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K ö y ü yur aşl \ 
Bizi eğer aç kurt gibi yutmak 1 

istiyen mü takbel bir sefalet varsa; I 
ondan bizi, senin elindeki kazma 
ile toprak ananın şefkatı kurtara· 

r 
O Kadın 

Uzun zamandanberi proval rına 
devam edilen « O Kadın » ile fa· 
ciasının provası bitmişdır. bu g:c~ 
halkevi temsil salonunda ldmangu~u 
gençleri tarafından temsil edilecektır.) 

Rattada ık:ı defa çılrar e Siyasi Gazete _ Trabzon e 19 ıneı Jtl· sayı 2sGs .. '-------------= 
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S bip, Başmuharriri: BekirSilkfiti K~akmz_og~·ı~u~~~~·~~~~Ş~u~b~a~t~:2~8~~C~u~~;~a~r~te~s~i~9~4~2~ e Ffyatı 4 kuruş~r İlin sabrı 5 ~w~ın 

\..caktır. 
.) 

Kat'i Neticeyi 

Belirtec k cephe 
Japonya harbe girdiği 

günden beri uıakşarkta ve 
Pasifikte ingiltere ve ame
rika aleyhine neticelenen 

birçok hareketlere şahit olduk. 
Bunların en mühimmi, Sin
g pur'un zaptını istihdaf 
t:den hareket olduğuna şüphe 
Yoktur. 

Filhakika Singapur'un, 
japonl rın eline geçmiş ol. 
ına ı, uzakşark bnreketle. 
rine yeni bir istikamet ver· 
rniştir. Uzakşark hakimiye
tinin temel taşını teşkil 
eden siogapur'un elden çık 
lllası, İngiltere için telafisi 
Pek de mümkün görülmiyen 
bir kayıptır. Çimin kapısı 
ol n bu kale, unutmam lı 
ki ayni zamanda Hindi ta
nın d n htaradır. 

Böyle olmakla beraber 
İngilizlerin bu ihirli silahı 
düşman'a kaptırmış olma· 
lırına biç de hayret etme
aıelidir. Japonya harbe gir
dikten sonra er geç bu ve 
t:msali olayl r zaten beklen· 
nıiyor değildi. Nitekim in
gilız b şvekili çorçil d hi 
uzakşark durumundan bahs
eden ıon beyanatında bu 
b kikati cı bir lisanla, fa
kat bütün çıplakhğile ifade 
etmekten çekinmemiş, hatta 
daha i erı giderek belkı 
daha büyük kayıplara ve 
daha çok iztırap verici gün. 
lere intizar edilmekte oldu. 
ğuou ilave etmiştir. 

lngıhz başvekıli uzak 
Şark vaziyetini göründü
ğünden daha karanlık gös· 
termckle beraber, neticesin
den asla ümidini kesmediği 
harbin uzak şarkta değil, 
avrupa'da ve ş rk cephe. 
ıinde kuanılacağını söyJiye 
rek bütün dikkatleri iman 
rus harbi üzerine tevcih ey
lemektedir. 

Filhakika çorçilin görüşü 
ve göaterişı y nlış değildir, 
harbin siklet merkezi doğu 

Bekir Sukôti Kulaksızoğl 
- Arkaııı :l de 

..§örgüler . 

ıcer vekaletinin ı Yomra halkevinin kutlu günü . 

tebliği 
Ekmek miktarının indirilmesi tedbiri 

muvakkat bir mü d t içindir. 
llnkar11 27 ( a. 8.) -

Ticaret vekaletinden tebliq 
edilmi$tir : Hüftümet 28 
şubllt 942 cumartesi günün· 
den yürürlüğe girmek üzere 
ağ1t işçiden başka vatantan 
daşlara verilmekte o / a n 
günlük ekmek mıktarınm 
yüz1e yirmi nisbetinde in
dirilmesine karar verilmiş · 

tir. Bu karara göre ağlf is· hlla devam etmekte olan 
çilere günde 750, yedi ya yamurlar dolayısile hububa 
şmdan yukar1 vatlJndas/ara tm dahilden istasyonlara 
günde 300 , yedi ve d"ha naklinde .. uğranılan ge9/ci 
aşağı yaştaki çocuklaıa müşküller göz önünde bu· 
günde ljO gram ekmek lundurularak h~r ihtimale 

karşı mevcüt stokl•Tlmızı 
verilecektir. · korumak maksadile ve mu· 

Bu tedbir • 6Urekli ve vakkat bir müddet için alın 
şiddetli [bir kıştan sonra ~mıstır. 

;;;:;===="'-====::::o=;;~===-

Yomrada yeol inşa edilen 
ıı.&lkevi•ln açılma tOrentoe da· 
Tttleodlk. 

Karıdenlzln koyu renkli ııı· 
ları il• , rıadıkhklarla kap h 
dıtları11 knuşııtında Ye iki 
bllhlr derenin ıırasıodakl dar 
dOzltıkte kurulmuş olaa bu şl· 
rln nahiye merkezine bağh 40 
binden ılyada köylnnuo klllUlr 
ocığıoıo ilk ateşlenmesinde bu· 
Junmıık sevk ve er flnl kaçır· 
mıdım. 

Trabzon halkevl bu y vru 
evir, dOtno yapan bir aile gibi 
-açılma hazırhğını tamamlamış 

'fe halk partisi başkam bir ile 
relıiolo böyle hallerdeki saygıh 
ve tel4şU meşgalelerlle daveti 
baıırlamııtır , . . Saat yedide 
hılkeviolo önünden bir gelin 
al1171 ~lbl bareketa geçtik ... 
Sıma kapalı, rllzgil.r soğoktu .. 

Yolculutumuzu saod Harla 

Tütün Fiatları 2200 1 
yapacaktık ... Karadan köptıklD 

Ç U Va dalgıılarmın arkıt arkaya geliş· 
leriai ıeyretmek pek tatlı olan 

1 d 
denlıtn Qz rlnd aodallar p k 

Un g e 1
1 korkulu nzly ta dOşecekl rln· 

dendi ki kamyonlara bla lştlk 
\ ..... 

Piy .:ısa geçen yıla nisbeten iyi bir 
fi atla açıldı. 

...... 
: 

I .. ... 
Tütün piyasa/afi Mer dar flat bulmaktadu. Dün limanımıza gelen n ben blrloclslnd yer elmıehm. 

kezde ve Pulatana'da rar· Tarı vapurile Trabzon için Kaçak btr kamyon arızası 
,. Bu sene mahsulü kal/ta / ı•bıblle Hvki artan yolcuıueu· 

şamba yününden itibaren itibarile geçen yıl mahsu· stanbuldan 2200 çuval un muz -yoldaşların her berinin 
geçen seneye nisbet/e, mü· /ünden üstündür. gelmls ve bosaltllmıştır. Bu ıöıUode ayrı bir ifadesi olan 
stahsill memnun edecek suretle un sıkmtısı zail ol •1•1 hayeeaa içinde ve şenlikle 
fiatlarla açılmı$tlf. inhisar Tütün almak üzere is- muştur. Bununla berabır. cıre710 ıttl. Arabamız Yomra-
ldresince 45 kuruştan 105 tanbuldan şehrimize tüc önümüzdeki haf ta içinde 1a yaklaıırkeo defa dalları v 
kuruşa kadar •atına/makta· carlbr gelmiştir... Fi atların yenide" un gelec~gl aynca 11ncaklarlı süslenmiş irin 
dır . Bundan başka bahçe daha yülcseleceğl kuvvetle söflenmektedir. halkıvlolo 1enl blo sını seviçle 

m •hsull•rl 150 kurusa ka· ümüi edilmektedir. 1f il mD9abede ettik... Ona Jana ır. 
-==_ .. ___ =-.. --==-=-~-..c==-=-=-========-=-=>==,,..,_=-:1 ynı vapurla kçaabat ken nıilll muzikasıoıo akra 

G l K 1 K 
için de 11.-rıca 100 çuval tempoıuyle (tıoroo) oyoıyan 

e en 1 iZi ay ongr İ ! ı.m gpırrıı~t·r. g ocıer!·• coşku• n ş sııc b 

Mebuslarımız dün ~et;:i~a~~:~;g s;:~!;~~ 1 Bir Tip Ekmek 
Büyük Millet Meclisinin Valımıı: Nacı Kıcıman, Edırne 

Mebusu h•m1tdırimiı: 7 eme/ Nil· A b d 1 'b K kış devresi tatili yapmaıı cumi Göksel, Parti ve Belediye Y 0Şln On iti Oren e mekler 
üzerine değerli mebusları· Reisleri hazır old11 gu halde sa 

mızdan Daniş Eyiboğlu, Faik !onu dolduran kaiabalıla aza yüzde 25 mısırla kar1ş1k olacak 
b B t T l N"" huzurı/e yapılmıştır. Krzılagrn _ 

A met aru çu, eme U· on yedi gıUık reisi olan doktor Bugday ve mıstr unlarmdan ayn ayrı ekmek yap-
cumi Gök.sel Samsun yolile Mehmet İorahim Okmaı, hitabe· mak hususunda bazı müşkül ve kar1şık vtızlyetlerle k11r
ve Kadeş vapurile çarşamba sini sögledıkten sonra konzr• şılaşıldığı ve e•asen iyi hazulanamayan mıs1r ekmek· 
gunu şehrimize gelmisler birinci r4lisıitine Şevki Sava~cı /erinin de talip ragıp bulamadığı malümdur. 
vapurda ve iskelede dost. ik~nci_ re!sliie sı~hat miiJürü Haber aldığımıza gör• bundan sonra mısJT unun
ları ve yakinleri tarafından ~~:r~ gohu, ;at'jltl,e avukat dan ayrıca ekmt:.k yapılmayacak, buğday unlarına yüzde 
karşılanmıı:lardır, b~ n kan seçıkmbş,ı rad~Jodr'k "• 25 mıs11 unu kullanılmak suretile memleketin her tara· 

:r utçe o an~p ·a u e ı ~ .t~fl fmda bir tip ekmek yapılacaktu. 
Mebuslarımız aramızda ıonro genıden on beı kıııl:k le' _ _ . . 

- merkez hegeti seçilerek kongreye Martm I ıncl gununden ıtlbaren yeni tıp ekmeklerin 
kalacakları bu kısa muddet ıon fJerilm·i~tir. hazlfli.mıp satılmasına baslan11cagı haber almmışt1r. 

mu yüzlere kOyllll rla btzt 
beki diklerini gördQk .. · 

-Uy adı ı bir toprakln ZI· 

mania kökleri ııararan bir 
ag ç gibi değll. yıllar geçtikçe 
halka ve muhite koynıyan -
naniye mDdQrO , ve cebi ile 
roııtığımız mtıoadelede ptşteırlılt 
eden (ilk mektep) lı şôğretm•· 
ol ve mahallin ileri gelenleri ta· 
rafından samimiyetle karşılan· 
dı c. .. Parti ba kını içt 0 bir 
hitabede bul ndu, lstıkial mar ı 
ç lındı , Tor· bııyra(?ı heybet 
ve anm tle çekildi . • 

Mubter m Valimiz e'lerlle 
kordeteyl keserek açılma lşlnl 
ta aml dı, binaya girdik, g •· 
dik ve beğendik .... 

Bize çekilen tli piH\vd 0 

v1t babç 1 rden toplanmış elma
dan ibaret kır zlf r~tlolo d 
ze k v lezzetlol aldık ... 

Nutuklar sö}l dik, kO lOl • 
rlmlz dinlediler: balk ' 1 ıııo 
bandosu buvalar ça ldı b ptmlı din 
ı dik t ınsil kolumuz (Ucğl en 

' d .Au .. LD) piyesin\ oyua ı, onu 
seyrettiler , H klmltır d b stıı· 
lnra baktılar .. 

H lkevlnden ubtaç ail le· 
daaı· r f Ilı parça kadar bedıf 

taldı v S m rbanlu • ti~ iU• 
bl Jd· 

besi de y plıaı ser lde 0 

şloin ibtlyacıoı kurşılıf ca ş· 
)8 salta . 1 t 

"'ebirdeo köye bir bum ye 
"' •e· akını akta v köylOterd 0 

Y 

birllJ bir kuyaa mu b v b~ı 
esli .... Saa\ler umuıaııdık r 
sUratle ieçti... bu-

lieo, bu defa ona .. kiı b 
çukta o son k.amyoo\ Tr • 
s na döndQm 14kln tolbl ve 

um or cı a 

D r bir topra · oıer 
-verlmlı ol ıyao d ğlarıa •· 
mnçlarandan- g çlı:ııı:uı guçl 

, eri 11sıl· annn çekmekle oeŞ e f t l 
mlyen Y o ra köylOl rlnln 1 r 

U seç· 
ze farının bnyo ıoğOD 

' burl· 
me}e mnsait olduğu culil 

t t 1 o ıııı 
yetin eomaoah ım0 1 

balkevlae gösterdikl rl 8 ıı· 
d o mUteb 11s s olmuı» 
kilo deglldı. 1 rl 

H lk.evlerinia yı ıcı t 
1 

d 
ve yapıcı tkllerile Y mr 

11 

bOyCllt va serlb t slrl r yapa· 

cağıoa da vopbe cdl 1
" 

Y. Mo.zbar Aren 

-· Arkası ikide -

kattV tetkikler yapacaklardır11(ulcmİfl C-l.fcundarL ev et ulfıa 1 
içinde merkezde ve mülha- Ş k Ç l=-::Haftadabir 

Şehriml%in maruf ailelerin· OÖLUMA 31 M Jıt k I Ciddi ve ekonomik bir mes' eledir bu . u erem o agucu arımmn . sütunda 
den Kaptan Nemli, ve tıltıin tüc· F a z ı' 1 e t blrk•ç seneden beri tıüzel gazı Kulak/an çın/asin bir arkadaş yrne bu k J 

C l ·ı N l" }(, d ·ı 6 b · l h · ti f t' Geçen 8 şaıı carı e a em ı a eş fJapurı • /arını kendi sütımlarındtı a/a"ka u mes e eye e emmıye e temas etm ş ı. ·•u" 
I b ld D oğru, dtırtlat olmak her d b. d h etin r • 
stan u an ıelarimize gelmişlerdir yıııde ve her işte iri, ile takip ettikleri tahrir aile· IJ iT ra yo aberi l1ydında kurulan bir cemJY tmi 

ıtOz.cll tcrclh etmek elbette ki miu/•n Şeuket Çu/Jıti çağrıldığı CUduad~ ki amili "!eVZULf b~his ed~rek /Ş/n ~hemmtfe 
• ınıııınlık. kellmesının lhıd• •t· fJataniua•i/eıini ifatian sonra ev daha zıyade tebaruz ettJrdı. Keyfıyet şudur. . l . 

Kazmaya Kuvvet 
tıği ID&n\ çerçivalnln içimi• ve D .. b b .. l ı· gıbı B rJ mış 
batla baıındadır. ııelkitün Kader. Hpurile ı•hrlmiı:e • un_ya asa mm oy e biı keman te I hul 

Yapılan iylllk, yardım, gllı· fJe aramıza dönmüıtür. Kıymetli o~dugu bu ~amanda, yerin tekmil damarlanntn ~eınm 
terilen şefkat temiz, tı-rtemiz. arkaJaşımuın kenditıt Jıaı tatlı bıl el tarafmdan çekilip büzülerek orta/JğJn kıvrun l k b . . 
hislerin mahsulQ olmıılı mıka· ıislübile devam edecek olan ga•ı· Juvrandığı bir zamandayız. Bu vahım vaziyet şimdı I bili 
bil bir menfaat gözelilınedeıı /arı bundan sonra da ... lele çok şükür pek alakadar etmiyor Yalnız şurası v11r kı. .u 

Sayısı milyarı çoktan aşan 
inıon kıtleleri enelerdenbtri ho· 
iaz bofaza gelmiı tn kanlı ve 
canavarca oir şekilde boğuşmak· 
ta drvam ediyor. Çiftini çubuğu 
rıa , tarlasını yüzüstü bırakıp 
ce~hege koşup önden baruta ue 
ateş korkusu ıard ğı kadar or 
kadan da açlık, se/aıet gibi ın 
•anlığın ezeli hasım/afi kuşat 
maktadır J 

Memleketimi::! birinci dü~ 
mana karşı şimdiye hadar hü • 
9iik bir maharetle koruyup bizi 
lıarp ate#nde11 uzak tutan hü
l<ürnet arkamızı kuşa ıp bizi iler 
de fJurmak fırsatını zözetley.:n 
azılı düşmana karşı kogmak için 
limdiden gereken tedbirleri al 
rtıakta geçikmedi • Bu hususta 
asıl büyük vazı/e hükumetten 
ıı'gade toprak ıahiplerine düşer/ 
Hiikümet bi::ıi oydınl•tır tohum· 
lak patateıl uerir /ak.at toprafı 

kczıp patateıi dikmılc fJ• 

Jünyanın geçirdi~i hu giyecek 
buhranı karşuında tarlasını kaz -
maktan üşenip de boı bırakaniar 
le.eneli nt/iılerine 
karşı bir cinayet iıicdikleri gibi 
millete karıı da higanet etmiş 
olacaklardır. Çü11kü hu günkü 
ahval bin göshrigorki flatan 
mildaf aaıı için düeüşen insanla 
rın ellerindeki silahlar her ne 

ol rsa o/ıun bunların sırtı pek, 
karnı tok olmadığı :aman gere 
serilip mahvolmaya nıahkü.m. 
durlar I 

O halde yapılacak tek iş 
kalıgJr toprağı kazmaga kuuuet 
ve tohumu ıkmea• gaıret 1 Bizi 
yarın u :ııı açıp aç kurt gibi 
yutmak için bekleyen se/aletın 
elinden yalnıg kaunanıra kuuu.tl 
ile toprak anamızın ıefkatı 

kurtara caktır. Tt:v/ik VURAL 

ynpılmnlıdır. • lyilik et denize okuncakatır, . • k /çın 
aL balik bilmezı;e Halik bilir • M umumi buhrandan iktisaden en az zarar görme 
ııızıı güz. kamaştıran bir ıazııeua ÜSOmere elimizden geleni arkaya b1takmamak zorundayız. _ 
n.ııılıımııı olmadığını kim idili• Şi d Ik h b d k /t"b riy/e mum· 
edebilir. 8 k m i i eplmizin irer fer olma ı a " ıaml 

u a şam Halkevl Sine· lcün oldunu kadar istihltJ-kl az11/tmak, tlJsarrw u 8tadun 
Mukabil b!r meaFaat, bir şey I ../ *o v d * l# r .. gozeıilort:k ynpılaa irllik, )ıırdını ma sa onunua na ın derecede önem vermek ve isr11fın vıicudunu_ 0 

dl or 
b&1ll ve halta bir z da hoşa isimli aile faciası idman kald1tmak ödevi ile kendimizi vazifelendırmemlz ıc be r . 
ıııtıneyco tıır mubadeledeıı • bir Gücü tarafından temıil edi- Mesela : 11ydtnın münevv r kadmları bir ba~~= 
aıış vuışten başka ııe oıabilir ki. lecekt1t. gelmi(: ve aralarmda kararla~tumışlar: Biz bundandevyede 

Bir dosta bir lanı a bir " " b 8 
fakire yardım ellol uzatmak Şehrimizde Jstanbul Şe· ıpek çorap geymlyeceğiz. llziz okuyucularım un ~ -
hiç tıır v~y beklemeden yardımına hlr Tiyatrosundan sonra kulak nazarı ile bakmasmlar. Zira mes'e/e dış~an fr~7~t 
koımnk her şeyden ıwvcl bir in- ı"/k <fıeZa temsil edı''""cek ol~n düğü kadar basit değildir. Bir ç/f t çorap şım, I I kul-
Hnlık borcu bir taz.llettır. \"e bu '' ı.. .. baremi üzerinden üç buruk liradır. Ve o nesne Pf, 
hareket•n verecrği ıtönOl rah thğı bu pı'yesl t I . . .. l k ması ve ıı; ııu:ıaıru ve halta biraı da ıevıı:ç seyre me eflm lanıl1rken ne kadar ihtimam edı/irse edı sin aç k t 1 
n gurur en kıy·ııotli karııiık e• okurlanmJZa tavsiye eyleriz. üçüncü defa ayağa giyilirken arflk istimalden sa 

1 0 
• 

lıü)•fils mtlk!fat değil ruldlr'l Çöküntü olmuş telakki edilmesi kuvvetle muhtemeldtr· f 
Fazilet aalıibl olmağa, m11m· Sürmene golundaki toprak kag· Biz istiyoruz ki . Bu azami derecede kı . - /sra 

ktin olan J&rdıını dostlatından masıntian ileri tıe/en 6ozukluk demiyoıum - çorap istlhlakinin önüne geçmenm zamant 
e&irgemtınıef:e çalış ve eıı kllçDk • • "dı I . . I .,. b - b an 'armdan valctincl• örıt•n,,./ı , ı'c•L·Jın •· ıyı en 'Yiye ge/mışt r. ı rıJ zonun munevver ay 1 

bir karşılık beklemo oğlum ; • "•• d I' 
KORLU flen '•'"'''" •lımnııtır. ne r•pmok /ltıms• onu b•kllyoruz- Zeki Yağmur ere ı 
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Kat'i ne iceyi 
belirtecek cephe 

Litva of 

ilk r smi 
1 ız 1 ord 

_ Baı tarafı 1 o -

cephesidir. llkbahnrd b ' beyanatınd 
lıyacak ve belki uzun bir 

içi nel r 
yapılmtş? 

yaz boyunca devam edip müttefiklerinden 
gidecek ve bundan evvelki 

Moskova 27 ( a. a. ) -
Leningrat garnizonu şubatta 
10784 almanı öldürmüştür. 
Düşman tayyareleri tekrar 
faaliyete başlamış ve şehirde 
birçok tehlike işaretleri ve· 
rilmiştir, 

bütün saldırmaları gölgede nel r is 'ıyor .· 
bırakacak olan kanlı boğu,. 
malar iki tarafı da çok yıp- " İlkbah d ı· ar a e ımizde ratmı§ olmakla beraber ni b 1 
hayet bir tarafı ,çökertmiş ~ unan bütün kara, de. 
olacaktır. Eger çökecek nız ve hava kuvvetlerı· 

1 h Moskova radyosu, kızıl 
• taraf almanya o uraa, ingiJiz arekete geçmelı'dı'r .. ,, d . 10 baıvekilinin ıözleri ierçek- or u ıçin O milyon ruble 

leıecek, yalnız kalacak olan Nivyork 27 ( a. a. ) - değerinde tank 3 milyar 
Sovyet büyük ı · · L rublelik top ve 13 milyon japonyayı yen'llek kolayla- . e çısı itvinof 
ılk resmi be luk zırhlı otomobil yapıldı-şacak ve her zaman müm- . • vanatında de-

kün bir bal alııcııktır. mıştır ki : Hitlerın orduları ğını bildiriyor ! 
Fakat Almnn-Rus har. yrı ayrı ve birbirind n Biz müttefiklerimizd n 

b• . b t' . d zak iki ve daha f l u 
ının aonu u ne lCC.yl eğil h d az e cep· de bu hakikati açık anla 

de, temamen aksi bir netice e e Y .pıloıcak t arruz ha. 
reketl J • maları ve on göre hareket verine o zaman fogiJtere erı e ımha ed'I bT 1 

ne yapacak, tesirini kayb- Ve. böyle bir harek;te ~~;· etmelerini istiyoruz, lkba. 
eden bir deniz ablukası ile lerın boşuna gitmez A harda elimizde bulunan bü 
Avrupa, Asya ve uıak şark ların ilkb b b · iman. tün kara, deniz ve hava 

'h . a ar areketleri k \l . h k 1· menbalarını ele geçiren mib mı ven zafere veya b uvve erı are ete geçme ı 
veri yenmek ve yola getir. götürecek kat'i bir ozgana ve harp malzemeleri de Iü 
mek imkanını nasıl bulacak te{kil ed cekr gayret zumlu yerlere hemen gönde 
tır. Çorçil, meselenin bu ır · rilmelidir. 
tarafına temas etmemiştir, Ek 

1 Alman-Rus harbi kati m e er 6 
netiycyi belirtecektir . iki g r a lı 
taraf da ve bütün dünya da 
bunu anlamıştır artık. y a 1 a c a k 
Bekir Sü biti Kulaksızoğlu Belediye En ü . d 

1 c menın en . 
Yomra Halkevinin 2B - Ekmek kartı us ı t b 'k · 

2-942 d i 'b u u at r edilen mıntakalarda 
k ti Ü en tı arcn - . ·ı 

U U g nü fle lcriçükle,e 7 50 , _agı~ ışçı ere 750, höyüklere 300, 
Bıt tarafı 1 de 2 - Fırınlar ~8°::2 uzerınden ekmek tevıi edilecektir. 

ODnlerdenberl ve timdi hkaTen 600 i'rnılık elcmf";-9:~ 'umkartesi ıahahında11 iti-
-burada Ali Hıza Iıılın- tem. e meğin temam. .. P ıırece ler fle bu 600 gramlık 
ıll ettltl halk paıtıııluin feraga. lere, dörtte birlıd:e clor~te biri ağır işçilere, yarısı 6üyii/c. 
ttan ibaret mulalal hamı1etteo iaJe heyeti 295 çoclu laTa fJCTi/ece;i ticaret velcal!tl 
mQrekkıp H ynkaelıat~ 1111• halk . A ıagı ı tel h k 
ıloı knuşmaktıo baıkı ıer a ılan olunur. ugru ların• atfen ıogın 
olm17an iıtlkballol cıolıırıdırao N · · 

'- ' b ı ecmıat"ı Ge l'k ~• ater.es uo ara tamıımıı 1 nç ı Kul .. b" B~=::::;:===-==== 
kandırlll- JOrguı:ıluklarım cra ~ kil/eTi fi , , U U aşkanfığmdan : 
ntansenrllQla harek•t• lnktll' name ı te '"le eg etınce n e d · l k 

1 t P d . . 0 1 n kulub ·m - . I r e ı ea aror-
H madd11• ı ihale etmeıtl sının ta 1 uz nııam 

t ıld . • h k 1 i h klcınd .. _ namesinin biTinci mad-tarır • me ır.... a k h ~ go u~ k 
• ını aiz azatnızrn 6 rme ü~eN! makayg t fi~ r g Hılk:evlnl -Trabzon~akt 22 ~Grnı ıaat 

19 
mart 942 . .. _ 

Şubat OdHlırlnl J!rloe gı-tfr --- da kulübe te r'f . .c martesı gunu ak-
mek gaygu~u- lıu y nı ., ş 1 lerı rıca olunur. 1-2 

.,avru. --
nun dOl?U ucd ki kıy en t on ------
ehemmiyet ile mnoe ip ç ~ so os e . 
malard D m nedememlştt ş ALMA n 1 

Halk parllsaloln ve ı;~lk N KONSOLQ ' 
vlnln Yomr d ki b lkevıuı~ ol . Konsoloıluğumuz '

6 
SLUGUNDAN : 

ntaada ' r oluşunu kutlamak le clugu lskendetp ş • hu flakte kadar ik met et kt 
ta gösl rdlkl rl pek derin nııı k ,,79 No h ma ilesi, keşiş ba . me e 
kıyı, ş kle alt değil mıııı vıc. itıbaren, muhıddneden ag ı' rak, 1 MartY~ı, lımo~l~ so· 
danı mut alllk bir badls Olnuk haneye rıakl d il. m_ahallesi, aldık 94~ tarıhınden 
kalb v ruhum nakşettim. - t ec gı ı/an olana,. açtı mevkimde 28 !Vo. 

Derin mınah lnkl ap K · 
Ye mak h klı mlllet Olcu tv1 
oımez vo 1ıkıımaz v tıtn Gu k emuru ahn k 
:MefbumlsrıDI burada da go 1 mr(i ve İnhis 1 aca 

rerık kall>lm ve rubum ş d· kolc l- laş1a u.mrukle ar ar Vekaletinden. 
oltlu . , . . u ukl ' <nt rınde açık ol • 
---=-=:.;;.....;....------..._ı ıle memur alınac ktktcp mezunları an 10 liTa aylıklı 

Mısır Ekmeg ... ı' ı - M b ır. ' arasında müsab Jc 
d Usa alc.l i a a 

c Ankara ı k mtıhanı 10 3 g - ,_1 · ende,un M - -942 - -
Temiz çıkmıyor diye 

şikayetler var .. 
Birkaç gilnden beri bir 

kııım ihtiyacı karşılamak 
üzere mııır unundan yapılan 
ekmeklerin iyi çıkmadığın
dan ve içinden bazı yabancı 
maddelerin çıktığından ıiki. 
yet edenlere raatlanmcık
tadır. 

Haber aldığımıza göre 
vilayetçe bu mesele üı:erinde 
hassasiyetle durulmakta 
mısırların, değ rmene veri: 

ı . ken k lburlnnması gibi 
ar db' 1 · 

J .. umlu te ır erın alınma 1 uz 1 -
• . ofis memur uguna tali-
ıçın . .1 • 
mat ve enıır verı mış bulun 

maktadır. 
Diger t raf ta~ ~ırınc1 • 

larıa da her bangı bır şildi· 
yete meydan vermiyecek 
ıekilsle uyanık ve titiz bulun. 
malın yolunda belediyece 
ıereldi tıdbirltr ıhıımııtır, 

um,u1r; eTınde ya 1 • ersin T b gunu saat 14 
3 t Pı acakt , ' Ta ıon J( 

.. - 0 !1tnler mu · ' 0
' 5 oe Van 

gore bulu dulc abalc.adaki 
le a ı g r l muvaf f le. 

r yapılır. Mu ab l e ha,c,,ah tıa a ıget sırasına 
talcdırde ıd re al lcata,ın ıagısı 6 zıyetı ıtiba,e atılla· 
tayin ·ı un a,, d h 0ı geıden j 

ı e mukayyet olmı Q sonradan aııa olduğu 
4 - Mas le g caktır açılacalc Ye l l a aya · re,. 

anmaları, mernruın 1c:ıreceklerin a,kerl;.. . 
vası/Ları lıaı:ı olm l nununurı 4 iin - ıını Jlapmış bu-
l a arı t1e ca maJd . 
arın musabllk ya Y&ılc.arıdalc.; eıınde !la•ılı 

den bırıne 9 gırebılmelc lçın Şartlar, haiz ol 
d ' " 912 adı Ya l an-

t hçe ı e mu, ca Paıa1tesi ~ ıı ı IÜmriilc.ler. 
s 1 lı t k at ve şelıadetn ıunu akşamına k d 
b l c. m ve cıme Tlu" a ar 

celc. gl lc.t Tmct rı le. l . ı Us, lıüsrıüh l 
ıle ısb t et ' : ,o~d k arını ~es~~ut:k 'Uazıfesini ; .. fle 

5 ld azımdır. ı ır dektor ore-

l ' musab ... lc. da ı_ an rapora 
rını uzum .. #l;QoQ 

gorurse ıılıhi h l rıcm/grın ııhh~ d 
· eyet e7 ı Utu f 

e ıeokedebil rn a-

A tas u Adı . ''· 
Bel diye Ene· . Venldi 
Eb cli ş 1 A umenınden : 

t 'fi t tıu lcün h eırı erinde 1'rab yatta ık • 
/enot içme suy zonfula,a Lut/ 'Ve hrıd şehrimizi son 

unll, Ataı le e ye e l d 
Yoıatmak içrn B l d ur un aziz ht. t l g e ıkler/ 
hilclliğı ha ıu11un elıu:~e mec ısı ce ( ~~A~~ı ebediyen 
ı q 11411 olanın, an sonra bu adla ) adı "'· 

' anılace;ı •011. 
~ ın _, 

& .. ı :.l-

nıyoı ayfa 2 

Müşterilerimizin -.. 
Al DiKKATİNE il 

B'lh b k·ı· . . k' . . . 1 
ı assa sayın aş ve ı ımızın e ımını emır . 1 

Buyurdukları 1 
1 PATATES MISIR FASULYA 1 
n Ve emsali yaz ve kış mahsulleri üzerinde geçen seneler bizzat ı 

vaptığndIZ tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli ve emsalsiz 

1 tesiri ile az zamanda büyük ~ağbete mazhar olan 

1 

Gayrimenkul satış artırma ilanı 
Mevkii Sokağı No. Cinsi Ma. bıdel Peg akçesi 

lske;ıdeTpaşa Uzunsokak 1, 161, 16.5 E11, dülclclin 1350 101 l. 75 
.. Limonlu 8 Ev 7879680- 890435 95 7 15 

Sotha Sofu O. 19 ar•• 30 M.2. 20 1 50 
Kemer kaya 

Mulatttin 
Şatır O. 2 •• 56-14 50i 25 15 07 
Zeytinlik 34 enlcas 250 I & 75 

Defterdarhktan : 
Yukarıda eostı/ı yazılı gayri menlıallcr satııı l 1-J-942 çarşamba gunu 

milli emlak satış komisgenunda saat ]~ '• g•pılacaktır. Taliplerin peg akçelırilı 
komisyona oe fazla ma/Um•t için milli emlllc müdiirlüiüne rnuracaatları. 

ilan 
Trabzo11 tapu sicilli mıı

lt.a/ıdı;ından : 

Tarafları gül/em tarlası 

Umumi heyet içtima
ı na Davet 

~• /ınddclığı o• salıl6i u- Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi 
net hanısi ve a%iı flB me/a- İd M ı· . d 
mel tarlasile mahdut tarla are ec ISlll en : . 

1 Şirlc•timi•in 1911 senesi•• •iti alcldcle hegetı amu-
Tarofları dere ve kar. mige içtimai 30 Mart 19f2 ttıriltine müsadif ,a•artesi 

deşi abdulhamlt ve melımel günü saaı ] 4 '' Trabaonda ıirkel binasındm Glcdedile
ve oz.i% fındıklıği'e mahdut cektir. Niıamname mrıclbince ltitıktıl on hisseyi hamil 
/ındıklık: hissedarların içtima tününden bir hafta et1veline .. katltır 

Tarafları ver ilci oğlu hisse senedlerin.I veya. bu rılara sal.ip olduklarını ıösteren 
ooakim fit esraii ve tarikıum vasikaları ıirkıte tevdi ederek tluhıılige varakası alma
oe ırmak ile mahdut çalı- ları ilan olun•r. 
lığın 4 de bir hissesi • 

301 Tasdiksiz yoklama , 
de/terinde tarihsiz 'lle No.sıs 
olarolc alemdar oğulların

dan osman oğlu ahmet na
mına kagltli bulunan yu
karıda hudutları yazılı bir 

tarla ve bir f,ır.d.lclık fit 

bir çalılığın 4 de bir his

sesine ahmedi11 fJereseleri 
namlarına irıtikalen tescilini 
talep cglemededirler. Tas-

diksiz 301 yoklama de/te
rinde kayıtlı hulullan işbu 
yerler üzennde mahallen 
tahktkat gopzlacağı cıhetle 
muit.ÜT gayri menkuller de 
ayni bır hak iddia eJenlır 

varsa /cefi/ ıünü olan 8-
3 - 942 tarı hine müsadi/ 
pazar tünü mahalline tide-

celc memura veya keşif 
gününden eovel tapu sicil 
muhafızlığına ellerindeki 

'flesuikle biT/ikte murocaat 
eglenıeleri ilan olunur. 

Yurd aş! 
Patatis 
Dikmeği 
Unutma 

Müzakere rüznamesi 
1 - idare Rıeclisi ve mür•ktp raparlarını11 okıınması, 
2 _ 1941 Senesi bllinço, icar ve z•rar hesaplarının 

tetkik ve lca6alü ile idare meclisi aza farının ibrası. 
.3 - idare meclisinde inhilil eden bir aıalı;a niıtım

name mucibil.ce mu11tılclcaten intihap edilmiş olan zatın 
lcat 1i intıhabmın icrası. 

4 - Müddetleri hitam bulan idare mtcliıi azalarının 
üç sene müddetle gıniden intihapları •e huzur hakları· 
nın tayini. 

5 - 1942 seneJi için bir mürakip tayini 'lJe ücreti· 
nin tesbiti. 

İtfaiye için 2 adet tulumba ahna~ak 
Trabzon Belediye Reisliğinden : 

1- Beledi gece itf ai11e için ilci emme hasma el tuülmbası 
alınacaktır. 

2 - Tulumba "' te/ırrua 1 i dahiliye oelc&letinden 
eilô.getlere gönderilmiş olan ıartnamege •Yt•n ol11calctır. 

J - Bunun için mahalli it/aigı müdürlüjiince muba
yaa edilerek tıılıımba ve te/erraatıaın ı•rtnamegı ııgıun 
e<1saf da oldu;ııntı dair raporla 6cdeli lcarıdıjında ıöstı
rileoek müessilimize teslim re ya tedigell olarak 
beledi gemin gönderilecektir. 

4 - isteklilerin 15-3-942 ıününe kadar tıılum6a
ların satış fiyat ve şartlarını heiedigemiıe hildirm•lıri 
iliin olunur. 

Pazarlıkla Tarla icar artirması 
Belediye Encümeninden : 
13-2-942 Tarihli kararla on ıün müdtletlı a,ılc 

artırması temdit edilen boıtepı mah•llesindı kain tarlaga 
ihale tünü kimse talip çıkıaaclığrndan artırmadan ıarf ı· 

nazar olunarak mukur tarla icarı bir ay müddetlı 
pas11rlı;a lnreicılmııtır. 

Taliplırin ıalı •• c•m• ı•nlırl ın,dmını m11racaol: 

,.,. "'" '''°', 
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