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Sayı 2894 

.-.- - -- Dite; maddelerde de yolsuzlu~lar mı VH? ii inin bir tavzihi 
ı
: Sanat olculumaı:q~ in- ·~ ::./ ' 
1.a•~nı aa;tıyacak lıer hamlt gi d d ~ 
hcJlt.Canla belc/i_for "e ;.ı, s· ' d ki Ö... ur 1 15-5-9'.12 glla \I" 2S89 sa h1T1dırn h~hrl:ıtı(d•ğı hıtfüe dill· kazrncgı flUTQcak /crıtsa/ dı ızım yoz 1 arımız gru 1 1 YIİJ ğ~z:.t~nizfA) bfrlf1Cf SAhffe· femef('.?ek JlRÇ!T!ek istedfklfrj 

~ haran.J/e ukma/c istiyoruz. T hk'k t E . t Ml·d .. ı··.ıt..ünce idare edi\uıiş sindi mue~su ve fect bir b11(1~- sırnıh ağ,..çlıırın hlrbltlnc!e.n ııv. 
!..... ; a ı a ı mmye ı ur U2S . • • se başlıkla Sürmene mubru·rfrı- rı' nusı rızerine muvu Dtilıırhıl 

Devletin ıe·=-.•, bı'r pro·:~ olan mısırla beraber dig" er tevzı maddelerının de t~nlz l rştıodılll göııdt:rJlip Dt'fl• goybed~r6k der A} e dOşH1klf rl 
,.. • v~ b h'l klztn blttıkinı-; sa.rll.ı· ranafa .t•lıakkukaa ralııbaı, t hk"k t lkt• t" Mu··dfirü ınamur edıldi. . reı:U•e.n. Jazıfın ı:>o kıgmı _yap k b ı k 

~ T e a l a Jlla • IS• a • •• • • • tırıtae lt: tklkUt YQ tııhk:tktfta !rDafŞ.tfrO, ğu dtı l~ll t< h kb.ık tot Sanat oıc._,ffatrıbclan bı'..;.ı·b k 
... Mısır tevzi ışlerındekı mısır suıısbmalı v gere naurırn ukı'i mutabık ve ha- '} u " ,_ r t #, 

de, TraLzoau~uzda kurula .. d oJ J ki 'dd" .... 
1 

1 v - .. , ,,~ bln vr a euen-yolıuıluklar hakkında yaz. tevzun e y suz u ar ı ıa Jdketa mutaf~ o madığıadoo lerlo ces -u •rJ krnb'llıırı 
5 

r~r caiuu bi• k•ç ı~man evveJ .ı:.. dd ı 11 "· b t k 42 i 1 

uym111 ve ıevin1Diftik. >'•Pılmalı ıuretile ortaya kmd;)ki tahki.n:nta Vilayet ıiıQleP.klp maddeletlue tevUkao Hnsan Cebi lımıflarnıd ın her· 
d dıjımız yaııları:Ja QJQbalağa edilen ülger ma er oaK.· ı .oıt °'· ıuumunıuı ~c ve v~ S her K r i lsmail l'm.ir, 

.. Yurdun, yarinki çehre ... J M k .M k Akr t ilk fık.ıııcek ıınsbaaızıu ayni s11 nedense zahctriyrı h ber v. rll· ıın il ı d m~zzaın yekunlar ahlmıı • amıl'ca ınta & ısa hlf .ıtr.u:ıe ay,ııi punto bıut!arie rnt dı>n köırleri nlan kuucıravn 
b ~ ıı lir• c e k olaa d""ildir. Gerek bundan son· Müdürü Kadri Çakar re'aen l•bu J"ııaııın ıyneo Deirlvl I gölü· Olmoş' V'• lwa~a t• hslldsn u y i k • a D a t Ye -· v ~ 

ı-aki tabkjkat v e gerek memur -edilmiştir. Ye hilafı vakı ınu yuılmasumı HUse_yfıl IliHM<td 
1 

bfrir:iıl muh-Y~pı plö,ıu,aın tatbikatında, 11dli takibatla .... ,d ... a Çl ı.ır ••Ç olı~~··.•n bu r•.zıyı Y• im lkHı üzerın k•yflyet, ••. v~cutlarına ıiddetle ihtiyaç k h k'k lbette y d 1 ı:to rnuh'.lrrırıoııe tebııaını n k1:1dan l..ıır gOa ro rıı ~11n1 B. 5 bı11cdeceiimiz, (••natkarlaı acak olan a l aJ: e l o r t m seven er 1 g,-tıeten!zin d\t taınık Ye tet1'1k 9U tarUıiode Ahmet og- u Şnk:. 
ve tekıiiıiyenler) ıiimresini ki mevzuu aydıolatmıf o a 1 edilıne.1.12lıln bu 'kabil hakikat& ru ş:şınan tualıt.d8n merkl'z 
yaratmak iizre .xd..... aJaa cakfır. ' cemiyetinin mutıııbık o'maya'a yıızıları net kıır"kOluoa bliber Verilmiş ve 

" ..... E · t -d~ i'".... t retmenoeairıl iıtertm. Jandarma hadise ın•halllne aa-
bu okulların, bu ıünkü ah- mnıye mu ur ugu a· b 1 · ı r Bir suo Ue alakuı ol xe~'t l'l .ıckle berabsr kay~iyetl 
val ve ıutJar• raimea, u. r~fındau ~apılmış oJ~n tah O O ~ U ma1Jltı SU.rmeı:ıe &QIIU bakimi r por He SQrmene C M. U~u-
mumi muvaıeaeden anilyon.- kıkat aşagı yukan bır aylak yardım sev.,.ııler cemiyeti tarafıJJdl\u yapı an tııbk.ik ıt •• n:ıtıf~ioe l>füilrmiş, vni1 dti ba-
tarca lira: a,nhbak auretı'le zamana münhasırdır. Buka H d taazi n edileu ıabıt varak11ısı ve nra <J >!ay.sile J ndar.4\ı. ve Be 

dar zamanda da ancak 22 meufaatin~, 6 ıazirao a bl'iklİ.'.Bflt lleklmi tııratfııtlan •e· hıdiyece o gQq b .Yfıın tedıırfk ınıa ie teaiıleriae "•htıl 
1 

- · d - b ı d'I 
k l • ton aüiiatimal edılebilü-. veri cegt i yaz lgım z, a o 'ti eı 9 -.ıi~94l ı4ııtbll rapor e ı "ıneyıp )'tıyıı olsrHk g,dUme· ma~ı, o al ara •erilen Önelııi 1:1 • • • • • . • • • ve gece eğlencesi, sıcakla ll• •••YJQI .,. •• tuoora kl>JG• sl •ıışü•ülnıoı lsede ••ktın &•· belutaıekt•d;,, alhukı bızım lflttitı'DlllO rın birdenbire g fıı;ıesi h,.aao den ~•leli otullarıodMD Ali 0J. clkmesl h"sebile eı teal .. r.I ~u okullarla, aıırlardan- göre süiistimai edı.len mısır . . . ma.n oeıu H~uo ve kısı zıuetin 9 5 94~ glloQ ~le ssabııh c~rgu 

berı kaıma ıeıi İfidiJını· ·n yiiz yetmi• tonda <la kalmı· bile, sahd ga:ıınosunda ve sure•t verııtıım ArBk:1ı Ç:uoısm biUdtnl ve hilkQınct d •lrto u te. 
Anadohımuıda Cu-h .Y· YEicaktır. rilm k i! "'\ 13 H ziıı;ın 242 dısn lW1ler'in0 öOam~ıtte olduk· darit c~ılen hı::ın1ni~: ta irndis~ 
l' ' - Utıye- J C t · - ·· ~fil a da lllflballıne gltmişler(iır. Cıznııze-ıa yapıcılılı, Yarabcılık f evzi edilen diju mad u~.-r ~ıı _gu.nu _. Dlff alll ei~il ok."QçUlt d•r• Uıerlu- 1t rt orada bulııut8dıkltırı vo ko· 
•ıfltrmdan hamle a' Yb~- cickr. il:ıeriade de yoJauzluk· t-.Jıır edilauştll'. :da .btrfil~ae elıJl lkl •taçtan yq rac+1 lıenn•'m denılen ııuıvlrlda 
bir m•-·- · •an an lar oldaiu iddi,Aan vardır Valimiz Salim Gündayın Jtılmıt bır köpıUcieo, aıeçmekte cenazf'lrrla a~ı ile g~Utllmekte -1&&eyı, Y&r•ı11t1ı. ·a . • . . . lKeu tığ ıç!.ım:ı b1rtı,1·4aa~n •Y· Old ğ ö üt 

11 
bi.ki t 

kifi bu~·-·~ .... Piroıçı.· . Haber aldığumz .. göre gerek hımayelerınde verilecek olan lms 1 n•uo.rf"e mu V8Z"'n ı l 'ı t; u g r m " m llfil-
1 ""' b b ı · · 'b 1 rı ~ "'" " " e er 0 rı dısn muaıoneleıi yspılmıı:· ..ıı d ==--- u a o ıç.ın terb aıt a ın- b b s ,_ d d" 

1
, 

1
• ~· ıınua atma ıyiye U · "ay eaereıı.. er.,ye uşıne t:r rı. meğrukttn vefet ettikleriı:ıi mQ. ~iizele doğr,u bir y' ole~~veavlı~ let, hiç bir tedakarlıktan bl•f ve aynca, gecenin Def'· deo va .Yll~.+a YBRınurlıudan ru bıtyyin lıUkQ net bP-klml tora. 

yan Devletın, yeni ibti a • çekinmiyor· eli g~çmesini temia.enr proğ ht taşmış olso dere suları IQin rı:ıdan rflp r verılmlt w npor 
ları ceyapJaya .. -'- _,!, ç .Bunu, şu ı~ma~da, büt· rama mabaUi oyt111 çeıbilefi:~ de .-oğulmalarıoddQ Ueri aeı mQııdeıTcııtı fk.i c~st:d p hPnOz 

"«& t~ılde d d l 1 1 mlştlr. tefessub etmediklerini ve ke· kökten ve yurt miky d f"'0

1 en ayır •ıı• m:ı:: a~ ~ saz ve yerli lilrkülerle kar- 4 - ılıdlso7 -5-942 per. baveU meYJile b•şlomış olduğu 
hir iaıar 'f be . a1an a artı aıtırıyor ve ıyı şı!amaler eklcoıniftir. şHbA auau vukua geimlı. ve gOrllldnhllnü oatık \.ıulunmu"tur " •e er rliaine ha· l . ""• y • 'il' ~\rlandaııvı anlayo 1 an ıyoruz, Eğlenbe reeesuıc mabıuı mııtruk.au veNt elleo fiu zavulh -l - H ıdlsenin vukubu.:du. 

Yarıaa .. ruı. Esere geçmeden önce, 

1 

olmak üzre ucuz Yesait \e 'htıo•ı1tlıra 'ak te 11&tlam Ol· tu gOn hernedeose ıabıt.4)'1.1 btı· 
\arbıo •adadı~r ıçuıde~ dört muhtaç olduiumuz eserin d"'"'ün'nlmüi- ve sahıl gazino . maiaa bu köpı:.11 deDUun ıkl bar verllmetııı~. tın:ıka ttııbsıl· 
-4-n 

1 
mane91 yü . . k l U9 'i ağ,9 D.ıedad~n 'i&\ltllfHDel~ri Vt- durıom lluıı Ozı->rlne .bir gan 

•ull6 taııaııı • - ya.pıcııını yetı~tırme ' ma • 'd o her d·· t k' 'J'k ~in metre yulir>d• dtıol\olrnıea C Al Umumisi ve ıç, chı d" . . . .1_ • 1i ı una gı e: or rşı ı li 

-.DlarJO ıu(a Uf· zemesıoı y:gma&, verım t k · · bir lira .. t 1 1auıuclaki k.Oprüden gepmelerl s lıh Eıbl Alt)er - m ve aad · 1 l a sının ucre a ma· uır ... , olaa Tı:.-k ~ rıne Ye ~uur u bir ça ıımanın t . lunmu l Ismall Emtr. s~rer Kefeli tarlof· - Ar itası 2 ele -
um ... ı- uc mıUetinin L.d ıı emıo o ş ur. •·=~--=--==~=-·~, .. .._aclalc b' ' yoru ur. d f 1 i p 
••k6ı talii yar ~Dde naııl, s t k l' 'oı··e bu Balo adve ıy~ _ebr. azdar 1. mı'lyon deg· ı·ı Yeni suyun kat'ı· •lı'a Tiirk •nı&IDit idiıe, ana 0 u ~arı, .. tesi günün en ılı aren a- ~ 
daJ•ntaı ..... ~. ta1111ıın taliine malzemeyi vereceği cihetle ğıtılacaktır. kabl;Jeu·· yapıldı 

w•u- üterinde titiı ve ba11aa bu 100 milyon ' 
Bu •ıra e11 luamaldıj'ımızı zaruri kılıyor. • ~ -

tartlar iri~d d 
11~ llliiaait 1 ·ı · h 

., • e ahı 0q. Ve hiç bir mani ve hail tanı- ngı iZ OVQ 
çı llledeQ. 111,U.lc b' 'ge- madao sür'atle inıasına 
rıya lllÜQcer 1 il' b.,... h .. uml 

Oıacaktır i(.a.yrc.t V1; m..,..i&litdmhi tek UC QF] 
Jtıtı iaıarlık · • aif eyliyeceaimiz bir konu 

tepraklaruıd•kı · ••Perator .ve gözden uı.ak tu.m,yaca-
yiraaj Yıllık blr (

1!1
' ıervet~ gv ımız önemh bir İf halinde 

•e kil ~llllara) ya 
Batıyıo~e~elerce uzayarak karşımıza dikiJiyor. 

0 &•Y• Gı K M kt p . . . t ·ı ıeye ~I • Deyı u e c ıçın ıa enı en 
rına de1a1c•Y~D demiryoUa araa üzuinde bazı formül· 

H ntulabrlir mi ? lerio tekemmül ettirileınemiş 
~r f eje rataı 1 . . f ·ı 

lanlara '•iın en, yapı o maaı, ıııa iı safhasına 
'I i il. e en, v a t a * intikalini geri bırakmaktadır, 

••aat.. G d inıa .istiyo~ B ıatıyor, eçea zamaun tğH. geçen 
kat tedbiri~· :e·v~I •ovak güoüa ve saatin biz.im içia, 
t db. 1 ıı ' lcöld& yurd için bir kayip oJduii-uı>a e ır erle ve ~tin ve • 
ramlırlatla cevı Prog- ıüphe >oktur. 
cektir P •erite Bu bakımdan SiDat oku . 

Y~rlllki Tüık )Utd 
J;Deıut ıreh . . unua 

. . • reauu, oıeıut .G&il
letın ıhtiJ-&çkaruaa 
rnıa 6 ' arauıa. 

lumu2un İu41UIDl saz•ıyacak 
h r bamLyi heyecanla b k. 
Hyor ve ilk kazmayı vura· 
cak kutaal eli hararetle sık-g re fen ve güle~ ıör. 

mek ve ıöıtermek ıçio Dev. mak iıti1oruz . 
ÇULHA 

Berliq 4 ( a. a. ) 
lagUiz tayyarel~i dün gece 
batı Almanyanın muhtelif 
yerlerine itıfüak ve yangııı 
bombaları atmıştır. Mesken 
ve ticaret,mahaUeı iade ba«ı 
lıasar~t Q1Dlliftur. Şimdjy• 
kadar gelen babe:rlere göre 
lngiliz bomba tayyarelerinin 
10 i düşiirülmüştür. 

.., -
318 e karşı 

51 uçak. 
Bedin 4 ( a. a. ) ~ 

21 mayıstan 2 hazirana ka
dar logiliı bav~ kuvvetleri 
318 uçak gaip etmişlerdir. 
Ayni devre içinde yalnız 51 
tayyare gaip ettik. 

Geçen sayımızda T&rki 

ye ile Almanya arasında bir 

kredi anlaşmaaı yapıldığını 
yazmııttk. Yapılan bu an 
Jaşma yüz milyon markhk 

olduğu halde tertip sehvi 

olarak bir milyon diye çık 

mışhr. Tashih ederiz, 

-~4'1.:.--

Pirinç 
Tevziatı 
Evvelce geldiğıni bıldir-

chğimiı 50 ton pirincin tev· 

z.~tına, bugüadt:n itibaren 

haşlanmış ve ilk defa, Boz· 

tepe ve kavakıneydan ma 

tu.füderi halkına tlağıtm~ 
ya pılmıı tır, 

Ankaradan şehrimize 
milhendiı B. Hayri ile nafia 
mGdiirü haf !Jliib.~ndis Mab · 
mut Yonat son tetkik iite-
riııe yeni su tesisa1ınıo ka .. i 
kabul muamelesini neti~ltn · 
dirmişlerdir. 

Ekmekier·de cam 
İ<ır~ğı 

Bir arkadaşımız, eHnde 
bir parça cam kırığı oldu. 
ğu halde matbaamıza gele· 
rek şi1'aytte hulundu: 

''Bu sabah aldığımız ek· 
meğio ~çinden çıkan bu cam 
kırığı validemin damağını 
parçaladı. Rica ederim. Ya· 
._ıpız hu işlere dikkat edil

sin" dedi. 
Şikayeti, alAl-.adarların 

dikkat nazarına ıunanz, --- . . . . 
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~Er--Kô"' y ve K ô y Lo--»-- IJ l ~~~~t~~t~·~\~·n:::;, 
--ıe =w"F'SEJıS:PJBWl3ı..-.mr..::::::;s.:.-..ae:se:::..!:ii&s:::sF"~&ZWWW • ~eıe~·*"'*k.C: as :•sa+•·:tll 'çovıllıc,_.k g yrirne kt.'urı • • 

atates aati hal<kında ı:::;::'.~;,;~~~~:~~:~k:'.~,~~ı~r'.· 
Hızeorn ÇHr11ı muhtııleı:oıiudt-ı 

• vaki tapu 1>icilıoıu lııııh'ıın 9HI 

Ç l f t Ç l~ l e e o•• g""" u•• ı· l e r hrih ve 159 N ı). v~ vlıı,,n ~.U r tıufü v~ !B~ vo Wııylıi 187 Nu. 
ve 1<'Şrın ısı.ır ı 1 9H tarih ve 157 
!\o vt: ka .uı.ılsar.i Y4~ taıılı v~ . Patates çiçek zamanı yumru vermeğe başlar. Gerek ~apa ve gerek bağaz verme el çapa-

Çıçekten evel bolca sulanan tarlalar fazla yum- larile yapıldığı gibi muntazaın sıralar veya ocak
ru Yapar. Fakat toprak yetecek kadar kuvetli lar halinde ekılmiş tarlalarda çapa ve boğaz pul
değilse bu yumruları eesleyemez. Şu halde çok luğu denilen ve bir tek at ile veya bir çift at ve
fakat ufak yumrulu mahsul alınır . Sulama çicek- ya öküz ile çekilen aletlerle de yap.lır. El çapası 
h~u evel az; çiçekten sonra bolca yapılıı sa p~ta- ne kadar geniş ~ğızlı olursa o kadar fazla iş görüis az yumru yapar. Fakat bu yumrular iri olur. lür. Bazı yerlerde kısa Sdph dar cığızlı çapa1arla 

ulamada dikkat edilecek bir nokta da tarlanın patates tarlalarının çapalandığı görülmektedir. 
Yüzünün uzun müddet rutubetli kalmamasıdır. Bunlarla hem az iş görülüyor, hem de çapa ya· 
~ünkü bu rutubet bazı hastalıklarıo üreme~mı panlar çömelerek ve eğilerek çalışmak zorunda 
olaylaştırır. Bunun için toprağı seyrek fakat do~ kaldıkl~rı için fazla yorulur. Bunları te(k edip 

yukr~ncaya kadar sulamalı, tarlanın yüzünü biraz uzun saplı, geniş ağızlı çapa kullanmağa baş1a-
çe er çekmez çap k l 

1 
a yapara toprağı kabartıp malıdır. 

~avba alndırmah, ondan sonra ancak altda, kökle- Fazla patates ekenler patates işini ko,aylaş-
rın u undu"'u k d k. k ı d " at ısım a ı toprak kurumağa baş· tırmak ve ucuza mal etmek için mutla a çapa 
a ıgı zaman sulamalıdır. pullukları kullanmalıdır. Bu pulluklar tek atla ve-
salıily~~lm~ru _ b~l olan ~aradeniz ve Marmara ya bir çift atla, bir çitt ökiizle çekilir. Otları ke-

l 
0 

ge erın e ekserıya sulamağa ihtiyaç secek kaz ayağı şeklinde bıçakları vard~r. Bunlar 
Lknat. b~~zıÔeneler buralarCf a olağan üstü kurak- çıkarılıp ayni gövdeye iki taraflı kulaklar hağla-

0 a 
1 ır. zaman sulamak lazu gelir. nınca bonaz pullU'~U olur. Bu pulluk sıraları ara-

Boğaz dolüurm•.. l' P .. . 11 5 
d k d ga ge ınce : atate.!t govue sından çekilir .cen iki tarafma toprağı atar. Bir e ısının an yumru v d' . . . b .. d . 
m.. k" ld er ığı ıçm u gov enıo çapa veya boğaz pulluğu ile l5-20 adamın el ça-
. u~ . un ° uğu kadar fazla bir kısmının toprak 
ıçerısınd b l pas: ile yaptıg" ı iş yapılır Bu işdo bir adam hay-

e u unması lazımdır Onun için ikinci 
veya ·· .. · · vanları yedekler, biri de pulluğu idare eder. Ça-
çapa ~=~:~~a~ap~.;. ya:arken patatesin dibine pa pulıuğmıun arkasından biJ iki işçi patates sı
boğaı doldurma ç~e~~~: una boğaz verme veya rah.rı üzerinde ve ocaklar arasında kalan otları 

Sıra halinde patates ekilen yerlerde patates el çapası ile temizler. Bu pulluklar ayni zamanda 
s~:asmın iki tarafındaki toprak patates 511 ası üs- mısır, fasulye, haşhaş gibi diğer çapa bitkılennin 
~une çekilmek suretile mezar şeklinde boğaz dol~ ziraatinde kuHanılabıleceği için her çiftçiye la

urma yapılır. Burada dikkat edılecek nokta top- zımdır. Ecneci memleketle-ı den gelenlerden baş
rağı çekılen yerin tabanın sert olarak açıkta kal- ka memleketimiLde bazı yerlerde yerli ustalar 

:~~asıdır, bu tabanı da işleyip kabartmak la- tarafından da yapılmaktadır. Adapazarı'run ken-
__ 7ır_.___ dine mahsus bir oreeği vardır. 

Hikôye ~·~~~~~~~~~·~~~~~~~o-a_m_u_s_Y_ol~n~k-ı-sw~~~iu~i~klberek 

1
.-d-a-n-~-~-~-ır-~-n-a-n~eo-t~ra~ı-e-ce~y~tııı· 

-.... u çüwlekci dü.ltl!i6r.ıtda ühn ltırıı:ıa klldar ııırerdl. Allneo 

A 
~e rı "~ g; e çiuı;il.l. çok uııwuıılu. dUrU.;t blı' kıı.O.m· 

Sabıılııu alac 

m _ Sö~ venyoruw 11n.ıc.ı da, Buşıaa ~ele.ıı bu çUctyl ı.ıho c a -. Alı k.ızılll, sen düujadtı yazı~ı sayıp, t;UtıUJOrdu. Yavaş 
en guıal blr Kııdıaıa <;OK şiıiıı yav1ış, tıkş·.ıw aufröl~ruıa arka
bir yaıhk&muu. uU2.'1lıl~ıu D•lla ~a~iar ClllVet eaıieı, BuuJarıa 

119 NlJ. k.ayıt.ıdırJıır. 

l'r.IHlır o.uııun btyır.et: 

bll No g ı1ıımt·nkulurı ta 
filllllill.iii -tUO v~ UJl~'.UuUO ı.aı;ıi 
tıı s::!eı.1n J 2ou ~rl ııH, ı87, ı~7 
\IS ı ı9 Nu g~yıııul,t. utu:.ı ıu
wı.ılırna öUu \'tı ov. ~iUnuu ı:ıe 

111~Jo b eş nıs~esınt:ı 37u lırli 
Jiı.ruıet .iivıJllıu~tur. 

. ArllHUti •• IU yop~lı t.: ğJ yör, 
guu, 1:><.11.l : 

Hı;ıc ı C.ra d .. frt:ı:.ioı.fo ~7-6 
9-t::! hırJlıtııoe, t:uw:t güuu ~aın 
ı...ı ile. 

1 - lşt;u gtı_!ıria:ı n •• uıflı:ı 
ı.rtH'ID.d ŞUl ll.luruu;i 4)...,.. c-Y42 
tafll:.lluduu HAl..iuıcu Y~2 - 88ô 
ou .u..ınt i•d H l; J •l!•'" d~h·o 
ı;ıuın ınuuyy..,o uu01ornııml!a 
İHHJH:blLl gor.:ı.ıllınc~J JÇl.J c.çık· 
tır. lıaouu Jttıııı 1,;lc.ıaluıdııu foz. 
hı urnıuı.ua t ... rn .... ö. ı:s.ıye1Jlt:.ı: 

ı~lıu şarloame,) e vu ~,~ - ı:>.:sö 
ılvoj'ii ı.u .~wnıhl o uıe,ııur ı)·t. U · 

1 

w~~~ W.i.Jl'uCdUl ..;luı eılUiL 
~ · .A.rtırwayu ıotıı :lk i1;1ıı yukandıı 

) ıı <lJı J.Lıyu.u,ıtıu ) cı..:041 ) .,ı.hıHl\'llk 

"1 ıl >d:ıııfo J,l\lY Vtl)'ıı. WlJl 1 b.ı JJ «kanın 
.-ı.LI .. ıılL ın"ı.~•1.ıu '" 'u.1 .. .ı.ıbı·uıaırı l~i) 

•~· l~oloı. ~.ı.lıitıı a.lııcaklı.ıuııı. •.hgcr 
".nkii. • ıan• \" ır ı..:!.ıtk lıııkkı sutııp 
ıd ııı.u !:il) rı .. ı"uı..u ınunı aeıu lıa ıa 

tı LH 1:ıo11uıuıu laı.;; '1> uuıurıı.11 <Juır 

ı,ıua ı1Jiıuarıııı ışbu ll:l.ııta rııu.ud"n 
ıt ıarua ;ı; .rtıu guu lçı.ı ıt.. u\'l'ukı 

ıoJ uıt,ıl.,ıu" u1rakls ıtıomnr!yctimi 
'" uı.wr ill'!l.t..ırı ıc.ıi' oı:.I~ ,. ıı.ı lıi1 hal 
d ~ ııah ıaı. t.apu r:l •ıHıo D:ı.ült O.llllll 
rıııı. ... ~&tı~ lJutliUIUIU ı,ıııytıı:ı;mııııı .. aaıı 
ıııu ~ ıı:a111 uır. 

4 uöaLur.ıeu .:tıııJe ur,ı,rmaya 
• ;; u ı ıilı. 1:1c1ı:uıer urlu 1..11.il. :.;artuı.ııurısıul 
k.uuıu , Vti ıüı.u.oıu ıuaıılı;ııılı <tlwış 

'.ı lı uı.ııı.ı ı tournu..um kııvu. uludş 
wu. Vu ıl.l..ı~; ulUUUt"lıu. 

:ı lö)UI • üıtoı.ı ı;tı.ı.ı.ıııd ı. gayrı 
ı. ,,. u.ı:ı. il\ d~ııı. lıu.,ıruılı.lau ııoura 
• u , v.. uı urC1r • ı lııu., 1ı1101r 11ucak 
· u ıı Ul•• vJuıı!l • l ru ııoa ..:ıyuı~tıu 
) ~·Ü~ .l'"-··lil~ Ut>~ il• UU101<1.ı. \ uya 

1 

•ıHıi Htu} cuıu ıUı!. ıtl!<U ıı. ı ucuanı uuu.ı 
U~ c;l d..llıı.;jllüll..ı. üUJUUtlpl.1. lıtıC84 

t uı.ı.u ı.u u ı;ı.ıyıı ı."u.ı.uı 'hı uııuin 
··"ı '"J" u ... cı.ı;ı..nw... nu~ n.ıuuuaan 

"~'"'J a. ı;ı.:ıııı..:.:s .. (.u '"o"' .ortırıı_.u. 

L•.ıı...u •. ı..ıu vaı..• ıı.ıucuu.ıı. u:t...ır6 arLıru.uı 

ıu ı: ıu ı.hıoa l<'ımı.ı '"' lv lı.ıc-l to:ilnfiı, 
hlla1111 vı .. u u~·ııı ~ııat•ıı. 
111' ıutı.:a ... ıır..ııııuı id., O<>Utılo. aııı.ı9 ıııttı 

, cı.ı. lı t.f.ldCllgülll t ~_,UalH 0111.~ d~au.r 

ah. auu .. uıu o l/,l1.) .ı lı.ıuc11ul Ha teının 
.. a.c1~ ul~.ık,~rıı.ıu ı:ıu. lllllUHdıt.ı !ı:ızla 
i" \l.Aillidl. ;ı~n1ıı>, t.IU \VA ~LH<tua 

ı..U" .;ı.L.ı.ır. buy!., ;;,ııı n .. cı .. ı ulı:ıı 

. u l"'""""..., .J.ı..... y.:ıvuwıı.;ı., \'f.ı ~ .. u:;ı 
Hll.,uı LlUOb• • 

1.'HIUUU lı.llll11o C1tırlıu ı Vt>}<G, \ ... aleııı 

roılıu ''l•' ~ kıırtınhğı bo 
• v .. Jor. O h l , 
tçlııde hayııtıo bin• a Yatatıoıo 
ua çıkıp hıd\kt bir basamagı. 

. Ll iilıl ak.abQtı:t ıoo~a her ftı 

Ya:ıan : ÖZ1 ÜRK 
O!Uw dött>-i?ingeyim. Bu ıefer ki 
çuk şiddetli oidu. Muhakkak 
il - o saıı t so:ıra öleceğim. H~ya 
tundıın arta kal3n bu lnrkııç 

ııHlı aana tıaıuettlkten so.:ra 
ect!l tuwi de cbi1.1ıycle ıotııre · 

c~k lien bu Btfer 17 yoşıuda 

tekrar vlıtHIZ kııbCdls..SlD. Şimdi 
ki kiw.seı;tz!iiiu ço~ tılıllkeli 

OltıCl'lk. OUıeı v~ genı;~iı:ı. Za· 
wau stı11ı çııgıoa çevırebıJır. fı'a. 

kııt 1100 uuıwa nıuouıılu ve dog. 
ru 01. H.uyat S<!Diu nııııbhıi ıyi 
rseç .. ın ı..ızau. 

1, t U'" k'-'le ''l au· steJiuor lÇWde '3Vfeiaenbert CIUDeDe tut gelecel).. c u "' .. • J • ·· 
aiultı kmw: kuu ııovı.ır4b rublu Uıı:ıor bey 

B b Ni .... d& bsylerindeo de vıuaı .•. 
ıs bll ., s· b b 

lbrııniın Z!l<leDlll bll'!Clk. OilU lr gece, U ? men Ui V0 

,11rıu • Ct>ıuıvıuıı;;.cıu.;. uauus.u ı., , c'/\ •«m 
y~ .. ı1~ .. c ... _hlu muuıJıuı kıll!11., nr:ı:<ıtı.uııı 
JıllllJ" Ooı.l'1~lu aı ı.ı.ıJ" r.ı.~ı u1urı...ı uıı.a 
ıa."/;I 1.ııuı11;ı; \41ja 

Yarıu Yata<>ı U beluııeu ilıtl-
r. ıeılne b 

mu,, kim bilir l:ııo :ıısına koy 
Jerle meşgul. gt ucı hayal 

- Bir Yudum su k 
FatlUıı r.llı..i i ızım ... 

• .. D )'or· 
- Şhlldi IUllCıt ! 

1 

ltılihr, Fatma 
auyu ıtır ıtQır 1 l nıo Jardımile 

Hi ç Yor. 
caltıı~. C uyumıuııu, lııısta ola. 

- Zırerı Yok 
eaırıoıı olur dl amca, bir 

ı:- Je ... 
- rıtkıtt ıeo d 

du-., u1uıııın lJl de çı ık. Yorul 
dU!tk&aı nasıl ıçe erdin ... 'i ıuıo 

ııraın ·~ 

- Uykurn gtılDıedikl 
- Anladım k •ınca. 

ııım, dü " 
yordun dt>ğll mı 'l ş"cıQ. 

. . . 
- Hakkın var kızım 

llrlık öleceglm, serı.. . Ben 
- Acı:ı1; ı J •• 

- Aaıc(!, ıı:ôyleme, bcui ~or
kuluyorsuu 

- Şıwdi korkuııı. ben öl· 
dU~leo iO~m.t seni bek.Hyecek 
alutJ"u gör, ondan kork. Sakın 
o 11kıbete ytu.uışına. Nıuııus Ye 
edebinlu yı:ışıı . ~tımu8lu ısç Y:t· 
şawak uouıııesuı tok ya~ambk 
tı:ııı dııl.ıu buyırhdır. 

ıaı . tiUyU~ o11ban öluU~ü zı.ıınıı.n kaıanlık ııtece ... liır ulleyı uçu. 
baban Hi-~O yııtlıırtu<ta ıııciik IUIJ18 yuv.ırhıl!ı ... 
vardı Kallı• aau·aı.ı uıare etwek. lnUyar bumda biraı durdu. 
ten 11.cl:1., zovlıt ve e2iauca du' Göılvrl bUyUcıü. Karş11mıd11 bir 
i.lloU baOüu, eııne !Stı\!en lierve- ftıcia seyrt#diyorm~ş glbı ) llzU 
ti erltwek.le tutı~guı oıau. ısır ıeıu~uuıı ~tlı. Ddrıa tnı· ıç Ç<'· 

;\ u . i 111.)r..uo.~ v" aelıca ~awttın soura lı:Jk.rır ldC>Ze baıj 
6'w0 llD i;lü n l d.J • 
ıışık olmuştu. Anotmln uu zevıı; 11 

• • 
dUşl.f.Uuü 1;1ı K~fıı hHemeıuenııtı Evet, o gece, Ö .ı_ıer beyle 
rııgmeo, b .. b..ıu mutıakkıık ona oab.ıo k.ıır~ıhk.Jl rttln ıçtUer, geç 

.,.. ıstıvordu liu· uuu v&.ll..füçr::ı h...ıl.hıı J~Uıtı1. Aıuıeu 
ııııuıp oımıı.. ı · , , . 
biıiudtı lbrııblaı udtınin çlttligı s:IHo b .. -şt~.u ucuocıa k~casıuı 

l r llle .,. Lııı .1 .. u b .. K.ıerk.t-n uyuyup kaluıışlı. Ua· btllUD t! ~rıuıı a<t ~ta V .. · . . 
aldı .. B<. b.rn her ş ·!'• gö1.tı ı.ıl b:.;n o gı;; co çolt ıçtl. A2u· ag.~r 

1 
willKü anı a • sızıyoruu thıu u tırs:ı t b leı.. O i 

ıaıştı . .Mı:ıl vo . P Y P ı..ııer Qı.jytn golllode şimsekıor ı 
t ı.t n svQr~ 10.ırndıraıgı ano~uı . 'li 

ıııı.. a C<ı ktı. A11c.ıcu111 <h1:.ısına girdi, 
alıp .Bıır~ayu ı.uıçtılıu. Onula ııu oda k.ıırunlıl:rn. . E1 yoı:aııınlle \ 

lııJu.uw'"" " uowvu loJ gu.. muuast 
,., urhrlli<..) i:l t;1li11ruıı• 11.u ~!.. 11" 4.lrıı.ua 

!ıı.u: eduıı. llil ı.iıuitı erııı:ıuı.aaın 1atk 
.., g .. ,.ııu KUll.ı.er ıçuı :ıı ll.ı.il..ı ;,ı 18ıı 

l.loJ~I:. .. o.Li.uaJ:t'İıi. ıa.u u .ı.ı; .... · :ı..U"ar 
qr aynca .uuu.w., t.ııc"l kw.uıaı..zıi,iuıı 

n:ı~w ı..rıyuuru..:ı.ue ıılıııı.ı.ııu t.ınsi.l oiuı:uır 

ma1.1<lc 'lo.i .;ıı 

tiayrı mauk11:Uü fUiiılrtla gô~··~rıJeıı 

:a · ı · :u,:.: lıı.rilıiuutı füı;.ı ı cı ıı 

danıı~ı odııısıııd11 l~lıı.ı Hilu v.ı gö,tııri 

ie.ıı art~·ma şaı tıı11oıc111i delrewi-de 
ı;atı lucııgı u;lu oıunıır • 

YENiYOL 
Haf tada iki defa çıkar 

Siyasi Gazete 

l3cı.11ıldığı yer : 'rrabzoıl 

Yeniyol matbaası 1 sen~ oeii'e lçiaıoe Y11 11uaılcır ~e beşii?l buidu . .ı\uuco yatıyordu . I 
s~n dünyaya gulCHn. tic.ı bım hı~ ö mtır tıay ı:ıa rnuşı uguo ve huy. 
btr i~ gOrweıll~ll1(1\fü ~Hh:ılU p.ı vani işlll:ıaoıo bULüa ç11•klnH4.le lluınral nıışriyatı idare eden 
ra aglr ııitr LLlo;.ttıHyoı. PJr4 üıl k mınllğın iı,:ıucıa Juvarlaııda. 1 Bekir Sükuti Kulaksızoğiu 
tık.ç4.i bıılu:ıtı, yı:ıptı2ı ı.lcliliğt lu Kcndisıcıi m.Ud.'1fcuıya çırpman il 
rult cdıyorı!u lşl1:5 fo 'aK Uı::1 n_ .. ~uin gıt. u: uısüudeu ayılan Fiati 5 kuruştur. 

- Atı Fatma k· d . 
lıöylecUr " ' . '1 en lHlbi · ı>en de bır 
a ıı~tim, Jtı~lıttıdııa, ~~=:~~: 

Fııtwa, l:ilıyurum kl l>iltUn 
bayatıuı SllDU tıö,, 1İ/0.) iın Bütllo 
ı.cılığııı..ı r g ~ı.ıu uım eden h~ r 

şeyı ımua aalıılayıw füna h~r 
zaman ıwcdu~un auııb ,u v~ ba 
bunıu ısk.ıtutLl'11 ııurnll öirettyım, 

oul ııu b11ylit&ud11u ıbr~l ıalıumı, 

bu(ldı:ıu su.ura birbır\uı Jwvu!u .. ı tıtıoen bir cllude J&ınba, bll' e· 1
1 

Yıllığı (SSO) kuruştur 
uabao, aUşüuaicLUels. ı .. a:ı ı·aKıyı:ı linda tabanca oda kapt&ındtl n 1 
bıışlaınış ve çeklıWt))'l c::ık dtt gOründU. ı Rcami ilanlarıD 1atır1 : 
recede iııcçıo 01mu~lu. A.K~am· _ Souu Yar _ 

11111 
___ s_ksııu•r•u•ı•tu.r._ __ _ 



_5 Haziran 942 
Yenıyoı b: c 7 

Bntnn yoklama kaçağı, 
bakaya ve saklı -ve 
serbest dolaşanlar 
hakkında ilin 

Açık eksdtme ile levazımı ~ırtosiye ı Moğo~o iear artırması 
ftokliyotı eksiltmesi Belefliye reisliğinden.: 

• 

Mumhane önünde Belediuege.ait "Hal,. binası '-':B"'. 
Trabzon ~ıriasiye memurluğundan ; meocut 6ölmeler duJ,lt.ı ltapatılaro~ ee gii•len 
1942 ıeneıl mnllJeıl bızaranındıa mRfıa gıyeıloe kadar açılmalı "e teozi o/anmak ıarelilı mağa%ta laalıtw 

Trıbzıutdtn E'rıorum Ye oarnoşıoe TlltJC:tlerinM ırvk,>luoacak rildi;inden lroo1 1in?tsyon heyeti kararına t«fl/lkan 
L~vızıını Kırt11l1enla bir serıellk nıkUyelerl !?6-..5-962 t ribla· den takdir et!ilt.rı fJt aşağıda gösterin muhammen 
dto ltlbııren 011 beş aıto mlddetle ai•k ekalltmf'ye konulmuştur.' bedeileri ijuritıd.ıra teslfttı terihinden itrbarerı l>irır 

Askerlik ~•tında o l ı n 
vıtaadıış rdaa JOklıma kaç ılı 
bııkaya ve &aklı hl'llak •ure~ 
tlJI• ıerheıt dolaşınlırJD bu 
fiil Ye bareketlerlnı kal'I surette 
~lbııet verilmek Qıere "ker 

fhıle 9 _, - 9•2 sah rtınO saat on dörtte ldefterdrrbkt11 111ütldtt!e •rık artı..,111a ıuulilı kf rog)ı flerilecelctir 
fapılaoıktır. Tıllp olıolarm ta1lo olunan gQa ve ıaatta yQ:ıde Artır111a. 16 6-942 Salı ıüııü saat 15 de Bıl 

ık ÇSIJnda ol111ların nuru• cQı 
tlanlırıoıa JOklım111 Ytıt b 

Jetli ttiçuk 41po~oıar .. ı yınlaruıı alarak komt.yona ve eksilt· encümenirıde yspıldco;ı•dan i•felıli(e,in flf!H~elıl•rl 
eıe tartuıaeltrhll Hlamık lstfyenl!rlo ber gQo kırhııi) e deposg ""'kkat t mireat molchu•la,ife agni ıiin "• ıaatıo •• 
m•ınurlufn•a 11arae1ıtlın 111\n ohıour. 4-4 ne mııracaatldrı ilô.11 ola nur. · 

bıaa• bir aııretıe autu. cQıd~~ Oyun aletı· beyan na-•• ,. olmayırılırı ••tdur kılaı 
mat için nutuı cDzdaaı tetlarlk 

edlııceye katlar buaları mıballl 1 h kk d nuruı tlalr4tltrlnce fototrıflı m e er·, a 1 n a 
•uTıknt bir veııka Yerilecek· 

lir. Ye bu VHlkıtlar bulunduk Beı~aı·ye rı·yasetı•nden .. ları yert11 Jantlırm" '•Jı E111. ~ 
niyet dılrelerlnce gOrQJQp ma: Kı lı 
llılllo to bQyQk mtllklye 811 b l a ••lı•ne ue lc,raathanelerle cemiyet vı lcalüpl«11de 
•urana taıdlk ettireceklerdir u •ndarulan ogun aletlerine ait b•gannumeler zabıta va· 
Bu t bil veaıta bamnıerfade~ '''•nle lllff«llef lerlne tt'Dzi olanmalctadı •- işba heganna
llaa •Qddeti olan iki 11 llrhı ';1~erin llteesaeta ııggara ıoe sıhlı•tlı alaralc o•ldutrılap 
dı Hfaı lukerelırtaı aloıaymo I> gılı Hazircn agının 20 ıln• lc•dar rulııut r~s111igle 
lar oluraa, bunlar teablt ııe 4er irll

1
1cte •tt,ldat dairesine fJerilmediii taktirde ka11ımi mu-

deat •clllerek ••balll ur d ame • ,,opılaco;ı l/dn of,, ar. 2-3 
lrelerine teslim edllec!.tı!:.Sır' • 

Köy • bı bı Ye teblrde ô 1 • 1 ' 
~lluıu .. o firarı ba~J4 ,. 70k. Ü gömü mesi m en 
m:ı~.k~;~:ı:•~.~·r~:!!''P" 

No. sa Muhammen itar hetl~u 
Li~4 

jj /j0 
37 160 
JjJ 171) 
41 115 
43 1Tı1 
47 120 
49 200 
70 7!J 
72 75 
7tl 75 
78 !J(J 
lYJ j9 
82 90 

Han et phesl 

84 12' 
86. 121. 
88 

clarnıa, PoUı, Bekti'' maba:ı: edr'len mezarlıklar mDmeaanıerlle k07 lbUyır bf! 
•Uerl, mntemıdl takjbıtla m: D·_ Beledıye reisli~indeh : 
kellef balundutı ı cllı u ueledjye f9İSfiCinden • Beledl~ge 11r'f .:n~ma binası atluuı'ltdtt /edin ·~~tlırtaaı ltoluııa ,.:u~er~: ~l•fli , . • . . . _ _

1

1 No la. diiklcôn mihttciri ı•rDiınd1111 leh.lige Wlildı 

Dükkan icar orttrmosı 

••..,rllk •ua•elelerl tabU mlb - ge meaarlıiıar nızom11ameıı ""'cıbınce ola den bu tlü.lclcii.nm ~tç~n sınelcı İı:QI' be~ıli lo.n 80 
;:.:::kıada JOrltDldllD•den ı0111ıılnıfıi mın etli/en ı'-lıir dahilindeki mn•rlılclortlan üzerinden ve k"'ordmasgola lıt1g?tı Jcararın14. ~ ter/ilcan 

ar Gıerlade tedkitat rrteloa iftewiilntle lt!l · b d le"'· L ~ 
3 ~?'nt bu kabtı •tb111 tek ille "' Ilı oe sa . ı.uınoıunnn cenıı an a aın sene mli't/..ddle "" bçı'J arhrrna rısaliı" genttlm ltuag• 

aufltrlade llbıtay• llalter ••l ., •wh;ın feshine lctır•' oerilmittir. rilecllct•r. 
1 

lerek llbıta mırtretn . .S. mu,,,lıkda ıömülü ha._g•mn iki •Y .za1/ında Artır••. 16- 6-j"1 Salı ıünü $11(Jıf {1$) th 
·-==~ -:..-ı:J~·· ıa/ııp ve aldlcalıları tara/ına11a a~rt mf!Jtıtlıjo nalc.ledil· dige enciirnenittd~ yopı/acalındai( istellirertn maatA 
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