdanlarını ııe halın lttıntl iıd• calışrJıklorına daır "'"""!' old•lcları lı 
alt artaraıa ıartoıme Ye zabıt. Y ••k ltıkJUto lıuJuo ııc: t •n el"Yı ınurncaat ttı. ııa nunıruıu d n yerleri daire oe müesseselerden alacakları fJ!lilc.olarilc iirlilulı Joiml 6iiroga mar•caat 
••• eal 

terlllttD itibaren D"'r'"eı oldQ4a ~•lloaıına~:nr 1aııe ll'ztılmeı~ ethrına:ra e J nlcr. Gvalerııeo o:1•)a 
• • ' • ı ı o l •zı olurıa 0 ırtı ~1lrak <ıdenı gllndıı edeceklerdir. 

tarafıntiıD atık H ••rlteıt Kö bo.luıunuaa hem.: ; z v e l :• luın::ı~ıne::01 'kuınue ze ı:~u artıraın 4 _ Mart kortlarını k•gbetmiş olanlara nisan kartları gine heledige dairesintie 
lllebllecelltlr. : ;rhrmıra ~ıkarılıp eııR~~ rııtıddıt kabuı •lnı~ıı~ ve btınlıırı tc:': rna- daimi bürodtı veri/ece;inden bil ti biler hüfJİget cüsd•nltırı ile Mart lc.t1.rtlarını kagllet-

8• lllodı Jtzıh •l11t1ıa ı:.'rı~!~r. ~~~llhııe arnıı:d::1',:n: - Kerfl~el llAvn• 0111~~~rr oıunur~rn tiklerine dair ellerindeki tahkıkat ıt1ralclarile hirlilcdı daimi iür•g• mrıT1ıcaart ed11ılclerdir 
filli •• ıo•,b•t, ··~t~bak lıt11ıoltr ~ ... , olacıaıı.a :~.1':1 ~.e !~%.dı fj rt Q y dd----- j_ Bagük, fJI küçüklerin lcıut teozi büroları ı•nlardır., 
mııkGr tar ea , •• P•llr 1f •7rıta bQkıne h ~er Zarar \ ur 1 il- lsmet1aşa, Ertloğd• maltallerl ( lmarll camit CI" •santla ) 
ıoaıerl bırıo her &Da ltledeo ••11ıarıyeUıaızc1 alıcı~c•t knlıııa1ııı,ın ·a Ş B- Paz.urkapa, Ç11rıu ( Çarş11 p11rti bi11asıntia ) 
eftel te ıoura •k'9ı~at icra aıddı UIB) •.n taha11 olnnrr T • J 

1 
•uraceıu Gayrı mınkııJ k 1 a C- Kemer kaga (- lcem1rkaga cami/nae ) 

•ılrH •• • ,.,...... 29·5·9'2 akçıabat f~a ~da illıterUen yya rey D-. İıken,erpa~a ( belediye ıo/orlalc tl•irHindı ) 
lerl ıorebllilltr. .=au&ıa .... o.t.ıUın aireBJ Oduıntla e E- Bostepe, Gazipaşa ( Boıtepe lc.ahfleıin,, I 

._,,, .. .., ••blat:~aıfı'111 ~ıırtna. , Ya d H- Çömlelcci ( ''"'lılcci parti ocalc iinasınd11 ) 
111 olunur, r ımı unutmo r V- Cumhuriyet geni camıı ( Hocilc.aıım parti oc•lc 6iHoıınJa ) 
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