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Şehrimize 200 

bin kilo fasulye 

geliyor 
e 

50 bin kilo pİriAç 
Vilayetin teşebbüsilc toa

ya menıcli, 50 bin kilo pi

rinç'in bugünlerde, 'frabzo• 

na geleceği öğrenilmiştir. 
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Spor BU SABAHKi HABERLER 

Sahamız ~ • t 1 İngiliz gazetesi 

I~ h ~ S ÇI ar Bulgaristan için 
;r. _afta.' çevresine 
ıkı, uç bın kişi top· ne diyor 

- -. t .. ı: . :::. .:. . . ı: : . t 

Janan spor scı hasıra h L d h Londra 16 ( a. a. ) 
gözümüzü ç~virmcmiz lazım U K9ffie Ün sabc1 tan gece - Deyli herald gazetesinin 

idman cemiyetleri itti: k d d yazdıi"ına göre Kral Boris 
fakı zauıanıodan kalan •e ye o ar evam etti . 1 memleketin dikdatörü oldu 
ogün bugu~n u-z · d ı 1 1 · ve Alı:.ıanyaya bag· lı kalıyor. • erın esa! ı Ankara 16 ( ı. a. ) _ von red ed im ştır. 
b · t · p Seriinin emrine itiraz eden ı r amırat yapılmayan 8 Ptır.' yapılan sulkasrtun suç Burıdan sonrn Von Papenin 
mevcut saha, gayri fenni ve lu 1 Jınlcrın duruşmalıırı a bu . iki mektubu ile Ankara, lstnn· her nnzır azledilmiş v~ ye· 
gayri ııhhidir. gOn de dev ım olunmuştur. Du bul ve diğer yerlcırde bulunan rine Krala ve nasyol sosya

Trnbzon gibi, insaı ço- ruşınoda lüzumlu evrakın Rus· şııbltlerin mazbut ifadeleri O· listliğc taraftar kimseler 
cuğu bol bir şehir için' bir ç ) 1 tercim ettirilerek Pavlof kuomuş ve sululsra anlahlmış. getirtilm/şt~r. Bulgar kıta
k h ve Korı:ıilof ı tefbl oluodueu tır. Suçlular bu iradeleri :asa~l ları Yunanııtanda ve Yu-
~ç sa aya ihtiyaç olduğu bnkkındııkl ~3labiyetli bııkim v bir tavı-la dial~mlşler ve zaman goslavyadaki Alman a.sker· 

halde, bir tane:tini bılen tam naibin t zkeregi okunmuştur. zaman Jtirtillarla karşılamışlardır' !erinin yerini almıştır. 
v~ mükemmel olmadığ1111 suçlulardunAbdurr::lımnnıo avu· Vaktin geç olması dolayısı.! Londra 16 ( a. a, ) -
gormekten mütevellit üzün· kntı, mnekkillnin böyle bir ha le celse öğleden sonraya bıra. Britanova ajansının askeri 
tümüz yerindedir. dis ye kerışmaktıın duyduğu kılmış ve öğleden s:>ora başla- yazarma salahiyetli kaynak· 

~-- -- ~ 

- Siycısi Durum_ 
~- ~ _ _ f!J 

Vişi hadisesi 

ve müttefikler 
Hindistan meselesinin 

akisleri henüz fikirleri işgal 
etmekte iken bu sefer de Vi · 
ti' de yine demokrat devlet
leri endişe}'e dtişüren yeni 
bir durum hadis olmuştur. 
Laval'm en. mühim nazır
lıklırı da eline almak su-

retile hükumetin başına ieç. 
mesi, müttefiklerin Fransa· 
dan umduklarını tamamen 
hiçe indirmiştir. Fransadaki 
son durum, Vişi'yi kazan
mak için bilhassa son zaman
larda fazla gayretler sorfc. 

Gençlerimizin, kolaylık ned ımeU anlatmış ve diğerleri otlan cluruşmada vrakın okun· lardan bildirildiğine göre 
~ 1 kl de k ndilerı için resen mUdnfl masma ve lOıumlularıoın terci · Suriye o in Filiıtioin ve şima-

ve sag ı a spor yapmala toı»lala 1 temlı:t "ır. 

dilen Amerikada asabiyetle 
karşılanmış, Vişideki Ame·. 
rikan elçisi Vaşington'a çağ-

rılınışlır. Amerikanın Vişi 
ile münasebetlerini kesip kes 

- l J .. me ettirilerek mnnunlara tef. li Ira kın müdafaası tecrbbe 
rını sng ıyacak olan spor u bken e kanunlar" aıtro lıi · d v l t D ·• - 1 ·1· k 1 · d m .. ..,u mınJ e sm o unmuş ur. U· gormuş ngı ız as er erıne 
DJc..y anımızın, yaz devre kendileri lç"o re ·en müdafi tıı ruşma balft devam ediyor. verilzcektir. miyeceği yakında anlaşıla

caktır, sinden istifadelenerek inşa llnioe imkan buluamadığmı vo 

ettirilmesine şiddetle zaru anc k istedi leri nvuk ll moda Zeytı·n yagv 
1 

ve Sabun 
ret vardır. fi t ylulne baklan bulunduğunu 
Trabıon için evvelce tanzim bild rdi. M zouo Pavlofun ika 

Vişideki bu değişikliğin 

Moskovada ne gibi tesirler 
yaptığı henüz malum oma 

edilen saba planının t d. met ve şah yeu malum bulun Azami fiat tespit edildi .. 
kinden hu ü 5 

l · du ı halde tovklf edilme inden 
yal ıeç:Oi ~ ne kadar altı şlkAyelle kefalete ba~lanıp ser Tıcaret Vekal ti tarafından 

malda beraber, doğu taar 
ruıu esnasında Almanlara 
arkadan emin olmak imkan 
ve fırsahnl bahıedeceği gibi 
Fransada Almanlara karşı 
açılması istenen cephe işini 

B ! ulunmaktadır. b at bırakılıoası talebi kanunı zeytinyağı ve sabuea t11aml tiat 
•ak u dmuddet içinde, asıl sebnpler dolayıılıe ve tecvlslnr konmuştur Bu tespite göre 

1edb~& a vasıl olabilecek l tmk!n bulııoamadığı beyanilt• yUzcıe bir bnçllk asllll ekiıtra 
. .ırlcr alınmış ve iatimlik z " Y t ı n 1 a t ı ıoı kuruş, 
~a~~~ tepm1 _amıanmış olduğu Ruzvelt iki buçuk asitli ekıstra 97 ku· 

, anın eser h r d ruş, llç buçuk. ııslllt birinci oe'1 
tatbikatına g ·ı a ın e ne dı·yor ve dört buyuk asitli ikinci nevi 

H eçı ememiştic · 
er şeyden ev 

1 
· ı eyı kokulu yemeklik ıeytiDJ&t· 

ıa tların ka b d' ve ' fır. M. h • k 1 lar 93 ve 89 kuruştur. 
müte 88• l y e ılmesinden 1 Verin YI 1 mO- YUzde yarım ııiııbeltnde ec· 

ır o an ge l'k . G . nç ı tır. cebl mnddell 87 kuruş, JOıde 
ması : 1

', z~manlarda yapıl- Si için 2 - 3 beş asitli ve yüzde bir ecae-

sel bOlueJerlodekl sabunhane· 
lerio tClptao satış flahdır. Btlu. 
mum istiblAk bölaelerlode asa· 
mı ve toptan ıtthf flc:ıtları JU· 

karıtlıtk i tlatlara göre tespit e
dilmiş en yakin menoeı fiatları· 
na ambahıj ve baklkt oak.ıl 

oaııaraflarıoa gayri aaU karmıo 
il&veıllo bulanacaktır. 

Perakendeci azamı ıatıış tı. 
atları, toptaDllDID Hlıf flatları. 
na nl')rıııal fire kartılıtıoın ve 

yllzde on ıayrl sari perakende· 
el kıirıoın ııavesi ıuretlle bulu· 

de bir kat daha güçleıtire. 
ceğinden, lngiltere v.e Ame. 
rikadan daha ziyade Sovyet
lerin bu vaziyetten endişeye 
dü§müş olacakları tabiidir. 

YENlYOL 

Amerika - Vişi 
bu . . esbe e teşkıl etmeyen I d bi maddeli 111ra mıh 85 kuruş-
ar;iın, .. ugünkü na müsait Sene 0Zlm lr... tur. aacakbr. Perakemde 1ilre tiat. 

f-kl ar ıçınde ne büyük güç. V şln,,ton 16 ( o. n. ) - Bu tlatlar Edrerult, Ayvahk, ları kilo sıttış tlatlarındao yllzde 

Vaşington 16 (a. a ) -
Lavalın hükumete dönmesi
nin Amerikada uyandırdığı 
ilk aksülamel Vişideki bü
yük elçi amiral Lihinin is 
tişare için Vaşingtona ça· 
ğırılması olacaktır. Büyük 
elçinin Vişiye döneceği şüp· 
helidir. 

u er arzedec - · ·· L b I'Q Uk k ı · d 011 dQ~fllmek ıuretlle buluna· 
egı şupaeıiıdir. Pnn Amerikan glloU mnoaseba· \. ç uyu ve zmır 8 mua· Cdktır. 

50 Bin lira keşif bedellı' tile y11pılao kabul resminde mele vergllı toptan kapaız olıı· 
sp b ;ıı. t r· Flat murakabe komlıyoahı· or sa amızın vakt'l Huzvelt demiştirki: medeniye rak depo veya mn.111& ııa ış l· l • ı e ya- rı bulundukları tlltyetln mua. 
P~. mışbolan umumi planına tımkllzln Y şamnsı için mlhverla ıstları:hr. . i · ... k ı tahsil veya mnıtehlik bölge oı. 
gore, ütün tes·ısat v. 

1
•
0 

Y• ı ması ııızımdır. Bunun için Blrlncı nev a.O u u çamaşır - şa dı;ı~uııa onaran tiatları bu esas· 
atını tahakkuk ." de lki, belkide Oç yıl olacaktır. Sf.bununun çıplak nıııvl riall 

etlırme B lora göre hemen teıplt ve ilan 
maalc&ef b .. . k• ye, en şahsım tıunn tamomlle kıı· 68 lluruştur. ~u tiat yağ lalib edeceklerdir. 

ugun ım ·ao yoktur nılm. Hepimiz fedakdrhk yııp 
Yalnız, en acil ihtiyacı • mıtk zorundayız. ı~akat sonra 

mızın, plin mucibi k mtlcadeledea galip çıkncagıı Bu Hindistondan 
lanması kabildir arşı Y rı knrrede Alınan tabııklrnmu 

Spor mevsimi.nden evvel llına g cecek her hırngi bir Sonra Vişİ .. 
tahııiıen futbol sah ' ~·erhı ba..,ına neler geleceğ.ui Hintlilerl;!r istenilen anlaş. 
ioşaııQa - - amızın dUşUoUrken litreyorum. 

1 gunun şartlarına 

;r:~~ olarak. başlıyabil ce h(alcmın 'tlcundan 
1 zan edıyoruz. 

istimlaki y'ap 1 _ . ı an arazı 

uıennde, fenni bir futbol 
alanı bazırlam k N e ıarıp te:ıı:attır bilmem. Ba· 

Bakarsınız ki .. 

mayı temine muvaffak ola
mayan S. Kripslc Ruzvclt'in, 

yardımcı rolünü ifay& çalışan 
wümessilinin Hindistan tep

r aklarını terk etmeleri üze. 
fınd k .a ve etra. karaıcız ki dolu d d 1 an oşu pıatı · · b k • 0 P 0 u rine vaziyet, konuşmalardan 
mek .crını geçir. ir afanın altıııda b b b 

madde v k L oş, om o•, ·• k. h 1. almııı.tır k ' d e zaman ba· upıı;.uru bir mide v•rdır. Yiıı .. e once ı a ı ... . 
ımm an, ya2: devresi · · boltar ve rörüraünüz iti t L. b lnaı'lı·z Ba•vckilinin avam 

ı - b'l k ıçıne ııı.a cıaa • Y 
ı2a ı ece işlerdendir dolmuş. dolabild,~i kadar doldu. kamarasınpaki ıon beyanatı 

G e n ç J i ğ i 0 , fi~ik ve rulmuş bir midociıı üıtüade taaı. 
llloral kabiliyetine h. d. ta Itır. cascavlak, boşmu boı bir 

işlerde hassasiyet gös: ım !:!:,~urük bir armut ribi salınır 
nıahal i otorı't lerı'n buere~ her 

1
• , cı Vakıa bunuo istiınası müstra 

1 ayık olduğu ehemmi- nıısı yok dcğı dir. Ancak bazı gör. 
Yettc tu" ~ dük! · d b le • lacagını umuyor v 

1 

er m'z bı: ur bö}led r işte,. 
e hyoruz. e Bu garip tezat ocdeııdır, ni. 

CULHA çindir bilmem .• 
l KORLU 

arasında bu meseleye yap· 
tıgı temaslar da lngilizler 
için memnunluk verici bir 

şekilde olmamışttr. lngiltere 
artık Hindistanın müdafaa 

işini doğrudan doğruya ken· 
di üzerine almıf bulunmak
t~dır. 

Günlerin içinde 

Büyük Hamide dair 
Ouıanntı.a beşinci yıldunllmü nıünnst>beliyle 

G 
eçtiğimiz pazartesi ıürıü ile şairi ciz.amrmtz Abdulhak 
Hcimidi toprağa tevdi ettieimizin b0şinci yılını do.dur. 
duk . Gönlümüzde Makber şairinin muz.darip hayalı, 

lıeyalimircle Eşber nazımumı celadetli çehre~i bütün tc.ı:zeliii ile 
tecessüm etti, Büyük. dahinin arkasından dökiüfıimüz yaşlarırı 

sıcoklıfı ile yine çehremi:ıin yol yol ısındığını duyar olduk. 

Ona biz, bir devrin ba;ırıda edebiyatımızı, /,ütün bir devir 
boyunca yurd J.ııında meml<?ketimizi, daha so11r11 Bügük Millet 
Meclisinde milletimid temsil ederken ıördük. Onu gördüğümüzün 
her seferinde daha çok •eudi/C.. Kendiıi•e Jalıa çok bağ/aradık . O 
bize üç rubu asırlık ömüründe yarım aımn yılları kadar eser 
verdi. Hamitlin ya~ılarını okurken her satırında samimıgelin ken. 
diıi11i bu/Jule. " Samimiyet .. mef lıumuna bellci bir isim bulamıya. 
caktık, eker Hamidin yazılarında ki asıl hususigeti te;his edemese 
idik. Nihayet onun büJiik hasisesindc11 bahsederken kendisini 
yakinen tausif etmek için kısaca « Dahi • tletiik. 

işte iki giin eouıl bıı dahinin öliim eünü idi • 
·· Tat yok' ie•esiude ~DndftzD.nde .. 
'' Ben ne7Jlyeyhn bu 1er JftzQnde .. ,, 

diyerek, büiiill bir ömür imtidıulınca ancak vrı:Jf esini tamamen oa. 
ııırıp ıidealere mahsu ulvi bir feraıatla aramızdan agrı/Jı. Mu. 

C1ZZ(I,,. rulııı ''"' ,,,.,., z,ki Yofmıır•ı,,/t 
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Piyasaları ~~~6i~~=~~~~~~il.I.~~~~~)·-~-:-~-u~-ı-~-r~-~ağlık vereD 

Trabzon ve Pulatane tntna 
piyıısıısı, ztlrraıo menfeatı göz 

.Halkeviızde Folkloru Gecesi açık hava gezintileri 
keselere darhk 

vermemeli .. ön~lude tutularak normr;l şe k Halkevi salo · 
llnı_ muh fı za elttğ l tıır ımrda nunrla sayın hal
lohısa rl ı.ı r B ş::rıtııurıy t mıı.ta. lunnza Trabzo
Kası piyıısaf:m hakliır d~ da il · nun hf-tlk yaşa
glll o. kurlanmızıı malQ ı t Vf't 
ın f yışmı bütün ib-eyı aydah gördük. ö u nı k-
sıülıı, keadisioi nıal\ı n•l ırır da tişamile göstere 
ziyaret eden bir mu'ü · · ce'ıt olan bir folk t k ik t mrın z~ 
e ~ ~dı B. Keın. l ı rıylan lor gecesi hazır-

ezcümle ~unlrın Göy 'emıştir : lanmıştır Ôrıü· 
·• l'illUn mın tnkalımıııız,fon müzdeki Cumar 

bulunan Pa 'd 
zaı· a mutı:stll t~ı·ı11- t · p 

men "1ilb!SllH o: ırıınu-tur. esı ve azar gü 
Arlvia Mu 1 B , nü akşamları iki 

' q~u • urı;Ka'd6 rıı u l.ı ıyı.u " B . • cuı l.ıe~latY ıştır. 
u pıy~salarda şirud ' lık l 

cıhıt roıu ı tıı ıı ı 
ır . • u sarlıu tıu~hodao 

a edılmektedir: 

glrm~:;i~de. Pi.vuara tUccar 
ştır. Baıı menfaat da 

kUnleri pi 1· 
t . .' yasayı dUşürmck İl· 
~ruış ıseıer de · d 

~ldı.ietıe mani '. ı areoıb, buna 
tlatıer 22- - 2oımuştur. Şiıw:Hki 

1 ° 30 kuruştur . 
daremiz taın . 

gece üstüste gö& 
terilecek olan bu 
gecede Trabzo · 
nun maruf halk 
sanatkarları, bağ 

lama He en eski halk tür 
külerini canlandıracak. Ke 
mence ile Karadeniz türkü 
ve horonları sal neye kona 

Folklor gecesinde Halk 

caktar. Tulum ve kaval, Pa. 
zar horonları sahneyi zen 
ginleştirecektir. Sandan maa
da yüz sene evvelki Trab 

ziınli~lai ' manaınle na. 
tuccıırlar yeppi tıtrndan bir takım 

• Jasaean çekil 
• ~orunda kıılmışlardır. ıuek 

k idare, ztırraın bütün b k P~t: 1::.ı~ı~ı~O~r•••l 1 ~~~~~t::b:.~~~re· 
ınebuıu A. Hilmi KalıQ dUn lede tahkikatla meşgul oldu 
Kızorta ve Erkekortı welı:te-p. I ğu anlaşılan mülkiye mü 
lerlnl ziyaret etmiş , mlldllr ve f . • . d 'Ab'd' 

uuu kor u '1· 
~ uınaya azınctmlştir. 
Fıutıerla dil 

dair la şürUlecetı"e zumguz ve l 
pıgandalar d açı ~ıı pro-

tılinı heJ tl .1 k . 1 1 ettışLrın en ı m Erener e erı e B e tep ış er I . . . . 
hıkkıodu görOşmüşlerdlr. Parti şehrımııe gelmışbr. clbetl bllb uyulınaktadır. Şu 

mlo etmekııss~,t z~rraıwıza t~. 
ııonuna k d ıs erız _ki, fialler, 

DlUfettişimb; bundan tO[lrs ço- - - - - -

cuk Yuvasanı gez niş, burnda 20 ton arpa 
ı:. ar aynı 'ekil 

ıuret~~ devam etttrl113cektir. ve 
'Eller\r k.i d 

bakılı a ve okutul ılD kiwseıi:ı 
k Merkez ve kazalara. 20 çocu lar 'e b u o l a r ı n • 

ıında demett~rın~n~l~me sıra
olıuıılır ve mab l Y eeçıx:fş 
görmea kııt su içerisine, 

Yatak ton tohumluk arpa dagw ıtıl-ve ylyecelderi Uzerlnde 
tetkikler Yap nış Vtl &ördUğll mışbr • 

ŞI dl mamış bulunsunlar. 
m Je kıdıır · 

enır•ttitl şekilde d' Kanunun 

in ttzamdan ve temizlik. ten dolayı ="-'=...-.;;;=-=-__;;.;=~==== 
memouôil1et beyan etmiştir. Fransa' da 

lıır ctalnua k, •ok YBPl\D· 
ıaııauşlırdır 

Bir mesele'd · 
ttıtun indirmek e • llakllyeslı 

B gayretidir 
u glbUer kı . 

ettıaı hır Ur ' ııunun ta}'lD 
rak tUtUoler~n~eı.aya razı -O)ı. 
nılş iseler de bnakltyeaız lrdtr. 
haıııl edemtna. ~ndıın blr uettc. 
ınunyene 'te t~!t~r~tr. ÇUnku 
Kellnca.ve k 

11 
işini eır1111 

surıtne dlrr a. ar tehir etmok 
k.oruıı:ıaya ~~c~tlrraın hakkıllı 

Urduk) 

-- t 

Maçka 
Kaymakamı 

Maçka • kaymakam vekili 
Şeref Duraııouu askerliğe çat· 
rllma11 nzeriue , kaymakamhk 
"ekaıetı: maiyet nıemuru Melı· 
met Varıoh tarefındıuı ita edl· 
leceklir. --
200 ton mısır ---Gübre tevzii t 200 ton tohumluk. mısır'ın 

Başaran 1( 0~~r.lııtın eit tıııztrlıklar bitmiş 
fından getirti~nde~ler tara- ~ğunden pek yakında dağıt 
milyon kilo . bır buçuk nıa ışine baştanecak.tır. 

. kınıyevi .. b - -
nııı ıurraıu ibr gu r~- iti f -
dağıtılm ıyacıııa göre Q edı"len asına d 
nıektedir. evauı edil. 

Bu ınikta .. ın ı Domuzlar 
gübre ihti t ıntakanııztn vua . 
te bir' . Yactnın atcak d" Nisa . Jetııntz bölgesinde , 
---... ..... •nı karşıla.ı:naktad ort fazlan tbtıd~sına kadar 100 den 
( ır. trıııttu~~ban domuzu itlaf olun. 

l TA K V 1 M D E N..::::::~· ~~"""=' 
S
---- 81 R y A.~P-R---\ 

ı~ ~I 
e .arn olsun o .. 1 ...J 

Sade yaw ı_ Qun ere 
beyaz unı gın "'ilosu altın k • • 
börek ve açr!n ,dükkanları dolıdş durwuş olduğu kar 'b' 
ı ore" Yenı w ur ugu .. ı gı ı 
anıyor. ve « E· ege nazlanan( b gunle-rde bol bol 

d. l ger o g" 1 a.r uo" h ıyor arını~ un eri göru" k .un cı lanıp v h Ö ., . rae Yap w a 
yleya yaw acagınıızı biliriz» 

t • gı Şek • 
an soura börek d erı. hepsi bir ı· 

M e Yenir d' ıranın iç' d aanıafi ıade _ •, çörek d ııı e olduk 
naılı satıldı - Yagın bir '-• e .•. 

. gı, unun b esas:ı Zaın 
şun a ltldığ1 bu .. 1 eya:ıına de - ·ı an gelini kadar 
ı DIJ>ak da b' kgun erd.,. Y"k gı , tsnıerine dab' k 

ır ad . 1 
"' ın ge . . ı ur-

ırşınaılık l çnıışı hatırı 
o ur: Selanı 1 anıak ve 

0 
•un ° günlere 

• Takvimci 

neler oluyor 
Laval yine iş başına 

geçti 
Vişi 16 ( a. a. ) 

Buradaki konuşmaların mev· 
zuunu heyecanlı bir haber 
teşkil ediyor: Bu habere gö
re yeniden iktidar nıevkiine 
gelen Piyer Laval Başveka
let muavinliğile dahiliye, 
hariciye nazırlıldarını deruh
te ede~ektir. Amiral darlan, 
Fransız kara, deniz ve kuv· 
vetlerioin baıkumandanı ola· 
cakhr, Laval öğleden sonra 
Parise hareket edecektir. 

Almanlann 
Vişiden 

bekledikleri 
Zurih 16 ( a. a. ) 

Noviye Purihe Cayton ga
zetesinin Bcrlin muhabirine 
göre Almanyanın Vişidelıi 

yeni durumdan beklediği 
şudur: 

1 - Lavala çok geniş 
salahiyetler verilecektir. 

2 - Laval yeni hüku· 
metin teşkiline memur edi . 
lecek ve ihtimal Peten'e ha 
lef olacaktır. 

Berlinde söylendiğine gö· 
re Almaııyanın doğu cephe
sinde taarruza başlamadan 

evvel batıda aırkasından e
min ol maşı lazımdır. 

sau 'atkarları 

zoo düğünlerinde bir kına 
gecesi bütün an'ane ve adet· 
!erile birJikte yaşatılacak-
tır. 

l tk h~ba:- fl Vlarından biri 
~~ ıd · ıt ı hıt l < 'e. n ııca Oc beş gü 
llÜ{lil , ı~ u1 hir b ıhar manz, rası 
ve ıl ık hğ1 içi od~ gf çirflbtı:r dik 
Bugcı l •r ~ zın yakıcı gOn!erl 
h ııt:; seUP[') İZİD p r lH k, berrt~ 
havalı " Bj' Jı gt n lPı indf'n bir 
kıç ı d ı r H pimiz&. kışı a kiHıusuııtJ 

ııngu k tın ın şlod ı.ı tiu i, b oşa git 
mive ı ı l " ~ r e rır i u rı uttur .nA1' 

j llzn ıkFo l~tndl hususiy eti il ' 
k.ı.r~H J-:-lYOl l!Z . 

Bu bir kut; ~;ün i~iode yaz· 
!ık lll b;ı;; g ı i i DI i n tlyHC{ lçio biC 

1 kısım ticu r.;l':ı ı:ındı<> ı in iş lı r..c 
1 n; !udu ı• rtım gur ül nı li şt O r fıl. 
' 'i !i ld ·ııstıcı 1 ı r ıçi11 bunun sel:lebl 
ı ııe soo ııuçhır ııı ı ~raştı rın:ı~ıt 
· ID!'.'cburiı•et olma dığı gibi g y~· 
j {eri bakımından da, bir bıışarı. 
sayıcaıtlım memouoluk: halleridir 

E~kat normal zaınıiolardaki 
tıyatların en aşağı dört mi~Hae 
çıkarılan bLJ lllk.s glyim eşyası 

şllıkları bir yn mevsimiod• bll· 
1 

'" tsterrue tı ve ayakkabı kar· 

...,,,,,====ı h11111, şehirli bOtçeainde blltOo 

600 d b k sene k.apatılamıyscrk derecede 
0 n OŞ 0 lıtUaadl Jnn.ılar açııcakllr. HıDl 

de o olabs ttd bıhalaoaa ııd• 900 ton da h o m&ddelerini ted0rlk kudreti de 

mısır gel;yor 
azahıcııktır. 

MilJl h ıyatıo muhtelit saf· 
halarıcda iş bölümü icabı vakit 

___ vakit dnzeulenmiş amele, çiftçi, 

V·ıa t· 1 ,.. d ·ı 600 ticaret erbı bı, momurhmian bili ı ye ım ze gun_ eıı en . . 

1 
dıQer.ne n!t:betle daba 2enlş ö.1· 

ton munr~n lf:O touu k:azalarıı çilde fııydaianmak imkanını bul· 
tevzi edılmiş •e 100 toau ds • muş vo iktisadi varlı41oı artır· 
m erkez köyleri içia alıkor.ul 1 mış ve ~ağlamış olıı bilır. Buouo 
muştur. Ayrıca , f omraya 300, sebepleri yalnız miUi iktisadJa 
Akçaabıta 'OO S llrmeneye 300 ı detu milletler arHı iktisatla 
ki ceman 900 tıın mısmo Ter , ilgilidir. Bunları burada incele· 
medeo terlibeai lmlş olduğu .-e ' )'ecek dee-iliz. Ancak elleriade 
bu iş için tutu len motorların eskiden kalma mal bulunan ye 
Termeye göoderilt11eğe başlan· yahut kontrolauz tar oisbetle· 
dığı öğrenllmlşlir . rlle satış 7apsn yeya gUnUO 

- herhao~l ahval Ye şarailiodeo 
baklı olmıyarak taydıl.ımmık· p QtOteS toh Um U tın ç~kloı:alyenler mUstesoa, 
şehir balkı bu huUerle mUeade· 

Tevzii 
Şimdiye kndar, merkez kaza 

köylerine ~9,300 , Akçaabada 
15,000 Maçkayıı. 54.67'.? kilo pa
teles tohumu te vzi edilmiştir. 

Bundan bı:ış lrn Sürmeneye 
25 ton patates tevzii için gere· 
ken tedbirler de a lınmı1tı.r. ____ .,.,,. __ _ 

le itin değil: Matın kendi sarf 
ve istihlak cıuzeai lıesabıotı 
mevaimin, kırda ve parkla ına· 
şerl yaşamanın canlı i~tiya<.;ıull 
kapılm11arak lradEslni kendi 
lebh:ıe kullanmalıırı milli bir 
duygu ıle en ssiJ ~ir lıueket 

olur. Bir mndaet kış ve yııka· 

cık üzUntUsU çekeolerie şimdi 
de gOstenş yapmak bevesUe 
mevsime göre yazlık lüks elbi· 

12 B. f'd d ld se ted,.,riki için tuhafiye mağa· 
IIl J an ağıtı 1 znhuile terzılere taşınmalı:ırı gU· 

Bu yıl, nütl1une fidanlı· 
ğından, elma, umut ve man · 
dalin olmak üzre 12 bin fi-
dan tevzi edilmiştir. 

nun birinde hakıki bir ihtiyııÇ 
ve sıkıntııarını dinletmek iıaka· 
nıııı kcodilt!derioden elden çı· 
karmış ol!luklarını unutmttyahDl· 

Zihni Can 

BİRKAÇ SATIRLA -

Sahte vakar 
Eo küçük 3elahiyetler· 

den. İmperator zevki duy
mak isteyen kimselere 
rastlıyoruz. 

Bunların, hayatı tetkik 
edilecek olursa, işgal et
tikleri mevki ve makamı, 
tesadüflere borçlu olduk-.. 
ları anlaşılır. 

Halk arasında ~ gör
düm delisi » denilen bu 

, cılız iradeler, kifayetsiz· 
liklerini gizlemeye çalışır· 
larken, kendilerini daha 
çok açığa vururlar. Ve 
daha çok gülünç olurlar. 

Kuvvetliye ve üstüne 
karşı "başüstüne,, zaifa 
ve astına karşı ''def c,J,, 

demesini, makamınm meı
nedi1 şahsiyetinin sırrı 
zan edenler için, hayat, 
daima gül gülüstan gö · 
lÜDmemiştir. 

Onlar, Çekirge sıçra· 
ması gibi, üçe kadar sa
yarJar, dört sayanına az 
rastlanmıştır. 

Oturduğu şandalyadaP 
şeref almayıp, şeref veren 
kamil inıan, bu gibilere 
örnek olmalıdır. 

Yok eğer tuttukları 
yolda yürümeye devaın 
edeceklerae, haber vere
lim ki, sahte vakar, ve 
şahsiyetin ömrü yatsıya 
kadar da devam etme:ı. 

fazıa 
~38. 

c- nosttpe, uazıpaşa ( liosttpe kahvesinde J 
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• Sayfa 3 

l~E~N ı~~e·~~E~~K~~oB·e-Y-~~v~e~-K·-o~·-v-··~L--0~~~ 
T E p E D E r--.J } lill:Bıtr.illJ!iiil3e:ıızE~ı:ea;;;+a::a+s::::•m•-=-E•rs-?ESZl!!E::l!EB!!*ıaezi••-·m-•ıw~111111--a!Jlliil!C;••- ı::;;:ir::lC ıt:•aı~CHE.~m~ --

:~rb~~:·.li~;:h:.~~1.~Q~ Memleketimizin en iyi yem otlarından: 
rte ~ ~ırlor geçdl. Şim i ekm k-

b ed~e bı111yedı!Oh.ld K o R u N ~ A 
hem d ı: h~i.D ahuhA vrılım z, ~ 
rı i b ı 1 m timiz lir k d ~..l 

mı. 

bir t: r d l~aşıyordu~. gOaoş, 
rı.u d ~1 

u ıbı ha ım ı kon- orunganın y .-rini ne vakıt, nasıl hazırlamah ?, 
r a şun, gUoı ş kal u 

~ıc l\b: /r~ e • e hu" : buy. T oh Jmunu e vak t nasıl ekmeli? galık sulanır, biçime bir hafta kalarak bir defa 
~t>,dl Çn kıı og~:eş d ;d;;:,: ' 

1 

sulanması gereklidir, bu halde korımga dekar 
ı:y ruız g~~ ı. i lerdeo kuru • Günlük yeşil ot için hemen her gün veya başına yancaya yakın ot verir . 

. lr erk o ş s us·o du d •. bır kaç günde b 1r gelişi güzel bir kısmı_ biçilen I Kıraçlhrda ilkbaharda bir defa biçilir, sonra 
~ı k; u nedi 1 C v P \ rdım ·. yo cahk v~ korungalı}11n gelecek senekı ot ve .. ı yağmur olursa bir d~fa daha biçilebilir, olmazsa 
ı1 u: ~um ıznn lını rır ım : • • • J 1 l L k J d l 

· ıoe hPş. ynmo < ş k 1 rınımın c e aza acağını ıesaea atma ı ır. ertesi ilkbahara kadar biçime gelmez, fakat top .. 
Y Yıuttnıo ad dı~ı c 0 p B 1 b • · · J k k 
ğcocu ,.eben 1~~1 Y bl ~· be ıçi en ot ir kaç gün ıçınne ·urur, uruyan l rağı iyi almıyan kıraçlarda bile bir biçimde en 
Yordu 11 bu iş sor çok uş ;f ı- otları sabah iği daa< kalkmadan toplıyarak ara-

1 
az biı.1 kilo ot verdiği görülmektektedir, kuru-

mak 1 zıml dedi Anı d ş b l 
naı.oz tttr. ağzımı tuttumı ~m ki a ara ytikletrneli ve otluğa taşıtmalıdır. tulur.sa bunun dörtte biri kalır. 

ı;H -= Ş:n _ İlk biçimden sonra vakit geçirmeden korun- Sonbaharda korunga üzerine serilen gübre 
ava ged"kl" 1 1 ertesi yılın ot verimini fazla miktarda arttnır. 1 ı lazır ama yuvasına kayit ve kabul 

1 
- 7942 Ho. Ged;kr Korunga kıraçlarda da yetişir. hazırlat ' 339 dog·11mlaiar ihtiga' kar- ıezer hastalıı·ı olmttdıg·ını ma guoasına d. - r 

senelerden dah ıger şı:ında yedt:lc. namzet kay 6ildirir bir vesHa •erilıcelc. 
l a az talebe dedi ecek. b f k t · 0

1 
ınacağır.dan ihtigacın 

1340 
11e • muva a a namegı ve-

925 "ıı'26 4 - M.u-·acaat •dec .. kle- renin rıçılc adresi ue imHsı 
. · .; doğam la lard,.n ' "' " le seçılmesi k6f. l .. rin ortaokulu bitirip diplo- buluuacalc, i1tua hü ümet 

33 L ' ' ıe mezse 33 'Drya belediye tera~ıntlan 
>1 ular/ '- ma 11,lmı~ olması şarttır. 1 ' 

maml u 1e.adronun ta. G tasdik edilerek r smi mühür anmas eçmi~ yıllarda oldutiu "ibi 
mii ı- , uygun görül. o • le mahürleneceklir. 

1 •r. yalnıı 338 3 n üç lt.anaat nt!Jta ile sınıf ge· S ' k B 
lulıu #mdllılc. hı· L.' "' çen talebeler alınmı11acaklc. d) llıa;ıı rapor•: u 
h t ç uır taa/ı ropor i mu11ye11e roporrı 

u altın · ·ı rı rıibi tah•ı"l dur .. mlarınd"' 
·L • a tırı memek , e 6 

... .. " dur. Namzetler kampta sıh-
zntı~laç hasıi. olursa alınmı k da fasıla olmaga•aktır. hi heyet tar•fı11 tlan yopıla-
şıırtı e yedek namzet le 5 - Mes 'ek okullar ile cak son 'De le.at 'i muagene-
Jtdı ecelcl.,bir. ay. h sasi ııe yabancı okullar- tlen sonra kaôul edilecekler-

/(, dtan. mezon ola.ıla.r ellerin- dir 
ayt muamtlesi li . d k. . 

sonund• k aıırcın e ı diplerna 'Vega tastilc 8 - Getlilcli ya•ıuına 
2 oparıacalc.tır, namenin ortaokul derecesin- istekli talebeler hava sıhhi 

- Müraca•t r l d ld f k lursa istek .
1 

ıaı a O· e e ajunu m ıari 'fJ• i· 
il er •ra ~ l . J '-/ saltaka yap l k 5trıwa mü- etı '1Cga müaiirlü" erine 

3 •ca tır tasdik ıttirmek suretile lc.a-
- Getli/c t h . 

gueasma al 1 aıırlama bul edilecefclerdir. 
ınac:alc. t l b /el l sıhhi duru .. •[ " e eler 6 - iste i namzet er ••• arına ~ . 

lot mot ·· ıorı: pı- askeri veg~ si111ıl hastahane. 
' or makinist. 

cı, silalıçı ele 1 
• telsiz- lerin sıhhi hegetlerinct, ol-

. ıpman k 
larında.n han . ısım mayan gerlelde de, hıikumet 
l gısıne a 1 arsa orad k l Yrı ır. veya beleJige d•ktorları ta. 
Hv o/ı.ul 0 

acuk',.,. t.ıe rafından muayene ediltcek-
una ıeTJ/c. edild k. 

sonra ·ı ı fen leıJ.ir. 
bahane pıdot olmadılc.lerını istekliler muayeneye gön-

e erek çıkmak . d 
genlerin ·r l ııte. erilmeden cu'Oel harici da. 
d . z ıraı arı kabul l 
ılmegecektir B h e- r•m arı tözden ıeçirilerek 

belcrimız tar~/ •d usuı Ş4l· başı kel, deli rekiil:.etli, göz-
ın an mu l i k l caat •de::elclıre ra· er JOJI, ağzı çarpı o an-

tılmrıl dır. e,ıkça anla- lar kabal edilmegecelclerdir. 

. Seçilecek tençler H 7 - Seçtleceklerden igi 
bırlıklerimizfo e~ le .,,: h::ıl S!lhibi eldıı;una Jair 
ı l ıımetlı pol' k k e eman arı olaca;ından le. t • ıs tıesi ası (Doğrulu /cQ.. 

'Oe ."-a~ıı/Lerinde oh/tile 
0
;: g~dı) ha:anacalr. ve aileleri. 

s1ecıgelerıne çok dilek t d' nuı a ·ilo durum/ar ince-
ecektir. a e 1• lınerelc. muhitlerinde igi ta-

dır .K,. 
0 bul şartlar.ı atag·ıda. nınmrı almalarına dık at 

ır edilud:.tir. 

I - An L b Hıuırlanacak uesikalar: T- k a 'fJe ua asının 

d
ur 6°lmnsı '(Je Türk soyun- . a) Haoa gedıklisi olmak 
an ulunrn ( ~ ıstetlığine dair tlıielcçe. 

R E ası. Soyunda b ı A k 
um. rmeni, Yah d " B l b '/ çı .. ba5la çekilmiş 

gar gibı yaban ;. ı, u • eş vesıka fotoğrafı, 
lunmamalc) cı ımse bu· - c) Nüfus cüzdanı {nü/ us 

2 - Ecnebi rn l k cusdanında hiı bir silinti 
ten gurdamnr.a h. em e et- 'De kazıntı_ 6ulanmıgaıak ve 
rek Tu k rcr"t ede- yuşlarını "Jcı,.üıtmu·~ olanl r vatandaşı ol ,.. "' ar 
ırkdaşlarımızdan ana 0

6
n lcabu! edilmeyeceklerdir.) 

bası d ve a· ç) Mavaf akatname: Is. 
L gur a iltihak etmemi 
11ulunanlar d'kl' 1 tekli olcaran ana 11e •abası 
kabul ıe ı ı !Jll'Vnsına l d kd d 

edtlmegecelcl rdır. o ma ığı ta İT e vasisi ta 

Yaıf - Bekar olmalı ve rafından hava gedikli nam. 
arı 16 17 19 z di olmasına m:ıva/alccıt 

lj~5 192, .' · gani 134<> ettı;ini ve namzette sıra 
' doıuml•lar 338 ' 

ı akıl rahatsızlı;ı ile aglcatla 

maagenr he!Jıdİ t•ra/ınJan 
yt1pılacak esa•lı muayenttgi 
müteakip ha'Oacı lı;ın m•h· 
telif ımbelerin• ııg11l11l>il•· 
cekler, t•lebcler bu seçime 
itiraz edemiıeccklertiir . 

9 - Şu#Jeler istelcli ta
lebtlerin eıvralc vı 'Vesi/ca. 
larını tamam olarak hazır
layıp merkeze tönderecıkler. 
Bu 'VJsilcalar merkeıce inc•
lınip tamam •lduğ• görül
tiük te11 senrtı lcompa yr>lltt· 
nacalc fJe ş•belere ha6er fltt· 

rllecektir. 
Eski oe hatalı hasırla

na11 vesikalar şa6elerle ıızua 
yaıışmalara ıebtp olaeajııı· 
dan eflralcın tamam olmcsı
n• ehemmiyet fltrilmelidir. 

1 O - Bu tamim ıabeler
ce gazıtel1Tl• ve münası, 
'lJasıtalarla ilan ıdilecektir. 

11 - Talı6elerin lnö•ü 
kampına sevk edilmeleri için 
mırkezdt!n talimat ~trilme· 
den hiç bir talebe kampa 
sevlc eailmttgecıktir. 

12 - Şubeler 15 günde 
bit müracaat eJe11lırin sa
yılarıtlı Joşlarır.a töre gazı 
ile merlceıe bildirece/c/,,dir. 
Ba lİltılcrin muntazaman 
gönderilmesint itina edilme· 
sini rica ederim. 

Zayi vesika 
9$7 Sene&lr.de Trabıon Bele· 

dlyeslnden almış olduğum 556 
numaralı şoför Yeslkamı zayi 
eyi dlm. Yeol. ini alecatımdeo 
eskisialn hUkmO yoktur. 

Kelkit kazasınm 
KöH nııhiyesindell 

Mahmul 04lu 
ieldr öıcaemlr 

Ve böyle yerlerde yoncadan daha fazla ot 
verir. Korungadan asıl fayda görülecek yerler 
kıraçlardır, fakat buralara mutlaka kıştan önce 
alınmalıdır. Kıraçta bulunan tarlalarınıza korun
gayı sonbaharda vakitlice ekip bir kaç yıl otu .. 
nu b;çtikten sonra bozunuz ve anızma istediği
niz ekini ekiniz, korungadan önce aldıtmızın iki 
katını alacaksınız. Böyle bütün kıraç tarlaları

nızda sıra ile korunğa yetiştirip bir kaç yıl otu
nu biçtikten sonra bozmakla bu tarafların hep
sini de gücünüzfın yetmiytceği kadar gübre ile 
giibrelemiş ve topraklarını girizma yapmış gıbi 
gevşetmiş elursunuz. 

Koranga tohumu nasıl ahnır? 
Sulanan tarlalarda ikinci biçim tohuma bı

rakılır kıraçlarda ise tohum allnmak istendiği 
zaman ot alınmaz, daha açıkçası ilk biçi• tohu
ma bırakılır, bu biçildikten sonra korunga her 
kıraçta daha bir biçim veremez, taban tarlalar
da ise sulanmadığı halde ikinci bir biçim daha 
verebilir. 

Tohumunu almak için korungayı, çiçekleri
nin penbe yaprakları döküldükten sonra görün .. 
meye başlıyan karınlı ye üzeri ağ gibi damariı 
kısa fasolyaların renkleri koyulaştığı zaman biç
meli. bu işi en iyisi sabah çiği kalkmadan yap
malıdır. Bıçmeye başlamak için de bütün fasul
yaların ermesine beklememeli. eğer bütün fasul
yaların ermesi beklenirse o vakıt hem kendi 
keudine, hem de biçerken pok çok tohum dü
şer, kaybolur. Biüilen korungalar çuvallara ko
nup Üzerlerine sopa ile kısa bir zaman vurulun
ca tohumlar kolaylıkla ayrılır. ya rüzgara tutu
larak; yahut delikleri iri bir kalburdan geçirile
rek tohum temizlenir. Hiç bir tehum kaybetmt!
mek istenirse tarlaya girilerek tohumlar el ile 
sıyrılır ve önlüklere konur. 

Bir dekar büyüklüğündeki yerden kuvveti
ne göre 100-150 kilo tohum alınır. 

Yurddaş! 
il 

Hava kurumuna Üye ol 
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Trabzon tc pu sicil mu
hafızlığından: 

Cinsi: otlak 

Hudadu: Şarl:an tarikia 
garben Hasan oğl• Mehmet 
oc ~hmet o;lu Mıkdatlın 
h•zıneden tefJ:i suretlle al: 
ılıkları çmlılık Şimalen möf
re~ st1hibi senet .,tııisi ora 
sınt/on t · 
t .k. eıen foıe cenabP-n 

Ca~ı .ıem mikdan: 5514 At .2 
ınıı: Fındıklık · 

Şarkım Tahsir: t '- d . 
l - ' .sl('en erın 

ça ılıl(ı garbın Hasan t • 
şimalı l aıe• 

Memur alınacak Kolcu alınacak 
Gümrük va inhisarlar Vekôletinden: 1 Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 

1 - Mcrki!• we taşra tümrüklcrinJe açık 20 lir lık I - Taşra g!imrülderinde oçık 10 lirn matı,lı kol· 
memurluklar için lis• mızunları arasında musab:ıka ilfl· culuklar için yapılan ilô.n sonu.ntit:J istekli çıkıııadığından 
tihanı eçılccalctır. memarin Jcaıuznıınun 4 üncü m11dJesinin • D. fıkrası hiik· 

2 - Muı(Jbalc11 illftihanı 29-4- 1942 Çarşamba müne ug•larak ille mtktep 111ezanları arasındt1 müsabak• 
giinü •aat 14 ce Ankara, lsta11bııl, Jzmir. Mtırsin Ecirne, imtihanı açılacaktır. 
Samsan, lılc.ındffun, Trabzon, Kars. Van fiintrükleri mü· 2 - Mus ıbalc.11 imtih~nı 21-4-942 Pazartesi gü· 
dür "' 6aı ütlürlülclerinde gopılacc.lctır. nü saat 14 Je Ankara. lstanbrıl, İzmir, Mersin, Edirrıt, 

3 - Açık gırlere tayinl•r. wı•s•halcatlaki muvaf. Samsun, lslcenierun, Trabzon, Kars, Van giim1ülc.l1ri mii· 
fakigrt sırasına .,. kendi bulundukları ger ile harcırah Jıir tfe başmüd ırlülc.lerinde yapılac11/ctır. 

. n Y0 cenuben işbcı 
gayrı menkrıle sahı'b' 
otl • ı senet 

agı arasından 

vaziyeti iti611ra altnar11/c yapılır. Musgbalc.aga girenlerin 3 - A~ık ıerlerc tayinler musabalcaJrıki muvaf/a· 
sayısı •oı gerdın ftiı.la oltlu;u talcJirde idare bunları kıget sırasına 'l'J~ le.anili bulanduk.lttrı ger ile hıırcır•h 

dııha !onr11 •çılacak yırlere tayin il• mukayyet olnufactılctır. v.:ııigıti itibariı e alın11ralc yapılır mr.ucb11ktıgfl gir11nlerin 

Mikdarı: bir hekd:,er~~J;:; 
Kilit lcöginün 8' k 

lama tastikıiz tl.e'terglo . -
2291 NO ı, nın 
l . ınJa kanbur oja[ .. 
arndaa Os an onlu c ·ı 
nı • ı.1U eg. 

an n lftına lt.ayitli I 
tarafları tarik. o •11 
"e Al" ıam tı• Ahm1t 
il ''Ve /sına.il ve amacf' 

e mahdut ı J• h 
d · 11eı •On6m lk arında b l • • 
h ı a una11 "d hal' 
aıır nudat · 1 

yulc. J vı ıaır •osofı 
urraa gaıılı · 

kuller s·ı ıagrı me11· 
. u eınıarıın 324 

nesınJe " f '1.t°l ,,. 
ma'(J[r-; J 1 e t1trauti 

-.ue f e.hb ı 
'''Y• e r. l bae 91 Ernl-•• • ı.:.117 •ni 9 
Olmui/e lce n 47 de 

l cası Ha . eu atluı H uqıı• t>e 
oı ManeVJve: n N Fadime 
munhaııra b•lva •zrnJgcge 

an uı· a ı 
faJri mcnkull ~ •ı •U 
b. ar,.. taı .. 
ır ayni halele rının 

,,, haltln uırı's~•1 l 
1
k ~fmeıli;i 

il " ır nın t ru erında 6 l O!itar· 

bahsile namla u anduğ rıJan 
giüıdcn vı:ril;~na teıt/i kö. 
19.3-942 ta:rihl ~e tct ıtikli 
tal~p tdi/mektı~·ılmihc:berle 
m b ır. c"zu ahi 
ıa .. ın ••n '1t ~-ııgk.ri nıenfca[. 
ue . d Uıuı • " • rın e ınc l ••ııeli 
26. f-942 ta:ih?ne ık • iizere 
Paıar tün_ rrı.usadv.f 
i.alline tahk~ksaat 14 ıle m 1 -

•• J r "1em 
cegınaeıı bir 4. k ru gide 
b•lıımanların ll ~dcrlicısında 
rakı musbit iel eroıddct ev 
.,. e e dah · 
1 apı.:. s.icil G '"•el 
ve fa ogün rrıuhofıılığın.rı 
memura '". ll:ahalliRdtki 
mu ild o1u'::,~aotları liiı11. 

~~~k.iyd. OL 
ı e\a k 

Siyasi G çı ar 
aıete 

Baeıldı~~y 
ı; er · T Y eniyol . rabıoıı 
--nıa.tbaaaı Huınwt ıııışrı~ 

Bekir Siikuti K idnrıı eden. 
----!. akıızoğlu 

Fıati 4 k 
Uruştur 

Rcaıni--;--ıa-nı"""nn_ı:ı __ ııat • 
ırı . 

5 kuruıtur · 

4 - Musab.lcagcı ıir•elc istiyınlerin galc11nda ga· sa,ısı b•ş yt1d~n Jazlız olduju takdirde idare onları 
•ılı fÜ•rülc idarelerifıtlın birifl.e ;8-4-942 Salı giinii. dıha sonradan a~ılacak yerlere ttıgin ile r11ulcayget obıaı· 
a~ıa•ı11a katiar tlilelcçe ile mir•eaot eJerelc şahadetname, gac /ıtır. 
nufaı, iyihal u~erlik kağıllari/t1 y•rda.n her gerinde çcı· 4 - Musı6alcaga i,ıirak Edıcıkleriıt aslc.•rliğini 
lııma;a ntiUclaammil olJrığuna dair rtsmi tabiplud~11 gapmıı h•l•nmıııları •e m~muF in lanaııanun dörcii'!t.cii 
!lacı:k_!.ıırı ıağlık lcdjıtlerını " rmeleri ic p eJer. madliesinde yazılı tJcısıfları hoiz. olmaları şartlır. 

5 - IJu şartları h•f~ olup musahakaga iıtira.k 
etmelc istigerı!ı,·in g•lc.arula ya%ılı gül'llrülc idarelerind•tı 
biriree 25 - 4-~142 Cumarteıl gü.uü •lcşamuıa kadar di· 
lek~e ilı müracaatla 111haılıtname. ıtü/as, iyihal v• y•r· 
du1t her gerinJe çalışm•ğa mitıh.am•il ofd•ğu11a tiair 
res111f t•hi11lerd .n alacakları sağlık lc.ô.ğıtlaruıu v• asker· 
lilc flesikası sııı etl•rini fJetmeleri lazımdır. 

Elektirik Sirketinin hisse senetleri 
Belediye tarafından satınahnacak 

Belediye Riyasetinden : 
Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketine ait hisse 

senetlerinin 1941 mali yılı bltinçosunda taşıdığı 332 
kııruş kıymetleri üıelinden 45 tün müddetle belediyemiz 
namına satın alınması talc.arrur etmiştir, 
M Ellerinde ha şirkete ait hisse ser.edi buiananlar 9 

art 1942 tarihinden itibaren 22 Nisan 1942 günü ak
~arrı.ına kadar balundakları yerlerdeki Türkiye İş Ban· 
,~s;n ş~besinc mur~ca~tla hamil oldur/arı hisse senetle

ışbu bedel uıerıntfen tutarlarını almaları. 
al Ve bu müJ.detin hitamından sorıru. belediyece satın 

mma işine nihayet verileceği ilan oluf4ur . ! 2-15 

11
• S a Y ı n M ü ş t e r i 1 e r i m i z e 
ırçok t.ecrübelerden sonra kundura üzerinde b~lli olmamak 

Şartale dikişsiz yapıştırma uıulile yama yapmaya 

Nibıı M u ,,. f f a k o 1 d u k . 

1:;,~11 ny~~kıbının yUr.tınüo 3-· 4 yeriı de ~ ırhklar olsa dsbi 
der: ış~ıa mtıke1Dmeliyeti dol"'Jısile biç belli olmayacak 

teeei e mUşterileriaıiıin tam arzularını uu hususta 
Küç"k 18

• 0 etmekle biHıusıı iftihar du7makt:syıı . 
'- bır tecrübe ile memnun olacağınızı bildiririz . 

Y I L D J Z Kundura TsmlrHl 

Vila . oı~o Top3l UzuD1ıo_!ık No. ıoı 

Yet ıdare heyetinden: Of D. Dz. yolları 
lir i\azonç veıgisinden 48 Acentalığından : 

a 68 kuruş ve 8 kd I - - O/da yopılalc ca 
of)/ AA ayra ar d . . k l . • . u ı·ıahmut il ~ segyar enız ıs e esının ış. 

satın aldıkl e m_usterek çiliii ile ahşcp kısmı bede& 
hedelind at1 gaynmenkul Li. keşfi ola1J 762 lira 66 
borç/ Men de 2250 lira Kuruı üzerinden 11·4. / 942 

111 
. . 

0 
o/la Mustafa oğlu tarihinden itibaren on beş 

. Inın borçlannm . . gün müddetle atık eksilt-
ıstif ası i . temmı meye çıkarılrnrştır. 

çın olbapt k' 
ma kig"ıd a ı artı,... 2 - Müşteri oltıcaklar 

mda 1 filboyu Yazı ı llya. güzde 7,5 kuruş muvakkat 
go . mohallesinde kaia teminat alccesi 50 lira 24 

2 
YrJmenkul/eri bu k lcaruıa ait banlc.a m•kha3a ile 

1 gün müddet/ erre ihale tünü olan 25.4· l 942 
mava çıkarı/ e açık arttr cuma erttıi günü deniz yol-
. mış old • / Of 1 ıstek/i/erın .

1
• ugundan arı acenta ığında mi.ite· 

Yetine _ vı ayet idare he- şekkıl komisgo u malısusanı 
ol muraca~tlan muracaatları fa~la maliimat 

u11ur ilan . t· 1 le 6 . • u ıgen er eıa 11 komısyona 

1-3 haıwar mal arı · ilin olıınrır. 

iki senelik saydiye icar arttırması 
DEFTERDARLIKTi.\N : l ·-4 

Trabzon merk.es luuasile Vakfılr.ıbir, Alr.ıea.bat. 
Sürmıne ve Of ka~alarınzn ıaydige rı smi 1 Haziran 942 
tarihinJ~11 3 l M;Jgıs 944 ta•ihine. kadu dev:ım ıtm.ek 
ii:r.er• iki ıeneliji ihale edileceğinden keyfiyet J llJagıs 
942 tarihinJ n itiba11n 1.5 giin miidd.tle müıagtdege 
konulmuştur. 

Mahomme;ı iki se1telik b:dıli (950~) lira 38 lcar•Ş· 
tur. /hdle 15 Mllyıs 9t-2 larihine müsadif Cuma günii 
ıaııt 14 de !Jr. pı laeaktır. 

Şartnameyi ıörmelc ist~gınln her gün t1aridat iti.•· 
resine mıiracııı.ıt ederek törebilirler. lltiz•ına talip elıml•f 
muhammen b .t.ıli11 •üzde 7.5 olan 712 lira 83 kuruııı 
ha•i teminat m.lc.tup roe akçesini havi zarf ilı teklif mık.
tui•n• Jı:ıvi zırfı bir ü~üncü zarf İferısine k.egop lc•pslı 
ve miihürlu veya imzalı olJuğu halde gakarıea gösteri· 
l•n 15 Mepıs 91.2 Cuma günü .ıraat 14 d• kadar defter· 
darlıkta müteşcklcil komisyona tıodi etmeleri ila11 olunur. 
--- - - - -- --~ 

Gayri menkul satış artlrması 
Mevkii Kapu no. 

Çömltkci .;5 

J)efterdar lıktan 

Ktymeti 

900 

Pey ahçast ....,,,. 
67,5 

Yukarıda yazılı gayri menkul satışı on beş gün açık artu matJ". 
konulm•ştur. Taliplerin artır.ınantn yapıldıiı 27 -4-'j42 pazar test 
saat on dörtte milli etn lak satış komisyorıuna muracaatları 1-2 

ilôn 
Trabıo1a Sulh hakulc ha

lcimlijintt~n: 
terclc~siıae mahke•eRiıisce el 
konal•n h'*ci kasım Rıtıia
llesi kasım solcalc 38 NO la 
evtle ğaip Hüseyin ka11sı 
ô'lü /atmanın me'Ocıd H1 

( ~ıalarım• 8 5 942 cum:ı 
günü saat 9 ela bil' miizçıgide 
&atılacağından kiyf iyr.t ilan 
olıınar, 

Zayi Mühür 
Tralu ?nan ~almer11 lc.ög• 

111•hurifnü zayi ıttim geni· 

si11i çıkarocağımJan e.slcisi· 

ni11 laiikmü olmo.dıjı ;/atı 

olun•r. 

Zılmrro lcÖ!/İİ ,,.8/ıtaf 

•ılcili Haı•n Eılıilll· 

c- vosrepe, uazıpaşa ( J5osttpe kahvesinde 


