
r ' Köylü yurt aş! 1 
Bizi eğer aç kurt gihi yutmak 1 

· istiyen müstakbel bir sefalet varsa; 
ondan bizi senin elindeki kazma • 
ile toprak ananm şefkatı kurtara· 

Ka 
Şehrimizde bu sabahtnn itiba· 

reg başlamış ve son saatlerde yük· 

sek yerlere kar düşmüıtür • 

1 
caklır. ..) 
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M 
o/o~ Öl•sİ için karar# 
laıtırılan in#a pltirıının, 
bir yıldanberi aldıiı 

tatbik şeklini merak edıyordum. 
Traoıona çıktıjımın ferdasında, 
fÜraf ue dıııuıuno inandığım 
eski bir arkadaşımla bu lnsaatı 
mahallinde gördük. Şimdiki hal· 

Je, göze pek faııla b~r l'!Y tö · 
rünmagorsa Ja, ilerııle alacafı 
sekil balı:ımınd11n, gerek yolun 
ue gerek Guino' nun kıymetini 
azımsamaya ımktin goktur. 

t e b 1 
Su'kast \_Fon Papene yapıldı.. Satış 7 Mart sabahındaa 15 Mart kşamın• 

kadar devam edecektir . · ..) 

ıg 

1 

Bazı Ecnebiler de meselede alakadar •J '- ıtrık-ar_a_s_r_a_. 
11
-. -> ---Y:-an-i -r-ırm-,-,;-,a-11k-b--irlik 

k bil tahvil bedeli 19. 500 lirı/Jk 
Bombayı taşıyan ve ateşleyen adamın hüviyeti anlaşılmış suç Maliye ve aletinden te ğ tahvı·ı bede'/ 475 ve 1000 

1 d 
edilmiştir: 2-6-941 ta· ı 

o r t a k 1ar 1 Ya k a 1 a n m 1 ş a r 1 r rih ve 4057 numara/J ka· lirallk ta ~vil bıdt0/ide 950 

Beledigt!ciliğimiz.in, nihayet 
930 tarihli geni beledige konu· 
nile ilm r bir gür üş (it! ıeıişe 
mazhar oldugu bır hakikat be 
dd kanunun neşir tarihi göz. 
ö .. ande tutulacak olurJa bu işde 
daha n~ kadar körpe o/cluğ~muz.u 
anlamakta güçlük çekmegız. 

Mevz.uu galnııı beledf luınu~ 
Üe niulmlarıle taoyyiln eden lıır 
(/imin) kifagetıisliğini kabule 
mecbur olclufumuııdandır ki, Be
ledlgecililcte ileri gitmis maml•· 
ketlerin bünyemize uygun düse· 
cek eıe;lcrini ehemmiyetle tetktk 
fJe tatbik edigor ve bu odn 
a ak uuduran beledig!leri övil· y :r 

goruıı. 

H~r fırı.i4tl&ı, d .. ieri ÜHıinJa 
dıırdu~umu:ı beledi ma1'matımız.ı 

• l tmek üıre ıöz.ümüsü iarbe 
genıı e _ 
twclh Ederken, pratik "' gorenelt. 
bilgilarie tle teçhi% edllmeklifl 
mi%deki /aydayı önde tutuyoruz. 

Ankar S ( a. a. ) -
24-2 942 1alı günü Ata
türk bulv rında vaki olan 
infilak hakkında zabıta tah· 
kikntının bugüne kad rki 
neticeleri aşığıdadır : 

1 - İafılik maddesini 
taşıyan ve bunu teşleyen 

adam aılen Osküp vilaye · 
tinin Geylen kazalilının Dob. 
rucan köyünden olup Üı· 
küpte liıe tahsilini bitirdi· 
ğinc dair diblomuı vardır. 
Yanında pum raaı ilinmif 
bir de tabaaca taşımakta 

idi. Ü ı k ü p t c komünist 
olduktan sonra 6 -10-940 
tarihinde yurdumuza gel
miı ecnebi ol rak lıtaobul 

Bu kanaatle, ötedenberi, Be 

/etliye rtiılerln~ , . Belediyecilere 

şehircilikte ilerı gıden memleket 1 
l k S•k s•ual.at etme1erini 
ere sı " 

t . den kendimı alumam. 

Ruslar yeniCJen 
isimlerini sü üt 
geçtikleri birçok 
yerleri geri 
aldılar .. 

avsrııe 
idare mecmua11nın oe b./e. 

d
. , dert1isinin, idartci v be 
ıytıtr • k 
d

. ., ı'n i/11.f mcs f' r Cl'p i ıgtcı er ' • 

h l 
. kuuvetlottlirmete t•t' bil 

c Prını 
.
1 

. l ttırmal/a m7tuf. olgun 
gı erın rır 

. t Jan çok , .. y/er ogrrn 
neşrıqa ına , 
diğimiıi gizlegemeyı:_ 

8 I J l~r muısses.:ıtını 
e e ıge .. • 

(c ) ıori kavra!ıcn v• nı . 
ommun .1 . 

I U b iz.m) dcnı t"n g nış 
ıay• t ( r on 
. . h bir rnütah.Jssu se 
ılım ıa asını d 
ltihiyetile fı:tlıederı çok ar.'k a a· 

I d :ts bir hakı allır. 
mımı% bu un U5 h 

Bu türlü bir görüı. mu a·. 
faz.a ettlıimdendır kı ' h ag~ı 

. ve ma arrır 
%aman ela mütercım 

oları sabık mahalli idarel~r urmubm 
l k ra · 

müdürünüa Vail 0 ara. . 
zona gtlisıne çok sevınml IF ube 

· ı de ka an u 
kısır bir çerçeue ıç n k 
kabil bilgilerimizi takuige etme r 

- ·1-J".ünden nazar hasusurıda, onca u" _ _ 
ue ilmf isti/adrler düıiinmuıtum 
Filhakika, kısa bir zaman z._ar 

husulüne ım 
fında arzula11mızın _ . 
kô.n uere.:tk :emini, Mnloz. oHtAeıı 

ÇUi# 

- A"kası 2 rl~ -

::E:: ı s a. c a -, 

hk .. B 
Et'io paha ı, yağ'ıc pek. na:z.lı 

d bari balık 
oldu~u şu zamaa 3 • ' • 

mebzul ve ucııı olsa d' fakır 

İki Alma alayını boz
guna uğratmışlar .. 

Moskova 6 ( a. a. ) -
Bu geceki sovyet tebliği : 5 
martta kıtalalımız alman 
ordularına karşı taarruz 
hareketlerine devam etmiş-

tir. Cephenin bazı kesiiılle· 
rinde düıman birliklerimizin 
ilerlemesfoi karşı hücum· 

larl durdurmaya yelten· 
miş iaede insan \•e malzeme 

itibarile bü~-k kayıplar ve· 
rcrek batıy doğru çekil 

miştir. Kıtal rımız bir çok 
yerleri ve burada Sımobnik 

çevresinde Yuknof't1 almıştır 
Hava kuvvetlerimiz 47 al· 

man uçağı, 482 kamyon 
37 top tahrip etmiş ve iki 
alman piyade taburunu da· 

ğıtars.k bir kısmını yok et· 

ıniştir. Batı cephesinde 55 
ve 21 inci alman piyade 

alaylarını bozguna uğrata
rak bir mühimmat deposu 

Hukuk Fakültesine -kayıt 
olunmuş ve 9-6-941 tari 
hinde de muhacirler haklıın· 
daki umumi hükümlerden 
istifade ederek vatandaılı· 
ğımıza girmiştir. Adı Ömer 
pukAtdır. Üıküpte muallim 
halit isipçin oğludur. Mem
leketteki adı ömer . halidoviç 
isipçtir. 

2 - İnfilak neticcıinde 
parçalanan bu adamın yakın 
arkadaşlarının hüviyetleri 
iki gün zarfında tesbit edil. 
mİf ve arkadaşları yaka. 
l nmıştır, Bunlar da Yugoı 
lavyada doğmuş, büyümüş, 
komünist olmuş, son senede 
memleketimize i'elmiı, mu 

lngilterede 
fabrikalar 
yer altına 
alınmış 
Londra 6 ( a. a. ) 

Geçen kışdaki bombardı
man !ardan alınan der üıe · 
rine harp malumesi yapan 
fabrikalar yer altı tesislere 
naklediliyor. logiltereyc ile 
ride ne kadar şiddetli hü 
cumlar yapılırsa yapılsın 
malzeme istihsali işi durma· 
yacaktır. Yer altı fabrika· 
!arından bir kısmı işlemeye 
başlamıştır. Ve bunların en 
büyüğüoünde bir aya kadar 
çalışabileceği sanılıyor. 

1{alemin 't.Jcundan 
OÖLUMA S2 ı--~--

hacir hakkındaki hükümler· 
den iıtifade ederek tabiiye· 
timize girmişlerdir. 

3 - YakalMnan suç or
taklarının ifadelerine göre, 
Ankara ve Istanbulda hüvi-
yctleri teıpit edilen baıı 
ecnebilerin y a b a n c ı 
bir devlete mensup iki zata 
karşı süikaıt hazırladıkları 
öğrenilmiştir. B~ ecnebiler 
hakkında da tahkikat ya 
pılmaktadır. 

4 - Ankaradaki ıuı· 
k-a1dın 1\lmanya. büyük El· 
çi i Ron Papene müteveccih 
olduiu "t1laşılmaktadır. 

S - ;fabkikata devam 

Sivastopol 
ve Moskova 
bombalanmış 
Berlin 6 ( a, a. ) -

Doğu cephesinin muhtelif 
kesimlerinde mevzii düşman 
taarruzları şiddetli muhare· 
beler neticesinde püskürtül 
müştür. Yüzlerce esir 'alın· 
mınır. Leoiograttaki askeri 
hedefler ağır toplarla dö
ğülmüştür. 

- --

4-5 Martta düıman 61 
tank kaib etmiştir. Tayya· 
relerimiz g~celeyin Sıvas· 

topol kıtaaile Moskovanıu 
ortasındaki aıkcri binaları 
bombalamıştır. logilterenin 
cenup kıyısındaki kamplar 
bomblanmıştır. Deniz altı· 
!arımız amerika ıularında 

82 bin tonluk 12 ıemi ile 
bir muhribi batırmıştır. 

Hakem ve Hakemlik .. 
Geçen )'azımda ıporru denince 19 AlmaA tümeni 

gözlerimin onııne nıı11ı bir ln~nn gel 

dlglni anlatmış, ıpor terbiyesi hakkın çevrilmiş .. 
da kııı;ııkte ol1a bir fikir vermey• 

ç.alıumışlını • Bug!1nde eaaa, biricik Fakat bu haber 
oğluma Jıak:eın ve bakemlllı: lıaklı:ıo-

da birknc söz ••'51teyeceğım ; Moskovadan değil 
Hııhcm karşılaşa• iki kuvveti 

idareye, onıarı ımtthan etm•ye • her Londradan veriliyor 
tarın tesir, meyi ve lltha•dn uzak d 6 ( 
katarak bu ıkı tarnta ııaktarını en Lan ra a. a. ) -
adil bir el "e içle tııv:ı.i-1 mcmıır lnsaıı Sı:.<lii biyetl~ bir kaynaktan 
demektir BOyle olduğun- görede ., b'ld' "ld" • · ·· Ter"ya 
hakem!n · çok ııallam bir karekter 1 ırı ıgıne gorc 
taşunuı, inaanlık ve doğruıutun hu Russada 19 alman tümeni 
mczlJellcrhıl ~n kllçülı: teferruatına kızıl ordu tarafından çev. 
kndar aefıdnde toplamış moral bakı· 
mdnıı nokınnsız bir ıporcu olmail. rilmış bulunuyor. Bu tümen-

fıkcı ııaıa gözu ve goolu doyu. 
Halbuki ne bolluk v:ır, ne ucuz:· 

luk. Trabzon gibi b:r sahil ~eh· 
riadı parm,k kadar beş tırsı de• 
yepıl.cıış bir (fı:ri 30 - 40 kuruı 
elur mu ? Olmama11 lazım ama 
oluyor işte .. 

elimize geçti. Muharebe mey-
• 

luımdır • lerden 116 ıı piyade ikiıi 
Demek ki hakemlik dlldl!ğt! ele hl b' • d 

alıp ylraıl 1kl kltlyi BBğS BO)a kOŞ· Zir I Ve lfl motorlu Ur, 

Kabahat, tutanda da değ'~ ' 
11atuda dı. Sadec• balıkçılığı ol· 
dürCJ> teşkilatsn:.lıkta. I 

El kadrr tekne ve üç beş 
kulaç telle artık bu İf yüriimez. I 
Yazılı. ve guDMhbr, 1>IH bu ıaD'•U 

dnnı dü~man ölülerile do. 
ludur. Cenup ceph~sinin bir 

kesiminde düşman darbe· 

lerımiıe mukavemtt ede· 
miycrek bir yeri bırakmak 
zorunda kalmış ve geri çe 
meye b:ışlamı~t r. Burada 
3 yeri daha ic:ri aıdık. 5 

tınmak, yanlı~ n yenlz ııokumıerle Tafsilat, çevrilmif bulunan 
sinirleri bozmak ' blr tarafı yendir- bu 16 ıncı alman ordusunun 
meye veya ka:ıınndırmsya talıtıaıak 
deme!, değildir. Ve hiç t>lpluı edile· teıkiliitı hakkında alınan 

ez ki ıpor terblyeılylo kabili t•llf ilk haberlere dayanıyor. 16 
ohnayaa bu gibi hareketler eahlb!ne ıncı alman orduaunua alma'iı 
ancak etrafın nefretlnl kazendırır • iate üılerile m&aakalesi 

GörQyonun}• b ıı 1 1 t e 
R r udu kadar kola,. •rlfl•ir. Ve şimdi dar bir aahadan ge-
l c n p cd :1e ııtınftn •por mezun çiyor. Fakat bu Abada rua 
olaa bQ ~hte te)Eral' • ııerlz othua 1 

nun mucibince ihracma se liradır, Bu tahvıJerm umu· 
lıhiyet verilen ve hasılatı mı ve mülhak bütcelerle 
tamamen Diyarbalctr v e idare olunan Daire ve mü~· 
Elazız isfa!,yonlanndan irak sseselerce vilayet hususı 
ve iraı; hudut/arma kadar idareleri ve be/edivelu~e 
yapılacak .. 'emir yolunun J'apılacak müzayede müna 
inşasma lahs.1s edılecek kasa ve ihalelerde temi 
olan yüzde 7 g~liri 7941 rıat oltJrak ve hazmece s • 
demir yolu ıst/krazwm yir· tılrmş ve 60tılacak o/an 
mi senede itfası meşrut mllli em/Bk bedellerı~ln 
on milyon lirallk ikinci t~r- tediyesinden başa baş a· 

l-'3-942 sabahmdan 15- itfa bedelleri ve faizleri 
3-9~2 akşamma kadar ya tah•'lllerin tama,,,en itfa· 
pılacaktır. Tahviller hami- sma ·k.adar her turlü vergi 
/ine muharrer olup beheri . den muaf buluna· 
20 • 500 ve 1000 /Jra iti- ve /tesım ~·zku-r tahvı/ler 

ClJI{. Jr • /• "' 
bati kıymetin~~ bf rlik yirmi Türkiye cumhuriyeti '!'erk~z 
beslik re elhlıkd1r. 1 ahvll· T"- ,_. • aa. Türkwe iş. 
I • · .. ı Uf Kiye Zlf • ' 
erm ıhraç fiatı yuzde S.5 Cumhuriyet eyt'l!m ve os-
olarak tesblt edllmlşt1r. 1 h lk Türk tiçıret man ı • a . .. 

k ·ıe su· 

Birmanyada 
Japon - mütt fikler 

muharebesi başlamış 
Tokyo 6 ( a. a. ) -

Birmanya: Siyam hududunda 
japon kıt~lari ile müttefik 
kuvvetler arasında çin kıta· 
ları olması muhtemeldir. 5 
saat süren bir muharebede 
düşman kuvvetleri çekilmek 
zorunda kalmıştır. --

Ölüm 
Dört ay evvel rahml!ii ralı. 

mana kavuşan liaıan işleri atölye 
şefi Kemal Eie'nin, on bir ya
şındaki kızı Nebig• Eıe. tutul· 
Juğu• hastalıktan kurtulamıga. 
rak evvelki gün ölmüş ve yau
ruaun cenonıi dün kaldırılarak 
aırr mezarlıktaki aile kablİsta 
nına cüf nedilmiştir. 

YarJrrıga tanrıdan rahmet 
diler ailui efr•arna taıiget be· 
gan eyleriz. 

Haftada bir 

Belediyeler ban ası 
mer ve eti bank tarat'm1an 
şatılacağı gibi dlger ban 

11 

/ar va~ıtasılada temin ofa· 
nabilir . 

Başvekale-' 
tin tebliği 

Benz; n tahdidotı 
hakkında 

Ankara 6 ( 8 • a. ) -:-
bı . · edıl

Başvekaletten te ıg 
miştir . 'b" d 

9 Eylül 941 tarı. ın en 
't'b b ı'o tevzıatmda 
ı ı aren eoı 

1 
t b 

tatbik edilmekte 0 .an 194i 
dida t 9 birinci teşrı? 

1 tarihinde il n edilmış ~ an 

d hTode 9 hazıran 
esaslar a ı 1 d vam 
1942 tarihine kadar e 
edecektir. 

Karikatürist Necmi Rızaya açık Mektub 
Şıveıt }iakkın•n 

Trabxoıı 

-2-
k ınJan bir lı•gli 

Anadolunun lwnen hl!r köşesi şioe ba _ım k' . Bu, yalnız 
/arlclar izhar etti~i malumu /azılanenizdir. Şoglde ~1 ;. Ç'ünkd 

. i eaı aır ' 
Türkiye vahut falan vega filan memleketler ıç n . d ok farklı 
bütan milletlerin milli hudutları dahillnde birbirın b~l ç•nitt folk. 
diller lconuıulur vs k.eg/igst netice itib:ırigle lı•~ _ 

0 
g saı temin 

- b le • k' ti · · t baruıurıe ' lor a ımınc:ıan karakter ue ıyme erının e 

eder. t Ja/f ıızunura" 
Şimdi bendeniz de ıizin br: tiirlii. tarz • 1 e . r:o 

- 'ddla etmıqor•m ra-
Anadolunun lıiçbir yerinde kr:llarıılmatlıgını ı _ d 1 · · i 'h. e musaa e erınız 
k11t Trabzon şivuinin bu r•lmadıfını tasrı ım " H ,. 

ı • ,, ge emşera 

talep etlerim. Zira hiçbir Trabzorıla " Hemşerı 

demfgor. . in ıirJesr ate. 
Kar•drniairı şark sahUlerlnin lıımen her germ . • 

t ince {r<Jt: nuana. 
denberi Trabzanlularti malediligor oe bu gdye • munh 

l .. arlerımızı cı-
larının tefriki matiluef çok kere ya nız munevo 
Jır lcalıgor. 

CanJan St'lômlartmı 
portakal kolculu rürgarlara 
.. derim. 

T~abzonan bagu[u sa/ıi1/uinJt.A. UÇOlt 

katarak gol/uqorum, kabalı1ni1 rica 
Zeki Y ağmurdereli 
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Yeniyol 

- Alman 
J Harp Tebliği 
Doğu cephesin

de yeni taarruz

lar şiddetli 

muharebeler 

o l u yo r .. 

.... 

Berfin '5 ( 11. a. ) 
ltlman tebliAI : Donet fev
reslnde düşmanın tanklarla 
yaptığı yeni taarruzlar. #d· İngiliz Deniz Kuvvetlerin en 
detli muhaberle püskürtü/. • 
müştür '. Cephenin diğer lngiliz hava 
lceslmleı mde düsnıan bir 
çok t11arruzd11 bulunmu kurmayla n 
kanlı lcaiplere uğramı~:ı~ 
8u taarruz/ar neticesiz kal- ne diyor 
mışt1r. Leningrat muh H b k 

h . asara ar i azanmak için 
cep esmde alman aAır top- Al 
çusu Krumştatdalci ask _ manyaya hava l _ 
t l I · d- en l es s efl ovmüştür. Tav arruz arı yapılın lı . 

~ . . b- -1c ya 
re ertmız uyu kuvvt.tlerle ~.ondra S { a. a. ) _ 
orduyu desteklemls ve sov· İngılıı hava nazırı Al 

..1 • il " . manya yet uemır yo art tesiderl uzerıne bava k 
1 b k a ın arının 

nin tahrl lnt; devam et. ya ında şiddetlendiril,. - .. 
J • eo •• 1 . -.cegını 

m ştu. vavas tayyareleri soy cm~ş ve dr:mıştir ki . 
ingllterenln cenup. doğu ve EvveUu sen<!uin k- · 

d k son anun 
bati kwısm a I liman le· v; 1 şuba.'4 aylarına nisbctle 
sislerini bomb1Jlamışt1r. 8 ~ aQ. bombaların ağırlığı 
Malta adasmın tayyare mey. Y~de 50 fazladır u k 
dan/arı ve deniz üsleri gece ,,"fe Rusyaya ilet~e:a şark 
gündüz bombalanmıştır. 1 mıştır. yeni av uça~~ art. 

Al k arımız 

Sah ·ı ı ı er .~v· -"e d" manyaoın ilerden üstün 
. ~ ur. Amerikalılar d . 

e~,~f :,;.~ 
inıaalll• hHır~a•mıı O•l•c•lctılc 

' 

. r . 
Kem• get~~dın slı•ıle, lugflge. 
tine p•r]!Aalc. iHtıfımıc h in. 
ıatıta, IJıtan 6ir kıı,,.et ııe •· 

lı•m'f ıiıet at/11/ımakte halclı 
oltlyıfumuzu Jün rlı ••tün de 
Ja.hs igi anla•aklayı% . Baıiinün 
i "'" tarsı Jelilllji ti61, inıa 
cdilectlc Hırlerin dı rJHtıki 01 
sıminlari ılrfiırwiştir. 

Dün, bir koru'luk, lepe/ere 

kurulur, bir r•m ormanı ıehirin 
gükuklırinde yetiıtirilirdi. Hu/ 
buki, ~imdi her eıer, denize ve 
«eni% k~narına iniyor. Halkın 

ralb ti, rahatlık, ucuzluk, temiz. 
/ık, kolaylık ve mavi bır enginlik 
bulunan • yerlerde toplanıgrJr, 

Moloz üteıı inıaatı f.le sa'ırl 
ga%1nosu, I u fikı e can vtrmı-kft' 
clduEunc/Gn ütüni cJ,.jnlidır 

Bir ilim adamının, bugünün 
ı.ıe garının akısını _6il~rek lıare
lcet rdecejl ıüphesızdı • • 

f a aynı 
evsa ta uçaklar - d . 
yorlar, gon erı-

a Hava kurmaylllrı alman
y. ya hava taarruzunun har 
bı kaıanmak · . 
olan ıçın elzem 

vasıtalardan b' . 
:uğuna kanidirler. ırı ol. 

-
Finliler d 

harekette 
Helsinki 5 ( a. a. ) -

Keşif ve iıaç müfrezeleri 
nrasında çarpışmalar olmuş 
ve bau kesimlerde piy~de 
hücumları ~knyit edilmiştir. 
Düşman müd faa tesisleri · 
nin top ve bombalarla tab · 
rı•ı-: • ,.1 • " .. t W_J - ... .. """" uıuı\ıştur. neıV'a 
kuvvetlerimiz demiryoluna 
ağır çnpta:boınbalar atmış
lar ve tam isabetler kayit 
etaJişlerdir. 

-
Japonlar 
Cava adasında 
ilerliyorlar 
londra S ( a. a. ) _ 

Japonlar Cavanın batısında 
yeniden karaya çıkmışlar· 
dır· Holandalıla. ın şid-
deUi m k . u avemetı sayıcM 
~ok üıtün olan düşmanın 
ılcrlenıe · . 
·~ sıne maoı olamıyor. 
~ 

Uzak şarkta 
Japon donanmaımın 
yeni hareketleri 
Tokyo 5 ( a. a. ) 

Japon tebliği : Deniz kuv
vetleri bir am~ril:a torpido 
mübribile bir top çekeri 
batırmıftır. japon kuvvetleri 
kayıb vermiştir. Filibioler 
kesiminde hareketlerde bu· 
!uoan japon deniz birlikleri 
Mindcnao adasının batısında 
ehemmiyetli bir nokta olan 
Zamb gankoya asker çıkar
mıştır. 

Bir işgal daha 
Tokyo 6 ( a . a. ) -

Düşmanın gösterdiği muka. 
vemete rağmen Bataviya 
dün akşam işgal edilmiştir. 

YENİYOL 
Haftada iki defa çıkar 

Siyasi Gazete 

Baeıldı~ı yer : Trabzoo 

Yeniyol matbaası 

llmumt neşrlyntı idare eden 

! Bekir Sükii ti Kulaksızoğlu 

Fiati 4 kuruştur. 

Resmi ilinlarıo satırı : 

5 kuruştur 

Yurddaş! 
K ızılaya üye ol 

Açık artırma ile arsa satılacak 
Belediye EncQmeninden : 
Kemukaga mahallesi alaylı sokakta mecvut t1e 

değirmeı1Jere suyundan metrülc çtşme arsası on altı gün 
middetle fJe açık artırma usulile satış12 çıkarılmıştır, 

.Vulıammen 6,.tfeli 25 liradır. 
Artırma 20 Mart 942 cuma tünü saat 14 tle gapı

lacalcttr. lstelc//lırin ·i~bu muhammen 6edıl üzerinden 
verecekleri mııoalclca t temi~at makbuılarile blrltkte yu
karıda !'asılı ıün fJe saatta ~ncümene muracaatları iM.n 
ol•nar. 1-4 

Elektirik Şirketin in hisse senetleri 

Belediye tarafından satınahnacak 
Belediye Riyasetinden : 
Trabzon E'elctrik Türk Anonim Şirketine ait hisse 

senıtlerinin 1941 mali yılı hltinçosantla taşıdığı 332 
kuruş kıymetleri iz.erinden 45 tün müdJetle belediyemiz 
namına . satın al111ması takarrur etmiştir, 

Ellerinde hu şirkete ait hisse stnedi bıılunanlar 9 
Mart 1942 tarihinden itibaren 22 Nisan 1942 tünü ak
şamına kadar bulundukları ~erlerdelci Türkiye İş Ban· 
kası şubesine muracaatla hamil olJurl•rı hisse senetle· 
rinin işbu beJıl üzerinden tutu/arını almaları. 

Ve bu müddetin hitamından sonra heledigece satın 
alınma işine nihayet oerileceği ilin olunur. 1 - 10 

Müşterilerimizin 
NAZARİ DİKKATİNE 

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

Ayağı ke•ik ve cansız ve eğri olanlara ayak 
Bel ve karin korsaları yaparız . 

Denklere ve çuvallara mahsus her çeşit dam2a 
Kurşunları imalat evi 

Uzuaıokak cami karşı11nda No. 71 

Gurbet H asan Bilir 

BU GECE ., 
Sümer Sinemasında 
Dünyanın en güzel Türkçe 

filmlerinden biri olan 

Teab:ıon• , Jenizden segr. = Bir İngiliz T . 

r Tü.rke 
öniil verdim 

ıderken, ıalıilltrimi:ıJe, bu ka. ........;;;;;...:;,;;;.......;_....;:..;; ___ ..:.._ _____ __,, ankı ~ 

~r~uı~~a~n~ P~~ ~,.~,~a~~~~~~~~~ ~---~-----------~~---~,----~----~ nm bulıınmadıjınıı. bir Jefa n -...;;;...;:;:::;.=.,== 
daha işant kogmaJduk. Akçaabat icra .... l •-===--:-::~.-:=-=-----:---,==== 

... emııır • • d 
iki dere ile ayrılan ı.ıe kale- Serasar köyünden gun arı : •ı • • • 

,,, içitıe .,k,,a,. eski Trabnntı, kardaşı Şukrüyege 7'1 1:fasan tJarisleri ~ ... Mu·· -~terı erımızın --~~ 
cofatlan ve b11tıclan kannt açan Lu o köydea kurt • ~ lıro ayrıca l•iı Osma,. ııe kız ...-~ 5' • • ~ 
maltal/atın trııazurunu, Soğukıu vermiş oladuğu ik" og il Hasanın borçu'Ve masrafa borç. 1 D 1 K K A T 1 N E 1 
"' Zıfanoı tıpı/eri «e yiikıek- 3-942 tarihine ,,.,' pad,~fa tarlasının 61,,· .. n~ karşı ipotek N A Z A A 1 
lerJı agnın malıa/a•• edigerdu. usa 1 5 1• _ ••CI art k ı · · k 
Bu m•ıHar• önandı, Melr.,u. artırmasıda 20 -3 - ar runü sacı 16 ''11lasr 10- 1 Bilhassa sayın baş ve i ımizin e imini emir 1 
muz D•nlı E,,abollu, ıehiıin ayni saatta yap lacakt }42Dtarihine ntiisad'fda .,e ikinci 

I " Jılld b - d ır . os ' CUnt - B d k 1 her iki tara,ın a, •a en ıtf· muaaye e şartnamesi a • Y.a nııma,ası 942 a fUnü 1 u y u r u a r 1 1 
l•mak i1zr• hirer ç11m ormanı dan görülebilecektir H'l·nı dtarıhe kador lı ı. -215 dir 
,etiıtlrilntttl fikrini ileri sür- l • Use ar/ b CT,.,;es ta f 1 s MISIR FASULYA 

a.1 I 'd yapı mış f1e ga/nız h' arın ir k ra ın. PATATE tlDfü %aman. ,.o O% a ve11a sa Ali o · ı R . ıssedarlarda . ısmına tebı;. 1 1 
lıilin hır hanıl bir y~rinde ya . ~ u tşıdın vefat elmi n . Alı kızı N, . gat 
pt/011, "apılac•k olan ı~ı•atle bu bıldmlmiş olması hasab ·ı ş o.ldakları kö il ~strne 'Ve 

aaseı fikrin rnünasebetıni lo1i11 'Ve Ne~ime tıe anne i h r e 'Uarısleri Reşit • ruhaberUe 1 Ve emsali yaz ve.kış mahsulleri üzerinde geçen seneler bizzat 1 
etmekte tiiçlak çekmfmiştim ve Reşit kızı Rern:igc a;;";w vhe IVesirne k::a a ~:safa vapbğUdJZ tecrübelerle gördi"'iniz yüksek devamli ve emsalsiz 

CillJen, şrlıirln lıer iki '•· f1e karı~ı Şöhret ve lcızı Nı e .met oğlu Te"Ufı:ı mehmet • ~ ~ 1 
tarafı•da, hiidudu •alıilden b•s· oğla Elcrem hakk da k.. adıre diğer kızı N. tıe Refik 1 tesiri ile az zamanda büyük rağbete mazhar olan · 
lıg11ralc ıeti~tirilecek çamlıklarla ilcamttl ri mf'çhul l oyden alır.an ilmüh 6 ıl~ntir,e ve 1 
en nefis bir manHra cıe en f{Öz b{'" O mosı has b'J a erde h ı· § re rEn rc:;=s 11.d' ~ 9F 1 
:~.:i~::·k::.::::' :~· ;:::; ıgymakuamına kaim •lmak ~.~; i~;:ı~:~.,k~od~:,,:_~i ~ ı )uz~v·ı ve~IMYE~vı· Güf7'. . .::._RELE.~Rı·Mı·z·ı U 
lnıcılc. lıar eıu, 11e kadar küçük D DA ' - ~ r" 

olarsa, olsıın buga,. ve ga
11

11 içi,,, 1 Satışa çıkardığımızi mlişterilerimize arz eyleriz. Elimizde bu' sene a z mikter-

' ~a gühr~ bulunması hasebiyle bu husus müşterilerimizin gübresiz kalmamaları 
ÇULHA 

a.... Satış veri = Kitabi Hamdi ve Mahtumlar1 
._,.~-~- Uzunsvkak Trabzon llill 


