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-----=-=------------v • Olaylar 
Karşısında C. H. P. M. Kaza ongresı 

İhtikôrcılar ve 

Helal kazanç 
Blıim ıamaoımızd liselerde u· 
ıumudinl1• derslerinde ımı· 
bGssalat, KltabQzzekat diye bir 
takım bttbieler okutuJurtlu. l Bu 
ırada .kAr ve klsip babsioda 
meıru ticaret bakluode eski 
iılAm mllyooerlerlnden bir .zatto 
ticaret zlbolyetlle n sıl 1 ngla 
oldu2u bır misal olar k ıoıtı 
rllmiftl. Bıı aat Irııktıo Hicazı 
den getirip aatarmıı. Fakat 
deveJl Jerınde kaça aldtJll 
ıatnaı 7erde d• af 01 fiyatı 11

• 

taraıış. Dostları bu beyhude 
iflt D•Jt utrıışllilDI f8 bODI 

ratmtD Dilli ıeaglP ldugu~U 
ıormuşıu. O da, bu aıaı•crır 
d n çok kazındıjıoı vo zenr 0 

D ünya tam mana 
ıile karı,tı , bü· 
yük devletlerden 
artık harbe gir· 

Mühim işler sırasında mısır mes'eleside 
' 

lbeyeıı kalmadı • Amerika 
•e lngiltere uzun sürecek 
harbuı icaplarını önlemek 
•e ona göre hazırlanmak 
zorunda ve yolundadırlar • 

görüşüldü Köylerde kurstan yetişme 
ebeler bıılunduı· ulacaktır 

Amerika on milyonluk 
bir ordu kurulması düşünü
lü!or . lngilterede askerlik 
tedbirleri geoifletiliyor, de. 
lbokratların zafer ümitleri , 
harbın uzamaıında ve uza· 
blaıaaıdır . Bu heıaba göre 
•eneler geçtikçe kendi cep· 
heleri kuvetlenecek , fakat 
karıı taraf ta başta Alman
ya olmak üzere mihver dev
letleri yıpranacak • ve niha· 
Yet teılim olacaklardır • 

lıte Amerika ve logil
tereniıa huapları budur, bu 
kadar açıktır. 

D iier taraftan mihverin 
de, bu kadar açık ol . 

C. H. P. MerkH ta1a kong. 
r si nelkl eın ıaat ı 1 de Parti 
bln111oda Oğuz, Ynuz, Kodll, 
TAtllıu, Sotulua oab1Jeltılnden 
'8 erkız ocaklarını temsilen 
gelen 29 mQmısıllto ta•amıoıa 
Iıtlrıldle ıtıltlı. 

Vali Naci Kıcımanı Parti 
MQfettitl Kayseri Mob11sm A 
Hilmi Kalaç, Belediye Relıl Ma· 
aamer Y1rımbı71k, daire mt
dOrlerl, uau•I ınecllı ve bele· 
diye azaları, aerkez acık rtlı · 
lerl H blr çok dlaleylcl konr· 
rede baıır buluıamuıtur. 

Koare relılfttae nukat Zlh· 
al Cııa, lklnoi relılile Temel 
Ooer, kAtlpllklırı de · lımıll 
Suoıur 'fe HO.aeyla Kara•ıh· 

met Hçll•lı ve b11nu mnteaklp 

koorre relıl. Ebedi Şef Ata· 
tl1rk'Qa ebe.-ı habruıaı hür
meten kongre a11larını ıraktı 
~ dıkika 11ya-ı ıuım11111a dant 
etmiştir. 

Buadıa ıonra Milli şef• " 
bGyQklere kongrenin t11im duy. 
.ıu11ular1nın anına kıuır Hrll
•it •e bunu takiben de okun•a 
bir 11oellk çıthfma raperu keog 
rece kabul ıdUmtılir. , Çıh,mı 
reporuadıo ıonrı ıeçea aeoe 
•JDI kontrede teablt olunan 
tlllekler ve bualarıo alt olduğu 
dairelerden relen dilekler kar· 
ııll~ı •• ahouı neticeler H 

ıoar1 nktletleıl alakadar eden 
genel sekreterlikten ıelmlt dl· 
lekler kartıhtı okuıımuotur. 
Oe9eo Haenla dlleklerl OH· 

rlodekl neticelere muttıll olan 
kongrede ocak H aablyelerden 
gelen 1enl aeoe dlltıklerl oku• 
muf v• bıınlarda ıoze çarpan 
başııoa tekllfler nl11n lptl.-aaında 
kOylQnOn elinden çıkmış, raal 
bı.ıroanmıt bulunacak olan mısır 
mıbıulnatı ltlr daha mart ıo · 

nanda al•ak kabil oleıcıtıodan 
bu 1radaki 6-7 aylık mııır lh· 
tlyıolnlo ti•dhhto temin edil· 
meal. ve ıete• dıtak.l &lbl bir 
mıaır buhrıoile kar11Iıtmam111, 
ıuaerbınktan kolay mal alına. 

bllmHI, yOkselın arpa flyıtıı. 

rıoın uormal •a&lfetlae avdeti 
Te piyH8JI arp-. celbi hUBUI· 
ları meHuttu. Teni dileklerin 
mazıkerealola lklncl calı11e 
bırakılmaaı munflk ıoralerek 

lllakla beraber elbette gen· 
dine göre bir he1abı vardır. 
liarbi, en ima yoldan aona 
trdirmek bu heaapların en 
baıaıda aelir • Ama oaııl 
•e De ıuretle, me1el4=DİD bu 
tarafını ancak olaylar ıöı· 
terecektir. 

Hilmi Kalaç 
,,., .. ______________________ _ 

1 i ··•· •. 

l__H_a_lk_ev_i _Çalışm_~a __ l __ a_.........rı _ ~! 

laponyanın harbe karıı
V aıaıı Alman heaaplarına 

Çok uygun düımüıtür. Uzak 
farktan harb'iu baılamaıile 
fark ccpheaiude Almanlann 
ıeri çekilmeıi araıında bir 
llliinaıebet aeıilmektedir • 

On bet günden beri ıeh· 
rimizdc bulunan C. H. P. 
Müfettiti Kayıeri Mebuıu 
Ahmet Hilmi Kal aç teftit 
lerini ve kaza kongreleri 
yaparak dünkü Güneysu 
vapurile Samsun yolile An· 
karaya gitmek üzere ıehri· 
mizden ayrılmış vapurda 

Mektupçu, Parti, Belediye, 
Halkevi, Baro Reisleri, Parti 
idare heyetleri, umumi mec
liı azaları, doıt!arı ve ga
zeteciler tarafından vapurda 
uğurla o maııtır. 

Gelenler 

Yusuf Mazhar Aren 

Böyle büyük hadiseleri 
llliinferit olmaktan ziyade 
biribırlerilı olan münasebet 
leri itibarile mutalia etmek 
daha doğru bir hareket 
olur • Uzakıarkta hayatı 
lllenfaatları olan inailtere 

• On beı ıün için Anka. 
Ye Aaıc:rikaya Japonya mu· 
•allat olmuıtur. Japonya ile raya 1iden T. C. Ziraat 

Bankaıının deierli müdürü 
uaraımak , hem de canla ve Halkevi Dil Edebiyat 
baıla uiraımak zorunda komiteıi başkanı Yuıuf 
olan demokrat devletlerin Mazhar Aren Erzurum yo. 
artak Sovyetlere yardım ede b l lile ıehrimize dönmüştür. 
i meleri hemea hemen im. 

kinııı ıibidir. logiliz Ame. Cemil Bulak 
rikan yardımlarından mah. Bir müddetten beri İa-
rum kalan Sevyetleri bir tanbulda bulunan kıymetli 
müddet için kendi haline dit doktoru ve C. H. P. Vi. 
terkcderek ingiltereye kartı liyet idare heyetinden ar· 
Jeni bir harekete ı~çmek, kadaıımız Cemil Bulak ıeh· 
llleaeli ' akdeniz ve afrika rimize aelaıiıtir. 
İfini halletmek , belki de mek kolay olmıyacak ve 
Al111anlar için çıkar bir yol alln geçtikçe bitarafların 
olarak düşlinülmektcdir. vaziyetleri de müıkülleıe . 

Bu hesaba ıöre Fransa et ktir • 
ve iıpanyanın bahıe girmeıi Türkiye , yeni olaylu 
ve harbin ııklet merkezinin karııııoda dahi bita-
yeııiden doğudan batıya ve rafbiıoı muhafaza azım ve 
batı cenup iıtikametinde kararındadır. Harbi, hudut· 
cenuba intikal etmit olması larımızdan uzalıtta tutmak 
liz.1mdır4, ve inaanlığı kaııp kavuran 
Muharip zümreler ne felaketin biran önce zail 

dü~ünurlerae düşün • olmaınoı iıtemek en büyük 
ıllnler, bır afet halinde dün eaıelimizdir. 
yayfl. yayılan ateıi durdur. Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Halkevinde 
Coşkun ve heyecanh bir gece 
CumartHi güal akı•mı aaat man Öfretnaeni bay Muıaia Say 

yirmide balkevi temsil aaleHuda banın refakatinde küçük Orhan 
tarafından ıöyleoeo iki gazel bü

tertip edilen ik.iDCi folklor rec11i, 
tün dialeyioileri bayraa bırakmııtır 

11lonı aıtmıyan ve bir lnımı da 
ayaktı dinlemek ••cburiyetinde &üçiık Orhaadaa Harı bayan 
kılaa, 11y111 tabıaiDleri ııaa bir arltadatlarile aabaeyı relen •İDİ· 
halk kitl11i buıurunda ıimdiye mini Hüaniinüa bıtlaıaaaı ile koro 
kader ıebrimiade •fİ ve ımaali balin.io ıöylıdikleri • • Meıeli,, tllr· 
rörülaıımiı HDfi• ve eoı'cuo bir lr.iiıil ve k.iiçük. bayın Balııriye 
prorramla yapıl•ııtır . tarafındaa aiylenH .. Çıkar yüoe

Perde açılır atılmaz balkıa 
ıüreklı alkııları a,11ıa4ia deterli, 
edebiyatçı Sırrı Bilrı tarafıa4iaa 

yapılan (( Dil ve mahalli şive )) 
a4ih, ilaatalı koHıma daria bir 

alaka ilı dialıamiıtir • Muktedir 

cdebiyatiımız Sırrı Bilreyi müte· 

akip boparli inline gelH batla· 
macı küçllk Hilıni ve arkadaşı 
Orhaaıa çalıp aöylıdikleri "Gir•· 

ıua kayıkları ,, adlı Karadeniz laalk 
tiirklıünii müteakip Walkevi ke 

~u.~ı:r,ını u:cuN»w; 
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1 

Muazzam 
Terakki ı .. 

B qıırla biıaJerce Jıllık fa11· 
laın• ıayreU mıhnltl olın 

medeDlyet h•it1D , kendillol yer· 
y0zl1ntln her tarafuıda bütün ku•· 
ret ve btıth aumeUle goıtermlt 
bulunuyor. 

O!lnya bqtauba9a alet ve kan 1 
1 lçlade . • Çellk aaldneler, •jıler 
aQızlı toplu 7erdea ve gökten 
Ollm yatJırıyorlar . . Milyonlar 
botaşu701 n çelik eti llludutun 
h r iotahla partahyor, ytyw, yok 
ediyor. 

Tirm1ao1 uır lnuaının eaeriıa 

dly• ııurur duyduğ•, lflihar ettiği 
.._ Hvgili yavruıu medeaiyet dltl•· 
rlıal beıerıyet•n gırUaQına ıeçlrmlt 

ııtıuıyor. 

( _ Vah~ıt lek tat chıayetlere sebep 
, ~oluyordu. Ylrınlıacl a11rda m•d•· 

niyet milyoaları bazulalıyor Ne 
,.muauam terakki decUml otlum?l .. 

KORLU Ü 

lerden,, 1ark111 fevk.ali4iı bir tak· 
4iirJe kar1ılan1Mftır. 

KonferaH maaaııaıa ha~ına 
rılea Tevfik Vuralın fotıdör 
hakkında baılıyan iaablı koafe. 
raDll zamaa n•an ooıltua alkış. 

la vo bravo aadalarile k11ilmı

ıiH raamın feDÇ hatip vukuf Ve 
ihata ile bııladıtı folklör ve bıllı: 
edebiyatınııa izahıaı yaptıktan 

aonra halk ıdebiıatıDda müıt11aa 
tüzeli itleri ihtivaedco itıkSümmaDi 

Kancıotlam, Dertli ve Erzuramlu 
E.'Dr&bfiDİ balit ııirlorindH koıu11 
tiirler okumuı vo bu parçalarıa 

llyeauthıfuna •iaal olarak da 
içli ve baaıaa b11tlamac:ı Şıvlı:iııia 

refak.ıtiadı ballı: şairi iıı~ Süm 
mani ile ıahaea tanıımıı olaa Arif 
duyıya1 Esııraı.ıtan, SiimmHidH , 
Karııcaotlandan tiirkll ha~inde 

koımalar otub11uıtar. 

Arkası lkidtt 

Necmiôti 
Gençlik 
Kulübünde 
Yılba ıada bOtOo 1111111 ile 

birlikte eyi ıtır ıecı geçirmek 
Uzre Nccmll\ll &6oçllk kulQbQ 
tarafıodaa kulllp blnaııoda saz 
ve tırnıslldeo maada bir çok 
t.!ıtleuoe numaraları tertip etili· 
dlai bı.ıber clıamııtır. 

Te batçe Te dilek ırıoQaeal 
11çlmi 7ap1111:ık lkloei celıeniu 
aaıt 16 .da ıoı1mı~ını karar 
verildi. S11t 16 da toplanın 
konırıdı batçe n dilek} encU· 
mealerlala r1porları oknomut 
n ııbhat n içttmıı muıveaet 
MQdQrQ dllerkler araaınd" mH· 
ıau ol•uş Yomra mıatıkaaıodı 
.-ıımt ıurette bir sıhhat me· 
muru bııluodarulm111 clbetlola 
temla edllecetlol ve kOJ mık· 
tepleriaden mezun, tecrt1belerile 
IBUhitltrlDt gör• oı2u0Iıt•lf 
baJaaları kuna tabi tutarık " 
maaılarıaı ~ir kaç k.Oy btıtçı· 

ıtodın Oclemek " böJlecı •ı :ı· 
takalar 'fllcıule ııtır•ek. ıure· 
tile kOJ ebeleri 1et11tlrlltcıtlol 

- Arkaaı lkld• -

Memurlara 
Yardım 

T. C. Ziraat baokaıı 
ıehrimiz ıubeai Hyın mü· 
dürü bay Y. Mazhar Arenin 
umum müdürlükleri nezdin
de yaptaklan teıebbü ı neti 
ceıi vilayetimiz devlet me· 
murlarına üç taksitte tahsil 

edilmek üzere yarım maaı 
nisbetinde 300 liraya kadar 
bir yardım olmak üzere ik. 
razat yapiimaıına müsaade 
aldıkları haber alınmııtır. 

. ye tıııb 
oıcıuaunu st1ıeuıış . 
etmıf: lieo, devıııd aıcııaıuı 
riyala antarım, bıın:ı yuınıJ yu· 
ıarıarı kil lalır. lilr devede 
kılın aıau flllf,ı&t bu saJü'1t 
d.-nta bac.;.ı ırıuaıucııo Juızaıı· 
cua, kım1eoia gaı.ırlııl uıucıp 
oımıdıo bU70k Jt 1la tutar. 

lıte meşru ticaret, aelal 
k.zanç. Bu dere•a laoaııt yıııu:: 
KUD&lı lşlememei. lçla aea ; 
kazınmak. Ye ticaret de.ıımuı 
oemi7et biımetio1 ıerefle, ın· 
11ucı 7epmtık dtımeJLtır. 

DoıtıardaD ilr1 aolatlı: Gı· 
çea btl7ük barpt" Awurlı..ıida 
cıı buıuı:ı aldı~ıuı yrrıo bef on 
kat fi7ath aaunatt uretlle 

1 ır 
ış lşıo sO· çoıt ıeugıuıer tuıenı · 

ıuaou heı:ıp1ıı11u, oynı zuwııncıa 
111 tıir tlcıır t ıınl Kıou sıınıp 
bırı. mecuurıyec ou11uaığı nıııae 

uıt be-
neraıiln aıı~ ve sauşıoa 11 sıı.Diill kapatarak ıtlllllA tarı 

ıııost11tı· 
ıtıır, &aup v., dl~er wı• 

eııer •• 
demı~rue D~rab~r ıı.ııı• 1 ... ugıu ... 
i:illrpteı:ı ıonu, n11rP ııı u ·cıar 
rı&.e nw11ıep ı.>ruıuatMi DU r l ~et· 
ııwhemnıaı ortay• Sdf" • la 
K.11'.ttl 1Uıllllhıı.Ul'111ı aldlil ~:.lrt 

ıtwl'ii-le ıoa • 
meıru kılrı ıuw uoi ıuç 

'e 'Janlı"l QWVlııluD 'i D 
r • • dısD ıtı • 

-.ullStUllD caıauıuı JA~lli.ll "' D•Ş· 
. ll l;)Qlllf ' '.; 

iUI u1du&u t.-1ı1p ı ıurs:zııııııa 

A R 1 &aıım ıııoı uıuuaıa ıla<lı 
li ıza lş1 ıtırı kt1s 11~ uıual>urıye 

lıpaayol anl11iadın bir aaf. ı .... ı !Dili Dıra ... ı& • kilit ve 
t.danberi haata yatan C. H. P. Dnletıa bUtilD tc~lr oed 
viliyet idare bıyıti reiıi Ali -ahlllfDı 

kontroıooe • • 
1 

.. 0ı tnl\ · 
Rıza lııl iyiloıaiı ve diiD4iea iti· cuıu"- .. 
barH Partideki vuif11iae bPtla· ıll&hıız soyguo Güoel A· 
mtıtar. Çalııkea T• te•i• ruhlu Arkası 11'. __ ıd_ı1_..,.._ 
Parti reiaiaiH r•çmiı olaua dcriı: . --=--
.:..:.:~==.:~==:....:.::.::.!---====-=---

HAFTADA BİR 

.. Folklör .. e Dair . . 
d ·ı. Şımdı de 

·1 . . Jer il' . . 
Euuclcı " Hallc.{11at uega 11 Halk6ı 1'11 "k • adetle' inın 

' !il ,, • • •• ece f}v 

Millıtlıritı , milli lcrır•lc.tcr • ,,.ıllı r•~, F, fz;-, digorcıı. 
hegn::lmilel bir klilmc ilı ifadesi olan ° 0 

': .. "fadtıi olan 
J .. .. şunu" 1 

Bir mahallin 6ı1 tıln bir Jugaı ue . ıtıuttııtk<irLar tarafında,. 
memleket şiirleri oe hunların ıine ıerlı :~a ından A11adolıınun 
tertip edilmiı besteleri oc ma•alli raksları d!ı ım Her mıntakan.ın: 

· h · etler arze er, . , · mılLı her kösesi aırı a!Jrı barıs ıııusıı . k. f ettirı • .,,,, 
• • ı. ~ / kularak ın ışa . b"r halka 

kendi mazlıın• oı a11cıaeıını 11ag 1 • • • çerrıle11 1 

8 . ı. denız ıencınıtt d ma~,/ı 
ıan'at telakkileri meocııUıır. ır /{,ora n 

/ 
do-kenlerin 11 '. 

· h bir de ro an .. k btr içindeki ccvoal h•rekctlı oroau ı 
0 

rinde brıgıı 
· E ı dtıclaşın ar ge b. Anado 

rıamaçlarında yetışen rzıırum u k bil dar ı 
'' . d Bufta ntıı a • ı r azamet •• vekarla safa ıeçlıı oar ır. ,.ı,t,,i bu unu • · ·ı ini coşturıJtt '/' 
lunart dizini topraıa uurarak ıegırcı er yazıla 

. d il bilhassa 
Y•lnız 6öJ1le milli htıa• t1• oganlı:tı ıle el( le manzumeler 

rında mah:ıa tnaht1lli lfoıLeri /c1;lltınmak. lııı~e :.ucrıttur • Ve iıte 
k l ·J h "' ıösteren ıaır erı tcrtip ctmelr.tı fet1 a a e me rı . - t . t ta"" • 

t.• b- -k bır mum tuıge r 
bu hHmıla Türk Jlal/{,ıgatı ugu Çı!nkil 

. ahibidlrler . 
Türkler, çok Hniin bir Halk Eclebıgatı :k ibdaktir bir mu 

b• cdebiıatın baırnJa çok feggu, çok •urlu vıt ç 
haggilıya malik Yuna.s Emreyi görügoru:ı. .

1 
kıttclisiraden 

Yıınuı, ıeki• gü.• ııl ôncı sanalının ışıf; ~:dretin ~alıiil 
'"'!'a g•l•c•k tuırların mau""""' agJınltıttıcıalc i. Yaamurdeflll 

'"' .. 



Sayfa 2 

lnsanhk 
Borcumuz 

Vaılf•" senin /~in mu· 
k•ddestir. 

F•lcat rııl/enln insani 
mezl,•tlerl•I harice aksetti
recek olan ruhunun ıynıfı 
oldujunu unutma . . . . 

Dairende kılemlne, teı· 
glhmde metrona 111rıldığm 
ıam•n en ka,ak hırekefl

nln ıenfn için en yüksele 
re en alçak neeılyetlerl lh· 
tir• ettJdlni unutma . 

Seninle beraber milli 
nfer ve m/111 f elllcetl•re 
lc•rıı aynı heyecanı • ıvm 
«111 duy•a .,,le ,urtt it •sınm 
le bıım• h•'lıt felllc#!tle · 
rlnln kurbanı olmısm~ na-

ııl tahammül edıyorıu ? 
Birqün o lc11şı11a Jıktııı :,. 
lflM hangi vlcdın/ı lrüçült 

bir kalem o,nıtmalt i f n 
onun ,ırtık •lbeıeleıfne 
Nnlar•lt felllret/n/ bl _.__ zzat 
... 61t/ıyorıun? . r-ırt /. " ır. ını ırm 

pınçesl11de 61gün bir mum 
gibi titreyen kardeşin için 
ellerin ıtf ı/et hızırlark 
vl~anm titremiıor mu?.~n 

Eler onlı11n sef aietlerlhı 
1u•ııını ı~nlendfrmek isti· 
r•n bir l11sen olmak isti· 
rorıınıı blllalı ki Yuvanız 
ıe11lenmeden ıerefslzlldial· 
ıla /turbanı olacılcıır. 

V•ıilende g•1en seref· 
ılıllk t/e411. Hnl en betbıh 
bir ratandıımm nnesinde 
,•ııtıcılt olan ıerıf olm.
lılır. 

• 1• :.1- enbı ı 

Tasarr f aza ç V1riıklı bulunmanm hu· 
kuki münasebetlerde bor· 
cumuzu yerine getirmek 
gibi vecibe Yt! düşmüslere 
yardım gibi ahlak; hidemafı 
um11~iyenln istinadı olan 
vergı verebilmek 'b· gı ı vata· 
nT '6ıhadı tesiri asiklrd1t 

Yeni hayatın ilclisadi 
tecellilerinden biri de istik 
razın. t!tkiıl gibi hukuk 
zengınlerlnden de,i/: Bıllkıs 

t:;~et ~e müesseıelerl. ban. 
r g~bl hukuk re! vecJtibi 

ve malı f aallreti d.ah J il g•· 
n ~ müesseselerin tfratta-n 
laızle lstikrızca b ' 
1 

uıunma· 

andı~• Bu cümleden ola 
rak hultörneti111/zin p 'y . . , asaya 
arzetttğı tasarruf b I ono arı· 
nın rağbet görmesi hem 
ha.lkın lr~ndi menfaatini te 
mın etmiş hem de hükü 
metin umumi h. . . 
ifasını ızmetınm 

8 
kolaylaştırmıstır. 

u sebeple bu lmkl l 
rı rerec k t n tJ 
lcab/J/ye~leri:~1rru; ve lt/!Jat 
istediğimizi bua/r ımabyrz . 

manm "'U-k 
r•nı olaralc h " · 
fazlı çalıırn•:' zamandan 
re lüksten it ve israf ve 

11 
k •çınrnalıyız . 

r ıdaıfar ı 
Saltanat devri 

lhtiyacı•ın b. le nde ekmeA 
ten , ... ~ ·1c" ısmı hariç-

r:uırı ed'ld' . 
geçen har te ı idrnden 
dlğl halde'P I dkıtbk Çfkil-
buğday 1~~ 1 6 milyon 
lhtiyaçtıra fı salı •ureli/e 
ediyoruz B ızla:ımı ihraç 

· u en b" 
hürriyettir. Ve uyük bir 
bir nlmetid' cumhuriyetin 

ır, 

s1tı lılt. Y8ZJ için üç müs- tekabül eden muv1fckat baz 
"'dde ve dört s~yf 11 kağıt h1 ks eşyanın kullanmnsı • 
harc~makla iflas mı ederiz onlenn mali hüılyet/erile 
d .,miyel/m. Mesele yalmz alay seryılecağmdan eli ri 
ş~ker lstlhlakinı yüıde on g~niş vafandaşlimn umum1 
t.,'<si 'tsek senede dört mil sevıre;1i düşünmeleri ı. n u 
yon liralik ız sarfedildipini vazene ve itidali eld n bı 
o'aim• hotJrtayafım. nıkmamalarınt al/eriz. Ulu 

Bununla beraber tasar· sal ekonomi 11e arttırma 
ruf yalmz el fe edilen var· .kurumunun haf ta hakktn 

/Jkla11n oldu,qu gibi muha· ' dalci progP1 nmıı riayeti 
r ısı demak d~ğildlr. K1Ymet çl!y, kahve yerine meyv 'e 
ve emeklerin bir zerresinin rimizl ikame etmeliyiz . 

lüzumsuz sarf~na meydım Sayın dinle 'cller'm . 
11ermemektir . lçtimef takti· ' 
fal v11tandaşl11ım. devletin. Bu hafta da göst c ğı 
komşuların mal/afini kendi miz faaliyet önümüz teki 
malı gibi korumağı, kull1Jn· ikti.sad· bir yı IB ıst'k1tmet 
mağı emre.,·/er. verecektir. Mf!m/ektdin ik 

ti1Jadi kudret ve lstıl.·balinc 
Bu kaideye ananevi bir nefsimiz , birbirimiz iti 

sedaktJt ve merbudiyetimiz madımız çoktur. 
olmalc.la beraber hukuk s~· 
hasmd4 çiftçi mallarını ko· Sar/ettiğimiz ve eiece· 
ruma kanunu ile teyld e ğimiz g rretlcrln mutluk8 
dilmiştir. semere vereceölne inanarak 

llrtık gözden • evden , ça//şecağız . Oeçlrdiğ mlz 

mi etio mı ztar p yu ruı;?u 1 e
c ktl ... Evf't; fev s f!de 7 man 
l11r )'&Ş yoruz, her şeyde t8bU 

b r fıyot yUks kl ~ini kabul r· 
diyoruz; r kat f y8t bir e nn 
at sa kılr on cc' ım lm8 1 
ılyor ve bö le ik'e ply &ad 
anor al v ztv t IJaştıyor. 

Sııtıcı mllw~ nn oldueu ka 
d r ço~ lmak. sa le)'ıp yUkeek 
kG.r tctılD Ptillek bırsırdıı; mUı 
tehllk da ne olur n olmaz 
ilerde bulsm m ikoygusuuda. 
Fıkat ne lıırsıı, no de endlşeyP 
ctddi sebep yo~tur. Bu .rnrtla 
biz ne cç kııhm: ne çıpl k. 

m ııru l<Orım tnrek sat r1a 
ur, bir ePJ kr.:r eder ml ? 

u: 

v ~ c nı bu mantığa aiııwcı· 

dır. O ıçiod n der ki bu fırsut 
bl · o h . ele g çer wl?... O uP 
götO U v lnız lt&r bUrQmUştQr: 
bu kOr ist r e k ndno lrlndeu 
olsun. 

öyl ise tıkının ve ıoore 

kusuc. karcılar. 

A. Günel Satıcı aldığı trı lm Ozr rioe 
~~~~-.-~~~~~--..~~~---~:---,,.,,,....,...~~--~ 

Jı.öyde11 uzak yerlerde dahi ufak tefek sıkmtılar iktisadi 
her türlü zlraf varlıklar ce- teşlci/atmı eskidenberi tan· 

mlyetln zlman ve kefaleti zime imkan bulmuş olan 
1Jltına girmistir. lfrtık mu- memf,;ketlerde bile bu şe C k h 1 b• 
hafauda fert yalnır değil 1 raıl altınd~ görülecek _ni~· eş un ve eyecan 

1 ır gece 
dir. Bu sebeple faaliyeti nizi betten lle11ye geçmerTilşfır. - Baş t r11fı b rde • • cephı:"ıi olen boroclarıı başlıyaa 

1 h 
B - k" eti / . ld ~u- kGş.'Da tür ~eri ituk p Hüıeyıo Dilav r ve kOçCilı; erl:a 

artır naliyız, stihlak sa a- u gun u n =e erı e e folklorun n:ahın don n fr.vfık • d şla ı bize üç gizel horon irııc{ii 
stnda d~ğlsiklik yaparak etmeği mümkün kıfım am I Vural Anka ıılı iş k Ô.:n rde ~ir t v~r ı tir . En kibar mı hi Jerdo 

•v/•rimı"zd·. mutbahla11mıı· /er nıilletce vo hükumetçe destan ve daha pek çolı: gü al ık 1 bıl üyülı:: bir sevk o oynan•ctık 
.. .. "' leri ihtivn eden h ı~ marilrri JI. b 'f b .. 
da, elhlselerizde fahiş fiot birliğimiz beıaberiiğlmızdir. okuyarak Karadeniz fol' 1ö üPün "~o u .zarı. oronlrırd•u bırı buıuaivctlerinc girmiçtir. t" 8

• ~ığerı sara hoıoon olup 
farkı AöJteren t!Ski moda Bizi bu cemiyet ve kud· K d . f 1,. 1.. .. .. üçü. cüsu de kız ve o,k:ekleria 

'I Ş f ar enız o .. Otunun en . 
ftJTIJ , /tiy11tiara bağ!llıkla rate kavuşturan Milli e i • canlı b ııusiyet• rioe örnek. 0 arıık b rl lı.tıJ O)'nac.lıiı ve halk tarafın 
müteessir olmaktanstJ milii ı mize, Bü ük MJ//t;t M eli b lkovi srü;;.el ı ati • ~olund n d n çol: takdir ve ııllı:ışla ksrııla 

C h 
· t h -k · m şhur teme çtci .Surmen•li Hü ııar ntl ma horonu 'ur. 

bünyeyi bozmamak şartile simlıe. um urıye u u g yio Dılaver, o~lu küçük Fahrı Hepıi ayrı ayn bir !kış tu 

Blrgün b•Dnı •ıçı/ıcık 
olan bD10k bir •rNt IHran 

· için nnl •••deH11 ıln•slne 
sıl•blllr. fakat o anlık mıd 
d1 relıhm seni hid/r •• 
"'ralt.,1•c•k olen rlcdın· 
•ırtııın111 mah•ulü oldudua 
unut•• ... 

Günlük h 
ufalt bir kı ;r•tımızda en 

yeni şart ve İcablarlJ intl· metjmize candan bağll/ığı D lııve le kcndı yazıp bestelcd ğı E "ll ıçiodo kalan hororılardaa 
bak etmeliyiz. mızı derin saygı ve şükran· muhtel f Kara oniır. tllrkft etiıı i onra mehalli muıikiden bPhııe 

Orta if:çilerle •Z ,.,:ıkll· /arımızı bu vesile JlfJ bir söylem"ş ve halkın iç•ne • ~n.ııy n devem eden revlılı: Vurıol baR"lama 
w hcyr-caııını tat ioı ç lı•mJitır • Jal.ıirde ba lam cı küçük Hüınü 

/arın gelirlerini göz önünde kere daha Brzeyler hepinizi Kemf'rıçe ve t\lrK lcrdrn tıonra ve nrl.adışlarım miaal verdigiodea 

tutarak bir iki aylıklarm/J sellı nlaflm Karadeniz folklö .. ün.ı en orijıoal HJ. ü tarafınd n ve nek rallora 

C h 
küçük: bay olarıo iştirakıle " Ay 

um uriyet Halk Partisi Merkez kaza kongr 1 ri do d batmad•m•,. IO•kO•il•O fov 
IO 

1 

- 'Batlararı blrde _ M k M- . S d Ahme" Başa- ltalade bir uv ff kiyetlc &öylemif '••it ~• l.-S Milli Şefimis Reiıicıımharumas aç a anır er ar. " lcrd r. 

rnel/1/z. B;: eıı ZllJ'etme· 
rnei<tup dört 

• • 
--

Yurtt•ı 1 
lllıalardaı ~•b 1 lçladıkl ~11 /ımet /nönü kaza idare hegeiine rGn, Yaşar Demirci, Hasan B ğlcmadaa onra KarodeDiz 
y ıı.11111, •• :•ltllr. Anka•• Ömer 5..,,., (reis) c.ıaı gıjoı, Mehmel Pıyade, Hü.· : folklö Dodoo vo halk•• Y•l•Y•I 
lrt•b11ık ı !ılaaamer ıcr:rin Demirel, Hasan Ka- 1 tarzıc doir alakalı izahlarda bulu Sod11ltt•n n cı,,lalclılct•n 

•orarmıı olan erlltl•rının 
sef •/etini kendi htbıhlıdf 
il• 1Psteren bir kardeslnln 
beı on kuruşuna kaıtede 
cek olan lhtıklra rlcdanrn 

btt • •&••l•h• "-- c H p Trabzon merkl'Z. Eqiibojla, Temel Top2loğlıı, '7 h r f d L 091\ala tabaa ...ıle41lJe '- . .. mil fit! mümr.ıd Uklere Ce"·; nan ıp ıı ığa ve uamııiye dair 
O.il blJQt •ul MP.11l1J•· ııı:asa konıreıini akt edtn partı· Omtr E1übağlu , Salim d S d H le • dar!lıır os-llor, maıulor ve guzcl 

.tll 
••trafl ı·ı · d L k '- 1ı k M .,. t er ar. asan o.ıa cı, · 1 L • 

k ••o bir ;
1 

ol• .._"' ı .. bet. ''"" ••g•m• "" ""''K "' il• çe apı • usa ı uran . I'"" o.u uı ••h•y t Tıabzoouo OngrıJ\ tıınıı 1•" bakkuuia buhranlı zomanmJa her ~i!z biraz. Rosim Yılm ~ f'C yedek Ahmet Başaran Teme Ço· bir~c t. b1tlk Gam Baba.: Salimi ıiir 

• .,,ı naııl ıevkedlyor ? 
Eler bu •lçalclığı ,ap• 

cık kadar al,bk bir vicdana 
••hlp iıın Vıtantm dl'le 

cınıttı41n bu mukaddes 
ıre•ntn s/nısine kanlt bir 
bııık saplamıı oldu;unu 
unutma . 

Yurttas 1 

Millt ııferler dıst• detJll. 
ö•ce içte lıazanıl11caktır. 

Dünyanın hiJr milletler/ 
aıer1nde kızıl bir ö1ürn gibi 
dolaı•" fellketlerd~n mil 
timiz/ kurtaracak otan lresant 
1Joıç/1tımıtdlf • Vatan ve 
mlll"tinl dDşüıten her Tü,... 
lcDn vaılfeılnde en bürük 

g•yeıl kendisini mahvetrn/. 
,.cek k•tl•r fed•lıar •iması 
dır. Vatın ve m//lr: tini 11t. 
takçısını soyması degil. 

Bu /resanlık borcumuz 
cu .. uıdur. böyle hareketleri 
derlet/m/z detJil. milletimiz 

,,.,.,,aca/I. Yuıtt•ı biz -~·
reaftı. 

l<cllll Akıta 

Koct •tmiftır. tlahn cc,..ig!t cıe kudretimizi ar l ki U h 1 E "b • l 1 lak, Mu ır Serd r . le 
1 

e h 
1 

l ıtdım etmiş ve B:ıb:ı 
t .. 1 •ıııt.11., asa ı ara t me au og u O S lim co kun ııllı:.ııltr arasında 
••Uf olunaa •tada ıc;tllllaaı tırarı partini" yüks,.k reisi ŞP.• O S" v L c "b f b ••kt f sman umer, nemn c.yu sabn yo gelmiş ve izh r olunan 

e •ıa•l•ıtıe epıırio clı kı,,.ize tarim hiuiyatrnın iblôğına oğla .)abri Daman Osman. ka ıa itlere h t ne umumi arzu ü:r.crır.ıe nltı 1 ir , "u 

btaı11111 lf•ı&ı .~aU1ara •lıaıcııı arar d'kl · · ·ı d ,.. aı Ut cıer 1 errnı sayıı 1 e arz Afiağan 'Ot! Hasan T11hsın 
1

. S ( . 1 M f u l n ve .,.un uzun alkıılıındık 
'falı~ 1 · tyler elleri, izi öperim B h k o" E "b .1 ' ayın reıs , a ta tan 11onra 1t Vural aşağıdaki 

.,... Plaal1on.. · a çe opı mer qcı og u C Ar i y v d .. •••••l blr •llUa daba Konıre R,.isi - . . • a''sı.ı, nac ı ma% ' '"' . or m r ı.iccı folklörü hulasa 
baıaauadakl aubaıe l•llrllaeıl Acıııkat Vihni Can 1 fi• mu'!'essıtlık/e,e: Alı Ke· mal pdik, Şahmcrun 1 rıı~ a eto.ıiştır: 
ler1&11a ,

1 
l•""rlnttırek l•Jrıt. Acıulc t z·1ı . mal Sumer. Haç .m Bülıçe G " hb' t v k Bu ıru.z ı T abzon diyarım bcoiml 

tarlbt 
11 

kur l a ı nı Can .. enç ve ı am •r, ı a · p batııl ta u uıundalı C H. P. Konr,re Baıkanı kapı Omcr Er..·übnğlcr. Cemal JJel:.t<Jş ve qedelc .. alıklara Bu d tlar, bu taşlar r~lıarım b oiaıl 
•Gbla ~lr l• •bl\a. l•llllr.dı · Eqühoğlu. T hı:n Bayrak u 'L t U "' Hnlke yillr.se mrAtır fıarım tenim! 
Tnbıo11-A:k &r taalllleat 

1 
Trabıorı K l b -ı '"'' " ıe mur, 1 t:ı ~P Cno naır. t.ır canı noylcyım tende! 

luadın ,
1 

~••bat lltlıak o,:• C. Konire heyetinin temiz ee ema ı:.gu og u • yuz, Ma taf Sa11c lsr.~aı 1 evlik Vurahıı mı ralarını 
~~::ı..11,'!ıtb :Qıt~';::dll ı. hıtaaı ~•ygalarına R«isicumhurumuıun 1 Vakfikebir Mem•ş, ]ursun A t ş Om r müt kıp kap n perde arkuındaıı 
' 

1 

"' il .. il •Ona!(. eıcklcür/erini iblôz ederim. Özturlc, Ce at Sar l ve mü· 
1 

b eye uz nan ırençlığın kolları 
ıpı •• kOprQlerd 1 lcerlalııde Urnami Kdt' K G d 

1 
k_~::a idare h g tire il l . Al. S a aaıoda bu rm il iz acccyi müs 

"•• kona eQ '• ıp . e e eç O K meuı ı e t'. ı yın , t 1 ., b' L f 
1
_ b. . 1 .recı. \ak Hllıu K mt'r ule.in (rtis}, Ş fJkl',t C '- .. a r \' .. u ve a.& ıhyet c 

•ittir. 8Qodan IO •• , •• btbıecın. aza K 1 . Kar deniz . Alı et z mon Mustafa m•ı~ , Tı fJ/tk y uta .. ha ıpv. rk daşlar1D1 aaboe 
J•tl lnttbabıoa "• idare h.. Ongre eri Ay m , Abd ltalı S o . d aş Qı ındmı ek. b ı evinden 
••rlu iıaatd l•c;llaı, Kaıa k Hoıo.n Top'n, Ş uket Gür· O O l Ş h çıkarmışlardır. 
88 lte h '' ongreleri de geçen tlal ' /sm il Eren ' /smail s.nan ıa • ın ran •ı-.--;.-=_...,,,. __ _.. 

•1ıı~ı Cnctet Ak •J•llot Şe•k ıd~~~larunııda tafıilati . Ta a • SPOR 
Murıtbaa, 0.aaı flJ, Celllıl ıgınıiı 'b' Dl VU· JSaykan. 
flit Yuonı!>tlu il 6-dıyı, Te.. ol gı ı çok alakalı Yedek azklıklara '-/asan Sürmene 
lluae1ı11 K.• • lbrabıın ös au.ııtur B k 
•lttlr. r.aetııaet t•ık\l :;· ıtrd d' l ' u ongrclerde E çin . Sqb~i Alay. Osm n 

k ;; : , h 

h t 1 eo dilekltr hemen Gifoen, Haıan Çelik, Mas 
Koeırec1ea taıeo f U d" t •lllırı •• dlnleJ:~ra DıOmıa ritd or madde üıe tala Komit, Ras ·. Yamak, 

Pl~tı lkraa •clll111ıı •re Ç•J •• Mııı; ~enıherk~ı etaıi,tir . r unur Baql: n oc mfr nes. 
Marıttlşhnlı aa 1 '' Paı tı • -a rukat k ' sillikleJ e Mehmet ince, Arif 
OJlırdın nab:ıa Hllai Kalaç Ytrli nıaUar ' me tep ve Uıun, ŞefJket Karadeni% , 

mOnıı11tll.,r11 llJ@bl•rdıo l~lea t' Paıarından 'h 
1 

ı allı 1 1 
'Y•cı karıılaya .. ak 1 

• Ömer Kult!in, Öm~r C ne/, 
aer odı •Jrı •J • er Q aıal alaıak " derecede ll•ttrlAnnı 

90 
rı ıor•t•ne •• d ve ID\\aıkn Pulatane 

t.ılanmn•tar. rarılt iltifattı uğu takdi d k n ol ' _,. bir ıube a r,.e azalardada kasa idare herrt'nP. 
lonırı llat 17 l çı Dıak Cevrf,t ~~rd r (re;s}. Ha 

tam bu'd•tnndıa •' ceçe bt· İdare he etl ·. ., u '-k B 
ltOtJl ftQrl•lı•ı 1 .,~•eııllltır 1De11illi)d . y erıne ve tnü son n.a%oncı, na1e ı ışnrnı 

•~llllfltrdlı kad l ere •t•iıdaki .. Temel Çolak. 01man Piqa 
•tar •eçillllitlerdir . ar· I de: lırriail Tursarı , Bekir 

' Dullcer oe ytdelt asalıklafa 

Tar.sun Ç ıkır ( eis} Hay. 
dar Öıboy, lı" hmı;t C ve
lek, ı r.'oil. H ndur , lt1 h 
mut Ke/ı lı. Kô.%ım Kul ç. 
Ce l Kar bacak, ve ged k 
a a ıkl ro B hçcl D mırci 
Ömer Aydın, lor h Kıra 
Kıb ' Ça'Uuşoğ u' A i/ Su 
nar, R şen Cwelek 'l1 mu· 
mf'ssi lıkl rl!: Tursun Çakır, 

C lai Karabacak , Haydar 
Öıbag, /smail Hondur, Mas· 
ta/a Sekmen, li Rıza Ceb;, 

. li maç rı 
ldmnogücü : 6 
Doğnnspor : O 
N cmiiiti : 2 
İdruanocağı : 1 

P z ı gQnU Cumburlyet 
tadı ·dıı y pıl a ilk mftçl rıoda 

tı ıu.cw Tu. uJua idaresinde 
ldma gOcll takımı 0-6 ayı ıte 
Do~ao por takımına g llp gel· 
mi~llr. 
H k m Hns yin Gocun fdaresio 
de yepıl8o ıklncl W8Çtn Nro:ıııatl 
idman oc ğı ı-2" ayı ile "ollP 
gel.nlştlr. Her lkl b kem mıo· 

lan ~c.)' l Kil2ei ld re tmlşleıdlt 
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Am rika 
10 milyonluk 
Ordu kuracak 

~~ ~._. 

,. ' 
1 Sovyet Harp 1 

~-- Tebliği -·' 
Üç Şehir 

Y eniyol 

Sosa tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Nivyork 17 ( a. a. ) -
Ruzvelt ve müşavirleri za- Geri ahnd ı 
feri temin edec~k geniş bil'. Moskova 17 ( a , a, ) -

Trabzon - Akç::aba:t golıınun 1+300 - J+OOO 
inci kilometreleri araıınJaki ıoıenln esulı tamirine alt 
( 5704 ) liralılc ktıfi üserinJın 21 1i11 mitltlıtl• "''" 
elcsiltme;e lconaşalmaşt•r. 

Maoaklcat temfoatı (427) lir11 (80) lcııra,tar. 

pfanı bitirmeğe uğraşworlar Bu geceki Sovyet tebliği 
hükümetP. harbin uzun sü- 17 ilk kanun iilnü bütün 
recaği fıkrind,dır . Bunun cephe boyunca muharebeler 
İçinde l Oimilyor.luk bir ordu devam edilmiştir. 

Eksiltme 21-11-91/ l tarihine ıatan ,arıambo ıa11u 
Jaat I j de vtltiget mak11mınd11 to,,l11n11ealc olan Jatmt 
encümenJe gopılactılctır. Keıif oe ıartnameıini ıörmelc. 
iıtigenlerin lıer t i n encıJmen lctılemine oe talip olanların 
muvakkat teminatlarigle meslcıir ıJn ve ıa•tta encü1r1ene kurulması diışfinüyor: harp Kttalarımız kalenin volko 
1"•rttcaatlıuı 1-ıl malzemesi yapan fabrikalar ve nova . petravaki tehir -

gece güodüz çalıştmlacak· lerini geri alı nmııtır . · 
tır. Ruzvelt, ~yan meclisin -
den askerlik yaşımd 21 den 
19 a indirilmesini istemiştir 
böylelikle si/eh altma ab
nacaklarm sayısı 2 milyon 
400 bin artecaktır. 

Japonlann 
Harp bütçesi 

To>}AO 17 ( a. a. ) 
Ayan meclisi 2 milyar 800 
ıniJyon yen tutan harp büt
Çesile 4 milynr 600 ·miJyon 
Yen tutan umumi masraflar 
bütçesini ittifakla kabul et
nıiştir. 

ltalya kôğıt 
Para basıyor 

Roma 17 ( a. a. ) 
Yenid n 500 milyon liretlik 
kağıt para bastırılması ka· 
rıırlaştırılmıştır, Bu tedbiri 
alınmasına ticari zaruretle
rin sebep olduğu bildiriliyor. 

ilan 
Trabsoa ior• dairesinden : 

Açık arhrm• ile p raya çevril•· 
celt gayri menkuluo ne ol•u~u : 

Gayri menlı:uJuıı bulundu~u 
mevki mıhalleai, aokatı, numara111: 

Takdır olunan kıymet: 
inhisarlar mwmura Ali Bölük 

baıa masraf harcı 106 /:ra buı 
paraız itasuıa borçlu Kirıdinar 

m-hallesinclerı Haıan olullarrn 
dan Y:usuf ve Mehmet Birinci 
oğlunrın mezkur mahallede oaki 
oe tapunun Nisan 938 tarih ve J 

K ongreye Davet 
Trabzon O tomobilciler Cemiyetinden : 

30-12-941 Gününe müsadif sall günü aksamı 
saat 20 de cemiyetimizin senelik umum! kongresi icra 
olanacağmdan bütün azanm mezkur saatte cemiyet bi
nası salonunda hazır bulunma/afi ric6 olunur. 

30- Jl-941 Oec~si topl!ln/ısmda nüsabi ekseriyet 
hası! olmaeığı tnktirde .kongre 15-1-1942 perş.-?mbe 
günü gecesine taallük ettirileceği aytJca ilin olunur. 

fçtimaa Davet 
60 rıamaraıında 1cagıtlı oe tam• t 28 Sayılı Fındık T anm Satış Kooperatifinden : 
mı ilr.igı1% lira m•hamınen lcıg "0 11~1 -
melli bfr kıt'a tarla otuz tün Kooperetimlz f., -,T hesap yılt munasebetlyle 
müdJetle ıatıı• çıkarılmıştır . heyeti umumiyeyi 15-12-J-#1 tarih ine müsıdif pau,.. 

Artarmaoıa yıpılaceğı yer, tl!si günü saat 10 da H11l'<evl salonunda içtlmaa davet 
~on, saat : etmiş iseJe ekseriyet hasıl olmadığmdan bir halta te · 
Trabzon icra dairealnde 19-t -ı hlrle 22- 12-941 pazartesi günü saat !Oda toplamlma11 

942 p.uarteıl ıut 16 de kararlastmldığı ilan olunur. 
ı - işbu ırayrlmenkullerin artırma _ _ _ .;;..._._::..._ _____________ _ ____ _ 

~aı lnıuııeal 19 l 2·9"1 tarihinden iti 

tattı. 940·131 No. ile Trabzoa icra ' H ı- • k •ı d•d• 
daıresınııa muayyen numara e a tomırob e Si tme tem 1 1 

ıında berkesin y,Orebflmell Jçia açJJctı r 

UAoda yazılı olanlardan fuJa maJO. Belediye Encümeninden : 
mat almak lıteyenler, ltbu şartna 

meye Vtl 9-iO • 186 doıya numarul.Je On gün müddetle lt.mdit edilen belediye parlcmdalci 
ıı.emurlyeUmize muracaat etmelidir. ha/~mn t;ımf ratm a bu müddet zarfında kimse talip Çlk· 

seyta 3 

Ölçü sahipl~rinin nazarı 
dikkatına 

Belediye Riyasetinde• : 
/ ı göre e • Ölçüler nizamnam Esi•ln 17 el m•dtles ne lbi 

leıinde baskül, kolkantafl. masa ve asm~. ~erızl lTtre. 
tartı alttlerl ( ağ1tlik ölçüsü) tartı, (akıcı otçu.~e~J t 
(lcuru d11neli m addeler ölçüleri) (uzunluk ö/,usu b~~~ 
reler gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan u ku 

3 1 9~2 - - -'-amlnı • · ölçü sahiplerinin •n geç 1- - ?. gunu IHli -rlü ölçü-
dar ayar memurluğuna muracıat edel'lk hll tu b 
/erin cins. boy veya çeker ve mikdırlnl göst~rlr :~~?;, 
namelerden alin ku/Janıklan !leya bulundurdukları u u 

r • O ak A /Jtlyannı· ölçiilerln siliksız ve temız b1r surette me ur dı 
melere mürekkep// kalemle 1azıp 1-1- 942 günDn en 

a mu· engec JI-1 - H2 akşamma k.ıdar ayar memurun
1 

l 
k -:.; dı a mı afi rac11atia kayıt ettirmeleri ve muracaat llyl l 

ltizumu ve almıyanlar hakkmda kaUuni talcitıt Y':' ı· 
cağı ehemmiyetle ilan olunE_r. 1-

Orta okul mezunu gençler 
Jandarma Gedikli Erbaşı olunuz· 

Orta okul m ezualarmdan jandarma gedikli erbıı 
okuluna talebe almacak. 

Jandarma ren~J komutanhtıadaa : dır· 
1 - Okulı ıtrdlktea itlbarea iki buç1ı1k ıent ıoarı jaD ti 

1 ... ltk ı.tıoıe a ma eedlkll ~vuı11 olmak H 17at umaatla ., .. r k 
gOrmek Osere ortı okul mızaalarıadaa ıonano Jıodıırmı •J· 
diaı b11la11mııtır. u 

2 - Gedikli okulunu munftaktyıtle bltlreolıre kaau• • ~ 
clbiace lıtı beclell ile (5") Ura YerllHok Ye tıısmetJerlH dete 
edenler (134) liraya kadar mut alıblleceklttrdlr. 

a - lıtıklllerdt• aranın şartlarla okula ıtrmık. ıtej ~ ~ 
lrt l11bat almak •e ıoaoıın kaydedllmtk lıU1ealerlo bulH ut. 

t 9'ertk mı· tarı mabıllerJa jıadarma komut1alıklarıoa mnraue 
Jandarma ııdikli erbaıı oluauı . 

Lise tabılllııe denm edeml7ecek. hıyatıaııı t11aaıeık ~e 
bir taraftan da aakerllk. bls1eıtlal eorecıkalofl JıodarmıJ• i . 
11tUIQ 1ası111m. 

1 
,. lngiUz harp 

Masrafları 
2· Artırmaya leUrlk için yukarıda d - d · I b ' ••.J.J ı l 'A b k ı.Jğ 

,aıılı kıymetin ytısde yedtbuçuk ı m a ıgm an ış n lf ay muuuetıe p;JZar ıya lf8 ııuı tn· S4 lira mub11aeut ıhrauuı . Dl 
.ı.tıı'ıauado poy veya miııt ~lr BuıkaAlll dan taliplerin cuma ve salt günleri belediye encümenine Bu miktar dOrt ıHe soarı 64, dört ıHra 74, dOrt t. •:.ı. 

Lem .ıal mektubu tHdl edılecekth(l2') / · ı ı:. / Sıl lira olur On iki ıitDeJi bltb~lktta IODrt ~lımıt 

ltl baçuk HH içinde j,ndarmı itllkll çuuşu o ur 

17 ( s. lpotek uhlbl alacaklılarla diğer t muracaatıafl lıan oıunur. •~arı · 
Londra a. a . - ı!Akda.ıiarm ve ırwa.k hakkı eahlp .1 -, ma11 lıter1ealı b• •uhuıeıııt 114 llra1a kad.r çıkar · ol· 

Maliye nazırı avam kame leıınıogayrtmenkul tlıerindeki hakla re• • R~! HDkQmet9e lfJilrlllr, ullenlıle blrlllde jaadarmı tartk 
rasınd bu yılın harp mas rıoı buıuaile fili ve masrafa dair - . .. . . . ~ !anadaki koautH H 'lerlntle ikamet etltillnlala. 

1 r cılaa lıldlalanoı tıbıı lllıttarlhlu.deD ş h . K l A b rafları için bir milyar agi 
12 ıb~ tıare.ıı oobee ırttıt ıçınd• evrakı e ır u u u Her rütbe ve hizmet senesinde alacajınız ra••t: liralık yeni bir kred_i ~ç•!: mlhbJMerlle birlikte mem.ıırlyetlmJ l J Tımdlt 

d t k ıe tıltdlrmelerl icap eder. akli hal 

1 
1. Temdit 2. Temtl t .:.. ınasıoı istemit ve emış ır ı· dil hakları u.pu atcilil• ubıt olma : : :' • 

Şimdiye kadar yapılan harp :~~l: ·:~r!::ell.ııin paylqmuınduı Lo k a n ta 
51 

i c i 5 i - ... = 
ınasr flarının tutarı 8 mil· , Goeterileıı gllnde artırmaya - .!! = - - 3 "il i 
Yar 300 milyar İngiliz lira· .,,,, •• odenl"' •«•nna ,., ...... ,...,. ~ {!. ~ i! ~ {!. .,. :: 
1tnı bulmuştur. ;~•m.;>:.;:,,1~;"::~,,':'·1:~1 :!::! L L. L . L. L. L. ~ it" 

Son günlerin hrırp maırafı ıd ve lUbar olu.nurlar. Gd. oıvut 10 40 10 45 10 ~o 10 
aünde 11 milyon 750 bin 6 Tayin edileu zamanda ırayrl Her bakımdan üstünlük arzeden Lokanta- 11':. co li u 15 60 ıs 6J 
• n.ealuıl tlç defa baiırdı.tı.aıı 10nra ,. lıtçıv•f " ~ ~~ 

2
0 75 İngiliz lirasına çıkmıştır • •n \Ok artıraıa !hale edJllr ancak 1 mız, bilhassa yemeklerinin nefaseti, sevis- 1 .. bııçnuı 20 60 20 85 20 10 40 120 

Bunun 9 milyonu cephe ' utırma bedeli mllhamen !uymeUn Baı aedlkll 25 15 ao 85 35 90 
) llıd• yelmlt beşiıu bıılmu ve7a lerdeki intizamı , y e o i açılan t e m i z 1 ..uuaıı 

geri kalanı da diğer harp ._tıı iıtoyewıı alacquıa rııclıan.I olu 1 Buadaıa bıtka btr nertflt lıtlbdam ecllllrlırteaiı 
Servisleri için harcanıyor . dlAor alacaklılar bu!u.ııupta bedel Sa J O n} a r i 1 e U m U m a 8 Ç 1 K t 1 r. ~ lir l b .. 11 tlt alırsıa&I· 

bunlıllln o gayri ma.ııkul ile teJl)jn aınca '' peıla oluık ayda lT • aıe e.e 
Masraflar bütçe tahmin- edıımıı aıea.k.larlAUl mecmuund&D ' 

1 
Diğer maddi iıtifadeleriniz ıunlarclar: bar 

lerini aşmı•tır ' Hükumet .ulaya çıkmaua in çok artıraııın E 1 k h 1 b k muclblıc• • 
Y t.ubhl1dl1 bakı ka.tmak ü.zera artırma y ere muntazam ve ÇO 850p 1 1 - Koııdlalze V1 ılltnllt barcırı H\llU o!JU18dl 7. 

Yeni kıymetleri ted.ıvüle 10 glln daha temdl' va 10 inci 111ıı11 Clllh Terlltr .•• barcırıb dnlet dımlr VI dea.llJ 

çıkaracaktır . Vergi mükel· 1y0a:,~a=::ı~:m:::~:e~~a:'b~;:; 1 olarak yemek go•• nder·ııı•r 1 mtvkl D1trlatlen attap olunur. ta oi.alall· 
leftcrj • bu kıymetleri ıahn • • :~ - Ço011klıruıu terclbaa J. ıtdlkll h11ır~• 0~ .. 

11 
er'""aıı dıı.-aklıların o ga7rl menkııl Ue temın paıı• • 

alabilec~kler • biriken para- ... umıv aleaklarıııın mecmuundaıı fwa 1 dı· 111.ecca11ıa okutharulur vı slzlA ıtbl jıad11•• 
larını muvakkaten yatırdık· ya tıkmak tarUJe, in çok artırana Muhterem müşterilerimizin olurlar. tt D ıonıa ıJn· 
lar ı bu kıymetlerle ileride •bal• edJfü. iJOyle bir bedel elde L k d h l 3 - Gedikli erbıf olarak oaaltı seae blııae • arı ıralır-
vasıt h vergilerini ödeyebi . talebi dllıor d et --
leceklerdir. 8 Gayrİ menkal keodldne ihale kafacaklarmı temin ederiz . 3-8 ADii ıon aldıtıaıs ult maaf Ourladea dlftr ''okttdt yedffr , 

Jdllme.uo ihale yapılmaı. ve 11tıf O antamız 8Q er SUret e mem- ~ iırllDll 300 lira mlk&fat ahnıaız 20 111 blım.Uıa1 IO ·-•rları 

..__,:a::ıı:._.....;, _______ I uJuaaıı 1t1ıu.. derhal v~ya verilen &lbi tekıQ.t IBHfl ılıraıaıı Ayrıca da 500 lifi m lOJ Ura ulır. 
llaa n wllhlet içinde parayı vermuelhale ~!!!!!~~~~~~m~~~~25!•~cmıal~!!~--!!~~a!!•~·!!!!!-~!!!·-!!~~~ tlli JlflDlll hizmette tamamlaraanıı bu mQkafat kararı foa!::oluııarak keııdaid.eıı e1'veln _ 

1'r"bzo S lh h k k h fClkuk tekillte bulu.n&n.k..lmae arzetmı, O H A L D E ; mQrae1ıt 
klmıteıncıen : 

0 

• •· e a ma.a raıı 0 
u.r1& o.aı ı - 811hıadutoouı mahal o •• ır • t kip ve latıç .. n u u u •· lda"a bed 11 ı "' ı D ş •• k •• G •• k il j d mı '""omıtıoıDI 

MUadd P. 'l'. T. ldıııres:ncıo ~u:uu~ h~ıı:anm 7a :ıın vm:die: ma r • U ru o su ~ e114tıek matbu tıtldıyı doldıırup muameleılıl 1 
fzafeton nvukat Feyzi Uysal la· le artırmaya 9ıkanJıp eıı çok: ubraııa elllrlafı. · 

1 

er okula•· 
rafıodnn mQdcteııleyh zcnos ffift · bale edilir. ilci Jh&Je araıtnd.a.ki fark Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı :.ı - GOaderlleoettolı .. 1atıaınııdıkl jHd•o'ı11acı)Ulllll • 
halle iade ko!cı oğlu aokrığındı 'uıgııçea gttnler lçl.n y1l%de 5 ter. dil k j •adarmı erl 
8 Nrı,lu horıede b bnsı mehmet hvıap olucana kfaiz ve dlier zarar -, Cumarteıi ve Pazar günlerinden maada her gün saat• da 6 11 tıllm H terbtre • ere da f0 oubışı 
B lib ı,, ayrıca b!lkme hacet kalm-ı... .• 111 !! 3 - Buadaa uara terllecetfalı talim .lntallD lacık H iki 1 

c obulut yaıııoda mukim -..... ' 19 k d d k h 1 t ra oobıt• o mıınurlyeUmizeo.e alıcıdan taball olunaı 17 den a a ar milracaat e ece asta arı kar1u11da 6 11 daha 7etlştlrlldlk H ıon kt11td ve b6J · 
Yusuf iızetlln c:ıobulot aleyhine madde mıs) Z SOKAKTAKi" b , d Ura maatı " 14 llra lıte ~edeline hık k11aaıcı blı•et ecl• 
ikame PYledltl 913 kuruş ala Gayri meıakul 1ukarda göalerihın U UN muayene aneaın e lece verUeoetlalı IJlr jıo~arma karakoluıdı a af Cak davasında mQddealoyhe 19 1·942 Trabaoıı lcıa dalreııl oduında 
ilanen tebllğut 1era kılıc:mış .,6 lobullll.a ve ı-,Oatertlen artırma ıartna muayene ve tedavi eder • celulolı • k hf ••t tder11alı 
IDllbkeaıeye gelmemiş kaourıl meal diJrnlade Nlılal'atı lllıı olnDor llDD*• z:•~~lf.3Dm:a•• - ' - Dotr•; 9Alatka• "' aamual: olara d ;., 18H • kendi 
bir veki

1 

de gol deı aıemış oı. J. iedlkll erbıt okuluna ıetırlltce H ora 1 tarı verdlllalı 
dueund .. u uanen gıyap kararının Mag" aza ı·car artırması .... ıa•ll .. , ... bedelimi .,.,.k, okaıup tmtlb~ .......... teb•ıeıoo ve muhııkeınenın 28 takdirde (Jao•arıaa Oedlk.11 Çnut•) olıoakııaıı. 
1-~M2 per~erube snat 9ıe lsllklne N c· · tıaıs U lira olıoattır. 
kor r il f ı 0

• ıntı Sabık icar bedıli Sonelifi Muvakkit tem.inala tı ver m ş o duQundnn mu· 1 i r a lc .. r u 
1 

Aaktrlltlnld Jaadaraıtlı rapıaıı. 
mail yhlo Yevmi meıkQrde gel Me•leket otıaetlalıl Jaaclırmadı f6rOaDı • 
lnedlQt •eJabut vektll kanunu 81 Mataza 4i bi.- •en• alta ay als 
gOııd~rmed•Qı t k.llrde bir daha 

41
- 45 

'' 90 bir tene be~ •J ~5 f lla 675 
maakemoye kııl-ıul olunmaya Vilayet daimi enclimeninden : " 
C!\Qı dtıetıe gıyap karar1nın y le d 
t"bll"' k 

0 11 a ciaa ve aabılc bedelleri yasılı buluHa Hu1aai muhHHbeaiD mlihittia .. hılleei yeai M• " " mn aınıaa knim olmak: 1ı: k.t 1t· 
Uzrı k fi t a • 

1 aıo"azalarua l&. iralaaı 21 iİla müddetle artırm•a• 9ıkanl•ıttar. 24 - 12-9'1 tarihiae çatan pl'fa• 
Olunur.ey JI KDZila ile llAa be Iİhıü IHt 15 de viJlyet makamıatia toplaaaoık e1aa tlai•I IHlaeada iulelerl J•ptlaeıktn•. iıtekJlJerill 

•nk.Qr ıtın vı ıaatta eııellm•D• •ıuaoaatlara, ş-. .... 

YURDDAŞ: 
Birikmiı paralarıaı elinde tutma. Bankalara 
1atarkiuin. Ve iflı ilerimiz iellflUÜD • 



19 11n• ~anwn 1M1 
Tenıreı •!'(!• 4 

Kazanç vergisinden borçlu olanlar 
Makellefüı lıml lıhtaıllHl Kıpu 

---.-u-Aıautcıu MHkll ı ı, ı Mo. lrıdı • Nlı 
/ık Pıtı M - ~ Ibrahla Bıt1111 A ıydıo U:i11flrbaa• S2-l 96 16 ~~ 

Dnrlf O: Sıbıhlltla Yafllboy D.-aır•eodere Oejlr••••l 615-1 61 45 25 
fteaıl Tutberk AJYllJl Ktmtraltı 1'a~ııUye aırdnat 6 17 1!8 45 
Alt RıH Çıtır llk. Pıta Mıydın Huda demir 6-4 l 68 20 
Fethi Karala Çarfı Denlfall Kı.ıad11ra tamlrclıl 7 4 29 20 
R•tlt Boıaa AJnııl Terıtıır .. 8 9 i6 20 
Raaıa Uatıotlu lak. Pıtı .Meraı Uıtlk tıairolıl 11-6 71 94 20 
ledrl AlparıJaa ,, Eavık Kıhnhaae 257 9 99 35 
I~••• Mir " oamrak , 41 ıı 24 as 
Salt otla Kenaa Ça " Enak Çlllaıtr 175 8 88 80 
Meclt Oıtr 1 {'' Yeoleaınl T11aaflJHI 27 147 00 45 

D E F T E 1 ·Pıtı Gllmrlk Fırıncı g.tadtllk G. 11fı ıox ıo 

Kahılll ikamet ve tfcare~ı D A R L 1 K T A N : 

hakkmda 
KllHf 

:ı" 04 
12 81 
8 05 

H 
86 

1 95 
1G 19 
ı ıo 
1 93 

2 ~· ts6 ıs 
• 00 

Bubraa 
4t 81 
2 57 
1 61 

7 
17 
Si 

3 o• 
70 
79 
61 

18 23 
iO 

F. ~aa 
o 
o 
o 
8 

21 
.Ct 

g 80 
87 
98 
66 
o 

10 

ilan 
Cez11 
4 a3 
:ıl 1'1 
1 .. , 

7 
18 
4 .. 

1 30 
76 
o 

58 
Okaroe 
!~ 20 

ihbar. 
No. 

3t=:r9 ,._, 
6-19 
7-•6 

22-46 
JG-46 
6-46 

·-" 1--46 
ı--46 

8 ikinci 
50 13.4 

s ..... 
iH .. 
93' 
140 
., 
,, 
" ., 
" .. 

9H 
94 o 

Mıtr11h Ytrgllırdtn tub f~ ~rı mıç~•l bulanın Jukarıdn lılmlırl 111ıh on iki şıbrs aamıaa tarh 0Ju.111n vergiler lılmltrl lllıaaındı gOıteriJ•lttir. 
tıkdlrdt katfytt ktabtcleoıtl na: ~~:nu'r~lt Otl• keaaaıa Hrılıl işbu lJAu takip etlın gQndtn ltlbırta 15 IOD lçlııdt te•Jlı etlllaetll&l 'fe dlter il mUkellefde 30 1Uo ıaıfıolla itlr11 etmedikleri 

Mltell•tfs ıdı ı:ıpu 
llılll Ba1kal Mıllıllt1I MHkit 1 f l No. Iradı 
.A.ll Kalyoıııu ltk. Pıtı - Enak .Fmncı 297 'i-i 79 
Klıı• Şahin Çarıı Sıbzt p1111n Seb11cl 13 1 18 
HD117I• Şaila •• 2 56 
01 ... D a. ı.. Kıaıııı t " ·' 6 
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Lul ı·le temı"n edilmiı alcalarıaıo 
.. ıiDi alıoafımdaa eakiaiola bültm6 
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