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Kız Enstitüsünde 

Yarım saat 

r. ~ 

Bu baıhkla , Arkadaıuaız 
Çu\ha'oın Kıı enstitOıQae ılt 
faydalı tetkiklerini gelecek 88· 

4 üncü sahifede 

Fiat murakabe 

komusyonunun 
lllaıaı mutlaka okuyunuı. \._yı111ıı4l1 neşredeceğlı . 

\._ __________ ..) 

• 
Tütün Bu Sabahki Haberler 

İşleme evi lv aci Kıcıman Şeref ine Ziya/ et 
1 

nhisarJar Ve ki 1 i nı izin 
Trabzonu te~rifler"ınd 

k -ı .. e, 
. ve a et mevzuuna dahil 
ışlerden memlel·etim" . ·ı . 
1 • ızı ı gı. 

endıren bir tal.ım dilekler . 
de buluoulduğu malfınıdur 

Bunlar arasuıda, bil an~: 
A - Avansın erken ve 

fazla miktarda tevzii 

B - Tütiinlerin iyi fiat· 
lerle S4tışının temini 

.. C - Pulatanede bir tü
tun kapanı yaptırılması 
_ ~ - Trabzonda bir tü 

tun ışleme evi açtırılm ıı 
.. ~ - T rabzondı:a bir tü 

tun. ışleme evi binası inşa 
cttırılmesi 

' 
Trabzonumu; un iktisadi 

bayat.~u~a ön .. mli bir yer lu 
tan tutunüo eki . d r . . ' mın eo, ye 
ışı~ıne ve işlenmiş olarak 

sev kın~ .kadar geçirdiii saf. 
h.e.lar ıtıbarile, ayrı ayu hı
sıslere, hizmetlere ibı. 
a .. t d' _. . . t1yaç 
6os er ıgını bıliyoruz 

. ~u hi~metler ve te;islerin 
şırndı}e kad.ar tam ve nok. 

~~nı~z yapılamadığı içindir· 
ı, tutüıı mahsulümüz-

rek ' k. un, ge. 
nıı tarce ve gerekse 

vasıfce verim. . . 
ını temın ede· 

memektc ve lu:nd' 

Dün akşam 
Vali Naci Kıçı . 
man ş e ,. e f i ne 
T rab:r:onda ver . 
diği dEğerli bir 
eseri olan s~hil 
gaı.inosunda S ı-

' vasa ta y ı n l eri 
münasebetile b J · 

lediye tarafından 
bir ved;ı ziyafeti 
verilmiştir . 

Ziyafette pa ı· 
timiz _ müfettişi 
Kayseri mcb'usu 
muhterem Hilmi 
Kalaç ve Tgg. 
Hasan Atakan 
P a r.;t i erkanı 
Belediye reis v; 
azaları~, umumı 
m~clis azaları , . Sıvas Vallli!1ioe tayın edile Nııoi Kıcımao 

doktor ve avukatlar daire olarak bıraktığı deierli eıer· 
reisleri, müeaseıat ~ümeı- lerden biri olduğunu ve ver 

ailleri ve ıazeteciler hazır diği memuriyet müddeti zar-

• bulunmuştur. fuıda halihazır vaziyete göre 

Ziyafette belediye reiıi · candan çalııarak ve bütün 
miz Muammer Yarımbıyık, meaai mubitlerile el ele ve· 

sahil gazinonun ve yapıl rerek ahenkli bir it ve ça-
makta olan plajın Naci Kı hşma bayatı tesis ettiiini 
cımanın Trabzonda hatıra tebarüz ettirmiş ve sahil 

gazino mıntakaaının tarihi 
vaziyetini vukufla izah et
miş ve bu eserin Trabzon 

halkı için yepyeni bir neş'e 
ve bayat kaynağı olacağını 
ve inşaatın ayni hararetle 

devam edeceğini beliğ bir 
lisanla ifade etmiı v~ sayın 
Vali Naci Kıcımao Trabzon 

balkanın sevgisini kalbinde 
ebedi bir batıra olarak ya 
şatacağını ve Trabzonun 

yüzünü denize çevirmek su 
retile küskün vaziye.tinden 
kurtarmak için yapılan sa 

bil gazinosunun ve yapıl· 
makta olan plajın bundan 

ıonra ikmal edileceiine ka 
ni bulucduiunu ve bununla 

Trabzon halkının herkeıçe 
takdire liyik en &'ilzel bir 

iatirabat Ye bayat mahalli· 
ne kaYUfacaklarıaı aöyle. 

mit ve buadao ıonre ikti
ıadi meYıulara geçilerek is 
tifadeli koouımalar yapıl· 
mıttır. 

Pek samimi bir bava 
içiade ieçen ziyafet ıonuoda 
ıayin Vali Naci Kııı:ıman 

haziruna Yedada bulunmuıtur işlemesini k d" ı moılımızuı 
en ı Çı>vre . d 

yap~mamakta ıdik mız e 
1 b l • Niyazi Tarakcı'nırı ı 23 N b IÜtÜ~:n etbi bi~ görüşle ileri ~ l1Sa n ayra m 1 

u dılelderin k muvaffakiyatli 
kısa bir zamanda t h kpke bir eseri Y H 1 k 1 1 
k_u.nu __ görmekle, t"t ... unac .. u·ıuu·_ omra o evi ça ışma arı .. Halkevi temsil kolundan 
gümuıun ıleriai için Ü Niyazi Taraçıoglu tarafın- Yomra ( Huıuıi ) 23 N:aen 
lenmekte hak.l ld - mıt · d Milli hakimiyet ve çocak. bayramı. •.. ı · b 1 ı 0 ugumuıu an hazırlanan manzum p·ı. 
oy ıye i iriz. aabiyemizde çok iyi bir şekilde 

D · 1 yes geçen akşam Ankara lı: 
.. _ ı .e k 1 e r at'a&ında 

1 

utlaamıştır. 
kuçüıc b radyosu çocuk aaatında tem Bıyram içia balkevimizoe pro 
m- . ır aıisalini gördu" n.r. . ·1 d 

- ( 6.. ıı e ilmiş ve 2evkle dinlen- ğrım aucibi , oıhlye bilruiode 
.. uz . ııleme evi ) nin mubi t miştir. mevcut bihımum ill.:okul talebele 
ıçınc\ht.:dııleaıeyen kolları, vele• H rıle Öfretm~ole•i ve yüzlerce köylü .. alkevimizin çalışkan bir 

ma ut bile olıa iı:let vatanda• aeraaiıoden önee halk. 
· f lı ı ' " en ve uzvi olan genç hemşehrimizi ... 11 ı sa hizmetinde I evi iaüode toplaaaralt merasim 
ran b ı. ça ıştı. takdir ve tebrik ederiz ı · 

1 
il 

U&Ün"ü şeklile yak - -~ _ · aaatioe iotiur ey emış er ve m · 
gelecekt (" ' 111 ı=e·-=l.-=~._-T,_,..==b~===·~- "=""- =I tcakibe11 biiltümet bioaaı öoüıadı 

. . e ışı z ve müıteblı'L) Y ıyen ra zoo ve havalisi 
vazıy t d b " · · l bar keı yerleriai alıaıılardı. Me· e ın e ulunan yu .. zl ıçın, aakal 1000 amelenin 

t ce k ı . er. l nıime istik.lal marşıle başl .. mış 
. ~o .su.' kıı:ıısesiz hem ça ııabileceği bir itlemeevi ve hitabelerde buluııulmuıtur . 

ııre erımizi kurtararab. kurulmaııııda zaruret oldu l:ıalkevi , ıaahiye köyleriadea 
fa~acak bir yuva halini i:ti. ğuau öğıeoiyoruz. baynaa iştirak için r•lea okul 

·~ edeceğinde şüphemiz ~ııhiıar cepbes!ndeo böy· A d k 0 mıyacaktır le bır tesisin kurulmasında- ğOÇ İ İmi 

blebeleriH, ey aalomuada bir çay 
ziyıfetide nrmiıtir . 

Otledea eoara yiae ey ealc• 
auad11 çooultl1rı•ı• terıfındaa · 
haaarlea&D •illi ltir piyee te•ıil 
etlilıaiı ve eeyireiler çnuklarıo 

röatermiı eldulderı ba muvaffelı:i
yetteo dolayı memıauniyetleriai 

izhar eyle•iılerdir . 
HalkeYİ tırafıadaa , bayram 

münuebetile lauırlatılmıı olaıa 

davul ve zurranın ıhınrioe uyu 
laalk. bayramın den1111 mlddotiace 
milli oyHlar eyaamış ve büyük 
bir zevlt ve aeıe içiacle niz hay 
ramımızı tHil eylemiştir . 

Günlerin içinden 

Sayı2884_ 

Bayram maçları 
23 Nisan bayramı müna

sebetile dört kulüp arasın
da tertibedilen ve haıılitı 
yardım sevenler cemiyetine 
ait olan futbol maçlarının 

finali, dün kalabalık bir se· 
yirci önünde oynanmıştır. 

Garnizon · Güç arasında 
yapılan bu karşılaşma çok 
alakalı olmuş ve iki dda 
temdit edilmesine rağmen 

2-2 beraberlikle bitmiştir. 
Ayni takımlar, önümüzdeki 
hafta yine karşılaşacaktır. 

. _.....,, --
23 Nisan 

(Sürmene Hususi) 23 N san Bayra
mı Kaumızda büyült tezahur11tla 
kutlanmıştır. Bu meyaadı Hnlkevi 
temsil kolu taraf ındao da bir piyi'• 
h121rlaa1111ş ve muvaffakıyetle oy· 
nanmıştır. 

Bir onayı ölüm

den kurtaran 
Operatöre teıekkür 

U • • n b i r müddcttmberi 
müptela bulanduğıı 

lcarrmuiaki saneıdtın Jologı hasta 
bııl•1t•11 tşimi tedavi için mııa· 
gene ettirdim bir ,ok doktorlar 

tarafından iu hastanın tedavisi 
gopılamıgacatır.ı söglernişlerdir. 

Ümidimizi keıtifimi% hastamı 
ıon Jtfa memleket ha .. tancsi baş 
tabibi o• operatörü doktor AbJul
lah Saralıo;lu'na ıösttrdim. 

Derhal hasta nege ı11t1rdı o• 
eşimi bir kaç ıin J.aktıktan ıonra 
iki saat süren çok tehlikeli bir 
ameligatı çok kııa bir sa maıa 
içinde o nazık ve kibar el/erile 
ıalcaı bulanan eşimin rncııııınrı 
tamamen almıı al/ahın izini oc 
keremi cıe opera töriln ha%ilc fJd 

diraı'-tli elleriyle hastam matlalc 
bir ölü .. den çaresiz denilen lıaı 

talriından kurtuldu. 
Buıün rahat oe asuJe gat11 . 

fında nekahat zamanıliı geçir
melctetlir • 

Memleket hastanesinin çok 
deferli vı hazilc operatöründen 
allah razı olıun der , memleket 
.,. mil/el daima bögle hayırlı 
hiımıtler görme/ede Jev11m et
mesini tlileyerek teşekkür ederim 

Alcça11batın Fiz lcögü11de 
ASIM 

Nüfus boiİuğu amele te ki fayda mutlak olarak ka B d" f d aa 
da "k• . '- , bul d·ı· ele ıye tara ın an yap· o z e d o·· n u·· ş 11 ını aolaylaştıracagıw n· _ e 1 ınce ve bunun ( za 1 A k K k 
d - ) tırı an tapar · ava mey 

an, istihsal hedefi üzerinde rurı olduiu ifade olunu"· 
t l l •· dan trotuvarına ıüs ağaçla· 

a ı . enerjilerin harekete geç· ca, aaı &örmek istediğimiz rı dikitmeye başlanmıştır. s;. hiçbir genillfi aba gibi sırtımıza ıeçirmeJilc. 011/arı 
ıneaı pek çabuk kabil ola cıere kısa bir zamanda ka önce dlmafımısa, ıönlümilH, rultamıua si11dirdilc; mantrtımızın 
C•k b vucıacaw d Sahil yolunun çamları• milıeMine vurduk, biWln lcalblmfale intı11dılc Hnrıı tatililc ettilc. ve undan b · t · ... gımıza air aij • . • 
- l k ' ınne ıce t • venınuz nın da hazırlanmış bulunan Bidm lnanı,tarımıs i~ter. Jıı• tlolrudur 'akat dııt11n içe doı·ru -em e et istifadelenecekt" ar ıyor. ,, 

ır Ş h yerlerine dikilmek üzere ol· defli .. Bunun içindir lci, kentli ös k.ıgmetlerlmidn tez•lıilrüntle Şimdilik 50 am""l• ralı •• . u alde, T rabzonun ı'k. le le 
t '" '" Y Ş duğ°U ÖğrenilıoİŞlir. sao'il/ Jceleuıu Hs•efe İ1'1 an ga/ctar. 
•reın işleme evinin, bir baş tııadi durumunda oldu w Ezelden "Halle., olarak luılko!arı bisler, onunla beraber o/-

la k d · · gu F d k · a 1 ngıç olduğu muhakkaktır a ar, ıçtımat bünye.inde ın 1 pıy sa arı malc içi" ona inm~lc ide.•i11i lea&Jul ettik . Sonr• bu ifaJayi elcıilc 
d 

Esasen inhisarlar baıınü·· de bir tahavvül yaratabile Birkaç tUadeoberl durgun brıldıık ve halka ini/mu fakat ona gülcselinir dedik. Hakikati ifade 
. ~rünüo bir beyanından bu cek olan 1000 amelelik iş devum ecleıı fındık fiatlarınıJa ttmtk bakı,.rndan bu tabirlerin lıaniiıi kullıınılırsa kullanılıın 
ııın ·· ' ' l · · k l dQo ve buglle bir eanlılık his ~ ye daima nynitlir. nuvesıni tcşkıl etti-

1
.... cnıe evının uru uşuna dog-

Ye b lb g ..,ı se-dilaıe ~e b:ı•lanmı&tır. Altmıc:ı \ Esaı itibariyle lıerhaıttliirimi•in tle lı•lkta11 baılca birıeı • uki .. - ru yapılacak hamleyi şim· • Y v 
lllil ' uç, uç buçuk d kuruşa ka .. ıır satılan tombul olmadığınızı 11.ıart1 alarak lıallcıh Jııggııltırın• tercümatt o/•11/c , 

JOll kilo tütün iıtibıal idea alkıılıyabiliriz. fınıhklera altmış ik.l kuruıı kı- halkın seıini akıtttirmele oe halk için hagluranları a/kıılamalc 
ÇULHA dar talip çıkmaktadırlar, Hıi/ımiıdir. Bu, iöılıı:ı 6ili11t... Zılcl YAÖMURDERELI 
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Muvazaa 
Bir 11kdlo tekemmrıı edelı!l. 

mesl lçia Akitlerin niyı>t ve nııık 
uatlarıoı ııçıkca bildirmeleri Hl 
zımdır Eğ~r dtlşi\11celr>r ve ta 
ııavvurlar içte saklı kalırs'l tl•id 
tekemmuı etmımiş cıeıııekt;r. 
Şubale göre akdıa yapılmaıırıda 
ve tekemmuı etmesinde en o 
nemll rol, tarafhırıo 
'lRADEL!!:RlD[R .. Biaııe:ı~leyb 
lradeleırhı açığa vurulnıfiısında 
bazı noksıınhklar hrısıl cılıırıııı 
akld tek.emmuı ~tmemi , k 

Folklör geceleri münasebetiyle 

Karadeniz 
Köylüsü 

Ôil Aıyanm Şimal ve Dof:U 
kıyılarında yüksek dağlarla çer· 
çivelenen içle bıığlarıoı kesuı!Ş 
ve g.öolrtou apann Kl\radeniıU1 

mni dalgalarında canlansn akiS· 
terinin gUzelliQI karşısında ıztı· 
rabmın içli nağmelerini asırınrcB 
tereanllm etmekle sAsloi Tnrk 
camiuınıo reilkl\rlımna duyu· 
ramtımış olan Trabzon ve hiP · 
terlaodi halkı zaoıaoımıza kadıır 
lıakil(l bir mu~teblilt. halinde 
ya.;:ıı rrrnya mecbur ktıt mıştır. 

zd ol ör 

l" F ı ı.em~ 
ır. ak. t bnı SLlwpler ,,0 \ar 
rtırkl bunlar neticesinde 8\'ığıı 
Yurulsa blle Y&p lcın u\;id hU 
kQmsUıdür. 

Hu sebeplerden tıir ı ar e.~i 
di b >rç\11r k.ıı.cıuı umuzun \8 ıncı 
wııdde inin iki el r k•. sır d ! 
brıhselllğl .. muvııı.ned r 

M " ıvaıa·mın n:ı:ını:ı~a ş u . , t• . r. 
·Ki t r r ir.ıde b H ıınI: il 

I · 

11 

1 [ 

l 
Hrr vatandaş htlkatan kısır 

tabiatın VP.rirnsizliği karşısınc fi 

i
bay;ıt gtlcJ!lk h>rinJ YPDf' bilmek içiJI 
!?Pçlnme çare'eriol K ırııdet.iz n 
bırcın ve öl.:IOrUcJ dalgSJları arı· 
sıoda çifte k!\rt'k ve tek k:ıyı ·· 
la b ığıışmııklJ buln uştur. f)ll 
cesu · insanlar yUz yıllıııc:ı K:ı· 
rade1izia kıyılarını tek b~şıı a 
dolaı;;ınıı;;la ve trıyatlarım alıll 
terle ı füı k11z1'omışlaroı r. 

oın kendi arularmtla mut !l>er 
olmııdtğında va fakat ynpılao 
aniıışma diğer Qçlhıcu şabıslar 
baklund11 muteber olacaa111da 
iltUık. etmeelıJlr. ,, 0 İkinci folklör gecesinde Tevfik Vural Konuşuyor 

Geniş omuılar Uzerlude di" 
bir lı11ş taşıyan ve oakışlarile 
kalpleri teshtre muvartak 01".P 

leri tetkik ederken çok ke· Yurdun her tarafında ol· bu mert lnsaolarao, çelikleşen . Tarlrtıuiıt nılsalle izah ede. 
lım: Folklör, ancak 1927 se· 

nesinde kendi ismile edebi-
,, Bir adımıll ar•ızlsl v .. "l · t 

• ., u ya ımııa girdi ve içtimai ier blr kimıeyede bomu oldu. 
ğunu farıeı1elim. Borçlu ııl~cJk b~nyemizdeki mevkiini aldı. 
hyı Para Yermemek lçhı nıe Bızde çok kısa bir maziye 
~~~ arızlılnl diğer bir b3ş:~ sahip olan folklör daha ya· 
v ıa aıınıına tescil etti 1 k 
Blnııenaleytı alıca•·ı r YOr. ın zamanlara kadar ''halk 

r.. 1 par6mııa b · ı · · tı.ha\U ~unuıuda borçıu 0 11 gısı,, yahut halkıyat diye 
hlfQir llDlıne l 

gııyrhuerık.u\Q tesadl.U anı ırdı Şöyle ki milıi şuu· 
edemtyeeekttr. Bu baluınd rumuzu~ b .... k ~ k. f' 
m1.1vnzaımın 1 . aıa uyu ın ışa •ara 

a acaklı lçıo lı!l} ilk m b 
teaohk:ları vardır ça. ku az ar olduğu bu zamanda 
d.a lzıab edildlat ~·ibi ~tıme~ı~~ar kendine layik mevkii hulmuş 
rıoe blr anlaşma yapılıyor e. ve etrafına kendisi ile meş 
neticede ise 1 k ve g l ı ~ . . . 
hlçbl a aca h borçludan u oıan degerh bılg1nler 
m r if:ıJ ı\lamıyor. Oıun içia toplamıştır 

uvazatl 8hlak k.aid~lerıı • 
H teıır deiildlr. K• 8 kabı. Halk edebiyatı ile folk-
tautı z. muvazaa 1 .. 

ar arııalnda ınncut itl or arasında ki münasebet. 
dı da ortacı k ma. 
ki Ulm11d1:11 aaaldlırıyor. H:ılbu. 
d rsı ma111 bi" t 
otru değildir. Zira ~ e 

bıyalııuo inlüşaf!nu ma~e~ıy~t 
lerue lllcn&t mutııı u i~ 
ııkal takdirde b.içblrka lhımdır. 
m~ı le her şay kl şey yııpıı. 

M 8 oı kalır 
uçnıaa COk d r . 

lbvlit eden ak . .ıı 6 a Vecibe 
ı-. erde ~öttll" l.4f. 

Fırıldak 
Sunan şurQsı d 

az • rı a ne k /d •aman sonr k a r • 
a ışın d d • ogo.ıları yerine on Utucu 

.llılzü ı k baharın -ı 
, ı ı n"/tsi J k gu er 

ca;ıı . !/ e ucalclaşa. 

Sure~l umumtrede muvazaalı 
ak~ctlcr batıldır. Kez:l evlenme. 
ye taalluk. t den meaeıeierde 
muvazaa dıcıleomediği 2lbi yine 
reemı makamlara karşı da mu 
vaınb iddiaın blçblr zaaıau der· 
meyan edileınez. 

Buguo tıcaret hayatında mu· 
Vaztııılı.ıtk.icllere t:Ok tesadüf 0· 
dilmek.t d' e ır. Yegane temenni 
ınlz ŞUdurki : AhlAkm ltiinat 
ve itlba ' 

rıo yegane dtlfmsoı olan 
ınu~naaıan cemiyetimizin bUn 
Yesınderı ök 8 Ulüp atılarak tı:t 
In&mUe l h . 
n:tiztf ın a edtıd~ğini görme· 

ır · Fethi Çulha 

re gaflete uğrayanlarımız duğu gibi Trabzonun da bazuları emrlııde vazife görell 
oldu. F olklöıüo, halk ede- kendi hüsusi kıymetlerini 11asırh ellerı bu o:-fiinal bayat 
biyatıodan daha geniş bir ihtiva eden çol mümtaz v~ uvaşımo mQsbet bır delili ' 6 

mevzuu bulunduğu, ha'k ede- geniş bir folklörü vardır. gözll .dea Julplere akarak pa:· 
layaıı .ıtorıu kıvılcuıı lana, mu· 

biyatının yalnız folklörün Buna rağmen şimdiye kadar bıtaµları.aıu rubu uzerıode yu· 
edebiyata müteal!ik kısım· bu mevzu üzerinde çalışan rattıgt sıcak t88irlt!rlne hayatın 
larını aldığı v~ bu bakımdan iar parmakla sayılacak ka- manıı ve gerçekHğioi ışıklaodı· 
folklörün konusu daha ge· dar az ve yapılan etütler rao yUks!k b i r rull 
niş olduğu, bütün halk har· çok geniş fasılah olmuştur., haleli olmbktadır.lr.i terdi hartJ· 

kellerHe sözlerını koutrole mu1'· siyatını cami bulunduğu U· Bı.ıgün bu işle meşgul olan, 
tediı: ayna vazifesi görmektedir· 

zuo müoakaşelere mevzu ol· bunun herşe.ydcn evel miUi Tarladan denize koşaı:ı, de· 
muştur. Halk edebiyatını bır dava bilerek didinenle· oizden beldelez aş11n Kuradenlı 
folklörden ayıran diğer rimizin arasınca genç faal köylUsU ber yerde ı,:ı.ı1ışkıınlıi1 

mühim bir vasıfta halk ede- arkadaşımız Tevfık Vural da ile müt13muyıc vu ll.dbr.mı1:1ni.1• 
biyatıoa ait bütün eserlerin itle llalll<JUr. O, çekiDi~D ru· 

vardır. Karadeniz bölgesi huaun ölçulU hartıketleriodeD 
lıemen hepsinin hakiki sa· folklörü üzerinde büyük bir aldığı ilhamla meosup oJduğU 
hipleriniu bulunuşu, buna imanla çalışmak suretile cemiyete fııycıalı olmttk k11ygu· 

mukabil folklörün mevzuunu Trabzon sahnesinde folklöre sunu tuşırkeo yUreğlnın t~ıııiı 
teşkil den destanlar, koş· d..ıyiuslle Turk ı:mrcunuu ,f11ı:tl· 

ait ilk çeşniyi bize o tat· na vanlıunaz tek bir seyyareiil 
mular, meııkibeler, oyunlar, tırdı. Kendısı·nı·o bu hayırlı 

haliude Aııudo!uoun bir .kö9e· 
görenek ve adetler, beste- mesaisinden böyle birçok 11nde yalnız v~ mUcerrl't yaşı1· 
ler •.•• Buniarın kısmı aıa- hayırlı neticeter bekleriz. mıştır. Yalııız kenaıı:ıi duyaıuŞ 
mının tamllmcn sahipsiz bi. dilşUıuzıOş ve dUşUncelerinı bit· Zeki Yağmurdereli rer hazine oluşudur. tılı yürutınuşıur. 1=~-====-==,,,-:-·--==-====ı Milli mucudele yıll11rını ınU· 

Netice itibariyle folklör, Ekmek kartları teakip Karadüoizın hırçıo dıd· 
öze dönüş, milli bEnliği id· ~ıdarıie b:.ıe-uşmakta hayati taf· 
rak ve kendi hislerimizi ken- M«yıs ve Haziran ayına aa bulamayuı ve 2eçim iar11n· 
di sesimizle haykırmak de- ait ekmek kartları bu sa· tisi göremeyen deoız cengaver: 
mek olduğunu kabul etmt:k bahtan itibaren mahallitta 1er1 ~ene 'l'Urk.iyenin i.ıttuıadı 

ve lçdmtı.i hayatıuda baş ruı sı1· 
lazımdır. kurulan muv.-ıkkat bürolarda h•bi olmayı temiz bir id~al bil· 

Baharla k l 
kalpler dah an ar rsınac lk 

'f: * * dağıtalmayıt başJanmıştır. mlş ve wılli kudretin seçkiD 
-~===c=..=:-.:-=="--===-----==== .-..-..~.;..:;....:-. bir varl:ğı hallude 1nkselmtşcir· 

BİRKAÇ SATIRLA ===-=============-==~ Bu uzlmk~r ve çelik yürek1' 

·-=-==--

a canlı ' 0 t•ra11lar g· • Çarpacak 
,, urı:anege - - ' 
... oşmaya b l •• yuruyerıler 

. aş ıyacak k 
mıydeler dQ}ı ı o/a oe 
bilhassa a" la çok Çalı1cca1c 

.,oı er - "e 
kalmış bir lırılda{u~g~r ÖnUnde 
dönmeye .ba~tı gıbı fırı/ fırıl .. gocak 

Zaten şu içi J • • • 

- li nue acı 
ıuıe ~• çirk,· . yı, tat/,!;ı 
d • ırıı bulii • , 

oszruya, !/On/ışı • • ' Uitıtnuz ; 
görciütü.müı a- ' ıyıyı tıe f eno.yı 
k unycı d 

ocaman yuvar{ k cı ı tıerilen 
deJilmi ? 

0 
ta blr fırıfdulc 

DüaJJcı fırıldak . 
"/Jale tıe h~tta .' . .'"$anlar fı. 
fmldak oldukfarı ouıa.,. kainat 
d .. soııraf lf 

onmemek. kabi I l ırı ırri 
ıı m •t.ınki ? 

• :rıaamafilı b:itürı. b 
lar ıçinde f I f it fırıldak 
• 111 ,,,, d'" 

V&.landa9ıurıa istıkıal sa vaşuıırı Ş e h i r t e m i z 1 i g" i kazıuulmasında paylıtrı milli 
devrlmlerio tahakkukunda "~ Ettirne ve Bursu da uıun müddd otu - Şilhir demek · içerisinde oturan fJe gell~mesinde kl hizmetleri <1tJ 

rarı bir lstarıbnffu ı;at, şög/e söliyordu: yaşaganlar için müşterek ev demekti · Kim Ulh8Jfıt milii birU~io k.urulıD'' 
feri . . • Yurdı.n bir Çok r;arforini , şahir. kendi evini, guoasrnı kirletmr.ge razı olur.? sıod4 oynadıkları rol ÇJk. bUy111ı 
kad:~ ge~dım • gördüm . Maalesef , Trabzon Bu , bögle olurıca , sokazrı siimküren Vtii J:.ıymeUiClir. 
tiilcürü;o cı~hrına, meydanlarına, sümkıirıilıip ve tü.kürenle hepimizin mü.cadde etmemiz Ktlrıtaeniz köylUsU g~ceı 

etı bır şrhir görnedim • • icabeyli1Jor • iünctOz dememiş, yorulmalDıŞı 
Umumi ta·n '/ - · ı · } · L B l d 0 l le k ıtıJil hemt'n .. zı ata onem tı~ren şehzr erın ~ı ya nız , e t ıgege ııra ma e>e dlulenlhemiş cıenlılin coş 

/e bir 
0

.~ _safında bulunan Trabzon için, bög başarısını ondan beklemek , yapılan c.ıe gapı. da1gnlarıoı y~nere.k he7betiJl• 
b11nu ~~r~ş tıe gönünüş n.er~den gelıgor ? lacak olan ba yönlü şikô.getleri t~krar etmek eten ku•eler kurmuş, k.orkUllV 

' uşunırtk t db' J b" /, · k t kt1 k tur· 
8 . e ır a mak gerek . ten ız erı ur armıgaca r · dalgaları alblnden vurmuş 

d lZe kalırsa' l h I l v I k ~ .. - k k Aı• d ~ıı i k uo" en faı/a lı. ·' cıu o , şıhir sakin erin. ' a nız • so agı .supurmt a ı eg ı Karıdell ze tabak Uaı eden Y 
'Dalanda~ı' şe ıre girip, çıkan yüzlerce köglii temiz ialmuk, kir !eti/ip , pi$fttilmesine ma111.i kuaret tııbiate hakim oııııa11 
a/ı~ka 11 lmııın ııe kışı, Trabzonda geçirmeğe olmak Jazımdır · asla unutmamıştır. Dilt dag-ıarıO 0 

an yak d E B l A f .tı JJod/arınd ' tn oıu halkının fena itı· sasen , e edı tarızı atın mana.sı ve snslU. yamaçlarındtt verimli bil ' 
d an ve mh 't . b k d d b d lf' 

l mldak · 0 nmede 
Çernrenlere &1/c 01 • 

sun , 

•n dog"rn k. ur e ınti Jk edememelerin· ma $0 ı a u ur • ç~ler meydaua cetirmlş, sine 
a lQdır le O 

He,.kim · · · Sukaklara tiikü1me , siimkurmrlr. ço/c. rüzglrluı açık kayalıkları 
ıarar/ı ol Yaparsa, 9ap!ın pek çir/cin ve agrp bir şeydir, geriliktir. aox-saode lilİrio mamureler, gU· 

koıu:.u b lln tıe g • b. • fi v 
ıı işle k 9kt1trt. ~rı ır terbıyeye delalet eden 1 rabzanda bunu görmigelim ue işitmi. Şiikrü Çankaya 

11i1a~mak lözım • gelim artık I 
Arkası aabite 4 dt 

t:.- Dosıtpe, ürızıpaşa ( liostt pe kahvesinde; 
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Hıkaye 

",; YA A i\ 
·-... - M brOro Scınııhat , f 

il r d kil--
~•rsunnr - ...-· 

a 1'll o u rlOstıo-
mly~ hıısr tti Çalı • rr "ı. Öyle 
znmrıol ... 
b sr golai il acılaıo ku r-
t an~ olcıu. Soldu; tehllkoll fır. 
1118 nın maruz k ıldı. Frık ıt kel 

blod l;i kızıl ko ·u hiçbir şny 
hiçbir imse. blçlılr kuvvflt on: 
dOrem d' 1• S vlldl ine, k rnıılsl 
nlckl k dur e'llh dl GOncerdlği 
ve oldığı mektupların r d si 
lılçbir ;ı:amaıı şkının huklkıüma 
kalbi kııdt.r tcmlnn t v rem di 

S l eı . 
e' yordu, l \'d ğlndı o' da-

hn r zl sevlldl lae ıymnne gib' 
oonmı lı. Her ukşam g at 8 d 
hrzmnt l d e yo un an gı>çer k 
onu ilk d rıı tı:ın d ğı vi ı Pf'D· 

corr iade gôrOr dt rln blr iç 
sııı yl hezlo ş ırkılornı h le
zo 1 rı!l gömuıe~ek ı ln 11 ka· 
ranh m hı'.ll bir go g bl 
o~b ıl rdu. 

ll r snb lı l at u 
gitti ç rtıı b p d r tvae 

mıl lılıkin uyntırdı. 
Atm k . K rdlrıl M c a 

1lbl cöll re tc k 8 "' kıı .. ., rma 
ltalblni p rçela k. çı pıur. k, 
•;ırp mak v ~llrulmuş tılr .ka~. 
t l gıbl uş ının uçuru u· dıı o. 
~~~~oUnde toprı k olmak lsti-

b 
1 

hiçbir şeyi, aileslni, istik. 
ini d8şOomoyordu artı 

Asker Olaca tı Har lr d.Ua 
vnyı kemirdiği t u yıllarda o 
nunla bir k ı . 1 · 
ld k 8 P ' ımıyncııklı:ırıaı 

a ediyordu. l te, ı tır ıpla rı 
nıa s beplerind biri do b 
lınkarı ız mani idi. Bbznn, Yurnu 
ruğuııu knldırıırak u ()h"U 
f • • • DO l Ur· 
c ugu gibi, onu gbr o güı erine 
de tuzla indirmek lstlyo d 
k t bili r u. F . 
• rordu ki ·o leş n k 1 
bini söndOrE!miyen ıı . 
gözlerini kCr ede bl Yumruğu 
d b n r 'J ı&l~ oı 

an ıışke ne Ola bilirdi? 
o. uaıırıııdııkl 

lP.taıek i tl • V»lköoı kör 
YOrdu.. A 1 dOld:ır,c uozy l VUCtftfl IJl 

t> uş rı l'" . ratcllnl oide \'ınıu ba-
t> reıuectt· 

muvakkat bl • nncak onu r znın u 1 mık isteğiyle vutı çlu Yllşa. 
8 u. 

u ı htnplı hatır l 
kııder dalmıştı ı.. a arıaa 0 
dUrtme ini duyırn ıd ıırkadaşıaın 

- a ı b.le. 
Motorun gllrUlto ııu . 

rOyndnn onu kurtn .. dı· 1 b.u leli 
K famnı k ldudı • ı lkirıaı. 

sular ktıd r deri k et z an 
YOlaldık1laruu ıo:l;. 1~f.0nhklerda 

Ger,yo döndu O 
zi ı gibi betb bt . • haıa mı
b kıyordu. a knranh klnra 

"' .. 
* Aynı gecen u 

geçen geç z manı.~Oı~ ıbtıraph 
nlz .. Upuzun karanlı lar r d • 
şeblrin ışıktan bu yaz " Yalnız 
rinde aşk ba lıçcleılod gec le • 
yao a teş böceı.ı 

1 
e va rıldı 

.ıı. er sanıu 
Adoıın ark d&şiyle ku 

leye dayanmış dU U peş. 
kadar dalmı..,tı kl· ~ B~Qyor. O 
blsııtn ı verHn boşl . .., r sertıp 
ÖtnrUnQn b U5ft 11t1l ok, 
sinde ebed·u son, soa.-uz g ca. 
F k ıyen uyum k istiyor 

8 t bu kab · 
Onlur 1:ehntş1~:dtı devam etti. 

b 
Adnnn şimdi sıon mektu 

Unda )ezıı ı:n d 
1 a ı~ı · son rôzler • 
nl tııssrlıyo:du Çok b 

lıyd ı. K odl ke~d l eyecıın. 
bir bakikutın hay,~~;söe ıum, ııl ckı 
ta gO Q • , • nyrı ı 

r omıyen bir basalln öle 
rek rublnşao BOnınız ıstır "ı 
IIl ı ı:ı· dl k ;J 1· 

H yere llrpertyor<.1 
il. 

t SeYgi~i. c en rUıg rıo ma 
a~:ı .boşlukta kup ştırdığı bl~ 
d ı v:lbl gönlQode kıvı l cımlıın. 
dı' y ruhunun hıu:2omd ynn .. 11nct, • 

bir ::kı t birden l mini çıığıran 
8 e calknadı. 

- Arkaıı 4 de _ 
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KÖY ve KÖYLÜ _. 
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ısır asıl Yetiştirilir ? 
Ekim zamanı : Mısırın ekim vakti ilkba

hardır . ])on ve kırağıların sona erdiği . toprak
ların yeter derecede ısındığı yerlerde mart ve 

nisan aylarında ekilir. Mamafi su tutan ve geç 
tava gelen topraklarda mayıs sonuna kadar eki
lebılir. Eğer mısır sulanarak yetiştirilecekse kork
mada daha. geç bile ekilebilir. 

Ekim : Ekimi makine ile yapmak elbette en 
iyi ve artık her çiftçinin anlayıp kıymet verdiği 
bir şeydir. Ancak Ancak bu ekici makineler 
şimdiki halde memleketimizde pek azdır. Onun . 

için bizde mısır elle ekilir. Elle ekim ya serpme 
suretiyJe veya pulluk arkasına çizgiye atmakla 
yapılır. Serpme usulü ekim. toLum ziyanı, to
humun iyi kapanmaması, çapa ve öteki bakım 
işlerinin zorlaşması, toplama güçlüğü bakımla
rıodan iyi değildir. Ancak Karad-eniz sahillerin

de görüldüğü üzere hayvanla i şlemiyecek ka
kaelar dalgalı, çok dik tarlalarla pek küçük tar
lalar serpme suretiyle ekilir. Serpme ekilen tar-

lalarda fidanlar arasındaki aralıklar hep bir ol
maz. liitkiler iyi güneş vte hava alamaz. Birbiri
ne yakın düşen mısırlar iyi beslenemez. 

Ekme makinesi bulunmayan yerlerde sıra 
halinde ve pulluk arkasına çizgiye ekim mısırın 
en iyi ekim şeklidir. Bu usulde hazırlanmış ve 
tava gelmiş tarlada pullukla bir çizgi açılır. To
humlar bu çizgiye para sayar gibi elle ve biraz 

aralıklı olarak atılır. Pulluğun ikincr gelişinde bu 
çizgi kapanır. Tohum atılmadan tekrar bir çizgi 

açıhr ve bunu kap tan sonraki çizgiye yeniden 
tohum atıhr. Şu halde bir dolu, iki boş, bir dolu 
dolu olmak üzere ekime devam edilir. Bu he-

sapça iki mısır sırası arasında iki pulluk sıraM 

boş yer vardır. Ekim bitirildikten sonra tarlaya 
bir tırmık veya sürgü çekilerek üstü düzenir, 
tezekler ufalaoır. 

Tahumlarm çabuk ve kolay çıkabilmeleri 
jçin çizgiler pek derin olmamalı ve yağış olmaz
sa kurakta kalmaıraları için de pek yüze ek. 
memelidir. 

Bu şekilde ekilen bir tarlanın mısırları he· 
men aynı zamanda biter. Bitkiler güneşten ve 
havadan iyi faydalanır. Çaga işleri, boğaz dol· 
durma ve hasatta toplama ve taşıllla işleri ko· 
lay yapılır. 

Aralık: Mısırda bitkilere verilecek aralığın 
büyük önemi vardır. Bitki yeter derecede gıda 
hava ve ziya almak için belli aralık ister. Bu a
ralık sert mısırlarda sıralar arasında 50-60 san
tim ve sıralar üzerinde 35-45 santimdir, At dişi 
mısırlar daha boylu olduklarından fazla arahk 
isterler. Sıralar arasında 70-80 santim ve sıralar 
üzerinde 50 santim olmalıdır. Kuvetli tarlalarda 
bu aralık daha fazia ve zayıf yerlerde daha az 
olabilir. Buna göre dekara 3-4 kilo tohum he
sap edilir. Sık ekilen mısırlarda k,sır ( dane bağ· 
lamamış) koçanlara fazlaca rastlanır. 

Bakım : Bitgiler tarla yüzüne çıkıp 8-1 O 
santim boylanmca ilk çapa yapılır. Bu arada 
hafif bir seyreltme de yapılır. Tam seyreltmeyi 
ikinci çapa zamanına bırakmak iyidir. Su suret-

le böcek kesmesi ve başka sebeplerle eksilen 
nebatların yeri boş kalmaz. İlk çapada mısırla
rın etrafındaki topratı yumuşatmak, tarlanın 
kaymağım kırmak ve yürümeye başlayan otları 
kesmek mısırlara çok fayda verir. 

, ~ 

--~[_ Gençlik ? edebiyatJ---· 

1 

Ülkü Köyü 
Nuarot KôYMEN 

B ir k ö y ü m var be n im de .. 
aen o köyde doğmadım . 
O köy benim içinde . 

H e p bu köye kaçarım . 
Dişardaki dertlerden ; 
ü züntümü açarım . 

N e le r y apm a m ben o nda . .. 
" Olamaz • ı dünyanın 
Ondo o lur en s onna . 

Bu köy benim üİkümdür : 
Yurd um için örneğim , 
Sazım . s özüm . türkümdür . 

Dinle 
oın ı e: ı.zdırabın, aşkın. emelin, 
Kalbımın Yükse ıen sesini d inle . 
Bu ~önü! sazında in leyen telin. 
Derdıne o la lım hemdert s eninle. 

940 Zeki Yamurdereli 

Bir Çam Gölgesinde 
Uzanıp altında kırık bir dalın . 
Yıkasam ruhumu saf g ö lgesinde. 
Dokunsa alnıma temiz bir alın. 
Rüzg~rın teselli bulsam ses inde, 

Zeki Yamardereli 

Gençlik ve Edebiyat 
Pek yakında (YENİ YOL) 

sahifeleı inde Edebiyat 

1 Gençlik hamlelerini bu-
1 a c ak ve zevkle 

okuyacaksınız ... 

Asri Summanı 
? 
• 

? 
• 
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iki aylık ekmek kartları Yora 
Baştarafı 3 de 

O. karşısında aanlı ilahi bir 
mnbut glbl dinıdik duruyorrlu. 
Adnazı şaşırmıştı. Yalnız birkaç 
uhm ilerledi. Düşmemek için 
sırtını halııt yıtınını ila)'ad.1. El 
lerlal kaldırmak: lıtedl. Kolları 

tevziatma başlandı 
belediye riya~etinden: 

dl kl 1 - ''Mayıs ve Haziran .. ayları elemek kartlarının 
rse edndeo kopmuş &ibt aşa. 

ğı ıorktı. l'ltrlyordu. Ayııl he- te'fJ:ıiatına 27-4-942 pazartesi sabahından itibaren boşlt1-
J't.cını başı önUııde nuçlamıı nacak fiti 30·4 942 tünü ak~amına kadar defJam edt.cektir. 
ueuşturan ıngillııinde da gOrQ. 2 - Karr.elermi almak üzere dağıtma bürolarına 
yordu. Da7ınamadı : müracaat etlecek olanlar nison kartlarının hü"Oİ_l}et kısım-

- Şnkore, artık ayrıhyoruz· ltırile nüfus cüıdanl•rını beraber getireceklerdir. 
:01;l~P yıız; beni b kle; l>eal 3 - Ajır işçiler çalıştıkları iş yerlerinden nisan 

.... n.. le l arne erinin hiivigd kısımlarının arkasına adlarile soy 
Bir fısıltı lft}ir;de tiz, beye. , cdlarmı ve çalıştıkları i.:leri yazdırarak tasdik ettirecek· 

aınh iki kellme: v 
/erdir. 

- S9nl unutmıyacetıa:ı! 
Dakikalarca ıeıslz rturdular 4 - Seyyar İfçilerle bunlar gibi lcasanç vergisine 

i 
1 
Yıldızlar üıeılerlol ksplı~·a~ tabi olanlar ha.len çaltşmakta oldukl.ırını 911 mali yılına 

k u utıarla kayboluyor; ortalıtı ait kaıanç verg:si karnelerile isbai edeceklerdir. 
OJı. serin bir karanlık h · 5 - Eller 'nde nisan ayına ait ağır ışçi kartı olan· 

bir seiaizllk ""plıyorcıu . , azın I J l "" ar ıa en çalışn: akta olduklarına rll'lir maliyPdcn almış 
le · ~trafı saran boşluk göııuı. oldukları k.azanç vergisi karnesile r ,ıç~erlikte çaİr5tıkla
d:;di.•dnr acı bir matem i~ln- rrna dair mahalle mümessillerinder alo.1akları 'Vesikalar 

Adnan ıını bi t:ıe hüttiyet siüdarılarile birlikte otardukları mahallenin 
oldu~u Je;e Ylğ'ıld~. hıçkırıkla dağıtm• merkezine müracaat Ede1ek ağır işçi kartlarını 

Ağladı, atladı Gltt"k değiştirecrkl!rdir. 
eanrm bir suat . ı çe bo. 6 
nlhııyet duruu ~e~beuği &lbl - Ağır işçı olduklarını tevsik ettirerek yeniden 
lasın diye bi · r ad~şı fer. h· ağır işçi kartı alm!lk istigaıler 29 4 941 tarihinde Be/e-
man ka raz ilerlettiği za. diye dairesinJe daimi büroya miirccaat edece/elerdir. 
deri .. brşkısında sevglJislııi ll"DJ 7 " ıo ırıklurta . J - Karnelerini yitirenler yrtirme hadisesini isbat 
nztyette gördc Hl perışan bir etmedikçe yenisi verilmigecejintlen f. e ttvzi olunacck kttrt • 
~iaaı bu haıin ,· 1 çblr rnuslkt. l 
re&1ftm b n &Jişlerı. hiçbir or da mcpıs 'i"e haıiron cy/011no ait olm'"k üzere. iki 

u acıklı tablo aylık olduğundan. igi rr.uhafaza edilmesine son derece 
hiçbir artıst bu f YU •e 
e~ık kadar canh Yacıa-:S bu fki dikkat ebilme!i la:.zmdır. 

lnsımlar daiaııı 8~8 arn&z. 8 - Kartlar 30·4-942 perşı•mh1J tiinü akşamına 
tan hakiki ıaa'atk." 

1
ÖJle, bay.. .!,ada,. mat laka deği 1tirilmelidir. 1-2 

11r arıdırlar 

" 

il 
Sayfa~ 
- --=="""' 

İki senelik saydiye icar arttırması 
DEFTERDARLIKTAN : 3-8 
Trabzon merkez kosasile V11kfikehir. Al:çe11bat. 

Sürmene ve Of ka%alarının saydige ruml 1 Haziran 942 
tarihinden 31 Mag1s 9.f.4 t11rihine kadar tlefJam etmek 
üzere iki seneliği ihale ediltceğinden lcegf iget 1 Mogıs 
942 tarihinden itihuren 15 gün müddetle müıagulege 
konulmuştur. 

Mahommen iki senelik h•deli (9504) lira .38 kuruş· 
tur. ihale 15 Mayıs 942 ttJrihine müsadif Cama ıünii 
scıat 14 de yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek isteyenin her giin 'Oaridat iJa• 
resine müracaat ederek görebilirler. iltizama talip olanlar 
muhammen bedeli11 güıde 7,5 olan 712 lira 83 karaı11 

haır:i teminat mılctup "e ak~esini ha'Ui :zarf ile teklif mek" 
tabunu h-:ıvi zarfı bir üçüncü zarf içerisine koyap k11palı 
'fJe mühürlü 'Oeya imzalı olduğu halde yukarıea gösteri· 
len '5 Mayıs 912 Cuma günü saat 14 de kadar de/ter
darlıJct müteşekkil kornis!Jona tevdi etmeleri ilan olunur. 

=' 

Sayın Müşterilerimize 
Birç.ok tecrübelerden sonra kundura üzerinde belli olmamak 

şartile dikişsiz yapıştırma usulile yama yapmaya 
Muvffak olduk. 

Nihayı>t ııyakkabıoın yuznonu 3-4 yerirıde yırtJklar olsa dııbi 
yapılım işin ıoükemmeliyeti df)l11yısile biç belli olmııyscak 

derecede m aşterilerimb:in tem arzularını bu hususta 
temin 0t ınekle bil bassa ittibar duymaktayız 

Küçük bir hcrübe ile memnun olacağınızı bildiririz. 
Y I L D J Z Kııodura Tamtre1'i 
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Vatandaş Türk hava 

Kurumuna Yardımı et 
- -

Adoan, bu ıatırab · 
muua kndar k tl a «)oun fçlıı 
O•lılu keudtalıı~' aaırdı. Fakat 
oldYtuDu görQyor~u~ahı fena Köylüsü Müşterilerimizin --~ 

NAZARI DİKKATİNE 1 
Karadeniz 

Ôlgao ildunıa ı 
iskelesine J•klı h r ~ Vapurun - Ba$farafı 2 de --
Ayrılamıyordu 's · Bıraz durdu. , zel beldeler kur uştur. Kısır 
dip tekrar CO ' oi:n Olırak "'· tabiatta JOklakdan varlık yara
Arlcıdaşının iıı rnıle lııtı1ordu. ' tan Iruıdeoiı balkı e1;erlerile 
lachlır. Başını r;r 1~le aıotora ıt- her ııımıın ö•llnmekte beklıdır
oııu kllpeştedeg~ dırdıeı ZAmao lar. Gtıel Trabzon seçkla şe· 

Kesik raa ı 1 r u. Baluyorau. blrlerimlzdeo birisi ve şimali 
&erln rQzgar 

1 ~0~11• esen •~rt, An~doluınuzuo lrıcisldir. 
kabartıyor· kurn 2ua gö~ıonu Bu gUııl ş birde gıçirditim 
zünı :ınıl;ğın :~~ _saçları yu. birkaç ı?UnQa. ıhk httıraaını dı!I· 
ser,ıyordu. cıud dı uıtıuıbıoı Dı• taşıyocRğım bu sahrlar bu 
tebeun01, göıler~!~Dda ıcı bir sıcak iatibalorııı ilhamlle yuıl-
a Yr. bhk lardı 1 fi! ınat bir .,!l•ştır · ŞGkrU Çankaya 
tnıık iııtedl~i bt.i ıtırllbını gizle F• 
ılndeu belliydi.l~n t bareketıe lat murokebe 
cuaun\l da ıılı1ra o ör uoa YOi· K 
o, nemu k hareket ttı om. d 
dutu bey::~~~~nıda buroş~ur: ısyonun an 
re1en prırmaklert ~endlllol Ut. k ]. Müstemirren pam· 
olarak kaldırdı Y ı;ı açsrıık. ıoa u ipi" •. 

le 
ıgı satanlarla kağıt tıe 

G-ıJri lhtı ırtasige t 
dil kalbi ıtinl ';~~i sall,..dıeı en 30.4.942 sa anı. fırmaların 
bir tlrperıneyı Pıoıırak, baflt 14 de T: perşem,,,e giinii saat 
ğııı sr.u buıes~u\ rnıı&rıı ayrılı ıcaret ve sanagı oda. 

Adnan, bitk \'el'l)OLdu. sında. toplanrnaları. 
lıırduğu Cilnlı b~nr, kederin yu. 2 Ak 
ktllçeaıydl .,1., .. dl et ve lceınik d si takdirde iddia ~ ... e .!cekle1i b -,-

Hazin rnaıt · kıık u un hak ve lıu-
lıdı.. lııl tekrar b t undan /er • 

ı& ır. Y•lacafcl,,r. ai~t etmiı sa 
Kllpeşteoın öl ... 

allındıı Yal illa ışıkı 3 B . 4' Yua~ ı. arı a top[ t d ıe,gıllslııin 800 y qaJalleşeo meselelt, _ _ ~~ t a ticari 
men"lllyJe ce\'a Pııroı. rıın:ı ısıaıt olunur. goruşuleceği ilan 

Gittikçe kn ~ıı "crıyordu ~ 
nln hllyoH kalbi<; lerı . o ;;ö g .... ~;:: ----~~;;:;~;;;;;;;;;;;;;:-
dl bir Y~ra a aaedav sııeb ı ·y~N· "=• 
Hnkl naın fıs~~~Ylkı kllli:ııe;; ~ IYQL 

" Sanı Ordu. H 
~ıtııylicı;tını r aftada iki defa k 

D .. ,, Siya - G çı ar 
üzchıııe ; _!ı azete 

llaıııldı..., 1 -

Y ıı: Yer • 1' b eniyol . ra zo11 
u - nıatbaası 
ınuaıt o~Q . -

MebrOre Sc- b ... a at A 
geçı,ıı aayımız:ta çıL rııunar'ııı j 
. . . "fttı 
111 

.. lı şiir iı:ıd~ üçüı:c~ (Haykırış) 
• (Bugün) yerııı" (B 1! aıtırdak· 
d- " uıııtii) 1 

oıdünoü ıatırdak· (Y olııak 

B k• vvrıyatı 
e ır Sükur idare eden 

- ı Kulaksızoğlu 
Fiilti 4 k -

uruştur 
R.eaıni_l_I • -ı -- • 

atı •rua 5 le ııatırı : 
uruıtur 

olarak dü2eltiriz • ı ıldöııQ•ll) 
Mebrüre Semaha/ A 

· ''""ar - • 

1 Bilhassa sayın baş vekilimizin ekimini emir 1 
I · Buyurdukları· · 1 
1 p t.:~ !~~kış m~~~! ~erin~ ~ç~~~::b~at il 
ı yaptığu.ıız tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli ve emsalsiz 

1 i tesiri im aziai: üy~a~ mK oı~ =o= I 
1 uzvi ve KİMYEVi GOöRELERİMİZI 

1 Sabşa çıkardığımızi mijşterilerimizJ arz .eyleriz. Elimizde bu sene az mikter
l!J da gübre bulunması hasebiyle bu huswı müşterilerimizin gübresiz kalmamaları 
ı İçin vaktinde gübrelerini almalarını k•ndileıine bildirmeği luzumlu addeyleriz. 

a._ satış yeri = Kitabi Hamdi ve Ma~tumlar1 
'11~~~~mlm~ Uzunsükak Trabzon ~-

Ye ·yol Matbaası 
Doğunun en zengin ve en ucuz 

M©ıtb©ıc§l~odnır 
Taşradan gönderilen siparişler 
temiz bir şekilde yapılarak 

Gönderilir 

c.- Dosttpe, uazıpaşa ( l:ioste pe kahvesinde 


