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Saıatp ..... , •1lhurlrl 1 SAL. 1 Bekir Snlluti Kulakıızojlu ı 

o iDARE YERi 8 EYLÜL 1942 
Y eniyol Matbaası 

~-

19 uncu yıl 
Trabzon ' Sayı 2921 

Telefon 116 Fiyatı 5 kuruş 
'- .J Salı '.ıe Cuma .Qünlerl çıkar Siyasi Gazete - Trabzon \._ J 

Başvekilimiz Şükrü Saracoğlu 
dün sabah şehrimizden ayrı dı. 

==== -= == 

Sayın Saracoğlu aramızda bulunduğu günlerini 
derin biı memnunluk havası içinde geçirmiş, Trab
.zon 'dan~ iyi intibalarla ayrılmış, Ziganadan Halka 
ıte Halkevlilere sellim ve mu - Baş v ~ k ilim iz 

habbetlerini b!ldirmiştir. A k ç a a b a t t a 
Geçen •ayımızda haber Basvekilimiz cumartesi ile söylemiş, muhterem m/-

verdiiimiı fibi, Baıvekilimiz günü ön/eden evvel vil4ye- safirimiz çok memnun kal- Trabzon 7 ( a. a. ) - ıereflendlrmı,ıer.tlr. 
Şlikrll Saracoğlu Cuma gii· ti, Partiyi, Tümeni. Beledi· mıs 'e oyunculara ve baba Baıvekilimiz d6n öğleden 
•il ıaat 19 da muhtenm yeyl Kız En$titüsünü ziya· S3limo iltifatlarda bulun- e v v 1: l ikametkiblarından 
refikalarile birlikte şehrimizi ret etmi~. önleden sonıa muştur. k b 
fUeflenclirmiı, binlerce hal . .,, kalkara a z ı ziyaretleri 
kın toplaadaia deiirmendere çarşıyı g~zmiı. bazi ticaret- pazar iÜDÜ Valimizin ıopk kabul etnıiıler, öğleden son-

Sayıa Sımıcoğlu; keodllerinl 
istikbal eden memur ve hıllno 
birer birer ellerini sıkarak te· 
şek.ktlrle mukabelede bulunmuş· 

lardır. Bu sı r.ıda bir k•ı talebe 
kıy metli misafirimize; hoş gel· 
din dedikten sonra elindeki bu
keti Bayan Saracotluna takdim 
eyl!lmie, pek mUti'h!lssis olan 
Bıışvekillmiz; bu yavruyu, daha 
bir çok mlol mini yaTrııları Ok· 

Ş8mış, s2vmlş ve kendUorine ; 
naaılsmız ç JCYklarım demesi 
Oserlae mini mlı:lller ( aagoı ) 
nldalarlle kP.tfılıımıılnrtltr "' sn. 
rekli alkışlar nrosıoda, bir mlld· 
det yolana devam eden Başvekili 

mevkiinde merasimle karıı· hanelere uğramış. saıd 17 ıuda verdiği ziyafette bu· ra Aıkeri, M6lki mtie11eıe 
laamaı, •ilki Ye ••kert er· de Halkevinde tertip olrnan lunduktan ıonra zafanoıu, leri •e muhtelif imalathane 
klDU1, •baylana, teıelddU- Belediyenin, çayında bulun ıağuo;lu fındık fabrilraıını leri gezmiıleıdir. Baıvekili 
ler •llmeuilleriaia ayrı ayrı muş. Belediye reis vekilinin yeni haıtahaneyi ieımiı, miz bilahare Akçaabat 
ellerini ııkmıı halkın it;li nutkuna çok samimi ve ıaat 17 de Pulatbaneye kazasına gitmiıler , kesif 
tezahürlerine ıamimi muka· çok 11cak bir nutukla mu i!tmiılerdir. Akıam ıerefle· bir halk ıitlesi tarafından 
belelercle "9l11n-.tur B kı/ule etmiı tJ.tth:rinlzi riae aotuklu k6tk&Pde Um. karııla•mıılardır. Baı•ekili 
vekilimize Orıe•eral k~~ dinlemtl/Je geldim• demiş. mGfettitimiz taıafaadaa bir mlz Belediye parkıaa ıide
Orbay ve Korgeneral l,b k dilekleri dinlemiı. ha/km ziyafet verilmiıtir. Sayın rek bir mllddet kalmıılar 
A•ni refakat etmekte i~ alkış/an arasın~a Halkevin· Baıvekili•iz dün sabah sa- Ye halk ile konuımuılardır 
Muhterem miıafirlerimiz Er~ den aır1lmııt1t. at 9 da ıehrimizden ayrıl- Gece umumi müfettiı 
z~uNmd~f ÜEç •. U. Mlifettiıi- llkıam llskeıi gazinoda mıt, Valimiz, Tiimgeneral, tarafından ıereflerine bir 
mız azı rııa Ye refi'-a•- bir aı''e to,nlantısı g"'pılmıC' b' T 1 Gıık 1 f 'l · B k' a .. rı ,, ,, u .,, me uıumuz eme u ıe, ziya et verı miıtır. aıve ı· 
Meb'uınmuz Mitbat Ayd Halkevi tarafından mahalli 1 
G6mlifbanede de Vali~~· parti, belediye ve Halkevi limiz buıtın Atkaleye hare 

miı k.üme ktıme halk: tabakalarına 

en sıc1k bir ç ... hre ile iltifatlar· 
da buhmmuşlar ve tekrar oto. 

S-•· Gü ela T ız oyunlar tertip edilmiş, halk reiıleri tarafından zığani ket edeceklerdir. ulm D J' laııenera( 
Hasan Atakan ve refikalar Şairi Baba Salim hamsina· tepesine kadar uiurlanmıı, Akçaabat 6 ( Yeol1ol ) -

r. Meb'uıamuı Temel Gökıei' nmesinl okumus , Halkevl· aynlırken halka Ye balke•· Y1lk1ek al11rlrlerlmlı; 1111• 
Parti reİI vekili Atif Saru: nin me~hur Kemencecisi liaere ıellm ve muhabbetle· Bıınklll•lı ŞnkrQ Sıracotl• 
b B 1 d' . Dili ver tekrar, tekrar alkış- rı'nı' bı'ldı'rmiılerdir· Orgemeral KAııa OrbaJ, Korıe· an, e e ıye reıı •~km aeral lıbak A Hl, TDmıeneral 
T fik Y w ı H lanan türkülerini ke11n.nce 

ev unuıoı u, allteYi """""=======,.,,..==,;,,,,..=..:=::....:=~~-=-=='~= Hasan Atakan, O~Doçı umumi 

reiıi BekirSiikiitiKulakııı· Rusf·ııosu ıı·mansızkalmış MDtettle. Vıll •erefaketlerlntle oğlu tarafandan karıılanmıı buluD&n bnı zenli• birlikte 
Eıir oğlu mevkiinde de ka· ltuıoa aaat 18,SO dı k111•111 

mobillerlne binerek Belıdife 
parkında b111rlıınmıı ferlerloa 
tefrit ıt .. ışıer, burada bir mtld 
et lıtirabattan sonra kendllerlee 

çaJ 'ferllmlotlr. eu1tda etrafı· 
aı çevreleyen ynıterde kııh er-
keldl kOvllk çocuklarla bir h•J· 
h sohbet etmltlır, ve bu JIV· 
rucajuları derhal ke11ffllerloe 
alıştmverml,ler. 

Arkosı 2 Je 
dın erkek barı zeyat tara
fından karıılanarak bayan • 
Tevfik Yuauıoğlu ve teıek· 
kliller bayan Saracoif una 

Rusların Karadenizdeki son harp 
limamları do düştü 

buketler ıunmuılardır. Berlin 7 ( a. a. ) -
Alman tebliği : Huıuıi 

tebliğile daha evvelce bildi 

Alman kıtalırı tarafından 

İfgal edilmiıtır • 

Vilki Ankaraya geldi 

Romen ıuvarilerile itbirliği 
Başvekilimiz doğruca. 

ikametlerine tahsis olunan 
Soğukıu köskt,ne çılcmıs· 
lard11. llkşam köıkte Üç. 
Um. Müfettiş tarafmdan 
yirmi kişilik bir ziyafet ve
rilmiştir. 

rildiiıi gibi Sıvaıtopolunan yapan kıtalanmız çok sarp 
zabtaaclan ıonra karadenizde arazide ıQnlerle ıiiren tid. 
Ruı filoıunun barınabileceii detH muharebelerden ıonra 
ıon harp limanı navroıiı biiyiik zaferi kazanmıılardır. 
kinin kara ve deniz kaleleri Ele ıeçen ıanimiyetler hak· 

-=-==-=========:2.'~==--=:ı-==ı-...====~I kında şimdiden tahminlerde 

Onuncu Dil Bayramı bu~1:;::m;:dmubar•beaİ•· 
26 E 1A1942 de Alman ve Romen kıtaları y u program 1 ıiddetli çarpışmalar eınaıın 

1.- 21) Eyliil 1942 Cu· ! ıını ve yurdun bGttln dilae 
martesi giall, Tilrk Dil verleri arasında dil bayramı 
Kurultayının Dolma\,ahçe olarak kutlanacaktır, 
Sarayında toplandıiı glinün 2.- 26 Eylul 1942 Cu-
oauncu yaldönilmüdür. mrrteai günü ıaat 19.45 de 

Tlirk Dil Kurumu ana Ankara radyosunda Ttırk 
tlldiüne ve Kurultay kara· Dil Kurumu adına bir söy 
rına uyarak butla Kurum lev verilecek ve radyoıu o· 
ll)'elerl, ~evl9!İ1 Tlrk ~ · Arkası 2 d• 

da yeniden arazı kazanmıı· 
lardır. Duıman, Alman çıka 
ma mevzilerine karıı kuv 
vetli piyade ve tank t~ıkil 
leriai ıOrerek tiddetli ıaşut 
ma hucumları yapmıılardır. 
Bllttln bu hlicumlar püıkür· 

t61milı ve dGımana kanla ka. 

llr~~ 4 de 

Ankara 7 [ a. a. ] -
Amerika birleşik devletleri 
reiıi Miıtcr Ruzveltin ı•hıi 
miime11ili Miıter Vendcl 
\'ilki buı&n tayyare ile ıa · 
at 14,30 da Kahiredcn An 
karaya gelmiştir. 

Miıter Vilki hava mey
danında hiikiimet namına 
protokol umum müdürü , 
hariciye vekileti huıuıi ka
lem müdiirii tarafından kar
ıılanmııtır • Kartılayıcılar 
araıınd& birleıik devletler 
ve inıiltere bGyilk elçiledle 
atlantık demecine iltihak 
etmiı milletlerin, yerli ve ya· 
bancı ajanı Ye baıın mü. 
teıarları bulundu . 

Miıter Vilki ıendiıini 
Karmeuillari konutmuı ve 
bari~ye •eklleti tarafı•~ 

tahsis edilen otomobille doğ 
ruca Amerika büyük elçili· 
gine ielmittir • 

Mister VHki saat 17 de 
Am~rika büyük elçiliğinde 

yerli ve ecn~bi a ianı ve 
basın mümessillerini kabul 
etmiıtir. 

Mist~r Vendel VHki dün 
gazetecilerle konuıarak bir 
letik Amerika ile müttefiki 
devletlerin harp gayeleti 
ve yarınki barış için derpif 
edilen metotları izah et· 
miş ve Mııırd•ki harpı• 
ıon safhalarına ait milıabe-: 
delerini enlatmııtır, Mister 
Vilki bu iÖrüşme eınasında 
Amerikada Atatürkün me•
leketine ve yarattığı eser· 
lere kartı duyulan hayran
biı bilhaua beliıtmittir! 



~ Sayfa 

c Onuncu Dil Bay~amı 
26 EylQI 942 programı Şehir, Memleket Haberleri 

Baıttua/ı J de 

laa Halkevleri ile baıka iı ::.el 
1 
ve düıgün T&rkçe 

teldiler tarafuadan d;nlene anı acaktır. 
cektir. 6. Bat&a aöylev ve ya 

3.-Halkevlerinde 0 ıüa ~~arda, Tiirk dil devriminin 
aöylevde• önce veya ıonra fınde Y•tadıfımız biiyUk 
dil bayramı kutlama tören- · üı~~~l&k ve Türkçecilik 
leri yapılacak ve bu tören• ~t~ı~nın ve ciiınburiyet re 
lerde verilen ıöylevler ve ~:•ı.nın ıeıeklerindea olarak 
.__ ı ~fi ıöt&r&ld&ğU, yazı dı·ıı· . 

Oıuuaaa parçalar, tören bak nın h k 
kında bir raporla bı"rlikte l .er eıia kolaylıkla an

ıyabdeceği yolda ko 
Karum merkezine ıönderi . dT ' DQfma 
leceltir 1 ıae yakın bir sadelik ka 

• zaamaa11ua uaı c.ld • · 
4.- T&rk ıazete ve dar yaban .. 1 ugu •e il "' cı löı erden h ı 

1 eri 26 ve 27 EylQI llyı. baacı dil kuralları~.A=n ek~~ 
lanacla veya bundan ıoara tuJmaaın uluıal bir dil k 'd 
çı.kaa ilk Qyılar.nda T&rk ierini aldım belirtil e ,_ e · 
dil denimi ve dil b d"I •· ece, ve 

. ayramı 1 çalıımalanmı710 giditleri 
lıenae Y•ıılar yazacaklar veı dörd&ncü Türk Dil Ku-
Ye ila yaza•-- L-•- raf tayıaıa nerı'mJ · 

Nil' uua an sayı 1 k " e11 anlatı· 
l~n_llda11 aynca birer tane aca tır. 

dıı111 Karam merkeziae ıöa- ! . - Bu proğram Cum 
ereceklerdir burıyet Halk Partiıi "" 1 

5 • S k t 1· w uene 
• - Halka bitabedtn e re er •tiyle Matbuat U 

ı6ylev ve yazıluda eld ~um MlidtlrlDiine, Anadolu 
ı•ldiii kadar açık den aJanııbn'a ~· Ankara radyo 

• == ::z: d. ~ e, ıuoa ddırilecektir 

Türk Hava Kurum~na . 
Teberru 

tır 30 Aiıı11toe 942 ıaf er "• 
ı..:.~ bahaıı •rflnda ka 
hına - atlallt karları11 l• 

-•• tlecar, "ınımerıaı "- • ttnlflan11 IV11ttrlyoruz 
Tehlıer cemt 

1111 Yo•ıa 100 ~ reııı Ke 
.. fabrlkau iÔ 6#.,.11 tekerle 
.SO. &Oftıuer • Z.lalre blrllll 
la ler 50, Ros.t h ,.!'...:1•P Oiretaea Hı•ı •11 

•et A.~ıs, llaUıat •e A~ 
lı illa ıl ~Alamet Brıa u 
kir etlı ~ '• Nlbat Be
IO, Ali 11.:•n Hahllt eaı.t 
lnp oeıı '' Oa~lu 16, Dııft 
A-.t aaau 1 ... Akoaı ıs ıa.t •• hllıllatl O, l~rldeJJlı lh 
latbaıaell karca. 1 d. ş 10, Pu 
Al••dar 10 zı:t•r ıe, lımau 
uı ıo, c.ıiı Pırı' &ıha Bıru 
Balla Kaıuaia Dfel Ollq 10 
blahq 10 ı. lO, 1'111111 ş,. 
laaıu MIİta in s I••• ıo 
U111r ıo, ı._.::u ıo, Febaı u.,.._ Utta O lan1r 10, A 
lllltafı ~•r <>Ilı 10, 
~ ıo ı •• llaatır. 
lleılf ~ ı::-1 Arlltr 10, 
10, Tıblla a~':=• Oataa 

~--Otta,, ıo Aur :ahı ıo. 
~ O...ı Urıı ıo A rubıı 

lt•••r fi, Mııtara & ı K.e .. ı 
il lbra1a1aa çep 5, Re11. 
illa •• ~11 5

• S... D de 
Tatnk11a & Urıı 5, 0.1a1a 

tar otla 2 H 
B • •san Abııbıh 2 
•~a Mercan ı • 

tin ı M b ' Kemal Kako 
Unn' /c~al~t.çUtçl 1, Hayri 
bay ı, lıtaıbuJ u J, Ah•et Ay. 
lira Yerm1tlel'dt~~kkall1eal ı er 

Hasan Pulat 
Kıynıetli geaçleri111iıden 

ve millı 
M r sporcularımızdan 

P 
• ıye Koatrolörtı H 
alat A kar aaan 

ıelaaifttt ~ •dan ~rimiıe 

ldAçış maaabakalan 
nıanoca.ıı... . 

~· ve garnızon 
A galip 

çea Çlf 191laabakalarına ge 
P•zar il 1 L 

İlk •aç ld • •ılaadı. 
İdman j.,d •aaocatı-Liıe 
Pllmıı a ara11ada ya. 
D•ticecle Yİcltemditli olarak 
•e ilda · ••nocatı 4-3 
Dotaa cı maç, Garniıoa-
tt)aa .~lik ara1111da ce 
IOa l•llp aeT.l-. o Garni. 

Alc b 1 erdır. 
ca atta d ~ca6aı Otün 

Kaıo"-- 7 ( Yerai•ol ) 
-mı,,,. dilr -

'"'C:lerlııie,, a .. t tJe temi~ 
/çöıle lfa,,,,;cıir ofla HiHg/11 
Ferllt.a11 Kı L_ Kolca1191l lr.ıaı 

Oıuırt• /i l Q .. ç .. ,,,.,, lı ... •nrnı,ıeı tlir. 
1r1!!._wlnl dllerla Of filnler feçfr . 

1 

Akçaabatta 
Zafer bayramı 

Un ve buğday 

geldi 
Alcça.bat ( Yeni!lol ) - 30 

Afutos Hfer bagramı lcasaba. 
mııda, lıaua gaf m•rla olmaıın• 
rafmen canlı bir ıekiltle lcrıllan· 
mı:tır. Kaıabanıra clört bucafı 
6agralclarla ıüılenrıaillir. 

Saat 10 J•, önde lc.agma~a
mımız Cemil Polaı.og, biftün 
daire reisleri, lfltm•rlar askerlik 
ıubeıinde, ı•h. reiıimizi tebrllc 
etmiıltr ve bunu miJ.teakip Ata· 
türle 6ü~tünüra ba/anaaıa meg· 
danlığa ıitmiılertlir. 

llkcabat ( Yeniıol ) -
lstanbuldın Lim11mmız11 
uğrayın Cumhurl1et vapu· 
ıundan: k•zamız namma 125 
çuval u.'1 400 çuval buğday 
çıkmııtır. Daha da geleceği 
söylenilme/etedir. Ekmeğini 
pelt fahiş liatla tedarik 
eden az gelirli smıf pek 
sevinçlltlir. 

Saat 11 de memurlar ve 6ıJ. 
tütt halkın hazır 01<lundufu i• 
meıdanlılr.ta: /atilcltil marıı il• 
merasime 6aılanmıı, ille ol•ralc 
ıezici baıöfretmen Melımet Güç· 

Güz ekinleri iyi 

lii Ca11, mütealcibc11 dtiua ve/elli 
Muaaff er Lermi tarafıntl~n 6• 
tori lıi fil1ti111 •ltemmi*et w lcıg 
meli belirtilmlı H allcııla11mıı· 
lartlır. 

Bund•n ıo11ra merlcez ille 
olculatta ikmal d•iı 61r kız ta· 
lebe tar•fıntlan, ır1zel ve lıege· 
canlı bir m•ns••• olaı11n1uıt•r. 

llkc11b11t ( Yeniyol) -
Son yağan gağmurlar güz 
ekinlerinin topra'a atılma· 
sma fır:rat vermiştir. Bu 
yıl: güz ekinlerinin bol 
olacağı tahmin ediliyor. 

Tütün ve zeytin 
Gece Hallceolntle t•rtip etli. 

len çag zigafetintl,; Zafer w 
Taggare baıramına ait haıbi
haller gapılmıı w ıeç oalcte lca· 
dar lıoı aaaller ı•çlrl/mlıtir. 

= 

lllccabat ( Yeni1ol ) -
Bu yıl tiltün ve zeytin mıh· 
süllerl geçen yıla nazaıan 

çok daha QÜZeldir . 

Yaşamak 
Teudilfle doiar •• belki yatar, 
Bir aıkın hisleri ıaran varhjı .•• 
Glıelcle ıaadet ilmidi taıar, 
Kavrarken inunı madde darlıjı ••• 

Y aıamak : ıüzelia mutlu çevreıi, 
lçiade bilylllii bir hayal olar! 
Gllıelin, duyulu tatlı nefeai, 
Yaaıatmak Yldile her an duyulur. 

Y •f&mak gllzeUe... Bir aerap belki; 
Ve belki ömtlrler bitiren bir •ld ..• 
Sonuda her inun pek harap belki, 
Ve belki bu vidlar sadece bir adı .• 

Nolurdu, bu vidm ardanda ailen, 
Parlayan bir hayat ıtıiı ol1al .• 
Nolurdu, ıüzele içten g&mlllen, 
Bir amir aaadet adıyla dolu! ••• 

Saadeti .•• Olar1a eğer: gilzelde, 
Ve yalnız ,aıelde bulunur bir ani •• 
Hayata beıleaen tath emelde, 
Y aıar in1&aları bağlayan inaaf •• 

Olmaıın uadet.. yeterki ı&zel, 
G&zeller bulanıaa, hayah 1ar11nl 
Oktana aevaiyle aevilen bir el ••. 
Baıkaıı, baıka ıey olmaııQ varaıaf •• 

S1ileyma11 Kaımaz 

' 

otaUan ı, ıi ilaabl B•ıındı ,, 
uı Otlata 5~1~:; 5.25 Ke-
le Ollı 5, Etea akıp ı 
l•a Ollı i F~ 5• Hı.t1q 
ftAI.. .. , .... 11 •• .., 
....... Klaaı ,. llab -
••atı YUUDb ık •at lla. 
rubaa 1. aC: &, la1a11 Sa 

BIRKAç SATIRLA 

ll•lllaet /1aaa tkln Çulha s, 
m••lt 2.IQ il • Ferbıt 86 
2.GO, M. AJİ .. ::: •llaktratea 
tefı l•a 2.50,. Dolı. UIJ, Mat 
so.._ ı BO, Dr !lali tor Aae11 
2 ~o. 01111,8 Pıter ~taau 
GQo ı 2.50. Şakir y • Balla 
2,50 0 .... 0.JI 2 l9f11 Ol D 
lleaı11._ 2.&0 8.IOrl lltb•et 

2&a • Mem1t lUlal •""• lllnt T-.,. uıte 11 ı. Aılr :.,:: 

Ramazan 
V. Ram11ıın11 b 
,,u;gunculardan 11~114 halta lcaldı. 
!. • nın ne anba~tn~ ellerden g11r
::1fde renfce/ı lı • ,. ne de ki· 

"· ' ~• bir ıey 
• Hel~u/c/, R . 
~u ••d•I". e:"'•zın ibadet 1111 

hı11a n•ır oİmak nef~ ~mekleıle 
(: Rı"'•zana . 11

11 1r da .• 
""''· lllilbıreltj ~%11111• sultam • 'fr"'1ı. bir at ~ 9 1 $1f•tlar veı-°"· • mldewz.,, ge. 

gelirken 
Pllvsız. böreksiz. gülllçnz Rt

mazan $Olr1111, ne lt11d111 haılndltl 

Jf t11rlıkl11r. çerEzler. k•p.. ltap 
ıemeltler, düıünülecelc ol 6u· 
gün için imlılnsıı ıeyler .• 

Şu vaziyete bakınc•. ha/tiki 
R11m11zanm bu yıl gelecellne hiJ/c· 
metmelc llnm. 

Oruç ayı, nefsi lcörletmelı ayı 
aldı u i in., 

Lise bahçesi 
Yarım aaırdan fula bir 

zamudanberi memleket ir· 
famu hizmet etmiı olu li· 
semiz, ye•i bina1mda lçla· 
dl derı yılına girmek ke
redir. 

Her g6rlfte içimizi ıu· 
rarla doldura Ye talaıil ça· 
iı ıeçmit ber insaaı, talebe 
olmak heyeaiyle ittibalandı. 
rın ba ı&zel eaer, ba,nn 
etrafını kQf&tan bal'ap bah
çeliyle, ayaldarmın çirkin· 
liiini anataa bir tavuı aza. 
meti taıımaktadır. 

Ahval dolayıaiyle tamam· 
lanamıJan liae babçeaiaia 
plla mucibi tarh ve taaıim 
iti bitirildiii takdirde, bura 
nıa bir cenaet köıeai gibi, 
ıea bir Jllz gibi ıeaç okur· 
lara glleceii mubakkakbr. 

Ancak, bahçe tamim 
edilae de, eclilme1e de te · 
aefftlı Ye teferr&ç ihtiyacına 
ceYap vermek •ecburiyetin· 
dedir. Bu sebeple Jiderce 
geacia açık ha Yada iatiralaa • 
tıaa kucak olan ba yerin 
eklİlderi berinde durmak 
ilamdır. 

Guerk• clial .... k Ye 
teaeffla f .. luıDtlaa iltifa · 
deleaerek derae ıözıezdir · 
••k İlteyea bir talebe, ko · 
ca balaçetle otwraealr, ilife· 
cek bir talata parçaıı bula· 
m...Utaclır. 

Biat kahra, mektebin 
ba ibti1acını, mektepten bek· 
lemiyenk, iltemiywek Yeli· 
leria yarduaiy•e karfllamak 
mlmkbdlr. 

E••tlce a•ami balaçeler 
iPa tlccar Y•J• .......... t 
tarafuadan yaptırıl.tp hediye 
edilea (bok) lar sibi bura· 
ya da ayni t•J tedarik edi • 
lebilir. 

Tabailde balaua çocuk· 
larıma dllfilaerek, oalarm 
iatiralıaüan ........ ba .... 
clarcak ifi yapmaktu çeki
necek tek İDUD laafftll' 
etmiyorm. 

Ç. 

Baıvekilimiz Akçaabatta 
Baıtaratı bir ~e 

tık kooakler; oaaa; ııcak ıoa
lerlala, tatil llm11ıaıa caalbe
ılallea bir torla kealllleılal 
kutanmııırak , Suaootlua 
kOf .. k, 4bi•ıl•• kadar •klll
••k. Gkflıualk 98 Hftlmek 11-
UJOtlartb. 

Sıııa BatHklllabılll; bu, 
klçlklerla rablarıoıa dtrlallk· 
lerlae kadar bir laallliede laultl 
etllflal, 011110, tatlı çeJlree&a•• 
•• lltak kılblade arımık, eau. 
... ımııeuo oaala tlmuU Gül'd 
YUlflaotbrllak Jtrfade Olar. 

Kaıaetıl BatYeklUmlı Şlk· 
ıı llaraeojluuo Ak\*bata •· 
fak baıtıkları tarihi 11a1; ak· 
vaabaUılar kır••Ul blr batıra 
olarak muhafua edec:eklenlr· 

Bıı•ıkWlda .bubi• ... 
lltlr .. at katlar kalellktail ..,. 
Tnbloaa ıYClet barur• .... r •• 
Jlae blaleıce balkla h•r--" 
Ye fOlkua w11blıluı ua.
-av1u•.,ıuu. 
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Tarla ziraatı nedir ve ne 
olmalıdır 

Tarlalanmızin vaziyeti 
T ar/alarımı~ın seneden 

ıeneıe mahıul verimi asal
dı;ını, to1r11lclar11raısın Itır 
gıl 6iras daha ıeri/edijini 

6iligerııs. Tar(aJorın 40,Sıt sene 
ıvvellci ile 611ıiinlcü t1erimi 
araııntl.a hayli fark o/Ja;u. 
nu ga,Lı çi/tçilerimistlen ;. 
ıttiıora•. Onların ··Artık 
6et6erelcd lcal••dı. lopra/c. 
/ar malııa/ t1ırme:ı o/da .. ,; 
'•tlilt.lerinl tle dagagorııs. 

Dair• sese ne denir lci: 
S.11~/arımıı. dedelerimi• 

ti.aha eılciler ee 6aıünlcıler: 
laı,imb var lcanetimi•i 
nuııra •ermiıi%dir. Öteden 
6eri lflemlelceıimisde 90, 1• 

lan slraal en çok muırdır. 
A.rasimiz tl.e esasen pelc ıe
nıı de;ildir, ee gittikçe Ja. 
ral1111ılctatiır. Ba ıe6epten, 
gepılmalcta olan. mısır zi
~a•tl her 11ıl ayni tar/ada 
•/• ıdillgor. Yıi:ıleree •e11e· 
tlın ileri '- lı 6öglece tlı-
"~"' "''" ıltli•or. Falcat 6a 
g•:ıtlın topra/c/arımıs iit iti 
lcııırlaıııo 1 e r, •ıpranıgor 
malııal verme. 6ir lıal ' f e ıe· 
'!'or. Gerçi 6ir ço/c lcögle-
rımlatlı "''"' •r•uın• fa,.l. 
JI' vega 6allı hlc/a .. 
fflıulgesi elciligor ve 6ö••ı1 a 
'
·1cı g e. 
ı ı nıııır tarlı:ııının top • 

6. raıı 
ıraz 6esle11lgor. Fa/c. t 6 k.if i tl.ı;iltl.ir. 0 

a 

Ba lcadarcılcla topralct 
- .J a 

rımısı• ı•nuen 1ü11e tile.enen 
kuveeti11i i•rıılag01110 
L l • Jız, 
uıınan a arasının •Ggı/lı;ı 
öıuine ıeıem•ıiz, esle; veri
mi h•lamagız. 

O ltaltl.ı ne gapelım. 6ı. 
ralcalım d• to,ralclarımıs 
k.ııırlaısın mı ? l!cdaduıu:ıın 
•nbarlarını tlo/d11r11p taııran 
mahıal 60/la;ıına artık oetlcı 
mı edelim, F alcat maltı•/ 
601/rı;an• oıalartl.an çok 61% 

tl.a alamııoraı. Bir lca, ay• 
lılc ihtig•eımıs açıktır. Bu 
oçılclı;ı lcap~malc bize ne 
lcadar tas/aya mal olmuşta. 
Yigece;i111iı bir miktar ,..,. 
ııra lca"•ımalc için, bir kaç 
sene Önce, ne a;,, ıart/ara 
lcatlı111tlıjımızı /aenüs anat-
111Gtl.ılc. Bi:ı tle 6iligor•ı. am
ma ne ıapa/1111. digecelcsinis 
deiil mi 7 

Gerıi t•prak/arımız az, 
nifaıamaz çolctur. Hem lcen
tl.imizi ee lıem Je hayvan· 
/arımızı 6eıleme;e mechıırus. 

Bu 6flkımdan mısır zira• 
atine sarıltlılc ıidiyoruı, de
yip ;t,mtyini•. 

Gerektir lci düşünelim 
oe düıii,.celerimi•i tlerinltş
tirtlim, ihtigaç/arımısı boı
lt.aca karşılamak imkinı v:ır 
mı gole mıı, onu araştıralım, 

çare b•la/ım : Toprakları· 
mıs niçin veritıulen tlüşügor. 
Ona lcarıı ne gapma/ıgıı. 

Toprailarımız<la fagtlalı 
daha ne ıibi elcinler yapa 
biliriı. Ve 611 elcinl.,i. top 
ro;ı gormadan, gorıan tlü
şrirmetlın nasıl sıra/amalıgıs. 
Velhasıl elit1ti:ıtleld •r•ıi· 
ti.en lca61l ola11 i.tlftıtlegl 
en /tıdtı ve det1amlı olarak 
ne ıuretlı ••ilaya6iliriz. 

T epraklarımızın verim
den düımesinin sebebi 

ve çaresi 
•iligor•• lci elci/en lrer 

toham, dikilen her fidan 
topraitan lca••tt olır da 
ıeçını... Bir ııırt ile lci, o 
/caevet toprakta haıır olııın. 

Toprak Gırçi bir ha:ıi · 
nedir. Fakat 6ıı hazine gıl· 
larılan beri işlene i,lene 
sarsılmııtır. Aldı;ımıs ~/cin 
tl.ol••ııile 6ogantı toprfliln 
lcavoeti harcanmalctadır. 811 

lcııv•et azalmıştır. Azalma
malc lr.abil dı;ildir : Bir ta
ro/tan ot ee elcin çelcer, i
te taraftan gağmar/ar alır 
ıötüriirse artık toprtılcttı 
ne kalır İci I sıcağa icar mı 
dtıganır. 

1 oprtJ;m goralması. 'Dtl· 

rimının asa/mast stbepsl:ı 

ti.eğildir, oe ha ıebtfl/er çolctar: 
Ba11 topra/c/ar uaıen flt· 

rimsiıdir. Çıinlcü ya eslcitltıı 
beri lcafroetsisdir, vıga lcao· 
velli ilcen sonradan suların 
lesirile ••yıflamı,ıır. kaovet 
ekıp ıitmiştir. 

Veyahut çolc. kireçli veya 
çolc kızıl veya tusliıJur. Ba 
ti6i lopralclar lcaor:etli tle 
o/salar na/i/ediller. 

Hatta topra;m içintl.e, 
"lcaovet,. tlediğimis f agda/ı 
nesnelerde11 bir ilciıi hatltlin
ılen /tısla halıınıırsa gine sa· 
r•rlıdır. Bu 1J6i t•prtılclar 
ısaıtdn verimsi:ıtlir kııırtiır. 

Bunda inıanları11 lı•tosı 
golctıır. 

F alcot insanların hatası 

gıiııintien verimden lc•lan 
to,ralclar da oardır, ,,. Hll
l•r çelctar. Sı6•p : 

Toprai• lıor/Jakmalı., 
sireati igi idare edememektir. 
Bun• tla Hhep, hilıisislilctir. 

llenf a•tini bilen çif tfi, 
111relc topra;ı '" ıer•lı o 
topralcta goptı;ı :ıiraati hiç 
6lr alcıalclılc ,,,,,,.ı,ıcılc ıa· 

rette "' en /agdalı ıelcildı 
itl11r• eti.er. 

Düıii11ilecei en mühim 
ı~y. topralclarımıs111 •erimi· 
ni artırlflaldır. 

Naııl ee ne saret/ı : 
Toprajı tiibre/emılc. 

dinlendlrmelc ve 6an•n i,in 
de. elciıaleri ne6ıte almak 
icap eiler. 

llôn Riu icra dairesinden : 
Trabs&a asll1• ct1a mabk.e· Evuelce Riı:enin Tophdne 

mtsl kararı malıalluinilen olup Pir;f111ldi 
Eus: 217 mahalleı;ne T11%cu oğlu tülün in· 
K!!rar: ıgg his.r miidürıl Siilegman Tcufik 
C M. U. 651 lıane9!_•df~ kocası 1_1if if,e birlılc·k. 
Mtlll koraomı kıaı1aueı ta muso rreten mu~ım naıan ı. 

:tı Rabia ve gine ayni maltolle 
muhalif hareketten • 11000 H den ol•p l•tanbulda küçüle Mas· 
mercilerde 1azmacı Mlktat o~lu 

taf a p•ıada katip Hüıreu mah«I· 
A~aaet Ali Mnrteıı otluoun, /eıinJe icara sarıklı ıolr.aıınc• 
mllll korun•• kaauaaouo 31·2· 2J numaralı hanede Tu.cııoflrı 
59 l·lacl mıtl•elerl muclblace ı' Alinin oğlu Halim vı km Ham· 
betJlı ftra 11tır para ce111lle dlg• oe gine agni mtıhalleJ.,, 
mabkdmlJttlae Ye iki ıeme m8tl-

1 o/rıp Karıla Çıldır kögıl 6alılc 
rrısrım• müstelzimi Ef raln ksruı 

tl\'ttle Bı1brırt k1111ıaa ıQrglla 
_ .. il 1 bQ'-Q b l sıe Murat kızı Remdge oe gine 
- •H De '' • m u HHI . . • 

r .... 11 d 1 Rıunın aynı malıallesindert olup 
aın maarı ı ••11• m an a ID· 1'. L d ~ lı • ı7 d t raD%On a mum ane on n e •• 
lllak Ye yirmi beş lltaJI geçme 1 memuru Şatıroğlu Hurre'm /carısı 
••" UZIH Detrlae •alr verilen ve tucu oala Murat lc.ızı Mem· 
ll-12 Hl ınaltl hQkQm C.M.U. nune ve gine Riunin Topane 
lltl ile ıuçlu tarıflarınd111 le•· mahallesinden olup lnegöli•de 
Jlı e4llmHI Qıulıae temyiz Harıcdige mahalleıinde 111iltelıaid 

b "" 1 • 1 d i l binbaşı Ahmet Hilmi nuJind• aa .emH ~ ac ce11 a reı · . 
ala 28 3 g~~ gQo ve 1282 2415 Alı oğullarım/an Mmstafa ofa~-

. /arı Mehmet Sadık ve Ömer adıl 
llJllı llAalle, ıbtlkar IUfUn"o ve yine Ahmet Hilmi neztllnde 
ltlenmealodeo tnıll&t edeu Te tuzcu oğlu Murat Jc.ıd.rı Dürda· 
edeb11Mek olan zarırıo ajırlık ne oe Malıişe ve Zehro ve Hat. 
Ye ataflfllAlolu malıa veya temin çenin halen ikametgtihları 6iline· 
edilen ve 1tlll•11I kasdolıuaan mediğinden ilcfnen te•lifat ifası
ıayrl mublk aaeafaaho miktar na karar verilmiş oe •l•fıda 
H mıblJetl ile OlçUlecetl tat- gapılon mueme/e halclcıntla İH· 
~lk olaaan milli korunma ka· hat ya:tılmı,ıır. 

Rize Sulh Hulcak mahlctme· 
auıaa11n 5g 0011 •atldHlnde 
iOıterllmeılne Ye ıatılao 111aha 
ıtef kilodan ibaret olmasına ve 
tımln edilen bakıız menfaatıa 

sindıa verilen 19 lc.4n•niıanl 1921 
tarih ve eşas 927 161 le.arar 11 
••maralı iltinda JO%ılt 6ulrına• 
Rize11in Tophane malı:ıllesinden 

mlktarıoa ve ıerlde 11tılan kııh- Tazcu olullamıden H11sara ollu 
Teala f11l111aıa mevcudiyeti 
teaıtlt ıdll•••it Ol•HIH ve 
UatlkArıa 1111bl1etl bıkımıadao 

natımıt derHesltle •tir olma
m111aa ıore bu clbatler Hzııra 
ılıa•ak111ıa temla dilen i•Jrl 
•ublk •enfaalia •lktır ve mı
bl11t itibarile bıflf deollıcek 

derec•d• ıorıllmeôltiodell bah· 
ılle blrlHI fıkra He s.çluya ce
u tarl•l JOIHı old11tuadın 
ıtıllıllı ~ufarak iade eıilllmeıl 
1llerlae b11auo kararına uyula 
rak Tlcabea icra kılınan açık 

dUltllH IODUDdl : 

Maıaaıa Abmıl Ali mlrte· 
u oııaaua, kıbnala ~eber ki· 
olHaa ıes karut aatao rı1ıtı 
teıblt ohıat1uı11 ilıhle 586 ku· 
ru .. 11ba ıltlıtı bet kllo kab-

Ye4•• dOrt klloıua•• beher ki
losunu 650 kurottan aattatı. 
•••kH 16-12 9U ııallı karar 
dı ıııterilea tl•lall ile 11bit 
oldut111dan n tıbıı 111ulırık 

71pılaa tlaHtillıtla, mıbkemece 

te•la etlllea 1ı1rl ••hllı.: •e•· 
faat bıflf ıorDltlDtlnden bere 

kellae •JH •illi kor anma ka 
n11auaUD 11·1 H 69·2 llCI ••ti· 
tlelerl bikl•lerlnt tHfikan eı . 

Süleyma11 ve Murat le.erimeleri 
Dürtiane Mahişe, Sehra, Hatçe 
ve Hasan kızı Rabiao ue Ali 
otla Halim ve lc.ızı Hamdi6e oe 
Efrail lcaruı v• Murat lcızı Ram. 
%ife ve Şatır ojla Hurrem le.arı· 
ır ve Murat kızı memnane oc 
Ali oğull•rından Mu,tafa ofa/. 
lerı Mehmet Sadık vı Ö•er adil 
cıe ölu Abd•lhalim oğla Şabana 
ail Rizenin tophane mahallHi11· 
de dalgan meufciinılc lcain ve 
Tap• .icili•in Kcinunlıvoel !926 
dalmisinfie 122, J2J, 1'1.4, 12S na· 
maralı i"Jri menkullerin tahi· 
mi kabil olmadıfından ıatılartık 
bedellerin hisıedarlara hisseleri 
,.:,betinde takıimirıe le.arar veril· 
miş ve şatııında icra daireıiıtd• 
gapılm~sı tasrih edilmlı olfi11fun• 

•Jan iı bu ilan hükmüne RÖr• 
hisıedarlardıın Süleım.,, tuzcrı 

tarafırıdan mukıir iluml icraıa 
kogaralc gagrimenkallarıa irılmn· 
dulu Mahallere giderek oaal*d 
ve lcigmet tak.dirini istemıd i•«· 
rfne 3 - 9 - 942 tarinindc maltal
lintle tidilmiş ua%İget msamele· 
ıiraJe y•pıları ehliuulc.uf md.rife· 
ligi• kiymet takdirinJe arazilerin 
şimal ve şarlc. lcıımında bir kısım 
•r11Sinin JOI« il•t1esi ve portakal 
baeçeıi11delc.i porlak11lları lcarrıma· 
ıı dolagiıigle kaldmlmıı oc ha-. mu/atacı•. Onların ••manı 

ıeniıli, tlarlılt golctu. ft~İn 
mele lcol•gdı. Buıin, sene/ile 
mısırı1r1ısı liç beş tiekarlılc 
bir tar/atl.aa almalc mecbu 
rigıtindıgb. Ama bi:ı onu 

r==--=;;;;;;;===========~========I il lira ığlr para cHHlle mıh·~ 
kQmlJetlH H Jtdl ı•• mUd 
tletle tııpıe kooul111111na ve 

le• Sülegman tuac:u l•r•f ıntla11 
ıetiştirilmiı •n iki manc ali11a 

YENIYOL 
Haftada iki defa 

Sılı, Cuma günleri çıkar 
Umamt aeırtyatı idare eden 

Bekir Sikiiti Kulakıızoilu 
Yıllığı ( 550) 

Altı aylaiı 300 kuruıtur 
Ru•I iliDlına aatarı ı 

5 kuruıtur 

Gilnii geçen sayılar 
25 kuruıtur 

lıan mOnderecatandao 
meauUyet kftbul edllmeı 

1 Dero edllae1en yazılar 
lıde edllmes 

C. H. P. Kongreleri 
Pazarkapu Kendi binaıında 7/9/942 .. " Çarıı ., ,, 8/9/942 

" 
,, 

Yal11emtt 
" 

,, 9/9/942 ,, ,, 
Katalı.meydan ' 10/9/942 ,, ,, 

" 
,, 

lımetpaıa Parti binaıında 11/9/942 .. .. 
EıkJbiıar 12/9/942 
Er doğdu . ' '• ,, .. 

13/9/942 
Bahçecik 

,, .. ,, 
" 14/9/942 

Yeaicuma 
.. ,. .. .. 
" ,, 15/9/942 ,, 

" 

D 

Yeni mücellit evi 
Uıa• sokak Yenigol mQtbaası ganmtla açılmıştır. 

lıer tiirlj defter, kitap v• ıalrri en lcııa /,;, .sa"'"" 
ı,ındı Netiflirir. 

oo bet ına t1nk.k11111110 bp•· 
t1lm11ıaa H bu mtddet 111rfıudı 

maHuaua icrayı ticaret Ilı mea' 
la• ve 83 Hl mıd•e moclblncı 
•asrafl suçluya alt olmak n 
yirmi beş lirayı aeçmeaık Qı· 

re bOkmQa bulaaaıının neırine, 
barç tarifeıl kaaununan 60 4 
set mıtlcleal mucibince 500 ku· 
raş mıilkeme hare ile 500 k11· 
ruş boıma barcıoıa mabk.Qm-
dan ıhamıııaa talep veçblle te 
temyizi ka'-11 olmak Qıere ka-

rar nrUeret 14 -' 942 tariattode 
C.M.U. m11avlal RQçbaa Kutea· 
~in IHıar old1ı1ğn halde maıau• 
H ıaQdafltaln Jlılerlae kartı 
açık olarak aalatlldı. !4-4-942 

S.H. Alır ceza aıaaı 
Necati Arat (57'47) 

KAtlp 
Hı1•tlMkat 

kadar portakal bahçesinde me•. 
cut olduju an laıılan iıba i"!Jr i 
•enkullardan 125 numaralı tar. 
lanın ilamda 500 lira ilcc11 hain 
JOO lira ve 122 numaralı porta· 
kal bahçe•inc ilamcl• 1000 lira 
lc.lgmet ~onulınuı iıede vaalqct 
eınasinda yapılan taktiri k.ıg•••· 
te 500 lira .e 124 nmmiıralı lıa· 
ne arıeıinr ilamda olJrıl• ıiii 
150 uc 123 numaralı murahaJım 
hane arsası maaboh~ ıine ilam • 
da yazılılıfı gibi 250 lira ehli.u
kuf ler mflrifetile kigmet İı:.onal· 

muı ue ba mallar bilcilıcre icra 
dairesinde açık artırma ile ıatı-
larak bedelleri hissedarları rea 
hisseleri aisbetinde takıim etlile
ceğinde11 iş bu m•amclege o• ila· 
ma le.arşı her kimin itira•ı varsa 
iftira tarihir.dcn itibare11 bir ag 
içinde dairemıiae müracastla bil· 
Jiımelıri aksi lıaltle gagri111e11• 
lculların ıalışı cihetin• gitiilecefi 
bütin lıineılarlara tcblijtıl ma• 
kamına lcaim o/.,alc ücre ilaMll 
tebllf olcı11ar, 
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B~~z,.,~??~! L.. Satın Alnıa Komisyonu ilfınları 
+&s~ w -- ... 

yatlar verdirilerek 108 tank 
tabrip edilmiştir. Uçakları 
mız ıebir ve civarına gün· 
düzve gece akınlar yapmış 
volganın doğusundaki uça.k 
meydanları bombalanmıştır. 
Moıkovanın şimal batısın· 

d.a uçak meydanları ve te 
aııler ve iaşe kolları t . r csı 
r ı sur1:tde boaıbalanmıştır 
La d o g a n ı n cenubunda 
~usl~ın üıeaddit bucumiarı 
p~ıkutillaıüı ve dü,man çok 
a1rır kayıplara uğramışlar 
dar. Karşı bucumlarla kuşa 
talan Ruı kuvveti . . b 
_.ı·ı . . erı ım a 
çuı mııtır. 

Açık eksiltme ile kuru sogan alınacak 
Trabaon Sa. 111. Kom. reisliğinden: 

- Açık llkslıtme ill' 18 too K.uru Sn~an utın alırnıcaktır. 
2 - Mutı mnıen bedeli S.t!OO lira ilk teminatı 405 liradır. 
3 - Ev 8f ko~ordualıo bntUn g3rnizonlımnd ı vardı". 

- Ekc.llt esl 7 E.yJ(\t 942 paıartol gQoll saat l l d.tdır. 
mi 6 isteklilerin belli gl\n ve snattu Trabzon satmalma ko 

syoı.una mtırac tıarı . 236 4-4 
~ 

Şose inşaat eksiltmeni 
Vilôyet daimi encümeninden: 

Madde: 1- Eksilt« eye konan iş: Trr.:bzon - Sur mene 
ınblJ yolunun 33 -500 ıla ~6 l-'>14 inci kllometreıeri ara8anda 
~~~~7~181:a (15) kuruşluk An;h mıblyesfnde 714 30 metrelik 

ını Jeulclen lnşıınsı 

Madde: 2- Bu işe all şertn&me ve evrak şunlsrdır. llô" A- Eksfltme şnrtnomesi 
• Tdra&ıota asliJe ceza rrıalık•. B- Mukav'-'le proieıl 

me11n ın .. C - B11yıod1rlık işleri genel fartoamesl 

Kopah zarf usulü ile sığır veya 
koyun eti alınacak 

Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 
1 - Kııpalııarf us.ille 50 t'>n koyun HJ• AIQU eti ekalllmeJ• 

konmuştur. 
:.? - !Coyua etlola Mubıameo bedeli 57000 llrı ilk. teıaloa· 

tı 4275 liradır. Sıjtır etlala muhammen bedeli 80000 lira ilk 
temlcııh 2260 liradır. 

3 - E• of Kolordunun bQlQn gaınlıonlarnula vrrdır. 

4 - Ektılltme.si 17 Eyltl\ 9-42 Perşembe ilDtl ıaat 10 dedir 
& - 1ıteklileıia belll gQa H saatta kloua•n 3'l. maddeıln· 

da tarif edlldiji veçhlle h111rla1acakları teklif 111ektuplaru11 ek· 
•llt•e saatfodea bir uıl enel T11bıoa satıoalmu koml17onuo11 
tfl'fdl etmeleri. 480 S-4 

Enstitü ve akşam sanat okuluna 
talebe kaydına başlandı 

Eıat: 378 D - Arzani tulani maktalaT ve laklb cedYellerl Enstitü ve akşam san 'at olculu talebe ka'lit ve ka· 
Karar: ~5l E- S rldOpıi keşif cedTell bul muamelesine 21-8-942 Pazartesi gününden ltibaret1 

Kız Enstitüsü Müdürlüğüaden : 

c !\f.U . 699 Narıı mOdO 10 lateklilr,ıio hu işe ait keşlt doıyHını Tıabıon ba~'anmı~tır. 
r tUnden lstıyerek görebilirler .,,,, .,, 

Dllkkaı:ıın.aa tuı şeku Madde: 3- Ekıillmfl: 23-9-942 t ırlblne teaadnr edea 7- Kayıt şeraiti: Enstitü kısmı birinci $lmf için cut oJduıı. b 1 ev. Çarş b 
b 50 8 dt satıştan imli- cuaı:::ndı gOoo ıı:ı8t 15 de Trabzon HOkilmet kooıtı Daimi En· ilk okul ve özel dördüncü smlf için orta okul diploma· 

a e1ledftl lddlaslle m e Y8pılacaktu. I 4 5 6 b d 6 dı ~ f l lc 
Akcaabıtıo tıletınhJa k""Uıı~nd~o Madde· 4 Ek 

11 
lari e , X e a mda a et ı otoğra , sağ ı . çiçek ~şısı) 

olap T b v.J .. .-n M ıdel .. : - 8 lme knp h zer! uıuli1le yapllacaktır. ve Nüfus kaatlarlle birlikde. . 
ra ıoo ErdoğJ '" ö i':ll llt k.lll l 

ltalnde oturan ve balı'-u mahal- (lO:l5 -6) ıİ - 1 meye glreblhaek. için iste er n 2- Akşam kısmma kayıt olunacak talebe içinde 
da bakk:oll k "' pazarın. dı • b., k rıı muTakkat teminat mek.lup veya mbkbuz ve bun· 

/ 
l _1 1 (A) (B'' I l 

F 1 Yapıu Oaınan ve koo aş a ışaQıdekl veslk•lı rrnı kepılı ıarflarla usuli nçhile i k oku uip oması veya ve ı kurs arı vesika arı 
atmıdau doğıaıt 316 d fması ıaz111dır T b l çiçek a~ısı nüfus kaetlırt birlikte olmak üzrre her gün Muıtıırı KıllııJcl hak'" dOılu lu ,e,.ik · ra ı ın vi'S.yetlııde btı ı, için "lıomıt eni 1•t ~ 

aut 1 1 "ıo ıı meş. 881 18 l942 aıali 1ılıon ait ticaret odaıı v~ılkaaı saat (9) d1Jn saat (11) ye kadar okula müracaatları. 
icra ~çl ar kınuouna tevfikan le K~a:da: 6-. Ehliyet vesikası talebinde bulunanlar lha· Her iki kı•ma kayıt olunacak talebelerden mali 
nunda :

1 

ıoan açık duruşDJa so lerdi 
0 

8ndeo llç gün evvel istida ile villyete mOucaat edeoek· t1aziyetleri müsait olmwanların ihtiyaç/anda okul id11re· 
M110110 Mu t r me r. ı u z mao ıarfında vesika tıleblade bulua••1ınlar ekıllt· since temin edileceği ilan olunur. 2-3 

dikta sa • Kelı)cımn J'O ı remlyeceklerdlr. ı------------------------ıuaaı toı ıek Medde: 7 T k 
OhluQu bald er mevcut de Y 1 - e lif mektupları 1ukarıda 3 Oncll madde 
dllkkloı111 ı:ııp ~~·94~ gOoQ tek ~: 1

1 
saatıon 1 saat evveline kadar enoUmende teşekkOI ede 

Jın Ferit ço t şe tr iste Mn:d:~ona getirilerek mekbuı mukabilinde nrllec~ktir. Halkın nazarı dikkatine 
ıatmakt i cu 

1 
yoktur dlyerc·k tıocu madd 8 - Poab ile gönderilecek mektupların l!ihayet 3 

det ve :~ IBtltta eylediği; ŞElbıı rın mOhQ e de ya_ııtı saatu kadar gıl•l• olmaları ve dış ıarfla· Belediye intihap encümeninden: 
klnıntaa a. 

11;llnetlctılnde dllk olacıık t r b mb umu ıle IJice kopablmış olmau IAlım gelir- Postada 
landut11na d l o toı şeker bu. ea Drler kabul edilemez. 2 -4 1 B I d k ,J :u;: I ~J l . 
kaıı mıı • r olaa zabıt vıra. - 11 e iye anunanun .;o., re ~.,, c mauu.e ert· 
••thır. Dderecata ile ıabit 01 T • • k . ne tevfıkan 1942 yılı dördüncü devre beleaiye intih1Jbına 

Her D k ur parası kıymetini koruma esas olmak üzre beledigece hazır/anan müntehip defter-
D1dıı •ev~ut·~:r ;uçtu, dllkkt. 12 numarar k k k lerl tetkik ve tastilc edilerek 8 Eylül 942 tarihiaden iti~ 
toz fl\kerl bbvecl ~o bHOO gram J - Türki 'd 

1 
. ararn~meye el ar~r .. baren tadil günleri hariç olmak üzre 14 Eylül 942 Pa-

Mııtar .. Tamıı e ınet Yuı km h ye en 1 ~ra' edı ecek ma /ara aıt vesaı zartesi günü alcş&mına kadar •ltı gün rnüddetle askı1• 
•ilanı 1atm1t ·,:e b Miraç Alp. zarfı~;ac::ı1t . 'la~ıldığı tarihten itibaren azami sekiz gün konulmuctur. 
•ıt olu e4lellola el d 'uıkı9e de b · b k t h ·ı · · t d'/ .,, ı. P tek.erleri bllalı • buridir " an aya. a sı ıçtn e'I 1 mec. 2 - Defterlerin bir nüshası belediue kapusuna Ola. Oldukları are ala. ~ • 
Jan '' mOda~~a IQQdAfaıteo b0. ı le 2 - Btrinci maddede sötü geçen vesaikı alan ban· diğeri Ortalıisarda hükumet konağı önünde te üçüncüsü 
ikame edilip dlnı!:bldi ııfatııe n ~llJr, b'! vesaikı tevdi ettikleı i harir teki bankanın ismi· de çar şu camii kapısına asılmı~ttr. 
lı1h Meıı en lllu11ıaı 1

' ~esaılc bar,;· · ~ 3 6 ,_, f, l b. ··c1ı,,_, ,__ • b / d' t met, lılu•tara, W ith 11 
1111nı, Türlcıge'deki ihracatçı ve hariçteki - •yuan az a ır mu uetten ucrı e e ıy6 

J~t·::ıuoun bu mftdara:au~r~ç. , 0 : /'mm isimlerini, ihracatm serbest dövizle kliring hudutlart dahilinde ikamet etmekte olup kanunen inti-
luuma~~.~ktı1de Şehadette b: he ıg e veıa hususi takas suretivle yapıldığmı ~österir hap hakkım haiz olanlardan, defterlerde iılmlerl yazılı 

ıe erde ın r aym onu . , l k l l 
batlet Jekcıiaerln flıiar fe tanzim d 1 ncu,. Yirminci ve sonuncu giinü itibariyle o mıyanların. yanltş reya mü errer ga~ı mıı o 11nlarm 
1• &lbl C\l•ının.: rn~ballr Oldu. ikinc:ı 1 e '-m!ş bır c~tveli, bu tarihleri takibedelf azami askı gününün sonu olan 14 Eriül 9'2 p•zartesi günü 

'm~'c
11t I& kilo aoo Okkaotıda mn eu s gkununde Türkiye Cumhuriyet Mer/(ez bankası· ıaat 18 ze kadar her gün encümene mürat:•at/11 itiraz 

e"'erlı •J 1 tram toı ya ın şube · .. 8 w h ı~ . d b "h ıatılar k n ıconde nç ş h zim edecek' . b sme gondereceklerdir. ankalann tan- I etmege ak/art o uugun a11 u t•n ten sonra yapılacak 
de ah:m paralıırı vertıdıtı aha~' memleket u:/,1 ~ cetveJ/erde vesaik, malın gönderildiği itirazların kabul olunamıgacağı saym hemşehrilere ilan 
ke1a,ce '°''' olınuı h ıı "' b 3-Tt k~,,~ e ay11 ayn tasnif edilerek gösterilecelcttr olunur. ,_2 
bersber ~:!:1°1 1 naı r olmakta üzeıinden uyı ıyeldelr.J bankalar.2 ci maddede yazılı vesaik --- ---

k •p •atıı. ık· aptık a,.,' h . ·ı · M . . . al k f6 erin ana IJrı t iŞ Ol D tncı maddect ~ Sıtatı ve muhtemel tenzı Bil, keza uezzın ınaca 
ruaa TeJa kapJ&ra ~rtJ4 k&tıt a. rıtet Merkeı. be YlJzıll tari'11er itıbariyle, Türkiye Cumhu- .. . 
lınmıo b11hıoına11 ı onulup tak 4 ankasmın en yakın şubesine bildireceklerdir Vakıflar mudürlüğilnden : 
'' 11raaa °"P edeceıı d . -il ) Türk· 'd . - c 
lea 84 

8 Detlces1ıade el• ne erdıkleri ves .k ıye ekı b•nkalar harice tahsile gön· Munhal bulunarı maa tahsisat l.1 lira aylıklı Ta· 
~lr çuw k1tıo 800 &tam ,:kedll henüz bedel ~ı ten, bu kararnamenin neşri tarihinde bakhane camii müezzin ve kayyımlığtna matlup evsafı 

• içinde e-r' içi ını tahsıl t ,_, z 
bılundıtan topt n olırak n ayrı ayrı Yeka e mru!k eri kısmı. her memleket haiz birisi tayin olunacakttr. 
tekerta aata~ töre 111 Ycut bu Curnhurty t M k n olarak yirmi gün zarfmda Türkiye Bu vazifeye iıtt.kli ol•nlartn 21 Eylül ~12 pazar-
tlıkt ıuçhınun :a~ dutu YOhıo. recekl~rd/r er. ez bankası umum müdürlüğüne bildi tesl günü saat 15 de vakıfl•r idaresinde müteşekkil ko· 
dıtıa 0 bi ıfaıısı v rnQ b ) V . . l · · 
k t llerloln şeb d · sizin dı esa/k1111. Türk/ 'd bl b k t . t k mısgon huzuule yapı ac11k ımtıhanda haztr bulunmak 
•nıtt husuıun h 1ııt1 rl ş rnem/eJc, ti ge e r an ayı avsıt e me · _ 1 . d k' .. b ki ., b" l'k k f. -

mıetır. 8 •dlm olrnna ıhracatçıl . e ere göndermı~ bulunan Türkiye'deki uzere e lerm e ı mus et evra llrtıe tr ı te va ı /ar mu-
8 ardahı(a)f .,, d-ı-··· - tl ·1ı· l u lllbırlıt ın ınnıa t ıkrasincla istenilen malumatı uirmi ur ugune muracaa arı ı an o unlJr. 

K.ttlı1cın10· d ıııun Must r. b eştlt eden Ye - ~-... ===-===~=·===-'&-..=====~""""'...-
ker mevc~t Dkkaoında toı şe uıunıın ~:1 kllo 80o emanette M.U. munlai Cevdet Sukb bu· gün zarfmda _T. C. Merkez Bankas~ umum müdürlüğüad_ 
tao lmtiba o:du1ıa tılde ••lıt şekerin ınllıaıtereılo gram toz ııuııe suçluya açık olarak lef- bild1Teceklerd1r. 11/lkadarl•r hcnuz tahsil edemed,klerı 
l'lodın ha:Jkedltt •abıt Oldu. mtt•dde •ıclbioce ke::,• 63 nci bla kılındı 21 7 9U mebaliğden, 7 ürk/ye Cumhuriyet merkez bankasmda 
ı. 8 

etine u tı lkten ıo kat1yıt H ki 506 k kli · h / · l a.orunma kanunu Jan nıtıu 11110 ora bQk111Qa b 1 ı m : hususi ta as veya rtng esap arma yatan mıkt•r arı 
a ' acı Dlajcıeı rıD:n 32 Te 59 tıl•a ••ırlne '' dlkk&oın: laa Y. Cemli Bllmıın ayrtcll göster~cek/erdir. 
lev ikan ti ş Ura ,!koıaıerı e '''"•~~· dbılr olan bakam •bpa Katip c - Bankalar ile ihracatçılar ( 11) ve (b) fı/cralarur· 
ı ıUı m hkQ •• r P•ra o 1 

11 llJQk b rı u Ba1all Ayk ç . ı. .
1 

,,._ 
,.11 nıl1et1 e , 0 arak dikkaoı ar erle 1111• 

8 da yazılı vesaıka ma11sube11 ıapacakları tahsı attaa ı ur-
.. tıı n DlOddelle dUkklou:n kJe~ı 1•rlne J•P•tt

0

1

10

1 
KGıe Çarpaq 

1'emJlı edilmeyerek 29 1• kiye Cumhurlget merkez bank•sı umum müdürlüğünü 
maaııa Ye a apı. kur rı lllaıın 942 tariblnde katileten ve 11lı- k . dı . edı l ıı 

da Utar tt • Mitadet lllfın d uı •aıııre119 bar 
8 ve 200 1110 •Jnl buluean işbu b ükOm bu ban ~nm şube/um en temtn ecekleıl matbua ar 

• tı aıeıı'iıt ,, 11~ " 0 taballioe teoı 11ıaın ıooın lnfaı edil ı.. muntazaman haberdar edece/elerdir. 
ro lll k J ıl llıe aıe ... Qıa.re lk i ıQrellle 

a Dıtrt karar ,, U bl1 ol birlikte C MOddelumumillQlae 5 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
r erek C. ıunuldu. s.s 942 6 lıbu kır•rın ü:r•sı11a Maliye Vekili memuıtlur. 


