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Köylü yurttaş! Bir Türke 

Gönül verdim 
Bizi eğer aç kurt gibi yutmak 

istiyen müstakbel bir sefalet varsa; 
ondan bizi, senin elindeki kazma 
ile toprak ananın şefkatı kurtara· I 

\.. caktır. .) Pek yakında SÜMERDE bekleyin,., 1 
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Fiyatı 4 kuruştur İlan satırı 5 kuruştur 942 • 

Meclis içtimaına son u A 

umı 
Azizeye Yazık 
Tabiatın renkle, çiçekle 

süslendiği ve bütün ihtişamile 
göründüğü mevsim bölümüne 
(Bahar) diyoruz. 

Fon P=a=penl~Ankarava- Hitlerle Bulgar il 942-==>B=ü=tç=e=s'-==-ı~ --=576100 
lisi arasında mektuplar -:~~:[ı::'~~~i 1 lira olarak kabul 

Dünya harbi çıkalı gö· 
nüllerde 11e 'e ve sevinç ya

ratan Bahar'm , Günahkar 
bir azize'den farkı knlmadı. 

Alman büyük Elçisi Çocuk Esirgeme 
Kurumuna 1000 lira verdi . edildi edi di 

Geçen yılın bu ayların 
da memleketimden ayrılır-

' 
ken, varlığımın istiab ede-
bJiyeceği bir iç sızısile hep 
bu bedbaht azizeyi düşün · 

1 

nıüştüm : 

Güzel bahar, Harb sah 
nesini kaynatan, alev bakışlı 
bir fettan halinde •. kup , 

kuru ismi üstünde fırtınalar 
esiyor .• masum , günahsız, 
fakat hain ve günahkar •• 

Harb af eti , insanlığın , 
nıedeniyetin üzerinden ihtı
ras aihndirioi geçire dursun 

insana insan emeğine kıya 
1 

aıye meydan okusun. Fakat, 
tabiat emeğinde ne hakkı 
var ? tabiat ihtişamında ne 
payı var? . 

Kışm uyuyan barb adlı 
canavar. Baharın rt.nkli ve 
kokulu kucağından, kan ren 

linkaıa 3 ( a. a. ) -
fi/manya büyuk elçisi ek 
selans Fon Papenle !inkara 
Valisi Nevzat Tandoğat.' 
arasmda teaii edilen mek· 
tuplar şunlardlf : 

liziz ekselans. 
24 Şubatta vukubulan 

hadiseden mesut bir tesa· 
düf eseri olarak sağ ve 
salim. kurtulmam dolayısi/e 
cenabi haf<k~ ve siz dost· 
laİıma minnetdarltğımm bir 
nişanesi olmak üzere leffen 
bin liralik çek takdim edi-
yorum. Bu naçiz meblağı 

şehrin muht~çlartna tevzi 
ett rmenizi flClJ ediy.Jrum. 

1
-__ A __ ı_m_a_n -Harp Tebliği 

Şark cephesinde 
Kınmda karşılıklı 
hücumlar 

ği görm~k ve kan .~o~usu Malta adası 
almak için uyanıyor, ıhtıra la 

tutuşan bağrını kandırmak devamlı surette 
için doğrulup , dikiliyor • · 

Ölüm çarhı • üç yıldır bombardıman 
amansız bir şekilde dönüyor. e d i 1 i y o r 
Daha ne zamana kada.r dö . 

d w ·ı Berfin 4 ( a a. ) necegw i de belli egı ·· yapan 
l k k ktan K111mdi ve Donets kaza yaratan insao ı ' yı ma 

b k kadar belki!. harb sında tankların yardımile 
1 mceye yapılan düşman hücu nları 

1, içindekiler , bu boğuşma .. Y' 
sonunda P.üskürtülmüştür. 

ideal vasıflarla mazur gos-
-

1 
rlar bence Hav!J kuvvetlerimiz ger 

termege ça ışıyo • Kerçe ve civarda başka bir 
dava basit : Devler lokması. limana hücum (derek bura· 

Bunu , hakkı olan mı • /arda büyük yangmlar çı
kuvveti obn mı yiyecek ?... karmışttr. Şark cephesinirı 

Harb dışındakiler, eriyen diger kesimlerinde düşma 

k.b t" vablanı· nin birçok hücumları pus-insanlığın a ı e ıne 
kürtülmüştür. Karşı hücum

yor, acıyor .. Yıkılan mamu-
k la11mız mevii muvaffakiyet· 

relere ıslak gözlerle ba ıyor /u kazanımşt/f. Şimali af. 
takat, harb dışında kim ka~. rikada av tayyaıeleri kam. 
dı ki ?... harbin diğer nev 

1 ysn topluluk/arım bomba· 
yani silihsız olanı az mı lamıştır. Maltay~ yapılan 
üzücü ? . akmlarda d,,k/arda büyük 

Aradan bir yıl geçti : hasar olmuş ve yangmlar 
hatıralarımın kaynağı, Trab çıkafllmıştu. Hava meydan 
zona kavuştum. Burada de· /arı gece gündüz bomba 
ğişen değişmeyen şeyler· /anmıştır. 
gördü~ ' Hoş ve nahoş şey · ı-------------1 

Necmiati Gençlik 
ler duydum. 

L~k · ( Bedbaht ) ıç ·n Kulübunde a ıo, 

işittiğim laflar ,yine aynı : Haber aldığ. mı:a göıe Nec. 
·ık miôti Gençlik Kulüby on doku 

( ilkbahar gelince ... 1 
• zuncu yıldöniimü kutlamak ıçin 

bahar eri~ioce ... ) zengin bir program hazırlamak · 
Ne olacak ? 1 • tadır. Memleketimizde spor sa 

Bir aşk sahnesi mi, Sevgili hasrnda olduğu kadar içtimai 

k f sahada anemli faaliyeti ( görülen. 
ile baş , başa bir ır se ası 

Necmiôtinin on dokuzuncu yıl 
blı ? hayır 1 • • • dönümünde bu kulübün temsil 

h b h · kolu tarcıfır:dan lmıalı lrısarıhrı Yaman bir ar sa nesı. 
adlı içiimai bir temsil fJerile . 

yahut maveramızda yaşayan 
ı ceklir. Ayrıca bu iece için tüzel 

nıabşer • . bir konser f}t:rileuai aibi muh. 
Yazık ! , ilkbahar adlı telif ıpor numaraları da goste· 

azizeye, ÇULHA rileçektir. 

11ziz ekse/an.:;, derin saygı
laıı:nı kabul L uyurmantzı 
rica ederim. 

Bay büyük Elçi 
Ekselansımzm büyük bir 

eseri nezaket olarak gôn· 
derd!qiniz mektupla melfuf 
bin liralik çeki aldım. Ço
cuk Esirgeme namtna ıön· 
derdim. Yoksul çocuklartn 
derin minnettarltğtnı mucip 
olan bu değerli armağant· 

ntzdan dolayı gerek !inkara 
şehrinin ve gerek k~ndimin 
en sıcak teşekkürlerimizin 
kabulünü rtca eder derin 
saygılanmı sunarım. 

- Sovyet -
Harp Tebliği 1 

Çevrilen alman 
ordusu birlikleri 
İki günde l 200 alman 
öldürülmüş .. 

Moskova 2 ( a. a. ) -
Bu sabahki sovyet tebıiği: 
Gece Sovyet kıta/arı düş
mana karşı faal har.!ketle· 
rine devam etmiştir. 

Staraya russada çenber 
içine alman 16 incı alman 
ordusu birlikleri iaşe ve 
mühimmat bakımtndan bü· 
yük zorluklarla karşı/aşı 

yarlar . 11/man komutanll· 
ğmtn buraya hava 'IOlile 
yiyecek ve mühimmat gön· 

dermek yolundaki teşebbüsü 
r:ü uçaklanmız akamete uğrat 

Berlin 2 ( a. a. ) 
Bulgaristan kJralı Boris mem 
leketinin üçlü pakta katı/. 

masınm yıl dönümü mü
nasebetile alman devlet 
reisi hitlere şu te~grafı gön-
dermiştir: Bulgarisiantn üçlü 
pakta iltihakının yıldönü

münden i•tif ade ederek 
zatı devletleıile büyük ve 
cesur alman milletinin· re
fahı için en samimf temen· 

nilerimi bi/diımeltle bahti· 
yartm. Şıı anda her bulg11r 
sevk ve idareniz altmda 
milli emellerimizin gerçek· 
leşmesini mümkLn kılmış 
olan muzflffer alman ordu
larına karşı bilhassa min· 
net/1Jrltk duyuyor. bu or· 
dular şimdi milletlere daha 
mesud ve daha iyi bir is· 
tikbal temin edecek bir ci
har nizammın temellerin/ 
11tmakla meşguldur. Hitler 
aşağıdaki telgrafla cevap 
vermiştir ,· Bulgarlstanm 
üçlü pakta iltihakımn yıl 

dönümü münasebetile izhar 
ettiğini~ iyi dileklerden do
layı haşmetinize tt şekkiir
lerimi bildirİlim. Zafere ~e 
onu takip edecek olan yeni 
cihan nizamtna sarsılmaz 

düzenliğini belirtmek ve 
bu/gar milletinin ve haş· 

metlinizizin mesud bir Is· 

tikbale nail olmaları husu· 
suııda beslediğim en sa 
mimi temennilerimi bildir· 
mekle bahtiyaflm. 

mış pike tayyarelerimiz -----------· 
dıl~manm bir hava meyda· '1<.alcmin 'Qcundan 

mna baskın yaparak yerde 
on ucakla bir bomba de
posu ve iki uçak hava topu 
sunu tahrip etmiştir. Diger 
bir hava filomuz başka bir 
meydana hücum ederek 
yerde beş av ve beş bomba 
tayyaresı tahrip etmiştir. 
Leningrat cephesinde iki 
günde bin ikiyüz alman öl· 
dürülmüştür. 

Bulgar - İtalya 
dostluğu 

Roma 2 ( a. a. ) 
Bu1garistanm üçlü pakta 
girişinin yıldönümü müna· 
sebetile kral Borisle impa 
rator ve kral e Manue/ iki 
memleket arasındakı dost· 
lu:i1.1 belirten telgraflar teatı 
etmişlerdir. Boris Başvekil 
/t1usoloniye bir telgraf çek 
miştir. Musoloni cevabında 
Bulgaristanın ref dhı . için 
beslediği temenniler/ ve 
iyi dileklerini bcllrtmi1t1r. 

OGLUMA32 

Spor ve Spor terbiyesi 
Sporcu •enince g6zO.mGn öntlne 

lıeı· şeyden evvel inıanlık meflıumıı· 

nu tam mana iyi• kaTraınıQ , DeZa· 
lıet ve nezaketi bil.tun tıı•ııliyle llef· 
ılnde toplamı~ nıert bir insııa ııellr. 

Sporun hemen her kolun4a dQn
yııya ün salan isimler veren TUrk 
ıporeuluğunun bilhas a bu bakımdan 
bUtQn beşerin hayranlığını k tzanmıt1 
olduğunu Jıeııiuıiz biliriz . A11l mak· 
1adım bu cilıeü izahtan ziyııdı aeçen
lerde ı;eyrntllğim biı maçta bnkiki 
ve sözde ıporeuluk bakımından iki 
mOke•mel örnek veren lılr olayı 

işarettir : 
:,enenin mlllılm maçlarıııdau biri

ni seyre<1iyoruz • Wr ara ıiıürli bir 
oyuncunun bir tQrld atlatıp geçeme. 
dlği kar9ısındakine ıporcu rubunda 
yeri olmayan bir hareketle tokat at. 
tığını, btılilıı ••yircilerde leıısllr ynra
tau pt'k fena bir misal nrdlğinl gö· 
rl!yoruz. Buna mukabil diğeri bu 
harekete karşı sakin ve nazik · bir 
eda ile hasmını ıelamllyarak hem en 
gilzel ceııabı ve henıde iftihar yara· 
taa TQrk sporculuğunun, hakiki ırcr 
culuğun mükemmel bir örneginl ver 
miş oluyor. Birinciyi ayıplayor ikin 
clyl pek lıaklıolaralı: takdir ediyoruz 

Topa vurmak, hunu becermek ıpor 
cu oıoıak için kllfl olmua gerektir . 
\'e hio; on.plıe etmeyoruz ki hakiki 
ıporeu bedenen oldugu kadar, ha tta 
daha sı1acl• rulaıD ıporr.11 olau~rı. 

KOR.LV 

Vilayet umumi meclisi 
dün saat 14 de Valimiz 
Naci Kıcımanın reisliği al 
tında top!anarak ruzname· 
deki işleri müzakere ve in 
taç ettikten sonra 942 yılı 

bütçesinin müzakeresini yap 
mıştır. 

942 Bütçesi 576,100 lira 
olarak kabul edi'miştir. 

On dakika istirahattan 
sonra aktcdilen ikinci cel 

Kızılay 
Yeni idare Heyeti 

seçildi 
Dün akşam toplanan 

Kızılay merkez heyeti yeni 
idare heyeti intihabini yap
mış. birinci reisliğe on yedi 
yıllık reis olen doktor Meh· 
met lbrahim Okman. ikinci 
reisliğe bayan Yaşar litakol. 
katiplige Şevket Çulha, mu
hasip/Jğe Mahmut Sunar. 
veznedarltğa Osrnan Melek 
seçılmişlerdir. 

Yeni idare h!!vetini teb· 
I 

rik eder. daha büyük başa· 
rılar dileriz. 

Pariste 
Alman Karagoluna 
hücum etmişler 
Paris 2 ( a. a. ) -

!liman askeri makam/art 
tarafmdan neşredilen bir 
tebliğe göre bu sabah beş 
kişi Pansde bir alman kara 
koluna hücüm ederek nö· 
betçiyi öldürmüşler ve so 
kağada yüksek infilak kud· 
retli bir bomba btrakmış

lardlf. Bu bombanın patla 
madığı ve mütecavizlerin 
kaçdığı bildiriliyor. 

Haftada bir 

sede yapılan intihap netice· 

sinde daimi encümen aza· 

lığına Bekir Sukuti Kulak· 

sızoğlu (Trabzon) Mustafa 
Cansız (Of) Şevket Kara· 

deniz ( Valdikebir ) Cemal 
Eyüboğlu seçilmişlerdir. 

Encümen intihabından 
sonra kıymetli V:alimiz Naci 
Kıcıman güzel bir bi~•~ 
ile içtimaa nihayet v~mışbr: 

Elektrik 
Aksiyon lan 

Belediyenin s tmalacağı 
hisse senetleri 3 Jira 
32 kuruş üzerinden 
kıymetlendirildi 

Belediye tarafından satırı· 
alınmakta olan ş'!hrimiz elek· 
ttik şirketinin eşhas elindeki 
hisse senetleri dl': beledig ce 
mullaqea <•lunacalr.tır. 

Haber aldığımıza göre, b~· 
ledige meclisinin verdiği ıelalıı: 
gete istinaden belediye enclime~ı, 
şirketin son olônçosanu da tetkık 

k · ona etm1k 3uretile beher a sıg 
3 lira 32 kurus kıymet koyma~· 
tur. Bu bedel üzerinden kısa hır 
müddet içinde elde kalan aksi
yonlar satırıalınacaktır. 

idman Gücü g nçlik l:ıılü·. 
bünün temsil kolu .cam~rte~; 
günü al<şamı Halkevı ! ".''ısıA 
Salonunda O Kadın ad/L ıçtımaı 
faciayı sahne11c koydu. . 

lstanbul Ş~hir Tıgadt~osu 
ı ·ı unga repartuvarına daoı ve 

. . da kerıdlne 
tıgatro eserlerı arasın 

h b. k'" 1 n (0 Kadın) as ır mev rı o a 
1 . . t .1 dan muuaffa· genç erım;z ara1 ın 

d ·ı · ve salonu kiyetie temsıi e ı nuş . . . " 1 segırc:nın dolduran gu: erce 
. / . h olmuştur. 

takdır erıne maz ar 

Karikatürist Necmi Rızaya açık mektub 
Trabzon Şivesi H kında 

Eya Üsiad. ı aıim • üş • can / " 
Kukleta ( Kapüşon ) modası münaseb~tiyle Akbaba n;slıa

larınırı birinde çizdiğiniz karikatür , mecmuanın vefalı b'r 0 uyu. 

casu olc/uium lıalde naırlsa intl$ar taıilıindeu bir hayli zam;n 
sonra manzurum oldu. Euet muhterem san'atkcir ; Akbabanm ;: a
dar okuguculartnclan "e sizin samimı hagranlarını:uf.,nım · ;~af 
edeyim ki aziz üstad, işte bunun bunun için mU!t!ssir oldum. ıra, 
eserinizde temsil ettiğiniz Trabzonlu tipi kıy;ıfet bakımından k ta
mamen muhayyel "e şive itibariyle hakikaten bir o kadar uza ·tır • 
Şöyle ki : Bir Trabzonlu tarihin hiçbir safhasında muhatabına 

u . - " · A b. el n mlsun da? • • ) ( - nemşeru senı coı:um ısıragı , • • cep ız e 
. · S k ·k 1- • timiıirı lıame · ı şeklindi! if adei meram etme•mştır. ayın ·arı a urıs . 

· d b - b. -h 1- d' l ~ ını hatıra hayale üstadanelerırı en u auna ır Zil u um sa ır o acai 
getirmediğim için müteeuir oldum • 

Kurika.türrınüz cemiyetin mııasır morla fit salgınlarını cım. 
bızlıgan bir e:.er olması oe buluşunuzun ornijallığı ~akınıın~a.n 
ona şu fleya bu şekilde bir c/e~er biçmek kimin lıaddı ? • Lakın 
içi,,,.de bir ukte peyda oldu da derdimi üstadıma açayım belki bir 
çare bulur dedim. Üç KO.rı sonra bir mektub daha gaı:arak keg. 
figctl milmlciirı mertı.be taozih edecefimi flaatfeder saıgrlarımr 

ll•rı• ilıtııd. ZEK/ YACMURDEREJ 



Son 
Japon tayyareleri 

faaliy tte 

a 
Avustralya 
tayyareleri de 
faaliyette 

ı 

11 ô n 
Pazar icra memurlujundan: 

Açık artırma ile pıırayn 
çenilfıcek goyrimenkulun ne 
olduğu : 

.ı 

Sayfa 2 

BU GECE ., 
Sümer Sinemasında Tokyo 2 ( a. a. ) -

Japon tayyareleri cava ada 
smm batısmda ve bata/ya
nın doğusunda faaliyette 
bulunmuşlar bir çok yangm 
çıkarmışlardır. Holanda hin· 

Sindney 2 ( a. a. ) 
livu~t~~lya bomba tayya 
relen uc gün üç gece dur 
madan rayaul bo··ı . d k. . gesm e ı 

Jap~n tayyare meydanlarını 

Yukarı havlu tarlasının y8• 

rısı ve sereci dflıU tarlasının 
aiti hissede bir hissesi. 

Gayrimenkulün bulunduğu 
mevkii, mahallesi, sokağı, nu. 
mnrıısı : 

2 fevkalade film birden 

iş senfoni • 
1 distan adaları üzerınde tam 

bir japon hava üstünlüğü 
bulunduğu anlaşilıyor. i

ve 1apor1 gemilerini bomba
amıştır. 

PazarlD gore köyünde vaki 
tapunun 288 1oklom11 tarih ve 
blla No. aşik o ğ ı u , ve kovboy filmi kllçllk mııstafıı oğlu ve hacı 
tarlası ile mahdut yukarı havlu 

Taşitlara hücum 
Bandoeng 2 ( a. a. ) -

Hollanda hindistam resmi 
tebliği : Dün av uçak/an 
mız asker ve tank yüklü 
20 düşman deniz taşıtı ile 
kara kuvvetlerine bomba 
ve makineli tüf ek ateşile 
hücum etmiş1erdir. Taşıt. 
larm bir çoğu yakılmıştır. 

5 Çin Tümeni 
toplanmış 

1 okvo 2 ( a. a. ) _ 
lf tahi gazetesinin bir 

m~nyadan aldığı haberlere 
gore enaz beş çin t" . 
manda . umenı 
h 

pda ve çm bl!manya 
ududund, 

ve yanık o~lu ve molla mur. 
tezo oğlu ve çırak oğlu ile mııh 
dut saracı dozu tarlaları. 

Takdir olunan kıymet . 
H vlu larlası tamamı 60 

lira saracı dOzn tarla ının ta· 
ruamı 360 lira 

Esrarengiz Çete 
Yakmda Bir Türke Gönül Verdim 

Artım:aoıo yapılacaeı yer, 
gJn, saat : Ja I 

8 foplanmışt1r. 
Pon ar çi k 

temas k n uvvetlerile 
--- -- "'=-===...,,.,....--,~~"="""~~====--======== 

İki müfreze 
Rangon 2 ( a. a ) -

Tebli!J : Sittang 1rmağtnm 
doğusundaki devriye/erimiz 
iki düşman müfrezesi ile 
karşı/Bşmışttr. Düşmamn 
bir kaçı esir almmış ve 
diğerleri öldürülmüştür. Bil
dirilecek başka bir şt;y 
yoktur. 

84,000 Esir 
Singapur 2 ( a. a. ) _ 

Malezyadaki jaoon kuvvet 
/eri baş kumandam malezya 
zaferi esnasmda 43,000 
avustralya/I ve 41.000 hinJi. 
nin esir alındığ1nı bildir
miştir. 

Orta şarkta 
Kahire 2 ( a. a. ) 

Orta şark lngiliz tebliği : 
Mekılm doqusundaki böl 
gede küçük bir düşman 
kolu görülmüş ve lopcu
muzun ateşile püıkürtü/
müştür. Beşka bir ha:ıise 
olmamıştlf. 

Haftalık kayıp 
Londra 2 ( a. a. ) 

Geçen hafta içinde mihver 
devletleri muhtelif cephe 
/erde 200 yetmiş tayyare 
kayb etmiştir. 

Japonlar 
cava adasına da 

ayak attılar 
Tokyo 2 ( a. a. ) 

Resmi tebliğ : Deniz kuv 
vetlerinin himayesinde mü 
hım jepon kıtalau dün şa. 
fakla beraber cava ad~sma 
çıkmağa muvaffak olmuş
tur. Düşman deniz. kara ve 
havd kuvvetlerinin şiddetli 
mulıavemetine rağmen çı. 
karma hareketleri adanın 
doğusunda merkezinde ve 
hatısmda yapı/mışt1r. japon 
kuvvetleri hareket sa~ala· 
unı genişle tmekted1r. JBpon 
tar şimdiye kada~ b_ir deniz 
ta$ıtı yaip t.tmışttr, Üç 
deniz taşıtıda karaya otur
muştur. insan gaibi hemen 
hemtn yok gibıdrr. 

YENİYOL 
Haftada iki defa çıkar 

Siyasi Gazete 

13nsıldı~ı yer : Trabzon 

Yeniyol matbaası 
Uınuoıl nıışrl}ııh l~aro eden 

Bekir Snkuti Kulaksızoğlu 

Fiati 4 kuruştur, 

Reımi ilıınlarıo 11tırı : 

5 kuruıtur 
........ 1!1111111!1!!!!111 .............. ~ 

urmamıştır. 

Leningrat 
kurtarılacak mı ? 
lstokholm 2 ( a a. ·) _ 

Svensta Deabl d . ea es gaLe 
testnın Mosko 
Sov va muhabiri 

yet/enn Le ningr d k t " a ı ur-
arrnaya ça/t<'fık/ .,, artnı ve 

geçen haf ta 35 k"I 
kadar I I ı ometre 

ı er emeye muvaff k 
olduklarım bıld" . a . . lflyor. 

Yıne Ingiltere 
üzerinde 
Londra 2 ( a. a. ) 

Hava nezaretı"n. 
m tebr·· Dün gece d . ıgı : 

J llŞman u ki 
skoçyanm ve I . ca arı 

cenup bat d ngılterenin 
ıstn a az f, ı· 

göstermiştir. Bur d aa ıyet 
bombala d . a a afi/an 

r an hır k k" 
Yaralanmış aç ış/ 
muştur. ve az hasar ol· 

Pazar icra dıılresınde 16-3-941 
P znrtesi saat 15 de. 

1 • l~b:ı ııayrlmenkuller1n arlırmıı 
Şar lnanuıal 2J·2 942 tarlbtnden Hl 
Lam 9&2 • 42 No. ile pnzar icra 
daire inin muayyen numara 

rnıda h rkes n gllrebllmeai için açıktır 
illada yazılı olanlardan fazla mıılQ 
mal alm k iııteyenlcr, lebu şartna 
meyıı v 042 • 42 dosya numaraıılle 
ıuemurıycUınlze muracaal etmelidir. 

2· Arbrınuya lşU•Ak için yukarıda 
l aıılı kıymetin yllzde yedlbuçuk 

nlılıeUnde pey ve}a mıuı b1r Backanın 1 
lem ıat mektubu tevdi edlleeeklir(124) 

8- İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alllkdıu ların ve lrUfak hııkkı sahip 
leı ının gayrimenkul llzcrindeki hakla 
rını huıuaııe faiz ve maerafa ·dair 
<ılao l.Jdlalarını işbu ilin tarihinden 
lbt 'ıaren onbcş gön içinde evrakı 
rnOebttelerUe birlikte mcmnrlyeUml 
:e bildirmeleri icap eder. aksi hal 

e hakları lapu ılclllle sabit olma 
c1ık~a •atı~ bedelinin paylaşmasından 
Darlı,; kalırlar. 

ışttıak Gllaterllen gOnde llrlırmaya 
edenler ıtrlırma şarlnamealnl 

'kumu• 1 ~ve 11znmlu malftmııt almış 
ve bunlar te 
ad va IUıb mamen kabul etml9 

ar olwıurlar. 

Degol .. A "k k
5 

Tayin edUen zamanda gayri 
il merı a n.en ul Qç defa lıağırdıklan sonra 

mesterdam '2 (• ) •a otı: artır•t'• !balo edlllr ancak 
Lond .... a - ıırıııına bed 11 ra radyos e muhnmen kıymetin 
diğinA go•• LJnun bildtr• )llzda yeloı!ş beşini boimaz \•tı}a 

re ameri'· 'alış hteyeııı 1 meti D " ~a hükü- 4t~er a n n ncaıtma ruchani oıan 

Müşterilerimizin -..~, 
AZARI DİKKATİNE 1 

Bilhassa sayın boş vekilimizin ekimini emir 1 
Buyurdukları I 

i PATATES MISIR FASULYA 1 
Ve emsali yaz ve kış mahsulleri üzerinde geçen seneler bizzat ~ 

vaptığıı.ıız tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli ve emsalsiz ı 
tesiri ile az zamanda büyük rağbete mazhar olan 1 

UZVİ ve KiMYEVİ GOERELERİMİZI 

1 
1 

Satışa çıkardığımııi mijşterilerimize arz eyleriz, Elimizde bu sene az mikter- ~ 
da güore bulunması hasebiyle bu husus müşterilerimizin 2übresiz kalmamaları IJ 
İçin vaktind~ gübrelerini almalarını gendileı ine bildirmeki luzumlı at eyleriz. ı 

satış yen = Kitabi Hamdi ve Mahtumlan ~ 
~ ~~~eaım UzunS()kak Trabzon ~~., 

ego/un Yeni }f, buntıuılac:aklılar bulunuptıı bedel 
dunyadaki hük" ate- edllını 0 0 gayri menkul ile terulo G 
kım tanı,,.,ıştır~111darlık hak,. lı::~~~~ çı~1:~~:ı:;.n çote:~~r:°n~:n ayr i men ku 1 satış artırma i 1an1 

1 1 
ıo gl\ U bakı kalmak Ozero rtırma -

Ô A 1arııa:.~ııha teınd!J ve 10 inci gl1n0 MevkU Sokağı No. Cinsi Mrı. 6edel Pey akçesi 
Y o 11 ı artırmada, lıedelı ııatıı ıate ı· k d Uz.unsokak 1 163 165 r:' d kk"' 1 ::ı50 101 l 75 Of sulh hukuk h k• aı~.akTı~cr~~ıoa rOçh nı olan diğor s en erpaşa ' . c;,,fl, Ü an J • 

ğinden : a ımli. dilmiş aJcnkla~~•rri menkul U~ temın •• L "monlu 8 EfJ 7879680 · 890435 95 7 15 
0/ l ya tıkın k nın ınecmuundan fazla Sotha S J O 1 !I .30 M2 20 J 50 

.. nhisarlar idare • lh&111 ediu ~a~ue, en çok artırana o, a , tırsa . , 
muru Omer Çelik t sı me- 4dtı 01 ıse ~İı üyle bir bedel elde Kemerkaga Şatır O. 2 Hl 56-14 506 25 15 07 
müddei aleyhi ar~fından latebt dl1eer :le yapılmaz. ve ~atış Muhittin Zeytinlik 34 enlcaz 250 18 75 
H I A h m Surmeni 8 Ga 

o o , ancıto kö Ü n ulanıın "~ri menkul kendlslno ihale Defterda 1 kt 
tarı Çalca/ oğlu "ly , 111ah. Dlllblel lçl:~0 derhal veya \erilen r 1 an : 
en l o ll Sf11ail kı e Pıtrayı verm ih l v k d / [ // 3 9 2 b 'Va rna vaziulged k 11rarı feııholuaarak ke dal ıao 8 e ı u arı a evsa ı gazı ı gayri meRkuller satışı - - ~ çarşam a günü 
şe •1 ızı Ag Y kıek lekllft n den ovveJen • ~k . 

oe og u genç ali tıe oldu~u bede.ı::~unanktmıe arzetwto mılli emla satış komısgonunda saat 74 de yapılacaktır. Taliplerin peg akçe/erile 
tıe keflli Jblcia .1 Yunus r a ı ı 0 1 ':"

11 ruı olursa ona komisyona 'Ve fazla malürnat için milli emlak müdürlüğüne muracaatları. 
l h ~ og u yu f lınlu'lm a z v a ey ferine k su 1 •ua hemen 7 e Y a ======-=---=--=-==--=--=~==.,.......,===---:~-===~=-==--~=~==== 

ı ame egl d . . ıı arhrmaya • gtıo müddet • • d b h. l - -k 
tutun bedelind e ıgı balo .mıu lkÇll(unııp en çok arbrıına cegın en a ıs e gumru A .., . 1 . . t. d . en l'zga 1 r. l ihale 
lımat guz doksand Yrıtes- hıı::~ec::1n gttnler içı~ası;::kı ~ark fJezne__sınde~ aLmış_ o~duğu gaçış erı cemıye ın en 
ra otuz: üç kur l okuz li. 'ır ayr nc~n k falı ve dl" do 0 teni meblağı muddeabı hı muteah-

h 
uş o acak d ıca .:llkıne b ı;er urnr , r 

t1ası ak/unda car· a. nıe~urlyeuınız.ceaıı ~cet kalnıakııouı lııdı bulunduğu mahalle ııt· Cemiyetimiz namına alınan çivileri .esna,a tevzi 
k d ı muha ıtı•1.ıde (188) Cl an taha11 ı k 8 ., k k d . . . eme e müddei al h· - Gayrı m k 0 unur mıyerek zımmetıne gi!çirmiş etme üzere mart 94& a şamına a ar cemıgetımıze 
Ayşe ıı e ımden 15.3 ll-l2 en 111 Yukard l k d l k d l ı· almaları .... almadık-e genç ali tle gu lebuua Pnzar lcıu daıra ıtOstertıea olduju anlaşılmış otdu;un- a a a ar o an <U a aı arın ge ıp """ 
sun mahall1 k na- 0 ve ı.Oaterıı eaı Odnsmda b /arı takdirde haklarından saakat olacağı ilan olunur . 
chul bul 1 ametler; me ._!esi dalre.ıade ••lı~: •;tıroııı Şıırlıın. dan me uigı mezkıiıun l<eıı-

unmasından d l -- ~ .. ' l!An olunr dısındeu tahsıLıne ve hıni kendilerine ilô 0 ayı ,.
1

..... .___ · 
Fiat Mürakabe Komisyonundan : . nen teb[; al""'\ t h k d d b ıcra kılındığı halde gat _ 1 1 

c; sllıne a ar guz e eş 

gelmediklerinden ~ıne Surmenc 
1 

laız alınmasına ve mahkeme Bazı tica i meseleleri görüşmek üzere şehrimiz 
inhisarlar idare · muddei hakimliğinden .s~ h hukuk :ıabıtnamesınde ga:z.tlı olduğu zahiM tüccarlar1m• 4-3-54~ çarşamba günü saat 15 

sı memu, S · 
nun talebı ııechile h le u. ürmene - uzre J'l:J kuruş harç ue de Mıntaka Ticaret Müdürlüğü daireyine gelmeleri 
daki muhakemenin o .zarın. sine izafeten Zumriifc idare- 111.U l<uıuş mcısurı/ı muha· rica olunur. 
icrasına ve H. U gıyaben ta/ a Yapan · ı'"emurq mus- lcemenin kendısınden alın- ---------~----------------
141 inci maddesı· • k!_. K. rtıiiddealeyhog ~ tarafından 1·çtı·maa davet b k ne gore . Sü masma ıue muddeaaleyhin 
ga arannın u~ gı. 9arakar k .. ·· rmenenin manattı ıkamdı bellı oıma-
ğine ve muhake~::~ t;;L

3
i- boz burun ::;ind: ':_!Ukim dıiından haJc.kındakı ılamı 

942 Salı günu · - rnuru ke- l gumruk me-
saat on b ·k '"a Yal glutab d ı, ' t b rakı imasına karar ~ ı- ı ame e led· .. çın alegJ.ine Ol m a ~eza ııanen e -

olduğu~dan 'Verılmiş rak alnıı ıgı _avans ola.- tıgıne karar 'fJt:rıimış oldu. 

müddei aley~:;~ye~ gemde 11 kuruş~nol~u~a 272 lira gundan 17-1 i-~41 tari-
va usuluna te.'O/ılcan bı .. zot ve sından dola ı lır~adı dava. htnde s a d ı r o l a n 
dak bır vekil g .. d musad. gıyabında y ~Uddealeghin karcuın tarıhı ilanından 
aksi takdirde h ~n ermelerı ıuş a s Yapı an açık da ıtıbaren bır ay i•~ınde· biz-

h k larında lci l onunda :• M- . r 

mu a emenin gıgab . a elJh kemal y l Udde- zat veya kanuni bır mümes-
edilecrg" / tehi'. en ıntaç boz burun - a Çının eski ıg nı ı_ gumru-k sıtı turaf mdan knnunı- got· 
ICf.irn olmaL " a"amına iken 1920 s l le memuru .. 

"'" uır11 0

/" agı ı tara muracaat edıımedit" i 
mu " 1 an ofu· cibince 'll './ • anıuı mu . 
----. ~ aıı,esıne "'h takdirde hukmun kaL'ıget 

,..,.- - .. - tl~rll rek 'llıında ikQm;t o~et k.espedeceii teblıi makamına 
e e. kaım olmgJc iiıre ilan olunur. 

Ayakkabıcılar cemiyetinden : 
Cemiyetin idare beyeti intihabı 9-3-942 pazartesi gOnO 

akşamı eaet 20 de icra oluneceğınd•n ~beyetl umumiyeuia belli 
gUn ve saatte hazır buluumalerı rica olunur .. 

Ruzname 
94Z yılı idare heyeti şeçiml 
942 yılı blltçe mnzakere ve kebül11 
94 l yılı plençolarınıo tetkiki 

Necmiati Gençlik Kulübü Başkanlığından 
İcra Vekilleri Hey'etince n e 1 r e d i l ea karar

nameye tevfikan lc.alübümüz nizamnamesinin birinci mad· 
desinin tadili hakkında ıörüşmek Ü%ere makagget t1e rey 
hakkını hai:: azamızın 6 mart 942 camartesi tünü ak-
şcımı s"at 19 da kulü6ı ttırifltri rica olunur, 1"!11""2 


