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Halkevinde 
Dün akşam halkevi salo· 

nunda Abdullah Günel tara· 
fındaa istifadeli bir k f .

1 
. on eranı 

v_erı mış ve fı'lmler gösteril. 

Bugün son 
iki aylık ekmek 

karnelerinin dağıtımı 
bugün akşama kadar 
devam edecektir . miştir • 
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Acele ediniz. 

Harp nerede 

Bitecek ... 

I• l~ baharı ortaladık, geç. 
tık. ~elen haberlere gö· 
re dogu cephesinde kar-

lar erimiş, çamurlar kuru. 
~uş,. sıcaklık sıfırın üstünde 
yırmı beşe çıkmış Al R , man-

us ~rdularınuı bütün tabiat 
manıalarından azade olarak 
olanca maddi ve manevi 
varlıldarile yeniden ··ı-d'. oum, 
~ım savaşma tutuşacakları 

gunler yaklaşmıştır 
Alman-Sovyet. 

savaşı-

nın_ ~uh~kkak harbin neti
cesını belırteceğine .. b-
t" d·· ~ore u. 
un uoya milletle . . b .. 1.. . rınuı ve 
u un ınsanlık alem· . k ının me-

~· ve dikkati, baklı olarak 
u cephe üzerinde toplan 

ınış bulunmaktadır. 
Taarruzun henüz b l . 

mamış ı aşa 0 ması, Almanlann 
h~zırlıldarını ikmal etmemiş 
o malarwa .lıaınledilmekle 
bl eraber, önümüzdeki hafta-
arın bu c b d k' b ep e e ı büyük 
~rek.etler hakkında çok m .. 

hım ve kl u. 
ınera ı haberlerle 

nıahwuJ olacaiı uaıu1nıak 
tadır. 

Dediğimiz b' h 
millet · gı 1• er iki 
. b ıçın de bir Ölüm d. 

ru.u oğa-1ıı.uuı ş '· . . ' ı· 
olan b ea.nnı alacak 

u savaşın ·ıı 
cepiaenin h . • ı ' önce 
b angı k . . 
aşlayacag· ı esımınde 

k Ve ne z 
adar sürüp . d •mana 

gı eceg· · t 
men kear · ı 1 •ma-m ememekl b 
ber' her hareketin bie .. er~ . 
nete inkilap t . r lliku

e meıı tab · · 
duğuna göre er g 'k~ı ol. 
raftan b · . ' eç ı ı ta· 

ırının .. , . 
bette k" Çoi:(mesde el . 

ı sona er " o zamao ece ve işte 
d • muharipier · · 

urum daha ıçın 
illi çok nazikleı 

ş olacaktır ç- k .. 
taraf yor l • un u, galip 

' u muı ve h 1 
lllış ohnak:l b ırpa an. 
d a eraber · 

en iktisap d , Yenı . 
e cceği m dd~ 

'1ıe mane . k a ı 
tünlük: dvı uvvetlerle iia· 

urumunu h 
edecek ve b. b kmu af aza 

ır a ıma .. 
de sağa sola kaf gore 
lllevk.. ~ tutma 
tır. mıe geçmiş bulunacak . 

Almanların R 

Bu Sabahki Haberler 

Naci Kıcıman Hilmi Kalaç Ekmek fiatı 
Sivıs Valiliğine tayin Bir müddetten her· şeb· OfiJte tek tip un mevcudu 

riaıizde ve kazalarda tetkik kalmadığından tek tip un 
olunduğunu evvelce yazdığı· gelinceye kadar Ticaret Ve 

N 
ve teftişlerde bulunan parti 

mız aci Kıcunan bugünkü kaletinin emri icabı olarak 
mıntaka müfettişimiz Kay- d k 

Karadeuiz vapurile şehri el e mevcut olan e iıtre 
" seri mebusu muhterem Hilmi ekistre undan yarısı mısır 

mizden ayıılacaktır. Sayın Kalaç bu~ünkü Karadeniz olmak üzere dünden itiba 
Naci Kıcımana iyi yolculuk vapurile Orduya hareket ren ekmek yapılmış ve sat 
~a.r dileriz. edecektir. lığa başlanmııtır. Bu ekmek 
-=~==========-==-==;;..;;-======I lerin 600 gramlık beher ade s Ü r m e n e di ıs kuru;tur. 

Bn. Fehamet 
K O•• y l e r ı• n d e Kız Ea1tittl1Q mGdltr mua 

•ini Bo. ı Febımet'lJl . Adap11İa 

Sürmene ( hHuıl ) - Sür· köylerde ıiraHt işlarlnden beş . rında reni ıçllacak Ak,am .lı.ız 
meee köJlerlodo -Qttlo halk ktı umumi \.azlyet hakkında da un'at •kulana naklen tayin 
d edildltl Oğreoumı,ur . 

erlo bir istekle çok geniş mik- köylülerimizin iyi anh11cığı Bn. Fehamet, EnatitQmQıQn 
Ya&lıuda ziraat fşlerioe sarıl · tarzda gUztıl hulasalar yaparak kuraluşoadan bu 1ıtıne kadar 
mıştır. Kaymakam Kazım Din· de'flet siyasetinin ana balları clddl mesalslle tımnmıı ve ber 
çer, belediye relıl Dursun ça. ve bugUokU yQrüyllşDn b.edef-

kesla ıe•ıl •e sııygıııoı kazan 
kır, Banka mlldlrQ ve Halkevi leri Qzeriode köyll.ilerimlzi ten mıı değerli bir öğretmen •e 
reiıl Haydar Oıbıy köylll blllk 1_v_ır_e_t_m_e_k_t_e_v_e_s_e_vı_u_d_ir_m_e_k_t_ed_I_r_.1 idarecidir. 
la ilk Bllt temıı.slar yaparak H k k h Kendisine rldeceğl yerde 
fula ılraat yapmıoın ati içtn u u akimi geldi •• baıarılar dilerlı. 
tevlit edece41 mObim tıydalar Sivas hukuk hakimliğin - Nafıa müdürQ geldi 
hakkında tı.asblb.aUer yapmak· Trabzon hukuk hakimliaine d 
tachrlur. • iki ay an beri Ankara 

tayin olunan Hilmi özkazanç I t b ld b l k 
G:ıyet cUaipliRli ''•lıvaa kay. ve ı an u a u unan ıy 

y K~radeniz vapurile cehrimi· ti' f .. d .. .. ü 
ınaıtüm Khım Dlllçeria kö,rll· ır mc ı na ıa m u u r u m z 
ba,ı ve karadere nahiyeleri bıU ze gelmiş, vazifesine başla- Mahmut Yonat Karadeniz 
kıoa ziraat işl~rıne mUte'1&ıir mıştır. Tecrübeli ve değerli vapurile ıehrimize dönmüş 
verd:tı oofe k.ra11slaı bUtııo bu hakimlerimizden olan hukuk tür. Bu arada lstanbulda 
mılltoka balkuu ayaklandırmış- ~akimimizi hoşlar, yeni va- bulunan babasını kaybetmit 
lır. KD.zıuı Dloçer iafol uoıauda 

zifelerinde de baıarılar di- olan Mahmut Yonata baş 
ra Avrupanın atisı, demok- leriz. aağlıiı dileriz. 

rat devletler de dahil oidu- - 1 r t •. h a 1 
ğu halde, daha şimdiden A Ik t kk •• 
içten içe endişe ıle mutaıea ç eşe ur 
edilmektedir. 

Kitabi Hamdi Ba~ınanın k:ain 
biraderi eıti mardiD mebuıa Albay 
veterinor profeıir Nuri Ural'aa 
lstanbulda irtihal eyledifi teeasürle 
haber ahn•11tır. 

Görgüler 

Erkek san' at 
Okulları 
Bazı kagnaklardan öğr•ndi

~imize göre Maarif otk<ilıti grır 
tlrın her tarofmtla yeniden /lek 
çok san'at fit teknik okullılrı 

açmaya karar flermiştir . Bu is 
için hazır /anan kanun projui 
ikmal edilmek Ü%ereclir. Prejeye 
göre vekalet Jokaz gılda başa

racağı bu iş için · bütçesine sek
sen bir milyon lira koymak ar. 
~usundadır • 

ArH fle teşebbüs iş sahaıına 
ıirdiii gün memlekette geni bir 
tfeorioıe daha şahit olact1ğın.ız 

şüphe ıötürmez lıir hakikattrr • 
Esasen zamanımısın kültür 

hareketlerine dikkatlı bir eöz 
ıutlirecek olursak; rnn asır au· 
rapıuının getişdirdiği muhteşem 

Fraruır. filozofu Bergson'u" liıa 
ailtJ digebiliriz:ki: yer yer statik 
bir revolösyonun tezahürlerini 
ıörmemtk mümkii• değildir : 
Ejitmen kurs/arife başlanan kö
yün kültür dar1as(; Köy enstitü
/erile hale.iki çığırını bulmuştur. 

Türk kögliisiinii nazari saha 
dan sigade hakiki hayatırc mü. 
cadtle •ahnelerine hazırlayan ba 
Enstitülerin milli ve içtimai hün 
ıemi:zi •rganiz;e edecek en iyi 
,,. üeısislerd~n biri olduğuna sar
sılmaz imanımız 'Uardrr I .. , 

Bise yarın için. kendi elife 
aşını ktJtaraA oe kendi lr.olu ile 

1 
işini başaran tam rnanasile müs
tahsil köglü flata.,.daşları haı:rr. 

/ayan ba iÜnün köy Enstitüleri 
karşısın.da maarif vek<il~tinia 

şehirlerde yeniden san'at ok.al
ları açmaya kalkışması aynı ha· 
yırlı i11kilabı1t köglerden maada 
şehirlere de ilctikal ettitinin en 
canlı i/adesidir I . 

Yurdun her taraftnda m•h· 
telif iş ustaları ve teknisyenler 
yetiştirecek olan bu san' at okulu 
/arından bir in.inde Trabzonda 

1 
Siyaıet, bilhassa zama· 

nımızda, uzak yakın menfa. 
at ve tehlike mülibazalari 
le ölçüldüğü için çok oynak 
bir manzara arz etmekte, 
zahiren ııkı fıkı olan do.si 
lukların bir gün içinde en 
koyu düşmanlığa iokilap et· 
meai hep karşılıkla olan bu 
endişelerden ileri gelmekte
dir. Bu itibarla yarının do-

Geçirdifim rabatıızlılt eana-
11oda gerek: tcJıraf ve mektupla 
ve ıerek, aaçiz bir 41ost ve hem· 
şehri ııfati1e daima ea kıymetli 

bir armıtao olarak fÖalümde Hk• 
layacııtım tcmi:ı. duyıularıaı :ı:ab· 

mel ve külfetlere lr.atlanmak ııı· 
retile tck:rarlamık lütfuoda bulu 
DID IAJID bayaA ve bıy bütüa 
doıt, akraoa ve hemşehrilerime 

miaaet ve ıükraD duygalarımı 

ıayıı ve aev&ilerimle aızederim. 

Nuri Ural pariıte t.bıilini ik· 
mal ettilr.teD ve ayrıca ihtiıaa dip· 
Joma1ııu aldılttH ıoora mamılekete açılacaıı memnuniyetle öğrenmiş 

ğuracağı daha büyük ve ö
nüne geçilemez tehlikeleri 
timdiden önlemiş olmak için, 
bugün birbirine kıyasiye 
ıaldıran bazı milletlerin, hiç 
beklenmedik bir anda an-

§ Ha1talıkıııu• devun mütl
detioc:e eo şefltath ilıtimaıalarla 

tedavi•• koşmak ve reımi vazi. 
feleriodeo evvel vıı ıooraki lr.ıymotli 
vakitltrioi ıece ve rüodü:ı: başu· 

camda reçirmeld• candaa alaka-

dönmüş ve HUD müddet mülki Tevfik Vural 
ve aak:eri baytar mektepleriaio - Arkatı 3 ele -
muaUia ve müdürHikleriai ifa et· 
miı dıterli bir bemıebrimizdi. 

Merha•• taarıdaa maff iret 
diler, eaiıteai Kitabi Hımai Baı 
mHa ve yeğ•aleri Hadi , Naoi , . 
Hami ve Abdııllab Başmaoa ve 
büliiD ail11i erlr.huıa baı 111tlıt1 
tlileriz • 

Güf'\lerin içinden 

TER Fi 
Merkez hükumet doktord 

ça!ııkan ve değerli hemşeh
rimiz Kizim Gülerin terfi 
eylediği mumnunlukla haber 
alınmıştır. Tebrik ederiı. 

rını k , us ordula. 

d 
ıpırdaııanıayacak dere· 

ce e yık111 
ası ve geri atma-

' ıızın anlaıtıklannı ve bu 
•~retle harbin, ıeyrini değiş· 
tırerek bambaşka bir istika· 
met aldığını görmek beiki 
de mümküo olacaktır 

larını eıirıememek liitfuada bulu
nan ve bu auretJe meııleke ve ia
ıanlığa karşı olan bağ-lııtklaundan 

ötürü öteden beri halt!aruıdıki 

ıevgi ve aaygı d•Yfularımı taze. 
Jemiş olan memleket butahaneıi· 

nin deferli başhclti11ai operatör 
AbtluUah Zaralıoğla ile kıymeUi 
dahiliye mütebaıaıaı Avai Halit 
Kıltçturgaya ve ayai zımaada ıık 
ıılt zahmet ihtiyaıile ııbbi duru· 
mumla yakından alikalenın de
ğerli dostum doklar Muatafa Ka
mil ve aziz arkada4ım mıDtaka 
bışbekimi Yarbay Bıbri ve de· 
terli hemşehrimiz hükQmet dok
toru Kazim Gilere mioaet ve şük: 

raa duyrularımı ır:ı:ederim. 

Tarih tekerrür müdür? 
M er hum Mehmet Aldf in bir beytinin meali ucümle şudıır : 

ması halinde harh yine bit-
llıeyectk 1 
1 d

.•. . , geçen erde de söy. 
E ıgımız 'b' . 

sulh . b gı ı logdtereyi 
l ka Vıc ar maksadıle Mısır 
ra e Hindi t ' 

da h k tl ı an yolların. 
are e er de~ d 

tek f k am e e· 
, a at tersine 1 k 

Al 1 o ara 
aıan arın yıkılması v S 

Y~tlerin galip gelmea~ .. oy 
ruıe h uzc 

arp sona erecek v 
ortalık süt limıın b' h e 

l ır ale 
ge ecekaıidir bu d k 
ın k ' a pe umul 
' a~a ta ve hatta böyle bir 
.. azıyet hasıl olduktan son 

. Harbin nerede ve . ne şe. 
k~lde biteceği hakkında şim
dıden ka~_'i bir şey ıöylcne
mez. Henuz, ne bir taraf ye. 
nilmiş, ne ö~ür taraf zafere 
ulaımışbr. Önümüzdeki ay. 
ların doğuracağı olayle.rı 
- kuvvetli ve dikkotli 
olarak- bek1emek en doğru 
hareket o'acaktır. 

Bekir Sükutı Kuloksızoğlu 
Bekir Sükuti 

Tarih tekerrür oba idi, insanlar ondan ib1et almaz da 
tekerrürüne '"'gdon oırirler mi idi? 

Buıün. biitiin kiitüphanelerimis:dkn tasaflval, tarih fle edebi
yata ait ii/amum Her/eri çıkaralı.,,. geride çok az es•r kalacaaı 

aşil«irdır. Zira tJıki eılabigatımııı• ilk nesir örneklerini blze mü• 
eırrihler fltırdiler. Bu mi.İn••ebetle bizde en çok okunan eserleri11 
tarihe ait ol•p almadrtı ke11cli/iiinclen tahaddüı eden bir m eı' ele
dir. Ve lıv me,'ele, romanlar - tercümeler dahil· mıiıt~ına olmak 
üzıre silphuiz ki etrafında en gMiS mikguta bir okuyucu kıiileıi 
toplagar. eserlerin mahz;a tarihe ait olmaır ile halledilmiı bulan.uyer. 

Kulaksızoğlu 

Oha/de bi~ tarihi niçin bakadar seueriz ? Onu iıtilcbal içitt 
kerıdimi~e mürıid telakki etmek otıya geleceRi geçmiıten sorarak 
t"k b edilmesi [cieım gelen aaha emin yolu bulallilmek için mi ? 
Halbuki bugün m<uige bııkrp iıtikbali keşfetmek, hadiseleritt talıac/. 
düs, inkişaf fle intaç kabiliyetinin bir cok şeglera tabi olaralc Jae, 
gün değiıme istidadı fÖdcrm.,i karşısında bir kehanetten başka 
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Hukukta, aile tabirinin ma· 
ılsl çok oskidir. Eski Roma al· 
lı tabirini "Famila,. kelimesile 
ifade ederd ı . 

BugOı:ıkn hukukta, aile IDef. 
humunun biri reniş dlterl dar 
clmok o.zere iki manası varcıu: 

C' Yarım saat ,.._ 
fi Ziyare~ten Doğan Bir Mül<lkaf rl 

Geııış manada aile; AVH!ik 
bağı ile voy:: kım r bıtasıle ve 
ya ~.ıat _cdinnl!' iie lf's·~kklU 
~den c ... mtcmın if desidir. 

t Dıır manr.da ulle itıe: Bir 
ça ' oltınd YllŞ!ly, nlrı rın tıe •eti 
nıec~u r;ırır Huk uk tarihi ı, 
r.e~·:na o ıkııca~ oh r lr mıı~· 
tı,hf rl~wirhırcto h·iun <·n~~ 1; .. 
ıan. d r.z olmak üzere nfl l ~ 
genış b k VA Sf'\fıhiyetıM tıu ın 
mı• r k vd ·· ·a at lı.r devlnle d ...,i. 
me~eo yıı1nız aile relsinio n:ı": 
cudı ( tt idi. 

·ı ?: z .n Rc.n V< b:ıınn ri ı b ba 
sı erı r isi idi Ger ı.-. . .. nna l'f' 
p,?rek~e hııb ı al\11 reisi rıldu uu 
hır çııtı ıı tındıt bu 
mum en un ıo oı u 

lı v~ cL• ~ız •' vcu J·jt 

~a~ıt~ıı:ş rtsıırtlııet lı\ohı ... u 
ne; u ızoı ol ı, 

mı l\.SJıırı t; Ç tll . 
:;ı~y yapıhımudığı ~·lıi ge· e rf'i
f..a ıırıı lıLeıdıır • .. e •,sır .ıu ır 
\ \l ıı .. d6 ı:; tılırıJ!. 

d 
11815 Viyarıa kongre;:,\l'.l( ka 

ar nsıınlar p 1 . .szar ar1111 eşya at 
bı satllırdı. lnııanhk l .hi "' · ı 
falarıada arı say. 
ed . YUz karasıoı teşkil 

, i çalıştırılırlı.ırkf, burada hep bu!l· 
l ların nUmuoelerlol görilyorstl· 

nuz ... 
Diğer vJtriolere geçiycrv ı 

Burada da, bir hcıyll Pmeklerltı 
meydana getiril,>o iııca, zJTif 
eserler göı Uyoruz. 

1 
Vitrinleri seyretmekten dııf 

duıtumm~ haz •e gu ur Jçiııcle 
Odıty:ı dönüyoruz. 

lşi bukııd<ırla bitirmemek v~ 
okur.a:-ırvız11, enstltllye dslr ma 

1 
ltlmat vermek emeliıe Bn. Fe· 
hamPt'e bir kaç suııli birdell 
soruyorum: 

- · Halen kııç talebeniz vtt• 
şlmai)'e kadar verdiğlolz mezUll' 
lar, Nı:ıs:ü vU!lyetlero oazarllıı 
eostu umozuo verimi \ 'e durua: ıı 
taıe~ıelerinızden ve bln,,.mzdtll 
mem .ua nıusur uı? 

8orgu1.mm bitl[jce, Sn. f~· 
hamt> c, lllıt sasıom çelimesincıeıl 
btr dv&ı)'a çıkardı. Ar.1011 sm.ıdBı 
dıJ!lyayıı bııö.arak : 

"Eııstnüde !:f~ t ıiJeL>eımiz vor· 
ŞiuH.aııe .lttıdu özei iU:>ıwcı"ıı 
.j), uli~uw auswınaan ı 17 ~ır 
zu.ıı v..ıdlwı~ur. J sıaıflı eu.ı;Ul~ 
uk ıu~zunuuu bu yu vert:c~!i· 
tır. M~1Uı;;blauzıu uwumıy1tt ıu· 

•ıı • ealr ticareti 1815 v· 
Jana kon i 1• ırea ııln kararile orta 
Clıtn kalktı. Koo r . }{ 

Enstitünün 
barue, iôr<lUJuellmıo tev.kıa<l' 

sergılerinden ... bir_, , köşe . ' OlDU&lUUU Zll.Ll euarım. Mıuınıiııl 

'oeşerlnttn kını g e bu suretle er Jard~n fazla, Trs bzonda 
Uiııdir18ı§ ve 

0 
ayan' Jarut.ıııı geniş blr ıempatlye mazhar olan 

nıuotu B llUQ dermanı oı. kıı enstttUIDüzün. aktım kısmı 
tar k•İmı:ş~: k:ofreye nılnnet- da debil Oldu~u halde, şlmdl1e.ı. 

C 8 ~cak tuda kadar Yetiştirditi n yetiştir· 
Ja 2e~=~~~!~1:1~:~~~~Qblr ·~ra. mekte buluodu2u kı1metleri 
Bhıaeoa\eytı bir y ....... l eder. sanat eıerlerile gOrmeğe ve al~ 
,_tli Olıtblloı l cemıyeuıı k:uy. kışhı•ıya alıimışızdar. 
ailelerin bet eıl~ onu teşkil edn Ôtedenberi ders vıb aoola· 
ıı. c .. cıtce ıınr.ı rı d k J 
auıa ba~lıdır Ail & •wlJ. 

1 
11 a, urdutıı ıergilerle mem-

olunca evhn.l"etıe temeli bozuk. ekıt huzur11na çıkan ve kendi· 

iki vitrin ve bunların içinde 
• soortJdan lulf edilen izabatle 
öğrendljlm • bir9ok elişlerl du· 
ruyor .. 

Solda, (Muavin) levııasl 

taşıyan btıyttk bir kapıyı tıkır· 

daUık.tan sonra, müdUr muııvlnl, 
Bn. Fehametle karşılaşıyorum. 

Ziyaret makHdımı anlatın· 
ce, bına delaletet eden arkada. 
şa aönUyor ve teşekkür ediyor. 

tem ll 1 
• o cemiy r siııd b e erloe SttQlauı bl 6 la en eklenilen tılzmetleri Guyet gizli bir tariz taşıyan 

bakamayız. r nnzatla ( Dlıdde ) boliuda belirten kız bu hareket ve ifad~ye hedef 
dı .üuruade ıUenlıı relıi b :::utnın~ıun, bu yıl ıçt~ de oJma.ktrıo kurtulmak için; 

r. Fakat babaya t aba. a C4zıb ve daha seyyal bir - Bir haylı zamandanbari, 
~aJ&b.lyet eııl{l ıanıa:t':0 bu 1 ~ei~ir YOlu tuttutunu öğrenmiş 1'tabzondao uzakta bulunduğu· 

ıı s;ıl&blyetıerden çoka;ar~ıtaoı. ı u ~~luyoruı.. mu Ye bu sebebin a:akaınzhğı. 
ıtn.lncı asırd1t· ııtır. ) r ötretoıeo arkada ın te • mız hakkmdaki ztıhabınızı tas. 

kan teııılolıtın cer; Oltaya çı. •lk ve deıaıettnden Iııtilad~ ede~ hibe mf:ldar ohıcağını zaıı ede· 
~::~ bihr takıııt hııkt:~:ıı ~::1n· ~:~d:n~t1tu1e uğrlldığlm zaman riııı ı:lefılim. 

uausund k.i ın. 11l8ll o l a ·ık - Siz mazursunuz. Fıakıt 
kabul ettırmıt Luaı fıkirlert &on iı:ıtibıııo müsbet noldı i'r va 
Kudınlııra uı:ı.uyor Peşin P 

1 
u,.uııu matbuatuıuzdaıı şikayetçiyiz. 

kıın haki ileniş ölçUde bir t But:ş 8 kaydetmek isterim. Şehrin ort11yeruıdt>; her zaman 
Yetl bıızru~:•n tanınmaa1 keyt~~ h Yeri ~!htlşamııe, bulundu· uğranılması kabil . 
t~bl tututd~::nuı.ıaraa takyl<1e dan, i'iloi v!eren binanın dışın- ( Hakkınız var ) d.emeie 
.l::ıcıımııQ bizi ou gorııyoruı Okutııak k b ·ı lçlnden de dışını vakit kauıuıd&n, içerı bir ö~rtıt· 

ın IDede • . a ı . . . u L h 'i 
muı buolıırda nı kanurıu . Zarıt tarh} men aıırı)or ve .un ... e awel o, 
kll eller. 

0 
bir tııaealı:ıi teş. ıığaçlıırtı ıuaı'rla Ye nadide Adapazarına tertuın tayiolol 

Medeni bııbceden enen temıı bir kutluyor. 
~ınuo~IIluı gerek tizlikle tıı:ı~çerek •. loee bir ti · Bir az evvelki mevzua av-
ethı Çulha kattaki saıo 01 edılen birinci dat etmekten aakıoarak, nakıl 

-=~~~-.:.:."'kaıı 4 d Zt na ilrlJorum. işi Uzerinde duruyorum: 
q,r e - Y1ll'etlmin bl 
"-alcrııin c-(.j d rııılıdıQuu 

1 
r den ıeatirıe - Sene crlusındd voya iw-- G .cun ~ -~ bir Irlab~dl: ~~ğl~ bu ııtlOndıı, tihan zamanlarında bu gı bi oa. 

U g lJ k 1 andıran seaafıllkşu lu BUkünunu kiıler do~ru mu ? 
. . . , , • Sdoncta ilk ten aolıyo~um. - Btade olabiliyor. Mesela: 

K •ıırıııı ltıyıııcti Ortadll bi gördüklerim · Ben buraya kış ortasında gel· 
lıf ıle dc11-il :~eriyle 0'çüliir r nıeşher Ye Janınd > mı·ştlm. 

d ., • l1deıl • ~ a 

- Tıabzondan memnanmu- bu crnetı, bitaraf bir wuşahldlll 
&ö)'h:ıruesı aaaa mu-vatı~ OHlf· 

SUDUZ? 
- Dört llcnedeoberl bulun- 'l'alebelerimbe geduce; bıJ 

meı..ıe.ketıu çocuaur.aaa, tHı,u· 
duğum Tra~:ıondın pek mem- ğU.oae ııaouta kıı.rşı Ohan taıaıı.11 
nuaum. Ayrılııc~tıma lllQimQ-~, vtt .kuoıu1eu, l>UhllUaı .kı)'ael· 
yor değilim. Fakıt, aileme ya. mek ısterua. Bu sabepıe, o~· 
kın gitmekliğim nıuntumu se- rttlou~o!er, nıç iUÇlU& ÇtılUıld' 
VlDCd çevlri1or. deıı, proğrawıauoı tatbik iı.akil· 

- Madımki. nakıl ke7fi7tt· 1 nıoı l>iilUjUilttt. 

tindeiı, seviuciniılo QzUotünQıe tsıeanuz, dı~cudau ve içer· 
ga1ip ı•ldi~ini söylUyorıunuz. den ıhuşıınıııaır. Yıdıuz, ea.sll· 
liiılm de temennimiz, tıakkıoız· tUye ıt~rı ıeıwiyor. 'l'upu, topıl 
dıt uayırlısını aılemek olacaktır. iıı.ı tıtoıyewı:ı; vııraır • .uıaerı~tı 

GUlilwslyerek teşekkür et- çok. k.uçil.ıuür. GUuUıı ımind8 
eaıımu ıı;ıo ~Uztu bır bh.ııı yı&JI' 

tikteıı senra : tınmu, oıı bma71 s~rgilero tıll · 
- E~er isterst;nlz, ıizi ö~- ıus eu.1ıtk. ıyı omr. 

0 

retmenlerie ttınıııırajım (elif· t:iuu wuııı olmak uzre, bit 
hm) hakkauau ızabat versluler. talt.ıDtıı.ıhı •ecuuı~ m11srMt1ıııD 

- Lulfederı»iulz, lulfed~rler. K.ı:st; ıırıt tuttuguou socaum. 
tiirllkte sblO.ıuı çıkıyoruz.. ~n • .tı'etaa..et; bır az <Uleoo· 

O dak.lkadı ımıouda bulunan iki dUk.teu soar1t; 
öğretm~mle l ... 111:,1lmhyoruz. 

Ş1u.u1i, ur tı."ald meşlıerin 
baştDdı.ı. dile g ~ımış kabiliyetle
ri, goz nuruoıfau deter ıılmış 

eıerıeri ıeyrea11oruz . Gözleri· 
mız , eaerıer Uzerinde dolaşır. 

keıı. , o~relwt-o lin • ! ev.bide 
Candaner de her parça Qzerıade 
izahat Yeriyor ıar ; 

"GördUklerinil, çay, tuYalet 
tıJumlıarı Ye masa irUlleridlr. 
Oıeri;ıaek.i ışler, heaap işldır. 

ı:!u esısrlttri birinci sınıf talebe
lerimiz baıırlamışlaraır. Hepii 
yerli malıdır. Talebe!erimiz ~il· 
bassa, nak•i· heıı.ııpişi, 1teblen 
ıusma ve .A.otep ışıeri üıerlnde 

- liı.ı baptıı kesin bir ıe1 
söyliyem~mtuu~ oeraıl.Jer, taıı· 

w!Ql bir tıkir nrebtlitlm . .ı.W 
lırnıu>euın, aandı eı1>111v m.ttlılrı&· 

fa du dahil 01du2u halde, ııeııtJ· 
Uk mur:ıtuuu oo ııe ıou 11J• 
arıuııuda oldutuou tahlllJn ed8 ' 
rım Oba!. 

Muhatabımı datıa bzla r•· 
hatsız. el •..Lht!lle~ ıuımaı. 

~u de b e p le • verdikl•'j 
malQı.uat .ıto ötUrtl mUaQr 0111•· 
viıııa~ \'d ögr1ıılm~n Tev.ııld41 

CaooMoere ltfekkttr uıeret 
u1rılaım. ÇULI-l 

Not: 
Her onbeş 2Unde bir değW 

tirileo vıtrloieri, bal.kımızın "O'Ç. 
meaını ıırarla ta ulye ede~ 

oldurup ı•ıııai ~ ~ e Yellteıa ~ _ ~ otlUDUQ it~ YUntıtıek ~ a· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

İD••~ııı,,, 11 · :.~::~t· gi~i _bu~~: IRI<Aç SATIRLA =-= -==-=""=""="'·=-==-=-=---=======-...=-~ YEN ı·yo• 
ıu rolürdü olına ' . Ye Ufürdn ç A y o T u . ~ ..... 
rekr aı ı c& p et ' ır. ıc ge. 

Kuzuoun olıtıad F ark edil • Haf tada iki defa çıkar 
Siyasi Gazete ~hdu,r lunaıı çeleb~ıt~:i.' . köşecle benzeyene~:y~cek. derecede çaya 

çılıtıaQ-a, ıerpilnıet •ılıp faıı1 olilQ çay t fennı adı « Ligorba » 
~~~iıı tııklrılı gibi ::el!Qez Ley. tarafından ~ u nun , bazi soysuzlar 

. ır.ı~l~llveltit ôldüren~n :X, buııu teaı. Ç.iyı .diye saptıyldasaya sürülerek "Rize 
ıııı Q bü :ı· 1 ~:ı:ını lorb A ı ığ il d 

•nktutu b ıı o ır.ame b.ıo he . a . Qadolunun ı ı uyuyoruz. 
lıacilrlp ıu;:;u:a bir g.ün bir ~i~:: tışen bu ut un nıuhtelif yerlerinde ye-

lytD bıri çıka.,ır· kun fırsttc • çaya benzeyişi bir ta. •r. . ı ve ıo > 
ıoıu.11 '!ışli gel-· Yguncuların .işine el. 

-ış t>Ve g • 
ayrı nıeşru bir ka-

zanca yol açmıştır. 
Yerli çayımızın nefaıet ve vasfını 

kötü tanıtan ve halkı altatmak suretile 
kesesini dolduran soygunculara karşı 
alınacak en güzel tedbir, uyanık bulun· 
makhğımızdır . 

Çay otu, katiyen ·, Rize çayı değil
dir. ve çayla alakası olmayan basba
yağı bir ottur. Uyanık olahm, 

c- nosupe, uazıpaşa ( /5ostepe kahvesinde ; 

Baaıldıfı yer : TrabzoD 

Yeniyol matbaası 

Umumt neşriyatı idare edell 

Bekir Sükuti KuiakaızoğlıJ 

Fiati 4 kuruştur. 

Roımi ilanların sabrı : 

5 kuruıtur 
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Erkek sanat okul:~ ~ K 
0
. · y +•tMC+ı· K Ö y-:L u· · ......... ~-~ 

buıunuq=~a~=-h-ı ~~a~~··~~~~·~AAra®~~~~&~c&~-~*~--~~~~~~s~m·•V,, __ e•~-~-a•~-~~---u~-~~~~ • • le o gesr 
rçın urı<lacalc. oları sıın'ct oku-
l~n un iki kımn olaca~ı bizce 
şımdıdı n malumdur. 

Bunlardan b. · b''f" , ırı o ge sarı at 
okul u d'" i · , ' rger ıse Erk t. k akşam 
son at okulu olacaktır. Karadeniz 
çoculdtırının çalak zekası a,ı-
d . I urı -

e ış eyerek onları yarınki ha. 
yatın amo/i iş sahıuırıa hazrrla · 
yocalc olan san'ot "kulun u Ü 

lı'.timiz içiu başa konmuş lıa~k~ 
bır devlet kuşu olarak k b 

1 t . . b a u 
P. tnemız rca ~der. Bu ; . . · . 

d . • ş ıçın ıcab 
f! en ımkan 'V" kolaglı'-1 h 

"' orr er 
ne bahasına olursa olsun /ı . b' 
f d 1 • ıtç ır 
ıe a1<.:arlıktarı çek.inmeyerek .. 
teımf:.miz şarltır. gos. 

. Çü~k.ü içi11de mulıt, fit fJe 

iıcare t ıiselerile l ı ı ·kd k ı , ı e : ortız 
o uJiarından maadc: ay11co birde 
akşam kır. sarı'at oku/.. E . .. vı. rıs. 

tıtüsü buluna,rı bu mernı ek etin 
muhtc!f san at e•babına çekti·; 
lıasr~tı burada tı ~lıire k lk t 

k '# a rır 
sa yıllardan brri h . . . 
· . d epın ız.ın · 
ıçı n e zaman , 
d zamaıı uz.ısını 
ı:ycluğumuz. köklü L· 

41lr yoraga 
ntşter t. urmuş alı . ruz B 
ı h , • ı11aena 
eg aaluı. şımdrden k , 

, d ' , ısaca ~ıı-
n~cta ıgeoiLiri:ki buııdan 6ö ·l 
bıze arıası lüks ' b !i e 
i , oa usı f ıntazi 

~arı 6~ga ve luualeı çocuklcırın. 
an z.ıyude; her yırtılan eri 

.ıJdamugacak ve lıer kınğı tc:~ir 
ı -cek k k 
• • 1 ar,1 t"ıde işauz ~r 
Occe1; ki' 6 ve 

k • ı , pruıık l,> ten ar.tar mem 
H et çocukfurı lazımdır 

J.ju - k • • . gun u r.,alite kcıtşısıncıa 
çık" gelen lıaaiseier b · · b .. .. ızı u yolll 
goturdügü için yarınki 1 tirle 
yurd unun re/ alıı ug" ru 
d'{ 110 SOrfc• 

ı en gayretlerin ö - -' . nun;;.ıe yalnız. 
seııınç hisleu le de · i/ . 
mand g uynı z.a . 
I ·ı ad mınnet ve şülcra,,_ d ugzu 
arı e e dopdolu duruyoruz. 1... • 

Tevfık Vuraı 

A i 1 e -
"" 13.ış taıaf ı 2 d 

kıdıoın ve e 
ö gu.,k8e k :ıevlerını Bırıaı er eğla 

lö'> . aınıştır . 
... ıncı mactu 

ca, bıc·ııguı flı)lsıuı e) derki: (Ko. 
maodetı6 lUl'lığ r V t!; l .:>4 en 

A tn k.l)Ciıl t f 
.. au t11wsil edııd&Qiııı llta ıa. 
cu Wadae k d söyler !53 

' a ının v11 f 
Bttyu, 1.Kıırı ko zı el6ıınt 

1 CıJ ttıııoıo aıı 1 

asıl Yetişt·rili il 

Mısıra ikiden az çapa verilm~z. İhtiyaca gö- · Bunlarla hem toprağa daha sıkı tutunur hem gı
re üçüncü bir çapa dahi yapılır. İkinci, yapıla- da alır. Çapalarda bunlarm zedelenmemesin de 
caksa üçüncü çapa zamanları at. yağış ve bit- dikkat etmelidir. 
kilerin gösterdiği ihtiyaca göre tayin edilir. İkin- Bitkiler iki ikibuçuk karış (50 • 60 santim) 
ci çapada tam seyreltmeyi yapmak ve tarlada, boylanınca hotaz verilir. Ba iş bitkinin kökt1 
kalacak fidanları bırakmak lazımdır. Bir çok yer- etraftna biraz toprak çekmekten ibarettir. Bo
lerde fena bir usul vardır: Seyreklemeyi azar ğaz verme bir yağıştan senra yapılırsa çok fay
azar yaparak kestikleri fidanlan hayvanlara ye- dalı olur. Bağaz verilmiş mısır toprağa daha sıkı 
dirirler. Bu suretle y.apılan bir seyrekleme çok bağlı olur. Rüzgarlardan kolay kolay yatmaz. 
zararlıdır. Çiçeğe yakin zamana kadar süren Kökleri seri~ . ~al~r ve kuraklığa daranıklılığı 
bö,.:e bir seyJ"eltmede atılacak fi finn, kalanın artar. Mısır ıkısı pır arada olmak şartıyle sıcak 
zararına olarak tarlanın g:dasmı paylaşır . En iyi- ve rutubetten pek hoşlanır. Soğuktan korkar. 

si mısır bir kanş olurca seyn·ltmeyi yapmaktır. ' · Büyüme çağında yapra~ları kı.~r-~lı-~ ve bu 
ikinci ve tarJamn otlu oluşuna göre icap e- hal geceden ~onra sabahleyın de. gorulurse tar-

de .. .. .. 1 1 1 .. k"l layı sulamak ıcabeaer. rse uçuncu çapa ar varsa ız.yvan a ue ı en . 
Ça 'l k l · l 1 1' b" · b h ı· d Hasat : Mısırın hasadı ylnı toplaması elle pa pu1 u a rıy e yap1 ır. a ıı u sıra a ın e . . 
ek ı 1 · · d' S ' ·ı t l ı yapılır. Koçanlar bırer bırer nebattan koparı-

M e en mısır ar ıçın ır. erpme t:! KI en ara arın .. 
her işı· el a ·yı olu larak alınır ve kalan talaşlar kesılır. Bazan eve-

çap sı e r. l" b l k ·· · d k' k l 
M l k t. · · b" k l · d ı · a ne at arı eser sonra uzerıo e ı oçan arı eme e ımızın ırço yer erın e yer ı çapa 

Ve b " il ki l kt d B "l ti toplarlar. Olgunluk zamanında mısırın yaprakla-ogaz pu u an vapı ma a ır. u a e er . 
k . . . .. .. J • •• ·f .1 rı ve gövdesı kurur. Koçanlar açılıp muayene 

ço ıyı ış gorur. Bu çapaJarla ış goren ç ı tçı er d·ı· d 1 · · ti t' " · k d ğ d . . .. .. . . . e ı ırse mısır aoe erının ser eş ıgı ve uru u u 
aha çok yer ekebıhrler. Butun çapa ışını el ça- .. ··ı·· M t 1 d · · k b ki . . . goru ur. ısırıo ar a a ıyıce nrumasmı e e-

pasıyJe yapmayı adet eden çıftçıler ya az yer ı· f k t b f l •kt" ı ·d· ek . . . me ı, a a u zamanı aza gecı ırmeme ı ır . 
. erler veya mısır~ ~z ç~pa yaparak ışı geçı~- Sonra koçanlar gövdeden zor ayrılJr, toplama 
tırm~ye çalışırlar. lyı bakılmış, çapalanmış bır giçleşir. Mısır talaşlarının hayvanlara yedirildi
mısır hiçbir zaman nankörlük etmez ve kendine ti yerlerde hasat biraz vaktinden evel yapılır. 
ve emeği fazlası ile öder. B ı ki · · k ·· " d · . u suret e yapra arın ıyıce uruyup ruzgar an 

~k~nd ~~ üçüncü çapalarda bitkilerin top· dökülmeıi öDleemiş olur. 
r~k ~çmd.ekı ılk boğu~undao süren ~ışkıoları ya- Tarlada kalan anız, sonradan çapalarla top· 
nı pıçlerı ayıklamak lazımdır. Bu pıçler elle tu- rak lıaizasından kesilir, kuruyunca toplanıp ya
tularak aşağıya doğru biraz yana bastırılır ve kılır. Tarla sürmeye hazırlanmış olur. Tarlada 
kırılır. Köklerin oynaman: ası için bu fışkınların iki üç sırayı boydan boya keserek yollar açmak 
yukarıya çekilmemesi lazımdır. Mısır köke, da- ve kırılan mısırları bu yollara yığmak, taşıma ve 
ha doğrusu toprağa yakın boğumlarından yar- iş kolaylığ'ı bakımından faydalıdır. 
dımcı kökler çıkararak bunları toprağa sokar. 

a taşır. Kadın w . e -nıi. 
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ı:d.ar koca•ırııa w ettıaı il j (Süleyman Tuıaa) Sırının ticaret k anununun ..ıı 

Şavır~Oir. ~v .. ~ Utıvlu ve lllU· 111 ili HW r b Y u b. · K b lııcı· ma.4.4.u.si muci .... loce 2cı. 4.9_ 42 
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. ~ -.ııaın bıduır. ) 
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u zon omrı .... ıye11 oc:ı ı _ ...... ., 7 

• h.ıuı lDıtUda Is ıs 1111) E 1 YAT çarşı11nda 2 au.aıralı mahalli ika- tarllliD4• sicilli ticarete kayıt ve 

•Sicilli Ticaret ilanları• • • Sicilli Tiıarctten: 

uıe ID1trıuıımtnın · . , \l \tıv~eu. ıf,t metıilu tioari ittilıaz ederek Za· 1038 numara ile tescil edildiği 
bıı Uei vncut b /crasııe e~lihk JJ ita ~I 1 bir• YO Fıadılr. tioaretil• işti&al uau oluntu. 
,Jek.uı«•erıne k~ ur. Kerı koca 

& .. rşı bu bı 1 h eden ve yakarki ünva.a ve imuyı Trab•s• Yeniyol Ga. T. 30 4.·942 
••adetıoı nıUttebicı r 1

•
111 Gelecek sayımızdan itibaren her pazartesi günü kullaaaa Süleymaa Turan ın, aumaraıı 2885 

çocuk.ıuan iaşe en teuaın •e Edebiyat Gençlik hamlelerini z~vkle okuyacaksınız . Tiearet k.ıHJUJIUID 4~ ooi maddesi 
ber1ab~rce 'lıtı· ....... uıve ltrt>l)ttslııe \... ····'' Sicilli Tica.rett~n : 

' ...... t ,..;.;;;;;~:;;;;;;;~~==;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;:;;:=:;:;:;;;;;;;;;;;;::;:;;;;;;::;;;;:;;;;:;==;:;:;;;;;::~= muoibiıce 29·4 942 tarihinde Si-ıuııla.rın. üHz··m •t .e Biek. hu. - - ----- ( "O.leyman Kalkın ) .. ... mış tilli ticarete kayıt ve 1036 ıuımara ..;, 
Karı kuca, l>lrbı' oıurtıar. 8 Trabzon Yımra nahiyeıi 

rıne saa k ~-..- -a.ıı " ile tıHil edildili ili.11 olunur. lllU~atı~rette GUlkeUeru:. ·)ıcıt ve W- u g e c e lllllJliJirll Trabzon Yeniyol rasetesi tarihi A.raen çırıısıuda 15 uumar1tlı 
Yukarda dedık k 

1 
· 3u ,.9,2 Numaral!: 288Ci mahalli ikamet&Ahı ticari ittihaz 

tsasuıı ıı~le birHii te~k.~~ıu~.Yetio s •• • 114 E R D ır.ıı Sicilli Ticaretten: ederek Zahire ve fıadık tlcau-
Şuı.ude göre i: eoer. ''J tile ittiıaı eden •a yultıırki n.a. l"'rı· u .......... k tura k.ucll, birbir- ı . 111 (Ha11n Kalf•) Trabıon " ... . ...... nn ve imzayı kulla nau Süiey. a. ve WUzah ti Yomra nahtyeıi Ar1ea Çarşı11nda Yuitelendırucu· t are e maa Kalkaınn ticaret kanuau-

ıı L'Cek ""Vru & en sonra yeu. 39 aumarah mabaUi ikimetribı 
Y" 1 .. 1 nua 42 inci maddesi mOciblnce 

U"UV O'm UlıQ Cimlyete U8fİ bir s· 1 tieari ittihaz ederek sabite Yıt flD · 
• • ~a c1 'h. · · k b" · 29 4-942 ta.lbinde ılcilll ticarete ıtı~ göster lll 8 . bUyUk. t.ılr tltiz· Jne ma tarı JDJD gÖrÜnmıyeCe lr O'ÜQeŞI dık. ticaretile iştigal e•em ve YU· .. uıeı k h 0 kayıt 'fe 1039 aumara ile tescil 

dl erı Cemiyetin İite 1 8 ra J J b' d h • b" Jr.ark.i İİDVIQ Ve imzayı kullanall 
tl en bUyük vıızifeleı d b; . man ıgın en şan J ır estanı ıç ır 1 Ha11D Kalfa IUD, ticaret kaDUDU· etllldij'l nan olunur. 

rioınl le~kil d eil · kahra h l b · f Trabzon Yenlyol Qa. T. so.4.942 
t! er, • lllanın tarİ İne yazı mıyan l r c.ere DUn 42 Hİ maddeai mucibiııce, 

h b -s numarası 2885 
-- F ethi Çulh ıç ı· r · •t• f d k" f b · 1 29 •·94ı2 tarihiade Sicilli ticarete·------------~. ~ . yıgı ın e a ar ığına enzemıyen ·-Z T b kayıt ve 1017 numara ile teacil Z · T •k · 

ayı astikname ır ateş hiç bir insan kudretinin yaratamı.. edildiği iltn olunur. ayı astı name 

J 939-940 Senesinde yacağı bir harika ı 'rrabıon Yerıiyol ga. T. JO·t-1942 934-135 Senesinde 
stanbuL Çcnkclköy - k l . • s • A numar111: :;ı81i Trabzon tiearet Ortaokwlun-

lisesinden alm ı ld ~ u elı 1 1 Ti KLAL K h IJ Sicilli Ticaretten: ılan almış oldu;um tastik-
tiknamemi za ş;° et;.ıum ta~- 1 a ram an 1 G ( lıyas Sırı ) namemi zay i ettim yenisini 
$İni a/ · 

9
. ım uenı. J Trabzon Yoınrıt nab.iyeıl alacağımdan eskisinin hak· 

hiik _ ~cogımaan ukisinira Türk •• ı ·· 
1 

Arsen çarşmnda 42 aumauh 
M hmu yolctur. Ali Raif oğlu Çe SOZ U mahalli lkametgaıu tleart ittihaı mıi golctur · 

~ 'ilet Ne~et Görıülü ederek ıa~lre ve fıniık tlcare· Salih Oğlu 
-NBmsmllllıll tilo iıtlClll elle• n 7ukırkt Servet Çam 
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_ 30 Ni~an 942 
::::s: = Yenlyo1 

Pazar icra dairesinden . T , rnbıon asliye hukuk. ba-
Pazarın kirazlık mıbılllesln klmllğinden : 

~en lbr~him bıdta lekıll avu'cat Ali oğlu AH Güler namı dl· 

11 ô n ilan RADYO 
asan C neaya 28 1 nı glla teri Ali Uç ıl kerun Sabire GU 

~J~ 1
.6
1 

21 ırnmarah Sulh buluk lerlo kocast Ali Glller namı dl 
ı ı.ımı e 200 ile ayrıca ,....ahkeın"' ~ l Ali 

UI .., 5er Uçal aleyhine ikame 
le icra masrafları vermete borç eyledi!l : MUddelal.eyhin 3 ae· 
lu Hopa kazasının Vfoa nahiye9! nelik olkab.lı karısı olduğu ve 
ahalisinden hnCI şahln Oğullı.nn kendisinden doğma ve All GQ. 
dan du:sun karım 010 peobenin lerden olmR bir çocuğa olduğu 
~erekesıoe vaıulvet o~ıu hamdl balde keniislol bakmamakta n 
e kızları bedr·ye ve llltfl1 evlenmenin kendisine tahmil 

haklarında yapılmakta l . e 1 d"11r· 
t ıc o an ıcra ey e ı&ı nzifelerl ifa etlhemelt 
a ıbalında ; borçlulardan hım. ve ktodhıilede aldkadar olma. 

dinin nıımioa çıkarılan icra em mıık Ye mtıteaddit suçlardan 
rlne verilan meşrubatta hopa mahküm edilerek baysiyetslı 
tarafları?a &?ittiği ve bu sebeple bayat sürmekte. ve terzil edici 

Meraklılarına 1 

.------------- M iijde 1 
1 OllİOll., AC:3A., MEll:>ilA1roıtl 
1 r- Gibi dünyaca tanınmış üç büyük mü~~-;~_ ..... i 1 

lk11metguhının belli olm d " il 
b"ld" ·ı 8 ı"ı c rumler işlemekte oldutundan 

t :rl ınlş alını.ısı huı:ıblle llt• birlikte Jıışamalt iaıkloı kalma-
1 seden getirtiğimiz l 942 modet radynlarımız 1 ~ 
1 ~ ...... gelmiştir /... Salonlarınızı süsleyecek çok güzel tipler-·~ .. ,L. llJ 10.t ebtl~ı\hı meçhul kıt!dığındao dı~ı cibetle boşanmalarına dair 

e ı~atın 2U04 sayıb 1 itlQs kar.ununun 57 i . cra ve. YUku bulau dava Ozerlne yepılao 
de141etlle h k ncı maddeıı Dlubakemede müddeialeyh ne· 
k u uk usulu muha· mına çıkarılan dnetiye arkasıo 

J deki yeni modellerimiz ses ve lambalarının 

1 dayanma keyfiyeti bakımından fevkalade ...... 1 emeler kaoununun U 1 i . d ki 
maddeslnio bkincl bendi mu~~ı a meşrubatı gOre ikameıga-
blncı;ı ilanen yapılınaıına k b.ını? me9hul bulundutu ~ildl-
'erilmiş old •rıu rılmıı •e tebli~atıu ilanen icra· 

üstünlüklere maliktir ,..... , ı ft \... , Dinlemek arzu eden ve fazla . 
1i izahat almak { iıtiyeo radyo me· 1 Uğundan ; işbu llt sıoa ve muhakemenin 27 m"'yıe 

QIQ tarihi DCf J cf • 9 a 

bir ay lçiııde b n en ltıbcren -12 çarşamba S81t 9 H tallkına 
lazımdır b orcu ödenıenlz karar verilmiştir. 

r Dikkat; Ekimlatör, Batarya ~ ra~tıı~rının mağazamızı teşriflerini 
/ 

1 
bulunur. .. ..... dıl•rız. ..-· ı 

hUkoıalu~an lu Dıtlddet içltde MQddei11leyblo •e•mı· mez 
Plrayı od"'m , k J • . 

nız tetkik ın · .., ez.,e. Urde malıkemeye gelmediği 
Veyahut iade~rctlndeu ve İIMlJlz lCya bir Tekil oöodermedl..,.i 
llyle lerauıa muhak~me YO· t kdl • & 

dal bl geri bırnkılmuına 8 rde muhakemenlo gıyaben 
ı HARUNLAR Müessesesi 1 
!ı.mm----~~~-,..~~m-..,.s.-·m-d 

ce:rl icr karor getirmedikçe devam edecPtlnden dnetiye 
. ra Yrpılacıığı ve 1 makamına kaim olmak üzere ırmr.k cenüben 
ou mUddet içinde m l b Y ne keyfiyet gazete ile de ilan tarlasile mabdııt 

ııabibl senet 
2 döaüm fıa· 

dı. bulunmanız l" a eyaoın. olunur 
dlClldır bulu · dıkhğı ile dört tarafı sablbl 

madığıoıı tak.dird . D· İl 
rafıa.dnn vaki ~ ıtlacı~tı ta. an sen&t ile mahdut bir bap hane 
tıı~rioe hapalle tazlao

1
kak sıkayet h"ınrdr:b0z?o tapu sicil mutıatız· bil! senet abaen ceddla zimleoa 

Y olu • .. kOoUnden sarı mehmet oğulla· ğıoıı ve h k"k nacı- • ı 
yanda b 1 

8 1 ·ata muhııllt be- k Yo111raoın zlmleba köyUode rmdao hüseyio tua.rrnf ve te· 
zalandır~a~~uraan~ı bepeile ce. lio tııratları bacı otlu baci mellUkilnde iken 307 senesinde 
malc rr. ğı~ıı; ihtar Ve tdbliğ emlo aaanın fındıklığı ve molla ölUmlyle 'ferasetleri namlarına 

8 ıu kaım Ol k Osman 011-1 l "k l' d t l t 1 ilan oıuour· Dltı üzere . ., ı:. u ismall rınd.ıklığı ve ntı a ıo ea ~onra sa ış arı a ep 
· İl._ l hacı Otlu basanıo çalılığı ile edilmektedir~. auretl tasurufla. 

• T an mahdut bir döonm frndıklık rıoın mahallen tetkik ve tab-
den . rabıon hukuk: hııklıııliği Ue ıarltaıı ıotQ otlu temel tar kiki tçtn 17 mayıs 942 tarihine 

' D· lııaı garben becı oalu arslan mUHdlf pazar gQoft maballine 
evdeç~!'k mahallt>sinde 12 ro h fıodıkhtı tlmalen sahibi aenet memnr göaderllece.:t·oden mez
tııkslmd tın oıımao ıenln ka~ıs fındıklığı cenuben bacı Oıl'ln kO.r gayrl menltuller bakkmda 
remzi e 44 no.lı hanede mukl~ arslan Otla~ı ve k.11•en hoca blr hak lddiuıoda bulunanların 
lllOdd!eı ·~Jhlne l!Çdığı; dela ~~lu hlseyi11 otlaQı le hacı 0 •llırindekl veaaiklerlle birlikte 
fOfOr ~=~ remıiye kıırısı iken ıeyln vereıelerl fındıklıiı u~ 1a dotrudan doıtruya tapa ıicllli 
hııla ıln illet ııclındakl bir şa lnahdut 6 dOııtım tırlasile ylne aubıfızlıtına veyahut tahkik 
boşaoma~rıeyleınoııi hasebile •J~l kö1de ka.ia şarkan ıoru memıınıoa ib~aı etmek OHre 
havi d •a 

0 

110 ~arar lertınıeslrıl Oğlu temel tarlası 41arben hacı yevmi meıktlrde hıbatı vaeut 
Bıtıddea\eyhrıu alı dnvettye He !_ğ il arslan fındıkhtı otmaleıı etmeleri lozumu ilb Ol•nor . 
için 2önderıı;ı'ımzlyeye tebliğ Z 
aaa. veruen nı:ş~~euye ark.. . eytin Yağları Hakkında 
gllbırııa meçhul ttıı lkııtnet M k . 
&uluıımuş oım olduQu Yazılı ıntı a Tıcaret Müdürlüğiinden: J 
•r h l asından ııa,ı d T b' l zu a ı le doeu1 1 l:tfa kal't es ıt o unan topdan t>e parakende /iatlarigle 
;1~~h& llıtn~n h~b~l~i~ tnl1dde. saf:şl tasnifleri 2J.4. ':142 tarihinde fOHte ile ilanı yapılıp 
y~sr ~~~· Dluhıkemeıert 8 

... 7karar rakend' evvellce nt?n edilen zeytinyağların toptan ve pau 
d - Çar••ı:nba ıuaıı.. ma e satış a, ının serbest olduğu ilan olrınar . 

0 munllak b 1 saat 9 Yaln l 
dıo lınad~ 11 uıınıuş Oldu(! satışford f ız satış arı serbest olan bıı geğlardan toptan 
tayin olun ed Jh rernılye~~- olarak 

111 
ah İ~~,~~arı alakalı/ur tarafından hirtr surtt 

kecııeye galn g~n ve eaattn ın nh - a a ı 1. ıcaret fle Sanayı odasına verilucktir. 
e nıe ı ve lk -

göOd rınesi t Ya bir Vekil İ l"k 
kaim Olcııek Qz::~lğ Dl•kanıı~a sene 1 saydiye icar arttırması 
lltn olunur·. i•zetc llecte DEFTERDARLIKTAN : 3-8 

Tr b llaQ. Sürrne1:ea~ıon merkez ka~asile Valc/ikebir, Akçeabat, 
hQınd:nı~:ı t:ıı:u aten tııuh r tarilıind e

3
0f kazalarının saydige resmi 1 Haziran 942 

, a ız. en 1 M, 9"'"' k 
Zirnletıa koyıı üzere iki agu 'f'7 ta•ihine kadtlr de'Uam etme 

hain ·ıı. 06ten o 1 9 2 seneliı· · ·h l 
18 

1 ı ııı.etı:aıı1 Dıe ·h a p 4 tarihinde ' .. ı a e edileceğinden kegf iyet 1 Mayıs 
la~ılaıı Sarı M •h ~ uı Ol<tutu konulrnu~t n ıtıbaren 15 gün müddetle mü::ıgtdeye 

litJhı ('~lu Yus e met oaıu lio.. ar. 
karıııı f' t ur Vereıele . Muhamrne 'k ' 
ve kızız 1ı8 ve oaıu HnflDGeı tur, /ha.le 15 M l l senelik bedeli (9504) lira 38 lcaruş-

M • e raya: •e1ın ıaat 14 a, agu 942 tarihine müsadi/ Cuma günü 
Blhey~rt lniı Sarı Mea Ş e yopılaealctır. 

n namıaa ta tnet OQlu artname i " 
ceı olan Zımlehıı k~Ucıı ınu ec resine miiraca g ıormek istegenltr her grin fJaridat ida. 
t•Jrl menkullerin Jnode kaıı muhammen b:~ /?erek görebilirler. /ftizaına tali11 olanlar 
~e ın,ı~a intikale• ,6'~:;seıert hat:i teminat ekı"' güıde 7,5 olan 712 lira 83 karaşıı 
oı~~gu:~ satı,ı talep edıt:~eu tubunu havi :'ae /u~ 'Vr _akçesini havi zarf ile teklif mek-
17 mtyıs ·~4:~ Yer hokk~-~! ve miilu:;, lü 'O~r: . ir u,rincü z:ırf içerisine kc ;;.ıp kapG.lı 
Prııar gOoü ın h•rlblıe uıQııdıt len T 5 Mayı 

9
9 "'lımıalı olduğu halde yukarıea gösteri-

Yap ı n allen t hk darl kt s " Crı " - .ı fc f 1 ııc ğıodsa l'• a \kat -., • Q müteştJkkil k m? ıunu !faot 14 ae adar de ter-
nıuııcıı ?eye kn Ptlıcak bu = omısgona tervdi etmeleri ilcin olumır. 
1tlrnzını-> rşı blr iddia , z . -=-=-==-=======-

.. Varan e 'f ay r •k malı llfnde h lnt:Zkflr iı:On 9-. rabzon orta Ok l 1 ash name 
veyıbut bir ,:~~I buluamııoıı 1 ~6 ~Ulllaralı tasm,~.Uıada~ •lmıı oldutem 2'-12-1941 tarihli vı 
luıuınu Uaııı t ili göııderoıeoıı O!itiiııı alacaQınıdan ~e~ı :ı:ayl ettim. 

1 Oluıur • skıalntn htlkmtl olmadığı Uao olunur , 
• A7afll Boya M. dea ŞükrO o~lu 

lhıaffer Bubıa Albak 534 

İki aylık ekmek kartları 
tevziahna başlandı 
belediye riyaıetinden: 

1 - ''Magıs t1e Haziran .. ayları ekmek lca1tlarıntfl 
tevziatına 27·4-942 pazartesi sabahından itibaren baıll' 
nacak 'Ve 30·4 942 günü alcıamına kadar devam edecelr.tif· 

2 - Karnelerini almak üzere dağıtma bürolarıfld 
müracaat edt!cek •lan/ar nisan kartlarının hüfJigd lc.ısı1"

1 

larile nü/as cüzdanlarını buaber ıetirtcelclerdir. 
3 - Ağ&r işçiler çalıştılcları iş yerleTlnJ.en nisofl 

karnelerinin hüwiget kısımlarının arkasına adlarile so1 
adlarını 'Oe çalıştıkları işleri gtızdıraralc tasdilc. ettireee1'· 
lerdir. 

4 - S eggar işçilerle banlar tibi lctJzonç aergisifle 
tabi olanlar h'llen çalışmakta olduklarını 911 mali gılıt•a 
ait lc«zanç verıiıi karnelerile isbat edeceklerdir. 

5 - Ellerinde nisan ayına ait ağır ılÇi le.artı o/afi· 
lar halen çalı smakta olduklarına dair maligeden alrtıtl 
oldukltırı kazanç 'Oerf isi lc.arneıiie rmçherlikte falı1tıfcla· 
rına. dair mahalle mümessillerinden alac11kları flesikalaf 
t1e lıü11iget aüzdanl11rlle birlikte oturdukları mahallenifl 
da;ıtmtı merlc ... zine müracaat ederek ağır işçi kartlarıfl' 
deiiş tirecekle · dir. 

6 - Aiır i1Çi oldalclarını te.flsik ettirerek yenıJefl 
a;ır işfi kartı almak iıtigenler 29 4. 942 tarihinde Bele' 
diye dairesinde d~imi büroya mürc.caat edecelclerti.ir. t 

7 - K arnelerini yitirenler gitirme hadisesini isba 
etmetlik,e ger.isi flerilmigece;intlen ae teflzi olunacak k~~:; 
lar da mogıs 'Oe ltııziran aylarına ait olmak üzere 1 e 
aylılı. olduğaııdan igi muhafaza edilmesine son dereC 
diklıat ebilmesi lazımdır, 

8 - Kartlar 30-4-~42 perşembe ııinii a'/c.10.mı"' 
!!!da~ m•tlalca deii~tirilmelitlir. 1- 2 __/ 

Açık artırma ile saydiye resmi 
Samsun defterdarlıtından : 
1- Samsun ıvili6eti cahilindelci denizde "'• b• Je~ 

nize akan merkeı k•zatla meTt oe lc.ürt ırmalclarıll~J 
t•tulacalc dere cıe deni~ malısulatındttn alınacak o/o ·~ 
sagdigı resminin 1-6-942 tıırihinden itibaren 3 seneli 
iltisamı müzayedeye çıkarılmıştır . /§' 

2- llıale Samsu11 tlejtertarlı;ıntla müteşelclc.il k 0111
11

,. 
gonu mahıasu mari/etile '" •c:ılc art1Tma suretile gapıla'"/ı j • 

3- ihale 1 -maııs - 942 pa~arttsi ıünii saat 1 

de Samsun Jeftertlarlıiıntla. yapılacaktır. 
4- Senelik 6edell multammeni 2500 liraılır. r 
5- Muvalclcat teminat 0/ 0 7 ba~ulc hesabile 150 UraJıj~ 
6- Şartnamesi parasız elaralc Samsun Defterdarlı • 

ile Ordu, Gires•n. Sinop, trabzon. /zmir De/terdarlıkfar;~, 
da, Jatani•l cı" •ırıileri Midürlüjinıle iter ıün ıöralebi 1 

t:.- nostepe, vazıpaşa ( liosttpe kahvesinde J 


