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l ldaci dbya laarbiain ne 
rede bqlaJlp aerelere 
J•Jllclıtıaı biliyor Ye si· 

I stikraz Tahviller- i her taraf ta Camb11rl1ıt flevrlalı, llUlaar 
edilecek eeerlerladea biri olu 
Eaıtltller, oemlret loldde alllılt· 

lan 04lenerle, •eter •• e1a ... 
.ı1etıerl alıbetlDd• nrl•ll ol· 
••ılınlar. 

rlyorm • Y alam b1ı11la bil büyük rağbet görüyor. 
•ecliiimi• .. )'' batla da.. 
JaJı bilfiil içiae al•lf YeJ• 
o ... basla tuJaki alba 
c1a w.c1ar.... •• ...... ...................... Şeker 
eJeaiidlr. 

Harm.. dlrclbd Jda•• 
...... o1 ...... rapea, d 
laa aekadar clewa• ecleeejia 
k•tlrmek , itiraf etmek il· 
.. ...., ki, ... " ... deiilclir. 

Saklanan Şekerler hala 
meydana çıkmadı::: 

llwla•lrlr•k olu bir ı•J Yar· Kara horu, ıeker in· 
•, laarlam bitin ceplaelercle riade tertip ettiii OJ••• OJ· 
karada, cleaizcle •• laaYada aa7ıp ılcliJor. Eyl6l• 12 
lav ... biraı da~a lau.uu iaci alal pJ1-claJd bltla 
arta.ak 111retile deYam tekerler birclea 11rra kad•• 
eclip litae.iclir. bub. Koca plui baıtu 

Alaaa ......,., Volıaya bap dolapalar bir kilo ... 
... , ..... Ye lauer deailiae ker bulamıyor Ye nereye 
pklaı 11 eleekla ......... baf YanlJOllA. 

R. •dawa ....... ..; - Yoktur 1 
:- ltlai taa&J• ...._ Cenbilekarplatı7orlar. 

Ye talaa•mll edecek bali 
yoldur artık. Ba çfrkia ba • 
reketia bıiı meafaat b&niyl 
1apalclıja flplae ıltar•• bir 
laaldkattır. Fakir fıkaruaa 
bir bardak çayı •• bir ka· 
pk bopfile alay etmek bak 
kuu bakara bor•cılar ki•· 
dea ab1orlar? bayar, laa11r 
... _ fektrler ..,c1ua 
çaluulaclar ..•• 

/inkar• ( •· 11. )- Bu 
s11b11Atan itibaren teda•üle 
çık•r1lan ve 6111111 30 Eylül
de hlt•m• erecek 0/1111 bl· 
ılnd teıtip Milli MiJdaf11• 
istılcr•z tahril/eri11ln s•lıı 
vaziyeti esasında •lak•d•r 
m•kam ve müesseselertkn 
11/dı11'ımız malumat. illı gün 
olm•11aa ratJm•• hallcımızın 
bu tahril/ere büyült bir •'• · 
ka göıtermlı ol~uıunu an-
l•tm•lttM/ır. ilgili mahfiller. 
bu ra;betin. vıtandaıların 
t-tıln Müdaf •• iılerindeki 
fedaklriılc hislerini •• hal· 
kımızın Cumhuriyet Mali· 
yesine ltarşı olan itimadını 
göstermakte olması bakı· 
mıllden büyült bir ehem/ye· 
ti haiz olduıuau bilh•ss• 
te/Mıuz ettlrm•'ıtetllrler. 

Klltlrle, maaeYl •ulrıt· 

l•rl• •ltehalU bırıta ( •• ha
•••• ) baalrla7ao, .. ruet, ... 
ut•• ıaa1ıt blJıillDI aaurl 
•••il bir ıurette protnmaa 
ala• b11 lrt•• JllYalarıa... biri 
ti• Tr~blOlla•asda karalmuttar. 

Memleketla •• te•lı •• 
slaetll ~lr blaıııaı ltltl .... 
Kıs EoıtitllmQı dıttaa •• lotea 

••llltt• rakaelmlt. aıblll• içi

•• ıırmif H ber ıO•llde arıu 
Ye llPll UJaa•tralfllr. 

Tnbaoada lnaruldata ı••· 
denbeı 1 a...W umaal blı ıll· 
ta .. rıkıabkla takip oluaa 
Eatlttm1l1Qa, maddi ukam-
ua bır bat,.r• •11ua aorıa· 
...... burara kartı d11J alla 
ılaklfl •lttll .. tlN•e•lttlr. 

Ba rala ıeUaee1e kadar, 
EutltlJI ••119 9(>0Uklaraaa 
..... llkı bir mektep tam. 
..... Ye tıaat .. aaa attlcelidlr 

I ••la ... ktadaraar R. Tlccana elh"le az •al 
•~dt11a, çok •iar ka~plara kaimlf•fo Pekiyi ama •• 
........ ol••uaa rapea kalpn çok kalaaa, lir feY 

·-Şevki Savaşçıyı kaybettık 
ki, talelte 11111191 rblere 91k-

.•ıt ıormık •••ki• olamım11tır 
Her aaı •• baM tlı, Hll

dıaı iutltlJe kafdettlrlp ora. Jllal•ı deiil. •raktatlar blu • •W-r 
1• ,., lirllcllit sibl, ... .. - .... 
defaa •• taarr. kabiliyeti. 1 1atalmf. A,.. oa ildacl .. 
11i llalaafua elllekteclir • al Tlccar. ellsdeki mala 

Alaaa ordalan içia Ru IOD ... c1ap.a YUIDCIJ• ka. 
topraldanada paif il lele dar ıat ... , olu eaaf da 
laareketlerde ..... ...: IÜ· alclıia ... c1ıldan dalaa dik· 
baret lalalldeld ıa iki kbıaa, maiau11aa ı&tlr· 
•1• ...... ., k•l-.ktadar medea eliaclm açanD8f Y• 
Al••alaraa, ba mlcldet i : kaçar-.. Demek ola1oı ki. 
ele VoJsaıa 1a•••ak •· teker uaclıJdarı bir pcle 
retile fl•le dopa .... p baatlaa•ı Ye lsapoı.Df. 
llaakna bllpliai arbdaa Ha,.,, ifia ıakaya ıelir ta· 
IUllÜ ft IUl9Ü Jol•a tarafı JOkhlr, llaacla bir 
takip edecekleri • kane · 01•, kara bor• o:ru-
bir ilatiaal elarak llabra kokalan •lilmekteclir. Kim· 
pllhıktedir· ba Rl'ette M .. 1a ba o,_ıara iauacak 

kOYa, dopdaa plecek pr imle laarlli ... •dinaek 
.. Ye tabif.a.d• ~ ...... dejildir . Aacak, 
r~ lralwı Ye sek ptia alttefilderia • •11hakkak 
llir -~ dipalt olacak aplacapaa llJleJip dardak 
ba aeticeJı alacak olaa Al· lan ikiaci cepbe ••le1i 
- •d- dalli klf •Jla· cicldJ olarak ele alaaar ••J• 
1'181 ...... -1yetll olarak keacliai ıllterir• ... yeai 
R.,acla ıetirwlı ....._ ..a,.tl• dojabil4cek aeti• 
ilde •tllif ....,..eaktır • eer• ele arnca bir •nld 

Talmia ~iri, nnaek iktba edecektir. 
"- ... llldtlet ipacle ıt.. it. Ud taraf da biti• 
lana karadeaiı filoıa Ye dlaJa iPa Wr felak~t olu 
.. tla Petrol -tabla clü laarld, Wraa enel aoaa er-' 
lalfiJe edilmit olacak, DJlli dlr .. k JO'-cla - 10a l&f 
••uda lna •• irılsa doı retleriai ıuht-.kte •• 
r• laareketlw c1e... laarbia ba kat •• pleak 

allla7et ROllll ordma•cla J&I MY .. edecetiai iki 
.... te ıeıa11Ue .... Ye tara&a blklmet •• dftlet 
sa .. ,. luriacle • ·•••le aclalllan clabi si .... ekte 
.att.filder araucla Wr kı clirler. 
lllg 1a,..it kopacakbr_. O.•k olayor ki , laarp 

..,.. ol•kla ....... - .. Wr ........ .., 
' R. ordm .. itap edilip siclacek •e oadaa ltaiai ele 
.. iti tuliı• ıdil-dikp , .. 1aat1ı..ı ........ tir 
.. n ~ 9'rk Unllll leldr SlkMI "8Wl•11fa 

lkl aı enel lltaabal..pl• 
a lllır alll:ttt ..... • UMI-
.... al ... ,. • ... .,.t , • .,... 
dJlı laıber ılıua C B. P. mer 
keı tası idare b17etl rtlll •• 
Bcledlr• 'aeQmeıl asauıdao 
e.aekll Tu&b•J Şe•kl S.n•ça· 
DID , •• hafta tıta•balda itti 
bal erledlll leeadrl• bıber ı 
ha•lfbr. 

Şeytl SHlfOI lıl kalpli. oa 
ı.paa, •emleket ftlerlade lab 
•elleri 16rtlhllt , it Gterlnde 
Utla •• tok dlıllt bir ut idi. 
iti Mfı Mledl1e:re1a ••klllllha· 
de ltalaamaıtar • Keatllllnden 
dd9 lltifadel• ltekledllimlı 
ŞHkt 8aYıf0181• OlDlllQ bitteri 
.. brlmlade ı ... ır a1aaclırm11 
br. 

lıler~a .. taandu ••lftr•l 

~Uer, allul erkhau taatıet. ........... , .. ,..,... 
• r•llftlr•ek anan, 111ul• 
YI kOkll oldata baldı, IDUR• 

fa lallı••Dl ede•••ek oadi· 
teıl bu Oılll lıleklerla flllea 
teoelllılae enıel olmıkta idi. 

ŞOkraoa faJIDcbr k.I ba Jll 
alaaıa bir kararla E'lıtlttlfe 

ı 1 r • c • k tılebelerd~• 
maddi ku•r•U•rl mtısalt ol••· 
ıaalına mauaflan ••ktep ta
tıtıadıa kaqıl1111e1kllr. 

Ba blJlk fetlalrlrblJ DH· 
rlae ılaa aaelEtelte kaqa bapa 
bılklflHllD tıklnpaıııı JlrlD• 
ı••lt bir H•paU dolmqtar. 
.... tt.balara ~OJDk bir •Ojde 
pbl ıelea ba kanr, kıa laıtl . 

tlalae oldwta adar, Tnbao. 
nuaıu da 90t 18Jlır kuaa • 
dınHktar . 

UnMeselesi 

Tezelden tedbir alalım 

Yaı•f ZIJa Orllt'la detlttl 
ılt.l (bla RollYUt alleel) deatı • 
ltlH lfl bir aaae ( H kıll111 ) 

oll a • a t C•mhurlıet • e ı 1 l 
ıauadır. 

Ek•ek bneleriaia ya· 
Jrpada kakLnlacaiı arbk ta 
............... br. Aacak, 
mldakil, deYl•te aatacaia 
Jllcle Jinai betleri t..Um 
emeclea lace ... telalik itil· 
ıelere •bt J•,..ııacak, 
fakat o ...... kadar, tela" 
•• k-balana ekmek ibti · 
,a.,. BelecliJeler tarafm · 
daa 1aba abmp setirtilec:ek 
olu bababatla l•l•ecatir 
lalkllletce ab-ı we illa 
.W.it olu 10D kuar ı.a. · * ibarettir • 

Ba karara ıln, Beledi 
,.._ clerlaal faaliJete seçe 

:::za.ır " •-1aaıarna 
ilatipaaı temi• ~ 

iatiU.t ....... ,. ......... 

"'' !!~tıl,,ıls'9!fr, 

•- d Buu ttatıı. •nlJat ve 
Ba •ariyet ••flll8 • klrmetlerlJl• lııı E4ılitDmtlı 

laidm ele taelclea tetbir al· J•uttlnaektlr. 
•••ıı ll11mdar •• Ç. 

Halk evinde 

Okuma kursları 
açılıyor .. 

HALKEvl REISLIGINDEN : 
Birinci t•rln ilk h•ftasından itibaren erlmlz]Hlonua 

tl•h•rlçten ilk mekte6i 61tltme lrntlh•••n• hao,/.,ıcı 
bir lrutıı'11M:a""'1•n bu kurslara der•m ettnek l•tlrea· 
/erin ,..,. giJa HallNri kltlplllln• "'''l'tttl• lılmlet/111 
ıııtlır•IMn lllıl oluur. 
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Evvela to i 1 ri ir 
Tarife , o d s n ari e e 
kayif siz , şa tsız r I "zı --.:....= . 
Şöferler :iki ay s~nra~ ;rtık !astık g lmiyeceğiııde~ -fi:tlara, kendi 

kendilerine yüzde bir kaç yüz zam yapmışlar 1 , 

Ele alınması artık bir için 400 kuruş i tiyorlor. 
zaruret halini almış bulunan işiniz oluyor, h·st nız olu
işlerden biri de Taksi oto· yor , yürüyemiy c giniz bir 
mobillerinin fiat meselesidir yer oluyor, ister is emez bu 
Matbaamıza mGtemadıyen emre itaat m cburiyetinde 
şikiyetlor vaki siuyor • di kalıyor, var yok bu up ve 
yorl•r ki : .fii miri üzerin riyor~unuz . ihti al Li, be• 
den benzin Fii miri Gzerin. on gun d~ba geçtikten son 
den lastik , lii miri Gzerin r , bugün dört lira istetik 
den makine yağı alıyor! r, leri bir yer için beş , altı, 
fakat çalışm ya gelince , yedi lıra ioteyec k ve yine 
müşterilerden evvele~ 100 . dediklerini yaptıracaklardır 
150 kuruıa ğittikleri bir yer Net İm bu gün dö t lira 

birbirh:ıi takip edip gitmek 
tedir. ihtimal ki , föförleri, 
otomubil s" iplerini dinler
seniz onların da' kendile 
rine ~öre ortaya attıkları 
mucip sebepJ("r oıacaktır. 

18 EylOI 942 

Dur çoruh 
Aşkın ile düşdüğüm gün yurda ben 
Bir hazda ulaştım ti Bayburda ben, 
Bana biç tanıdık çıkmadın orda , 
Doğrulup yüzüme bakmadın orda, 
Yalvardım yakardım köpürdüm taştım: 
Bir gece ruyamda sana ulaş~ım , 
Dedim : Çoruh insafa gel, dınJe gel , 
Demedin mi bana: Artvine gel, 
Uçtum hasretinle döndüm kuşa ben , 
Geldim Yalnızçama, Ardanuça ben, 
Hani vaitlerin, nerdesin Çoruh? . 
HaJa boynu bükük yerdesin, çoru~ 
Kalkın şahlan , beni al da sonra ID, 

Halimi~i seyre çıkmış Artivin : 
ÇamJar sisten çıkıp seisini lusmış, 
Evler ayağınm üstüne basmış 
Birikmiş yamaca hepisi üst üste , 
Hepsinin kulağı sendeki eıde . 
Senin h sretinle yandım yıllarca , 
Dur bir hemşerine seslen bir parça • 
Bizi~ kaynağımız aynı d ğlardır , 
Beni anlayacak başka kim vardır ? 
Bir uç dağ basıada • denizde bir uç • 
ya [ Şiir ·] der geçer ya a v~ç & vuç 
Benden de içer bu avara gurub 
Sen varsın derdimden anlayan ~oruh. 
Al gönlümü, götür, umma~a :.rsın: 

= dey"p dir ndikleri b"r yere K iZ enstitüsünde b!r iki hafta •••eline gelin 
C: Kız. enstitüsürıiin ka o cıye kad r 2,S liraya gidip 

lo11 lıetıür. gelmerrı;ıtir. Bun nla g liyorlardı . Durup dur~r 
buaber , kad1oda b;,. değiıık/ik ken fiatl rı arhrn:ıaktnki 

Mesel onlar da diyecek 
lerdir ki, netekim, diyorfar· 
mış ki : Bel diye bize yev
miye yedi Jitre benzin veri 
yor 1 üst tarafını şurada11 

burattan tenekesini 13-14 
J'raya Jı yoruz . ve sonra , 

b iki i i ay onra rhk las-, 
tik de g lmiyecek , ondan 
sonr biz de y tap uyuyc.cıı 
ğız ilh O O • iih • O o ' A 1 

Adım [ Çağlar J diye beJkı gulersın : 
Mecramd inci yok, sabır taşı yok , 
Suyuma damlayan bir göz yaşı yok ' 
Yaydığım çakıldır, götürdüğüm kum • 
İnsan kılığına girmiş Çoruhum . olacağ• •an •dilmom•ktedl, Ö 1 Ç u n e d i r , b a s j 

6 0, En•titü •lajlg" öğ'<t m'ofaat mBIAbazıları d . 
':''"l•rind,n M•l&hat Akkoyontu ğii mi? Belediye bu i i ~ ıle Teo/ıide Carıdarıtrin ö~ t 

1 
b - ş r 

me,.lfge terfi tttiklni nıemn.ıuı. ll~z:amn. aglaı:.nah , evvala 
luklo Öf'<nilmi111,. Kutlom bır larıfe Y•pm lı ve ondna 

(t Mali kod,.11.,1 ,...;,011 sonrada bu tarifeye it ati 
almayan t~l'.b.ı.,: ''••i edilmek mec_burj kılmalı, tarifeyi din 
a.,,, ı:: • .,.,. •m""' 800 11'cı.~ lemıy nlerin b nzin ı t k 
mal,., P•dl mal/o, ,,.,.,,.. gel lolepl rini nazar '-ı~" ı di~I mezkur müesseıecl n ' o ul alma al d ı ı ı r mudü1lüiürıe bildirilmislir · • r • · · 

:(); Tateb, ihtiqcota,.0 ,. , işte dınl•diğimiz ikayct 
kol '"•fonda• t•mio dilm., n, ler t ğı yukarı hep bu ka. d_a~ •l•nan k ,., "" ı., , E., bil mut lii lar etrafı d ııluge rağbet a1 l111ıştır t ı a 

· op bu ş kiıde 
Tür • 

'l'llrk 1 arUı~ Kur umur uo ı:a1ı,ın ları, hirlac, l c iki cı t 
rlh kuruıtrıylıırıııcı n Ud r 
•dilen lczler , TUrkl rln clb : 
la~l~ıntte oyn sı hırı r ın o e 
rn le m d~nly hıı g lltı e iıı 
deki P&ylarıoı uoıumı o k 
lesbıt ettı. Aynı me\'zutnr ~:e 
rlcd bugun muııt ıır mo 
lerl lıd de ıırnıı 
ı 1 ~ nı tot u u ne (!Wcler Yapıl nkt .. dır b\J tU 
iQc lem lerıo l!tritı ve UltQr\l. 
DJQı bııkııtınaan Old•tt.. k 
du t u..,,. 1111 r 

Dyo ıırlb1 için ete f )'dalı Ve 
hııyu 1ı ııetlcııerı u' C~ğ 
he Yoktur. Btınuoı~ berın~ şop 

... v r u. mumı TUrk t rlhıoe d f 
t 1 ıı r araı; ırma or y ıuıoaıı bur•nnk u r 
Devletl'nln Yııkıo m '"

2181 
Uz ~rk 

1 

Evet iki tarafın do şıka 
yet ve mutalaası dikkate 
lınmalı, ve herhalde mesele 

başıboşluktan kurtarılar k 
sağlam bir kazığa bağlan
malıdır. 

Otomobile ,binmek, fan-
t zı bir iş d ğildh-, ekseriya 
zaruri ihtiyaç halini almak-
t dır. içind.: bulunduğumuz 
yeni hayat şanları . hesa.p 
edilmek suretile bu •şe bır 
çeki dUzcn verilDıek z~m nı 
gelmiş değil• hatta çokten 
ge .. ıkmi tirde , •• ,., 

•• u 
i i kı 1 fı I'l içtimai 
1 mı 1 kılll ıo ıkfi.J di kısmı 
öyl" bir tedri9' pllloıaın fayda 
rı 0 k.I b r !) r, i kı ap 

t rlbl lzlo bir bOton Olarak 
ka vrao srna o akta idi. 

Cnınııurrel::ıl fzlo nutukla 
tmd iş ıret buyurdukları şekle 
go• ı e inkıJSp taritılniu bo. 
tu lOtü nıub t ı edilmektedir. 
AJ r eJ lı kılilbı ı e .. ı I olan 
IC l'Orkfy en lıurlyeti Rtıjlmi,, 
mevzuu da yf ne bir bDtün ola· 
rak tedris mevzuu olacaktır. 
Birbiri I t mamhy n bu iki 

vzuun t'kutul siyle Tark 
gençlfg- ııc hilb SS!t şu noktalor d c:tr flı tetkiki r Ycpın ~ ~ 

lhımdı~. ÇUoko 1'Utk ınııı ti ı 
ruevcudıyeu ırrı \'e TOrk b 
l tl'alD şlındlkl d "letı v. 

• er nıan. 

Arkosı 3 d 

BiRI<Aç SATIRLA 

Kan içimden çağıl çağıl. akmada , 
Tarih geçip beni boş bırakmada ' 
Kıyımdan ilk defa ok atan bende, 
Otluk belinde at oynatan ben~e, 
ScndP. gölgesi var bende eser~ , 
Bir bitine düşen nice Türk erı ' 
Vicdan azabını çekerler bende• 
Kalan er bendedir , kaçno er bende , 
Bir gözüm yaşlıdır, bi~ gözüm kanlı ' 
Benim Akkoyunlıı, benım Osmanlı, 
Sana dökülecek bin kederim var ' 
Selam yollayacak kimselerim var , 
Benim gibi eşin nadir ~ulunur 
BKna seslenmeden geçemezsin dur. 

Behçet Kemal ÇAÔl..AR 
J 

Parti müfet imiz ... ---..--- ..... . .- . * -11\ ı Ramazandan • • ı 

A. ilmi Kalaç 
Giresun [ Yeniyol ] 

Parti Müfettişimiz Kayseri 

meb'usu Ahmet Hilmi Kalaç 

karadeniz vapurile Giresuna 
gelmiştir • 

·-
Gıdenler 

/ş bank11sı idare mecli

si azasmdan fili Becll Bu. 

/at, Tüccardan Hadi Baş 
man dünkü flksu vapuru 
ile İ~tanbu!a g:tmişlerdfr. 

=--====-~ 

, • * * * Ramazana
7 : 4 • ;" '··· 

Fırtına 
Ve 

Ziyafet 
Balısimlz, lngiliz Aonm ka. 

marasrndaki /rrtına değil, bizim 

bıldırcın /rrtınaııdır • 

Bıld11cın fırlma!lt geçe" hof
tadarı bui deQam edip gidiyor. 
Hele Ramazana raslaması güz.el 
bir ,;,sal olmuş fJe bu güzel 
/ırsatten bulunmaz bi~ •iym~t 
doğmuştur.Bıldırcın gagmara boy· 
lece davam edip gitliklen sonra 

ıume indeki U! Vkll v mtı 
0 sebetlerl ııocak bu gibi letkık. 

ler ay slode ııaıneılablllr 1 t 
bu llhuuı devletce görQ}~Q~ Ve 
tcdblrlerloln alıonıaaıııa bHşl 

0 mıştır. Nitekim Mtııı ş r 
1 

Bıl ırcı 
Bır keç gündcnbcri 

Yağmuru 
sadeyağı 320 debil, islerse 400 
olsun. 20 kuruşa alınatı üç bı/. 
dırcınrn etini bulunu yuttuktan 
sonta çıkan yalıyle - Pirinç 
bulabilir seniz - tilıı bir de pi· 

BUyDk Millet MecUsı'nde ~rnl z, 
dikleri yıllık nutukJıırıtda T~r~ 
Jakıl bı ile llglıı ~u kıymetli 
tözhırl söylcdllcr: 

" Şlmai c k d r YUk k ö(: 

relim kurumlanoıu ıoo •ınırı . 
ıaudı k01>ferıo1 şeklinde vcrıı. 

~ 1 

Y<ıgınur nıisali Bıldırcın 
B düşınektedir. 

çüklü y"ul hali ?ören , büyüklü, kü. 
'- uz erce ınsan f 
"atılır ğibi . • ener alayın 
lllafzeı:ııeı ·ı' eU rınde fener ve av 

erı e ıokal.d r d"k ı·· Ve kııın t' d a o ü uyor 
ı ar ıod n ko~uyor. Bu yıl R 

ı:ııevıj ..... · ' aınazan Bldırcın <41IDe ra ladı • ' . 

Eski'lerin « Ramazan bere.ke
tile gcJir » dediklerine hak ~erdıre. 

cek derecede bir nimet bollugu kar-
şısınduyız: . 

G ö k ten Bıldırcın , denızden 
palamut Eyliil aymıo Trabıona, kış. 
fon evv;l hediye ve ihsanıdır • 

Bunlar güzel ama ' bir . de 
f k deg· me keyhne yerden odun ış ına . 

Trabzonluların •. F.aka!tt_ heyhaı J • 

l<iv dağlarsıruz, . • 

Onan İçindir ki, kaç gündıir 
hem•n her eode bılducın ziya· 

/eti lıüicüm sürüp gidiyor: Kog 

bıldrrcrn, k'Jldır bıldırcın I 

Bununla oeraber, geçen •ıkın· 
tılı günlerimizde erige• fazla Y0 l 
larımu:. Bılducrn eli yemek s~· 
rttile genidetı katmerleşecek, Bır 
azda buna sefJinmeliviz. 

Tiryaki 
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Türk İn kılôp Tarihi Enstitüsü ~----Kôv ve 
~:+ e+--=111•1•--~-E!!!llll•••ıet-•eese;:=:a:• 

K Baş tarafı 2 de 
tıgreti.mlş olııcıtkh.: 1. TOrk 
•atanının, çok çetin şutlu için 
de, t>caebi hliıasıcd ın kurtu\. 
tDaaı, 2 Yeni TOrk Devleti'aio 
kurulması •e yOkselwesl içlo 
b111n1t şeflerlıı:ble elbtrııaı ya 

s!lvaşı ile lnkil bm muhtelif 
cepelerl ıe uit veslkal rı; külOp 
haae ise dlHmızde Te yabaoci 
dillerde iakllabımız Uzerine ya. 
zılmış bUtQo neşriyatı i ç i n e 
alacaktır 

Tarla ziraatı nedir ve ne 
QPao miiletlmizia çalışması. 3 
l'llrk oemlyetiai~ medenl iokı 
lap meı hr.leleri. 4. Türkiye 
Coaıburlydl rPjimloin sıığlıtm 

DllJmlzde iokllap Qzerlne 
yapılan neşriyatın tetkik ve t•b· 
lllloden inldlat>ımızı yaymak 
için dabcı neler yap11amız lf.lzım 
geldiği Dl•ticesi çıkaralııbilir. 

Y abuocı dl ilerde yapılan aeşrl 
yattan ise yapaocıların lnkllabı 
mız hak.lundık.t bilgi ve görüş. 
lerl kestirilebilir. Hu bll&i ve 
~örllşlerde yaolış olanları varsa 
loklıap EostilQsü onları tashib 
etmek vazıfesle!i üzerini alacak· 
tır. Hu işl muvaftııkiyetle başa
rubilwesi için lnkUap t a r i aı i 
ile llgıll vesikelardan latrrade 
~lmesl atlr ı rurettir. Bundan 

olmalldır 

'e sıhhatli bOoycsl 
Hu babtslerln topu birden 

Avrupalıların " 'l'tlrk muc:zesi" 
lıımıaı •erdikleri lnkiUlbımızın 
kadroıunu teşkiı etmektedir. 
Bu ktıdroyu olgun bir seviyede 
görecek ve okuyacak oloa genç 
lithıaiz lnkllılbımızın heyecanı 
ile yoğrulacak ve onun eserlııe 
Jant fi" jtmimlze duba blly ak 
bir loanla sıuılc caktır. Eıııseo 
Yaşadı~ımız devrin dı iatediti 
keııdistne gQv~nHebllir gençltk 
de acc11k böyle dunularla dolu 

Ekinler arasında nöbetleşme 
yapılmalıdır 

Olaıı gençliktir. 

" lnkl!ap Tıtrlhi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Rejimi " dersleri 
"illi Şef'in nutuklorandıı " lnki 
lap Tarihi ve Türkiye CQmbu. 
rlYetı EostltllsO,, ismllc geçen 
'e gelecek aylar zarfında ku
flllacak olan bir enstltl\nün a 
~aştırm-ilara ile beslenecektir. 

1 
u eostltnouo zengin tıır arşivi 

tle bir klltUpbanesl olııca4ıoı 
~IDla ediyorum Arşiv, 'kurtuluş 

uJlayı kOtnpbaoe ve arşiv, en
l lıtOnQo iki ınObim çuhşma •ıı· 
sıtosı Olllcak f nkflap E1ıst1tnsn, 
T Irk loklllip Tıtrlbi, TDrklye 
CUmburiydli Rejimi bahisleri 

ndeo nlıuon mevzular Uıerloe 

doktoru tezi yapmak nyahut 
sadece tetkikler neşretmek is 
teyeu monevverlerlmlz lçlo im· 
konlar yeretacatı gibi inkllap 
terlblmiılo mOmkOn mertebe 
tarlbt bakikrıte uygun ve nok
sansız olarak yazılması da bu 
sayede p.ıUmkno olnc!tktır. 

E.Z. K. 
-~-

Her tlcin, her ajaç top· 
ralctan aldı;ı kufJvttle bfi
gür. Bur.far topraktan ku'V· 
veti kök/erile alırlar. Kölc
/arin de burada işe y;ırayan
Jarı saça.rlc gibi, kıl gibi in· 
ceciğ ofonlarıdır. Banlar 
toprağın içind~ nerelere ka· 
dar yayılırsa ancak 01adt1 
rasgeldikleri kuvveti a/abi· 
lirler. Daha ötesindeki. ya
ni 'Otırmadıkları yerlerdeki 
kuv'Dtiten istif ..,de ed~me%/er. 

Eldnlerin ve hatta oğcç
/arın kökleri tokralcta nasıl 
yayılı, ve nerelere kadar 
gider, ilanlar bilinmelidir. 
Çünkü huna. bellemekte oe 
gübrelemede ve qopılalt elri:.,_ 

Avam kamarasında yaman 
bir fırtına 

Bir işçi mebus 11 
Çorcilin iş bcişında kalması 

Milli bir felakettir,, diyor .. 

Bir Liberal mebus da şöyle diyor : ( Yunanistan da açlıktan İnsitolar 
ölürken biz haftada üç veya dört ons şekerleme yiyip 

yiyemiyecegimizi münakaşa ediyorduk ) 

lentlra (11. a.) - Dün 
"'"•111 luJmarasında liberal
lerden Graltam Vite lngiliz 
1'1illetinin büyük ekseriyeti 
llira şimdiye kadar hiç bir 

1'1a/f /edaktirlılcta brılanma· 
~•iıraı söglemiş {}e şurıları 
11a•·e t · · v e mıştır : 
d'" - Biz haftada üç e1ega 
~rt ons şelcerletpe giyip 

91Yemiyeceğimiz hususurıda ,,. .. 
ft !ll'tolcaşa yaptığımız sıralar 

Q gazeteler Atina sokakla 

t~'rıda açlılr.tan öienlerin /o o. c''of larını neşrediyordu. 

6 ''ele Charchi/l 'in gerek 
~Jngiliz dev/et c,da 
~=-=-==--=• 

YENiYOL 
S Haftada iki defa 
•lı 1 Cuma günleri çıkar 
l1ııııı t Btk· nı neşriyatı idare eden 

ır Sükuti Kulaksız.oğlu 

1\1 yıllığı ( 550 ) 
tı aylıa1 300 kuruıtur 
~8••1 ilinlarıa aatırı : 

5 kuruttur 

nunın Atlantiiin öte tara
fında söylenen nutuklar ıibı 
bir nutuk sölememiş olmoıı 
teessüf cdiltcelc bir lıaldir. 

İşçi meb:zslardan Ge· 
orge Benson şu sözleri söy 
/emiştir ; 

- Başka/arı, mukayese 
edilemiyectlc kadar yüksek 
bir hayat sürerken işçiler, 
gündeliklerin tesbitini lcahul 
etmigecek/erdir. 

Gerıe işç mebus/ardan 
Bevau Charchil/'e şiddetle 
hücüm etmiş, şögle demiştir: 

- Müzakerenin bögle biı 
çıkmaza ıitmesinden Başoe· 

kil mes'u/dür. Son tizli celse 
dm önce Churchill 50 kadar 
GazetEciye pek fazla ma· 
lü nat 'l1etmiştir Bunu Roo 
sevelt 'in gazetecilerle yap· 
tığı toplantılarla mukavese 
edemeyiz. Çünkü Roosevelt 
ne ayan ıızasıdtr, nede me 
bustur. Başvekil, llvam ka
marası a~os1nd4n biri o/. 
mak sı/atile bu tarzda ha

memiş bit nevi siyası teh· 
did teşkil eder. 

Bevan. Churc'lill'in ilme· 
rikadan istihsali hakkmdtıki 
sözlerini .. çocukça geveze· 
likler.. diye vasıf/andtrmış 

ve llmerikada istih~al işle 
rmmuı büyük zorluklarla 
karşılaşflğını ilave etgıiştir 

Hatib sözlerine şöyle 
devam etmiştir : 

..- il/manya en aşağı 
llmtrika kadar iktisadi ran
dıman vermek kabiliyetine 
malıktir. Kaynaklartmızm 

seft. r her edı lmesi ndenberi 
üç sene qeçtiği halde yapa 
bildiğimiz gegane şey Mı 
strda bir kaç bin Alman ve 
ltalyam meşgul edebilmek. 
terı öteye geçmemiştir." 

Bevan sözlerine ni· 
hayr:t verirken derhal ikin. 
ci bir cephe açılmasmı :s 
temiş ve Churchill'in ikti
dar mevk.iinde kalmasmı 
Milli bir felaket olarak tav 

Günü gtçen sayılar reket edemezdi. Başoekil .-.---~

25 kuruştur 
Q:ılıaıı ınüodert cııtındao 
eıuayet kabul fdilmez 

Derç 
edilmeyen yazılar 

........._____ iad" edilmez 

gazeteci/ erle konuştuğu sı 

rdda kendisine lüıumundtn 
(azla tenkid fırsatı ııermiş 
oldtıkl11r1rıı söylemek sure· 

1 
tile onl~r~a ıstı~z.a etmi~tir. 
Bu, lngıltz larıhmde gorili· 

Geiccek sayımızda 

Nöbete alınacak 
ekinler 

ni kararlaştırmakta lüıum 
ve ihtiyaç 'Vardır. Kökler 
nl'rc/ere gidebilirse, gitmesi 
lazımsa ancak ora/arın top
ra ğı111 işlemek 'Ve lcavuet/en · 
dır mek gerektir. Yoksa top 
rağı beilemelc., lcazım<ık ve 
aflcınfamak ezbere olma.ma
lıdır. 

Ekinlerin bazıları kök
lerini guska. bazıları da de. 
rine salarlar. O halde ekin
lerin bazıları toprağın yü. 
zü1ıden, bazıları da derin/e. 
Tinden faydalamr/ar. Bun
ları söylemekten maksat 
şudur: Her hangi bir tarla· 
da üstüste her sene ogr.i 
ziraati gapmolc doğra ue 
karlı bir iş değildir. Aqni 
ekin, kök/erile her zaman 
toprajm ayni gerini kulla
nır. Bu hal U%Un seneler 
bö ı lece devam ederse toprak 
fazlaca yorulmuş olur. 

Toprağımızın kabili9e· 
tfoden mıimkün oldu;u ka
dar iıti/ade etmeligis. Bu
nun i~in de hem güzünden 
lıem de altından faydalan· 
malıyız. Arazimi~ dar o/. 
duğu için buna muhtacız. 

Yorulan topraklarımızı an
cak böglelilcle dinlendire· 
iiliriı. 

Gerçi topraklarımı•Jlf 

her ıene ayni zirati g11pıgo 
ruz ve mesela mısır elcigo · 
rur, amma af kınlamagı da 
aı çok ihmal etmiyoruz, dl
gecelcsiniz. FakJt böylelikle 
topraklarımızı ancak bir 
dereceye kadar yorulmaktan 
fakirleşmekten kurtara hl-

Halk evinde 
İngilizce 
dersi veriliyor 
Halkevi reisliğinden: 

1 - Halkevimiz biç bil
miyenler için bir " İngilizce 
Lisan kursu 11 açmıştır, 

2 - Deraler 2 - Birinci 
Teırio. 1942 tarihinde baş 
lıyacak ve haftaoın Paz.arte 
si, Çarş-ımba, Cuma günle
ri saat 17-18 arasında ve
rilecektır. 

3 - Bu kursu değerli 

İoğilizce öğretmenimiz. Ce 
mal enis idare edecektir. 

4- Kursa dt.vam edecek 
lerin kitapları parasız. temin 
edilectktir, 

5 - Bu kurslara devam 
etmek isteyenler her gün 
Halkevi katipliğine muraca

atle iıimlerini yaıdırmahdırlar. 

liriz. Ustelik, gübreyi teda
rik etmek için yapılan btr t 
masraf vardır. Mü.mliirı 

olduğa lı.adar a% masraf fJe 
az emekle fazla mahsul 
alabilme/"9;~. T oprokları
mızd:ın en bügük karı sağ· 
laya bilmek için sadece giih
rc kuf:t•etine dayanmak kafi 
değil dır. 

Köklerin topraktan lcufl
uet çekişleri başka başka 

olduğu için. bundan da is· 
tif ade etmeliyiz. Sözün gı
lişi, birinci sene köleleri de
rine qiden bir ekin gtıpılır
sa o sene toprağın üst güzü 
drnlenmiş olur. Ertesi .rı;ene 
ba toprakta gapılacalc ekin 
kuk/erfoi gaflca salan bir 
ekin olmalıdtr ki bu st/er 
de toprt?.ğın alt güzü dinlen
miş o/sun. 

Velhasıl her sene ayni 
ekine deoam etmek doğru 
deyildir. Toprağımızın ve 
iklimimizin elverdiği çeşitli 
mahsullerde yetiştirmek fJe 
h•nların hepsini ııraga lco-
!Jaralc aralarında muntazam 
bi~ nöbetl~şme. yakmak ya. 

ni, her birinin ziraatini bir· 
biri peşine ıetirmelc, bögle· 
ce bir tertip. bir rısul kur
mak ve onu hiç hozmam,.alc. 
lazımdır. Öyleki her sene 
sırası f!lın ekin ekilmeli, 
ötekiler nöbetini be/elemeli
dir. Ziraatta ( Nöb2tle,,ne) 
denilen usul budar. Çolc 
/ogda/ı fle lüzumludur.' 

Bunu tatbik edebilmek 
için, ilkin. gaptlacok ziraa
tin nelerden ibard olacağını 
kararlaştırmak icap eder. 

Amerika hariciye nazı. 

rı Almanya hakkmda 

ne diyor 

Vaşington {a.a.) 
Hariciye nazırı Lüksenburg 
dükaliğindaki !On Alman 
teşebbüsü üz.erine Amerika. 

hların duyduğu ndret ve 
infiali Lüksenbur2 elçisine 
bildirmiştir. 

Amerika hükumeti Al· 
' manların Lükıenburg halkı·. 

na esarete, gençleri Alman 
ordusunda hizmete mecbur 
ettiği ve bunun dükalikde 
g1cv ilanına sebep olduğun· 
dan haberdar edilmiıtir. 

Mişter Hol demiştir ki : 
Hitlerin Lüksenburg gençle· 
rine kartı tatbik ettiği ealr 
muameleai ne olursa olsun 
Amerika milleti Lüks~nburg 
gençlerinin cesaret 1 e hare
k<;;t t.:decekleıinde aemiadir, 

' 

ı 
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1 l l n 
Rin lcrı memurl•tndıa : 
A~ck arlarmı lle parı1a ç, •. 

rileeek gı1rlmenk11laa ue ol· 
••la : 

Bir puç• perl•kal bohçui 
Ilı iU parF• larla olup Rize 
••IA /aahlc ••lılcemuincltn veri 
1111 ' 11 9.J9 ltırU. cıt •şaı 
919 787 ıaıılı lldmilı ıatııırta 
lt•rer wrilmiıtir . 

GıJrlaeatııuo bılunduıtıı 
•Hkl. ••bıllul, ıokıtı 08. 
•ar111 . 1 

===== 

ilan 
Riıe lera m,murıuauadaa : 
Açık artırma ile par.Jı CH· 

rilecı~ gıyrlmenkalQa ne eldu~u 
Bır P•rça tarla olup RiH 

ıallı hulcak malıh,,.uinin M 
11 940 tarih ve eıaı 1~5 k C66 ~ ar•r 

~0·1• ilamlle ıuguan ızaleıi 
ırıretıle ıatııına lıarar ·ı i . 

verı ın ıtır 

Gayrlll111kuloa buluadutu 
•tvtl, mıbılleal, ıotaıa numa hQ: . 

Risırıiıt /111ır ma/ıal/ulru/ı J Ri~enin camiölllJ malıallui11 
velcı I f ue vd:r tapa . il 

" 1 •pu • ellinin magu 935 331 aıc fnira afsıloı 
lerlla w TOS oı 107 oe 108 na . tarih vı 23 " tımmus 9"6 
• l .1 le ııcili•ln 157 ~ 

Yeniyor 

Muvoz~of askerlik hizmetini ifa 

eden P.T.T. memurlar1 hakkında 
P, T. T, Müdürlüğünden 
Muvauaf aıkerlik hizmetini ifa için idereden ayrılaa 

ve fili hizmetlerini ikmal eden P. T. T. memurları, mu. 
racaatJar, halinde derhal tanif edileceklerden villyet P. 
T. T. miidllrlülderine ve Umumi müdürliiie mlbacaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 18 25 2 9 

Memur alınacak 

S eyfe4 

ilan 
Pazar aaliye eua aıhkeme· 

ıind .. : 
Milli lı:oruamı lı:anaaaH mu· 

b .. ellf lıaarekettea maaaua Paur 
tDoeerlarıadan Ha11a oll• 1304 
dotumlu lbr ahim öarlirbliz bık· 
lua.lı JOOJ ıayılı kaauna tevfikaa 

Pazar aaliye ceu mabkemeıiade 
yapılu duruşaa ıoDuada tuçlııouo 

•abik aebeb yok iken fazla fiatla 
mal ıatbtı ve ayrıca fiat etiketi 

yapııtarmadan hlışa mıl an:et 
tiai ubın oldurundın •tSO ıayıh 
kaaunUHD 31 İ"•İ madde1•aio 7 

P T T M • • d • • ı •• '"" • • d bendi delaletile il HOU •adde.i· • • •. U Ur UQUn en : ai• B lteadlae röre etiket.iz mal 

ara arıra.cı •ııtlıdır. '''"· rt•maraaınaa lc.agı l 
Tık4llr OlDaıo kıymet . 
105 "· portalc.al halaçeıl Ilı Takdir olanın kıymet : 

108 fi. tarlaı11ı1 her Wri JOO li t ~" arıaıi/ı birlikte tarlanın 
w 107 J ra amamına 1500 U 

1 - idaremizde maaşlı ve ücretli memurluklara Ht•aktaa yirmi beş lira atır para 
•o • t•rl•ga tla 250 r t' i ra ee ~ag qe ort• 

luı•ıl A:°"••ılıır. ıra ic'' rt/miı fttr/e hirlilctı 17 50 . lira 
mektep mezunları müsabaka ile allnacakt1t. cezaaı ahamuıaa ve yetil &il• 

Artıra ıımet koramu1tar 
aaıı Japalaeatı Je A t . 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin tek- •lcldatJe tlDkkiaıaaa kapataJ•aaıaa 

ııa, 111t : r, b r ırmınıo 7apllacaıı yer 
Rl ı 1 D, ••ıt. • 

lif edeceği y~rde memuriyet kabul etmeleri şarttır. ve elde ediloa e11ılann ubıt ve 
•uıadereıine para ce:ralara ödeD· 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayıll .. cra dalrealnde 6 11 942 a· İ 
ta1™ıdı Ca•ı ellot ıaat ıfı d 942 C.. crı •ılrealode e-1 ı - ı •ediği taktirde ~ bir lira için bir 

kanun hülcmünf! qöre 15 lira asli maaş veya 60 lira üc- roa b..lpiı ceuıı verilme~ae ve 
1 . İtbu rayri •ealtulua .,~ '·ut~ eaoo llat 15-16 

:~:~.~'::b:'eai 9'26-t0-942 b artır;., 1 ;.~~r!e:eo~6llar}Ö ret verilecekti'. tnrk oHa kauauaun 69 •Hu 

a· L nı U - '11 •o ile 9 4 2 tarihi d 
, 1... aera. Dairffiıtle laer ır... il,2 _ 889 ° eo itibaren 
.. : t6r~U~ul içiı ıçılthr. hla lerı 4lılrHl:~m::: ile Riıe 
aı.:ka .• ulardaa faaJa aalCl•a ra11n~ı b k ıyyea RUmll 

ıu ı.tiyeıltr lfbuflrt nım111 lçtı açıkhrerll:•~• eorebUmesi 
' 1 ~ı - 611 cloı 1 · • • Jaııh olan. 
.. •.uriyatl•ize •ur~:.~~::.:aaıle t::::~:11:•b DlılQma t almak iı 

4 - isteklilerin 788 ıayıll memurin kanununun madd aine rOra içtima aetieeai 
4 üncü maddesindeki şartla,/ haiz ve devlet memur/ye- yir•l ıekiz ıon bıpıine 1 7 i42 
tine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmemiş o!mala11 taribiade verilen karar yilı:aok 
lizımdır. te•yiz mabk.emeai üçilacl enı 

dairul•" ialalıaen tudik edilaiı 
5 - Müsabakayll girmek isteyenler 2~ Eylül jı/2 old•tu ilin olHıar . 

-L :l Artır•ıyı ittirak . . 9~ Ha 1 u Jartoıme1e •e 
Sali qünü akşa 71tna kadar dilekçe ve evraki müsbitele· •-----------
rlle birlikte müdürlüğümüze müracaat etmelidir. 

6 - Müsabaka 30 Eyltil 942 Çarşamba günü saat 
10 da yapılacaktır. 4-11 - !8-2' 

Şose inşaat eksiltmesi 

Y-•ratla Yaab it ıçı• -007 doı11 nam U 
yeti' b . •J•eUeria ylbde lllarl1ıtlml araa e ille· 1 .~t• aaıl.etiıde P•J Ye 2• A 19 muıcaat etmelidir. 

~:ıc::!! le~~· baıltaaıı te•iut karad~ 7!~~~=~8..!'tti1rarlk için JU· 
1
• Jedl b J ı e a JUıde 

d. 3 ipotek aablbi alaoaltlılaral ,. mı uoaa. nlabetinde pey •e· 

k~ı:la~pll~a~rlatıı ~· irtifak bak. mık.ta~~ ~~,~~·~•1 oıa teminat 
• ..l-L rlllll l•Jfl •••kıl "ze 

1 
•I e. lecıktir. ,.._. akla u • ft. 

•atrafl . flDI hUIDaİ)e faiz Ve la ;,. POttk .... lbf l}ltaklılar v•ı A t d 1 • •• 1 d 
tarıı.ı.d.~·~:.~diaJaraaı itbu ilin ba:~aer blakadarlarıa •e lrtltı~ 1 aye oımı encumenın en: 
• akı ı ı reı 20 rliD içiade ı 11 lplerloia l•Jrl ment l 
.:rı •lıbitelerile birliltde Gıerledek.1 bıtklarun b u Madde: ı- Ekılltmeye konan iş : Trıbıon - SQrmeae 

~:iq bll~!rmeleri ieap eZ~: fail ve m11rat1 dair ola:·~:~~ 111111 yolunun 33+ 500 ifa 35+ !H• inci kllomıtreıerl trHJndı 
aielUile aab~kclirde haltıan tapu •larını ltbu ııaa talibinden iti ( 14074) lira ( 15) kuruşluk Arıklı nablyeılodı 714 ao metrelik 
4'•1iaia ,.,l °'•adakea aatıı be· bırea Jlral gla lçlnda ıosa k111111nı yealdeo lntaaıa 
!arlar. ... ....... hariç lı:.a. •llıbltllerlle blrllkt evrakı ı Maddı: 2 - · Bu lıe all fertoame ıe enak ıualardar. 

• Göeterileı li Jettaıae blldlrmeıe~ •emuti· A- Ekıiltme ıırtnı•11l 
J• itUrak edeaı.r r :;• •rtar•a· ret •hl llıhle b kl letp ede· B- Mukav•l• proJesl 
~ ••• .. Ye •:bu••, tarl1a ~llt111• 111t1t olraı:ık:.n 11tapl u ! 1• C- Bayındırlık işleri gıael tartnımeıl 
- alalf • • •aJu. •• ala p 1 ıı •8· bı...a •talt Ye buları '•••••• 1 hbrlar. 11 •t•11ıa~ııı barlç D-- Arıanl tulani maktılır Ye taklb ce4•elltrl 
lar. ad •• itibar olıanır. 4. G E- SerldOprl ketlf cedvell • 

i ?ayla idi Ilı · ötterUen ıGndı artar· latıkllltırlo bu loe ılt ke•lt doıyaeını Trabaon 
ri -.ll.ı 11 ct':i •••••da ray tırr:. lttırak edeıler 1rtarmı Nafıa mQdQrlntnndeo lıtlyerek gOreblllrler 
ffara .. çok artı a ~trlldıktan lu 

111 
~eılal Ot11au, ve lQıum. Madde: a- Ekılltme: 23 -- 9-94Z tartblne te11dQf edın 

A.ıeak artar.:·:~._~le edilir: tema:e~m;t~ ı'l•ıı '8 bunlu Çarıımbı gUoQ ıut 1 S de Trabıon HQktlmet konalı Dılml Ea· 
... ll.1 .. tıa Jlzd •h •ubı111. bar olıoqr}ıı " etmı, ıd ve lli ~cumeolode yapılııcak.tır. lMalaaa • J•t•iı b · . ar. 
ea•-- ve ya aatıı iır . eıııı 6: Tayin ...... 11 Madde: 4- Ekslltmı kapalı 11rf uıııllyle yapılıcıktır. 
•- rıç .. aaı ı •Jeaııa aı.. bı1rl au ea llllllD~a 

hlar hal•ıupd b aa aiter alaa.k. b meokıll IDtokul iç dıfı Madde: 5- Ekılltme1e girebll•ek lçln lıteklllerla 
raJrt •••kil• u:~l . buılırıa • , atrıldıktan ıoora ea çok artı ( &055.66) llrı mıınkkat teminat mektup TeJa IDbkbuı~Ye bun· 
'':-klanıua ••••u:::: •dil•iı b::!ı:ba= tdlllr. Ancak artıra~ daa batkı aşaQıdakl nslkılarıoı kapalı ıarflarla uıull Yeçblle 
:, ':~ •11 çok •rtaraa :aı.~aya Jllıde tuhımmea kı111uttln koyması lazımdır. •rrabıon vilayetinde bu lı lçlo tılınmıt ellll7et 
f1a claılıaakat.at "· lar• ~~ar: oG Jı ıat~.ıe mlılft betlal bulm11 '8· Yeılkeııı le 194'2 meli 7111011 ait ticaret Odası '~slkaaı 
btta ••tlıt •• • oa ... e71aia ılı ta 

•l Olta 94;n net rıııa bQçbaol olıo dlQ'er 
1 

cı aa .Madde: 6-· Ehliyet veelkaaı talebinde bulunaolar lbı 
::'lta J•P•laeek arta IDbQ •Jbl 1:ıu~upda bedel b:b~:;~ılrar le gQoQndeo aç gUo evvel lıllda lle vilayete mQr•caıt edtoek· 
.: ieti, .. ia alaea;,:· ,~~l! •lı~\ıam6nkw lle temla EdUml~ lerdir. Bu ıemao zarfında 'eslka tıleblode bııluom•1aalar ekıllt 
Ucıi ~ ·~•ıkblarıı 0 r . aç118111 l a rıaın lllecmuuodan f IB9J8 ıtremlyeceklerdlr. 

.... edil · •yra •eıltuı 11• Clkıaıu il· 
..... ...._ 1 ••t ılııılt&.rıııı teahntı 1 en çok artıranın lıladde: 7- Teklif mektupları 1ukarı:ı1 3 Q11cll madde 
aa ~ arbra ~ya çık .. k tartila artırmıdQ bakı kalmak Qıere de y11ılı aıttaa 1 ıast eVYellae kadar encllmenda teşekklU ede 
le '6r becl.ı :.~ıa::!~._ •dillr, bO,. oıuıdu ~0° .. 11Dta 1~•ba temdit Ye cek. keml17oaa getlrfürek mak.,111 mukabilinde verilecektir. '"'l•• - -••zae .b • .. ı-.lp e4 

1 aa. "1&laf talebi d~ ale 942 
0 

en Madde: 8- Poıta ile ıöaderllecek mektupların 11lbı1et 31 

ilan 
Paaar aaliye eaaa mıbka111e· 

aiıtlea : 

Milli korHma kuuauaı mu· 
ballif barelı:elteo au9la Pazarda 
••altaa Ferit •tha 132S tlotu•I• 
Hamit GiD•ydia haklti•da Puar 
aaJiye eeu mablı:emHiDde yapalH 
duuııaa aoauacla ıu9luD\ID etiket 
aiz lamlaa ama aattırı aalaııldıtıa 
daa milli korunma lı:aHaaaun 31· 
7 ve ö3 ve 83 aaeu maddeleri 
••ihiace Jİr•İ bet lira atar para 
oezuile •abkl•iyetiae 6 8 942 
tarilai•de lı:erar .. rilea lalkl• tlebi 
htiltşıaiı oldufU ilaa oluaur. 

Müezzin ahnacok 
Vakıflar mildarllğündeo 

Münhal bulanan maa 
tahsisat 15 Ura aylıkll ta· 

bakhane camii müezsln ve 

ka1yımlığın11 matlap evsafı 
haiz biriıl tayin olun11kt1r. 

Bu vazifege istekli olan

ların 21 Eylül 9~2 pazarte
$1 gü1ıü saat 15 de vakıf

lar ldareıinde müteıelckil 
komisyon huıurile yapıla· 

cak imtihanda ha•lf bulua· 
mak üzera ellermdekl müs· 
bet evraklar/le birlikte ••· 

ıı..ı. oı.!:"' ... k .. ı ite eli ıer. ~•lde J•Ptl•~k 8 ~ ı J Dl Oocıı mad~e de ı•ıııh saata kadar gelwiş olmı)arı ve dıt udlı-
vmı.8 •lblelı:ı~ .. derı..1' • .'11• •il ••lıt lıtiıe:lnırm1ıda bt· rıa ıallbOı mumu ile iyice kapatılmış 01111111 ltıım iellr- Poıtıdı kıllar müdürlüiüne müra· 
.._ ibaı .,t •tiade P•••y 1• rQçbaol oııa dile 1 

1 •0•tıaa , __ oı=ı-==c=ık=te=a=b=b=Q~r~le-=r=k,,,,,• .... b~u=ı=e=d=ll=e=ıa=e,ı.,==. =-=====4=4=====~-=,,,.,..,ca ... a~t.l..,a,.,,"=il='=n=o=lu .. n..,u=r,,.,.=,,,,_,.,,,,,,,,.,, k ... • •Ararı feaa 1 Yer. o &•Jrl r • •taklaların r== 

wı ~~~:~· ,.:.~··t:~~ ~l· •lac:~:~~~~~t•mla edll· · ;~~·m~~::ı~e'~s:ıar!:;!e~ı:aer~~ Ta C. z·ıraat Bankası 
•tıtw ~·- ırz •balı J uıJı çıkllak 'uıadın fsı 1 o4ae1 ..... _~1•l .. ta reıı ol • · rını lbıle l•rtllı ea çolc artı . hp ea çok arhraoa hale edilir. 

- " J bal uru tdlU 8 iki Uaıle ar111odakl fark te ıe· 
llallk •rtır.. • ... .... yedi del •ldı edlha r. o,ı. bir be çeo ınnler içinde yQsde beşten 
•rbraaa ibaı. •~ll~~ka~ı'P_ en çok lıuı~ '' ••llt •,::bll~~: ~apı ht1ep oluoacftk fııiı ve dlter 
•raaıa4a1ı1 fark • • •lı:i ibaJ : OaJrl IDt k er. zararlar a1rıcı bQknae bacd 
ltia Jlzde betd!• reçen 1 .. 1 • lbıle oluan ki il al ktadlıloe lulaıakaızıo memurl7etlmlıce a-
fala.•• ciiter • bıaa, 01111.:k •erııe11 moaıef~e1clerhıl •e1a lıcadaa tıllsll olunur. 
•Jr• laik ... raf Ya ı&ra l 'erıaı11e ibate k ç nde P3 rs11 Ga1rl menkuller yukarıda 
... llri ı: bao.t lı:.a k r ., l ... arat ke dl •rara resb o ıöıterlleo 6 - 11-942 tulade ar: ... talıaaiı .1:.:ıaa• Ukaet tekun:'~dTa enet en Riıe tcra memurlu111 oda 
rltte.u.. Pvça ltrla Y11k · •rıet•ıı oldut ı:;. anın klınıe 11ada lşbn nan ve gösterilen 
Rı .. ler 6-11-942 taı11a:!: :.:,a Olnııua o:, elle ılmıta arhrmı eartoımetl dalaeslo de 
tle ltbta Ha. "'•••lufll od~ ~ rau Olaıua utılıcıtı lltn olunur 
......... ..ı_ ıa.t.rileı artı ll&a _,, •• ,.. '•• 
~- -....._.....__ aatıJıeatı p 
ıv·ıo_,J;a>-i - azarlıkla eşya nakledilecek 

Tnbsoa Brktk 0 Dtra J•hndı Trabzon S A 1 K 
•1dıiŞ8 Tııttknııa;::~kaıundıı 1_ P a. · om. Reisliğinden : 

eıtatıı •lftc "' 1111 ettt• 2 •llrhklı soo t 
ılala lalk•Q Jok.:a•llld•a ıstı - Tıbaıo edilen on •tJı aıklıdlleoektlr. 

Kı .. rtayı 1· Trıbıoı l- Şutaa•e ber beden ıooo lira kat'l temlnah 760 llra•hr. 
y..J'ı=oın~ı ~- Pıııarhtı 24.E ~:~ ~omı11oalla rOrllıbtllr-

' •ltıo; lıteklUırln betli 0~•- per .. mbe rn11n &a•t 10 dadır. 
il• •Gnouu.n • 8 '• 111ta Trıbıoa 11taa alını kO· 
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Sürmene aJansından : 
T. C. Ziraat 6.ınlc•ıı Sirmen• Ajaruına 74 umaralı 

senetle bor,lu Katlaoal lcöginJen Yüıa/ •il• masta/anıtı 
p,,flarae lcögiinde 1838 metre mara66olılc ilci p•r~a t•r· 
/asının nıa/ı ve 82 numaroll ıınctle h•rçlıı Yara/car /ıö· 
günden ltmail ,ehi Ah,,..ı ve A•I• lcızı ıülcrigenin hani 
önindelcl 10 döni111lrilc ilci parça tarlası ildn tarilaintlıtl 
itiioren 3102 ıagılı lcaun•n 40 ınci maddHi maci61neı 
lı.ırlc 611 fİİ11 mii.d•ttle •ııi •rtırnuı ıııretile 111tlıi• ıılı•· 
rıldı;ıntlon talip olen/arın ıü•tle geJi 6apı/c pey oltca/fJ" 
rile 6irıilt.tc T. C. Zir••t 6anlcaıı Sürmene ojenıllıa f111l" 
rat:aaliaTI lltJn olanor. 

Belediye Riyasetinden : 
Şebrlaalıde laıı oluoaeık Saaıt okulu blaıu- lçla t .. ttkll 

şıbir imar piltaı Qaerlode tıdlltt lor111 lbı•ıeldltladea Beledi· 
7e mecllıloln fetkal4de lçtlmıına 111sum ıorılmDftQr. 

Bu Hbeple 21 E1lQI 962 Pııarteal ıcJol ıaat 14 de ıçdıctk 
o!ııı Belt9'1J• mecllıl11I 117111 aullaa t11ıllled rl• oluauf 


