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tAMI, VE BA8 MUHA""'"I 

BE~lıı. ,.DKÜTI KULAl<SIZO~I U • ---== -- ~ 

F uruncular, tasarruf zib. 
niyetile aralarında bir 
tirket tesis ettiler. iş · 

çilik.t,n, mahrukat ve saire· 
den yapacakları 1 asarrufat
tan iıtifade ~decekler va 
yine ayni ekmeği verecekler. 
Zahiren güzel bir maksatla 
kurulan tirketin iılemeğe 
ba,ladık t&u sonra kötfi bir 
yol tuttuaunu gördük, 

Geçimleri pek yerinde 
olmayaıalar mısır ve buğday 
unundan yaptıkları hamuru 
tepı"lerde furuna verip bir 
nevi ucuz ekmek elde eder · 
ler. Trabzonda bir çok aile 
ötedenbui bu ıutetle e.k 
nıcklerini elde ederler. Şir 
k 0 t ilk zamanlarda bu nevi 
hamurları red etti ve laer 
kcıe kentli ekmeklerinden 
•atıı yapmak istediğini ale· 
nen ı~ylemiı oldu, V • bu 
red keyfiyetinden bir çok 
aile ııılandı ve mlitezarrır 
oldu, Ôtedenberi ayni fu
rualarda piıirterek karışık 
unlardan ekmek yi1en aile
lerin kendi yaptai'ı ekmek. 
lerden ıahaalmai'a mecbur 
edilmeleri ıirketin, taaarruf 
oaıni altındaki makıadınıo 
nasıl bir mahiyet taııdığını 
•ulahnaz mı? Şirket balkın 
i•lik.rabla karfıladığı bu ha 
rekctinden azap duydu, fa. 
~at müracaatları eskisi gibi 
ıstclde karıılamamakta de· 
Vaı:ıı etmektedir. 

d Furuncular, şirket kur 
~ktan ıonra, halklD evvelki 

pı,ıc· le 1D ekmeklerdea mahrum 

1 '
1~iı katiyetle inkar edi

Blllıyecek bir hakikattir. 
unull naııl bir mukaada 

matuf old - . h lM ugunu ıza a uı.um 

~•;11:1ı ? İtçilikten, mahru 
z~. ve ıaireden taaarruf 

1 
1Jetile kurulan fursncu· 

ar tirlc t· · e uıın gefek kazanç 
ve fereJc b 
lık b ıe er türlii koJay-

d L u~uıunda kavuıacakları 
aua ı · 

d 
yı Yaziyetten halkıu 

a DlemQu L 1 b k n u:a acaiına fÜp· 
e yo tur, Fakat ıirket na-

~ altında makattan uzak· 
~tarak halkın menfaatleri. 
nın tanın . . 

1 Dıamaaı gıbı ya· 

~~k:~ t~ir ~kı~ yolauz ha. 
k bıç bır zaman iyi 
ha•~_t•~~nkamaz ve tirketin bu 

•••"ı lard d 1 .. düğü k an o ayı ror-

1 
ontrol taıyikinde 

yo sozluaunun hakJ b" k b ı ır mu-
li a eleai olarak kabul dme. 

ve eaas nıakaad1nda.ı u 
zaklaımanıahdır 

ilk zamanla; •atı a •
karılan ekaı~lder b ş ç 
fa . - d. aıtan ba-
ki çı~ ı. Şirket, balkın f İ 

Yetı ve belediyenin k 
ııi ta . ._. k anu · 

. b' zyı.u arıısında kend' 
Dl ır 1 

Parça toparladı 
araııra · k. ve 
di F k Pıt ııı ekmekler ver 
m~kı:. at tekrar ıılak ek. 

tinde:'~:~~ çı~armak ade
~ar etıııtdi usbuUin ~ar.fına 
ıle tirket İa Kısa bır ıfade 
ekmek! ı' er fıraatta çii ., .. t... lr 
d,vam edi çı ar-.lcta 

Jor, Ve bu •ui· 

yet de belediyenin sıkı kont 
rolünden kaçmıyarak furun
cular mütemadiy<'.n ceza gö· 
rüyorlar. 

Daha üç gün evvel çıka 
rafon ekmeklerin alt ve üstü 
kıtır, fakat içer.isi yağmur 
işlemiş gibi ıslaktı. Pişldn 
bir 5Öı örtüsü altında bu 
sokuşturm ların neticesinden 
asil zararı kim!er görecek· 
tir?. Hu nokta, tetkike değer 
bir mevzudur. Furuncular 
ıirketi buğüne kadar bele
diyeden iÖrdüğü cezanın 
büyük bir rakkema balii 
olduğunu iddia ve şikayet 
etmektedirler. Belediye ise 
mühim vazifeleri arasında 
halkın menfaatlarını koru 
mak vazife ve meauliyetle 
rini de üzerine aJmıı bir 
teıkilitbr. Furuııcular ıir· 
ketinin piyaaaya çiğ ekmek 
ıürmeaine belediye hiç bir 
zaman bigine kalamaz. De· 
ğerli Belediye reiai Muam
mer Yarlmbıyık, halkın men· 
faatlerini en küçük noktaıı . 

na kadar titiz bir hareketle 
düıünmetLtedir ve bu hassa 
ıiyetile halkımızın hakiki 
hi11iyatına tercüman olmak. 
tadır. F uruncular şirketinin 
pişkin ekmek vermemesi ıa · 
rih bir haksızlık ve beledi· 
yenin bu husuıtaki sıkı ve 
devamlı kontrolD de balkın 
menfaatini icap ettiren ve 
ihmali aıla caiz olmayan 
kanuni biı· vaıifedir. Şu hal 
de furuncular şirketi cezayi 
istilzam eden hareketlerinde 
devam eder lene kendi elle· 
rile ıirketin mevcudiyetini 
tokatlamaktan ba,ka bir şey 
y•pamıyacaklardır. Bundan 
milteeasir ve müteıarrir ola· 
cak olanlar, furunculuğu sa · 
nat edinen vatandaılardır. 
Bir takım oyalama ıeklin
deki kuru n.ıüdafaalardan 

menfaat beklemenin yolu, 
bataktır, Furuucular esas 

menfaatlerinin !ıakiki yolu· 
nu, kendi ellerinde idare 
ederek, balkın da menfaat· 

Aukara 29 ( a. a. ) - ı hatiplerin mutaleatı ve ıo· 
Cumhuriyet Halk partisi 1 rul n ıuYallere Hariciye Ve 
meclis guruı u um..ımi heyeti 

1 
kilinin cevapları dialendik

bugün rat 15 dı1 toplandı. ten ıonra ruznam~ye reçil· 
ilk defa haddye Vekili Şükrü I di. ikinci mea'ele olarak Di· 
Saraçoğlu l öz a iarak son J yarıbakır mebuau Kaıım Se· 

okundu, Milli Mldafaa Ve
kilinin ve diier hatiplerin 
ayni menua meteallik be. 
yanat ve iıab.atı dinlendik
ten ve sorulan birçok ıual · 
lere Milli Müdafaa \'ekili 

iki haftP•nı askrri ve siya bük Tekinin tayyareciliie tarafından icap eden cevap· 
si hareket ve hadisatı hak. ait askeri mevı.uatı•ıza dair lar vcrildiktea ıonra saat 
kında mufassal i ~abat ver· mi!Ji müdafaa Yekiletine 10-18 de celıeye nihayet 
pi. Bu mevıua da 'r ıöz alan tevcih edilm:~ suvat takriri verfüıli. 

mC' __ ...._.-=-~="":Do.=-•=-=====-=====--==-~==«======-=-==--==-==:s=s>-------.,....-----

Şeker fiatları 
Ankara 29 ( a, a. ) -

Şeker fiııth rına zam yapı

lacaiına dair dolatan ıayi. 

Ulusal Ekonomi 
Artırma Kurumu Kongresi 

1 ! w 

alarıa esaırız o augu yap-

biamı:ı: taht ·ikat cticeıiode 
an!aşıl:1117tu-, Böyle bir zam 
mevzuu ba~ı dtiildir, 

Paz1Jrfesl günü aksamı 1 edilmiştir. Bundan sonra 
Nalkevi salonunda Ulusal yeni idare heyeti seçimine 
Ekonomi 11e llrttırm11 /fu. 11 1 k t 7'h ı 

geç m s ve avu a '' n 
rumunun senelik kongresi Can, libdulk•dir ikiz Ham· 

Bombardırnanlar 
yapılmıs ve toplantrda muh-
terem Valimiz Naci Kıcıman 
da hazir bulunmuştur. 

di Dursun v• tüccardan 
Tevfilc lfydin, Ahmet Trak· 

ya idare heyeti azaltkl•r11ı•. K•hire 29 ( a. a. ) -
Ort• ~arlc Ha va tebliği: 

liby11da, dün lngiliz tayya 
releri Bing11zi civc1rtnda Be 
nina tayydre meydanında 

Kongreyi Kurum reisi 
Zihni C•n acmıı ve Kuıu Cevdet llkç•f mürakipll4e 
mun yı//Jlt f ealiyeti hak ve mebu•l1111mızdan Danlı 
kında etraf il maltl mat ve . Eyüboğlu da umumi lcongre 

düşmaa /atalan yüklemek
te olan bir miktar Yüngırs 

1 

izahatla bulunmasım müfe· 1 m~r~hh•sltjına intihap elfl· 
akip birinci reisliğe Bekir ' mılf1r. 

elli iki tayyar~sir.e hücum 
etmişlerdir. Bir düşman 

tcıyyaresi tahrip edılmis. di· 
qer hlrçolc tay}'arder dt! cid· 
di h!Jsara uğratilmııtır. Kı· 
ta/arımız muazzam kayıır 
/ar kaydet.nişlerdır. Malta· 

S,~küti, ikinci reisliğe Rzmi f Toplantı. Mi/il Şefe de· 
Ozer. seçilmiş ve g erek rin bağltlt/c duygularımn 

mesai raporu ve gerek büt· ı tekrartm müte•kip hit•m 
çe heyeti umumiyece kabul · bulmuştur. 

Akça abatta 
/Jlr dü$man avcisi düşürül· Akçaabat ( Huıu•i mulıabi-
müştür. rinti•rler1 ) Kasal>amı•tla 21 Ni. 

Hobeıistanda. /nyiliz Ve! ıan çocuk ka9raMi bu yıl prtr 
cenubi lifrika Hava kuvvet- lak bir ıekilde /...ut/anmış.,. ag 

ni günün gect1i Okul tclıbelıri 
/eri m uvaffakiyetle tedvic tarafındcm; çocuk cıelilerinı 1 ·1· 
eden /tarargahına 1"ÜZi1he ztl bir müsamere fÖ!lerilruiştir. 
rete devam etmektsdır. Ce-
nubi lffrilcı avcı/afi Umma Bu yıl Zıraat Bankaıı ta· 

ra/ından lcöylügt; yemeklik v• 
tayyare meydınmda düşman tohumluk mmr tevzi edılmekte 
tayyare/erini ve Bıtia ile ve bir kmm züraa da topr•lı· 
7andeho ar11sındı motorlu nı lcuouetlendrrneelc için ,..Jc.t/en 
naMiye tahşitlerini mitrali· yardım gapılmalr.tadır. 
yöz ateşine tutmuştur. Bir ı 8 1 t ., • t ı · 

1 
u gı u un ıa ıı arı ı•ır 

çok hasar iga edilmiştir nç elere nazaran pek ıeuıelc gii· 
qiliz bombardıman tayyare· ;::ekte •e mübııgaa edilen 

/eri işgıl mtnltJ;J3Stndı düş· mahsuli111 •ahihi bu geoıelc. <c1e 

man mevzilerini ve kuvvet· düşüle. ıatışlarJan ılolagı ,,,k 
/erini bombzr:Jıman i'e mit· memnun tö•ıinmemelctedir. 
rılyöz ~leşine tutmuştur, 

lJu hareketlerden bir avcı
mız üssüne dönmemiştir. 

Umumi 
Müfettişimiz 
Oçüncü Umumi Müfetti· 

timiz ıayın Mazif Errin her 
gün dairelerinde meııul ol· 
maktadır, Nazif Erıin k6y · 
lülerimizin mııır ihtiyacı it· 
lerile yakinen alikadar ol
maktadır. 

ıerini ıözeterek ve her z•- Sovyetlerin 
aıan piıkin ekmekler vere· 

Cephelerde İngiliz 
Muharebeleri 

rek ve belediyenin cezasına Vaziyetleri 
çarpmıyarak, dürüst lıare -

ket ederek aaaatlarını ya Bera 28 ( a. a. ) 
ıirket halinde devam ettir- Bir İtalyan mecmuası şöyle 
meli vey;hut da eski vazi. yazıyor: Sovyet Ruıya Al. 
yete rucu etmelidirler. m•nya hem hudut olan mın-

Cemal Rıza Çınar ta l:alarda bir takım tcdb=r. 
~===---=======~1 lı?r almakla beraber ıiaıdi

Kooperatifte 
Mısır tevzii 
Fındık Tarım Satıı koo

perati, ortaklarına tenii et· 
mek üzere birlikten istediği 
500 bin kilo mııırdan maa . 
leaef 30 bin kilosu gelmiı 
ve tevzi edılmiıtir, Aacak 
Niaan sonu geldiği halde 
baıka m111r gelmemiştir. 
Haber aldıiımıza göre koo .. 
peratif idare heyeti dün, 
ortakların tiki yetinden bab · 
sile .acilen mıaır gönderil. 
meai için telırafla birlik 
nezdinde teıebbtiıte balım 
muıtur, 

lik harbe sürüklenmek iste 
muhğini fakat takip ettiği 
ıiy sete bakılacak olursa 
gayt:sinin yeni ihtilaflar çı · 
kar maktan baıka bir fey 
olmadığıadan anlaşılmakta 
bulunduğuau lebaruz ettir· 
mektedir. itıalyan mecmuası 
ıuuları ilive etmektedir. 24 
Martta Türk.iye ile Sovyet
ler hirHii ara11nda akt olu 
n•n ve Türkiyenia beyne! 
milel bir ibtilif haliade Sov· 
yet Ruıyanın bitarafbiına 
pvı;ne biJeceiiae mütedair 
buluııaa beyeıuıamenin Tilr· 
kiy eyi harp yoluada teıyi 
eden IHr eaar oldutunda 
flplat 7oktur, 

Kahir~ '9 ( •· •· ) ·
lngiliz orta şark tep/iği: 

Yunanistanda geri çekilm!!
miz devam etm~ktedlr. Lib· 
yada. ktJyde değer hiç bir 
mühim değişiklik yoktur. 
Söllümd• düşman mü 1re 
z~leri hududu geçtik/erin· 
denberi yerlerinde sabit 
kalmışlardır. Ve kesif kol
lar1mız tarafmdan hırpal11n
m11ktadtr. Habesi:;ianda De
sisenin zapti ile nstlcelen en 
harekat esn11s1ndı kıtallırı · 
miz 'J.008 ita/yan ve 400 
müstemleke askeri esir al· 
mııf11r ve bir miktar top. 
kamyon. büyüle mıktard• 
harp m•lzemesi it•mım et· 
mi~lerdir. Desis•ye varan 
ve burad•n 'ık•n yollard• 
ki hasar süratle tamir edil· 
mektedlr. Di4er ltıt11l11rdf1ki 
h ıreketlerdı mu~.ıff ıltiyl!tl 
lnlclı•f edaıken r•'• n1MtVM 
/erin laallyetl bllttJu ~:)t. • ..,. ,.,.ı ... kttt11t. 

Rusya ile Japonya 
Tokyo 28 ( a. •· ) - &ıt•· 

raflık paldıuıa taadilr.i mlaaaebe· 
tile Mataıaoka aruıada ye•itle• 
tdıraflar teati eail•iıtir. MataH· 
ka telrrafuada cliyer ki : Pakta• 
ıu uda -'iyete fİı mit ola111 
mt1a11oltetJerimisi• allaelditiatl•• 
bari& bir defüı old•tıaaa kaai. 
Mat .. ollaaıa Molotof• röndertliti 
telrrafta da ıörl• •eDilmaktedır. 
Verile• ıöae •••H• katlar ptbk 
lr.al•alt bıaklr.ıaüld dlatur• ltv••• 
tekrarıa..akle laa .. liyarıa. Sisia 
de ayai tarada barelı:et •.••••kl• 
riaciH ıtpbe etıa•••ktoyıa. 

Irak ve Almanya 
Bern 22 ( a. a, ) -

Alman ıiyaıi mahfilleriDde 
Irak hadiHleri dikkatle ta 
kip edilmektedir. Bu mınta 
kadaki hareketler berlini 
•on derece allkadar eyle· 
.Ute fakat Almuya bu 
muatakacla da aafil avlaa
....... dtlM•lktecUr• 

e 

Soğuksuya 
otobüs 

1 Mayı• Perıembe gil • 
1ndea ıtibarea ot6büıler 

llatiyaç aiabetiade mautızam 
Sojukıu ıef•ltriDe bafhya .. 
caktar~ 

ın "• roralanan 



a 

alkania 
Ve Net • 

v 

ce 

r 
v ra ksiltm si 
İnhisarlar Ba müdü lüğünd n . 

Pulathane lnhlsarl1Jr id . d • 
edilecek yaprak fıitün ile bp$ oresm ~n vapurla sevk 
şomb11 ve vapur/iı gelr;cek amb m,an:~ıat sandığı ve mu 
ve mamulatm vapurdan S""h"' a BJ evozım. denk at1acı 

J. .. ile ve sahilden k 
kayık Vtı uU esyamn 1Jmbarf1Jrd . V8pUrlJ Bdar 
ambar/ora kadar hamaliye nakt an sahıle ve sahilden 
i(; - 5-1941 tar1hinden ·ı b 'Yatı şartn1Jmesl mucibince 

f C I . ı ı aren 24-5 - 1941 t h" 
müstJdi umar esı güfıü stuıt 11 tJrı me 
cetle ksiltmeye c. kar1lrn1ştır. e kader 15 gün müd. 

Tnllp olanlann ıeralti onla k .. 
P. ' t" l h ma uzere bu zaFfrnds u,o ,,ene n ltarl~r Müdarıa11 

tl6n olunur. lf ünf! mur11c,,,at/arr 
1-'I 
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z nrı Bulgur 
M1ıt. S a Al. Komis on re'sliği ıden : 

!.16 to bulgJr k p 1 z r u il ll ek 

desi ad 

Açık e siltme ile b lgu iltm~ i 
nt. Sa. Al. kom ·syon reislığin en : 
l - 18 to bu r çı t ı t:n uuılü 1 e ek&l ere 

ko ul uştur. 

2 - T h lrı b d li 4140 i 
kuru tur. 

3 - Ev r ko ı r.1 
4 - E:c . l si 15 M.ı ı 9 ·1 

tı a i. o ıı e ;,o 

J ~ tt r· 
g ntı s at ıO 

d yapılvc!l tır. 
5 t~ ,.. 1.111~r1 b ı ıı rn .. ~ +• T- b ., "' ' r1 

ıJatın ma komi lU u nr ccıatı rı. 2-


