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1 Sahip ve laş muhırrlrl 1 

Bekir Süküti Kulaksızoglu -- ~-
iDARE YERİ 

Y eniyol Matbaası 

Trabzon 
Telefon l 15 \ __ , ______ .) Salı '.le Cuma günleri çıkar sıy sı G zere - Trabzon -

BaşvekiliTiiizin Üç. umumi 
mufettişimi 

N zif Erg· 

Al ra göre vaziyet 
Stoli gratta, Novorosiskide yeni 

an 
·Gezisinden çıkan A ana 

l tihkômlor, te eler zaptedildi 
A 

tatürk, Türk milletini 
özünden, ta kalbinden 
tanımasaydı muvaffak 

olurmuydu hiçl 

Denizierin f1rtrnadan ev
velki halinde görülen Eıükii· 

net ve ~aygınJığa bakma~ 
enginlere açılan aceıri bir 
kaptanın, emniyet ve seli 

md içinde hedefıne var ab 
leceiini düşünmek ımkansız
dır. 

Türk şefleri, milletin si· 
neıinden doğa o, onun der 
dini, elemini, sevincıni, ar. 
zuıunu yakından duyan aziz 
varlıklardır. 

Onlar, tesadüflerin değil 
tarihin en çetin ımtihanla: 
ruıdan geçmiş, haddi zatinde 
«Büyük» olarak doğmuş in
ıanlardır. 

Milletin iç varlığına nü 
fuz_ ederek, bu kudret kay
•agının yaratabilcceii hari
kaları &örebilmek sırrıdır k. 
kurtuluş aava{ımızı ve onda~ 
sonraki devrimlerimizi muvaf 
fak ve muzaffer kılmıştır 

ilmin na• A d • . ..arı üs turunu 
teşkıl eden (b"l k .. , ı me ıçın 

bilmek,) millet idaresinde 

(muva~ak olmak için tanı
mak bılmek) ıeklicde t 1. .. . ece 
u etmıştir, 

lnkilap tarıhimiz bu d . 
· b k ' e rın a ika tın ıahianan mi 

ıallerinden başka bir Jil~ 
d -•ıd• T y 
eıı ır. 

Millet şuuruna Yerleşen 
ve Şeflere inan ve bağlalıgın 
•-nevi yapısına harç olan 
bu öz hakikat, her mes'ule 

t 

tdini örnek tutmak, şei,n· 
den ilham almak ahlakını 
kazandırmııtır. 

Atatürk ve İnönü millet 
baıı oldukları zaman, vata 
nı karıı, karıı gezmişiar, 
en uzak köşelerde kendileri. 
ae açılan vefalı kucaldaran 
ııcakhiını yakından hisset
aaiılerdir .• 

Bugün tefin emrinde, i
zinde top yekun bir Türk 

milleti bulunuyorsa, bu, ta 
ribten, onlardan gelmektedir. 

Tarih diyorki, düııyaoın 

ilk kuruluıundanberi, mede

niyet meş'alcsini elinde tu· 

tan aail Türk milleti günün 

birinde yok edilmLk iden· 

mişti. Bu zamanda, milletin 
baıına geçen kahramanlar 
onu, onun şer dini, bayrağı· 
ın kurtardı. 

ÇULHA 
llrkası 2 de 

Notus dav mızın r bz' da 
tahakkuk ettiğini ifade buyurau 

s yıo Başvekilimiz 
Şokrll Sareeoğlu 

mu mi 
Ergın d 
r"le 
ş"br" 

te 
dö 

una ko:ıf r 
Sofy 

Stalingrad önü d 
Birbirini takip eden bilyük çu~ urlıır at ş saçan 

hakiki bir volkan ttğzı mahiyetini almaktadır 

Roma 10 [ a, a. ] -
Berlindeki İtalyan muhabir· 

lerioe göre Alman mahfıl e 

ri Staliaerat m yd .. n m ha 
rcbeainde İfiblmemiı büyük 

gliçlükler üzerinde isr~r et 

mektedir. Volga'nın iki kı 

yııını biribirine bağlıyan 

köprülerin sayısı okadar 

çoktur ki Alman bava kuv 

vetlerinin bütün hücumları 

na rağmen muhasara altın 

daki şehire durmadan insan 

ve malzeme takviyesi gel

mektedir. 

Stalingrat et.rafındaki 

arazi dalgalı bir den·z gibı· 

dir. Bırbırini l ip ed u bü 

yük çukurlar vardır. Şehre 

doğru hücum eden A~:nan 

askerleri hemen topr~t se 

viyeıinden ateş eden binle; 

ce silahın a tcşile muhakkak 

bır öıüme .uğramamak için 

yarak il rl n yor. Ayağa 

kalkm k ve dü ana gözük 

m k, ö üm o u ak 

tar. J 

ma d rer t b i tuz va -

zif si gö mektedır. Rus mu 

kav .. min d v m ed ceği 

gizl..nmiyor. H ta Lavoro 

Faşista g ZE habirioin 

il ri sürdüğü mu a y gö 

re S alrngrat ş hrı ışg J 
edilse bile Ruslar, şehrin it 

tisalindeki sırtı Ka)a ada 
sında çarpısm ya devam 

edeceklerdir. 

B 
• • e 1 

G c ri Bı dırc ır. 

Y ağmu u yağıyor 

bazan günlerce yüzleri top· Birkaç günd\,; ti Ç3r 

rağa yapışmış vaziyette ı şılarda bir Bıldırcın boUu-u 

durmaktadırlar, Bazı :ı man göze çarpmaktadır bıldırcın ( 

lar Rus kıtalarıoın bulundu avcıları her tarafta faal"yet 

ğu bu çukurlar, at ş s ç ... 
hakiki bir volkan ağ~ı 

biyetini almaktadır. Anc k 

büyük itinalarla bir çukur 

dan dii~r bir çuk'1ra atla 

dır. Şı:hTin yüksek m barı 
leri' Bozt p ırtl rı g c 1 

ri yüd rce f n rl k plı r 

hale g ime le küçu ü, 

yük ü, rke li, k d. h bil 
~ hol v n 

Berl'n 10 ( a. a ) -

Alınan tebliği : Novoroıis 
ki'in cenup doğu2unda mu 

harebe ç vrcsinde yeni hpe 

le ;, g 1 edilmiştir. Ağır 

istihkamlar, hava kuvvetle. 
rinin yardımile ele geçiril

miştir. Kuvıetli dütman hü
cumları püskürtülmüş, 59 

topcu 

de b 

Rus tankı tahrip edilmiıtir. 
>nvaş uçaklarımız liman te. 

z Karadeniz s hilin sislerile iaşe depolarını bom-

gemi b tırmı tır Sta· balamışhr. Ruıı bava kuv· 
inadla 

1 
vetleri dün 120 uçak kaip 

uvv tli etmi~t r. 
-~- --:-----,--

göre vaziyet 
ovorosiskinin dış mahallelerinde 

muharebel r devam ediyor 
Moskovn 10 ( a, a.) 

Bu snb bki Sovyet tebliğine 
ek: Stnlingradın batısınca 

dü man tankların ve mo· 
torlu kıtalnrına kar~ı ç;ır· 

pışmaJar d vam ediyor. Düş 

man bu kesimde 350 ölü 
vermiştir. Sta iogradın ce 

nup batısında düşman hn 
cumları püskürtülmüıtOr. 

Novorosiski çevresinde şid · 

detli çarpışmalar devam edi · 
yor. Ş .hrin dtş mahallelerin· 

de kıtalarımıı gcrilemiı, fa· 

kat düşman, karşı hücum· 
larla tekrar pü~kürtülmüştür. 

-=-~- -~~-=~=--~~===-

ı ır Cephesinde 
J.l\f eler oluyor'./: 

İugi~iz havan topları atıf yaparken 

l 
l 

ı • 

Kahire 10 [ a. a ] - düellosn olmuştur. c~nup 
Bugünkü resmi tebliğ: 9 Ey 

kesiminde dün seyyar kuv• 
Jiil g cesi devriyelerimi2in 
bütün c phelt-rde faaliyeti vetlerimiz ve topçumuz diit 
deva etmiştir Şi al ve manın küçük tank müfreze· 
m rk z simltrı de topcu lerino hücum etmiıtir. 

Bu nasıl iş? 

i o omobilleri fiatta 
, hud t iammıyor 

Y ğıo, eti~, l> 1 ğ D iği ne gidiyorlar 
l v t;lı O a l-u ı ' .J vu I 2 5 litaga gittiğimiz bir yere iki Riitı .!lonra üç 

ır~ .,,.~--=-~ 

; Yarın ramazan ~ 
~ "Yeniyoı" "!:b. r 
:1 okuyucularının bu ib .. d t ., 

1 aylarını tebrik eder. & 
~ii.iE--~~~tA~ 

ı "'ınl rı imda l ı;,. i tı " b biı ş Y d~ğ·I, fakat dalıa bir gin ıonra müttelıiJen 
d t . · d v b v "'Ü teftk -ı 4 l:raga israr ed'p darugorlar. Beledigımls o• ;1; a ye ış esı ogru u as d 1 . 1 • .• 

• rt ryıp top amalr, ye. ı ıartlara ıore dllzenlemelidir. Yo.~ıa ı•· 
bır ıey eldu. 2ıkt1r bu halka I 

" 



nutf, 

2 Sayfa 11 EylOI 942 Ver]Yol r' ~ J;;.t::i;~ ::;& ...:ı.' ~kYJ;C~~~ B::t::ı4 ııt;t:ll~t:=a••E! 

L.~~~İ~ ~~leke~ abe · erı 
Maariftetayinler,I Me:~; ko:~b;;~;-=1 

B • 
şv iZ ara 

nakiHer peratifi umumi devr·ııd·ı 
Erkek ort:ı okul matematik 

/inkara 9 ( 11. 11. ) 
Ba.1vekıl Şııkrü Saraçtı!Jlu 
Şark vllay~tleri sevalıatin 
den buğün saat 21 ,:JO da 
flRkaraga tlönmÜ$ ve istas 

gonda Büyük Miı 1et Mec/Jsi 
Reisi, Veki./er. Genel Ku.r
m::ıg asbaskvn ve Vf!kaletler 
Erk8nı tarafından karşılım· 
mıstır. 

ojrı~me~I /o.,.a~ir11 Ko "l 1ralp, hey' efı 
Eıkışehır fi!es: matemalik öğ,et 

Ev•elki gün Pulatan,.ye gi· 
ti.en bir otomobil, Kireç/tane köp 
riJsü üzerinde devri/saiş , gu1cu
lardan birkaç kişi haf f gara
lanmrş, otomobil sof örü d alrmı 

n yay ~-en'ief,.e, Erk~k orta mat~matik Trab•on1a kurulmasına çalı 
oıretmeni Li1tfü Uran lise ilk Jı.lan Mı!rnurlar Koop•ratifınin 
d.l!"e:ege, lise ilk devte mat"ma b:r .an eu~el faaliyete geçirifm,. 
tık o~retmeni idris Ç ıktr Erkek sı~ı temınen, bütün D"'ire ve dan garalanmrş tıe patrnc-eı kı· 

rılmışt.r. 

•• o ·ı c k 
ort~. okuluna, Giresun orıa okul mue~se elerden istenilı>n iizafor 
tabuge Ôfretmeni Trabzon. Er b~gıın ıaal 17.TS de Mınt:ıka /ı.:. 
k~k orta tabiiye Öğretmenliğine, tııat müdürlüfünde toplanarak 
Erkek orta t b.. • gerekli kararlar alacaklardır 

Karanın fren/erin ve lam 
balurın bozuk olmasındt:n ileri 
geldiği Jpgler•mekt•dir. 

lond,a 9 ( 11 11 ) 
Sovyetler birliğine Kanada 
Buğdayı gönderilmesi için 
lngiltere hükümeti tartJ/m-

dan ıcap eden Kredinin 
açılması için dün londıada 
S "vvetler birliği ile bir mu· 
kavele imzalanmıştır. 

a ııye oğrelmeni 

A11m Aydın, Adap ızcırı orta T - -
okul tabiıye özrctrnenlijıne Tt ütüncülere avans tevzi Paı kta kahve ve çay 

8 kuruş cEarrt liıesi matemutik öğıet~eni ediliyor. 
nuer Zon,,ulcl 'd . 

• a U1<. a gerıı açılan E / Gazetemizde çıkan bir 
şikayet yazısı üzerine Park 

Vi c 

1 
tıcaret orta okul mı1d· ı-ğ- - . voe ce de haber verdi 
nalcıl · ur u ıırıe glmız h '/ J 

ve lagın olanmuslard,,. veç I e inhisarlar i dün An ara 
. 

on herek t etti - - daresinin dünden 't .6 B• t "r . ı ı cıren 
müstecir/eri tluafmdan JI) 
kvruştı çıkarılan kahve ve 
çay f iatla. i Bel ~dig!ce 8 
kuruş olarak te~bit edilmiş 
tiı. 

ır cinayet u un zurraına avans dağıt 
Pula tane' rıin 0Jrnanbab l k.ö maya başladığı 'lıe ilk gün 

Aok&ra 10 ( a. a. ) -
Birle ik devletler reisi Ruz· 
veltin hususi mfönessili Ven· 
del Vilki bu sabah saat 7.15 
de Ankara bava meydanın· 
dan tayyare ile hareket et 
miştir. Vendel Vilkiyi An 
karad o 'ayrılışında hükfı· 

durü, Hariciye hususi kalem 
müdürü uğurlamışlardır. U· 
ğurlama törenic.de Blrleşik 
devletler büyük elçisi ve 
elçilik erkanı, İngiliz bava 
ateşesi ve diğer bazı zevat 
ile birçok Türk ve yabancı 
gazeteciler hazır bulunmuş
lardır. 

yBnden Uecı' -1 T merkezde dokuz bin /ı'r,.. ... 
'-ır'· - oz u 'allp kır Ali "' u 
" " gurı eu l k vans verildiğiö örenı"lmı' t. ti k M ue encliJini tuk e • ş tr. 

ere ' u~tafa Salih oğl ---.- elediye intihap 
dett rleri 

""' k unu ua Ek' t h • 1~rl$1rıı euinde öldürmaştür ın a rıri Yapılıyor 
natll, adJ; • . · • 

ge ye teslım olrnus .. Mıntakeımıım ekın ta '1 
ttıke ıuç.urıu İtiraf etrni~tır. Mulıa 
t'Tnesı yiikırıdo rmne bir haltı.dan beri b""ş 

c~regan edeçektir. la b l u 

-- nmrş u unmaktad1r. Öğ 
Yf'al brıhıdlyo intlhnbı için 

llezırhklar devam etmektedir. 
scç::ne iuıkkını haiz bulunan 
he şebrilerln deftcrierl nsılmış 
tır Defterde adlan ol nayırnlar 
4eylnl akşamına kadıir intihap 
eccOmenloe muracaatla isimle· 
rlot kaydelfüebUeceklerdir . 

metimiz adına protokol mü· 

1200 Çuval un ld' retmen/er taraf1ndan yapı/-
Erzurum vap2r1J~: 1~00 ~::tha-~~an tahrir işi, %Ür· 

Gençlik ve edebiyat 
sayfamız c. . Partisi 

ocak kongreleri 
çuval un g ı . u"urnete v · 

l e mış ve boşal de . b ereceğ ~üz 
tı mıştır. gırm/ eşlere rsas t k'/ 

Gelecek s yfarnızdan iti
baren her hnfta munta7a

Başvekilimizin g .. 
ezrsın-

den çıkan mana 
Onlar diyor ki biz bir 

şey yapmadık b ' . 
Jette bu!d k ' er şcyı mil 

u . 
Atatürk! nur . . d 

ta11n. ıçın e ya-

loönül ba d . şımızda daim& 
aım~ Yaşayasınf. 

Cumhuriyet bük A 

her Başvekil her um:tinde 
na fil 'il ' vekıl, fe 

mı et oldu· ( 
örnek tuuu· d gu, şefı) 

f gu ereced 
va fakiyet k· e mn. 

B uanmıştır 
una eren de - I' · 

evlndı S ger ı vat n 
' ayın Sara • ı 

devlet reisi 1 cog unun 
ha az tanıdı· odur~ cılmar da 

gı ogu d' 
gezınek iste . ıyarını 

mesı ş ·ı 
noıaiyle 'JI ' nıı ma 

mı et ve 
Yasında b b Yurt mik-

' e emhal b 
ve nıesut bir d Şarılı, 
atacağımız ev~cye adım 

B ın temınat d 
atvekili . 1 ı ır. 

. mıı e gc . d'•• 
nıız sevioçli _ • çır ıgı 

r•ıınd• b' 1 g~nlerio hata 
J ı ız erı id 
erin milletle .. ate eden. 

gônüle bnlund ı_çıçc göniil, 
dairua Yaşa ugu hal:ik•tı 

V yncaktır 
ata cısı istikb Ar O 

Euı siyasetı'm• . a ınde, nü-
b. iZi• ·• 

« ız azalan d . ~ oncınioi 
T" k· t!gıJ -ur Ul» demek! '. çogalao 
yurao Başvekili e. ı~ade bu 
zon'da bu b mızın, Trab 
hakkuk etaı· aşı dav nın t -

ış o dug· 
mesi ve bu unu gör 
söylediği nut~u Hnlkevinde 
kaydehnesı' kunda bilhassa 

•yıl 1 

alınacak tedb· l arımız İçin 
J ır er v ı. 
arın isabetinde e Kclrar 
oynayacaktır büyük rol 

Başvel<ili~ize 
dizime kuvvet ~I «.kalbime, 
ttn bu t b ki gk do• dedır 

a u1 et . 
va ile her zam .. ınış da 

an Ç~~~~~iriz. 

edecekt · eş 1 
tr. man çıkacaktır. Bağün dünyanın hnrendiğl 

' Türkiqe Cürnharigeti Hükıimeti-

D •• d ne • • h • nl sinesinden çıkaran C.H Par. o un u 1 n g r r 1 tiıiı:in dlıiplinli, tıerimli faali· 
yet/er inin halk ÖttÜnde blançoıu 

D .. . ·ı k d art s I I h k I F göstuı me te ir. ene 0VVe f ingi İZ OVQ UVVet rlne QnSOYQ B i1 t a n çalı,malarınu~ 

h 1 · ı • • 2 i c m a l i parti kongrd rin. 
Creket emri nOSI Veri mlŞ 1 • d. görülür. Parti teşkilat kade-

han 3h Egbl?I 1939 par.ar ikinci ci ' veilerile Kıraliget hava kuv· biliyorlardı. meıinin ba#anııcı ocak olduğuna 
ar ınlo 6aılodı:r.ı • Savaş tbm manasiie baş göre: bütü11 vatant1aşların mumi 

histanı iığ ı ., gun. lı- vetleri havada kaışrlaştdar. ı Jı • ti ı le d ı ·k f 
a etmekte olan Al lamıştı. !Umanlar müthiş ızme er e ya ın an a a aıı İ· 

~~"/'~;farı geri çekilmedlti i. lnqilterenin 7 2 hafla h!Jrbedigorlardı. Arkadaşla- len hu ko.ngrelerdc tahakkuked•r. 

saat ~~ı ~ere. ~ic Fransa o giin meydanından kalkan uçak- rımdan bir subaym hat/fa Oca1<. kongreleri: mahiyeten 

~harp ha/i:~ıtıbarerı Almanya ile /ar Fransaya doğru hareket defterine şunları ka!::detti- part 'li butün gurdda~larm iştira. 
til•r S e olduklarını ilcin el· emrini aldilar. . . i gördüm. lc.ıııi sağlamaktadır. l:Ju ıebeple 

"" · ayın "k - b t h it ~m k k l · d • 
k on ı iyi g Pilot, murette a B a ,, 3 E 1•1 ır:Jg T _ oca ongre erzn e ileri •Ürülüp 

as eri hava • 1 , eçmegen y u ;; paza ge k L 1 d 
hızıyla Fr uı erınderı gıldırım kurmayların bir çoğu ailele- . a11u edilen ileklerin hepisi i;ir 

ansaya h / l l l ce yarısı : milletin ruhundan doitmur '"a•ılzr. likJer B 8 ava anan bir erine. nişan ı arma, ve ar· B ..1 B " .. • ~ 
üllina,ıomu ~ito~ya hükürnetinin kadarlarına " !lllahaısmar- üqük savaşa girvik U· Burada kabul edilen clilekfr-

i ur.erınden he - gün saat 1 l de taarruz baş· rin umumi malıigette ofa .. Lir ro 
m üç ıaat rıuz gir tadık " diyecek kadar bile J d Tı · d bo bal~r ·• u » 

geçntemiıti ,_. M a 1. epemız e m "' ;liız irlene iılene 1•1'lııaget kanu" 
ıın öte k ıtı an· vakit bulamadılar. ı · " " · ~ 
zerinde ~tndaki topraklar ü yağıyor .. Me'IZİ erimızi mu- meuzııunu teşkil eder. 
,_ man lag 'l Günlerden c!!martesi. · ha&az• e,./ı'goruz. Y.arına ,.1• o 
1ear1ıla$tıla D . gcrec1 erile l . . ı , .. u . " rarti ni:r:amrıameıinc göre 
roda &ulun:· h aılg Mail in Fran !liman uçak afi ./'ıansız top· kabilecek miyim fil/ah bilir? bu sene eyliil ayı hidayetinden 

Monks 0 ,.
1

11 
larp muhabiri Noel raklarmı durmadan bomba- Savaş şiddetli oluyoı. itibaren srraJı/ ocak, nahiye, ka 

• ' ,, ro arda • d • l 8 't ıogle anlatı gar •ıklerini lamağa geliyor ar. fi anya j Naziler bombalan yağdlfi za, oılüg t kongreleri gapılacak-
gor. b' 

,., kuvvetlerinin en geç lf yor/ardı. Bız hallı onlara . tır. 
Büyt k But an a h _ _ makinistme varıncaya kadar 1 bir tek bomba atmamıştık Umumi iş/elle olgun ue nik. 

mettnirJ fil Y uku herkes kendinden emin. iy N .. dan? Bu suali sorduğum bin bı'r alaka göstertm lıalkrmı· 
YlJda atesi ~an/ara Polon- mnn ve inanla sonuna ka- zeki bir subay bana : zın makbul ve dei rli mutalaa/a. 

verdrği Clt · esmeleri İçin dar savaşmak azmini göste· " Biz daıma ilk hamle- " yanında sarnimi ue nezih ten. 

h ım;ıto11 • lcit ae temennilerini de enüz · . uze11nden rigor. Çünkü Fıan.:.amn ve yi yapmak i .. tcm_d;k. dedi 
'llrmı uç bir dür.en dairesinde par. 

miştl k; Al saat geç lngiiterenin mukadderattnln Bir !lmerikrı/J gazetecinin tinin kutsal sukafi altınd· gap 
- man ha k l -ıQ ve u,,. kendi e//erinde O duğunu Arl:osı 3 de maları arzuga şayandır. 

BİRKAÇ SATIRLA ~- Dünyanın karış1J: ma· 
kani~mau, hayatm amansrz yü 

E lcü karşısında fenli ve milli 
•ı ' '-' boşan a~ cak disiplinli, birleşik 

Heı yıl e t w 

rini eve ç ıgı 5"rgi!erde eserle· tetkik ve derdi zamanında teşhis et· 
E · ' seve seyr tt• - · · K h 1 b" ·· k · · d nstıtüsü k 1 e ıgımız ız meleri a en en uyu manı sayesm e 
Zck·ı ' ıı trınıızın k b'l' t ber tar .. f cdilmİR bulunmaktadır. a rnu en _ ı ıye ve " 'I' 

liştiren VQ t g~zel bir şekilde ge- Maarif vekaletinden istihs:-. 1 c. 
s llat yuvaııenılsıı ckden bir irfan ve dilen bir kararla, Enstitüye giı cek 

o ara h' f kt t ınış ve ıevilaıiştir ' mu ıtte tanın· talebelerin masra !arı m• ep ar 
Bunca ıev . • fından karşılanacaktır. 

farının •iırh-~ıye .. r~ğn:ıeD, masraf· Bundan sonra, Enstitüye göste 
~el aıektep, ~111:,uıunden, bu gü rilen sevginin, fi'ilen nasıl t celli 

erecede bir ra • ıye kadar, layıkı edeceğini kcsbrmek mümkündür. 
Alak lıların &~et görememiştir. Bu kararın alıumasma amil o 

Vazıyet' 'dd' 
-.~-ı~c,;,;ı ;.::,ı~o:,:la~!!.-.!a~k==~l~n~J~arı kutlarız. 

ve ahcnklt iliP mücadele ve faa· 
ligd ae anlaımağa hağbdır. 

ihtiguçlarzn le. o n u ş ıı l u p 
çareleri aranıldığı ocak kong 

re/nine gö tarilen alakayı pek 
üıcrfode buluyor ve grnislemesini 
11ürekten diligoruz. 

Bir Ric 
Trabzon Okullarmdan 

birinde tafrbe bulunan Sa
mi Ömer oglu,mın matbııa· 
mııa murac f ı rica olunur. 



---- - - -----
KÖY ve KÖYLÜ llôn 

Trabz 1n nsllye cer.e mııtke 
YENiYOL 

Haftada iki defa 
S:1lı, Cuma günleri çıkar - -

Ta }la ziraatı 

olmalı 
edir 
dır 

ve ne 
mesl ksrar bula ası; 

330 : Es111 
217 : Karar 
491 : C. M. U 
Suçlu : Dabılitbııo~ mıı hal 

leshıda Attdulbııkl otlu Hakkı 
KQıt:man 

Suçlu : Pt.ı1ıırın Molla Vels 
ı koy. ol1ı1p nıeydcodn turuncu 

llmunıI nt şrl}atı idare eden 

Bekir Süküti Kulakr.ııoglu 

Yıllığı ( 550) 
Altı ayhğı 300 kuruştur 

Gübreleme meselesi e ehemmiyet verilmelidir 
1 Ali otlu Zder GtırıOJ 
1 Suçlu : GOmQş:ıoanın Hııra 

n köy. olup Çomı kcide turun 
cıı hrooiı oğlu LOtfQ Guı.-r 

Rcaaıi ilinlarııa satırı : 

5 kuruştur 

Günü geçen sayılar 
25 kuruştur Baroda ıübrelerin /aq 

da/annı sayıp dökecek de· 
ği/iz. Çiinlcü onu memleke
ti mi% halkı çok iyi anlamıştır 

la. ce h tta diğerleri de 
tJerilse. y:ılnız avrupa güb 
resile ıJraat caız değildir, 

Gübreye ve gübre/emeğe 
dair yazılmış agrıca bir ki
tabımız mevcut o/dugunaan, 
isti genin ona ".üıac at ede· 
6ilirler. Ancak konuşmağa 
değer bir mesele var:lır. 

e tuzluya kaçı.ır. her ras
gelen her cins toprağa 'Ve 
her ekine ayni gübreyi ue 
riyor, ki bıı da yanlıştır. 

Makıadımı:z onu anlat
m.ılctu. 

Her ekinin ihtiyacı hi· 
linrneli ve ona göre foprağa 
kuutJd fJerilme/idir. 

Toprağın bir çok kuv
oet/erı: ihtiyacı vardır. Bun
lardan azalan herhangi hi
risi tekrar toprt ğa verilmfz
se ı-e bu kutJr•eti eriten we 
harcorrm ekin üstüste he1 
zaman ayni toprağa ekilirse 
0 _ toprck kı<-ırlaşmağa mah 
kumd~~· Bun.un önüne geç 
mele ıçın toprağı munt za
m~." ve anlayışlı bir şekilde 
gubrelemek ve ekinler ara
sında r.öbt.t usu/ünn b . " oşvur-

mak ıç:ıp eder. Yazık ki 
mem_lekctimfrde nöbet usu!a 
malum değiıdir. 

Bun don dah .ı sonra b h 
sr.dfctğiz. Şimdi ıu·b a 

. re me 
selesıne geçelim. 

Birçok çiftçi/uimiz top· 
raklarını gubrelemekte 
1 l 

u~n 
ış go dan gidiyorlar B · un-

lar sadece Avrup.:ı güb~ele 
rini fJe bunun da galnız bir 
çeşidini kullrınıgor/ar. 

Fakat gübre kullanmak
tan maksat, ekinler 'Oasıta. 
sile topraktan alınan kuvve. 
ti geri 'Oermektir. Ekinler 
ise topraktan birbirinden 
farklı 'VC en ziyade 4 ku0 • 

vet alırlar. Bu sebf pten top
rağa gübre 'fiermek, bu dört 1 

kauveti vermelc lazımdır. 1 

Aıuupa gübres pahalıdır. 
Verdiğimizle aldığımızı he. 
sap/amalıgız. K&rtl.ı mıgu:. 
ıararda mıyız, bunu düşün 
meic ve ona gö•e ha.rekFt 
etme;e mecburuz. Avrap1 
gübresine değil. daha ziyade 
hagfJtın gübresine ehemmiyet 
vermeliyiz En egi, en esaslı 
gübre budur. 

An1upa gübresi ancak 
Ôruıun eksiklerini tamamla
mak için 'Oerilmelidir. 

Yeşil gübre usulii pek 
değerlidir. Buna lô.yık oldu
ğu yeri vermeligis. 

Hamsi, balık gübreleri 
tıe piyasamız.da meocut yerli 
/cemile ve boynuz tozları 

gibi, ut.(ti gübreler de pek 

mrzkbuldur. 

Birkaç seneden bert bo
yana kullanmakta oldr::ğu
muz biricik oe sade Avrapa 
gübresi gü%iinden t11pralcla· 
rımı:zın elcıiliğl artmı#ı?. 

Böyle giderse a topraklar
dan ğitgide istif ademi:z aıa
lacalc ve nihayet elimiz bö 
ğürü.mü:zde kalacaktır. ( Siil· 

/at d' amongaft) deni/en 

sadece bu Aorupa gübresi 
yüzünden toprağın esasen 
mevcut kireci de azalma/c. 
trıdrr. Halbuki kireci a:za. 
lan toprak, gübreleri ~ürüt· 
mez. eritmez. 

Toprakta gP..ftcelc k.ıdar 
kireç bulunmalıdır, ki eiqi-

Hw!buki memleketimi~de 
bunlardan sadece bıri kalla- I 
nılmaktadır. Yalnız bıznun. 

Jik giderilsin. fJCrilen fiib 
reler kökler tarafından /co. 
lag emilebilsir... Bu sebepten 
ekşimiş toprak/ata kirtç 
vermek /aydalıdır. 

Mem ınacak 
P. T~ . Müdürlüğünden : 
1 - idaremizle maaş/, ve ücıetli memurluklara 

ortd mektep mezunlaTI müsabaka ıle almacaktu. 
2 - Müsabakada muvaffak olanlann idarenin tek· 

lif Edecegı yerde mem~riyet kabul etmeleri şartlır. 
J - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayı/J 

kanun hükmün~ qöre 15 lira asli maaş veya 60 lira üc· 
ret verilecektır. 

4 - lsteklılcrin 788 sa~ı/J merrurin kanuf1unun 
• 4 iınc.ü maddesindeki şartları ha 'z ve dev' et memuriye· 

tine ilk defa giTEceklerin 30 yaşım geçmemiş o 'malan 
/8zımd1r. 

5 - Müs11b kaya girmek isteyenler 29 E;-ıu' ~42 
Sdlı qünü akşa r 11ıa kadar dı 'e~çe l'l-! f v aki müsbite!e 
rlle birlikte müdür1üµümüze muı ac at etmelidir. 

6 - Müsabaka 30 Eylül 912 Çarşamba günti saat 
10 da yapılacaktır. 4-l 1-18-25 

Yorgun düşen 
topraklar dinlen

dirilmelidir. 

Suç'u : Ya murderelt olup 
ortablı;erda furuucu fll\ımQ o~lu 
Hrımil Ataman 

l!An mUoderrcahndan 
mPı.u lyet kabul edllmeı 

Derç edllm eyou yazalar 
ledo ~rlllm"ı 

Topr.Jklarırnı% ziraat e
dile edıle zayıfıamrzkta. kc.v. 
'Oet ve kudrett~n Jüşmekte. 
d'1. Seneler gP.çtikcP. tar/a. 
m•zın mahsulü azalıyor. 
G<!lirimiz eksiliyor, geçin· 

Suçlu : Paııırm knle köy!n 
olup H'1cike ımda turuncu Mob 
mut oğlu Hasan GUoıç 

Suçlu : Torul Poladııo koy. Suçlu : Boztepeden olup se· 
Bltpnerıoda furuoca 8"lllı ı ğlu mercilerde fururıcu O!!man oahı 
Ali Arns Must11ta Bekir Plşlr~o 

Suçlu : Torul Palıı~llD köy. Suçlu : Torul Bıladan köy. 
Pdzarkepuda fUfUDCD ŞilkrQ oğlu 1'akalmde foruccu HUscU oaıu 
Ş~vki AlnotOrk Mehmet Ekm~hcl 

Suçlu : Heaışlıain Goşva köy Suçlu : Torul Bale.dan koy. 
B t d r A ·r hl M,.ydanda turuncu Ali oğlu memiz çetinleşiyor. Korku. oı epe e urunca rı o •. u Febml A~ıntllrk 

. Yusuf tolak otlu 
muza a!zl sebrp. eskiye na- Suçlu : Hemşinhı Hııdre kô)' Suçlu : Rize Hayrat mabrıl-
:zaran a:z da olsa. hutiin iyi } olup meydanda ıoruııcu Salim l""' ,\'eydııodı tururcu Harun 
kötü yine bir miktar mah· •ğlu Feyzi 8ebal o~lu l'\bdullah Aotay 
sul alıııoruz. amma bir gün Suçlu : Gl:lmUşana Boşkillse Suç'u : Yoarnurderf'll olup 

l le d l 
. koy. mı.ımtıane OaUodA turuncu S •m••rcll~rde turuncu HQsnQ 

ge ece . otın a a .2mı9ac2gı:z. Mntımet oglu Mehmet L>emfr· oğlu Şıık\r Ataman 
Bu gidiş öyle gösteriyor. k•ran Suçlu: onmnşann Huna kô7 
Topraklarımızın idaresinde Suçlu : GQmQşanarıın Here· olup bı.tlıkptıuıodı turaacu ls-
/c ·1.:1 ·m· d b'/mi vo köJ. Uıuo•okakta turuncu mail 02lu Muharrem Atba7r11k 

e sı .erı rz ''3 ' ır, 1 ge· HasoU otl• Cımıl Demirağ Suçlu : Kurayı ıebı c\mtl 
relc oe farkında o/matlan, Suçlu : Sotlıa m11bıılleısiodeo I bıışıöy olup meydırnda furuncu 
yorıun düşmesine sebtp O· S llb otla Mobmet Niyıııl Ak.. Abmet Oğlu Hıı110 Sümer 
/ L • l k · L çay Suçlu : Torul Zıgaoa köy. 
ugoru:zİ le azı·n.je .ir. 1 

"" Suçlu : GümOşıne Herava SBinnpıııı.ırıodıt tururcu Temel 
yorıan u lor gı erı/sın. T11kıimde turuncu lsmıtll oğlu oğlu Yaşu Orlııın 

Yapılacak iı: Araziyi Mustııfa Albayrak Suçlu : GDrullşaua Mandlrl 
dinlendirmektir. f', icat dile D d h b I Köy. olup Muınbııae OoOude ör üncü ar yıına gal}et kolay olan hu mesele turuncu Ôller C\~lu Temel Ba-
bizim için bircz zordur. girerken şnran 

Suçlu : Gllmlloaoa Haravıı 
Çünkü m ... 1 mlekttimizde Baş tarafı 2 de köy. olup BllpsıarlDda ruruocu 

arazi dıırlıjı v:ırdır. Ooa " Neden. Almanyanın şid· Arif o(!!u Abdullah Gnoeo 
yerlerde o duğu gibi, arazi detle bombardımatı edilme· Suclıı : Kuraylıeba cimll 
geniş değildir ki tarlanın diği şeklindeki sorusunll da töJ. l.ıluıle hıı~ında furuacu 

b bag B l Hamza cı"'hı Fıızh Sırul birini jşligelim. ötekini na- u su ın,. - u. sı"ı • 
J d b k 1.. /k h t le · Suçlu : OUmOş1taa mandelll 
uas e ip ıra alım. rıa ı rna ve me t1r, neye köyQnd~D olup Dahakhaoede 

Elimizdeki ar"zi bellidir, yaı ar? " demek oldu. ruruocu Mustafa otlu HııUl Bı1•r 
"' * topu topu birkaç dekarda• Suçun N9•'1 : YQkstk Fiyat· 

Y•vat yaVdl haftalar ı k ı.. t ı. 
ibarıt olan tarlanın ne1esini u " a e mea. sıı ma... 

qeçtikçe çocuklar F ransı~ Tatbik oluaan kanunun 
ılinlendite/im. Gerçi bunda kasaba ve köylerindeki ha· oııtddeıi : Milli korun•a 31-3, 
da haklıyız. Ama her şeyin yata tamtJmen değilse bile :>9- 3-7, 80, 62, 63 
bir çıaresi vardır. «ismen alışıyorlardı. Fran Gerilen c .. za : Suçlulardan 

Bu gibi d.u artuileri de yedişer Ura yirmişer kuruş •Qu 
diR/endırmelc !cahildir. sızcöyl öğrenmekte güçlük pua ceze~ıı slaomaaına ve me-

rekigorlardı. lelerinden yüz- ·r l 1 l k 25 ,'-fer ekinin lcölcii ha•lca • sarı suç u ardııo e ıamı 'f& 
r de biri bileşimdi Fransııca Uravı geçmemek Uzere hQk.mna 

baılc.adır, toprak içinde ya. lconuşamarnaktadtr. Buna neşrine ve 22 -1:6- 941 tarihi•· 
yufka ya derin gidet. Bu sebe,.te her gittikleri yerde de tevkif f'dilen mazounlardaa 
demelctir lci bar.ı ekinler top- Fransı%/1Jrın /ııgilizce konuı· Hakkı KOrema1', LOt"U GUler, 
rağın yüz-nü, bazıları da malartdır. Mesela: bir lng/. Hamit Atsaıan. Haaao Ouoeçar, 
altını yorar. Kölelerinin top All Aras Şe•k.I Ak.rntUrlt, Yu-

//z subay veya makinisti ıur Çolıık oğlu, Mehmet Demlr-
rakta yayılma biçimine göre FrarısızclJ konuşmak isle· karın, Mustafa Albayrak, Muıta-
bır birinden agTiian ekinleri yince yerli halktan ( erkek h Bekir Pltlren, Febml Akıa, 
( f:/öbetleştirmek} lciıımdır. veya kadm) "Hullo Sir.. Şakir Ataman, Muharrem Al
Ogleki, bir .sene kökleri dl- veya .. Good -day" şeklinde bayrak, Yaşar Orhan ve Abdul· 
rin tiden bir ekini, ertesi cevap.'ar alıyordu. Hiç bir bb Gllaen 23 12 941 Te Zafer 
sene gu/ka köklü başka bir sıkmtiiaTI yoktu. sihhatleri Gıırsoy. Cemal DP.mlraa, Ab-
ekin peılemelidir. Böylelikle mükemmeldı· Frans;z arka tiııllan Actny "o Hasan Somer 
toprağın bir sene gfJzü, fer· daşlartnı seoiyorlar ve kü 24 t:.ı 941 va Hıılll Bayer! ve 

l Fuh Sııral 26 12 941 Te lııfeh· 
Jası sene a tı diı.ltnmiş e!ur. çu-k fr""nsız kızli!lnda onlar-
ı l le b u met Niyazi Akçay 6 1 942 tarih· 
şte gapı aca iş udur. dan hoş'anworlardı. 11vc1'a· 

Bu11dan şıı anlc:ıılırki rtmız hemen her gün tlüs
her sene bir tarlada üstüste men IUJtlltr1 üstünde uçu· 
agni ekini yetıştirrnek tloi· yorl~r. Dört ay içinde iki 
ru değildir. Topra;ın fazla kayba karşı 47 NtJZİ uçağı 
yorulup oerimden kalmasına düşürdüler . Fakat bu ra
gol açar. Buna meydan otr· 

kam onlarm havada üstün 
memek için hebr yıl ekini oiduklarmı göstermt~. 
deilştirmek ica eder. 
-- Subay arkadaşı mm gün 

layi 
nü/us fe$/c.eı es İne kayıtlı rısker i 
lerhiı leık'!rtmi zayi etti'" Bu 
tarihten itiba·en eskisinin hiı.kmü 
ol 'fluyıp yeniden alınması ila • 
olar ur 

Vakfıkebhin yuvobolu müfrts 
köyünden gedikali ORallarından 
Ya/cup oğlu Osma" 320 cloğamlu 

lük notlarım kaydettiği ha· 

t::a defte ri"e yann ne ya 
ıdırsa yazılstn ben şuna 
lnantyo•um : 

Bü1.1ük Britanya tarthin 
de hıç bir hava kııvveti be 
nim gördüklerim kadar kuTJ 

f.let// ve hareketli o1ama'!1ıi
ttr, 

lerlade Hkdi kefııletle tabliJe 
oluoduklarrndeo mevkuf kıl

dlkları glloledo para cez,laılle 
lcrsyl rnabsubODe ve bualardno 
Mehmet Nlyı;zi Akçn710 eelr!ası· 

nı mevkufen ikmal ettltl elbet. 
le keodhılnden b19kecıı ıtır 

pıra ceıaııı ahoma&lH IDlum 
olmadığıoa ve hunlıırdaa Hamza 
Sumerio qaha11 Hıısao Somer 
ve Nnrl Ek.mekclnin dabt maz. 
nun Mehmet Ek.mekcl bıkla
randa verilen cezalardan dolayl-
milll korunma K 62 inci matl
desi 1ıterealuce malen mesul 
tutulmolarıoa 'f8 ıoo kurut bar
ctn mRh\Qmlerderı tabslline 26-
6 94l terlblode karar verilerek 

' 

katlleşmlş ol mı ğla infazı zımnın
da c. M. u. ııaıo4) ıuaulur. 



elz-l~E~y~l~Q...!!!!'\~~~4~2~__,~~~~~--~~~~~~---Y~e~n~ly~O~l------=~~~~~~-~~~==~====~~~S~~~y~fa::...:4~ 
Harunlar Kapalı zarf usulü ile sığı; veya Enstitü ve akşam sanat okuluna 

T koyun eti alınacak talebe kaydına başlondı r a ş 1 Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : Kız Enstitüsü Müdürlüğünden : 

B ki konınu1hı~~apah1arf usnllle 50 ton koyun ' 61 8 ııtır eti eksiltmeye Enstitü ve ak$am san'at okulu talebe kayit ve ks· 

ıça ar 1 t 4:
7
;- Koyun elloln Mubıımmen bedeli 57000 ıtra ilk temlna· bul muamelesine 21-8-942 Pazartesi gününden itibartn 

t~mlcııtı ~~!~'~i Sığır etinin muhammen bedeli SOOOO Ura ilk başlanmıştır. 
3 E tadır. 7- Kayıt şeraiti: Enstitü kısmı birinci $lntf için 

Al 1 k - '8af Kolordunun bntnn garnllonl rnıdn vardır· ilk okul ve özel dördüncü smıf için orta okul diploma· man çe i 4 
- Ekıdltmesl 17 EylQI 9-42 Perşembe gQnQ BRat 10 dedir 5 

de t~r-lt lııte~lllAı·fa belli gQn ve saatta kaaunun 3.t maddesin· larile 4, X6 eba~mda 6 adet fotoğuıf, sağltk çiçek eşısı S • • • llt edildiği veçblle bazırlayacnklıırı teklif mektuplarım ek· ve Nüfus kaatlarlle blrllkde. 
enQyllnfn :e,~ee~~•t:nd1en bir saııt evvel Trabzon s:ıtıoalme komisyonuna 2 - llkşam kısmma kaylt olunacak talebe içinde 

B• h 8 er· 4eO 4-4 ilk okul Jipfoması veya (A) ve (B) kursları vesikalar1 
ır şa e eridir Pa ı ki I k çiçek aşısı nüfus ka;ıtları birlikte oımak üzere her gün 

zar 1 a zeytin yağı o ınaca saat (9J dan saat {12) ye kadar okula müracaat/an 
Bir tecrübe Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden: Her iki kı•ma kayıt olunacak talebelerden mali 

k f d 
1 - Pazarlıkla 2500 liralık zeylin yağı sııtm alınııc1ıkhr. vaziyetleri müs11it olmwanların ihtiyaç/arıda okul idare· 

Q İ ir tanesi ııaca~t; Tek.ıırrur edecek fi t üzerinden yt\zde 15 teminat eh since temirı edi/Eceği ilan olunur. 3-3 

her yerd~ 5 ~ - ~vıııf kolordunun blıtUn gurolıoo)arardıı vardar. 
ç - aıarhğı 15 EylOl 9t2 Sah gnnn sırnt ıo dadır 

kuruştur mı1150~ lıteklllnfıı belli glln ve s.sııttu Trabzon sııtrnalmıı ko. 
na mQrac~atları. 506 

ilan Pazarlıkla odun alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

~18 icra lıfenıurfuğundan: ~=-- Puarhklıı 50 ton odun satın alıoseaktır. 
ll k hDlo Sa1ıdıktaş kOyQoden k.uruştur~abmiıı edilen bedeli 2260 Ura kat'i teminatı 337 lirn tiO 
ot,~ ı~t oeıu Salıb4ddln lııh•tio 3 

u •rafına: - grsar kolorduoua botun garolzoolarındıı vardır. 
il b Rlzenla Yanaktnş köythıd n ;- ieıarlığı 14 EylQI 94':! p znrt~cıi gllnn eattt ıo dadır. 
S a 11•0~ullarındao koıum o-'' •ls"onun'teklllerln belli gOn ıe sırntıı Trabzoa salto alma ko-
ıfer '' k 6

'
11 1 a mUrecaetıı:ıu 610 kaıanıl mnaaım otıu Haaeylnl p 

•lan 400 u meıslil •naaı H&tçeye azarlık la naklı"yat yoptınlacak 
r" araıı bedeli bor- -

nauıdan dol · T b S rılırı öd ayı namınıza cıka. ra zon a. Al Kom. Reisliö-inden: 
eae e111rlne llltlk k 1 P 1 • 

••tatarının llaııt b b 
1 

öy 2 - azar ıkla 2300 liralık nnklljııt yapılecıkhr. 
••tıabı 1 

er ode ika cı'-tır.- Tekarıur edeck tlaf Uzerlodeo ~uzde 15 temlaat aluıa· 
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Halkın nazarı dikkatine 
Belediye intihap encümeninden: 

1 - B~lediye kanununun 34 ve 35 el maddeleri· 
ne tevfıkan 7942 yılı dördüncü devre belediye intihabrna 
esas almak üzre belediyece hazırlanan müntehip defter
leri tetkik ve tastik edilerek 8 Eylül 942 tarihinden iti· 
baren tadil günleri hariç olmak üzre 14 Eylül 942 Pa
zartesi günü a~ş1;mına kadar altı gün müddetle askı;-a 
konulmuştur. 

2 - Def terlerin bir nüshası belediye kapusuna. 
diğeri Ortahisarda hükumet konağı önünde ~e üçüncüsü 
de çarşu camii kapısma asılmıştır. 

3 - 6 aydan fazla bir müddetten beri belediye 
hudutları dahilinde ikamet etmekte olup kanunen lnti
heJIJ hakkmı haiz olanlardan. defterlerde isimleri yazılı 
olmtyanlarrn. yanlış veya mükerrer yaıtlmış olltnların 
askı gününün sonu olan 14 Eylul 942 pdzartesi günü 
saat 18 ze kadar her gün encümene müraceatla itiraz 
etmeğe hakları olduğundan bu tarihten sonra yapılacak 
itirazların kabul olunamıgacağı sayrn hemşehrilere ilan 
olunur. 2-2 
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