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iDARE YERi 

Y eniyo) Matbaası 
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l TeJefoa 116 
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N~nkör t;)iot " , 

1 llıklaaa, 'ordumuz 
içia netameli bir ay 
oldu 

Vatandaş 6efkatı 
\' . 

..... traa111Dtı11, ıQrekli fıc 
~·· demiryollaranı kıran 
,_,Cb1~. yolları kapatan, 
~, ~ boıaa, dondur•• 
'.t.l,. tıps • hepli, bepıi bu 
~ ~lrlau tabiat mui 

Yer Sarsmhsı Felaketlerine Yördun 
Her yerinden yarclımlar yapılıyor 

~ Jeranaataıı, iki ka · 
'tti. 11 clau Wr aacla yok 

ilk yardımıl Merzifon Halkı UtaŞtırdı 
Aakarıa - :l5 ~ A. A ) 

B.aıla Jd• auhtelif Jer 
leriadea al•ta•ıs telsraf 

t 111 iace d•, lflzel lar Erbaa ve Nakaar feli 
:~-. ... , Jiae bu ayda ketaedelarioe yardı• içi• 

Ja.lıaralı bat•ıt, sıit para ve eQ• baitflarıaa 
•• devam edildiii bildiriliyor. 

-... ba 1 Bu arada Alaçam Nabiyeıı 
,,_ alar, lkkinu halkı ilk yar.dım ol~ak 6~ 
'lı:: ""'du••u kutatu AkHJ'•.1 kauu .llu tuuu 

8i •1'-.tı•rblir. ve Ke111aliye kaıaıı balkı 
~ """-• tehir•• ka· da SOO lira O.itıta balan· 

M•zifoadan aldıiımız bir 
telpafta İ8e llerzifoa laalr 
kmaa y•r 1&r•ab11 felA._ 
U.e ajnyan Jurdda~ra 
1317 ekmek, 355 ldJq u, 
400 kilo kaYw .. , \00 IUlo 
ıeyU.1ajı, 88 ki.lo pey•ir, 
250 kilo pek1Dez, 350 lıilo 
&ıım, 500 çift çorap ve 
fanila ve 1080 •etre kehha 
dokumayı, üvaDın feaahlı· 
na ve ıiae raimen derhal ~liri • acımıyoruz. Cum· m.ıardv .. 

\._ tet denilen adı varhk, •=~ =---""--

--;: t:::.:u~•l•r Erbaa.da.sarsıntıdan ı 
~ taltiat ...,_em 

çekip sltlrdltl 
••f•tfOl'H. 

Ja•alana ahtlfb• 
~lareleria •olUfaaa 

~'it, Er&.a l~i firln' 
~ ldı• Daba Cltla, o-
?.;lt •ineaiade- ydzlerce 
)'et, '•diclı barak et ediyor, 

Ofd. 
lit0rS..,'. bir lalflmh aa ıe· 
'-' .. ~ .. kııaaeler, kullbe
' ~. dlkklaw ve >ot ra_ barJikte ba1at da 

--.,., ı. 
~~aJetle280'biD fe" 
~ .._, Balkaa, barind 

'~biada •Uyoalar 
~ Tark UDUİ aiJa· 

'•kat, Eniacaa feli· 

418 yurddaş öldn 
ew 1 • 

ADkara ıs (11 ı. ) Ea s9a da Sovyet Tebliti 
kikada ıelea m•llmata JOre .. ı------~~~ı-· 
Erbaeoın merkeı 'e köylerinde 
ıer ~arıtQlh;trdın Oleuleriu ıa 
1ıaı ·U8 olarak letblt edilmltllr 
ki. bu rakam dDa vertlmlt ola• 
nıa ıarıııadan da •ı•ııcıır. 
~ 

Yer sarsıntısı 
İngiliz gezetelı ne diyor 

Stalingratto 
ve diğer keaimlerde 

neler oluyor •. 
Moıkova 24 (a. a.) Sov· 

yet tebliiine ektir: Stalia · 
ıradaa ıaaayi mabaJleain 
de kıtalarımıı dlımama iki 
karp blcumanu plıklrt•lt 
tür. Staliopadıa ceaup ba 
b1mcla kıtaAarımaz chlıma 
nı mukim bir rercl.. çı • 
kar.at. 1000 .... fuJa Al 
maaı yok ederek ıs tuk 
•• 53 top tallrip •taaittlr. 

0Qguda 
Şimal ~f rikoda 
neler oluyor. 
9erlia 24 (a. a.) l\lmaa 

kıtalan dUa Terek b&lıeaia· 
de claım•DI• tiddetli b&cum 
larım, kead'8iae ap kayıp· 
lar verdir:erek plaklrtmlı 
tir. Kıtalarımıun arliuaada 
aaıızıa 16riilen bir· Sov1et 
alvari kolu daiıtalmıttır. 
Volıa ile doa aelıirleri ara · 
11ada AJ .. a kı taları blca · 
•• ı~erek 600 e1ir ai•ıı, 
15 taalt tiııllttp etmiftir Ru· 
larlq it.arp hlca•ları kani· 
•lflİİ". 

- Adtaaı 'de -

-----------------

20 inci yıl 
Sayı 2951 

Fiyatı 5 kuruş 

Bankatarefatı ltolaylak 
görecekte~ .. 

yor. 

Doğum: 
METE ZARALIOÖLU 

Memleket ~ 
deterli Baıbeldmı Opeijat6r 
Abdullah Fazıl ZaralaoMu' • 
DUD ÇAl'fUllba aGnü bir oflu 
dGıiyaya ıelmlt ve METE 
adı1la acllanmıfbr. 

Babasına hayrulhAlef bl· 
..... temim ettiiJmb 
yavruya uzua amorı. dder, 
Anne •• Babaunı tebrik. 
ecleilS. 

~·lh~. 
~ ~~{.·" clia•dta, iki•
~~ daU. .. 

.&e, ..... de 
._. •. ili kalll..-_ ke· 

~ lı11rtaraa ve koca 
\ .~) nia yaıına ıibirH 

~ili Ulu ( MIİ ) du 

Londra 24 (•. a.) Tir 
kiyedeki yeni 7er ıaıuab· 

laraadaa bahaedea ıuetel•, 
bu buıuıta abnaa haberleri 
nepederkea yakaada Tli'ki· 
yeye fld4:cek olaa İDfİÜı 

parlamento heyetioın bitin 
iaıiliz!etan Türk matemine 
ittirak etmekte oldukJarıaı 
ifade etgaek fıraatıaı bula· 
caklarıaı ve lae1et aaa11aı• 
Tlrki1ede ............ Tir 
ıuuecileriaia E7l6lde Load
raya yapbkları ziyaret gibi, 
T&rk-ioıi iı doatluppu 
takviyeıine yarayacağını yaz 
makıadular. 

Orta doa IMrillcr. kıta 
........ l,911 liiıilhm rnrl 
uptet•ietir. Çekilmekte o· 
laa dtfmaaa takip eda 
•lfruelerimis llir Almu 
tt.eltiaia Wrlilderiai bozp · 
•• utratmııtır. Bu tllme.Ua 
kumaadanı ile 1000 kadar 

ilgili Makamlar.uı 
NazBn Dikkatine 

'•••• rutilenmı .. 
~iıe feralalatl Yere• 

b.. .- letl •• 
'~ Jtl aonra, Erzinca · 
llL_t~t~ade yHi bir \elıir 
~; , ........ ,.,, 
'4 ..,.,,.. Erbaa da J.eni· 

)~ ~•eak fakat llenlere 

~~~lr tabiat kalara· 
~ kaiabece Yarayor. 

Ç\JLHA 

er eair edihlılittir. BugOokD lkijıııdl durum kar· 

V 
fltuıda balkımııı ~uraunculaulıa• 

ar 1-•- vern ıı'sı• ıl1anet makladile CDmburlJf IK .~ UkQ .. ttmlıla teaiı eylemlt Ol· 

l 4 VUA1.ıtflaisde 420 rı.at'1oo lira ıdl' ·---• ta bık k ıtU 1~ 119r1t •llar asarı blroe>k • 
lıtanbulda 60 blo mQkellefe 3'6 milyon Ura tarbedlldl. lert•ıSl9 tltritne umın oldu· 

Vilayetler: latdobul 314,000000 lımlr 28,70t.766 .Aokara t6.569,8CO tuJakAr kabul el~es ~rl •ık~ 
Burss 9 303 874 Adını 8.~oo.ooo Mer1in '6,178,20'5 HıtıJ ıl.235.1..0 kılbr. Aaoak ese • ı 1 eme 
Samıuo l,'Jlt,NO a\foQla 44' 000 Edlrn"t Ht.800 AJdlB t,18t,6H latedlll•lı dlter bir elbet Yar· 
Ka1ıerl 715,000 Teklrdat 576,000 Mardin 281,9'1 H pkQaıa il o da bllllaa:sı yeri! mallar 
,20 •ilJOa l54 bJo 736 llradu. paun Trabıoa ı\iDaıa mal dm 

ola• mııtttltidat 
T rabzondan alınacak varltk vergiıi Yerli mıliir ----·m 

VllAJetlmlıdeD alaa8*.k Hrht Y~rrlel lçla komlıjbD çılft... mQ{Jae UJDllDa~ illi 1 
tarana detam etmektedir tlt katau b~ıua Jhtijaoa 

Ba b'fti lçlad• llilkterıa belli olacatı aalıtılmıktadır . icap eden •tJanın matiu•• 
Şimdiye kadar şayi olen rakımların uy•urmı oldutu ve vl btk"-ıllda Ke~klt K•ymek .. htı 

llJ•ll•llln , ... u •larek Jaıım •l11en lira Yerli Yaıtotll tab· uıo •eıkQr mtlıu ... J• ~~ 
mla edtıaıelltedlr. bir tetcrıflı ılral ı•• etitl 

miUemet yapıldua. BUmea i•o· 
it aı•t n ıetıı ı•••fut ~ . 
dltl Heri ıaraıınl[ ntiiletlf. 
il• k•Wl ohlHlıtlı. 

{Çerefıa M• ••llabet-•19-
lloealade kıraata•hk k•Jflı•· 
tl tekrar tel ,,1111 ile Trabaoa 
,11a1etlae ınetmlf n ~ret 
mOdQriJetl kıaalile •ıİiha 
Yerlim ._ Gmerbaak 1erll 
mallar PllUI -tlrıktorl....
ıııalr Ye,_... l1e de ,,,... 1111 
MU•••lt, IUJllİ~ 

....., m~a- O•rlne 
··~ YIÇblle llfb· 
96 lalr te~rıfla ıınıtımttlW. 
llalQta kımlıktaa a,nı. 

aı... ..~. 
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1 Cl\c, 

Zlrıtal memleketi olmaınızıt 
tairpen ıir1l lalibımllmlı milli 
ltıllJ:\Çlurımızl bOgQokU duru 
da ~orluk.la lııtmlo elll'\4lkledir 
Her ne kadıu btUQu lçiode bu· 
lduıuınuz mQşkQI lktlıadt du. 
rumc:fa zir ' istıbs .lia ihtiyaca 
karı itlıae~P.t\ lıı betpterı mu. 
tevellit bir çok ıtbflpleri varıa 
da fıı kat ııııl •Oksan zlrel bQo 
yede T.J z rd bayatın kafi de 
[recede teşktltllanaıamıı olını 
eıdır. 

•••uııo•• ....... .._.... .. 

Sey!e~ 
~ ·-,......_.. ı 
Görüp Düşündükce ) 

--... 1 .,...,.,,, 



ı~ele Mıntakasmda 
insan ve bi a zayiatı .. 

NükUmet ve civm ilôyetl r d rhol 
Y"-rdıma koştulo 

~ 
~:·~~~~~ 

Az yerden 

re . Ankıl'a 23 (ıı. a) Tokat çav 

8,"11ıt:~lci ıelı~l'! zııyiat Vt! ba 
..,,rı lıak.l(mda ahııan sorı malu 
"'illa 0 ta göte Nl ı<Sarda S öltı, 12 
i)~aJı Vardır. 'ı O btoa yıkılmış, 

ılon da b.asara utramıştar 
r,1 F.rbaada ölenler 418 Te ya 
~. 11tıııuıar 488 kişidir. bu kAza 
hi 2 ıss bıqo temamtle ve 1654 
ıa~a d\ kı~ıneu yıkılmıştır. Fe
lıtu~~ ! llğrııy"ohır, ç•dırlau. ve 
lltır •ilk.at barakıtlııra yerlefti 
•• '~lir 1l'okat, S11n•sun, Slvas 
lllrı:.lll•syatian ıtöndt.rilen ça 
tr r'" da ht'ika deiıtllmıfhr. Tel 
~e\'rl Ve 'fdeton hatları lslahe 
'-in •rrıtr e<tllmlş, muhabere te 

Oluıunııştur. Sıbbl heyetler, 

z~lzele mıntaktıındeki köyleri 
dol ıvlyorlıır. Yııralıl8rdım Jozum 

görlllenler Samsun ve Tokat 
bıııtıınelertoe gönderildi4i gibi 

hafif olanler da mıı bnlledude 
ted l Vi sltıoa 11l•n ışlerdır. Y~ 

yecvk, gift'Cek ve diğeı: lev ~ 
na ıı d 1 ~1tılmasın 'l d vttm e tu~ 

yor Sıcak yem k verllmestoe 
başlan rıııştır., 

T6kı.tt v~ 1 iJl Erbıuıd11 bUlUtı 
t~rtllıatıı bln11t o zaret ~nıror. 

Hıtlk, bUkQm 0 Un a()st& , di~I. ç ı · 

buk ve şetkath lllkadıın ve ci 
vıır vlhlyetlerln der bal imdada 
koşmularındao Ç1lk milteba11ls· 

tiı'. 

et m 
KeWrelikl ~ r, nerede ve nasıl Olmahdır 

Ae>nıpada köqliinii,. evi tlir. Ya;auırlar onan üz.eri· 
ile hagvanla•rnuı ah,rı bir ya;ar. Giineı h.ıle gazın 
pfı aitmda deiildir. Ahır ona dö;er t<Avuklar içirde 
'!.fiden 15-20 metre uı.:ılc gezer. Kemre!lğin sızdırdığı 
tadır v~ agri lıir çatı altın· salar ua altmda lci topra;a 
dadır . i~I'er fJeya bayır aşajıgn 

Biz ' dl! herkssin de alcıp t · der, Geriye lcemreiilcte 
bi ldrği gibi h ''J Vnn/tı.rımızın yalnız poıa lcalır. Fasla 
ahırı evlerimiziıı altındadır o/arrılc lcemrelikler rüzgar
Alurları rı o pu ko/cg/arı ee laı ilan ve tüıılende i/.ı ko
o htıgvtZnlePt'1. nefeslerı dö· 1unmaı tle;llertlir. lıtı una 
ıeme arC1./1lclcrıntla1a ıuar /Jir sdrii Iİ•ta . 

İl~li mak-;n-J;r~n 
Nazarı dikkatine 

ef1in içine dolar ve e• luılkı Aorupa lcemrelilcler 
do. o kokp/arı tenef üı edtr högl11 t:lc;lltlir. Ar•zi 611grr 
durur.Bu. güıden /cendimi- Jahi olsa kemrııli;in geri 
&in ve çoluk çoca;amusıın dizeltilmiıtir, taoa içi ti6i 
sa;ıı;ı ôeuılar l>11timis Ôuı· oe altı. tU .sızmayacak Jc..ı/ar 
zimi~ atcır selqaniaıır oe taı/11 rlöıt:nmlıtir sı••nrnıı 

o ·ıılc 1oşıru. Odalarda pin tır. Kemreliğin ıutlntltı gi
çojo.J.ır gatıp avomı1k tii~I- nı l~i t'11'a öriilmiiı •• 
Raltatsızlılc l>eşl.;jr hastalılc ttf1anmıı 'ir lcag• vardır. 
çrlctır . Kagunun iiHrinJı ta/um· 

U11ştarafı 1 de 
lıtı~ lil'!r bau2ı blr ltde ıııUıJkillt 

e '-" tıtıı preutp edloao mtıesseae 
14~Q 1\ 

• oı,, r" bu işe kartı mnntaH 
ı,1~ tereıttir ki, bir takım veıi
ıt,, lc~dilo 1il ıurooumey 

t ~b11 :~ı.ık eşya iytuuu dokuz 
, '~''ll ır te~ntıUrle J!p~ılJ te bu 

1 tı'ht' beoı lzbar elmJj •e nl 
ta c bhçok utreşmalardın •OD 

h1
11 ~' lhtlyecı içln otuı altı 

otıı 11 Ur llrahk' ena mubayıaa 
lllu~tur 
'( . 

•urıtı •lı:ıtı şu ook.ta nıeı lndı 
lellıltıılt lıterh: diller kaJB mu 
b,t erıhe ve hatta ıuccıırlBra 
~~ Q~l eşy.ıı verildiği halde 

f 1ıa 11 k~ıacuaı bıllule, ınemurla 
., 'le1 "

11 YID& kazamııdn bulunan 
~, l~,1J.~Uba1ı11rıoa ve ailelerine 
ıl• t•(ı.ı U 01811 ( k.ııumaodr>l. tob 
r h ' 1tllbeat •• pazen ) ilbl eş 
pi "~"Oktur l " deallerek varil 
ı.~ ı~ .. lıtl ve otuı altı bio kDsilr 
" "'Ulll ~5 . 
1 ~ttıa( O top çUle ha•ıa yanı 

t~ (il Ve hiç hir işe yaramı· 
~I oı,n fuıla mıkd:ırda kol 

•tı l 1•t "& DıUaıoelll eşyaya loh 
-! t:ırıı ınesl iotlalln dert casi 

ı~ terir bir hekik,Jttır · 
~,, C:anıı bir mlHl c brık tunu 

o' 1~ ~~•k laterlaı ki l' · ı•en ı<>D· 
~ı.ıb , 

ııt Q,ll fiyatta bulu.ili. Tirebolu. 
I~~. ~antratoııcı Stlt bOıaDol 
t'>-111 lte u yokhır 1 " deallen 

, ~~t 11 hıltuılle terllmeıl, mu 
~t~r~Ueaııae tl,. ku1udet ve 
~ttı ltrtıe llblt bir ııaktUt 

( 1 y:; bi•tın mahrum edlllşlmlz 

~ r~NIYOL 
1 ~-lı ·) lftada iki defa 

, ~ 1 Cuaıa giinleı i çıkar 
, 1)-llııılllt "'tk· llefriyatı idare eden 

ır Sükuti Kulakıııojlu ,_ -:-~----

~ ~it Yıllığı < 550) 
ı l}'lıiı 300 kurut tur 

.1 ~-. ..... ----
l ~ •ı ilanların sabrı : 

~,r ,., .. 10 kurottur 
ı ~nnn pi 1 gt>çen ıa yılar 

e~1 1ı6 2:_ kuruştur 
llı11,:ı ınuıuterrcııımdso 
h lh-t kttbul eaUmeı 
"11,. -----ç eaııaıeyeıı ya11lar 

taca, edlluıea 

hdlı olarak dlkt ti çekmektedir• 
Hıılkımııın hkir ·~ çiftçi 

olm&&ı e .,.nı ~mır.da mev· 
ıio:ıtn kış bulunması basebile 
blze veri eo eua hiçbir iş~ pı. 
rar mı;hiyette d 21ldir. BinaeD· 
aleyh resmi bir mUaıeeeeolu 

aiyaseıı muamE'le ytıpmamaaı 

yerli .mıll.ıır puım umum rull 
dQrlUgnuuu, ıa ve bu kaz"ya 
şu Ye bu eşyııyi verıne1lnlz, gi
bi bir tP.bligde bulunduğu uya 
bu ,ekıldc bir dlr k.llf verdi2l 
zehabını Llaaıl e<iiyOrBıt da bltta· 
bi buna lmklo ve ib~imal yok. 
tur. öu, olsa ol • T.-abzon §U 

besi mtldUrUDOn oabe;l io!lal u 

Bn ıagaılclarım 0~ fOli ta mıvcııttar. A/11.•dan .sızan 
her et1de oartl1.a. s~hehi ıflin havadan sidilcl1ri ou kaga· nan sagu ile garm ilıti~ 
altında ahır o!uıııd•r, Ger- !I• elcar.. Yajm•rların lcem· zamanı salansın. 
"-t' Lt'•d• }ı J d reli/de• nzdir<Jiı"i SU{., dtı 
T ., • "' a ırın ev a lın ıı ·• Kemre/ljln kafleetli 
olmaı L • -' • ·ıa· hu lcugada toplanır. Yalnız 

ı Huepıt:z uegı '' • ıar/ardoa lcorunması ıar 
O I d .. l · ııea/c ~ıuflanlarda kcmreliı"in 

11 arı a sog egım : 011011 lfin inline ıılc 
D her haltle sıılonması matl•lt ed~lerimiz dın Ba6a halinde a;aılar dilcmelr. 

i ..1 it.hım oldaiu iıin tu/unôayı . 
arımu ııon Ögte ıördülc. fiJir. Brı a;açltır rd 

Öyle butduk Cif bi~d• ogle ı1letirler "' lcuganıın lr.rıfl· t•tar. 
.. , ._, ••li ıugu. ile lcemreliiisular 

yapıyoruz. .,. tınua 0ılur1 J,tı kem•elilc tluli' 
olan ev lcı~ın sıcalc olur. Bu lar • 6ö~le olur. 6ıınlar her k• 
gibi alrıdarua idaresi kolay· G.'ört/.inü• mıı 

le 

' 
le b·JI l ı B gapQhi/ıceji işlerdir _ve 

laıv' Ayrıca alur gapmak 1 emre '. v.ı .• o. ur.. ara 
..1 le b J ı~ L pılmok mutlafc 14.sımtJ dUşUnc:eslnio mlıb'°ıUdür. masralıdır, crazi d" d•rdır. I 11a a .. ıl mıv.ır "' 11ır aam· 

0 iz "' ıese llılltdUrQ 8 BOZ l ı~ l ÇunJıü en /cu OflCf li, e11 e 
u , m .. ı u Bu .r;ehtp/erden ötür ıi a "uvvet sogi o san 1 

antatamadıgımııdau her emtioe Ç ıs v -' I ılı ıahre h2goan ıübresl 
l k Y köglıimiiz ahırları ... 1·n aı·t- lı tıi n.arueı n ıyat ettlk tıınız şunu te- '"'v '-'"/,'~ ti f tJ ı.: 

rnda yapar/nr• Anlattıjım şeg ptk v ı u.ge m ~ • nOIJ 
menııl eyleriz &i, btılıD uğradı .. fi J • '/d" H 

1 
f tühresi pelc aepır. Bilin 

iaruıı tıııkıızuk ve aııoıerce B ba l . . b d ·ı aıra ı u•ıı ır, •r ara ;,· 
• en n ar ıçın ara a d ıanas lci Magu agında11 ~ 

mu uz k"ldıQıwıı mü~kUiala dl· b. l . • . E ta taı boltlar ve f'llrosız ır. 
aer flHaıadıış1111ırı da OÜÇl:ıil Ol- ,, ıeg sşg enugecı:,ım. (J 1 A'Urııp11lı aihi sen de barın ta çürülc aglar çık~ 
m1:1ması ve bu uyiuosuz balle· 11/tındalcl ahırm sararları111 iıi bir lt.emrılilc gapabilirein c•ga lcaıJar. h•yvtmları 
re son verUmeal ıçın makamatı gulcarıda ıögiemiıtim. F"g· " le d 61 111eraJa ve lcıımen gagla 
aid~atnhl aazari oikkalloi eolbi • r a11•na nv• a aça · d. 

daları/• zararları•ı ga.ny•na lı'r•t'll. Ahır..Jan sısan sidilc- 1'· 
vio<ian1 ve milıt bir nzife blli· "' Kı ı ·Jc ı 
rlm . ıe'ir•relc söglenecelc en son leri bir h•rlclt1bıt lcugog• tmrı ı te top anan t 

Kei/iit ka~oıı mutemedi ıösii kög/imüec 61Takacajım alcıtabilıl,.. K•yunan ıiıertll~ rlttr gal•r% ltagvoJıların 
------S~u_11_/(,_a_ra.;.m...:.o..:..n . -~ Ancak kokulor11ı eoin tu/11m6a lcogma b:!Ud IR(U· ırJo. 6ulandadalcları kış 
Amiral Darlan katledildi içinı fi" afl/ıga .tı•ma.ıuuı rtı/lı olaiilir on'dan oa•ı•9• · lerın11 malıımıtu.r. z a I • 

Lo11Jra - 24 ( A. A. ) •c ıarmaıına meıdan 111rU bilirsin. TalamÔ•nın ıörı. hııı••lllmıı da f:t•dır. 
Cez.ogird•n biitliriligor: A. mem11lnl ıöglımedın Jı I•· ., ·~ . d B!' atlık i~inile iu ~ 

miral Darla11 dün öRledea sonra çemiyıcı;im. cıı •aıı, ıgı sen ~ ": 11'· i•tll ı•breıl sagl etm: 
Cuagirtlek.i gii.k..ek komiırrlik AL I .. w '- Jelıl ~·Jıılc çocalc ta ıorıbl- ,Vna/ıtrr. Onu pHo f 
bürosuna ıirerkera 20 ga#amıda ,. "" arın onunde"i lctm· Ba tulumba lıer •aman 
ltüııigcti meçhul biti tara/oıJa,. aı.ık/erı ıelince: lıte 6ara- iıleyecelc değıldir. Ya~aı lcoovetJis i;i,. haldd tarla 
ö/r1iirülmü~tür, intizar odasında da hatanın çor büyüle oldu. k le 'd l atmakla lcimse.!Jİ de;il /Ce 

ara ıı en zamn or11t1 d' le -'' . . • ' 
ôckligtn katil üç el silah atmış ;unu söglemek isterim . kemreliğin şıılanmaga ihti· ı enaımuı lccındıeıgor 
tır. Bir Frarııı~ olan katil yaka G - ·L d"ı1 L~ • 1 yazıktır 
ian-ı •tır. aure lyl .,,;ı m ar. · _, • le ti d L. . .. .,. .. gacı otaa,a oa ı ar aı "" 

Zayi Şahadetname 
M:ıpavri İlk Okuluııda• Gl· 

Jı;ım şaho.ciftııamegi Zayi •Uim 
Yenisini alacajımdan ulc.iıinin 

h.iikmü olmaaılı ilan olr.ınur. 
Frenkh.isar Rtahall~1i D•niz 

Sukalc N~ 2 Milriioet Ko.:ıma~ 

Zayi Şahadetname 
lstam'bul Selçuk Srııı.agi oku/. 

undan olılrgım şctita'rielnCJme!li 
Zagi ~ttim yeni!ıni a/acaıımdar. 
tskiıinin hiil<mü o./maclıgı iları 
olunuı . 

Fırınlchiıar mahallesi D~nız 
Solcalı Ng 2 Marılud Kaımoı 

laıın fJerdilclerimiz ıu~hre l le ı Kag 1ıim1n g••n 
;7- lcuf1a i e tr1egt.J f (U tene esi _ , '. .. , ... , 

'd~;u posadrr. Yazık ki ktn· ile lcaganan kauvetii sr.ıgıı mu111ım ışl, bu gu:ırelı/C ı 
di kendtmist oldatıgoraz· ile kemreliii ııllug1ıbilirsin dir. Brltgorurn ki herle 

Torlaga attıjımız lcem Bunlar yapılmagacalc ıüberfnin /og1asını ant 
renin yarıdan /asla lc.avveti ;1ıer Je;ilJir. mıştır. Bıınıı ina.tugo111. 
lcııybolmu1tar. Onun aııl kat1 Kemreli;i,. gerini her Fak.at taıiad.a kullandı;ı 
fJeti ahırın önünde lc.e111re/ik. haldeıilüı/emelc. ue ortası!ttı 
te topraju .~um ş vega tik- dojra luı/ıf çe çrılc.u,-/antlır· 
mış gitmiştir . malc ıa.r.tlır. Altım taşla dö 

Anlatayım: Viltıyetimi· ş!yemessen bari hiç olmc.ss 
aira lır:r kÖyr.ın.de eo/erimi~ toprağını igicedöoeselc haı-
ara:ıimltin b<:.ş.n'dGdır. tirlci altına s~ s-~dırmaıın. 

Arazimiz ltem•n lı.er yer~ 

1 
Par ve it.atı ıerlertle taı 

dı "' ;,liıi fi.sel 6tr lı•elc 'öı•m•I• ııtın """' Rolct•r. 
L.i.~~-==:::::=:===--'-_.____~~~~~~~~~~~~~~~~-c 
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1 
Kongreye Dôvet 

~~~noc_ağı_ geçlik kulübü Başkanl~ğmJan 
Oca • anunısanı 943 cıım~ tesi günü saat · m 19 . 30 ila 
Aıa~mııtn $eneli4 adi konıresi g~pılacoğıriJan bütün 

1 
ıra teşrif /eri riea olunur. 
- Bir l k l. sen~ i faaliyet roponınun okunması 

. - 1943 gılı b ~t . . - le •/.• 3 _ Y, . . u ~esının muza ere 'Ve tastı1rı 

4 tnı ıdartı heg'eti intihabı 
.5 - llci m-Nra/dp intihabı . 

Temenniler 

,...,........ ,. 

~0ksul, Kims siz 

Yurddaşlara 

........ ,,.._ 
•ww " ... I'........... .... 

d a 

Kongr ye Dôvet 
Trabzon Otomobilciler Cemiyetindeıt ıl 

1- 1-913 Cuma günü akşamı saot 20 d~ ce~ ~J 
mfıin mutad senelik umumi kongresi gapıla&al's' 
bütün aıanın meı~ur gün fle saatta cemiyet binosı 
nanda ha•ır bulunmaları rica <>lunur. . bİ 

1--1-943 cuma ıünü Gkşamı toplontıda nııtı IJ 
seriget nasıl olmadıiı taktirde 15-1 ·- $43 canı" 
11e11lne talile ettirilece;i agrıca ilan olungr. 

, 


