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Yurttaş! 
Her pazartesi günü alaca- 1 
ğın eşyaya bir kuruş tazıa 1 
verıp 1-;ava kurubn tutkallı I 
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Görgüler: 
istihlak 
Kooperatifleri 

B. Millet Meclisinde 

Başvekil mufassal 
beyanatta bulundu 

Ekmek işi 
Karne usulü 
yarından itibaren 
tatbik edilecek 

2 Numaralı vurguncular 
Çoğalan fusatçılarla her 

türlü mücadelenin yapılması 
gerektiği bir zamanda en 
müessir vasıtalardarı biri de 
iıtihlak kooperatifleridir. 

~~'='-----~~-==---....... -===-=-=:s ....... _ 

Ticare, Maliye, iktisat vekilleri 
izahat verdiler 

Milli korunma kanununun bazı maddeleri değişti 
Ankara - 30 ( a. a. ) alınan kararlardan ve dün

Büyük Millet Meclisi bugün ya L vaziyetinin bu suretle 
iki celse yapmıştır : Birinci devamının ihükümeti daha 
celsede encümenin teL.lifini birçok tedbir ve kuarlar 
kabul ederek iDilli korunma almağa mecbur ettiğinden 
kanununun bazı maddelerinl babtteden mühim ve mufas· 

değiştiren kanun layıhasıoın sal beyanatından sonra ti · 
müstacelen ve tercihan mü caret, maliye ve iktisat ve 

zakeresine başlanmıştır. killeri de sırasile söz ala· 

Karnelerin tanzim ve 
tevzi işi ikmal edilmiştir. 

Şehir halkı yarınki pazar 
gününden itibaren karne ile 
ekmek alacaktır. 

Belediye reisi Muammer 
Yarımbıyık karne işlerinin 

en salim bir şekilde tanzimi 
içic birkaç günden beri ge. 
celi gündüzlü çalışmakta, 

halka kolaylık gösterilmesi, 
halkın en kolay bir şekilde 
ekmeğini tedarik etmesi için 
ne mümkünse yapılmaktadır. 
Fırınların sayısı bu günlerde 
hissPdilir derecede artmış 
olmakla beraber, halka ko. 

Bu gibi birliklerin yarat
tığı kolaylık ve emniyet ha
Yuı hiç şüphesiz ki ortak
larını fırsatçıların hücumun
dan korur. Normal zaman
larda bile istihlak koope
ratifleri Türkiye dahilinde 
ehmiyet almış tesislerdendir. 
Piyasada milliyetçilik duy 
gusu ve mefkurecilik ser· 
nıayuile gününü tamamla 
ı:nıyan fırsatçılara bu gjbi 
birliklerin de darbesini at
ınak maddi olmakla manevi 
ihtiyaçlardan da doğan ne· 
ticelerdir. Yani biz ; milli Kanunun heyeti umunıi- rak ileri sürülen mutalaalar 
korunma Lkanunlarının fır- yesi üzerinde cereyan eden hakkında izahatb. bulun
satçıları yakaladığı yerde müzakereler esnasında Baş muşlatdır. Neticede milli 
ve ağır surette cezalnndıra vekil doktor Refik Saydamın korunma kanımuoun bazı 
cağından başk&. batağı bir 29 aydan beri devam eden maddelerini değiştiren kanun 
an evel lrnrutmağa doğru harp dolayısile L,hükfımetçe kabul edilmiştir. 
ı:nüe!lsir <'.'I~ cak yardımcı ted · ===,......""======z,..,..=:>::m::=======--="=""=== 

!aylık olmak üz~re ayrıca 
semt semt ekmek satacak 
dükkanlar da tesis ve tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Halk, ekmek almak hu. 
susunda serbest bırakılacak, 
herkes elindeki karne ile, 
ekmeğini i tediği yerden 
alacaktır. 

birlere L , vurmalıyız. 

Of kaz mızın Kadahor 
nahiyesinde (geyim ve yeyim) 
adile bir kooperatif tesis 
ettiler. Bunuc balen tasdik 
işi neticelenmedi ve şüphe
siz ki, kanuni muamelesinin 
tamamlanmasından sonra 
hemen kendisini göstere 
cektir. 

·ı esis anında 1500 ortak 
bulan bu birliğin kısa bir 
zamanla bütün çevresindeki 
halkı içerisine alacağına 
şimdiden ınanmakta kat'iyen 
bir isabellizlik olmaz 

( Geyim ve yeyim) koo. 
peratifi bütün gıda madde. 
deleri üzerinde ortak ade 
dine göre lüzumu kadar 
sermaye işle ::.ecektir. Ortak -
lar, gıda maddelerini fttsat 
çıların üfürügıl~ bulaşmamış 
bir h~lde ele ı:.alacaklardır. 
Sahte tebessümlerle; bir ta. 

kını harp zeogiolerinın sanat 

halinde yaratıp yaşatmak 
iatediklerı artıstik işaret

lerle kıymet alan her nevi 
lllaluı bu buhran tesirlerin
den kurtulmuş bir halde or. 

laklara tevzii kabil olacak
tır, Geyim eşyasına da böyle 
olacakur. Bılhassa yerlımal
lar pazarından eşya alması 
la2ımgelt!n bu gibi koope
ratiflerin halka hizmet et· 
l:Dekte mühim rolü va! dır. 
Viiayetin uzak köşelerindeki 
keıif balkın ahtiyacıoı kar 
şılanıağa tüccarlık derecesi 
lllÜ~ait olmıyanlar ve bu 
ııeviden yerler çoktur. Esa 
•en köylünün sırt ihtıyaç 
ları için lüzeriodeki deier 
Hyatile malın kendi eline 
geçmesini maksat kılan bu 
nıilli müesseseler köylüleri 
IDızi ancak bu yollardan 
la tnıin eder ve tehacüm iz
tırabından kurtarır. 

Kadabor nabiyeıiode ku
rulan (geyim ve yeyim) koo 

~eratifi 1akin z~mıPlarda 

Başvekil 
radyoda 
konuşma 
yapacak 
Ankara - 30 ( a. a. ) 

Başvekil Doktor Refik Say
dam tŞubatın birinci pazar 
günü saat 20, 15 de Ankı.ra 
radyosunda bir kon&ışma 
yapacaktır. 

Umumi Meclis 
Vıliyet umumi meclisi 

2 Şubat pazartesi gunu 
yıllık toplantısını yapacaktır 

Valimiz Naci Mıcıman 
meclisi açacak ve yıllık me· 
sai raporunu okunacak, bir 
sene zarfında başarılmış olan 
vilayet !şlerini izah edecektir. 

Belediye 
Meclisi 
Belediye Meclisi 2 Şubat 

942 pazartesi günü toplan· 
tıya davet edilmiştir. 

Meclisi, yeni istikraz do 
layısile bütçede yapılan ta· 
dilatı da müzakere ede· 

Singapurda 
tahliye 
Bombay - 19 ( a. a. ) 

Singapur radyosua göre 
Singapur adasmrn Yohura 
kaı>·ı 0Ja11 kısmı boşaltıl
mıştır. 

Atina'da 
Landa - 29 ( a. a. ) 

Yunan hükumetme gelen 
habt:.rlere göre !Uina'da aç
lıktan ölen yunonhlartn sa
yısı 500 ü bulmuştur. 

Muhtaçlara yakacak 

Yardım komisyonu 120 bin kilo 
odun depo etti.. 

·au odunlar önümüzdeki hafta muhtaç 
yurttaşlara tevzi edilecektir 

Kışın şiddetli olması ve 
yakacak tedariki hususunda 
çok müşkülat çekilmesi na
zari dikkate alınarak şehri· 
mizde buiunan muhtaç aile· 
lere yakacak temın ve teda· 
riki maksadile belediye rei· 
aimizin riyasetinde Haike~·i, 

Kızılay, ve Yardımsevenler 
Cemiyeti Reislerinden mü
rekkep olmak üzere kurulan 
komiıyoo, belediy~, bususi 
muhasebe, halkevı, kızılay 
ve yardımsevenler cemiyeti· 
nin verdiği paralarla Tire· 

boliden 120 bin kilo odım 
mubayaa ve celhetmiştir. 

Gelen odunlar depo edil
miştir. 

Bu odunlar, "mahallatta 
parti ocak heyetleri ve ma · 
halle mümessilleri marifetile 
tes~it edilmiş t olan birinci 
derecede muhtaç yurddaş 

!ara tevzi edilecektir. 
Haber aldığımıza göre 

tevziat önümüzdeki hafta 
içinde yapılacaktır. 

cektir. ('(İ' 'V')'-X'~ f;!1'510'•'W' ff-~"f'f>.Y.- X•ıl.'lP ~ =====":":==========-= Jı. «,.Mı-~~A.rJı•.ı....,, '°"~ """'"~.c.ı.ı.'4- .n --- ",)' 

Muhtaç ailelere odun te
darik ve tevzii, yerin.de lve 
tam zamanında ele alınmış 
bir iştir. Başta çalışkan 

belediye ve parti reislerimiz 
olmak üzere bu hayırlı işe 

para ve emekleril.! kattlan 
Lırı takdirle karşılamayı bir 
vazife addederiz. 

işlemeğe başlıyacaktır • Ve oôLUMA :rn 
bilha1sa bu sıralarda bunun Nasıl taıavvur etmişler 
birtakım fırsatçıları yok et· S ana ı.ık ııık verdiğin na-

ıiha tı~rdeıı ulıu:aı. b•~Zı 

meğe muvaffak olan müca-
deleci bir teşekkül olduğunu 
göreceğiz, Ve 1'.adahorun bu 

istihlak kooperatiflerinin koo
pcratifı oçgalmasına oümune 
olacaktır. Çünkü baıı sosyal 
şartlar altında, köylülerimi·. 
zin, hükumetimizın yürekten 
an.uladığı iıtifadeluini tam 
olarak ele geçirebilmelerini 
temin noktaıında başlıca 
müeasir vasıtalar bu istihlak 
kooperatifleri dit. Bu, teşek
küller istihsal ile istihlakin 
tabii tekildeki karşılaşma
larını nizam altına alan 
muavin kuvvetlerdir. 

cemal Rıza Çınar 

okuyuculıırın bııul kırkı aşmış , 
çolujİa çol'uga kurışmı., ııaı;ıwa 

1akalıwa ak dUşwiiş; yavlı tııışh 
bir baba olarak ta av Y ur elli· 
yorlarmış • K 

t!llyltı bilinıuek bir cilıettcıı 1 s a c o 
lıuşuın• gıLw.-111 de•.ıw ) nıao ------------
ornr. Ancak ılirııf ııtnıc!iyım ki 
senin tıir cauka wuııan-eı var· Bu kadarına da 
lığını lıakıkat kılmak ıı;ın elzem H 
uukil.nları bulana kadar geçt:cek akkımız yok 1 
zamanı hesapladım da daha kırkı H 
bulmııcıuo ~clını§e w1ırcın·cn da· Ürriyet , uçsuz , bucakıız 
yamış blr pıopou olarak taaavvur ıerbcstlik demek değil dir. Vatan· 
edllmek ihtimali ı\'iııdc yoznm ciaşlarııı yüzde dokSBnı uykuda 
kırıotı va İ\'ıme nir acı dD§lil. 

ıur ara sana lıilııplarıwın ve iıtirabııttc ikeo sokaklarda 
ba9ın4'alr.l "oıilnnıa,, )1 kaldırıp şarkı söylemek, ba2ırıp ça~ırmak 
yıırine ·• babama " <1emııyl düşün· hakkı kimseye vcrila:emiştir • 
ııüm .. Düşlln<lünı ama t§iıı ınaııtık· G ece yuııı, kahveden, tiyat. 
ı;ızlığı btınidtı güldilrdU. Sunr .. sa-
na ıııo; lutap 1ıtw1ıweytı knr•r vc:nr rodaı:ı, kulüpteu, dönerken mutJa. 
~ibi oıduw falml vaklıslz kabaran lalt.t , ıarltı aöylemek , baQ-ırıp , 
Qab•hk lılıleruu gaıeoe <;•l<h ınoa çafırmalt aıı Jizımdır, ile•İ rahat• 
kartı vaı:lfelarlmi Y•PW•wak, ih· 
mal etn:ıe1Heo1«1 UıUyar taoınoıııyı 11:& etmekten ae çıkar, hem 11oro ~ 
terçjlı~~ıarOJÜ'm. KO~Lu •a. dtı .alı1oruı bu bakkı ? I ' 

B 
undan ör.cı!ki yazımda halkta doğan yers~ ~r 
endişeye dokunmak istemiştim. Bu yazım a 

8 

yine ayni endişenin şahidi olduğum; bazı olay-

lann portresini çizmeğe ça/Jşacağım : . 
Piyasadaki telaş başka yiyecek rr. ~ddeleri üzermde 

de görülmeğe başiadı. Üç ~ün ewel vamnda bulımdu· 
ğum yaşlı bir arkadaş sığarasım yakmak için alt katla 
kalörifer dairesine kadar inmeye mecbur kalmıştı. Halk 
piyasada kibrite bir çullandı. derhal kibrit sırra kadı:m 
basdı. Zeytinyağma , sabuna yapılan hücum manzarası 
akla hayret. göze dehşet verecek bir durumdadlf · Bu 
manasız stokc,.luğun önüne geçmek lazımd1r I _ 

Elindeki parasma güyenmeyip eyine uzak yıgan· 
Jar acaba kaç glinlül< ihtiyaçlanm qaranti ed[yorlar?!, .. . 

Bu 1ılar1n ia:;e teşkilatı acaba devlet iaşe teşk1'a
tmdan daha mı kuvvetlidir ? 1 .. 

İşde bir teşkilatsızllk ve yolsuzluk olmadığma göre 
evine sandıklarla şeker. çuvallarla sabun, tenekelerle 

TEVFJK VUR/il 

- !1rkası ikide 

lranla yeni 

anlaşmalar 
Tahran - 29 ( a. a. ) 

lngiliz- Sovyet - lran an
laşmasma üç ehemmiyetli 
madde eklenmiştir . . Bu an· 
/aşma dolayısile lranın ma
li zarara girmesi sulh kon
feıansında \yer alması ve 
lramn dojrudan doğruya 
alak•ltJndlfactJlc bütün ko
nuş na/ara iştirak ettirilme
si temin edilmiştir. 

79 Köyden 

çıkarılmışlar 
Moskova - 29 ( a. a. ) 

Moskova radyosunun bil· 
dirdiğine göre garp cephe· 
sinde harekette bulunan 
sovyet kıta/an düşmam son 
iki gün zarfmda 79 köyden 
çıkarmıştlr, 2980 subay 
öldü~ülmü~ 40 kişi esir 
almmış. büyük sayıda ga
nimet ele geçirilmiştir. 

Bulgaristanfla soğuklar 
Sofya - 29 ( a. a. ) 

Kar yüzünden günlerden· 
beri işlemeyen bu/gar trt::.n· 
/eri seferlerine başlamıştlf, 
!1çılan yollar dün ilan e· 
dilmişsede 36 saat/ık bir 
aradan sonra yeniden kar 
yağmaya başlamıştu. Bütün 
bu1gari.;tanda soğuk devam 
ediyor. 

Partide 
Çarşamba günü IW Rıza 

islim reisliğinde mutad 
hafta/Ik toplanllsmı yapan 
C. H. P. Vilayet idare He
yeti Parti işlerine dair gün
demindeki mevzular üze· 
rinde müzakerede bulunmU$ 
ve bu meyanda milli ko· 
runma kanununun hüküm
leri ve v~tandaşlara .düşen 
vazifeler hakkmda vilayet 
dahilinde konferanslar ve
rilmesine karar vermiştir. 

Birinci konferans avukat 
Zihni Can tarafmdtJ11 yarm 
Yomrada veri/11cektir. 

·Muhtaçlara 

Fındıkkabuğu 
Bdediy ~ ' kış gireliden 

beri, fındık fabrikaları~ıo, 
k - ere ta· 

bir yardam olma uı 
ahhü t edindikleri fındık ka • 
buklannı aldıkça, ınduh~atç 

ı agı • 
ailelere çuval çuva 

l Yakacak 
makta bu suret e 

' . ·· lerce 
tedarikinden acıı yufz ti t-

·1 . . b . ını ha ı e aı enın ı tıyac 

meye çahşınak tadr · 
. · Muammer 

Belediye reısı .1 b l dolayısı e 
Yarımbıyık, a va kt olan 
mütemadiyen artına 8

. teri 
dıger bır ıürü belde ışb · 

bt beınşe rı-
.. rasında mu aç · d ' k yerıo e 
lerimiıe karşı ço · d r~ 
olan bu işi de biızat ı a 

etmektedir. :::::o 

Gü:rı. ü:rı. iz ıe:ri 

Tenkit 
v r:-ahri Doruk 
ı azan : rı 

• • . /;halli bir ~UCU• 
Çalışmak zevki, ancak salım hır dıma~, sı 1 evigatını 

· · d b-liin TJ?ıln 
dun mahsulü olabılir. Binbir hengame ıçııı e u 1 ebilir 

d 
. l hsa ver . 

satan adam, ancak deli saçması, enen cıns en mu her c:eyi 
h ·ı - - çıkan "' Pek insafsız bir müntkkit ru u ı e oııune .• - tad" 
le b ·ı· l • e seren us 

tenki: ed~rek yükselmesi mahiemel a ı.tget erı ger · 1 · · bi - d • kı mel erını r 
lar mensup oldukları cemiyetin man~cll ve ma dı _!I kk ·ı olaun 

l H k"k- murıe ı 6 
cellad insaf sızlığile baltalamaktadır ar. a ·r 1 k l 1 tesbit 
eserlerin ruhuna ermiı, ve ondaki sa;lam 'fJe çürük no ta ar 

ve tebaruz etliımege murıa//ak olmuı insandır. .6• . - ,,da ne gı ı 
Gelişi güzel 6ir eseri ele alıp bu eserın rucu I k • d ya nız vn• 

sartlarrn tesiri bulunduiunu tetkike lüıam gorme en 
d k. · erlere strıne· 

dini muıa/ftr iÖsterebi/mek gayretile karşın a ını !I h .1 d . 
ge kahramunlık det il cehaltt; fJe bu işiıı / ailinı de kara ca 

1 
Ld ezır· 

Hu/Ô$a ıu ki daha tecrübe dwrinde olan, hatla 0 u çcı 
tecrübeli k:1.biligetlere hücüm'u lcendine vazife edinenler lıasımla. 
rına hücum ederken atminl ııe ellerindeki •iilih4 ilf ~,.. •fwttt/t 

"'";,.,;,, '""'•""'.,.. 
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2 Numaralı Vurguncular 
- Baştarafı Birde -

zeytinyağı dolduran/ar ayni maddeleri m~ • 
b u:gazasına sek-

/ayıp buhrana se ep olanlar kadar suçlu de ·;ı 'd ' ? 
Dün bir bakkal düklta ..1 • g mı u ler · 

mnuan hır Fmn t ~h 
dolduracak mikdarda ekmek ve lüzum , d ezga ını 
tinyağı çıkanldığmı gördük. Bakkalda ~~ :a~f azla ZPY· 

mek ve zeytirıyağmın bulunmas1na ar fazla ek· 
Bunlar nihayet vurgunculu. ne .mana verilebilir? 

qil de nedir 7 gun b" haska şekli de· 

Ofis'in el koyduqu şey ortada k 
sebebini başlc• yerde ıramak Mzı ~ 1arboluvorıa bunun 

G 
. . . muır 

erçı pmoce ellconmuş b 
basdı ama elbette buiu!1 bi; s~e~ubaıek sura kadem 
el koydu, fakat Türlciye.?in hiç bir v~rdı~. Ofis una da 
siz b1rakılmadı / yenı b1r gün ekmek-

. Ya!n~~ ilerde tamami/e a k .. 
ısrafm onune geçi/meğe cal t almamak ıçm şimdiden 
lüp de halkı izrar edenler 

1~1 ıyor J Bwıda ihm!Jli qöriı· 
mıyacakttr. 0 

ursa elbette cezasız b:rakıl 
Elinde bulunan ü,. b k 

b " eş uruşu p· · sa un ve zeytlnyağma yatmuak mnce, una, şekeıe 
bence üzerinde durulma . ,,., . bun/-ın evirıe yığanlar 

I d I ga ueger iki 
cu t r 1r numara// vurgun 

Bu baıiçede zarar .. _ 

Alman 

gazeteleri 

ne diyor 
Bır/in - 29 ( a. a. ) 

l okerançabke :gazetesi di
y or ki : Şim;t/ İrlanda dd 
uzun zamandanberi haztr· 
/anan üslere bir kaç 11 me
rikan kıtasının 9e!işi R oyter 
a janıının bütün techiıi/e 
yüzbin askerden bahset 
meğe sevk eylemiştir. ln 
giliılerin ~aptığı ~hesaplua 
göre geçen harpte ikıyüz 
bin asker taşım8k için bir
bucuk milyon ton gemiye 
ihtiyaç hasıl olmuştu. ln
:giliz amira//ığı doğu lls· 
rava in:giliz kıta/afi gönder
mek için yüzbin tonilato 
verdiiine inam lcbilirmi. 

• vr Si 

a 

eclisinin üçüncü intihap 
·n dördüncü içtima senesi 

942 toplantısına ait 
U N N A M E 

7 - 1940 Mali yılı kat.i hesap ve idare hesap cetvellerinin tetkik oe tasdilcı. 
2 - 7941 Mali gılı Belediye bütçesindı ttıdtlô.t icrcsı. 
3 - Belediye rıarıdaından mu,uru zamaaa ujrayan 8945 lira 49 lcuraşun tenzili 
4 - Belediye memurlnrı teşkUat kadrosunun ymiden tanzimi. 
.S - Fenni içme suqana (Ata su} adı 'Uerilmesi hakkında belediye riyaseti teklifi. 
6 - Kemerkaqa mektPp sokağında değlrmer.df!re suyundan muattal lcaltın çeşme 

arsasının satılması hakkındaki dileğin tetkiki. 

Belediye iyaseti n den : 
Belediye kanununun 54 ci maddesine istinaden belediye meclisinin üçüncü 

intihap devresinin dördüncü içtima yılı Şubat 1912 içtima/arına başlanacağından, 
a karıda yazılı raznamenin mü%alceresl!için sayın azanın 2 Şubat jı2 pazartesi günii 
saat 14 de beledi11e meclisine teşrifleri rica olunur. 2-2 

. d ' goıup sıkmt k 
yevmmce ıt rızkmcedit şek//nd ı ç~ erı/er,· haya/mı T 1 f 

Yoksa çocuğum" el k e kazananlardır. Yapağı Sahiplerinin Dikkat ar a icar arttırma i ônı 
J. agda v~ı uptal ~IJrikatöriz~ e~:::~~~I ~ir~: bv isi şa Nazarlarına Belediye Encümeninden : 
sın a,· msan ıgın geçirdi .1 b _ mıncı asrm ort . 
sını kulakarkası ederek~ u gunkü ölüm diriın ka a T. C . Ziraat Bankasından: Evvelce mezarlık ittihaz edilmek üıre belet/iyece 
as11n para ve zengin/ı'k h vr~1Payı çöktüren; on s11kı'z~ga. suttn f1lınnn bozt~pe mahallesinde lciiin belediyeye ait 

/ . • . ırsı e ~·hl• k " 1rcı 26.1.942 Tarihinde neşir edilen 2j7 numaralı koordi- . h 1. le. ld .:1 k ·ıt ·h 1 I k 
Perya ıst "il ı .,,., .. nara f arazı a ı a ığı naan artırmu, e sı me ve ı a e er a· 

'h .. l:f _Ye er peşinde ko~·n mu-t• ff, : erdı ve em. nosyon kararı ma•ibince elinde gopag" ı bulutıan hakiki vega 
Sı m t / 'b .,,u eve nanuna tt!vf ikan mezku' tarlanın bir senelik icarı on 

' u " 1 eralizmin h · . a ve mütefes· hmkmü bilumum ıahislerin bu tarilıde" itibaren 15 gün 
yan burjuranlardır ı l!ISretuu daima i•inde t selciz gün müddet i! oçı k artırmaya çıkarılmıştır. 

· · · · . " a11. içinde ellerinde bu lunan ga,ağıları bir bf'ganname ile Zi-

l 1 1evf'k V Artırma 3 şabat 942 tarihirıde yopılacoaından 
ng• ı"z avam I ura/ rael 6 U fl /c. a S ı n a bi/Jirmt!leri /azım gelmekte • 

1 Af k l taliplerin cıyni gün ve saat U de belt.diye encümenine r 'ı ada o du;undan · alakadarların izahat ve begannrıme almak 

k muracaatları ilin olunar, 4-4 amorasında üzere ziraat bankasına müra•aatları lüzumu ilan olunur. 1-==~================~---.-.-.=--' 

Çorçil'in beyanatı Almanlar Pazarlıkla erzak satın alınacak Kongreye Dôvet 
üzerine milzakereler teşebbüsü yine Maarif müdürlüğünden ; Trabzon Mağdeni Sanatlar Cemiyetinden: 
Londra - l!J ( a. a. ) ele 1 1 Vse içın alınac•lc l .500 kilo barhon Jasulyası , !147 3 - 2 _ j42 Gününe mü"adif sa// günü akşamı saat 

lfvam k•mtJrlJfl Çorçi/j a mış ar /el/o /cal/cua /,alığı , /876 adet palamut balığı , JQ0 ki/o 20 de Cc?m iyefimizin Senelik LlmUmİ konqresİ ICfa o/u• 
nutku ile açılan müzake~ Kahire 2 it b k C h t 

d t . Ort·~~rk -:-- . 9 ( 11. a, ) ıe rige, 900 lci!o terege;ı. 500 k ilo koşar ptgniri . 800 nacağmdan ütün azanin mez iir saatta um ur/ye 
reye ev•m e mı~tir. Mu- ... ,,u ı I 1c·ı I H p ı ,J h b I I I ~ . ngı ız teb/i · · . 1 o stanbul pıgniri, 465 kilo makarna . 7 L4 kilo toz alp artisi sa.anunu11 azu u unm~ arı rica o unur. 
h~f1Jrak•! ve işçi mebuslar azı yet umumiyetle d ~1

1 • ıelcer, 1700 lc.ı'lo k·sm· t•'·· r . 1 ~. ı;. :,,·1o çag, 317 kılo tu 3 ., o.12 O · · t 1 d b k t buyü ~ hızmetlerinden do- merni~ti 7 0 
eg Ş· .. .. ..,. .. ııı: .. J J ~ -~-,., ıc~sı op antısm a nisa ı e seriye 

.... r. ün/ -k ırırı 24g ••gılı '-anunu!l 47 ı"ncı' maddesine tev1ikan I d · t kd' d k 10 2 9~ ~ I .. layı Çorçili taktir fakat ar ma/arda u çarpış. " ,, o ma ıgı a ır e ongre - - T~ sa ı gunü aynı 
k d /arma k ı F ser;·ar alman koı. l.5 1-1941 tarihinden itibaren 15.2 1942 tarilıino kadar saata talik edilecP:g·i ilan olunur. 2-1 ~ aş . . arşı sadakl!lt 8 " lagey I ·ı b · 
goscermesmı yersiz l bu/an smdaki .

8 1 e Musus 11ra- ır ag zarfıntla paıarlıkla ihalesi yapılacağından istek •------------------------

tenkitlerde bulunmuş/ard faaliyetre:;ş bölgede azım" lile,,n hülcumıt lconajında maarif müdürlüğü dairesinde Acık Zabıta Memur 1 ug" u 
Tenkirlere CeYap ver~n ba'~: Devam/ e_ 's. bufunmuştur. ..!•tnisgen reislijine muracaatları ilan olunur . 

k ·ı k k .,, . ı YBgmur/a h h 
ve ı uza şar a gönderilen b1r Yeıde I . r er anqı K 1 k H 
takviyeler içifl demiştir ki . imkansız bı kopıanmamızı ,· ra 1 an e Belediye Reisliğinden : 
U k k k · le ra lı D ·· B l d d k b l .!IJ şar IJ gere en ta/eviye- ıt~/anmızm 

1 
.; uşman e e ige e i i zo ıta memur uju münhaldır. ı\1üra-

nin lüzumunu temin ede . ğu mevziı geç::ek bulundu Rize halk fi10rtisi reisi avrılcat Galip Tolanın meydan caat edeceklerin asgari orta tahsil gönnüs olması şarttır. 
rim amma bunlarm mah/ yayı işgal ttt' Egedab. ~a Frenle.hisar mahallesinde deniz sokaiz 4 A. 24 No.lu Taliplerin Şubat 91/.1 iptidasına kadar Belediye Rigose-
yetini açığa vuramam vazi teşebbDsü 1 ~e böylece ~~ le.at 8 ada, bahçe , bany o , şehir suyu , mu.tbağı ha'lJi tine müracaatları ilôn olunur. 

t , · k I d "/d ld Yemden ı · aır ' 0 P h 1c · l le. ,,. ı· l l b ye ımız o ay egı ir. Ser. a ı . Düşman k e ıne ane ıra ı tır. ı tı ıp • an arın mat aamıza ma. 
besice hareket edebilrnek susdadır. ita/an Mu- raca atları ila11 olunur. 1-2 Kömür, bakır vesair molieme için elleıimiz bo$ kalmad1. 
Dehşetli bir harp makina· 
sile karşı/dştık, Şimdı de 
bir d igerile kaı şı/aşıyoruz 
Geçen son t~şrınde mebus 
/aım zi/,inle11 rus • cephesi. 
nin hayatı ehemmiyetle 
meşguJdu . ~unda tamami/e 
haklı idiler. O cephede olup 
bitenleı i göz öni n'e tut 
mak zorunda idik . flsı/ı 
Çorçili hararetle müdafaa 
ile ilave etti. llvam /cama 
rasmda hükumete itimat 
etmesini istiyorum, her fer 
din ve her hareketin ayri 

11yrl incelenerek lcabutünü 
dedi! hükümetm umumi 
siyasetinin tasvibini ve bu 
siyasetin bizi zafere götü. 
receğine iman •ttld/m/zin 
/,!harim istiyorum. 

Doğan 
Gençlik kulübü intihabı 

25.1.942 de Y11p1lın lotlbap 
da kulOP ıelsllQlae Yekta Bula. 
~o. k&tl l>i umumıııae Fehmi 
Uosal, beden terblyeel amlrıtaı
ue Murat Ça kDHtk , ıskırllk 
amlrllalne Veyıel Dinç, muba. 
•lplllt• Musllffn Doruk , ldue 
memurlugu ve Vf zaedarlıa-11 
ŞDluQ Nallı ta7la olunmuılar • 

ar. 

---33 bin 
tayyare 

Y0 Pmak için 
Y cniden 12 .1 tahsisat kab ~ı yar 
edilmiş . . . u 
Vaşir.gton - . 9 

llran meclisi orJ t! . ( a.a.) 
teni/en ı 2 rn .1 u ıcın is. 

.. ı Yar .556 . 
yon 67: bin 474 mı/. 
tahsisata ait k do/ar//k 

. . anun por 
pes1nı kabul t . . u· 

. e mıştır B 
para ıle yirmi üç b · u 
ve on bin talim t m savaş 
yapı/acakt1r. arraresi 

~-"'--

Bu 1 gar is tanda 
haftada bir gün 
ekrnek yok 
Sofya - 29 ( a. a. ) 

N_•~ı~lar m eclisi t. /emek ta· 
yımm yeniden azaltma 
karar Yermistir B dya 

ı • nn an 
s~nra çarşamba günleri bü· 
tun bulgaristanda k 

t e mek 
sa 1~ 1 ve istıhıOki 
dılecek - y asak e· 

ve o gun pat t 
ronecektlr. 0 es 

lçtimaa davet Nakliyat eksiltmesi 
Lokantacılar Cemiyetinden : 

Q Yeni sene idare heyetinin intihabı için bilumum Kuvarshan bakır môdenleri işlet-
Cean~n 2--2-942 pazartesi günü akşamı saat 21 de 1 

- m~t._ıe_,_e1_m_eı_e_ri_r_ıc_a_0_1u_n_ur_. ______ 3_::_!__ m si Direktörlüğünden : 
İrlandaya llôn Hopeden ve fabrikadan nakledilteek kömür. bakır 

{ 

. h Trııbzon topu si.:llii mulıa· vesair malzeme iş i 23 - 1-942 tarihinden itibaren on 
1 raç işi fız lığındau : gün müdrletle J..a palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Yunıra uubiyEsıulo HJsme Mukavele ve şartnameyi görmek iıtiyenler fabrika 
londra _ 29 ( şdos li.üyUode kilin ve tarafları h b . H A · 1 v 

1 Ş . · a. a. ) k ıkı' 0 d mu as'! e<:İsıue , ope ve rtvıo memur uguna muracaat a 
ıma/ irfan~ şar an uu ·anı gır tm ere 

kltalart uaya limerikan şımıutıo ve ceuulıc11 hös~ ogul görebilirler. 
"1üs _ nJn gel mest üzef/ne Jan çalılıklara ile ın bdut Dir Miina kl s~ yeri ve günü : Kuvarshan bakar mde•o-

• YU dev11bren1n yapdıg~ı p ım;uda 15 aonom fıudıtıık bıla leri işletme dire ktörlüğünde 5 şubat 942 günü saat 14 
P otostoya seoet cedıerinden iutıkal etmek 
maı lrıa d cevap veren şi· sure tile ::>111lh At>durrutımao ve de yapılacaktır· 3 - 4 
miitir k ?. a ~aş vekili de- re8eh~rı nauılaraon ltısclllui ta. 

I • M USyü D lep elme.aedır&er . h.e)' rıyello 
Yanm iimaJi j evular tetkik. ve totıklki ı~la 15 2.94ı 
rışmaya h kk rlandaya ka- tarihine müsııdıf pJzar gUaU 
rilcan kıt~ 'Yoktur. ilme · malla&Uoe memur goııderllecek· 
la::. da d abaıımn . ~imal lr- tır. Bu "ayri wenırnl tıaKk.ındo 
el a ulunu . bir bıık. Jddiu edeo varsa keşif 

ev/etlerinin ~u mıh ver gUoUudeu evvel tupu slcllll mu-
susundakJ Yf.~ılmesi hu . natulığıou ve}uhut ke;lf gonu 
bir lcısrnıd gemş pılanm mahaıuoe gelecek. oloo meınu· 

"· - ....... ____ ruwuııı elltSriudekı vesalklerıle 

~------J bırJikte wuroc ot etmeleri ı.ao 
oıuuur. Zayi 

Orman koru 
alayından ı ma 2 inci 
· . a mış ld 
IZln kağıd o uğum 

Şehir Kulubil idare heyenden: 
KulObüıı yeni sene umuml hey'et içtimaı 26 -- ı - u2 

pazartesi akşıuııı 18 de ekaerlyet olmadıtuıdao kabil olamamıt · 
tir. lçtlaııun 5 şubı t 94J perşembe gQaU ayol aaatta bırakıldı· 
ğıoı sayın arkadsşlarımıza bildiririz. 

Ruıname 
1 - Hllıı açoouo tetkik 
2 - Yeni sP.oe idıı re b AJ 'etl lotlbabı 

Şeker fiotlar1 hakkında ilôn 
Fiat Mürakabe Komisyonundan : 

Fiatlartı yapılan son z11m iolagisiıle ıeltri•isJı 
satılmakla olan şelc.ırler i~in genidın kabul eJilın fiot 
esaslt..ıı oşa;ı.ia gösterilmiştir. 

h ~ ımı za · . 
ulema oJm •d • . >'1 ettım. 

e ıgı ılan ı 
Vakfıkeb . . o un ur. 
k6yünd ırm ~pdaJ/J 

en tlı oglu 
Sabri Kıltç 

Komisgo1'umuzca 6- 11-94 I tarihinde verilmiı "' 
mahalli gazttelerle ilan edilmiş olan kararda, şelc•rltl 

Kuaauracılar buşı ıısrı hela toptan satışigle peralcende saıııı arasında ~österil•n farlı 
karşısın.da l~ No. ı.u dUkkaoda I mahf ur. kalmak şartigl~, küp ııkere 118, toz ş11lc11re 18 

lsmaıJ Uçak kuruş perakende azami satıı fiatı t116it ıdltdiii ilan olıın•'' 

Her nevi doma 
kalam tamir 

olunur 

' 


