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En mukemel Radyol arı t n 
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Müessesesinden tedarik , 
Edebilirsini1 · ı 

ı~diyatt~zamı kolaylık gös teı ~ 
.. 
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~~~~~~""'!"""'~~~~~~~~~_...~~~~~~~~~~~~~~~----------------------
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Yarın Zefanos Düzlüğünde KuruluyoI-~ 
---= 

Yeni teşrii bir esert 
Çiftçi maHarinın korunmaıı 

Hakkında Kanun 

Bu ayın onundan itibaren 
lllerlyete geçen çlttçi mallarını o 
korunması baklundald kanunla 
Amme mevzuatımız blr kat da
ha ıeoılolemlştlr. 

Fllhık.lka yQ~sek maksatla
rı ilıtlva eden kö7 kanunumuz 
köylüye ald olan malların, var
lakıarıu, köy korucuları tarRfın· 
dan koruoauaaıoı amir bulun· 
Inaktadır. Fakat buouo ne şe. 

İllde yapılacıtıa& ve zar~r ıco 
ren çlrtçilerta ıararlarıoıo faili 
beııt olmayan abvalda tıızmhı 
e<Uımealae dair bir hUk.mQ lb
Uva etmiyor. 

Derneğe Köylü, Şehirli Kadın, Erkek 
Binlerce Yurddaş iştirak Ediyor ... 

----- --- -----ıl)>, 

Dernek , sabah saat 10 da Halkevi Bandosunun iştirakile yapılacak Bayrak çekme 

~~------... ,----~ 

J;_~:_de ~~4 
Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- Türk iyenin herkesi~ 
dost geçinmek siyaset inin 
samimiyet derinliği, Mille~: 

.tıJ /er cemiyet int.Je örı mevkii 
';Qı~~~------------------~----------~--~~------~~------------~~~--- ---~~---7 . 

t ö r e n i 1 e a ç ı 1 a c a k v e a k ş a m a k a d a r d ev a m e d e c e k t i r. 
almış ve i nsaniyet alemme 

20 Temmuz 941 pazar faydalı olmağa çalıçacakhr. dan araştırmalar, sağlık ve rini tebarüz ettirecek, koşu karşı b~s/ediği temiz duy· 
günü hava yağmurlu olma· Dernek, sabahleyin saat ziraat ko:ıuşmaları yapılacak, lar tertip olunacak, müsaba · gu bütü rı cihanca ma/üm 
dığı takdirde Zefanos düz onda Bayrak çekme töreni . Güzel sanatlar kolu tarafın· kaıarda kazananlara ve en olmuştur. Harp saf hasma 
lüğünde Trabzon Halkevi- le açılacak ve akşaına ka· dan bando konserleri, Jce· çok çocuk sahibi ailelere intikale namzet olan men· 
nin 3 üncü Zefanos der~eği dar devam edecektir. mence, davul zurna iJe ve mükafatlar verilecektir. faal seslerinin dünyayı ra· 
kurulacaktır. Sosyal yardım kolunun milli kıyafetlerle ve Kara· Şehir halkından derneğe hatsız etmeğe başladığı ıa· 

Derneğe, Z~fanos etrafın doktor ve hemşireleri tara · d eniz bavahrile horonlar iştirak etmek istiyen yurd · manlaı dan önce ve sonra 
daki köyler halkından kadm, fından hasta yurddaıların ter tip edilecek, femsil kolu daşlar için sabahleyin saat Türkiytnin insanhk alemi 

8 den it\barcn Belediye kdrşısmda bu duygusunda 
erkek yurddaşlar iştirak ede· muayene ve tedavileri ihti· tarafından "İstiklaJ,. piyesi meydanında hazır bulunacak 
cektir Halkev· . b'T. l 1 k ., .. l . tem.sı'l olunacaktır. asla bir inhiraf o/mamıştlf • ının u un mam a yapı aca , ı aç arı verı otobüsler muntazam bir su· ve böyle bir iddiaya mes· 
kolları kendi meaaHeri dai· lecektir. Dil edebiyat, köycülük Digy er kollar dahi kendi rette sabahtan akşama ka- ı 

net k.'lınacak bir deli ve 
resinde köylü yurddatlara Sosyal yardım kolları tarafın· =b=r=a=n.;,şl=-a=rı===d=a=h=H=in=d=e=m=e=-s-ail_e_·~ ... d=ar=--ı=ef=-er-=le_r,..;y;..a.;p_a_c_a==k=tı=r-=. ,_,.., hadise de yoktur. 

Kanua vazilaln bllhaııH köy 
kalkıomesını ve bundan daba 
bıta ekimi ve dlklml teşvik ve 
temıo mııluadı lle ve dlger 
llıevzuıt ile mQteoazır ve tat . 
blke elverltll olarak h111a11l 
Jelle kabul etuaı bu kanunda: 

ı - Ek.Ul, dlklll ve kendf. 
llghıden yetişen bQtOo nebatlar· 
la orman dalreainlo oeııaretl al· 

Fındıklan toplamal 
Günü 1 

- Her iyiyi bir /cöl~I~· 
Baro Naci Kıcıman y e r i n d e yen bılunur. Varstn soy/~· 

Muhterem Valimiz Naci Kı· yen söylesin. 011 /ar on mı/-
Reisinin cımao on gUn mezuaiyetle sah B i r i ş yonda tek kallr. ,'fakikat 

b taraf tarltğı laıemüttur 

. tında Olaıayao atac;lu Ye aaaç . 
bklar; 

2 - Su arkltrı, set ve 
bentlerle hendek, çit, duur ve 
emsali manfalar, tar11 Ye b3açe 
roııarı bu kaauaun blmıyealne 
alınmışlar. 

Bir kOJ ıuurları lçlııde bu 
luoao bu ka1'U airal varlıklar 
bu varlıkların aablplerl tarııho· 
Uaıı 11101 umanda mD9lerttke11 
lek.11tul alUoa abnmı.ş demekUr. 
Kanunuıa asıl buıuai7etl çiftçi 
lllaUarıoa yepalao ıaraı-ııı falli 
lllalQm olamadı'1 hallerde: Koy 
ltıliyar mec11alerloce ve1a He. 
lediye hudud11 ,ıçlııde koruma 
ıııecllılerlnce teabit t: dilen za.

1 
rırıa ~ dıt l çU koru•na sand .• 
tından peşin Odea01e.da1r. Oö· 
tUlUyorkl kaouo çlttçiolo uzıtk· 

lıaıod11n dola.ta nuaNttt-kl &llç 

lQ' ıwb~bl Ue r.alıamaaıodan 
Veya telef1ade4 korkar~k boş 
btrakılao yerleılA !>undsa ıooıa 
•tlıoıealnl dikUmeslA1 ııtemek· 

ledır. :ı-;meklerl H maarıtları 
bu tekilde temlaat altına alına 
töyıumuıua daba çok çalı~a-
rııc lıllbıaltttanı arhracaaıodttn 
tllptıe yoktur. Anoıık koruma 
8stıdıklanr.ıa, dolayısı He o 
•ıu1dıi.t salma veren kJylUlerla 
lb.aıaı 1nınodeu mutazarrır ol 
~lllaları lçla bekçiletiol netlı 
ferııa11tı ile çahşı1bllecek, iyi 
kalplı komşularıodım yurdd11ş 
lırdıuı 11e9we1etl ve lbtlju be· 
)etterlnlo d~ bunları dalm1:1 

iontrlil etmeleri ve buoua için 
it• k.OJ sınırları dablllode ve 
~oruoma ucretioe eaaa oıacıık 
her tQrlD çif içi mallarının Kıt· 
)el anbltı ve etruflıcd bir cet. 
•ethıl hazırlamaları ıaıımaar. 
il11 Vealle tıede Korunma mcc· 
~lııl selablyetlol h'ib olan lb.· 
t'hr be1etlerlde k.öylarl d11hi-
1lııcte bulunan ılral iıtıtualQt 
~~ kıy .net ve kablilyetlerin ba 
"lll lllao4da bir OlçOıDoUde el· 

~ •tını, olacaklardır. Çok yUk· 
1' ( lllak.ıat1ır111 vncudJ &ellrl· 
bl~ bu kaauouo çok tomiz · ve 
t llll ellerde Cumburlyetbı 
~ lktıaadl bir k11dret men· 
"t; llletdaoı aıellreceatnd laı· 

t lt IHlalJOllll • 

llvukıt Zihp} Cıa . -

Fıadık. mabaıılQnQn toplama 
güoUoQ teıblt etmek Uıere dQn 
Vallmlı Naol Kıcımanıo rlyaııe
tlnde M~ktupçu Bebç~t Ertan 
fıodık mııteba81111 J<jaım Bulu· 
tay, lbracst kootroıoro Naaım 

Zlra Oıan, Borsa komiseri Da· 

mıaa Ticaret OJıteı Bıtşk . tlbl 
H!slit Kamı, tüccudan .UQsaQ 
Aybay toplanmış te bu huıua 

bııkkıada görowmoıterdlr. .Mü
zakere uetlceslude VHAyetimlı 

dabiUodokl fındık mahsulüoUn~ 
lıanııl &llnde toplaoacıığı 25 
'femmuzcıa yapılacak ikinci iç· 
llmada kat'ı olarak tesbit edlle· 
cektir. 

Parktaki hela 
Çok fena .. 
~Bu helaya hiç 

Bakılmıyor mu ? 1 
Şıyalli itimat b.r okuyucu

muzun lfadeılae iöre Belediye 
Pdrkıoın hwl4ya tıi9 bakılma
maktadır. idrar yıkıntısı diz bo 
1una çıkmıt, hela, lçlae &irile· 
ml1ecek ve b:ıtla yaoıoa yalda. 
fllamıyec..ık oekllde ptk r~na 
kokular oeşretmektedir. PJrkıa 
bir kOşealode bulunan bJr tıela 
bukadıır pla bultadar kendikeo 
dini) terkedilmlş bir halde mi 
bulunmalıdır. 

Buodau başka bukadt1r su 
bolluğunda blr bela nedea ıu 
suz kahyor. Al4kalılarıo dikka
tini çekeriz. 

Tekzl.bı• gnnn Ankarayı ııreket ede- , Bakıoğlu mevklioe yeni çeş -- d k" 
cektlr. melerden biri konulmuş, fakat - Bak10ğ/u yanın 8 1 

Muteber gazetenizin intişar H d U;-:-Jk birkaç gOn sonra d11 oradan tarihi pisliğile malütn chn 
.J.,. 16--7-1'•1 tarilı .,. 2810 am i ümen kaldınlmak glbl lsalıetılz bir iş çeşme yıklldı ve yerim! ye· 
sagılı nruhasında Baro uçimi vapılmıata Bit ı1QrO eıoarıa Te m suya ait umumi ç~şme· Blrkaç gnndeoberl şebrlınlz 1 v l / k "l 

!Jin• genilenıccJcmi haılıklı bir balkın ortasında buluaao bir erden bi ·i konu aca r de bulun11n meb'uslarımııdan k 'li 
gası hayretle ıörülmil#ilr. eski meslektaşımız H1 mdl oı. mevkllo s usuz bırakllmıyncağı - Belediye reis V~ 1 

28 -U !140 tarihiıı.de va· kOmen Vilayet dahilindeki mı- nib.ayet aolıışılmış olacak kl, Uç Şevki Savaşçı çok yeımde 
kubula11 ıeçimin ıuuelce Yüksek sır buhranı. yardım miktarı, tev· gnodeu b6rl eski çeşme yıktı tJir iş yaptı ı 
Velcciletç• fesh edilmiş olmagıp z1 usuın ve ihtiyaç vaziyetleri üıe· rtlmaktadır . Haber aldıgımııo - :::-Sivrisineklerle nasılstn? 
kısmen islahine kaiar verilmesi rinde tetkiklerde bulunmuştur. göre yılulao bu eski çeşmenin _ Haki eala Hazret/erı 
üzerine yeniden ıeçim yapılmıı Hamdi OUtO.wen yakında kna· rerloe yeni çeşmelerden biri bu insafsız/an bite roma"' 
ve toplantıya • Baro levhaıında laril gic1ecektlr. konulac1ktır. G,ı; de olaa, nllıa· t. . . yapmak üzere 

kil 1 1Zma ıgnesı 
kagıtlı avul<c.tlcmn garuındıJn yet bu k•ıla~:ıhk mev n 11u [ aratiJ dı ve bunlar da ha· 
bir fazlasının iıtirtik etmiı ol· Cemal Go·· ktan lbll1acı takdır edilmiş ve yerl:ı- ~ Yull c~nlildr arasırıa k~nş· 
maJarından ve ıu ıuretle kana. de bir iş yap .lmış oluyor de· ı Y dı ne Jati lokum bl! iş 
nen ekserigı:t ni,abi mevcut bu Akç:ıııbat Kıtymakomı C~mal mekth. lbtiyacı takdir edenleri s~y 'ktı 1 Seyyah -. 
lunmuından do!agı intihtibı va. Göktan Muda.:ı.ya kaymakamlı- biz de takdir edoriı . -~-- _ ~o~a~c~a~~=~=.;:_:.~---
kiin kanun lıiH.ümlerine uygun ! aıun tay in odllml~tir. Cemal Günün izleri 
olduau bir emri tabii bulunmuştur· ı Göktan çok çalışkan, deaerlt t t 

Resmi kugde müstenic lıa devlet memurlnnmızitao biridir. Modası geçen bı·~ı·!·,,iY/,aar-'•n J..ikata agkır• otarak iıaa edilen . 1 uu 

bir habere şemm•İ ~·ıhhat ve~l· inhisarlar Vekili h tabu ıy 
lerek ıazet• autununa tn· G arptan şaı ka gıttilcçe k~ ~e en /h in eksikliğile 
tik.al cttirilmul ıı:behinin anla. Şırk Vilılvetlerimlzde tetkik biri ohralc sayıllr. Bu ı.htıy~~ .. t~~- kahve tiryakı· 
ıılması kalıil olamamaktadır. ııeyatı1tiode bulunan muhterem daha ç Jk artar. Şüphesız kı ud: azdır. 

J:Jinaenaleıh : iıhu teluibna· Mebusumuz inhl$arlar Yekili /iği bugünkürıden daha çoktu, yarın a. a /ali birer bü· 
menin Matbuat lcanu11un maddei Raif Kuadtlnllio l7 'fummuıda nacı babalanmızm en mesut dakıka halis kahve 
maluıuaıı hü '1ftıJne tev/ikara sa· i&brlmise ıceleoeğl haber alıo· yük tas hacmindeki • M e.kke ftncanlariy/e " ,./en ihti· 
yın ıazetenizln ilk çıkacak nas mışlır. içtikleri zamanlardı. Bu : ça(ı!amayac~k,::::fefet iş bu 
ha11r.ın a!Jni Sa!Jfe 0.3 $Ülu11una Beledı;ye heye.tı' yarlat1mız i,in tabii görulebı/lf, . F~ka 'd~ı tenbellik 
derç hagurulrnı.uınr ıagıclarımla kadarla bitmiyor, senelerin üzer1mıze r:; 1 Jgm halinde 
dilerim. Trah~on Baro reisi t!:lektiı i~ Şlrketiıılo Beledi· bu modayı gençler ve: kadm!ar ara~::; a~:,;or. Kahve· 

Azmi Özer yeye mal edllmeıl işlerini n•· ~okuyor ve kahvehaneler gun geçtı ç . minin ifade 
====-===-=-===~ ticeleııdiruıek ilzore Aakaraya haneler diğer tabirle " /(JTaathane/er " ~s hane kah'llJ 

K a h V e ııldeo ve_Ştrkcti Belediyeye mal . .. ~"" .. el . r de1ni/dirler. Xa ve b ıh•ntJ 
• ettıgı manaua mussses ' :1 uzak bir ten e .. . 
etmek esaslımr.: ı halht mu vat ve çay satan ticareth~~e o/maki.an h•lkından bin/er.c~.s~ 

Trıbzoa içia ayrılan 200 kü 

ıur çuval kah.-eoia yakında şeb

rimiae çıkaaatı haber alnımııtır. 

tak olan Belodiye heyetinden mahiyeti arzediyor. /(oy ve şehlf k.. d ' . bek/iı1en ısıaı 
c H. P. Vli<lyet idare heyeti . b . 1 d oturup• en mı 1 nla 
R>3isl Ali Rıu Işıl ve Belediye ek.serisi dar. pıs ına ar a k d r tüflü türlü oyu 
Reisi Mllamwer Yarımbıyık evsl unutarak sabahtan akşama d a .

1 
!. 1 /ıra kıymtı · 

V•kıt g·e,.iriyor. Netice itibarile m.ı y~n ~re hla"ki kıy· 

Zefanos Derneği 

Hakkında 

ki gilo Erurum yolu ile Anka· .. ., nJa 'ıçtlmaı ve a hi" 
ra.d :ın hoıeket etmiştir. tinde servet ve bunun yam k k kö;lt. rimizde .. 

metler kaybo!uyor. Tuhaftlr; pe ço k d' muhakkak 
Veteı iner müdürü bir dükkan oımadığı halde hemen her . or e 

ka "Jvehane v11rd1r. h d oyu il oynayabilmek 
Münhal bulunan Vila· 

yetimiz veteriner müdürlü. 
ğüne Karacabey Hara mü· 
dürü B. Mümtaz tayin edil
miş ve yeni vazifesine baş .. 
lamıstlr. Kendisini hoşlar 
yeni vazifelerinde mu11aff a
klyetler cııLeriz . 

Qençlik çok zaman ka ve e k d k acı fs·e de 
için mektepten kaçıyor. B~ her. n.e o~u:~a~~ın ek6'eğini 
maalesef bir hakikattir. !ille reısı ç.. - · eğlendirlYor. 
unutarak lcahve köşelerinde zari~ go~n~nı~evam ederse. Halkevi Reisliğinden : 

20 Temmuz 941 pazar günil hava yağmurlu olmadı
ğı takdirde Zefanos düzlüğilade 3 acü z,f anos derneği 
kurulacajından komite ve Halkevli arkadaılarının sabah 
leyin saat ıekizde sefere baıbyacak otobüslerle hareket 
etmek üzere Halkevinde hazır bulwımaları, bu saatten 
ıolll'• gelecek olanlarla derneğe ittirAk etmek arzuauoda 
bulunan ıayuı yıırddıılarıo d~ Belediye maydaD1Dda ba· 
111' bulu•!c'k oto~l~l~r~~ ~~f~cl• •t'!tl•i rica ola•• --

~ 

Dt. OSMAN ART AM 
.Memleket basbbaoeıl root· 

ıoo mQt~bıaaw deaerll Dolr.to
rumua Oımaa Artaua ErHl'll•• 
-~pllllftll, 

Bugünkü kahve buhram bı~az .:ı. ~ . unutaciJğız. 
büyük küçük hepimiz kahve tlfya~ıli~mı "kasız/ık va 
Esasen bugün kahveye karşı umumı bir ala 
hattô. hileıı olduğu için, n~fret uyano:11stu. ederse 

' D.Jha bir müaddt k~hva buhram davı!tn 
kahve iptilası kendi/it/inden k~ybolacakt11·. Her ne s~{et· 
ıo olursa olsun bu ft1li1J lliyadm memleketten uz~. ~~ · 
ması içtimai k11/kmmıma belki ıtl hay1r/ı b!r do.11um 
ııoktl" ~ı,~ılctıc~ Fahri Doru~ 
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llôn Yiyec ve yakacak eksilme 

Trabzon icra memurlu~undaıı: 1 
lfü borçtan llolayı ipotekli 

olup utı•I lurar altına ıılıntın ho" 
diıoasya ltöyüııde vaii ve hmamı 
11çyl:I lira muharcmcn l:ı} metli 
T•puDUD oiıun 9 ı9 tarih ve ~06 
oumaraaırıda muiayyrl vo ktza 
aynı kcyde ve ikiyü:ı l'ra mulı am 

men kıy.netli tapuoun niun 919 
tarih n ve 4 nuınarada mukayvct 

Toptan ve perakende 
Çekilmiş ve çekilmemiş 
kave satanlarla kırafane 

ve kahve işleterıılere 
iaşe Heyeti Reisliğinden : 

NıH 'l Mıktarı HPlın kllnsımuu 
rı .. tı kıırıı 

Muvakkat teınl01ıh 

llç kıta fıDdıkhi!•I• temao farı ile 
kesa •Jnı lıtö~de vo tcmaıci dört; 

l<.l!o ıısgnrı Aznmı 
~.~..... . 

Ekmek iı"l c tıdı 9oOu 10000 
Tuz wo 200 
Knrnbiber :.? 2 
Ull halk tıpı 100 150 
So .{an 500 600 
Pırinç unu 80 100 
PMn tosya 1500 20GO 
Kt.!Rme şeker 1000 1200 
Tos şeker ıoo ıc o 
M?ıden köınQrO SO 50 ton 

Vilayet daimi ecümeninden : 

13 • 50 
6 

ı so 
~o 
15 
60 
44 
5!l 
49 

215) 

Lira 

1 ll l 

2 
5 
3 

49 
46 

3 
170 

kuruş -25 
80 
25 
46 
60 
75 
60 
SJO 
61 
15 

yGz lira muhımmeq luyıne\li t:ıpunun 
mart 935 tr.rib ve 16 num .rad:ı 
kayıtlı tarlanın yarısı otua g'ln 
miiddetlıı aatı,a çıkar l:tııştır. 

Ellcdr.de çekilmiş, çe.kilmemiş kaime b l 
car v~ esnafla fo alelumrım kaho"' kıra th u anan Tüc 

• a ane .s hı' l · nin ellerfode bıılan:ırı kahve miktarını ö t . a P erı· 
Memleket hastanesinin 941 yılın:\ Alt yuk11rada ıızami Vfl llsgnrı mıktıırlıulle fiyııtlerı ysııtı 

10 kalı>m yiyecek ve yı kııcıığı ayrı ayrı lb lelel'i icra kılmmak Ozerc 10 !<!OD ıııüdd~Ue 
lemdlıl edilmişti . 26 . 7 . 94 t tarlblae ç tat\ Cumnrtesl gllntl s at on blrdo Vil!ytl t maka· 
mındu toplanııc~k nlün daJrnl ercQrııende lh lelerl yapılsc:ıktır. istctdllerln mezkQr gUo Ye saatla 
cocnınene murM!ıH1llnrı. 

Bir:aci arlırm aı 19 aQ-usloıı 

94\ tarihine n üudif c;ımart si 
1 nno ... t 14 den 15 c kodor 
iora daireai ıaloııunda icra c~·;ıc 
cf"ktir. Artırmı şartnamel!İ 19 t cw 
muz 9~ ı tarihinden itibar< n OJJ 
- 448 numara ile hcrlccıin ~ö 

rebilmeai için •çıktır. Artırınnya 
iıtirik için yukarıda ynz,Jı byaıc 
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etle Vtt artar r &l~De Wl4d 
Ytırlleceıuır. mı usullht 1car11 
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