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Halkevinde Müsamere 

Muvaffak ıki gece : 

Folklor geceleri ... 
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23 )füaa blyramını• hiriaci ve 

kiaci fHOleri Ilalkevi te1111il Hlo. 

•unda bütün ilk okullarıa iştira~ile 

ııenıia b i r •i11mero Terilıceti 

öğreDilmiştir • 

\.. J 
~· -
israftan 
Çekinelim 
340 y~lı~~n bereke

tmı ısraf etti
ğimiz, İ n k a r 

e~il.emez. Malımızın, Emeği
~mn d .. ğerinden, 929 Y•hna 
hır şey e.ynmış olsaydık 
buhranın ıs ıra hından belki' 
uzak buluna-:aktık . ' 

Fılhakika ' 929 buhranı 
beynelmilel pazarlar muva. 
zenesizliğioden doğınuş ve 
dünya çapında genış ve ŞÜ· 
mullü olmuştur . 

Bir çok içtimai ve ildi 
sadi amillerin de iilÜessir 
old~ğu büyuk buhran için , 
ye~~~ n birş«;y söyliyecek 
degıhz. Zanınında, mütahns
~ısları, diyeceklerini demiş· 
er' yazacaklarını yazmışlar 
dır. 

Bugün, bahsetmek iste d •.. 
.. ıgu~ız şey ' sadece kendi 
oz bunyemize göre geçirilen 
tecrübelerden bıı .. 

' gune ve 
yarına pay ayırmak 

ve U}a 
~ık bulunmaklığıınıza işaret 
Koymaktır 

F ev kalide hillltrd D 
lete dü . e, ev· 

Şen vazıfelerin yapıl 
ınasmı ve ger k 
r' 1 e en tedbirle m a ınmasını .. 
b r d gorınek ferd 

a ın e yapılacak . 1 ' . . . 
geri bırakamaz ış erımızı 

Devlet , n:ıe;k d 
bite ku d -~~ en mu. 

' n cuz: e d v 

bir yol takib yl k ogru 
er en f d 

de ayni abenkl -~ , er 
külle do~ e • cuz: den 
d gru bır yol tak"b 

c ecektır. ı 

Ceıniyet, bu karşılıklı v 
şuurlu kbenkle ilerilik e 
fını. muhafaza edecekva;~ 
çetın hadleri bertaraf ı· 
yecektır • ey 1• 

340 sen &ınin b k . k.. .. ere etını 
oylumüz, ne toprak ı·ın 

n an-
a ve nede hakıki ibt" 

.larına tabsıa etmeyip ıyaç. 
ve . . , aşırı 
d·~ geçıcı zevklerin icaoettir-
ıgı masraflcıra yatırmı~t B v I~ 

u ' umumi bir hük .. 
ol ki um 
. mama il beraber, hepimi 

:nı hafızasmda, görüşümüzü 
e!ıd eyhyecek müteaddit 
mısaller Yaı.ıam kt d . ... a ır . 

Oğle Ye •• ·ı . h A megı vesı esde, 
u usı bır ot b'l k" 1 

k k omo ı ıra ı· yara öy~ d 
b un en, tek ba,ına 

ıe ıre gelıp d"' 
oııen köylü 

va andaşımızı hala h t 1 
yoruz . a ır 1 

Her halde, onda d ~ 
b . ogan 

u arzu, ıhtıyacından fazla 
kuançtan ve ferda h ,_ 
kınd k" 8 "-

1 a 1 gamsızlıktan ıleri 
ie nıekte ıdi N . 

e olurıa' olsun bu gi-

ÇULHA 
- Arkııı 3 tio _ 

e Sayı2882 

BU SABAHKi HABERLER SIY ASI DURUM 

Bombardımanda 
İmparator ailesi 
tehlike geçirdi 

Tokyo 19 ( a. a. ) 
Dmn Tokyoya yapılan ılk 
boıubardınıan lrapırator sa· 
rayında oturan şahsiyetler n 
normal hayatında biç bir 
değişiklik yapmamıştır. Tok 
yoyu hedef farkı gözetme! 
sizin bombalayan uçaklar 
sarayın cıvarında hasara 
sebep olmamıştır. impara· 
tori~e, imparatorun anoeııi 
ve veliaht da dahil olduğu 
halde imparator &ileainden 
biç kimse bu akın esnasın 
da tehlikeye maruz kalma
mıştı, 

Filipinlerde 
Vaşington 19 (a. a.) 

Harbiye nazırlığının tebliğh 
Filipinlerde korikidor'un 
düşman hava kuvvetleri ve 
topçusu tarafından bombar
dımanı devam ediyor. lstih
kimlarımızın toplart birçok 
Japon bataryalarını sustur· 
muş ve yolları, köprüleri u 
ç.urıııuıtur. 

Cibudaıı gelen haberler 
Cibu şehrinin Japonların eli 
ne dü§tüğünü bildiriyor. Şe · 
bir yanmakta ve civarlarda 
şiddetli muharebeler olmak
tadır. Panay adasına çıkan 

düşman kuvvetleri çetin bir 
mukavemetle karşılanmış· 
lardır. 

Bulgar Başvekilile 
Hariciye Vekilimiz 
arasında telgraflar 

Ankara 19 ( a. a. ) 
Hariciye Nazırhğıoı deruhte 
etmeıi üzerine Bulgaristan 
Baıvekili Filof Hariciye Ve. 
kiliıniz Şfikrü Saraçoğluna 
çok dostane bir telgraf gön
dererek keyfiyeti haber ver
miş ve Huiciye Vekilimiz 
tarafından da ayni şekilde 
bir telgrafla kendisine .te. 
şekkür edilmiştir. 

r~ısa.c~ 
Ekmek işi .. 

- Kumu da var topnğıda. 
- Mı11rı pek fazla .. , 

- Çı~ de çıkıyor .• Hele ba· 
zan deve hamuru g-ibi Yıycbi..,· 
lirse~ ye 1 

- lyi pİfİrilmemeıi a~ır iCI• 
meıini tcmia içiamiş 1 .. 

Vaktile pek. meşhur olan 
Tra zo:ı t~meği için ek<ıeriyet tc.
rafıodan söylenenlerı yukarıya 
Yazdık.. brıl::lı şidyetlcre uğrayaD 
elı:ıaelc itiadc dıba ba11as dav • 
rıomı kıerektir. 

l'ORLO 

Alman -ı 
Harp Tebliği 

Kafkas 
Limc·iılan 
Ve maltcı 
Bom~:ılandı 

Berlia:ı 19 ( a. a. ) - Sivae
topol ve ı: ıkaa limanları bemba. 
1 nınıştı r. ~ penin merkez ve fİ· 

mal lcesiaı ınde taarn·zlar mu· 
vaffahs· et 11etic .. '"nmişlir. bazı 

noktala dıı • eailec :ı döşman hü
cumları o~~ ceıiz Eıılmıştır. 

Büyük '"3Vaş ve pike uç•kla 
rımız Moltaya ıaldırmışlar ve tay. 
yarn meyd.anlıırına ve tezrihlara 
iaıe teaiılcriae, buzia ve petrol 
dcpolarıaıı bı,.çolt tam iıabetler 

kayd ve fı;.:vlı:alide atır huıır İy· 
ka eyJeroişltrdir. Sıvaş tayyarele
rimiz bu grce lagiltcre limanlarını 
hilcum etmişler, doklar da yan~•• 
lar c;ıhrmış ardır. 2Q Marttan 10 

Kısıma kadar loriliz zayiatı 273, 

biz"m reibimiz ~ııe 66 uçaktır. 

Irandaki Rumen 
menfaatleri 

Ankara 19 ( a. a. ) 
Haber aldığımııa göre Ru
manya hükümeti Irandaki 
Rumen menfaatlerinin hima 
yesini Türk hükümetinden 
rica etmiş ve bu istek Iran 
la mutabık kalınarak kabul 
etmi~tir. ---
Fransız batı Afrika 

filosu 
Londra 19 ( a. a. ) -

Paris radyosu, Fransız batı 
Afrikası filoıunun koman
danlığına amiral Kolilinin 
tayin edildiğini bildirmiıtir. 
Dakarda bahriye nazırlığı· 

nın mümessili olacaktır. 

Belediyede: 

Bütçe tetkikatı 
Devem ediyor 

Belediye meclisi , nisan 
içtimalarına devam etmek
tedir . 

Bütçe encümenine ha•ale 
edilen teklif bütçesi, 349381 
lira ise de, ahval dolayiıile 
varidattan buıule gelecek 
noksanlık n a z a r ı itibare 
alınarak, bütçenin üç sene 
lik tahsilat vasatilerinden 
değil , hakiki tahsilat nis 
betleri üzerinden tevazüa 
ettirilm.!sine çalışılmaktadır. 

Meclis, pazartesi toplan 
tıya çajrılacakur ! 

Bir lngiliz 
yalanlaması 
Londra 19 ( a. a. ) 

Jelihiyetli Londra mahfille
rindeıı bildirildiğine göre 
lngiliz kuvvetlerinin Birm&D· 
yadalc i hareket alanından 
geri çekildiği ve cepheyi tut 
mak vazifeıinin Çinlilere bı 
rakıldığı babı mevzuu de· 
ğildir. 

Gerçekden lngizlerin ye 
rine: Çinlilerin ikame edil· 
mekte olduğunu bildiren bir 
kalküia telgrafı lngilizlerin 
bu hareket alanını terk et· 
mek niyetinde olduğu inti· 
baını verebilir. Fakat bu 
tahmin doğru değildir. 

Nehru ne diyor 
Hindistanın siyaseti 
tarafsızlık d e ğ il 

harp dışı siyasetidir 
Kalküta 19 ( a. a. ) -

Hint konıreıioin başkanı 
Nehru dün burada ıöyiediği 
bir nutukta demiıtirki: Kon
gre, Hitler Japonya tarafın· 

dan temsil edilen kovvetler 
zaferi kazanırlarsa Hindis 
tanı ebedi esarete mahküm 
edeceklerine kanidir. 

Düşman, mümkün olan 
bütbn vasıtalara başvurarak 
mukavemet etmek lizımdır. 

Kongrenin siyaseti, bi.· ta. 
rafsızın deiil bir harp dııı
nın siyasetidir. Kongre ve 
halk, saldırıcıların tatlı di
line kartı uyanık davran· 
malıdır. 

Fransadaki hedefler 

bombalandı 
Londra 19 ( a. a. ) -

lngiliz bomba uçakları dün 
öğleden sonra avcılar refa
katinde Fransanın şimalin· 

deki hedefleri bombalamııtır. 

Günlerin içinden 

iki, yahut 
Üç sene .. 

Amerika Cumhur reisi 
Ruzvet son verdiği nutuk
lardan birinde şöyle demiş 
tir : «Medeniyetimizin yaşa· 
ması için mihver'in yıkılma· 
11 lazımdır, bunun için de 
iki, yahut üç senelik bir za. 
man kafi gelecektir.» Bu mu. 
taliaya göre, dünyanın ha· 
şına bir beli olarak çöken· 
harbin 942 de bitmesi şöy. 
le dursun, 943 senesinde de 
sona erm .si şüpheli görün· 
mektedir. Hemen her gün 
işittiğimiz milyarlarck td.hsi· 
satın harcanması, hazırlık· 
ların tamamlanması, mükem 
mel talim görmüş orduların 
Avrupa ve uzakdoğuya sev~ 
edilecek bir duruma gelmesı 
için 944 senesini hesaba kat
mak ve göz önüne almak 
lazım gelecektir. 

Harp başladı başlıyah, 
lngiliz devlet adamları tara· 
fıodan zaman zaman buna 
benzer nutuklar söylenmiş-

tir. Filhakika, lngiltere har
be tutuştuğu zaman hu..ır-
lıksızdı, ne yapmış, nasıl 
derlenip toplanmışsa hepsini 
sonradan meydana getirmiş· 
tir. Ancak, bu iki buçuk 
senelik hazırlanma, logilte
için düşmanlarını mağlup 

edecek bir durum ihdas et
miş midir, üzerinde durul
ması icap eden bir nokta 
da budur. 

Getçi Amerika çok ge
niı bir hazırlık içind~dir, 
muazzam planlar, pro1eler 
ele alınmıştır. Fakat bütün 
bu hazırlıklara mukabiJ öbür 
tarafın da boş durmadığı, 
yeniden ele geçirilen zengin, 
verimli kaynak ve vasıtıı.lar. 
dan istifadeye çahşta~ı şüp. 
hesizdir . Her iki tarafın 
devlet ve politika adamları, 

!'on zaferi mutlaka kendile
rinin kazanacaiını söylemek. 
tedirler. Fakat bu sözler 
daha ziyada işin, şimdilik 
siyasi cephesini idareye ma. 
tuf gibi görünmektedir. 

Yen iyot 

Foklör etrafında 
E

trafımızda lc.apuına anahtar sokrılmamuş gıizlerce hoı.inc var• 
L<ikin bu hHinelerin içintle ıu padisahların tuğralı altınları 
ne bir tlmaı m<itleni ne ıle korındon kutuları saklı . Fakat 

bunların içinde kökü asırların mauerasrrıdan ses getiren bir mille· 
tin milli hususigetlui , ör/ ve adetleri hareket, ses ve söz halind• 
i/atle edilebilmenin sa11'atlaşmı1 ıekli saklı. 

ÜzerinJe aHmi derecede tagakkur. ve ihtimamla iılenmeğe layık 
olan folklörüfRÜ• , b•ıü• bu sahada yora/an oe bu tıirlü eserler 

ijzrrifıe britüR samimigetled ile ejilenlerimizin müte1nadi didinme· 
leri say,.sinde kendi mertebesine çıkarılatıı ve bütün mahalli renk· 
leri aks•ttirmui bakımından milletimizin eoı•f ve muagas:•r 
cami balanugor . 

Gönül iılerki, ltu iıe oerilen önem kadar bu iıle uiraıanla· 

rımıııı d" '''" •tri/$i11 • Zılci YAÔMURDERELI 
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2 Sayfa 

Şehir ve Menıleket Haberleri 
~~~ll;:ıı:;ı~lJ;;;a;;a~llo::t:a~~~~---&:;::t:aJl:;t;ı HA ~K ~Vü N [Q) E HUKUKİ BAHiSLER: 

---==------::--- Aktın Muhtevası ve bir 
o Ha1 k n kullanılışı 

Tertip edilen 3 üncü folklor gecesi . b~yük bi:intizam ve başarı 
~·IİCaıiiZ!!;ille::!:l~--il=eE:liki ge~e üst üste devam etmiştir. 

ı=;;ıx:smm:ıaıı;;;:ı:mmı:ı:::::..==-•~J 

Bir ı:ıkdın ma. da na g el r> bil· 
m si v& kukııki neticeler te v1it 
edebilmesi için e nelemirdP. ta. 
rnflıırm iladelerini açığa var! 
mııları lbımdır. 

cu mıtddfü inin ikinci fıkrıısııı• 
tenkit eder. Ben bn fıkranıo 
tenkidine temds etmeden, doğ 
ru oluı şekli ııi yazmakla iktif:I 
edf!cef im. 

• Kamu 1 ~UkUmlerden uzak· 
laşım muknvelelor ancak kaDU' 

nun ornreofci hllktımleriot> aY 
kırı ' lmudığı yahut ( kaouoa ), 

Bugllnkl\ hukuk mevzuı:ı ha· 

dıı llkdın mutıtıı-v ıtsım tarnfl:ır 

se rbeıtce t ıı yiıı er! ~rler. Çü okü 
11 ıii k•u un, h ı •:•tı ı is t khe lde · 
'd r :ıki~ıı r ırJQfD Q lğU MI' ğ b tı· 

Ki ti nıe ıı •l in ve trn l>trd ıı n 

ahl~ l;a, nda h <ı ve amme idiZil 
mıoıı vep ~uhsiyete n utea'UiJ; 
hükl\nle rn mnhı lefeti iufaç .,y 
lemeı iğ i o llerdt muteber ı:ııır· 

Bu · de ki ( k ar· un ıı ) keliırıe 
si rıd . n makt:ııt : 

'l ru fi rıa k ıcı unl yııl l a ~dBfl 

gidnr k gnvr i 11hUl !t; rıe• ic N i 
t 1pler c c kı y "ıtll r : ı ı1e . e h· ile . '. l. • 

ı l u 1 h 1 k ı stı h~ li n .- mr rJl olmak ıç!li<ılC· 
1 1 Y ı r ol 8 0 V Zl 1 ,.. ı.-

1 
. :s ~yı n h c n ın t (lo kid• ço~ 

o .u tnr.ıflaıa bt>".l" lıı r fkl' I ı drığrı VA \e 1· ,. d' . . . I . I 0 11 E" ır. 
,, r) l sıo ı Vt>fl ı k t ~·ok hak ı789 Frım.,ı;r, J n ıdJ , b ı ı öt:ll 

' H> li tB tıcllt ) · 
~ mr1ı ( h rkes lı kla rı r ı i~ tedı· 

1, bo~çtH ko. 
l l!IJUGLI) 19 11' 1 add ~lo l r. 
b rü:ıc l fı kr sa t,. d eder. 

~i gıtıı 1-:ııtlanı r) prPns:bl oıtıı· 
ya cı m şlJ r. 

Geçtığlmiı c Gecen folklor gece9inden 
l umartesl ve Peıu 

bir görü 

" dı r akdın ı nuu k nu
llUD gOiteraiğl hudut d !ılr~sin · 

do, ıe:rbestce tı:ı rı ohıoıbilir. >• 
silim lirilt halk şairi Btı ba ~laddeye di · kııt edUlrs ; 
Salim ile Niyazi Tıırakl sahneyi yııkardn taraftar kdıo mubtna 
şeı:ılen ı:Urmlşlor ve HUieyla Di- sun seıbestce İll) m ederler ıö· 
lherdıHi kemence retııkatlode ıllnUn dıırultıldı~ıoı ve çerçeve 
Kar de alı tQrklUeri diıılenmJş. içerisine alınd ı~hll iörQyoruı. 
tir. Bunan arkasından blrç'Jk Zira madde ıı kd ıı mevzuuoun 
a..bll delikanJı1an hratıodl\D t yinl keyfiyetini kımUDUD mU 
Rize ve Pazar horonları oyaao- uade1ile mukny set kılıyor. Bl 
mı,hr. Beeıamacı k üçük HtıP.mft naeo aleyb t:mıfiar 1:1todlk:leri 
nu yerli osrkılarıuın manidar glbl detil, aucak ksnuoua bu 
medlO.lleriol beğlam•sıun tf'lle dutları dairC)sıudı als.dın mutıte
rlntle dile ıetirmlş ve Trabzo. YuRını t3yln ve t( sblt eıiebHe· 
nu11 ö:o; çocuğu de~t~rH halk şal- c:eıderdir. 

ı uu u cı Ş..ebeh!: Kralların tıı 

lı akk il ınü :ı ltıod t! io ley"'n bıa11'8 
geolş bir hukuk tanılırsu racııt 

edecekleri k anaatımn ha.kim oı uşll 
idi. Fukat \tir müddet sonra bil' 
nun fenalıgını anladılar, Taıı:ı 

bir ndalt>t yarııtmak isterlerk.eıı 
bilak •~ lıulnıksuzluk içine dOf' 
tOler. 

gbn eri ak,!lmı Halı. . 
l .. evı temsil 

sa onunda blıer tolklö 
tertip edilmiştir, Her r ~tceııl 
de davetlilerl salon k!~~la~~:: 

kadar llolmuş ve YU l 
il ı zerce davet 

n n sıbtrıııılık\ı &ahne"i b k 
lenıeleri h J ıe . 
21 il eag&mıncta eıuı t tam 

e Prrde ııç1hnı 
\:~ce~ine b1 ' • lolklOı tr Çobantn 'il ı. k 
valile başı .1 an1r.. l· 

dolunun duS.::~ltır. 8ıı, bize Altı 
çiçek kok 1 ~amaçlarır.dan 
ıaınaoı d:r:~.g~hrlrkea gurup 
nun içlndın lçr nen bir sUrQ. 
duyuyorc&u. 1 meleyişlerini 

B\lnu mııtıaki 1 . 
dayıııın çok P htıyar .Arif 
knt e::teo b ge~ç ııeaice rerg. 
Kereı:nıo ve !t •nıacı Hııadnn 

o..arecao"I 
sas şlirleriei ti! 1 6 b.Dıu has. 
doo sonra d ... • eıunlştır. Buıı. 

e .. erıı k 
~enç hatip Te'fik ~r adnşımuı; 
•eyfl geler'tk \: u~al •11boe. 

gayet ıyı t rtıp 

Spor 
Fotbul maçları 
bitti 

dllmıw bir ıııra Ue bu gec!nin 
tnhııı ıı ve folklörQn mahiyet 
ve •heaımiyetlol trade etmiştir. 
bu meyendı ınaaı He E.mrahtın 
Kar1ıc~oeıan'dan Stımmınt'de:ı 
Parçalar okuyarak ezcnmle ı 4 
Oocn aıırdan itibe ı eo TUkçenin 

ne ••rece enemml1ets!z mev
kilere dü.ttUQ-QoU oull bir ih· 
malı mı 
t 

ruz hldıt"luıı anlattık· 
Bb D 

. ••1ıra lıahiıumı ~ittikçe bı 
•uııleştırmlş Te mevzuu betı h · 

•iı Ttabzoo folklörnne lotlkal 
e!Urml,llr. Trabzon fölklornne 
ııt bltUn cazibe ve bu renkleri 

•a iyi iekflt:.e akettlrmeğe muv 

h
•ffak olaa hatip, folklör ve bil· 

aasa Tr b 1 'l'lll folklörn koa11111 
llıerlade hl b 
k l ç lr ııekta kap~h 

a mıımak 
BQtan 1 Uzere işlemişUr . 
ca h 1 >u kontcranı imtidadın· 
eii 

1 
k şuirlerhıln birbirini ba bt 

noeJe kadu •hşsu\laruu tem· 

Yardim Sevenler Cemi
yeti fut hol maçları 

23 Nisarı L ~ 
b t 'l uagr<'mı müıaase· 

e ı e , bölgemi~;,, d" k 
t k •• ort UtıfJeili 

Darı y l a ımı arasınd 
apı a11 nı - 6 ler cerrı. a ' yardım seoen 

Bolıemizin 941 - u9so akalarla, ıgtti rnen/aatrrıa kupa 
I tb I 42 m · maçı terti d' u o lig evıımi 

1 
P r ılmiştir /Jk k 

l maçları a:malar 23 . . arşı 
o du, ilk maçta 1 son" em iş nı,an p•r< b -
l 'k T • rubzo G nü gn l - .. em e: gu · 1 • icar ı l' . " nç pı ocaktır b • . • 

e ısuırıi 2 1 . . ,aat IS J J · ırrncı maç 
maçta, Lise D - • ıkınci e dmın - .. 

· ogon G gençlik . . gu.cu • Trabzon 
O 'Ut so" 111 irıçliği 3. tıe ıkın . 

açta Garnj de Garrı, cı maçta ıiıat 17 
rnan~cazı 3. 2 . 2011 • ld . ızon l' 

SJ•nrnışler.ı,·, Sırtda cer ısı takımları ara 
A " gen eder; k( 

oeroj lıesabile l' . 28 nisarı e ır. Gr,Jipler 
Trabzon futbol b' • '.se takımı na!jacaklapdazar glinü linciii oy 
t ırırıcııi l r ır 
ur. o mu~. S 

~ porc•l rz,,. ... ızuı b h 
(- -- ıeverliğini fa.kd· 

1 
u a g ı r 

1 T A.KVIM -~~-\.._ EN 8 i R ~A===---P ' 
- RAK 

. Üzlenen ve .. ~ 1 
Mart dok gozlenea bah ...) 

şey kalmadı il~~ul: abril beşi hepsi ar •• 
b~r In~ boyu~ca :tı ~ra ka'luştuk artıkgeç~i. ~orkacak bir 
kırıl rı a i ısıtmaya g~ktau büıülıniiı İ Ştoıdı güneş uzun 
devresi çekilcu sıkçatışlıyor . l(ısa b~ an toprağı ve ta. 

B. ın ı "rı u ır ısının 
ız neşe ve guz U'k nutturınağa t a ve ısıtma 

yer yer yüzbinler ve ın\, deınck olan b:h ecek ,gibi •.. 
ODU gözliyorl ı >onlar , bo ~ arı, ~o~ özledik. 

g uşaıak •çin d h 
• e ep 

Tikvımci 

rl l:S.ıba Salim k:eı;di hassııs ve Vuli kanun "kanun. daire 
degerli ,urrerindea bir kıçını ıiarJe,, lbarttsini ıhıve etmemiş 
okuynrak ve balkan fevkalade olsaydı. ıeınlye t lı.;ınde bir auaır· 
rağbet sitayişlni toplamıttır. fl busu le aelirdt. H a l b u k. i 

Pt:!rdeulo her kıtpanıfl He h u k u k • a o a r ş i 
kopan alktş tufanlıırı dllklkıı!ar- tevlit etmez . b"'lki anar ,ıyı 
ea deum etmiş y bir çok sıb kamçılıJan yegilne .lrnnettir. 
e d er tekrar ettirilmiştir. Final 1 B'rçhr kao uıuırnn 19 uı::cu 
olarak Hhoede yQı ıer e evelki ı madde&ioirı s k~tliği hllk.ılm 
Trıbzon dU~ üııleılrıcieu sir kına Amir mıtl!lyeti Lıa z uir bQkUOI· 
gecewl yaşao ıştır. d!ir. 

Perde yllılercıı misetirin tak- "Kanunun kat'l surette em· 
dirkar sa lml nlluşlerı arasında rerlediği hukuk l kaidelere ••· 
kapa arak ıec:ı f.l ye sorı -.eril· Y• kuıuna mulıaletet; ahlak.o. 
miştir. (adaba) Yeyıı 11 1uml lntiıama 

! 
yahut tıhs l h uk ıı enlere müteaı. 

Genç lik haklara ru ı~nyır bulunmB· 
dıkcı; iki taraf n yaptıkları mu 

Zl·raotçılarımız k:ne\eler mut berdir.,, 
Şuh le iö e ak.ld muhteva. 

Vilayetimize ~eldıklerini 

evvelce ha be r verdiğimiz 

yükıek ziraat enstitüsü son 
ırpıf talebeler inden 6 zira 
atçımır, kazalara dağılmıt · 
lardır . 

ınan mutebet olııbilmeai için 
kaauna, ah!akJ, adcba, umumi 
lnti1&ma, ynb l t şıı hsiyete mQ. 
loaUJk bUknnı r~re mugayır oı. 
mamuı liıımdır. Eğer muııı1ır 
olursa hu;:uk nnu batıl uM~· 
dM. 

· Pek mubtereı lıocam ordl· 
oaryilı profesör Ahmet Eıi':at 

Arsebnk borçler ka 11unıır.un 19 

Medeni kıuıonumuzt10 618 
locl mnddesl derki: 

(Bir şeye m.ıllk olıın kimse• 
o şeyde knnuo dıılreıinde dile· 
diği gibi lasrırruf etm•k bs1'' 
kıuı lıııiıOir.) 

Blrıaeealtıyh 1789 Fr8oıı• 

iakilAbınıo yıırattığı hukuktıO 

rled!4l gibi (ben hakkım• tıte· 
dlgtm gibi kuUııı:ıırım Başkası· 
011 z Har vermişim lermemlfiıJJ 

bunu hiç cOşUomelll. Zira baıı& 
bu h tkkı veren kanundur) şıı~· 

liade ki ifndesini buirQn dnşuıı· 
mek imkanı yoktur. Evet eTil11' 
de radyo Çt lmıık hakkımdır. ve 
fakat kom~ulerm huzur ve ısti· 
rahatlerioi s&lbt:deoek oekilde 
çalmak hıık.kım detildir. K~ıı: 
url muki ıelerl ihtiva edeo bJf 
maraagozb&ne eçmık hıkkıDI' 

dır. Ve ftlktıt elrafdaıti haue sıt· 

bipleri makine gtırUlti.hllndııO 
m liteeıs!r o· urlarsA lıa httkkı 'll1 

kullanamam. ÇUakll medeni ıı.• 
nunun 661 laci maddesi şoyıe 
bir hOkmu ihtiva etmektedir· 

(Blr kimse mOlkOnü kulla· 
nırken bele ıiod ifl6r yapıır· 

ken k:oınşuıunıı ıar&r verec•-" 
her tflı·lh taşkınlıklardan çekiD· 
m te uı cburdur. Haıı.ısile ııııı· 

zarr t l rea ve gayri mankll' 
lıın m e" i Te mıı lılJetine fEl 
mahalli ozte göre komşu ır• · 
sınlla hoş gOrUlebılecek derj· 

Fethi Çrı/lta 
Arkası sabite 3 de~ 

Bunlardan biriıi AkçQa
ba ta, ikiıi Maçkaya, birisi 
Valdık~hire gönderilmişler 
ve diğer iki 'Iİraatçımız da 
Merkezde bırekılmıştır . 

Kenan Oğuzlu 

BİRKAÇ SATIRLA -~"= 

Kazazlık 

~-~ 

Hususi işletini takibet· 
mek üzre bir müddet evvel 
Mersine gitmiş olan arka
datımız . Kenan Oğuzlu , 
cumhuriyet vapurHe ıebri · 
miı:e gelmiştir. 

Hazine avukanlığı 
Trabzon hazine baş avııkatlığrna 
yüı. y irmi Ura ücretle Baro reisi 
bay Aımi Özerin tayın olı.ırıdu 
ia memnunlukla lıaber alınmış
tır, Tebrik eder, başarılar dileriz 

Trabzondn , koca bir 
ara&ta kuracak k a d a r 
genişleyen ve ileri giden 
bfr aanahmız vardır : 

Kazazhk. 
V klile doğu diya-

rının da sempatisini ka
zaol!n bu sanat , bugün, 
bir tek azimli sanatkarla 
ayakta dura;aktadır. 

Her ne kadar, bulun· 

c- Dosı~pe, vazıpaşa ( liostepe kahvesinde ) 

dukları cemiyete intibalc 
edemiyen aaoaHarın ölü· 
mden kurtarılmaları güç 
sede, bu sanatın , bugüıı 
de ortaya koyacağı ma • 
rifetler yok değildir . 

Bunları tetkik ederek 
sanatın kurtarılmau -ıe 
tek kalan ıanatkirııı. da 
himayesi y rincfo olsoaı: 
mı? 

• 
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İsraftan ~~t~l!!!'!I!!!.~~ K ô y v e K ö y L ~9~ __ :; n) 
Çekinelim M 
~~=:~:;:~:::~;:!~;!~~~~~; ısır Nasıl Yetiştirilir ? 
ı~ce2i neticeler vahim ola- Men1leketimizin bir çok vilayetlerinde bl!ğ- ağızlarına yığdıtı dolma topraklarda çok iyi ye-
caktı . day ve arpadan sonra en çok ekilen çir bitki- tişir. Samsun Viliyetindeki Çarşamha ovası bu-
m" Eğ~~"' önceden , köylü dir. Mısır. ~kmek yapmak içio kullanıldığı gibi na belli başlı bir örnektir. Ayrıca dere yatak-

uze ogut vermiı ve onları • k 
uya?ık bulundurmaya ıevk nışasta yapma için de çok sarfedilir, her nevi . yatakları ve ırmakların yanındaki ovalarda iyi 
etmış olsaydık, bir kaç zaman hayuan bilhassa süt hayvanları ve kümes hay- ürün verir Mısır zayıf topraklara ekilecek hay
ıonra, imar ve masrafa tohum vanları için de iyi bir yemdir. Mısır sapları ve van giibresile kuvvetlice gübrelemelidir. Kumsal) 
luk ihtiyacı için b k k 
ka~ıları~da , Künle;ce ~Dek~ oçanıda yerine göre hayvan yemi ve yakacak topraklar çok süzek oldaklarından ve çabuk ku-
ltdıklerıni görmiyecektik. olarak işe yarar. rağa çektiklerinden mısır ziraatine iyi gelmezler. 

Vakıa , umumi harptca İlkbaharda ekilen mısır için bu mevsimi ka- Bu gibi tarlaların gübreleme suretile ıslahı ve 
ve onu takibeden , istiklal k'I" 1 1 d M · · S ·~vaşından çıkan blr mille- çırmazsak hem mahsulümüzü çoğ·altmış olur hein mısır e 1 ırse su anması azım ır. ısır ıçın ey-
tı~ efradı için , dünyadan de bjze çok ek diyen büyükleri,.\izin sözünü tut- hao, Hatay ve Antalya ğibi sıcak bölgelerimiz. 
kam almak ve hayatın tat muş oluruü. de killi kumlu, ağır ve serin yerlerde ise kumlu 
lanndlln iıtifadelenmek bir k"ll' ki k d h l haktır. Aşağıda mısır ekimi hakkın~" yazdıklarımı- ı ı topra arı seçme a a uygun o ur. 

Fakat, yaşarken, eğleni. za dikkat edenler b)ı sene br.! mısir mahsulü Toprağın hazırlanması: Mısır ekilecek tar-
~eu duşünmekten fariğ ka- almanm y9 lunu ·bu)acaktı r. layı kıştan evel derince sürmelidir. Gübre veri-
am,yacağımız bir hakikat l k b 1 b d 1 J Yardı . Ak .. n .. " T c;prak : Nısır her topraktrı yetişirsede en ~ce se gü re er u sürüm en eve tar aya sa-

, ~ ve yuruyen l J 1 1 b 
zaman . çok serin ve derin topraklardan hoşla nır. Kara çı ır ve gömü ilr. lk aharda ekime yakın, tar-

. . Geleceği garanti etmek t.opraklarla kuvvetli dolma topr°' darı çok sever. yı yüzden iılemeti, kışın biriken rutubeti kaçır-
2ıb1 g . . 
b" ' eçımı ve yaşayışı da Irmakların binlerce senedenberi cretirip deniz a- mam:ık için hemen tırmıklamalıdır. 
utçe!eıtir.erek her zaman ,.. 

ve ~aımi ayni ıekilde devaaa lT Eğer tarla her hangi bir sebepten soaba-
•ttırıaek '"•ıadır .1 az Baş zan g 1c1 n da harda sürülmemiş is• mümkün olduğu kadar er-

~~ yıl , köylü.aaüz para ken olmak Qzere ilbaharda havalar uygun gider 
nhıbı oldu. Gelecek il B • k h •k A • 
Zengin olacak. Buna, y~ö:~ı l r l -~ l a.yes [ gitmez pu~Jukl~, bu. yoksa sapa?la kab_il olfiuğ'u 
ler .d~luıu gurur duyuyor ve V kadar derın surmelı, senra demır, clemır yoksa 
•evın.ıy~ruz. Lakin, para ve Rl\zgar koru, , - . YAZAN ·""\ albı1et b l r 9ılhk. 1 ağaç tırmıkla brmıklamalıclır. 
z
1 
ngınhk, biıi ıarırtmama- çıplak dallarıa ara· ~ 1. Hüsrev Uslu } HiçkırıklHrıa , PH- M . l M I k . . d k'l 

ıdır. Aksi hald f h iıada ıahkl11r oeh· ..... - - · · ·· _... çır11lrıden taraohk· ısır çeşıt er : eme etımız e e ı en mı-
sıtalarının ıfel. ~· :e ı va· JOr. Vlraa tar11çalardı blr olanı la kucaklıştatı\ ula dınarıaıa sırlar üç çeşittir: 
ran . • a e ve biis· Hofoaillnlo ı o • maar4lınaı dlblue ıeltllm. Şlııull ikiocl '• l S I 

2 
A 

raeliy~=t~rebHeceğini düıü•- bealellJOr. 'flpluln, eımerleetlr ball!J bir ... dabJ duyu11rum. - ert mııır ar, . t clişi mısırlar, 3. Cio 

8 dlQl ıokynıt • ortıhıl• ı•ceyt, - Suı othı•' ıuı •lla••· mısırı da denilen patlak mısırlar. Mısırın daha 
onun içindirk· . akta•d•• ınel arta1er. Ala ı.. Babau şimdi gelecek , hım bir 

h.crübelerinıiz.e d ·· 
1 

• eıln 1lae o akşım . Kim blllr, ,111ull maoıaı atııle . başka çeıitleri de varsa da memlekimizde ta-
b onerek he· r k. ı b t t M ıa ımız.ı kit b , kaç a ır n aın uı u muı - 111galı bınlm 1ıtıtı•ıa m d ğ'ld' Ş k d ·ı t 1 _ 

tutmalıy~z. a ımızı ıağlam ocaklara ·. i&CeJI tltyerek ııçı. J•ornı koyıraıa eııaı ıoat 'P nın •ı e ı ır. e er mısırı enı en ve aze o a. 
Halk'.ta Kefeli ar'-ada- recek • gıyrlibllJ arı irkildi• . - Koyarım OQhım ı rak yenilen bir çeşit mısır yeni yeni yayılmaya 

' 

11: lçlmdı ~lr aeı dıleıtaaıyor, tlıl· - Babam •erde şlmtll aaH? başlamıştır. 
ıaıızın, ısraftaıı k ld b 6 ' 

yolundaki ". "d oruııaaak galaınyor soara. sao o.11ım:1 - Pazardı. timdi mıoıılla ·~-===========>c==============-
veren t ogub'iine veıile tıkamyor Bir bla, bir arıu, ttenl bemde •tııoı kldar kıpk111l i YILDIZLAR , don '\ 
hadises' .

1 
o obm~ ıl kiralama Garipler matııllealnio tehi ıt)- korla dol1ı1 ıaanıılla i•lecık. ,. KIRPIŞAN J 

enı 340 kııldarına do2ru aUrQklUyordu. Znıllı anne, 9ocutu11u tlı- ı 
götürerek yukard k' ~ıhna Kulıma i~iode bataçıka Garip · kikılaroı bOJl• QaQtılllı tıım \., ,_____ Meltrılre Semahat Artunar ••• / 

celere sevketti. a 1 ÜfliD ler maballHilla ıılrıo aoıı.a~D l11•lli1e bemd• ıııh .. Jı çıhtlL B u G u·. N 
Gayretlerimiz k .. ı.. dOaemeclne ıetmiştim. 8oluı4ı• Blrdıo lnı ııclırapla eırpıaaa 

yurttaıl · o Y u li.1 tarar.na birer ıırı balladı ne girmek H lalç 01•1111 bir 
hatalar:r~:ııın, geçmiıtcki dıiUmlt , tek katlı , aemelerla aa oalaruı ıcılıruıı ortak ol-
• ımemeleri oldu içlerine ıindirclltl acılarla kimi mat lıtedim. Kııtıya JlrlclQm. 
guna göre d Q k b ki h' b ' yazımı, onlara kambırlaşmış. kl1ül yını lıllmlt Kıpıaı:ı ODtl• • Ç rQ ıaa•a ı 
•ta ederek bitirece • · • e•lerlo araa;aı dıhyerd•• . o bir mırdiHal 9ıkarkın ı11ıııa 

K" 1 gıaa ' I • ~y ü yurttaı , inlullb nler ki, blçblriaia bıca1ındaa hir t•J• lttaldı. &llip JOklıdı•. 
ıızlerı (efendi) tanıdı C.. ' duman UUmOyor ve alç Dirinin Eynh bu blr laı111t11. Don•uı 
huriyet hükumetimiz :izt~- Pe&cereıinıteıı ıeı oıkmıyorclu • bir iDUll • !lemde •ubıkkak 
toprak sahibi ol '"' erın Burıdı karlar blle b.er taraftaki o çocuğDD bıb11ı . Karaalıkta, 
f b k manız , re · Klbl b1111 dcıtll, mat bir 91aur 111noknlıth nabı:ıoı Ye kalblal 
f:d:k. t~uşmanız için her rengi. llvlerden tıktOk, Ti bir bualdum. HtJ bat it lfteu lef 

ar 1i 1 yaptı . h11tı ıOzQolD ferılılitl ile par. •it •.. DOomıı, , içim il11ata 

1 
d .?.e~etin, hakkınızda öz lı1or • aOalk 111 IAmbalaraD111 YI oaua ıefılıtiae kartı lı1aala 

le 11 1 ütün iyi Ye ileri İf · çıaı\lrları karıpca titrek. ıııkl•· doldu . E•ime l•hlill• u•a• 

ıer ta•akkuk ederken on rı ·· Bilmem baaıl hlıle geldi• bir H Operdl•· Sonra telefoa• 
arı o '-ı tl . . ' bu ruhsuz maballeyı . Burada kaparak , Bılıtll1111 , yeti• 

" 't " yme erı ıaraf et ı me-. eo çekininiz . °'18 ' •eaaap buluadutu içti· Javru il• b~tlbıbt 111aeala Hl-
D ı mal bnnyealo aefılellnl içi ııı · ala tarifle k58alt1lık l>lr ıdreıl· 

k ev ete şükraaınız o layarak ıı1rıt1er. Ve aacak ırı al verdim .. 
ıymetleri ' hayra, fayd~ya ~mlenailerle diner ... O kadar ... 1-=========-==---==

yatırmanı~la kabil olacaktır. n.U atıma, •1117111 blr to••k 1111 Gelecek sayımızela 
Geçaııı derslerden ibret ıellll Eve dotru JOrQdQm, ka· Mebrure Semahat 

~lalım . ÇULHA raolık ' çamur • ıotıık, tipi H H - mutlak lfadılerl karııııada lı; 

akkın kullanılışı •••• k.rlclao Çıkrıat latan-
- Başlarafı 2 de __ ıııdır. Hukukta bu aevl bQk.Qm. 

~::t~ı:reçea gOrllltQler •e ıır. lera (kan•aua tair aablJetln. 

k • Jıpmak ve duman ., dı bQktlmlır) •••lr. 
urum • e 

toı b e 1 a hats• zlık •ereo sair Şubnle ieO:e herk.u hakla 
DUd u~u toku çıkartoaak wem rıoı •ncak Juouo da\realndı 
•••l"~ok Kanunumuzun bu ita. .aU11cUti eıbl kııllaaaıaktı hUrllQr 

•ıtııktır. Kaauauı 
retbl Çalbı, 

Arsunann 

Yazdığı 

YARA 
Hikayesine 

başlıyoruz 

Genç olan dinç olmall. eroğlu erolmalı 
Ça'1şmanm cevht!!ri yüzünde ter olmalı. 

Nlrayı btrakalım; g6rellm. gösteıelim,• 
Kwmt!ti süse değil: s6ze. öze verelim. 

Gençlik demek: Biz demek. biz demek. Tüklük demek 
H1rcanm11sm bo$una bize verilen emek. 

* •• 
llll11 değil gönülle biro/11llm yurtdaşlar: 
flncak böyle dile olur; dik olur bütün başlar! .. 

Trabzon; 3-3- j#2 
Mebrure Semahat llrsun11r 

Birgün uzaklll$1P senden denizden. 
Ona doğru koşsam geldiğim izden. 
Ktır11denlz denen 'hu sihreng!zden. 
Bana yol verir mi mor sisler bilmem ? 

Son günDm geliyor göıüneslye. 
Girmeden bir bağa gül deresiye. 
Bizden güzel midir g6zlerl diye 
Yolumu keser mi nergisler bilmem?. 

Hayalin görünür mor ufuklarda. 
Sezerim kokunu ese11 rüzgarda. 
Bir kuru Y•,ra/cla beni 11a11r d11 
içinde coşar mı o hisler bilm•m ? . 

t39 
Zeki 'lığmutdere/J 



20 Nisan 942 
~ == ±::::ı:: 

Mima Sinan 
Orlinnl TUrk mim risinln 

ş&beserln_l yaratan hUytık Türk 
mlmıırı sıaan Koyseri'd Agır 
•ası koyUnde ao"'du .. d . 

6 ~V~ll"• 
me " usullyle asker olarak I . 
~anbul'a getirildi askerHkte in 
ıaşut işlerinde çahcıtı y Seli ,. y • avaz 
t 

111 ın ordueu ile çaldıran se 
erine i r k ş ıra ttti. Kanuni su. 

leyman He Bodos, Belgrad, Vi· 
Y•na, seıf erlerioe gitti Harp es
j•sıuda birçok ~öprDlcr Yaptı 
sta.ıı9ul'a dönünce hassa m'ımar~ 
ııeuıa tayin olundu. YUı yıldan 
tuzla JSŞt}an Sin 50 
ı;s ıın mesçit, 

medrest, 26 türbe, 81 cami 
14 imaret, 3 hmarbane, 5 su 
~olu ve kemerleri, 8 bUyOk 

üpru, 17 kervansuray as 
6 mahzen 32 h ' saray 
o 1 ' amam yaptı 
uıı tacı' ğlu s · 

Si 
ınan lçln diyor ki . 

nan görilyo · de y . rsun ya, sen 
• d eşilcamı mimnrinin HU nıe 

ıın en r cı • 
y ge ı~orıuo. Sen de e ki 

uoan kıa ıkleri gibi mlcn ı-hk 
aanatınıo sus 
1 aaı:ıatı olmadığına 
nauıyorıun. Sen de m· 
ıaaatının gö d , ımuuık 
natı ohloğ v ~· e,, kemik sa 
de kalta d ubn: ınanıyor.ıurı. Sen 

e Q.sının süst l de değil e, g Ylm 
t ' yapışta, kuruşta otur 
uşta, Yerleşlirlşte O'du·' ' l 
nıyoraun. suna oa. 

Y eşilcsmi F tih 
camilerini ya;atan 

8 
k 1 Beyezıt 

ınlmarlarınıa o~a TUrk 
8erıd l suıaıeaındenııin. 

e oo ar var· ıe 
JOkeun. Esk.· . ' a onlarda 

ısın, aoııoeye . 
d~k.çe; Yenisin, Jarattıkç .gır. 
nı ıoaoeler kurduk a ve YH· 
olsa Türkıüu· 

8 
ça. Ne de 

cıaın. ' 1 pıcııın, yaratı. 

Camilerlıı dııeı 
lerln feryatlara ku;;aİ mllnuro. 
gelere benzi ' e er o göl· 
tilı YOr. KöprUlerln f 

&Jaklarının bas Ll• 
KerYııo ıaraylar knıal\ içindir. 

l uı O.Hür ın '"' n Jet taşıyan k . ~.ı.ıe· 
?andırmak içi d~zıoelerici be. 
•lıu hayat ve 

0 ır. Çeşmelerin 
mak: içindir şarabı kevser sun. 

- · (Yeııiadamdan) 

ilan 
S.ıirnıent! A~lige h k k 
lcırnliğinden: a u Ha. 
Sıirnıenenin Ahe ~ ~ 
Hasan oğul[ kogıınden 
o;lu Kib arından M"hmut 
ra lr.öy .. ~r tarafından bi'e-

unuen Em· J' 
dan Mahm t ~n oğulların 
aleyhine 9;2 •glu Hasan 
ıie 'çıic~,.. ıi-fı 158 nunıara 

• 0 era k .. rnet1eut ır. 0Yiinde ve m IA 
iki purça .a unıulhudud 

[lQ~lf r,ı I. 
tapuların j h Crl1'U[e aid 

es ııe . t z · ttasınır. ca . ıp a ı da-
- rı mahak . 

tnuddea ate hi . ernesrnde: 
nın bellı o/ n ık.ametgcihı-
d mamasınd 
·ı~fletiyenin bir ay ~~ n şi 
ı tınen tebliğine mu detic 
emenin5-1t 'Ve mııh le 

- - azf ran }42 
tıınu saat on ı cuma 
le a uırok l 

arar 'Oerilm. . ~ı nıasına 
aleyhi - ıştır. tnü.dd 

n o gun 'ti a 
hkemede 6. e saatte ma 

tzzat ho 
rnasr ıvegcı k zır bufr.ın. 
6 anu • 
ulunda1ma nı velcWni 

hale.kında sı aksi takdiıde 
h gıgab ka 

az olımaca. rarı İtti 
le it mo[A 

ma ve te6[; . umu ol 
kaim olm k _ı makamın 
'la c uzere le a 

_;_ n olunur, eyfıget 

Veniyol 

Memur alınacak 
T. C. Ziraat Bankasından : 
1-T.C. Zi;aat Bankasına bağlı tarım kredi lcooper:Jtif 

lerinde açık bulanan muhasiplikler için müsabaka ile 
erkek memllr •lınacak 'lJe ehliyet Jerectslne göre i O liraya 
kadar maaş verilecektir. 

2- Müsabaka imtihanı 4-j 942 pazartesi günü saat 
14 d~ kooperatifler binasında yapılacaktır. 

3- Müscıbakaga girebileceklerin askerlikle· ilgisi 
bulunmaması enaıağı orta tahsili olması yahut orta tah
sile muadil bilgi ve kabiliyeti olduğunun müsabaka neti· 
cesindc anlaşılması şarttır. 

4- Müsabaka imtihanı matematik, coğrafya, türk 
tarihi, medeni malümat, ve tür/efeden olacaktlT. 
Müsabakaya girmek istigenlerin 1 5 94 2 tarihine kadar 
tahsıl 'IJesikala ile ı.üjus ciızdanlc.:nnı bir dilekçe ile 
bankaya tevdi etmeleri lüzurru i ôn olunur 
--------~--~~~~~----~--~----~~------

Elektirik Sirketinin hisse senetleri 
• 

Belediye tarafından sotınahnacak 
Belediye Riyasetinden : 
Trobıon Elektrik Türk Anonim Şirketine ait hisse 

senetlerinin 19'f 1 mali yılı blii.nçosanda taşıdığı 332 
kuruş k1gmetleri üzeı inden 4!) gün müddetle belediyemiz 
namına satın alınması takarrur etmiştir, 

Ellerinde bu şirkete ait hisse senedi bulunanlar 9 
Mart 1942 tarihinden itibaren 22 Nisan 1942 günü crık· 
şarnına kadar bcılur:dukları yerlerdeki Tur kiye İş Ban
kası şııbesine muracaatla h!ımil oldur/arı hisse senetle-
rinin işba bedel üıerinden tutarlarını almalan 

Ve ha müddetin hitamından sonru beledigece satın 
alınma işine nihayet verileceği ilan olunur . ! 4-1.5 

Zeytinyağı ve sabun fiotlon 
Fiat mürakebe komisyonundan : 
1 - Zegtingağı ve sabun f iutları aşağıdaki şekil

de tesbit edilmiştir. 
A - Zeytinyağı: 0/0 1,5 asitli ekstra ekstra %egtin· 

Y0iı toptan beher kilosu 125'25 perakende beher litresi 
T 26 (tene/et! perakendeciye ait) • 

. B - 0/0 2.5 asitli ekstra zeytingaiı taptan beher 
kılosu 121 perakende bther litresi J 22 (teneke peraketı· 
decige ait ) 

C - 0/ 0 3,5 asitli birinci yemeklik zeytinyağı top · 
tan beher kilosu 116 pero.kende beher litr?si 117 ( tene
ke Ptralcendecigt ait ) 

h .D - 0/o 4,5 asitli sıra malı ıeftinyağı toptan he-
er kılosu 1r2 perakende bel.er litresi 1 J2.5 ( teneke pe. 

rakendecige ait ) 

l 2 - Sadun f fotları : ( Kokulu ) toptan b~her ki-

k
osu 84 25 perakende 96 ( çuval perakendeciye ait ) 
uraşfur - . 

Sayf~ 

Gayip bir erkek 
Çocuğu aranıyor 

Akçaabatın serasor köyünden 13 yaşla· 
rında Ali oğlu Hüseyin Günaydm 17 - 4 - 942 
cuma gününden beri gayiptir. 

Görenlerin ve bilenlerin T rabzonda pa· 
zarkapuda bakkal Hasana Akçaabatta Jandar· 
ma karakoluna bildirmeleri rica olunur, 

iki senelik saydiye icar arttırması 
DEFTERDARLIKTAN: 2-4 

Trabzon merkez koıasile Vak/ikebir. Akçeahat . 
Sürmene ve Of kazalarmın saydige resmi 1 Haziran 94) 
tarihinden 31 Mayıs 94~ ta•ihine kadar devam etmek 
üzere iki seneligi ihale ediltceğinden lcegf,iget J ,"rfagıs 
942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. 

Muho.mmerı iki senelik bedeli (950~ı lira J8 kuruş· 
tur. ihale 15 Ma.fJu 9f.2 tarihine müsadıf Cuma günU 
saııt 14 de yop · lacaktır. 

Şartnamıgı giirmek istegenln her gü.n 'Varidat ida· 
resine müracaat ederek görebilirler. iltizama talip olan/o.! 
muhammen bedelin yüzde 7,5 olon 712 lira 83 kuruşu 
haı:i teminat mektup VP akçesini havi zarf ile teklif mek• 
tubuna h-:ıvi zarfı bir ü~üncü zarf içerisine lcogop kapalı 
oe mühürlü ve /fi. imıalı olduğu halde .l/ukarıea gösteri· 
len 15 Mayıs 9'2 Cuma günü saat 14 de kadar de/ter
darlılc.ta mütf:ştı.!.r.lcil komisyona tevdı etmeleri ilan olanrır. 

------- -------
Gayri menkul satış artırması 

Mevkii Kapu no. 

Çömltkci .J5 

Kıymeti 

9(J0 

Defterdarlıktan 
Yrıkarıda yaz. lı gagri menkul satışı on beş gün açık artumago. 

konulmaştur. Taliplerin artırmanın yapıldığı 27-4-942 pazartesi 
saat on dörtte milli emlak satış komisyonuna muracaatları 2-2 

Sayın Müşterilerimize 
Birçok tecrübelerden sonra kundura üzerinde belli olmamak 

şartile dikişsiz yapıştırma usulile yama yapmaya 
Muvffak olduk. 

Nihayet ayak~ atımın yUzQnUo 3-4 }'eriı de )'Jrtıkl&r olsa dahi 
yapılım iı;ıin nıUkemoıeliyeli dolAytsUe hiç belli olmıtyacak 

derecede wuşterllerimiıin tam arzularım bu hususta 
temio etmekle bilhassa ittibar duymak.tayız. 

Küçük bir tecrübe ile memnun olacağınızı bildiririz. 
Y 1 L D J Z Kundura Tamir~Ti 

Osman Topal Uzunsokak Ko. tOl 

YENiYOL 
Hafta~a iki defa çıkar 

Sıyasi Gazete 
l3nsıldı~ı 

Müşterilerimizin --~• 
1 AZARI İKKATİNE 1 
1 Bilhassa sayın baş vekilimizin ekimini emir ı 
1 Buyurdukları ~ 

Y ~ yer : 'Trabzon 
en· ı 1!.? matbaası 

Uınuını ıı -
Be'-• S eşriyatı idare eden 

~ır ük·r K _!!' 1 ulaksızoğlu 

Fiati 4 k-
uruştur. 

Reıııı·1· -ı ı anların satırı : 
5 kuruştur =------~~ ... ~~ 

orç/u Moll M 

i PATATES MISIR FASULYA 
i Ve emsali yaz ve kış mahsulieri üzerinde geçen seneler bizzat ı 1 yaptığn.ıız tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli ve emsalsiz 

1 1 tesiri ile az zamanda büyük rağbete mazhar olan 

Vilayet idare he . --
i\azanç Yebnden: 

lllin.n b a ustaf a oğlu 
. . orçlannın t . . 
ıstıf ası i . emmı 

çın olbapt k" ma ka . a ı artır-
f'lb gıdmda yazılı n 
ı oyu h ı ıyeJ. 

1 ~~R~KIET 1 
1 lira 68 k veıg'sinden 48 

lJruş v B 
oqlu Mah i) t e anakdar 

' ,lJ ile ·· 
Salın aldık[ rnuşter k 
b arı g y • 

edelinden d " rım nkul 
e 2250 l 

ıra 

ma ailesinde k .. 
gayrimenkul! . am 
21 ·· erı bu k gun müdd erre 
mava çık2 I etle açık arfJr 
· """ mış o'd . ıstek/J/erin . . · ugundan 
Yet· vılayet ida h ine m .. re e· 
olunur. uracaatla11 ilan 

3-3 

1 
1 

c-

uzvi ve KİMYEVİ GOBRELERİMİZI 

Satışa çıkardığımızi m'Gşterilerimize arz .. eylniz. Elimizde bu sene az ~ikter· 
da gübre bulunması hasebiyle bu husus müşterilerimizin gübresiz kalmamaları 
için vaktinde gübrelerini almalarını kendileıine bildirmeği luzumlu addeyleriz. 

Satış yeri : Kitabi Hamdi ve Mahtumları 
~-~~~ Uzunsokak Trabzon ~l:M 

nostrpe, l.ıazıpaşa ( /josttpe kahvesinde 


