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Bürhan Belgenin Şehrimizde Trabzon • ,~~~=···,.:::,:: Alman İngiliz 
Bombardımanı bombardımanı 

An/car• 24 ( il. lf. ) -
Dün öğleden e-vrel Manı 
denizinde pıdekltı llo!Jazın· 
dan geçmekte ol•n bir ln
gillz nakliye lcoluna Alm11n
lar Fransız sahillerine koy· 
duklatı uzun meazl/11 top
larla ateş altına almışlar· 
sada ne ticaret gemilerine 
nede refukat eden h•rp 
gemilerine isabet -ve h•s•r 
olmamışf/r. Müteakiben Al
man bombardıman tırıa· 
releride taaruz et1nişlersede 
lngiliz avcularının hücum· 
lariltı ç~kilmeğe mecbur ol 
muşlardır. Bir !liman tay
yaresi düşüıüimüştilr. ilk· 
şama doğru fflmınl•r 11,vnl 
vesaitle logilterenin cenubi 
şark! sahillerini üç f çeyrek 
saat bombardıman etmişler 

llnk•ra 21 (il ff. -
lngiliz hav• lcut't'etleri 

e-vvelki gece fflmınyad• 

Mağdeburdıkl mühim tas· 
fiyehaneyi ve Hanovru, ite/
yanların Tobruk -ve El ıd•m 
lim•nlarını H!Jbeşistandakl 
DEssie h11-v11 üssünü bom
bardıman etmiılerdir. 

İngiliz - Sovyet 

Konuşmaları 
!inkara 21 ( fi. ff. 
/.toskot'ad•ki lngillz bü 

yük elçisi dün So-vy11t Ha· 
riciye Ticaret komiseri i/ı!J 

kırk beş dakika görüşmüşler. 

Partide 

Verd ig~ İ Konferans ~~~~n°~==· ~:::ı; y•r~~.r ::r~~!~~pa~~:~:~: 
let llalmıyı 'fil bu· ga •; (TtıbzODd8 rblD BelJ8 

nnl ılimetleıl baliriııco ioıpara· j e'fl gOrmeyl karftf· ded · .ııııD· BO ki eı?retl 
torlutu yıltaolarla ı.eraber olmık· Evla !\Dtıııde oto· dljtlmlZ :ın1111ID oııood~uım•ŞtY) 
tan çokiımenıioti. Oımaolı i~.P1 .•: \tn•• gören blrkeç lmıret c,. ~k çlrklD aı?•· 

Su var ki, d1Yo iater böylo 
bi• ölçil1e çıluın ister ıimdilı.i ölçD 
ıOnh içiıdo kalarak bllliln dl!a
ya bOnyHİ için bir lı.aa tuliye11 
ya:aifeıi rörıft•. biç 18Qmayorum 

lı:i akıllar tekrar yarleriee relerelı. 
mua ho41u otarulouJl'u za•aa 
ln•aolılt Tlrltiyeaia kıbul ve tal· 
bi~ elmiı olduğa proasiplordea 
dalıa ilerilerin• vo daloa ırerçaltle
r in• aeçebilıin •. 

Zira. ilia etmif, yerioe i•tİr· 
mit ve doıtoıa düımnııaa kabul 
eltlrmlt oldufn •'Milli miulı:,, ile, 
Tilrltiye milletlerİD şallsiyol ıabilıi 
olmaların1, milletlerin müataltil olM 
maıındı, iasaalıtıa hayıiyet aahibi 
olmuını da bir vo miiataltil mil· 
ıetlord.. teıolı:kül etmeaiade eör
müştür. 

• •• ''' l: t pırıııakh•' v M e m 1 ş •rtBll· ratorlutunun bı salıadao çı 'lotru geldiler. çle KaıtelıUld ilk defa gvF kat 
Bali<an harbine kadar dev•• et 'l.H•I e'f sahibinin I f lıtll idi 8 

mişlir, a !:can içeri 11lrdlk, loş ıtın ef D b oçOoCO binanın 
Balkın hnbiaden sonra. 0 

\ Ev .. bibi de geldi; 7orııuııı; 1;~retıerlıııde ozerlod• 
aabnın artılı. aalıiplerioe ait kal: J eılı:tık. odaları. hı· evallı:I z ehaıııtBIY~tl ~lr fikir 
... , lisım ır•lirdi. Ve mıd•• kı 1 nr; Kapı tavı~ aallış mı1111rı 1 gibi s~r·b olan tD 
bu milletlor lıapırattı.ıuida olıD i\erdlve~ kepengini bO defık ı ·tilll· BJz\Dl k (\DllDl 
bııtlırıııı çözmek içia •etı.ulırı•ı" tı ftu evi nmseıa adlne:neııı ~ bile bOJÜ &eJge 
kartı her tOrlO müc•cleloy•, 'l. ~ti Me,mlş Atı ıı.tıçOk !e::teretP Bıır:ı~~alandı. 
rişmelttea çekinmeıaitlerdi,. 'ı~ yı B~a aıa 21)0 HDeye veren Ue çok . Aloıanva• 
halılo, b· uvedo eldo el1"1f o yı ııa 1 A bU blDB seı~efl · ıı1or · 
dakları iıliklale layık oldultlırtll d l'A•, Mem $ ğHID (Ben sıır!ı9tıntı8il etıııl' db:aoşte 
ııöstarmeleri lizııagelirıli. Yaal, A11tl• - ki bıırovı ti at den v 

ı ~de• gelıalş - Is· d• lk 1 ,r ·ı Rise tsbıll 
Balkan barbin.ıen aonra o•••• ta~ dom- Bu d 

1 111jıı:ı&rlık ki nıl 
Balkanlar, artık eok i ıi ~ibl şark d abzonoa fetihlerin· dilli k dır 

• • ı • Ge• o~0 ndaD sonra 80ıadılll > ve r•rp ar .. ındı bir AİU .... ru · ırı gör11 auş. • BO 1 
1 11111 d iklim etmiş k yı dıbS 1' teld•"I olmaktan çıkmalı idi. S •11 o ~· bir •810 ır. 

1 
alA a gas ., 

oenenin vukuatı bun1111 be•· şsı Ontınıl• tatulırall mar . Ağanın dar dıır · 
lenditi kadar böyla oldutanu göa· Y•jınarl llıymPtl 7nk· Meıııış d• b8 ka nok· 
termiştir. '"''rlır. M<"~11lA ltlr b ıı· köşk O ozerln 111ablOI bir 111 ıye

dir. Bir düziNeden fazla Q. Cumhuriyet Halk Partisi 
büs lngiliz tokraklarına -vilayet idare heyeti, reis 
düşmüştür. Bu esnad• in · Ali Rıza /şılın riyaseti al· 
giliz avcu tayyareleri top/11 · tında Çarşamba günü mu· 
rın bulundu/}u mıntıkayı tad haftalık toplantısını 
şiddetli bombardıman ıt· yapmış, Parti ve Halkevleri 
mlşlerdir. 11/man batary•la· işleri üzerinde t6rüşülmüş· 
rı sükat etmişlerdir. tür. 

Simdi .. Millt misak,. ın ikinci 
buıuaiyetine yani imparatorlutu 
vaktile tefltil etmiı alan parça· 
larıa bundan bl'>ylclti iulı.işafı•da 

dalıi rol ayııa .. altla buluamuına 
ıroliyoram. 

lmparalorluJl'u vaklile let
lı:il eılea parçaların bir ltıamı 

Avrupadadır. Banlarıa ayrılıp tek 
bıılarına yaıamaiarı, eski bir hl· 
lı:iyodir. Etar Maoar11taaı da ili· 

ve edenolt, bDtiln ba milletlor, 
buran "'ta Av•apı ve Balkanlar. 
da yaşa•alı.taılır. Bu uhalar, Ü•· 
m11nlı imparatorlu~uadta önce, 
Şarlr.i Romı ile fl'Ubl Roma ara· 
oıadaki mficıdelelorla movzH ol· 
muştur. İmparatorluk , Bizanaıo 
mirasını kabul eottik.te11 sonra, ayni 
11balar bu .. fer keadloile mukad· 
dea cormea imparatorluğu araıı•· 
dılti mücadelelere !tapu ve yol 
açmı,tır . ye Oamanh imparatorla. 
fu , Biıaoe'ın mnesııir bir ıurctto 
himaye otmeltteo aciz buluadnt• 
bo toprai<ları ardı aıra relen t•· 
tin ve dayuılıaaz hamlelerle eline 
geçirm iş ve bunu yapmalı:la ma

ltaddeı Cerıaea imparatorluıtuııua 

kadre! ve haşmetini iki lı:ere v;. 
ya11a aurları içine tıkarak mubaıı· 
ra v~ ~abıetmlştir . H ı ç bi r dev· 
reıiıııle Şarki Ram•, garbi Roma
yı b• kadar tltretmemİf, Tona'ınD 
ötesiodelr.i katolilıt düayuı biç bir 
zam•• bulıtadar sinmemifti. Merk.e
zı lıtanbulda laulanıa Ortociolta· 
lulıı isı Üı•aıı oıullırıoııı bu fi · 
tubat ve Cerbe:ıesindea uzun 21· 

man memııuo lr:aimış, onlarla ıa· 

mimi loşrllti meaai elmiş fai<ıt 

Karadeniz kürek şampiyonluğu 

bugün şehrimizde başlıyor. 

Bir lı.er•. Osmanlı imporotor· ınıJ\11!1: Sı~ak tnıaı dııkl•D sonr•ır.ı ,deıı g•~:rı b•· 
lu~uaua Rumeliaden çelı.ilmHi üıe· 1°\ıtındılı:t peıcereler tafll lşarsl eııın bsSI ,er 5,hibl 
riae, AYusturya impautorluğa il• dı~ bOJlece rntubet ctğllll: BID~e oııııı1' 1'· , keadlil 
Çarlılı: Ruıyaaıa ihlirHlarıaı öı· tnt~ln nrnrd\venlndın rap oıınuŞsaııı•D ıt •ıY~o:İorufOf· 
leyocak biç bir lı.uvvet lt•lmadı· çıkıtol lll,edekl odada için• ıa~ ıı.oşestnde bin& ile 
tıııdın . .lvrapnıa Ü•••nlı i•p•· M•\a~dlıi otururm•Ş · k bit bO , 
ratorlufuau yılr.•ılı. politil<uı, 1 Ve Akçellııleye kadar ~n'~af ıdaresl~l~ııtı bli8J,~ ~; 
b•u al AYrapılılora birlaai Ayru hft~ş. Odanın ta'fftll ı!Ak•l•OlllB81::- ,->"";1yoıet11 
pa harbini bedi 1• etıaiıtir . orU \re şeklinde bir tı• ,ıaı:lll~su s•;retle rtarıtııııt 

çı~•·ı bn doaayor. vw gafıJOrUZ· ığ•P' il• 

Zararlı nebatla bUD din Qstnndelll rnı· bir tarlb arııı oıacık · rııeril 
gar lldlrtır. Herlı.alde, , 8 koro•ıııui 80ura k:enislo 
Me~eteorolojlye me· Kastelılen Bıırası karı ıııil•r 
rakl\11ıdı . Bu odaPlll h· sırgoıı'~•Y11 

300 
toııfult ~· 

Kazalarda tetkik gezileri mücadele 

Vakfikebirden Şal 
pazarına 

Pul•tane tütün tarl•la· lelll ını Rnılırı• •hP terlAneıldlbr.lr terıall8" da b•I· 
S 1 .J h · d b' - O O d1 gOl~ı ölr•ndlk. ı ıı.ı'ı percu ar ıııün şe ır e ır yur Y Ş yap rının bir kısmınd• görülen ~elg• b.aı ile (çek yapabl eD ııası ııo 11gı ıeıı:· 
B ' / f d ·h bıkalara davetlidir. Çok he- orabanı zararlı nebatını11 atık ro .. lslnl aldı. "Mu· 'fOrlı: ze o ııe y•P yeik•0 
öıgem z tara ın •n ı · •• .. 

1 
de ta sapı o•ços.

10 
deoııdıı~•r dePlı 

tfaı tıdilip Jıeden terbiyesi yecanlı ve zet'kll det'am tı· toplattırılıp yakılmısl için ııı diye takdiri• 1 en. lıl'' u ~ 
-16- Yaz .. : Cemıl Rızo Çıaar k ı. I d le l b I b·' inhisarlar itlar• 0 / il• -vil~yet eıı1• yrıca, bu ııınıaıD neıerlf = ıgooft· peisln •0 . tarafından resmen a11u ece o an u yarıı arı u• ~~ " b "' 

1 
yı açıyor. "' ~ıı ptrl Çok se-vinçli ayrılıyoruz. karlı haval•rd• da tastiksiz 

Temaslar1mızın, iyi bir hd- her Re-vl ayakkabinin su 
fıra bıraktığını hissettiren çekeceği muh•kkak. 
tatlı bir renk -ve gülüslerl. - ltyaklarınız ıslanıyor 

edilen Kır•dıalz tipi yarıı tün hı/kımızın görmtıltırlal ziraat müdürlüğü müştere· 0 -ıamı •e bnsuı • ._ 8br8~anı.... dD hle. 
pıtırı k olıeııtını, bııadan ~ rdlr. no · 

kik/er/ //e şehrimizde bug0a tavsiytı ey/eriz. ken ça/iş.maların• dev•m ıiJDIC ok motifler bU· 'doğU ye O! gor geldik· 

yarışlara başlanmıştır. Y•rııların munt•zam bir etmektedırler. ıuadııı11~ ill•e ottlkten J::art~~:~~i k•Y1'~:• ~,,ıod:: 
Bugüne kadar şehrimize şekilde cereyanını temin Tnrlaların kut'retini alan~ . . - • solaklı b 1'0kr00 ne orlll8 

d k .ı: .J re tütünlerin büyümesine ~ ' Uıun slY' oıde 1te•1'1ı · d•ılıarıt Bolu. Zonguldak. /(astamo · maksıdile enizcili ıeue· 1 r ônoııı soğ•ll Bdbdr 
son birkaç bakışta da de- mu ? dedim. 
vam elti. 

S1ra sıra dizi/en çeşme· 
~rinkcok az kireçli suların· 

an ana kf!n11 içi,oruz. Şal
pazarından aldığımız bord•k 
elden ele geziyor. Artık at
lllrd.dan inmek külfeti kal
ma ı if,-tı 
cJ, ld · • rcı. su b.1şl•rında 0 /j~up veriyor. 
d'ğ unesin hır•retl aza/
s~y~h::tlerde bu yo/larden 
yor Ç • z•hmetsizctı olu· 

. tımensiz, yer yer de
ve rengt 

sırtlar umum! manzaralar 
cazip g"rü _arasında pek 

T. .t nuyor. 
dik ~ ~zlı ca.ni/ önüne gel· 
retİıg~A•r!, da'ğf11rın hır•

o,,sunde k b 
~esmede '' olan son 
at oldun Cuzakf11salı bir sı-

. · amı 
e-vın çocu1cı Yanındaki 
dik. Bize b ar:da11 su lste
Verece .. ; · as a tatda bir su 
m • nı umdu-" 

e kurumu, MU11ıuz çeş· 
dt!ğfliz. Ba ı da fırkınd• 
k1J&ket; taıısynda mektep 
on dk •n bir 
deJr; • iklJ ilerde _çocuk 
bizim~eşrneden b:ıı uzerin
fl. e oraya seıu. Ve 
. aşfJk etu B kadar •rlt,, 
ilk mektebin eşıkduzor:da 
geçmiş. son sınıfına 

lCJkazfı c . 
di;zü amıı ıle Beşi/c-

arasında b. 
safe ""r b ır saat me. 

u kö Ü • d '-' Y n oltunıa 
çagın a111 çocuktan yogmur 
<1•. k11rda sabah akşam bu 
yoı n . 
Yirorı geçıyor/ar. Çarık gi-

... ...,, ~ I 
deni/ .. Sı.ıı · o muntazam 

~ llrı - I 
tesirlerine k~ttguneş n son 

rJ, ukurı ar muhafaza 
e en ç arı var. Sonra 

- Is/anıyor. 

- Melcttıblnlzln tatil sa-
11tine kadar bu ıslak çor•p 
la mı geziyor sunuz? 

- Eyet. 
- Daha rahat okuma· 

nıza tesir etmiyor mu, san· 
cı duymuyor musunuz ? 

Cev•p -vermedi öaüne 
baktı. 

nu Samsun. Giresun. Rize ri• r•syonundım Hikmet Üstün· mani olan -ve zürrnlar tar• · en e yıııyl• kSP~ ğııııısd•D yoı;.ar• 
16yetlerl sporcuları gelmiı · dağ ve Necdet Ulutan ıeh· fından Sünbül. çi~ak ve ta· ~dtiettenberi izinli ;~ıcseUfOf· ;,yıııod•0 
ferdir. . rlmlze geimiştir. un tesmiye edilen bu cufey . olaf~~kara ve lstan~u!· yola .ı~reoıfor H runcar 

il Rebatla mücadele 2906 . da n Lfse müduru· do~ro ut• · _ Bu sporcular tliJn biJlrre Bu yarı•lar• ~ehrlmlz ku · ·ı ç r ar 
"' • "" no.lu nebatları hastalıkl•r· 1 mu faik Drımos a . •rıı8sı v --"""=~ bin•sında toplanarak mü /Opl2rın .J•n Trabzon bı·rı·n a... il k vapu ,.. 

• U• I ' - dan kOrUmil kanUnUnUTJ ik ,. Ş. 'iie Ü.. ~ ara -
$abakalar hakkında ğ6rüş· clli!}inl kazanaa Necmiıtl tiz•sındandır. ~uştur. _ -=- - · d la 
meler yapmış. ve yarış!• · spor kulübü tlört teki ile Bu nebatlardan kimin ter· ~o ~\JYUŞLAR arka ac. 
rın hakem heyeti ve kafile ldm•n güc:üde altı teki lı· fasında v•rsa tohum d6k- ı B' t • '1 
reisleri oltluğu haldtı Hal· firak edecektir. meden toplayıp y•lcmek SU· 1 aze ecı 1 

- Bir çift çarık ve bir kevi bandosunun ref•kıtin. ı------------ı retile imha etmesi. gelecek 'ırıtibO orı .. yı6••oı•b!' 
~lft çor•p d•h• ted•rik ede· de munt•zam bir yürüyüşle Ekmek senelerde iyi mahs11/ alın· ı ~eh'ır gezisi C!.~7~ kıl•Pç'"' 
bilir misiniz ? kaniteye giderek denize çe· ması için elzem olduğu •fil. 

29 
_ fr•b•o••• .. '•••• kOliP" 

- Ederim. lenk atmışlardır. Fı' atları kadar eksper -ve ziraat me· 1 JI•'~ -:. 1 rotit•tl~. a••di B•Ş el 
n k k tapıra.• Jitıııı )ıftf"er , - rekl/8, bu tedarik Müs•bık•lır bugün 1000 murları tarafındın söylen· , ;ıoıl• çı tı • a 1t t•• •· ,iydl· ·d• eıki k ,

1
,,.o· 

edeceğiniz çarık ve çorapl•r metre t'tı Pazar günü dtı 20-8 -940 tarıhintlen mektedir. ıl•~' ,,ıı•t11ru. u .... :~ı. 'odi· k••• pah• ;ıerı ,.,ıb• .. ' • ,
1 

do 
j ı•f ı Ş•~'l•alarııı tot ı '{ ııif•I diıl : aur• bır mektepte kalsa, sabahleyin 2000 metre mukavemet D· itibaren Birinci ekmeğin 12. 1,,~ı aı Baledi

1
• ,.,aı ı.u· 1'•''k' ı6•1•' \l•kııl• 

kt b •tt'" . . .J b , ı.·ı.· . k ,,,,. 11, Ot b'I K .• \ 't ol•11 1 bio•Y' oidİ'· mtı tJ e qı ıMınızue UtJtll• zerinden ya,ı/acaklardır. kuruş t'tJ t<JnCI e meliın • 0mo 1 azası it• ıı•• Salı.ibe'ye aı l k· ,.k 1 ••kl',~;ydi . ·ık k•• 
rı geyseniz -ve tatilden $On· BugOn saat 16 da gene- kuruşt•n satılmasına Bele- k•P~ıı•' ,·~•rinde " lı:ır• ~ . k" '' 1ik•••1i' 1,.b••·d~,.:,ıı O 
•a ak .. ama k·~d•rkuru'vacak - · 1 SOrmentı dlt'a -velrille tır .. '.o~ .\ binayı ırö•t•ro'" : R•,.•• ,.,kt•P h •f' k•d· 
•, " u r ferin bir neçit rt1sml ile mü• dıry· e t1ncumenınce azam ,, r·' aooç ~· ., ol•" d• 
Olan "'llrlk t'e çoraplar!• k6· "' h k 1 rlnd11n ve umum! meclis n• .,,ble'. ltte Trabaeı • 1 r• 111ektev. 01Uiıol•' kıııl•''~' 

,. !fabakılar• başlan•caktır. Bu nar vazına arar veri· azasından arkadaşımız ffafız 1,,; 1
.,.; ~..,ealolı: ,.. i••P.'. ort• 

0
,&•k "' b•••I•'' ., ,. bır , e dönseniz, sizin için daha tün ~ehlr halkı bu müsa- mi~tır. 6r' i lı:io>' •1 ,,oı•• . d'ı~i iç•• " ;,ı•'"' lokilip 

" " Kula" au- .• .. an·.J•n ıı·r r ki"' itimi ıpor, ,ı· .,, • ,,... ..,ı~ · ı · ı rahat olm•Z mı, sancı duy- !----=~-----------=- " mu,, cu~ ge . 1••'• •ir•• •ıııat zl•reler• •1 ro11 • ••'"' t• ol,.• .,uble 1 

ken bir otomobil k•zası ne- ı " ı t t•ı· ki•~· ~ ,.ur .ı· •• mız -ve haıta olmaz ı;ınız. .,------.------------------. lıt• .,iıl•ı \lııp ye ce•l1• 01 ,.., l dı 0 
- pille 1 h dam•l• 

Yaratmak her şeyden önce nüfuslandırmaktır. ticesinde kolundan y•r•l•n itil •111,, ~i . it\• ıu bın••~ tir· b•~ ' 1,ıar• tor e1••ıı;1 ; 8i, bııını Zekanız daha l1lişler. daha Derler. mış ve memleket hastan•· . ı•• •9lot :ti, teıltil edıl•'~ I• • ·~ t• k•''; •• •' 1 lı:alalılar 
iyi ders ezberler ve giizel slndetedavialtın•alınmıstır. B~ "1• ,,,'•liti o .,,,.aa çı ıeıl•:;, bırak' ort• ç• ilui ııida-
notlar 11/ır ınız Geni• yurdumuzun her köşeıini şenlendirmek ı• • l••t •· oı•• .• • b• '•"' • 

lf • " De"erli ark•da~ımız• a ait'•• itt;ı''ltutla k••• ı ·ıeıtı•ç d•• 0 •ta önıu ela· 
onun bütün zenginliklerini Ulusun yücelig' inde kullan· ıt "' ' ö ıı 11t· c•" il••' ı iıl•' •. ı .. •• - Olur. elçin olmasın. eli •ifalar dileriz. B.ı,.,. .,,,. "" ter• 1 .,ol• · k• • &w· k • · t • ht B ' · d W' v '"' bu oD• il•11 ıo• -- Peki, bu ıene mt1k· ma ıçın sayımızı ar ırmaga mu acız. unun ıçın e .. y• 1 •diı . olarak . . 1,.ıı k ,,,.1

1 
• ken çok mu· 

tebe de.-am ederken dedi- nüfusun sayısını ve halini çon iyi tanımak g-Qrektir. o9- retmenlerin ı.,~~i!,•ı-. ., v•1· ·!:·:.... ~~ oıd•'~:.b•'' ~i:~. ıı·ldi, ta ... 
"' · · 7 Bu itibarla 20 İLK TEŞRİN PAZAR günu·· yapılacak bir '\: ., Uhf• lelik-· 'b• il• 1 ki' t ; bai• ol•• .,ımız gibi yapacakm ısınız T f I Jıı.. , 

11 
• '•·- .,, b., n• · f • .ı h•· 

1 1 •fu D 1 uı ,· erı· tıı :: L"' '" -= ,_11 ıtı.t·· ,.L. ,.,.. 1 ,. .. 1 1 old• • Ya A o an gene nu s sayımının ev et ve us için öne· er _,, • bl • b 1 .... o oo•!• 
- paca1:1ım. k b' ld b b ( D ) D•'• le•ida ,;.._& fıad•. \atı . ııc'ıtll L'\111e"'·' ·ıı• ııı bır - Şerefiniz tizerine so-z mi çok l:üyü ır iş o uğuııu iri irimize anlatma· ,,,,,.Kırı ~ • ı ı . - • 1 o \)ır "!il uı ıııu 

M 'f rl t öri! ff ~li Pe1• .. ı• •. d sa aııı•"I .. \11 tll ' . \)\ı a'L -veriyDr musunuz? lıyız. aarı vekaleti lcıdem lııi•ı da tCc r kulaı,u 1 •·· nsıl tır1•1 taı ıbi• .~i 1~111 h· 
...ll_<f:<-cuı.. bütün d;kkat ke. Başveka"let lstatı'stı'k Umuum::.,.;;M;;."-"~" .. ' .. ı .. D/t_ .. __ , müddetlerini bitir•n .,. va· lı: 1 pd "L• 1 .. pı fZ Trab•OD 'ıil eclrG· . ı·•itıt ı• 

-·· n,..,h.,.,,.redtn •-n·- W .. .. ~ o e e te uG m• ı ızayoıi fbaoıaı t•f ltr hır ı, lı: il· 
u sual k b. _, ~ zif,elerı·nd• muvaf·.ı:ak ol.-n "" t 'd l' •ı ı.a.ı taıb;k " ıap •• op ır••ç t etııı' l tlr;,,sında ır .. en Ş H - =- " ı. " u • ı l•n bi~ .11 eri dô• . 

1 
avd< . di şÖ! • 

bire başka bir renk almıştı. - eref'ım O zerine ava Kurumunda 450 orta tedrisat 6ğretrı1en· l•bı ve ı••.ltlı d ır;.hir kJbDD• !. ol•• b••·~. b»• , ... Halbuki 

Şeref mefhumu O··nu·n .Je tam veriyorum dedi. T /erini terfi ettirmiştir. Yük· •4}ıldıtı ,,,_ • ·,.. ve oıa\t"I!• .... geld•-· dnrcY~"'b••··d• ıı• 
U ı eftiş sek -'erece'erde'·ı· maa•'ar• {tvrilenık b~ cabaluomaktodl'_ ··ıevazıaDO ·ni• . kıro• Ç • .. /ı ·nd uı ıı K ._.ıı tt \1•t 111u • licıı.dele••. etli bıt bir hiısi itaat ve cfadiyetle ocugun goz. erı e Hava Kurumu Müfettl~i flmdi fuliY0 • 111ac•llidia 1 ,ı;klal • h•'"m•Y ıoı•ı'" .. 

, b ·ır hlak "' geçen/er arasında otuz ye- Kö·• \)atı•d• r ınobelya 'ı bnyülı:, ~· ~ ,ı• ı•h•• o 
-ve muallimine k~rşı olan ırsen geıen u mı ·18 ın Münür Ziya fltasev şehri- di ve kırk sene ö!}retmen • d'b••' bpp d6- kel ve .ı •lıY 
top/anma ha••kef/ 1e, •es/ı· parıftısına gururla bir daha . ı .J ~ ıımıoda •İli> 1 

bal1k' \ ve me( ·~ ,, ~ mıze gelmiş Kurum işleri lik etmiş öğretmenıerue 1 ..... 0ı•• .ıu •••· H•"'· 
sesli : şahit olduk. rıt teftışe başlamıştır. vardı,- 1ı:ııı da devrı A 



• 
~' 

• 

umlılı~d:;;- --·- -·~----"~ru_s_f r ö cek bine oto 00111~ 
Alı:ç aba ıa Dtırlılaar ma I , 

hallealadea lıaııll 04111 Mıllmııd nin alabilecekleri Ücret ere alt 

-·- --- --· 
• - -::--::---.. " """'lll!ı - Ya•an ' \nhisarlar Umum Mndfirlüğfinden : 1 FINDIK KUL TURU 1 M Al A _ Teşlti/4tımı•ı• Tıııratlelcl" rtıfi11hal ll•marig.t· 

1 FIND'K ZiRAAT' 1 IUlfObb :f: .. ileri tçı .. Trtıbsoıı BaşmütiiirlijiiJJtii• merlcızi11 deiir ıRlb•i•· 
lllOhoıuııııı ftıı ınctlh-111 ıapılac.:ı lıtır . 

• ------ •--·-- B - J.tıhan tarlld ••rıeıı ili• edilecclctlr. 

Uçar nklll illan velı:lll JıılHf.f· 

rer Lerml otlu tarafı•daa o fevkalôde tarife 
111alıalled111 l::asaacl otla naıııl 

llll•rl lbaat otla Ba .. a lıarı11 Belediye Riyasetinden : 
Hatua 1111111 adı Cenlılrla •

1
• Bir otoaollll ınesafelı· 

Rize -
/ 

C _ lmti/ıaft• 1lr1ttelı iıtegealeria aıaiıdalıt n1111J 
Y•ğmuru 11e harareti yükselt. oldu4ur'1'i• topr.)n f1I ıartl•rı lıet:ı olmııları 14zıwtJır. 

r ••• ıı·rıadaa kocuı Huaa •• R1relı.•tl11 başlay111tı yer DOrt lı.tılllk 
1 1 

kilo 
• ı 11111 a ti rldlt ııellş tere r · Çocukları Şıklr •• Şl1kr11 n Bıl•llllyecı tarı• e ı:ınoa 1 ' ere vuaru• metre. 

ı.2~!•!k•~l~m~•!••~l~le~r~l4~1r~. ____ K~e!r~u~ş:..,_ ___ !~:!!!!.!!.'.!•~-~.::::.::.::..::::...-

PH $I ~ yarıi h11mızı, ve ftlrııçce •ıfwııılır. Ş11 &ah,'len 1 - fa •• 01t• talııilial bitlrmlı elmalc. 
lcireıl• gübreleme arıda bir esıdır. N1t-1it 0, 11 hılkı 2 - Aılr.erlili•l illtlrmlı ol111alc o•ga maucel 6•· 

Jdılı lla bı ılıyblert.ı açılaa in· 
!el t•Y• dnuııııa cari aııtıı· 1-zŞe:..:b:..:r~l•;;.....;;d:,;;o,,.t,;;,•-'-u_ı_fı..,._: -
lı.ımeal aoaaııda ı Dtırlılou ••· 1 - Dıi(lrıııea dere so 75 1,600 topraklarına 0

/o 28 llrecf h•rl Y•dlı taı k•rııtm.1tt,dır/6f. lııP"'111!:_ ıı f•Jıııılıı• aşajı fle JO ı•ıııııhn ralıerı olıaamalı 
Burıı• kıdor ı61ledlklerlmlze di;ka~dıcek o/Ur· 4 _ Sılılı.atlı olmaJı: •• ll•denr arı••" ialıı•m•m•lı 

salt fındıdm bu 111ıatalatl11 batün i•tekf11rlı bulıll//t1C• j 
- l11t •hl•l Hlıi/JI olmalı, ğial g6rOrüz. 6 l / ••il bııl•n-

CUfıBı 
hıı.Heal•• .. •Hcılll •• tapun•• ıı _ ., klprıı,ı 
lı.Aoııal11ııi 919 tırllı 54 n mart 3 - Slllllı.111 aari 

75 
75 

100 
100 

- Tıirlc e/mai eıe unebl lıoıiı• ar • 
Fıadıtın Biyolojiai ve Bitikııel husıiyetleri #f#,,.alc ' 

D - lnıtllt.•• tolip olanlar bir dil•lıce fiil e•ralcı 

302 tarllı 'l'e 467 yokla•• au- ••ııarlıll ( ceaaaeııla 
maraaıadı ka1ıth 11tı lakınlller lllıfal lçla lıekle•• lo-
ıol u yol arkuı Tnflk ara1 ıı ı...:.r•:;t::.1...:111,:..•,:..h..,11..:)~...,..--:-::..:
oa o E•IH ve Cenblrlıı tarlı- L--:t.Ş::•:;lırl~•.,....:lt;;;•:.:l•~l~u:-:ı~rı,_ 
ıllı aalıdat 57 metre aurıbbıı ' - Ortıllt .. r ( A.ta· 
1111 mı bıhtaala yırm mıd. puk, H11ırbay, Pazarka· 

Fındık çalısı reya a/aa s&TUL/fClE famifr11sı· ,,.ıslllt• •• ılç f•lolrafla /Jirlilıt• IJ•ımlJarliije miiraca-
nın CORTL(JS c/n3f11• mens•ptur. Ekı.r iftar çesltfe· ıtla 1•ııt/arıııı ı•ptır••lıJırlar . 50 60 ı,oeo 

rioin ,..üh/111 1Jt1r'i C lfVELL!lflll dır { Ş J ) 1-4- 7 E - /ırdfJıaa 111nı••a ıaalartlır : 
metr• YÜ/rsekl//}lnd• çalı rahut IJl</fr kilrOk •ııç halindedir. ~ - Ht1ap , •• hındeıe 

pı dahli ) 
lllıl Malııaıut Utar•• n yar111•• S - ıtnalıııııydın, 2.300 
al1llld11leylılerla •ııriılırl 011 Faro. 
Cnahlrl• ııaalarıııa m•kaJrel 1 - Ar11ofya ( lıl birkaç S•fle/ik siJr.oaanun keliuiları ltırm"mtır•k. •in• - Yosı 

cabl. •olgun cllllıdır. Üz•rl•de küçült beJz 110/rtılar 3 - l!ıaantr ,,,alil••t ( Hııgat Bilıtsl. C•jrafy• ) 
80 100 3,200 

olap •Hlr.Qr 1111 aı bıb9111la 1...;'l'~•-•:..:l:.:.t ..:•..:••:..:•:..:•:.:.l•:..:r..:d::.••::......::> __ 
ıbll nkuflu 111arlfıtll• aıllıl· Şebtl• CH•p ta~ 
ll•d• yıpılaa k•tflnlll• tırafıyl· 7 - l:Oıe oııı:ı ( As- 75 100 

rardır. Fındık •d•cı kabuk (borkt!) y11,am•~ aanç ike• 4 - Liı•n ( lıoııaım• fi• gau ) 
ôlJrgilndür. Kola?lıkla eı}ilebllir. Bir •en•fi/t •1tg011lerlni11 ~ 2,700 

tulu 7J ımde11 l ,5 mt1tr11ye Jc11i•r i114işejJ/ir. tomur· 1 - Jıntllı•ıt nttie•sindıı aıral JıreceJe ••••!/ole 
cuklırı Yeşil kırmızımtırak reokte re 111yl1Jıior. Yıprak ol•nl., •r•ıı•tl• gahan111 Liı••• -1cıf 0/111,./ar tercih edilir. 
tomuff:ut/arı Nl•ıa re Mayıs nlhayıtfer/1111 do,ru açıl•· 2 ...._ /1111tih••d• /caıaııaalarıa nıafJllff akiget tıt talı
r•k l(}y/iJ re kıt/anmış olarak ya,raltl•r llf•1dana Flk11r. ,il "flaıtırt/eriae gore Bareındclei dereceler iinrindcn ı'ic· 
Yapr•Jc biJytkiükt;e tQyler •r•lır. Yelnız •it kıı1111 11/sber.o ,..tl•rl 1116/t ıdllerelı. taılnleri ı•pılır • 

liJy/ii kalır. h J - Taılıt eti/itliği 111ahı11l fl11 fl•stfegi te/Jel/ııj ta. 

Dl. llı ••• l.rl alıbıtlntlı ka•lll· kul hııtıH Ye kışla ) 
00 

5 000 
8 - Çifte çamlık l5H 2 ' OO r•U tıkal•lrııl ol•ılllılı anlı · 11 _ y ealcuma ••· 60 70 1,5 

tıl111ıf n ırıallk•••c• 111• ltu 111• aarlık tıııı 500 
retle llaaaat huıl olıaaı oldu- 10 _ Memleket bu 75 100 1. 
tnnllu lı•kllk HUl11 ••hake- taııeıal 

4 000 aılerl kuıı•u• S69 •• 571 lacı ıı - Bostıpe ıııtıı 125 156 • 

,.. kaau•I aedHlnla 1128 inal 1 _ lıkelallle bekllyerek ı •ldıklırı aahlt ol•• ıoflrlrıdıa 

Yaprttkları tali dallarda iki sıra h•litıd•. kurretli 
sürgOnlertle h11llr11rıtrl dizilmiştir. Ve iki f•pralc •r•sıfl• 
dıki l'lles11f11 1-J-4 sm lcadar de41ıebJl/r. lenebl rarak 
lrısedır. Yu.,ırlakt•a kalp ş•kllne kadar dı/l~ıill/ea lrurr 
lıra rn11/iktlr. Kurslırı• uc tarafları dı,arı do4ru ııkıkflf· 
Kenarları tali sinir uçlaN•da çıkıntı teılril etmek IJze/'d 
dısterelidir. Uzunlu4u ( 1-11) genlşfi!lf 6-TI •m. tlil· 
( llo. ı) 

Çiçek tomurcuk/art yaprak tomurculrl11rından .~ 
flfılır, Y• kış ik11rlerlnlf11n geçer. Fındık t11k efesi/ r11 tıi 
meskenli bir nebattır. 

Erkek ıirekl•r salkımı üstıJvanl J-1--7 sm uzıJl1İ 
luAundadır. D.lların alhayetlnde sarkık sünbıJlltJr tetl' 
ederler. ( 2b ) h•rb!r erkek çiçek 4 etamin/ { tr 
lcek uzvu) havidir Bu etamin/er alt taraf/arınd11n ayrılr 
ralc 8 etamin gibi görünürler. {No. 3) (No. 4) yaz ni/lr_ 
Yetinden Şubata kadır inkişaf ederler. Bu bınn f/kP~ 
hara kadar sür•r. Oubar/ ta/ilırl kendi kenti/ne kallfld~j 

Diıl ılç11kler yaprak tomurcuklan gibi teıekk/fl 
eder. (!Yo. 2 11) yandalların nlhayetl•de. erkek çlçekfe~ıl 
alt tarafl11rmda bu/ı;nurlar. Gayet lttsadırlar. 2-4 t#; ,,.. 
bir arada olmak üzer• siJnbüller hallndHl'1ar. Şekli ~ 
zidir Uc lırı'1ı" ıh,rld/r. Oenlı mlJlrıre,.. Jdr4mJı 1 ,. 
sITalanmış ll•rıellerl herld!r. Dişi uzuvlar Z göt14 k•

1
• 

l't:lli r• her karpeld• asılı razlyette 2 iki klıel ruşıY"' . 
re ( yumurt11/ık) bulunur. ( !Yo. 6. 11. b) Jstfmat 2 Jokll 
/ilidir. Ve kırmızı r•nktedir. (/Yo. 5) 

Diıl çiçek/er erkek f!ıeklerln tozaması zamenıf11 
rakm tom•rcuklanırler. 1 inci klnandan $ub11ta hatf• 
Jlfarta kadar Inklı•f ederler. Mevsimi• haraların müıılt 
gidip gitmemesi nl•b•ti•tl• llklh fili kol•1l•1"· Veı• 
geç vuku bulur. 

F1Rtl1/ın çiçekleri muhtelif Y•rlerde b•nn Hoı+fO· 
OlfM ll•Z•• PPOTERlftfDRISCH reya PROTOGYIY de~ 
/er. Birinci hal bllhassa souk llk/Jeh•rlard• olur. Sıc~. 
ilkbaharl•rda ise erkek çlçak/er gub•rı ı11/ll11rf tl!ıl ç/çl 
ferin kema/intlen evel bır•kırlar. Çiçakler/11 böyle tafııll· 
rtJI g6ster••l•rl•• seb•p klim11/olojik ha•ise/~d/r. 

,, ;ır· Bundan başk• suai mudahalel•rtle •rnı isi gvr 
/er. (Bud11ma-anaçgübre/ame-sulama).. il• 

Fmı/ı~ı• ilk•h fili umumiyet/er rüzglrlır ,,sıttJS na 
olur. /Jkbaharda çiçeklerin armasının husu3i bir z•(~ın
r•st/11m11sı sebebiyle arılar da fille yardım •deri•'· 

1 
ne· 

dık bir arı ne~ıtı olar•lc ta tanınmaktadır.) Yıia• fız/a 
rllerln erkek çıçeklerl 11hlisine n•ıaran ,ok d•/1• 
toz•rlar. Bıı zuretle Jstlber'11 yartlım •derl•r. "1•· 

Meyvenin ilk i•ki111fı çok yar•ı •l11r. /ffJC11/c I 
yı•t• g6rülmeıe bıılar. Haziranda tohum t•lflur~ u, 
Jç11rlslnd• bir ruıeym teıkll etl•billr. ( No. 7) dikta 

Sıraıı gelmlık•n ıunu tla s6yl/1eılm iti fırı ıJ. 
periıodlslte mas'el••I r•rdır. iktisadi bakımdı• vık 111 

him oldoıu ı,ın bunu burada tetklp ed•l/111. h•lhr 
lrf•hsul rok oldup ıeneler fıadıklarde ı" 

g6r0/0r. 

ri.:•ıi•- ltil>ı11r•n '' ıiirı sarfıatla lıal>ııl dmegenleri• 6d
trı 4••/orı iptal edilir . 

d' ~ - Ec••ill lisana -lcıf hıılrrnını/11r h11ngi Lt.1111.1 
bil 1•ı,,,_, dilelcç•l•riae gaı.malııiırlar .• 
d.l S - Mıi.rac••tlar Ataıtos 940 acınıın• lcadar lıai•l 

mallldılerl•• lı•flkan •ezkQr yolcu alın otamoblller • takıl faılı aldıkları paralar latlr~~t 
ana •• b•bÇHI• ıah1111Jı: ite B 1 dl etlllırak sablplerlne ver r. 
tlıllerlala b111eoılarl11 11111nda ••llılll llllhH olaHR • 8 Y• Şoflrlerlıı rınıı olaııklızıa tarl· 
lllaaelerl ıılıbetlallle teni 1'I mıydHı 'l'I liYlflH kllllar f il 1 r ttaD nokua Qcret 
tallll•I•• a11arırı mubıkemı ( 40 ) ltunıf ıorıt alırlar burıllaa ,.:r:!;1~;ıe:klerl ıoförler tarı~ 
il. la"'dlr ılııDI• ylr•I lifi l'l'D· ltıtk• ıaabıllere rtllleeılı. yOlH r 111 Ilı.Ayet eılllea •11tl•rl· e ı •cıkıı, . 4-4 .. IÇIR lıieledH takıl mılıılllae l• H f 
katlık Qeretlaln yl•• hl11e•11- kıtl~r ( 21i ) fı:atııf farla rııtı lırlllea ille tarif• nerıtl tallıll 
ıarıa lılaHlerl alalııll•ıl• hlıal- tarlfelllı yasılı fıatluı n• elllırle olunuık ıoförlere nrlllr. llin 

5''•••ı terı •••arlafHcaıc 
1 , St,... ıala Gc.ı .... •ılıall• 

ı D•e 
lto I •11ı:1. l .. et KalyeM•r• 

0~~.· Cı•ra ı.ı1 1a.ı.. Aiti .. , 
11•4.a y aıal efla Malafa 

Y•riıl .,,, ı. •• il A.lı:i>afı• lıer· 
caad,. 

... ielayı ••ben ela' para· 
~a l•~ıll11HiH karar nril••· 
ta::~• lı1lada ta,aau• Marıe 920 

Vatandaş 

Türk hava 

Kurumuna 

ll•• n ı.u auımılenlı:ı lor111aa ıı _ Ollllllı"k aıbı1'ı tın· 5 - işbu tarife, benzi• •• 
lora •••ar•••• •••ur tayf. lıkır için ( ao ) dakıkı parull- otoaobll malsamHialı:ı nrııpı 
alae teaylıl kabil ol•ık 11HH tir otuıı lllıkıka llloldııktaa ıoarı tıarbl lllolıylıllı bahalılaıauı 
l'-8-940 tarih •• 940-61 geçecek ilk blrt.cl aut ( 60 ) ,., bıaııo n Hlr nrgllerle 
•••ara Ilı kanr nrll•lf n karu~ .,. mQlaalı:ıp ııatlar lçlı:ı otoırıoblllerla ımortlınıaııı •• 
•11ddeal•rlılırla lltaaıtlı.Abl•· (30) kar•• bıklıaıı tıcreti alıaır aelliplırl•l• ufl knaııçları IÖ1' 
rıua meQblll b11l•nmuıaa bina- aut kO.ıQrıtı (GO) kuu' Qserla· onQnde bulu•lllnraluık meaıle
•• keyfiyet tıblljl ıullaaııaa den heHp edilerek Terlllr ketin lçtlmd n iktisadi vnlye
llalııı olmık ıııre ııaa olaaar. 3 - Ouı Hat 24 ciea ıonra tine gOre tsa1lm ve tesbll edil· 

113 ••••ra11ada kayıtlı, lıa· 
f_...:_ ___________ I Otomobllhnln 111l1nınlle 11!! mi~ old11taııdıa bir yenisi yapl-

••• 
İlaa ~ "··~· ...... ... eınlıeı 

._ ... •tlu Ali ti•al•a lıa•11I .. ,ı 1 Tra•11oa loH •••ul•ll~dın 
oli · rarı. •• .ı.,. ile ... ı..ı.t "

1
' Aza O lıtaaın:ıı • Şerif kapa tabi-.. •laı lı:.adar tarlanı• e111 herfla 

""'-lıfayı eit 2• blı .. ıf•• ' ı.ı.. ılade 1876 t••r•le anmr•I• O· 
"~ t ı toaobll ıof0rl1 Tnbııomoa Boıı· 8G ç ıbll nkafca takelr edi "• ._ ____________ 

1 
lepe aılııllHIDdın Tiryaki o-

lııa lıodell• SlrmH• .... .. ••• 
"111~, ıo-ıo-ıı4.o tarihi•• ••· l Qullaruı4aa Omer ethı Kıllllre 

lan ı.ıı:aad••P•ıa ... ıa.ıı .. ın•• 11111· '44il Porıemlıı rll•I •••t ll-1' kımJl'ıttıll ~"l• Jıılelı••I kısı Rıll· 
•• 1ı:. d x ı ıı • ıart Trı!)ıon icra ••mula•""ııdaıı • •-'•• aııfı a ıruı er 0 

· • gu •lyıyı olaa 40 lira boreaaı:ııı-
1-.ıa aa\ılaıaıı. Y • • 1 1 ol (aııet11lnla 24 

lllaa lllolayı 1111beaa !:lalllln1t 1
•• qba r•rrlmHkalla arhr- Ajlollo• ll•O tarik ve 2720 • 11 • aahıll11latle nld tapuawı tem-

•• S.~ · meralı nıııhuıııııı 1cn nt•aı:ıadı 
l\iba""llamaai 1'·9-!U(} taribiHH ıı:ı .. 937 tarih YI 81H k4nıın1111· 
1 '•- ~10-21' No. il• SSr••ae Tıabıoa fırı ••llıırlı:ıl• 1111· al 1116 n &t •••aralınadc ka· 
•ra ~· fııd11 yapılu lllıın ~ ca Plı· 

"•ıılalı murre• ••••· rıııda tertip hat11ı elarık aalıf yıtlı iki P•tta tarlalllakl bef blı-
:::~ ~erkeala röralııllaeal t mıllılll•I aaçlr.a lcu mımıırlııla 1t1d• ltlrır lıılaınlsla 19ık ar. 
ful • lıiada yazılı oJ .. Iar aa "ÖıterllmltHd• h aatıııa ••9- tırmı 111reU11 parıya fHrllec. 

,_
1
-,lQmat almak iatiyealer, iııt.ı • "'l•• lllalr Trall:ıO•tla 1•11•11 edH 

ıar .. ,._ ~- ki lcra11at11 lll•ğll Trabııon icra " 
.,.Y• n H0-21' -oya H- l Ye•IJOI 1ı11teılatı 24 Tı••ııı marı.q me•arıuıunc• :rapı muı mıı· 

et' •••llriyaliııobe • .,,...,. kırer ltnlundulı tublhaa ııaa 1140 111• n 21 il auıı:ıırılı DH· 
r. oluaıır. huıaıa 1111 lıblltl ıtl• poıta 

Jll 1 •· Artırmaya iıtır!k içle n telgraf dll leblll ıaımıırla· 
lııda ya11lı kıymeti• yb... ıılit,oa beıi•el rGıQ takip ede• taaa ıoalllırllmlş IHde adrHI· 

'~~alt aiıbaliau pey nya 2s-t0-14.0 C••ı rDall 11at l!I nlzlllı ltalamıdıklırıı:ılllan ve ha· 
~. birlakaaıa temia11t mektaba de aatıı lateyHia lea aerıde olllllllHuıu itilme· 

"ıdile .. ktir ( l:U) ıı-~- dl"'lerlıı .. en aeall.Qr mıaurhık alaeafıaa r -•i olu tli· • • ı, ~3 ·· !petek a1biiıi alaeıılı:lılar- .._r alacaklıların 0 r•:rı:i menltalı tarafı•lllaa bil& tebll4 iade edil· 
L •• hr allkaılarlarıa vı irtifak r . alf ,.. alıoalr.lı da tıblltalıa 
..._l b · · '-~ ti le tımia edil••ı llac.kları mı• 
t ı ıı ipleriaıa jlayrımea_, ,.. . si ııaaea yıpılııtHı•ı lıtemlt 1'1 
1'q lı: b ld ı. ·ı ~ · iaıa•nda• fa ayı çıkıaak ıartüe 

'"·- • i • arını uıuııı11 • ..,. .,. ıc osuetle d• karar Hrllmlş Ol· 
l~tlfı dair olH iddialarııu İfDU .. çek arUraH ~•le eclilir. Bôy-, 

1 
b ·ıa t lbl d 

1 ~ lariloiıden ilıtibarea !ir~ ~C• le bir bodel elılı edilmezH ihale tlalundan f u 1 D ar ıı • 0 

~IQdı evrakı ıaüıbitelenle bırlıkte yapı(aaL YI l&llf tıloloi ciÜflr. ltlbnrea lll ltlŞ &0R latfl•dl bir 
111•1luriyelimiıe bildirmelui icap 6 • (Jayrl •••kal keadlıine ltlrasıaıı YUia ynl ile Yeyıhal 
•dır. Akli halde hakları lapa aı. ih.Ja olu••• klııııe ofarbal veya tlf•b•• blldlrlalı Ye lıtenllıa 
~~le aobil olmıdıkca 11111 ı...ı.. YWi.laa mClıl•l ~ade parryı .,..,. 40 llnyı illa icra HHeılae JI• 
...,,. paylatmuıadaa loariç kalır. -na !kal• kar.., fealtoluaarak tırı•ıı •ıı mllddıt zarfıallla bua-

lakıl mallıllnlllı nObıt itekleme- lup llln olunı:ıaeaya !::adar 
!eri 111eebıırl olııp, nOb•I ltetlı· mı:ıtebardlr. J•• otoıaoblller ;:ündl:I tarif• 6 - Bıı hrıfıde yazılı mec· 
ıladen yOzde ( 2S ) ulıbetl•de burlyetlere riayet etmlyenler 
farkı rıat alırlar. 1 bıktoda ıııauu bıledlyeye ıaQ-

4 - nkl olıcak şlk&yıt Oıe· J taalllk muaddel ıhlt&mı ce111lyı 
rlne yapılaeak tetkikat ııetice- kananun lıDkQıı:ılerl tıtblk olan\IJ' 

f 1 2-2 ıla•e torlfe fl&tıDdftD 81 l para 

ORTA 

Kayıt 
TİCARET 

ve kabul 
Orta Ticaret okulumdan : 

OKULU 

,artları 

1 - Olcul•n iirinci sımfınıı ıirmelc istigen Kız •e 
Erlc•lı talcl>etlım aşa;ıcalci •esilcalar •raaır : 

a) lllcelcal ıahadetnıımesi. 
b) Hüwiget ci:ıdnnı. 
c) Çiç•lı eşısı ilmülıaberl. 
tl) SıhhDI ra,ora. 
f) 4.5X6 ebadırıc• 6 adet flesilcıı f oto;rafı. .. 
2 - Orta elc•llıırın agnı sııtıfı•d• !Ki YIL UST

ÜSTE S/NIFTA KALANLA!? kabul olunmaı. 
3 - Dijer sırı ıflara mes/e/cf dersten imtihan ver• 

mele ııırtigle talebe alrnır. 
Kag'ıtlar• 20 Ajutos 940 tarihinde başlanacalc Eg. 

141 94(} .. na"a k11Jar tlevı11m etlilacelctir. 

Hesaplı kiralık odalar 
Semerci[e, agvıısil Hlca;ıntla dökıim hgrıe karşısında 

!Vo 1 '1 iter iı i~ın ot•rmaga gura!Jlıli v• ceınigctler içi" 
çolı elvrriıli içinae so111 lı•ll.sı •e bollcenları .fle neı11r.t· 
/eri f e'Jllcal4Jeıiir taliplerirı scmercilerdtı göncü llgaı sabır• 
m•racaııt etmeleri 1Jt1n el•nıır N11 20 

4 • Göaterilea riiade artır-- keadoidı• aneı.,. yDkaek teklifte lan yapmH lıeıılll yıılı:ırıllla 
fl lftirak edealer artırın• farla&· lıai- ki•ae •-t•İf elıfafu aaaroluı Jllllaa tarlılardıkl 
... ~.i okamaın Uiıwalu •• 1 .. .. bH.ı-.ıı • .::·!.~:-:..~·.·,·ııa::l~ hlunısı. 7-11-1140 tarllıl•• Süt Yogy urt eksiltmesi 
llat ılaıı Ye baaları lemamH ka· tHadlf edıa Cuaart11l flııQ 
~ııı •tıaiı ad va ibtilııar oı..... tetJ• ıı:rlır-r• çık.,.ı., ea ç<>lo aut oallla ııra dalreıl•d• aalı· Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

S • Tayla edilen •••Hda r•Y· artu ... it.ali •ıiilir. Llıi ilıall - luatı ilan olaıı:ır. O O k / l ( 6000) 
rlaeakal llç defa bafırıılıktaa - llUMiaki lark Yll ~ •laler lfİ.. Tral>ıon hHt•nHi içla ( 6 O ) i • sıit i e 
"ıa ~ok arlıraaa llıala ıclllr ••· de ylad• beıt .. lk ... p 9'uHı•k falııı-------------l lcilo gojartl•n aıık duiltm,.i '-1-140 /#erıem/Je ıu11i 
- artır .. beleli -ı.a•e• kiy· ve ıılitıır sararlar a,,-- loibaı lıa- saat ( T ı) Ja lca/eJe satın alma KerJtisgorıarıca ga,ı/a· 
lııgtjıı ybde yıtlliı bııi•i balllu oat kaı .. ı...- •-ıadreti._ Zayi •Ohtır ttalctır. Sdtlia m•lı•mm•n '1etleli ( 6()0) lir• elap ilk te-
••ra ıabı iat•rı.ı. alacatıaa ,_ .ı....ı... taUil .ı ... , • ..u. (lUJ Tatbik •lllıtırQaQ sari •Y· •i••tı ( 45) liracır. Yoi•rdan rnalıamırıen il•Jli iOO lir• ıı-iıı olaa diter alıcakWar 1ı.ı.,,. ı, ... fayrl•••kııl yakana rOe <' le J~ 

,ıı11 ıo.ıo-940 laribiıt.ı. Slr••H lıllll• yınlılııl ılıc•llllllH 11· of•p ilk teminatı 45 liradır.,.,artnameıi h•r tü• omisgon-ıı., tabaııfıl Joularıa e f&yri •eB kll!Jılll blllıat yOktar. " [ L J 'r l / f L ff J, le f n ~ili la temi• ıclil•lt alealanaıa lera •••lll'ı.t- eduıııda İfM ila. ıuri ••i ir. ı a i, •r n e .. s tme tiin tıe saatın a em sg• • 
x ıı t · Kalllar•lı11 1ıo1••••• J L 1 ı 4 

1 - Meyralar lr11//te itlb•rlyle feaetlır. çp11ki1 FOk 
f•zla olt1uıund11n aAır ba,•lnl be•l•y•m•z. 

2 - Kem•I• ernıe fenadır. 
llq ••ndH fular• çıkmuaa •• n r.,ater •• •rlır•• I" H•Hı •a aalıırımıı an -

al -L ~ ı-•,- tıı. t la ... 11& Peyıl otallarııılaa 
Çok arbraaı• talalıldl baki k ... ... - - ...... 1 .... • A R . N 

J - Fazla m•hıuı yOzO•den •l••I• 11•''1 gı. 
I O .. .~~tflıdiklerı dalye •z• ır. sen• ı,.ıçl•r iyi t•ha11up .... t 

gibi çok m•tltlt1 j/r/ktlrmet1en oiunfaıırlar. Bu ı•~•f ~~ 
ertesi se•e hus/1/11 gelecelc trııhsiJ/ •z olur. 811 ~ı~ :~* 
hıdls•lerden bask• fıatlıkl•rda prf1oditı1e ınslfl a 1 

E;;~k,·;;;ğ;İ, saman, eksi;;;;,";si N 1 
Ciıııi: :Miktarıı 

Kilo 

••lı••mH: ilk ta'mlaat: Ekıiltm11laı .. 
•• ,. 1 btıılıli 

Lira 
Lir• Karq --------•mil olmaktıdır. Billroruzkl çl~lc tomurcu/cferı ;ır hseQe ı-----

evrelden teşıkkül ed•r. Fıadık hes11<fı zam11111nıf• 11•· ••lru• 86.000 12760 9S6 7S Kopalı ıarf 
dın d11Uar1 ııyırar•k yap1/m11•1 y0ziinıl,.n fOlflUfC/Jj/ar hıl' 1:. FaHlya 85.000 H87!1 lllS 66 Kapalı aarf 

~ • ~ "•h•t 22.000 UOll 247 SO Atık •kaili. 
P•lınır. Bu sebepten •#aç çiçek tom11rc•/U teıkll efmelt Merci••k ao.ooo 3600 :ı10 oo Atık ıkailt. 
üzere İ6t/rahaf6 geçer. /asanların dll}llr bir zıratr t/a lıe. .ICua 0.am 10 000 2500 187 SO 4tık ekıilt. 

d B D s -'•J•I• 10.000 3JCOO 2~75 oo Kopalı .. ,ı sa l mOteak/p yepıfan budama f/e 11/m11kla</ır. UY t· K.,,. Ot 220.000 11000 .325 00 Kapılı zari 
den erk•k çiçek/ar. Erken inkişaf etm~kt11dlr. Bama• ıso ocıo 6COO 450 00 Kapalı zarf 

Ekılll•• 
r1a 

10-11-9'40 
10-9-9,0 

· 10-G-ll>fO 
11-9-940 
11-11-94.0 
ll-11-940 
12-11-940 
12-9-1140 

-T:~~···. içkili lokanta 
~~ Şems Oteli Karşısı NQ 29 
11 k ıo Sayın yurtdaılarnnızın teveccüh ve teşvi -
1J 1~ 
11 !erine istiaaden her törltı konforu haiz olma~ 
15 

Ozere bı.ı kere Şe s oteli karşısında açtığımı1 G11nls ılı klllk11nı resif örtü ( zııruf ) ile karna:mıı Aıkeri aatııaa.\aıa komıiyonundan: 
olan ll'e bund•n yu/,arı sivrilen t111YY6fa lındılc denir.: 2 - Tralıaoa ıı:•,.1 •.0••••• Eytuı--,.•o .ı •• .a.ıaaı .. - Q41 soaaaa kadar ihtiyaei i~i• olaı .,.. 
( /'/o. 8 • -b-c) miktarları yakarıda yaıılı yıyecık .,.. Y•• ••ddıları loixalırıadı ıı:6ıterilaa gan ve ıaatlerde eksilt· 

AMERiKAN TIP ( ayakda kadehi' 
her nevi içici) ve i~kili lokantamızın şıarı : Ne
faset temizlik ve ucuzlukt'ur. 

tı . 4 ~~:. ta Muhterem mQşterilerimizin i'!" .!t',,ı.u ••' da· 
em n kalacakları '6 (t ';.,; 0 •'"' ll&n m nu ~ >J./I •• ı• 
ı ~-o unur. •"- ~ ..:! 

~ "!!i'.. 
_.,.-!!!!!ı=:.,,.;;; _ _;~ 

Y: il 6 t - ( meye koaalaoaktır. 
. •s r u zııruf) fındı!Jı tJr!er esasında 3 mlJTTlffİ _ 2 Tabml• bedelleri n ilk t•'miaatları ~iaalarıa4a ruııuıır, 

2 iJrtiJ yıpra4ından teşekkül l!der. Hatta baıan bu önjj _ 1 f.kılltmeleri l!:raioaaada eatı•alama laomiayonadı yıpılaeokhr. 
yaprakları tek bir boru olacak seklide blr/eşmfSflr, x,. _ 4 f.vuf v• ıarlnam• uaalırı kolo•dao•~ tokmil karaiso,.ıarıadı ,. ..... u ••. 
nar/arı IJZ veya çok dişlidir. _ 5 Jıtaldlleria ta)'İ• ıdllaD aaatlerdı ~o~ıayoada balaomat~rı n kapalı qrf ita yıpılaeılt ebilt• 

ı ·ı Lt I Dl ak•iltme a1atiadu bır uat evnl ltemıoyona Yerllmool lh>m-lır. ı _ 4. - llrkosı var - melerclı tek ı mu. up arı • 
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!i _"3' __ _ -. 30 ~yYı~'\COS 
Zaferimizin 18 inci Yıl Dönümü 

tezahuratla kutlandı 
\ 

Memleketin her tarafında içden 
gelen tezahuratla kutlandı .. 

Ankara 30 ( A. A. ) -
lier tarafdan aldığımız tel
graflar otuz Ağustos zafe
rinin on ıekizinci yıl dönü
Dıiiııün her1arafda ca iç. 
ten tezahıuatla kutlulandı
'iuıı bildirmektedir. Şehir
lerden en küçük köylere ka· 
dar her yerde bu münase
lıetle y;;pılan top ntılartla 
aöz alan genç subaylar k.u
nıandanlar ve diğer hatip· 

• ler yaıanılan biiyük 1:tfer 
gününün Türk milletiniıa ha 
ya tındaki büyik önemini en 
canlı ifadelerle tebaruıı: et
tirmişler ye bizi bu cafere 
ulaftıran bufinlı.ü büytik 

Ye hür Tiirkiyeyi yaratan kulüp Ye gurub" arının açılıt 
Atatürk'e Ye onun baf yar- fürenleri yapıhnıt ve tetki
dımcııı Milli Şef lnöntıye tat ikmal edilerek çalışmaya 
kartı biitün milletce duyu• baılanmış bulunan bir çok 
lan aoDıuz minnet duyıula· ıençlik kurum"\ı ve gurubu 
rına tercumaD olmuılardır. mensupları yer yer lteçit 

Ba eanada zafer yolundıt. resimlerine iştirak etmifler
ölen fehitlerin ve Ebedl ·dir 
Şefin lıatıralan yer yer hıar. Z.afer bayramı Ankıtrada 
met vakfesi ile anılmıt ve beiyük tezahurlerle kutlulan
Tiirk milletinin Miılt Şefi mıştır. Sabah sekiz otuzd.. 

genel kurmay ba9kaaı Ma
lsmet lnönünün etrafındaki reıal Fevzi Çakmak genci 
ınırsılmaz birlilı: bir defa kurmayda tebrikitı kabul 
daha teyid edilmiştir. Yine etmiş ve saat ond ipGd
bu meıut gün veailesite be· roıırda bir f!Çit Tesminin 
den terbiyesi kanunun mn · talı:ibettijzi askeri merasim 
kellefiyetine tabi 1rençler yapılaıııtır. 

~~~~-~== 

Bürhan Belgenin Şehrimizde 
Verdiği Konferans 

bir iotilı:o-t nrıaokt• olcl11t• 11118 de• .,.... Balkanlarda 
lıaboın• : aiobi bir ıillı:O. ııöxe çarpana da 

30 lfAosto ' Zıltr ve 
tayy11rt! bıyramı şehrimizde 
ve kızı/ardı da çok coşgun 
tezahur11t/11 lcutlanmıştır. 

Di1t1 saat 9 dı kılıdtı 

kumaadıuı!ılc" tarafından ka
bul resmi y11pılmış. mütea
kiben Belediye 6nüne gtıll· 
net"elc Vali re lilay komu
tlf'Jlt ltahrım11n askerlerimi· 
ztia ve muhterem hılkımı
fltn zafer bayramını tebrik 
etmiş ve hatırl11rmı ıormu1-
/11rdır. 

Bunu mDteak!p l.tik/11 
marşı dinlenmiş vo orılu 
namına nir gen~ subor re 
tayyare cemiyeti nımır111 

Numan Sabit Coıgıın Ye 
piyade lf/11y komutommız 

GELENLER 

MEBUSLARJMIZ 
Yeni mebuaumuz Şerif 

Bilgin Ye Eıılirne mebuıu 

hemfehrimiz Temel Nücumi 

Gök.el dii:ıkil Aukara vapu

ru ile ıehritııize gelmiılerdir • 

Şair Can 
Giresun,un yetittirdiği 

değerli ıaırlerimizden arka
daııınız Can Akengin dün
kü Ankara yapurile fehri
mize gelmiıtir. 

ÔMER BEDREDDİN 

Ancalt ren.it bir it birli ıti.1 
prelı: ba ıı b" llallni! "\li!ll al
••k., a ina•m•ı bir uillet, yht• 
keneli bBayniadea, kenıll i•lt ... 
larında11 va lreadl aaafaatlarıaılu 
çılı:aracatı lııeııaplarla tayia a.tılaı . 

Pala• feyleri falaa allı.tarda lı~ilı
eal edip falu 11u'i11ılaa o'aa lı· 
tibıalattaa vazreçaak amrlai ol• 
aalı:, 111odera kilelifia tırlf!oilr. 

" Milli 111l1&k,, , k6lolifi lıa• eokl 
hem ye11I monaoıacı, lua ltöla 
tılmalı: be• ltöla lıallaaaak bakı· 
mındaa rod adar. 

Baracl• " Milll miHlı:" ıa 
Dçllnaü vaııfıH ırellyar••. O, net 
vulıba, yo111, tGrlr.i ya Caaaul 1 .. 
tiai11 timdi,.. koda1' lı:i palltikuı11a 
oldufu kaclar tl•didea ı•nlll 
politilıaıııH da f&yat aHyyH 

"Mlill mini:.) ı ifada •laell· bVlluıı da •• loador oahte lıir ı•Y 
Türk milleti, filvoJ.! hor banırl bir ololatu .. Ballto~ların hem buırii• · 
talııllyotl, lator iltti11dl, iıtar tlJ'&• lı:ü baliadaa h.,.. Ballı:aa birlitiH 
ıi, lıtar f;ltrt ohu• lıam lteadiol, ratitmiı oldulı:lar1 imnıa va t••· ı 
hem dit•• millotlar içi• rod •l· kla fılıaralıfıado11 oalıyorua. Bllll· 
mittir. Vaba •up HDrHıadı .ı. daa ıoaraki 1 llifıf lhtlmalleriae 
yui ve li.tioadl edelıiyatıaa blı röro ioo, etkiden Biıa11111 ve ola· 
rll• atacak eluoak harada aite- lıa ıearalan 0.mODh lmporatorl• J 
maıli:r•• "lıilylk 1aha iktiHdi:r•",, t•aa• rarbe d~zru bir iıtltaloai 
yahut "Jaopalitilr. ıartlara ıl!ra olaa 3al:aı. UHlla' il ri I:.,; H · De i c; r 1 i t irlerimi:ıd~n 
taaııia nluam•t tkliHdl n ılyHI .. ı., ailı.-erin ıarka dofru bir Trabzou entelektüel z6mro
lı61ıralar., eliti talıiıloro rutluıa. lotitaleal olmak ttblllı:oaine m•n•· ıinin çok iyi tanıdığı mülkiye 
Ba tabirler alrafıada oa - en•t darlar. BalC. " i lıu aratia, yarım müfdtifi Ömer Bedreddin 
.... d •• ı...ı ıtlata lı8tb lıir aı.. aaırtia11 lHr ana vara• iıtlld•l ıeb.riaize zelmııtir. 
türemİf '11'9 aacmaalor ve fH•l•· teerlbeleri ~adır. lıt• b• baıam· 

30Ağustos 

lar ltaaalıadaa lıaadial lıor tHafla. daa, biaia " ailli ıııioalı: ,. ıaııııa 
cuip ....... ı..ı röıttr••t• çalıı· lteadileriai elilıadar odea bir tarafı 
mıtlır. Ytıdır. 

iyi diltlı:at ed .. olı: olaraak ba B•rl• kea411arlH rrptan re· 
" Büyük u!ıa ilıti113cliyalı,, likrl•i• laa lıayd tokilloriH ıröre, orta 
Hlta11..ıa Hki ltlr taaıtlıtı• si•· Avrupayı ilttiaadl l>ılı:ımdaa ta 
la11dlti•I ıı:lrQrl• . .Ba taaıdılı:, t• •amlımıları ,a11i ıoHyiei bir or• 

18 Yıl onca Zııfer tepede• biai• 9olı ..ı.;, lıatta tliyabillria 1 ta AYrapuın .:ıirai olı:.11mını trıltil 
•erilen bir ı,aretle, balı:ııslıta ki, birfOlı: tilrodi aill&tlercloa 4elı ıylamelori IMlhadderdir. Halbuki 
karşı tablnıa Kabramularıa daha iyi bildifiaiıı ••p•rJıliım- taaoyl fıaliyatlHi•daa mahra• 
J'•nttıaı b0.7Qk mİıcl1&. llugtın- dir. Yaı.uı ltı.Jık lı:ı,.fct datitUr- mıaleielloria 7nlıuı l lı:litadl ba. 
ltU heybetli Tirit nrlıtı•ııı Uk mittir. lıımıadaa detil billonH lı:llltür 
teaıel t şını atmıf !ıalıınayorda. Biıiala l!fot ıdip aacliılala· biltımıadaa .,. llblll bir aniye 

Halkevinde Temsil 
DllD akşam Halkevi yaz· 

lılı: bahçesinde Hatayın Ana 

vatana ilhakına ait güzel film 

gösterilmiş ve müteakiben 
temsil kokı tarafından, bir 
perde facıa, air perde ko
medi temsil ~ilmiştir. 

Gerek film ve gerek tem· 
sil büyük bir alaka ile sey
redilmittir. _,......, 

TO.rlı:'Oa. loııaıılltı• ıeref de t•lılobanlılı: ettifi aıralarMı, dlıOltllfliH mabkA• kaldılı:ları 
•e zlmetl olan Tllrlı:.On, amper. keokia kılıç '"' ıorl• tın•ya dal- aalumd•r. 
J'lllRt emellere kurban edli'•I lravaki•lı: ederdi. Bizi ~., yaal B•ao malı:e:!>il TOrlt milli • J f 

"" ı Macar . Romen ıti a ı ve Tarihin koc~ koca lı:ıt'ılau, tefeılarc lqYilı eder ... bir •• .. miultıadaa ol~ları ilham koa-
lljtdırımadıtı bGfQlı: aemlla dQa. r~ çık tıkmı ııaaaetia cl.,mirlııt diluina nvall liit.-1, ıriyaol n ilı- İ zala11 dt 
J'ıı barU11ındıa ~ılı:arilıtı; itte 1 hHab,.ı hıp " t•lardı. tiHdi bir iotiklilc •• oncalı ca· 
lıu mntblttl. Dıbı Haraları b. ı.ı, doy· d .. ınr• mii••• •• mücnir bu- Ankara 30 ( A. A.) -

Yorgan, bltldıı, iplen · ve ::~ı bdilmiy•~1 ~~ı...ı' . matı lıdi1J0!i~l luad•kları düaya ila bir aı6nn•· Macar, Romen anlaşm&11 
41ıttaa ıta Ilı d · •a• e Hut •rıaı •l•t r · az• bat •• mıınseııeya •ötQrrcelttir. bugu·n Viyanada imzalanmıı 

şmaıı tımberl ı n ı, •.L lı: 1 • 
aııı ııtır bil lı: 1 - ı ılı: Ya yazıya aatcllk <r•r•H - Soıııı var - b 

• ı e bıt•••• ı mlf, •o ı.ı V . . r. 
akıt l•anı .. Jı: b t • u. • &'•ttl aal d .. ltlorıllia, 'ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;iiiiii1 n.aa Hrre •1 • ••· 1 ı · ı. d . . ı -
•
1 
it Olıa TO.rlı: m.lllatlae kıJ•· '°ı .' '. oıtelerıaıa n t•ll daftaı· 

• J'e, OldOr 1 1 
b •r•D•• an1111a kuıtlı. Va bUlıa.,. 

tn. 91 Y• aa il.ıran H un· b - • 
"'<' lttlltcıı oa üyulı mali Jlıraılarıa aecli• 

•llleua p ~r·be karşı ~Jl• bllr oiaıioa lıotlaaıılı. Ealı:ıd .. , fıtilıla -
•'- •• ıı,.-1ı; fllplı • r . d 1 ., ••Oltıııeıct • 

1 
rıa oatH arıaı yaurdı. So.,aıılaa, 

.. •lilllttı. • • ııamHı lbım ıpalı:D 1 eıyealarıa aot dıflarlal ta· 
Eqıtıa tar oldu. 

1-rı•4ı it 4ent.Jırla lllı 11tıa- Şiacll lu, OH, elbllliyalladH 
.. t beı epıcaıt tırtıaalar, llea- lılı lılr .. y clııtittiraa•lt olarak 

u,. Olur. " lıılyllt uba ilttiudlyıtı,, alaal-
11111 ı.:•• A"IHı d.olı:ıı•••· ala, "mllaaml• ilı:tiııtlar., ..... 
•nrnı., lllteııat •ll•l1•0 ı•tll rlyati11la .... lılirl111 preparaadaaı
ee1tırı.~ ilflıtleriala Ctlalllll 11111 lııayralııılarİıfıDI yıpar rirGJ• 

1111 •• Ç•kııaltlırdl: de .... 
•• bıı 4•raıo 'erildi il tarla T •raciye auıl tora utmıta 
~ J.t cl .. tınıo f•llldıjtı ıııa lıallı:ıt••lı lıaltll datiloa, Türk mil· 

aııoıtıır . ı · d L 'rQrltn etine • aar ı.aari ı.ır t•ltiltla 
'•· ltııtı D 80 Aluttosu milel- emperyall•• Y•llarmalı aorılu . 
.. ltllııı eeee hıltııalıta k;rtı JOlı:· Sade ııor defi!, bir aa taltlilı:all. 
~ 3o ı~• Ye Jaııı.an bir ıt1llr. dir da .. Çlalı:I buy ca•ıa albacia· 
t ••1111111 :aıoı, Jııamıya bık d .. ye omperyallıı•daa tllvbelılr 
lııer '•rJı~ lr ıallletıa, llJı:ıde · olmat""• lı:orkamHdH defil, ddıa 

• 

MehrMtçik' e Armağan 
Kocatepo ufk.und•n düsmına bolcan Türltler, 
Dumlupmarda coşup. sel gibi akan TıJrkler . 
Top ateşi oltındo nice slpırlor oştı. 
ÖliJmle pençeleşti. sDn§ülerlo •aYaşfı. 
GtJ1}$i1nü Jca/'e yı~tı di11mıaa g6z yummatfl. 
Bunu yapan Erlerin ezeldım TÜRKtür adı. 
• 11KDENIZE .. emrini !1TlfTÜRJ<'anden ıldı. 
Türk güciJnün 6nü•«e dOşman amansız kaldı .. 
Boıgun• uğraymca düşmanlar birdenbire, 
ÔniJmiizde diı f/Jktü. Ş111la girdik lzmirtJ. 
Gözlerde sevinç yaşı, gün doAdu ya'laş yavaş. 
Dünya millıt!erlntJ örnek oldu bu sıvaş. 
Bütün ku'IYetlerini bir hamlede erittik' 
Zafer me,danlarına şimşek hızlarla gittik. 
Varol JO /14ustos. emsalsız Tt1rk zaferi. 
Varol onu yar11tan asıl Türk askerler/ .. 

ıı.ı alt ıcıo ~ı dQaya,_ ıaaıttır- iyi bir dDnyarı ham kendimi• h•• 
11 ltııhe~ ıuar 'e lmaa birliği· di~., miileller lçia anu atmımi :ı-

b!r ltad ld~:~llııde tezabıır ..ııeı dcadir. = 
Samiye Yelçın 

d °fllrkan 1 • 1 J 
• • ı.. ... ~.::!;.•de rnıı:.11 Kültürlü Ulu•larıu, ileri Cemiyetlerin hepsinde Berlin bomba • 0 

• 

~tuetoı, topr larıa ~:.:i~~~k~ı~ nllfoa iıi daima ilk plAnda srelir. Fakat hiç bir mem- Ankar• 30 ( A, A.) -
D temımlyetl lıt dokunma'" leketıe Dtiu. me.-:leai Tnrklyede olduğu kadar aaemli 1 ·ı· h 
• • d - "ld" ngı ıı ava kuvvetleri ev-,.~ı,Hal ııostereoeldeı lçla telt- egı ır. 
._ ° C!k falll&a, korkııao bir Bu itibarla Devletin nüfuı ıayımıaa verdiii velki gece garbi ve merkezi 

Do1' ehemiyet, nGfos meselesinin ehemiyetinden doğmak· Almanyada bir çok a1kerl 
Y haline ı 

ULH!f 
tadır. hedefleri ve buarada Ber !ini 

• Baıvekalet lstatisti Umum Müdürlilgü b 
---..;;...;,;;;;;.;,;..;;,;;;,;;.;;;.;;,;;;;.;;;;;;,;.;;:,;.._._. ombardıman etmi,lerdir. 

' 

t:ehmi Ulugôl birer autuk 
ır11d etmislerdiı 

Bu merı:ıim ıırasındtı 
yeni bedeo t•rbiTesl k•nu· 
•un• göre .,illyetimizin biJ
tün kıza ve kt$yferiade tesis 
edilt• ~ençlilr teski/ltmın 
açilış tôre•i T•Pılrn11tır. 

Valimiz Osman .S•brl 
ltdal hafif r•bltasız1tııaı 
binaen namm• IXJ!q• a• 
b11sk11n1 tarılındkn bir nu
tuk lrod etli/mis re sporr:u
/1r1mız ınd içmişlerdir. 

Bıındt1n sonra geçit res 
mi rapılmış re merasimi! 
•On v11rilmıstir. 

JO llğusto:ı mDn•sebe 
ti/• sthlr baştınbas.1 bar· 
raklarla donatılmış ve gece 
ten virtıf 1111pılmıstır. 

Zafer Bayramı 
Akçaabat ( Husuıi ) -

Bundan tam 18 yıl önce 
Türk milletinin mukadder&· 

tını tayiu eden Dumlu Pınar 
zaferinin ve kahraınanlık 
destaniyle dop dolu olan 

bu tarifti günlin ıoaıuz he· 
yecanını her yıl olduğu gibi 
bu yılda; yaıamak isteyen 

Akçaabatlılar; törene sahne 
olacak ıpor alanına küme 
kilme akın etmeye başlamış
lar, direr tar.aftan meınur

lar ( Ordu ) namına asker

lik ıujibe1ine giderek tebrik 
merasimini ifa etmitlerdir 
Kalabahk bir halk kitleıi 

alana birikmit saat bulunu. 
yordu, 10,30 da, bandonQD 

çaldığı istiklal marşı ile tam 
sahanın ortasına dikili duran 

direiie yavaı yavat çekilen 
şanlı bayrajiımızla nıeraıiın 

başlamıt ve düzeali bir ıe· 
kilde yerlerini alımı buluaan 

halk, memurlar, sporcular 
ye yeni organize edilmiş 

gençlik; yeknesak kıyafetle· 
rile o dakikada canlı birer 
tablo manıaraıı arzediyor· 
lardı. 

Milli marş bittikten ıonra 
fağbe reiıi yarbay Hüınil 
Dinç tarafından yeni beden 

terbiyeıi nizamnamesi aıuci· 
hince mükellefiyet çağına 
girmiı gençlere laitabe11 ; 
bir nutuk irad eylemif, bü
tün bu gençliğe ayni zaman· 
da And içme meraıimi ifa 
ettirmittir. 

Bunu müteakip kürsiye 
gelen Cemal Göktan; bu 
büyük günün mana 'e ehem· 
~iyetini tebaruz ettiren bir 
lıitabede bulunmuı Te sürek· 
li alkıılardan sora küraiye 

gelen Jandarma komutan 
Tekili llıt teğmen Raaim 
Günhan'ın ayni mevzudaki 
söylevi bunu takip etmiştir. 

Bundan ıora reımi geçit 
başlamıı, biıikletciler, fıtbol · 
cular, denizciler ve beden 

terbiyesi mükellefiyetine ta· 
bi olan gençler; büyükleri 
önünden usta birer asker 
gibi. muntazam adımlarla 

. I r V" bu vazifelerini 
geçıyor a . b" 

. bu gr çlerı ır 
jfa etın•• • 
,. ...... koşuya, hır kıımı de· 

nize, bir kısmı da manga 
manga yürüyüşe hazırlanarak 
spor hareketleri yapmış· 

!ardır, 

30 Ajzuıtoı borada çok 
heyecanlı geçmiştir • 

Kemal Onur 

80.f'&ıl -F;,.,,ı 4 lu.rrış 

••• \ fl6n utırı 5 ltııra 
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--; FıN;;~ ... ~fü;o;~ .. ';--'t:;:\ A 

1 ~~Ti • / ~ı:)~ sın aa~t e .. : 
/tıfe1re/er 1a talcrar tekrar r•ya 

1b:~:1,-;;:1 nelerin ro\u ve b_uguku 
b11zan Jl-12 t1111esl demet çlk '-.J. 
b I "' . lltl_Ta üzüm sll I/ ıek//'"" d m 
f~k~~~~ ·~yef~o.·~ ÇO/r k11/tn /rabu!Ju Jçr/şftıdf blı u r u u 

• raruJf• e) dl§i uzur k•rp~I~ lıerJ.ndJ 

G-
CiHi: 

••lrar 
ıı:. Fualya 
Nobat 
llar•i-lı: 
Kuru Üd• 
Sadıyatı 
K•r• Ot 
s .... 

--·- -----. -
Jılilı:tan: 

Kile 

, 

•• ııa•••m: ııı. ıe".i11ot: 
...... li 
Ura 

• . ' . 
Ekoilt1111ia. 
ın'i 

86.000 12760 956 75 Kapolı zor! 
85.000 H87!1 1115 65 Kıpalı Hrl 
22.000 asoıı 247 so ,..,,ı. •kont 
ao.ooo 5600 210 00 ... ,.1r; elcailt. 
10 000 2500 1117 50 A9ılı: ıkıilt. 
10.000 .aseoo 2475 oo Kıı.,11ı ... ı 

220 000 11000 J'l5 00 Kapılı zad 
150 000 6080 450 00 Kıpah urf 

Askeri satıealma komıiyonundan: 

Ekıiltm• , .. 
10-9-940 
10-9-940 
10-9-940 
11-9-940 
11-9-940 
l\-ll-940 
12-9-940 
12-9-940 

Tar ·i&ler!; 
Hat 

11 
ıs 
111 
11 
10 
15 
11 
15 

e111111mda liri 1ıı1!1urtı'1ktan (iç) il"''"' oıJııtı hı/d/vo· - Geçe11 ı•gıJart J-•7.,- "'1111 bııl•1tt111 ••lıtclif lıufU· 
/ardan T•lnJ$ bır tanaı/ •nelik ç•klrdt1k ,1,,,.,.

011 
-,;~ol· it. lif b "l ı-rJ• •ı • ı •ir•at •••iıelleri teılcil 

maktadır. r11/caf nadite(J ilci ,,.,murt11 ,q /nki111f eı•mr. "- tı o ,. ,.rtl•rt/1111 dmelct.Jlr. B. HbttplerJen 
( lrarde

1 
fıf1dıdı ) ıllıll1 ""~~İti ııiraat ••· tiol•ııdır H msmlelcdin zl· 

2 - Trobao• rarılzeauna Eyl61-140 don .lğHloa - 941 HHhl kodor ihtiyHİ İfİft •İDi .. 
111iltt1rl1rı yukarıdı y1aılı yiyeeek Ya , •• maddeleri bizalorı•cla rilıteril•ıı rh ve 111tlercle eklilt
••ye lı:oıulHaktır. 

Çakfrde.k kafıuğu /1•,td /IK/fAe gôre flJYIJt/aJr uzu.. Joleıı :::1callon1,,11 ı•lı•l•· ra•t idilısl.l merlcoluintlı 
ca; badeıf' bıçi111leri,,d• .olur. Olgunlaşm• ltmanuıda be· lılrııl::; lıutlud içl1tı al,,.11 1ı kenii lcakiılı:t ihtiyaç/.,,,.. 

- 2 Tahmiıı bad .. lleri ve ilk t•'•i11tları bizoluracla yuılulır, 
- S Ekıiltmeleri Erziaeandı 11tıaalamı komiıyonandı yopıla.ıktır. 

'11z 11e s11rımfffak. (T1 11d11~n larmızı( 0/ıll c '"!. .J .L ,,./can tl•illtilr. Zira elen- te••fuk eden agrı •JTI birer 
- 4 F.Y11f n ı•rtHme euaları kolorcluauıı tekmil karaizeılırıaıla moveattur. 

esm . . k ı. L e11.rr1e" z11r1 1 6 ekserif~ d /r l!!tımtlfll • Kl/Jl/i i.,bisal u/ı 'IYllf _ .d··
1
· r ı• •ııt ••11tt1lt1r kalla1t•1t ılraat makinıltrl urlsi lı• · 

- 5 lıtokllleria lnyin edilH 111tlerde lromiayeada bulunmıları n kapalı zari ilo yapılacık ekail\. 

Bu çek'' e zarı e:tasıntlı fındılc /nk/Saf L< •• ,..eo te r · 11/•lı lılıt,,.elerla fozla ,ı,. sıila ıılmiş balanmolctatiır. 
ce11 g•rbolan sün,qer ;i/ıi bir tJesıcdir. Çektde!}ln yan ıılliıjı bir ırrı/11 "' , • , ı r Koratleniı · in fındık lıtihsıil 

••lerde teklif moktuplorınıa elc•illme uotindea bir Hat evvel komiıyena verilmHİ lhı•dır. 2 - 4 

ıartıfında kaideden bc11 doAru :1eyreden bir qöbelc ipi alorak beıı 6iiıiilı ılftlllclır• 6ölı.sinJ11 haınsf birtakım 
(.,.,61Jel snur) (IYo. J.ı ıark•-'ı' 'ı'r. Bu ''P b "andu-z bazan •I baretle ı l f J le le le ı•• d ı '' ~u. ı, 1• .. "'il l111tılon malı· ın•ı ırma m111 İ1teleri "• 
.JofJfU an. d. oAru•ı çekı'rde"ln t•pesı'n• vtanır. B •ıan da ••lif tek11i' t ' 1 t J U' ~· il ~ ~ u 1 '< 'Ollıılalarıı CO rasf • I SO 1n1n megaana ftılmfı 
JJe/ezom h!f lıll(/a eğrllmış ôlara/c 9ıtler. 1ı/IJ1lr. B. lıjgük iılımılerin olman "' Jtjer taraftan 

Fmdıf( flley11ası. muhtelif tf'ıntakı/ard• de4fşmek ılı•''.lıinf 6 f g i k arazi •• AJarı• p•mak sdhuında wa
;ızere lfğuııo1 5 den Ey/aı ,,ıhayeline kadar olgunlaıır. F;ftlık ••hilıl1rl tlı dıı'1llt ıi' milcgaıJ• lıir p•mulc ı1• 
Olmamıı /l/f!!yralar zuruftan kolayca a(rılamaz. No 8.d) ~ıftlllclırt lııkil ıdtır orta l11tm11 ındüstrisinia lıul•n· 

CORYLOS TUBOLOSA da oldu4u gibi yeıfl örtiJ ,4rı11tio/a'ı11 E le. lı' J ması banan lıi bir misdlitlir 
( zurufı J ı ıı• ıra•. c•· 7 • 

d 
I boru vey• ii:ttl11ane şeklintlt1 lıe blJ taktirde fın· ,ıolıa•, r,,,_ 'ti E Liraatdtı m•lcinı bir İl• 

lk L l ICJO G •tı f I t/h •l t { . ' ' 
d. 11emale :1eldikten sonra diJımez Fakat neticede yan· lıÖ ı•ıl11ı1, lı k t d-/ ' vası ası o Jaıa ıçı1t 

a t~ı~kkül eden bir çatlak veyah~t dipte dodan tulani al•"•'· sı 11 
ua u ledorilc ıdiüctıle maki11ı!leri1t 

reya ırzanl yarıklardan fl!!dricen dü3er. l Bıı~a· '- / 1 '- • lntilı•lıı11da lçint/11 b•l•n•n 
.. ~ aıcs "' • ara" 1'•· . 1 le F1ndığ111 11ltt11 gôrdıi/ümO:ı dider kısımlarından ar· 1if •lra,19 l , lı l •ır111 '1tı e onomik ıartları1t 

r." , apı 1111 •iT ma • • • ıi J i l 
' Yapıda 11e rekte olan kısmın• kalkan sathı denir. Frn- Jı aa1411 1 

, . le b. on na• nce ınmui ıer11/c/i. 
d.lk b I I k 

ı / ( L ., ı•r aaıını ır tiir Eı· ıır 11ard•n 6"- ı' 1 
u kıs~ y e emaıe gellnc~y• k.ad11r yeıi 6rt~ zır '""'"" '•~ıik kö• iıl•tmel•rln · uz ger e. 

ruf) nün brraz lra/1nl111,,,ış kısmı ıle rabıtalrdır. Zuruf ti• '"•1/qJ I ~ J • ·ıJı 1 , rindtı *•llanılmogan birta. 
d, 

•ı ı a• aeıı 11 r I•• kım zlr•ııt maı.ı·n·l·rlnıı ra•t 
Ustükten sonra bu satıh Dzerinde gôrd~jümiJz yük11e• lırı "••lıtti 1 1 z' i " · · " 

/işfer, kabarınf1/11r fındıki• feşfl ôrtiJ (zuruf arasında gı• lıaıit tı ,.nı_ ftll Clll :, •tra ftı/ittirll• bunun /ıa/cig/r.i H 
d;> . , d ı ıtı11ıcemmıı u ı o• 6c6inl, t e ti Jı i k 11tlilmıtlen 

u mübadelesini yapan evıyeıeri• koptuJu mahıl/er fr. "'""'''ıl le J . ı . " ,o «tı a gan ıa- m•kİ•• tetlarilı edilmıslnJe 
Meyır11 teşekkül ettılc'en sonra kemlle gellnc•Y6 n• Yır l lı ı l h•l•raz. 

kadar bazan çok dôkülür. Hatta bazı seneler priyodfsl Zır~ 0
1 
mıı t•l•n•r •r. 

t 
•D •ası a arı arasın· Muhitin zlret. öko1to-llc llan eye tabi olmayarak mey 11a çoJc f11zl11 teşekkül ettidi hal• d• ·~ 0 1 1 le • O 1 A '" 

de h ti/' d •'" ı ' '" ı r a • ve tekni/c ıa rtl11rı ıözönin• llsat z11man1na kadar adaçta hiç mey11a kalma ı ,.. o/, il .Ad E olınmatlan harlçıJen itllıdl Trlbzoıı ull7• bulı:ulı: ba · 
görülür. Fmdık ekseriya Haziranda dtJker. ÇiJnkü Harf· bölıııı Jtı -•:•- 'OtıA J fi ediiın vtııait yii:ıiindıtt lı•ri- lı:lmllııa•••: 
r11nda b · d . . I 8 h I iJt/ if, "•• ıoruru•. cıan41 Mnd••l1e f ;ı lı:tnııl•l'Jl.lt• ıııa-

• 1' enbıre lranspırasyon ço/a ır. u il tazf f 1ılı; lııırman maklntltıri ı:e alcan miil f suv et mıllıiffl hılleıladt• Sı~ır oQ;lu Mehmet 
hulu/fYe tesir ederek mey 11anın gıdasıı kal~asın11 sebeP "• '•harlı lıaf riJlal ,,.o/cine- tlir. Bundan baıka. amıle reis kerlmHI Seher lı.a••ıa tı-
olmıkta bôyfece meyYa sararıp düımektedır. f ltırf~t '- ll ıl . lı lJ O t 1 giindt1lilelerl 9iileselc ola11 bd· rarıadaa mnddeıle7h SDrmen• 

Fındıki b' d h · · d b' ıyıf1 A ıcu •n ı ıı a atı r a '" ır e asat mersımın en ıraz ~"' . '•ıl.o/a 'da •fak ift i d" . zi mahallerdı mııklna ili i· olo GölenH lı:OyUodea kltıblı 
11!}usto:t başlarına dökerlır. içi daha iyi teıekkul ettfle •ı~ . 1 ç 0 

d•reli o/Jaju lıald 64 o~ıu All .ıe7lılae mnddealeyb 
mesine rağmen ıuruf sararır: (haşlanır) dökalar. Bufl6 ~•I •• •ıaçta." gapıl•ıı ıartlar altında in .. :kuv•=~ ıaulı:ıdııl••• ıncl iken 10 EJ· 
da sebep birdeııbire 11ukv11 gelen transpirasyon faz/ılı~ it rıgal •lıtlff~ılı ~ş görme• ti aca• '011 m11bzul o/Juja itli 1336 tarllı:lode lı:Hplslal ta-
gösterilebilir. Hatta bu erlcen dökülmı ylıünden bir ço... to'/ftılııır. Mah.tellf •lralt - Sonu <Jar - lakı selue ile tatlılı: .,. yedine 

ı• l•ltrinin intık•l ıalı•l• mukOr tarlbtea tdaknaıae ver· 
lcim:teler fındı4ın olnunla•tı-'ını sanarl!k hasat yapf11 ..... ,,._. . " ,------------1 

• " 1" ,,.- ""' /, ı!lı t Zayi Şah d t me:ıılşHdt •Dfuıea elyevm zn· 
tadır. Bu yüzden fıııdık buruşuk 11e kiJ,iJk içi/ oJ#' l/ıJ• 11 11•; ~•r a ıı• e • a • name el aabılı:ı Ali aaaına ka,-ıtlı -a-
taaır. (11) 6•mlı 1ar,..l•"" crna hatl• · Trabıou Kııı orta olı:ıı ladan ta ld 20 9 laııtlu~aııtlı• meakOr lı:ıydla 

FındıtJın 11akitslz dôkiJlme:tlne bir Amil de h11s . '' d•ir11o fÖH ~arpar. Zir• 1 •t•• - -'28 tarih lS-S talak ıebehlJI• lbtılı bıltkında 
/ardır. Bunlardan ın mOhlml~rl k•r•muk hastalr'I t"e 6ıitin lııı •arig:.uigonan uaı No Şabıdet••••:rl k•:JJP altla. -oku bulaa dan ıııerl•• mil .. · 

B I 
" u u 

11 -· b YHlıl•I alacaııadaa bllk· • • 
lfllf!Y NUS NUCUM lturdudur. iki •ulııl; i• it "' iktisotil mll JOktıır. del•!• •lcatııadı Ye •ftıid•I· 

Orta Ticaret okulundan : 
1 - Ole.lan birinci sınıfına girm,Jr. istiyef! Kız 'Ve 

Erlt.•lc talelıııJ,n aşağıdaki '1esikalar aram• : 
a} Jllcolcul şahadetnamesi. 
b) Hü11Jiy't cüzdnnı. 
c) Çiç11k aşısı ilmülıaberl. 
d) Sılıh11t raporu. 
f) 4 5X6 ebadında 6 adet 'Vesika fotoğrafı. .. 
2 - Orta okulların aynı sınıfında lKl YIL UST 

ÜSTE S/Nlr TA KALANLAR kabal olunma•. 
3 - Dijır sın , flara meslekr dtrsttn imtihan 'Otır· 

mıılı şartiglt taleb11 alınır. 
Kayıtlara 20 Ağu,toı 940 tarihinde başlan•calc Ey-

141 9-10 ıonantı kadt1r de'Vam edilacektir . 
Çekirdek llDtün fı•dık nevilerinde yenflfr. 1'11 ın l•rt/ara "'•vasi ol•rak Joj· M~dlbı Muratbaa ale:pblıı lk•••tıtahınıa mt9bull-

tane büyük. bilh•s•a zengl,, fılka ihtilla eier. a11rı11',1) yetin• bla ... dn.u, ... ıt•:r·b H 1 k" ı k d ı arasında uçta küçük ruşe1lm (embriyo)bulunur.(rl/<0:lar Eıb·ıse eksı'ltmesı' kararı Jlltt• ll• ııa. ·•11
•
1
1

1 esap 1 ıra 1 o a ar f. I o belde gılatdlQl••H ıtlJ• bııı•• 
Fındısjın !ntaıı HYPOQ!iEISCH dır. Yani I hl· carl tahkikat.,. ••-•lı:••• ııe· Stmtrcil~r ayvıııil sokajıntl• dö.1<üm h rınt karşısınd• 

lntaş esnasında ya doğrud.ıa dodruya ve dolrevl JJl~•tlık BeşikaOıQ köy EnatiU!ıQ Ye Eğitmen kursu tletıln• ıı11u.. ıaUdılel:peala ! /vo 1 y !ıtır iı /çın otarmaga garagiıli "Oe cemiyetler için 
re/cet yapar11/t yukarı dotJru yükselmek lste1en {. Ye talakH•• ılrlıdelı:l oıbltltrlo çolc elveriıli içindıt aaga htıldsı fle 6alko11ları .fit nezaret-
lcabutJu içerisinde olmak üzere toprak altın•a k•'~;gan modorll~Oaden: T&f•lı•• blııaea lrac H bıdell•· ı l1ri ftelcalô.tledir talipleri• semerclltrdı gönrü Ilga• sabıra 
yalnlz P!umula denen küçült yapralccık genç bir 1 

1 
1 - 6ııilcıluzi1 Elll••rı ııtı,tlrme k•r•• namzet· ı tim• tahlif oluna• tııbat meıı· m•r•ea•t etRıelerl ildn o/anar No 20 

teşkil etmek iJzere yukarı rükselir. (/'fo : il a. ... c) trine goptırılacck olan oıoıjıd• trılfreıl•tı 110111/ı melba· bıueııla eın111 mııllıeerette lı-

FINDI;ı.IN POMOLljlSl •• , 31-8-940 tarilıinJen itibaren 15tılA ırüddttltı açık 1 tınbuldı lı:QçOlı: Mıııtnf•P•tıdı su·· t Yog"" urt eksiltmesi 
\J •kılltmıgı /copalm•ıtar. l kocaıı7la birlikte aalı:la oldoğa 

1041., c· . . 'P' h•a•d• 1•1ıdıaerııe ıııuııaau A k · ..ı t ı K · dan · FrndıtJın cln:t re çeşitlerini muhtelif Pof110 elll· ı•ll Mılctarı M.lıamm111t /l11tı ı at•rı Tt,,,in•I etmeleri DHrlae HTCI Allolo s erı ~~a ına ma omısyonun · 
muhtelif şekilde ayırrşlarla 11ıralamışludır. Fındık (Hl<E. L. K. L. K. l. K. 1 meı-are1I 133'4 aeııeal a mar. Trabzo . ., hıutanesi için ( 6000) kilo ıiit ile ( 

6
000) 

/11ri ve fındık ziraatı isimli eserinde FR!lf'IZ GOtS -'•r•L H•ricl 
8
;6/., ı52talum 1-4 .50 2li4 oo 163 JO tıada tatlık e7ladltl •• yedine kilo gojardun açık rk siltmesi !J-9-940 Ptrıembıı ıunü 

d 
ı. ı0" ~.- 1986 t !hl d bil b t ı ıı: sa•t ( 16) da lcaledt satın olma Komisyonunda yapıla· 

bütün i/er pomolo<}ların tasnii/erini de tetki,. onu 2 - f:artnomelır 1ı,, ıfn Tralı:ıon M1111,lf - J- • " ar a 9 
• •r• • • 

0
•· 1 f1 I" • . '>'' f •u .. ıır 111• •erdltlal ırada '1'11 beyaa n ı;9/ctır. Sütün muhammen bedeli ( 600 ) lira olı.p ilk ltı· 

ortaya altılı tasnif bizce de uygun gtJrO!düdün11e ızı uğa dair1sı1ttl• flf! /Jışilctlüzü lcog E1tstltıiıiJndıı görülebilir. me1bwrede lodelmubalı:em• 11• minatı (45) liradır. Yojardun nıahammen bedli 600 lira 
alıyoruz. Yalnrz bu tasnifi vermeden e11e/ fındık/ıJrıllfOnen 3 E·ı_ tlt 16 9 940 tarilıl l J-.ıj)ş - 1eı •e - - ,.. rast 01011 lalı:ııı 1334 1eoeıl 3 Martıad• olııp ille teminatı 45 liradır. Şartnamesi h•r fÜll komiıgon .. 

" "' • • r ., 11 ,.. ;, a• ır' • • ıga u• re- Tll o u up •Ja 71 ı mı •• ,öri.l~bilir. Taliplerin eksiltme gün '111 ıaatında omisyon cln11 ve çe•ltlerial ayırmakta yarliımcı olaca"ını ". rrıl P11:1.• t l gıJ ii t n 30 J "•/cfılcebı'r lJ l d' J ı k b ı ıı: ~ı ıı: ı ıı: n le 
rek fındığrn pomolojik olarak cins re çaşltleri11Jf1 rad •inde topla11•calc ekslltmtı koırıisgo11lıl11 Y•pıloealctır. re 13'6 aHeıl yedlndeıı talak· J "'-4 

d 
ı d kk k ı ,_,. JJU 1 lı ,. h tl•l aa bıılunrııııları. .r-masın a neıere i at etme ı~zlm qeıui4inl 4 - llao•klcat t•ml1t11I ml tarı lıla.sınca ı4st1rl/. ııa•• alıılı,.ı111 oyaa ıar• ' • 1--;;.:.~===:..:.:..--------------

merıubıhsetmeyi faydalı •uıı1uk. .. t- ,,.,,u,. tarını t.1.ıı:. tuhlb .ıu21ad•• ·ııa .... ç Eks"ıltmesı· 
1 

/tıf ti ur uı .,. fll ıuretl• blakı• aubotaaa 
- eyvenin üstOnü örten zurufun mıyrl 6rtDp S - Jstelıllltr ticaret oda11neıı lcagıtlı oldııl••• meıbıırHI• 3 Mart 13114 tarı. 

tarzı ; aıık .,eya kapalr oldugu, mey11afı tamamfjll ıiolr lıtltıı u,, •• •decılclerılir. ht••• aod•••l•Jh Aliden ır;a. Vilayet Daimi Encüma•inden : 
örtmıdi4t kaçlı oldu{}u . . . 

1 
6 - fıtılıllltır 2410 J1t1nıaralı lı:•nıınıın 1' lııcl tıllaka oldutoH n •Hıelfl Ha.tonı•t"n 9-10 yılı ilıtiıtıeı olatt ( 76) lc~lem ilieıtr 

2 - Jtfıyrenl11 bü1DkliJ{}iJ. uzunluğa. ge,,lıli/I· ~ce ıtıadJ.,ı •lıkl•ına gört mıı•alclcat te•inat malılııızları mııb•k••Hlm aUdtale7bdea m•lıomm•n bıriıli ( 1846) lira ( 58 j karııı ıtnriıııltın 
/iği. uca ı/04ru naııl ıılhayetl• nqis}I. krrılma lc11bf/lt•

1
; "• lfttılctııplarıPıı elcsiltıneg11 lıaılamat11111 lıfr ıaal 19111/lııı alıaaaaıH t••Yl•I lı:ı~ll olaılı. 15 ıi11 lftitlJet/11 ılcsiltmıjt lc111tal••ıtar. Mav•lckat te·; 

J - /fabuAun ince 1111ya kalıı:ı yapı!ışlı olup o •· lc•ıi•r t•ıi•rllc tdotıttk •• tılııillme •••tlaria lco•iaıo•• li· GHr• ~t-l-9't tarihi••• ita. ..inalı ( 140) lira ( 01) k11raıt•r. 13-9-940 Tt1rilıin• 
11111sı, üzerladılcl çlztrl!erla iaAı/ı~ı. rar nrllalı ol••tla tıb• lı:araı C ii 15 J ili t k J, t l • 1" .. ra11, etÜeelclırıllr. 1--1 tarlbl llt8'H ltlbarH ••btf ı•t•tt um• ı•n H•t atı " J' 111• amın • op •· 

4 - /(afken bD1ükliJğıJ. /cOçüklütJO .,e ııkl/. k ş•k -· ııD• lçla•• ltmflıl 'n• debi· ,,1111alc ola• ılaimt encıimıı11ıle ih•lesi y11pılacaktır. istek-
' - ı,. lçla blyDklıJgO, arzani ra tulani ol•'' . . Vazı masası yaptırılacak lıeetı •a•YJ'•• ı•• 11urıad• /ileri• na••alck•t lemiıtatlaril• me.lcı1r ı•n ve ... ıt. tın· 

/i, lızzıtl · · En le•ylıl ılın olnamıdılı takıilr· eıim••• maraııaatlorı. 1 - 4 
6 - için üstDn•elci ierlnl• lnce/141. kalınlr!}ı fe rengi.. Belediye clmeninden: •• bu baptılı:I lltılı:•D• lktlaabı 1---------------------
7 - Bu üll zarın ilıtDndeki Jruş11!}1• çıkıı ,,,ıı nı. Dalrt ,,,,. 11asarlıkla bir Y••ı m .... , gaptırılaca. lı:atlyet ıdeo•ll tebllt mık•· Pr'ını'ç Artırması 

reya sola kıvrrk olması 11eya düz gltmı:tf , . fı1tc•• t•liplerin S•li o• Cıııtıe fdıtlttrl ... t 15 dtı enc4- mı .. kaim elmalı: GHre ea1et• 
8 - /fğacr . aıaç reya çalı olup olmadığı. totflıı;ı1r. •en• .. ıractı•tl•rı lldn o/anar. il• 

111111 elıı•ıır. Askeri Satınalma Koautanlıtındaa : 
larr, yapraklarının irtiklz ıekli, zenebla uzunl•A"' k/111• Telefon alınacak Zayi Şabadetn••• Trabzo1t G11r1tizonıı ihtig•cı için Kor •••alı tl•lıilltı· 
lığı, kurs11n şekli ve nasıl nlhayetlendidf y1pf1l arııı 916 yılı•d• Trab:ı:oa Llıeıl•· ılı on iki bin kilo Pirinç pa•.,/ılılo salın •lırıaHklır. 
rengi. tüylü olup olmaması. çiçeJc açmaları, o/gıl- aşın, Belediye Eacfimeninden: ' d•• almıt oldalııııı OıbıdetH· Talip ola1tların 3 Eylıil 94Q Salı ,ün4 sallt 1111 tl6rttı 
zamanl11rı . Dalr1!Jı l•su•a ol.,. 61r tılefon, Pıuarlıkla 111iibaıoa meıııl HJI e:pledlm· Yeıılılnl Erıincaıı Satııı Alm11 k11111isgu11ıı11a mıır•ca•tl•rı illtı 

., ı. (muhit ) J 
/ 

J ı· l ı ~ alaeığımdaıa eıldılaln lltllı:•D 
, - lfğacın ve mıyrenln (j,,ofojlk ıartları e ecıl tı111/i1t111ın t• ıp er n ~•ll •• Cama fdnltri saol 15 dff l .!o~lr.ı~n~a~r:... --------------------

' 

yolı:l•~ 
uym11 derecesi, yaşama müddeti. . . ıncdıne1111 miracaal arı lll1t ol•1t•r. ıııımtn AJillıı 
1 İaci sınıf : Orman fındıtı - adi yabani fı d\~ -----G:::_o_y_r_ım_e_n..;_k:.:.;u..;_l_a_ç_ık_a_r_t_ır_m_a~t-e_m_d_id-i~~~:!!!.-f 

CORYLUS AYELLANA L. .. ........ , 
/'1eyre orta bQyülclükte veya kO~ük. ru~arlak Vefa l--K"".'""ID":'li':"k;:,a=:.._-

UZUnc11 ; 1t..ı1can dl~er ne11flere ııazaran kDçok. Kabuk lılı:eadar paı• 

Ciaai IC. N. .. "· M:aloı•m11 B 

Hını 7-.10 428 150 00 ço .. ı.ı.çı ...... _ 
Qoll otla lcalın ve düz. Y•knasak renkte cl~glfl deAll· Çtkiritk Enalı 

derıoı kalın. Kuş•k dıJz. 1eşfl kabuk (zuruf) flı:i '•yı Oç DEFTERDARLIKTAN : 
HHo'P .. lklı:b !il 

Tallt-.•\ ~•,,'4.n\ ••faza 6- 1 
29l 180 00 
42 1080 00 

r1Ttma,1ı. Çan bir:lminde. olg11nl11şınca geri kırrılır. 

19.3.J gılınJo f••Jıklarda bıı hal gllııoı gaknı.aıı, fıaJla,. 
ması fadasıglo göriilrnllıtür ... 

- Sona v.r -

Yakarıda oiaı ye ovıafı yaı:ılı ı•Jr••••kallerin açık al't 
h 

dl 1 d 'b 1 1 . 21 8 n u.ıo aareUI• yapılH Ht14lorı ırtıatı.da 
ıaDli:iyellerlH talip n ar otıaa !I ı aa ~ ı e arı - -.40 larllıindo• ttlbar•• •• ırh mlddatle ... ı.ıaııtır. 

S.tıf 6-9-940 tatiblae m8Hli•f ,.rıaıaı.e ıtıt '""' 1• do •apıl• ~ · "-ıı 1 ı. ·ı b' l'L , ttı,.ıuaD "• p a •• rıa J••af 
LA-d yQadı 7 S mı.vaklı:at toıırlıııtları • ır ı .. de delterdırlılı. IJıalı:•IQıao 1 ti lll 1 meı-.VI • , , • raaaa an o • •Dar. 

J 

Üç aylık maaşlar 
t- Nu111aradıa 100 Kumaraya kadar S •:rlO.l 040 Pertaube ıtl•' 
101 Nomarıdaa 200 ,. ,. 6 ., '40 Cuma ·• 
201 K umır•d•• ııoo ., ., 7 .. 940 Cuaırteıi •• 
501 lhaaradaıı 450 ,, ,. 8 ,. ll.fO Paz•rleKI 1 ,. 
4.51 Nomuıdon 800 .. ., 9 ,, '40 Ba ı 

Muhaıebe Mnderlnğınde• : .. 1.ı•11 l dl)'• .. ,.,.-
MtılekoldlD itım araaıllla tç aylık ıııutları••" 

1 1 ... ,_ • 
Jnlı:arıda derç ıdllmtetlr . le bu andut ııarfın•• •• ,.,,. • ~ 
caatları uan oluaar, 


