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Divan edebiyati gecesı 
Jkinclteşrinin 26 mcı ça:şa~bı 

'- t günü alcşamı Halkevinde bır d;an_ 
edebiyatı gecesi yapılacaktır. Hal evı 

Yakında Halkevi Ost 
salonunda alafranga sazla j 
bir aile toplantısı yapılacak 
ve çok g üze 1 bir gece ı 
geçirilecektir. 

l . lı . · -' ·r devir za· -.... 7 bu edebıyat gece erını uevı . ktlr 
~ ~ manımıza kadar devam etflrece '.) 
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Haftada lkl defa cıkat 

o;;;-

( ' 
1 Alman Harp 1 

\.:_ Tebliği - J 

Şark, Garp 
ve Libyada 

Büyük Millet l\(leclisinde 

Asker/ık Kanununda Değişik
l ık le r . Yapıldı .. 

muharebeler Ankara - 21 ( A. A.) üzerinde geçen müzakereler kanunununun 68 inci mad-
Meclis buiün Rafet Canite den sonra kabul etmiş ve desine bir fikre ilavesine 

devam ediyor zin reisliğinde toplanmış ' yeni 61 inci madde proje· dair olan kanun ia!1ıhasının 
Berlin _ 21 ( a. a. ) 1111 sayılı askerlik kanunu sini encümene geri vermiştir birinci müzakeresini yapmıı 

Donetz havzaıında ve cep· nun 39 ve 61 maddeıini Bundan sonra meclis ruz ve paz~rtesi günü toplan-
heain merke• keıı"minde cer- degw işteren kanun layıhaaını namesinde ~ bulunan Milli d l 

... k mak üzere ağı mıştır. Y~ e~n mu~nb~u~ y_e_n=i=3=9=u-n=c-u~m=a=d=d~9=ı=n=~==~M~~6~d=a=fa=· a==m=b="k=e=l:~;f;k;r;i==a=n~~=- ~~-~=- ~=~-~~·--~= 
'Jerlemeler olmuttur. Lenin- d 
ırat önnnde düımanın çıkıt y . . e Vapurumuz da Libya o teıebbüıleri AJman müdafa en 1 C 
••ınıo ateıile kırılmııtır. k B Hareket 

Bfritanya ıahil önünde Torpı·ııenere atmıs.. Devam ediyor Itri hücumpotlanmız biri 

90oo tonilatoluk ıabrınç ge Ankara 21 ( A. A. ) - lıtanbul . limanına ba~lı Londra - 21 . ( a. a. ) 
lllİıi olmak özere iki ticaret 550 ton:uk Yenice vapurunun Burga:zdan lstanbula gelır- Londra selahiyettar mabfil
~ıpuru batırmıılardır. Diger ken Vasilik•• açıklarında torpillenerek =-~battığı haber !erinden bildirdiğine iÖre 
•lci remiye daha iıabetler alınmııtır. Libyada a!Skeri harekat de
olaıuttur. bunlarında batmıı ~~~~-------;:--:V:-:-------d--;-ı vem etmektedir~. Fakat bü· 
oıaıa11 muhtemeldir . diter Alman eygan yük meydan muharebesi 
bir gece lariliı ıeri hücum· N' . k henüz başlamamııtır. hare-
Potlarıle bir çarpıtma ol- Hamleleri ıçın çı mış kit devam ediyoraa da ıenit 
.. Uftur. musademe neliceıin- Berlin 21 ( a. a. ) - Ya- ölçüde değildir. 

Yeri i San' atlar 
B .. 3 4 liraya alı· lktiıat Vekaleiinin tarihi u gun - t 

esaslara ve tetkilc.lere da· cağımı fani/ayı bu •ana 
· ı bb .. 1ı • sahiplerinden. ~5. kuruş~ 

yanan güze teşe us en tedarik edebibrsrnız. Ve me 
ve faal hareketleri her gün tinlliinden asla şüphe "ede~ 
biraz daha genişliyerek iler- b unku 

l mezslniz. Zaten ug /iyor zaman ve şart arın . d . · eşyalarının 
k k pıyasa a gIYım 

mühitlerinden aytrtlığı üçü her nevinin metinliğinden 
sanatlaı ı daha zarif ve .-e· şüphe etmemeğe imkan 
rimli inkişaf halinde avdet yoktur. ıOO _ J20 kuruşa 
etmiş görüyoruz. Zengin ve aldığımz çorapları iki defa 
itibarlı bir tarihi olan do· olarak kul/anam!Yorsunuz. 
kumacılığm da Trabzonda Sag·t.am ucuz fanila. don 

· t' ' · nler ilerlediğini memaumye ıe ve çorap almak ı stıye 
görmekteyiz. Dün ikdisat ve bu neviden qümrükten 
müdüründen aldığımız lza· geçme mallardan b~na~:~ 
hatta iplik tevziatmm çoğal· bıkıp usanan/ar yerlı do 
tılac~ğım öğrendik. macılarımıza muracaat et-

İktisat vekaleti bir ma· f,.!S!_!in~le:!r:_. -----7.7---
kine sahibine ayda iki paket Necmiati gençlik 
iplik veri,or. Bu iki paket kulübünde müsamedre 
iplıltten 50 tane Fanila çı- NecmUltl; 

2
eoçlik kulobno; 

klfor fanila. ç:ırap ve sai- inklltbıaı tea'ldell dbu a::;ıa 
reyi en sağlam ~bir mal o 1ınl kulüp • binasın 8 z tı nk· 
/arak. veren sanat sahibi bir programla memleıcet b 1 ve· 

Ierloe çaylı bir musamere 
vatandaılar yün ipliklere rllecektlr. oi 
daha faz/asile k"v':'ştuğu Paıar 2nnn akşamı :iıe-

lh i k l program kulDp azaları ye 
gün t yacı arsı amay• lerine tekrarlanıcaktır . 
mu ~il ff a/c. olacak/ardır. l..!~=...:=~==::::::::==--:ı=;-de bir Alman hücumpotu Şiddetlenmiş rı reımi bir kaynaktan bil· 

ciddi ha .. ra oifamıt ve liman Londra ıı _ ( a. 11• ) diriliyor: Berlindeki umumi 
•izında batmııtır. Salahiyetli Londra kaynak mütaleaye Köre ' ieneral 

Afrika da Alman - h b Veygand tekaüt edilmit ıi 
ltalyan m··'--bil hicumu de- /arına gelen en son a er- • k d . k 

A 1 ----- 1 Okurları mu: ne diyor-' 
Teşekkür ve bir me iyatı n 

1 · b I Bu ne insafsızhk · 1 n t İ 0 0 r 1 Kabule almak için dört gMün· UIUI • /ere göre rus cephesinde yaıi er inı eğiıtırme yo. 
•am etmektedir. Tayyarele· vulokolank v• tulı kesimle- lunda Franıız hükumetinin Yirmi yı/Janberi miclesinJın 
rimiz Libya Ye Mııır huda takip ettiği ıiyaıete ait bir ha.ta iir ıniştem oarclı, guttu;a 
dunda tank toplantılannı rinde sürekli muharebeler tedbirdir. Bu hususta baı· lıer lokma; mitlesine saplanan 
Ye otomobilleri daiıtmıtlar· olmuştur. Rostof'a doğru kalarının vaziyet alma11na bir süniı1 halirıde onıı ız.tıroplar 
dır. Hava muharebelerinde da alman hamlesi şiddetli lilzum yoktur • Eıaun hu v~çajlar. içi11de kıur1111JmgorJa. 
diiıman dört tayyare i'ayb ve /iJ$//asız olarak devam meaele bakkıadaki tafailit Maayeneler, iliçlar. teJavil11r 
~tmittir • etm~/ctedir. ve sebeplerin Viıi .hükfıme. onun utrrabırıa deoamlı bir şifd 

tince neıredilen muhtelif ve tesir yapamıyor hastalıit hiç 

Fındık Pl•yasal!)rı tebliğlerle kafi derecede olmana durdrıramıgo·du. Teıhis 
U izah olunduğu kayıt edil- konmuı. kati tedauinin ameli

yatla mümkün olduiu anlaşıl· F 1 •• k 1 • b ki • mektedir. Bundan baıka şu mışdı, fakat ameliyat ? , • Has · iat arın yu se mesı e enıyor cihet de tebaruz ettiriliyor t;Jml:Z işte bıı11cı raıı olamıyor, 
Bir bıftıd111berl fındık Bu hafta clnr kaulardıo ki : Vatana büyük hizmetler bir türlü karar oeremiyordul .. 

PIJ111larıadakl r,a11nktat dur- ve lıkelelerdıa ply111mı11 lOO yapmıı bir askerin 75 yaşı /ztrraplı yıllar birbirini ko
&unluk ••ta• ıtaektıdlr · bin kilo kadar kabuklu fındık na geldikten ıonra yerine ualadıkça ve 011cüiünün muka-

.A.lıkıdu mıllafilerle Jlptatı .ıelmlş lsede dQa Ye bu20a bor daha genç birinin getirilme- meti asaltlılcça haıtalık bu/cısını 
llUı tıtkiklerlle Tuaı Hllrloiı Hda yarııı 11tılmıştır. Stokculaı ıine hiç de hayret etmemek artırıyordu . Onu ıo• "•fa kıg· 
1•kındı doaıcıtı H ihracatın ve 11tıcıl11 flJatluı dOtOrme· lizımdır. Huıusile ki, lagi · metıi operatör e1cr hadaıeımirin 
dıba ıl1ade mDtkllleıecetl JD· mek l~ln ltlaa ile hareket ıt · liıler general Veyıanddan başhekimi Abdullale Zaralıoğluna 
ıQadın bu muvakkat dıırauo. mektedlrler: daha' genç olan genelkur. ıetirdim. Çok ince bir muag•n•· h:ıa..o llerl ıılı.Jlıt '6Jlıamekte- Bıı gQo boraa.la ••btellf ı · t ı - d 

may baıkanlarım değiştire den sonra ame ıya unmun ez ilr. M.ımafi bu aeaekl rekolte . mııatell kabuklıı faodıtlar fı01 • le .J dd le ·
1 ·ı rek daha genç birini tayın ıırar etti, artı u.er e çe ı mu ~lllıa 11 01111111 H ba gQoe kuruoı n blrml gQo içinde etmegvı• muvafık görmü1ılerdir hale ıetmişdi, dü,üntlük ve ka . 11.ıclar 1arıııııa 1ıkııı bir mık.ta ılıcıona tıtedfA>l npura yllkle · v 

• rar uerdik. rıaıa 11talm111 H kooperatlflo mek flltlll İf fıadıklar da fOp C' ~ 
llıdabıle m11bı111tı flıtıaa 1a· Trabzon ııo kuuoı kadar ... ınuyet 12-11-941 perıembe türıü 
••tm111 fındık pl111ılarıoın tıO tılmııtır. Maçka 18 _ (Hususi) amelijut gaprlaçalcciı, o tün has· 
karuıtıa •talı lilltme1ece2ı Plyuıaıa 1ık11elm11lae ID· llslen Rize vilayeti ha/km . tahaneıe çıkdrm. Ameligatuı fı•· 

...!_•DdUoll kınnUı Yitmektedir tlzır edilmektedir. cesi her c•phesile beni çok ıa· 

Yardım sevenler 
Y•rdımsevenleı cemiyeti 

dü11 öğlttlen soıara Partide 
re/6 bayan Mellh11t Sezme
nin riyasetinde toplanmış 
re f•aliyetc · geçilmesine 
dair müzakereler olmuş ve 
kararlar ittihaz edilmilfir. 

Cemiyet menfaatine ve· 
rllecek yilbaıı balosunun da 
h11z1tlıkl11rına başlanmıştır. 

Bu toplantıd• Parti rti· 
slmiz illi Rıza lsıl da hazir 
bulunmuştur. 

Yardım sev•nler cemiyeti 
muhtelif surette harırlt g•y
ret ve harekıtler/11 temin 
edea41 varidatı çok fakir 
ve çıplak rıtandaşlarm 6e
f aletten kurt11rılm11sıoa has
redecektir, 

Cemiyetla idare heyetini 
teıkll •den ıehrlmizl11 ta· 
mnmıı muhterem b•r•n· 
/arı ilk h•mle olarak aza 
lcıydlnı b11ıımıılırd1rl 

Veyvel ne diyor: 
Londra 21 - ( a. 11. ) 

Hindistan Başkum11ndam 
general Veyvel büyük petrol 
harbinin 942de cıreyan ede 
ceği kan11atindedlr. 

Generale göre harp sa· 
hası Kafkasya, lran. Irak 
re Suıiye bölgesini ihtiva 
edecektir. Bu mücad•le için 
mühim haz1rhklar yapılmak· 
tadır ve muhasemat başlar 
başlamaz Britanya kuvvet 
/eri Rus müttffiklerile bir· 
likte harp edecektir. 

Fransızlara : 
hazır ol I 
Londra 21 - ( a. a. ) 

Londra radyosu Fransız 
milletine hitaben bir mesaj 
neşrederek müttefikler ta
r aftndan yapılacak istill 
saatinde hazır bulunm1J4a 
dlvıl etmi1tır. 

dan olup bir müddet eyvel kından alcikador edigor, bana 
Of k~zaıı maliye t•hsildar· oaz.ife oe mıcbıırigetler tahmil 
lığından nakle11 Maç/caya ıdiyortlu, hu itibari• h•g•can 
gelen v• vazifesine aylar- içirıdegtl.lm. Bir amıliga t gör mık 
danberi devam eden kaza cırrcurırıu otedınheri taııgordum. 
m•liye tahsıldari tahminen hem ha cırnma gerfot ıetirmılt. 
30 yaşlarında (mehmei) 16 itam dı hastamın ganındc ha· 

ci günü 17 ci güne bağ- lunmalc ıuretiıle on ... iç lcuv
lıyan 2 inci tt!ırlnde gece· oetlerini artırmak düıinc .. il• 
leyin /tfaçkamn Kunaka kö- mulıtırem •peratörün mıiHadc-

..ı k l .. ,d.. "/ ıir.i rica ettim. Alaka cıe lı•ı•· Yünue urıun a o,, uru - . LfJ 
ca .ımın samimi ıcheplıri•ı u • müştür. L- -k. L' 
Jıgi içi:ı bu urz.umıı uugu uır 

Cinayetin devlet parasma nuaket .,e ıe/lt.atla kaba/ etıi. 
e/ atmak emelile mi veya Saat TT-12 arasında tılıır
b11şka bir maksada mebnimi darken hiaılı ameligat ,salonana 
ikama cür'et olunduğu şim· ıirmiı hulanugordıık. Her taraf, 
dilik malüm. bulunmamak- bemhegar •• tcrtemir, hasta •a· 
tadır. Mahalli vak'aya kaza lcıcıler pan.umancılar operatörün 
Cumhuriyet Müddeiumumisi emrine hazır '" amcligat için 
jandarma Komutam bugün lüzumlu her ıey ihtimamlı bir 
hareket eylemişlerdir. Bu ıekitde gerlerİRI konulmuı, ••. 
itibarla cinayetin sırrı halen fonda ruhani bir sesıizlilc Hrl .. 
kapali bulunduğu gibi dev Hasta gelmiı, masaga ıatırıl. 
/et parasımn aşırtltp aşırt/. ·mı~ tır, ameliyat ha,Lıyor,Zan•ıtui 
madı41 bundan sonra anla· ;;neleri; ıerlerilli hiça;a bırak.. 
şılacakt1r. Katilden dolayı dıkJarı aaJa drıgduaum lıegecan. 
Konaka köyi'.uden biti$i zan çok 6ügük.dı1. fakat ameligatuı; 
•ltmda tutulm•ktad1r. fok kıgmetli operatiiriieuitliln fte. 

6 da O• %ılc oe ihtimamlı ellerinJ,., •u- •enberi ıabalılorı ıaakt. "abrika· 
[ez 11~ vt,,.,.1.-.,ada ı I . oaff.lt.igetl• )ond ırecejiıte oe Her hangı-

hastanıa ,ifaga lcauaıacajına l~ra b~~· "·günü kobıık 
emindim, huna ratmen kötü llıti- sın• gkı 

1
'n

1
• ..garlar. f gi 

•allertlen. ı•uamu agıklıgıımı· otrece er' ~ le ğıp 
aatma patıara kadar kabu tg7ı dett ıorılı.ım. satmıgorlar.Akşamlaıı saa hL-Ben; iu ilıtimallerle hcrtıhcr l e wp· 
ıonra kabaklar doJt arın . bir tara/dan ameligati takip el· p ar geftyor 

mele, cliğer tara/dan ha.tamın ların eoine iicligor. ':/ iir/erce 
maneoigatile mesıul almak •• fahrilcaların lcapaıu~/:ı r sonra 

halle dol•. Bir '?u e
60 

uııl 
güzümin manzara karşrs111da.al- kapu açılıgorki jO - çu 
dılı çebrl mirniklerle orıu ürküt- lcab•k. l k k buk 
meme/c hiı "' -.ae:.chariıctleri Sor•yoruz bir haf ta ı 0 

içinde bocal•rkerı batın açılmış nerecle ? lı, !da· 
mftle oe bcı;ırıalcl•r dış;;riga Yine alcşam Ja ta rt 0 

alınmııdı. fam bir nıuelc. Saal 6-6.5 al:~ 
Yıllardanberi t•biatın mide- k kt n ~eçer 

ıııeda U:zunso a a . kabuk. 
den bajırıafıı açiııı gold• pı1s bir evin birine bir arabadum br.ı 
küllü bıla lcesil11t.iı olan '" ıdına ôeşanıyor, ar•hacıya st•r g~ldi 
ilıer tlenilen h• gol /cesan eşklga, kabuk lıanii fabrikatlan ne ya~ 
,Imdi [ Aidull•h Zar11lıejlu,.•n Sana nt, · 

Aldıtım cevap : d kabukların 
parmakl•rı arasında oe ıon de· pacalcsın / Bir kııı . a Arabamn 
.. indedir ... Ameliyat devam edi· boıanması.aı beklef'K mukagad• 
ror, miiıı; bazırıaıa başka ta- peşini takip ede~• ke çuvtJlları 
rafdan gol oer.likten ıonui batın bir fahrikaga gı_dd_e fa brikanı• 
lcapatılııor. J,. ın üıt tiilciş ıof- teslim ettijini ıor um , I Çuual 

. . 1irJitn· l hasına kadar i•lmiJtirl Bu es- gaaıhanuıne k ahını a • 
. J' yo ccv naJıı doktor h•fi/ ıesle yurt kabuk ute ı~, fsıılık I 

şıırkılcrı okumalcda, htısta dok· Jım . Bu ne ı~so naıari dik· ~ 
,. Ihsan Qülteki Alôkatl~r arm H. Akşit 

katini çekerız. ------arhaı 2 ltie 

Günün izıe:ri 

Bu da Bir Tip~~~.~ ... a .•• 
. hisleri•İn uJran• 

/çi.,,iaJe ögleleri oarlci, iıesa•lıjını men/ılı diJelerin uuJiji 
' /'le' J ' başıboş cı • · et k•rian ct'ftlı rabıtaıız ı rr ırın • le h l" gibı cemıg 

ı _, • dı1 üı karpuz • il çallcoatı ile frrtınolı u.enıse şm 

içinJe çalkanıp dıır•gorlar · _ _ d dlrlır , çok ıaman 
Bıı11lcr, iter ııı• ral•••ı suyun. ~stıın e fiıik kanrınla· 

naıarı dilclcati celietlerler • çünkü içlerı boştur ' 
rıntl•n iıti/11d~gi iilirler.. , . e löıiifftliidür. Ken.· 

Aracla sırcıJa iunlcırın lışhırı fagtlalı _0 bu ıipte inşan· 
l 'le hagırseuer gostırıfl · ti airıi etra/ıntlalcilere o gun., nazı • dd- ear/tlı gerın e, 

lar iter temaı eltili ıahıo - lci e11 s:i!atle '",a -' naıık hareket-
' J a-1 ıuz. tal.ı aoı, 

fakat maneıt kısır lnsanıaır- u er k ~. alet edtr. 
. .ı t tah.ı t.:utuna lerile kendine ısır, ue men,aa ını~ , k Kendin.i taıımtısını 

Bun/artla •lıı tlolusu tledılc<>au '!~ tur. ,, _, 
11
ö:lerini bağ· 

k getırır ue ı oro•0 6 k · bilir, egrırtc•fını, açurumun ıırJına . ~ h~ atın en acı lıa ı-
ltır, tatlı hageller, ıairane f:aitllerl• hıçareyi 9 

lccıtlcrri içine gur1cırlar. k 
1
,,ma ıeçer ebedi 

Ve lcenclisl bügük hir haıl11 •ıerrnın ar 
tf.estun•n saadetigle I iftihar ıtler~. l ukatlaşımin en 

Bu hagır laahlarda• birini• A:u;~anr 0 an ,,,ma fuıltlaJığı 
mutlu 6ir HJram günü iÖ2gaıları ıçınde kula• 
cüml• 6iitiln dehıetile laalti "-•laklarımtlo utu/J"Jor. bt1heter olı;u n 

''B•n• 6u l>agramları u/ai,. eden .. • ' ien en ORUK ' 
111'4.ltı'"' t1111111 htltul,. D ... 
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22 ikinci teşrın 19~1 
Yeniyoi 

Zigana ile 
T ahirgediği arasmda · 

-9- 1 
Tuan: Cımal Rua ÇıAar 

Ovalarııiı fÖrdlltiialla bir veya larıadı• lı: L 

lair kaf ıifil, ekHrlntle teplıı b Çı ma ıı;;oyıııa yafları Ye 
ı.ir köy bayıtıDıa •ev•udiJeti1ae Lal .r•tirdiler, bualarclaa yine 

~ z t 4 UIQI •lle 'I L 1 
ifaret •••r. ı en -5 aut •e· kııarau ~1 

• Y•ptııı;;ları JıvıııYari, 
ufede bir köy ova~a Dilara pek f pıdılere ıararak ve ötl• 
u çarpH bir çıkıotı yıptıtı İçi t~•b!iai (halı bll) •u u Hrak 
buaa• kö~ ~lduf~n •••••it ,,: b:ralı:y~ •tııtırdılı:. Arkasıad•n 
kelıy detıldır. Koyleriıı 6nfi d kebabı 11

•••
1 lıtODcle tlteo kuza 

yeya uouada birer l••dı• ll. b~ lcal al ırı ve kay•atı Dİr ıntim 
fı ı 1 •tı.- taı t ı 

.. ikile• b•ralara ••b•uı •Öt"tl küQ et• . aı yofurt ar ıö .. ır •ııa •i ? 
tek keliae ile ovılann çiçıf'ti' Diter bGtıı t' 

sıunkCl köya .. ridilecek 
1
• ır. ıldıtu .... • oplu lı:öylııriaie 

Oallveraite talaıilioi Trahıoa 
1
• • • hslk rı 1 

Stltka köyür.Je tlı 
b
. . ı11 ı•ıa k11aba '' i 

ıiaclH ıoara ıtıreQ ve Trabı d ••11aı ı~ fi re YO!Ul· 
1 L.· ı oa a d uıuaı rö1term'ı1e ' ... , ... u a Dlr arıı.ıdıılıL ... L•t• L ID b •• gı: ••. • l .. ..111 ı ıı;;u . • ıı unuaela . 

raa kay.aakaıa ımıi\ Hakkı Ba . ltıdır lıer . il •ıaıfaturaeına 
kal ve ıaodarmı bölük ko t Y vır. çeııt •uayi bıvi dükin 
la b . . b Z ,.u aııı T 
·~ı'' .. rıazız L·ay E~tltı ve belıdiye oplu koylercie 1 it 

reıı ••1 aıı;;ır; ,.1 urumaQ . . leriai tlıh lı: •em e ot it-
. ıçırı. .l 

1 •lıy olııiut it d 
91De daba yıkiaea ıokulmılt fk Hila Vtriml' u ı ar 
rilo blıd ... litfea aldılar, ' · aaUeriai bur:J.ldfita~aia f li mi. 

Derelerdea, dolambaçlı f Y•rlerdı her hea a. ~~rtl~~· Böylı 
k t il· · ve 1 reltetiaia y 1 rı •ır ıı;;alt:.ir ha· 

• p JYarl yollırdaa sıu-ıı.ı b 1 1 •pı ••it i t ·ı 
köyioe rirdilc. Rhrar çoL fu •m.e •riadea ı· ı.· ~ •aı •• teıir 

L ıı;. azla E 1
• •ırı DOfı ' t 

toı uldırıyor. KarıılaaıL - TIU U• v lı: r• mcz:. 
. ~ " uzere evlericin yı• • 

1 
•ııltrıadıki hallı: 

eylerı•d~D ve koy oı111ndın biıı k da .. ay &rılltlı ta k - • 
dotru bır lı:aç adıın ilerlı'y l . a r aık aılı: u u oy.ere 

- en •rın hiı ı· ıaaarılr. •• ~ . 
ybO roıll hemen tlııı.iı· d" •e ı vereceı· •ueaeır 

b. d b a •ver ı. açtıtı llliiııdeı'•~ vı btitin yurtta 
Acap ıı • •• ı lclcyiz ? . b !L ••e ı. • "••lerin' •u aııııtalı:a 

Köy odaıındı iıtirabat _..... 1 L• 11 ea bih•llL 
8 10 1r:· • • b """l•· ev.,ı Y•ııt , ~ ıauevi 

rH. - ışıaıa oyl11 boyu.. ve •detl kı:~:~;• tOpbı ıtıniyır 
yerrualatun çıltarıcıtı ftniıllkt (Çobaa deıie)o~~·· 

Teşekkür ve bir 

ameliyatın 

intibaları 
- Baştaraf ı 1 de -

t•ro talcılmalcda <ıe bert he1rcara 
ce hayranlık du!lgularınrn tnm 
baık.ıı altıı.d11. 11meliJOlın ıon 

ıafha11nı takip tltfttkdtgi,,.. H• 
y•can <ı• lıayr.,ılılC içintle tl•tiim, 
çünk ii yapılmolcJa olan iı o 

le.atlar ciddi 11e mühimJtr ki; bu 
ı,; yaparlcın oılefl glzlerc•ıini 

Jepmrş o/an bir inHnln oile 'lıaı 
tamn •a11ftJigatınt lcut1vetlen 
Jirmıl: için ıarlc.ı ıögligıcılc ktJ. 
Jar hassaılgel ıöıttrmııi. kafa. 
ııııtla ba dlıü11ceq• gır ayıra 

hilmaıi ciddtn çok ınttreıart bir 
tdlovdu. Ben bu enttrtsaıc table 
karşısında dugJu;um Jelin I• 
lıauüs <ıe lıa11ra11lllı baraJa 
tekrar etmek/• uuk Ju11wıak. 
el ayım. 

Ba ıatırlorı ya:ıdılım anele 
haıt•m tam ôir ıifa içinde, mu 

•ygt11 r•jim tı1nl•rinin ıonuna 

belcltmelctetlir, Onu butdn h.aga. 
tında hiç bir zaman olmatlııı 
kadar "eşeli törJüm Ba ıtıatlıti 
yaralan mulrler•m operatöre : 
hasta namına, onun goluna ıallı 
gö~ltrle btlcl;1•n çocukları na. 
mına ve k•ndi hesabıma •n can. 

''"' ıülcra11 ve minnet dagfrı· 
lo11mr ifatlı ederken lıaıt•gı 

ameliyata hu•rrlamalcJa u• •me 

ilan 
T11pu :ilcll muhıfıılıQıad111 : 
DlgeHizlr kOJOuclın Oııuu 

OQlu lhrablmlo ıarl meıku kOJ 
halkından tabfnci otullarıodııı 
Mebmıclla nlAtları Zekeriya Ye 
Jahya ve ldriı 'Y8 ıbdurnhman· 
dau 3-28 ıeneılnde barleeo .,.. 
adlyea btf Tllrk Jiıuı mukabl 
llodı utııı aldıfı tarkaa oıman 
•e kiımeD maraba •llu DHb· 
mut fındıkhkluı ıarben tariki 
haa timslea halll ceaab111 tarı. 
klım Ilı mıbd11t 4691 mıtrı 
murıbbal alkdarındıkl tarlaaın 

tıeriode lılı bap baat blaa n 
iotı ıyledlai gl!>f tarlanın ta· 
ınamını da fındıtlıta talnll et· 
mık ıuretlle ıarek enelkl ••· 
Utları Y6 gerekle tuarraf ld41 
uınfla bulunan ibrahtm ıarl 

namına biç bir kayna merbut 
ol madığından senetılz t111rru· 
lattao namına kaJd ve tuclliol 
dlıenei7Jr koya ihtiyar ı.11•· 
tladen t11dlkll llmutıaberle lll· 
lep etmekte oldukltırındaa ta. 
aarrufunun keşif ve tabllkl lçla 
oıaballfne memur gönderllt ce
Qlnden b• gayrimenkul Ozerlndeı 
bir ayni bık lddlı edenler nrsa 
ellerindeki vesalklı birlikte 
tahkikat gUnQ olan 1-12-941 
tarihine moaadif pıaar glaü 
tahkikat mahallindeki memuru 
mabıu&unıı nya bu mtddet 
içinde trabıoa tapu sicil ouıhı· 
fııh!ıoa muracaat etmeleri ilan 
olunur. 

ıtır Ht. Üzeri kılın keçe ve kil" 
0 

tııciaıa r•çea A Opflıüıii• al. 
lerle örtllG. Köye J•yı .~;. balılı:!ar Yeriyor'~: S-ı lı:ilolulı: 
alla ıılea mea11rlar ,.bıı keçeler :\'~•ıı r•çtifi. it •1111., 111t •ılt 
luriade laımlıtını ritlerir. ıhttyaçJ.nlll rWer •llırela1a bılılt 

lrzııru• lı:öylı:ıiıiı ılı: .. ri. bulabllly0,ı1,. 11.t:-- İ•lı:inııu 
ıiıMiı bu fıllllde ~lealirleriao Jhi lırı l&laaa çılı: 4-lı -~ attıt 
fili .. , ıilılO; teaıı ve reııiş ki Y•rdı••ı elaralı: I• ... ıtlıra 

ligat .ıo,.rası tedauilırintle kıg. ı ı 
metli ilıtiwc•mlarını {e1ir1ımigtn a n 
clahiUge hı/cimi Aunl H•lit Kı EıH ~79 

Malırı .. rmıı. lir çek •iliyer' diik. aealaıUarı da r ;,. 
bazı ltiyleriatlıltl lı:öy odalını~ Siillkl 111 ~ 
iH hiylıce lı\irıllat et•ek h'-ll r•çti. Döntiı\• ~ tı çık rilııı 
l111atfıtı rioi odanın tıı kapuıaaa tııcklr.ir dtik. .f_-ka• BayhJa 

lınçturıega •e om•liyata baJ{a11 ı Karar 118 
•Önwna lcaJar 1-.rtlımJa bulurı. C. M. U. 176 
•uı olııtt O.ıll•mıirc oe paıut1- Mllll korunma kaDu11uaa 
ıncıacr Haıa11lar• tdııklcirtl 6ir m&bılif olarak yUkaek fiyatlı 

ialıı• yarıyı kadar lı:ura•a cileriadıa air y t •et..;. l•ıtte 
'°'f bilir{,. , m111r uttıtı iddia kılıamuıadaa 

ibaaa GIUteldn 
J lı: J 

1 b" l"Lt • ••d .. E t.tir tcH .. İr ci ilidir. ır 1" • a, .. d. 1 1'11r 
'I' t a .. lr•tlerj Uıaıt 

K lı: · d yıp 1t1•ıı tııeldı:.t . ~ •ukabiı 
ayma •• ve J•• ar•a lto. Alı: r ıçlı idi Jlılü, u konmfHı dotru ve tolı:. 

•ıalaaı bir tarafta vuifelıriai rö· t•• IOfra .. ,,, · •lyliye• Kıymıllaıa Huanlı:.ıle 
b d k ~••eti, Araıtaı . ' ' rıdaJı lıı rlr&.ıku iz • öylllerile lı:e ılı:l ltilelıak hl L.l çekıp aldıt •u itiade 4ahHn dı sevilmiı vı 

t k. O ballı: L , .. •rcla, LI '•aa bll\ı11a ·ıı •ermeL huıuıundaLı· ••t • va '• 7111ıı;; ve ••ıt . Beledtyeılıcie He a '~ icli, .. ~ ıı;. 
fıbraleriH r•t••ıt_aakia ta•iat. 111 edilıa iyi .. bir ~k••ıae tıb. ::::. k.•~iliyeti de ba~• ia.ıimı• 
füi;,ler. ~i.ıfirlu_• kartı biiraettı bıvi 11loa rbel ta ~tlplıııaeyj 
efak bir u11r ıoıter .. aelı: içia ve çolı: temiz tutııl• ~ua ec1naııiı i Sabıb, ıkşem, baı:an ötle 
ayakta kahrlır. telif •evıuıa; n .• .. tadır. M1a1ıı. ~ •lchtımı• bHyeler kifi ıel 

t ki it d ultrıa.u L• •.IJ• bııladı, fİbİ , , Ôhle JC19e 8• ı .. e opra erıııa ız ılı:İlt • ar da u:uıu 8 .. •Jlere 6 

ver•• ııraaıymıf. Geçea H•eaia ~ıkla oldıatu lı:lltt~~~•viıiı yap. tı .. delta iıtilaall kaHf••k di 
lıtel aabıulbG haarotle uaa lifa. cıılden verimli lor. çıt"••lar tU••tai laepimizd,. meTcut. Har. 
ııiıleriaclı tH116rlü teme11iler aalclı İilia~e hoparlörlırı:a lı:aea'-ı ılı. :-:•ra dotr• aıaaıyerdik. 80 

Z••ii• ılrüler araııatla ya. Hfrıyıt Japınııa., k ınaateza... 1ı:: 1' '-tday tarlaaı olu bir 
ydı• aalları zaif aaaanlarıDın yar. liilt fıkir bayatııd •1tbeaıa illa. lıı 1 laUa baraaa yaptrtı yerele 
clımeaııııiır, tıyor. 1 °'•hlık Yara. 011 

....,iti ltuaaeini benp ettik. 
Beled· ·· •varı., -J b 

Baıalarda bir lı:a~ aiıli ıadı. ıye oata.teltı bu ha 1
-•• al•ıtı mı auli de 

lı:aaaba dılıilinıl L· . Parlı: ._ 1eba lı: t lı: k 
.ul elaaaıa ııraaı uzak olaaıa yenililı:lır ve y ~~ı Ytıı biaat.J. h• ta a ta ' ıeaeli ıHıra . 
, erek . ••ı ıa1 t L· • tıL'tı. '

8
h•tlilt, •ülı:ııamel bir yek On 

•••r Da kınd· 11 ıı;.a11tsaaaa ~ ı al 
Taalar iı;erialacie kudi ocak- . 181 vakfet · ..... ' •rda zatCA 80 dekar· 

------------..;..:r~e~tı•:..:•:•:h:,:ıu~lil~o~ld~11~·~111~1~b=i~r ~r•~J~· 1~~~·ı•tı ı . . 1 b h hı lııeı G·ı ••ı y L raııaı o ıa emen e · 
· u er 0 -.tar y ı611aa d. · ırıa erkenden Erı:u· 

dolayı nçhı buluaaa Trı~ıoau 
ba7rambe1 mıbılleıladea Ali 
ve Em.laıdea dotma H Zahir• 
tlcıretiyle meşgul t330 dotn•l 
Cım1.l OçnaeOnQo •lcıhea 7apı 
IH doru,aaaı IOllBDd• : 

Suçhı Ceıa11hn 19il HDHI 

b1111anıua kllosa 8 kurof 30 
paradan sablması !irat mıuakı 
be komisyonunca teıblt edilen 
mıaırıa kileıuou 10 kuruf 20 
para<tııo sattığl dinlenen ıabit· 

terin ıııhadetlert ve flyat aurı 
kabe lu>miıyonu rlyuetlı.ılo lJ. 
6 . 941 tıhrlbli Ye 138 no. lu 
teıkerHI mubte.i1ıtı ile 11bıt 
olmuş ve kilo bıışına temin •r· 
leditl ıayrl mubık. ıneofut pek 
batır denecek nddede buluu-
muf olduaundan 11uçhı Cemalla 
.lureketine u1ao mıııı korunma 
kanuouauo 31 inci maddealola 
lkh:ıcl Ye 5~ inci mıddeılnln 3 
OoçU fikraları DQkOmleriae tH· 
fikaa keodlıtadeo 21 yirmi bet 

• ~ eyfe 2 

Nakliyat eksiltme ilônı 
Toprak Mansuııerı Ofisi Trabzon 

Ajanslıç)ındocı 

Ajansımız namına voparla ıeluelc, ıın, mısır, 6aj· 
dag, arpa ve gine Ofiıimizce , fJopurla sevlc ediluek /ıa. 

babatın depolorımıza nalclı fle dtpolarımızJ.,, se~lc n•lt· 
lige işleri 10-11-941 taıiltimlen iti6aTen ~ıa'-f fi• 
miiddt!tle açık elcsiltmeye konaln:uştur. 

ihaleye i,tiralc. edeceklerin (!;00) 6eıgiiz lira nalıtt 
oıga banlca melctabıı ile birli/ede 25-11-9~1 salı tinü 
saat 14 de Anadolu Hanında Jf-15 · n•mtır11ga rrnır•· 
caatl•rı ilin elunur. 3-3 

Olçü aletleri hakkmda 
Belediye reisliğinden : 
Belediye mt!cllsiniR 30-5 - 94 1 tarihli kararile be

lediye zabıtası talimotname$/ne aşağıdaki madde illve 
olunmuştur . 

1- ( Ölçü aletlerini vaktinde muayene ettirm~ 
mek ve damgb·sız ve muayene müddeti geçmi~ ölçüleri 
kulldnmaksızm hazır bulundurmak yasaktır. 

Yukarda yanlt yasağa aykm harek~tte bulunacalt· 
/arın 1608 saYJlı belediye ceza kanununa istinaden cen-
landmlacakları ilan o 1unur . · 1-2 

Hükümet konağı tamiratı 
Trabzon defterdarlığından ; 
800 lira keşif bedelli Vilayet hükümet lcon.;mm 

tamrratı ~-12-941 cuma günü saat 14 de ih•I• #il· 
mek üzere açık eksiltmeye koaulmı ştur. Eksiltme şart. 
namesi mukavele projesi fenni '1e umumi ı•dname ml/11 
emlik müdürlüğündedir. taliplerin yüzde 7,5 dipozitol• .. 
rile eksiltmeye girebilecekleri . 

ithalat ve ihracat tüccalarının 
nazarı dıkkatına 

DevJet Limanlara işletme Umum Müdürlütü 
Trabzon şubesinden: 

ltltıremizle •~pılacalc. her türlü maııneele lıi11 ıır•lc 
ıılusları ve ıerekse tagin edecelcleri ••laltifelli wlıilrabte 
lcarne almaıı llz, ,nıeldljinden nilaagd 1-12.gll t•rllabN 
kadar subem;z iılf.tıa! Jerııfsine mnrocaotları. 1 - J 

lira ıtır pırı cısaıı ahnmasına 
ve J9dl Kilo mldde tle de dUk

kaoınıa kapıtalm11lila H 1tae 
mezkt1r kaaun '8 ü oçQ maddeai 
mucibince de htlkmUo; keabikı 
U7et ettikten ıoara bedıll ıuçlu 

Cemıla ait 0 1mak ve 25 lirayı 
ıeçmımek ıQretlle netrlne Ye 
50 Ura kefalet akçssıoıa ıuçlu71 

ladeılne H harç larifeal kaDU· 
r ua11n 50 , 52 inci maddeleri 
mHtuk.acada ıoo kurYt mab· 

Fiat nwrakabe ko
misyon undan : 

Çimento te•ılatıoı tanstm 
eayeslle ittib.u oluua tedbirler 
kaldırılmıı ve verilecek r•ml 
Ye buıHi stpırl.tleda ber baaıl 
bir mo111de1e lUıom iOıterll

meklllzlo karıılaoması çlmeato 
fabrikalarma tıbllt elll1411tl lk
tlsat V ıkllıtilııl.u iı'arıaa atfea 
Ula olunur. 

keme harcinlo 1açlu Cemaldaa Cı•ala tefhim oluolia. 
tabılllae tem1llf kabil olmak ... 29-9-94! 
Qsere karar nrllerek: C. M. U. Batkltlp aunloi Hakim 50I 
M. Cnlllet ıQklı buzurlle suçlu Ali Tokaıkat C.aU Büaaa 

Se11et N. Klgü. Al 2 
Gayri ;,;~kul 

Ne., satış -artırma ilanı 
-latlomıılcdi, JS J676 Fıratlılclılc -

' 

J' 18Ja 

J7 ladomulcebir 6433 
Tarla 

- 1futluJu 
.ŞGriara ""'_le ________ _ 
K•'••ustef: _ fınJıklığı. ,ima/en 
lc111Ji '•rl •ılu 'tılılı;ı. gariın 
••"-'at •ıı, ••na6ın irmak ile 

$.,lce,. ,.,.,,, 
1•rilcana vı ;:nıt hanui şimalen 
:f '" '4arle11 ,.:~•n Karamustaf a 

.,. lın4a1t1t1c ~ lca/18 öni,.,e 
........ srıı ....... terilciam 
/ı1t~lılı;1 il 1'"'•n •ıla Mrıst111a 

I itte/atlat I ' 

SıırJc.,. lcır terl 
lllf • o;ıu u • ıirnal~n K, 
••Al6i ırıaıta/tı t l aramas. 

,.,.., "411ısl •r •sı tarben 
""ıı6e11 .S.ı, ve /ınılıklı . ı 
tıır/•ıile ""•latı;•n •il• Masta;. 

Hisse Mile. 
Tapa Sttnetlinirı 

Tarihi No. 

T11m M•gıs 937 149 

15ô 

Tam Mayıı 937 151 

Alulaı r ı/ı• i•ml 

T. C. Ziraat Ban/ıeıı 
Tr•lnon Ş111Hıi 

1. C. Ztrtıııt Benlc•11 r,.,, •• ,. Şıı6eıi 

T. C. Ziraat Banlceıı 
Trtı6zon Şa6ı•i 

Trabzon 
yapılacaktır Al 
d • ıcılar k 

T C z·iraat B k 
Tllrklye Cum~uriyeti ;iraot B it an a Si 

an •ıı Tra'3zon 
Şubeıinin tahta tasarrufunda buluna f 

n evaa ı yukard 
Şubesinden • 

• 

yazılı Ladomikebir köyilndeki aay · k a 
• rı men uUer L 

artırma ile ıahlacak elyevm t J' 1. • ıçı11: 
a ıp ııı mevcut l 

-~r emvaliD ea çok pey ıllreaia ii . k 0 IQ 
ıerıDe ati firajı 

e ecele ıatıı L_ .• a olayhk olmak k 
~ l · üzere te arrur 

talctitlerle ilcr • •nıo bir kıı1111 
Aleni ... n.~za lcalbedilecektir muayyen vade ve 

... 'U;ayede • 
Cumburiy t' z · 8- 12 - 941 

e 1 iraıt batık tarihinde Türkiye 
... Trabzon Şubeainia müdil· 

' 

riyet odasında saat 16 da yapılacakbr. En son ~ 
haddi liyik görülmezse banka bu mizayede müddetiai 
uzatmakta veya kati ıatıı yapıp yapmamakta muhtwr 
dar. Dalia fazla izahat almak iıtiyealeria Trab10a 

ziraat bankası zıraı krediler Hl'riıiae .., .... t 
e7lımeleri ilb oluaur. 

I 


