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Yozgat mıntakasındaki 
zelzele münasebetile 

Hasat işlerinin süratle başarılması 
için hükumet gerekli tedbirler aldı .. 
l lfnkar11 2 ( il. il. ) - Yozgattaki zelzele dolayıs!· 
e_ hasat işlerloin suratı ve başMılması hususunda hu
kuınet icabeden tetbirleri almıştır. Yozgatta evvelce gön· 
deri/miş olan orak harman makinelerinden lüzumu ka
dar derhal likdağ madeni zelzele mınrakasına tahsis 
kdilmişt/r. İhtiyaten ayrıca müteaddit orak makinesi fln· 

liradan 'Yozgada göoderilmektedir. 
• '1asad ve harman işlerini tanzim ve idare etmek 
U~erc Ziraat Vekaleti iki ziraat mütehassısını Yozgada 
9 . ndermıŞtir. Bunlardan mada kızilay derhal ikiyüz beş 
cıft hay•anı mübayaa edip bu mıntıkaya göndereceklerdir. 

Ziraat Vekili tetkikte 
talıy Finkara 2 ( f{ il. ) - Ziraat Ve~ili Ko:ı~.ıdın Kü 
ll•z· aya gelmiştir. Bilhassa harman makrnelerının çalışma 

w 1YfW · . 
~etkik ede~c~e=k~t'-~~~~~~ 

Şark vilayetlerimize 
askeri sevkiyafta 

bulunduğumuz yalan 
•:sk _!inkara 2 ( fi. fi. ) - Türkiye şark vilayetlerine 
bi .erı sevkiyatta bulunduğu kakkında bir ecnebi muha· 

rtn 1 t · d Yol s anbuldan vermiş olduğu ve bazı a1ans ve ra · 
arın n k -ıı· · Oldu. eşrettiği haberlerin asıl ve esastan u wen arı 

F·;~~;; ·i~~·.,s;ı~i"kada 
okutulan talebelerimiz 

yurda alınacak 
,,,;nlı:are 1 (a. a.) _ Fransa "' lilelıilcoıtie, .hiilcümetl• 
lıeıa~ ,,e hıısa,f müeueseler tarafından ol•tıılan "' lcıntli 
'•lı: ltırına oku!lan 6ütin t•lebenin yurtla alınmolarınııt 

":ıır •ttlji nıearif wt!kaletlnılım bilılirilmelctetlir. 

t hlerikodan 
· l"lgiltereye 

0 YYareler 
Önderi idi 1 
~Jlfcara 2 ( A. A. ) 
... '11 ·1c rıtı erı a mamulatı boın-

rilt "'•n taggorelerinin in
. ı/, erey,,_ 11ola çıktıjı lontl

•n bildirmektedir A . 
i 

rıterilca Genel Kurmay 
1 •I ırı ı· b ec 11 ütçe lconıisgo. 
nılr • 

•illı geptıjı beıannatta 
'er/ı l muhafız kıtalarının 

a seferber eılilmeıiıti 
e nıecbıııri ••lcerlilc t ı · 
ıriıt · • tm-

ın zararet his •d·ı 
"'kaı d h ı en a e e miıctı h . 
kibirler oldujunu hlltli ~ıa 
'r. r .. ı,. 

Amerika batı 
tılıte flalıil garı lcıir-
llİ t 111•mlelcttler 1 tsıtoı ol le -
111 mo ıuere tdı. 

rııcmfcleııtler 
hzi11 ı i/ı • toıggoıre 
r / ro.cını 
'· "llllte men el11tiş-
llca inıa '• d"•••bına A111e-

e llırıelet 111!/tırıılerin m h 1 olan 
840 n111 · a tılif tipte 

ınşııatı 11 a.,, 6ııtanda • ın hit11ttlc 
•n bi/t1ir1ttelc!~~:. londra-

HQVQd,.. -
d "'ve 
01"\iı:d~ 

.... ~orebeı 
• 

1 Ct pheieN,,. .-1. li. 1 
ıı.; o.\iyetl'ri de'l>a.J,ı, ha-
"'"te~ı ı l 
'-l "'' · p at asın ela 
"' •naıı 1.:. "'' 

( "M bir in ~[1• -"'."'"" 
rı z tıca ' n I . re 

"'op ırı m•lı•r•'• 
hoıar11 •iraga
'.ondrad, 11 J.u-

Balkanlarda 

Faaliyetler 1 · 
/inkara 2 ( fi. fi. ) -

11/man ajansı Bükreşte iyi 

malumat alan mahfillerden 

öğrendiğine nazaran Romen 

Macar ltonfransmm topla

nacağı haberini Talanlamak
tadır. Diğer taraftan Sof

rada verdiği bir haberde de 

Romanyanın Bulgaristan 
elçisi tayyare ile Sofy11ya 

gelmiş ve Bulgar Başvekili 
ile hariciye nazırı tarafmdan 

kabul edilmiştir. Dobrice 

meselesi hakkında görüş

lüğü zan edilmektedir. 
----......,.___ 

ltalya petrolu teTkif 

edildi 
fl•ltara 2 ( A. A. ) 
ln6ilialcr Alctle•laJe /. 

tel11a• lcuwf1ell•ri1tin •••le 
etmclctc olaıt 310 ton pet

rel cıe 300 tcın malci11e !la

gatını lıamil bir Yııno.ıt 

'Oapuranu le•lcif ıtıniılırtlir. 

İtalya 
Süv yş 
uı r\.111 , • 

Ano.., .. 1 (• D h'l 
•.) - • 1 

lı' •ref fOZettet. /t••• 
ar• -·n 1 

B''"'••i11.len s.ıar• ll•-
mıa lıewıın t•m•lfltn İnlutt• 
ıtlr11mış o/an Si.,•ı /(11111/ı 
m•n•lcelatının Iİlftı/i ılı11ıl· 
'"'it ırırette artmakta 9/fijll 
•ıra gazt11alcıaJ1,. 

Bü~rcşte _ _....,, 

/ 
J 

Sovyetlerin 
harici siyaseti: 

Parti müfettişimız · \ 

Molotof un 
Beyanatı 

Aakara 1 ( A. A. ) 
SofJgetltr birliji g ıi k s t lı: 
şurası dün moslcofJ•ıl• top. 
lonmııtır. Haricige lcomseri 
nıolotof htırici sigaıet halc
kında bir nutalı sö9lemi1,lr. 
Molotof sofJgetluin bltiin 
Je.,/~tlerl• olan münasebet. 
lerini iıtalı ederle.,.. Türkiye 
olan mıi11asebetlcrimiıtde uas 
lı hiç bir tereddul fJakua gel
nıemlşdi[. demiştir. 

geldi 

Prrti Müfettişimiz Sadettin Uru 

Almanlar Birkaç haftadanberi Or-

B du ve Giresunda tetkik ve 
eyenname teftişlerde bulunan parti 

Atmışlar müfettişimiz lstanbul me
busu muhterem Sadettin 

fllınan t11gyareleri i l le /'kt d-n Uraz refika/arife bir ı e u 
deç11 0/11,ak ingiltue üzerine h · i 1 ' sabah Giresundan şe nm · beya11nameler atmışlardır. O 

ze gelmiş ve Valimiz sm~n 

İngiliz tayyareleri Sabri lldal, mebuslanmızdan 
Faik llhmet Barutçu. parti. 

yeniden bir Çok belediye ve Halkevi reisleri, 

b d daire ve teşekkül reisleri. 
bom ar ıman tanıdık dost ve tüccar ve 

Yaptılar 1, gazeteciler tar11fından kar-
şılanmıştır 

Ankara 2 ( a. o. ) Dün öğleden sonra Va 
lnıiliz taggareleri Alman- /imiz Osman Sabri '.}dalla 

ya ve Almı:n "" Holanda partide bir müddet go'L1şen 
sahilleri açılelarınd• nakligat. Sadettin Uraz bazı zivtıre'.· 
gapaıt ıemilere fJe Honoeer 1 lenn kabulünü müfe4kıp 
clworındaki petrol laıfİ!J• müfettişlik dairesinde meş
h•nelerine muhtelif tayyare gul olmuştur. 

meg,anlarına hacamlrırda T. Nücumi Göksel 
6ul•nmaşlardır. Londroıda M b 

1 
d B Te-

. . e us arımız an • 
selahıgettar mohfıller Lond-

1 
{'{- ·· · O .. k ı lstan 

d.. b •J T t me ucurr.ı o se 
ra "ı11 ıger . aırı. nıı ızl ~- bul tarikile l.'Vvelki qün 11n 
man 11rının tıeard ıeml ıırı- . . 
• '" P t /.J • h lele J Al kı· radan şehnmıze gelmiş e 1<a a ı ıııtı a ınaa - t' 
man ve ltıılgo.n nrşrigatını ır. J 
g11lenlamıılr.ta we ,;,. lıo.fta Bay Talat Kılıçoğ u 
iıindt lngiliıt li11tanl11rın11 Fındık tarım satış koo-
girip çıkaıı ticaret ıtmlltri peratifleri ik'nc/ müdürlü
t•n•jının takriben ilci mi/gen ğüne tayın edilen ticaret 
gıJi yiiz elli bin ten oldıı- vek41eti teşkilatlandırma 
iunu söglemekteılirler . Bürosu şeflerinden ve blr-

A ·L d d lik kontrolörlüğünde bulun· 
merı.:a a or u 

muş olan Bay Talat Kılıç. 
ve donanma 

5 Milyar dolar 
Ankara 2 ( .A. A. ) 
Amerika mlilne11iller 

111eclisi r•g• milrocoıat el· 

mekıi•in orJa 'fi• tion•n•• 
ga yepıloıcalc •ıurof loır 
ifin ıtır/ edilecek par• .,;lc
t•rını 4163.151.957 Jol11roı 
iblaj edm kena11a lt.ai•l 
etmiıtir. _..,.; ... 

Macar-Romen 
münasebeti • 
Macarlar ne diyor : 

Müzakereler 
hemen başla 
malı imiş 1 

oglu evvelki gün şehrimize 
gelerek birlik ve kooperatif 
teşkilatını teftişe ve vilaye· 
timiz makamatım ziyaret 
ve ticari. ve iktisadi meha
fi//e temasa başlamışlardır. 

Kooperatifci!tkfe ihtisas 
sahibi olduğu neşrettiği 
Broşörlerlle tanınan muma· 
ileyhin kooperatif iı ve te~

kilatında faydalı başanlırda 
bulunacağı şüphesizdir. 

Hükumetimizin bu teı 
ki/8'ın başma seçgin ve 
muktedir elemanları koy
ması bu teşkilata çok ehem 
miyet verdiğine bir delildir. 

Bay Baha T egio 
Evlenmek üzere bir aT 

izinle fstanbula gittiğini 
yazdıAımJZ F. T. S. K. birliği 
Trabzon işletmesinin değerli 
mümessili 8. Baha Teğin 

Ankara 1 ( a, a. ) - eşi ile lstanbuldan 11vdet 
M11car lıikimetlnin na- etmiş. vazifesine başlamıştır. 

ıırı eflıerı el•n ı••tl~ "•· Fiyat mQrakabe 
•ar Romen mi•alc•rellfinin L . 

on'•ı ,Ü,. ırarfın'• baıl•· .-omııyonu 
"'•ıııt• i11tiaer ediltliilt1i Şehrin hayati/e alakadar 
'iltll,mektedir. Akıl ulilee1lc pek mühim mesaisine de· 
aııloşmen111 mihi• mikı/11r· Yam eden fiyat mürakabe 
tla niifuo m•baJe/11tni fi•r- komisyonu eve/ki gün de 
piı ııtlec•ii•• ıimıli ••itele· Valimizin riyaseti altmda 
kek zöaü ile "•kıldıjınJ.,. toplanmış ve bazı kararl•r 
iı•td e~~- au.:• "e e aa'mr,-iılliffiye~ ·~lı le 
' "k ·ı . d • "t şına J \ dinamı , ı ~rı.ye. o~ru ~ aıe! e karar vermiıı ola,; 

\ 
bir Sosyete ıçın ılk odevdı,., Turk Cumhurıyeti 1liifu. 

. ·ni esaslı surette aydın~tmıya azmetmiftir. Bunu 
~ş1,0.ı;r ki 20 1Lı<.TEŞRli' PAZAR aı'inü ya I kn .. S d 6~ pı aca 
olan Genel ayımın a ııeınleketin bütün t k ·ı. 

Cumhurivet Halk partisi 
Vilayet idare heyeri reis 
fili RIZa Işılın riyaseti al
tında Çarşamba günü haf· 
talık mutad toplantısını 
Yapmış. parti ve H;:lkevleri 
işleri üzerinde qörüşülerek 
bazı kararlar ittihaz eyle
miştir. 

. 
Yomra Halkevi 

inşaatı noksan kafan 
Yomra Halkevi binasının 

ikmali için prati genei sek· 

reterliqinden vif8yetimiZ 
p.~rti reisliğine 2000 lira 

giJnderildiği memnuniyetle 
haber altnmıştır. 

~ 

Of Parti binası 
Oftaki Parti ve Ha/keYI 

binasınm üz~rine bir kat 

di!ha atılmasına lüzum g(r 

rülmüş ve buna sarfedil· 
mek üzere parti genel sek 
rete~liği?den ,,116,etimiz 
partı reısliğine 2400 lira 
gönderilmiştir. 

Şehrimizde 
Dokumacılık 
Kursu açıldı 

Yeril suııyllalq teammna 
ve inkişafı için lktıaat Yeki!•· 
tınclen gOnderllen tıbııau ile 

25 L det el tesırAbı ve 90 paket 
r;:ıobtellf numaralırlı lpJIJr. te· 
ala edllmlı ve bulunıa latea
derpaşa malalltıBlnde ~ocnlı: •· 
slrgeme kurnmıı JenıekJane

slnde bir kııra afılıııı,tı1, arııaa 

deku•aeıhk kuraua.ıa doknme
cılık HD&lını Otreaea ve asııatı 
ld••• ııtıırmek lıte1ea her Ya· 

taadaş kuna devam fdeltllecetl 
ırlbl Ojrendljl mbtebauıı oıta. 
lar tarafıadaa taadllt edlldltlnde 
kndllerlae a1rıca birer tesklh 
ve teferruatı verilecektir K 

· ıına 
ıleva• etmek lıt•yealer kura 
idaresine mtıracaatıa şladldeıı 
kaJll edllıaelldlrler . 

---
Emniyet tayinleri 
Yil•gdlt11iıt lr.otniasr/ı"a· 

'ea lım•il Sezır Belıkıısire, 
J üncü sımf ma. menıar11 
H. Hagri Oktaı A;,,911 , 
polis m11marl11rın,oın A. Re

fıt Erdemli Kocaeliyt1, M. 
R•filr. Yalçın Sivasa. Mah
•at Arı Edirntge, Reçep 
Tunçel Maaisaga, Necdet 

s~rtel lstanbal merkea m•a-

"'-4• -- - zarına ı nıı• ç ••• , 

Pa Y••••: Ceııı• ühiıN isi 
U- e ba m k 

- 1 çalııır " basarara 
M'ırların etrofınd.a ;av4fokil}t~l:ı Haklı"''~ 

toplan lciglüler ll'"i bır ohot e.lersınl_ . mnlıe"'eqı 
h d ' r diit u '~" aoo dinliyorlar : size her ıJmküfl o 

- , ı yapıla· k "' m puarı yo u flerece ,0k. Jı 
cok • . • ardımı yapa mec<:mfrr. 

- '>mobiller 8tşikılıt- g fazııı 6~ ·tün kotfarıl• 
sü-Sıazarı ar~sında isli· Ho!kefliııiıı "e/İr 11e ıca' 
gectk .. ıigarele t bir ıoıt 

b
. sııı b 10Jon 0 b· 

- ~.. demekkint " edersi 0 ~ /a/orırııt. er 
saatta eşiAdii:ıüne "aracı· mesa/e~e~I 1 f;:e t~msıll s-
ıııı I , ıelırız korıf erOfl 

aor çalar. l rıııı· 
. - 'ylcılarımızın ucanll .erir. s~J eder. naıta ~ııııtl 

kadar irümekten k•rtula· [ar tertıp haqcaııl~ • /ar 
cıyo:ı. kk. ;ı yaralı 111 ı/ıç 

eme ınt · ıı, ,,ıeccarı 

- 'li beg ıelmlş, ka· baktı"'· -i 
/abalı~ /umuzıın gtı· flerirİZ· /"-

l ·""· qo - ,, t 1 pı acaı · /"- - .,. jL ~. emretmiş ... ~/ sohb" 
n" 1ıenin hofta tüııiindı il ı/cıl"l'./ede /.-

beradıı l 1c ·,,/ü Jıallcın • "" -- L 'tak· 
- /"le, anan o L __..-~ biitiirt ,.o• ·ık 

ıan ıı ıevsııa; ne fJD/Uınlar. 1F" - otobııs/t t ımoşlu ı 
bu ka~ içli bir altika glJs- ,,kekle' b;gan ogık· 
ter••k J hakli olma· [arı b' J;aç k!arJo 
ıınlar ı nt en l - dıırakla ,r ka kofiU Jall 
. . rılard"" so11 nefti • [dı "tar .. barılar 

rı~ı -'fle'>ıceye kadar beroıier taka lordaıı bırı , bojıro 
ıoturtl\leri bir tiüııine1 fltır: otarıııfc bir 6aga~. 

- f_ [' [ il• ftalllıJı • fit/Ol· /. 
Ş 1 •a/artı va ı ıe mt • . 

1 
gerirıt /or 111 o 

a;:tı §olıı !J~pılr:_ıa:ı / çatı~ öteki bog•n 

k p makinesi userı111 /tı ko/ı/ı, 
çö en · - ·n da ? ·· tarır dı lı l 'ıı ajır tees,eru rılor 011 [ırıma 
çe rktı e'e husule getirdiii - : qtrirıı/ın sır Jikırtİ1 
reıı "• , . . 0• tl L·rrııeat .. . · yert L 
. nıı tJııtlılc ır "" '"' . •z/erırıı • b kar•" 

iıre uç\ hepsi 10. . yiizunt o nı• 
M. . . bir/trı"'" 'feıferı J:açı 

e~lli bir diilıtin önün· bır. . af "atı 
Jı Şah lc bı ıftı1'1 n 

'1ıo.rın111 g•pı/eca [ rdı/ / arı . boga • 
olın Yo iıitıi konuıanl(l.r gor o ııoıılclar o ı g~fcta kol· 
1rosırıı •. d·L - 11,,de' ı.· 1• 11 ıf,/cl ,ır '"· rı her . ga"ırı 

-; 1~tdltloı yolunasan la~ı 
111 

ıöreıı 111 
11111/ul olıııcı: 

g•P'dm'\• başla11aca;1nı I dı{~k. $alcof ~· ru1'efm.eıı 
Jıf aı:< . d. . ş· - ''" J'""" f ınır. • ı: ı "e seuın 11112:. 1111 1 • l)fllJ • ,ıi sı ıra ıl 
Ji ı-!lld ld 0 i l /,irliii- ':"· r haJ51l lcı ""ser• 
/:--' ge ım e ıçıırrıa. Jor rrıı• /arll 

l • /stılii' /r.ı " olıi kumos 1 k 
n(ıltere h·bi o/$a • t e f r ' s• ı . !Ji/4 Jı bııgon· R Q._ büris•fl e h•r otr b 1ıit 
-rsanyayt otobıi51~ 

0
.,,,miY'"';' t ,,,,k 

J a l /nrll gt . dii,Ü"'" ı fi ıl rl 
•onyayı h[o. bısıtb• insanlar ' . 

ra . /ı fca k çolc Jın· 

prıtesto etti ! ! tolt: al ko"":::.:k. ıiillnkç 
k L agır ama • 

p,n ' Jf ) - le"''... a saflarrrı h 
• 1 ( il. . ok p•laflr 1cr teoeccii . 

/11gi/terıruna üzerinde in· ,,[ı~ci dejil, k6 ·asoııı h e r 
qillr !lj,'erinin terkifi Ro· ıeç kaıorımok. 111 fcıı'1flttir. 
manya ~i J. giliz petrol [er n ayakta tattı• I 
~irktfer~ ·~ala;,ndan lngili~ . ıom: onıı ne şlplıeırıie dalı• 

mühefldı~•rinin hudut haf~CJ - haflatle oı !J ··risirıek 
edllın'/er lnqi/terenln büyuk h ıı·ııd• birıltrcld s;.yo1lır. 

fııı . iri " yıp u ? 
mefl ~r; bulunan es - ır gibi o§"a bairrıuşlar 
romınfl t~troı kumpınyısırıı ore Joııımı hoş. 1 
haksıt dic/ah11/elerin yıpıl: 111 !I - bilntemkı. /arındır oir 
masın ı dolayı Romın 18-20 ga! lı dökül· 

proı · - - tı aıı y•T'J ~j/ı~sto etmi~tır .. litle· kıs. gıırııııd• ııs .,,,J• iki ço· 
"~~,~re bazı ıngı -. mektep çtıl b. ihtiyar 

ı• I· nıt· mu, k 111 ır 
rin tt f 'rı; JaponY' . k "'rdı ır ok ona 
di11dt 0testo etlfliştır. cıı lı varmış 011~ ı .• ,ijk 
~ bıı osı iki Y.ilr 

. 'f I , hıkobiligarmos .• i• "~ çıplak 
ı~....ı terenın lcartlesi ,,.,kttp- .ıulc mak•· 

d "• 1 d , k lmıs ,,.,,1cıııpç cıık esi1gı-
I• • I ;ı ere O 1 r o 'or•fırı~arı ç~,.Jerilmis . aeinliiinıı "• gır/erine tlıı k ,,,, • . ,1,,,, ıo ? 

1 b l le ı 1 ,,,, ,.,111ıJ ne 0/maı · şan • ılan onıiaer ,,.., • .,,,., bıı Orarı . ..: SotıfO l ' açılantl• 
Ali Riza Öatopr11/c, lstan- 1, 11 ] /f. ) - _ Me/citP 'alnı• bir ö•· 
6e/Jan M. Şilı:.ri Bı!rlr. po· fllı h - ( ~İ /icıref kertleşlcriıııs• ~. derniıl•r. 
/Is ırıomurlulana. Girısandan lngilll(le ~k?n;.; mahzur- lı gılfltli .,erırı~ıtl c••"I' 

gemi/lıd. uyu akınmık _ Pekl.ld t 
Awni Ertio;an ke 1111111r me. 1r ınden 5 l ·ı 
Ers•rrımtien M. Tı•filc Ôıtel ' lar •' e Trı11greç şahadet• "'rırtİI er . gımeklert ı, 

maks ıısuıanün bütün - .Akşaııı 1ctllırno/ar111ı 
po/iş ••. Erzuromdcn Te". nameı r ·ı b flt· J !lıtıp 
file Darma2 Kaıto11ı.on•ioı• li pı 1rtıanları e azı ero ' . !er 7 ırt· 
M. Asım Kınınmiı l•mirdın ıa:r~ef~I flfrikası liman· dı islıfı~at onlır '';!~sıJİ 
Sülegm•n A;rıdan Moıtho.r lırını fecek tekmil mal· - . ',ıııe•· Hiç 

1 lı!lor. 
IJ•fmoın üçı1neü ıınıf ma "'"'· /ar hı~~~c/ı tatbikine lca· /llfd ıır .,,,Jcfır 1•11'

1 

"1~t· lm•J"" 
1 

'""" 
7 

murlulclarına tıı[lin tıiilrniı- rar l'efır ır. o __ "'' '" 
[erdir . ıı---_,, //1 ·rkıt•"JI' •I•· 

, • ~g,I ... ı . 
~rı . k ... vetı . .. ,,.,. ,. r 6/d ,,,,. 

ı.:>ınnıt 'tayinleri ?""" . l JoP s sa ır· 20 p:ıra ;,,iligor. Muhtelif 
M. /,.. ,_ - •ursı 11ıılt< meıctaAıın ,Jiıor: belartl11n da jtlir teırıin 

,... - Jırf . sıı lıtr- mem L. 
_.._. mutehaısisliğintı la ı a.11n~11 tılıt'''n• ıtliligor Şehirde ise ıı;tmse· 
~~t•lgı sıtma müeadele ,.,,. .P!'ıı~CJ~otini 6 oBıt mat siıı, getim ~ocak adıdl f~ıla 
uı tı•ni kılıç Turr•g. Mır:- '""" u ırı" r arayt Lu yatırıp kaldırma ttşfcddtı ,_ lı ,·a11 mi gopılrnıştı .k o l . 

k , , , . l • 'h . eş ı at 
ve U'fvetlerının bır eşnı•ne 1 tıyaç vardır. Bu işin 

I 
muvaffakiyeti için el elErermek en önemli bir yurd. 

..:a dlca· -·.• teh1°6l -41/m ...... r moıt mı 1c- t h o•niı etı-
'"• ""' "' lt••1111 "• ~izam çı l 

1 
müm un mer t ıı 6 • 

raJe11 jz Alcçaa6aıa '" Anlt•- r er n l 1• ? 
· A ı 110.,/ıgor Ba tiii g I tlfttıt "' re tıiimartı /ııul•rtnı 11 .,_ ' trı A d • 

taşlık ödevidir , t 
Bat"•J<•le ·atistik Umum Müdürlü~ü ·- •. 

bir ıonr 111ftı S•lm Al•ç 611/,,tli- ktponma sflatleri 1111111 !J - n/ıgama lfl 

!l'""'" .,Haa'lg11 ta6iplijlrıe "'"'xi!,.,;J;,. ,J,emf1111tl11 n•ztırı Jı İş varsa biride iudur I 
l•ıln 11Jllmi,ludir . dik/tat; o/6ra'.-dr. ~EY Y AH 



~Müt ÜNY A a·LGISi 

öyl ·· kardeş erimiz e kon 
Düıırıı~c§l ©ı!hıV©lOü v~ 

• • 

- 2 - ı Böyle olmakla beraber yapacağımız işler o 
evg"li kardeşlerim, kadc.r çoktur ki., Daha yıllarca durmadan ve yıl-
eçen sayıda çıkan birinci konu;ıamda ınadaıı çalışacağız. 

e dünya ahvalini anlatmaya çalışmı~ın. Bu Şimdi dünya büyük bir sıkıntı içindedir. Biz 
bu k 1 · · · k k. · K" şmamda kendi vaziyetimizden ba~dece- . argaşa ığın ıçme gırme ten çe ınıyoruz. ım-
s~nıo bir lcarış toprağında gözümüz yoktur. Ay-

iliyoruz ki biz harp dışmaayız. Cuırmriyet nı Şekilde hiçbir milletin topraklarımıza göz dik
meti kurulduğundanberi siyasetil!lz sulb mesine, el atmasına dayanamayız. Bugün biz ya
etidir. 17 yıldanberi yurdumuzun içiqe sar· kııı Şarkta yaai Aıya kıtasının batı kısmında 
z bir emniyet yarattık. Dağlarda hl ke sulhun bekçisiyiz Eğer harp buralara kadar gel
ri, yalnız malımıza de~il canımıza ~ kıı5' nıiyorsa bu, bizim vaziyetimizin sağlamlığındandır. 

nleri yok ettik. dışarda da yakın \'\ uzıı." Hepimiz biliyoruz: Milletimiz pek büyük fe-
şularımızla ve bütün devletlerle dost IJma~~ 1iketler görmüş ve içindeki sonsuz yaşamak az
tık. Daha geçen umumi harpte ve ıstiklı:ı. llıiyle, istiklal aşkıyle bunların hepsini atlatmıştır. 
inde kavga ettiğimiz milletlerle dost oldıJ~' ~iklal harbinde neyimiz vardı ? Atatürk'ün et
yıllardır hep savaş içinde olduiumQz ;çın rafında toplandık ve yurdumuzu düşmanlardan 
nımızı ihmal etmiştik. Cumhuriyete ka~LJŞ· ~urtardık. 
an sonra bir yandan yurdumuzu onarm'~t· Bundan sonra, bir hafta evvel on 

etimizi kalkındırmaya çalıştık. Ve hep !ı• ı- Yedinci yıldönümünü kutladığımız Lozan 
z, bu uğurda pek çak işler yaptık. ~ulhunu yaptık. Böylece yaşamak hakkımızı 

/ Beden t rbiyesi Bölğe 

Şems Oteli Karşısı Ng 2~ . 
Sayın yurtdaşlarımızın teveccüh ve ıeŞVlk. 

ne isti den her türlti konforu haiz o1rnak 
re bu kere Şems oteli karşısında açtı~ıblız 
MERİK N TIP ( ayakda kı~ehle 
r nevi içki) ve içkili lokantamızın şıarı : Ne. 
et temizlik ve ucuzluktur. 

Muhterem müşterilerimizin her h~.su~ta 
mnun kalacakları lokantamıza teşrifler1 rıca 

AYRİ MENKUL 
Sokatı Ciaai 

Kemal Suıtşı 

SATIŞ ARTIRMASI 
N M c0ııı••, a balleei 

ha 
bana 

Kul oJha Anaaıa 4.H. I. H. 
Çızm•ci ot Heaenin 5.H.4.H. 

K. N. M. . uı>: 
12 

~ 

1044 00 
1160 00 

I·3 ı 
1 

2 fU Sipahi Mafua II 

Defterdarlıktan : 
Yukarda ciaa ve ev10fı yaıılı gayriı .. nltullerin teıaııli,!ıP1J";~ı.ı it art:ı•u• rüııünde blip tulıur olm•ditimdra ih•le P•••' "dd '•· 
yapılmak fizere IS-7-940 taribiac!ea itibaren bir ıy ıııu ' 11t 

tılmıolır. t 14 
Satış 15-8-940 taribiae müıadil Prr,uıbe güail •''birl•k~' 

pılacalttır. Talip clan!arı• yüzde 7,5 munkkat ltmiaatlatil• 4-• c, 
fterGarhk aakı•ı.ma müracaatJaıı ili• olunu". 

başkanlığından 
BedM terlıiysi karıunorna te•fıkon J!i l}aşındırrı 20 y~

şın• kati.ar jnçlerin beden terbiyesi fit! spor yap1'1alrırı 
için gençlik kul11pl11rinc girmeleri boş11ekiilet yüksek ma. 
k•mındaıt t•lılij edilmiş olmalcla mük11/lef lerin 12. Aıms· 
toıa krder baıiea terbiyesini trabzon l>ölğesine mrıroca .. t 
ttmeleri lü:ıiirrü ilan olunrır. 
2 - 10 Aıa•taı Cumartesi günii önleden sora saat . 75. 

den il• 11 Po:ı• ıiinü. s11.t. 10. Da atletizm mas11bakaları 
g•ptırılocelctır. Bıı ma!Sebakal•r1ı lıerke:ı girebilir. Şimtl.iden 
sporcala,ın arıtrema• yapm•ları lii:ıımdır. 

Ba Ttı•solıalcalarda lca:ıananlar sivasta vopılocalc Tiir
/ciye atlrtizm ırırup müsorh•kals:rı na i~t{rak rdecelctir. 

3 - Bu lıafta Paz11r ıanii. s11at . 15. te kanitede bötıe 
şompigonJa kirclı garışları yapılacaktır. Bu IJ"rışlara 
Trebıonda meflcut kalıJplerle Sıirmene 'fit! Akçaalıat ku
lüpleri tle iştir.le edueklerdir . 

.;;;...;;.;;;;...~.;.;.;;;.;.....;~~~~--~~~-

H o st a bakıcı ve sıhhat 
memuru alınacak 

leşikdozü köy enstitfisü ve eğitmen kursu 
müdürlüğünden: 

Beşikdüzi köy enstitiisü.nı 60 lire aylık dcretlı bir 
lıutallal«ıcı •• ııhlıal m•m•rrı alınacorl«tır. Aıa;ıtl.eki ı•rl
l•rı lıai:ı ll•lımıın telipl•rin 8-8-940 Perşembe giin vı 
ıact 1 i rJ• Trclls•n maarif miidirlüğüntl• 9•ffılırcalı: 
srçlme g•lmeltıri . 

1 - Sıhhet mımurs yetiştiren bir ok•ldan mc:ı:sn ı>lan
lar, •e!J• lınt•hau, leılr mektıp gibi llir miıssrde mu· 

Mağaza icar artırması vaff•kigetı. ç•lış"''' 11uı•non1a, tıırci1ı'" aıınac•ktır . 
2 - K•il•l atlil•n sılılıaı mı,,,uru kendi ıalıası da/ıi-

Vila yet daimi encümeninden: le fi"tle eıırilen fıer •11ıif•!Jİ ıörırcırlı:tir. 
Hunıi muhasıriani• Ts:ılrı çaş111a lıet:i Alırıı11 /~ •· 3 - Sır ırıemsr tlaiıtıtı okulda yatac'Jktır . 

ı•tlaki 2 /\'o. ls "'•l•:ı•sı sclıık icar betleli •lıP' 6
) 4 - S•çima gelirke• şu 'flesikaları getirecektir . 

r• üurintlen 11-8-j-IO tarilılntiırn itiba1en l>if ~~1lt/i. A - Sılalıat mütlirlüiintlın taıtilı:li sıhhat TOflOTll • 

i kiraıa verilec11/ı:tir. lııırklilerln m•••lı:kat temiıt',, •~ile B _ Hii•lgd c•ııdaaı aslı:erlik terhis 'E'tsilcası ( er/cek-
-_B-H(J tarihintlı •illigırt ntalc11mında toplana&":; .,. ı., için ) 
ımt ırnciimene maracaatları. , ___ , Ç _ Poliıçı tastilcli hii.ı•ii hal ırı•zbaiası . 

ı-~-M--~-----A-~-~~~~~--, / - O - Dlfll•ma veg• bonıeroisltır . 
em ur lınaca.- h ... ücreti lcab.L etli/en mırınarıın ille nylıjında. keai-

F dk T S K Mu-d- J··ğ d lerıılı: Öd.o,.ecelctir. 1-2 ıa ı . . . ar u ün en : _ 
k f11Un• • k Fıntlılı. ta'tm ıatıı o•peratiflırri kadrossna " llp Aşçı alınaca 

cretlerla ırıemıır alıMatılctır. K•eperatif teşkilıitıfl . " •ıı. . 
lf• almak we isti"'1alleri11i b. teşlci/dta h.;ı-,..•"./~ı,,,. Beşıkclü2ü köy enstitüsü ve eğitmen kursu mö-
rt• nu1ct.,., tie•ret melctdi, lise me:ı••l•rı"'" Jı ' eıle. dürlüğOnden : 
il• kı>eperotlf miiıliirlijin• Tlturacaatları Btşiktlii:ıii ka!J eııııtltüıp11e 100 lira aglık ücretle 

bütün dünyaya tastik ettirmiş olduk. Lozanda 
Çanakkale ve Karadeniz boğazlarını istediğim;z 
gibi askerleştirmemize müsade etmemişlerdi. Hal
buki Boğazlar bizim yurdumuzun kapıları de
meldir. Oralarda asker bulundurmamak demek 
herhaogi tehlikeye karşı kapılarımızın açık kal
ması demektir. Bu, tabii doğru olamazdı. 1936 
yılında Lozanın im::alandığı ayda, Temmuz 20 
de Montrö'de Boğazları askerleştirmemizi mil
letlere kabul ettirdik. Bu suretle kapımıza kilit 
vurmak hakkını sulh yolu ile elde ettik. Böyle 
bir sulh zaferini de bir yıl önce 13 Temmuz 1939 
da kazandık. Hatayı ve orada' ~i kardeşlerimizi 
aramıza aldık. 

Bu harp başlamadan önce İngilizlerle ve 
Fransızlarla bir dostluk anlaşması yaptık. Bu an
laşma ile harp eğer, Akdenize ve Balkanlara 
gelirse biz de müttefikler denen İngiliz ve F ran: 
sızlardan yana harbe girecektik. Harp Balkanla-

H. Tuncay 
- sonu var 

Açık eksiltme ile demir 
malzeme nakliyatı 

Erzurum 10. İsletme müdürlüğünden: 
Doyu Baqozitte mevcut takriben 250 ton demir ma/ze. 

mPnin Erzarumo. nakli işi açık ele i frn-.rı~ bırakılmıştır. 

1 - 250 ton demir m-ılzenurıı ı Erzu.rumo. n<'k!i için 
talımin edilen b !del 5000 liradır 

2 - Maflafckat teminat miktarı 375 li'od1T. 
3 - Ebiltme 6-8-40 s~Lı günü suat 15 de Erzu

rumı/3 işletme müdürliijü binasında müteşekkil artırma 
11ksiıtme lcomisqonıı huzrırund,. _qnpııacaktır. 

4 - Taliplerin taalılıutlerini ifa edebilecek hal ve 
vasiyette o!dalı:larım tegiden tico.rt'f odalarından alacalc
/arı bir belgey; ibraz etmeleri lazımdır. 

5-Şartnameler 10. /şldme müdiirlüjinden S. Kamış 
Kar5 /stosganlarındon ve Trob11ondq Tr. otobüs durağından 
mecco.nen al.nabilir. 3-4 

Çifteçamlık ga2inosu icara veriliyor 
Belediye Encllmeninden : 

Çifteç mlıktl.a belediyece inıa olunarak kiraya r1erilen 
gaı.ino kiracısının şartname!le muhalif lıaraketinden do· 
/ayr ihalesi fesh edilmiş fl3 meılciır binanın Mayıs 941 
ı••esine kadar olan icarı onbeş gün müddetle fle z rarı 
eılci kiracıya ait olmak üzere evvelki şerait dairesir>de 
gırniden oçık o.rtırmıy• çılca,,fmıştır . 

2 - MahaT11men icar bedeli 400 liradır . 
3 - Şartnam~ ömeji belediye gazı işleri müdürlü

jiinden alınabilir . 
4 - Aartırma, 18 Ajastos 940 Cuma güiİi saat 15 

de icr<. olnnccaktır 
5 - Taliplerin muhammen bedeli üzerinden vıırecek· 

leri giizde 7,5 msvalckot teminat mokbaılarile ayni tün 
f}e saatta beltdigı a11cümenin" muracar:ıtlarr ilan o/anar . 

1-4 
==~~~=~-=-

'' 

a
A n lılJııla fazılı eJaelar•&Jl fada aau 

mat almak lıteyn:l•r1 lfbu t&rt.aa 
••1• 'f'e 940-89 d"ya a11m.....U. 

Paııır icra ınemurlufuatiao: ••111ariy•"-iae •vacaat etaeJlıııllr. 
Pazarda l'lilıeyin Tolatara ti· 2• Artuaara lollrlk lfioo Jllluınık 

ya~ıı kıym- ~..ı. yedılbuçu 
fıhi takibe ••• t .. ioi•• 157 liTa 5 wlıeliııd• ,.,. .. ,. 111111 blc l!alıaaıa 
lturOf ile reı•i tab•il ve icro mea. -t molıtuı.u ı.,.d\ ecllloe&ktlr(124) 
rafları vermete borçhı Pazar ka. 8- ı,.ıeıı: Nlaibl alaoaklılarla dlter 
zuıaı• launar Köylaoio• ılaaa alt!IUrlarıa ... lrlüak ltakkı aaıu, 
ot•llarıaıiaa Muıtafa oflu Makkı im f&Jı' mk..t -ok! hak.la 

Ş .. 1 · b rıaı ll.u...U. &ai& Ye l&Ul'ala dalı' 
ve • H •tlu Muıta aaıa 11 " elaa t•<balaraaı lşk illa \ariWadea 
borçlırıadaıı dolayı ve borçlular- llllllııa.roa :rinıri ,.. ı,uuıe evraln 
daa Hakkıaıa Hmina •ezk6r köy allılıltolarilo blrııı.ı. •-l1•tilll 
haııludu içiada vaki .. tapuaue M bllılk'-leri '- MK. aka ı.aı 
Si 7 Te,ri•i tHi tarih ve 27-29 de kakları ~· ıriıilll• oalıU eı.a 

~ıkfa oatı, -eli.ala ,.1Iatmuıadu 
na•arHında lı:ayıtlı ve tame•••a harl9 kalırlar. 

±!< 

..:iipohi p zar na gıaen L ,~. 

dP ürut ıde eski mecli<i ı
da•e baş kıit bi merlıum 
Arif rıeres,./erfrıe ait arsa 
satlıktır, 

Talip olanların Seme.rcı
lu başında tüccardan Ru
şnn Memiş Yar:cı oğluna 
marocaat evleme/ari 4 -8 

Zayi tastikname 
Cumhuriyet ilk olculu 

dördüncü sınıfıni•n 937 
sene•inde aldığım tastiknome· 
mi zaqi etlim q"nisirıi ala
cagımdıın eskisinin hükmü 
olmadığını i 'ıfo eylerim . 

Soth" mahallesi 
Kara Has~n solı::ık 

6 r.nlu haneae dıııı 
Ahmet oiı'u K•mal Bal dır. 

ilin harp 

Trabzon Adliye Boşltitabetiodeo: birço 
Açik artarhrma ile pnrayf çevri· l';ı;ır 
lecek Q;ayrimenlı:ulüo ne oldugu : lltriı 

Bir h•ae v~ bir arsa letJer 
Gayrimenkulün bulundu><u mevki h • '•iı 

mahalle9i soka§"ı numarasJ : C•·· ' 
....ır 

Ayalilbo mahallesi tapunu• 
Kiinuoi aaai 938 tarih ve 99 "' fi• 
100 no larıada kayıtlı •iiriip 

Taktır olunan kıymet: •ıthas 
Hane 500 lira arse 200 lir• ettikt 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saal '"~el 
Adliye başltitabet oduıad• ibıır 

3 -9-9•;Q Saıı rünü Hat ili el• iti e 
•• İşbu ır•yrimenkulün artır' 1 ' h 

on Şırtnaaıe•i 3 8·940 tarihinde ll(h 
itibaren 939 52 No. ile Başltitab• Ylirij 
dairesinin musyyen nuaı•· 1\ 
rasıada berlteıin görebılme•i iç' Y;ııı h 
açıktır. ilanda yazılı olaolard bjYCt'J 
fazla mdumat alwalt istiyenler, iş l;ıfb 1 

ıartnameye ve 939-52 do•ya o Ilı a 
maraıile memuriyctimize muraca• J• ~kla 
el melidir. lfıııde 

2 •• Artırma ya iştiriilt iÇ' ltrj 
0 yukarıda yazılı kıymetin yüJ illl'b· 

yedihuçuk aisbetiode pey "" ~ 1 
l 

milli birl:lal<anın teminat melttu b ~t 
tevdı edılecelttir ( l:li) 11.lıııı 

3 .• lpotelı: sahibi alacakhl• 1 "•r 
l~ dığer alakadarların ve irtıf l 
ba~~ı sahiplerinin gayrimenloıtl ii :ı 
rıodı:ıkı a"larını bu.susus~le fais il'aka 
m .. rala daic olan iddıalJrını if fi te 
ilin tariııinJen •'>tibuerı yirmi i 1 2 
it inde evrakı müsbıtelerile birli~ 
memurı)·etimize bildirmeleri i' 
ecier. Aksi halde hakları tapu 
cilile aabit olmadıkca satıs b• 
linin paylaımaaından hariç k• 

4 • Gösterileıı günde artır 
ya iştiralt edenler artıruı• şart 
mesini okumuşve lüzumlu ıı> 

mat almış ve bunları temameo ~ 
bul etmiş ad ve ihtibar olunu' 

5 · Tayio edilen zamanda $4. 
ri oenkul üç defa ba(Cırdıktao 
ra eu çok artıraoa ihale edilJ'• 
cak. artırma beleli m~ıhameo 

metin yüzde yetmiş beşini bul ~-
veya .satış isteyenin aJaca2ıoll lr: Ç 
hui ola• diğer alacaklılar ı, 
aup taba del bunların o gayri "Yıp 
kul ile temin edilmiş alcal• llide 
mecmuuodao fazlaya çıkmazııJ lılt 
çok artıranın tahhüdil baki k•1 c ı 
ü•ere artırma oobeş gün dab• 

11 
~l(, 

dit, OD beşinci fİiUÜ olan 17·9 I \';ı 
Salı günü ayni aaala llı;ıcf 
lacak artırmada bedeli oatıŞ ~rjllkJ 
yenin alacai';ına rüçhaoi o1•0 • 4.J 
fer alacaklıların o rayri ,.. 
le temia edilmiş alacakları 
imuuadaa fazlaya çıkmak 

en çok artırana ihale edilir· 
le bir bedel eld• edilme,..• ı 
yapılmaz. ve aatış talebi d 

6 • Gayri menkul k• 
ihale olunan kimse ıılerbal 
verilen mühlet içinde parrY1 

messe ihale kararı fe•hol 
ltendaideıı enel.ea yükHk 1 
bulunan kimıe arzotmiş 

bedelle alaat• roaı olmaı 
bulunmassa hemen onbef gillJ 
teUe ulırmaya çıkarılıp .
utırao• ihale edilir. iki ib•l' 
oıadaki fark '. geçen rüol 

cie yiiade beti•• heaap olu• 
ve difer &ararlar ayrıc• bil. 
cat ltalmaltsızıa memurly• 
alıoıdaa tahail olunur •aJd• 
Hane ve araa yukarıda r' 
.J.9. 94.0 tarilıinda B• 

T - - -~ - - -- • •ı•iul•lı:ı ıartl11r dalıillııatl11 iir erlı:•k aşçı alın•c•lı:tır. 
ereyağı yumurta eksilttneSI T11lip ola11lar Tra6zo• 111aarif mifiiirlüiünde 8--IJ-9'0 

Trabzon dispanser baştabipliğinden: l*erıemie tlinıl ve ••t 76 •• yapılacak muvakkat 1111iıne 
400 lira kıymet taktir oluau ıre ' ehı.tle ~ --
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Harp mı 
Sulh mu? 
O n bir aydan beri 

Avrupa, zaten sulh 
d ve sükun havasın· 
an uzaklaşmış bulunmakta. 

al ~r. Bu kısa zaman içinde 
b ~rp kasırgası, büyük küçük, 

eo: Tırçok memleketleri sarsmış, 
ri· a~rruza uğrayan ve müte

~rrız tııevkiinde bulunan mil
vki h~l~, bu sarsıntıdan, şüp· 

e •_ız, derece derece müte· 
u• ssır olmuşlardır. 
..,, • liiçbir harp ilanihaye 

Slltiip • 't $ l' 'k 
8 

h gı mez. öz, po ıtı a 
at asından silaha intikal 

e fk iro 1 ten ıonra, gaye, biran 
s••1 ~bVveı sulha kavuşmaktan 
ıod•ıartk 

el• k· e alır Ve demek olur 
rtıt' 1

' harp ~efhumu içinde 
•lllh 

' od•~ 'fii • ıııefhnmu da beraber 
tab• tllınektedir. 
uııı•· l\ara Avrupasında başlı · 

içil 'fan h 1 1. d•' b· arp, Alman arın g' ı-
:işU .:~~tile malum olan bugünkü 
a o Ilı ay" kadar gelmiş ol 
ac&' litkla herabt:r, ilk sulh tc!.:· 

;ç ı,:~de bulunan yine kendi· 
üı iali ~lınuştur. Bir taraftan 
"""ı,1. ta bıyetten bahsederken bir 

1ı:tu b~aftan da sulh teklifinde 
'·l l• 1 ~nınuş olmanın iki mana-
~ t'. 1 ardır . 
ir ı 1 · 

uı'::ıır - İşi bu raddesinde 
fai.' tı akarak bir an evvel ba · 
ı ıl Şı teın· k i 2 ın etme • 
irl•~'ııııı - Yeni taarruz pli· 

i'~ıııı' iillemek maksadile, ge-
P:0.ıılşte' olan sinirleri gevşetmek. 

~· •oıı, Alınan devlet reisinin 
rtırı" ''fi 'lllh teklifi, bu iki ga· 
şart~ li. de İstihdaf edebilir. 

"' ~•ııı~ llthe , bugünkü safha 
eD "aıı,·h 

110ud-ıtakk 1 ayet vererek, sulhu 
d• ~lliııheı· ilk ettirmek şıkkı, 
•

0
. ~ilk ız Almanlarca daha 

dilı' ı.. iltz11 d'I kt .. lllll e ı me e, ve çun 
en ı\j 

bul ah
11 

llıaııyaııın menfaati 
ıo~ ııllkt Çok bunu amir bulun· 
r . a,,,1ildır. Fılhakika, harbin 

yr• 'il· 
~cal•I llİdeıı, gıtıııesi!e Almanlar 
aı9'1 rJ.ı.it . Y~niye birçok feda. 
i k• -tıtlı: ihtıyarına mecbur ka
d•~: · ili ,'. Ve tehaddüs edecek 
17·7 'lif ıııacı '!etler muvacehesin 
l~ış lıırJllkı dı ve manevi birçok 
ol•o it, Attla karşıla,acaklar· 
... 

0 ıı nı 11111n hükumet erkanı
~· şıfll hıı~~~Ulü olmıyan bütün 
ilir· ~ıt11ıun 1 

•tler göz önünde 
.,o 'İnde cba~ liitlerin sulh tek· 

0ili ~ • ır 111 • }"" ıa . anevradan zı · 
k•" k lllıın· ld 
1 • ikti 1 0 uğuna ınan 

• ,., lbi!ir ı..~a "deri Hatta de · 
r 1 , ı Ii· • 

hoıuırrını ila.' •tlerin sulh şart· 
ı• l'f' ll et k ok ılı 1 ıııde b 111•. •izin sulh 

iş ıdakere ı. 1111lnıııuş olması 
ıs aıı it "llp1 ' 

'gao, 111 . 'llııtııı•ını daha aç · 
eP eniş ııb~lerey 11 olma1'laK 

ib•~ıi ol ır !(ti: bu bahiste 
giiol elıtıiş~alt llr ııı hakkı ver-
ıuo• A ır • 21l•und ·ı · bn ..,.lııı aa ı erı 
• ••"ı aııya rh'"t ~ı ter, . '111.h . . 
Jel• lı ı i 'f " ısteııı· ıstı yor da 
,,ı;ı tefli o r il ı k.'Yor ıııu ·ı 
" ıı- Ytn ı h 
B•I ~ııj1 • 2 atA' arbi . "Rı ~n. • 
bı1 2ır1 L g i b i h 111gil tere 
... ord il r i c · 
••u' ana1ne liillifak ı Y e 

ı..-~'<ld -tllıi de 'iıllı z •on 
iı k~ d· ği!d· teklifini 

".ff; ·'• •1111ı •r. Deın k 
Çııı de e llrıusu -~-· 

llltır ı::: '"ı 
• <>elki 

B1 
1 

t: 1.l.JA IIV.:Z..4f- .... •u-
1 

-
1 
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Siyası Gazete - Trabzon 

2000 metre de kayık 
yarışları 

Binlerce vatandaş heyecanlı 
bir gün yaşadı 

Deniz hakem heyeti bir haksızlığın önünü aldı 
Pazar güni. saat 16 da spor arasmda bir tekle yapı 

kanitede beş spor kulübü lan yarışta birinciliği idman 

arasında bf O. 1200 Vı! 2000 gücü. ikinciliği idman oc<"ğı . 
metrede çok heyecanlı kayık üçüncülüğü necmi ati kazan 
yarışları yapıldı. Xanite sa mıştır · 
hil/eri ve b!!hçesi binlerce 1200 metrede dört tekle 
vatandaşla dolmuş ve vali necmi ati. ocak ve doğan 
miz Osman S:!bıi fldal. par- spor arasında yapılan ya-
tl müfettişimiz lstcnbul rışta birinciliği nı-:cmi ati 

mebusu Sadettin Uraz .-e kazanmıştır. 2000 metrede 
6 tekle necmi ati. idman 

parti viiapet idare heyeti 
gücü. Sürmene genclikspor 

reisi fili Rız,1 lşıi yarışların ve doğanspor arasında ya 
sonun.1 kad ır halk arasında pılan yarışta birindliği id 
hazır bulunmuşlardır. 800 man gücü. ikinciliği necmi 
metrede idman gücü. idman ati, üçüncülüğü idman oca 
ocağı. necmiati ve doğan kazanmıştır . 

illi Şef 
boşvekille 

Ankara ya avdet buyurdu. 
Ankara 6 ( a a. ) -
R•i>İ Cumhur ismet lrıönü 

rtfakatlrrin,:e boş vekil Dr. Re
fik Sagt!am olduiu holde bugün 
saat on otuzda hususi trenle Aa 
karaya aodtt bugurmuşlardır 
Milli S•finıiz iata~yond11 büıpik 
mllltl meclisi _reis, gentl lr.urmay 
başkanı, oekıller, parti genel 
ael<rtttri ve parti idare heg'tti 
erkdnı, mebus/ura ieneraller, t1€· 

kal•tltr müst•şar ve müdürü 
umamlsr, vali merktz komutanı, 
ımniytl direktörü tarafından 
karşılanmışlar ve iarın iç ve dı
şında toplanm•ş bulunan halk küt
lesi tarafından alkıılanmış/ardır. 

Vali ve Parti 
müfettişimiz 

Bir haftadanberi r.fikalarilt 
şehrimizde bulunan parti mü/el 
/işimiz lstanbul mebusu Sadtllirı 
Uraz rıalimiz Osman Sabri Adal 
la birlikte tvelki gün Maçkaga 
gitmişler ve bazı ı.tkikıerdm 

sonra gec•yİ Hamsiköqünde geçi 
rerek dün akşam avdtl eylemiş 
/erdir Bugünde partideki dairtle 
rinde m•şgul alan Sadtıtirı Ura· 
zın yarınki Ankara vopurile ls
tanbula hareket edectkl•ri haber 
alınmııtır • 

Yunonıstanın 
siyaseti ... 

Başvekil bir nutuk 
söyledi 

Niifu• Sayımı, bir de11/etin 
:.ınırları içinae yaşayan insanla 
rın ıadece azalıp, çofalmaıını 
bilm•k için değil. ay~ı zamanda 
ileri, Joğru ve huap/ı bir gaşa 
manın ımkün/arını bulmak ve 
tanzim etm k için yapılır. Ba !inkara 5 ( il. il. ) 
bakımdan öniimüzdıki ILKJEŞ Bütün Yunanis 'anda dört 
RiNDE yapılacak sagzm deule- liğustos rejim· ıin yıl dö
tin daha ilui bir yaşama se11i- nümü dün ku •wnmıştır. Bu 
!J'sinc varması için ıılacaMı t•cla 
birlerin sahoı, çar• cıe yal/arı,., münaseb.;:tle dün akş11m 
zösterecektir . . . radyoda bir nutuk söyle· 

IJ şvekalet lıtatıstık yen Yunan Başvekili şöyle 
Umum MüdürlJğü -r b 

----~=~::.:..---:--! demiştir: ı oprağın ütün-
içten içe ve gizliden gizliye lüğü istik/alı şerefine tehli
bu sahada az çok gayretler keye düştüğü takdirde bun· 

sarfındanda geri kalınıııamak- farı korumak için bütün fe 
tadır. Fakat, sulhu isteıııek· dak6rlıkllJrl yapm11ğa 11made 
le sulha kavuşmak arasın· olan Yunanistan flvrupanın 
daki m~ııafeyi de kısa gör· temellerim' sarsan bu müt
memelıt lazımdır. Ml-nfaatler hiş harpte bitar.ıf klJlmış 
telif edilemezse ıüphesiz ve kalmaktadrr. Ve öyle 
harp devam edip gidecektir. olacaktır. 

işte Hitleria sulh tekli· İtalyan tebliği 
fiııden ıezdigimiı: ikinci ma· !inkara 5 (a. a.)- ltalyan 
na bu suretle kendini gös- resmen tebı--. . 
termiş bulunmaktadır : Öy · -'•niz fJltısın ıgı bır lta'f_~n 
ı ulh · k • f "" . _. . "' ussu ne uoneya, ı a ım aa ve ırsat medıgını bildirmektedir . 
bulunamazsa, Almanya tes· 
lim olacak değil fakat İn· (J ) 
giltcreyi sulha. icbar 'için, l ~ ı s a c a. 
mutlaka yeni bir taarruz 
hami sine geçecektir. Kışa ı Bir deve yüztı 1 
gı'rmcd.n sulha kavuşmak lıkendorpaŞ• Llaıonıu ooka• · · b' .ının Almanya iÇiP ır zarurettir. harablytU. yolu çevreleyen dınr-
Harbin, gelecek seneye ka- ıarın ınalll ıobid-::;.~uşu hakkında 

~ . 'h d 1 hemon on yıldaD bir ••mnn· 
dar surmesı, mı ver ev et- danbtri yazılaıı yazılarao, verile• 
!erini korkutmaktadır. Bi · j raporların bir d"._"• YOku k.dar 

d 01Uğinl bilen v naenaleyh Almanya ne ya· •4ırhk pey • ııok•k ı 1' • oııy. 

k 
llyenler nr 1 B• ç n doeya-

pacaksa. biran evvel yaproa "'•• koaulmak aır• k11
••• Böyllyeyim: 

iıtırarındadır 1 Uınonıu aıokağı pek har•p •• b•r· 

B k. C .. k. . K J k • j batbr. Kabahalı Tıkııim Cll4411lD11l 
e ır ..ıU utı u o sızog u arka11114a oluf11 •• 9 

Amerikada as
kerlik hazırlıkları 
genişleşiyor ! 

Ankara 6 (a. a.) - Ameri. 
kada rıi~amiye milis t•P ihtigat
larclan mürekkep güz bin kişilik 
bir ordu manafJralara baş/cınrr. rs 

tır. Arntrika ayan mt'clisi ordu 
encıimeni iki milgon askerin si
lüh altrrıa c/av,tine d,,;r kanun 
projtsi kabul e1erek umumi h8· 
yete sevk etmiştir Harbiy• miiı· 
leşarı proje11in kabul •dilm bi· 
riı~ci scac içiiıde lahnıinen 21 
ile 30 JaŞ arasında bir büçük 
milyon kişinin talimini isiihdaf 
ettiği söglemiştir . 

Amerika ile Sov-
yetler orasında 

•• 
Uçüncü u. müfet-, ~LuşL~R 

tişin tetkik Ahlaklı Adam . 
Üstad lsmail Hakkı Balt•· 

seyahcıtl cıoğlunun Yeni Adam'ın 29~ :ne'. 
. . sagısında "Ahlaklı aJam,. ısımlı 

Vazıfelerıneye11i başlıyan bir f,lcrasını okudum Üstad, üç tip 
üçüncü umumi müfettiş 8. gösterigor: T - "Ştr., den ka· 
Nazif Erginin yakında doğu çınen. fakat hayır işleme11e de 
vilayetleri dehi/inde bir tet· gücü yetmige11 adam. 2 - Ha.9· 
l;ik seyahiJlına çııkacağı ve "· iqi/iği yalnız düşü"M, ist•u·~· 

b 
. • • . fakat yapamıyan adam. 3 - Du· 

u '7Jeyanda vı/Jyetımıze J <u"11e > t' adA-d . .. . 1 ,.. n, ıs tgcn, yapan ....,.,.. 
e geıl'C yı haber alınmıştır. "lnı~n. vard'.r ki uazife11i ye~~ 
M h s mak ıçın eRorımasrnı .ıastarmak e met ezer 1 la kalmaz, ktndıni tüketmeye 

Hususl muhıisebe müdü kadar varır. Ahlaklı adam ba· 
rümüz sevimli ve muktedir na de•lt•." 

Buı,/ar arasına, saman al· 
arkadi1şımız 8. Mehmet Se tından su yürütür gioi, ah/rilc/ı 
zt:r tansiyon yükselmesin gôrü11 üp de ahlaksızlığın çeşidini 
den tehlikeli bir rahatsızlık yapan ve bilerek bilmigerek bo· 
geçirıniştir . y•na ahlaksızlık yoluna tutan, 

Bir hafta kadar tedavi kiitülülc iş/iyen tipleride kogabiliri•. 
Ankara 6 (a. a) - Amerika altında bulunarak iyileşen Daha okul aıralarında /.:en· 

il• Sooyotler arasındaki ticaret dini flÖst,•rm•ye başlıya11 igi ah· 
un/aşmasının t.cdidi hakkmdaki ve dünden itibaren vazifesi lik ve kötü ahlak karakterleri 
mürakerelerln bit..,,ek üzue bu- başına dönen B Mehmet üzerinde ne kadar durulsa aı
lunduğu Moskovadan bildirilmek Sezerc geçmiş olsun deriz. dır. Geri ve kayıtsız mahitler 
tedir . içinde alabildiğine g•lişip yayıl· 

İngiliz • Polanya Dikilide zelzele mak istidadını taııyan ah/a/r.sız-
1 A~kara 6 ( A. A. ) lığı daha kôkleşip, Jal buJak 

an aşması D • salma Jan çu"ru"tmek v• go'- et-un sabah Dikilid• yer sar- " "' 
Ankara 6 (a. a.) - Dün ı l ,__,. ı. mek herkesi11, her 'trd• en bii· 

sın ısı o muştur. nasar yo"tur. 
Londrada Polony.ı ku()f)etlerinin yiik vatan borçlarından oimalı-
/ngiliz kuovetlerile teşriki mesai L' d h 1 dır. Ne hayır, ne şer iılemiyen 
esaslarını teshil edon bir askeri ıse e imti on ar pasifleri de müsbet yolda har•· 
anlaşma imzalanmıştır . ..,, "f k . 1 •- d -..,,..,.._~ ı•ıaarı ve aıetinden ge· ,.ete g ... rn.ck ayni şekil • 

/ b · vazifed'r. Ahlaklı adamların da 
Fındık satış 1 en " emre göre Lise ve c•miy• t içinde örnek olacak 

k 'f' f J Orta son sınıf bütünleme meokilerd• bulunmaları bunların 
oope.r.atı ınrle. _a_a ı.ye. t imtihanları 27_ fig·ustosta sayısını artıracak bir istir. Bir 

F 1 · S. K. bulıgi ı/cın. baş/ayık 4 Eyıulda bitirıle cemiıet ahlaklı adamlarla yaşar 
ci miidürü B. Ta/et Kılıç. ceği haber alınmıştır : ve tuturıur. 
oğlu beraberinde eslci işlımi Pasif ko k 1 Aiılaklı adam, aktif adam 
ted müdürü B. Yası:zf Onul. ruma urs arı yetiştirmeye çok çalışalım. 
ko.ıouatif idare rnec tisi reisi Haftalarc.ı devam ı;d,,n hava içenler 

t.ıarruzl•rını. kar ı p lf koruma • 
'lle birlılc memurlarında• B. 1 kur•ıı pı.sir koruma kursu vazi Al/ahır· lıu akşamı veya bir 
Abdullah Bulat olduğu hal fe:ıılııi bitir iş ve binlerce va- çok akşamları gec• yarıla•ına 
de bir kaç f{Ürı e'l/'lllll Viçeg' taodaş h!Va taarruzlarıadn ko- kadar lokanta ve "'eyhanelcrde 
kadar titmıılerdir . ruamJk lçlo bilgi etmiştir. içen/ere ıaım•mak hatta krzm:ı-

B. Talat Viçeden itibaren Hılkevi-ıd şimdilik nazarı ma('. elden gelmi!for. Bun/artları 
Yo 11raya kadar ıahil bo· olRrak ğösterilen "hastA bakıcı bir kısmının, •<titrinde gül gibi 
y• lcoopuatifini teşkilat. tıeın~ire' kursuda devam etmek karıları bekliyordur, hiç düıiin· 
landıracalc. kooperatifin Bü. tedı amPll t:ı lbikata yioe ba' 1 m .. ler. Mubarck/er evlorinde iç· 
tüıı eksiklerini tamamlayıp hekl B. oam.ıa ldusi allıoda seler vıya hiç içmeyivers•ler ne 
telcemmüle ula#ırac~lctır. askeri hastaoed" tıaşLn,ıcıktır. olur? Bekarlar neyse, fakat ecı· 
Öorendiğlmiıe göre Yom- I'dman ocal'.ı lilere bu şekilde gece garılar~•a 

" 
0 

kadar meyha11e bekçiligi etmek 
ra - Sürmene Trabr.ond.:zn hiç yakışmıgor. 
ayrılarak miistekil bir mü- r e i s 1 i ğ i n d e n : 
dıir idaresine 'l!erilrcelctir. Oc1ğır:ıızın kahvecillj!inl ve Tekcan: 
Bu maksatla kadrosu geniş. aza aidatı tatıılld•rlığıoı yapmak· Tekcan isimli bir tan,dığım 
ligecelc olan kuop:ratife ye ta olan Yus11r Topknra'aın vazı. var, grçenlerclt ecılendi&ini dug· 

feoiae 6·8 1940 tıritılr.d ltlb dum ue kendisinı"-utladım. Sllfl• 
nil/en orta 'ile lise mezunle- ' en •· " 
rinden memur olınacalctır . rea alhayit verildijtiel görUleıı Arkası ı de 

ınıum üzerine ııan Pılaılz H. TuncaY 
Fındık baremi 16 kuruş -;;:Göi\,R;r0;cşL;-;E;;;.R-D~u~Y;'iiu~~!:.i'.";A:-;;R:----------..:...:.::._:_:::.:..:;:.::..:-

F. T. S. kooperatıfinin 
kati hesabı g6rülmüş 'ile ge
çen yıl mahsalu için bara'1ıt 
16 kuruş olarak kabul et
miştir . 

Geçen yıl ı,.20,21 bare
mi iiı:erinden s~tış _qcpan 
ortaklar fazla aldıkları pa
rayı geri 'Verece/eler. 15 'Oe 

17 bare .. ·i üzerinden sutış 
yapan orta ki ara rute!ik para 
'l/eıilccelctir . 

Evvelce nolcian a'llons 
alan ortakların alacakları 
p:ıranın teor.iine bugünden 
itibaren b şlanmıştı r . 

Fındık Piyasası 
f T.S.K. birliği borsa 

pazarında on günden beri 
eski mahsul f ındıiı serbe.•t 
'ile p;ırası p ·şin olarak 11 
d~n 14 kuruşa kadar miiba
yaa etme/etedir. On l(Ünden 
beri müstahsil köylüden mü 
d~hale nıiibagoatı 30 bin 
lcıleya bojil olmuıtar . 

Yeni molıHI için lıımür. "" ,,.,.,,,.,,, , .. ,,,.,. .,. ~-~ 

Bir gazeteci arkadaşla 
Şehir gezisi intibaları .. 

- 25 - Geçen eayıd••oı•bl 1 

Mesrutiyel devrinde çıkan dafii olarak tarihi mühim rol 
$iyasi, içtimai gaz'!lue mecmıı a ifa stmiıtir. 
aların sayısının 86 ya vardıRınr Hicrttten ıfö11üıte Trabro•U" 

k 
manzara cıe OQziyeli •öyle itli : 

es i vilayet matbaa" müdürii ' 
B. Hasarıdan iıitmiıtim: Tam Y'.ğın yığın harp m•~k 
bir ma/Umat etde etmek için hem %eme~ı, yıjı:ı !lığın ,-şga, erz 

şehrin semt ••mı d•polarınJc, 
onun ue hem de Trabzon matbaa 
garelecilerinin en eskisi olan B. 
Osman Nuri Eyip oğlu•aıt ken
disinde meo.cut o[d,,ğunu söyledi. 
ği /isi yi matbuat tarihini aydın 
/atmak için bulup vermesini ken· 
disinden bu münasebeıle dt rica 

meydanlarında, ıahi/lerde, k'j,"{,',, 
bucakta, it.aparı,,, r!ind• • 
l M d . tan boıa 

o mtilk.ta.. ,n ••ek Ba~ Lı'r 
ı ·/er 0 

vaıonlar 1 ra~··a,.. dlffl'' 0 • ku· 
ı•lıri ilı.va e"Jı0ek, •"':O;doluy· 
uuştu•acak stl"•llerl• Jtiığı ba 
du. Çarlık Rosgar.ın ı;ttn dönen 

' ·11· l . "'' <U ıget / zanitr1•i1 " ıtiltiği eşga 

h Trab<anlular wa . k u•IU· Umumi arpit'n sonra Rus fl6 avuşm r 
ııe servetin on 1ts·' 

ediyorum. 

çarlık işgalinlien. kurtulan Trab· 
51

a var -
:ıona hicretten dönüşle Rumca - Cevdet ALJ>! 
gaztteler intişar tlmektegdi. _ _ -,ı ___. 
Türkçe olarak ikbal gazet .. ini Ye i ÜzÜrTl 
şimdi bolediyede memur olan B. n _ !J,ni· 
Ho.gri Egip oi[lu çıkarmaj[a baı· ı Ankara (a. a) ..,_..,, bu· 
lamıstı /k.60/ milli rndcadeleni" sanı• ;J.J-~rdefdf~;ştlr , 
Trabıonılcı ın at li ••• , - _,._ gıın MAnisaya 1•ıır1 

• 
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Kılıbıklık 
Boy Aziz Kut ley diyorki : .. 

Parti müfettişimiz ! .aylf1 ı hayatta. kadınm rüfuz ve 
8. Sadettin Uraz'ın • ruhu ehemmiyeti. inkar kabul et· 
genç defterdarımız. diye mez nir kakikaltır. lctimai 
tavsif buyurduk/art Bay flziz hayatı tevıid eden aile ha
Kut/ayı Trabron çok eski yatında ise Jluvayı kuran 
tamr. Senelerden sonra v: evladı yetiştirr.n ve ter 
Trabzon defterdan olarak bıye eden babadan ziyade 
karşıladığımız Flziı Kutla" arıadu. Çocuktada ana tel· 
ym, kudretli bir maliyeci kinatı bCJbantn telkinatrn 
oldudundan f a z J a. sa· tlan daha müessir oluyor. 

m~miyeti. lazlü. ke':1~/i, fa~ Binaenaleı•h: Ct!miyefi 
ahyet Ye cevvalıyetı b!l/ıass beşeriyeyi teşkil eden aile 
ktymetini .tayin eden• ha~ /erde. her erkeği . hayat 
letlerdendır. Brkadaşı olan icadının. tıil• 

011u, l ş le r in in sıkı hayatınd11ki mevkiini ve nü. 
ve gümrah bir zamanında fuz, hakimiyetini k ıbul et
kıltbıkltk hakkrnda s6vfet- rnesi bir zarurettir. Galiba 
mek imklnlarım araştırır biz erkekler bu zarureti ve 
ken, Tayyare cemiyeti ıop· hakikatı. mizahi "e latif 
lantısrna iştirak etmek az· bir şekilde kılıbıklıkla tarif 
re bir ara/Jk matb ~aya uğ· ve tavsif ediyoruz ... 
radığı zamon görfT1ÜŞ 
ve maksadımı açmak tırsa· 
tmı kazanmıştım. Ktlıbrklığa 
dair tertib ettiğim sual kd. 
ğıdrnı ona uzat1rken. müte 
bessim bir çehre //e. 

- !in/adım. benden de 
bir şegler lstiyorsıJ 1 ~t.di. 

- Evet: lf nketimı kıy. 
met!endirmek için bu Mzırn 
diye cevap rerdirtl· 

Kağıdı okuyup cebine 
yerleştirdikten sof1f6 

- Pek 4/a, ctrabını bir 
azdan takdim t:derim dedi 
ve ayrıldı. 

·ÇULHA 

Not : 
Akıam r..jikimiıin 1 Afus 

lo• 940 tarihli nii•Jıa5ıntla, sö 
zı1n kısası siltunundı.ı o:ıketlmlze 

g•Len bir cıwabı aynen ncıklede 
rek, lc.ılıbıklık hakkındaki tıld/c. 

le.inin tahlilini yap M ._,e 6acı 

la•si11elerde bulunduktan •onr• 
/ılc.raıını bitiren Ada~ım 8aı 

Saolcet Rado ıa : 

Kılıbılc.lılc. meuzuu ile aldlc.a 
dar ol11ıunazu man;dar bulan 
•• hilrnil tefsir iln euli olduğ•· 
ıuıza lıükrn edı!• Trabzon kı. 

lı6ıkları, ıl•l kadrolarına dahil 
•· tfere~•liluden " •ddet .. elcle 
d11gdtıkları derin ıerılrıç ve guru
ra l/Gdeg11 bındenlzl tauslt kıl. 
Jılc.larını tJıtün savg·larıml• ar~ 

r 11'..IV/TUL ) 

iürk Köylüsü ve Spor 
8-itlin cihanla birlikte ş ıdıirlige nazaran har11ket· 

bi% Türkler de ht>den tubi· /erinde biraz dahcı. becerik
!Je5i sahosında sporu ana sizr/ir. Ru da hareketlerinin 
'1a'1ta olaralc kabul elmiş yelc.nasaklıjından ileri gelir. 
bufur:m;oruz Maarifimiz genç K ö11lti. daha ağır 1ıe dnhn 
Vekil 'le onun bu işe tetir· j zor harck~te gelir. Bu da 
diği genç bir arkadaşın ça oımn hayat şartlarından do· 
lışmafarigle işi prensip nok- ğan bir neticedir. 
tasından halletmiş tıe planla Kö_qlünü~ şEhirlide:ı bir 
çalışmaktadır. D ıh.ı doğra fr=rkı da", senenirı muayqen 
su melctfhlerimfa. mrıayy•n aylarında hemen hemen lıiç 
ve dar sistemcilerin te'sirin çalişrnaz. Bundan da vücu. 
den lc.urtulma;, rt'jime uggan a'urıun ô.henlcli surette inki
hürriget ~e demokrasi mef- ıaf imkanları azalmış olur. 
Jıumlarına galcış~n yeni bir Ş~lıirli diye a~ajı guka-
çığır üzerinde yürüyor. rı ~tandard bir tip fJardır. 

Beden terhigesi umrım Halbuki iklime. haqat ~e 
müdürlüğü mestJisini yüzde ziraat şartlarına, toprak. su 
seksen spor üzerinde teksif fJ! sdir müessir/ere göre kög 
etmişcıir. lçinde yaıadığı- lünün hünge, oe mizoç tJasfı 
mız buhranlı grin/erin yu.. aeğişir. Meseltf. Karadeniz 
rattığı maddi fJarlık berfo- kıyısındaki Rizeli ile orta 
raf edilince umum müdıir- anadolrı köylüsii tırasınfla. 
lüle bu işlere büviik bir k u.d· çok bariz farklar rörürüz. 
re we büyük maddi feda- Karadenizli hırçın, asabf, 
lctir/ıklorla ellcogacakdır. daha h•cerikli vı ıetJiktır. 

Askeri m;lcteplerimiz, or- O. ta Arıadolu!a ise daha sa· 
dumrız. d•,,tınnıamız aynı hırlı. Jaha temkinli "' daha 
gol üzerinde azimle "e ehem- sô.kindir. Sahil çocuju im. 
111igetl11 gürügor. Türle aske . kansız bir denizle ıığrcştı;ı 
ri cıe Türk sabagı ezelt hes. için çabuk, çe'Vilc fJe atik ol· 
sası olan $portmenlilt. ve malc. mecburiyetindedir. Orta 
centilmenlik igcaplarını spor Anadolu ise gavaş gov:sı 
sııhalarında hergü• benliğe iş görmek, toprağını. çdc.ı
bir icat dalaıı sindiriljt'r. Ba 1 nını, çubujanrı uzun ~ama11 
gandan halc.ilcaten iftihar · aynı tempo ile ba~armak 
edecek, sevir.ecelc duramda. ıdgesinde muvaffak olar. 
gıs. 8irdenbire olaı.ca hısıgle 

F tık.at 11;haget bil tün bıı çalışırsa ba sar 'at le harman 
harele.etlerin düne kadar ôir sonuna kadar dayanamaz. 
cepheli kalmak korlcusıı Kö!llünün şelıirligı na~a 

ltynı güni1n akşamı çı
hşma masamın üsliirıde 
bulduAum mektuplardan bir 
tanesinin Bay IJtiZ lf1ıt1ay 
imzasmı taıım11sı ben; çok 
se11indirmlşti. 

etlerim. 

fl•nlı. Mod~rn 5pora Türk ran bir f•rkı da ı«hirli ncş' 
lcögılnıln k11pılarmdarı içeri eli, dah• coıkurı, lc.öglü ise 

ıok•aıamalc. lc.ö 11li1ndn oga- durıantlar. 
Ç. ima le.adar ıötürernemek Bıı l%ahlarla köglüye be-

-= lr.•rlc.aıa. deıa ter,igesi ue sporun bir 

/tfektubu bert1berce oku· 
madan evre/ suallerim; sı 
ralryayım. 

1 - KJ/ıbıktık hakkında 
ki düştıncelerlni: ? 

f ngif iz • ftolyan Partı'mizin kögde spor ~!;:~a~~~:~~na 0
,taya lcog 

f 
l,l11rln11 ıl lcoıwıasigle ıail Ac•ba köglüniıa bu ihti-

mu ha r~b esı· tal eları bu "azlget ,;/delen mü· ~· • himdlr. 
1 

gacına ncsıl Cl'Vap verebiliriz. 

1 • • Şüph1J gole ki 41 hin /eri 
Yon arın Zayiatı Acaba laagcıtı :ıor iılırle 

çetin bir ncücadeleden i/Jard sür Tirk. köıtınl.n hepsine 

fazla 1. birden lflOr !1aııtaları 'l1e hu 
lc6glü için ieden lerbigesl 

vasıtaları lc.alltznmaıını, kul· 
tJe ... por bir ihtiyaç mıdır ? 

iulla11m•kd•11 haı dagma1Jı 

11 .. ".: -L· 

t 

= 

Yeniyol'un ilmi tefrikası No. J 
@---------~--;..-;. 
1 FINDIK KÜL TÜRÜ , f M~aAiap 
ı · FINDIK ZİRAATI 1 ~11:~:~d~!raıl 
~----------~---

Ô n söz 
Ziraat fakülttesi son sümesteresinde almanca o 

rak verdiqim tezi büyüterek bu kitabı meydana getirdi 
Neşretme cesaretini de içinde doğub büyüdüf}U 

memleketimin biricik mah-;ufü demek olan fındık hl 
kında edindiğim bilgileri bu sahada daha iyi eser ~ef. 
ceklere sunmak g&yesile gôsterdim. 

Beni teşvik eden amillerden baş/Jca/arı fındık kı 
türü ve fındık ziraatı hakkında yeni harflerle yazıltf 
esaslı bir tetkikin bulunmayışı" bir çok yerlerde fırı 
ziraatrna yeniden başlandığı için kılavuz isteğidır. farpb 

Bu kitab·n özü Türkiyede fındık ziraatınrn bu1t11'nesi l 
durumu değil Türkiye.de fındık ziraatımn nasılyap·lması '~· Y 
bettiğidir. ~ırıne 

Z. Mühl!ndiSl1' Çatı 
M. 11Ll1P Mütte 

G 1 R İ Ş oşrnu 
Türk iktisadında Fındık baıda 

Türkiye milli qelirinde fındık hem bir döviz kalr Ce 

ğı; hem de kesif köylü nüfusunun yaşaması için ~ece 
metli bir geçim vasıtasıdır. lluıdu 

Harici ticaretimizin ikinci veya uçuncü mı1~ıe 8 l 
maddesidir. . a 

YEdl senelik istihslJI ve satım üzerinden memı/bept 
le giren para_ e~ az 7, en çok 14. vasati 9 milyon fı• fi 
d!f. Fındık Turkıyede ( 100 - 120) bin hektarlık Sıın 
dahilinde bir endüstri ve ticaret maddesi olarak yet~d aJ 
rilir. 'J Ur 

l~panyada fındık 17000 ita/yada 10000 hektlttle F 
bir yer kaplar. Bu vaziyet dahilinde fındık mıntakl!tısy 
ispanyaya nazaran ( 5 5;5) ltaıyaya nazaran ( ıO~ı A a 
defa daha büyüktür diyebiliriz. Filkat bu üç mem/e/(t l'\lın 
hektar basına senelik istihsal vasatilerin/ mukayese ~nun 
sek ispanya ve ltalyadan daha aşa!}ı olduğumuzu gor anla 

Türkiyede rasa~I h.•stlat : ( Helctar başına ) •Q k t 
Verımlı yıllarda Verimsiz yıllar~di 0 

800-1 !100 400 t ~ e 
ispanyada : 1500 1200 erıne 
ita/yada: .. 1400 1100 llaşıJd 

Buna gor:: 1,0000 hektarlık erazimizin fspafl. tg-inJ· 
nazaran 144 mı/yon ita/yaya nazaran 13i. m/Jyo/1 1 

vermesi lazımdır. Cltak 
Fındıklık/arımız rasyona/ ça/Jşmaltır neticesinde ~llıJ 

tar başma l 500 kilogram hasılat verebilecek kabili ı de 
olduklarına göre - çünkü; iklim; toprak; bllhas$a 11' il}··" 
fevk alide/iği bizde dah' üstündür. - lklis!Jdiyatımıt h- U 
mından bu günkü ziyammız 84-1.JJO.OOO kılodur. ··~ ho 
paraya Çevırirsek ( bir kllo fındığı vasati 20 lcuruş6 a b 

2 - Maruf ~dıbık/ar ? 
3 - Kılıbıklık aile ha 

yatında zaruri tf1idir ;> 
B. lf ziz Kut/6/ln <:t:vap

li.•rı : 

Ankara 4 ( tı. a.) - lond. 
radan bilıllrlligor. li6Ja 
ha.tlrıJuada lntiliz .,,, /talga 
lcufJelilcrl arasındtJ "alcrı bu. 
laıı adıatlemede lntlli•ler 
glrml 8lii on gtıralı vermiı· 
lcrd;r, Vı on motorla vesafl 
lcaıbetıni,lınllr. ltalıanlarda 

glrmi dltl girml yaralı fJ~ 

471 esir oermişlerdir, 'Oe on 

..,/tı top dahil olme,lc ıiure 
dolciatı 111otorltı !lesait 11111· 
lidere terk etmişlerdir . 

Unıamlgıt itibarile k4g- temiıı edeçelc. 6ğrctlci e/e. 
l• şehirliden daha sıhhatli manları kua bir %a.manda 
daha mukatJtmetli, belki da t11 'min. nuuldi imkanlar nls
hallnden dalıa memRtındar. betln•e l11ı~arılır lılerdend;r, 

sak) yılda J6j'J!JO!J-l64 0000 lira gaybediyoruz dert1 B 
Buna rağmen normal bir teknikle yetiştirJlrfl'a aş 

halde sırf tabii şartların müsaitliıiği.' sırf geniş bir s lldca 
kapladığı için fındık/arımız cihan piyasasında kalı~ Son 

• Gazetenizde ben de kı· 
/;bık/ar arasında gösterili· 
yordum. flh şıJ kıltbık/ık, 
biz erkeklerin erı ziyade k11-
çındıkl•rı f ak•t istemeyerek 
ekseri1a ayrrl•ff111dık/arı bir 
sıfattır. 

Kılıbıklık .,e ktltbıklır 
.'1akkındaki suall6f/n/z~ •s•· 
ğıda ki cevap/arımı tıkdJm 
ediyorum,· 

1 - Kı/ıbık/lk zevcın ha-
yat arkad11slıg1nı kabuı et
tiği zevcenin. oile ~6Yl!!tn 
daki mevkiini ıte nufoıunu 
hüsnü kabul elfTlesi "1lJna
sma almdıjı takdirde her 
erkekde bulunf{ltJbS~ ve hatta 
aramlması lfizlf11 r vaııf lif. 

Kadını• da tevci ilı~rin
de nüfuzunu v~. ~ir az da 
hakimiyetini te $ise Ça/Jş
ması kadın hJss!nln. en ba
riz bir tecel/isidır lcı hayat 
arkada~ı olarak k~bu~ ettiği 
erkeğine m~rJJ11fıyetı111 qôs. 
termek itibarife1f/'(rrıe11; ve 
bir az da ze(k ıu, r. 

2 - T•ril VtJ izehımtı 
nazaran her erk~ği,, az ve· 
ya çok k1Jıb 1k olduğuna gö
re kı/ıblkların mllruflanm 
pek tarif ederrıiyeceğim. 

3 - Büyilk edibimiz 
/lbduıhaR Hamid. klfk sene 
wvvel milletlerin medeni KlJ. 

bi/iyetini. kadınlatmırı [lım 
r• lrfınile aıçmül(Q. ictlmoı 

Sovyet - Macar 
Ankara 4 ( a, a.) - Al

man ojanıı bir Macar heye· 
tinin M.skorlfıga gidtceji 
•• Macar Sovget ılc.tiıadi 
anlaşrn•ıı için müzakereler 

:t1a11acağını Budapeşteden. hil· 
dirmektedir . 

Buatı rojmen doganılclı olan Kög ~J!l•raruJ.a birinci de-
lc6glüniin işi geknasolc.dır. recede reld lcög öğretmeni 
Yü~tle sekıeıı beli bükük ve ejltmenlıri or;narlar. 
oltiağa h•lde çalışır bu oa - Kögliimlb umumiyet itibari
zlgettı oz n seneler ç:ılışrnak le kenrli sporlarından, zü· 
bünye •zerin do a~ çok fena reşden, atd.2n, ciridden. lcög· 
te'•irler yapmalcttJıa hali il! rakıl11rınJ.an mô.dasrna 
A:alm•s. ç'>k az vô.kıfdır. 

Kögldg• mügesser olan Köge sporu yayarken 
nlmtttlertlen açık haoa ve bol başlıca iki nolcta üzerinde 
tüneş ııipheslz ki bi~ şeltir- tlurrnamız f gcab eder: 
iller• çok daho az tült r gl1ı a) Milli sporlar, modern 
g6sttrir. Falcat ban• maka· sporlar. 
bil lc6glinün yılcarırna aası• b) Vasıta imkan ve reh 

taları azdır. Bu hal ise o- herler. 
non cildi VB nesci üzerinde Memlekddc. itiraf etmek 
fena bir tesir yapar. mecburiyetindeyiz ki uzun 

Kögld bütan dingatia - Sonu var -

::ei -:-:E:a9 5 a tı:cl s, 

RiYAZİ HAPİS! 

ltrkadaşımız Çulhanın kılıbıklık 
hakkındaki anketi muhitte seri ve keı · 
kin akisler uyandırmış. Eşlerinin adla 
rrnı kılı'bıklar arasmda gören re okuyan 
bayanlar. onltırr vazifeye• davet husu
sunda daha hassas darr•ı1mağa basla 
mışlar. 

Sağ/Jğın ne demek ol4uğunu anla· 
'"ak ve anlatmtıkta ihtisas ve salahiyet 
sahibi ofifrr-uu· ~ 1err •Jamımız. eve 

mutaddan biraz g!ç geldiği brıhane~ile 
kabili af olm11ma!c ıJzere yirmi dört 
saat riyazi h3pfs cezasuıa mahkum o/. 
muş ve bu hüküm derhal. dört dilim 
ekmek ve üç bard•k su ile tatbik 
mevkiine konu/muşmuş . 

M es/eki b;r endişe ile keyfiyetten 
alelacele bizi haberdar eden sözüne 
inanrlır allah'ın kulu olduğu için. işd~ 
bir mubalağa şemmesi aramadan. olur 
mu. olur dedik I 

kantite bakımından birinci mevkidedir. la~lar 
Memleketler senelik istihsal İt 

~ ~c 
Türkiye 
ispanya 
ltaly .-1 
Rusya 

40000000 ( kabuklu) ınaş 
L2000000 a '1 
18000000 .. J bjJ 
6000000 .. ''Pek 

- Slılnu var - .. _)takö 

~--- --...._ ..-- --....4 
lj Kahvede Sohbet l' 

~---------~ 
Ne diyorlar. 

Ne konuşuyorlar. 

- Ev hali buga .. lıe •r
ken kavuşmalc üizımıeldi. 
Böglı oJuııca lc.ahveaLtı liı
ıorda gopıiır ta6tattle .. B.Jc. 
kaldan kar-ar peyniri lst•
dim. Bıçağı tekerin kına· 
rındsn sıgırtıncs llir kiçülc 
p:ırça y~r• daştfi. ü~trinJ.e 
sigaJı lekeler vartiı, Hoıa 
tit.nediiini aııiıgan bakk•l, 
kir ıöstermigeıı bir bu par
çasiie bıçağın ağzını sildi, 
tiıga temizletti I 

Jlcinci paıça da Lekeli 
idi. " Canım bana mide ka
bul ed~r mi • dı::lim. Bak
ical • ne yapalım, peynirler 

hep böyle • dedı ve imalin
deki di lckatsizlilcten ıilccigıt 

etti. • Bıçajı bir daha sili· 

niz. dedim ıue .sildikf'1etQrk 
nir parçalarında lekei1t '' Y 
lıgoı I . ~t. F 

Şimdi Edirne, f.1 kile . 
şaı ınd'l ı1e diğer igl ~J h ~I 
lerdc hiı bir kasar ,ı e u 
halds bıçağını temİI erı h 
go.n baklc•lın f ırıo eseri 
sahibi ol•ıu ıtızüfl 'Baş 
güzel P•Jlnirleri mt1 le il 
ne l<ötalemesi ne "' ~<:'ı· n 

Vrtıd· 
- Bım ıok ds/' Şıs 

ettim, halcktalia., bit fj lQ 

çak lr.ullanıgor "' ,, Qere 
le;Jne, tahin hılf1•11 Tor 
nir t1cseıirt1gı az~tı 
bıçalclcır kir içinJı, 
ait üst eden hir k 

. 

gor I Şıı bslc.lcallaf• •o· 
oır. 

lc.esllmest l4.ıımııl • 
cılcleri llirblrler/11e • • ta 
masa!ar, miişteriJtf;~1Yat 
deleıinı bulandı! !t )rllJ 
z-v~!e ini incitnıf 
maz mı? ıt 

- Arkaaa 
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KÖYLÜ MÜZE DÜNYA BİLG.Si 
=------------~-------------
Köy deŞler· ·z 

DlÜlfi1V©l ©ıhv©ıDü 

_ _/ 

• 

fındi - 3 - meti ve zarardan vikayesidir. Türkiye Cümhuri- ı Bu sene yurdun her tarafında mahsul vaziyeti 
· ii~r~balkanlara gelmedi; fakat İtalyanın harbe gir- yeti Hilkilmeti. BilyOk Meclisten aldığı direktif çok iyidir. Memleketin hiçbir Yerinde sıkıntı yoktur. 
~1 ı .esıyle Akdenize geçmiş oldu . Fakat, biz harbe dairesinde çalışmakda arzetti~im e!aslar üzerinde Bir kaç ay önce doğu vilayetlerimizden Siirtte 

~ırıne Şartını komşumuz bulunan Ruslarla silahh son derecede haısaı bulunmakta ve güniln icap- Raman dağının eteklerinde bulunan petrolden 
diSM~atışmaya geçmemek şartına bağlı tutmuştuk. larına göre tedbirlerini almaktadır. Hükümetiniz- çok istifade edeceğimizi de sizlere müjdeleyeyim. 
fJP uttefiklerle daha anlaşmayı yaparken bu şarti o kanaattedir ki, şimdiye kadar aldı~ı tetbirlerle Petrol bu devirde pek kıymetli bir şeydir. Bütün 

~şrn~ştuk. Onlar da kabul etmişlerdi. İtalya Al- birçok vakaların tahaddilsilne tekad.düm etmiş motörleri işleten benzin bu madenden çıkarıldığı 
an •r tarafından harbe girince biz de mfittefik ve memleketin varlığını müdafaadan ibaret olan gibi gaz yağı da petrol dan çıkar . 

ka~ cep~esinde girseydik belki Ruslarla da harp bu yolda yilrümekte katiyetle musır bulunmuştur. Daha bir çok yağlar da yine petrolden elde 
~in b:~ktık. Halbl!ki Ruslar bizim karagün dostu- (Bravo ıeıleri). edilir. Bu bakımdan yeni bir hayat kaynağına 
mOl!t.e 

2 

~r. Daha istiklal harbi yıllarında herkes bi- "Danyanın bu kararsız vaziyetine rağmen, mem- daha kavuşmuş oluyoruz Zel7.ele ve sel felaketleri, 
~bsa dırırken onlar yardım etmişlerdir. İşte bu- ıeketimiz, yakın bir tehlike yemaruz görfmmemekte milletin el birliği ile kısa zamanda giderilecektir. 

mir epten b · h b · d'k H' I ·~ d · .. ·· 1 fi li ız ar e gırme ı · ve bntün devletlerle ve alelhusus komşulariyle ıç te cış etme en ışiniz gilcunuz e u~raşın, Eğer 
en SJnı aı:rp .iç~nde bulunan ~i~ devlet Rusları bi- iyi mfinaıebetleri idame kusu~undaki aza~ine .b~r- iycap eder de vatan bizi çağırırsa seve seve 
yetılıvd Yhunıze kışkırtmak ıçın daha geçenlerde devam bulunmaktadır. Turkıy• cOmhurıyetının koşacağız. Biz istiklal uğrunda ölmesini ve yaşa-

Jrl ur;a Vesikalar neşretti. Sözde biz İngilizler- istikllline ve Türk vat r tun bütünlüğOne zarar masını her millett~n daha iyi başarırız. Bunun için 
ek:,-u e ransızların bizim topraklarımızdan geçip verecek herhangi bir har -kete karşı Türk milletinin hiç kimseden çekinmiyoruz. Bilakis, düşınanları~ 
~ O'i ı~Ya saldırmalarına izin vermişiz. Bu vesika- vereceği yegane ce·ı p, silaha ıarılmak ve sonu- mız varsa onların bizden çekindiklerine şüphe 
le~ lllanlar F ransada ele geçirmişlermiş. Fakat na kadar vatanı mt1dafaa etmek olacaktır. yoktur. Dışardan ve içerden doğacak her fesadı 
e anuln Yalan olduğu çok gecmeden anlaşıldı. Al- (Bravo ıesleri ıiddetli ve ıOrelcli alkışlar) ,, boğmaya, her tehlikeyi önlemeye her zaınan ve 
6
' nar 'k ki h ·ıı h T b' ) ll k veıı ayı yanlış ortaya attı arını sonra· 8 T k d l ·m ve er mı etten ziyade azırız, anrı ıze daha 

da . •ndi ağızlariyle söyediler. Vesikadan evelce evgı 1 
ar eş ~rı. · . . . . rahat ve mesut günler gösterecektir. Biz durma-

ıa tdild. ,ıı; • k . b' . R k yukarıda da ıöyedığım gıbı. ne kımsenın toprağın dan ve yılmadan çalışmakta devaın edelim. ~"""'ek-te . ı~ının a sıne ızım us omşumuz d d k' . ki d ı::.uı 
rıne Yap 1 k ld k b l t d'ğ. . a gözümüz var, ne e u111enın tepra arımız a lerimizin deg" erini herhalda alacax.ız. Alın terı·""'ı·z ~I l ı aca sa ırmayı a u e me ı tmız 1 . . B' lh . . d ~ &~J 

P. r&~ı dı. Bu ıuretle Ruslarla aramızda herhangi gözü 0 m~sı~ı ısterız ız su ıçın e yaşıyoruz ve boşuna akmayacaktır. Buna da sarsılPlaZ iymanı-
a R•nlik çık d B·· ük M'll t M ı· . . t yaşamak ııtıyoru:z. mız vardır. o/1 a k ma ı. uy ı e ec ısımız op-

r{a Yalanı uycıluranların yilzüne vurduğu gi- Böyle olmakla beraber kuvvetimizden emi- Sizlere sağlık ve hayırlı başarılar dılerim sev-
ı dUslarla do~tluğumuzun eskisi ve hatta daha aiz. istiklal ve emniyeti~ize gö~ di~en. ~Jursa gili kardeşlerim .. 

'"•nı ettiğini dosta düşmana tekrar bildirdi. başvelcilimizin kuvYetle ıfade ettıklerı gıbı, ya-
1'&\.Ullasebetle Başvekilimiz [)aktor Refik Say- pacatımız ilk iş ıilaha sarılmak ve vatanımızı 

r. hükumetimizin siyasetini açıkça bir kere müdafaa etmek olacaktır. Bizim yurdumuza ko-
usa a belirtti. lay kolay dilıman saldıramaz, Çünkü toprakları-
ert11· Başvekili : tk d 1.. • ti . k mız düşman iler1emeıine elverişli değildir. Sonra 
il nd mız nu un a uunya vazıye erı ar. d b' . . b. h . d 
·rs a hükum r 'hf ti b ki d'ğ• . .. l d'k nımanlar ızım ne çetın ır arp 2'1cü taşı ı-
~aıı'1 sonra bı'z· e ın. 1 ıyt~ ~ e ke 

1 ını skoyde 
1

1 
-t ğımızı da pek iyi bilirler • 

tnla ım sıyase ımıze anşma , ev e . , . . .. 
ite rı~ızı kirletmek istiyenlere nefretle baş . Gerçı ı\11nanlar bır çok knçnk. büyuk dev-

lb Ct2ınıizi anlattı. Ve bugünkü Türkiyenin letı yıktılar Fakat başta Fransa olduğu halde, 
ıı 0~. "~ çürümüş padişahlık memleketi olmadı- bual~rın .bir çoğunu içte~ ~et?e~tiler. Fransa bir çok 
"P ~~d~r~i~t~n sonra sözleriııe şöyle devam etti: partıl~r~n do~ur~u~u bırl.ık~ızlı~ y~zilnde~ yıkıl~.ı. 
t" .. ıyı bılırsiniz ki bütln bir husumet cihanı, Bızım mılletımız tarıhın hıç bır devrınde go

. ~' ta ko~neimparatorİuk başlarının da iştirakiyle rQlmemiş bir birlik içindedir. Milli Şefimiz sevgili 
ıkr ürke k C h · · · 1 t 1 .. ll Ü ..ı d".'ıy' 'b' "b. keli~ .• arşı koymak istediler ve Türk mille- um urreııımız sme aon ıı n tıe 10 1 gı ı ır-

k ~:~ııız O'ııu bırakırsa kurtulacağını ıöyle- lik ve be~aberlik her ıililhtan. keski.o v~ h~r. kud
~ kil . at Tnrk milleti O'nun tar fını tuttu ve retten lstun en bnynk kuvvettır . ., Mılletımızm bu 

·gl le ~~1 
reddetti. Netice de malum. Büt n varlı- sarsılmaz biltilnlilğfi ile yenemiyeceğimiz hiçbir 

'~: en h; Ve lll\istekil Türk mili ti bugün bu kür- kuvvet yo~tur. Çanakkalede ve istikl!I harbinde 
~ eseri~·~lrzuaunu söyleyebiliyorsa, 0 mücadele- biz iymanımızla keadimizden çok ilstiln kuvvet
afi 'Başve

1

k: ~· lerle çarpıştık ve yendik. BugOn ordumuz çok 
aı le ~nl l 1lıtniı harp karşısındaki vaziyetimizi de kuvvetlidir. Her türlU ıilihımız vardır. Topumuz, 

": iıııdi b~ı: . tankımız,, t~~yaremi~ ve. başlı:a. tür!!I ~i~ahl~rımız 
~' ~ısında, R~~ ~vrupa'oın içın~e yuvarandığı hal hilkQmetımız~n tedbırlerı ve mılletımızıo yilkıek 
, ~IQe~lere ~ urkıye'nin vaziyetı ne olacak, diye fedakirlıkl~rır~e her ao artırılma~tadır. Fakat 
•

11 l'tırkiy evap vereceğim· en kuvvetlı sılahımız, cesaret ve ıymanımızdır. 
• e. do~ulıt\ • 

"'' • Yetini mtıdafa"y:'"'na sadık, kendi istiklal ve Bazı eski kafalılar size zayıf olduğumuzu 
Jıı nde vuku t . lıt, k b" . B 1 b'I k b'l k av a a mtizll:r t-ar vermiş te ır vOcut söylerlerse ınanmayın. un ar ı ere veya ı -

o ses( . t:tll\ il f l L t'kl . . f k '' "Bir . trı, §İddetli •lkı ~kteciir. miyerek mi ete ena uı et ı erının ar ında csle-
1 'hıç b• şt, .. ) ·ı...ı· l 

laa ır zaman ne tah .k · ğı aır er • 
e ;,... • tru~ d' .. rı I\~ ..J k 1 M·ıı . . . b ...ı b. k k I . 'h 1 z,rr ~ıYatt I şunüyonız. Komsu} "e omşu arı- ı etımızın aşıntı& ır ço aıı ı ımtı an ar 
,,I!~ >rIJ:J~o d~klarmın bariz ı1 ~r~'l\·~·• da ayai geçirruiş, zaferler kazanmış bir bnyak baş vardır. 

11f At tcyıl.. ( Sra I e .1 erını ı:n~t\lttuniyet- İnönü, dün olduA"u gibi bugOıı de Atatlr'Qn izinde 
4nıınıııa rnahtvuo.ses erı) · Yegane ~aye- millete en faydalı tedbirleri tam zamanında al-

J'ı .., ıı t. ·ıı t" . . () 
Ye 1 ve mı e ımızıa •ela- maktadır , Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın J 

H. Tuncay 

Ağaçlarımızın yaprak
lan sararırsa 

Bazan hiç bir sebep yokken ağaçların yap· 
rakları saranr. Bunu gören köylfilerimiz şaşırır 
kalır. Durup dururken bu ağaca ne oldu, der . 

Bilirmisiniz bunun sebebi nedir?. Havaların 
. . tesir ile toprağın bazıları hassal~rı değişti 

mı, ışte bu hastalık o zaman baş gösterır . 
Bazı yerlerde dikilen her ağaç sarılıktan kur

tulmaz, onun sebebini de o toprakta kirecin f azJa 
oluşuna hükmetmelidir. 

Ortada sebep yokken ağaçlarınızın yaprağı 
sararmağa başlarsa filizler büyümeğe başladığı 
sırada 100 kilo suya bir kilo (KaraboYa) hesabi
le yapacağıoız ilaçla püskürmek lazımdır. Bunu 
bir az sonra tekrar etmelidir . 

Ağaçlarıo güz budamasından sonra kesilen 
yerlerini 1 O kilo suya 3 kilo karaboya he sabile 
bir ilaçla bada~a etmeyi de unutmaınahdır . 

Ağaçlanmızın kökleri çürüyor mu? 
Sulak ve suyu süzmez yerlerde ağaçların kök

leri hemen daima çürümege mahkumildr. gibi Bu 
ağaçların yaprakları vaktmdan evvel dökülmeğe 
başlar. 

Kökleri çürüyen bir ağaçtan hayır bekletJle" 
melifiir. Onun için sulak, su tutan yerlerde ·Jı,,JJar 

·ş ve açıp suları akıtmak ve hasta kütükleri ge0 ' 

d . h d ki k oraya erın en e er azarak çıkarıp yakma 
bir kaç sene ağ ç dikme e laz ı6d.r. k 

Başka türlü, kök çürük uğutlden yıskayı ur-
tarmak kabil değildir. 

• 
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Te~ Can 
Boştafa/ı I de 

ra bu11ıı bir erkadaşrz anlattım. 
- Dcmtk Tekcan çif tleıti, 

;ki •an olJ,, darm diğer tek 
canların baıına / dedi. · 

Kotıaııırıamızı din/iyen diğer 
bir tırktıda1 : 

- Caııım, Jetli. ıvlenip lcı
lıbdc ol""1ktansa Çulhanın teS 

tcihıntla dokunan kılıb klorla 
ıimtiil.i~ tıa/cit geçirirsin 1 • 

Bırınci arkadaş cevap fl11rtlı: 
- Seıa ev/cnsen kılıbık ol· 

mııactıksırı galiba ? 

- Ne münasebet I 
- Do;rutlur, ergene katı 

döimelc ~olcgtlır, derler. Ögfe!J 
se st" hıç evlt.nmtt 1 

B• sözü duyunca daganama· 
Jım: 

Al ? Kı·-- ne d i !J o r s u n . 
ltbılc o/gcağım dige uat rı ua::ı· 
/esini mi ihmal ctsırı ? Evfenm~k 
b.,gü11 ualan ve millet emridır. 
Bizler aatan emredu ce kılıbık· 
Jıga dtiil. ölme;e bilo hazır 0 

/arılar değil migiz ? E(J/erıitıı ço· 
cuk gapın 1 Karınıza değil aata. 
nımuu kılıbık olacal:srtll~ I 

Arkadaşlar hah in bögle bir 

J "-" l b 1 d nı mnun ııgum e ag anışın an 
ıörü.niigorlardı • 

Ne diyorlar, 
Ne konuşuyorlar, 

- Bn,ıar•fı 2 ti• -
- ..)inema bolıf' 'erin; 

ıudilc. unda:lga/oıı; b0 . ~cı-
b . ırı 

dar ıılcı, adeta 11 
"• 

mı/alanmış ıılciltle sıralacilfer. 
Bahçeler lcüçükrr:U1· film 

nra 6· parası çıktıktan so '' 
lcaç lcaraı lcir biralc.acok 
kadar müşteri sıi""7ok, 
bul11ndurma:k la~ıffl1"'1 

- Ammatla Jaıi1ace .. 
~inıma en Hvk/İ istif lldı 
fJaıitıuıJır Onıı tlnıuz 0llıa. 
za, tazyik altında, ııdırop 
içimle ıegretmekten ıeolc 
ıılınaca;ına irıa"mam .. Beı 
.lcişinin anc11lc rafı~t .01rırcsea
iı bir ger• on k 1 

:
1 Ye:-leş. 

tirmelc. ticaret ah/ii1Cınoı ~er
çeeesine ıiıan bir hQreket 

tıirl4 iht;"1alf er 
tehlikesi, tararı 

midir ? 
bunıın her 
dt1.hilinde 
fltırtlır • 

- Do;rıı soSt Jc;/Jı hale 
tJtrmez I 

- Otobüste baganlara 
ger TJtrmiyor/arm:ş, Soıalc
$aJoki en son JarGlctcın ıelı
Te icatlar fit! şeJıirdtrı Soğulc.
:saga, bütirı gol 6ogunea 
agelcta lcalı!l"'muı 'l1e tei 
bir erkelc çıftııpto ''gaha 1 
agıp dejilmi. gosılc Ve günah 

tle;ilmi, ş• 'oganlcr 
agtıkt• sdrsı~ı~ darugor, 

·mızı t onlara yert erlcetmek 
milli ahlak ~e /Qıi/etimi% 
. h 'd' Jemıyor I 
ıca ı ır,. ·1c· 

_ BisJe. 1 ıde bir alfır 
saatın11 bok0 n fit &Qı/ü süs 

b l -la ıuen oz •gle kaba 
atlamlar flardırlc.i, ayakta 
lcoian anne ve lıern,;,e/eri· 
mise gerini vermedikten 6as· 
lc.a kiistalıçasına da ıırıtır 
J.grıır I 

JEYYAH ----tttlllflll""! ........... 
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desiroyer Verdi 1 
Ankara 5 ( a. a.) - Umamf 

harpte Aflfııpadaki Arncıri
kan lıuv11etlerinin baş lcu
mandanlıjtf1l gopmış olan 
ıeneral persinz '(:TDşinğton. 
da radgodo sÖglediji bir 
natakta _,Amuikanm lngil
tırege eski Jestrogerlerindın 
~n t1z elllıini oermelc süre
tilf! .JemelcrCU ntn müd:ıf Qt:l· 

ıına ee Amuilcanın emni
geiini teminine gp.rdım .ı,. •. ''"' ,,,, .. ,,,,, . 

Hasta bakrcı ve sıhhat 
merr~uru ahnacak 

Beşikdüzü köy enstitüsü ve eğitmen kursu 
müdürlüğü den: 

Beşikdüzü. köq rnstitii.sıine 60 lira aylık ücretle bir 
lıastahalcteı fit sıhhat m•muru olınnealctır. Aşağıdaki ıart
ları h<fiı bulvnan to.liplerin 8- 8-940 Perştmbe tün ve 
s••.t 16 Ja Trt.hzon m11.01İ/ mütiürlüjünde yapı/ocak 
ıtçıme ıelmelul . 

1 - Sıhhat mrmurıı gttiştiren bir okrıldan mu•n Dlan
lar, t1eg11 haıtolume, /eglt mekttp gibi 6ir müesude ma 
flaffıkigttl~ çalışmış bulunanlar terci/ren alınacaktır . 

2 - Knbal ediltn sıhhat memuru kendi sahası dalıi-
linde 'Derilen her '\.ıazifegi ıöreuktir . 

3 - Bu memur daima okulda gatocaktır . 
4 - St.çime geluken şu vesikaları tdirecclctir . 
A - Sıhhat müdii.rliijündt.n tastikli sıhhot re.para. 
B - Hüviyet cuıdanı r.skerlik tuhis 'Oe~ilr.a.ı;ı ( erh·k-

ler için ) 
C - Po 'isçe lastikli hüsnü hal mazbotcuı . 
D - Diploma v~ya honsert1Isler . 
itan ücreti kabul "dilen mem•ran ilk ng/,jından kesi-

lerek ödenecektir . 2-2 

Açık eksiltme ile demir 
malzeme nakliyatı 

Erzurum 10. İsletme müdürlüğünden: 
D J;u Bayazif.le mef1cut takriben 250 ton demir malze

menin E,zu ıumu nakli işi açık ebiltmeye bıralcılmı~tır. 
1 - 250 ton demir malzemenin Erzaruma na/eli için 

tahmin edilen b '!del jQOO liradır. 
2 - Ma'Onkk t teminat miktt1n 375 liradır. 
3 - El:.siltmr. 6 -8 -40 Solı giinü saat IJ de Erıu. 

rumd.ı bletme mıidürlüjii binasında müteşekkil tııtırma 
~ksiıtm~ komi<: 1.JOr<u lıuzarunda yapııacalctır. 

4 - Talipluin taahh.utlerini ifa ed~bilecek hal tıe 
"tlaziyette oJJ,,k/arrm tegiden tieuet odalt1rından ulaca/c.. 
/arı bir belıeg' ibraz dmeleri lizımdır. 

j-Şartrıame 'er IO. işletme müdiirlüğjnJ~,, .S. Kamıı 
Kar• lstasyonlarm,/.ı n ve Trabsonda Tr. otobüs darQ.ğından 
m~ccanen al nobi ir. 4-" 

-·-·--------- -------
Aşçı ahnacak 

Beşikdüzü köy enstitüsü ve eğitmen kursu mü
dürlüğünden : 

Beşikdıizü kög ec.stitüıüne 100 lira aglılc ücretle 
aşajıdcılcı şartlar dahilinde iir erktk aşçı nlınaealctır. 
Talip o/onlar Trabzon mtJariJ müJiirlüiünde 8-8-9-10 
Perşembe günü ve saat 16 Ja gGpılacalc mufJalclcat ıtçime 
ıelmeleri ; 

1 - Büyük bir lokanta mektep ıibi fazla inıana ge· 
mele. fJıTen bir müessesed• mınuı//akigdle çalışrnıı oldu· 
;una dair bon1t1roisi l>•lanacalctır . 

2 - E.,stitüdt! ıon•nda lıic bir hale iddiacı etmeden 
br.~ gün aşçılık yapar•lc derunmeyi kabul t!de•elc. . 

3 - ş .. çim• ıelirlcın ıu fltsikaları getirec~ktlr . 
A - T~rlıi• t1uilcası . 
B - Hiç de;ilı• A derecuinJı mlllt!t mtlctthı 1ah1.1-

ddnamesi 
C - Sıhlan.t mütliirlüjintlen lastikli ııhlıat ra:porrı . 
D - Polisee testi/eli laüıniilıal mozbottuı . 
ilin ücrıti lcabal etiilınin ille aglılc ücretinden lcısile-
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Çifteçamllk gazinosu icara veriliyor 
Bele.ıiye Encllmenindeo : 

Çi/teçamlılcdo. beledigıce inıfi olanarak kiraga eeri/t!,. 
ıazino lciracu · nın 1artnameyı m•ltalif haralcetintlen d•· 
lagı ihalesi f esh edilmiı ve mezlcür binanın Magıı 941 
,agulne kadar olan icarı onlleı gün müddetle fJI! zararı 
eski kiracıya ait olm•lc iizerı et1velki ıırait daires_ir1de 
gınicen a,ılc artırmıy« çılctırılmıştır . 

2 - Muhrlmmen icar 6etleli 400 lir•tlır . 
3 - Şartname örne;i bılttiig~ gazr i#erl müdürlü

liinden al:nabi'ir , 
1/- - Aartırma, 16 Ajastoı 940 Cuma ıa,ul saat f j 

d icrt. olıınacsıktır • 
5 - Taliplerin muhammen hıdeli üzerinden flerecelc· 

lui yüzde 7.5 marıalckat teminot makhıızlarile ayni ıan 
'Oa saatta belediye encümtninc! mııracaatla'ı ilan ol1111•r . 
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Mağaza icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden: 
Haıa'i mulıası6~nin T•d11 çtı11t• luıci Alımr t soka

;mdaki 2 f, 'o. la majos11sı sa6ılc ic•r hıtltli ol11n ( 36) 
lira üzerinden 10-8-910 ttırilaindın itibaren bir stneli
ji /ciroya veriltcelctir. isteklilerin maoalclcat teminctlarile 
7-8-9.fO t•rihi111Le olld11.t mouwmula topltuıacolc olan 
••.a ıac•111••• llfllTIHllltırı. 2-2 

artırması Akarat • 
ıcar 

Mevkii Cinsi No. Muhammen kiraaı Teminatı •u"I 

lsllendorpaıl\ c;;.;;okalc 
,. Eıvak 
., Kundu acılar 
,, Favak 
,, Kunduracılar 

A vafilbo :Erzurum 
cııddeıi duhulıye oaaııı 
lıkendtrpışa 
Dibathaoe hüldlm!!t caddesi 

lıkenderpaıa çömlelcci yoicuı 
Ayafilbo ınezba bahçf'aİ 
Çarıı h•l biuaııı içinde .. .. 

" " .. .. .. ,. 
,. .. .. " .. ., 

Dük an 
Dükin 
Bina 
mı?, aza 

., oıafı 
Oda 

Dükia 

•• .. 
Bahçe 
Oiilrin 

, . 
•• .. 
lf ,, 
, . 
" 

Belediye Encümeninden : 

277 
236-J 

80 
200 202 

28 
310 

21 
11 
16 

2 
6 
7 
8 
9 
ıo 
11 
13 

Lira K. Lira K~ 
70 
50 

400 
180 
75 
48 

:o 
i'O 
40 
~6 
ıso 
65 
50 
45 
80 
80 
45 
li5 

s 9ti 
3 ff 

30 
13 
5 
3 

3 
2 
3 
2 
9 
4 
3 
3 
6 
6 
3 
4 

bele 
Yuk11rda cina •emt ve mııhaııımeo icarlara yazılıı belediye akaratının Mayıs 94 t gayr.sine Yeti 

olan :c rlerı !l--8-9 to Curoa gününe !tadar tO ıiin müddetle tl"mdit edilmiştir B 
Artırma aynı gün ıaııt 15 dtı1 icra cdilrce~indt-n ~sliplerin encümene murıcııalları illin o~ k:~tı 

Gayrimenkul sat ş artırması Frans 
Muvakkat temioat bedeli Mubıtmmen K. Nev'i Scıntı v.ldı kara 

Lira K. Liu Ku. dve ai ____ ./_ • eğj 

37 50 500 Harap bina Mumhaııe oou ~11im: Hıı••• ve .. ·ı 
52 O~o 100 ı ·• ., ~ipahi pııznrı • Muftü vak 1 et 

Vakıflar Müdürlüğünden: bi~~ 
Yul.nrıdo semt ve vakfı yazılı iıti pıırç• harap gayrimeokulun miilkiyctleri yirmi 2ün - Ve t 

artırmaya ltoaulmuştur. tvveJ 
lb,lelcri 26 Atustoa 940 Pa:ı:ıı tesi günü ıaat 15 de yapılocığındao taliplerin bu müdde1 YÜzij 

vakıflar idaresine muracaatları ili11 oiunıır. _!,, riJdi. 

NARiN 
içkili lokanta 

Şems Oteli Karşısı Ng 29 · 
Sayın yurtdaşlarımızın teveccüh ve teşvik

lerine istinaden her türlü konforu haiz olmak 
üzere bu kere Şems oteli karşısında açtığımız 
AMERİKAN TİP ( ayakda kadehle 
her nevi içki) ve içkili lokantamızın şıarı : Ne
faset temizlik ve ucuzluktur . 

Muhterem mfişterilerimizin her hususta 
memnun kalacakları lokantamıza teşrifleri rica 
olunur. Kemal Subaşı 

Tereyağı yumurta eksiltmesi 
Trabzon dispanser baştabipliğinden: 

Nıv'i Miktarı Muhammen beeltl Tutarı Mut?a.~ Temi 
lira K. S. Vra K. Lira K. 

llôn 
Trabr.H adliye aııkltabtlia· 

ciea: 

TraaseHa Ayatillto ••bal· 
IHiadea Döameli •tlu Du111aun 

otla Haruaıan Trabaen aalb h•· 
kuk •ıbkemtaiadem Riıı:ell of Ja 
Ahınedia etlu lbrahi111 ıley\ııiae 
altlıtı iliada f&yiia malaaarrıf ita· 
luaakları Ayıfilbe ••aılle1ia.le 
kiia tapuaua kiauHıaai 938 ta
rih vo U9 100 ııra a11111ar•lıırınea 
mukayyet baDe v• arHaın tııluimi 
kabil ol•adıjı cihetle aatılıırak 

,araaıaıa takıiaiae ciıııir veril~• 

!tarar üz.erine mtııkÜr bnn" ve 
aua açık artırı:uaya ç.kar~louş ve 
artırma Y eoiyol ıaaetuiylo ılin 
edilaıit ve 3-9-9'0 tarihine rııs 
layın Salı ıiinü aaat 15 • kadar 
artırmaaıo dt.vamı ıaukaraer ba· 
Junmaı olap biıaıtdar Riaall Ah. 

met oR-Iu İbrahi111ia mahalli ibme
ti mtçlı•l bQ-luQaası itib.sriyle ar
tırma rfiaünde bizı:at veya biln. 
kllo artırma w.abolli olıtn adli ye 
biaaauada b.ık.ıu•bet odaaıDda ba-

"' lıau•d•ua n1• dtar••J• k11· 

--... -.---...-. 

Saflık Arsa 
Dahcı/.:.lıar:e caddesinden 

Sipahi p zarına ıı'den cad. 
de riurttıde eski m~clisi i
dare h11ş kô.tibi merham 
Arif "Dert:selerine ait arsa 
satlıktır. 

Talip olanların Semerci
ler başında tiiccardan Ra
san Memiş Yazıcı oğlana 
murccaat eylemeleri. 5 -8 

karşı bir itiraıı .-arn mercie mi· 
racut eylemoai zımnında i~')u Hin 

teblia" ilmubıberi aakaauaa kai• 
oıaık bire ua. ıluv. 

llôn 
V K bir icra mcmotlll 

Açık artırma ile psr• 
rİlı!c~lı:. gayrimeokulua ne 

ruPas 
Yatiy 
safha 
dan s 

Yali ltöyiir;de şıırkıı• 

emi guben çerkes o. A Yaptı 
nuben Ali ile mahdut 1 lip ille 
r. ve 19 No. tarlanın l Faıc._t 

itibarile- 9 hiHeııi •ahip 
Gıyrimenkulua b lh'! 

6'1Q i 
mevki m hailesi, soltuğı, ' • 

Yali köyür.dcı Alini• lltceJc 
maa Sınan oğlu aamın• ~ lalası 

Taktir oluoan lı:.ıyııse1 laıii!t 
85 lira tamamı d~r e 
Artırmanın yapılıoJ te d-;. 

gün, ıaat: 
V. Kebir icra daireıind" IQ 
Cumartesi saat 16 da. •rttııQ 

1 - l~bu ~ayrlmenuııerl lebebj 
Şartnamesi 7 • 8 -940 ta So'- , 
haren 164 No. ile V. 1' " 
dalreıinln mnayyeo ıııJ1 elirıde 
herbsın ıtırebllmeıd lh-
lllnda yazılı olanlardan f ~ıı.ı 
mat almnk isteyenlor, 1, Pıtd.Li 
meye ve 9~8-104 dosya ~. 

memurlyetimlze muraca•t >'et d 
2· Artırmaya lşllrAk içi' tlı t 

yazılı kıymelln ydzde , .-·d'lla 
olıbeUnde pey veya mlllt bl l t 
mlnat mektubu tevdi edil illyr· 

S· ipotek 1ahib1 alac•1'~ ~ l 
alAkdarların ve irtifak b· düıt 
lerının gayrlmeııkul ttzerlP lt 11 
rını h uıuaile faiz vıı tP \' f"\ 
olan iddialarını işbu Ul11 Ut det 
lhtibAren yirmi gün i r-.. 
mtıabitelerile birlikte ı:ı:ı Ve 
ı:e bildirmeleri icap ede" Pil~) 
de lıakları tapu ııieilil• İ tllıy 
dıkça ıatıt bodelinin pııtl 1 llJı, 
harlç kalırlar. illet 

4 ooıterlle günde Ce ~ • Cet. 
lıtlrak tıdonler artırlll• t" gllli 
okumuş ve 10.ı:umlu ıxıııl ~dCltjJc 
ve bunları lemaruen t lr 
ad ve itibar olunurl• • len 

5 Tayin edilen ı.a.f!J İldir 
menk u1 tıç defa 1;ağıl"" ı 

en çok artırana ihale .,- llrllQJı 
artıruıa bcduH muh:ıııl lly 
yöı:d.e yetmiş beşlııi tJ il 
aatış !eleyen n alaCJJf:ıO• •• Clr 
diğer alacaklılar bul~ 1 ltıe i 
bunların o gayri :neıık ıkıııt 
edilmiş aleaklarının ıl 
fazlaya çıkmazsa en çoı Yrup 

laahhl1dü bakı kalmak " CUıy, 
on beş Gün daha temdit İlli . 
gllnü ayni aıt 

yapılar.ak artırmada. ektt: 
yellin alaeaiwa röçb•" iyet 
alacaklıların o gayri ıı> lali ' 

edllmiı alcaklarının 1JI d Ytt 
ya çıkmn.k şa.rtile, eıı Ctll~ 
ihale edilir. 80yle tıJf lala~ 
edilmeue ihale yapıl ' 
talebi dtııer • 

6 Gayri menkul 
olu11an kial8 derhal 
mO.lll•t i~nde parayı 

lı:ararı feaholunaralı: k 
ylk•elı: teklifte bulun•" 
elılutu Mdelle almıığ• 
razı olm• 
buhınma.ua hemen oo 
le artırmaya çılı:arılıP 
ihale edilir. 1kl ihale 
ve geçen gQnler ıçtıı ~ "'• 
be91p olu.aııcak faiz ladn~~ 
tar ayrıca hakıno h• f' , 
m murıyııtimuce alıeıl illi id 
madde (138) 1... -

g:ı)ntııı.nl:l> er Q/r i\y 
t4irilea. 7 • 9 • 9 O t• '( 

icra memarlqu od•~ Ot/cll 
ıöeterileA arurm• ,, 
...... 11"6Matı ua-


