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ilan satırı 5 kuruştur 

Oronıok~ : ızı • 123 A 125 1 
Carvıunba . Cu 

marteıı Rftnlerl çıkar 

~ - Srıqı I 271 B 

Bedeli ....--
Alman 
Taar z ' • 

B irkaç günden beri Bri· 
t~bnya adalabına tev. 
CJ d'I . b Alın e ı mış ulunan 

t .k an hava hücumları git· 
ı çe 'dd ' d Üşı etini artırmakta-

1 t ır. stüate dörtyüz, beşyüz 
ar n ayyare ile h k 

Al nre ete geçen 
tık~anlar' evvelki gün yap 

t 

90 
89 
63 

arı taarruzda b" t re k ın nyy -
Aullanmışlardır, İngiliz 

~esmı tebliğinden anlaşıldı . 

tgaına röre, bu taarruzlar 
YYare ' 

mınd ve tayyareci bakı. 
mal anı Almanlara pahalıi'a 

0 ınaktad s b' günlük ha ır. on ır 
160 ta va muharebesinde 

YYare kaybeden Al 
nıanların ıı· 
· • e ı Uç günlük za 

)'ıat yekfuı S 
. ..,.ı.baliğ ol u 40 tayyareye 

t• hı r muıtıır. 
940 t•' Britan d 

I ıl ya ~ alarına karşı 
yapıl•' ııü~ mtkta olan bu b v .ı 

OefterdJ b um .a~ı, İngiltereyi sulha 
ı-4 c ar ıç111 Al 

ınd b • manlar tara. 
•11. aşlanacağı söylenen 

l larruzuıı k d" . mas oksa b .... en ısı midir, 
luk ddi uyu~ taarruzun bir 
la .. • .. ~esı midir' bunu 

eni so~~% 00~muıdeki giinlerin ha
olon_ Jl~ae~erı ~aha iyi izab ede· 

mad (ktır. Eier Almanlar İn
karcştrl tereye karıı yap 'kı 
ıi •at: t rruzu b.. 1 . ~ca arı 
E iitt' h • oy ece t>ır hava 

f c arebesi ş kl" d 
temirıtıt tirip 'd e kın e dev m 
l gı ece letse bun 
arı . r Yıtdırım taarr~u d - ·ı 

dtc b' egı' 
c ır yıpratma ha b" 

llııek 1 ~ • r ı 
azımgelir. Almanla-

ıi/ısi Af Yıpratma harbile istih· 
orırn S ır·ı· edebilecekleri g ye 

,, iıl .ı ız d . k , 
ıt et: lit eaız uvveUerini 
K p•e'~ eıııadi bir iz' aca t b' 

!Jı ak . a ı 
moU 1 lt ıuretıle .. tesirlerini 
Ş. ktl ıııaktan B · . ır lll la Ye rıtanya 

aqo. sfl t rını. abluka etmiş ol-

ri~iy.le ·ılv · ~:kbaret kalır. Gerçi, 
eğıııııı ı Y•ban olmak şartile bu 

i _ .at~lac k bir harp 
bıon , oruı de~ıldır. F-.kat gö
koope t kı, Alwauların bu 

li aarruzlarda verdik! . _ at, 1 .
1
. erı 

ı oldrı. (ti f . n21 ızlerden üç dört 
nıeşir b'aıla olmuştur. Bu nis· 

I Pe~r yıldırım ta rruzun. 
Not~f Ilı okadar ehemmiyet 

azsa da 

k 
>inde b'l k~ yıpratm 

l Y•pr~taı a ~·kendi ken · 
ceye dan orkunç bir 
l Yanmış olur k. 

' 
a Alınan . . ı, 
retli bir ~~bıçıu ınuv f

alLl t• . 
lsa gerckt· 1 ışareti 

el ) ır. 
ne katı rı>ugü11 • • 

emiget1/are ve ~:ın A~manl r 
rı oe ti f.?ile lııg·r~ recı adedi 
ö. Jlyaı l aktad: ı ;rdcn üstün 

hatbiı:· akatı yıp 
~~n. tarfllld giçe~e~ :u'"uu 

ıtikn• 'Yette old • ngılıdcrin 
. f f:t te de ü ugu gibi ke: 

sınde ~I ki tine l\inlük elde 
. mıkt''dcb .. '- l llluhakkak . 

~- '-'ttı ınakt n . 
ne. sırı~ ki ıaııı ndır. Dcııı k 
• t•s• 1tlıııanln.1 n, bu hususta 
. y,,.iı tıa. le.tar y r Ve y v r 
lcisirıltl ~lnııını 

l n· . l'11:1 
lt!11 •I e ı ıl l'i •n' Y•Pratnı 

Jllrıın t r-me\( u i\ 
mahal et k i tr~ı pJ ~ retile. 

/ıaıel il d · Ö h hnıaJ · 1 ctrın1 Me ır uij ı de 
- ~- , lt.ıQ~d 1 • Yok Cı:q •• 

~ \ c_ ~· ~ ~ zi SlUtı , \e( ~' ~\,\ }' de ny 

ôet: 

17 mcı yıl 

CÜ Umumi Bürhan b 1 · r·- .--2LU$LAR 
o iyet 

• • a ı d • • d Vakrt gazetesinde okudum: 
1ş1 m 1 Z g e 1 m 1 Z V e • l$tar.bulda Kadıköy - Göıtept'de 

oıu,.an (it: isminin neşıedilmemP· 
Birkaç gün evvel Erzu. raberinde· Valimiz olduğu Matbuat U. ıYıüdürlüğii Başmüşavıri B. Bürfıa si,.i istigtm bir yurdJaş Haua 

rumdoJJ Doğu vilayetlerini halde Soğuksudaki 11tatürk Belge"nin şehrimizde ve .. diği konferansı aynen neşre Ku,.umurıcı 1200 lira vermiş v" 
teftiş~ çıkan Üçüncü Umu Köşkünü ziyaret etmiş ve başlıyoruz : bu parayı her sene öde_qtceğini 

k P. t . b" -' · h lk - de bildirmi~ .. H•r ,.entı 1200 fi. mi Mü ettı~imiz Nazif Er· n şam arı ınasınua mı- Eğer bugüokil Avrupn H.til;f. H yır, bu dııva, da a i gu· ~ • 
,.. b~ ra, az para de"'ildir. B:ı para gin du-n ak"llm Rı"ze ", olı"le safir edilmiştir. Gelirken larıoa, mebde olarıık. ııilalı rı yer:ıi- cü d n b.:!ri, Büyük ö çiilcrin, u· f.J " k 
.,, ,,. k ~ava Kurumuna verilince ry· şehrimize gelmiştir. Muhte Of ve Sürmene kaza mer· den vo Avrupada pati m1sıuı e- yü~ görüvler.n, boyük ruh mu a· meli bir kat dalıa artıyor. 

kez/erini teftiş eden Um. çec"~ olur1ak, Anupn harbi, ikia. v metleri ve irade şahlanmalarının S 
rem Ut umi Müfettişimiz. d f aym çok olmamakla btra· Müfettişimiz, bu sabah ci yaşına bar.mok üzre ır. m& sulüd~r. Atatürk gi i bir şe ı b dd 
Of!tı Va 'iOsman Sabri Adal · O zemao halen bütün c:lu:.nı Erzuru111 ve Sıvas kongreleri gibi er, yur aı/a,.Jan ba%ılarıntn 
P. J.. . ~ehrimizde bazı ııyarat ve zaman ::artı h · etle arti. Beltfd·ye, Nalkevi. ., alakadar eden hadiselerin sıklet hcwlık n· Huı'armı, Tu~ldye Büyük A • arı bögle ,mııg • 

tefciş!er yapmışttr. Yilrm rlr.e şahıt Glu
90

, ve seviniyoruz. 
Tıcaret Odas1 reisleri tara· da Pulatana ve 'V akfikebir merk ziai Avrupnya nakletmiş M llet hü ·aı:oeti gibi hır merkez Gerçi herkes senede 1200 
f1ndan ve Dcği rnendere ve bunlara (Avrupa barbi) ismini ciha:tı ve lı s zlığıı k.:>p~ı kıyıım 

/ kaz11/armı teftişe gidecekle- vermiş olurur:. etmi bir uilletin ihtı(ıil orduları· ira vtremcz; fakat çoğumuz 
mevkiinde de llskeri ve h b ı t az birer ı· 1 · B ri a er lJ ınmış ır. Bu görüş ve bu tospif ha bu n. ihtiva ctli~tcn eonra, Durolupı· en k ıra oerebi lrız. u· 
mülki erkan, memurlar. te· p •d ı ki , pak isabetli olmasa gerektir. nar vo Lozıırı safhaların da kay· nun için Q'"ma a&a yazılmak 
şekküller, gazeteciler, kala Ortl e Bilhaııaa biz Türkler iyi bi,iriz delip, ortaya böyle bir memleket lazım. ZamatıımızJa tayyarenin 
balık b r h,.lk kütlesi, bir lk 1-· 1•\14 18 tı b" • b k ve bö ... ıo bir mill~t çık rnbı"lmek aldığı bilgiik, elıemmigeti göz .. Cumhurı"yet ha p.ortı"sı· l ."ı.. 7. -. u ı nemon er ~. ıı , .. , .. 

" b önıine ge ırır>-ek Hava Kurumu· bölük 11sker. polis kıtası Vı;l,;y,,,t t"dare hereti. Ç;ır.<'!am ıçıa bır nılıayet bulmuş ve hır içits, ir dav • muthlı:.a, büyuk d d 
u "' W' 1 d 1 -ı "d ı 1 d na yar 1~ a garı~ etmemiz Halkevi bandosu tzrafındarı b .. - k reis /1/" takım muahedelerle neticelen iri - o çu e o ma ı ır . . lı 

a gunu a samı I • ·ır. b" 1 . . b'' J ı F'I L• 9 gerek~ijını - em n tasdik ederiz.. rner;ısımle kar~ılanmıştır. R l 1 • tinde mıı 1 ~0• iZ er ıçın oy e o ma· 1 VOKI, eğer 1 cu !Um ikin .. ... ıza şıım r:yase mu· t n· 1 . . 1914 18 h . d Onrıt11UZde 30 14gustos zafer 
D h k v mış ır. ız er ıçın - ıır· c yaıısın an 20 ci nnın biıinci e b . 

. oğructı Ü ümet n.ona tad haf !alık toplantısım 1 bioin alacnklı vo borçlu he abla· yarmnn lc11d r ol::ın umım r::ıesa ve taggar agramı var: /sta"A 
ğına giden Um. Müfettişi- y11pmıı v~ P_!Tti_ iş~eri üz~· rı• ııDCıık Lo.znn barı§ııııc iıı:ızaıile fosıni bir g.:lı: Öilıiu,le b:ıluııdorur buJ - G5::tel>edc güz oereıı ha· 
miz bir müddet sonra, be rinde! görüşulmuştur:.. ., k paomıştır. ve bu mesde ıiıeriı.de, bugün mige( pı~arırıa B~ecpe etekle-

p r i ve Belediye 

reisleri 

~ 1 DemeL olu1york"ı, O•m"nlı ı"m· k ·ır · rin.doa hır Ye11i örnek katılması & ~ ._, aç rnı etın yolunu soke:ıılcıek u 
Halkın dileai per"torl!!~unuıı Avı up" harbı'ne · L ı ne kadar 1

1 lihar ocriei bir ıeg 
• .. _,. u ışı:•nce.eıi geçirmekte o.Ja~unu olurdu . 

O•• 
1 1 kıtı'ıp m ğlup oldutu ve tArihin miişnbede edersek:, BiziJD bu bu Yeni Adaf'l> 

gv e ta. ti i f bfiyük hükaıüni} yedi~i güad.o, su~ttı. bir çoklarına, nnaıl tckad ~ 
LI d h d - Yeni Aclq... mecmuasz"dan bu toprıııı. ar üzerin e ür ve ü ederek, yeai dünyı:ııunı en ··• '' 

c N. P. Vilayet idlıre istiyorlar.. müstakil Tiirkiye Cam hu iyet'ııin kıdemli V O nisbcko en t, ı:n par. fırsat bulclııJcça bahsediyorum; 
h t · · · nı· R f I kurulmasını temin eden Lo:ı:ao ne· ça&ını te;kil cttiııiınizi çok dnh" çünkü o;ıdarı istifade eJigorrım. eye ı reısı rr ı JZB şı · Daire ve miiesscııelerde ol· ı; u • ' • b" 

ticesir.e kadar, Türk insrnı, ke::ı· iyi talı:dir edf'riz. Kerıdim•n ~ufade ettiğim ır 
Belediye l't!isi ve Vilavet duiu ribi piyauda çalııan İfçi, diııe bir yeni mukadderat nr ınak· Demiıı, Cih1tıı badiseJerinin k gnald ı, istiyorum ki sevdik· 
idare heyeti azasından Mu p~lron, esnaf bit ıürü yurtdaş taa fuig olmamııtır. Ve İt<:pcra· aiklet merlu:z"oi Avrup va nok:- lerim de fıı.!ldu.fanıınlar. 
n v b k n%1fı"a dahi bir ötlo tatUi istiyorlar. T ,_ c Ha/baki ao" sa!Jılarından .. mmer T artm ıyı ve u torluğun y1kılı9ilo ür~iye um lederck buı:lara (Avrupa hıabi) •• 

.. d.. k'/" B z k . Hinlaree va.taodaıın uıblııt me. birinde astad Baltacıog·tu Yeni mu ur ve ı ı . e ertya J buriyetinio doğuıu arıısındıt , dl'to İ!imioi vermcoio i. a!>etli bir ... örüı 
selesi olaıı bu i•, aı tılt Bele İ· ~ Ad srıtı.. d gwından Par~embe günü Sürmeneya 1 " inkıta yo'< gibidir. Hayatta nuıl ve tasnif olmndı~ıaı söylemiştim. arnın • yapama ' .,., yee31 diut Mu4ürJüğüuco ele ıs sızlanıgorJu. 

gitmiş. parti ve halke'li /ş. alıaarait bir aiı:ama bafleama· acbat nebatı, Zirub ziru!ıll doğu- M .ko dım1 bu isabetsizlıği Geçtn ak~am Kemal Sahir 
/eri üzerinde meşgul olmuş lıdır. rursa, İr:ıpcretorlulıc tn ııyol t"'n11.· biızı• k-e.,ct: ~ \t~ınııde telw·üı tiyatro ıın" fltır.:$litt •. S hncs.i, 
/ardır. Nafia müdür vekili Sab bıo yedısiııcfon akıa· tül krıideaine Hdık kalarak yerıni ettirmekti. ganz da göze çarpan bir yazı, 

mıa allı buçuiuna k•dıır fuı· Türkiye Cumhuriyetıne bırakmış· ÇünkG, eğer 19 cu asırl ' senlrcilere Yerai Adam'ı okuma· 
B. Zekeriya da Sür mene hr. Bıliyouunuz ki, arkad.ıışlar bu 'i.O nci ııarı bı:Ja birıbiıioden k.o- J/ laaız çalıvan bııııırıa iııaonın, öt• l tav.>•!Je cll cf • memnun 
H.alkevl. bı'nasır.·•ın -'Bha bu- " deni teslim mnıımclc i, tarihin ve parmnk istfıyco biiyük beşeri bub- arını "" gor u, , u, leyin yemek ve istirahat için it k oldum. TıgQt~oga gidenlerde 
Yükçe f"pte daha müsait 1,5 1 at .iiıılcnmck hakkı dcA>il. dünyanın huzurunda cP.reytta et· ranı t:ot i etmek ve bunun için 

/ 
b· t 

& miş olan bu inhidamd;n sonraki de her iki as1ın e:ı mütebımıı: va- hiç degi s~ 1
" kaçının ba a_o· 

olması için plan ve keşif midir ? 1 yeııideıı doğma ve tasfiyeden ıııfüırını ihtiva eden bir makta ~igegi gerı?~t getirdiklerini gor· 
iş/erile meşgul olmuştur. Bılcıdiyeaia, İktilat Müdür· L d k 1 b noktası bulmak Jnzımsıs, bu hu .. uı · sem aega ıfı .tem daha çokmem· 

B l .J• • • litiiaüa dikkatiai celp içia bi· sonraıd yeni ea uru ma ne aııit nun oJac ğım. 
Parti ve e euıye reısı bir tekilde cereyan etmiş ne de ta, hıç bir mald noktası, Türk k' k 
T. h .J - ı N .z:e vaki olaa mürıc1atlar rittilr.· v1ııbı ıl ve a rir müuürümuzıe 11a· o tarihten bugüne k:.;dar, herhangi iatıldal lıarbi ve bunu trıkibetmiş nı ~ çe ço~olmaldadır. Bu ııcak h k ( 

fiB mu'"du-r vekı"lı"ni Sürme- · bir duraklnma yahut herhnn"i bir olan Büyük Türk iııkilibı kader Çul arılll Kıilbıklık ar. ., ı rüalerde olsun bu dilekleri 6 t uı 
neye götüren otomobil az dikkate alalım arlık l kifayeti ntıfie iıtfdıııdı kavd .. tmiştir. Ark :.ı 2 de Akşam gaıe c:;nden sotıra us• 

ta TopfuiAtıe'li,.. ucunda dagarıkı kalsm müthiş bir çarpışma =-·=====:=--===== 
h _,. · k 1 .J Ad t d k k t d kt' T · k Ul buldu. .,. l,~.ın l!uısesıne maruz ô ıyoruu. s·· B 1 d. e eme UVVf; eme ır. ur usunun Üstad 'OPluığne kılıbık liw 

Sürmeneden gelen Ham-. Urmene e e ıye eksiksiz ve fazlasız sayısını bilmek devlet ve ulusa k kclinr 1 1 d, apıLJ1t1• 
' Kıl,ıbı . e er n crı g A::mi 

za adın~fJ-·b;r şoförün ida· reı·s,igv 1. kuvvetini ve bunun a.rma çarelerini öğretecektir. Bu rır twt izah etiılcten •onra Ba!I. 
0
,, 

re eyledıgı kamyon korna sebeple 20 İLKTEŞRIN PAZAR günü yapılacak olan Öıerin beganQtından ba'ıseaı~ok 
yapmad n flrsende bir vi· Bir müddetten beri ve genel nüfüs sayımının çok doğru sonuçlar vermesine Ve bıı b~g~~.at içinde ,e;3ruri,, 
rajt 40 kilometre sür'atle ka!eten idar,~ olunan Sür- çalışmak, bu işi ulusa bir ödev saymak h~pimiıin t:ıf:::'e~!ri~i :::r~r;;"0":tugor. ırı 
dönerken birden bire binek mene Belediye reisliği inti· borcudur. Çulha, Alcıamdaki adM'~./i 
I k ·1 sırıt ı;;v e arşı/aşmış ve şoför Ha. habı evvelki gün yapılmış Başvekalet İstatistik Umum Müdüı lüğü kılıbıklık 1 ~ Qltikalanmaırrıosrrıa 
/imin çevikliği -;ayesinde ve reisliğe kaza parti idare ~:um:::nı::n:.:~ol:!!lc~~~ e1e ''dere~~/ı,, kılıbık 0 

gerek k8my k t d · ~ -~=--==..;=• at''etmi1tı · .. 
1 

·xrıı de on ve ger o o · heyeti reisi, vilayet aum Al 1 1 1 ' b ııst d r. 'P 111~ 
mobilin parçalanarak ölüm· encümen azaszndan Dursun man ar 1QQQ ayyare İ e taarrnz Ac.:z ,, d a 

0
? "zartı' t,. 

le neticelenm":si muhakkak ayni d·ırcım ,Q rnıJır. · criı de 
olan bir hadisenin önü Çckır seçilmiştir. ettiler 69 u d··şürüldü 'Oe "zarari,. kzlimele~fl~cl şÜP' 
alrnmı~tır Seçim ,ı/§ka/J ve tam bir bulmasına btı ılırsa u kelinW 

W" • An/car" 17 ( A. A ) - l lı• ka/mıgor. Üstad ba ıı"be1ı· N. . d h k I . .J I v• .., mukabi otuz dört lngili~ .. J d tecr :ıt azar. ikkati celbederiz. a en çınue yapı mış "" Alman lıa-a krnmctlcri dün l . h ·rhalı;t:, nefsin ı ersini 
P•rtı" uı't.a·y·t ı'd•re h•v•tı· taggarcsinin de Ju" ~tügwu-nu- erı, ~ oJac k Allalı " y 

1 A Ok u . .. .. g ... ,, ... İngiltu~ge tekrar taarraz Uı r /e yazmıı Q ·.. ,.,ce 
• O Ot yar reisi illi Rıza Işıl Sürmene •tmiılertlir. Jngi:is hava ne· bildirilrmktedir. H. ft.J 

l11his11rlar 83~ mu-fFttiş· Belediye meclisini teşkil sareti istihbarat bürosu Al- ~~:-...~-::=:---~~====~==~~~;;=='"-
... W' ıı;; G0Hu$L~tl n..ıYU~ 

le:Jnd_en B. Tola! Okyar eden partililere kısa bir hi· manlarcn diinkü lııicumlann-
dunku posta ile şehrimize tabe ile teşekkür ey/emiştir. da hin tagyare. kallandıklc 
gelmiş üe tef fişlerine baş· __...,..,___ rını yine lngi liz hafJa ne-
lamıştır. zarctinin en son raporlara 

Y D • E •b w lu istinaden dünkü büyük ha· 
angından kurtarıldı anış yı og 'VCI muharebesinde yfiz a[t. 
Sürmenede ticaret mü- Sevimli mebusumuz Da· mıı dokrız Alman tayyare· 

m_ess~/i Celiil Ki1r11bacağa niş Eyiboğlu lstanbuldan ~inin diişü1üldüğü tıc bun:ı 
aıt bır ev. oda içindeki ot· şehrimize gelmiştir. .. d 543 
laıda!1 ateş almış re y"ngm 53 gun 0 
~ı/.:.tıgıoı gören cf 111Jrdakl ~ ) 
~~Jıc:mı~r büyük Fedakarlık!~ :E: ısa o a tayyare kaybetti 
re::,,"' safE;de bulunan de Ankar 17 ( A. A ) _ 
~öndur~~ Jaşıy~rak yangmı Sıcaklar . ve giyim Londra d~ ayrıca ve:Uen bir 

U$1erdtr. habere gor« on sekı% hazt· 
liakk G k Yaz, ea el•d•tll ııcaklarını bu· • ı ür an rarı ııne on üç aaustos ara. 
Ş h gllalorde yapıyer. U!ltila şolılr ltalkı, li 

d - e irniıin f t' d' w • boram, boram ter dök!lyor. ıında yeni son elli üç gün 

O &erli ge0 ,.1 ~edış ır ıgı içimle lngiliz taggarelari 
nrnan,-,ı· S ~ erın en ve Bul(11 lorda llerkesln olkilyet •t· l d fi l 1 

mi B - 1 ulu H k k h k' . tiii bir ,ey ur; ıukı yakalı 1o19• i e ta.gıare a top arı n· 
lik · 1-I klQ G .. uk u 2. 

1 
iek, krnv t ve ceket.. gilterc fJtga /ngiliz suları 

IJ:ı~zuniyetı· . ~kt nn sene- Acaba &ıcak ganıer geçlnceyc i'ire:-f-:de beş gii% kırk iiç 
· nı ı m l etmek k d ıı1 J- - -ı cı lt .. ıı :- En o vo lıııfit giylnm k, ayıp Alman taggaresi uaşaru mu,.. 

>: muddetle ıeh- • 1 ? Neden 11 cckuu, 7akalıiJ, kra· 6rııuı m•fıo611 ga• glrml 
ir nb •tarak >"•riae ~ur Na. 

a•~ı 1 m ~ h>n • f-gfll! to. ~ei""'~' &,. ,J;;!tPJ?riıfcl 

tec ar 
gezisi in ibaları,r danrıı~h t 

~eç. il s-ıiimet 

1 27 - [ııı l l bll J l~oo 
lcbal, latikbol, Selimet, Ye· Bunlar ' t 5 

• • f~tı' 'pheyi 
l l . . l' . h k•P' ılQIŞ• r cc k f yur ısım ı sıyasi, Habarbaba"•, Kabka o b • 01 lıJ ,e ay ... 

Sivrisinek, Kahkaha, l~ce isimli Ye~ilyur~ da ıı hicUıtl•" btıdeftou 
izalıi, Kaygu, Fecir, genç fi İr· dağıl guoüııoıu yye!I fıil' ,c ı:aı:ııı: 

ler zııfer is:;nli edebi, içtim t uyduraneah~ ıeri in ı ~,perl rıı:ıı 
mecmualardır. Bun tırdaa şimdi zıyad: r kirleri•;, 

Trnbzon mc'!>usu olım 13i Faik n: :d
0:rdi. 1 

,Jf ""' LAP 
Alımct Barutça lııtilcbııti, halen n ş _ Stmıt ~jP />. 
lstanbu da buluoı:ın B. Ômor Fevzi ~ 
Eyipo2ıu Sel8moti, avukat merhum · · ~JS{a A ) 
B. Hüaeyio Avn1 Dereli Ycışilyur· Şatı!!?/). "kil. 
du, balen R&syada bulun n Es t An~~ tıf.ıtı ç. 
Ômer Eyubi Knbkobnyı, ismini fı tfli~ fulaP~ ı..ı Ş:mg yıı 
hatırJayııo:ıııdı~ım bir ıı:•t1t• 'z .. fey~, m .. J 'd.Cll.A ı ., kCJtı k ta&tı-
b l vulı:at a. Ko a n erı, j J1 V. -µc ' •

1 
· . -

0t•rı:~,;, m l im Cavit K .yguyu, ff:.J deorirJ" "1azı esın~ u~-
B. H.ayri yipoila Fec:ri, şiaıı..i ~;:, aldıkları ı bildirılme~· 
Ycıaiyo.l tahrir mQdllrU B. Ce•11 t1tdff, 
R,~,. Çınr G,..,. m·t,.1,, .. 11".·~"rı .. 

• 



lnhisorlc 
/t/aT•11tf•, , 

fl•naaıın 17 ••l 
"' 6/, şdtilt/• lıa 
"P tlilclı•tll "•lı, 
fi. iİT mıiı•fı•fıtı 

Miı•i•lı• 
laıuıl• o• p.,,,, 
w•l•nleT• 50 L 
flcromiye 01 

le 
lılaTt111ti• T 

al ö;TetiT bir kı 
•llıtlcın Hallce'Vlı 
larına oerilmiştiı 
•• lr.itabı o/cama/ 

Misabalcaıı 

•""• /'ulat•nt1 fiti 
rf1temürcıc11at ~ı'" 

Açık eksiltr 
Trabzon İnl 
1 - Trab:ıont.İ 

Şir11n, ispir ae B, 
2 - Tra6zond 
3 - Trabronti 
4 - Trab:ıorıd 
1940 M t sen, 

iri ae lso.ozımatı s 
toı 1910 /, rllıi•d 

r. p .ı ı birit 
llcirıci m"ddede r1a 
J/••rlı slvlriuot içi 
gat için ( 75 ) lira 
lı•milen 21.8-1910 
J~ t/e Trabzon lnk 
lıomf$!JOnn nuiıoca 
edeıa izalıctı alm 1 
lı'ik satış şuh1ısın,. 

Çifteçamlık 
Belediye Encürr 

Çifttç mfdr.da b. 
ıazifl o lciracıs nın . 
iagı ihalesi feslı e 
ıoqesinıı ıc " o a 
aılci k 1racıga ait 0 

ıeıtidıın acık artır"' 
2 - AIJ/ıanımeı 
3 - Sortnome 

iiintien alınabilir , 
-1 - A11rtırm11, 

ıB le•.: olıınac•ktır 
5 - Tallpl•rltı 

lari ıiıtle 7.5 ma•ı 
" ••atta beledi!I• • 

Sıra - Ye 
kür! 

Lise Direktör! 
1 - Trabzon 

,.1,1ı 2,5 lir• t•""" 
nraıı 720 llralılt 5~ 
l•1&ı talıtaıı •• 360 
1 ı ad~t ijretmer1 lcı 
ren 15 fiin mitidetlı 

2 - S•rtn•wı• 
.1 - Elcıiltm• 

ti• Hilc•ınet lto1ta;ı11 
mfiteı•klr.ıl ko•iıgon 

4 - bt dclil•r 
fi• Miiıiıfrlüjifoce •lı 
tnecba,fiarla r . 

S - lıtelclilerfı 
-dtl•ıi •hlcdmın• ı<. 
••lttapfer/,.f •lutltRtej 
tlar l•ılıırllc t1d11rt1lc •-' 
etlen'1.lerdir. 

6 - Sıra, 6jrı 

-~·"·'. 
. Aşç 

Beşıkdiizü köy er 

Beıilctlıiı(i lcög ens 
iıtltzlt.I ıortlıır ılalıi/i111 
ol•nltır Tra6:ı0n m••r 
ı••ba ııinii •mat 16 • .. ı.,ı. 

1 - Bügilc. lıir /o, 
••le •eren bir trıiieuıu 
pıt• ılair jonslrvisi l 

2 - Enıtittide ıorı 
hf tin ""ılılı ll•Pare 

J - Seçime ı•lirlc1 
A - Terhis 11t1ıllıa 
8 - Hi9 Jejilse ; 

6t1tamesi. 
C - .Srlı/ıat miirlii1 

D - Polise• tadile 
r_. lı~,. iicrrti fcajaf ed 

oti~n•ceklir 

Yit· Mağazc 
H ayet Daimi l 

••aııt ı._ 

1 .ir• 1(,., 

17 Ai•sloı ~O ( YENJYOL J 

Mülakatlar Serl!inden' 
llO!nkRl No. 9 T b R• Yeniyol'un ilmi tefrikası N 

ra zon -- ıze ıw----~-:.-:: .. -•-r:.: 
Rurunba,ı ve Ar~lı:h'yı g•ç 1 FINDIK KUL TURU , 1 M P 

Bay l(ômil Dedeoğl Diyorki: 
mesud bir ö mür sürecekleri 
aşikardır. 

Muhterem Burhan Belge 
ile Rlzt>ye gidiyoruz Harekı>t 
ettllı;lmlz za1Pan hava puslu idi 
ArkRdaşlar Burhan Belgeye 
anlatıyorlar : 

Babazot iradının kocası 
alelekser, kadının zıddına 
e/arak pısırık. sünope bir 
erkektir .• 

Söz burad11 tam•m 
olmuştu. Kendisine teşek· 
kür ederek ayrıldım. 

- Burada ha va beıııeıı her 
zamaa tıvyle geçer. Yalnız son
baharda gODIDk. gOneşlik olnr. 

S4hll yoluı.ıu·ı yeşil ılekoro 

ırınde ınıulnp ııldiyoruz Yol 
1enl thılr gormuo. çok güul.. 

Minelkadinı m u 1 e be r 
lüccarlarımızdıf1· stbıiı be
ledl1e reis •ekili. Kamıı De
deoğlunun. Jııtı/Jıklılı h11k· 
kında ı•P· rerıl bir bi/gire 
s11hib o"uJunıJ, Kenarı O
ğuzlu Jen duyııac•. l/ah11 
fazf11 sa~rtJde111ıden, ıırrın 
ifşasınd•n bir güa tonr1 
ark11tl11şım lren•n '/e birlikte, ı------
onu y11zihırıesiade zly11zet Not: 

ÇULHl'ı 

Yomrad•yız Bat*-ı nahiye 
mO.dUrıt olduııu lıalde lteş on 
Yomralı otomobili ka!'Oıl•dılar, 
Tamamlaaaıallla olan lıOkOmet 
blouıoıa oıınnde lılrer sandnlyı 
ya lllştılt. KOyllller etraf111111ı 
çevirdiler, her cuınarte&I nıl:ro· 
da aeslal dlalıılilderl Burlııa 
Bel:;ey• ııllkkatle bıkıyorlar. 
Arlı:adatlardıı:ı biri : 

ettik. Ulua'ta, T"pl" iğne lı.ılıbıldılr. 
anketimizi h!e.,ino <lohyırak 

Bizi çolc biJyOk bir ali bllbaua. böyle bir mevzuun, z~· 
ka ile k11r1ılıyıf1· Dedeo!J · mının ic•plorını ne d ·rceye lı:ı 
Ju'aun fllflm çal.tftıQ f11z/a dar uygun eJup ofmndığı nakSID· 

b f1 .Jlln da bi• terodd•lt ııeçirme!ttedir .. 
süren eyınatı "' onke· 

- Yomnhlar biraz ıert 
toaaıı.Iarıhr, bura.ıa bir fıuıılılt 
dalı yD1Qnılt11 ıdsıı:ı OldQr01'Ulll 
çolı: ıor nımaştlll'. 

tim için 1Jldı1ıt11 mıı.lztmeıl. Muhterem ustat, nnketiıaizi 

Y
üks•k miJs.atfelerıle l••ıiea bııtn taldbot .. ek zahmetine kat. 

laaıcı' olsayd ı, böyle bir teroddilt 
neıre,iforuz. reçir111esine mahıl lı:almayaoaltı. 

De,lill/11 //yorki; •Kılı· Çiia~ il, biz anketi ıça•k•n aılı:· 
bılrlık. •rke/r./ere k•dın/flrdtJR oadım111 inb etmiı ve ezcnmlı 
sirayet eder. ';'ıktile kadın yelrnuelt movz•lardan gına tı•tl 

Yomrılılar ıozno nGsıl bı · 
tPoetlal belı:lemedH bu ıOzl . 
rlıı llotr• olmaılığıoı söylem k 
istiyorlar. Yol arkadaşı devam 
elti: 

/ar için •4ı:ı/ard• tlo/111•D Ha ekurlarımıza, enterH••D n -- Ama Bu deıllkierlm 
t Jitif bir mev•u oloa, kılıbıklıfı Cıııabıırlyettea Oncek l YQID.ralla 

meihllf bir •sn;f v11rriı. H•ti•imizi bildirmitlilt. 1 
ı T g o urllu. Şimlll en uy&1l .,. Ç• 

Buou sôy/tr re Zıh uler De11olı. .>luyorlr.i, lı:aatımız, bu 1 ışkaıı kOylUler buraıia utorur. 
sek, /ddiımıfi dotrufu!Ju karııılı: uıuoların , il zde ılitua- Burhan Belge bunları DOi eıll 
mey,•D• 'ıkıf· !arına akaadeıı bavodislerilo n yor. 

bazı maral astat' ıırıı> harb n Yıs.bolu ılereılııe J'l'klıştıt 
T•sn/f ıu/llf: liadını: darp lı:elıoaetlerilo lı:ofoları yon- Yol buaya lı:adar tftııılr •llilwlş, 
1 - Er J/rıl}/ laa <>lı.urlarıııı'"• bir çoıni •ıın•ak- buıdaa Oteılnla de tımaıııla-
2 - Er ,ıre4; tH ibaretti. Ba clbeti tekrar ıu .... ~iDi oııenlyoruı . 

J - B11bıtOt ederlı.ea, aaman ye hadiıeler .ıe~iş Şlmııll 6aDıa11ıde .A.nlı:lı ve 
Diya a, sınıf için de aıediti•e ,a, •• auhtere111 .... l•k· SDrlllen• koyları uaaıror. De-

iz11h Bdtrfer. taııaıızın, umana yolı:ııtırıaa- als llıırına. lıılaaaarı o lı:~dar 
.ııtı iıbıı mnıu ile ıOtununu dıl- gtlsel ki .. Rub, llu •tılı tablll 

Errilrt4/ demek; katlıa, d•r•Hıaı "" nk.r.ne i•ıhlarda kaış11ııııluı a7rıtıaalı: lıtemlyor. 
kocısıaıo h•f•l boyuaca iıulnauıaı, iıhor •uyorduıtu ı.ı.. Meşbıu a .. rHIUlll AJV11orı
en tablf lst1111.iı, oııun mnr ıiyatll r•yrl kobiıl t•lif bir hırı· lı:l'•I• Dotulçlal tanır elfu 
ki'ini, rıııııt/o/, ııreflal ket elııak kabul eyliyoruz. tablll1rı ılı:lıma geldi. lıuuı o 

ve/has// herSlfin/ diJşDn•· ı Yui, eknl ile ef'al'dı bir tablolar k1rt111•ııl• dı Yecıle 
rek. gareoı tıçh 11, h •rıkıt ..:t::oz::•::.' ..:•::':.:".:e.:.11 t.:..?;_ ____ ·..;ç:,__.ı...:;ı_•_ıır_._b_•_k_m_•.;.Y_•_ııl_o.;,y_•_•_•_ı_. __ 

edın eıı biJfDk •• • 11 &il· Bürhan Belge' nin konferansı 
mlrnl h•r.ı ırkıtJ,1,, 

Et dir,4/; *•dın. koca· 
sının kir .,, kitbine. m11/1 
kudr11tlaı g6'" or/nlo iti•· 
resini. ••ıt•"' 10011 k11tl11r 
incı bir haııPlı ,,.,frlr. hıf. 
de o/du4u gibi iıtlkb11/de 
d• aıaı refıhıo ld11msslne 
4m// olur. 

811bııol dernık; bu iki 
mübl• lı/d •lliııd•r olmak 
söyle tlur1ıJll1 tııut/11k o/ı
rak lcend/ ırtu re keyfine 
g6fl h11rıklt eder, erkt141 
bir kedi yıtrllıurufan fark
sız g"renJ/f· 

Şimdi /JU 11•hl11rd110 11on
r11, heme• anlıy,bJ/lrl:ı ki. 
birinci ve lklrıc:ı ııaıfl•r• 
menıup af/ılır trkek /ıh/
ne. keatl/ fehiQe, 11n11 le
hina ol11r11/c bir nizam kur
muş olu1orf •r. 

Bunu ;örerı her erkek. 
hem gururfanır hem de bu 
/üzümlü pft•mılJ •o:ıu/m,, 
masıa11 it/f1a Bôıterlr ki. bu 
gôsterlı• ta IÔrünüşıJ (f•y 
dalı kılıbıillk) diyoruz. 

lfkslnl olırık e~de bir 
niz11111 kurım•dı41 gibi. ko· 
c11ıllt1 a/Jk•dır olm11y11n, 
ke11di ra:ı;JrıQı göre 1elken 
ıça• Ba/Jll10t ••y•nlarıa 
erkeklerini ( '•r;u/ı kılıbık) 
demek doJru olur. 

- Ba1tar11/ı 1 ds - ' laı••ı, bir ınilı:l1r dabı berçlıa· 
yariade, muvofık, buauıiyetli ve aııı .,. ılıa hblll:r•tl, lıir ailttar 
belir elaa... dabı dtıanıtG. Eter böylo olma· 

.. idi .... l•paralorlnk, dıhı a !la idılllJI biru iub olaemls 
lhıa 1 oil Seli• dnrlada, DOıyanın na· 

ltıU-18 harbi , Büyült AY· ııl bir yoldu riıtığlai kııfeh• 

d 1 ti 
. d C'b ve Atallrlı:'üa yıptıfı tılbl Dn· 

ru'ı ey e 111 .arasın a ı ın.ıa 

b. d' Ltfd t L 1 • lı kL d latçe n !ılillılç• lı:at'l kararlar 
ır ıfer I""- e ••• mı ı lllD ı b' ..ı·. M' • . 

devam ıdH ibtilıflırııı nihıyel ıla ıt .. y .. ı, ıllı lı.redi, mılll il· 

kanlı bir beaaplaımaye milneer I •.•Yi vı allJI •hakılU dovala· 
ohrıHıydı • rıJI• beraber aıııır KOlttlr da-

Çulık Roıyaaı 11cılı: deılslı· I Yclları•ı da ballılaiı olıo~ııın•ın 
ra çıkmak iatlyerdu lıı:i•oi Y illıol111 Avrap• - Aı:rı - Afrılı:a lı:ı 
Alaonyaoı, Beğdal nzoriue ıuaı- taları araaınıiaki lfti1ak vo auv~· 
yordu. ltılyonın emalleri, Afrika- aalı~ m~.ıeniyol H•ına kendl•i 
ııa ve Aolrly•titin k•rıı ı•ltillarl· M••? etaıı olsoak ve 1914-18 
ne .ıelıı iyi ıtlıyalııilwılı: lvi•, harlııQj ••vzuas lı:ılaoaktı. 
kendlıü Ayrupaya dah• ıaıtlı• Fakat, lmperatorlutun rittiltça 
bir ıekildo bııtlımılı:. yaaıl., Avn· uafa afrıyarak iıgal ataakte 
turyayı lı:aışı lrradontı,11nı tıholı:· etduıu n tlç kıtayı geçit verir 
lr.uk ıttirmeltti. toprıkl11ıa ıdeta mıhlBlde Ulmuı 

Avuıtuya, lilallı:.onlarıa llzı , Avrapadı eıkışaralı: denizleri ue 
rla.ıeıı aşmak iıteyon Paulniım'la deıiı yolhrını Hrlıyamıyan bazı 
miloa.ııla hılinde idi. Fran .. iti• b&yülı: lı:ar• de•lıtlcriaa Yo 11• 

H lttıytık emel, .A.laH l•hlikHinl o~mle Alaaaya7a, Mlıtımlehlo 
oaaılı:tl. leııiltere 111, bütQn lıo rin yolııH, karıdn yani bılkı• 
tıplt,.ılırİD lı:endiıi için ıııfiıııkia lar ve uaılola Qıoriııdea ıramak 
oldnt• lı:ad11 ıararoı• bır aotiea fikriel ııılamııtır. Bu ıuretlı, ib-

1 
nrmHi yaııl, A Yrupı kıtuıııa ti yar lmporatorlafun Avrıpa • ...ls
bir mtıddıl ı9kuna lı:na~muı n 

! ya vı Afrikaıhlti topraklorını tıb· 
.llad relonaD doba emiıı lıir lıı- dit • .ı .. teblikeloria zubııru ile 
la koaulmaoı taraftarlydi . .A. vrapıaıa ıliter lutalora do~r• 

Fakat bütfin bualar, DGııya reaitlo111esl aaıliyıal, aeıbur 
pazorlarıııdılı:i oıkıııltlıQm Avrupa 
politikasın• aksetm11iaden ibaretti. (Şork ••111111) al ve bunan uzun 
Ve, llıf dan, Hryıtile ayal lıl. bir ibtizır dıvrHi 1eçirıai1 oloa 
sada alarak aüfusu da ulan AY· aynı derecıdı ••ıhur (Hasta ada,.} 
rapanıD, Dilnyu11 rittilı:90 fılı:aıa· ıaı ortaya çıhraıtflr. 1914-18 
ıa, .. va bı .. eaalıyb daralan ,.. harbi, rerak haıırlıklırı, ııerılı:. 
zarlırıu bir tnrıa llfamaıauı patlak 'form •• vı r•rek 00 eyaa 
idi. lCi, bu p11srlardu bir tuıoıl lıuı vo llir ıülbe iktiru ettiril
de Oımaalı iıapontorlujtad•r. Kı · eıeıl bıkımınd • n ıark mHıleıi ve 
''"' hariıia.le• 1914 e lı:adtr im· hula adım il doğrudoa, dotruyı 
peratorlak bir aiktar .ııı.a fıkarı· 1 alakadardır, 

tik Karadpre vıtdlııi11İD OnUnde ı FINDIK zı'RAATI ı Esklı"ııl 
:vız. Blı nA Uıtlşaeı yaralıb! 1 ı MOb 
Burhan BPlge da crı~tu : !!9----------ıııı-~ 

- Bu yo•u gOrenl.rden B t k h 1 · 1914 J6 ti 
dahullye nlmalı, bılle bek ı . u mm 11 anın e emm retı - sl 
diyor . edıle.n fındık hasılatından ko/ayc;, anlışı/abi/if. 

Sürmen T OD olarak 
ı Yıl Ordu Gir.:run Trabzon 

Koçuk dereyi d~ geçtik. -
!5Urmeıı"'ıl"ylı Tamamlanm~mış 1 924 3200 7955 6000 
Hollı:evi yapıunıa Oullıoıl.• dur- 925 9600 21108 17000 
ll•Jk. K•:ıı10nkam 'fll arlı.ndaşları 1 9.6 21-10 9594 350(1 
orda ltlller. Hernea Oatlır.Oz'iekl 9L7 13800 26691 14000 
çlnıenllğe buredn yapı im ış l•lre r 1 
aandalyaotıp oturduk Burba Bo!ge 928 4160 8614 84(,0 
sandalyelara dllı:kat ediyor, bu•- ı 92':1 1737 1970 2250 
lulla buıuılyet arıyor. Fakat 930 11400 22800 1ı1250 
'1111 ;;\mnllkte d•hşetll sinek ı 911 39ılj 11281 8'62 
nr. ln1nnın ,nınııe h1!01111t 9J2 5081 21451 183'6 so 
eıllyorlar. K~llı:tık, denlı lı:ryı •· 931 6'131 27096 11008 2900 ıı'• 
na ııtlllt. Konntııyorııı. Stırmt· 

9 
d 

l 34 . 67 -;5 1 "854 8°50 3 10 h oedıı 6 bine yakın lıııan nr. ~ ., " ' J 
Helk z?k.I Falt t fulı:ır111 QOlr, 91.5 ,0500 22249 21000 2489 a 
ııu yOzdeo dışarıya lnHalhneı 1936 BJOO ~310J 11350 751J .kur 
oluyor. Bııradan tn Merala. ka- Yekün B71~~ 2l9J'7 1-t5.5J6 .J98~dığ 
dar gl'oleııler cıluvo•. Flunlu 
cııış•rd• çv~uıı bslık~ılık yı pı- , Tıırkiye Fındık mıntakası Morfol«>I• 
yorlar. Kışın burulan IMUınbulo iklimi VO T opra.ır.ı R'• 
lı: alkınlialıj! ı gOoderlllr. K~y ıa- 5 L 
ıı:3m bedlıln «llrlln!lyor •e ti· Tü· kiye fındık mıntdkası olan Xaradeottl'lllr 
kl7et ediyor : şe'i y<ıni Ordu. Gıresun. Tr11bzon ve çoruh vasi ili 

- Buuda hamım y,ık, nıek· arz derecasiy/11 ( 31-40) tul dereceleri 11r11s·,,· 
teb yo!I:, eezlııe yolr, elektrik h.~v•ll 11ra:ıisi üçüncü :ı11m11nd11 teşekkül ettflJ 1 

rolı: .. Hdlı:. 11•1••ık 01111111 l9ln ye Glresundan itibaren suhuru lndif11/1a ve İ1 
tıbııiUt u ve i1li9 olayor. 

H.ı:ı9«', •<~d'I~ elPktılk ek· nlt zümresi zuhuru hakim v11:ıiyettedlr. Yer ,a, 
~iklerl ~OphM ı ferııı. .. Yıpıl • ve dördüncü z11manın 11lov/yon ar11zisine d" ~il 
ı.· rı şnt ı M .. l~bden ınAlı:ı~d t11dır. Bu mıntak11d11 dağl11r s11hili pek yakıfl 
ortıolı:ul ol1uıı:uııa ROM bunan 1 eder Deniz kıyısına doğru dik ve sarp bir 
tıemen taın•mlı muı, Oyle Y~ . · d I d h 

rlz ki bl C Çil kn 
Sahıl kısmmı ıç llna o ud11n ıvar gibi 11yır ,. 

111 , rıı g ç. n rr . 
teokal hteıal:re• kazı yoktur zirve/fır JOOO metreyı geçar. Garb11 tfo/ru IJ' 
Bu arzaıınn :rerla getlrllmeslııl alçalır. iç llnadolu /le birkaç geçit muvasal•f' 
~Opb.all bPplmis dileriz. Fakıt Bu mıntakanın iklimi KÔPPENE göre 
•ilı\yet ıaorkeslerl11dıkl ok at (* 1) yani mülayimdir. Sebebi kıyı sır• rJ11Jil 
lı:adrolarınıl• aoıı:.saıu varken S · 
lı: 1 t t 1 t il O a dağlarının burayı ıblry11 va Rusyama kışın 
azı arı a ııı ıı • me şu • · d 

mllzdekl 181111ıerln ıeı olrııua ise fe/cı/mez sıcak rüzglrlarından koruması 
ıerek. Bu h•klkHtı ıırçea aen•· K11radenizla üstüatlen esen şimal ve f 
ki bir 117•hat umndı d• rüzgar/art r•ğmur getirir. Bu mıntak11nın 111 
Maarif Veklllmlıln Mecllllekl h•raret iniş çıkış'ı (17-17,50) mutlıltlse J9 
ıoılerlae dayaa•rak JIZ<nıştık. 0 / 

Yap~o•tımn, ıı ·akulıı 1111\rııD 34.1) dır. H11va rutubeti yük11ektlr. 'ta!JıŞ V 
en lı:ıhlll7etll çocaltları ıeçlp cıkarılacak olursa 1000 MM I geçer. En kufi 

•l!&7et merlı:ezlııde rah•t okut- ve ya~ışlı ay ise lklnclteırindir. Kış ay/11rıfl' 
lllRk 11111UIUnU ll~illlllklır. har b1ş/11ngJClnd11 klfllğl Ofllbiffr. J/Jk dal f 
Bannn lçlıı de paaai7oa ı,ıae mercuttur. Yüksek kıyı •ıra dağları yüzünJI 
Onem nrec~tlz BQIOıı 9ocıık · . · /' · 
1 t I:; ld Jr. 1 Çok d11r bir şerıt lçerıslne 11ıkıımıştır. Yı • cı 
erıu or ao u ı o uma uı 
eıuH lmlı:hıııdır. lçintle bir düzüye C f • r iklim/eri •r11slf1 rı 

Elektrik lçl11 Mel ki aeae- kendileri na has küçük iklimler ( mikroklitrıl} 
lerıı .. teşebbüs oMııtunu bili Bu hava/ide lcültür nebatlarına aradı 
JOruı Haaıam, ecıdaP ışlarlol 
de bııııa kalarak pek Ala çalışı

l•b!llr. Dışardıkl Sllrmeaeın .. rlıı 
1ıırdımına da bış •urulorsı 

bu it ıılah\ kolııf olur Burh~:ı 
Belıe. ·'Ben radyoda ıoylerlm., 
dlpor. 

Hatırı olar•k Snrmeae bı
çatı -•!ılık. Bbln lı:,hrııın•'I 
oto'ıaobilln ı.ıbk bir tınıirl 
•ar; o bltlace1e klllar Bnrban 
Belı• bir çocukla k"nDşlu. 
Çocuğun bllı>ğhıdı bir s~at var, 
bunu Vandao .ıııut . 

- V aaa n•aıl g!ttl:ı ? 
- Orada ıınoıııa nr .. 
Bay Belıı a çoeıığıın barut 

flbl zekAaı111 lşnot ediyor. Ve 
SOrmeaı4en, nyrılıyornz. 

H. Tuncay 

Somolide 
Hareketler 
llnkauı 16 ( fi. ~ ) -

ltalyaaların lngilız 80'1111/i· 
sirıde yaptıkları kara t11ar· 
ruzu püskürtmüştür. lngi!iz 
harb gemileri Soma/ide sa· 
hil b:;yundaki ita/yan tah 
şidatını bombardıman et 
mistir. 

/11r. sa4n11klar Ye doalar zarar verebilir/et· 
mur güzün yağ11r. Bilhassa llğustos 15 teil 
15 ine k11d11r yasjaa y11ğmur/11r fındığın hısAlı 
manda. kurutlmasına hayli mani olur. Ari~ 
sıkı Y'ğmurlar da görülür. (•2) ı 

Fındık mıntakası vilayetlerinin toprı İt'j 
tetk•k edersek sunl•rı görürüz. d 1 

Ordu - (Kerim Omer Çağ/1ra göre) il 
Volkanik ve rusubi k11yalarla kalker 

maliktır. H.Jpslmana mıntıkası ve Kar11gil1 y 
kıniktir Porfir lroyal11rı çoktur. Bura/ard1 ti 
karakterleri elan mevcuttur. ı.ı 

s .,hil mınt11k11sı suhuru rusubiyede t 
kalker tabakaları 'ok k11lın ve derindir. 
/Jkyazı ve likçeova mıntıka/11rı orı:nanfll~İ 
rak/11rl11 gıyet mlinbit ve mahsuld. r alo~ G 
S11hil ist. kametınde uz11nan dığlar B11zı en 
mürekkt:ptır. L 

G. Ult. 
ıre.,;un-

Sah.I kı:smı umumi1etle kumlu, 
ve kireçlı lir. içer/ere doğru kireçli. kılli 
mıntıkası ek~eriyetlr.: kıreç/ı ve kısme/1 
Toprak çek kabil/ nuluzdur. 

Trabzon-

Hangi lnıan varlır ki. 
k~ntl/ ra/ı•tlı[Jı n11mına . 
menfa•t, 1'artıı11a 111pıla11 
#ten hoıfıaıp, lnkııat et
me:ı. 8111ı•eı/11h, gönül 
hosnut1ıı4ll• bı111n• lnklyat 
ıtmenltı ıarırtı bir tarafı 
o/11maf1'cldı tabiidir. 

. -- :ei:::J;::a9 <::::'a.tı:rla. ----- ------~-

Umumiyetle üçüncü z:unanın eos~ 
sindeo ibarettir. S11hile yakın vadiler dii 

0 
devrin 11/oyiyonlarından terekküp et • 
muhtt:fıf havası hikemlyededir. Killi. ki ıç 
şeklide kumu, kireci ye kili ihtiva ed~~ 
arazi daha ziyade suhil boyunca uzar. 

Bfrlrıd re ikinci sınıfa 
dıhll b•f•nlırın. kocal11rı• 

1 
aın tla ıynl ter61yeyf al•
caklırı f'O yllprık &11rm11 

ılb/ Rlt•ııı, gi)ıjıJtüıiJı, 

Şarbon Hastalığı v o r k en .. 
Pulataneden beriye doifu inekler

de ıarbon hastahfıı varmıf. Hatta, Ho 
lemana köyünde şarbonlu ineğini keser
ken kanı eline bulaşan bir adam haleti 
ııe:ı:i'de imiı. hastalık Soğukıu, Polita, 
Kaıılıkaya doğru uzanmış, bazı inek
lere aıı yapılmıf, Yalnız bu mllnaıebetle 

dikkate alınacak bir şey var : Soruk 
ıuda, Polıta'da koyun kesiliyor ve herı.es 
alıp yi;•or. Hiç olmazsa; şarbon gibi 
mnthiş bir hastalık hükmünü icra td~r
ken kesilen bu koyunları baytar ınua

yeneıine tabi tutalım 1 

r• ı; c - 18 drrece ile .3 derec• 
gap<n aga malik. 

F - Daimi nemli. 
A - 22 derecenin üstünde en srkı !ICO 

ne malik. 
R - 1000 MM den fa%la gafmur al 

gin .• demektir. 
r•ı; GiruanJa Ma·tıan Nisa~ 15 e kl 

lan kırazı ue Jo, fuıdıflın taze yap .ı.:C, Jıiıı' 

melet• olan meg.,a11nı yakar. 

- lirlca.ıı vır / 

-fa••• -""••&e,.ı,.. 
tt.rlldnt1e': ~:ı6ilc icar be • 1 
lll•rı,. "'• ""ren Itır .. ,.., i 1 ..... ,. •• ,. lJ,i!J 940 ı oede/ı :J.t!IO tıra YU kuruştur. ~·artnam• •• pıroitler 16 
.,.1ı ... ,,.4••lt.lc•t t .... ı ... u ... 11 ... 2..ı'a•~· -., .... ıdır. l•tel&- lcur .. ı makabili111le Gire.•un inltlıarlar müıtalcil mıiJirlii-

ur maballesiıde• Böllk~ıt ofln 
Hile•yİD ilı Selim otlu Bekir• ••· 

a loJOf .. n•ca.ı. ol- ""''- - ,.,..,.._ ..U•••• •• fi l le •-• ,. •n oerl ..,,. tletllr. /haini 2 egl•l 940 ,..sartui •ünıi 
4 c;ıı,._,.._ eluıtl_,. He ••P~-1~ 

~~~~~~~~~--~~~~...:..~~~~--~~~~~-=....:~ .... :--::--~·-,·~· he ua.-... ı.sla•• t.bbe• ....eu..-- ~ ...... 
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KOVvE KO 
ÖYLÜ MÜZE YURD BILG·s 

=-----------------------------------
Fındık 

ı lara • • lı a 
d .Fındık di~er bir çok meyv lar gibi yaş iken 
eğıl, kabuklu olan her m yve ıibi kuruduktan 

O
O s?nra yenir. Gere sofra} rda çerez ol r k yen-

29 sıa ve k f . d 3700 hali gert- abrıkalar a pasta veya ç kolata 
2489 k nde kullanılsın, her halde fındık y ş değil, 
15!1 duru olmak lfizımdır Nit\:;kim yetiştirdiğimiz fm ... 
,gaf iğı Avrup ya s ttığımız için başka türlü de 

orfol«> •~az. Çünkü fındık depolarda, anbarlarda, 

1~•rnılerde, treni rde, f brikalarda günlerce, ay· 
;e;~, r~a duraca~ına göre s ğlam kalmalı, bozulm· • 

arıs ~~ k ve Ç .. rümemelidir. H rk.es de bilir kifındık 
-ı etftl 

1 urutulmazsa ç bu bozulur . 
ve JJı Bundan ötürüdür ki tilccarlarımız ilk aylar-
~; ~, satın aldıkları fındıkları ıergiler üzerinde 

e yıktı1'Uneşte bir .&aha kuruturl r ve iyice kurudu~u· 
bir ı"' kanaat ettikten senradır ki kırarlar veya 

i •Y'' Pura ynklerler . 

~:ı.:ı~Ç vey kabuklu, her iki halde kuru 
gör~ 

dı4 1 

kışın 
masıd 
al te i 

Pasif Korunma 
• • r nın "' 

ise 19 
y,4151 vzu : 
rı kLl A Z h. ı· l · ·ı · · 1 · ıy/ırı~ B - e ır ı gaz erın nevı erı, tesır erı, 
dal - Korunma çare v vasıtaları 
üzün~, . Maske, kullanılması, muhafazası, oksi-
ır. Yı11 ~. cıhaıı, gaz elbiseleri, ve lliğer korunma vası· 
ırası ~ltı 

k/ittı•J c 
ıradı - Gaz haıtalarına yapılacak ille yardımlar 
ilir/ef· c· 
15 te:~ı.~:ha? harbini başl dıiı sıralarda bütün İn· 
m h~r' k. alakadar eden, bfltiln askeri esasları sar-
r. lflıaıyada ve dektorlukta yeni çığırlar açıl-
toprı · r'lı ~aruri kılan bir takım cisimler ıneydana 

d~ ~ş b~l~nuyordu. (Zehirli gaz) diye adlan
göreJ ~ u cısnnlerin t~rifi şudur : 

l/ca/ket
0 

.nırnanuı soluduğu havayı, yurt ve yerle-

~:;:;JI' rı•yecdk ve iç ceklerini zehirlemek; yahut 
ut •rın • Yara bere nıevdana getirmek ve

biyede tna t~ m
1 

ühirn_ uzuvlarını zedeliyer k faaliyeti
Jnd/r. tAı. l~ı 0 mak ıçin kullanılan batün maddelere 
anla ır ı gaz) tle . 

r Jo'I Gaz de i nır. 
Bati en ol y nce ha va gibi şekli ve hacmi mu-

lar y:•Y•n cisimler kast olunursa da zehirli 
b r. Bunl~z ~~ı halinde bulunan cisimler de

~İli lduğu \~~lQde toz halinde ol n katı cisim· 
'ısmefl vı hald!ı 1İ akıcı cisiml r de vardır. Katı 

l Şhrdıklo anlar üzerine dlştüklcri her şe-
k arı ·b· b l li •rışarilk gı 1, uharlaşma yo uyla ha-

eo;ı rp!erde kolun n havayı zehirle iş olur-
;r et 0~an Zehirli uUanılan ve kullanılması milm
//i, ki Çın) bir çok~~z\ r (öğrenmekte kolaylık ol
a ede ~nhlar Q • a .. undan gruplara ayrılmıştır. 

l Ztırınd k. 
uzar. •pı •n bir t ~ ı bariz tesirleri esas ahna-

~·~rnıştır : asuıftc zehi ... Ii gazler dört rru-
ran ... ·ı • .... sı· ~ 
r "c .'k uharri 

kı sıca kincis• ~ Sl'ttal:lı Ş 2 zlerdir ki göz yaşı ge• 
~ ) l. a t Ol L 

ur aır-:!1 ar •r ğucu tnıa~ 'zere iki kısımdır. 
- • · ~az. er · · "'il"' veya rıe oz?ması 

~Ülr Y•h"'t 
k.~rtıcı ve ya· 

~11~ 

' 
olar k ihraç etmej'e nizamen de mecburuz, yok d o yere dOşü c to lıırl r . 
sa hOkümet müsaade etmez, hatt vapura yük- Biz ise, ken1ale erme ç .. ğıoı ta men dol 
leyen tüccarı ct-zalandırır bile. Bunun seb bi şu- durmada . dahnd n kop rınak suretile fı d1ğı 
dur ki A vrupaya gönderilen fındık, yold v devşiri iz. Bu hnlde fındık layık ile rmemiş, ham 
gittiği yerde, anbarlarda kızışıp bozulmasın Ger- demektir . Ham fındığın d muhafaz sı zordur. 
çi malın sahibi biı:iz, amma alıcısı başkalarıdır. Hiç d ğilse çabuk bozul bilir. Bun m yd n ver
Avrupa bozuk malı bir defa alır, aldanıhtını m mek içi d lından devşirdiğ'miz fındığı sergi 
görünce bir daha yanımıza bile yanaşmaz. ye- Ye:: P1P kurutm ğa ~:cburuz. 
tiştirdiğimiz fındık elimizde kalır, alıcı bulam z, ı Herhalde d vşırıle fındık d rhal barınan 
malımızı satamayız, fiatlar düştftkçe düşer. Öyle edilmeli ve kurutulma~ı~ır: Az d hi olsa, b"Zl 

k. d · L • • 1 d"lr" . köylerde fındığın devşırıldıkten sonra yaş yaş 
ı evşır•ea. ıçın ame eye ver ı~ ımız par yı . . _ı •

1 bil• çıkaramayız . ahurlara bastırı~dığı ışı .. ı tnektedir. T~mamen 
Bntcıo bunlar iyi kurutulmamış fındığın ve- zararlı ol n bu adetten vazgeçmek Jazırnd.ır: 

b ·ı 1r • l d Çünkü bu crıbi fındıklar çabuk kızışır, rengını rta ı ece~ı zarar ar ır. o 

B. f d ,. d 1 _ı d · d.,.,. · · · .Je koyulaştırır, fenalaşır. Bu h li alan fındıklar 
ız ın ı~ı a ın.an evşır ı~ımız ıçın tı . • • 

· · k t ,., b B k ı k ti daı a piy sad eksiğıne satılır, kilo başına bır 
ıyıce uru ma0 a m~.c uı·uz. aş a mem e e er 'kl L • 

L • • • ı &uruş zarar verır. 
mahsulü dalında a.emalu,e erınceye kadar y2nı B h . · k d h'd"z 
· · k ! b ~ I . . . u zarara epımız ve ya ın an ı ı ı . 
ıyıce uruynac&ya ~adar ıra ... ır ar. Kendılığı • Hele bu gibi fındıkların temiz, sağlam ve ku· 

Derslerinden • sursuz nllaruı içine karışmasi Z"' rarın çoğaldı· 
• j'ını belki aramızda biJmiye J kalmamıştır. 

Gazlar· 
ra açıcı gazler .. 

Sözü uzatmıyalım : Bilere v"" bilmiyerek! 
mazeret olsun, olnı sın. bu f na adett n yanı 

l)ördilacüıil de : Ôldnrncnler 
teneff üın meneden gazlerdir . 

fındığa devşirdikten sonra hemen ahurlara bas· 
maktan h rh lde vazgeçmeğ lışm lıyız. Her· 
kesin ayrı ayrı v~ya birkaç J .. işiain ortaklarna 

yahut neşçi bir harman yeri bulunmak gerektir. 
D vşiril ~n fuıdıkl&r bura ' güneşe gösteril

mek ve serilmek suretile harman edilmelidir. Acaba bu gazler vücut tızerinde nasıl ve ne 
gibi tesirler icra ederler ? Her gruptaki gazlerin 
tesirlerini umumi olarak tetkik edelim : 

Bazı yerlerde fındığı yeşil ıılıfından elle çı
karırlar, Bu da caizdir. Elverir ki ak binde 

Göz yaşarta nmuharrişlerin tesirleri : k ı u u1·AY urutu sun . KAzım B L 
Bu cisimler havada en kaçilk miktarlarda ·~=---"--------='-= ·e 

bile bulunsalar, göz kilrelerinia içini kaplayan za- g zl .nenler ( 24 - 48) saat sonra vazifelerıP 
ra, göz kürelerini~ dıı kısımlarına tesir ederek dönebilirler. 
batma, yanma ve göz atrısı hasıl ederler. Gözler- Bokucuların tesirleri : 
den yaşlar akmıya başlar. İnsan ışığa bakam~z Soluk yolların l ve akciğerlerin içini döş y~n 
olur. Göz icap.akları kapanır ve muvakkat bir kör- z rı dağlar, tahriş ve tahrip ederler Taharruşun 
lik başl .. r. Bualar havada fazla miktarlarda oldu· derecesine göre ka ın suyu hava keselerine sız· 
ğu vakit yukarı soluk y:)llarını da tahriş ederler; mıya ve dolmıya baslar. Mevzii şişkınlikler olur. 
boğazda, gırtlakta yanmalar ve a~rılar yaparlar. işte böyl k ~n suyu dolan akciğer kısınıl rına 
Bunlar içiade öylaıi de vardır ki çok kuvvetli göz. (Akciğer ozimalan ) denir. OzimaJ .. r y rine ve 
yaşartıcı old•ğu halde havada fazla miktarlarda büyüklüğüne göre saluk yoUa mı tı ayıp şahsı~ 
bulunursa akciğerleri de hırpalar . boğazı sıkılıyorınuş veya den ze düşınüŞ gıbı 

Aksırtıcı muharrişlerio teıirleri : bo~ulmasına sebep olacakları gibi suyunu . ka!.k 
Burun, boğaz, gırtlak v• soluk borularını taha betmiş kan ağır~aşacagından kalb büyilk hır Y~ 

riş ederek aksırık, ökslrük, kusma ve salya ak- altında l:ahr. B yükten k:urtulabill'nek için su
ması tevlit ed~rler. Bunun için maskesini takmcıya ratle ç rpmıya başlar. Sazan da yük altında 
kadar az miktarda solumuı bir kimse artık maske çalışamıyacak hale gelir ve d urur, t bil öl~ın 
takamaz olur. İ~te dnşmaıı akıırtıcıları bu maksat başlar. Mesela : Bu gruptau b r cisim ol n (Fos-
içio kullaaır. Önce maskeyi attırır. Sonra daha en) ı~ gazlen iş kimselerin c ğer!erıne 24~ 
acı tesir yapan cisimler atar. BuDlar burun çu- saat içi de o k dir su dolar ki c ğerlAr eskı 
kurlarında. gırtlakta batma ve yanma. göğilste ağırlığının ( S - 6 ) misli olur. Bu su k_a~0:: 
ateş hissi, atrılar meydana getirirler. Yukarı so- ayrılmıştır v kan şu za~~n-1a uın.um ~uy get
luk yellarıoı geçip derinleri de hırpalarlar. Arse- yarı~ı kadarı ı kaybebnıştır: Bu onsal bıze_c oe 
nikli elan bu ciıi•leria daha başlaa~ıçta bir ser- lerin ne k dar sı antı altına gireceği, kal~ /ı· 

semlik yaptıkları görQlür. Bunlarla uzun zamaa bayük bir yük altında kalacağı hakkıod•"' 
gazleaeolerde takatsızlık, oyaak: yerlerinde ağrı· kir verebilir . ken 
lar ve şuuruau kaybetme gibi haller müşahede edi Bun• .... da g zlenrniş hast(4lar nefes kat-
lir. Hastalar sır tutamazlar. Geveze 2ibi olurlar ve göğüsl,,_rinden hırıltılar duyulur. Her cıgerle 
her şeyi söylerler. Gazlenmiı eıirlertlea sır alma l~narak doyasıya n f s a mak iş . 
bakı•ıadaa da bu cisi•ler mtıhimdir. Aksırtıcılar rındeki af at derinleş.ir . fd/. jal ntev .. ı.ı 
dan ölüm yoktur. Ender olarak lcalb durmasından Öğret e,l• 
ölQm meydıaı gılıbilir. Umumiyetle bularla - Soau yµ ~ 



,5 
iy 
,.,,. 
, bl 
Hal .,u,. 
ı ole 
sabc 

ek~ 
zon 
Trab 
fr e 

Trol11 
Tra/11 
Trobı 
M11,1 
0%11'11!1 

tı.dlı 
ıı·ıtı 1 

titledc 
fduat 
75) 
I 8-1. 
bzvn 

Ene 
mfı/cc 
ılC1$11l 

si f l!sı 
dır 

artırn 

nacak 
alipl•r 
7.J n 
elediJ 

_, 
ki 

İrekt 
Tra6z 

ira tu 
lirtılılı: 

'flfl 3 
ret,,,en 

mitla 
'Sartne 

luiltn 
iono.. 
o,.,iıg 

" lcliı 
;snce 

ıt•klli 
dm111a 
d:ıi/t 

•d•r•le 

ıra. l 

iög 
Jalıi. 

on mı 
ıııat lt 

le "" müe! 
••rıtıiJ 
tiide ı 
le 1J•p 
• ı•lı 

is 11•11 

Jeji/s, 

t mıi .

cı 1111 
lcailal 

1 '1 A;o.stoı 910 
{YEN/YOL) 

::u:ıe 

Gayrirrıenkul satış artırması Akarat icar artırmast 
t.(ulıaınmen K. Nev'i Sıııı.tı V •klı 

u~ ~. ı Lira J!.. ..- __ akendorpa,a uzun ıolı:ak 
17 50 SOO Harap bina Mumlıano öni Saltıs Hana ata ,, r::unduracılar 

709 Sipahi pıHrı Milli! vakfı " lwalı: 
S2 iO " ., ~uaduracılu 

M~vltii 

M11vıkkat tımi•at bedeli 

Vakıflar Müdürlüğünden: !:h'!::~: ~::.::um c.d .... i 

f fazılı il:i P b . k l.iı:enderpaşa 
Yukarıda 18mt n vak ı ırça a11p g.ı::rım•n ulun •iillı:iyetleri yirmi fÜD müddetle Dibıthıne hültQ,.et caddesi 

Cinsi 

OiiltiD 
Bina 
lbl!'na 

,. nısfı 
Oda 

Dükin 

No: 

277 
ao 

200-202 
2.1! 

310 

21 
11 
16 

Mulıammen kiraıı Teminatı ınuvalı.kal 
Lira Kuruş Ura Kuruş ---70 5 25 
~00 30 
180 13 50 

75 5 6:1 
48 3 110 

50 3 7S 
30 2 :15 
40 3 t lıkenderpaıa çöml•kci yokuı .. 

•• tırmaya koaul111uJ ur. P t . A f lh baha babçeai Bahçe 
lhılılorl 26 Atustoı 940 • azalı •11 g~nil aut 15 de yıpılncı tından taliplerin bu müddet içind Çaya 

1 
bo 1:::11 içinde Oiikin 2 

85 2 
180 9 75 

il•• o unur 4 4 rıı a 
\• akıflar idareıine ıaurıcaatl,!!!-= . - n ,. n 8 

., " 7 
ss 4 12 
5ıt 3 71S 

,. .• 8 
,, it 9 

45 3 37 
80 6 " .. 

., ,, 10 
,, ., ., 18 

BELEDİYE ENCÜMENiNDEN : 

80 6 
75 4 12 

Gayrinıenkuı satış artırmas' 
Mahallesi ~ -Ctosi ~ ~ Meaahaaı Muhammro Bedeli 

T aaic ... •ai bıll , ı .... ~dd•51 ıı.~.. 45 11 3S2 70 00 

.. 

.. 4o 52 Mo 60 oo 
• " . 

lakenderpqa Çimloi:91 

Gali ogıu 
Diikac s2 292 180 oo 

~••kın; hbtui ıııal!'azo 6-8 43 1080 OD 

Yuk.arıda:ciDt, U1evki Ye muhemm~q icarları y sz1h beled:ye ak.ırata İCllrları bir r.y müddetle f'ı 
zarlıfA bırakıldıtında11 taliplerin S•lı ve Cuıaa gii<>!eri 1&at ( 15) de t•como11e muracaatları iliıı olut 

Eıvak 
cae ~O 4'.28 150 00 Satlık Arsa Hesaplı kiralık odalar Kanlika 

lslteadırpışa 
T ıltfur cayır 

)) .. 
" 

Arıa H 311 49-61 60 00 
Tı·I 1 ıtaı Ahş ' p bane 669 8ö03-50 SfiO 00 

Tarı, •• otlAk 611 1741-50 JOO 00 
Tarı, 668 21655-50 430 oo 
ç,llllık 61 ı 2041 50 00 

~ - D a.bo.khcmr: c~~desinden j Se n~rc:Ztr ayva sil sokağında dökiim h•:lfle karıısıfl' 
;:,ıpt:ıhi P 1%arma. ııden c~~ lvo 1 y her iı içın oı'urma_qa yurayişli ve ct~rr:iyetler İP 
de üıerllıde es~ı. meclisı ı- 1 çolc efrıriıli içinde sııyıı he/6.sı ve balkonları ve nezof' 
dartı bı>ş lcatıbı mernam 1 /eri /ıvkaladedir tcıliplerin sıımerc ile•dıı göncü Ilga• sııbı' 

r1 • Arı1'fkıııı ereselerine ait rırsrı ı' mo.racaat r.tıneıe i ilan olunrır No 20 
Defterdarlıktoı ·1 sat , ır. -
v~ı.aruıla cinı vo ·.~~~I .~:~:.r•yrlimenkwller P 'şin bedelle 10-8-940 taribindr n itibaren tfı Talip olrın1erın Semerci· 1 Aşçı Ah nacak 

1a11 müdıielle vo açık •r' ' bina Q lltı ocaktır. ler brrşırır/rı tıiccard.ı" Rrı· 
Satı• 26-8-9!0 t•'

1 
t to ~••dil Pnarteoi günü • at 14 de yap lıeatından larip olnların yevmi şnn M,m 'ş Yazıcı oğlur.o Beşikdüzü köy enstitüsü ve eğitmen kursu ııı~ 

• ~l<• "''''U ·ı l I . 8 8 n•zlli!rdo yh1i• 7,11 ııı~"" •rı e lıirlikde defterdarlık maka,,.ına muracaatları ilin olunur. 2-4 murnc·ıat i!IJ ıım~ ~rı. - dürlüğünden : 

Ek. 1 
A R . ı a,~ikdüzü Jt. ö ·ı enditüsü 100 /im 011/ılc ücretle of 

Tu .. tu .. .., ıcı" erı· ne 1 1 1 jıdakt ŞMliar d1hi/inde bir tırkelc nşçı alınacoktıT Tııl 
1 ' ı oltinlo' Tn:.l>zon maarif müdürlüğünde 21-8- !140 Çı 

lnhisarlur Baş~ÜdürlUğünden : t 1 ~:;:~. gıinü ICft 16 da gapılacalc muvakkat seçime 1
1 

Jd~rtmiz, 34JJıJ::ı!J~ 1ıftün ue t;jtün !nıiisarı kıı· ı• ç k ı• ı ı• 1 o n a 1 1 - Büy,ık bir lokanta mektep gibi /o.va insana 
ıtıınıınıın 17 ne/ "'"' ol cıo/11ce kurutma 'ft! ·terini f erı- : •lr. vr.ren bir müessesed4 muunf f alciyEtle ç,ı 1ı~mış ali 
rıf bir ştkllde /curı1111ı 1 1 Q~ "' tiittinltırini z .ımarıın'a lcı- jıına doir bonsr.ruisi bu!urracaktır. 
rıp dikkatli fll1clı1·~;:rrı'lf,, ~rutan tütün ekicileri arııısın· Şems Oteli Karşısı NQ 29 1 2 - Enstitüde sonunda hic bir_ hak iddiaa etmeJı 
dııı tir miilooa a 6_.8-gıo 1 bı•ş tün atçılık gnp:ırak denenm,.yı kc.buı edecek. 

Mii.,.,,alca J ll"Pı/ tıııriltindı Trabzorıd1, Pula- Sayın yurtdaşlarımızın teveccüh ve teşvik- 3 · Seçime gelirken şu veilkoları gt!lirecıletir. 
taıııde "' p11• 0 (d1J tcqktır. Bıı mfisaba!cada birinci l . . ti d h t ı- k f h . olmak A - T"•hi.~ ııesikı:.sı. . a ,,. erıne ıs na en er fir u on oru aız ,, 

50 1 r ~1• 1 l l 30 L . B - Hiç d~ğilsc A derecesinde millet mektebi şa 
gl'lınler• ..,.ı ltc~lc . c ,, en tre 1 r o, lizere bu kere Şems oteli karşısında açtığımız dı:tıt•mesi. 

l.k , et':,,. tıİQJl!ncü. dJrdürıcrl '"' bP~ineiıa· AMERiKAN TİP ( ayakda kadehle C _.Sıhhat müdür iıiğündıın lastikli sıhlıat rapora 
romıye [ıfl Jı tat 

1
'' taledirrısmQ ter;zj ı·dılccektır. I . . . . . ' . N D - Polisce lastikli hüsnühal mazbcıtnsı. 

/dar•ml• rı:p 'ltt:·1"ı11tn en iyi /turuu.tl asrıl;rfl- fer ;~vı ~çı11! ve ıçkılıı l~kantamızın şıarı . e- lian ücret[ kabul edilenin ilk aglılc ücretinden kesi' r 
nl ötrtttlr bir j ta•. '•t11111 ,,. bu lclt~plısrııe_ a i ase emız ı ve ucuz u ur. 1 rd: öd•!n~ctlctir 3::::;, 
nıtlcd11rı Halleı'l!ıır Tdt~•Aau, mümessllletinı oıı koy eda· Muhterem möşterilerimizin her hususta k k 
ınrınıı • .,11mıı11[;,,nı ~::71cu,,ı ıçın çok ı-ıdeli 01an memnun katacakları lokantamıza teşrifleri rica Hü ümat onaklarının inşaat 
lıu kitabı .1e • .ıı1J iıtlre ı I• ıJerl• . • E k 1 

MiHll11/ılll# p,, k etmık lstegen ekiciıcrln Trab- .ıunur. Kemal Subaşı s i t m e s i 
Hll, l'ulat«n• ~',..ıle;ı''ı{tıhf,.rlar lclarui Ziraat şrıbele• M - -- ı · ----k -· lnıaatıa yapılacızı Cınıi Ke,if loodoli 
rlncmirı:cııat _!/--· --...!" elu11ur. .J-3 8 m U r Q 1 n C C C mahal Lira K . ..,1 

A k eksiltrne ile nakliyat eksiltmesi inhisarlar Umum Müdürlüğünden : t.:~:ıe Hü:,ümel ic7,0 •!!'
1 i:~aaı ~g~g ~ 

ÇI Jııhisarll .. .. .. . A - Teılcllilımuırı Tııışrtt,,.kl münhtıl Memurİfiel· lloıanltnle " " ,. 12469 63 
T rabzoo /.aıı t BaşnıudurluğünGten : lerl içi11 Trabıı11n B11ımüdirlüiı'i111i• m1rkulıı debir mü saba. Erzurum Defterdarlıtından : 
1 - 7rail"P•ı•~ Mtıflı:ıı, Torol. Gıimüıa•ıtı, Kelkit, ka imtihı:<ıı ıopıfoeıktır . Yut.ardaki kazılara ait Hilltüaet koHklırının in$aatı lıi 

.Şirıın. /ıpir .,, den ...., l~ht11arl11rıns, B - Jmtlhıın tarihi agrıatı ildn ediltcektir. rındı T•zılı bedeli keşiflerle va kap•lı urf u111lile 16-8-940 
1 

2 _ ""rııi*'~ -'en ~ıktıl• o• Erzurum inhisarlarına. C _ /mtihıı•ıı gı'rmek ·t•ttıyenlerin aııılıılaA:i evsaf biadeo itibarea 15 güa müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
6 : ,,..... ...., J l " ihale Sl-8-940 tarihine müoadif Cumartesi &'Ünü yapıl 

j - Tr•jJ -'ıı• Ssrıkamıı '"' Karı nhi•a.T ıırıııa, v• •artları lıııl• almaları ldzımdır. ı;ıP•' ~ ...., E J r l!'ıadan l~lip olanlarıa yevmimezltOrde Erzurum Vilayeti Defi• 
4 - Tr•b* 111 1 rsl11caıı nlaiıatlarıaıı, T - Eıı ııı orta tııhJllini •lllrmiş olmak. lıt111& mliraeoatları illa oluaur· 2-'. 
J110 M11ll :: ,.,,,::;1~• ıavk ıtiilecek momul ~tü~ iç· 2 - AJleerlillni bltirml1 olrn11k •eya mikccel bu- • ··· -- ·- --· .,.. 1 - ... --- . 

ki "' l••11•ı"'~1pd•• t ıtfıi1flriıtniıı nalcllytsl I gas· lıınmaA: . in hisar eşyası nak iyot eksiltmeS 
1 j'O t rl" l { 11iQr ılı ılcıiltmeg• konulmuştur. ' "" 

tos I ıı,,, ; r •c, ... .,~n ,,aç l ., ki t lfl" J14 . J - 21 yaı111ılan a~"İ' oıJv gı.ıından .11ukorı olmamak inhisarlar Başmütlürlüoünden : Ta ı,ıır ....... ecı• ı••ı ı ıe11 ga ,, , l ,_ • 
.ı,Jı 111111, ı le i l ""5 - ancü maddıtle • - Sılth11tlı olma.\: 'Ot uıdımf aruası bu 11nmanıa11 Vıpur oe mo. ör le Trabzım rı ıelcceic ve:ı.ı Trabı 

ilciıtcl meJı>' lçlıı '" /yat ç n -r; uç j J 1 hl L h''i ı L 
7 

11 
/ıliııt f~o ''"liineü aaJdeJ.ı ya:ıılı uo/ci- - I a a .. ıa ıu oımo1<, . dtın oyrd v~satt il<t gidcc~k mamul tülün. miislr.irat. 

gosıl1ı. "r 7J) /lrı/,4 tı-ı t aJcLAt" mıık!Juzlarını 6 - Tirle •lmalt. cı• l!Cneoi k.aflınlruta eırı!i •ulun- lspirt'f, Barut, lnıozırn ll•ı sandık.ba/ga bidon ıibİ 
gtıt ıın f 910 1 - na ı ma• 11~ _ f 
hamilen 21·8· .. /,

1411
'ltlhlne m6.ıadl/ Çsrçambu ı~nıJ ıaat mamak • cümle meıı:ıf!ıl. oa eııııgı /nhistıriyenin iskelelerden 

}" ce Tr111.bJO'" '''•r 8GımiI,ılrldğand•• muteıcklcil D _ Jmtllıana tııltp olanlar bir dit~kce oe e"rıılu nnmnfr•e bojlı ltst• mııııiiıincıı ıehir d ... hılindcki aPlı 
-' ,,,ıırı:c~•t I l l · .z 'it ,1 • fi ,. ı · · B ı'id · l ·· • lıırıı ve ba onbarla11Jıırı gektiiterine ve ka!Jık ve f1I 
Loml•Jl•ııo ~J-,ı rt111elcrl 011 ıo.rtnflm• er n "' ıc•p muJa e ve ilf ı oto ıra o ~ır ıide ı. JfT• ur u11e muraca- A 
" tı ~ - ~ • i B .. ,.,. l lere tahmil şart/!ı ıahlie lcad11r olan nakil i•lrri J / rl • "en i•ı:lı- b sin· ••• , ••• ilin maJdd ııc• aımu .. r. •t o kagıtlarııtı 11a11tır111ıılıJırlıır . r ~ ~ıı, ıı • ııı • JI l J J toı T 940 tarihinden iti6.ıren münalcasııga konulmrıl" 
/ült. satıı ı~-._'1 •rıct1?! ,;lemeleri i n ° onur. --p E - /mtih•n mev••• ıaıılardır : 
~ ·yl.--. Talib olanların /h;ıle gii.nüac n.ü .. ,1dıf 26 Aia 

ti"""" I - Heıap vı h111Je11 

Sıra Ozı tahtası ögw retmen 2 - Ya:ıı 1940 p?tşembtı giinıl Stıet (15) a'~ 80 lira.tık teminatı 

k vrıkk.a tıı makbaz/11.rını hamilen Tr11bzon /nhis11rlar i: k 1 • :J - Um11mf malfiıııat ( Ha.gat BilgiJİ, Crıjrafya ) .,.rsu" su" e sı' tmesı miidü.rliia•fr.rie müte•elcleil komisyona müracaat/afi 
4 - Ltıo11 ( lcoııııırrı11 ,;ıcı yua ) • r . --ekt· 1 ı•utnames ·nı aörmek isteyenlerin de ismi weçan BP 

Lı.se nıfı• 
6 

Ot '"inden .· "'11t .· • • J V ıs ,., drlrlülı:. sutıı Şııbesiııe ujrıımcrltırı i :'ti'l olurıur , 
1 ./ 11;

0

1,ıo~ liıninir1 g11ptırılacak •lan 3<100 fi. ı -=lmtılıan nttiı:esinde aJRİ derecede maeof fak ----- -- --·-······· ----- . 
ralılc 2,5 l 1ır11lı:!11aı1 mu11alelcııt11lı .. 200., tıdtt mııktep olanlıır "· sında yabancı Liıuno flokıf ol- niar tercıh edı'ir. Bina inşaat eksiltmesi 
11, 011 120 ,,, 1 54 lira teminatı marıaklcatalı 24 aıld 2 - lmtlhandtı kaz,manlıırın nıuva//akiyt't vettth. Giresun inhisarlar müstakil miidürlüğünd' 
Y'"' talıt'/relRıe 60 liralık 27 llr• tıınlıaetı mu'flaklcatalı sil •ıı•lıet Zerinı ıöre Barewıdcki dereceler üzıırinden üc- Giresun oı Ordu ıııilıigetlııri dahilinde bulunan Ş 
12 41J«t I mr.lc(~ lciirıiisıi 13 B-79~ tarihinden ltiba retleri teı )it ıdllerel. tayinleri 11vpılır. rahisor Aluc<arıı ve Fatsı., Gölkög kazalarınd" bif1 
, • 11 , ,. ı'"~ tile açık elcılltmıgı konmu,tur. h b l le-' B h h• ~ -' arı. 3 - .,.a,ın •dlldı'•i mah ·l ~ı ··~•ı'/•yı' tebe iJ'uı:. t •1.1p idı.l'e ane lnıısı uaptırı aca •iT. e erinin mu.~., 
• 2 / ·,;:Ll•;'•trıe/er hlf ıfln Olc8lJll fÖTiJltıôllir • l 1 

• 6 ~ v v*~ ~ e ,,_ r " j 
"""' lıt ,, ıihı'nd•n itı"b /" 1u-n :ıarf.-' le b L etm•ı: ·" ·~ ı - bedeli 3196 lira 90 kuırıştıı:r, Şartname ve p rro/f/ 

J / ı. llıı 2fJ-6-!940 çıır•ıımôa tinüıtıal ]T • ar1n -' 1,.1111 a il ~"'""''; "vu , ı ,. r h l kuruş mukaM/i11Je Gireıu-ı inhi:;arlar müstakil 111~ 
-'• H•'•"ı'ko~ftlQr'ııı-'ıı uıııırlf MiiJurliit"ıi .,11lreıind• tün tık an 'ptal edilir. uı d , l 2 l O ı ,.. ,. ,., ... u, ,., ıı' ğünd.En verilmttcue ir bııı esi e9ia 94 pazartts. 
miiteşelc•I 1 t ·~•n huzurunda yapılacalctır. 4 - Ecnebi lisana ıııakrf ba/ııınnniar h.ıngi Li,c;..ı Gires:.nda açık ~ksiltrne ilr. yopılGcakdır. Talipltftl 

4 / r ~:kı11., Tioa,,t od.ısınca m•lcagyııt oe Na. bildilckrinl dilılrplerine :ıazm:ılıd11lıır • TrlCL•<olfor ı lıizıırru i/dll o'urıar. J/ 
//,, MiiJfı:, "er ıhligctl•rl11i mieggd vHi/ı'1. ilırasa 5 - Mür11c •• 1thır Agustos 940 sonuna kadar kalııl -~-
11tcci11rJI 1 . edileceA:tir. 7 - 4 Mağaza icar artırması /• 

J ,.. •tıftlJı.,;,. 2190 n11mııralı ka11un'ln 15 inci -·--· -· ---- ·-·- t ' 

l nltl Vilayet Daimi Encümeninden: 1l>i'. ,,,,ıdfl.uJ lltıııa go re muııaklcııt teminat malcbıız 'flııya y dd K ı ~r 
melı:.tRptl'"' ·~.u ıt9e baılam.ıdnn bir ..ıat flflflelfnl! ka. ur aş 1z1 aya H usıısf mı;.hasebrnin muhittin flnl-1 sokakdu.N J 
dar hJl~k edıre eı .. ı, sııatındıı H.omiıyona. ibraz mr.ğav'<ızn sobele kır b ·deli olcuı !ı_, ii1·4 üz~ri flı• 
edır.elı./tf ır y d tarihinden itı'b:.rtn bit S<!neliği kirnga ue,u-<c~ll//' 

~ r Sıı0, ö;rctmen kur~ ... .ı ~•...,._ ; •kulda ar imi unutm.~a /ilerin muoakkut te.nincıticuile 2J.ll' ,. 
_,,,,.,,, , a • Rtfl4tıRUlldQ toplıınac•A: ol•- • 

aaelıeı 

'le lca, ,,, d it <, 1 YU .. tıır ıı.:artnamı9r pıroı·eıır 16 ar 6 7-··· v ... ,. -~ ura ..... """•~ ..ı·u ,,.,v 1 oe e ~ .. yo ıra .. 11raş • "'' aar mohalleıi•doa Bölllı:ltıı ofla 
Hüseyin ile Salim oflu Belı:irı 11· 

tıı ilaaaamelerfoia tebliti maka· 
mıDI kaim ol•ak üzere keyfiyet 
ill• oluaur. 

~ t"~ 1~ '""•lf;i leir•11a ""ileı:ektlr. !ıt.J:- kuruı mukabilind• Gire!un in/,,iıar/ar müıtalcil miidirlıi
ı;ıan::z01ı,a•ild 22.8 g40 torlhinıiı f!il4g•t ğü11den verilmektledir. lhrılui 2 eg!ııl 940 parartesi tünü 

0 0
" ainıt enc:ıiıın•ne maraca•thrrı GiresuRdtı açık •leıiltme Ilı gapılacakdır. Tııliplerin lflÜ-

2 - 4 racaııtları liizuırıu ildn olanar. 2 - J 
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Yaş fındık 7-8,5 ve kuru-mal piyasada ancak 11-12 kışa satılmaktadır. 
-- -

al u ,Kooperatifinkoyduğufid4 uruştu 
- --------

Şef Mi 11 i 
İstanbulu 

HORNEFTER Büf han B;;nin Şehrimizde 
Şereflendirdi .. Sisli , yağmurlu olma

!inkara 20 ( il. il. ) - Reisicumhur ismet !nönü 
dün saat 22 de hususi trenle lst11nbula h11rekır_t buyur
muşlarılır. ıYıilll Şef garda Büyük Millet Meclisi reisi. 
Başvekil hene! kurmay başkent, ~ekil/er, parti genel sek
reteri. mebuslar. qenel kurmay ve milli mudefaa erkanı 
vekaletler müsteşar ve umumi müdürleri. vali. merkez 
komutanı V<" emnivet müdürü f;ırafır.dJ'I u_qurlanmışlardır 

sına rağmen on bin 
kişi toplandı . 

Verd. Kon/ erans 
Yun~oiıtıc• 

Halkavi mühim vazifesini haklcile 
-~ ~~~~~~~~~~ başardı. 

LJmum"ı İngiltereye llkçab•t yaylalarına çı- ı çiseden ,,ağmura çevirdiği 
f 1 k kan köylü vatandaş/ar her halde Hornefterde JObinden 

Mu .. fettı'ş yangın in j a sene lfğustosun 2fJ sinde fazla vatandaş mevcuttu. Bu 

b b 1 muazzam bir dernek yapar- umumi toplantıda köylü 
Om a arı J11r. Bu dernek. yt1ylalardalcl ratandaşl11r hesabına istl-

Evve 1 ki akşam Flnkara 22 r 1111. J aflşveriş ihtiyacı için hart. fadeyi fırsat bilen şehrimiz 
Fllman tayyareleri dünkü derneklerinden değildir. Yay- Halkevi reisi Hayrettla lfta-

Erzuru ma fasılad•n sonra gece muh- la dönümünün yakınlaşma- kolun riyasetinde bir heyet. 
telif bölgeler üzerinde faa- sı müa•sebetile bütün der- Hornefter• gitmiştir. He -

Avdet ettiler ıiretıerı tekrar:amışıar ve nekterın rerkını:1e münha- yet. köylü vatandaşlara 
Avrtin _ Rize yolile lngilterenin dot}u şimalini sıran eğlenti yt1pmak için ( Milll siyasetimiz) lmevzuu 

Trabzona geldiklerini ve bilhassa hedef tutarak yan·ı toplanırlar. Ve yaylalarında üzerinde söz söylemiş, zira
tetkik ve teftişlerine baş· gın ve ia·f··ilak bombaları 

1 

bır k11ç . kişi hakçi bırakarak at işlerine dair h6sbih11//er 
lamış oldukları~ıı geçen sa· atmışlardır Horneftere gelirler. Kalpleri yapmış hayvan hastalıkları 
yımııda haber verdiğiıııi:ı DAHİLİYE - - birer milli heyec11n kaynağı h•kkında izahat vermls. 
Üçüncü Umumi Müfettifimiz MÜTEHAS 'iSi ol11n köylü vat~n~aşlar. bu- yağcılrk ve peynirciliği ame· 
Nazif Ergin şehrimizdeki . 8 rada coşt1r, tepınır, rakse- il olarak öğretmiştir. 
tetkiklerini yaptıktan sonra GELDi der. vatan sevgisini k11lbine Horneftere gitmek üzre 
Pulathane ve. Vakfikebir ka· Memleket hastahanesi bir kat daha gömen milli Haçka yaylasında bir akşam 
zalarını da teftiş etmiş ve Dahiliye Mütehas~ısltğına türküsünü söyler, sevgilisi- kalan Halkevcilere Hakkı 
Pazartesi günü öğleden ıon- tayin olunan Doktor Avni ne • içini döker.. Başaran kardeşler bir ye-
ra Güıııüoane yolile Erıuru· Kılınçturğay evvelki _gün mek ziy•feti vermiştir. 
ma hareket etmittir. şehrimize ırelmiş, vazifeıine Hav•nın en bozuk ve Horneftere giden Hal· 

Umumi Müfettişimiz, Maç hatlamıştır. ya{}murlu bir günüae ras· kevel/er arasında bulunan 
kaya kadar Valimiz Osman Akıl Muhtarın muavini /asa dahi bu dernek ~geri ayni zamanda Tahrir heye-
Sabri Adal, Jandarma Alay olan Avni Kılınçtan memle- bırakılamaz. Ve böyle bir timlzden ôç •rkadaşın intl· 
komutanı, Belediye ve Parti ket istifade edecektir, havt1da Hornefterde en aıa· balarını müteakip nüsht1la-
batkanları tarafından uğur· Hoşlar, muvaffakiyetler ğı 10 bin kişi bulmak ka· rımızdtı okuyacaksınız. 
lanmıştır, dileri:ı:. bildir. Dün hara si:ıli ve 
~=-~-=-~=--=--~~~===~= - _______ Hareketini birgün aon 

Piyasada Çalışan Binlerce 
Vatandaş öğle tatili istiyor .. 
Sabahın saat yedi sin- Öğle tatl/l bir süs me- tedir. 

den akşamın altı buçuğun11 selesi değil. r11tand11şların Birinci ııkt11 çocukl•n 
kt1dar durmadan dinlenmt1· sağlık ıre maişetleri b11kı- ikinci şıkkı ihtiyar ettikleri 
den 11,!J saat ç•lışan piya. mından çok lüzumlu ıre hat t•kdirde dahi kendileri b•
sadaki esnaf. tüccar, işçi, ta bizim için çok da g~cik kımsız re gıdasız kt1lmak
binlerce vt1tandaşın sıhhat miş bir meseledir. Çoluk tadır/ar. Bu şerait altını:lt1 
ve istirahatlerini düşünerek çocuk sahibi birçok vt1tan- gün geçiren çocukların da 
devair ve müesseselerde ol- daşımız vlrdır ti. yirmi. büyüklerin de sıhh11t ve ha
duğu gibi piyestJdll d• bir yirmi beş lira il• m•işetini y11t itib•rile ı:zeye ve aere· 
öğle tatl/I ihdas edilmesi temin etmek mecburiyetin- Y• doğru sürükleamekttJ 
Yolunda rcJkı mur•ca•tl•r- dedir. Tatilslzlik züzünde11 olduklarını daha uzun boy· 
dan bahşetmiş re bu t•tl- bulundu!}u yerden yemek lu izaha bilmeyiz ki lüzum 
/in, binlerce yurdd•şın sıh· için evine k•dar gitmek im- v•r mıdır? I 
hat1 Jıalcımındaa /ü:ıumlu kan ve fırsatını elde ede- Bilhassa. şehrimiz gibi 
"e Yerinde bir İl olaca4ını mlyerek. Ç•rşıd• ister is#a- rutub~ti !JO vl! 95 11 kad•r 
da ·ı 1 k 11 mez Y• çolukçocuğunun çıkan bir yerde halkın sıh-ı l!r/ sürerek 11 '4 a ı arın ı k 
diklr ' naıa asından bir kısmını h•t ve lstlr11hatinl düşün· 

•tlerini celbetmek i:ıte- yemekte . . v .. hut da ekmek 
ltılşt"k r. 1 a, .ıek. s11nırız ki, en yerinde 
ııe ,' · azımızın, P ıasa 11 peynirle Vdktini ger;lrmt1k· olan vazifelerdea biridir. Bu 
11 

•11 ş bir e/8k• ve memnu- ·--

raya tehir eden ve S11lı gü· 
nü öğleden sonraki şiddet· 
fi yağmurlardan doları 

Honeftere gelemiyea Vali 
miz Osm11n Ş11bri lldalı 
köylü vatand11şl11r israrla 
aradılar. 

Bürhan Belgeyi 

radyoda 

dinliyecegiz 
Bir hafta eve/ şehrimiz

de ve kazal•rda lconfert1ns 
ıreren kıymetli hatip mat· 
buat ıımum müdürlüğü b•ş· 
müş11viri Bürhan Belgenin 
tetkiklerini yakında !inkara 
radyosundan dinllyeceğiz. 

Bürhan Belgenin bu hu· 
sus• dair hangi gt:n ve sa
•tte konuşacağı !inkar• 
radyosile /Jildirilecek.tir. 

p
'!efle k•rşıl•ndığını yine - itibarla tebaruz ve t•hak-
'Y• y F d kuk etmiş olur ki, "d'• t• Somalı' ... S"• içinden aJdıAımtz enı' ın ık 

-.. ~,IJ<:aatlard•n •nlry:ruz. tili meselesi. üçüncü. beşin-

M h I" el. onuncu der•cede gelen T hl' d'ld' 

- Gacen 10yıdaa d~valll -
Ball<an barbindea evnl v• 

ıonra, Almanya, Avuıtaryanı• 
yardi,.ile BerliQ • Safdot ~altını 
bütün bir ou lı:a dofru ıaniflaıa• 
nİ• belkemifi lı:ıl•ak aaveıind•ı 
Rıasya iıe, bu Alm.111 ıe11iıle•&
ıiai bcıfazlarda ve battı BılkaD· 
)ar üzerinde keı•p ke•d :ıiao bir 
Akdeoiı yelu tedarik atıaek n 

timali lıakdılı:I nülaıua• fark! 
Aaadolu'dan lioparaeatı hail par
çalarla takviye etmek lı:.arorıadı· 
dır. 

Franaa •• lnırilter•:r• ırelios• 
lmparatorlukluına kındu ıroçll 
v~ru bir öa Aay• cofraf1••1• 

Aup J•rımıdHıaı ihtiva od•• 
parçalarını ele ır•çirmelı.lo, blriıl 
Alı.denizdeki vuiy•tinl tahki .. at· 
ıııek, diteri -de Hıod yolı••• 
lxootroluau teaiı et:nelı: P•tindadir. 

Yeni l514-t8 hı•bine be· 
men bet Avrupalı boyalı: devlet 
cebinde, Oımıolı imparatorl•t•· 
nun lı:eadi hesaplarına kendi ihti• 
raııılarıoa göre basırlaııımşı bir 

haritaailo ırirmiıdir. Neticede, 1•· 
paratorlnk fılvalı.i çölı:.mn,ııı.r. F•· 
kat ondon Önce ıaatlub oldutu•· 
dıo lngiltore - F raaaa Ye Raıyı 
arasında alı:t•dılait olaa 16 an· 
laşro••ı hükümden aalı.it kalmıtlır0 

Bittabi, bw, ltılya ile yapıımlf 
olup bu devlete Anlalyı lutaaı 

vadeden 111 Loadre iltitalı. oame
ıiai do ınüteeulr etmiıtir. 

Fakat, l•paratorlulı. bıkkındı· 
lı.i bütün be11pları eaıl bozan ve 
•lt Oıt edea amil ne aerkezi doY• 
letleriıi yıbal Ruayanı• lıaatlubl
yeti ne de barbdea ıo•ra lnırilte• 
re - F raaaa araaında batıöıter•İI 
olan çelı:ioıaalerclir. Buhuıuata a11l 
v• •a bD7ik amil, biuat Ttlr~ 
milletinin bakııılıtı kartı ieyaa 
ve kıyamı n bu iıyan ve kıyam 
neticeaiode, il1ıı etti~i ( ailll mi· 
aak ) ı, ıiJ.Sblarıaın zaferi .,. .,.. 
latlarını fedalı.lrlıjtile tebakkulc 
ıltir11eıidir, 

Arlcıdaılar, Mılli ..,;18k reçen 
harblo bu bırb ara1111da bıt!ı ba· 
şıaa bir badiaedir. 

Bir kerr•, cihan içlade yep
yeni bir görüıü temıil ıttiıti içim; 

Romenler 
Macarlarla 

Anlaşamadılar! 
llnkt1ra 22 ( lf il. ) _ 

Romen - Bulgar ve Romen 
Macar müzakere/eri dev11m 
ermektedir. Romenler M11· 
carların itteklerlni t11m•men 
kt1bul etmemektedirler. 

Dobruca 
Bulgarlara 
Veriliyor her Btr okuyucumuzun ha C SU U Işler6en deAiliir, vatandaşı a ıye e I 1 

taı;ı;erd/,ine göre de. öğle Yeni fındık mahsulü pi- kurt•rmak. neıli kurtarmak !inkar• 22 ( il. il. ) - lfnkar11 22 ( il. il. ) -
~iitıeşe~rlmiztle tatbfkmev- yasaya inmeğe batlamıştırJ. meselesi. ya11/ derhal ele lngilizler Somaliyi tahliye D. N. B. aj•nsının Bük-
ı/Jc Ye!'rmek/e, Türkiyede T!!ccar tarafından fyaş fın. ve öne alınm•sı l•zımgelen etmişlerdir. reşten verdiği bir habere 
''liı b· ''trıış ve tatbik edil· dık 7 kuruştan 8, 5 kuruta bir memll!ket davasıdır/ I==== - göre Romen mak11ml•rı 

,, I 0 ----------ı ft ş olmayac•ktır. ve kuru mal ise 11 den 12 
1 

) Bulg11ristana terk edilecek 
~iirlr;r:,,"1Pa'da olduğu gibi kuruşa kadar alınmaktadır. talya tayyare X ı Sa. C a. olan Dobrucanın tahliyesi 

il 
lporatorluıt• totlcil et· 
~arçaların bandın böyle 
lda dahi rol oynaıaılı:ta 

o 

l 1 tüterken 
. Juma• ar şark.• 

l . tasam: ı: ve 

c•; llçüac?aü, Türkiye 
•tini• ıimdiye kadarki 
:~• oldufu udar 'imdi 
~i politikasına da rayot • . bir iatilı:amel verdıli 

ıı 
bu fiç vaahDı tıblıl ede· 

cı 

bıiıJ, Millt miHk Hdea 
.~ için de yepyaai bir 

i\ıil etmelı:tadiY. 
k -iaalı: ile, Türk milleti 
f \paratorlnktu ayıımıı 
t~ makabil imparatorla· 

~tle mıeıkua olan par~ 
ÇI b L• bl :ızi kıt ul etmea: ı-ıır 

vataa illa etmi,tir. 

l "iıal: bir lı:errado ili• 
Ol 

t 
'kat bir kıç ı .. rhal•de 

il 
ba'•ttır. !Ilı merlaale, tiıaal 
So'•ı tayi~ etmie •lup 

• Erm•aııta11 cumt.•1'•· ,. . 
(k~•pılan muahedelordır. 
Jll •la. Fraasızlula yaptı· 
n ''" ınlışınuulır. Üçü•· 

~a., Türkiye .B. M M. 
dil' bütüa Avropaya to•· 

~· ve milll istiklal ha· 
•: 'lyaai bir ıotikrara gÖ· 
tur ld' " LozaD ahıdaa•ıı ır 
Dö 

ve soourıcu morlıal• 
;, ıl Uawa ce..n.ıın le.an arını 

•'"\,111 alan Hatay anlat· 
ıall bunlara bir de Bota•· 
ıar n:naı kayıtaıa, şartııı 
olaı bülı:mllmh• terlted•• 
jl.o oatreulı) aukn•1• aa· 
11101 d b"I' . ı' o • ı ırı:ı. 

ı.8 harbini lı:apayaa Vil· 
•
00 14 nııktaaıadan dBa· 
yııd • tarafları•d• bil•iyc>
"' lr. ·ı r . mıt!ır. Falıat Tilr mı· 

Jetı, illeti• kendi .. ukıdd•· 
ratıjiiai ubip ,olaalr. n <ii· 
1°' ulı:ukuna teca.ilz et 
ı:ue~ llıibini, kuıurı•• bir 
,,ıı:ıW ik otmiı ve yalnız bu· 
••

0 ıyarak bltftn politika· 
•1•1

. naibin mu:r.ııffnr .:ılmuı ,.,,, 
• miılir. 

dostea e ı;;sı kt aı yapmamız 
doğro Sadabad pı dı ıailletloriD 

k ulu~ • en 
bizimle oıa~ 'klll baklorını ka· 
hürriyet ve ııh . 

· ·ndır bul etıiıtiıaiz ıçı ~ .. oiaıiı< 
· brlll 

Eııoporyalı•aı 1 • redddtiği · 
bom ba,kaları namını 

miz içiDdir. . çarpış!D 
b \o çatışıp 

Goç•D ar ' ıkmış g,Qodı•ı:ı ç 
eıaperyalisaıler y. b bd•D doğ· 

b. •Dl ao e 
tır. Bu bar ıa a, Tiirkiya 

Ü b yoktur. k' 
dutnnı ~ P . e. barb ara110da, eı ı 
halbulİ, bu ıkı ı.ı ı üzeriad• 

1 1: toprl• ar 
impar.tor u ff d deoiıletln• 
Tana bo•_u~dan mil;:tleri• ı.eıdi 
kadar buhn L ı ya•aıaala· 

. . do ıaüsl•"'' \ 
yurtları ıçın 1 tıaekle, be• 

'b' · kabu • d rı prenıı ını b bırbı o· 
b' beaı d• a . 

geçen bar ı li:ı• ibtıra· 
1 eıapary• . 

""u"muş: o •• . t vı teri•Y8 

• d fk' aıya•• -11nı ken i 1 ır, k: ız11JİDİ goı .. 
· okıt:ı••• hünytıııe ı 

tsrr:aiştir . . 
0 

yeni ola• 
BütOD cib•• ıçı .' . gO<Bşli 

. bu ılerı . 
'filrkiyeain ışte hıunlaAidır .. 

• 0 ., ıret . ta 
ve ınedeol "' .' to böyle bır 
V Milll ıaiı•k 1t dır. idil 

e . . , .... ı tışı h k 
·h fela•fe•ı••• aıillet• ' 

rı ~ . ·ı.ıılini her t .. 
letle• ia ıstı• 1 k için şart a 
ve ileri bir i•."" ı ıtorluk tarihle· 

d- oya ımpar •oi• 
nımaE-, u l •h 111aDııUll'-' 
rind• baıt• ge ••. •.ı..ıı·ı t,.,;~ 

. dır< .. ~.)1lııı•• d 
.ıııbı~ ~rılarınıD m•I: ıı• • 
baya ş . •f8 Jı:arıt ık i•· 

d' ... kı•• k•"şıırıa 
ı 1' . Jeısdi1111e . i e.hlkadır 
kim••!' . t k••dı• . b··ıfi• e bı~:r:s . dcl.ı u 
te•ek; v bı üserıP .. üod•'" 

b'r ı• lok L 
eden 1 

• i ko .. t" k olıa••• 
milletleri•. •1 ı muvıflı olddu 
betleri t•"' :akı• aıılıollf 

···ııı .. 1 
- .... 

bi .. .,.ı - oıt••· b' baylı ı• 
i gor . ır ·'v 

bir ya• _ b•tlııll1l iki'"i ,,. .' 
sugUDo t,.if olıD (dİf kı, 

Lit•fl•r k•rd• L ... bt•'"".ı. dil•· 
• 1ı· p•• · let•• · d 
rup• b•' ~ •• ı•I ,,.ış oktıl•"" • 
•irayat ı• bitÇ•lı: . 0 

b•t10 '
111 

dahi rıbıD diiD• 
yanın ıaııı•I ' bfililD 

bat t•P ı.oird•· ı.ıad•• 
cer• Bu t• 'le 1• . 
kopar•••· • diı.••ları iti• ,,yır· 

aorıaıııl L •• b• k yıl· 
ya, ıao•• ı••' ·ı 
alakadar : iıııtiy••'"~ıkoıar oaı 
clai kal•• ••• .,, 

d Yaşa, dızlar • -
olscalı.tıt· So•" cor -

L1 e Balkan 'barbiai yı· 
p•".ı!Q1 aat iku, Bıllı.n 
biri• •pılmaaı milli aıfteadeln 
~ lan köylerimizi• benill 

_QQ~-\_-;;;;-YUŞLAR k daş\a 
e gazeteci ar ·b~ıorı.. .. •. 
Şehir gezisi intı a·•·•!"r:;;;.;.. 

2'l - feni1°1 ıeıJ•lı:ir· 
feı - ı>.u şebird• bütO• ıi1"'ı 

1 ,,. d b' t içtJ· u · aıtıPI it• bir 
ıif'ı' ..._ıygn • • ıyı ' . ün bll\üı ıer fi• rol • 1ı:alı11f 

Jll ,irl~liaderocıtlarını zeıgın· lık .-e ferıf•l;,.ı. ıılı: İf;od• ı1;ç 
lll~p \ • Genç filcirlor içtimai lıir ııaı•tl • oaıar 'ıl' ı• 
i•0 ili bilbaa•a Ate tirle iılı.ıll· rJ••" ılı:• 1 o if• 
b1111-;t~ l,,.leleriııı ıiıtuDlarında ııuotedir. Çı•1' 1• ç rolil• o•· 
"' 1 Cemal Rıll ••l''·lı:'";' ,..eııı 
•· ~,rd' ııınJafaa vı J•1•• a fk' 1 de lo• , 0,bı .,. 
b•. ı>"· •ourı auayf•fl bir e•p- 1 1~ 0 '. 

1 
.• ,j, •, bilirİ•·· 

1
y•• 

.,ıı "ı b' ·d 1 etmıo ıç ı . ••" ,ıı1 
" ,~ta ),11 badofli, ır 1 °' · ı)d 1• ı ~· ıı:ırf'" 

11 1 dır diye 
1 

t ;plı:İ 1 
1 ıl•' c·ıı:ir· 

•' ııı•~\' •rgaaı elırak ı .. Atattrkç • ı1•'"o••ç ı ki 
1~''ı ~•llı:ı, ve aibıyet 1~ t• •' ,..~ ,,ııı•• 
P. ı••~. Ciire18ada va l 1 diıtar g•::ıy•I• l• ,, 0 ük bir 
i•' ı• İ'ı ~ı ı.u şobird• çıka- aıodı f .,,,il" •' ;01 ·Ui .. i .. 

1 .ıı· Gn•I ·oı ı '"1 
r• pi•, )ıldır ıyni ha e ı, Ye ler • ~ıor f;ı •• ·f el· 
f1f' orıı .. l,ti!rlr. bedel ye ı•Y•· ballı:. tarihi 

1 ı•ti ~ıerİlli 1 
• 

ıi'~l•ıı 'y• olarak yoluna clava• eaıel: ve f•';,,;~I ,.1ı:ıır 
,J' tıl· '11i7ol çıkmafa bati•· ••k iaı••il.• ı1•1,- bir•' ,~bıedı:~ 
,ı .. y eıı· tiklorini ;ıl . Jıi".' ,,.t• ırB• e 

,J• "il~~'I., vilayet ırısat~Jorl J-ler Jııir~~ ,1a1:.. lı:•~:v.: 
Tf \in)~ müoadele Ye lıuttiD eki(aa bl 1 )il \uoıl• 
ıtrll'"ll~ . "• bütüa Camburiyel : tok olar' ıl• ya y 0air01 " ,.,,,,, rı b · k H b r ald gı" mıza go"r l irin tedbirler 11!rn11Jrtadırlar. 

ıı "e de l5. ırço şehirle· a e ı e, yo • f b k 1 ,. .--
sent"':kif~ır'e tatili. mahal· larda, pazar yerlerinde kı- a ri o arı Liman dairesi Arn•rİ 

,... ·~'' d a. • ~ I•• •' J ıı:•· 
y bıç ,.,..,. •n, ıç ı.uod•• br:Jak o h•' bal .~ ... 
,ıarıddJi:J•ll . hl"'t- t.Pfeıı. Jı•r •Oo- ,t. Jhl ,,.- ~-

lc,·ı '•r~e 1Jrı11 kararlaril• rıcılar tarafından daha ucuz Lhnaa. da1 ... ı.r1•1•· 11 ı::.:r· • ..;4 D 
ne . ~" d t ı ıc d Bombala d kın. Jhrı ......... n~ .... ;c;it~;. Ş1•di1• onanması 

Afe ,9trrrı;. ~.,, t•tbik mer· • B •• ID a ıom•bt• •r. n 1 ;:: .. :;:. - iicİe bir binada vaıl!• a•. 
se,d • <>IJı kt d u sene ma sııl ır•yet ,.,,.kor• 22 r _,,, - J v •" 

lerrt, ' bi~ •11nma a ır. l lı T h k U (;/, ren bu dılrenlı, bir hç zamandan M d 1 
h!J ~~ bir;I! >'•kın şehir- seyrek olduğundan top ama ogı iZ ava uvve er e beri Anadolu lınnın6a ktıçtılıı bir eda- 0naVrQ Q • 

. >~ ot•n S11 ;.j pahalıya mal olmuştur • \ evvelki gece tekrar Milano fa yerleftl~nı gorıı1onızı.. llnk•r·~ 21 ( lf. il. ) -
mevsırnı ~,,, . msun ... _, k' it 1 t u u " 

• ı. _'• bı~ı saat. kıı Bunu da nazarı dikkate alır ve Torinoaa ı a ıyan ay- man daireleri, hor aahlı ,,h. Bir/eşik llmeri'·a -'onanma 
ltnl" Uz tr bu le. k I L..I b rinde limana •n J'&km yerlude bn.. lf Uı 

O _ erıı fU saaı sak mahsul, maliyet fiatına yare fabrf a arını ve •ıa e· lunmaktn4ır. sırım en büyük kısrrı bir 
/JeTİ o~le tatiıı,.,<J a; ~e~eden f sat~lı.yor demektirl. Koope· şistaada !ldisababadokı as· Bilim ııınu datro.ının, ıımon- ay devam edecek oltJn ma-
edip gıtmektedir. ıstıfode r~t~ın koydugu 14 kuruş ke•i hedefleri bombardım•fl ~": .. nıı:•:11;•::~a !~~::;ı,cU~ı~.aıı 01

• 11evrılar yapmak üzere Hotı· 
fıatı unutmaıııalıyı:ı • etmiılerdir. Liman daire•!, Limanda geret ı lı.ı/u limanındım ayrıl•mştir. 

lüjtil, lı.ı miiO•.ı•l•:ri yooerelı odea ve / ı;ı~• . ı 
Türk ~ıtouatı. &aadOla tııatbuatı içiD Mal 1' •

1
' 

~ ı. d' . \ "• e· içiutie ıd-.liit, şerewo. 1~tııelleri· ırtııı.aa ıit• ,.111ı '' ıu ~ 
le tiri.,; ~oliiail ifa ot1>i4 •• ot· aüıley•••~ - ht•••"' ebJ• 

' b ı-'1 -· bır o oi meltte J~am ed•• ır s•~ete .ı. ht• r''' . k••~· ı-1•1 
derıa• çı p ~·' , 0 ,rı"'ı 

mvıtur ~·· .,, • rt 
•• ~0 •1,.a burada ıııtlt•ddor bir Mot ·1J1 vılı 

• .... • .~ı çıo .... I' 
"'. orııuyu •'rduım•d•• !iki• ver r~' ~tf f"-ı,1' 

olan biı'· : ettim ' ,.br• ,.ı11 501111 crfdr
1 

• 
beıııeP i ~v ..-

1 101n11, toaıacıdüb yı?tııı 
- p - ı· "'Dl fsaı hakikati &OY uyoı-

YO•ofll· 



1 

I C-" • 

--·---~-' . -r·'"' ~- --··• '•.MKUllNU oaıa ır•• Gllddeıı oaaçe 46 il J:ı2 
1)40 llfl. J L. / lı lıl . 4ıa Hçlı HHi llılelı:aet lı:ualı:ıl la'- l r~.::ıekri 

•• 
1 •••••r• P•lı ~~ / ıt••l•r•tıcf • • 1 ır kı•utuı Valoıp ııloııı loılı:lı:ıı4a ~::ıı orpaıa Goli otİa 

•• ıır llT •grıt/,,. :.· '~,1111/ırl •• iaoları• lı•l· .,U&yat 14ua lııyıtlHa aOttılıaa Kanlilı:ı 
rılılc , •alcioılılf• ~..-.. f•aılıjı ı•ı" 6a•ll sfraaf aaa'i aılıılı:••• kararı, ıllı:iyatçi laiı:eadorpıp Çöıalelı:çi 
llf/lıtiar. ll•pılıı cıs••, llılllTI Ja flN ı•r,•r. O. 8Hi Mobaıt oiyarıı4ı ıtırmalıta Tekfur ceyır Keıtanalik 
lıallaaıılılılı ,ı6ı aoV. • ••• ffl• 1t .. alılı• 11aa6a •• ikıı bılı• ilı:ıaıt ıylı41ıtl aıbal " ~:::!n:~~u 
•• 1tl,,.lldi,.. Arasl 1./1>- Jol•tiaa 6atıı• Jılr• •••• lti11111ııy .. .lltaıt efl11 Ali Balı " Kııif otl• 

.. ~5 52 
Dölı:in 52 292 

FeYlcani hhtoni ••f&H 6-8 48 
Hına 30 428 
Ana 74 311 49-61 

Tarla 669 8503-50 
Tarla YO ollak 611 1741-50 

Tarlı baH ve h•ne araaaı 688 216Sl)-50 
Çımlılı 611 2041 

"iO 00 
60 00 

180 00 
1080 00 
150 00 

fO ()(} 
230 00 
ıoo oo 
7fi0 00 

50 00 

A,,)ı.,,,,, hilı:ü••ll•lıı 

_,,.o,r••ı mıı••ı,.• lcııiıt• 
önemli ı•rl /•l•rl11Jı11 6irt 
t/e. ılrııtt• t.tllcı11/411 !••· 
lcloıtır-•· •• ılrıt bllı••· 
,.... ,...,.,/,,/Jir. Zira ol•••I 
••Jiidrfa/sı ll11aal• ıl•• 
laom nreiiıltrl t••'" •ıl•a 
sirat iıtllııtı[ işi; &•••• dar. 
tnat/a,, ll11rliıe• a• lolciı•I 
eien Tırlciıe ıkorı••llı. ••r· 
ltiı11111 tlaıarıJıjı lı:.aıtfldli 
lenı11l taşl•rıntl•• 6ir{ı/tl/r. 

tılılif o4ilaı4itin4ea ıeaa aılıa• " f d 
il.t Ilı •lr•a• ,,,,,.,,. ••• b6l1ıl"'' "•'•• ia.ıı k ••• ı.rı ... ıa 1ı:a ..... 11• as .,. D• ter arlıktan: 
601/ı:alı/1 "• •••• ,, .. _ •• •ilılıd•tl ,,,, •• •••1

• lııkık 1111111 ıaılıakııaılıri kH• Yı.iı:andı cioı YO ..... ı. yasılı rıyrimeDkıller ptfİD bedılle 10-8-940 tarihinden itibaren ti 
l/r fÖltır .. ek•ıa Mı:al• fa{orıa malı.ftli/ ttfı:daıif Hf· HIH 1'1 İaCi maddılıri ... J. flD •Q,jdotle Ye a,ık Htorma IUretile ıot>lacaiı:tır. 

b L Satıı 26-8-9~0 taribiH aüaadil Panrteai güoü 11at 14 de yapılaıııtından tarip olanların yevmi ••sl•r. lit.ıt-ı••I '" 11a· 'alorııtı f 11ılırı• "tılt/i llT• b"ııoo ilh taribiad .. iti aren air leli d • • b JILd d ı d l lı: '- ı ·ı· ı 3 • -• "" " " r m•• ' • Yuztiı 7,IS muTalı:kat temiaatlarile ir ~ o e tor arı maumına muracaat arı ı an o. uour. - .. 
pıl•a Orta A11aJıltl•· tip/.,[ı lı.:•rııl•ıılır. Talılf • ay ltiacle ltulu•d11t• yeri bildir• -1r 17 j.fuılıı tarihli gazete ile ilin edilea Teklarçayır malıalleıinde aalılıcalc gayrımenkullordea 

Faı/a istilııal l••İn/111 ••1ıta 
•lan ılr••' illi•• 111alcio1 • 

lerini11 tıJ•rilci m111ıl11ıl '•• 
agrıc:• ,,.•him 61r //fT iııal 
etmektetlir. Zira miıtıh.tl 
ol•11 çlft,i•i"; lıalıı.daj• z/. 
rai mıılı.lt oe i!tiıaıli şart
lara ugıun fe/111 telcnilc 011 

modını •aııtal•rla c/lıızlaıı. 
JırılRtaıı ıiral lltlluale tioğ. 
radon tlojrıga tulr ıde11 
iir i11t.llı/ir. 

l•rı•tl• lcııllaoılaa .. 1., co•r•fr ıartlarıl•• ••"• b• me4iti tok4ird• "".oz~Qr korarı• 669 H111orılı ve 580 ı'ira kıymetli tarla ••• hane Ye hane araaaı olarak illa e4il•iı isede bu gayrimen· 
l • }ı lt11diıi•• tolılit edıl11111 D8uriyl• lı:al yılaıı tarla •lup kıymeti 230 liradır. Diğer 668 on lu rayrimeniı:ul tarla maa bone vı bue ...... 
• llliitelci•i/ slraaıtıc- dejlıllı tıasiıet •• iıirıi bakıiıcajtı ila• olwnur. olep kırıııeti 780 lira eldutundan evelki ilan muteber olmayup bu auretle taobih edildifi ilin olunur. 

/arı talcib edi/ı11 Aıı 000 lı'stri g•f1•11 llctt.adl ş•rtlar k 
•ınd.lı:.iltr arosıoJa ıön- olıi•la ıü11Jı. .. istlir. ıira K.. Açık eksiltme ile na /iyot eksiltmesi 
dıa farklar ,örale( Mi- ratiırci• sahil lıöl111i11Jı ıal Trabzon İnhisarlar Başınüdürlü.V.ümılen : 
sô.l olaralc stıb /J~inde nız mısır •i,aatı Ilı ıiiıii1111t M, le ~ 
taşıma easıtası ol•· lcal- bir afalc çiftflalıt ilcthaıil 1 - Trabzonda11 _. Of il, Torııl. Gümüıane, Kelkit; 
l Şira11, lsp/r o• Bo!l~urt lnhinarlarına. a111lan basit bir Jr,1 ara. ea•İJdi, ZHfl11 •• mahssl· ~ A L 

2 - Trahenıi•" - lıı:a/e fit! Erzurum lnhisadarına. bası•a m•lcabil o1'4ıı in- dar Ada11a •• Eı« iölıeıln 3 _ Traiurıd•" - Sarılc•mış "" Kars inhisarlarına. 
d;,ilince t•lc11111aı.al et•i• delci &ir p•malı mist•hslli , ı:o ı 

w l 4 - Trabıots•"". :- c.rainean ınhisarlarıı.a. 
dört telcerlelcli arıların ile mulcagıse 1Jil111u. kin- l!UO Molt 511ne ~çıııde seok edilecelı. mamul tütün iç· 

NARiN 
içkili lokanta 

$ems Oteli Karşısı NQ 29 
ger ızldıjı görülir. ••Ilı/ clıi e11 nıod1ro lel<•llc au;· fci fle leflaaırrı"'ı saırei lnlıisarlgenin nakliyni 7 Ağas-
6öl''"" çılıl lıag••ırının iti tetlarllı: 11lıiilıceil hal,' to• 11, 0 10,11ı~7~•11 lti6aren açılc eksiltmeye fconulmaştur. Sayın yurtdaşlarımızın teveccüh ve teşvik-
ılllı•lıjı güıind•n "''"" eeeellciıl 6aıit aoııtal•r; T•lipl•''" rıııcf macded11 yazılı seclciyat için 324 !erine istinaden her türlü konforu haiz olmak 

Ba lc011aş/,,a,,,ı•da "'''"· 
lılceti• ••lıtılif ilöl1el1Tiaıf, 
goptı/1• tetkilclırl• 111111• 
h.edelır/, gıırd /çlııtluı •i
~ailer •ıarelı:. l~•h• ç11lııaca
gını. . 

11apılmış lr.•fif .,., j•ı •lef. iktifa dmılı: m11cilurlgetin •· 1/cı'ııcıi ,,.0 t1tllflt1 9oır/ı seelciyat için 495 üçüncü maddede k d 
ı üzere bu kere Şems oteli arşısın a açtığımız ler lcullaadıjı lıaldtı ji•ci. clir. ı••ılı s••"7~•)I ~Ç/111 ~40 dördüncü maddedı gaıılı seoki· • • 

slndı lcavvetli ,,1c; lıt'••· Gıı1el ilr bakııl• tligı. r;•t if/fl ( lıralılc teminatı muotıklcllte malcbaılarını A M ER 1 KAN T 1 P ( ayakda kadehle 
lar,,1111 6ıılar11"•": bı,Jlc •• bilirls lıl ,.ıfa•u aıı. •alcil hat11il'" 

21·~· /Jıo tarihine mifaadif Ç•rçamba günü saat her nevi içki} ve içkili lokantamızın şıarı : Ne
ıııı'llılt4,,,11 •let •• aıt'al.. •a•ıt•l•rı ,,..lıJ•t oe ıılr••· '' ,Jı Tra6ıı111 /nlıisarlar Ba1111adürlllğüntlıtn mii.ieşelclcil faset temizlik ve ucuzluktur. 
rın lca/111111[111 • .,0 • 1t1i••cle tı mıı-te••.ı ol•• Joja, orta """'/sf!•n: 1114racad ıtm11leri •• ıartna(pe/erirıl oe icıAp h h t 
d b ı ı ,Jı" 11011•tı alm11lc ünr• dı il8.a miiddetince !JaşmüJar- Muhterem mllşterilerimizin er usus a 

" "· Ba,.••tl• bır•61r iı.. Aııattol• •• 
1 mı iölıılı· Jii/t satıı ıabestn• müracaat eglım11leri illin olunur. 4-4 memnun kalacakları lokantamıza teşrifleri rica 

Otodera tılc11ilı malısuft al•• ler/,.dtı ba.tt •• çift,ı tara· ,....,...-..---.;;.,.:.:::.:.::.:.::.:....:::.::.:.::=:.:..:::!.:.::.:.:=::..:...=::.....:..::::.:.:::..:.....:__:._I 
bı, 1710/ci•t1 gan,,.d• "••it f111d•fl gapı/11111 olu aleti•' M e m u r o 1 1 n o c o k elunur. Kemal Subaşı 
olen aletl.,, "• rızıl•rıır. ,., aldıjı lıa/Jı alratıt m•" 1 
Me111lı: Harmao ı,ıı fcul- s.,.lleri•i• kıgmı;lendiri/Jll' ıııhisarlar Umum Mütlürlüğünden : • 
1••ıları döflınln ganıı"• bir ,.ifası lctıif dijer bölt'/:ıİ A - Teıkiliitıınııın Taşradaki münhal Memııriyet· 
çoA: g•rlertle biçer d~ğ•r rimiziı biiilciı müt•"Jıör. feri için Trabson Başmücıfrlüjümüz merkezin debir müsaba. 
makinelerle lıarmtın fJl•kl· kQ imtihanı gapıl•c•ktır. 

ıilıt 11ıı m•A:inıl,, il 
ıtılerinin bıra6ır çtılııılıjı•• B - lmtılıan tarihi ayrıca iliin ediltctktir. 
ıörmek nddir dtıjilrJir. mılctııJir. ,Joja oı C - lmtihana girmelc isteyenlerin aşağıdaki eosa/ 

iklimi miisalıl, püfa_su Orta Anadol",:.,,n işi ılö. •e şartları haiz olmaları lazımdır. 
fazla ol•n AJ•n• p01rıuk Kar•tlıınlsıle h•~J el ile ga 1 - Ea a:ı orta tahsilini bitirmiı olmak. 
hölgemi:ıde tralctör 11,, bıhar cenlerlı vı Jır1' ı · 2 - Aslcerlijini bitirmiş olmak aııya müeccel bıı-

~· ı oe cenap l k 

Hesaplı kiralık odalar 
Semerciler ayoosil solcajında döküm hane karşısıntltı 

!Vo 1 y her iş içın oturmaga yuragişli fit! cemiyetler için 
çok eloeriş/i içinde sagu helası fle balkonları fit! nezaret
leri /evkaladedir taliplerin semercilerd• gö11cü Ilga• sabıra 
maracaat etmeleri llô.n olunur No 20 

Mım/ılı:.et/mlıtlı balaoan 
•iraaı aletlerin/11 lıuıaıılcl 
tlarama lıoklrınlca ''nel •1r 
filr:.ir alm11k ip/11 ilcli•. ar•· 
si morfolojisi, :ıir11at tarsı, 
•ıifas lceıofeti; R.•lcliıot ea
•ıta/arı gibi bir toltım f alc
törleri• tetir.ilci ıerelı:.llJir. 
Banlar mevanını/e billıau• 
iklim dejişilr.liltl11rlnio mı,· 
dana gelmesi11.ı tıe 9,, al. 
mas111a seh•p tıltlalr.ları z/. 
r•at malci11ıleri ar•ıında 
fazla değiıilclilcler ıaıe çar 
par 

Türlcige sfr•atın111, ıir••t 
malı.ineler/ bakımından •r-

nıalcineler/ ile 111sl 111ilcıa•· pıltlıjı haltl• b• ırııl d . . anma • 
da ziraat f1apa 11 bir işlet,,.• mıntalc1111,.l:ralc 

111 
L~• 

1
1f 1

1
" $- 21 gaıınrlan aşajı fit! 30 yaşından gulı:.arı olmamak 

· lı ı •ıı:ıne er 4 - Sılıhatlı olma.'< fit! bedenr arı.cası bularımamak sutı,,,; 6ala1tJuju ılbl. gıır- armaıı c1111rıılır. 

inhisar eşyası nakliyat eksiltmesi 
İnhisarlar BaşmüeJürlüğünden : 

Vapur 11e motörle Trabıımtı ıelecelr fiti/O Trahron
dan ayni aesalt ile gidecek mamul tütün. mıislcirat. suma 
lspirto, Barut. levazım boş sandık.balya bidon tibi bil
cümle m11oad fit! eşyayı lnhisoriyenin iılcelelerden şart
namesine bağlı liste mucibince şehir dahilindeki anb~r
lara fit! bu anbarlardan yekdijerine fit! lcayılc ee motor• 

"' d l f l L 5 - /gi ahlalc ıalıib/ olmak, aıııı oja orta. /cısı"' arın• as a ,.r1 ----....__ 

1 6 - Tarlı olmak ve 11cne/Ji lcad111larla t!flli bıılun-
Al J1'0 n ar mama1c • 

1 D - imtihana talip olanlar bir dile/ece fiti evrakı 
İn~i tere üzerine miisbite 1111 a, fotetrafl• birlilcte Boşmiidürlüje müraca-

h atla ltagıllarını gaptırmalıdırlar . 
ÜÇ Ücum E - lmtlh•n me•zaa şunlardır: 

Milll Ş 
Masiglini kabul buyurdu . 

lere tahmil ıartilıı Stı!ıile lcaılar olan ncılcil iş/e,i 11 Ağas· 
tos 1940 tarihinden itibaren manalcasayo. lconulmaştur. 

!inkara 1 'J ( fi. fi. ) - Reisicumhur ha:ıretferı ,,. 
bugün onaltıda memleketine avdet etmekte olım ff6 dı h I - Hesap fiti hendese 

O O yaptılar. 2 - Ya:ıı 
Talib olanların ilıale giinüne müıadif 26 Ağusto• 

1940 perşemlıe giinii ıaat (15) de 80 liralık. terninatı ma
vakkate makbuzlarını lıamilın Trabıon lnhisarlar Baı
müdürlüjünde müteşelclcil lcomisgona müracaatları •• 
ıartnamesini görmek isteyenlerin de İlmt fl!Çl!n Baımü-

141 tayyare 3 - Umıımt malimat ( Hayat Bilıisi. Cojrafga ) 
4 - lisa11 ( konuşma fle yası J 

kaybettiler ! ~°!_: Jmtllıan net/e11intle agai derecede -••/falı:. 

sız büyük elçisi M•siğliyi kabul buyurmuşlardır. 

Ticaret Vekili İzmir fuarını açıyor 
Ankara lj ( lf. fi. ) - Ticaret Vekili bugıirJ '1; 

mire gelmiştir. HüktJmet namına yarın onuncu /sffl 
enternasyonal fuar1m aç•calrt1r. D· !inkara 19 ( fi. il. ) -

1 hun Öğleden sonra !Uman 
ava kuvvetleri Londra~ın 

müdafaa teşkilatı üzerine 
çç hucum yapmışlardır. 

·----------------------------Zamanıınızda biitün tedbirlerin müabet bilgilere 

• 

dayanması lizıın gelmektedir. Nüfuıunun hakiki oı.ı: 
rumunu bilmeyen devletler her Hhadaki tedbirJeriııı 
ki fi bir isabetle ittihaz edemezler. 

Maddi, nıanni bütün enerjilerin kaynağı ~Ja~ 
nüfusu tanımak bu itibarla muyaffakiyetli devlet ıİB 
resinin başlıca şartlarından bit.isi olnıu~tur. rJ'lli 

Ônlimüzdeki üçüncü sayım bize büyük ; _ 
kuvvetimizin durumunu ve onun inkişaf ve iınkjll • 
rını göıterecektir ... 

Başvekilet istatistik Uınum Müdürlüe--e 

• 

1 
lngiliz ha va nezaretinin 

~~bliğine nazaran yüz kırk 
'.' lflman tayyaresi düşü

ruırnaş lngiltere yirmi iki 
tarrııre kaybetmişlerdir kay. 
bolan tayjarenin pilotları 
Sağdır. 

~.....-----.......--....~ lsviçreyi 
ıı K_ahv-ede ~Soh~t /'. larl 

Amerika Kanada 
ile beraber ___ ~ bombalamış · 

fi J -Ne diyorlar !inkar• 19 ( il. :hmın 

N k 1 lsviçre umu111! k•rard8 öre 
e onuşuyor ar neşrettiği bir tebli4e !zısı 
D•iılclı:ıute etırıı/1111 6111- dün gece llsviçre 6' ııtı 

vasi mikyasta 
nıüdafaa tertiba
tı alıyor 1 ıilc. ••lı•f • • 11 h•l•11111 ilr Ozerlne bonbal•r a!tlffl '· 

tarafı11tlan patlıı•• liiı•ı H•s•r azdır. finkır• tj ( lf. fi ) 
61rlc•ı P" satır• , • ., ıol R 8 !gar lfmerik• Cumhurrelsl Roz· 
üserl111 taıacalc.. Kolr.ıııiaa Omen • ıJ vet ile Kana•a B•ıvekl// bi 
~ıçlltıdgar. Or•tl•11 feHn •• k 1 ri da/m

0

i müdafaa komitesinin 
6üti• fl•t••tl•ıla, har•• ılı. muza ere e ) derhal tesis edilmesi httk· 
lilcltrlni 11111ntlill1rlnı /tapa· /inkara Jj ( lf. ~erel;i krnda mut•blk k•lmış ol· 
l•,•lc lcarlcıınç hlr ne/11 Romen Bulgar mü:t6 ktadır dulclarıaa d•ir bir beyenna· 
ıla,lı;ı iıi•dı lı:.alıg11rltı' I •u akşam başl•f116 k · me neşretmişlerdir. Bu ko-

- E•lco/ ld•rt•inin lan Butgar heyeti dü/1 /m{ş~'!1 mite garp ntsıf kürreslnin 
d ~ofvııda11 hareket e /f, 
•rı lta6erl gelı.: ma-? bütün ıim•I mıntakasrnrn 

- Hala •ganılc 61r lıa· Y uddaş geniş mikyasta meniz kara 
_:elr.ıt ıöu iliımed/ / ve hava meselelerini derhal 

Keltak dejneklerine do- Ta yyoreye tetkike iaşlayacaktır. Ko-
lla k 1 1 misyonun •zastnm ekserisi nua saatte an adım A. 
ilerllgor "" bir /cöşede lıir l"\lO YOll ordu mensubu ol•caktır. 
lllıitldet dilendik.ten &011ra M t 
partisi 25 k ... , tlomina ov· ağaza icar ar ırması 
""11 ••ınaş. böyle bir adam Vilayet Daimi E,cümeninden : 4-4 
varlllış, tördiiniz mu- ? ı. 3'9 "' l 

Hıısusi mııhaıebenin m,/ıittin geni sakakdat<İ 1 vo: ıı 
- Görmedim • 5 ı· - · d 88 940 ılıtme · . amma, ge- mtJiOta•ın ıabilc icar b•Jell olan 5 ıra uıerın eıt · . · 

l nın "" eılennıenin go- f<Jfi/ıintlen itibaren bir seflı/iji lciraga v•rileuktir. fste/c
anu ustaca balmaş ! j Jilerin ma"olckat teminat/a•ile 22-8-940 torilıinıle ai/4yıt 

SEYYAH mcılcamıntla loplonacalc ol•~ daimi encı1R1e1tı marac(Htlıırı 

alanlar arası11cl11 yabancı lisana eılcif olanlar tercih ıtlilir. 
2 - lmtilıanda lcaıoıtanl•rın mııfJaff olciyet fit! talı

ıil eaaigetlerine göre Baremdelci dereceler ıiıerinden üc
retleri tesbit eclilerelı. tayinlııri yapılır . 

3 - Tag/11 edildiji mahal flll flazi/egi tebellaj ta. 
rilıinden itibaren 15 gün zarfında kabul etmeyenlerin bd· 
ti11 lıtzkları iptol edilir . 

4 _ Ecnebi lisana oalcıf bulımanlar hangi lisanı 
bildilcleri11/ dilekçelerine yas,,.alıdırlar . 

5 - Müracaatlar Ağustos 940 sonıına kadar lcabul 
edilıcelctir · 2 - 4 

ilan 
Ma9ka icra mııaurluıtundaa : 

Haçıvora köyll likoloı mev· 
iı:iinde : liti döoilm miiı:tarıedaki 
tarlanıo &ç bl11eole bir hlsooıi on 
beı bi111 ltilıatllo beı bi1111i 

takdir oluaan kıymet : (l" et· 
•lı lııı lira) 

.lapa k6y Mnrida Wnkilıole 
lılr diailm milt\arıadaki tarlaaın 
tamamı 

Tak4ir olHaa kıymet : (Dort 
ytla lir• ) 

JCalı• k6y yol Gıtn mavkil•· 
de : liı:i evl•k miktarıadalti lbla
nı• ea lteı biı11de altı hi11eai. 

Tak4ir olu.an kıyaet ı ( iki 
yOa lira ) 

Kap• klSy yıl lata •nkilı-
4ı : ilci avleiı: •ilttarıadıki tarla· 
nı• ID lıeı biıHde altı bl11eıi. 

ilin toribiodeo ibtibıreo yirmi güo 
itinde e1rralcı müsbitelerile birlikte 
menıuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Altai halde bokları tapu ıi· 
ıilile aahit olmıdılcca aa!ış bedı· 
linin paylatm••ındao hariç kahr. 

4 • Göaterilen gilade artırma· 
ya iıtiralc eder.lor artıım• şartaa
mesioi okumuıvo lüzumlu malQ. 
mat almış ve bunlan temamen ka· 
bul etmiş ad ve ihtibar olunur. 

5 • Taylı ıdileı samaaoıa r•Y· 
ri.Jaeakul Ot ,jefa loatırolıktaa aoa. 
ra •• çek arlıraaa ibalı ı4ilir .... 
oak artırma beleli -bamen lı:iy
metin yiııde yıtmiı beşlai bulıau 
nya ıabı iıteyeala a)acatıııa nıe
baai oı .. dij!er ılacalı:lılar bulu
Hp taba4el bunları• o raJrİ mea 
lıal le temia edilaif alealınnı• 

-uandan fazlaya çık•aua en 
çok artıraaıa tabhüd8 baki kalmalı: 

Talıdir olınan kıymet ı ( Elli lira) 
ArtırmlDll yapılacııtı yer, rüo, ıaat lise?• artırma onbeı güı doba tem 
6-0-940 C••a rl•ii Maçka lıra 4it,o• lteıiooi rtı.no ayniıaata yapı· 
daireıia.te ıaat 14 de ı.,.k artırmada bedeli utıı iste· 

ı .. lıbu ga:yrimeokuliin artır- yenin alaıaıtıoa rilçbanl olan di· 
mı Şartnam11i s.s.940 tarihinden ıter alacaklıları• o gayri aeakılı 
itibarıa 24S No. ile Maçka iera la temi• edilaiı ata .. ltlırı meo-

iauundao fazlaya çıkmak ıartile daireıinin muayyen o uma· 
raııuda bırlteain görebilmeıi için en çok ·arUrana ihale edilir. Bôy., 
açıktır. llioda yazılı olaalardan le bir bedel elde edilmezse ihale 
fazla molOmat alaalt iıtiyenler, iıba yapılma:<. va oatıı talebi dilıer. 
ıartnameye ve 940-243 dooya DU· 6 · Oıyri menkul keodiıine 

tiürlülc sutıı Şabui11e uğramaları ilan olunur . 3-4 

ORTA 

Kayıt 
TiCARET 

ve kabul 
Orta Ticaret okulundan : 

OKULU 

şartları 

1 - Olculıın lıirinci sınıfına girmılc istigen Kıı ott 
Erlı.ek talebeden aşağıdaki oesilcalar •ranır : 

a) lllcolr.ul şahadetnamesi. 
b) Hüoiyet cüsdnnı. 
c} Çiçek oıısı ilmülıabıırl. 
d) Sıhhat r6pora. 
/) 4.5X6 e/Jadında 6 adet vesika /otoğrafı. .. 
2 - Orta olculların aynı sınıfında lKl YIL UST

ÜSTE SINIFTA KALANLAR lcabal olanmaı. 
3 - Diğer sın ıflara mulekt dersten imtihan ver

mek şartigle talebe alınır. 

Kayıtlara 20 Ağustos 940 tarilıinde ba,!antıcalc Eg. 
lal 140 sonuna kadar de!!am tıdilacelı:.tlr. 

Sıra - Yazı tahtası öğretmen 
kürsüsü eksiltmesi 

Lise Direktörlllklnden : 
1 - Tra/Jzan li.ıııiniTI gaptırılacalc olan 3400 /i

rıılık 255 lira teminatı ma•olclcalalı "200., adet m•lctıp 
•ıraıı 7ZO liralılc 54 lira tıminatı mııealılcatalı 24 atlet 
gazı tahtası 1111 360 liralık 27 lira temiıtatı mııealclcatalı 
12 atl11t ğiretmen lcürsüıü 1J-8-1940 tarihinden itib•
ren 15 gün miiddetle açılc ekıiltmeg• konmu,tıır. 

2 - Şartnameler her gün alc•laa fÖrülıı/Jilir . 
3 - Eksiltme 28-8-1940 çarşamba gıinüHıt 14 

dı Hiilcumet lı:.onajıttda Maarif Madürlüii dair~ıindtt 
miiteşelclril lconıiıgon lııızııran,J.a gapılac:alctır. 

4 - lstelcliler Ti•aT1t odasınıa malcagget ee Na
fia Müdirlüjünce ılıligetleri11i miieygd 11eıilca ibrası 
mechıırdadar . 

5 - lstıılılil1rin 2490 nıımaralı lcarııın.,n 15 inci 
R1addesi alıkıimına ıöre mıı•alckat temi11at malch•• eeg• 
melctaplerini eksiltme11e lıa,Lamadan bir ıaal ••'1•lin11 Jca. 
dar tedarik ederek eksiltm11 saatında lcomi•yona ibraz 
edeceklerdir. marasilo meıauriyetimize muracut i~le olunan ltimıo derbal veya 

etmelidir. vorileD mühlet içinde parryı ver· 6 - Sıra, öğretmen kürsüsü nümıınesi okaldd 
2 •• Artırmaya iştirak içio mesae ihale kararı fesboluoarak mftlcuttar . 3-4 

yuka.,da Yn•h lı:ıymetio yllzde ltendıidea evvele• yllkıık telı:lifto 1------------------------
yedibuçuk ol•betinde bulunan lı:imae anetmi• oldu"u cıt kalmaksızıa memurlyetimizcıe Zayi ta•dikname ·ıı· b" B iı:a poy veya • & 1 dı h 1 1 d, { ) " mı ı ır a Dil• teıninet mektub bedelle almağa raıı olmaz veya a ıeı il ta ıi o uaur mı ae 11;1 1332 J .,. 6 1' 
tevdi edileoeiı:tir { lll4) " bulunmazoa hemen onbeı gün müt- İfbu gayrimenkulle• yukarıda göıte· scnesi11al! J ra z~,, 

3 •• ipotek aabibi alııcalclılar- tetıe ortırmaya çıkarılıp eıı çok rileu 6 9-940 taribiode "'ıh çkıı icra Zanus Nümane melctebfj,.. 
Ilı diğer sliltadarlarıa ve irtifalı: arlıraaa ibale edilir. liı:i ibale ara· memurlu~u odaaında iıbu ilin ve so11 sınıfııod•'" almıı "1 .,t· 
bakitı sabipleriaio gayrimenltu! ijzt• 81DdaJı:i fark VO geçen günler için- fÖlleı ilen artırma şaıtnaıı.eıi da· ğum tast~k~~lftenıi 'j,'!.J•'" 
rindeki haklarını husususile faiz ve de yüzdı beıten beaap olunacak fai• i•o•ide aolılaeatı oatılaaoıtı ilin tim "'.'"ısını alae'j,ıur. 
murıfa dair olan iddial~rıoı itbıt vı diğer zararlar ayrıca hfilcme ha. olunur. es1<1•111ın lıülr.mü ~';e' Sa 

S raç oğla M•" 
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