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Halkevimiz ve 
Öğretmenler 
M ektep çağı d!şında, 

fakat hayat içinde 
bit takım sebepler 

~~ . k l ltıyle kültürce no.ksan a 
tl•n Yurttaşların, vefala ve 
Urlu kucag· ı inki!ibın kül 
t~ 1 • 

lir ocağı Haikevlerim~z var 
d Bu yuvaların, kuruluşun · 

a.n buaüue kadar ieç~n za 
~an içindeki varbklarını, 
~rece, derece ıuur alemi. 

lbıze •inen iz ve tesirlerde, 
duyuyor ve iörüyoruz. 
~ YüzbioJerce vatandaşın 

~ırağı, bir kıymet alıp, bir 
'Yııaet verdiği yer olan Halk· 

''!erini· küttür müe11eıeleri 
b•linde p:oiramlaşmış gör· 
~elcHğia::iz, cemiyet içinde 
ır takım zümrelerin buraya 

11 6iretici " olarak bağlan· 
irı•ıııu zarurı kılmaktadır· 

Tecrübelerimiı bizleri şu 
lletic.,.ye ulaştırdı ki, öğret · 
llltı:ılerin Hıi gösterdiği Halk 
~tlcri yükselmiş, ödevini 
•ldtiyle brşarmtşlır. 

Trabzon Halkevimizin, 
ltı-.ın, zaman ön pliııa ge· 
Çerı oaşanl rınpa il.i 
t"•lı unsurun amil olduiu· 
11 '1 b·ı· . ı ıyoruz· 

Biri ögv retlcilerdeki fe· 
ta" , d' • oat lnan ve heyecan, ı· 
Itri, öğrenicHerdeki bağh· 
lık . ve azım, 

Isu karşıhkh iç tezabü · 
~Gnthı r~lişmeainde, halka 
•llt11 ve onların dilinden ko · 
lltıhıuan öiretmen" ola· 
t k .. 
" kar,ımızda bulduk. 
Şu haıde Halkevleriode b t ' 

trıncı derecede ödev ala 
t'*' arkad.aşlaran öiretme~
le, ar••uıdan ıe9ilrneıi, mak 
•at için hayırlı ve faydalı 
01ataktır 

' 
. Parti ıe~ iminden ıonra, 
~lltilibın nöbetleımek. ~ıu 
tine tevfikan Halkevımızde 
de bir takım değişiklikler 
şllQ,ll tabi'idir. 
. Yeni çalışma devresine 

i•rerken, sıeçen güQleri~ te~· 
t~belerinden, derslerinden ıı· 
lifada edileceği şüphesizdir; 
. ~anaatimizce KolTaıın 
~ Y İ i ı l e m e ı i i ç i D, 

l~ice cihazlaDmaSJ, h~ hr, 
IÖtıül ve müsamahaya yer 
'ltrilaıiyerek ehil ve gönül~ü 
lrkadaşların seferber edıl · 
~eai lazımdır 

Tecrübeli bir öğretmen 
0lan arkadaıımız Abdullah 
~iiııel'in reiıliii altında ça· 
'tacak olan Halkevimiıi, 
4llyııtan uzak mesaiye alış 
llıış öğretmenlerin, hakiki 
:iinevver )erin heyacanı dol· 
llrıııalı ve kuıatmahdır. 

ÇULHA 

ltalyada Harp Aleyhinde 
olanlar tevkif ediliyor 

Belediyenin ır Bayrom 
faali yeti " YENİYOL .• Sayın 

Akı;aalıtt ( Huıual) Yeni okuyucularının KURBAN 
seçimden soorıı Belc;dlyemiılo Bayramını kutlar, sağlık 
çalışmalarına bir kaç kat dıtba · ve saadetler diler. 

Moskova 16 (a. a.J ital 1 tir. Son günlerde en büyük 
d h b ·ı · · italyan agy ır sanayi müesse ya a ar e ıoa verı mesıuı 

ıelerinden biri o ~ı, ilva fab 
ve Almanya ile münasebe ı rilrasmdan 35 işçi v~ müte 

hıı verdiği çuşltıi. sallahı:da, bil- 1 \. 
bassıı piyas'l Uıerinde gösterdi· "-
ği faal h11reketl götı ea kıçms- ı------------
mak lt•<1ır. Eucııman ıs.ar~rhırı Posta gelmiyor 

tin kesilmesini isteyec bir 1 1ddit bahriyeli Cenovada 
çok kimseler tevkif edilmiı· tevkif edilmiştir. 

da gösterJ1orkl, alabıldığhıe 

yüks~ıeo yiyecek ve yakııcak Akçıtaba1, 12 (H11ıual kaza. 
maddolerioj . şimdilik . •utedll mıza g!lnlerdenberl pO!llhı gel· 
bir tiat ıeviyesioe iudlrmek, bu 1 memektı:Jdlr ôtrendlğloalıe el>· 
suri!lt\e k.entaindea blltk.Hını re; ıeclkmenin ıebeb!; POE·.tRyı 
dlşüomiyen menfaat dOşkUole 1 taşıyan oto~t1s0ıı veya otomobil 
rlrıio hasi! emellerine auntfak ın mabrukatı olmamaJttı imif, 
olmasını önlemek, •atanc&atları b1ı1ndan el )la71 teahhure aebebl 
ıoygancıılardan •ikaya eylemek 

Sofyada Vurgunculara 
İydam Cezaları yet nrilmlşml .. Bu sarlf bir 

gayaai güd:llmektedir. FHbakl· ihtima .. Eger tıakikaten keyfi 
kı bucıınkn a.hYal ve ıerait Sofya 16 (a. a.) Sofya da iydam ceı.aıı verilmesini 

mahkemesi müddeiumumisi istemiştir. Bunlar, kara bor 
bir fabrikanın ıabip ve ida ••'da yükıek fiatla 1abuu 
recıııilerinden bet kişi hakkın satmaktan suçludurlar. 

karş11tnda ehnrcak: her tOrUl yet bundan ibaret Is~; Umlt ede 
tetbir ,, verilecek rayctah ka. rlm ki. potalarımııı tahrik ede
rarlu1n ta• ıemereal ahuma· ctk. blr ksç teneke beoıhı Y8 

makta beraber ıhie edilen fay. bir miktar makine Y•tuun bul
dılarıo bOyQk H verimlt oldu uomuıoda 2'QçlUk 9ekUmlyecek. 
~u da inkar edUeml'ı. Vaktiode tir. Allksdıır malumlarıo bu 
gerekli tetblrl~r ıhnmazaa; ese , onemli işi dabD fazla ıecık tir
cek. şlddetıl kıısırea bütQn ko· meı:o.elerlat temeai eylerlı. 

8. Ordu Mayın tarlaları 
arasında ilerliyor 11yl ıltüst eder. O v11kit dU· Akça&bat. ( Hususi) Ulusııl 

men tutmnkta ıor ohar. 6u çe- Ekonomi ve artırma bafta11ua 
ılt telbirleri:ı: narh etiket koy. ıtrişl ıenoasebetUe kaaııbııaı' 
ma 'f~ fatura, ibraz etme ıaec da da pek. canlı ve herkeılo 
buttyetı yaloıı bizim k11aıı1114a alak ı? sıoı çeken gisterilcr J•Pil· 
deQil, •llter mtıcnlr kazalarda mıotır. 

Kahire 16 (a. a.) Seki· 

zioci ordu Romel kıtaları · 

nın, çekilirken bırakbğı 

mayin tarlalara arasında ba 

Alm n Mayın 
Tarlaları 

İleri Hareketini 

Yavaşlattı 

ltıhire 16 {a a) Royte
rin huıas/ myhabiri bılt:ı'iri 

yo;: Almanlar mayin fiJrla· 
l11rtle s~ki2inci ord.ınu11 i/er· 
lemesıni bırcz ~(}ır/~ştır· 
mışlardrr. Kurvelıerlmiz sa· 
h•I boyunca hazırlanmış bu 
tarlı/afi temizlemeğe çalı· 
şıyotlarsa~a ileri h•relceti-

mi1in bir müddet yavaş git
mesi muhtımaldir. /Uman. 
lar, müda/aalarmm arkasın· 
da belclırken geniş "'ayin 
taılaları vücuda getirmiş/er
dir. Bundan b!lşka çekilir· 
lerken de mayin dfilcüyor· 
far· Bu h11l' t aşrtlarımı~m 
mutlaka ena ya'dal' g-çme 
ıini gerektiri~ or. ileri hare· 
/et.timiz bu ilk mcrh1J./tslnde 
yav"şl•ımştır. 

Memurlara 

şeker 

T evziotı başladı 
/ı1 "murlar için şeker gel

miş. IEvıiata bNlznmışflr 
Nüfus baştna 600 grım ıe
ker verilmektedir. 

tıya doğru ilerlem }e de 
vam ediyor. Gelecek mu&a 
rebelerin, denize doğru uza 
nan vadiler boyunca olma
sı muhtemeldir. 

ela titizlikle tatbik •e takip fi· Okulun bUtlla talebeleri el. 
dllirae elde 9di1Hek fayda çok leriadeki 1-ıvbalarla, 6al~rlne 
daha faıla olur kan11Uacle7lı. nsılı, Ç6'Ş\Ui m•J•a dolu 1el•· 
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Stalingrad ve Rijevde 
Alman Taarruzu Puskürtülmüş 

Merkez cephesinde Rus Taruzları devam etmiş 
Moıkova 16 (a. a.) Sov Merkez cephesinde kıta · 

yet tebliiine 1:ktir: Staliaı larımız taarruzlarına devam 
radııa timal batısında ruı ederek mütea~~it muka~e 
k t ı .1 . . dü lt met merkezlerını zaptedmıt-

ı a arı me1' ıı erını ze . . . . 
. hk b' Al tir. Rııevtn batnında Alman 

miıtir. müıta em ır • 1 .k. 'dd ti" ı. hü 
arın ı ı şı e ı "arşı · 

DlaD aatb zaptcdilmit 1700 cumu püskürtlilmüt ve yüz· 
Alman ö!diirülmüt ve 5 tank lerce alman öldürülmütllir, 

tahrip olunmuıtur. Baıka bir kesimde ruı kıta 
Staliavadın cenup ba )arı düşmanı meskun bir 

tısında üç Alman karıı ta. yerden çıkarmııtır, ve Liki · 
lüki çevresinde rus kıtaları, armıu pilskürtülmüı . ve 

800 kadar Almu öldürül. kuşatılmış alman kuvvetle· 
rile ıavatmııtır. 

müıtilr. Baıka bir kttimde 
Günlerin içinden 

lçlndı ~tıemini deha iyi belirt. 
m işlerdir. 

Kadri Çakar 
Şearimize gelecek olın mt. 

den kOmOrUoiln nıkıl ı,ıerlle 

meuul olmak Ozere bir mQd. 
detteu beti A ni:ara ve lıtaabal 
da bulooan ınıataka iktisat mtt 
dQrQ Ka•ri Çakar pç.. posta 
ile tehrlmlze dOnmüı tQr. 

Haber altılıtım11a göre şeb· 

rimlı lçla ay rıhıa 1700 ton kO· 
murna bu gllnler de tıelmed 

btıklenmekledir. 

Kenan Otuzlu 
Samınada Belediye hesabı 

na buaday .,. mısır mubayaa
sındı b11lunan gen9 •• mUnH. 
ver tllcoarlarımııdan ve muhar
rir arkadaşları mnıden Kenan 
oiuılu geçen posta ile tehrlmi· 
xe ıel•lttlr. 

birliklerimiz ilerlemit va bir 

çok mukavemet merkeıleri· 
ne ile ıoçirmiıtir. Dütman 

ianaca ağır kayıplara ui 
ramııtır. 

. - Yağa Hasret! 

Liselerde 
Dinlenme tatili 

Maarif nkilll~lddeo golen 
bir emr1 göre, blrln•l kunt 
devreıinlo bitroeıi dolayhıiyle 
otta okullarla, Llııelere 17·1'..! 9tı2 
ııtınUndeo ltlbarera. 23-12 9.J2 
akşamına kaliar diDlonıne tatl· 
11 tırilmtıtlr. 

Trabzonda 1 günün blrlnd~, n• bil•yim. bıığd•ga, iyi 
zeytinyağma. k.uru üzıime ve incire v~ belki şana re bu 
na hasret çekmek bir fevkalidelik s'-rdmaz. fakat t~re 
ı;ağmdan günlerce ve qünlerce cüda düş nele asla havsa· 
laya sığmazdı. 

En nefis iare Yağlaı ı Tıabzonda çıktığı halde Trab· 
ıon piyasa~ın•a buğün bir kilosunu bulm•k mü~lcil~ 
değil. Geçen sentki el konmada da el altmdan dort /ı
raya kaddr çıkmıştı, bu seferki fil1t kanmada. ~a t~'!'•
men snr.:r kadem bnstı. Neden böyle oldu. mçtn boyle 
oldu. elbette düşünülecek bir tarafı nırdır bunu11 1 

• • 
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Fıkoranın holi 1 T rabzondan Pazara MihvH kuvveti 

Sayf~~ _El 
1 5iSE2!! ,.. 

Tasarruf . 
Malümdurk.i; ilk ins nlıır 1 ne kadar ? 

dllnyııy11 ittldik1Pri gOud rı bu Yazan : Muzaffer KORLU 
·zamııua k el r ahlak kıınunl rı İodirHen tek iskeleden 
iasıııılyet kaidelerine b ğ ı o ~ıkmağa savaşıyor bütün 
:rıık blrhi ı.,clne y rdı n etm k 1 

yo cular, O nuılar, başlar üs ten nyrılınamışlnrdır c~ruiytıt 
~ıyıatu:ıdıı insanlnrııı nynl s~n(. tünden geçiyor denkler. Ka 
yede ynşııdtğı ve f kırhğıu Or· kıştyor, bağrışıyor yolcular 
tııduı kalktığı gornl oıntşt r. bir •n ı;;vvel çıkmak iç' u sa 
:Blr takım z nglnler botı k ıç , lıil~ ve t m iki saat sonra 
rlıiode ıraralıırı ı ne r t r sıra geliyor b'zede. Bir mo, 
fedeceklerlol bil z t'o ; t ır 
taraftan muteyıızi, fek t huzur lor ulıyor' götürüyor bizi 
içinde bir sıtııf b Ik y1~6 k n g.üzel Rizenin harap iskele 
rUğe tJ. ttau ııç çoluk çı cuğu ııoe. 
lla gQrı)Qk Hıtlvııc nı, tP-'mla et Yağmur müteroad'yeo 
ILeb.to en aciz bir çnP iosaalıır yağmur yağ:yor. iyice ~eze· 
ıırasınd ı ıe.vcut bu unr.ı& tadıı miyoruz R' . k 
l3u Rer .tet k ırftittıdıı kendile ruz w ııe~~· M çı amıyo 
ı inden üitOn vı muretr b ya . yagmur yuıunden tan 
~ayanla ıı şef.tal ve m ·rb me otelınden. 
Une ll~ınarıık oolıırı 1 yardımı. Sabah oluyor, yin,_, baş 1 8 

avuc tıÇarll!r Bunun a ası de lıyor yolculuk. Ku k kilonıet · 
hiç ruUstobuk olma"ae ,,. d"ı l"k b' 
ı 1 

" re 1 ır yoluruuz var. Pek enmeyl bir tlc..ıret P. yau bir f 
tıkımlou mtısteeoe . dılen k te ena değil:::if yollar. Fa 
lıllmclJeıJ, fakaıt b ıkılt lP h· kat bulamıyoruz otc11Jü ç Bek 
t .. ç Oll[ l .. r çoh.tur H 0 !emek lazım d yarlar. Ama 
lerl v., bem de ç cu ı ı ı ışım nıüsilit d ğil bekleme 
lılzlıktau ve b kı sızlı t ğe, gitmek Ja1ım gitmek 
} 11 h st l ki rla çı ,11 ır H l 
Pı ı ,_ ~ .t t m yo cu yo uı:da gerek. 
t P a.. ı:ıu utJUrler · c t eQ 

j{ardıo i tem ye bll lılc P ,,d B r motor v rmış Paza 
1 r Bö l ı. r 'd · 

· Y YOıı.suzlu ıç d yu ra gı c k. Yağmur } ok ve 
~ rl n n bu t katı , ber v 1 pek başın dPği} bu gü Kr. 
ııod şıo muz hoıel ve 11 ı d . A 

ııut et esi lılr in 1 t bu ve r eı.ıız. hy o ruz ha vul arı 6 
ye orcu ti yo b h , olarak telakki dllm 1 lr Mutı ruz ır.ca iı ç aol 

ı C olınıyau Ç)Cudar Ye 1 1 ınuş ruotorun eçin.~. Ayrılı 
lıis leriııt giyip g z rn.e 0~ yoruz mendil sallayanımız 
lıratt <>l e w l ' 

, 
6

0 
1
Yon ve i lc:ven yııv ag ayanımıı olmayan güıd 

ru,cuıclarıo ~öı YllŞ ıırı kelpl ri Rizcden 
l D ıdo ucı bir te,Rir bu 

1 
' 

t ı 1 y ıu e g Tam t . k k r r. urdumuzug bu t• lr ve ye mış işiyi kuca 
h lçare çocuklnrına yardı ,1 e 1 layao küçük tekne kayıyor 
l~~m~m H1l:ı. E~a ... a ıl \" ;. ne' sular üatficd~ çatıtdıyar k, 
c.p Urk mıılt:tl ner ıa ıın h Pahrdıyar k gidiyoruz kü 
Htbl t .kir, dO§ıtüa ve u .. 1 
1. Yı uı 1:1 ~u. Ü. yor Rız~... gidiyornz de • Y•raım etmeyi ez 1i bir . -
ı r edtamışUr. 11 etıa bok ~~D gışı~or sahillerin görüşü •. 
ıub Olduğu hıılde 1 Jllelı enıze uzanıyor karalar, 1 va nnıamı 
l~er kO"eslaöe bn fiks tlt bi sulılrda iskelet halinde yer 
~eı v Jokıuı aile vo y -.ıru e yer yükoelen kayala!'. 
l ıD Kızılay ve hl 
cenıiyetı rt k 1 Yel etr 1 Geçıyoruı küçük fasıla, 

o ıırı ı scıı ış b 1 l b ıuı: nyor. Burada Mılere ctM u ar a İr birini kovahyan 
Vlcdııot ve ln@anı öd v· bu uşer ~abiye ve köyler önüuden 
yır ınoesseseı rimfıe ,·ıd .. o bn işte Gu" nd • d • 

1A' nisbetı6 ı;e Y 
11 i " rr • ag u, ı•le Mııpav· 
111 k oı 1 ) arttı ı eıılr2eme • rı ve işte: 

....... 
ına ıdır. 

Brial A('.11ıc1 ... Gidcruk yali yali 
1 uta.ruk Makriyali 
K~metj hotdaJaduk 
Vur kemaoci Ali u 

-------Bu yılı mali 
9 liri 130 
milyarmış 

Dı} e dı türk6lere gi 
ten Kemer köyü, Kemer bur. 

nu ve sonra Tordavat, mel 
yat köyleri, iakel~leri. 

Gerilere ta gerilere 
bak?yorum. Uzak, çok uzak· 
hardan bir heybet timıa i 
gibi görünüyor deoizi ya· 
ran Yoroı. evet ta buralar· 
dan ıeyredebiliy rum Yo 
rozu, Yoroz Trabıonun yo 
ludur. Yoroz Trabzonun 
dağlara hükmeylryeo kolu·· 
dur. 

Vcışi ıg cm 16 (a )flm~

rık,,11 askerı y11ıarlar1 Ro 
mel ordusunun gI"ri k31an 
kısmı da dahil oidbğu hal 
de Tunusf aki mih VPr kuv 
vetletinm mevcurlw:u 700 
bin kisi oıa ak t h nm ~di· 

yor. Bt17t müşfJhicier romel 
kuvvetlerinin 60 hin tah 

m;/ edilen büyük kısmın.n 

şimdiden Tunu~t11 olduğu 

Gidiyoruz, kayiyoruz su· sanıliyor. 
!arda yine· Ve birden ne· 
dense ~ilmem duruyor mo 
toruo kalbi, kesiliyor ıesi, 
Sallanıyoruz dalgalar üstün· 
de. Ma kiniıt makara kırıl· 
dı. Ot!ğiştiririm fİmdi diyor, 
Bir nefaılik yolumuz kal· 
mışken Pazara cnnu»ı sıkı· 
yor bu duruş ve kiın bilir 
belkide korkuyo urn batanı, 

bovuturuz Cliye. Böyl ce bir 1 

beşık gibi aallanıyo,uz tam 

Y<'rım saat sular üstünde 
ve nihayet çat çat diye pat 

Harp kabinesi 

kurulmıyor 
Loodra 16 (a. a.) Başve · 

liil muavini avam kamara· 
sında beyanatta bulunarak, 
hükumetin bir imparatorluk 
hup kabinesi kurulmasına 

m •Jhalif olduğunu bildirdik 
ten sorı,a i np;uator uk or
dularını m vcudu hakkın 
da m. luwa t verilmııtir. 

p.tt diye dile g.:Jiyor, in.1~f N ı · 
ne yarılıyor kopilruyor ıu· 
tdip yola giriyo~ m~~or, Yı·ı f a po 1 
lar ve bir klvı ımdan so!ıra y· B b f d 
göril!ıüyor Pazar. Yanaıı- ine On O an 1 
yoruz iskeleye, çıkıyoruz Çelik fabrikalarına 
aahile. 

Den izle birleşen yamaç 

lara seyrekçe ve ielişi gU 
ıd serpiştirilmiş ekıeriıi iki 
katla evler. Genişçe bir düz· 
lüğe sırP.Ja nmış büyül:i:çe bir 
çarşı iki otel, bir kaç lo· 
k nta ve bir de cami. Por 
takal, mandalin bebçeleri 
ve ağaçlıklarla süılü küçük'. 
bir kaza merkezi. işte bu 
küçük yolculugumuo ıon du 
rağı ve \Jelk\de öınrümüıa 
birçok seneleri içinde geçe· 
cek olan Pazarın .kısaca ta 
rifı •.• 

Btkahm felek bir deha 
ne zaman yakama sarılıp 

kalk haydi yine yolculuk 
var diyecek. 

- Son -

isabet var 

Kahfre 16 ( B. a.) 
ter ttj msı b ldi,iyor: Evvel 
kı gPce mıpoliye ynpılan 

hova akmmda 50 kılo'llef· 

re uzaktan görülen büyük 

yangmlar çıkanlm1stır. Li 
mımdaki petrol sarniç/an· 
na Je derıi~ t zgah/1111 ra· 
kmındaki büyüle elektrk 
s nt allar111a tam isabetler 
k;ı y dedilmişti r. 

BaşkiJ bo 71balar napoli 
garımn y;:ı ~ı ·: ıe v 1 tersant1 
it!! eşva depo/armm arasına 
düşmütlür. Napolirıirı cennp 
br.ıtısınackı çelik fabrikala
rına da is ·b!.tler k1Jyde<J;l. 
mlştir, 

. V şington 16 (11. a ) 
lıye nazırlı. b . rna 
:i'lırini 13~ı~il u ydın nıali 
edi B yer tahmın Yor. ıınuu .. d 
dörd·:. yuz e yirmi 

undeo fazluu ı bük A 

met ve bt' d' u 

BlRKAÇ SATIRLA -

Kur ban Bayramı ve Vazifelerimiz 
• ıyc r .. 

l tkil edccf'kt' v tgısı 
ır. 

Kır koşulaı ı 
Bu yılki kır k 

90() l b oşu ıra . ta e nln ;1,. le 
öğrenilmi$tır. tra ettiği 

Yılbaşı Balosu 
Xızılay kurumu t 

dan verilecak ol aıafm. 
balosu lch1 haz1rZ~ı/tlba~, 
/andığı haber l ra haş-

a ımmştır. 

1 
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Bugün Kurban bayramı, mes'cJder, vzzifeler yok değildir • 
V 1 kl Meseli. 

s· ar ı ı yuttaşların, kurban ke Kest?ceaimiz kurbaoı, tufeyli ıp, fakir ve fukarayı dü~üneceği gün.. 0 

H geçinenJere peşk ş çekmektens1.:. Ç~ 
dur ;sı~, akrabasını ziyar t ederek cuk esirgeme kurumuna vermeom 

um ar~ıe alakadar olacağı gün • fazif tini 

Bugun, büyük er, ellerini öptü Kurban derisini iyi ve yuasız 
recek ku ··ıcı İ ı . 

' çıı (;r fefkat duygularile çıkararak Hava kurumuna vermenın ıarılacak .. 
_ 1 man sm1, . 

Boyle ıarnanl•rda sevinirken Ve bunlar arasında bahne şfik · 
llef'elenirkeo, bizleri dii,ündürücek retm~sini bileceğiz ve yapncağız. 

et 
11 

1r.atl nol.:taı rıuarmdyn teıelckiir ederiz. ' mıı oıduaan oeııeyı ıogı ı 

Haftası 
Şeh, irnizde canlı 
Bir Sur tte 

Kutlandı .. 
12-12-9 4'1 C~ıııarteıl gD 

r fe oü b"şl • y o ıs co tıuarru 

yı?r ı ma' ı hftrtaJI ınUflaseb~u:: 
şehi~ beştuı b ş!l brıyraklıı~er 
sü.;' :nmış 11okakl11ra vecııe 

yr ıı'ı b~z afişler l1ıiJlmış hı~t;. 
nın başı ngıeı reni tatlı bir 
yec ıı:ı vesiieıi olmuıtu. . 

S:ıfl t 6 de Hıılkkvinde b f 
ta Parti ıoüfettlşf Hilmi Kal•ı 
o~dutu b !de mıınurio, P1{

11
• 

me ısuplorı, ntretaen Ye lfJ 
b?ler ve halk tüp'ıınarali s~1·11 

a .. şvelilio bı.rtayı açma outi(ll 

a:ıu dlnleralşler. va fılydah "6 

samı lotlbıi edlnnw;!erdir. soo· 
tr· radın ulusal ekor:omi ve o.r ' 

1 ma kurumu Trabzon şu es 
edına C H. Paı tisi villlyet id• 
re nev~ti nesıodan ıvukat Zlb . ~ 
nl C1a tarsftadao kurumu g 
y~si 'it- ·~v •k liıo outuld rırı 

ı mu htı.n ot rıık bHtı118"8 

d ş • ıe. ·ı rd ;;ı g ı.-ı. ouıd· 
ıl· de ve vasıl hma iyi ku ıao 
1 m sı V•~ evlat g bi eslrgf'r l])l'~ 

ııonon ıkıl cıi zorluklıtrı iç 
d Lorrun lr nstOıııdA pqr.ıık z• 

ıııırılar rn t z gelirli vahfJdflşltırıll~ 
b yı.tıa ını göz önUrce ıııJarf! 

ı.· muvaıne ve itlddı ddcn bre 
tB mawrları uzumunu l>ellrten 
0 şldde.lo alkışlanan nutkuı u lll. 

t~aklp Halkevi relıiı lı:ı talepld! 
le "lapt•tl l:ıasbuhdle toplııotıf' 
son verHmlşti:. Pro~rım cuıııJ9• 
~lad"tt olarak illt o uilar ters· 
flndah halkevi sıılonun'1ıl uu ~ 
h3fteyı caulatııiırnn bir muıaı:Ofe 
re vorilmi~tir. hı.lk vo talebe,

1
, 

velil\A.ri h<ızır bu!unmuş teuıs 

çok eyi tesir bırakınıt temslld' .. 
rol olıto çahtlcın rnrulsr .ı~·~ 
lanmıştır . 

1 Protramıoı d yer kıaıımle~tj 
nin ınera.sı'lla d~nm olu11ma 
dır . 

Sinemada 
kaybolan cüzdo~ 

Sümer sine.ması~ın . ~ede 
çeo sah matiuesandt: ıçerııll1 . ı~, 

on lira bulunan Lir cüıd• 
nın kaybolduğu bir bay•~ 
tarafından ıinema müdürlii 
ğüoe bildi, ilmiş ve ıine~~ t~ 
müduıü de keyfiyetten po•1 ~~I 
iii babetdar etmiıtır ! 

Mev.'.ian karakolu ase' ... , -.... 
murlaruıdan CeUI k.ipet1 

havale edileu bu iş, yarııSI 
saat içinde ueticelendirilasİf . 
ve kaybolan cüzdan buluO
rak sabibine verilmiıtir. 

Polisimizi ga)·ret ve cıı&J' 
vaffakiyetiod~n ötürü teb' 

rik ederiz. 

Müsamere 
Tasarruf haftBst m>il18;

1 
sebetil~ iık okul talebe/~~ 
taıafmdan Ha;kevi temsi 
salonunda oldukça zengl/1 
bir müsamere verilmiştir, 
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EDEBiYATj zYerdenÇo 
ahsul de 

ok 1 t 
l>nnyaoın en hllyük zevkin .. varmak için çalıımakl Dün m5m 

''"''en hüyülı hakikatine varmak için yine çahımakl Ent Çiftçi Kardeş 
~llbal:! ieceyi gücdüze katar,k çalışmak! Çorak bir E incl~ supara r' ~i tut· 
-:~•dan c iyi m~hıulü alacak1111ş gibi~ çahımak l dur tuğrn şu lcitapcajı •ın k.ıiçiik 

•ıı, yorulmadan, yılmadan , çalıfma !... luğune halcıp ta o nıı hor 
,,Gö·ünür aörünmeı '' dütmanların topuna, tllfeğine, ıörme. Ulcu m m c1 : ' rk ttme. 

htı • .:.ı 'f. -. ko.._ karşı ç hpıak; yalanına, propfAanuasına, 1 hrası Düşün leci hu bir r. n ele le 

•rıı çahtmak l... megdına ıe 'miştir v e .yalnız 
İçilllledil odu riya, biylc ve tabaıbuı k~pılarını çalmamak sen in iyiliiln için y ı:ilmıştır. 
İ~ill Çalışwak 1 ve nihayet na~erde muht~ç olmamak Q,1 u bir tarafa alma. Oku 
ç,ht Çalışmak; üç insan, bet ınsao, on ıosan kadar okut. içinde sana t1e se11in 

llıa\c 1 Evet çalaımak lazım 1 )6.. işine garagan f agd4ılı ~egler 
Salih ÇAuA TA y bulacaksın. 

1Di1 
~ ~enle. . koku ve ıtık dolu baharın kucağı. Salkım sal· 
1-~' renk renk hevenk hevenk oynatıyor sularda yıldız • 
~'t, l<.ulak ver '! lçli bir gönül ıarkm fmldıyor dallarda 
ııar ... 

tô ilU1yorum gecenin kalbi bakıılarınla delindi· Ay ıeni 
l'lrıek için bulutlardan ııyrıhp göründü ve yıldızlar 

'ttklarına yüz sürmek hevesiyle yerlere indiler. 
ı 1Ne olur çevir batını bakıver. Gülüne hasret çeken, 
ile"' 

J,.nlcanı gole.ta rlci. lıerlı.es 
her ş yi bi/sın. t.ıe bögle ol 
do;ıı içindir lci. lnsanlar biL 
medılclerini hir6irinden öi· 
renirlt1r. ö r nmeje mecbur 

1 olıular' YuŞamak i;in çalu· 
1 ma.k ve çulı~mak için de 

1 bilm le lciızmdır, 

1 

Çok g un çok bilir du
ler. Bu, meıhur sözdür Bu 
sözden aıllaıılacak olan ı~!I 

Muzaffer KORLU de ıudur: Çok ıeun ç • k 
ıen bülbüle. Ve dinle ..• 

Pazar 29 il. Teı. 942 

Yemeğe Kıyamadım 
F- ir dilim ekmeğim vardı . 
'remeQe kıyamadım. 
Kıvamadım satmağa, 
küflendi ekmeğim . . 

Halil GıJltclcln 

Soğuksu yolları 
~t Bi1111em, Soiukıu yollarında derdinizle, ındiıeleriniıle 

bt,, kaldınıı mı hiç? ... 

0,11lıir yaz aabahında zir~eleteu iÜZelli~~ne; ~urubunda 
)~ kıııllaıan beaziadekı harukul~delı&e ıabıt olarak 

d6ıı&z mil Soğukıu yolluında hıç ? ... 
O Yollarda tabiatle arkadaılık ettiniz mi hiç? ... 

ıeg ıörür, ö;renır. 

Sın belki ıok t e & mi ı 
dığilıin, ıezmemiııitı, Fakat 
ıesip ıörenleri de söglttlp 
tiinlttmts misin, yahut onlar 
ıögleıı ıen ainlımu m!sin ? 

Elindeki şu lcifop ıezip 
ıörrn adamın sö~leritlir i1te ... 

lf vr•p:ılıların ne gaman 
adamlar oldu;anu elbtl bi. 

lir6İ,.. Htr ıtgie olJağrı ti6i. 
Ziraatta ela ne le.adar ileri 
1ittildeti11i ıüphe yok ki gine 
işltmiııiniztltr. Oıada hen 
neler ıönıaııem sana i ı t " 
onlrırı uynile nalcletl'!et1ilm 

Ancak ılrdilcleriml an• 
latmailafl HJfltl l>ts bite bir 
a.ı lconuıalım, 

"9 "llliiiaizi kemiren bir derdin, hayalleriaiıde gerçek 
• llaeıiııin verdiji tatlı ırdırabı duyduauz mu o yollarda? ... 

Ş~b o yollar! .•• 

Tarlaya attı;ın hu hanıi 
bir to'hıım•n bügügüp bir 
koç ag so11ra :/coctı bir fidan 
oldu;rınu her ztıman görür 
ıCr.. F.akat bunun nasıl olup 
t bü.11ügüp bu h le ftld 'ğ ni 
hiç dü~inmüı misin ? 

iir ve unk diayaı1na uzanan yollar .. 
1 r Derdi ruhlardan koparıp ruhlara katan yollar •. Ôm 
İ' ):~il b:, yılının en tatlı hatıralarmı bağrına serptigim 

r .•. Soiukaa yolları .•. 
AJam sen de 1 b e n l m 

fi 

Ferhat SU 

Hakiki Hayat 

!Jllda~ımda mecal yok haykırmaya 
~'l'ldiler sülük gibi bütün ihtirasımı 

neme ıerelc, Tohuma eker. 
mahsulü alırım, ötesine ne 

lctlrı~ırım deyip te g e f m c, 
sakın I Bu, öyle hir şeydir /el 

yasımı bilinmesi muti k Jazymdır · 

~n şimdi yeryüzunde yaşay~n1 .. ~~r 
o uyum. 

~lr ı aykuş teranesi kalbimin her :verinde 
y~,.., cekişen saadet silik ~a'>:'.a~.ıe~~mde 
ll~ılan bir nayatın içine gornuluyum · 

Tar/adan fazla haııidt almak 
is'ers'n cl~;ilmi lıc öıle? 
ise. o ftula/ı;ı alabilmek 
;,in hır halde o tcılıuman 
nasıl we ne suretle büyüdü
ğünü 6ilmen ıuektir. Çolc 
f aıla bilmene ele lıuüm gole. 

~lJ Sayılı günler de elbet bir gün dolacak le Y;lnıs 'bir a.ı fJe yetu elc 

~~rlığım hayat gibi yokluğa kalbolacak a cı~;~ anlatagım: 
~eı_.~ak kollarını bana h.)kiki hayat. 1 ff 3J,, h11111i 6lr ndatın 

llaltlaıalm'' J tohamanu n11Hl• ••sırı ılı 

enin Yolu 
alalım. Bir ktıç tane mısırı 
bir lcumlağa , bir çöl~ ek~lim, 
p" r fle le. s/cam tlediğlmi:ı. 
verlere edalım . bir k ç tane 
de lıer hanıi bir tepraiın 
gü~üne l>irclc.olım, 'ir lcaç 
tane de kazılmtı 6ir topra
ğın içine kogalım. 6öglı bir 
ttcnibe yaptJr~alc netice ne 
olur ? 

r alnız bu olsa iilı . iş 
lcolüytlı Fakat mes'ele sa
tl~ce /Jrınan/Q bitmfı olına· 
yor. lıirı t n mülıim f<llofı 
şimdi söyliiy~cejim ııgılir: 

Çiftçi lc.ard~ş I 
Sen de. hen Je, Oi!ıllclelci 

çocajıımus, köıetielci ihtİJfar 
dttiemiz, amirimiz, memJlr
amuı 'rle lıepimis de Tar hiz 

On• sorr.ıoga ne la a c e t / oe Türle olmakltı ti• i 11 a 
Kazınmıı topra;ın içine öjinürüz. Uz~rintle gaıudı 
lconala11 biigür, fidan •lar, iımız 6a toprnlclar 6/zim en 
ötekiler hiç bir ıeg olmaz. kutla TJe mutlu var/ı;ırnı~Ju, 
O halde, toprajın içinde he henlijimizdir, Onl11rı ılcıl11la 
vor "" olugor ki yalnız, altlık, scl>onlo. lcor11gtıco i ız. 
orQya elc.iltn bivügebiliyor Bu toprlclarea do;d,,fı oe 
'Ot niçin topra;ın güıiine bügügoraa. Biz ilfl oe çeftlk . 

atılıp hıralctlan vc11n pur tıe /arımız da bu tepr•lctan 6e 
lc.tuk.am topraja veyahut bir çinigorı.•. Yiglp, içmemizi. 
çöle tkJ/en tohum bigügm · Y"ıam•muı lup ona b•rt;'a
gor ? lıte Jüşiinülecek ıtg gaı. 
bunlartlır. Uzan Jüıünmge 
laacd gole. Ben sôgl .. gim: Vo.~/ı~ım~• "' t'brılii'rniz 
Çünkü o mısır tohumu tıplcı anda gıyıp ıçrnemiz •nıfa. 
bir çocuk gibi büyüye bıtlnık yaşamamız da ontladır. Ba
ifin gemelc istır. O gemı;i nıı i11anıyoruı. O laaltlt! ld
tle 11nca1c topr•tın iç in ti e yılc mıdır ki bu tJerimli '" 
bular, boşlca yerJe hulamaı. IJÜsler oğartısı topr11lc iuı.•· 
Ba11a s~n de incı nırırn, Je;il ltıııı,., bizi 611.lcam•gacalc 
mi ? Pelc ala . . bir hale gelsi1t. Bıınrlon bt ı· 

lctı h• ıün hır le.esin vı ı o
i•musa11 clintlelci tır•li ni
hagıt bir kaç dllnimi•n lha. 
rettir. Vt1 sonra. evimi:Jtlc 
ıözinıi HJece il• l•l'r•ia 
dilcrniı bunca naf •••m•• da 
meocatt•r. il• lc.ıJar nu/aıa 
ha tlar1ıcılc topr11kl«r"4n 

F o icat topra;ın i fi n d c 
ola11 o yemek '' lci on• lcuo
vd digor•• •· bu lcu11vd hiç 
6itrnu oe ttilcenmez mi ? 
Bıınu ni,ln layılclle düıün
migora• 7 

Da1ıgatla b• ıan .. Çöi" 
Jcnilen clt1nizler lcacl11r ıenlı 
nradler wardır. Bunlar gi11e 
6u ııln laicbir ziraata gara
mıvıın gerlercliT. Falı.at flok
tll~ 6anlarırı ıolc İfİ topralc 
/ar oidagana, bife gib ilcigri• 
mohsal "erdiği i 6,//cl bil· 
musinis. iste bın ıögliigor· 
rım Ba çöller ba ıün bizim 
elimiıdelcl top a/clardan daire 
ıtmtin. da ~a kuvvetli ıdiler. 
Bin/ırce seneiırclen beri ekile 
elti/e hu ıün ba hale gel. 
miı 11dir. sözün lcısaıı: Kav 
vdi bitmiıtir. 

}' alnız çöller deji/, bu 
ıiin hemen har köl}clt çok 
ı fi n fle tıptı t n p r a k la r 
m vcuttur. Onl ,. da t1aktile 
ço ~ aerimli idiler. 

Söıii u:ıatmıgalım: top 
ralcclalci kavoet bitmez tüle 
enmez blr hasine J e;ildir. 
Bana inanmak gu e'lctir. lıte 
banan ;,indir ki işini hile1r 
lcög alcr top·a; a rlelma of. 
kın verm le istırler. Gıibr. ı· 

nin dığerl tJe topr:.;:;ı •/. 
kın/amanın ıırrı •• lcıgmt· 
ti buradan çıkıg•r .. 

ııçinJirmı;e lftte6arus. &ıı· 
kııccı bir ıelirimi• de g•lr
t•r. lıln önii tlı sona Ja. •li· 
miıtlılci il• toprai• sarıl
molc, onu ka611 ol:ı l>iltliji 
kadar fasla. f1erimli lcılmıJk 
tır. 

Faı.la hasılat almak re· 
relctir. Yaıamamıs içi11 hu 
gün ba şarttır. /Jin başlcoca 
çıkar go/a yoktar. 

1YENTYC5L-
Jaftada iki defa 

Salı, Cuma günleri çık• 
Umumt neo lyatı idar• 9du 

Bekir Sükuti Kulakmzojlu 

Yıllığı ( 550) 
Altı aylıi• 300 kuruıtur 

Resmi ilinlarna sabrı : 

10 kuruttur 

Ginü geçen ıayılar 
25 karuşhır 

han maııdıreatıDdan 
meıgli7et kab\11 edUm11 

Dwt e4ll•tJt• 111&lar 
la41tMilaH 
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Han ı İlan 
Pazar lcrn memurlu~uodan 
Açık ırllrma ile paraya Ç@V Akç•ııb t sulh hukuk bft 

rllecek r•Jri meokulun ne 01 kimlltlodıo : 
dat.. Akçaabadın Hacka kOJllo· 

Bir kıta hrlaoın dOrtae bir den bekar otlu mustıfa bekar 
blııeıl iki blııe ltlbırlyle bir tarasından hu k.Oyden Ahmet 
btıl1111l '8 dlter bir lul11ının kıaı Hamdly~ ba}' kuş ve rufa• 
::r~ıı: ~:; :::e~'ı. Oç lıl ıe 1tl- kaları aleyhine açtıkları taksim 

G davasıoın yapılmakta olan du 
ayrl meakulua bulundutu 

mHkl mııballttai ıokaılı ııumar r~şmasıuda mOddcllaleyb hım. 
P.aarıa Sllerit kbyO .budu dıyealu lkametgibıom meçbul 

du içlatla Uirıı ıtratı erbaaaı olmuma ·ueaablle davetiye H 

tıp• kaJdıadı yazah 307 'okla- gıyap kararının JaQddelalefb 
mıııa111 t2J ve mııyış '37 eicl hamdlyeJe llaoen teblltl•e ka-
llala lO aumarasuıda rar Vt rlhnlş ve davetiyenin Trıb 

Tak.tir oluaan kıymet· ıoada intlıar eden Yealyol i•· 

Yentyel 

Karar hulôsası 
Rize C M U. ll~lnceo : 
Mllıt korunma taoaoaoa 

muballefeten ıoçhı Rizenin Pa 
şa k•yu maballeıılnden Hoıeyin 
otlu Ali tepfu h1'kkıadı Rıze 

aallye ceıa mabkemeılode ya 
,ılın lluruşma sornındn : 

Cırmno ıObutuea aiaeen 
lıl K. Kanaaua 31 A. fıtreal 
•e 59 3 , 83 ve 4180 ınyıh 
Kanuna ek 5 · 2 ve 
T C K 56 2 matldt"lerlne lev 

Trabzo.J Sa Al. Kom. Reisliğinden. 
l A~ılt ekılltme ile 15000 kilo Plrasa eatın elınııcıktır · 
2 Muhı.mınen bedeli 4800 fıra ile tıınln t aeo llradlf. 
3 Evsaf l<o'orduoun bDtUn garulıonlarıoda v11rdır. ,dJI 
4 Ekılltmesl 26 1. kAoon 942 cumartesi cDnO ıaat ıod it 
5 isteklilerin belli gUa Ycı autta J rabz:on stılJD alili• kOilf 

yoouoa murıeaatlnrı. 1074 3 • 

Pazarlıkla pırasa ohnacok 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden: 
1 - Paıarhkla 50COO kile pmı11 ı tın ahaac;ktır af 
2 - Mubammao bedeli 1 ~~00 lira ilk temiı.at 937 lira ~ıt 
ı, - Evsaf KGlorduaua bOIUo garolı'>nhırıodı var 
4 - Paıarlıaı 21·1 kAnuo 94~ çar,ın ba gOoll saat JO d~ İki kıtada borçluua ~1818, ıeteılie tepllf edilmiş iıede mu 

::~·:ı~ :~u~r:.;::~ış lira kıymet ayJeu olaa ğQade m1thakemeye 
A.rhrmanıa yıpllııca.ıı..ı Ytr geıınemlş Olalltuodan gıyabıoda 

ıoo, ıaat : • • muhakeme lcrasıaa •e glyap 

flkaıı 7 lira elli kuruş atır pa 
rı cesuı te yedi gna mnddetle 
dOkkADID kapatalmHı •• ba 
mUddet 1arfıo•• ticaretteo men'i 
ne ve masrafı ısçluya alt ol 
mat Uıere gilıete ile JlAoıoa 
-.e b&klm hQlllıııntn bllyUk 
harflerle yaı&larak tlOkkloın 
gOıe gOrQaflr yerh~rlDe ynpış 

tar lıuıınıı dalr5 -ll -942 ganin 
kllJfar kat'lleşmlş olduıundan 
ııaa olaou. 

fi - lıtıaklllerlo belli ıın •e s:ııatta Trabıoo SahD A 
K•>mlıyonuoa mDracaathtrı. • ' ıoOO ~~. 

12 9 .. ~nar lora dalreılade 26 Laruınıo mOdd isleyb bıtmdlye~ 
... cumuteıl aınn aaat ı ı d Trabıoodı lntlıa.r eden Yeulyol 

t !: ltbı l•Jri aeakullıran e aıııeteıloe IJAııeo tebllQ'lne ka 
ar :~ma tart11aau11\ ı 7~ 942 rar vırllmiş olduaundan dıuuş 
J~~ b~ :.: • D l t 1 b 8 re D rua gDoü Olan 8-2-Q41 pıtıar Karar hulôsosı 
iırı datr.!ıoı~u:arı Ue Pazar test ~OoQ ''-' t 9,30 da mubokn RiZE· C M U LHtlnden 
HUHlı h"r"'"eıla uaueo uuma. meye blıaıt veye k dl l t . . . 

• • 0 ö bil •llea b'r en 8 nı em Milli Korunma lunununıı çla ıçıkbr lıa • re meıi o ı vekil J d i l 
lerdıa rııl~ .:.~am Jt azılı OJan t kdl g n ermed ğ maltalflff\Uen nıu:nuo R ııenlo 
lllnıılır ltlt11 f ta almak iı : rde bir daha muhaaemeye 1 Gnaeş\i kOyfinden çar ıda bık• 
94ı ar oameye ve •bul edilmemekle beraber Jl· kıll 1ıbdurrtıhmın kılıç Oıtman 
Dı111'1Jt~~~1doayı oumarıılle 181 yıbıoda duruşma Jııpıl caaı teb· oğlu H"kıuodı Rlse ıısll1e cecıı 

2. ıe •ıracaat ıtınıllchr\ 111 makacllloa kaim olmak aıre muaıkemealode yapıtın duruş 
ktrıd~ ~::rm:yı lftirak içJo JU· lltn olunur. •ı l!ODUOdn: 
JMI buç 1 • IJmetıırlu JUıdı r------------1 coromıa aubutana blnaea 
Jı .. illi ~l• :lsbellaile pey •e ııatde Jıpıl•cak art1rmoda be M ıt. K. 82 .. 5~,3,fi3 e T C K 
••ktubu t:, .. ~0~111°10 teminat d il aııtış lstıyeala alacı~ın• ö6 madde'eri11e tedikııa '4 2 O 

•• ea ec ktlr rQ"b ı ı •· lpat k Y 
80 olen dtaır ul11c klılar1a kuut a2ır pıra c za!ı 'e yed 

la dit 
1 ııalbl alataklılar 0 gayrı ineokul ile temin edil gtıa dllkkQom 'itap hlması v 

bıktı ~~b1ı~ı!~~.rJarın •e irtifak mit alı;calr.ları mıemuundaa fu k:endlslcln bu mOddet z rtmd 
llırlodekı tı ,.1ı'' l•Jrl mıntuı laya çıkmak l'&rtlle en çok artı tclaretteo m"'n'loe •e maararı ma 
fıb ve 8 arını bu uıile t 
ılarJQ 11:1. rab1111rıı'araa dl allrl olan iddl una ihale edilir. Böyle bir be bkOme alt olmak Uıore 1 ze e 

r " lıl dıl e1de edilmez e lbflle Y pı ile tlonıa ve bOk:Om hulasasının 
bıren Jlrıat ına ~ l nde11 ltı l ti l ı k 481'. 
laCUbltılerlle blrllkÇlDda evrakı ıunaı '' ıatıı lalebl dUıer· tttyQk lıar ar e yas\ ara 
J•U 1 e m 1 6 . G . kloın ıörDnQr Jf'rlerlne vspış· 

ıa • bllclirmeı emur · lb 
1 

· ayrı menkul kendlslu tırılml!tn'l d lr 24· t ı 9ı2 ıooıo 
ret ılı.il bld erı icap ede a e olun ki 
Cftile llJ»lt 0\1 bd&klln tapu il 80 ffil6 derhal VCYIC karar ktıl'ileşrnl, 0!d11aa1ldAD 
tleliafo mı •kca sııhş bı •erilen mllbl•t fçlode ı>arayı an olunı. 
hhrlar. P•Ylltnıııından hariç ••rmezae lbıııle knrara resb o t=~;..;.::,_~_.._-~--.--ı 

lunsrık kladiılnden evvel eM Orıon Radyoları 
t: Göeterllın o Jllkaek t k 

ID&J• lttlrak ede:. Dde artır. • lifte buluaın klmH 
tırtoımeıhal okaı er artırma arıatmlt Olduğu bedelle almıt11 3580 Kişilik bir mQhen 
lu İnılımıta ıl muş Ve lOzum fiil Olursa Ona rnı olmnı ve. 1 
lelaalllH kab'8lDl&ş Ye bunlu ya buluomuııa hemen 7 gOıt dis aİlesİnİn sene erce 
laar 9l1Ulurlar. eUııif Ad ' iti IDQdcletle arhrro11ya ÇıkıırıUp uğraşıp UUCUd getirdik• 

5 : Tayin edl ~: 
1
ç k Artırana llıal e dilir. iki 

r•~rt mP.ntuı Q ı mande r Sllıdakt f rk. ve &•il ıı leri dilnyamn en gOzel 
baıırUdıkteıa •ı nr tlç def11 iüoler lçtn YDz1e S le bes p en blam ORION ra-
o: lh11le edıllr .Aa~ flko ç k artır anıc hakme b-c t ı.. im "sı K 

il ko:ıalıo 'aıub artu a be - .. • d j d h k 
roaı1. Jetaıe be :mtı; kıymıııu ~;f me ur' t le ıe1:ian ı b y r ır er s~ 
Ja !lata~ 1 t 'nı hulm111 '' o ,u ur. dde (t r..3) yg n fiyatlar bu lt:cı il 
rOçGaoı oı:u"'d~nJn alıc ğıo Goyrt m nkuller ~ ukorıda b k f'd. 
b1lqoupc1a b d ttr •lııcaktıter ~~altelılleo l t ı2-g42 t rlade e a ı . ır 
g3hı Dl&nku~ 11

81 bunların o b nden lllbııren Pazı fcrı Sumer ıınamasıoda teş-
•bcatıarınuı • e t rnın edtıroış ıneınur UQ'u oorııınds bu Jlln • d'I 194·1 d 1 
'-1• Olk•uı ec uu data t ı gösterilen • tar • 

1 
hır e ı en .J mo e 

teıba" ... • " en çok artıt d•i . L ' rlnıt !PPı h k k k .. . .. 
ııruy bakı k l IDtll -, ff'landegj S tı & 1 il11 o ılunur lerİnİ mu 8 a aQfll UZ 

•rt•r•ı 00 il • IDak l&ere ... ~:;:;~;::::~cı~;:::;;;;;:~~~~~~~~;:;""~;;:liİlİ-· oıu'lcu goo~ tn kdlıba te ndlt •e il"' ' ' 
941 8 P eden 

-TAFLAN~ Birinci Kanun 1942 de çıkacak olan SIGNAL 72 büyük 
ıahifa ve 8 renkli çift nuıha olaca)dır. l 

Kar: hadleri hakkında 
Belediye encümeninden : 

Hariçten ehrimlıd ce'pı:ılunan gıda v sair madaelern 
edllea topteo ve p11rekende k!r h dlerl şee da gOsterilP' 
Bu karamı h\Ulfım:ı hareket edecek olanlar hakkındn mll!I ~ 
runmn kaouou hllkllmleri htbik edllecAtl füln ol nur. 3 ' 

Eşyanın claıl 
'"'----~--'-

~ - l.uru Malatya Ka1ııısı 
2 - Kuru E,zhıcao Kayısısı 
3 - Btılgur 
4 - Sabun 
5 - Zıytla J•tı 
6 - 2eytln tnneıl 
7 - Pirinç 
8 - lçya ı 
9 - Kuyrukyaftı 

10 - Nohut 
J ı - Mercimek ( yeşil kırmızı ) 
T'l - Mısır unu 
13 - Mı ır 
14 - Buğday 
15 ..... Uuğdny UDU 

16 - Kara keşır peyniri 
17 - Edirne kaıar pPynirl 
18 - Ediroe beJH peynir 
19 - Kavurma 
20 - Arpa 
'lt - Şehriye 
22 - Yakaran 
28 - Kooıerva ( tıer nevl ) 
2• - · Kırmııı biber 
26 = Kara l!tller 
26 - Her Dfllvl kuru tacir 
27 • liAr nni kuru Oıllm 
28 P rl ı ç .ırıu 

'1:1 F •• ıı il u 

Kar hadleri _11 
Topt n PerııJ<eY 
yUz4e 1oıd• 

JO t5 
ıo ı~ 

1 1 
1 o t1 

1 ıu 
ı 0 tö 
7 1 
ıo ıo 
10 J5 

7 ıo 
1 ıo 
1 ıo 
5 1 
7 1 
1 ıo 

10 20 
10 20 
ıo ı.5 
·1 ıs 
i 8 

10 ıı 
J() t!> 
ıo ıo 
ıo ıo 
ıo 10 
10 15 

8 ı•• 
12 16 
tS ıs 
1( ı5 

5 

lçtimaa davet 
Gençl r Kulubü Reğiliğmden: 
14 - \ 2 942 tarihında gopılaaak lwluhümüz mu.lad st 

umumihe9 t t pi ntm Ek erfg t olmadıfından 24-12 -9.&2 pef 
~ünü akş mı ıaal 19. ao a tehir eclilmi{lir. 

Niınmname hülcı'1m/er/11e töre elcıuiget olsun olmuın J 
okdıdilect ffnd{n muhterem azanın letrı"//eli rica olunur, 

En tıı:. rniz, en 
ucuz Lokantası 

SIGNAL'oE 
Bütiin harp •af ahalini göıl~rlr resimlerle ve diğer artistik 

.Kazaç vergileri hakkın 
11 Delterdorlıkdon: 

Aı'eıirnler ve birçok röportajlar bulacaksınız. 
manca, İtalyanca, Franıızca, İngilizce, Rumca 

Ş nuıhalan çıkacaktır. 
imdiden ba 1 . 

Baiiniz k Y nıze fiparfı ediniz . Fi atı 30 kuruı tur . 
10 •a Umumi vekilinden tedarik edebilirsiniz . 

\Jmumi Vekilin Adresi : 

JOHANN BAYER 
Eaki Güınriik Sokak No. 38 : Galata · l.tanbul 

Poıta Kutuıu: 1580 

-·-....... ~s-~-....--.-...~,~;iiiiiiil;~§~~.---~ 

2395 sa} ılı kazanç vergisi kanunu hoktl 
lerine tevfikan ikinci taksit"n kanunevvel 
ayı sonuna kadar verilmesi mecbt ri olduğun 

Gerek beyannamee tabi mükellefler, 
gerek gayri safi irat üzerinden vergiye tS 
ticaret ve san at erbabile, seyyar halinde iş 
pan otomobilciler, nr1ıbfcılar, simsarlar, tellal 
hamallar, ameleler ve küç·ök ticaret ve sı 

erbabı yanında çalışan akalfa, çırak ve bihlll>, 
işçiler bu ayın soouna kadar kazanç vef. 
ikinci taksitlerini vermedikleri taktirde vergıJ, 
tahsil emval kanunu hokomlerine fEvftJr,11 
yozde 10 zamla tahsil edilıce~i ilan olunur. 2· 

~ 


