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Yağ ihracatlmız 

Son güaJerzarfında vili· 

yetimizden barice sevk 'edilen 
8.ade yağ miktarı 125 kuruş 

~ıat üzerinden 7570 kilodur. 
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r 
1000 ton mısır 

Geliyor 

:\ 
1 

Kadet, Derinceden viliye· 
timize ait 1000 ton mısır yük· 
!emektedir . 
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Boztepenin 
Eksikleri 1 [_ B u S a b o h k · H a b e r 1 e r ] ._E_k_m_. e_k_iş_i ! 

V ;::ıı·~.T·;~~::~. g:~;~ 1E1 e kt r ,· k Ş ,· r k etı· n ı· n Sene- - Alman -1 :~2r~;,~:~:~%~~~:~·:~ı~ı~r::r~~if ;:. 
yahıar, eski eserleri H T bl· __ . rın yıkıcı l.!lkialerlodon ,.e mideden 

arp e 'gl g•len hislerin zorlayıtıından ziyl\de 
0 ezip gördükten sonra Bo• -
e .. I ' k t 1 t hadlseleriıı nıaııkeıiz, m:ıkyajsı:ı: cehre 
tepe'ye çıkarak, oradan şeb· 1 o p a n 1 s 1 2 N· d 'dd lerlnl tetkik ve mulıakemedell geçlr-
ri seyrederlermiş.. ıson a ŞI et- nıek lAzımdır. 

Bu, g-eçmış turistlerin, Geçen sayımızda, elekklk mec' isl idare reisi Ali Rfzıı Işıl ı· b' h b 
memleket hakkındaki inti . şirketi umumi bf'yflt toplantı:.ı riyaset etmiştir. Şirketin 1941 1 ır mu ere e 
balarını bilemiyorsak ta, na alt tnrsuatıo verileceğini bil· senesine alt mesai raporu ile b a ş 1 a d 1 
sonraları, ayni yolu tutan- dirmi~llk. Mezlrnr toplantıda, mor.ıklp raporları okunmuş ves 

bir çoklarımm alakadar eden ı B ı· S ( ) ların duyg-ularına y&bancı t.>u rapor ar üzerine cereyan e- er ın a. a. 
temenni ve karınları havi za· k bO Ok hl Al d 1 b k değilizdir. den mOı!\ erede, en Y s man or u arı aş uman-

B bıtnameyi aşcğıy!l dercet1iyoruz: sednr sıfııtile, heyeti umumiye danlığının tebliğine göre iki 
ir kaç dda da işaret Trabzon elektrik TOrk ımo- 1 Nı'ıanda Blmao kıtaları'le ·- · b maı.ıkeresiue iştirak etm ş bu 

etbgımiz veç ile , büyük nim şirketi, senelik umumi -übı"m bulıevı'k kuvvetlerı' 
d"b 1 l b lunau Belediye reisi Muammer ... 

e ı smai abib'i11 hükmün- heyet toplantısı geçen pnıarterıt . b" l"k araııoda ıı"ddetlı" bı"r maha· 
Yarı nbıyık; şirketıo ır sene ı 

de Boztepe, Trabzooun ma- gDnQ saat 14 de ~lrket merke· mesaisinin şayanı şükran oldu- rebe başlamııtır. Sovyet kı· 
nası ve keDdisi mesabesin- zlcde yapılmıştır. 
dedir. 

Heyeti umumiyeye. şirket - Arkası 3 de - taları topçu himayesinde 

H k Alman hatlarına doğru iler-
Bunun gibi, Doğu diyarı ikinci lnönÜ zaferi ava UrUmU leme teıebbüıünde bulun. 

valilerinin, Boztepe zirvesin- muıtur. Bu topçunun şid· 
d k d v b Kurtuluş savaşımızın şa b 0 1 0 5 U e ur ugumuz mat uat detti ateşine rağmen Sovyet 
sofrasında, en güzel ikramı hikalarından biri olan İkinci s v N · K bücuai:arı pi ademizin mu. 

İnönü zaferinin 21 ci yıl dö- ayiu alimiz acı ı- k 
manzaradan gördüklerini de cımaoın himayelerinde 4 Dİ· avemeti karşıs,ında kırıl· 
biliyoruz. nümü geçen gün Halkeviode sao cumartesi günü akıamı mııtır göğüı göğüse yapılan 

Bütün bunlar, şehrin çer- kutlulanmışhr. Halkevi sinema salonunda çarpışmalarda düşman kı ' 
çivelerioi ortaya koyan ve Zaferin ehemmiyeti ve bava kurumu menf•atına taları püıkür-tülmilftür. Do
bir temaşa kulesi gibi yük. manası üzerinde Abdullah tertip edilen baloda baf ta net bavzaıındaki bolıevik 

Günei tarafından verilen V f h" 1 w • 1 1 selen Boztepe'y~ verilecek sayın alimiz, parti mü et- ucum arı azır ga1p er e ge· 
ehemınıyeti göstermek iti söylev dinlenmiştir. tışimiz Kayseri mebusu Hil- ri atılmııtır. 
barıie manidardır. p . .. f • . . mı Kalaç ve mıataka komu· Roma ltalyan tebftji Gi-

O rtı mu ettışımız tt k 1 r ·k b d Boztepe, hakikaten, şeb- tanımız asan Ata an o re iraaatı cep eıin e top 
rin doğu cenubunda yemye. g e 1 d ·, duğu balde memh~ketin bü· çu ateıi ve devriye faaliyeti 

tüo müoevver ve aeçkın ai· ol t r Düım b k v 
Şil bir balkon ve ea yakın muı u · an ava u 

Cumhuriyet Halk Parti leleri hazır bulunm'1ıtlardır. ti · s· · D bir mesiredir. ve erı ıngazı ve er neye 
si mıntakamız müfettişi Kay Garnizon cazının göstudiği akınlar yapmıftır. Askeri 

Görüc .ve duyucta oldu- A ·· ·· ff k 'f ... ... seri mebusu muhterem • ustun muva a ıyet ve çı t· hiç bir bedefe.iaabet olma-
ğu kadar, esaı fakirde de Hilmi Ka!aç Cuma guou lerın yarattığı fev.kalide ne· mııtır. Yerli a•n araıında 
ayrılık, gayrılık belirtılme- akşamı mıntaka merkezi O · şe ve aamiuuyet içinde geç birkaç yaralı var~r. Bir 
Y n bu yer ıçın, resmi oto. h · · vakte kadar devam eden d . A'-lan Giruundan şe rımıze üıman tayyareaı .nurazi 

l · l ~ k b ·· hava kurumu balosu ,._ı'ddı". 'l':ıt · rıte erın a a ası, ugune- gelmiştir. Evelki gün Parti deki ocak savar batar yala\ 
dek sırtı ağaçlandırmaktan yet ve vakar itıbarıle de ~ 

binasındaki dairelerinde meş · rımız tarafından dütürülwüı· ·1 · memıctir §imdıye kadar Trabzonda 1 erı geçe ... · gul olan Hilmi Kalaç sayın ... tür. Alman avcılarında bir 
Şunu da söyliyelim ki, hiç verilen bütün baloları imren. hava mubarebeıinde 3 düt 

b
. d . Valimizi mabamlarmda zi . dırecek bir b.ıo olmuıtur. 
ır zaman azımsama ıgımız b' · dd t man ocairını dütiirmüıtüt·. 
· l d · · b" yaret etmiı ve ır ooiı e Pıyango ve muhtelif eğlen-. • 

agaç an arma ışı, ıç açan ır görüşmüşlerdir. Maitaya gece ve gündüz ıid 
güzellikle gelişirken, bura- ceierile hava kurumunu fay· detli hücumlarda bulunuldu 

f k f k Ağ r · "mı"z dalandırmak için bu baloyu 11oa ma sus u a , te e iş- ı ceza reısı büyük Alman teşkilleri Ve· 
hazırlayan bava kurumunu 

lerimizın de ayoı ahenkle Bir nldanber1 memleke nezya Haygarlüls:a hava mey. 
faal baıkanı Necdet Şener 

ilerletilmesı baş dıleğimiz timizde vazife gören ve bu danlarını bombardıman et-ve arkadaşlarını tebrık ederiz;. 
olmaktan çıkamamıştır. müddet için de umumun miştir. Yerde bulunan bircok 

Yomra Halkevincle ı., h w ı Evveli, Hoztepemizin, saygı ve sevgisini kazanan oca .. ar asara ugratı mış 
memleket hastanesinden son· Flğlf ceza r e ; s ; m iz Bay müsamere topçu bataryaları ile deşil· 

Güzel yurdumuzun dört ya· 
nını Ç~Yreliyea harp yangını, bize 
kendi yağımızla kavrulmak zanı· 
retini olaı:ıct açılı:lıa-il• anlatmış, 

11~at etmiş bu~unuyor. Barut ve 
ateş barbiain dııında fakat lldı1at 

harbinin lçiodeyiı . Şu veya bu 
tarafdaa bir şey releceti bulya
ıına kapılarak drğil, kendi iıtib-

1al kabiliyetimize, imlr.inlarımııa 

dayanmak ve hütün hesıplarımızı 

bLı ea11 üzerinden yürütmek mcc· 
buiyotindeyiz. 

Milli ' korunma hnunu ve 
onan tatbiki 'emrinde vucuda g•· 
tirilen muhtelif teşekküller bah
aettitimiz düşünce ve realiteden 
mulhemdir. 

Harp içinde, harp tışıoda 

bütün dünya millctleıi, gıda mad 
deleri tevz,.lını a:utlalt bir kont· 
röle tabi • t\llmuş ve bu saretle 
temiıı edilen· t•sarruUarın, ne re· 
tireccti belli olmıyan iıtıkbali 

imkan niıbclind11 varlıkla karşıla. 

may•~zırlanral§tır . .8izia. t.lfu-' · 
' ~umu:ır".yol, ıüttügü:aüz:. raye de 

llundaıı bpş~a birşey delildir. 
it Bir ziraat ve bir ırıda madde
leri memleketi olan l'ürkiyede, 
bu \ıa'"ddeler in istıblak.ini, tabdide 
tabi ~5 .. ait, buı içi boıuldarıa, 
vateD · ~ ~illot ıev~iai, çözül· 
müı, çür ~. Oımaah dökUDlÜ· 
l:riDiD, Dl.L bitlo•~e ıobır HÇllll· 

laı ına vcııle vet'Ct:utı.,. . fakat ba 
•' ' .... 

mihetıa büyült daval.Da~ aami· 
' ~ miyetle ıoanmış olaol«nn, .• bu 

»,~dıtıeıin ayni oiıbeuo "·b_üyu\ . 
atu".rıaa ermek.de zorluk Çlık· ot . . 
medılderııp zerre kad..r şıiphem;ı 
yoktur. ' Aocaf bu konuda mü
aev 1erıo ~.ztf-ıi aııdeco paıı11f 
bir inanışdan ib11rot de2 ildir. Her 
münevver, her zaman ve lıer 

yerde; etrafına bedoin ~:k s :l ~an 

k.otii ruhlulada m\!cadcle etmelt 
va onlımD dalilete ııi

0

rükıedıgi 
1af ruhlara balıdutco ışı~ını dol·. 

- Arlr.ıııı 4 de -

İhsan Gulteldn raki yollan, bozuk ve her N1Yazi Kaya.'at1n temyiz Pazar tatilinden istifade daklar ta~rip edilmiıtir. 
hangi bir vasıtanın geçemi- flzalığma tayini memnun- ederek liıelilerimiz baıların- =G=u= .. =n==l=e=r=in==iz=i=n=d""'e====.,,=-===========::::s 
yecegi bir haldedir. Pek az lukla haber almmıştlf . da müdür ve öğretmenleri 
bir himmetle bu yolun şim- Yeni ödevini kutlular . olduğu halde dün ıabaa J..ız 
diden tesviye ve tamirine ,1 -==m=u~tl:=u==l=a==rı=z,,,,,.=======I ve erkek yüz kişilık bir ka-

'(: file bahndc Yomra nahiye bakılması, işin kökünü teş 
kil edecek ve bu tepeye ~ ı s a c Q. ) merkezine gitmişler ve bu-

/ rada yeni yapılan Halkevi 
karşı mevcut alakanın art salonunda kızıl çağlayan 
m' asını aag· hyacaktır. Bu da b" ·ht'k ır ı 1 ar piyesini temıil edip bir mü-

Yolun düzene girişini 9azı tüccar terzilerin elbiıeyi samere vermişlerdir. Müıa· 
müteakip, isteyeceklerimiz k.cDdı atalyeleriode dıktir- mereyi tertip eden öğretmen 
mühim olmayacaktır. miyenlere kumaı utcnıdıklJrı ve talebeler müdürlerile bir-
Hir ,{eg- ilse Cumutrsi,Pazar aoa günlerin belli başlı aıevzuli.· likte ak~ama şehrimize dön-

T rından biri olmuştur. . Y 

gu··nıerinde ve bir de kadınları B L müşlerdir. unun eıidr sebebi kumaı 
mızm anane halinde güttük· için fatura iıtenmeai ibtimalice Bir tashıh ve itizar 

Susmak ve haykırmak zamanı 
Bizim en bariz lcaralcterle1imizden biri dı sükür.et ve 'kur. 

dır. Yagıaracılılc, farfaralık , on!ar bizim en bilmedijimiz s~er, 
Biz , gürültiJ etmesini bilmeyen fakat s11an ge:lirıce iÜrlemesini 
bilen insanlanz. lştı bu kütlenin efentlilili biraz da bu meziyetin· 
den yanadır . · 

Suımanın '" iağırmanın geti11i ue zamanını bilmek lazım. 
Bu ilci nİHni lıaıletitt tezahürlerini yerinde izlıar etmezsek , bizi 
profildın tetkik edenlcr medenilikle geriliği bu bakımdan nazara 
almadıjımız neticesine varırlar • 

Halbulcı bizim çolc kere umutni istirahat mahalleri ıde kavga 
eder ıibi kaouıan, ıecenin ıeç ıuatlerinde sokak ar ... lorınıfa 
nara atan lıatta tiyatıo. müıamere ve sirııma 11ibi umuma ait temaıa 
)alanlarında ôile çenesine hükmttdemeyenlerimiz mevcut . Susmak leri Pazartesi derneğinde karıı fazla fiat taleb edilemiyeco

açılacak bir büfe için küçük ğine röre elbiseyi lteodi atalyele
bir ihzarat yapılmalı ve rlade dik.erek malzeme ve işçilik 

S•ıı'alkllr Hazim jCbileal münl· 
sebetile ikinci eahlfenın beşinci all- oeua gaoaı lconaımalc, buna mukabil haykırmak ve çıalılc kopar-

"Ahi 
derdi 

evren,, civarının su 
h~lltdılmelidir. 

ÇULHA 
Arkaıı 4 Jc 

diye değerinden fazla p1ra almayı 
teminden !:aşka ne olabıl.r 7 . 

'l'evıl içın bir tutamafı olaa 
bile nihayet bir ibtikardır bada. 

1'0ULU 

tununda çıkan vo ilçlincü ıahifede rnak zamanlarımız ayrı aırıdır. Bu böglecı biline. 
devam elllrileıı yazıı.ın Hk i &atın 
araıııua (Şeri o un) dan (belireee'il·)ye Zeki Yaımurdereli 
kad.ır nı; buçuk 11lırhk bir 7azı la· Not i Bundan evvelki ( O.tmaalıcı uydurma mı idi ? ) adlı yazı· 
mamen manııyı lıozacak derecede yan . nııı 10kizin01 1atırında ki (mabzaJ kelimHi (mabııa) olarak çıltmıf ve 
lıt 1ttrQttUaıü1tllr • .Bu üç buçuk 11tır- 'k" . . . . · . - -
lık yazı GçQcQ eayfadakl mabat azı- onı ıaoı 1atırda kı ( bır ) kelımea•ndea aonra relen ( kelımı ) ıoıu 

DUi Nft&ratuıa aeçecekU. Oıllr cll~tfll f ilt •ialınf aautui•uıtıu. Ôıür tlilıria, z. Y. 
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Kültürpark 
Ycızan: F. Doruk 

Yaratıcı Tllrkluk, yaratma . 
imar kabllintioi An dolurno 
bir köşesini llımal etmeden güs 
lerlrk.en bazı kııımlamıs slblrll 
bir el atmışıtır. Şt nhe.,lz bu l!le 
aut köıılerdon bırı de lzınlrcHr. 

lıaıir, darac k snknkl rı 
gellşlgOzel evler ile bü Y n k 
kalabalık bir Şıı 1< şehrİdlr. ve 

HQyUk bir it !imamla vQcu 
dı ittirilen kUltllrperk lzmtr 
lçlo. lOkıdeo dah ı . ı\yııde bir 
llltlyaçtır . Dt>"il A d J • na n uda 
pek çok Anupn şehir! rind~ 
blle emaaUne tesadUf edllem· 
Jecek bu m 1 

uaı'Zlim eser nedir? 
Her sene lıııır entern s 

YODal fu"rtoın kurulduğu bu 
mte1ı1sese bir iki saatlık u 
lle t .., ıaıe 

amamen aolaş:lacak bntta 
iOrlHebilecek bir Yer d ğilı:r 
Eıaseo. parkı tamamen göreh~~: 
mek lçın 4-ö sa&ta llıt· 
dı T k ıyaç ver. 

r. a rlberı ort ılard . 
dilml a ınşa e. 
1 ş psraşut kulesine ~·ıkn k 
zmlr ve kültür ark 
seyrfttmeyı t P ı ku~bakışı 

emın eder. 2 '5 ba 
ıamak. merdiveni Ü"en ~ 
karsanı 1 ~ mede>n çı. z z ra asıın,,·· h man i l ~or flr za 
ne bn şY~kmez - göınnuıun öufi. 

, ama çok bU Uk 
Balla serilir. Uzakt y • bir 
mao k a şetıır. H' arşıyaka bnt 
tine rağ un gOze li 
IOr. Ağaç~en gözuı tızde kUçQ. 

arı, bulvarları lV 

~~~arı ~e bevuz\ıırlle kOl~Ur. 
r ılzı kendlsino çek 

IDak, atlamak . er uç. 
•• ılnınek ıc;illo dgüıellıtUn içi. 
kunet ruh amarlaruıızda 

• unuıd·ı bir h r 
tluıar11nız. a lrUk 

Şlındt 5o metr . . 
elimizde dlrbl e ırtıradan 
bir IHhıU Jap:ıı:a~kta hııyaU 

Kapıdan Klrerk. 
lıt ılı1oruz. ( Duben birer bi. 
ruetur ) . Asfaltta uliye 5 k.u 
llırlf1or, kabkaba Javaş Yavaş 
pav1oua glrlroruz J~~ssı df'n1>0 
ka, Jarını ıaıt ıo~ rnıt daki 
kabkıbalırın lılerta attığımız 
O d JUıomn d rı lll çılup Perili k ı e 
JOr, bir ıaman 

80 
Oşl{e Rirl 

da neoe ile çık.ıvo~:~ or~daa 
t.lr mataranın önUud Şıwdı 
ıdı1oruı; ılrelilll e tereddnt 
Um mı ? KolaJ :'· glrmıye. 
( eararengll maıar:au. buraya 
Me ite delikanlı ) derler ı 
anlatmak için b olduQuoıuıu 

uraya d, 1 . JOruı. Uıun zaıa g rı. 
d an sonra b 

rı an da çıkıya u. 
JUrtımekteo b ruz. Glllnıekten 
rulduk. artık ueyecandao Jo. 
vır. Gt llnlı . Şo rada bir gazino 

• raya oj 1 
iade kabvo içeli "' r P birer 

K h 
m .. 

a venin Yerd· 
gOle Böyleye b ıgı dinçlikle 
ıtae d0'1ru Kı'd~vanat hııbçe. 
k l ıyoruz T 

Uf arı, KllYlkl · ııvıs 
maymunlar, Rlncıı~~· ltıvşaotar, 
ceU ve en sevıını nr eo t>ğil•n 

Yırtıcı ha ı bayvıınıardır 
Jv11nıa · 

P•k losın eğlendi rıo seyri 
olmıyıcaaı lçlıı receıc cinsten 

\)rııda 
mı1oruz Ağır •Qır COk kaı. 
nuaa g11çlyoruı atış POligo. 

Bloblr •llauı 
tlunlarla oltan t 

0

1• teşlılri ,. 0 a tını 'I /\ 
ıaeıloe ne kadar u ... rk an'. 

Aı tık ıaıt llerı Yg~o ! 
berkeı gibi biı de emış, gezen 
dur. Yorul•uvuı 1~0ruınıuşuı. 
net a811uoeılndın 8

• bu cen. 
o kadar kolay dPQll~.~rılmak t,. 

ÔD&lDıQz411 fu 
lllrlae mabıuı arın nıaı teş. 

muııııun 
~ 4rkııı 3 de _ PllV. 
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Hak ve ııdnlet, amacına sey. 
yanen ve koleyc t ıtbik ve t k 
sim edllmeh.le varır 

V zn knnu ister f crt, ister 
heypt ister mec is ol sur; mu. 
bakk k ki t dvtn rtfği k6nun
l rl devl lle t rdi elele ver
rereı ... sü Oa içinde olduğu ka 
car fevkal de hallerde d bı 
kısıklık ~. prr d n ve vnptır
msdım içtim i havatını, yaşama 
kudret ve kuvvetini ve iktiRndi 
lıUo}·esinf t ııı ve kuvvetli tıir 
birlık hahnd harice karşı istik· 
ıaı ve bUtUnlOğUoll muhntıızı:ıyı 
dUşUuOr 

lşte bu gaye uğ unda vi.lze 
dilen kaaunl r; vazu kanunun, 
•hat kudret Vfl kııbili etini; ol 
gun,uituou ve vıızPtt ği k dun· 
1 rı t tbll\ edeceği rnlll tin fert 
1 rl in ekseri etin seviye de 
re.ccsin arra ve bu krınıuı· 
ları tatblktekl yun JŞ .k, sert 
(veya h~r •kisi arası) uımlle ini 
bu ka unların 01gunluk ve ı;~ 
vi~oye uygur.ı uğunu göstermesi 
bakımı doo d•ı ayrıca bir kıy
met if de eder. 

'l' b i ve sUkün içinde ve 
bir h rp srtre ve tehlikesi gös 
termey n ı manlarda bir mü 
tatabbibin elir:1e dUşen blisla 
mo m küs zl ı kzoklar çizen 
derece seyri gibi onorm ıl iniş 
cıkışl r gösteren kanurıldr ~ 
vazıı; 0 milletin r nunu nnlaya. 
mo.m ş olmasına veya takip et. 
ti~\ ıktis di sosyııl ves ire si 
yaseth l mtıataknr bl 
vamıımı b • r bole ko 

/.. Çafuk JPi,İşen hadi.;;el~;\. 
. karşısrnda hukuk ; olduğu ırrde 

duramaz . Herştq gibi o da lu 
ola.11/ara U1Jmağa ve bu olaglan 

ı 

vnzıı kanunun bu yo'dnki mev 
zu2tırı~ sertliği milli şuma sa 
hfp v hn ever bir rr fl!A 1 ırı di 
mağıada en yuınuş1k bir olry 
gibi yer bulur; ve lıu &ill'.lı>a 

kanunlaştırmağ r mecburdur .. varma yolunu kı~uıtır ~olııylaş 
. Durmaualım du ursak düşeriz ) tın· fl'rtten va kitlenin bir 
\... .. . ...:1 kısımoden .nnl, kıın, car:ıını bil 
ği ve b r yopıl· n bir mektebe ttın Oğllıı rmıh ,f :r. c:ı uğruP: 

mukabil bir h pi nn nin ken· fod tı tıaztr olmtsı ıst ra tıili~ 
dlliğiad 0 kqıı.rndığım) neticesi v: cııbeders_e bu I~ 1 hlllüa bır 
ne varmış o m sı biz kültürel mı lı>te tc>şmıl efillır. 

mesaiııiu verimli mubasalııs.ouı 1 Hıırbe girmiş ve girmemiş 
nurlu ışıklarını hududu milli 1 miıletlı>rin eski vc1 y(lni durum· 
l\'9risiade yaşayan her ferdin larım tetkik edeı ker:: Keı:d! 
dlmıığıon kııdıır uz •hlmıısı ·ca· f devletinin ve ınillotirin kanun 
bı:.ıttl~ioi t~bı:ıruz ettırmektedir. ı hmı11 lı!lk ızhk dlyrn. k m_rlbu 

Dlm:ığ se iye~ı vüksellllmiş ! atında vP meclis kflr~Ulcrınden 
bır milletin silk ıla zam"nlarında b ğırıp devletin ynrııme yolla
olduğu kadar r~vkal:lde h'lller- rını örılevenlerio bııgiin millet 
de dahi mitli şu ıru dıt bir lMJui n sıl bir f Jakote sOrük
noksanlık gösterın jcceğl gibi led:klerif!i ve ber şe~·e laf ol 
milletle f rdin y kdiğcrlerloe sun v~y ılı ut hırs veya şahsi 

tam gClveni olduklarıoı ve bu gaye ağrurı<lı:ı b ({ır·p itiraz e· 
gibi hallerrte ~iddetli ve cezri derJcriu bugtln b•şkıı milletler 
usullerin tutbıkl kuı\ı~mda fer- hHo~ıııa aç kııldı<frırı ve esır 

dia d1ba ~nerjik ve lstenilen gibi Çdlaştinlclıkl rı ve hatta 

f d k .~ 1 A- ğ b b vatmları ıçiu ö~J ı ğı ıırzu et-e ıı <ır 16 1 ytıpwıı a vıır u-
1 O l·ıı ti ı<. meyen vıJ kıınun kendisinden 
unınası ın ,e 11 yEışamıı 6a 
hıık kazanmağl i tidodmı (lös vatıına için çurp. nk öhnfği 
terir. b lstedigi baldt.ı y ~ ıın: gı wıl'e- I 

Dlln başlayıp Avrup~ya ı tın fe!ılk-atiuo tı •c H t:!den z.ı 
mü o hasır gibi goı Un ürken düu· valhlamı; çarp şua mılletletln 
yııya yayılan h rplakı mıHetle ölüm tıte~lerl ısllı d:-ı Iiasıl can 
· h t 1 h verdıklerınl hergün ı~ıtıyoruz 

rın arp an evve ve arp es 
uasındukı milbiaı müdevvenatını 
kısnc:ı gözden g._,çıri.sek ilerde 
daha ly1 yaş mak ve hilkwet. 
mek lçın bıızı mil.etler birer 
lokma ile Uilı: ı ederek uzun 

Yaşaıntık lı ıkkıodıın mah· 
rUru eaUon kal J.erımız bir bir 
ilk halinde kuvv•» ve kudr. t'e 

.... 11 ş uluomasına vt-yabut 

..... ı ·<ılın rubunda b zama.adanberi iktisadı wezlı~p 
nunuu u vazn ki! uawı allrnda. ne zor.u hazııiık· 

çarp.:ırak .zulın , huksızlıg1 ve 
lıstlıa t~mellerı..ıe k1:1rı;ıı n::ısıı 

Türk Cuwbnrt~r.;ll ll <1l>gl rmu:ı!ltt 
kanun vaznnrn ve kuvvetli gö 1 
runen ve ou~lt ı<?u lı.ıı:eketLriıe 
a.vol tun, aynı h.u vVelle aınıwa 
vu.ıocoya .D.ıHtur çarpacaktır 

P t• mUaevvenntır•a bir antl-
a ı ve aksGlunıeıı hır yap:ıklan ve buııtnmun aa 

dcıaıet d . n uyanmasına e eceğı tabiidir mu~ter~k aü~nı Ll bır pıırça 
O mesl:le lıakk · dana hırpalar Umıdıt~ wıııtıtıu 

Miııi lıuctuduınuz ıçlnde ) 'iı'a 

y cıiur mi L :;il uıa ::ıalııp vutau· 
Yllksek ve olgun ~~da ÇOb. 1 öz maluıı. ba~kalBuna bıdi. t}I;). 

lllahas lıısı olması l" mıığlarm aeı vermeyi kabul etll~t ve iki 
v~ il •ızımğe!en sever o1duKluırnı goı.termı:;;;tır. mı c.s slı•ra duy sıııı l gıoı kı:..a oır zumun içlncJe 
1 u anou \ e Hutim dUaya b uaa şahittır. •ınanın icaplarının 

1
, t.ıUtOu muı ve cı;ııın kualın enı 

cawı bulunan bi k ntıyaçlarını rkde uidul?unu v e kanıl 
fikir hukukıı . ta~bikıınuı:ı · bir buuları ıstectığı Vti dil~llliıl ~e· 
dan başı elleri ara bakımın. K.llae tasJrrut tıekkınıt maHA 
ueun uzun dU sına nlınörak k l.ı 

Tuık; lıub.uJ.rnnu do t,u 
olayları Kt.waı nıliıl vaıh~ınua 

iyi Obkülen k ılplar l!aıınae 

kanuolaştmyoı Yuıüııecek n.ılş· Lir nıevzud ŞUnaıme2e değer uıwaımııu u ut tdilınış olması 
ur. vı.uh1'.1au tch,ıA.tıye dll~eo n.iı· kul yoUı:ıraa f,u.t:ct:g ınız hem 

Cinayetler ı li relerini ın uıallılwası Ça· i~t e.ıu ı.> } uK. l.Hr uJguıılulUu 
arııyun bi ,.. ı · 1 • h dl ı l ı sel!eler bapı h r o. mın uzun uU a ıı;e ı,r u yıarıa t:ıı U/· 

lar Qz"'rlncı ı. anelerde mahpus- .gua şek ı uuırnk KaUuı cthkıerı 
h1rde· ~(Mil 0 Ytptıaı ıccelernt:- ve bu sure ıe llukukuu unvıı .. ıtı 
d "' crunıer· E eser ınah\ukı · n acınmağa lHrhkle yUr dUgucu bo::..erruek 
desh;ıtn ozaı IHdır. Cnların u baıumrnaııu kıyıLel ı . .ıde etmez 
lalahından ması h&pistı nelerin mı? ıstıkıaı ve IJUlünıüRUn mu 
t l ııy <te b . 
ep erden b 1 u ışe ınek~ n rııznsı teaoırıerı ou" .. uuilldükı·e aş aoııık 1:1 }' 

seter karşıliiıı.ıa.ı taımız ıwtıo 

telıl:ımızua tırıı,uı vulı~ıw.zla 

nazır bır wıııeıı ı tvw ııırı, uır 

er gibı c:lımdi~ lıah.ılyuruz. mil· 
letın bırblri'.!t, d.ıvletıne: dev 
letin mlllctınu bo.venı i.>ugUnuu 
dUnya hadıseh rı kar~ısıIHlı:ı ~n 

bıışta gelen du, gıdır. 

zıwgeldı. iyi gördU~!luu ılınrnt edileu 

ş EHTR HABERLE Rl-
Pulataııede b·ır Açılan daimini ı:ı::ıem:.ncıır.ı.ıüc:::<mt::;ıe=n:ııııı:alliB~~l llililld~ıtz....uı~l&ZSI 

Han Kara 

k e e iye mec isi 0 Pan ya 1 a z a ı ı ğ ı 
I Pi Ocak 1 Nisan 942 gününde rıhisarl Şe:.hrimiz y<t.rh mallar 

do Qldukç ar idııresi, Pu atane 
a . • genı b · p-.ızarı memurlarından Şi!v 

ş ettırecektır. e Ir kapJo in- k t Karad~nizin Samsun 
Anb rlanoı k r j• f 

larııtından . . Oııe köylu yer ı ma ıar pazarına ter ı-
evv(;ı~ bur Y~n::rılen tUtilııler an tayin eddmt:.si üzerine 
Yene ve t 1 

10acak \e ,,.... · vilayet daimi encümen aza 
!lt ıd n ..... u;:ı. l - f . d f 

adiyea toplanması gereken 

belediye meclisir d çoğunluk 

olamadıgından, topJaob bu 
güne bırakılmıştır. meclis 
bu gün çoğunluk olsun olma· 

llaklcdllec kr . sonra un bara ıgı vazı esm en istı a e.t· 
kııpa010 buh ~~ Şitndiye kadar nıiş ve yerine yedekh:n Ak- sın içtima yapabıleccktir. 
'f'&lıırda lütün 1 aması, fena ha. Çaaba t U. Meclis azası Hasan 
ili t k' ndlıllm .· K b eş ıı crJıyord esıne mı:. azancı alınmıştı.-. 
oyoıt h. u. eu su H 

olııcıktır ır ilıtıyııç kar~ıı retle ukuk hakimliği 
ı · v anmış v· 
o~ıat ı . . ilil)ellmfa bukuk bı!kimli· 

ibiş olan k ş 1 kelıoe ibate dl ğıue ~ıvtıs bukuk hllklwı Hilmi 
IQoıtr<ıe b 'P•aın lnşasıııa e b 

1
• 1 Ozkıuıcı nukle::.ı tııl ın edilmışt.r. 

•tlııuııcattır u. Mumailes b Yııkındı:ı şebıimiıt:ı 
· &i1erek vıızifı.:sioe başlayacaktır. 

Hayvan yoklaması 
Akçırnbat ( Hususi) - Hay-

vao sayım yoklama zı:ımanı yak· 

laşhğmden kııznruız malmüdUr. 

lOğüoce gereken tedbirlerin a· 

lıodığı memnunlukla öğrenil· 
mişllr. 

.c- uusıtpe, uazıpoşa ( t:Josttpe lçahvtsinde J 

1917 senesinde tiyatroya 
intisab d en san'atkar Hazım 
4 t,isan 1942 günunde bü · 
yük san'at merhalesini aş· 
mış bulunuyor, 

S&n'at hayatında, yirmi 
beş yıllık büyük merhaleyi 
aşmak bir feragat ve feda· 
kathk işidir. Bilhassa cemi 
yet Vç muhit telakkılerioin 

müe~sıf tesirleri altında ve 
bin bir kötü şerait içerisin· 
de yürütülen tiyatro san'a· 
tınm vefakar evJatfarJDI bi
rer 11 fedakar,, diye tavsif 
etmek elbette yerinde olur. 

Ebedi Şefin şehir tiyat
rosu "'an'ntkarlarma köşk

lerinde verdikleri bir 7.İya · 
fet s. ·a~ında, lıazır bulunan 
bazı mubus ve v kille1e söy 
ledi~i sôzlerde bu hüküm 
sar:.h,den febaruz eder: 

''Arkadaşlar; hepiniz 
meb'us .. Hepiniz vekil ve 
hatta Refaicumbur olabilir· 
siniı.. Fakat hiç biriniz sa.n'
atkar oimazsrnız. Büyük bir 
feragat Vt~ fedakarlık isti
yen sa1 'atı ve san'atın öz 
evlatlarını seviniz.,, 

işte san'atm öz evlatla
rından biri olan HaHmı, fe. 
ragat ve fedakarJığınm mfi · 
kafatı ol rak mes'ut jubile. 
sini idrnk etmiş görüyoruz. 

Hazı n bize kendi <iilite: 

"3Eı de san'at aşlunı u 
ya:-; dıra•: şey ( Karagöz ) 
hevesidir,, diyor. Biz!:ıe, 
(Karagöz) ü onun kanında 
mevcut aşkı körükliyen bir 
vasıta olarak k;;.buf ediyo. 
ruz. Çünkü san'at aşkını Ha· 
zımda yeşerten kanındaki 
cevherdi ve çünkü Hazım 
san'at aşkını babadan ve 
dededen i:evarüs elmİ§tİ. 

Babası Cazim bey (mü 
2ikai hümayun) da solfej 
hocası, dedesi de Abdülazi. 
zin (Müıikai humayun) daki 
tiyatro kısmının reisi idi. 
Biri tiyatro biri de müzik 

Ark111 sahife 3 de 



Veniyol Sayfa~ 
L 

Şiirler 

Köy ve Senir (~iiE::3.E:i: ~!i<-2-~. L~Ô=-~-) 
Nu ret KÖYMEN 

Tem,.lidir könl d ., r l/ll un • 
Bagl nıaqıı ş fıir ku d • 
H k" I un • 

ep oy rı b 'rf. İrine 
MemleketiJnizin en iyi yem otlarından: 

Eldn g•t b 
v" 111

"% ol orırlığa • 
l'\Oq dü • h" ' ,mPsın ç darlr~a ; 
Bır sarı'at k h •. ur erbı ıne ; KORUNGA 
Selıir o sun k" " d 01/1' o er , 
St-lıi ı, 9; 0-, " d . 
ı-· gor r , 
n."/" 0 u g l ın fire k nuk . 

Ş" ird kur koy ü h n , 
Koylugiı Je s "e t 111 
/(," . 

oy 0 za11ır n k.almtız d uk 

Buna bazı yFrlerde "Goı i1ngeo,, veya ''Ko
rınga,, da derler. Yonca g bi vah nımızın yerli
s· d' r Baş~a milletler bu yem ob:n u da Tt:rkler
den öğrendı er ve kıymetinı anlayarak çoğa.lttı

Y orıca {:ibi korunga da yalnız bol ve kuv
vetli bir yem vermekle kalmaz, çok derinlere 
!<-adar inip giden köklerile yetiştiği toprağı gev
şetir. Oralardan aldığı toprak cevheriyle hem 
bol ve kuvvetli ot verir hem de yüze yakın a
lon köklerini çcğaltır, kuvvetlendirir. Havadan 
da ktwvet alarak toprağa verir. 

·Ko11de lciz m köq merke. i. 
OrcJ ı dog- u . B n nı _, , 

al sun köylü ne lci ıms ı . 

ar. Mem k .. tım : zin kıraç. çok kireçli ve çakıl
ıca y rlerinde kendı ~endi ıe çok yetişir. Yap
rakları yoncaya benzemez, fiğe benzer. 

Kö - h yu I nı bağ nr yol r ; 
Yolla, -Ç U P ın guçlu kol ar . 

ok yar lor , sen azımsa . 

Köge lıizrn,.t ıelıre g rek 
f(" I ' og 0 ac le unda örnek . 

Atletlerimiz döudüler 
İ.' ônu koşusuna ış i ak 

etmek uzre J8 atletten ib 
aret kafile bıf!ı cı'1klerm 
yapılacağı e~kışeh;re vakttn
de varamarmş ve sa ıı rıda 
kı koşulara k t anmıştır. 

Çiçekleri yenca çiçekit rind n büyükçedir, 
koyuca p nbe renklidir, üzerlerinde kırmızı renk
te damarları vardır. 

B zim memleketimizde bu ot, doğu vilayet
lerinae sevilerek ekilir, asıl çokça ekildiği ver 
Erzincandır, buralar çiftçiliğine bu otun pek bü
yük faydası dokunmaktadır. 

Bu yem otu bir çok bakımlardan yoııcc:.dan 
da daha değerlidır. Nesela yonc nın beğenmediği 
fakır, ço~ kir~çli, taşh, çakıllıca yerlerde pek 
gtizel yetişir. Kuraklara y o n c a d a n da
ha çok dayanır. Su verilebilirse onu da inı..ar 
etmez, bol bol ot verir. Yonca gibi tohumu bir 
yıl ekiidı mi en az 5 6 yıl yaşar ve sulanan yer
lerde her yıi bahardan güLe kadar 3-4 kerre 
biçihr. Yetiştiği yerin havasına suyuna ve top
ragın kuvvetine göre bir yılda bir dekar ( bin 
metre murabbaı, eni boyu aşağı } ukatı kırk ü
çer adım olan yeni aönüm ) den iki bin kilo ka
dar yeşil ot verır. Bunun da yeşili samanftan 

Boz•ılduktan sonra toprağ: derinlere kadar 
sarmış olan kökleri toprakta kalır, çürür: bu çü. 
rüntü toprağı çok kuvvetlendirir. çok derinlere 
kadar yumuşatıp. çürüntu ile de karıştığından 
bundan sonra geleeek mahsul köklerinin hem 
derielere inmesini, hem de yay•J111asını kolay
laştırır. 

Samsu da yap an i"onu 
koşumu .u k zanan takı 
mım z. Kaı•deniz v pwıle 
e vvelkı gun donn uştw. 

GEnçtenmızı muvaffa 
kıyetı rınden dturu teonk 
ederız. 

Hazım, sanatinın yiı mi
beş yılını ıdrak etti 

B şiar ft 2 de 

Haıım1n lazımı 

Yonca gibi bunun da üç sene biçildiği sı· 
rada doğrudan doğruya havadan alarak ve bo
zulduktan sonra çürüyen kökleriyle toprağa ver
diği kuvveti gübre ile vermek istersek dekar 
başına 50-60 araba iyi çiftlik gübresi lazımdır. 

Korunga hangi toprakJarda y~tişir ? 

f 
ga)rl 

mu arıkı olcon Vaıfı R za 
ıçln dıyor lu : 

''H , badan oguıa ıntıkal 
eden san'at kuaruı; baba 
ve buyük abadan b sonra, 

er_ ıkıs nden de Bt:rmaye 

altı yedı, kurusu ise 12-15 kerre daha kuvtretli 
dir. Yaşı her cins hayvaı a verilebihr. Bu ot, 
yoncanın bazan yaptıiı gıbı hayv a11lann karnını 
şışırmez. Hele beygırler ıçin yaşı çok iyi bir 

Yoncanın beğenmediği zayıf, kireçli, taşlı 
molozlu topraklarda korunga yetiştirilebilir, ve 

böyle topraklardan bu cinsten hiç bir bitkinin 
ver emiyeceği kadar ot verir, yüzünde bir iki 
karış toprağı ve bunun altında taş ve kayalar 
bulunan kıraç yt:rlerde bile korunganın yetiştiği 
ve ekildiğıoin ertesi yılında dekardan bir biçim· 
de bin kilo yaş ot verdiği denenmiştir. 

Daha iyi ve kuvvetli olan topraklara eki
lirse daha fazla, hele sulanan yerlerde bir yazın 
birkaç defa biçilerek yoncaya yakın ot verir. 

şeb olan u ıkı kanla t 
k b" er 

ı ını tamam ıyan Hazımda 

yemdır. 

Kültür Park eibt. t le bu et:. v her asii ola 
rak beaırecektı - Ba~lu aft 2 de - -

!alarak Hazım.ın ıahsında youlıırı v r. Her bHi ayrı bir 
belıruıiştı • Aktor 0 an bu l rzı ı·ıııiıı, uUınunesı: Te· 
yük babadan aktorliı&ü, llUİ· ker te er tetkıke ş y .. u b"nıı· 
zııyen olan babadan da mu- l r 1 Şurada.in Çtşmedt::r.ı bir su 
zık ıan'atı bu vücutta f bz lç lill ! Fdkat auruuuz, bu çeş· 

l meye ıyl ll .. kahm, m~~bur Tü, k. 
V.!rmıı, a aba dığine dal bu. .;ıuıcıliğıoıo n k.lı o arak ifli-
dak sarmııtar. ,, b r edebllt ccğı bir eser bu . 

İnkılap 'f urlnyuinde san' lşle bır go.un . havuz de· 
at ıntulaoı içirı yııl rca a· e e oı iın varwı} or önilııe 
ia sallı an bu l . p 1::.u A. uuıutı ortıısırıda s z 

Y urk çocugu- ı ı Y~ o oturın sıııa 1uoııs.us 
:un gt'ç nlerde radyod d n. Lır y Vdr. Etr ( sı:ı_yı ellere 

tdıgımiz şu küçük ttJn.ibi l t.tısuı:; ve a flleatır şekııode. 
ile büyük mana taşıyor: uu uo z ılt.u~.--...... u le::.s 

''K k d s bası ve mllkel t>f bir ku.üp .. uagoze o a ar m I.! ra.k • ~ yıp döıtruıokt~o ıe gez 
lıi ıardmı kı s yrı ıçıa ınekteı:ı )'Utulduk ır r b.:sik.· 

k ç bır miıoasıp fırsatı l t t1 ıp ( PJ k.la bisıkletçi 
•çırınıycrdum. Mah ... H mız otı~ıuı 1 d tıı v rdır. ) Pu üz 

de '-ta - h 1 - 1 sQz sr lla pulun tı r tu ıırını . gı, a ayıgı o an z .. n· bl d 1 ,. b. Klll _ r ua a g z ım. 
..- Çocuklarına sıgınarak ç çekler ahtı"'* b ki 
"''' " • • ıır. \'• r, an or, 
6 _ •2oz seyr .ne gıdı yor, g zet~ kuLul rı şu ve bu lesi 
h it lldıklerimı uşaks z ve sullle kUlll\rp rk 'fürklyenin 
•layıksız fikir komşu ço her z uıırn ıfttbar edect:ği çok 

tUld,1111 t k d d mu zL ın bır t:s i ır, a e rar € yor um 
San' b·· . :' Onu l' rata l rı hürmetle 

aii at hayatının uyu4 anıuken guzel 'fnbzouuo da 
ld llilıı ıaadetle ıorak edfn böyıe bır vurlığa sabip olması 
111 

talııt •aıı'atkarı ve m'"D · nı htme oıdea geri kalmıyac!l-
le ~ olduau cem)yelİ ScVİDÇ l 4tW 

'1tlularız. A. A. Fahri Doruk 

Elektrik Şirketinin senelik toplantısı 
- Baştarafı birde - 1 bonelerlnlo artmlması bakımm· 

1 
• dan mevcut irnkılolar ve mev· 

ğuadaıı bahsllcl :.ıtı,Yeli u~u~l.Yt3 zuat çerçlvesi ıç·ode yap lması· 
namına teş ,k.\Ur eltlgioı bıldlr· 011 çalışııaceğıoı bildlrmlşlir. 
mlştlr~ • B arada, heyeti umumiye 

Hıssedarlıı.dan Kemal Ke ı ut" d N1fiı ve Ticuret 
r ·. k t bvOIDlill sayısınl top 0 1 ıo 81 

tlı, şır t. o a biltı n Vekaletlerini temsil eden şirke 
t l· üzr~ aıua uazı 

u ırına~ "' ' " Un komiseri Şükrü Uyguı'da 
pahalı olduğu şu sıradtı vatan· . r .. d 
dıı.,ları ıarardao vıkaye için şir söz alarak; şırk~l mec ısı . a 
kelı~ e:.kideo olduğu gıbi tak resinin ve şirket. mOdllrQoUa 
sıtıe d hiıı tesh,at yııpınasıoıo itti ieuElık me~aıı::iı..in haklka 
fa}da!ı ol cıığındaa buaua mev tt>n şirketin ve ammeıDio men· 
cut imkil.cılıtr dahilinde yt1pıima- r .. atleı l bakımand:uı çok alakalı 
sıaı temeuuı ettiğlol bUdırmlşlir. bir i.,iüıde devam ~tllğine, zıı-

Hayett umumiye reisi Ali man ıamno yııptlğı murakabe 
Hız 1• ı~ıl; filh11kika dUoya buh lE>r netlc,ııl'll şatıit oldu~uo u ve 
rıtnınm dogurougu z•>tluKiar bu cltıetteo t ıkdlre l&yık gör
ıçı"de şırket ıdıtrt:sini ele ul dOğUnü bildirmiş ve heyeti u 
dıklısrt gOndenberi şırkdin mali muıniye rt>lsı tarııfmd~o leşek 
v~ziyetıoıo lslllhı Uzeriode tıer k.nrıe muk.ol>ele edU~ıştır 
tUrlil tedbirlerın :ılıodığıoı ve lttifıtkla kabul edıleo şirket 
bu tedt>ırı~r sayt;slnde ştrk.etiu mec isi ıdare rııporu l\e b'iloço 
nor ual z'lmaolardıı, senede dört ve kSr ve z rar besaplıırınden 
b ş bicı liradan fazla olan zara- sonra yenl mrclist idarenin ln· 
rıom gt-Ç 0 seoa ik.i bio küsur tlhabı yapıltmş ve oçık reyle ve 
lira}a dilşllrüldOğilnO ve bu se ittifakla All Hiza Jşıl, hUsejln 
oe, allı bin kU Ur lir.ı kilr te çuli:ıa, H:tmdl L>ursun, K~~al 
mio eyıuataıol ve blauenaleyb, '-fotip, M 1hınut Sunar yeoıaen 
heyelı umu :nlyeıılo meclisi ida l1tıre ml•cli~i ıızalıklr.rma ve 
10 b kkında gö~terdiklerı t'e· Atıf Sıırunan MUrakıplığe BE'Ç~l-
veccU.nlen dola91 blh'lukabele rrıı"llerdir S çloliyl mUteakıp 
ıtrzı t şekkür ettıklerinl dıthlli v ı ın c'i~i l1nreye bışımlar 
ksısal!u şıra.~t mevıuuna dahil dHl;}~erek sıunlml bir ~:ı'·.a lçio
olmanıakla beraber iirkelio ı de toplaotı11 ıoo verilmışUr. 

Nişan töreni 
Akçdsbat ( Husutıi) - Ka· 

zamız k1tymaksmı Cemil Polat-
soy'uo nişan meru.lml dolayı .. 
sile 28--3-912 CumartPsl ge. 
cesi Yeşllyurd otelinde bir zl
yafet verilmiştir. 

Merasimde sayın Va imiz 
Naci Kıcımso, Mektupcu, emol· 

yet mfldflrU, maiyet memurları, 

kazıımızdaa askerlik Ş Reisi, 

tıakiiD, mUd1elumurnl. belediye 
reisi, halk partisi reisi sorgu 

baklml, Jlnd:ırwa komutanı. 

maarif memuru, gdzlci b1şöğ 

retmen, Uiccul3r ve b<izı mı. 

safirler bulunmuşlardır. 

YENİYOL 
Haftada iki defa çıkar 

Siyasi Gazete 

1Jasıldı2ı yer : Trabzoa 
Yeniyol matbaası 

Uınıımt neı iyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulakıızoğlu 

Fiati 4 kuruştur. 

Reami ilanların aatm ı 

5 kuruıtur 
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Baı tarafı 1 de 
durmaktı da ödevlidir. 

Ekmek, üı; aydanberi vesika 
ile . ve muayyen mikdarlardıı tevzi 
edılmekdedir. Bu tahdit tedbirine 
karşı belireıı ve üzerinde durul· 
ınaya de~er bir tek göriişe şahit 
ol.makdayız. O da tayin olur.qo 
mık.darlardan fazla, ekmek tc:lımki 
,areleriae baş vurmanın ııadeca 
p~ra ile elı:mek alı lak ~ibi basit 
bır maaada tefsir ve nıubakeme 
e~ilmelı:de f\lmuıdır. Halbuki ha· 
41111 ve lıakikat b ·· - -u gorıışua ta. 
maman tera yüıüdür. Çünkü 
tahdit edileıa ekm~tin miktarıd1r. 
Yordumuzda IDeveut bir hububat 
ıtoku ve bu ıtoltla yeni sene 
•ılııulüııe lı:ıdar beslenmesi la
ıımgeleıı bir millet vardır B -

1 . ugun 
~erı. ~ekdo elaıı elı:mclı: mıkdarı 

u ıkı kemiyetin b' b" . . b . ır ırıne ol n 
Dil etı .. · d 
O uzerın. on he11plenmışhr. 

f 
halde, tayııa edilen mik.tarcian 

ula e k m e k 1 k 
yeıııelı: diğ b' a GIB veya 
b k er ır vatandaşı aç 
~~a .. ıaak. demektir. Böyle bir 
duıuace ile hareket •d . 

· '-· ... en ınsaa, 
ayıı aıubete kend' .. d . ~mm e uğ 
rayabılecetiııi he.aba ,_ t 1 ..ı ,., illa luır. 

_Milli davaları u~ruııda mab. 
ruııııyetleriu ea katın l'I . 
ıeverelı: katlan er ı erı ne 
· ı · . ınaı:ııa, yiizleree 

•111 ıuı ver~it bir millet" s-
heaiz buıiiı:ılr:ü h ız ""up. 

uıur ve 1- ı. -
ınuzu d b u1:1.urıu. 
bulun •lı:d u feragati mize borçlu 

t 
ıaa ayız, Türk milletine 

va ıu ve mill t d .. . e avalıunda Örnelı: 
ıoıterılecek tek m·ıı t . 
4· 'd· . ı • yıne ken. 

111 ır. Ba11t gihi .... 
. . d goruaen ekmek 
ıııne e bu f 
bakmak l ' e.drıııat zaviycsiadeıa 

, azım ır. 

" Elı:•elr: iatiblikiı:ıiıa tabd' d' . 
•tutan ıamiUer h lr:k. ı ııaı 

bir filtre va b'I • ında ıalim 
ra ı nıek. . . k 

r•tılu ıaahluk.l ıçıa öti 
riadra ve 111 "dar~n yıkıcı telltinle. 

ı e•eıı gel b' 
ı:orlıyııııadın . e11 ıslt.rin 
•11lı:t1!z m ~ıy~de hadiaeleriıı 

' a,.JIJsız h 
tetkik te ıauh lr: çe rderıni 
ııtarıare\tlr. Tü La ~·.• eluıelt bir 

rıı: ııtıkhaı· · 
rıaıDı aatlıııı k. . . ııııı ya. 
alıamalı:da o~ ıçıa, hülr:Gaıetce 
~ütlln tedbi ı ·~ lı:üçük, büyülr: 

r erııa iıab t• 
rııhıtua koru e ıııe, do~. 

. ' yucu ve L 
rollıruıo •anı· . llUtlerıcı 

ımıyetle in L 
tedbirlerin lab ·ı anaııııı;;, bu 

•ı etr"· yet •e külfetle ı.,ı mabrumi 
L re ıeverek L 1 ınaıı: Ye onların Yiir- - ıLat •D· 

lıııraayı bir vataıı burlıııtüııe ça. 
icıabeder. C>rcu bilıııık 

Dava pıra ilı alt 
clnuı dıQU y it lllelt tedaı ilti 
eUiğiaı gibi b~ •rıda da iıah 
•a te bir lllİll' L 

11 
lllilti lr:oruıı. 

EL . 1 ıı;urtıl d 
11.•etıın b .. a ~' Uııudır. 

rııa •~Yeli. 1c.:;.t~ıycr iddiıla. 
tıkamalıyız. Eknı,' . lculak.larıınn:ı 
verildi iddi111ll it tıııı başltaıııa 
.inlet teşkilat at arşı iıe bütüa 
'b ı elt b' 

•ı azı halinded' ır dillleıne 

L 

İIOn Müşterilerimizin --~• 
NAZARI DİKKATİNE 1 Sulh hukuk bııklmllğlndeo : 

Ofun %isino kögiinden 
mü/ti oğullarından Ahmet 
oğlu Mehmet "e Hasan oğ
lu Eggüp Vt! Yusuf karısı 
ha.va ve ismail kızı ultun 

'Vekilleri salih erba.IJ ile mücl 
dialeyh ayni köyden yesir 
oğlu flziz ve ismail ve mü/
ti oğla Recep ve ömer oğlu 
mehmet aralarında cari a
razige müdahale d,;ıvası hak· 
kında yapılmakta olan mu· 
hakeme~e mü.ddeialeghimde11 
muharrem oğlu recebin ma· 
halli ikameti meçhul bulan· 
duğu davetiyesi zirine 'Veri· 
len şerhden anlaşılmış ve 
sebkeden müddeiler vekili
nin talebi veçhile H U.M.K. 
TOi inci maddesine göre 

1 Bilhassa sayın baş vekilimizin ekimini emir 1 
I Buyurdukları I· 
1 PATATES MISIR FASULYA 1 
fi Ve emsali yaz ve kış mahsulleri üzerinde geçen seneler bizzat 1 
(\\1 yaptığıı.ıız tecrübelerle gördiğiniz yüksek devaınii ve emsalsiz 1 

UZVİ ve KiMYEVİ GüaRELERIMiZI 

mumaileyh recebe.ilanen teb· 
liğat icrasın~ karar fJerile· 
relc muhakemenin 15-4-~42 
çarşamba günü St,tat on bire 

Satışa çıkardığımızi m'işterilerimize arz eyleriz. Elimizde bu sene az mikter. ~ 
da gübre bulunması b.asebiyle bu husus müşterilerimizin gübresiz kalmamaları ~ 

~ için vaktinde gübrelerini almalarını kendileı ine bildirmeği luzumlu addeyleriz. il 
1 satış yeri = Kitabi Hamdi ve Mahtumları ,,I 
~~!NfA~~ Uzuns<)kak Trabzon ~~ 

bırakılmış olduğundan mez- y dd 1 Elektirik Sirketinin hisse senetleri 
kür günde müddeialeyh re- ur aş , 
cebin biz.zgt t1egahut usulü- • Belediye tarafından satınahnacak 
ne tevfikan müsaddak bir d k 
'Dele.il gö'ndermesi aksi tak- Patat·ıs ı· Belediye Riyasetinden : 
dird h kk Trabzon Eiektrilc Türk Anon'm Şirketine ait hisse e a ındaki muhake. 
menin gıyaben yapılacağı senet/erir.in 19:/ 1 mali yılı bltinçosunda taşıdığı 332 
tebliğ makamına kaim ol- un utma kuruş kıymetleri üzerinden 45 gün müddetle belediyemiı 
mak " ·ı namına satın alınması takarrur etmiştir, uzre ı cin olunur. 

-----::::.:.....:.:.:::.::.:..:_ __ ....:..___________ Ellerinde hrı şirkete ait hisse senedi bulunanlar 9 

N •• f h t d Mart 1942 tarihinden itibaren 22 Nisan 1942 tünü ak"' 
U US üviye CÜZ anı şamına kadar b:ılundukları yulerdeki Türkiye İş Ban· 

kası şubesine maracaatla hamil o/darları hisse senetle· 

1 1 h kk d rinin işbu bedel üzerinden tutarlarını almaiart. o mayan ar a 1 n a ~ Ve bu müidetin hitamından SOTlra belediyece satın 
l almma işine nihayet verileceği iları olunur. 9 - 10 

..,.:.aı-..:-.,....,-~..._:_ı,_...__..._ ___ -- - ~ ......... ____ .. __ . __ . 
---t--- ·' ... • • - ·--...........-:----- - ' • Belediye Reisliğinden : (~ 

Nüfus hüviyet cüıdanı olmıga1tlar Mart ayı ıçın \ y • 
1 muteber olmak üzere nüfus idaresinden aldıkları mura- ! en 1 yo 

caat k • • l ı agıt arı üzerine mart ekmek kartlarını almışlardı. 

1 
Nisan ekmek kartları için bu otsikaların hükmü 

0 ~adığıudan nü/as hüfJiyet cüzdanlarını nisan ayı ek-
me kartlarını dağıtma tününe kadar alamiyanlar Mart t 
ayı içi l 

_/ı n a mış oldukları muracaat vesikalarını tekrar 
;u us idaresine getirerek henüz nü/us hüviyet ciizdan- ası 
Barını almamış olduklarına dair viıe eıtirmeleri lazımdır. 

u fJi zeg' 
ol l ı yaptırmamış 'Ve nüfus cüzdan.larını almamış 
olan ara nisan ayı için ekmek le.artı verilmigeceği ilan 

umu. 4 4 ""=--- -

Ücretli muvakkat 
memur alınacak 

Doğu Türkiyenin En Ucuz 

BASIMEVl 

raıı olınılıdı ır. Herkes bakltnı 
r Va he k a 

razı olduğu ıüıı r " baklcıııı 

T robzon p· T T .. d.. 1 ·· .. .. d . . . . mu ur ugun en . 
üıere ~ Açılacak. kursta ayrıca muhaberede belletilmek 
kot .rne rısabaka ile orta mektı:p mezunu , ücretli mu11ak

/nrır alınacaktır. 

Bütün doğu Vilôyetlerine en ucuı 

fiatlarla her türlü evrakı matbua 

tabeder. Ve en kısa bir zaman

da yetiştirir. Doğunun en büyük 

ıia• taıııa111e11 it lL halcıızlıltlar cır. 
a ucıılttırl.. 

- lhıarı G ~it k. B u , ın 

oztepenin 

Eksikleri 
8aştarafı l d y , e 

' .. aza adını att • 
2unleriu en t b'- ıgırnız ~u 
B a ıı 'lh oztepe ıne · . ı nnıı . sıresı v ' 
•1111 çok basit e Dlesire. 
ekıiklerinin ve külfetsiz 
dır. tenıaınJanınası-

Ötedenber' 
il2ilendig· · . 

1 Yakın, Yelrın 
ınıız bu k 

zonuınuı · · onu Trab 
bitaraf g1~.1~. Dıühiındir Ve. 

oru d . 
~Z~rinde talurd . uyutiların 
•ıtır, ıgı canlı bir 

3=· ~uıabalcada kazananlar" 50 lira ücret fJericektir 
liraya ç le uhaberegi öğrendikleri zaman ücretleri 60 
namzet[;~. arılaealc 'f'eyahut 15 lira asli maaşla memur 

gın .. tay· l 4 /ı - ın o unacaktır , 
edece;;-;, ~usabalcada muoa/fak. olanlar idarenin teklif 

5-er.,.erl~e oazife k bal etmeleri şarttır. 
~ l Q ıpl . ... 
uncü macJd i erın ıe8 sayılı memurigin kar.ununun 4 
m es ndeki l h ernurigetine "lk. şart arı aiz olmakla beraber Devlet 
olmaları ay ı · defa gireceklerin (30) yaşını gecmemiş 
E it. k ' nı ıam d B l ' e lerfo f't an a ayan ar müstesna olmak üzere 
Yahutta 339

1 ı aıkerlik hi~metini bitirmiş bulunmaları 
olmaları lazı:~a l 8 yaşını ile.mal etmiş 340 tevellütlü 

6 ır. 

-- Musabak . 
Çarşamba gün~ aya firmek isteyenler ı 5 Nisan 942 
bit l 'l u saat 17 k d d'l k k ~ e erı e beraber V: • ye a ar ı e ce ve evra ı mus. 
cat etmelidirler ılaget P. T. T. müdürlüğüne müra• 

7 . 
TQ -- kfusabaka . 

dQ P. T. T. • _ 7 6 Nıs"n !142 perşembe günü saat 
• tnudurlüğünde ıapılacaktır . 6-1 J 

Matbaasıdır 

Müsterilerimizin 
1 

NAZARİ DİKKATİNE 
Yazı Hesap Dikiş Makinelerinin kırık parçaları 
noksan yapılmaz zan edilen makineleri yaparız 

Ayağı kesik ve cansız ve eğri olanlara ayak 
Bel ve lcarin korsaları yaparız • 

Denklere ve çuvallara mahsus her çeşit damga 
Kurşunları imalat evi 

Uzunıokak cami karşısında No. 71 

Gurbet Hasan Bilir 
aı .... '- J ı1 tarlbloe mu dlr . 

ı.ı ı --il Unutma ıaat il '-'e Trab~ ll i gOliU 
nlOD'6D OQ icru a ı ı 

fazıa c- tiostt e kahvesinde 


