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Q S.btp n laemuhıırrlr! • 
-.:kir Sükuti KuJaksııoglu ! 
~ IDARK YERi 1 

Y eniyol Matbaası 
Trabzon 

ereyağıda 
•• 
Orünmez 
Oldul 

ğ, rn~him bir ihtiyaç 
ddesid' V v l w "ı ır... aç;sız ıga 

t~ b 1 B· u mak, yerinde 
r t'=dbir olacaktır. 

eJediye tarafından 
ha.rba tabi tutul· 
duğu günden beri, 

~ l' tert~ yağı da be 
~i:.ahzon piyasasından 

'tı 1 çekmiş. ve artck 
' P~ıara bir daha ui 
t oı Ö ~~fi ınuştur. tedi::nberi 
'' te • · l til re yagı ıyma ve 

~·t nıeşbur olan Trab 
Q yıy~llaında bugün bir 

lta~g bulmak imkinııı 
~il~ geJnıiştir ! 

lı tbt,n önce ucuz pa· ' p, , 
~~k~ar yerlerinde, yağ· 
lı b ltılarında ve köşe· 
~iitu 'kkaUarında her iı · 
~~ ._d' zıunan, iatediii· 
. li •r Yağ bulur alırdı· 
'it~ıı ~buki şimdi, bize 
lt iberlere göre, ko· 

ı,tail'bıonu baıtanbaşa 
-~, 1111 bir kilo yağ bu-

•ııtz o ı~i · zamaoJar, 
~,, ttre Y•iı 300 • 310 

1'k~ kadar ~dükkanlarda 
~t, ~d~ surelile satal 

ıdi B 1 d' v 
tıı • e e ıye, yagı 

' t tuz.ıatnıak için narba 
tıttu 1\ 

~ lll~a • ~nulao narha 
~ii tahsıl pazara ge · 

ı 9 ~ağı 240 kuruşa 
~i~ 0l~c.aktı. Fakat de
bto itbı o gün bugün 

~ l v c oldPazar arına yası 
Uii u. 
~'ltı.~t' taraftan haber 
~ııı'~' göre Vakfi'='ebir 
2s;tllna paıarlilnada 

den 270 kuruşa 
Q •trbeıtçe ıatıhyor· 

tıı ~lJ. fiatları yerinde 
İli.~ bulan y~ğ nıüı· 
"tı T 

' il' rıtbzona kadar 
1 '~hı ihtiyari zahm~.t 

ıı, b lzlahğı oralarda 
bttııı"rada bulmalıdır ki, 
lliı..' kadar gelmek 
lı.. .. ~ • f' •sliyerek kal· 
t~b 

~t-11~011 piyasasını ya.ğ 
~-~ kurtarmak. 'f rab· 
lltıt~t-1.•~ına yağ celbe· 
tdilk· ıçıo, fiatları ka 
ı,ııı;k fiallara göre 
,~, lazımdır. 
~~i belediyeleri, narh 
d,~ ilde ciddi ve has· 

tfltıllı 
tihi ayıp bugün ol· 
''• bunu ıadece mev· 

tek t:eplıeti ~ir 

Salı ve cuma günleri çıkar SiyasT Gazete · Traozon 

, MÜILILÔŞ~F , 
B ır ada Bir .1..Vutuk Söyledi 

j j 

feyizli bir mahsul 
/.,,--- için hepimiz aşkla çohşıyoruz .. 

o;::: ' 

Her şeyden evvel Milletçe manen sükunette ve maddeten verimli 
yolda çalışmak, Millet ve Hükumet birbirine Kenetlenmiş tek 

\ ... __ vücut bir halde bulunmak Millet kuvvetinin aşlıca işaretidir ..J 
Hursa 21 { a ıı. ) - R~isi

cuwhur lsaıet lnöuQ bugü., öğ 
leden sonra Bursa H ılkevlaae 
H ,P lrlöd!lrh~ halka tıitab.ıo şu 
autlcu söylemişlerdir : 

Bursı1lılar, sevııHI ttnnşerf 

!erim ! 

~ 1 kuYVetinln be~lıcıı iearetfdlr • 
Son bir hafta lçlrıde yedi ~ekil 
vilAJetlmizıe tewaıı ettim . MIJ· 
letçe birlik duyğusuou , demir 

gibi iradeyi b1:1r tarattı sar,ıl· 

mu bir tıalde buldum. 

Bayram tı tllioi arsııııda ge 
çlrdlm . Her tarafta vstsod ş a 
rırnı keodllerlrıe ve meml~kde 
tamaınlle gUveoir rahat bir zltı 
niyette buldum . Mıllet , Hü.hO· 
metle beraber kitle hııfüıd" 
demir gibi işl ye gDç!ile mı:ı.ş. 

ııuldUr. ÖnümQıdekl ~e:le foyizli 
bir m11 tısul elde etmek ıçio 

b.eplmiı n~kla ç lışı:voruz lstih · 
sal meıelelerinde erkan bayel 
yap:uak dotru de(1Hıe de Qmlt· 
lerlo kuvvetlt olduQnnu ıöyle· 
mek mnokUndUr. 

Aziz Burllhlerl her şeyden 
evvel ml!letçe manen sülıt1nette 
ve maddelen verilmll yolda ça· 
hşmak , mlil8t ve bUktlmel 

Milli Şefimiz İsmet İnönü 

blrilıirine keneUellml4 tek vn 
cut b r haJde bulunmak l'L' ilJet 

l1Ulı:Qmetlo tedbirleri mllı · 

pet semerelerini v~rmektedirler 
Varlık VPrglsi • b!Htlo milletin 
vicdanıodil doğru va haklı bir 
tedbir telaklı:a olunmuştur • Bu 

ve,rginla hazine kudretine içti· 
mııi va lktis~dt obama faydalı 

teıtrleri olacıııı balkın her taba 
kasında anlaftlmışhr . Kanuoua 

ciddi ve lcet'i olarak kabulü 

iQıu nQ lillmet, milletin vJcde oın 
da geniş l~tinat bulm11ktedır. 

Bur11ahlar 1 araoızda geçir' 
diğim bir kaç gO.oden bahtıyar 
oldum. tekrar KörOşmek üzere 

ve güzel Bursa lçln eo iyi di• 
lıklerlmi söyliyerek. ılıe veda 
ediyorum • 

Mudonyada 
İN ÖN Ü Çok acıklı bir ölüm 

M ü t a r e k e hatırası 
M~mleket değerli bir adliyecisini kayöet_ti 

Ebedileşiyor. 
Mudaoya 21 ( a. a . ) -
R.eislcumbur ismet lnönü 

buglln buraya gelmlşler4ir. Milli 
Şef Mudttoya mQtarekenemesi 
nln müzakere ve lmu ed!ldlğl 

VllAyeUmiı.lo marur aUele· 
rlnden Ordu asliye ceza btıklml 
Abdurrabmaıı eylboQJu, mide 
kan11erloden geçen Çer~am
ba gOnU akiamı Oıduda vefat 
~tmiştlr. 

Esk.1 mebus, şebit izzet Eyib 
oaluoun ktlçtik. oğlu Abdurııh . 

mao E.yiboAlu, Lise labslllnl 'l'rab 
zonda lkmal ederek hukuk fa
klllteılodea pek lyi der ecede 
mezun olmu, Ye ılajloı Trab 

mUıeyi ııeımişler ve bu mllta· 
reke tlatır111tnı ebedileştirmek 

Qzerı batlıomış olan anıt'm 
y~rlol ve plaıılaruu tesblt eyle 
dlktEın ıtonra Bursayı döomOş 
lerdlr . Mudaoynlılar H~h;lcum ı:>n aear ceıa mabkemeıiode 
tıurumuzu aralarında görmtkteo bitirdikten sonra Posof mn~.dei· 
ıonsuz blr sevinç duymuşlıırdır 1 umuwı\ı~hıde bir sen~,. Uoye 

- mDddeiumumlllilode ııu a~ne, 

di~a . olar~k ~utalia ve Zara tıulı.uk: boklmliğicıde dort 
telakkı edıp gıdecekierse, sene ve vilayetimiz Mııçka ka 
narh tedbirimiz, ·bizatihi :&ası bakim iğınde Uç ııene ve 
Trabıoo aleyhine olmak mUteakibeo de Ordu a .. Jiye cezıı 
üzere daima ve daima za- baklmlı!11nde o ç i o n e 
rar kaydetmis olacak v~ bu munffakiy.,tle vazife 2örmuı 
takdirde zararın neresin· meıleQıoio aşıkı, mUtetebbi ve 
den dönUlürae kir olacağı muktedir 11dllyecılerl11ıizden bi. 
na öre narh usulünü kal- rl ldl. Bu2ııue kıdar Yaama ver-

& '.. b b k k dili kaıalsrda vı soıa memurl-
dırıp yagı 1er <>ıt ıra ma t b ııı ı o d ila • . ye ma ı o aa r u v ye· 
tüphesız daha faydalı bır tinde de deıiD t.tr muhabbet 
İl olacaktır. ve iMlş bir sevgi mutıltl ya· 

Anc" k mesale, göründü· rntmışti . 
ğünden daha mü im oldu· ~ıeslt:ğine karşı olen deılu 
ğuua göre tez iden h ile sevgi ve t:ık.dirJere lil,J•k vuku 
dilmesi de icap eder. fıle .ie ç. Y8fhıdn tuılıye Ck) 

1 k hakımll9ıne kcdar terfi ve te. 
Bekir Sükuti Kıu a sız~lu maybz etmif, daha lltri meYki 

vo salabiyellere namzet "Ye ayni 
ııı:amand& bolundutu muhitlerde 
lsthnrneız olarak stnUmlj bir 
ıulllyeclmbin aramızdan ebodi· 
ıen ayrıhşmdan mtıteesıılr ol· 
mamnk: kabil drğildir, 

Abdurratıa-.ao ~vnbo~fo va
zlf e beı!oi Saatle.rd" bUlQo vak• 
Uoı ruE:s!ekJ lnlı:işafınıs haue· 
d n. mot madiyen okuyııo, te· 
tolı btr ıuh ve temlı bir Kalp 

- Atk11ı 1 de -

r--------- ... , 
·Çarşamba 

23 lci KANUN 1942 
20 inci yıl 
Sayı2950 

Fiyatı 5 kuruş 

'------·-' 
8 lediye 

Bir Değirmen 
Kuruyor 

Belediyemizce hariçten 
ceJbolunan ekmeklik hubu · 
batın temiz ve iyi bir hal· 
de öjütülebilmeıi için elek· 
trikle müteharrik bir deiir· 
men kurulması kararlaıtırıl 
mışhr. 

Bu değirmen için lüzum· 
lu olan taı ve kayıf gibi ~ 
malıemenin Belediyece ıipa· 
rişi yapıldıj'ı ve iıteniJen 
malzemenın sevk edilmek 
üzere istanbulda hazırlan · 
makta olduğu haber •luı· 
mıştır. 

Müstahsil 
Memurlar 

Ekmek ve diğer 
Maddeleri kimler 

alacak 
Öjrerıdizimize göre şimJiı• 

kadar aru;si olan m•marlu 
müstalııil addedilmiı, :kendileri 
devlttçe verifu iaıe rnsdJe/uitı· 
den istifada etmemiılenli. Bıı de. 
fa alınan bir karara iÖrr. bir H· 

••tik ihtiyacım te,,.in etlec•lc 
katlar ekme/elik hububat istihHI 
ecen memurlar brı iaııdera tama
men istifade •Jrcrkleri fi•i ilr 
unelik. ihtirJcınJan /ula hu/nı. 
bat istihsal ed•n oe mrldahıil 
vazigetiaJc halunan mımur1or 

do. ganlız ekmık ttlamagactık, 

fakat diğer ioşı maddel'1intlerı 
istifade edebUeceklerdil'. 

Odun, kömür 
fi atları 

Beledig,ce odun 111 lcöwuirc 
narh konv /muştur. Bıı nt1rlla 
töre kuilmemlı kuru odun 4. 
gaı oJan 3,5 •e kuilmiş sobtıl ılc. 
kuru odun 41.'i 9"5 orlll'I ol ku
ruştrlr. 

Kalaf k.a lcömi1rıl toptan 12 
maçka kömürıi 10, percfc,.J•ci
lerin çuval iıi ıataccılclarr 4•· 
la/ka kömrnürü 11, Maçka /cô. 
mürii 1 f fJe gi"e per"akeredecil~
rln kilo iıi satacakları kalafka 
kömürü 1 i, Mrçka kömürü 1 :ı 
kuruşa satılacaktır. 

Haber o/Jıiımua ıör• mm · 
taka Ticaret mıjdürlıililnce mo
torlar içrn ma:ıot oa kömür ge· 
firecek hMgUan/ar içfo Je 8efe. 
Jig• tarafından arpa ••rilecelctir. 

Et fiatlcirı 
Bılediyıce el fialldrına 9'· 

ni narh konulmustur. Bu fia tltı· 
ra ıöra kogutr. eti 110. keçi 85. 
sıftr 65 karıı~a satılflcaktır. 

Tevfik Yunusoğlu 
für mUadetteo beri l&tanliul 

da bunuo D tUCCardao Ve Bele
diye d rmı eııenuıen aıuıodan 

Tevflk Yunuıo~hı eıe ııe ev
Yelld ıün şelırl•l11 i•l•ltllr, 
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~aki~i Tasarruf ·~~~' ~~~~~~~-~~~~,~~~~~~·~~~~) ~~~~11~11 ~ilenciji~in 

! ~1~ ~~ k Y•~ ~ .!1, takviye etmek ve ğe~i~::zmi ~ 
- 3-

_,,_~T_ı_ıııırrufon . . Size üçllrıcn 
•e son olarak ıuoacııeım tip 
işte budur O mnıteıoa k.ırak
terllf~ evvelki tip'erle nııı bQ Ok 
~lr tı:;z•t teşıtı ı ediyor, bak.ıJ: 

Onuo glhi bayatı en ly\ 
anlayın lıHP.o bir lusnu yoktur 
ber.ce, b11.7 tıo ı liugünk.Q rabıt 
ve mutlu bir yaşayııı, yarın bü 
yQk bir •f'fııkte ı;evırmek iki 
1oıı11ıuauno gösterdl~lai hatır 
~ti ~ıkum&1. Ve bu iki JOzdeo 
daıma gllleu Ye gOldQreninl ken 
dine ç vlrtectık tek amilin 
oldutune la!lo • i . ıu 
tedbirli b 1 ır · lıtıy&tlı ve u unmak .. 

Buouo için tekınil hayatını 
ayarlı Ye ölouın &ııınıştır işlnlo 
pua.ınıa • s.aınanıam b , 
0Deedeıı kavra""ızs b eıııbıoı 
bi - •, ıı yUıden 

r ç1k ıararlsra rıııruz kalaca. 
ğını ihtimal dabtr d D ti ın e BllJllr a! ç~ı~;tuıu tuarruf yapma: 

Evt t • tl\tarrur bay~tta m 
•ıffıai: olu9un birfclk şartıdo 
ooca . KuvvetJl bi ır 
ıabıra ıabl r irade ve 
siz ,

0 
ıu P 0 cluQuo:lan &"erek. 

vernıı:ıkte zu~11uı Jetlere pııra 
· 0 .. , çmıu pek o 

ae olıa •Jhlt bn rıe-uın 
terilmt t\elerhıde gOs· 

Yen rnaarafları 
ta tereddnt dı:. faP.ıııak. 
l e _r · Evde ı.. 
arına lbO.ırlru11-ı çocua 

"D fıaalık v 
sararlarıoı ulntarak 1 e 
ıerrufun mutt ' oo ara ta. 
• 0 aunu teli.la •dkıı lUr:umıu oı. e tr. 
da Sade pırat1a11 detll ı11m 

n da tesarruf ~D· 
2n911lı reçıo z yapar . lşıhı 
rılaıı bl ıımar.lanuı kı.ç1• f r fırsat ol ı.. 
M~ımatıb 8

' 8 a. 89J&r. 
1 tıyku vı ·t 
ımaolarıa1 da blıt ıs ırıılııt 

O 
r. 

UUD bir b k 
J•rll matını da~ 1 ıı:ı.ıiyetide 
t t auna ber 
•re b etm~ıidir Şefe 
alo o.en. d • Meııalektthni 

' ftJaıaıkh m ll ueuı u.cuı kull a enm 
da fıırdeaa do:nnıak.la Jurducıa 
Buau yaparkftıı ~~~&&101 ister. 
Yaılfeıiol it u, bir vatan 

j a Ottıaekt 
n bavetsıı blr r en &4:1len 
bu ferahlı ı d erablık duyar. V 
.bıilıcatr ı.au u~~ak.ıa uekadar 

Ştoıdı &Ilı k. 
B•hrlııı leı c •. ·ı o urlarıcna • bu 
tipi wıtnchrdııı. ın 

n tı.ıııurur bli "' u ç 
he klkt oıaua: u an har;gi lutu 
8111l CIVıbırı ftiı ıor1'8 ll'ı, ıtlacıı . 
tiipbe elft.ılJoruın ~ aıodın biç 
EYet or.ıuo t • Üçlh:•cUatı 
nln ne dn c ı~~ruru ne lstlfct. 
~·il (!) • vu~-ı1ırulo tıısıtrrufuo. 
ır kere1, ralı.:ııı • UUşuaou 

ayo ıaıu""da kendine d~&fl 
.... ıalıt ti • ' 

\lfD!l d Vleli e nıa • YUl' 
l&.nnı.uuş c 1 ne de f~1dıuu do 
J;Uf d J ll)'llr • fi k"t. 

a ltta budur. " •a.1 tı sar. 

~~~4lb!!!_r~abinı ÔRS 

Teşek~:: -
35 

ur 
t Saae evYel 
•Ym11Renııa~ babuıoıo 

nwa ( Et>ulb1' ı ıanıaoında Ord 
dM yır ) la fi U· 
b "5•n ve ı ıs _ 12 1 Yestuae 
' geceıı O.:aud -t9~2 C"reaoı 

bu91"Tt1Jlız<t.ıın il Olen 4fıkt me 
oa ıuııu!i it şebıt iz~ ·t Eyib 
lıllkırnı A.b~OUK otıo aııı 
lırJklt d urrahmıın EYİ ceza 
ka •• ıı gl} t~rilen s Y bağın 
bıııtı •;ııy~=Ygularanaıı~ıni~~ıali 
:~e, Pırtı r?ır~~ı:allsHe, B~~!ı 

eıo•. Mıtb e, •cili1e 
ve d·I a1t ille er 
JDQd~ •r zevata •e "11DP1arttııı 

ctloce 1r b.ttııJı& 
bir Jardı "'ıeodlı\ızdo gl · ı m1eıtrge -._Q hl 
era va botu nıeJen d ık c 
kına g iti 0 8 'YJı:ı Oı~~ lor 

k9rıerı'oı ~'11~rı~:~~•lnın te::~·. 

reketlnimize ve sanayie 1ı Tarcran ÇARIKLİ I ar.m z~maqda da zirai te Evvelki hafta . Dile
0

' 
verilen büvi.ık ehemmiyete 6 r. ~kit;,. kö ler:.ı ize gire. terin hali • ))aşlığı altı~ 
ragrnen nüfu~umuzu11 mü· ~ ·-- -· - 2i biime:'Si iç n lanm geleı1 bu konuya temas etJDiştı 
him bir ekseriyetinin top- rilmemP.si değil, avrıi za ilctindi şartlan hıızırlamak- Tahminden p~k fazla ol•f 
rak işl~ri!c uğraşmasMdan manda da hukuki bıinytmi tır, 1 i< ış kö~'1.ü sı Ifma bayr mın birinci güoii ' 
ve bışl'ca ihıocat maddele· ıin makiJ ~ ziraatine a~ el ı tavik olduğv büyük içtimai mileraa kapuian öoilO 
rimizi zirai m~hJu/lerin verişli 0 1oşu ce mü -;aade ~e iktis.,di ehemmi eır bu taplanan irili ufaklı dUe 
teşkil etmesin.den dolayı etm,avişidir. r.eda /tö ·/ünün içtimi ime~- cileri görüncd tekrar 
Tiirlc.iyede :ıiraai iktisadı Buğün Tü.rkirede topralc · kiıni çok iyi tak.dır ede mevzua avdat etmek 1i1 
faa/iyetlerim1Zin en br şm- kö; lünüı tıiude tamamiy l.: Cümhııriyet hükumet• köy munu hisst.ttim. ŞehrioıiS 
da gelmektedir. parçalanmış olarak bulun· lerimiım yükselmesi ve bu kadar dilenci mefco 

TüıkJy~ herşefden ev· maktad1r. Vemernleketimiz- medeniretin en kür;ü ~ te. yetinin sebebi malfıoı o 
fel bir ziraat memle/t.t!fidir de büyük vı toplu arazi raklcilerinin bile lcör._e gir g,.rek. FilhalHka bunlar 
f aht hf 1• :fahibi çiftçi hemen hemen mesi ,,.,.n en azami faali· f 1

' · nu uwmuzun rrühim d "' kir insanlar olabilir. •• 
bir l'k!er/yetı" Çlftrı' ue top yok denı!Cek kadar r, Z ll · yeti sarf etmekte, köv 'e, de d . .., " ikkat edıhrı4: çalışlD• . 
ralclu • Bu raziyet her ne kadar mP.ktepler açmckfo, kövler ugraşrın insanlar ol baliyet ve kudretine IP1 

masma v~ iktiscdi haya· köd.agü toprağa bağlamak ;,rn konferauslar teri ip et· tirler. Buna şUphe y 
tlfmzı topr.•ğa bag-lamıs bu ve lıt!rkes; toprak sshıbi mekte velhasıl bütün akla .. 
I y1Jpa'1Jk mil/;· birliği km•vet !'el.:!n fedakarlıklar: hiç bir Oyle o(duğu halde dileo. 
unmamızc TBğmen Cüm· l le l M liği marazi bir itiyat bıl 
hrıriyet hiikümeti kadar bü endirme ve vatana bağ a· masraftan çekinmeyerek 
t- mak bakımuıdan çek mü yapm,Jktadır. sokmuşlardJr. Kop, Spik 
un tarih boyunca toprak r 

memlP.ketJne Osmım'1 hü- him lçtf m11i ve siyasi bir BilhasstJ Türk oıdusu Köse ve Zığ na daği• 
kümetl tarpfından l&z,mge· kigmet ifade etmekte i;~ vatam beklemek. milli mü aşarak ta köyluindeo 
/e h d!, toprağın işlenmesinde dttfllayı haztrlamak g'bi ço r, 1 ralara kadar işte bl1 oı 

n e emmiyP-fm verilmeme- " k 
si ve köılü;·e devlete aşar bazi mahsur/afi ihtiva et mühim bir vazife QÖ'Ülk~rı satla gelmekte ve a ıaı 
den·ı mektedtr. Ailesiyle birlikte ayni zamanda da büı;u··k mekte oldukları aşil<it 
· 1 en ve.ı gıy/ vermekle T 

m "ı. il f babadan k•1lma küçük tar nisbette n;r ~ö ı/ü m ektebi Yaptığımız incelemelere 
u,..e f! bir zümre olmak- ı 

tan başka hiç bit kıymet laıında çaltşan kö.>1/ünün alın :7Sı itibnriyle ikinci ve zarao; yazı.D kö.ylerinde S 
ifade etmc;,.n bir halk sı makineyi taılasma sokm.ı,s1 birincisi ka1'1r müh;rrı bir l lalarını ekıp bıçer ve 
tııfl Vb makine ziraati ypamcı~ı irtimaf vazife görm11ktedir. baharda böyh.ce en aıD' 

nazari/e bekılmasıdırk.i ,. 
ziratimlzi dığer r:redenl dün iktisaden mümkür. değildir FaktJI (ü'flhuriyettenbe· bulduktan Trabzona d 
ya ziraat ine naraıan çok Fakat hiç biT saman bü rl kö Ylü v~ kö9/erimız. için yola çıkarlar... öyle 
geıi bı,akmış ve bu •ahada yak ziraat memlekr:timiz için sarfedilen ga 1retler netice vardır lıi; dihacilikteP e 
Cürnhuriyet dev. ine kadar temenni tıdilecek iktisadi sir.de elde edilen bu me etmiş oldukları parıal• 
ltıc bir yeni/ık. yapılmamıı ve hukukT b1r du ·um değil- 3Uf neticeler kafi değildir. inek, öküz vesaire gibİ ~ 
tı~. Cümhuriyet hükumeti dir. B!•im bürün kuv'leti· fi"' larm bOvük affedil dilerine iüıumlu feyleri 
bır millet hayatı için hiç miz köyliJmüziin toprak sa• nı ( z hatıralarım bu /radlJr darik ettikt~n .sonra il 
addedilebi/fcdc. çok az bir hibi olmasmdtJn ve topra k . .;a bir raman d1 tashı/ı harda yibe köylerine 
%iJnıanda bu ln hayati mt1 ğa bağlanmasından gelmek etmek mümkün olmamı~tu. nerlerl 
sefr.ye laır.m qelen eh~mmi· tedir. Şu halde yopı/, cak Kö ılekimi~de yf:lp 1/cc :k da- Tüıkiyenin biçh;r 
Yf't/ vermi$ fakat heıl. i çok en mü 1im mesele kö v ü h11 cok hem de pek ço~ iş yetinde Trabzondaki kıl 
zor ve uıun zamarr mür;aif smlfmm içinde v ı dır. meoıüi dilenci zümreıi 
şa_:ait ieteye:; by t!lJvo bu· lfolt.ukf durı, mu d~vllmJ gel@cek sayıda tur. Ankara, İstan'bul 
gune kadar halledilmiş ~,, - '' b ı. h ı d f di za üyü"' fJt- ir er e1 sır . 
manın icap~ttJFoiği l/rr.İ n l\Auhtetı·f Yer tk ıü rt- g im K jı1tl 

t~ralc.hi hEnüz k61Jerin11ze 1 -~ 1 ı rı 
gtrmıc:o ..1eğlld. AA 

1 
k J ~ r d ~ u tıau ' "t er 

. .,, u, tr. ,.,em e ti 

;llıd;. hafa d h ktJfll SB rinde sarsintılar oldu ~:r :Pı~~:y~a:;~~.:·J~; 
n 1' çok t prakıarımızı ~ 

sürmekte kctlerine ve köylerine 
ve •uaat b11 (.Ole Atık11rll. 2l ( a. e. ) - nilfı.Hıça zayı't ~OAtur. verlerd d rlı ...... ferı _,,ccbur Lılın-•f _ e r elerlmlzdıen gör. M l ,, l kt ı' ı .,. ,,. ....... • -~.. ıs -_ em en.e 1n ccıu e 11 ~ er (· ,, o.!.\ıııttıı l>UtUn viıAyı:t.e sn. 

duAQ .. T h d ·• .. 1 
11 muz şekilde y6pılf1talc - rlndeo iele;ı teıQ fütra oı.ıartıu niy~ 1;(trPn şiddetli sauıntı oJ. ra zon ua boY 

~~dır .. Zm;j haratımıza mct· ekserisi hafif ve blı' tid r••do muş 13 ölQ ve hAnOı mıktııre te<ll>ir almak öeğil UJİ 
~":?m glrmemt. sine ve şiddetli olmak üzı::re dQn g+;de ı u lnşılmıyan ylfalı vetdır. Veli Bilal A1'1 

a •ne ziraatinln yurdumuz yer depre n010lerl vukua gddlğl t çe olk$ıır ve erbııa kez· 1 ,rına 
aa feniş bir nrsbette toıbık o!ll 1J ş+lmıştır Orduda rnerkf ı VP h11re kı1 t etm!ştlr . Felakehcde 

edJı.mt:mfsinin seb~bi sade· mOlhalutt-a lkl~l çok şiddetli lPıe ytırdl'D tcohfrl~ri alın ş 
ce bu ın "L. olmRk nıer6 i.iç yer sımmıti~I tı r Erbaada moııım h1'1sar Ol<l u 

U•ıım meseleye la 
zımqelen h olmuş , 'llerkez-ie bil' kııç bin~ ıtn anhşt1ınıil&dıı hfslh.ıl t1 lırı a 
~miveti,; ve· kısmen balihtl'a uttamı~s:ı da mışhr. 

... =-= BİRKAÇ SATl[RA---~--~===== 

Yetiş Ey liamsi ! . 
1 

Etin l(,nd' · ı. . w. 
bir sırada ,. Mın• naza ç.e~ hgı iath bir rüya gibi göründü, ay boldu 
Öelli kuyru ! ~rc~n gözlü , ince Bir kaç günlük \>ayriimdan 
dun' . gu telh " Hamıi , imda . so1aa, deryamııdao uzak.laıan Ham 

ıza yetııaıiı " H .. f a 
IDİıi d • aoıuaıuzli , miY. e• ıi'raio içimizde bıraktığı acı büyüktür, ' 

l 
oyurmuı ve b t' . . ·:.ı ı 

Dıİfti. F k asrP. ımtzı gıuer- Hele kasap dlikkanlaruıda 
Ta :t' bu hal çok ıüruıedi : ıarkan karamau, lnvırcık, keçi, iof'k 

ıairlerin ra 1.~n Halkının matukası, etlerinin üzerinde etiketleri aördük· 
perıı ilha E 41baı ilicı k . mı • czacıların çe bu acıyı daha derin duyuyoruz. 

-
=-t .... a~ .. _..;ı~llo:!E,iı,.~_..;~6;:;P~le~r~ın~a~z~iz~m~ih~m~a!o~ı ~~~~~JF~t~~~~!,9d' t' H · ! - 40 !!I .. Afii{iciii , . . ... : ,_ ,;r Y. ıe. !• .- Y~.}f ;s!__Y amaı ~ 

n.iJl;j)E 7PTZ>i>\f1>f .. ;bıJ1 . ·- - + i 

Yer sarsıntı 
P.ı zar gQııU şut .\ 1 yl 

çı ~rka urk~ya iki yer 
tı ı olmuştur. Sa r~ıotıoJO 
ti bezecı:n u vanöırmış, bit 
kimseler, Ev va Y&fr tO 
y~rlerinden riı~ım fırlarll 1ş 

3Hsıu t ıı~ aa vi l AyetiıJl1 

btlhıde hiç b1r h!\Sllr ol 
aol .iıımıştır. 

Un, Mısf 

Geldi 
Eie vap. ril~ şebr 

520 çuva mısır, 60 
mısır unu, 80 çuval bU 
unu Ye 24 çuv d arp• 
mittir. 
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Utanmak ~ 11 • 

Hassası 

O
Q nıanlıkta miyar ahi ktır, 

Dür üst karakterli olmak, 
ahi.ikan mazbut bulunmak 

11ı~k insablık ölçiııünde tam ol 
j., hr. Aalikan noksan ~ulunan 

' t",. !an Yalnız kendine deiil, muhi 
~A • 

~r 1 !lleuaup olduğu ce1»ıyete de 
t.rhdır. 

ııı· Atalarımız tevekkeli deme· 
1, iŞi er • s· • 1 d W.l· 

L. • « ır ıoeanın a nın a-. 
ıı·c 
ı.1 ,•P damarı çatlamıyaduraun, 
ı •ıcsa . 
"' ınsanm alnındaki hicap i:la· 
~'rı b· ~l ır kere çailada mı o ina nda 
l.~~lll d -:~ı lk denen ba1sa an eser 

llı•z ! » 

''• Vurıuncu i:üccarın, rÜf Yet 
ı:: Q llle;ııurun iftira eden yalan '"\)YI' • • H 

t t 
1Ytn, n.11.muılu insana leke ıu · 

ıı~" ada.oıların muhakkak bic&p 
"l•~•arı çıtlamı-1br. 

f~ lyiiik güzellik dDrü•tlük, "tl 1 • 

k._~ et 'Ye kııaca her iyi şey ahli· 
la111 olanın malıdır! 

kı liicaptao uzak kalmış, yüzü 
~r~ b' . k l ..... ıyan utanmıyan ar nııaoın 0 er ' k d t~ .... a, veba tifo ve tıfüz a ar 
"'ll\t ' ıt:te zararı dokunur. 

k Bu tip öyle bir tiptir ki 
o~, ' 

~ 'nıı güler dövseniz ıırı br, 
''

11t ' hk" ~t'tıf en •iır bir şekilde ta ır 
ıı bile 11 ldırmaz, yılışır 1 

ı i~ llu muzır tipten uzak olan 
·~.. . b t" 

11 bn 1 ınıanhğa yanaşır. ; u ıpe 
Ye · • t •~ıaQı 'l1•1de yer vermiyen cemıye 

ete ulatır ı ... 
Qer.çlik re Edebiyat 

Nof ız _ ı _ Şirazi' den 
BiR GAZEL 

Tercüme eden : A. H. Ç. 

S açları dağıoık v~ .!erle· 
miş, dudakları g~~umıer 
ve aarboş, gö~legı açıl: 

İl maş ,. inde i)ır ıürabı 
t.~ ~iir okuya~ak dün g ce yata· 
'1~1 b d '1 ı.,rna geldi otur u. 
~~ Gözleri kavga etoıeğ~ babıı 
d ~"•rken dudaKları arasından 

' ! . • • 
Çıoı çekiyor.du. 

t ı. B•ıını kul. ;.ıma yaklaıtıra. 
'( L u • k' 
''ık qaıin bir ıe~.ıt : ".Benı.aı et ı 

•lll~ uykun mu var " dedı. 
~ . Arif olana böyle bir gfcede 
ttırı -t-b er de içmezse ve o eger şa · 
~-~- t.apanlardao olmazsa muhak · 

hı aşkın kifiridir .. 
b O, kadehine ne dökdU ise, 
q ~ •d' 

tQl>t et>.net şarabıdır veyda a ı ~·· 
llı(!d •r, demeyi batırım ao geçır· 

~n içtim. 
•~ . Şar;;p kadehinin Bitmeıi ve 
f1~"g1limin saçmın büklümleri ha· 
~ 1" tö9besi iİbi ne k11dar çok 

' ~lelerin tövbesini bozmuştur. 

.. 
Y A -K-iN b A---

? • 
BAŞLIVOR 

Seneler var ki ıevgilim, 
Ne evim belli, ne yurdum, ne yerim l 
Tutunup gölgene iklim, ildim ; 
Yollar boyu ömrümü ıüriiklerim ..• 

Giderim.. Ah, nerde fakat son menzil? 1 
Affet beni : L~lielendi verdiğin mendil ! 
Her adımda: Şair, diyor, sönme.:le JiandiJ! 
Yollar boyu devam ed~n öksürükluim ••• 

O. SEBATi ERt.NOİL 

Bu Millet Böyl~dir ı · 
Bir kılıç arliesi : Hayat bir anlık 
Nerde medeniyet, nerde iuaanlık ! 

Aczim dile aeldi Aliif önünde · 
' Dün olduğu gibi elbet buaün de, 

Binbir Çanakkale muharebeıi 
Yaratmak iateraek ber Allali 

' esi, 

Bir baıka tekille, bir batka tonla 
Semaya y'lkaelir, bir TÜRK milyonla; 

Çarpıtır, öllimü düşünmez bir an, 
Bu millet böyledir, l:.iöyle kahraman f 

MAH~ASALMAZ 

.SOGUKSU : 11 

Soğuksu 

çamları 
Orada çamlar başkadır .•. 

BHmem , bir yaz seberinio , 
blitüo dinçliğini bütün neş'eıioi , 
gurubunda ; göklerin ıarı saçla 

kübeylinının Yoroı'a doğru akııı 
nı Soğuksunun koyu yeıil çamla

rının k o y u y e f i 1 gölgelerinden 
aeyrettiniz mi ? 

Soilikıu , çamlarile Trabıo· 
nuo batına konmuı yeıil bir taç, 
bir tiriolik muak1.11 sanki ..• 

Her biri Allaha uzanan bir 
yol Soğuksu çamlarıPın , .. 

Günün en sıcak anında . göl· 
gel erinde uıanıraaıuz Soğuksu çam· 

larıoın , kendinizi p ... riler diyarın• 
da hi11ede11iniz ıanki ... 

Türlü türlü kokuların etrafa 
yayıldığı, renk renk kuıların ötüı 
tüğü o şiir diyarında her 
hükmeden bir koku var • 

Çam kokusu .. , 

Bir ıününüzü Soj'ukıu çam · 
larının iÖlgelerioôe geçirmediniz · 
ıe, o latif kokusunun bir katre· 
sini ci{rerlerinize iu.dirmediniııe 
ve nihayet hiç olmazsa hiyabanın • 
da bir ı.n hiılerini1le başbaıa kal· 
madınızsa hayatınızda öir nok 
sanlık bisaederainiz. 

Soğuksu çamları .•• 

Ömrümün, beş yılının en tat· 
h batıralaranı koyu yeşil gölgele. 
rinde saklıyan Soguksu çamlara .•• 

Ft:rhat SU 

:e:;ın . a a;z 

1 

il 

~ it 
~-- Köy v e Köylü -Jt 

Az ye CJen çok mahsul 
elde etmenin yolu 

Az yerden çok. Qnsul elde etmf. k 
ışte /r.ö11/iimüzün am~n 

Uisii brı giin handan boşfca 
bir şey d ğildir. Kö uü.' her 
şe!l,dcn ~nvel buna diişene· 
cek daima onu ıö~ önünde 
bu/ıu1d11.racttlr. 'Ve ona Jojru 
yürügecelctir. Çünkü lc.urtu· 
/aş yalmz. o~a bağlıdlr. 
Bıınn !tmın etme lidir . 

j lf ~ yerden ,oic mahsul 
· elde etmek. lterıegden evt1~l 

ancak ıabre lc.afJfJetile kaqil 
diır. J,tc ıabr~n;n en 6ügük 

t deje·i '{le topıağı tJ/lc.ınlama· 

nın en büyük ıırri ve hik· 
meli de hadar . 
O ha/d-!. sözl~rimi•I bir 11111-

toplagıp onc bir düğin ur· 
mak istl'r.~ek şu ndic11111 

'Oarırı: . 
vı gua'en f as/f'f mah

sul almok için giı brt.t' o~ 
gübrelemeye ,oı:/azla ~1z,. ,,. 

migd oe1 mtık icnpctm ./et ·dlr 
Or.un i;ndir ki biz d11 h• 
kitapcta an.:Olc o•d.ıni balı
s~d,, cejiı ve Aflr•pada ıör
tialclerirnizi gaıaca;ız . 

Hangi gübre iyidir . 
l 
j Dşıil Avıopada bütau 
i diitayadaki Çijlçilerln bildi· 
ğı bir hakikat 'fJardır /el O. 

r laiç bir saman dtiiş meı . 

1 
Dii.nuanın r.eresine 

gitseniz herkes siıe o haki
kati sög/e•-. O nedir diqe 
soraısınız sö11lıyegim Era 
iyi 'Ut en kufJvetli 'iibre 
o hır tii6r~sl, y•ni 'htıl}flan 
ıü.bresiair. Banan üıirine 

gıihre yoktur. lnek 

Öküz. Mando, lft. Eıek. 
Koyun. /(11çi gi6i ha!lvanla
rın giibrulndeıı bakıedigo. 
ram. İşte en esttslı tü.bre bu 
t 1bi hagoanların gübr.esidir. 
Bunu. siz J• 6ilirsiniz . 

Ft•ici t Aorupalıların 

ganıtıd" hi~im l>i!emetli;imiı 

bir şey flardır, işte bur"'" 
hen enu karc•layllctığım 

bilerek ••bilmeyerek iş/etli
iimi~ hataları göstcrece;im 

Çok acıklı bir ölüm 
Memleket değerli bir adliyecisioi kaybetti 

ııruıad'! d-ı susar d~reoede 9ü· 
! yOk bir acı uyaodırmıthr. 
( A·ill iokUAtumı1eın takdirle• 

1 r& IA1lk hsz VA&fını JS :nada 
f cem'atmlş buluHo bu muldo· 

l dlr arkadaşt!:lo vatın ve mlll~t 
datiı çok uzun uwan hh:R!ı&t 
beklerdi. · Fakat ne ça?eki, h11in 

~ ve dlim kttcı."r, oou şimdi ara 
mııdıın eb,·dlyen eldı •e k ara 

, topt11klara terketU. Onu yakı 

. o o tıınıyaolıırm duydukları acı 

: uı;ua z~ m:ınJar kaJp;erindo;ı ri 
linemlyeceli.tir. 

Babası şehit iı:ıet EyiboQ'lu 
bundan 37 ıeae eHel Orclu'da 
kayıvflkamken Ordunun Ebul 
bayır ıa:yflyesinde bayıata açtı . 

I• ıl)ıle~i i , zava h Alidunh· 
mao EyQboflu i8DÇ y•ş1nda il· 

liye eeza bıklmlltlne itadar yOk· 
seldlği ayni yude blltün ıeY· 
dik.terine ve liıı mubuthae bu. 
ııan kıpamıı buluuuyor. 

Morbuma Allabtao rahmet 
diler, kederli 11ile1ioe, bırek llQı 
4 ve l yaşında ltt ooeutıuıa, 

kardeşlerine n bntuo atleıl 
erradJna tnlyet beyan ederiz 

Zayi Makbuz 
Trabzon bttledlyealne ema · 

aet olarak 2~1970 sayılı mak
buıla vermiş ol'duğam 5 liralık 
makbuzu zayi eylf'dltl:ıaaen 
liOkmU olmadıeı llAn oıuaur. 

819 sııyth aboııe s bllii 
Orhan Türliöıer 

I - .. 
1 

.,..,,.,. 'f ~ ... --.. 

:YENIYQL. 
'J aftaa iki defa 

Sılı, Cuma günleri çık r 
Umıtınt ueşrlyatı iıfare ~en 

Bekir Sükuti Kulaksızoglu 

Yıllığı ( 550) 
Altı aylığı 300 kuruşlcr 

Rıt11m.i iJinlımD aa.tara : 

10 kuruştur 

Günü geçen sa yılar 
25 kuruştur 

İIAD uıücd rtcahodan 
mesullyet k. oul edilmeı 

Derç edilmeyen yımlar 
iade edilmea 
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ilan Od 
Tmbon icta ....... ı.tuıd.. un ve Kömür fiai ları Açık eksiltme ile pırasa alınacak 

dı !::ı~0~0ü~ '!d'!1R1:tı ·~~·~~n- h k k TrabzorJ Sa. Al. Kom. Reisliğinden. 
k d . fu.ır ıı;ızı d a rıyıye 210 lira ana para ile a · 1 n a l Açık ekelltmA ile 15000 ktlo Plrasa aahn alınacııktır · 
ıyrıoa Dlltrır "fe faiz ••rmete bo 2 MuhamllUl!D bedell •aoo lıra ile teminnf a60 liradır. 
r~hı zülmera k.öyüodeıı e 

8 1 
z B l d' E 3 Evaat Kolorduuııo blltl1n garıılzonlaııııda nrdır. ,,11 

Oll>Ullarıad .. n arı'f ,..3,U o"\- b e e ıye ncümenjnden : 4 L'I. •tt j 26 1 k 11 9A2 t } Q t 10 dP & ...... v1; - oa.11 mes . afttlD ._ Ctımar 98 & DU 818 J•• 
rı.bı.aiDiıı itbu &oreundu u ~:lı~~t Halihazırda piyasada mevcut odun ve kömür fi at- 5 isteklilerin belli .:On Te saatta 1 rabzon salln alma kO" 
yapılmalı.ta olııın iere tıkıbliade· 18" flazari itibara almarak orlan manavları tarafmdan .!onuna ~'!!..aeutları. _.. _ ıo74 = , ,,...~ ~ ~ 
bortlo DılJlıu kayıtlı zülmera 1tÖ satılacak olan kesilmemiş lcuıu odunların kilosuna ( 4 ) K 1 h kk d 

yihıdehlı.ıtbpUauokbuıııa.n\917 kuru$. kesilmemiş 'l8Ş odununbeherki/o~una (35)ku azaçvergı• erı• a ın 8 
tarih '' 1>7 oumaruıudı m•k ruş k il · ' 
yet k •y ' es mış soba/de. kuru odunun beher kilosuna (4 5) 

tar eıı tarılı: rarbı11 polihrOıı• k11ru~ k ·ı D f d 1 kd 
daD aaklen erıl!z oğlu b . "'' est m/ş Sflba/ık YBŞ Odunun beher k i/OSUn8 ( 4) e ter Q r 1 Q n: 
i•Çeıı ta•lı ılıaıı~o yi~: t:: ~; kuruş azami fi at lronulmuıtur. 
OeDUbeD lİl•fta.D nalden bekim 0 k.. "~Öyden kömür getiren/erin Slff8C! Kl8rt fralafka 2395 Sayılı kazanç Vergisi kaOUDU hükilfl1z 
lu hnıeJİDe rec•o tarla ile mıbt ~'"u:unün beher kllO$Una toptan ( 12) kuruş. Maçka lerine tevtikan ikinci taksitin kanuoevvel 94 
dut vı tımeaıı 300 ı · h · komur" - b ' k:ıJıatlli tarla ao ~I mu_ amrnın tecil _unun eher kilosuna toptan (10) kı:ruş, perakt.n · ayı sonuna kadar verilmesi mecb ri olduğundatJ· 
•ıtı,. ç•kuıımtı, a 0 muddetıe k . erm çuva/Ja satacakları kaıatka kömürünün beher Gerek beyannamee tabi mükellefler, v~ 
.. biriııei •rtıraıı 12-1-94d t '%suna ( 11) kuruş. yine perakendecilerin çuvalla sata· gerek gayri safi irat üzerinden vergiye tabı, 

~·=1~:.~üaad'.f •uma güaü ıaat 1/ c~ arı Maçka kömürünün beher kilo suna ( 11) kuruş, 
•da iorazk~ ıcr\daıreıi salonları yme perokendecilerin kilo ile sataca"ları ka/11fka kömü ticaret ve san at eroabile, Se:Yıyar halinde iş ya· 

t 
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rünün beher kilo~ıına (14) kuruı. yine kilo ile perakend~ P,an otomobilciler, ar~brcıJar, simsarlar, telfall''t 
bll lll .eD .itibaren her keıin ,- :atılacak Maçk,, Ve$a/r kö niirlerin beher kılosuna (,12) hamallar, ameleler ve küçük ticaret ve sall• 

mı11 lçıD •çılı.tır. orı uraş azami filt tesbit d 'l · t' ~ ~ b .ıı 
t e 1 mış "· erba ı yanında çalışan ak alfa ç k b ·ıu111tll" ır ırmayı iştirak için yult d d ~u kararın hilafına hart:ket edecek olanlar hakkın . . ' ıra ve 

1 
1·~ 1~•ıh kıymetin yüzde yedi barı; ~ Mı//! lconunma kanunu hükümleri tatbik edtleceği ~ş~ıle.r bu. ayı~ . sonuna .kad~r kazanç ve~g ı' 

:ı•pıtiade •alı:it nyı mlliuç~· _ilan c.>lunar, 1-3 ıkmcı taksıtlerını vermedıklen taktı.rde uergıftf 
aıılı:enıa lfaıiııat it ır -· , ·• 

edilteelrnr. nıe tubu tevdi Et F• · .. - tahsil emval kanunu hükümlerine tevfikan "4 
1 ith l[ıyri ıoenkıJle iltıiti IYıatları Hakkında yüzde 10 zamla tahs_il edilece_,..i ı_ı_au olu_ n_~r. 3· 

o ... •ılaaı illa taribiaden ı't•b ~ -- - -
15 gUn . ı •req 

•Cınde efrıkı Dlliab't 1 . B 1 p 1 ki d ı· C i k ~~-~'ır~~~te İcra daireıiae ltl·a:.:~.t e ediye Eencümeninden: azar 1 o man o ın oatı aeo 
ıd r veya blldirmdleri · Y ı· V'J'' t D · " E ·· ' d 

e · 1''P er ı ve karaman koyun etinin bir kilosuna 1 aye aımı ncumenm en : . 
muı..~:::i ~;Ytırmt~da ~üriUeo pey 110 kuruş keçi etinin bir kilosuna 85 kuruş sıoır .Hususi muhasebeye ait nümune frdanlığ:ndaki (118/1 
b · . me 111 yuzde yetuıi etinin b. k' . . ' 6 I daJm llğaçl armda bu sene 1etişen ve idrllk eden meJ ve 
.;:,~~n~uı~.:teıdtaktirde eıa çu: ır ılosuna 65 kuruş fıat tesbıt olun- I ler paıarlık. suretiJe satdacakt1r. 23 _ 12-'J42 tatihlfle 
iiıere artı, •• 1~ u_ balı:i kılnak muştur. Bu karar hilafına hareket edecek olan- çatan Çaışamba günü saat 75 de Yİlayet makamı11d1 

lır. 70 ırliDU . a'llR dabı Uzatı, J h kk ( l ı.//f ~43 .. • ıııbıyeti olan 1 __ 2 ar a ında Milli korunma kanunu hükümleri top anacak olan daimi encümende ihalesi J•npdac8" 

ruı~ ~:~~·t~:=~u~'!~a. pezaı_teıi ~ik edilt!ceği ilan olunur 1_3 isteklilerin mezkur gpn YP. sBaU;; encürrıer;._e nyurac,:~ 
•Jııı 111tta yapılan ik 111 ~evlu \le Z . . Trabzon Hukuk mahlce- • h U < ıı11I 
dlı •D çok P•y ıürea 

1

::~:rtı.~ına ayı tastıkname ııa· n mesi başkatipli;ind•n : zoyışa Ooetnaı•· 
'n~ kati ihaleı.ı y3p 1 lı:ıo uze. zon 9L~i0 - 9tl Dfl rs yılıfld• Tıab· Müddei T"rb-ronun Bay· p . R~ctil' 
buıuıtı faal • ' ı oa tır Bu sesi dOrdUncil 11nıtıudan b h ll . "" 30 a2a11n gare u.,. ' 
. a ,•ı•unıa.t 1 t alm•s O\d ıı. ram ey ma o esınuf" /et b. d /arO" 
ıcr11 dı\reıiı:ıin 940 s eyenler ZB"l t' u.,um . 'rHtliinameml lılilci,,ıliğind•n : No lu evde l hr" him oğla me e ın en mezun o ııl 
tlaıyuıııa t\ 6~8 • • v i \ ı " f't ım. Yeoismt 81' cıt1mdan 11ı- S . aldığım ş6lıadı t m ''' 

..!!_la "''•nr. m rrclat a tın• le r i eskıslntn hOlmü olmadıtı llftıı Alcçaobadin botonos /cö. usegtn unorın müddeıa- e name i~ 
•• olunur. gü.nd~n Mustafa oj u r,.,nel ' 1ey'h1er şirfn . hatan maliil olmaştur. Buuun geriııe k0 i 
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1 P er 1n1 n . ,_ ~f. · ·ı_ ' k - ı. '/! rtt. Ptt ng u. aup Vt' a o mrıd11h iİan o un•u· 

N 
gın . . w.ı:eı hrtct 1':lZ UÇ' IK: ıde ,, .. Mı şidı c.{PIJ hL~dn tt "' ı 

azar d • kk a alehıne ıic.ame eglcdıgı bo i~ume egl dıji şirin h tur. F · ı rııı Ardnş n~ 1ı ve9 

1 1 atıne ıanma Javasınila: müddd- I m.Ahrı.llesinde va.kı bir bup cllı!sh~,k.öy O ı:ıd n neP 

B l hl · ~~ Jc Jc « t ı_ i · k oğullımodııo H ~ Dl 

el d
• a e n 11eamet ağın .n meç- an ıars.ısımn a"s mı a ö 

.. e ıye Riya . d hu/ olması haseôi/e d~(ıet tge ~-/ ~lmadı*.ndan şuyuun ___ __?glu T vrik -~ 
OlçiUer . setın en & 'Ue ııgahkar.arlarının müd· ı ızalesıne daır ilt.ama ey{e- A 

nızamname . . 1 • W• J 'd t. . :..J E k • ... 111 " mıt11amesini11 11 . . ıının 7 nci Ve ( s . deaaieglıa9G ıazete ile Uti ·ıen ~ a'?a.nw n~ ıcesınr~e s 1 m a g a,, 
olunacağı v h'l ıncı maddelerine .. M T ) talı· te'hlijıne verılen karar üzeTi mu'iJCleabıhtn taksuni kain/ 
•ua eç 1 e bilumum gore •t•ğıda izah i olmadıtından şugaan izale- k e p e n g i 
blitii~e:elerini:ı başlamasına ~ı:rtı . ve aletlerinin ıendik' ne müddealeglıa ~at1ttig_ı.:nin f s; sureti/~ satılmasına fle 

iç& Ve tarta b. ı . . a hır zaman kald w d Trobzonda wıunteşır Yenıyol parasının hissedarlara his satışı temdı'dl' 
Y• haıı• b ıa ıp crınıo k il ıguı an . . • l ~ t. l T . · ulundurduld [ u anmakta ve kull fdHtesr U• i antm te11tii j seleri nisbetinde te·oziin~ 
v traııai, Aıbla Ter .•rı .Baskül, Asma Kant aMnm~ edtlmtı ise'dc muaggen alc.n 3 - ! 1-942 tarihinde ı~mgi Orman r•evirme mudil(' 
"uru da ı· M aıı, Bılu M ar, aaa -- . '- b'l l '- - ,_ Y t , ue 1 addel mum etreler L' 1 · dııruşmaga ı•lmemeıile be. 11 rca ı 0 maııc uzerf! uaror l d ıı utuıın öl 61 . er ölçekleri 'b' 1 ıtre er de ı ':fferlimiıtir lltün 1 
diye A ç erı bulundur b"' gı r yıllı&[ muayeneye tabi rahır lc.ındiıini tımsilen bir H . k : k _ "dd . , 
leri te Y~r Meınurluaund:n lulGn ölc;G ıabiplerioin Bele fJelc.U dahi göndermemiı ol. ale h; '!l" .1cmez ~r "hmlu eı· M•idürlüğümüz bmasOı~ 

mız, hak . . n a acaklar . - .J • J L d h 9 erın 1 ame ga 011nın da mevcut tahminen 30 
~un 1943 . ve llhntiıiz l ı aeııebk beyanname ııııgunuan ııyauın a mu a· meçhuliytti hesabile giyap- ti tarıbi~d 

3 
o arak doldu 

1 
k · b lcilo miktarinde eski m8P 

ınıııa kad en 1 iki 'k• ıup ikincika eme ıcrasına ile mez urege 1 farında davacıya tefhim ~ 
ılnıaları ar ver~eleri ve mu~ı b;~un 1943 ] günü akşa kanuni müddet içinde ııyap edilmiş ol"p mumoileghimin kepenklerinin beher k//0

5
ef 

1 
~~~bu~ıdir. a 1 ınde müracaat kiiıd kararınm tez.a Tr11'bzonaa tc;.rilıi ilandon itibaren k a.· 20 kuruş muhmamen bed 

g&nün '- 1 ıncıki.nun 1943 .. 
1 intiş~r eden Y«nigol ıoze nuni müddeti içinde temgi iJe 22-12-942 tarihitıJI 

e "•dar b guntınd 31 · :1' d t d'kl · t k 1 
• liP olanlar bak'- d l"Y•llnarae alnı en ıkincikinun 943 test ile ilanen tehlijlne le.o - _: lı~.~~ ~ mke t'• .1 erı 
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Y 
ti . 11ın il le ımış ve ınura " rar f1etılmiş ve duruıma cıe u"man a ı eşecegı ı an b d t1Jefl 

e e din olunur anuni nıuaroele yap 1 c~a" etmemit - H I 27 I 943 elurıur , ulunma ığmdan mü ıJ 
· ı a~aı ehemmi- ıanu a an - - çar- l . k 10 gün uzatılarak 4 .-1··9 I 

T 1- 6 ıamha ıanii saat J(j mah' ayı tez ere h ııs en k s tari ıne müsadif pızar , ... 
@ e at 1 k /cemege felmcsi flCgQ. kendi ,. 94~ yı~I şubat agtndlJ J1 

Belediye E 1 oca sini temsilen 6ir vekili ıön .t64 cu pwade allfymaan günü ilıaıesi r,apılacağ1" 
liçllc ıut1rma u 

1
. tıcümeninden· dermesi .,e binat gelmediği almış olduğum Tezkeremi tal;p/erin ihaleden evvıl o' 

Y1Jğ1 ten~lce ·il 
6 

su 1 e Slltıı k • 6 . le. .. d . . kazaen zayi eyledım. Yeni· rman mes'ul muhusipllğifl~ 
cuma UDtıO s be J 14 adet boş ~ '' ~filan 26 adet malcln~ otga. ır ve ıı gorı ermedıgı sini alacağımdan eskisinin üracaatla 45 ı/irl:t tem/tıl 
gün sa t l e edıye e enzm ten,.kesi 25 12 talc.dııQtt bir daha mahkeme hükmü olmadığı ilan olunur tıf' 
gfıınur 1 .> dt:. talıpıe;turneninde :stJtılacag·ıncJ. 942 ye lcahııt ~dılm~vecejı ıihi Sürmr:nenin flho ka,i pararalınt ankaya Yı t 

. n erıru" an aynı b d E.: ı. l I "'kü -n 586 " mene müra . ııga m " mun<>"e11f~ yapı G· yt:sm'den 58 ,, Mustöfa ma arı ve rn & r gu f 
caatlart ılan . bı·· le '-. M ıı::. d k d ha'' caıı te ıı mo amına 1taım oğuliar1ndtm ustdfa oğlu J e ()mtsyon a 

olmalc ri•ere itôn p[µnur. Osman Gülay bu unmalafl , 


