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Bu Sabahk i Haberler Naci Kıcıman 

·Büyük Millet Meclisinde V.e n i Kanunlar ... 

Muhterem Velimiz bay Naci 
Kıcımunıa SıYas ValillğinA tayin 
edildiğini teessürle ö~rerımiş 
bulunuyoruz. 

Macaristan, Romanya ileticaretimiz 
Ankarac\a Türk inkılap tarihi Enstitüsü kuruluyor. 

Ankara 9 ( a . a. ) - mir ve çelikler hakkında kabul edilmiş ve Ankara 
Büyük Millet Meclisi bugün Macar hükfünetile, keza Tür- dil ve tarin coğrafya fa
( dün) dr. Mazhar Geremio kiye, Rumanya arasında kültesioe bir Türk inkiJap 
reislig· inde toplanmış, Maca- 1940 h tarihi : enstitüsü kurulması me\'cut 26 eylfıl tari B 
risi:anla aramızda mevcut 3 hakktndaki kanun layihası-
mayts 1941 tarihli ticaret ticaret ve tediye aıtlaşma · nın encümenden gelen 3 cü 
anlaşmasına b.ağh a ve a 1 !arının bir ay uzatılması maddesi okunarak kanunun 
listesinde 'yazıiı kontenjan hakkında Rumanya hükfı birinci müzakeresi ikoıal 
lar haricinde olarak Macar- metile teati edilen notala· edilmiştir. Meclis cumartesi 
larla mübadele edilecek de rıo tatbikine dair kanun toplanacaktır. 

Naci Kıcımanıo vllayetimizde 
geçirdiği iki yıl, maalesef dun. 
ya badlselerinin tazyıkı altında 

imar işlerinin hemen tamamen 
durdueu bir devreye rastlamış 

ve bu hıll onun yüksek fikir 
•e iş kbbiliyetioden layıklle 

!stitademlze iml\an vermemiştir. 

Bununla beraber bu buhraoh 
devrede onun sessiz ve ceıur 

mesaisini şilkranla anmak bir 
kadirşinaslık. borcudur. 

Von Papene yapılan süikast .. 

Vallmiı; milli korunma ka· 
uunu ve koordinasyon heyeti 
kararlarile muhtelif maddelere 
el ko7ma ve beyamıameye tabi 

tutma badiielerinde kanun ve 
kararları tam olarak tatbik et
mek Te bu arada halkın en 
küçük mikynsda sızlanmaıııaıı 

meydan vermemek suretiyle 
Suçluların muhakemesi dün yapıldı .. yUkııek idare kabUlyetioi gös 

termlş ve memleketimizin hu 
bııbat lbtiyacı hakkında mer
keıe zamanında ve ölçUlU ma. 

Ankara 9 ( a. a. ) - Al 
mAnynnıo Aokara Büyllk elçisi 
Von Pııpene suiknst yaprnaktırn 

suçlu ola ııl arın mubıtkemesioe 
hugOn saat dok.uı.dıı ııe:ır ceza 
ın .:ıbke.'.lle sicde devam ~dilmiş · 
tir. S\l lO>.ı kalabalık bir dinleyi 
el kUtlesl il~ dolmuştu BugUD· 
kil celseye zc utukem~nio iik 
s~ ftıasrndıı Alıdurrntım:ın ve Sü 
leymaoın verdl~l Jfadelerio Rus 
caya terciwe edilerek mıızoun. 
la rdan Pdvlor ve Kornilof ok.un
durulrna ıua m:ip tayin edilen 
selGhıye tli sulh b ti kl uı ioin tçz. 
kerpsi okunarak btt ~laomtş lır. 

Pdv lof -.·c l\'.<ırnilof ı:;öı iste 
m l:;.llr. t ıd celsı> ar sırıd ıkl ınUd 

dt•tl a kısa olma. a yl\ ı;ü uden 

h"m lı ıtipleı ia tamamen te rcü 
me tu ııeınt.a ığ11J i tı 1:m ae 
kendi ı>r i oi nl!l rl~ t<1 a e decek kn 
dıır vazi j eli b.a'vT.:ımoga i Pı kaa 

bulam'ld ık.lormı ileri sürerek 
duruşmanın taal:u~ıınu istemiş· 
terdir. lki mu.znu a aley tıınde 
~ıtlı.tdd edeceklerin nisbeti gör 
maden keodilo ı ini suçta orlıık 
0L11.ıa.kla töhmetıendiricl lf adeler 
Vt!reo Al>durrahm m ile S '.lley· 
uı oa suııl tevciye edebllecek· 
lerlnl de bildirmişlerdir. Maz. 

== 
l\:ul c: nıin rllcundan 

OGLUMA 35 

Ve bir gün .. 

Ne kuşum, ne deveyim der • 
ıeo ıöz.im yok • Ancak 

~eriae göre deve, yerine &"Öre de 
uş olmaya kalkmalhnaa lteı Be· 

sini. , gir lcabutuna ne luvrıi bir 
tarafta l . , 

M adtm lı.i ıözüo ayrı , özün 
ayrıdır · Şuııu buu aldat· 

mağa kallu~ bo.şuııa uğraşma . , 
V; uoutaıalcı ne yapsan özün baş-
1'.a ' sözüıı başka olarak kalacak· 
tı r. Ve sonra bilmc:.liıio ki bugüa 
yanlış bir ıörüşle benim aaııdığıo 
meydan ıuız , sahipsiz de2ıldir, 

Gözü ola~ . görecek , kulağı 
olan ışıtc cJc ve bir gün 

I alsoJarın , il! icat tarafların ıırıtı· 

verc.c~ktir. Otluıa 1 •• 
KORLU 

nunlarıo: taalluk b3kkmdaki ıs 
rarını Cumburiye(müctdeiıımu

misi hflklı ve yerinde bulmamış 
ttmme şahitleriolo dlnleomesioi 
istemiştir. Neticede ınutıakeme 
şu kararı lPfblm etmiştir : 

GOrüımedeıı aonra okunma. 
sı icap edeo ıabıt varakaları 

ve nsaildo hemen okunup Pav
lotuo Türkçe bilmemesi dola
yısile kendisine ıolotılması kn . 
bil olmadıtından okunmım lA· 

====~========! zımeelen enııkm yine eski ka. 

S O e t rar veçhlle hakim Hayrunnisa 

1

- V Y -ı Cluıır'ın ntyabetlle maznunlara 

ljarp ·T ebligv i tercnme eduaıkten sonra okuo
rnuına ve c~za mu 
hPıkemelerl usulu 

Almanlar neler kırnuounuo 1ii8 incl 
m'lddesi bOkruilne 

kaybetmiş naııran maz'lurl11 
rıı muh~ kPmece 

Moskova 9 ( a. a. ) müdafi tayini sade 
Dün g~ceki tebliğ: Cephece 
ehemmiyetli değişiklik ol 
mamıştır · 6 l\isanda 79 düş 
man uçağı tahrip edilmi~tir. 
Şimal bata cephesi kesimle 
~inden birınde bir günde 
Alman k~yıbı 1125 kişidir. 
Kalinin cephesinde bir gün· 
de 9 tank, 10 sabra topu 
tabrip ve 559 Alman yok 
edilmiştir. 

Filipinlerde 

ce kerıdt~ı,, ı moda. 
f1111 f'decck bir bal · 
de bulunmayan 15 
yaşına bitirmemiş 

kllçOklerle s~ ğır, 

dilsiz veya sHir dl 
mı ğrn malul olan 
kimseler b~kkrnd:ı 

ı. 

Japonlar yeniden 
muvaffakıyetler 
kazanmışlar .. 

r lup bu1Juo bari 
cinde her bangl tfü 
IDHZJUC:lt mlldııfj 

tııyin edilmesi c1iz 
görülme<ıiğio de o 

maınunlardıın ?av
l'Jf ev Ko . ilofun 
bu dUE1kl~ıioin red- 1 / 

Arkaıı 4 de L 
Günlerin izinde 

lılmat vermek sayt sinde de 
umuml bir ekmek buhranını 

seasizce önlemek gibi basiretli 
mesaide bulunmuştur. 

Ayrılışıocıao teessür duydu· 
aumuzu belirtir, kendlılne yeni 
vaılteilnde de başarılar dileriz. 

Nivyork 9 ( a. a. ) 
Filipinlerdeki üstün düşman 
kuvvetleri mevzilerimize hü Bahar ve Sayfiyeler 
cuma devam etmiştir. Mu. Memleketimfade yatı meusimlerini geçirmeğe ~" elverişli , 
harebeye taze kuvvetler sevk tabiatın birçok güzellikleri kendisine mefJdıı şehirlerimizden 
eden Japonlar, bazı muvaf. birisi de şüphesiz ki TrahzQndur. Tabiatın bu liıtfünden azami dere-

cede istifade etmesini bilen halk , yıuın ilk günlerinden itibaren 
fakiyetler kazanmıştır• Düş· akın akın ıayfiyelere iÖç ilmeğe haşlar, Güzle beraber tekrar şe · 
man pike avcıları ilk bat· hire avdet edenlerin. çehrelerinde taze bir hayatın çizgileri ve bir 
)arımızı mitralyöz ateşine ömür baharımn henüz tomurcaklıınan ~içekleri tülümser. 
tutulmuştur. Kışın, araııro arkasına bakarak nihayet uramızdiın ııyrılıp 

İngiliz tayyareleri gitml!:sigle temiz kır haoolarrnı çiıerlerimfae bol bol dolduracafı· 
mız iü11lere kavuşmuş llulunugorrız . 

Fransa üzerinde Bu münasebetle halkın diğer serıelerJe . olduğu glbi günün 
Londra 9 ( a. a. ) _ Hava ht!metı her saatinde şehir ile ıayfige arasında gidip ıelmc %arare• 

nazıriığmm tebliği : DUo gece ti"i karşılagacalc otobıiı stroislerinin bıı yaz için paydos edileceji 
borubaltınno tayyoremlz ren bav şayiası etrafta endişe ll!Jandrrmaktadır. 
zasındakl hedeflere bDcum et- ı Bu mr1'11le11in clahi ıayın belediyem.iz tarafından önemle 
mlştir . Tayyarelerhnlzden beşi nazara alınarak buna tlı bir çarei hal bulunamıgacağını ummak 

• dOomemiotir. mttmkiln müJfir 7 • Zeki Tafmurder,li 
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Şehir ve Memleket Haberleri 
- ~ 

Siynsi Durum=. -
_ey 

Parti müf~ttişinin 
tetkiki Mri 

Parti mü/etlişimiz Kagsni 
mebusu Hilmi Kalaç Parti bina· 
nasındaki dairelerinde meşgul 

1 olmakta ııe vU<iyetin un•umi ilı. 
tiynçlarz ürerinde tetkiklerde ba 
lunmaktadır. Sayin Hılmi Kalcç 
bu hususlara a;t görüşmelerden 

başka vatandaşların dilekleı ini 
de İnctlemektedfr. 

Bölge hakem 
Komitesi 

Yeniden teşl:ıl edilen 
bölge hakem komitesine 
Hayri Gür . Şevket Çulh!l 
!11ah Erdemli get/rilmişle,.. 
dir. İLk toplantısını e~1veHi 
akşam yapan hifkem komı 
fesi reisliğf: Şevl<et Çulhayı 

s~çmiş ve bazı mühim .1<a
rad"fr verm :ştir. 

İdmanocagı Giresuna 
gidecek 

Giresun kuiüpierindec 
birinin davc!ti üurine ldma

nocağı gençlik kulübü 23 
Misaoda bir maç yapmak 
üzre Gire suna gidccei. tfr. 

Ocaklılar 21 Nisanda 
Şevket Ç\lihaoın başkanlığı 
altıoda 18 kişilik bir kafile 
halinde yola çıkacaklardır. 

Hindistan 

Ve lngiltere 
Cephelerdeki faaliyetten 

daha ziyade dibloınası ha
reketler zihinleri işgal et 
mektedir. 

Hindistan meselesi, gü
nün en mühim konusu ol 
makta devam ediyor. Bir 
taraftan logiıtere, diğer ta
raftan Amerika, HintJileri 
tam bir işbirliğine ıkna için 
var kuvvetler ini sarfetmek· 
ten bir an geri durmiyor1ar. 

Mrılıtarlaruı köylerde mısır. 
forr eksik tevzi !ttf kleri ve bun· 
dan dolagr biriktirilen mısırlarm 
kı'losunun 30 kuruşa salıldı{lı • 
ve şehirde litresi 28 kuruşa ida· 

Tat ihi rolümüze 
Doğru 

Geçen umumi harpte, 
IogiJtere tarafından yapılan 
vaitlerin harpten sonra ye 

rine getirilmediğini asla 
unutmamış olan Hint lider
leri, bu seferki vaitler kar. 
şısında kolay kolay egilme· 
mek azmindedirler. Ameri
kanın, işi destekleme lüzu. 
munu hissetmesi ve bu uğur
da büyük gayrdler sarfet
mektc devam etmesi, bu 
müşkülü yenmek gayretin · 
den doğmaktadır. 

re eden gaz yağının kö!llerde 
32 kuru.ja tevzi edildiği söglen-

_mektedir. 
Parti müşatlişimizin gakıncla 

kazalarda da teftiş v~ tetkiklercie 
bulunacağı haber aluımıştır. 

Ha~kevinde yeni 
Bir temsil 
Verilecek 

Halkevi temsil kolu pi· 
yes seçim hey'eti evvelki 
akşam bir içtima alctetmiş· 
tir. C. H. Partisi müfettişi· 
miz B. Hilmi Kalaç ile Par· 
ti idare heyeti reis ve aza· 
larmm de hazır bulunduğu 

bu içtimada. Musahip zade 
Celalin şah eser komedi 
serilerinden birı olan (Fer
manlı deli hazrstlcri ) nin 
temsiline k,:;rar verildigi 
öğrenilmiştir. 

1 Bir kaç satırla -------
l Doktorsuz Belediye 

35 İlin nüfuslu bir şehir 
4 belediyesinde doktor bu 
~ 

lunmaması, cidden düşün· 
dürücü bir mes'eledir. 

Gerek bcledıye kanu· 
nunda ve gerekse umumi 
hıfzıssıhha kanununda sı • 
ralanan ve belediye tabip· 
leriui yakından ilgilendi· 
ren sağlık işleri, doktor. 
suzluk yüzünden tabiati!e 
yapılamamaktadır. 

Bu halin umumun sağ -
lık durumu üzerindeki te
sirleri büyük olsa gerektir. 

Nisan içtimaına baş · 

lıyan, be~cdiye meclisimi. 
zin bu ciheti inceleyerek 
dolgun ve uygun bir tah· 
sisat kabul ederek, beledi. 
yemize bir doktor kazan
dırmasını diler ve bekleriz. 

Baş tarafı l de 

rihi vazifesini en olgun bu 
şekilde ifa edcc~ği şüphe
sizdir. 

Böyle bir rol, 'fürkiye
mizin barışcı, hı.kçı ve dü
rüst siya.setine uygun düş· 
mekle beraber, kuvvetli ol 
mamızın, tetik bulunmamı 
zın bütün lıedefi de değildir. 

Baş hedef mutlak olarak, 
vatan, istikhil, şeref ve hay
siyetimizin korunmasına ma
tuftur. 

Yine bir radyo haberi, 
İngili:ı - Italyan esir müba 
deleJeri için vakı olacak 
tavassutumuzıı, her iki mii · 

letten gelen mtmnuııiuk sesi
ni yaymıştır. 

Acaba, bu tavassut, jur
nal dö jcnev 'ın tasavvur et· 
tiği buyük ve insaniyetci 
role bir başlangıç mıdır? 

Her ne olursa, olsun o 
gün çabuk g Jmelidir. Ve 
bizim hüsııün1yetimizin değe· 
rini, fiiHerimız isbat etme· 
lidir. 

Sözümüz, ahdımız bir dir 
ve doğrudur. 

ÇULHA 

Ingiıtere, daha şimdiden 
tekliflerinde mühim değişik~ 
tikler yapmak zorunda kal· 
mıştır. Hintliler, belki işi 

kat'i bir anlaşmazlığa ka
dar götürmiyecek, fakat 
muhakkak ki, en nihayet 
varılacak anlaşmada kendi. 
!erini çok pahalıya sata~ak 
lardır. 

Meselenin bu nazik nok
tası lngHiz harp kabinesi
nin de meçhulü değildir. 

Ancak imparatorluğun kc.
pılaı ına daya11an ve temel· 
!erini sarsan tehlike şimdi. 
diye kadar görülmemiş bir 
ciddiyet arzetmekte oldu
ğundan, Hint lidcr!erinin 
ileri sürdükleri mukabil tek. 
lifler üzerinde ..!hemmiyetle 
durmak mecburiyetinde ka· 
lacaktır. .. * 
İskenderiye 

Üombalandı 
Berlin 8 ( a. a. ) - Doğu 

cephesinde hücumlarimız devam 
etmiştir. MekiUnin cenup doğu· 
sundaki ir.giliz ~kufJvetleri geri 
atılmışiır. Dün gece İ$kenderige 
bumbalanmrş ve külliyetli hasar 
verdirilmiştir • 

Şiirler 
~~-=~~~= ~----=====-====~-

ASKER ve AKŞAM 
Nusret KÖYMEN' 

Kah alçalan. kah yükselen ağaçlıksız tepeler .. . 
Bu telaşlı küçük kuşlar tıerelerde geceler ? .. . . 
Kelebekler uçuşurlar : beyaz. sarı, tun·ncu ... 
llşar beli, ince yoldan, bu akşamki son yolcu. 

Işıkları , tunç güneşin pembeleşir. morlaştr: 
Tepelerde, yamaçlarda gölgelerde oynaştr . 

Buzağıyı arıyan kız uzaklara seslenir. 
Köy akşamı, sürülerle; hazin hazin şenlenir. 

Duman bile durgun/asır. göğe çıkmaz. göl/enir. •j 

Yaz akşamı üstümüzde katmer katmer tül/enir . 

Bu akşam; nerde olsam. ta içimden özlerim .· 
Hudutlarr. içimdeki bu ateşle gözlerim . 

c- vosıt pe, uazıpaşa ( J:Jostt pe kahvesinde; 

' 
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___ 1~0~N~is~a~n:..;:.9=4~2:_,__~=~s--~w~ı.:_. _______________ Y~e~n~Jy~o~f~---------------------------~------~~S~a~y~f~a;._.;~ 

~~~~~~(~M:·~·y·~·~:_~~e::~~:_:K·_:::c~=··.··)·3.:_·v:.::.L::~s·!·E··a--·_··~-~9~m!·~-~--J 
:.:·~·.;~~::~-D~::·: -· Memleketilnizin en iyi yem ot/aruzdan : 

rtldıG~n~ adam kalııbaJıktao sıy-
. r ıısıod<ln bağırarak kO· K o IR u N ~ A şuşnn ç( cukı D 1 4ll D il ara bııkmıysr:ık J 

erdeki tenbo sokoğn yUrOdO . 
l lpm· . ıyerek o herap çeşme-

nıo ı ı k 1 1 . 
t d uş arından bırlne o 
ur u heycanhydı . 

k Bnyramı • me} duodııkl coş 
Korunkanın yerini ne vakıt, nasıl hazırlamah ? 
Tohumunu ne vakıt, nasıl ekmeli? uo k lnhalığı ve kemP11ce ç lk 

bo landığı kemeoçe sesioi unut 

muştu; duymuyordu tılle. . Memleketimizin Akdeniz, Ege ve Marmara 
y ılmz , ç1cukl ra ni .· d . . k l d k G 

oyun k .,.ın emzı ıyı arın a i vilayetleriyle orta ve üney H il c, Olduğunu düşOoOyordu. 
8 

cok P rişıırdı . /-\nadolunun kışı sert olmıyan yerlerinde korcn-
la Kumral snçlau terli ş kel~- gayı mutlaka kıştan Önce ekmeli, böyle kıştan 
rıoa döl<Olınllş ; rrnksJz 'U 

zuoorı çizgllurı. dnlgıa gözl~rı Önce ekilen korunga seğuklar basmcıya kadar 
0111 

söoUklUgft • mobsuo bnıi köklerini derinleştirir, ertesi ilk yazın havalar 
<'Ok ıstır plı b ynt fırtınnlnrıoa d k 
göğns gerdı~ınt onı6 tıyorctu. ısın ı tan kısa bir zaman sonra yükselir ve ilk 

E lerlol u~uşturarak bir yaz nenıi tükenmeden boJ bir biçim ot verir. 

~~~:td~~a6ş~~ d~ °6z~:r;~:: ~ Hele bu söylediğim yerlerin kıraçlarında yetiş
teı.rar goıumsedl. tirmek için .korungayı mutlaka sonbaharda er. 

St•udellyerek başıcı k ldır- kence ekmelidir. E1Yer buraların kıraçlarında ko-
dığı vnkıt karşısıod ge li 

çocukloıııı gUIUştOklcrhıi g
0

ö~d011 . runga ilk yazın ekilirse çimlendikten sonra bü-
llayrı tıe : tün yaz yalnız köklerini derinleştirir, yiikselemi-
- Ha .. Ne var ; ne Oldu? b l d 
Ç yeceği için ot vermez, ancak ertesi ilk anar a 

b ocukl ır llzertne utılarak b. 
8Ykırı}orı rdı : ıçime gelir .. 

ı.ıeı;;et ~~11 Mehrı.et ; dtıli Sulanabilen yerlerde ise ilk yazın ekildiği 
d o yri tnllynıi kı Iktı. Mey- ı halde suyun yarduııiyle hemen yükselmeğe baş
H~n~ tekrar gıtmek Istıyouıu. lar ve sonbahara kadar bir kaç biçim verir. 

r zauııuılnr o du mmı lı 
~~nlıırtyıe ~ururıu ıdı • F:~:t ı Dotu Anadolu ile Karadeniz kıyılarında bu-
~~~i ~a.ı~i;;:e; ren iz. b1::1yer lunan vilayetlerimizin kışı sert olan yerlerinde 
geliyorau ou: .. meza r gıbt dıır ı korunga ilk yazın erkence ekilir, buı aların deni-
u L 'l'as vvur ettı~l kulabal kt ze yak~n oldugu veya poyrazı dağlarla kapalı 
rıı;.erek bu dil U ao ld . . k d l 1 . 

gQçti. Bııert , ş ncesıocıen vıız . O uğu ıçın ışı oka ar sert o mıyan yer erınde 
Yııyvaı.ı bır ,:ep~rınkae , )'erde de korunga kıştan önce ekllir. Sözün kısası mem-
uy kkab ıra D jlllık J k . k b 

l\1" uarıııa bak.ıuıık ıı~rıecı ... e etın ışı çok erken astır mı yan ve karsız geç-
vfcteki 6Vı 1.. • h • d k 

barak'*om öatıud"~ 101 batırıntısa mıyen er yerın e orungayı kıştan önce ekme-
ı.s du du l"d" ğ k k t ·· u &akın hallacı · ı ır. e er ara ış an once geçen zaman uygun 

Elden çocukhır • eu l&tıfı.de . .. . 
b~şıaaııur onu ıaşıawayu gıderek genç korungaların kokleşmesıne mey-
b • titr nıucıı:ı. 

ak 1 ş ur i y ı e 
001 

et sert dan verir ve kışın kar yağarak yakıcı soğqklar-
vercıı Va 1 nrn cevap d b J k . ·ık L 
bir hill aı:ı Y~tltırl dııuu ln~kıu an UD arı orursa ertesı 1 r yazın er~ence Ve 
k 'l'tıtıa ın~ı edeuıeaı , yeşilliğin en kıt bır zamanında bol bir biçim ot 
utnıak l~l U • Kor 1 ·ık • . . . d b b" . . l Fııkat 
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° Zt!rlerloe yUrUdü a ırsınız ve ı yazm e1'.tığmız e u ıçımı a a-

rıızıa şıuı:~:r:~ çocuklar dıaba bilmek için bek iyeceğini.t bir seneyi böyloce 
dlkl"ıl b .. ellorloe oeçlr ... orşe l b" • • 
lı Şladılar l:S Y i ıı;areye atmaya 
hudlerioı 'bil~· syuokar ılclzlere 
ınlştı . ırıuek. zaıuuuı &el 
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Elektirik Şirketinin hisse senetleri 

Belediye tarafından satınalınacak 
Belediye Riyasetinden : 
Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketine ait lıisse 

senetlerini" 1941 mali yılı /Jlanços,,nda taşıdığı 332 
kuruş kıymetleri üzerinden 4.5 tün mütldt::tlt! belediyemiz 
namına satın alınması takarrur elmiştif. 

Ellerinde bu şirkete ait hisse senedi bulunanlar 9 
Mart l 942 tarihinden itibaren 22 Nisan 1942 günü ak
~arnına ka~ar bulundulcları yerlerdeki Türkiye İş Ban
~s.ı şubesıne muracaatla hamil of darları hisse senetle· 

rının ~bu bedel üzerinden tutarlarını almaları. 
=c:::~=-~Arka1ı 4 de - al n e. ~u müddetin hitamından sonra heledigece satın 

kazanmış olursunuz. Fakat memleketimizin hiç 
bir yerinde bir yılın havas• gelecek yıla uyma
dığından kıştan önce ekilen1t!r vakitlice çimlen
diği ve kökleştiği halde bazı yıllar yine donabi
lir, bu halde tohumu ilk yazın yeniden ekmeli
dir, bu yüzden yalnız tohumla bunun ,ekimine 
verilen bir kaç günlük emek kayberJilrniş olursa 
da donmadığıoda tam bir yılın kazanılacağını 

göz önüne koyarak anlattığım yerlerde güz ~ki
mini ihmal etmemelidir. 

Kıştan önce ekileceklerin toprağı kurak yer
lerimizde ilk yazın yaz gün dönümüde sürülür 
kış gün dönümüne kadar yeşeren otları kaz aya
ğı ile bir kaç defa işlenerek yok edilir, bu ya
pılırken tezekleri (kesekleri) de ufalanmış olur. 

Toprağı darca olan yerlerde yaz gün dönü
münde sürülen taprağa kıraç bostanı ekilir, boş 
bırakılt'lığı zaman kaz ayağı ile işleme yerine 
toprakta bulunan zararlı otlar, bostanın çapa
lanmasiyle temizlenir, havası ve toprağı nemlice 

olan vilayetlerimizde çapalanarak yetiştirilmek
te olan ve patates, mısır, bostan ve her çeşit 
pancarlardan sonra teprak korunga için teniz. 
lenıriş demektir, yalnız bunların tarlayı erkence 
boşaltması ve toprak yüzünün korunga ekimin
den önce l:>ir defa hafifçe sürülmesi ve tırmık
lanarak düzeltilmesi şarttır. 

Yeni Pil'iinç Fiatları 
Fiat mürakabe komisyonundan 

Vilayetimiz d11hiline getirilip piyasaya arzedilecek 
olan T,1sya menşeli pirirıçlere aşağıdaki şekilde fiat tes
bit edilmiş olduğu ilan olunur. 

1- Tosya menseli pirinç toptan beher kilosu 25 
perakente 61 kuruştur. 

2- Pazar menşeli pirinçler idn fidt ayrıca ilôn 
edilecektir . 

·~~~~ Bir bayan ~·~··~~U~# ••. E!. 
w 1 

i ·Memuralınacak ~ 
~ ~ .... ~~ 1 Sümer sineması gişesine bir bayan memur ara· ~~ 
t:1 nıyor. Talip olanlar Sümer sineması müdürlüğüne mu· t; i racaatları ilin olunur._ Sümet sineması müdürü ~ 
:j Haydar Üçüncüoğlu D 
-~~~n·a~§.-~a•8~•~~a-~•e 
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Reştarı:ıfı ı de 

dine ve ancak kendi 'eri iste. 
dikleri kadar k~nd\leriıı~ rn ll· 
d::.U t ıı yln edeb ılecek lerioe ve 
eski karar veçbiie tercUme işi 
no dev.em edUrr,ek Uıre naibe 
W1.4Zı.;kK:ere yuılmasınn ve ceza 
mubakemeleıl usulu knnunu. 
nun aı.s in.el maddesine gore 
raUşıılııtleııo lsiın Ye adresleri
nin va kıt ve ıaı ıanlle maı.oun. 
lara bildirilmesi IAzımgeUp bu 
işin anca.k bu:ıın yapılabildiği 
aolaşılabılmesine ve dosya era. 
ıuıda. bulunan Okunması müı,ıa· 
hltlerın dinlenmesinden öcıce 
~azım zabıt varak.abu ve veıı:ks. 
an &lbi diıter uvrukın bev Uz 

S~cilli .tica~ette. 43 numarada ( Trab~on el~ktrik Türk ' ?an bir ka.r~ra ~apt~ilebil~ceğini ~e binaenaleyh .bu işill 
Anomm §ırketı ) nm 941 senesi muamelatına aıt 30 mart · ıdare meclısme aıt hır keyfıyet oldugunu beyan etti. 
942 tarihli alelade heyeti umumiye toplantısında ittihaz 1 Bundan sonra ruznamenin 2 inci maddesine geçilere~ı 
olunan mukarrerata havi zabıtname ile ilişiği, Trabzon Asliye t bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tetkik ve kabulü ile 
Ticaret hakimliğinin 7·4·942 tarihli havalesine müsteniden idare meclisi azalarının ibrası, reis tarafından heyeti utıJıl' 
tescil ve sözü geçen zabıtname ile ilişiklerinin berveçhizir miyenin tasvibine arzolundu. 
neşredilmekde bulunduğu ilan olunur: Belediye reisi Muammer Y arımbıyığın teklifi üzerjııe "" 

S t 
mevcut hissedarların ittifakiyle ve reyi i§ari ile, bilanço .;e u r e kar ve zarar hesaplarının aynen kabul ve tasdiki ile idare 
meclisi azalarının ibrasına karar verildi. 

ok.unmamış bul unmasma ve 
nıazll unların esash bir şekilde 
sorguya çekilmemi~ buluun11:1la 
ruıa mel> · nı wazounhır davıt 
lıak.kı~da tıııııslı bu şekild-3 teu 
~ir .e~ıllp ıaıımgelen mııluıuat 
erıldıkteu ııonra ruttşıılıitıerin 

diuleıınıel~rlne kararın işbu sou 
hkra~ı tıakkındaiü çoğun u(:una 
~e dıger lıusuı:;ıı ttıt oy birlı~ilo 
aıar verilerek. d . 
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Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketinin 
30 Mart 1942 tarihi11de adiyen toplanan 

heyeti umumiye zabıtnamesi 
Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi idare meclisi. 

şirketin 1941 senesine ait hissedarlar heyeti umumiyesini 
30 Mart 1942 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de 
Trabzonda şirket binasında alelade içtimaa davet eylemiş 
ve mezkur içtimaın davetnameleri Ticaret kanununun 370 
inci maddesi hükmüne tevfikan Trabzonda Y eniyol gaze • 
tesinin 28 Şubat 1942 tarih ve 2868 numaralı ve Halk ga· 
zetesinin 27 Şubat 1942 tarih ve ~ 52 numaralı nushalariyle, 
Ankarada Ulus gazetesjnin 7 Mart 1942 tarih ve 7392 nu • 
maralı nushasiyle. İstanbulda Cumhuriyet gazetesinin 13 
Mart 1942 tarih ve 6310 numaralı nushasiyle ilan olunmuştur. 

Ticaret kanununun 371 inci maddesi mucibince içtima 
gününden bir hafta evveline kadar hissedarlar tarafından 
9397 adet ve 46985 liralık hisse senedi ve vesaikın şirkete 
tevdi edildiği görülmüştür. 

30 Mart 1942 Pazartesi günü saat 14 de Trabzonda 
şirket binasında ticaret ve Nafia Vekaletlerini temsilen hü · 
kumet komiseri olarak Nafia şirket ve müesseseleri komi· 
seri Şükrü Uygur huzuriyle umumi heyet toplandı. 

Yapılan tetkikat neticesinde 40360 liralık hisseyi temsil 
eden gerek asaleten ve gerek vekaleten 275 reyi haiz 28 
hissedarın içtimaa iştiraki suretiyle kanuni ekseriyetin mev• 
cut olduğu anlaşılmış ve mezkur içtimaa iştirak eden his. 
sedarların isimleriyle mahalli ikamet ve hisse miktarlarını 
dü_,beyyin cedvelin hissedarlar tarafından imza edilmiş ol· 

ugu gerülmüştür. 
Heyeti umumiyeye şirketin idare meclisi reisi Ali Riza 

Işıl riyaset etmiş ve reylerin toplanmasına, en çok hisseye 
malik Trabzon belediyesi mümessili belediye reisi Muammer 
Yarımbıyık ile hissedarlardan Feridun Gülünay memur 

"*.. edi!mi§ ve heyeti umumiye katipliğine de Kemal Kefeli 
ufuk~aO.~eşin ~OD ışıklarıda eıidl seçılrniştir. 

r . e .. , Gölgeler çoğııldı Heyeti umumiye zabıtnamesinin tanzim ve imzası sala· 
Hıaııo bir sU.kO.n k hiyeti heyeti umumiye reisi ile katip ve rey toplamağa 

"ehr·ı b drarııı:ı rn " n u vlraa soka 1 • emur olanlara verildi. 
leştlrdl · Ham b" ğ Dl gHıp Reis Ali Riza lıııl tarafından heyeti umumiye selamlan· 
'lOoluştı. ır ruzgıu hele. d k l' k 1 .,tan sonra celsenin açıldığı, bilanço ve raporların o una· 

ls\ak. topr ki cag, heyeti uınumiyeye arz edildi. 
Yanıın vucudun

8 
ar MehmM'ia Beledi""' reisı· Muammer Yarımbıyıg"ın teklifi üzerine, 

G u söndU'm d' h J"'-
ecenin büzuııuneL b~ 1 

· ugünkü toplantı münasebetiyle yüksek makamlara saygı 
mQş ; dudakların rUn . ve tazim telgraflarının çekilmesine karar verildi. 
kanlyle lilatıyor c·hen~z •lık Bundan sonra ruznamenin birinci maddesinde yazılı idare 
\ilkı e•lo ölgü · özlerı, kar rne ı· · k n ışı~tnda 1 h c ısı ve mürakip raporlariyle bilanço ve ar ve zarar 

Mezarı dfğil . • esapları okundu. 
unutu\rneı hat ı ' mezislnin Bilanço ve raporlar hakkında söz söylemek isteyenler 

ır~ arını gördü . tnevcut olup olmadığı reis tarafından soruldu. 
-, Arkesa vıır • !lelediye mümessili Ml).ammer Y arımbıyık söz alarak : 
nşaat ek ·ı - h lda~e meclisinin mesaisini şayani takdir gördüğünü ve 

sı trnesi l'~~a. hınaen kendilerine teşekkür etmeği bir vazife addet· 
Üf ha\kev · . ı· . h~ı~ı bky~n etti ve heyeti umumiye reisi Ali Rıza Işıl da 

H . 1 reıs ıgınden e§e kure mukabelede bulundu. 
aıkP;rimizin üst k .k Bundan sonra Kemal Kefeli söz alarak, gerek abon.e 

çatı ve saçak[ atında nıı tarının arttırılması ve gerek memleketin iktisadiyatına hır 
dan l ar mm n f · Yardund h l " d el " A a man m .. a ıa d a u unulması için şirketin dogru an ogruya vrupa 
keşif rapor Usaddak bir;nc, d~h·~esis":t malzemesi getirter~k halka uzun vadeli taksitlerle 1 
24'10 lir 

9 
una tevfikan ve H tes~sat yapması hakkında temenniyatta bulundu. 

münaka a 1 k U 'uş bede/[ hili t e~etı ~mu~iye reisi Ali ~ıza 'ışıl, buna cevaben : Da· 1 
in 

1 
sa•~ kon uf mu t e old .... esısat ışlerınin evvelce şırket tarafından yapılmakta 

1 
d e 9Unij olarak ş ur · i~t ugunu ve bilahare görülen lüzum üzerine şirketin bu 

0 uııan 13 nisan 
9 2 

fes bit · b e~ sarfınazar etmek mecburiyetinde kaldığını ve esasen 
tesi ·· .. 4 p .. ugunkü h ı d d h·1~ · gurıu .,SiU;t 

13 
aı·aı. rnal ~.va ve şerait altmda Avrupa an a ı ı tesısat 

~el ta/iplerin 
0 

lerı ev. tnı :ıe~sı~ın getirtilmesine de hemen hemen imkan buluna· 
1hiJle kornis f halkev; kerac~ vır vaziyet mevcut olduğunu ve binaenaleyh şir 
caat etmel r.onuna müra. türt~"kitatının tezyidi için imkan dahilinde bulunan her 

erı ılan olun ve b ~.aylıkların abonelere yapılmakta devam edildiğini 
~:-;:~~~;;;;;;;~u==r · siyle u ttıbarla 1941 senesinde temin edilen varidat fazla· 
·yt:'.."'N·ıy ittasın~':n seneden mü.devver zararımızdan 6620 liranın 

ı;:,. OL • Bel d· uvaff~kiyet hasıl olduğunu beyan etti. 

Haft şirketı·ne ıye reısi Muammer Y arımbık tekrar söz alarak, 
ada. ·k· rnesa· · d s· 1 1 defa k olan her t ~ ~~ın en memnun olduğunu ve mevzuata uygun 

1Y~ Gazet çı ar diğini ve ur~u kolaylıkların yapılmasında tereddüt edilme· 
üasıldı~ 1 Y ~ e uzun vad ~a zetne tedarikine imkan bulunduğu takdirde 

Yeniyol er : Trabıob raftar oldu~ taksitlerle tesisat yapmak işinin devamına ta• 
lTrouLUt ~baast J Kernal ı(:u ~ö~ledi. 

Bekir S"k~rı~·atı idare esasen hu ~~li soz alarak, bu hususdaki temenniyatının 
~tı Kuiakaı;ıııı~ 1 ~vrupadan şe de olduğunu ve hükumetin müsaadesiyle 

Fiatı 
4 

- Oglu 
1 
ıırke.~ tarafın~ebeme getirtilmesine imkan varsa, bu işin 

kuruştur nu soyledi. an devam ettirilmesinin şayanı arzu olduğu· 
Reaını~~ ' Reis Ali R 

5 k ·•rııı 1atırı 1 §irket tnüdiirü ıza _Işılın hu hususta izahat talebi üzerine 
uruıtur Belediy ~azıyeu izah etti. 

A. e rnumes ·ı· M k ~rupadan hiik A 
8~ ı uanımer Y arımbıyık söz alara , 

tnuınkun oldu ... Ulnetın müsaadesiyle malzeme getirtilmesi 
gu takdirde bu cihetin idare meclisi tarafın· . 

Ruznamenin 3 üncü maddesi mucibince idare meclisi· 
miz azalığına muvakkaten intihap edilmiş olan MahrJlıl~ 
Sunarın kat'i intihabının icrası reis tarafından heY'etı 
umumiyeye arzedildi. 

Keza mevcut hisse<larların ittifakiyle ve reyi işari j)e 
Mahmut Sunarın kat'i intihabının icrası karargir oldu. 

Bundan sonra ruznamenin 4 üncü maddesinin müzake' 
resine geçilerek, müddetleri hitam bulan idare meclisirııi:ı 
azalarının tekrar intihapları reye vazedildi. intihabın aÇI~ 
reyle yapılması hissedarlrlarca muvafık görüldü. 

Mesaileri şayanı şükran olan eski idare meclisi azaları' 
nın aynen ve evelce almakta oldukları hakkı huzuriarl~ 
tekrar üç sene müddetle intihabı, belediye reisi Muamrııet 
Y arımbıyık tarafından heyeti umumiyeye teklif edildi. 

Vaki olan teklif, heyeti umumiyece memnuniyetle k:li' 
bul edilerek, eski idare meclisi azalarını teşkileden Ali Ritş 
Işıl, Hüseyin Çalha, Hamdi Dursun, Kemal Hatip ve Mab 
mut Sunarın üç sene müddetld ve eskisi gibi beher içtiıı>~ 
için onar lira hakkı huzur almak üzere tekrar idrre meclı· 
si azalıklarınana intihabı mevcut hissedarların ittifakiyle ve 
reyi işari ile kararlaştırıldı. Reis Ali Rıza Işıl, umumi here: 
tin gösterdiği teveccüh ve itimattan dolayı idare mediS1 

namına beyani teşekkürde bulundu. 
Bundan sonra ruznamenin 5 inci maddesi mucibince 

mürakip intihabına geçildi. 
Belediye mümessili Muammer Y arımbıyığı:ı teklifi oıe 

rine geçen sene ~irketimizin mürakipliğini yapmış olan tii'' 
cardan Atıf Saruhanın evvelki gibi senevi ikiyüzelli {it~ 
ücretle ve bu ücretin usulü sabik veçhile hizmet mukabilt 
olarak aydan aya verilmek üzere 1942 senesi için de şirket 
mürakipliğine tayini ittifakla ve reyi işari ile kabul olundı.J• 

Hükumet komiseri Şükrü Uygur, gerek idare meclisi 
nin ve gerek şirket müdürünihı kıymetli çalışmalarındllJI 
memnuniyetle bahsederek kendilerine teşekkürde bulunrıııl~ 
ve izhar ok.nan memnuniyet ve teş~kküre, idare mecli51 

reisi Ali Rıza Işıl ile §irket müdürü Ömer Kalaycıoğlu t~' 
rafından bilmukabele teşekkür edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka mevat kalm3dı 
ğmdan yeni hevete muvaff akiyetler temenni edilerek jçti· 
maa nihayet verildi. 30 Mart 1942 
Heyeti umumiye reisi Rey toplamağa meJJJıl~ 

Ali Rıza Işıl Belediye mümessili Muammer Y arımbıfl~ 
Rey t~plam~~-a .. memur Katip 

F erıdun Gulunay Kemal Kefeli 
Ticaret ve nafıa vekaletlerini temsilen hükumet komiser• 

. Nafıa müesseseleri komiseri Şükrü Uygur 
< işbu imza bilançoyu tasdik mahiyetinde değildir.' 

Aslının aynıdır. 6.4•1942 
Heyeti umumiye reisi 

S U R E T Ali Rıza Işıl tı 
Trabzon elektrik Türk Anonim şirketinin 30 Mart t94Jı 

tarihinde akdolunan alelade heyeti umumiye içtimaıod' 
hazır bulunan hissedarlar cedvelidir. 
Sıra No. İsim ve adres Mahalli ikameti Hisse mi~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
~5 
26 
27 
28 

Kemal Kefeli Trabzon 50 
Ali Kızıl er , , 100 
Hüsnü Sayar ,, ıoo 
Temel Ergüli ,, ı 00 
Nihat Çetiner ,, 100 
Y akup Dizdar ,, 100 
Süleyman Akün ., ıOO 
Kasım Saral ,, 100 
Nihat Esmer ,, 100 
Nuri Şişman ,, 100 
Şükrü liülünay ,, 100 
ıylehmet Erkıvanç ,, 100 
Omer Karaahmet ,, 100 
Feridun Gülünay ,, 100 
Şevki Ertürk ,, 100 
Kemal Sümerkan ,, 100 
Sami Selcan ,, 100 
Mehmet Ali Ersan , , 100 
Ali Türkmen ,, loO 
Mahmut Karaınehmet ,, 100 
Mehmet Ali Koşar ,, 100 
Ali Türközer ,, ıoo 
Ziya Akdağ ,, 100 
Muammer Y arımbıyık ,, 4722 
Ali Rıza Işıl ,, 275 
Hüseyin Çulha ,, 275 
Hamdi Dursun ,, 275 
Mahmut Sunar ,, ~ 

30 Mart 1942 Umumi yekun 8072 
Heyeti umumiye reisi Rey toplamağa memur 1~ 

Ali Riza Işıl Belediye mümessili Muammer Y arııııblf 
Rey toplamağa memur Katip . 

Feridun Gülünky Kemal Kefeh . .,,ı 
Ticaret ve Nafia Vekaletlerini temsilen hükumet koJJJ11 

. Nafia müesseseleri komiseri Şükrü Uygur 
c işbu imza bilançoyu tudik mahiyetinde değildir•' 

Aslının aynıdır. 6·4·194Z 
Heyeti . umumi re reisi 

Ali Riıa ıııl 

c- vosıtpe, ıuazıpaşa ( lioste pe kahvesinde 

.. 


