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• • SiYASİ DURUM 

Fransa 
Ve rnüttefikler 

Bu sözler, müttefikleri 
tamamen tatmin edici bir 

Folk l o i L Geceleri 

mahiyette olmamamakla bera 
ber, Laval'ın iş başına gl!Ç· 
mesinden önceki günlere 
nazaran bugünkü durum 
müttefikler için daha az 
endişelidir. O zamanki gö
rüşe göre, İngiliz düşmanı 

ve Alman dostu ohan Laval
ın hükumete dönmesi, Al . 
man temposuna ayak uy
durmak , işgal edilmemiş 
Fransadaki harp vasıtalarını 
Almanyanın emrine hazır 

bulundurmak, hasılı Alman· 
ların~Sovyetlere va mütte· 
fiklere galebesini temin yo· 
lunda elden gelen bütün 
yardımları yepmak maksa
dile olacak, ve şüphesiz bu 
yeni vaziyetten Almanyanın 
faydalandığı _kadar mütte
fikler de zaror görecektir. 

T rabzonun anadan dogma şairi Baba Salim sahnede . 

. Ank.~ra 22- 23 ( a. a. ) -
Tıcaret 'Vekıd~Linden l t-: bliğ o 
luomuştur : 

20 sayılı koordtnesyon ka. 
rarına istiaadeı:ı oıemteket da-
hilinde sade y:ığına aşağıdaki 
esaslara göre azami rıatıar teı 
bıl olunmuştur : . 

ı - Ea çok. Yllı.de ne asit. 
il balls Uda mu~dill erltilwiş 
ıade ya~lar 160 karuı, en çok 

YUıde 1edi asitli bırluci Dlya. 
rıbakır muadili eritilmiş saue 

Ytığlıır 1S5 kuruş, en çok yuz. 
de ıekiı asitli ve )üzae ~edi 
ıyraoıa birinci Trabzon muıdlll 
trltilaımit aade 71Qlar ı~o ka. 

ruştur. Vasıfları daba aşa~ı olan 
nefilerden ve menşeden olan 
yn~lara mutat fiat farkları ile 
mohıılleriode azami flatlar te1· 
blt oluoaco ktır. 

2 - Bu fiatlar Urfa, Diya
rıbekır, Merdin, Karı. Erzurum, 
Trabrın 11ebirlerlade toplayıcı 
ve toptaııeı karları da dabll ol· 
rbak üzere ıUzlllroOf ıade ya~ın 
satıcınıo mağazasıoda t~sliw bir 
kilosunun kabsu: olarak toptan 
f ı all mdır. 

ii - •reoeke b~dell, dol
durma ve lehim masrafları bu 
flatlara dahil delildir. Bu mu. 

Ark.aıu 111btr1 4 4• 

li bir insicam takip ~derek 
geç vakitlere kadar devam 
etmiştiı., 

Trabzonumuzun biricik 
halk şairi Baba Salimden 
tutunuzda bağlamacı küç• 
hüsnüye kadar herkes ken· 
di öz kıymetini ve temsil 
ettiği devri yaşatmakda çok 
güzel başarılar eld~ etmiş

lerdir. Baba Salimin hamsi . 
ya tahassur, fe1e2'e arzuhal 
şiirleri salonu alkış tufanına 
boğdu. ince bir mizah at· 
mosferile tüllenen bu şiiri 
aynen buraya almaktan zevk 
duyuyoruz: 

lh.arı Gültekin 
- Arkaaı 2 •e -

c=- ---==== 
Günlerin içinden 

Halbuki, Laval hüknmeti 
kurulduktan sonra müttefik 
memleketlerdeki heyecan 
tavsadı. Lavarın iç ve dış 

'{eniyol 
- Arlı:ası 4 de -

NİiSAl~I 
B u sabahtan itibaren bQtin yurt , 22 yıl soel lc.i mes'ut bir 

günürı yıldönümünı1 gine m'-ı'ul bir lıafJa için de kalpleri
nin erı samimi heyecanı ile katlulugor . 
Bu, milli hakimiyetimizi dünyaya tanıları Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin açıldıii gün Ilı! istenilen bir zamanda hadiıdtın 

seyrini değiştirerek tarihin ak şaçlı baştnr önüne iğdirdijimlz hir 
gıinün gıldönümüdür . 

Hetırı sayılır bir milletin. başarrcı çocuklarıgı%J. /dealimı"da 
t -mt!li, her g~çm günü istikbal için övünülecenk bir gürı ol•rak 
mazi!J•e tı:.rketm.ektir . 

Bu memleketin istikbalini , kendilerinin temiz yürek , guaç 
dimağ ve dinç amu•larına tevdi edeceğimiz yaurularımızın adiyle 
ııdlanfiırmakla bir kat daha deierlendirdiğimız bu bügülc bayram 
iütılrt okugua1lıımnua kutlu olıun ? Zıkl Yıtmurdırıll 
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Ha vi e o 1 c sı 
Hukukun Teşekkülü 

ve Mahiyeti 
T rabzonun anadan doğma şai i Baba Salim Sahnede 

ve böylece arııdnki değişiklik· 

ler ortadac: kalkac.!kh. Nete· 
kim; Fransa medeni kanunu ya· 
pıhrKen, onun baş tımıtıoa, 

( BIHllo knounlarm kayaağıDI 

teşkil eden cihaoşumnl ve de· 
ğişmE z bir hukuk. vardırki yer 

yUzllndekl hCHUo losıınlara hu • 
kuk yani llkli selim idare eder) 
cUml<'si yazılmıştı. Sr:>uraları 

bütün bu telakkileri ilk deta 

Geçen Folklar geceıind d d ~ . . . . 
~-==~~ e ana an Oima şoırımız Baba Salrm sahnede 

1 

~ 

Mevıuu IAyikile inceleye· 
bilmek içio, hukukun bugünkü 
t'lrifioi yııpmak fo>1beder Eı
cDmltı hukuk cemiyet içinde 
yıı~ıynn i sanlara as·nd.ıki ınU · 
narnbetlt')rl tırnzim eıien ve ria· 
y~tl mecburu oho k,ıidA ve 
utHtUmlı>rin hAyeti mrc:musısıdır 
Şutrnlde; h·ıkuk cc•rniyAtio fert 
leriı i muşh'l'ek bir gave etrıı 
lmriFı t p ::ım::ığa vo tı lnrın ic 
tim i ve ferdi lhti• çlarım te 
min etm~ğ'~ ımıktf'dir; hir icra 
kııvvetıni de bııiz oluyor. Esa 
sC'n hukuk cemiyetin bUnyesia
don doğarsa mevc·ıdiyetini mu
b faza edebilir. Aksi takdirde 
hukukua vaz\fesi içtimai mü· 
o~sebetleri ve cerrıiyeti tanzim 
de~il anarşiye sur Uklemek olur. 
lJzun zaaııınlar hukuk; aklin 
bir mıı:ı~uıu olar k telakki edil 
dl. ÇUrıl{ll zamıu ve mektı11ıı 
göre df ğlş~n bu kaideler aıa 
Sl'ada; mnşterek hfr vasfın gö 
ze çarpmaması, l sanlarm key
fi ~ir eurette buluk knidelerl: 
ne vücud verdikltri liacaatını 

hakh göstermekte idi. Fakat 
herbı:ngi bır hukuk kaidesiain 
surı'i bır ş~kiloe. cemiyet içine 
soiwlmudı~ı. cemiyet muhiti ha 
zırlanmış · olmııuıkçıı y:tlnız ko
nun koyucusuauu emrile tıer 
lıuugl tıir bukuk dusturunun 
cemiyet arasıııdu yaşuwadı~ı ve 
bu euretıe k.•Jnulan kaidenin 
ltılbik11tta yer ulilııdığa tecı Ubs 
ile ~ublt blr ke;fıyetur. Hukult 

sıırs:m tnrlhcl mPktep Ol[l'UŞ H 
mensupları, ezcnınle şöyle de 
mişlerdir: ( Hukuk tarihin t.:ı· 
kamUIUoe tabidir. Yani ıamonla 
değlş:tJesi ve tek8ıııDJOn s~yrl 

ol takip etmed lAzımdırki nıev· 
cudiyetlnl muhafaza edPbilsin.) ==-=-== 

Hilmi Kalaç 
Cumhuriyet Halk Paı-tisi 

mıntakamız müfettı" . K 
, 

1 
ŞI ay• 

ıe~ı meb usu muhterem Hil, 
mı Kalaç pazartesi g·· " 
8 .1 d" unu 
eşı~ uc.ü, V akfikebir Ak 

çaabat parti ve halk~vl"'rİ 
teşkilatını teftiş et . ... 

mış v~ 

geç. v~kıt şehrimize avdet 
etmıştır. 

Hilmi Kalaç parti b' 
sınd k · d ma a ·ı airelerinde meşgul 
olmakta ve tetkiklerirıe de. 
Vatn etıuektedir • 

·-....... ----
Sayfiyelere oto
büs işlemiyecek 

~enzin buhranı hasehile 
ve KO d' 

'b" or ınasyon kararı mu
cı ınce bu 

.. . sene sayfiyelere 
otobus ışletilemiyecekt' 

ır . ---Açık lôğım 
Ayafilbo k" '~b 

k.. d ' opr" aşı nı 
ıın e ve ka ev. 

ğında b knapacılar soka· 
' tr aç evin l"w 

açık olup yol ~ .. agınıı 
ustune k k 

ta ve pıs koku a ma 
dır. yaymakta· 

Mahalle saki l . . 
hatsız ed b il erını ra-en u g . 
durumun çok bayrı . sıhhi 

. . ça uk gıd ·ı 
ıncsını, beled' . erı 
liyoruz • ıyeauzden bek. 

23 ~isan .. 
._ Nıaan Bir . 1 
ıı;ılp gibi Çar tıl'. . lllıt eti~ le~ 
h ı_ P ı;ı, bır vı: .. 
ırtı;;eto aı"t'r> .. cut gibi 

b' 6 y 11;1 iUııdü 2 
ır ınillctio ilah· . r. j Nıaıııa 
lt ı bır h 

il anat rjderioi be w şa lan ş ıı 
ret ziııeiriııi lı:ırdıt sı:zlıyıp' esa. 
li2iııi buldl ıı. ı, endi Öz ben 

'5U gündür. • 
~ı; Niaea b' 

ır dev • 1: 
yepyeni, ltut111 ruı ııpıın·p· 
rln bcşledırr, hve ınutıu bır dev: 
1 t. ı:; ' ısta d ·ı 
e ııı milli h111t· • en en nıil. 

ıınıyeUni A 
yurdu2u, lanıtt ,. _ curıa du. 

•ı:;ı guııd-1 t Ur, 
~ e bu llÜıı b 

şun, bu g-öz ka' u keııdiııi hulu 
ın&~tıran 

durdur.ıo kalkııııc • ıkıllıırı 
,ıtı bu dü 

boyuu e~dir"n y 'L •nyayn 
"k' . uıı;ıelif n . 
ı ıncı yıl döoümünu k. Y•rhli 

,. • utlııyaruı 
No mutlu rurküın d' 

ıyeııe 

Koru.u· 

Hamsiye 
tahassür 

l:J~ !ili görifomtdirı nerede kaldın 
Bızl fi lıasret/e yaktın eq hamsi 
Ne 0 dun, ne clerin sular~ daldın 
Harwgi deryalara aktırı eg haınsi 

Palamut balığı S"rıi aldattı 
Ne uztAk y l k •1 er ere a dırdı attı 
Kendi rn"d · el 
.,.. 1 emız e yanına yattı 
'abıi bu ir/ · k . " erı ça t n ey lıamsı 

Pilürnrı /; - - · S . _ oregın çorban pek hoşt·~r 

Genı gormeyeli millet sarhoştur 
el yetiş i d d k .. 

G m a a upler hep bo~tur 
ecnıek üz d' ere ır vaktın eg harnsi 

Bir dalıa .. 
S . .. gormesek böyle bir acı 

erıı goren ol 
E ur en büyük hacı 
cıaneler p L l l 

H . arıa ı attı ilacı 
em ılaçtırı h d · . em e tırgaktm hamsı 

E1 mıibar k .. ı-
Eg billiir e goz u ey gümüş belli 
Bir gerdanlı ' kuyrugrı telli 

ianene l•d b' z. 

Kıtasını okuduktan sonra 
büyük Hamidin Viyan.ada 
yazdıgı (Şairi azam) şiiri üze. 
rin ; Ismail Habibin Hamide 
bir dc:ıha şair azam şiiri yaz. 
dırtmayahm dediğini hatır
layarak, farkm büyük olma 
sına rağmen b bamızıı e!li 

I Y şından sonra bir daha fe 
leğe arzuhal verdirtmeyelim 
demekte kendimizi haklı 
görm kdeyiz. 

HnJkevimizi bu güzel ge. 
cele:ri tertip etmek suretile 
Halkevi çahşmalarında VÜ· 

cuda getirdiği y nilikten ve 
ba~arıdan dolayı överken 
bu işde vazife ala•ak sami'· 
mi bir heyecan ve inanla ça· 
lışao arkadaşlert başta T ev
fik Vural olmak üzere can· 
dan tebrik eder, bundan son 

N, d • a ın veş yüz elli 
e en bıze 

yaman baktın ey hamsi 
r.ası için de kendilerine da 
ha çok başarılar dileriz. 

lh-:an Gültekin 

23 Nisan 
Top7ansa - / 
S· d guze lıır hep bir aray" 

S rı e.n. başkaları flurur karaya 
en nıçı ;, . 

B- ı1 _ g rneJın müsabakaya 
ut tı guzel/erd k 
B b en Wrakiın hamsi 

aklın mahsulüdür; teHlkkisi pek 
hakiı olıırııık. tu lıii hukulrnıı Or· 
taya Çlkwtıınou seb ... p Oldu. Hak· 
lı ıdl çUokü: tardı; kendi hem 

cüıslerinın ke) ti l>ır şekilde or· 
taya koydul<lı.n kaideleN t.ıbi 
tutuıduğunu k.11 ıul etmekten iaıö; 
taoiatıo detl~wez ve ei>ııcli ka· 
nuulımoa l11ti iörmek kın~ut· 
hırı dabıs çok lulroin eden Oir 
liiah şekli Acil. ı3u tiluln illll~s· 

ınsl ve wüdufiı (.SıJkratllr). a anın fel - h 
rinde b" ege arzu al şii- BI~ tarafı ı de 
k f ız bedbinlikten çok veninden ve gelecekteki kun· Ortıı çağd<'; tı.ıbii hukuli.; :t.a 

a a tutan b. ' " k. 
lllekdeyiz E 1~ i'Urur sez- vet ve kudretinin kavnağını wanıo dını teıaıı;:ulerıue uytua 
bab"'ft• · Ilı yaşını aşan b ilUhi huiı;.ukla t> rleşti. Kay.o.ağ'· 

..... ızın yırnıi d ağrında görmesinden ve m kökleıatııı alua tubii hukwk; 
likanhlarda d b yaşın a de~ içinde yaşamasmdan dır • deatşoıez aaiwı ve ebtdi bir 
atılgan harnk a a çevik ve işte bu güven , ve bu hı.ıkuıt mtduyetıni aldı. Bunun li 0 e etlerle çıftetd · 

Ynayabıl · görü~. 23 nisanı. manası yanında de"ışu, yekdiğerine t .. l" mesıni b k ,.. .. 
ur u oıaual&. aş a kadar e n g i n bir bayram benzemıyen ve hepsı c.te ~aıııe. 

zor bir işf undırmak cidden te yaklaşwıı~ıı çahııan bir hu· 

Şubalde, hıık ukua teşekkll· 
lU; beşer tctribi ile b11ı;ılamış ve 
m 1biy•tl Z;ımıınl ıı zaruri olarak 
değlşmiştır. Hukukun teş~kkUltl 
şimdiye kndar niçin bu şekUde 

izah fıdilrnedi? suıdlne verl!e· 
c••k cevap şudur: lasanlar; ma· 

zilerinl daha çok severler. Ve 
sevmede lıaklu!Jrlar. ÇQokü 
mni; yaşar.on~ acı ve tatJı hu· 
hralar yıırı:tmış malaın ttir ha· 
yat tezıhUrUdür. Ve bu h:.yat 
tezatıUrlerl bir itiyat baliai al· 

mış bundan kurtulmak 
ve lcıırnrılık o!au i~tlko.sie bel 

ba~lamak ise dotru olamaz, 
Görtilllyorki şu veya bu manb· 
kl mUhlaozı:ılıu insaolım itiyat 

larıadtt s•bat elmeye mecbur 

eder glbi olmuştur. Fa"at diğer 
taraftan motomadiyen değişen 

kayut şeklioide mazinin telAk· 
kilerııe bağlı tutmık Bh:deni· 
yetia karaniığtnda kalmak ola· 
cagıudaa yukılrdalu mQIAbaza· 
lur insanlığın tekamülü için 
doğru slaa.uız. Netice itibarile, 

bukukao mahiy~ti. 1aman ve 
mekaoa gOre her türlü hayat 

i~aplarrnı karşılamak vs tatbik 
edilaiti m ubitlıı ablAki telakki· 
lerioe ve Gd edeline w.uvazi 
bit şek.ilde yUrUtUlınest iaHn· 
hk ve iitikbıll içio en emiıı biı: 
yoldur. 

M. Kamil Erguney 

Gelecek sayımızdan 

itibaren halk şairi 
Kırılsın ,_ ır. oununla beraber neş'esile halelendiriyor. •> , 1 ... a d kuk vardıki : >U ıosan ar tara· A A 1 • 
~el bırak ;~a'~,k~rıls,'.n belin 23 nisan, mazinin, halin taodan J6ptiınıştı. Z.ınnolunuyOr· Srl summani nlll 

eclf!fi ol... •ş !(almaz elın ve istikbalin bayramıdır. duki ruuntelıf Jilemleketıer de, , ... uşu112 ~ • J 
.)ermayerı buıderıg;~~~;rın st>Jin Haklı olarak seviniyoruz. c?lrl ve mer'i olııo hukuk:, .ıit· şıir erini neşre başlıyoruı 

~.-.....,~ nı. l[)aretfelek ÇULHA Ukce; tHbii hukuka yıtklHŞttCı:ik ( __ ---·---- ~ ~ 

~ BIRK-·A-:-Ç---=-SA~T=IR=--=LA~~= ____ == ~9 T AKVIMDEN' 
Boyasız 

T rabzonua b' 
emsal Ye ına servetiaden yana, ve hepsi ayni hükmü veriyorlar : 
olduğu ~kranından pek üstün Evet, Trabzon boyasız bir şihitdir. 

'faribi b' m~ ~akkaktar. Hem temizlik , hem göıteriş bakı-
l ır vılayet l d h . . . 1 erden b . . o ması ve çok eski- mın an boyanın e emmiyetmı gız emeyıe 

erı bca t k h ld h d lllerkezi bul re şehri ve tran.sit im an olmadığı a e , er ne ense 
hemen hepı~n.m~sı hasebile, binalarının bll işe karşı biganeyiz . 
ıarfile Yap l ıyJ harçla ve bol para Acaba J bu hal iç süsüne kıymet 

Bun 
1 ınıştır. verip , makiyajd.an nefret ettiğimizden 

Yapılarla a d::oıe~, Baştan aşağı kirgir mi ileri geliyor ? 
Yaıız şehir dtıru ınuş olan Trabzona Bo Fakat ne olursa , olsun güzel ve 

A eınek 1 ' · abide gibi yapıları mızı, kirli ve çirkin 
nadoluyu Yanış olmaz göstermeye gönlümüz razı olmayacaktır. 

Melen h · gezenlet · · 
şe ır ve ka b ' yem yeni yük. Trabzonu , boyasız şehir olmaktan 20tıtuı sa aları ·· ·· 

~~~r~e_nkaizli~ · gorunce Trab- kurtararak içi gibi. çerçi veleri gibi süs. guıi d h ' 
a a i!! a~-=o=r==J=e..:.y..::,'.ip~,~g:..=ü=z=el=le=ş==t=ir.::..e_lı~·m=.=======4 

Şehir 

uazıpaşa ( liostepe kahvesinde J 

\... BiR YAPRAK J 

Bir dava halledildi .. 
Sade yağa fiat kondu , 

bundan sonra , istediğimit 
gün . isted.ğimiz yerde yoğ 

bulacak • 130 kuruşa ala· 

caksmız. yağ dayasımn hal 
çaresi işte bu idi ; 

Her yerde ayni fiat , · · 

Bu yerinde tedbirle yağ 
dt.. vası da haliedJ/di: güneşli, 
neşeli bayram günü onu d4 

gördük. Takvimci 

• 
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~-):•~.~.!~~( _: M K ô y~ o K ô y L .9~ .~:] 
ynvş ~~~~~0~~·kt~o;birz Mısır Nasıl Yetı•ştı·r·ııı·r ?. 
k . Adnan, b çkınyo du M tı>r 
i sı görUlttılf~rıe birkaç defa 
skel aln d k ar O tezinde dolaş. 

h ve YOicu almak Uıere tekrar 
ken r Yakı tı Vakit akşamın 
ileri g ' r k 1 c y rısıom geri yılaııh 
ba nt ölgUu daklkalnrıydı. Gece 
e~ za okinden sakla, detılz 

lnlıyen dalgalarlyle ba2lndl.. 

d Uı klarda birkaç donuk yıl-
ııın karunhğı yırta gnoıtı 

titr yi nden bıışko hlçb:r aşın! 
;ok u . lskcl kims ıslı. baflrçe 
Ydı ı. n e ektrik ışığıyla çok 

g rip ı. 

Yalcnz birk ç kişilik bir 
yolcu gurubunu fasıla ız o:ıını
hl rı v gOıUltU<.:U kayıkçılarm 
ıı r l n bu gn lplla;t Urp rtlyordu 

li ı hiç lr z mıın kııiblndeo 
eş ~· düşmlyeo Adnan b yatı. 
uın b lki de ilk boyu . ıstıra. 
bıauı bulıranıoı geçirlyurd U 
racık d lgular bıle bu ~· . 
dıııtlkalsra kısaltma içi' er Ul 

o moıo 
: daıma i keleden uz kiaştu. 

~ çı:hşıvorı rdı AdL&n bıtla 
hıçlmıyordu. MotOıdekiıer tanı. 
Uıkl rı bu Wulln k lbtm b k 

ar ıçt l u a 
z en 1eyışıoı sordukları 

uıuıı arkadaşı: . licıb ld 
ues d r e 10• 
d en na blr haber almış 
ıye bu l luu leseillye wecbu~ 

u uyordu. 

O, lçteo gelen bir ııı.ıoın 
uıunevi p 

uçeııooe buli;adar sur . 
tııldıeıoıı ş şıyor; takıııt keudlı:ıi
uı tutamıyordu. l3ıızan avuotarı
na doyadıiı b şıuı bQtU 
le sıkın ° gUclJ· 

uk, parulum k ister gibi 
·e I& ke~t Q t s lı}'Or; tıt j. 

)Ordu. GOzlerloe k · 
~o,. meuau v P~ttıaı o.,. 

e serin rUzaa 
1ıloıu11 YU) d e ' • rıo 
1arıuıu \arpın' 6 

1Yalı dal2aıı sı.ç. kil ışı ı e lıu B"k 
WU liı&Ub.1 HOu Y IDatı. 

kikalarıoı 1 beyecııou d11-

aauta bır k:t~orau. t'ardisO.eQ 
en gıot aot. k ıln kııranhk: m .u , ba. 
eıar k.aa 

ı~ıklcır mu temlol ıtr aıık.ıcı, 
IJırar mum kadar ö~Ultıele1eo 
Peştuaeo ıtQlı) anları!ll:, a~ıı.,r 
lart k.uaar aıcı ve lnlltıU •Ykırsş 
du ona.. &ell1er. 

O, bu uyrıb2ıo netle 
detı ; 8 aylık ıev2ıııoıu b eııaı 
ceyle ebedileşen u &e
tıralarını dllı.ınou uoudtulmaı ha. 

... yor u: 
Onu bır JHı li blr "ecesıoln alev. 
akşıunınaa 1or2un bl 

fıt ile ctaıreıııaden eve gid r kı. 
aarkadeşlle •edalaıımak; erk.en 
d11 d r. lıere 

r u.u zamı:ıu ()Vlerioln b l 
~~lluoaa ~örrıanştu Bıskışlaruı~~ 
ı aauıiyll: o kttdu 
oıncak ki 1 ıersemleşnılş 
blldı. Evd Y;e~~~ Kil~· tayın ede. 
bi bl e.ı ııınıao mat 
ş r buhran ışlndeycU A • 

Mısır çeşitleri : Memleketimiüde ekilen mı
mısırlar üç çeşittir ; 

1 - .Sert mısırlar. 2. At dişi mısırlar, 3. Cin 
mısırı da denilen patlak mısırlar. Mısırın daha 
başka çeşitleri de varsa da m~mleketimizde ta
nınmış değildir . Şeker mısırı denilen ve taze O· 

larak yenilen bir çeşit mısır yeni yayılmaya baş
lamıştır. 

Sert mısırlar yuvarlak ve sert daneli, ufak 
koçanlı olur. Nebatlarfazla boylaomaz. Rir me:t
recl•n iki metreye kadar boy alır Bu cins kura
ğa dayanıklı olduğu gibi, çok kuvetli olmıyan 
topraklarda ve yamaçlarda bile yetişebilir. Ku
rutulmuş 100 kilo koçana1 mısudan 82-84 kilo 
daoe ve l6-18 kilo somak (çö1celek) alınır. Bu 
çeşit mısırlar ekmeklik olarak gayet iyidir. Ay
rıca taze iken kızartarak veya sııda haşlıyarak 
yeniJir ve çok lezzetlidir. Erken yetişirler. At 
dişi mısırlardan bir ay evel toplanır. Sert mısır
lar arasmda çoğu sarı olmak üzere beyaı, me
rumsu renkte olanlar da vardır. Melezlenmiş ko. 
çanlara çokca rastgelinir. 

At dişi mıs1rlar uzun ve yassı danelidir. Da. 
nelerin üst tarafı içeriye çöküktür. Bu cins mı
sırlar eveJkinden daha unludur. 100 kilo kuru
mt:ş koçanlı mısır 85-86 kilo dane ve 14-15 ki
lo somak verir. Kuvetli taprak ister. Milli, derin 
taban yerlerde çok yüksek ürün verir. Nebat
lar daha yçksektir. 3,5 metreye hatta daha faz
laya yükselir. Sert mısırlardan bir ay kadar son
ra kemale gelir. Bu cinsin beyaz çeşidi de var
dır ve sarısından daha verimli fakat biraz da-

Köylü ile Köycü 
Söyle bana , köylü dayı . 
Köye hizmet şehrin payı ; 
En büyük dert nedir size . 

Anlatayım, dinle evlat. 
Köylü hanı bize pek ~art , 
Barınak yok şarda bize, 

Hayvanımız soğuklanır. 

Sokakda mı konuklanır . 
Efendisi memleketin . 

Şaşırıyor köylü şarda . . · 
Devlet şan hep yapar da 
Bir hana mı para hanı ? .. 

neslolu sözıerlni dlol . o. 
Diohmıeaı· emeaı bile ... 

, perlııın vazlyetını 
Sözün doğru, köylü dayı, 
Beklemeyip yılı . ayı, 
Yapmalıyız köylü hanı , _ 

dnıeıuı. Tuvaıetını t ı 
zamanki 1 aıe edl. Her 

YO undan lı 
•dımlarıa . e1eca11lı 
t t o evla . kalbi glbl 

Nusret KOYMEN 

u ~şwn Ptaceret~rioe dalarak A y r 1 1 1 k 
&eçLl. Onu) &ene kendlslol ayol 
bakııılarla ıllzerkeo ördü Bu akşam denizde kaybolunca ay • 
kadar dıılmıştık.ı dura~au · ~ Si eni hayalimd~ buldum ağladım. 
nereıı olduguıuı rırk ed J~r a ster sevd11'1 say. ister deli say , 
Kene geri d6odQ dQ eme an Yine sa,la11mı yoldum ağladım , 
lele biraz ilerledi.' Bcu~~•:ek ı '* '* 
;:~~~l bacııklarınıa vererek ~:: Ruhumda yer eden yokluğua kıdar • 
•ok.a:~mete bHşlıyao o viran Bu çamlllcta yine bir sessizlik var · 
il f a bu yaı ıktamınıo •hk Ş. dl 

e ••l &lbl hemen kayboldu. ım ey uzakta kalan nazlı var 
• • Bugün hasretinle doldum ağladım. j41 

Gnnıerc~ •tı Zelci Y A(;MURDEREL/ 
canla ru u ayni b Ye- i- ... '\ 
rt ~alkaoch. Aylar geçli E 1 G 1 k ? J 
lacı~~d::l~d~.bııkışı eslr ettı h~· ı , enç i edebiyat 

- Sonu •ar _ '. • 
~~~~~--~~~~~--~~~ 

ha geçtir. Bu cins mısırlar yağışlardan sonra 
rak yumusadıA'ı zamanlar kuvetli fırtınalarda 
yatarlar. 

Mısır ziraati yapacak çiftçilerin göz öaünde 
tutmaları Jizı•gelen önemli bir nokta vardır: 
Eter mısır ekilecek tarlaya mısırdan soora kış
lık bir ürün: ekilecekse erken mısır çeşitlerinrden 
ekmelidir. Çünkil hasattan sonra mısır sapı gibi 
aı tıkların tarladan temiülenmesi, tarlanın sürül
mesi v~ tav beklemek gibi sebeplerden ötürü 
kışlık ekimi gecikebilir. Hele sonbahar y&ğışla
rının erken başladığı yerlerde bunu göz önün
den ayırmamak lazımdır. 

Cin mısırlan kuzu dişi gibi küçük ve bir ta
rafı diken gibi sivri .tanelidir. Çok melezlenmiş
tir. Beyaz, sarı mor, esmer ve alaca renldilt~rine 
rastlanır. Ancak patlatılarak yenildiği için zira
ati ehemmiyetli değildir. 

Tohumluk : Tohumluk olarak kııllanılacak 
mısırların hasat zamanı tarladan koçan halinde 
seçilmiş olması, havadar yerlere asılarak giizel 
kurutulmuş ve böceklerin ziyanmdan korunmuş 
olması lazımdır. Tohumluta seçilecek koçanlar 
gösteriıli. sıraları ve daneJeri dilzgün, uçları 
mühürlü yani tepesini doldurmuş ve pişkin, iyi
ce ermiş olmalıdır. Bazı mtraklı çifçiler bu sa
yılanları yaptıktan başka koçanın dip ve uç ta
rafını atarak tehumu orta kısımınalan alınır. 

Eğer bunlar yapılamamışsa her hangi bir 
tohumu ekmeli, fakat irün yetişince tohumluk 
seçimi yapılmalıdır. 

Haykırış! .. 
Gençliğin sesi 

Biıı 
Kara, 

Kaplc•ra 
6in ıölıtın 

tırl•iılc 
alctılc , • 

Bir .. ılcaa ıi6i , 
parlıgarak : 

galıtılc : 

Bir şimıılc olap 
,aktık, 

ıörJIJlc ! 

lıtı k•tlulayorH her gıl 
Geç•İşİ• şanlı : 

- Bıııün. -

- YılJönümü -
Ç.kıgoruıı . . Çflkm•kt•ı•• I 
~gor•• .• Akmaktagıs I 
..lcü biz : Türkü• • 

H!rüs I 
Bilefi•iıı ele, lcGl6imis lcollcan ••. 
BiH oarmıdır gan 6•ka11 , 

Hıgı • . Söz at.,. 7 
Güeenmılc ıerıktir . 
Sögln11elc hil,,.ektlr • 
Bögleleri : 
Pençelelr•i•l• cıfil ; 
Kanımıııl• bof•rı• . 
Blzl•r, 6u ös garcrıa 
Şalelarean lc.•rtalltirııı• I 
TrJr/cüz •• 

Hıra• ı .. 
Gınçliktiı bu, 

Ba 6i•im türlcümüıı I 
Giresun : 1938 Mebrjre Semalıal Arıunar 

H . ' 1 ~ • • • 
Herkes f a·ç 1. her şey boş; 
Hayat rüya, ümit hoş; 
Gamsı z yaşa, h e r an coş; 
Zaten he yat ne ki : hiçi .. 
Trabıoa ; 20-11-941 Mıbrüre Sım•lı•I Arnnar 
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Si 

Fransa 
Ve müttefikler 

Baştıırırı ı de 

ıiyascti eline almasına kar· 
şıhk, hava, kara ve deniz 
kuvvetleri amiral Darlan'm 
emrine ~·geçmiştir, Fransız 
donanmasının Alman biz 
metine tabsiı edileceiine 
dair de ortada bir 
alimet yoktur. Müttefik. 
lerin, düne nazaran bugün 
daha az endişeli olmaları 
da bundan ötürüdür 

Bununla berabe~ yeni 
Fransız hükumetinin ferah
lık verici bir hava estirme. 
diğ~ muhakkak görülmek
~edır. :akin geleceğin do 
gura.cagı olayları şimdiden 
kestırmek mümkün değildir. 

- Yeniyol 

Sadeyağa 
fiat kondu 

ilan 
'f rabzoıı icra memurlafuııdan: 
Halit Suııakura ipo\ek becieli 

oluıılc '4nOO lira vermef• borçla 
Süfla lr.öyilııaden lak.ender oğulla
rından Hasan offo Kibar tarnfın
dan ipotek verilen Süfla lı:öyiinde 
vakı ve tapunun Haziraa 932 T. 
v. 47 n• da kayıtlı şarkııo tarİ· 
ltiım garben genç atııııa Cafer 
fuıdıklıfı şiaıleo aahibi senet tar
laaı cenubea tariltia:n ile ıaabdat 
fnıdıldıtuı 1296 ıebim itibarile 

621 .t~hmi tamamı 800 lira mu· 
haaımen kıy•etlidir. 

Ve 41 Ko. da kayıtlı: 
Ayai köyde v .. lu şarkın tr· 

•ak rubeo aahibi aeaet Haaan 
fındıklığı ve tarlaaı şimalen mara• 
ba Oflu GüUcr çalılıtı cenuben 
ıahibi ıeııet tarla,ile mahdut ta· 

ınamı 1 SOO lira muhamm,,ı:ı lı:ıy~ 
metli fındılı:lıtın 1296 hiaaede 621 
hiııaeıi 

Ve 49 No da kayitli: 
Ayni köyde şaı kan tarik.ibaa 

ve sahibi ıeoet hanesi garben genç 
•tanı11 Ahmet ve c1fer fındıklığı 
şimal en ıahibi 1eoet fındı~ lığı ce· 
nuben ıahibi aenet tarlasile mııh· 
dut tamamı 1500 lira kıymetinde 
fıadıldığ'ın 1296 bissede 521 his· 

- Saştarafı birde _ eeai. 

~~f!arın azamı farkları, nıaballl Ve 50 No. da kayıtlı: Ayni 
8 murakabe komlsyoolarmoı kör~• valı:ı ıarkaa ırmak garben 

derbııl tesbıt ve il&n olaaacıı.ihr tarıltıam şimalen ubibiııeoet tarla 

4 - Dlğer lstlbsaU kendİ 11 cenuben tarikiam ile mahdut 
lıtlhlft~lne Jeteo vilayetlerde ta111amı 500 lita luymetincle fın
mıbal!ı toptancı azamı fiı\tları dıklığın 1296 bi11ecie 521 hiasesi 

a.trincı fıkradaki esaa vasıfları 1ı:~ Ve 52 No. oa kayıtlı : Ayni 
vı flatlıra geçmemıt ü oyde vakı şarkan Sunltur mella 
lı 111 r· ıere mı. Meb t t ı 1 ıat murakabe k · me ar aaa farbeo tariltiam 
1 omısyoa. s lı: 
ırıncı tubıt ve ilan ol k v_e un ur otlu molla fındıklığı 

unaea tır. şımalen aabibi ae11et cenuben yine 5 
- Istib.tik Bölgeleri vı. Sultur otla molla fındıldığı ile 

~Ayet ve kau 111.erkez\erinde ıa- aaabdut ve tam•mı 1300 lira kıy· 
r:k.!a~ınuı aıamt İOJ>tan ve pe. ~etinde larlanıa 1280 b" Tb . 
radı a • ıataı fiatları lıirinci Mt- rıle 31i ıehıni ıe ım ı ı • 

J Y•ıulı llleoşelerio esas nat Lö Ve 1)3 Mo. da lc.ayitli: Ayoi 
ırıu aınbıl&j Ta nakliye m ıı; yde k 
rıtJarUe 8 S· b va 1 şarkaıı tarilı:icım if&r· 
Ve noraııı fire karşılı~ınıa ea gıbibi f · y U. d b K 1 . •enet ıodıldığı ııma· 
0 z e '' toptancı ve Yüzde •ıı yını •ıhibi senet fmdılı:lıfı 

a P•rıkeıdtci gayri sarı· k" cenuben ı b'b" 
P•Jlıırıı il ar 1 1 ı senet fındlldı~ı ile 
hıGacai.:ı~. hesi ıuretile bu. ••~_dut ve ta111aı111 2500 Hra kıy· 

6 - Bilumum flet :~~111~:~~.~arlaain !290 biısede 
be koınıs1enlard oıurakı. V 
esaslar ıraıuıda: J'~karıda yıııılı 1ı:~ e 69 Ne, da kayıtlı: Ayni 
rtGın ıade ya~ı t aalıyet aaaııla. it o~de vakı farlı:aa Hamit o2lu 
kentle ııamt Optan ve pera •rıırıeai Gülııiıaüıı fındıklıf ı ve 
·ıa rıatıarını t b. çalılıtı oarbe b"b• 
l D fldecekle lf iB lt Ve . 6 D la 1 1 ICllet fındık· 

--,-,-:--r._:.:ır:.:_. _____ , lığı Ş•alaleı;a aahibi ıeaet çalılıtı 

V cdcnuben ıahibi •enet tarlaaile mah· 

ata d - ut ve t 111 100 . n a aıaı O lıra luym•· 

Ş tındek.i fınd LI t 
5411 b . ı .. 1 ın 12'6 bisaede 

ıtıc11 

T k it~ dVe 71 No. da lcayıtlı : Ayni 

U.. r h oy e valtı ş lı: 
181 rarbeıı ava aru· . ar ao ıalıibı ıeaet 

lı&1 • 
1 

genç ııguıu fındık· 
ıı; ııaıa en aah'b' 

•eıQuben N b 1 1 ıeoet fındıklığı 

K fındıld . un ıyn:. zade Ali Riza 

U iki ıle mabd t ru rn 1200 r u ve tamamı Una ıra kıymeti d 1t· f 
1296 hiısede i2ı\~ ı .•ıtdıidıt~u 

V IHtsı 

Y L • 7a {• da it ·tı· 

d 
"Öyde L • ayı ı ve ayni 

va,., şıırka L ar •ılıibi 0 ırmaır;; fır ben 1 rnl h' . ıeaet fındıldıtı . 1 
ıbı ı.ea t f ıuna en sa . 

bıyılı: z •d •nciıltlı2'ı •enuben Nım 
a e Ar R' 

U lllıhdut 1 111 fıadıklıtı ile n t ve tamama 500 1· U rn "etindek: ua luy. 

- . a \ıarile 3t
1
i tab~lanı11 1280 aehim itj. 

_ l ısıeai 

~ şbQ1i 

Y~ ~ ipoleltli h· Parça gayrimenguldelti 
~N·ıyo 1% Satışa çılı:~:·ıeler 30 güıı müddetle 

l I llllŞ!ıP 
H ~~ . 

afla da ik. d , lırtJııneı raatıa artırnıaJarı 23 • :; • 94.2 
Siyasi ıG eıa çıkar :o ta Trabz.ouY~n cumartesi gllııü waal 

azete . cr:ı •dilecektı cra dairesi odaeında 
llaııldıjt-;---::: Artırma r. 

YeniyolYcr : Trabzon Peırte11a1ı, "I Şartnanıeleri 23 • 4 -94? 
nı tb ıı b .. nuııdtn . lib ----- -a~ aaaı ıre il n.e&ı iç,u l aren lıerkeııhı 

Uuıuuıt netrıY-- .ı\rtıraıa açıktır, 
Bek" s~k atı idare d Yazıtı k la iştirak .. ır U Uti (( 1 k e en uıabı, ıl·ınetı11r1n lÇlU yukn,ıda 

------U.a sızog· lu '· llncıe n k' Yüzde yedibüçü ... 
F ~ •••ı a ıt \'e gu ia ti 4 k ıı. teınınat Ya nıuıı bir ban. 

uru t lşb lllektnbu 
~ Ş Ur, lJişl~t t gayrtnıe11k1U Verilecektir. 

Resrııi ilanlarıı:ı oıı1ı1ı 0 •ıı.la.r ilila t '. er ilzerinte 
5 k Bahrı : tnenı~~u lçlnlle ev:r~ın<lon itibaren 

Uruştur 8 ~etiınıze bild;r ı ~ttabitell<rile 
ıııuı lrını·l ıırtırı:ıı d ınelıdirler. 

ıaıuın k a • ı 
beişnı b eıı •rnıetıerın ~ruıen pey 

'l\lıııadığı ta kura! üzde yetıniş 
enc;ok artı. 

fazıa 
~38. 

==- :rm 
Yenlyol 

İlan 
Trabzon tapa sicil mu

ha/ızlığından. 
Cins'i: minhedim hane 

arsası 

Mahallesi : Bostep•izir 
Hududu: Sağı sa}.ibl sen•t
ierin ikerc Muhittin doğu 

kana satılan hane ve kısmen 
zehir oğulları hantısi sol ta
rafı nalbant tıiı.ılları oerese
leri hane bahçesi cephesi 
çerlces Ömer getiml~ri hane 
bahçesi lcısm~n muhit •in doğa 
kana satılan hane ve kısmen 
tarilciam ·önü yol. 

Hudut vesair evsafı ya· 
karıda gozılı münheclim hane 
arsası senetsiı: tasarmfattan 
Melek oiulları Abdülhalimin 
iken 332 de ölümile le.arısı 

Hediye ve oğulları Abbas ve 
Ali rıza ve karısı Mahire 'Ve 
oğlu Mahittin sonradan. hedi 
yenin )26 da ölümile oğlu 
Ali rıza 'Ve kızı Nimet ve 
kendisinden erJvel ö !en oğlu 
Abbasın o;!u Muhittini terk 
ettiği fJe başkaca mirasclsi 
olmadığı ve halen bu gayri 
menkul tadat olunan verese
lerin uhdesinde bulunduğun
dan balıslle vereseden nimet 
hissesinin namına tesçili be· 
ledigeden tasdikli 3·4-942 
tarihli ilmuhaberle talep 
edilme/etedir. 

Mezkür ısyri menkalun 
rJeçhi tasarruju incelenmek 
üzere 7-5-942 tarihine müsa· 
düf pazartesi günü sliat 17· 
30 da mahalline tideceğin· 
den bir hak iddiasında bulu
nanların ellerindeki evrakı 
müsbitelerile de.ha evvel ta
pu sicil muhafızlığına «ıe 
g•hat mahallinde bal•nrıcok 
memura muracaatları ili11 
olunur. 

rıınuı taalılıudu baki kalmak üzere 
artırma ongO.n daha uzatılır. 

Ye on ıı;ünün hitamı olan 3 · fi. 
942 tarilıine tesadüf eden çarşamba güntl 

ayni mevkl ve saat da yapılacak · 

ikinci artırmada gaynmankuHcr en 
çok artırana ihale e<lilir, 

Bu hususta fazlu malume.L almak 
isteyenler 942 • 10 numrulu i~ra 

dOBJ&llD& JDUracae.l eylıımeleri lllln 
olunur. = --=====,,--

İki senelik saydiye icar arttırması 
DEFTERDARLIKTAN : 2-4 
Trabzon merkez fcazasile Vakfikabir, Alcçe•btJt, 

Sürmene ve Of kazalarının sagdige resmi 1 Hadr•n 942 
tarihinden 31 Mayıs 944 ta•ihine 'le.adar devam etmek 
üzere iki seneliği ihale edileceğinden keyfiyet 1 Mayıs 
942 tarilıintien itibaren 15 gün müddetle müzayedeye 
kona.lmuştar . 

Muhammen ilci senelik bedeli (j50f.) lira 38 lcu1aı· 
tur. ihale 15 Mayı's 942 ltJrihine müsadi/ Cuma tii.tıiİ 
sa•t 14 de yopılttcaktır. 

Şartnameyi görmek isteyenin her gin t1aritlat itla· 
resine müracaat ederek görebilirler. lltiz~ma talip olanlar 
muhammen beddin güzde 7,5 olan 712 lira 83 kuruşu 
hat:i teminat mektup 'lJt> akçesini havi zor/ ile teklif mele· 
tuhunu h-:ıvi z-ır/ı bir üçüncü %ar/ içerisine kognp kapalı 
ıve mühürlü veya imzalı olduğu lıalde yukarıea gösteri
len ' 5 Mayıs 942 Cuma günü saat 14 de kadar defter· 
darlıkta müteşeklc.ii komisyona tevdi etmeleri ilan olunur. 

==============~===~ 

GaiJip bir erkek 
Çocuğu aranıyor 
Akçabatın serasor köyünden 13 yaşla

rında Ali oğlu Hüseyin Günaydın 17-4-942 
cuma günüı;ıden beri ga.yıptır. 

Görenlerin ve bi1enlerin T rabzonda pazarkapı· 
da bakkal Hasana Akçabatta Jandarma kara
kolrına bildirmeleri rica olunur. 

_B_u_lu..!p~g:._e_ti_r"e_n_l_e_re_m_ü_k_i_f_a_tv_e_ri_le_c_e_k_tı_· r_. __ _ 

İnşaat eksiltmesi 
Of halkevi reislij'inden 

Halkevimizin üst katında 

çatı rve saçaklarının na/ıadan 

alınan müsadd~k birinci ke

şif raporuna tevf ilcan ve 

2440 lira 91 k~ruş bedelle 

müna1casaga konulmuştur. 

Jhale gıirıü talip çılcm:ı

dığından 10 giin daha temdid 

edilmiş f!e o.11ur.ca günün 

hitami olan ;: I nisan 942 
cum~ ginü saat 13 den ev· 

vel taliplerfo Of halkevi iha 

le kemisgorıuna müraet>at 

etmeleri ilan olrınur. 

ilan 
Trabzon adliye encümeni 
rigcsetitıden. 

Mümhal bulunan onar lira 
maaşlı Sürmene ve Vakfi 

kebir. kazaları mahkeme 

zabıt katipliklerine talip olan 

/arın imtihanları icra kılın

mak üzere mektep Şehadet· 
namesi As/cer/ile vesikası. 

hüsnühal şehadetnamesi. hü· 

viget oarakası t1e sıhhal 

raporu gibi evrakı müsbitele· 

rile oirllkte :!7-4-942 pazar

tesi günü saat 9 de Trabzo'R 

adliye eneümenine müracaat 

etmeleri ve ayni'saatda hazır 
bulunmaları ilan olunur, 

,.'1!1fJiı),... Müşterilerimizin ....... 
1 NAZARI DİKKATİNE 1 
m Bilhassa sayın boş vekilimizin ekimini emir 1 
ı Buyurdukları 

1 PATATES MISIR FASULYA 
(il Ve emsali yaz ve kış mahsulleri üzerinde geçen seneler bizzat 
~ yaptığı>dJZ tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli ve emsalsiz 1 tesiri ile az zamanda büyük rağbete mazhar olan 

1 H ~z~e B Kl!~G~LE~Z! 
lf Satışa çıkardığtmızi mfışterilerimize arz,,eyleriz. Elimizde bu sene az mikter-
Sj da gübre bulunması hasebiyle bu husus müşterilerimizin gübresiz kalmamaları 
~ İçin vaktinde gübrelerini almalarını kendileı ine bildirmeği luzumlu addeyleriz. 

l1i satış yeri = . Kitabi Hamdi ve Mahtumlan 
~llfl41~miı!IB&ll~ Uzunsokak Trabzon ~-

1:.- nostepe, uazıpaşa ( J:jostepe kahvesinde J_ 

1 
1 


