
Carş~ la rın 
Kaldırı~ma~i 
için 3 a 
müddet verildi 

Fındık 

Müstaheillcri 
Bir banka kurmayı 
Düşünüyorlar .•.• 

011 ,akcıd1r yılclanberi 
fındık mcaelesini'I , fındık 
iıinin bu ö1Jcmli ceplıeıi halı· 
lt.ındQ dahi t;ok yazılaı ya.ı:· 
dık, ml!m/ekeıin en müh ·m 
İ•liha.,_/ rnacldeıi olon fındı -
iın ihrnr; cephesinden olduğa 
lcodar, müıtahrıil ceph "ıindcn 
de t şhilatlandırılmaıı gerek 
lifini ileri 11areuk bu iş ·n 
llaıka bir çıkat.r yo 'r.ı olmadı· 
lını ve olamıyacağı, mahıulü 
miutQhıili korumak ve kar • 
fıuınak te in de ~r get; ba 
fcdbire baıı,1uralacafrnı ıö1 -
ledık .• 

ER.o 10mik va1 lığımızın 
dayandıtı en belli baılı me-
aele 6q ole/utana, mahıaliı 
mfi%iin periıan o!up 11iımui 

de •ırf teıkilatıız'ık ycizün • 
den ileri geldi ine ~öre, her 
iki cepheden, ihrccat cephe· 
•inden ve müıtahıil : cephe • 
•inden 1 teıhiiô:tlar1ma ı,ını 
önem oerm!k lciı:ımken yıl . 
larccı oıı yıllarca _ aldırıı et -
dik, aank; orta.Ja oe ıö: 
önıinde olan zararlar bize 
ait defilmiı, 1r.er yıl krJybet• 
filimi~ yüz.binlerce lira •an· 
lci eliklutimiz.i çelımıf« kdfi 
~elmiyormtıf eibi lupır"4n • 
mafcı, derlenip loplanarolı 

6t. yaman derdin dermanım 

aramofa hit; mi hiç fü.:um 
ıbr medik.. Bu,.;in ayıldılı 110 

ayılıyo1112k, :ıırarın nereıin· 

den ddnü!ürH kar olduiuna 
6Öre, burau ela memnuniyetle 
lıarıılıyabiliri.z demelc .• 

Ô1tceden beri ıöyledifimi: 
6İbi fcnelık meselesinin iki 
mii./aim caphe•i oardır. Ve 
daimcı ~ördük oe ıörüyoru=. 
lei bunlardan ihraç c:cpheı• 
laer mala:ul meo•İminele oe 
h1r .zaman, iatihıal oe mü• • 
fah11ille1 ceph,.ini yarmakla 
mııpldıir. FGkaı •1tfl• kay 
lletmılı Ia~ımdır ki, ba yarıı 
tan, bu ıalibiyetten! fıkan OCI 

~ık:ırılan menfaatin bir payı 
i/ara.c:atcLiara aitae J,,ka.zu ela 
hüytik 11erm.ıyeli yabancı mıi· 
feoa11Uler• ait balanmalıta • 
dır, Bu itibarla klTk paralık 
ıahal menfaat afrundcı z.aval 
lı mfutahıili O• onunla bera• 
her d• memleketi on. ka1 uı -
lak acırara •ohuyo1a%, Bu •a 
r•tl• her Hne uğrana.lan za• 
tarlar yü"binlerce lirayı a,ı • 
)'Or ue mil)'onlara 11arıyor I 

Görillüyor ki, yarılan 

cephe iatihıal "• miiatah•il • 
ler cepheaidir, böyle olduta-
na ~öre ele her ıeyden oe iı · 
ıen eouel kartarm::ık 11erelctir. 
Ar.c talep kayda11nı tanzıtn 
etmek icin ha cephenin dai· . ' 
m:ı ay akta dura ~ilm1t•i zara 
ridir. 
lıiui;imize ıl>r• bazı muı· 

ıohailler artık uyanmalı lü:a 
lnDnu ue ıimdiye hadar de.•· 
ıelııiz olan kendi cephdcrı • 
ni ııılıilatlandır maktan 6ı:ı 

Çarşafların yas k edilmesini 
Belediye nıeclisi dün 

kararlaştırdı 
Belediye mecliıi dtin aeat 

16 da Şarbay Kadri Mesu· 
dan batkanhgı altında ikinci 
toplantısını yapmıştır • . 

Şırbay b;r iÜD eYvelb 
top!antıda mevzuu babsciup 
niheyet iÜndeliğe alındıktan 
sonra müzakere edilme!: üz1e 
dünb.ü tophnhya bira t ılan 
ç if " fl:ırın y ... nk edilmtsi ma 
nelesıni iık iş olarak öne tüt · 
cii müz-ken: sjıe eıt~k bir ka 
rrı;a b:ı ilımm snn tekhf etti 

zaden bazılnrı l: öyJe bir ka 
rar:n aelahivet ve kanu?J bakı 
mından yo'unda olup olmadl • 
itaın düşütiü!meai noktc 1 öııe 
ıürüldü ıarbay bu işin beledi 
ye mecliıiniıı ıcı:labiyetleri için 

' 
de olcluiunu söyleyerek bele· 
diye kanununun birinci mad • 
deaibi okuda, a~Jibiyet dahili 
olduiu anl•ııldıktan ıoara 
müwrıluşa kapılarıda kapandı 
fctbayto lekltfi veçbjle Ç~"ŞQf 
ların yas Jk ediı:neai ittıfalda 
kcrnr alt ı r:11ı 11 indı . 

Arıc ,.k herkeain manto 
teduik ctm~si için üç eyhk 
hir mü idet Jı:o!lu . du. 

Ş:.ı h lld~ oo sene evvel 
mcc!ıai umuın · ce p~çeler he.ık· 
kında verılm !ş v-:: t .. t l.ıik edıle 
g.e:lml ş bulunaa karan çuşQfa · 
da lEşıxı ilı yolukda belediye 
mecl.aıuin verdiii ~u karar 
mıy'a batındaa itibaren ht • 
bjk edilmış olacaktır • 

-------------------------------------------
Yeni habeş 
ordusu .. 

Ankara - Ro1tet 
ıj nııda cenup cepheıinde 
Raa Deat.- ordusunun yerini 
tut;cak habeı orciuJunuıı tetki 
li iı!ııe de•am edlldıii teyid 
edilmektedir cenup cephe.in 
de bir ketif uçuşu yapmıı 
Qlan babet uçakları İtalyanla· 
na eıiukemden takriben 325 
kilometıe cenup ıarkında mu 
him miktarda kuvvet topla 
makta olduklarını tea'Jit etmit 
lerdir • 

Ankara - Ad:nbabadan 
.b jldirildi iine ıöre süi:. fuet 
vardır .:l haftadan beri yamak 
ta olan ysj'muılar keşılmi tlr 
h beııer ccnu!> ve cenuoi 
ııırbi vıliyctlerinde büyük 
mikyaata nakliyat harekat 
yapmakt ve lkt)Ü.Z: bin ka 
dar ukcr aevk.etıncktedirler 
Ayrıca SO bia kiıilik bir kuv 
vette umum kumandanlık em 
riade bulnnmaktadır. 

Gazipa§a 
İlk okulu 

Gaz.ipoıcı ilk okulunun 
•akat olup yıkılmak tchlikui 
pİ ıö.terdıii oe ba yü::den 
6.,.1ı talebenin Ol! ıerelı 

u~lilerinirı heyecan oe korka 
i~ind• buiandukluı ıaz.etemi· 

z• b1ZfOaranlcırın ifode "' ıi· 
k4yctL•ri:ıd•n anlaııLmakt :ı • 
dır. lıiıtifimiz.e göJJ binanm 
•alıaıl'll baı miıhendiılikcc 
d• teıbit _•dilmiıtir. Böyle 
oldaıana ~ 8Öre fOcukların 

o• ıelilerinin •nd ıeLeri ye • 
rindt tlemelctir. Hu _ ooziyeti, 
011 haklı • eneliıeleri _ kültür 
idaruinin dikkaıi 611üne Hre 
ri:: : t. ir feltlkete meydan 
oermeden ı•reken _ tedbirleri 
alalım. 

ka fıkar yol o.madıfını onia 
mıı UJ bu ;önde:n 'jaiışmaıa 
da baılamıılardır. ~ 

lıi •ıkı tutmalı ve eoetle· 
mek ldzımdır. Bahia uzundur 
deu~m edece;"iz.. 

-Bakir Süktlti Bek, 
; 

Fransız 
maliarına 
boykotaj 

A "lkara - Kuduıhn bit • 
dirildiiioe iörc Fıliıtiain b•t 
l•cı ıehirleriııio araplaı i F ran 
••z idareıi aleyhinde nüm ıyiı 
yap:aış olan Suriyeli araplar 
la mütesanit oldnklarını geı 
termek İçia bu aahah bir aem 
pati grevioe baııımglsrCiır 

F ranıız mallarına 1'afl: b.j-
kotr j yapılmaauu karar Yeril 

• 1 ll>fftlr • 

icra vekilleri 
Ankara - 1cra vekiller 

hey eti düıı lımet lıı.öaünüa 
rejshğıkde lopl.ınmıı ILühtehf 
;şler üzerinde iÖTÜf 111elerde 
buluıımu• ve bu itlere ait 
kararlH vermittir . 

Ambargo 
konuşuluyor! 

Ankara - Petrol üzeri~e 
am barro konmaaı ıuetile alı 
D-cak zecri tedbirler hakkıa 
da yedi muıtabıiJ memleketle 
İDiiltere franu iucç ve nör 
vtç mümeuUlerinden mOte 
ıekkii olan buıuıi komite bu 
gün toplanmııtır komite tct • 
kik neticelerini on s ?kizler ko 
mitcıine bıldirecekt ir 

Makallede 
vaziyet 

Ankara - Royter ı,j .. nıı 
cepheden ıelen haberlere at 
fen MıkaUenin bıbetler tara· 
fından tamamile ~aıatıldıiıaı 
ve ı ~ hi deki italy.an garnizonu 
nun ihtiyacını temia eden de 
re yat•i•iuu11 habeıler tara· 
fıadaa d•iıtalı:hitnı ve bundan 
böyle ıtalyanlarin ya hılim 
olmak Te yahut kı!ıçtan geçi· 
ri!mck f ıkJarından biri11 i ter 
cib etmek mec':u!İyetinde k~l 
kddıklarıoı lnldıımektec ir. 
D.ş bakantmız Pariste 

görüştü 
Ank ıa _ D.ı bakanımız 

T. R, Ar ı düa Fr nıız baka 
aile bir ... t kada~ aörüımüı 
tür • 

Sayı: 2112 
_:waı:: :ıa: 

Müfettişlik 

Kadro.su 
Ü çüacii ıenel müleltitlik 

kadroıu, ~"'ÇeD aayımızda yu 
dıgımız iİbi vilayet kon .. j'ına 
ycr!eım;ttir. henüz ieimemit 
ol~n diıer müıavir ve me'llur 
!arın da gelmeleri bekleniyor 
ıeael Eoıpektör bay T 1thıin 
uzeria bugiiı yarırı lstanbul 
dan bueket edeceği unlamak 
tadar, Müf ett işhk kadrosu 
defıerli ıahıiyetlerdea kurul· 
muıhır. Gireıon valiHziııden 
bat aıilı• Yirliie aJınaa bay 
Yahya Sezai Uzer kıymetli 
bir ıabıiyet olarak b:aınmıı • 
br, Ekono:ni mOtıYiri bay 
Saffet Sezen enelce ıehrim:z 
ıirketler kumiaorHııiade mu· 
Taffakiyeti &öıiilmüı deierli 
bir ikt•aatcımııdır Müfettı ş' ik 
biiroıu iki üç ay kadar ıeh· 
rimizde kalacaktır • 

Unıumi 
Meclis 

Valiyet u.11qiDİ mecliıi düo 
ö,iladen aonra ikiact raiı Mü 
ııür Serdarın baıkanltiı altın 
da toplnarak &ündelıkteki 
itleri konuştuktan aonra 10 
ıubat paearteıi topl amık 
Uıero celıeyu ıoo vcrmf ıtir . 

1 
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Di:-eklörü, Ba~ya~ıcııı 
BEKiR SOKOTJ 

Açık Sü.tın 

BAYRAK 
Bayrak bize maziden ya • 

dikar kalan bir aüımüdür, 
yoksa aatrlara hükmeden fOıt• 
refü bir U .11sua varlliını Acu-
na bütün heyı1etilo göderea 
bir l!nbol mü ? Buna . keaia 
cev.ıp vermek bir beı p uç• 
asnJıı mah'yetini anlatmaktaa 
ziy:ıde maş~riğ bir duyguyu 
ihde etmi ş oltcı:ğıadan L yiae 
buna feıtleria dili değil an . 
cak ammenin vicduıi b "S121i 

yeti ve he)·eu.ı:u CC:Vi p vue· 
bılir. Hauls:yet di)·o:u:n çün· 
kü ben hunsiyeti iç\ın :zde 
s.~diklerimizden bile giıU 
tattiumuz necip bir •t"ın do 
iurduiu bu hüt adederim. 
Bu itibarı.. bayraia karşı 
olan ıevgi ve hürmet yakar • 
da ıöylediği!Jl g ı ':>i bir iki 
cümle ile değil ciJUerie eser 
yuılaa d~hi aıılablımu. U 
öyle bir ıevgi ve sayıuhr ki 
um~a z m!lo, yerinde kendi· 
ıioi gösterir Siperde dövüşeD 
er o:ıu.ıı uiruoda erkekçe 
ölür, her Türk, bayraK-ı altın• 
da ö!meye C3D atar, l:layra('n 
ne d~mek olduj'unu uirunda 
döküleu kanlardan daba açık 
anlatacak bir ... be12'o yoktur 
1anırım • Boı bo~unı bir 
ııirimiz : 

" Yuap bir hilal •iranı ne 
giluıler batıyor . • Dememit 
tir ya. HiliJden makaat Türk 
bayraiı deiilde ne:lir ? Bay -
rak eıer nıuiden LkaJma bir 
süı oluydı İfg •l orduları İ ı .. 
tanbuldt.n ayrılırken tekmil 
erkanile birlikte oııu:ı kuiıla 
ı~aa alap aeJi :nlamulardı, aade 
boiaz i~ine vıeda edip ge -
çerlerdi. F ilk d bence o;ılarnı 
bayraiımızı ıelimlayııı Türk 
Uıaıuna kuıı göst.!rilen HYi• 
Ye 1e9g nia kar11hiıyda. 

Bayraiımıza hürmet 
Türke hütmettir, ona ıöıteri 
len ıevai Tüıko 2öıteriliyor 
demektır. Kökü .mazide otaa. 
tarihten ö ıce bizi anlatan 
bayrak mazin·a tef~hürü ile 
doludur Oaun için her yerda 
bayıakl ı mu.ıyyeo saatlerde 
bir mer•simle 1aııhr va yine 
bir meraıimle indirilir. Nıtc • 
ktm l:tizim Trabzoııda kalede 
gö:düiüınüz Garnizonun bay• 
raiıll1 her akıam bir mıuıa 
aıker ıeJir . çifte, ~ borazaqla 
bir merHim tertip ederek in· 
dirirler, bu tmeraime ~orada 
buluaanlarda aıller oJıun ıivil 
o!ıuu biliiıtiıua iıtirak eder • 
ler Burada· diier daire va 
müe11eıel~r bu iti bir parça 
ihmal eder iibi &ô·üniiyot. 
Bunu da ieçe!ade ort•hi.sarda 
kar11lntığım acı bir manıua 
balla du7urdu • 

Bsyr•ğın ifade dtiii mana 
lö;l~ büyü~ ve şümüllü oluu 
ca Türk. kerıdi bayraiının be· 
ııni ıpe.kdea, ıı. yla yıldızını 
ıırmadan dokuyamu; mı ? 
Bu madd:ğ kuvlfet onda her 
aD iç:ıı me~cuttur. Y alnıı bu· 

- Arkaaı 4 de -
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100,000 Yahudi 
Ank r - Almnny dn 

B•n hiç hir lııııın 6a leıı Burı:ı da bu"ldan 
lıtetlar ya.s haoa•il•= • •ü:•l 

böyle ne'" •on~l - sosyalist rrj'mi 
nin iktid r l!levkiine geliainin 
üçüncü yıl dönümü mün ıebe· 
tile vaşiııgloııd toplen D fıli 
tin milli koofer na• ttlmıon m1l 
l r:nnı baykotnıına devam edil 
mesine k rar vermit ve l .>0000 

••n °• •4n•ıil• 6•Çıi6ini 6il · .. ,~, ••ç•11lerJe 6i: im bay 
llılıur Sııluihinin •oalııaclaki 
6a6f .. indı ııltalilerin çice/r, 
t•ll•nlarııı mıyoa oerclafini 
•irince hayret ıtmiıtim •. 

Alcıam •a.s.ı .. tndı iıtan-
6rılJ• lciraa, .Yiını ••ttldıfını 
eiuyanca ıaıelaJım • Baıiın 
eıaadelrımazda bıı :yıl laat1al2r 
lae~ höyle rüzıl ••çiyormuı. 
ddım dıfiıti ihtimal ... 

Ditt laouayı pzıl wören 
hali•• 6ir lııımı lurlora 6a· 
-yır/~ra :Y•yıltlıiı , 6ir ~ofa 
tlııırmendu t)'I cçı/tlıfı 11i 
hi baaıları da "•I ıporları 
yapmalı i~in Ja f lara çıkmıı 
/ardır. ~a mıoaimdı pc: ar 
ıünleri 6öylı ••zıl haoayı 

' lıuılaoelerde , lcalü~lerdı 6*fİ· 
ren/ere nı "'meli ? : 

Din iclman ocaiı ıalonan 
Ja ha•a iar•"'a mınlaatııuı 
fı•yadı B. iırnail ltalılu tora 
lıntlan ıayın 6ayonlaro bir 
lcenHr •erilmiıtir • 

KonHrin •iltılcrini ha ocı 
·~ruma kadınlar dernıti a,,. 
ıınJı1t Kadriye Katlri , So6· 
rl7ı Namılıı , miıncooer Halil 
ıaımıı •• ha•• lr•ramana 
•11ıyc•. IJir ••lir temin ıımiı 
lırdir • 

Beyanlorın lıaoa ltarama-
na •'"•rılilıleri i/wi t61ıHAı· 
tir, io7an~ K~l'rİ~•. Sa6riya• 
nin çalıımola rı aı iılt cc Jı 
lcoılar ''' ••ıar. 

Ocelı ıalonanrı laaoa ka-
ramana ta/aıiı etın•lt.le, hallı 
••i iıfencrt •ıya yar dımııu 
pıfer•uile ) 'Grcl1tl 6Jtflle· 
rini yaptılar. 

KonHr iyi ıeçti • boyan• 
lar daha fOJı t11lena6ilir, da· 
it• çok ~co• •lahilir bir l.on· 
••rle lıarııla,amadılc r ·a ba 
••m lı.or:1erin •fleti oe lt.tmd• 
)'a••nlıtından ileri ı•l•" bir 
•aıardu • B, IHnail Haltkı 
ıaa fGlmoAııoJci 50, >•lt.Hlc 
•ancrt 0 • • lıaılretini 6Ö•ler• 
mıltl• .' Ocalıı !ıençleriJe hir 
11ertlelılt temıille 6rı kaıara 
biraa •lr.•ilıtil•r. Haoa lıara· 
••nan dalaaçolı İyiA en1erler, 
ıni1amıralcr ı.,tip •l•Hi 
içiıe t14rt 6~11 mamar hasır• 
lanma11 ••r••tir . 

yapacaktır. 

B. l•mail Hakkının yeni 
parçalar ha;,,r.ır/o ma~ını ttll• 

ıiye ederiz. • Eıki havalar , 
artık yen aJam z.evki icin . 
b•yot ıeliyor. baynnler bun· 
dan böyle konıulere ~ocakla 
••lmez.!cru çolı iyi ederler. 

i l ıenıl mıtcliıi açıldı . 
Belediy e m~clİ•iJe toplanı
yor.:her iki mEcli.ıen ba top 
lantılarınJa çok Ôilflmli iıler 
bdıliyotu:. 

Y ol eeı·gı'•inin dört liraya 
indirilmui üvelerin fikrinden 
z•Çİ)Or • t;ok iyi . . Zef'inot: 
y olu yıpılccak, bu da iyi . • 

Hatane 170 yataklı ola-
calc b• Jaha iyi •. 

Mc)'dan parke clöıenECeh 
çolıı iyi . . 

Y .eni ilk meld€pler ~cıla• 

calıı iyi .. 
Daho bir 'i"k ı-ylcr, bir 

ıiirlİ ,,,., OOT iri h~p•i oltr. 
calcmı, .. Ftvkalade iyi • . 

Hep ıiyi amma •a ''' , 
p lan iıi, hf'.yltel iıi ne ola· 
ctılt ? .. 

E anları ae a•ıl ıehı in bu 
ana i, lerini yıne anutmıya · 
lım ıokın ! 

enç elman yahudiaini fiıistinc 
göndermek için 15 milyon do 
l:ırlık bir i ne listesi açmıştır 

1 .r 
o us 

Aokora - O bserver gıcıze 
tcsi i iltcrenin ım pratorluk 
ordusunu t lım gö. müş a ş 
yüz bia k"ş'y:.ıı çllcum1k niye 
tı~de bolundugunu aund y 
vbro iclc g.azet "ıtd e mil i 

üd f 1·0 ıııt .!'oi;:ı üçyüı. 

ltm ş milyon D "terho Jiras 
al ol cak yeni bir müd-f a 

prnjcsi h zırl~dıiınl y zma 
t dl!' • 

r a 
As:ıkıua - lrtn bük \imdi 

p ılcmenıoya bir aı.usikı ek 
tehi ile t hrc n ünivenitui 
ve orduda tekautluk heklun 
3 kanun proj si vermiştir )Ük 
sek kültür lıomisyouuda mu l 
l=m b yanlcrın yüksek me~t p 
lere girmelerini kolnykştlr 
c k tedbiıler r 'm ş . 

Cepheler e am 
paşlad1. . çok ağı 

n ız harp 
zayiat v~r! 

Aıakara Yunan kati hır natice verme 
gazeteleri bütün antı - miştir tarafe)D kuvvet 
venizelist partilerinın len aşağı yukarı bu 
birleşeceklerini yszmak h 3rpten evvelki yer lerin 

de buiunmakt~dır lar. ta ve Oldu şeflerinn 
te§ebbüste hu!undukları Adisababadaki ya • 
hakkındeiki haberler hancı askeri müşavi de. 

rin fikrı habe§lelin iste 
yalan lamakta ve oıclu • dikleri anda mak'illeye 
nun eiyasa ile hiç bir girebilecekleri merke • 
alakası olmadlğıuı ve ol zindedir. haheşlerin hat 
mıyacağını ıJave etmek-edir. lan adua, makalle yo • 

luna daha ziyade y k 
Royterin hildiıdiği• !aşmıştır. 120 kilomet 

ne grire §İmal cellhesin re u~unluğunda hulu _ 
dekı son mulıarebele· nan hu ) ol için amansız 
rin tarafeyn~n ağır z&yı bir mücadele haşlaınJ§ 
at vermeleri Je rağnlen tır. 

=====----------------~~---__:~---
Mina Fon Barnhelm 

YAHUT 
Askerin Talihi 

Fro7Jaa - Ft oJlıa Fea 
BııDlatl•. 

Otelci - ( Y a117or ) 
Froylaa foa Baralıelm. nere· 
dea ıeli7011uaaz HJ•• baya1a? 

Fro1laa - SıklO~Jadıa • 
Otelci - ( Yazıyor ) Sak 

IODJ&claa .. S1ıkıoay1.d&D, ay 
ar.. Saluoayadaa Hyıa bayaa 
aakıon7adıa ? 
• Fruıiıka - Ent ? r\i . 

cıa oJaaa.m, hoı ba •tmlckt.t 
te • ~kıonyalı olmak ıünah 
deıdya ... 

Utelci - Bir alinıh mı ? 
~f ılaa ••jıacltk, 1111 çok 7eat'"' 

bir ıünah demek ki : ukıon 
yadan ? ay, ay aaluor.yad;;.a 
•••ıili Hlııonycdan.. Likhı 
doiruıu ıayıa bayaa küçük 
bir yer dei ildir ve ~ok • nu l 
deyeyim • k zuıııdan ı. vıla 

yetinden mi ? Biıim zabıta 
pek mükemaıelcıir bunlu& 
ıorar. 

Froylan - Anlı) o~um : 
Öyle iae Tur:ııaenc!eo. 

O telci . - Turinıden. evet 
çok eyi aayın baycn·. doiruau 
bu ( ya Xll or ve . oku) or ) 
Fro1lan Fon BunheJm, Tıırin 
aeadcn &eliyor. yanında bir 
bt1lı"'o kadaa ve ıki Pi k •.• 

F ran2isk -= Bir beılem.a 
, k dın ı ? Tab.i bu b e n 

oliicağım ... 
Otelci - Evet ıtüzel y v· 

rum. 
Frllziskn Öyle i e 

bay otelci bl sleme k dan ye· 
rine besleme kız yHıaız . An· 
lıyorum. Polia pek mükemmel 
ıu h ide bildi1ir itinde bir 
yaalııJık olm&ıın. Çünkü ben 
daha bir kızım ve ismim Fran 
ziıkadır. F milya i mim ile 
Vıllıf: Franıiska ... Vılli-, bir 
de Torinkeadenim. llab m 

yın b yaıun mülkünde değir 
enci idi. Köyün i mi kalayın 

rama • Doıf bi,adcrim değir 
mende otuıu)Or. Ben pek kü 
çük yavt gelip s.yın bııyan 
ile beraber bil) üdüm. ikimiz 
de bir yaıtayız. yani yir i bir 
ye ınd ?flZ, ı yın b ye•un 6 w • 

Jelldıkleıilli .ben de hep ö 8 

Yurt vazıları 

ÜTÜN CÜLÜK 
Fideler Tarlaya Nasıl D.•kiJ~r 

Bundna evvelki yazimda 
ı'ze fideliğin nıuıl ıulanmaıı 

fıdeli~e tohum ekilm"ıİ fidan 
ların fideliklerde çıkarılm111 
uıullerhıı anlatmııtım. 

Bu yazımda da tarlaya 
tütüo fi danlarının ae aaretle 
ekilt>ceği hakk•nda malthaat 
vereceğim . 

Yalnız t rlaya .likme it i 
ne g~çmaden evvel fidelerin 
y stıklardan çekilmeıi etrafııı 
d bir.az d ba t .. fıilitta bulua 
m k foydııla ve lazımdır çün-
kü •ütüa yetiştirmeıindo fide 
lerin fıdıaohlchıı çıkarılmaai 
ve hrlaya dikil eai en mu • 
him döuü yerlerinden biri· 
dir ve bu iti \!sulü daircıioda 

1 
ve dikkstle yapnn çiftciler 
l czklerı m h.sul hakkında 

emin ol bilirler • 

Söze ıcleli:za : 
Yaıtı l rd temamen ol • 

gu hale zelmiı ol•n fidanlar 
aai elin ve ıahadet parm k 
loriyle tam fulenin belinden 
tutular.nk incitmeden Ye ya • 
v::ş yav21 çık rı!mılıdtr. Bir 
k ff ç fidanı birden çıkarmayı • 
nız çünkü kökleri Ye yaprak 
len ve yapraklan incinir •• 
y bo:ulur. Bunua içirı t eker 
teker ve tarif cttiiimiz tn.da 
çıkuınız • 

Geçeıı aayımııda fidelak 
toprafılo•a fidanl•r çıkarılma 
dan evvel ıula.nmuını öiiclle 
miıtik Eier bu ıaıama 
işini yap~rs nız toprak yumu · 
f ı fıdaalar da kolayca çıkar. 

Fıdan çıkaran çifci ber 
fid&aı çık rdıkcı ıol eliyle 
fıd D üzerinde g6neı ıörme 
mıç ol n beyaz yıpraklarla 
kökteki topraklara aym r, ni 
elinde bulunan fidanı ıol eline 
geçirir bu ıurctle işine devam 
eder sol elinde 50 - 60 tane 
fid n biriktikce bunları ezme 
den y ıbiın keııarınada zöl 
sıe bir yere birakır yaabiıa 
orta yerinde fıdanlara ııra ıe 
lince bunhırı .. uıaktan çekerelıı 
çıkar'llak doiru deiildir ba 
nun için fideliiİ• iıı ve arka 
t hta)arı uzuine çı"arak or • 
tad kı fidanları yakından Ye 
hırpa~ mad n çıkarırıllllZ , 

Geçen yazımızdada aDld 
mıtbk hi Hdanlana bepıiai 

bir def da çıkarmak doira 

rendim. Benim ıçın poliıin 
beni liyikıyle billP.elİ daha 
iyidir. 

Otelc1 - Çok iyi yavıua 
biraz daha ıorac iım. Likin 
sayın boyan bu"ada yapılacak 

ödev"niz ? 
Froylan - Benim yapıla 

c k itim mi ? 
Otelci - Sıyın zatları u]u 

kraldan bir ıey mi iati) orlaı? 
Fıoylan - O, hayır . 

Otelci - Yahut burada 
bizim tuıe bak nlıj'ında (Ad· 
!iyede ) .• 

Froylan - O da dei il ... 
Otelci - Yahut 
Froykn - Hayır, hıyar 

sırf kendi öıcl iıleıim içia 
bur da bulunuyo!um. 

Otelci - Çolı;: tab.t, sayın 

bay a, bu İi:n.zin ismi ne ? 
f ıc;,ylaa - Oııun iımi, 

Fr nı.iıka, zaanoderaem it 
meycuu:ıa ç•k cak. 

deiıldlr her ı&• tarlaya D• 
kadar dikilecekae okadar fi· 
dan çıkarmalı •• bu çikarıl• 
cak fida•larda ku••etli •• 
p\ıkialeriadea ıeçUmeliclir eı• 

dan ıo•ra üç ltet ıl• fa1ıl• 
•erilmeli aoara tekrar 2-5 
el fidaa çıkaralmalıclır • 

Dikkat ~ dilecek aoktal•f 
dan biri ele birinci defa çok 
fasla fide çek•ek 11aretiyl• 
fideliri lu palamamaktfr • 

Ficleleria tarlaya tatıama • 
l ariaın da bir uıal li yardar 
Elu criya ııuulıklarla yeya kO• 
felerle taıınır ej'er ktif e il• 
taıınacakaa küfenia alta•• 
bir çol koymalı ve fideler 
kökleri kilfcnia iç taraf••' 
i•lmek Ye kartılıkl ı bul11amak 
•~retile •uatazı• bir laald• 
iıtif edilmelidir küfe dolancı 
Ozerıae bir çul kapatılmaJıd.tr 
çallarıa •••elce iılatılarak 
11kılmı1 •e Demli bir b ıld• 
bulanduralmut elmalarıaı 

dikkat ediaiı. 
BüUia bu aalattıkklaramııl 

h=ç bir noktnuu ilımal et111i 
yerek yıparaanız fidanlara tar 
laya biç bir ıakatııia •e biç 
arızaya •eydaa •ermedea ı• 
tir•ıı o!araaau:. Şimdi artık 
fidanları tarlaya ilikli•• iti•• 
ıeçebilir : 

Tarla eYnlce yapbi•••• 
tarıfler claireaiade lauırla• • 
••ıtır artık fidaalan dikec• 
iiz. lik yapaca;ımız iı itti 
ıli• •• kadar fidaa llikilec•k 
ae • kaclat fidaa içi• lblll 
olaa clönlm •eJa eYlek 1•ri 
ıabable1ia eıkeatlea ıık t• 
cieria bir ıuette ılraek olı 
cıktır Ba ılrme İfİ ııraııab 
laer oa adı•tla bir çi zıi 1•· 
pdacakbr. Siı bu çiııiler• 

••lok dorainiı. 
Oıla dikilecek flclaalat 

ku••etlileı i•den aeçilerek '' 
bir aspet içiade maataıall 

bir allcio iıtif edilerek tarl• 
ya aetlrilir • 

Şimdi tarlaya eki•cl• ıl• 
önünde bıbdacak bir 1a ... , 
Yardır • 

Memleketiaiıtle ea b&yllk 
yapraklı fidaalar ltir d6al• 
yere (2000) lloa baılayarak 
ea klçtlk yapraklarda 7 - 1 
bia taaeye kadar ekilebilir 
d.k•e itiatie bir kaç kiti bir• 

-Aria11 6~ tl•-

FraDıiıka - Zıbıta kıclı• 
ıırlarıaı da bilmek iıteaeıJ•• 

Otelci - Herlaaltle yaf • 
r•• : Zabıta laerıeJi bilaek 
iate~, la ele ıirleıl. 

F ram.iıka - E•et ıayı• 
ba1a• •• J•p•alı ? Öyle iı• 
di•l•JİDiı bay otelci, llkia b• 
yalaıı: bizimle poliı ara1ı•ci• 
kalacakbr ,. , 

Froylan - A .. , Ba çılıı• 

acaba poliae ne cii7ıecek ? 
F raa:ıiıka - Biı kralda• 

bir ıubay alaaia ıeliyonıı 
Otelci - Nuü ? Ne yaf• 

rum 7anum,,, 
Fraaıiıka - Y abat ıubat 

tarafında• alıam•i• her ikiıi 
de bir 

Fro)lıa - fra•ıiıka, ıe• 
delirdia mi ? bay otelci b• 
bir aayıııızllk ,,, = Arkııı Vat ... 
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Hayrat Kamum.:rıda Tütüncülük Petrol ____ Ambargosu™ ™ 

Atatürk Anılı Ve yer.i Olıal Töreni 
Hayrattan ıaz.etem'iıe y:n.ıhyor : 

Hayrat kamuulu köylülerı· •çaııf sürekli &lkııtar ve yafa 
•ia büyiik e:meklerle vicude Atatürk ıealu i ıaylevir.e ni· 
ıetirdildeıi büyük okul biDr ll hayct vera: iştir, Bunu mutea· 
ile hayrat lumuu ba)·ı z ki kıp ıreıc cumhuriyet g~nel 
Tuacenia ı tbıt teıebbüslerile uynmıaı Cemal Binıöl ıöyle 
ka•u•hık muhtarlaraaın dahi Yiae Datlam1t Tarih öoüade 
iıtiralcile lau okul biuuı <Scfüı Tthk ve Ahtürkön mevklnı 
tle dl kilen Atalüı k A111tın11a çok canlı ~e lıeyecanh btr 
açma tlreni 25 ikinci ;kloDD aurctt-: aol tmıı aoL aöıleriae 
936 camarteai ılDii yapılmıı· bu iki &üyi1' eser i ,ıcude 
br. Hayrat,• ba iki uulı ietireD kamua •• klimua köy 
ba7ramı her lar;afta heyeca•l• UUeriDİ ve onlara önderlik 
karıılamııtu· Törene ilce •er· ctmit olan idare ı~fJeriııi leb · 
keaiDıclea llcebay Hı.1ım Say· rik ederek ıiılerine oihay .!l 
fıD, Cumhuriyet renul ruma yermiştir. bundan aonra hay • 
at bay CemıJ Binoöl bRke - rat kamP.sa bayı Z.ki Tuccer 
~il D•J Şemaetli: Özbek, 
J••darmaakam•tıaı bay Tcy 
fık Ôıaem, tabrint ki i i B, 
R 1• cimci1' heykelci B, Emin 
Baıaral :o:oar ıetumiılcr:Ur. 

Kamun köylüleri Gaha aa· 
bab erk~o bayraklarda oku\ 
bıbçu nde anıt etrd.ada top 
1•••aia baı\amıtlardır. Ka • 
•aalulr merkeıiııjıı bütün 
köyl•leı i Te kadıalan her ta· 
r~fı dold11rmuı bulunuyorlardı 
61retaea projra• mucıbiac• 
bay Salıhia ç•ldıjı düdükle 
kuı ıibi çarpıaaa ve uçuıaa 
öjruciler bemta teplanc'ı Ye 
ı1r~landalar diayanıa en bil • 
Jlk ın)tl ifte bu anıt etrafın 
daki bılllk h~yecaaıaı görmek 
klfi idi Açma ıöyleTİ ılcebay 
Ha11m iayıjDa verilm:ftİ, Ha 
il• aayııa bay Hu.un büyük 
Tlrk İDkillbıaıa öıüuü ifade 
ederek bu İııkill~ıa J&pıc•ı 
Tarlı Millefüııa lnırtarıcıaı 
Atatlıklln boyl!uaa urılm•ı 

BıJr.iıa ipini çekerek Aaıb 

Japonlarla 
Çarpışmalar 

Tokyodan bildirildi-
t=ne göre japoo a~keri· 
le isyan eden Mançuk.o 
ııkerı arasında şiddetli 
bir çarp1şma olmuş v ı. 

jıpon aekerlerindcn onu 
olmüo onu da yaralan -
mııtır. 

Ak denizde 
manevra 

Aoksıra - Akdeniz~ 
deki ingiliz harp gemi· 
lerinden bazılarının bu 
Rünlerde malta kıyıların 
da gece manevraları ya 
pacakları Londradan 
bıldiriliyor. 

350 Yatakh 
Yeni hastane 

Ankara 2 - lngiliz 
kralının cenaze merası· 
miode bulunmak üzere 
Loudraya gitmiş olan 
heyetim;z parise dön • 
Bıüttür, orada birk ç 
gün kalaca lttır. 

Pamuk 
Ankara - Bu yıl 

dana ovasında seniş 
mıkyasta k.evland pamu 
&u dtilecektir • 

1 

ıöylevine br ılayarak ıöı.leriai 
öireııc.ilere ve Türk çoculdsrı 
aa teYCıh ederek yarına nuıl 

hnırl~nac kluına Cumburiye 
t • ve 1 üt k Yurchu:un kendi 
!erine cm~aet oluaciuia Ata· 
türkün c!üoya ıoııuLa kadar 
bekc!terı olduklamn herıeyia 
keadıiemıe emarıct cdılm"t 

olciuiucu heyce.ala ıö;hye • 
rek bu töreae itlirill edea 
erkin memu·ine kamuıı bdkı 
adına teıeklı.ur ederek ıözleri 
ai bıtirm ıtir, aonra okul cç • 
m• töreai ıçıa büyük kapı 
öniine ıe,ia~rek çocuklara 
bita ben yiDe Cumhuriyet ıe • 
nel aanımanı tarafıadan açık 
bir ıfado ıie bu kutlu JllVI • 

aıa büyükliiünü aalat.ıuk 
ilcoaay Jıaıı• Sayıta tarafın 

daa kordeli kuılerek okula 
ıiı ilmiıtir reci dcraaaeli bu 
büyük . okul ınilmiıtir Hılk 
cilenceye ıeceye kadar de • 
vam etmiştir 

Mısır da 
vaziyet .. 

Ankara 2 - Yeni 
mısır başbakanı Alima-
hir paş~ havas ajflos1na 
ingilizlerle yc:pilacak 
olan müzakerede mısır 
heyetinin ilk işinin as· 
kerlik ve südan ınesele 
lerini halletmek olaca • 
ğını söylem;ştır. 

Hey~timiz 
Paristt! 

Ankara = lstanbul· 
da 350 yataklı haydar 
paşa ha~tanesi dün tö • 
ren'~ açılmiştır. 

ltalyantarın 
zayi~tı 

Ankara - Adiaabaha tel 
ırafı laab .. ı büyik erkini 
barbiyeaine ıu tebliii bildir 
mektedir ıımal cepbeainae 
ikinci laua biriade b~ılamıı 
olan ve 9 ıün aürea bu mu. 
hare be bıtl•nııçta babeıle • 
rin italyanın muıtah.kem mev 
kılerice taarruz ile bıılamıı 
•e sekizinci ıüade italyanlar 
mukabil taarruza l'"çm:ılt:rdir 
ba :muharebede: İtalyanlar 
3000 telefat vermııler habeı 
leriD eHae 34 ıelara topu 
175 mitralyoz 2653 tüfek ve 
18 tank ieçmiıt:r ili lya ya 
ıalılarıaao ö:ülere niıbetle yüz 
de otuı fazla olduju bildiliyor 
laıbeı ııyi•ta 1200 kitidir • 

-b ı tsralı i ile-
den ç1l ş' Bir ı:d2m geni, 
&2ızlı bir çap~ ile top .. •2°1 ru 
tu~etli tabakayı bu'uııcıya ka· 
dar kazarak boydauboya bir 
çizıi aç n orımı arkasından 
geles ikind bir İfcİ fidınları 
birhirinden ~ irer karıf ara ile 
811 çizıinio üıtilııe bjrakır • 

D kici denılen üçüncü 
biriıide diodel..i ucu ı 'vri bir 
kazıkla bu çİ1gi üzerind" bi • 
rer küçük çuku deli'-< açar 
ve fidnları ~uçul u?Jara diki 
lerek dJplerini toprakb ı.kıştı 
rır . 

D .kicinia arkuıodan ge 
len dö:dürıcü bir adam din • 
ddu küçük bi· ibrı kle incitme 
de• ve ynpr klRra do'.:andur 
madan dıkili fıdanla ,.an ~ ö du 
riai mutedil ~ i: surette ıu'ar 

O.itme işinde iki mubim 
nokta vardır 

1-Tarlada nç lacak çizıi· 
ler bir .>]tinden iki kayış fıdan 
çukuı ları da bir kar.ş aralık· 
la olmalıdır . 

2 Fi hnlar y11praklar hi· 
zaaına kadar toprıtia iyice 
ıömülmelıdit Fıdinlar tarl.tııya 
dikildikten yirmi züa. IODf& 

birinci ç;pa umuu ı~lir baıı 

• aeaelerde kuraklık yüzii~d~n 
tarla.la fadanlar ktı'çük kalır 
fakat :bunll\rı küçüklüğüne 
b•karalıt dikilmeler1eden yirmi 
ıüa ı-çtikten ıotıra ç~pala • 
majı ıbmal etmemelidir çlln • 
kii tarla çapalandıjı ıamı.a 
tütiio f&danlarının dipl.-rhıe 
çekilecek olan ta.ıe top"ak 
lardan f ıdan çok fai.ie ıö:ilr 
•• bir kaç iÜ:l ıo:ıra rehtme 
ie baılar ıoau Taktile çapa· 
laumıt bir tarlada fidanlar 
birbirine miiHJİ olarak 
büyür yaprak ohıoca ikinci 
çapa ıamaaı ielmiı elemek 
tir o zam.lda yakit ı~çirme 

ilca köklerizii&elce doldurmak 
tütü11 yapraklarına toprak 
doku11d111mamaia dıkkat et • 
mek ıartayl41 liliaci çapada 
yapılar , 
F1danlar oaiki yaprak.la olun 
ca üçüncü çapa ameliyeai ıel 
mit demekhr üçllııcü çapada 
fidKnlaruı dip y•praklara ko • 
parılıp atılmalı ye ıeae k6der 
ıüzwlce toprak cloldarulmel 
dir 

Ba iıte yapddıktaa ıoara 
tarlada f1danlar içia yapıla 

cak muaim bir it lulmamıt 
demektir • 

Gelecek JcZtmııda tütila 
leria kırma ameliyuiai anlat.a. 
catıı 

Tarladaki muıir otların 
toplanmHı Ye hıatal:ldara 
karıı micadele halduaada ba 
ra:ıılardan bir ıey yazmiyoruz 
bu kıaımları ayri bahialer laa· 
liadc 1aalatacaiıı , 

lıt• b6Uın ba Hbeplerd•n 
Jolııyı in11ilia eriôni hrırbiy• 
ye11a11• miı!uir •ankıiyon ol 
maAI itibariyl• petrol •anltıi· 
yonanan en Jıı•tı m<ıciJeı 
sarf anda ıaıolkini iııemelde • 
Jir 

TEMSİL. 
VE KONSE.A 

İdman oe1tı keadi 11loaua 
da önllmüıdtki par.ar ıünll 

temıil Ye konaer ter~cektir 
Ocık ieı:çleri bu miiaamı 

re isin buırlaamaktadaılır 

1 Subat mı? 
7 ik.ttci /ui·uı 1936 ta· 

rihli L' Ouore Pari•ten : 
bıiliz crhiui barbiyeai 

niçin ltalynn habet lt\Vlf•Da 

behemmehal aih;ıy t vermek 
istiyor ? 

Bir çolı mah~fddld her 
ıııyin :r.amanla hallini bekle 
) ip İta/yanında bu ıuretl• 
Habcıiitanda yo1alma.•ına 
imka ı rurmelı temayülü O!lr-

dı . 
Halbu ki bu ha,uıla. Lon· 

dra-i:ı et' arı filcirl !Jf de haylı 

i•Likrauızlık mcoca tken ba 
na rağmen bay Eden'in l.u 
g ?cilımeler /.:.hindeki görüıle 
ri taıuib . ed~mİytceii n ul&ak· 
kaktcr zira inır lfa er J d u hu 
bıyuinin tu huıuıl"11li kJna 
"''' tamamen 03fk .. clır Fılha· 
k.ha erk4ni harbi) enin kana· 
tmc•l •w.oaı heme.1 bir an 
eouel durdurulmfll,dır: bur arı 
ti .z ubcbi İlftlir , 

Sebeplerin birincİ•i ıa lt.i 
ıaoeı ı 9euam ~dcrd• iıalyun 
iar faz.la oıilıctı •cırdte mal 
lap olacalt olurlaraa Afrika· 
dıı z.cncil11ri • beyazlar üzeri 
ne ihrcu edcc .kierL bir :r.af•r 
ucu ko '01ııleıtirme iıleri,le 
uirttıan u.luılc.r.:ı ft:.na /uıld• 
aokunacak olan :r.:ırarlı bir 
miıal teılul eder, 

Nt.ıek.im in11Utere böyle 
bir nıiııcl l'iı:ündtn Jah:ı ı J 
d•tli bir mısır mahaldfdi 
d11.h2 kuotJef li bir Fdiııin 
metalioatı il• hfodııtanJa 

J,. oü•bGlü ~ yayılnııı t>ir di 
ıipf tnıızhlı ruhu karıııınJa 
kaim:ıldan 4'iycıdtıi)'le çekini 
) or , ıltincc 11bep ıırf aOt a 
pil n • uı.Hn • bu lumından 
011rupaaan ııalyan aılcni 

l:.uoodmın faz ta •sa!ma•ının 
p•• ırıünaııp oimıyacafı kcy 
f&ydıdır fazla ola re;, k to itc.ıl 
yan ckonomı•ının kalklnma 
ıına yarO)'QC~k ola:. iıl.kro 

zı yop ıcak cleolet tin.1ith.re 
olacağı İ'ifo bu i.tilr.rozın ta• 
hakkuk eıtı' ilemiycct!lt icatlar 
olma•ınc mucib olacak ıekil· 
ele h'-lrelt.et etmdct• ayr.cCI 
ma:-aıız olar , 

Üçüncii ıebepte ıu ki ı• 
yd 1011 bahardan oeya1931 
boılan6 c ndan •~r1el barıı 
yapılmıyacuh o 'arıa o .ıaman 
almanyn m:ıddden olraclor 
lravc1et kub dmiı olacaktır 
iti ingilizluın italycn habf!f 
barıırnrn ck:Ji İfin endiıe 
duydukları m:uo üzerine i11 • 
diril~n yumryk darbr•i ııoııta 
ıile re "eh h,..,lzilı:ıtl!n lrn'oıilıt 
rinin i deşini tale'J edec-clı 

vı ba yam•uh ciarbeıi okadar 
oicldetli olC"cak ki bir aora 
P ~ har L.i ihtimali ortay :ı fi~ 
m•ı olacaktır Nrııt•kim ba.zı 
inıili;ı mulaafiii : j 

Eter bi;ı f.a italyan Ha6Eı 
•rıvn,•ndan bir on rvrnl yaka 
mizı kurtaramn~ıck Alman 
l'~,tla ha oya a 6İ• mıtkte .... 
flRmtyecektir clemelctedir ' H ıltikati la ılde L, ttlr(Jda 
Pariıte O• crneorecl., en mwh 
temel add•dilen ,,,., ayın 20 
•irade toplanacak olan S D N ' ' 
kon•cyinin ıankıivon!arın ;p 9 
rolatia teımi i huı•uaıulald 
kararı birine~ ıubat için ala 
c 11' c 'helidir l.11;-.anla ı.eraber 
f u tarihe /tadar ifo/yanları11 
yola 6•/,crfi amiJ •d lmtlı 
hdir H=elbuki bi;ı kendi hua 
b,mı:r.a luna ihtim Jl oermi) o 
ru:r. alclılimı;ı en ıon h2lter/e 
re 6Ör• italytı alrnanvaclan 
pcfrol mfı:,aoaı için tfonmaı 

lt.redilerinclcn i.ıila.le •lmelc 
müaaadHini a/mrıya fialıım ,1ı 
ftHJıt • 

Bilindiai ıibi reic/a I ir 
çok pd•ola toıarruf dmekfe 
Jir bu petrol h"mbara ••r 
but lirn:ın1ı1dan 6Ôttderilecelıı 

ti.r, ~·~·~~ bu malatelif iıl• 
tın aıdııını yenillen m•o.sa 
bahı edecıf'İ'I 

Geneoi•oe T aboaiı 

Elektrik hisse senetlerinizi 
Damgalattlrınız. 

Trabzon Elekterik Türk Anonim Ş;rketinden: 
Heyet~ ~ .nuınivemizin. 11 1 • 935 tarihli içtimıiıada tirket 

Sermıyeıının 360,000 lıradan 137 .500 liraya teııkiıia.. •-
·ı •- b' tl . . . k . O ... aarar verı ere" ·ııe ıene erımı:ı.ıa ıymeta 1 liradaa 5 liraya 1• d" ·ı 

• 1d • d t' t k J97 • D iri •'I o UiUD an ıcare Paunanuo ıaci maddeai bük ü 
tevfikıa h'ısedarbrıa ellerindeki .biıu ıenetlerini üç ay i~n~: 
damgalatmak tizere Trahıonda tırket nıerkezine teYdi etm ı i 
lilıaa:u eYveJce ılia e_dilmitti. bu ~üddet 31 111ut 936 tarihi:'. 
kadar uz.ıtıhnıı oldu.ıı~ndan mnlf~r tarıb.e kadar damgalattml 
mayaa bıtae aenetleranıa yukardıkı mıddeı kanuniye 11:ucıa~ince 
ipbl edileceti ikiaci defa olarakilla c.hınar. 

Kirahk mağazalar 
Kızılay başkanlığ udaıı : 

Uzun ıo~akt• kııılay cemiyetine 266 •e 270 aumarah ma· 
i~~·l~r~ hlip ıu.lıa~ etmediğiadea on KÜD müdrletle temdıt 
eddm·ıhr talıplerın ıh1le ıüo6 olan 10-2-936 pnutui sil· 
nii aaat 16 da ctmiyet Bi1111ında tf'rkklil edecek komiıyoıa 
maracaatllm illa ulun r 

r 

• 

~ , .- ·_' ' ·, ' ' -.. . 

Necmettin Özcanh 
~sk::e:ri hastaı-ıesi 

k'U.lak :rn -o:teha~r;ısı 
Hastalarını Semerciler hsşında Halk 
eczanesı üstündeki muayene evinde 

kabul ve tedavi t-der •• 

• : . -~· . . . .• . 
- . . . ,· ' .. : .. • 



1. % 

ABONE DANESI 
Yıllıft 500 , Altı aylctı 300 ,. Dört kuruştur 

Üf ay/ıfı 175 karuıtar /la" •atırı 1 S lıa,..ıtar Relıll.111/Gr 

Pazarlıla tabiJir. 
1QARŞAMBA Çikar 
CUMARTESi GAZETE VE BASIMEVİ E•lci Nada•lar 20 luıraıtar. 

BAYRAK 
- Bııtarzfl birde -

rada nl~şılmayaa ~ bir ıey 
•ana o da bay,.iıu bu ka • 
dar b&yük önemi bu yurlt.f 
ca biliadiai belde koca bir 
d airrnin direjine ucu didiklen 
mit ıoluk bir bu.in bayrak 
olarak çekiliıic'ir. Bizi o rOn 
en çok mütee11ir eden bir 
noktada o esnada oradan ie· 
çen üç ecnebinin anlcmadı iı· 

m ıx bir dille bir ıeyler konu· 
ıaıakdGa bay.-ai11Pıza bakıp 
2' eçiıleri oldu, .. 

TEVFiK VURAL 

Çocuk esirgeme kurumu 
heyeti umumiye 

üyelerine 
BAŞKANLIKTAN 

Kurumomaıun senelk koni 
reıi 17;2= 936 pazartesi ıü· 
nü Hat (19) de kızday bina· 
aında ki dairemizde yapalaca· 
iınd• ıelmenizi dilerim. 

Un eksiltmesi 
Süe satınalma 

k omİfJOnundan 
1-Erıorum kıtalib ibtiya· 

cı için (30000(1) kilo ikinci 
ne•i fabrika unu Hbn alana 
cakhr. 

2-MünakHaal kapalı zarf 
la olacakbr • 

3-T eminab muvakkataıı 
(2925) liradır • 

4 - lhaleıi 15 ıubat. 936 
ıünü ıa t 11 dedir. 

5- lıteklileria ıaıtnameyi 
ıörmek üzre her 2ua •e mü 
nakaHya iıtirak edecekleri 
maıyyen &iia •e ıiattaa bir 
Hat end kınunun J2 33 34 

. dd 1 
' ncı ma eleri muci birce zarf· 

ların1 komiıyoaa vermiı olma 
aı lizımdar • 

6 - Müaakuı nın kor ıab 
aalma komiıyonunda icra edi 
leceii ilin ohuıar. 1- .f 

Sathk 
Hane 
Erdoidu maballeıi karaıo 

lu arkaaında zeDfin nu1retli 
•e daima iÜDetli bir dönüm 
babçeyi havi üıtte Ye altta 
dört oda iki ıof ayı ve ıaına~ 
teıkiJAbaı muhten bir e• 
ııtlıktar. 

Müracaat yeri : 
Bakıoila çeıme yanında 

tütGacü Salih Sabri ı _ t 

Acelesatıhk ev 
f ozte pei l ili mıballuia 

de mın11tir ıokaiında 27 
numaralı kiriır, bahçeli •e 
Oç katlı CT acele ıatıhktar 
bıekliler Uzuu ıokakta avu· 
atk bıy Cemal Kırabua' 
tiıt vura:alıdıılar . 2 -4 

Sathk konak 
ve selamhk 

Orlabiaar perde• pııe 
konatı utıhyor • iıtiyenler1 
ko~ak •)'ri • ıelamlak ayn • 
iltiyenlero beraber aaUlacaka 
tır . Müracaat yeri ı y ordyol 
ıt~ ~·! 

Mahallesi 

lskender paşa 

' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 

Gayri 
So. 

rağın oğlu 

tabak yan 
Kah1 aman oğlu 

' 
' 
' 
' 
' fabrika 

mz ssz=zr~,-

Kızılay Heyeti nmumiye 
üyelerine 

Kızılay haşkatı lığından ~ 

Cemiyetim:zio ıenelik konrr111 17 - 2 - 936 pazartesi ıüaü 
Hat 20 de kızılay biDlllDpa yapılacaiuıdaa reJmen"zi dileri• 

1-S 

t-~~~~~A~-A..-a~~_.·~~~~-=f 

~ UCUZLUK >) 
( l\ıJevsimin en zarif Kumaıları gelmiştir. ~ 
(~ Badema tekmil ihtiyaçlarıın uczz bir fiatla >) « . ~ 
(\ ANDELIP mağazası >> 
(\ T E M İ N E D E R İ S T 1 F A D E E D i N İ Z ) 

(( K. 1 k H >> (\ tra 1 ane • ANDELIPE Maracaat )) 
ıl 2-ıe il 
F~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aşılı meyva 
fidanları 

Çok ucuz olarak 
Uzan~okakta 

HASAN 
Kurbet o~lu 

Ustada buhırsuouz. 
Tam mevaımıdır. 

menkul satış artırma ilanı 
N~vi M.N. K.M.L. ihale t•rihi T 

540 m. m. arsa 549·550·551 200 11-2-938 çarşamba E. 
günü ıaat l 4de 

210 532 5o ' ' ' ' ' 135 527 60 ' ' ' ' ' 75 526 25 ' ' ' ' ' 136 523·524·525 5o ' ' ' ' • 188 ' ' 519 50 ' ' ' 220 ' ' 517•518 40 ' ' • 120 ' ' . 516 30 ' ' ' harap iki oda 487 lo? ' ' • oklu dere muthak avluiki odalı aTlı 426 loo ' ' ' DEFTEADARLIKTAN ı 
Yukarıda evsafi yazılı gayri menkuiatıu mülkiyeleri pe~in para ile artırmaya çıkarılmııtır talip olan• 

ların yüzde 7 buçuk dipozitolarile d~~terdarhğa muracaatları 1-4 

Gayri menkul satış artırma ilanı 
Mahallesi 

Iskender daşa 
)) 

J) 

)) 

)) 

» 
)) 

Yeni cumai Z, 
Firenkhisar 

)) 

Sokağı 

Kilise 
Limonlu 
Fabrika 

l) 

maruf oğlu 
)) 

acem oğlu 

Yeni cuma 
mısıryan 

kani ta 

Nevi. 

bir oda ve avlu 80 m. 
150 m.m. arsa 
250 » )) 
baıma fabrika arsası 
dört duvar mevcut 
3o m.m. arsa 

loo » » 
Ü!tünde l oda 1 sofa 
altında abur 
396 m.m. arsa 
93 » )) 
harap hane 

DEFTERDARLIKTAN; 

M. n. 

433 
375 
493•494 
484 

488 
478 
473 

56·57 
123 

17 

M. k, L. 
75 
5o 
7i 

400 

lo 
3o 
7& 

125 
5o 

300 

ihale tarihi T • 
21-2= 935 çuma M· 
gün ii saaa 14 de 1 

) ) 1 
8 ] ] ru 

] ] m. 
) ) » 
) ) ruı 

f ) e. 
) ) )) 

) ) e, 

Yu~arıda evsafi yazılı gaYri menkulatın mülkiyetleri pegin para ile artırmaya çıkarılmıgtır talip olatı 
1 rııı yüzde 7 buı;uk di ozitolarile defterdarlı~a muı:acaat1 o · j-~ 


