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ŞAPKALARI 
Şapkaların en alasıdır 

Satıı yeri: 
HARUNLAR MOESSESEfil_ 

~F~~~t~·-~~~~b~i~n~n~t-•_"~~·~~~-k_a_ru~ş~t~u~r~~~~~~ ikl d~a~ku e Siyasi Gazete - Trabzon e ısınct~ - ~r:ı~2:u:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
İtalya 

Ne yapacak?! 
O. Sabri Adal 

11/dığı bir ay mezuniyeti 
MuaaoHni ltalyaaı, yapaca· kullanmak üzre lstanbulda 

iını yaptı, artık ondan lı•rhu 
darp aahnesinde daha başka 
türlü işler ve fedakarlıklar 
beklemek haksızlık olur : 
Bir emri vaki halinde kül 
fetsizce iıgal eylemiş olduitJ 
Arnavutluk, durup dururken 
binlerce İtalyan için bir me· 
zar halini aldı. Eier bundan 
ıonra iyi b.arp etmenin il 
mini öirenmiş olarak Siua 

bulunmakta iken 11fyonka 
rahisar Valiliğine tayin olu
nan Valimiz muhterem 
Osman Sabr1 Adal Veda-
/aşmak için dün Güneysu 
Vôporile Jstanbuldan refi 
kalarile birlıkte avdet eyle· 
miş ve veporda Parti ı~ü· 
fettişimiz Kayseri mebusu 

muhterem llhmet Hilmi 
Kalaç . Vali vekili Mektupçu. 
Hükümet er/cam. Parti. 81!
lediye ve H<Jlkevi reis/eti. 
Parti Vıtayet ht:.yeti azalan. 
teşekküller mümessilleri. 
tüccar ve Matbuat mümes 
sil/eri tarafwdın karşılan· 

mıştır. 

Yunanlılar 
mühi.11 muvaffaki
yetler kaydettiler 

Atint! 5 ( a. a, ) 

İtalyan askerleri 
Cepheye giderlerken 
nasıl aldatılıyorlar ? 1 

Londra 5 ( a, a. ) -
Royter bildiriyor : Londra· 
nın salahiyetli muhaJilleri 
tarafından İtalyan kıtaları
nın Arnavutluia gönderil
mekten korktukları teba;uz 
ettirilmektedir, Yunan rad· 
yosunun verdiği izahata gö 
re ltalyan ıubaylarJ, asker
lerı vapurlat'a irkip edilir
ken Arnavutluga deiil, Ko· 
rfoya gideceklerini bildir
mektedir Korfonun İtalyan 
donanması tarafından zab 
tedildiiini iddia ve ili ve et 
mektedirler. Bir az sonra 
İtalyan kılaları kendilerini 
muharebe meydanında bu 
!uyarlar. Yunan radyosu bu 
şaşırma hareketini ıösteren 
bir çok maluma tın mevcu 
diyetini iddia etmektedir. 

Teşekkür Teşekkür 

fa devam edebilirse, bu bin 
lerin yüzbinler olması pek 
de imk.insız bir ıey addedi 
lemez, M. Musıolininin ıe
ntlerden beri öiünüp p
vendiği İtalyan ordusunun 
kıymeti tczahur otti, Akde
niıe hakim (1) İtalyan do · 
n;fümaıı bir basktn netice 
sintle saklandıiı limc>nda ya · 
rısıaı kaybetti, ordu ile 
F aşit rüesa araıında ihti
laflar çıktı. ltalyada iktisa · 
di vaziyet fena bir çehre 
ile 11rıtmağa baıladı, yiye· 
cek aıalclı, ham madde bu· 
lamamak yüzünden fabrika
lar birer ikiter kapanmak 
tcblikeıile karıılaıtı. 

Trabzorıda bulundukları 
kısa bir müddet zarfında 

her sahadaki meziyet/erile 
bütün Vilayet halkı tarafın 

Son 24 ıaat zarfında Yunan 
ordusu şiddetli hücumlar. 
dan sonra 1eni muvaffaki
yetler kaydetmiş ve düşma
nın llç koldan yapılan 
Yunan Heri hareketini dur. 
durmak için yaptığı bütün 
teşebbüsleri akiııı kalmıştır. 
Muharebe kar ve çamur 
içinde ve bazan da muhare · 
be meydanından 1500 met
re yüksekliğindeki dağların 
tepe5inde ceryan etmiştir. 
iki cephede ricata mecbur 
kalan İtalyanlar, merkez cep
hesinde de şiddetli hücum· 
lara maruz kalmaktadırlar. 
Merkez bölgesinde biri 1000, 
diğeri 1500 metre yüksek 
sekliiinde ~lan iki mühim 
tepe, Yunanlılar tarafından 
işıal edilmiştir. Libokavo 
ailailesinin kenarında bulu
nan bu tepeler Ergeriye 

P ARTI MÜFETTİŞİMİZ 
Ço\: Hvditi vo ıevildifl 

Trabzonda ebediyete ltarışao omolt· 
li Albay Doktor Haf•t Gölcmora· 
aın cennze töreninde Orti• ••mi· 
oa yıpılaa aoo ihtira• vazifesi 
aevimJi Doktorumuzua ruhu•u ne 
ltad .. r ta'ziz •t•it iae ı .. r .. imio 
büyik bir ciddiyet ve intizam ile 
icraaı da bia emakli aalterleri da· 
ha 9ok mütehaaaiı ve mlHettar 
bıraltmııtır . 

E ki" fi/bar Dokto:, 
me ı ··rmu 

Rafet Oökmoramn ° u. 
. t'p edilen 

Fatiıt idareye karıı hal
kın içinde ıaklaaığı hoınut
ıuzluk, Arnayutluktaki ıon 
aıuvaffakiyetai.ılikler üzerine 
açıkladı. Bulabildiii iÜD bir 
çuval unu yüz el1i liraya 
yıycn on iki ada, nerede ise 
tealim olmak üzere.tir. 

İtalyan Afrikaıının bu
günkü vazıyetini~ neden ib~
tet olduğu ıarih surette 
ınalum dciil. Fakat, ti•di · 
den malum olan bir fey var · 
sa, o da 1arıuki ltalyan 
Afrikaımın yok olduiudur l 

lı iıtea ieçtikten ıoma 
dahi Fraqıad~ h~p edemi · 
Yen ltalya, Mııır •.;ferioiQ 
çölde ıaplaoıp kaldıitnı iÖ • 
rGııce, mahcubiyetini, Yuna· 
niıtanıa iıtiliıile iıdermek 
•evdaıına kapıldı. Hadise 
lllal6nadur : Küçücük '('una· 
ııiatan, keakoca İtalyayı bet 
on aun içinde maddeten ve 
mAnen berbat etti. Yunaniı · 
~aaı iat~liya iiden İtalya, 
Arnavutlaiu ~· ~ıte verdi, 
yani dimyata piri~ce iidcr
ken evdeki bulprtian oldu. 

Roma imparalorl•ğu•u 
~urmak dlvaaı pe,iade .tuay
h nefea aarf eclea Mu11olini 
timdi clind~ b11lua~aı kur~ 
tarmak zoruadadır. Mu110 · 
lini, İtalya nam Ye hesabına 
Y•pacaiı fedaklrlıkların 
lza aiaini yaptı. Şimdi aıra 
İtalyaıı milletine ıeldi. hal· 
Yan milleti içi11 yapılacak 
bir it kaldı : Dahilde yapa · 
caiını yaptıktan ıonra 

- f , 
mı.ııı erit ıulh istemek 1 

Az çok koruyacak ve 
kurtuacak yol budur iıte .. 
~~ Sükuti Kulaksızoğlu 
C. H. P. Vilayet lctare 

Heyetinde 
Cuınburiyet u lL 

Jlyet ld .-ı• !i; Partiai Vi. 

l 1 . •ra Heyeti roia Ali Rı:ıa 
fi ııı rıyuetıod 
toplınmıı v ._. o .çar~amba ıünü 

o rarlıyı l"k 
itler üseriacle 11 • • adar ede• 
htı•~f\ıtr, ın ""•ıtltrdo luı-

dan ,ok sevilen muhterem 
Osman Sabri Adal birkaç 
gün şehrimizde kalacak 
mesai arkadaş/arma ve ta · 
nrd klarma veda edertk ay· 
rrlacaktır. 

Haber aldığımıza g6re 
0Jman Sabr, lfdal çarşam· 
ba güı1ü lifyonkıllahisara 
hareket edecektir. 

-~---

Milli Piyangoda. 
Kazananlar 
Kırkbia lira kuHaa aamara 

2H6glJ 
Onbin lira k.aıaaıınlar 

C4il09 -- 1117Q7 
Hefbia lira kuuanlar 
~8·J292 - 009619 - 218100 

08~747 - 197918 
lkibia lira kunHlar 
189044 •• 2'.!62U ·· 195'26 
--~"!65 •• 020618 . . 205608 
~95lt ·· 1U37' ·· 02S4U 

Ht954 
Bin lira ka:un~ nlar 

7986 •. 0194 •. 7931 
Beuftz lira ltuaaular 

4781 4900 . 4)29 . 2•)45 . '2722 
Sonu 2 ve 7 ile a ihıt vetlenen rıuma 
ralar 3 çer lira amo tı kauomııtır . ---

ita iyon 
Mukavemeti 
Kırıldı .. 
11tina 5 ( 11. 11. ) 

Yunan Başkumandanliğı ta 
rafmdan 4 kanunuevvel 
akşamı neşredilen 39 N. lu 
tebliğ: Cereyan ec/en çetin 
muharcbel~r m iihim muv~f
Fakiyetlerle neticelenmiştir. 
Premedinin şimal bö'q~sin
de düşmanın anudane mu
kabelesi. Topçumuzun şid 
detli müdahalesi üzerine 
kmlmıştır. Yolun iki tara
fmdaki mmtakada düşman 
tanklarla muvıiffakiyetsiz 
hücumlar yapmışltr. Pre
medıyi işgal ettik. Düşman 
ağlf zayiata uğramışttr. 5()() 
den f tJz.'a esir aldık. 6 t ..-p · 
la bol malzeme iğtina :n 
ettik. Hdya kuvvetlerimizin 
Faaliyeti de mesut neticeler 
vermiştir. Sabit ve müte
harrik askeri hedeflere 
karşı yapllan keşif uçuş/af/ 
ve bombardımanlardan te· 
sirll neticeler almdısJı mü· 
ııf:ıcdo t:dllml~tir . 

ıarktan laakım bulunmakta
dırlar. Bu iki mevki fevka. 
lide mühim olacaiı için pek 
ziyade takviye etiilmiıti. Fa
kat İtalyanlar buradan a&"ır 
zayiatla tard edilmişlerdir. 

Müsamere 
G · ÇH aafta, 10 11 940 Cu· 

martoai rü•ü akıa•a deterli Gııç 
JiUerimiz tar11fıa, H aile fıoaua 

elan ''Kör,, acUa piyeai ovoamıı· 

laraır. Gerek teatili• ve gerekae 
piyeaio ilaliva ettıti filtırler bıkı-

mı•dao ıDDürı aktualiteai haliadedir, 

Ba piyea tietlak.odu ribi mü
teaffin bir Haiyat yaraaı•ı• do. 
fuıoafı fell&etleıi; ifade etmek 

bakı,mıodaa ayrıH dik~alt\.lı: bir 
kıymete do 11ılııip bulırı•aktadır. 
Bu mdımia baatahlda mücadele 

''ufltam.uau• r••iıleaHİ Y• aevkı· 
mıaıD aaıllqmHile,, olaıak11 aü· 
roldi tem111lerilo ilk ve mühim 

adımın bu olmak üzere ıençlılctea 
bekleriz. 

Pı yos bir aralı it ıııortanın 

yıptıtı ltia •Ürpirlzle oynayanla· 
rıa muhtemel. ıınıı leoıaoleriao rat· 
men iyi ıya&Dmışur. Y alnıı çolt 
yavaı aeale ~onu~ulmaa~ maa,,~eaef 
bazı ~ü.mleloı icı duy'!lmımaaııu ve 
piyesin bir çolt rublu nüldelerinin 

r•ip ol111;aaına aobt'p olmuıtur. 

Siz i'iHİ perd~Jo bir Ç'llt anlar· 
da biituo mazl u.ııı yetıue ratmea 
mijd .. fıa eltıti pir41aaipler içia 

"Kö·,, ~ bira• •iilehevvir biru 
dıboı beyıoanlı (Örmek iıterdik. 

O, b~r aöı.ile H:ıi içiatlo bihs bir 
inıo•ş H\ofİ ve i9tiııııai prenıiple 

fe b4tl&DIB&DIQ ltabraaıantdır. 
"Kör, ltirinci perdede ıönük di. 
Q"er perdelere daaa cHJı ve kuv
vetlı ıJi. Bıriaeı perdetle ıeviıen 

ia.i ıo,aaıD uz.ak ıtur•aaı, •ilıfik 

bır z. veoaio bir haat1&bıkıcıaı ıibi 

Kör .ı;oCllıH batlı yalnıı aameo 
detil ınıddetea do yalun dizioi11 
dibi 'lde, baııaıa uouada buluamaaı 
ioap ederken uzak dıuuıa rüaeşe 
açılan pHıerHill yanına fidılme. 

yış ıcı:>i ufa& pürüaler daıında 

JS.o, v J ltarıaı roderi11de muvaffak 

olmu~lıı dır. A.ıoak tam tipini• 
ıdao.ı ıd.I; fiVOll mollahıdaa feç· 
BlO oldUf UDU fÔateruaeyoraa da 
malt)• jı ve kıyıfetı b11 eaki za. 
mao ıuıbltHıuı mühit ru'ılu iaaanı 

iOil muvaftaır.ıyello te.uail odıyor
du /., . DJID ve çapkın bir sampa 
ra o . .aa .Sahil mıaioaet deriaiae 
ırirwek iatediti tıpi r•ıatamadı. 
Keı:ı ii roo~iı.o uymayın lüzumaua 
bıyııt maltyeJı ile Salih boy tipiae 
uymay11• koıtümüaün de b11 mu· 
vafCa" olmaJıfta teairi o1auıtur. 

... •tet 

Kazalardaki teftiş ve 
tetkikleri üzerinde meşgul 
olan Cumhuriyet Halk Par 
tisi mıntakamJZ Müfettişi 
Kayseri mebusu llhmet Hil
mi Kalaç dün Halkevini 
teftiş ederek Kütüphaneyi 
ve bu şubeye ait faaliyeti 
tetkik eylemiş ve b.Jzı iza · 
hat a/mılflf. 

Hilmi Kalac dün civle 
den sonra Ziraat Bankası 
na giderek banka Müdürile 
görüşmüş re bugün de Par 
tideki •airelerinde mesgul 
olmuştur. 

Bu buıuada rlıterdikleri yük· 
aelr. vo talr.dirlr.ir allkıdea tiılaya 
Mevki 1'oautaaıaıa aa yın General 
Hıaan Atakaoa emekli aubay ar· 
kadaşlarım ile leıeltlttlrler eder 
ıoaauz aaygı ve aevıilerimizi ıra 
eyleriz , 

Emeldi Subaylar Adıoa 
Eıaeltli Topcu Albayı 

H. A vai Solakla 

r KOY VE 
~ 

münasebet//e ter 1 -k 
Cenaze törenine karşı fU k. 
sek a/ikalarmı g~st.erm~ . 

t ·ı tee$sürlerımıze ş sure ı e Sa· 
firik Jütfunda bulunın 

m Vı/I ve Oeneralı ve 
~oktor meslektaş/arma. 

a Par
mektepli çocuk/aflmız : vl: 
ti. Belediye ve Hılkevı 
b -ı .. kendisini s•ren eş 

u un· kkür ve 
ve dost/arma teşe ı• ibla<Jı
minnettır/Jk/arımız 
nı saym gaıeten~zln taras· 

sulunu ric• eylerız. E · 
Damadt Kızı Ş.!._ 

Senede iki mahsul almak imkanı 
1 

k 

glrmtş 1ı11akltr. Yoı~~·:~~r~:.ı. 
'-lı kısıaı dı tohumda tıaziuıı 

Topr•klarımııı ful• ı,ıetme-
1e, aenede iki mahıul almaQa 
lhtlJPC!!!!lZ varilır. ÇtlnkU arazi 
miz darcltr. Aı yerden mümknu 
oluuQu kadar fazla istifade et
mek ıaıımdır. Topra~ı fazla lt
letmek te fazla yormak dem~k· 
tir. Zaten yUzlerceı jıllardan be· 
rl mısır e~e eke topraklarımızıo 
kuvveti u.almıtlır. 

Bu aebepteo, hem kuvvet 
vererek toprağı aenglnle,tirmek, 
bem do ılraall çeşltleııdlrmek 

ve ç~~ltleti sıraya koyarak no. 
b elleştlrmı•k icııp ea"r . . rpra~ı 
mıııo yeli.jlirmeae el veı ış i oı. 
duau Çeflttl mahsuller artıtıında 
ıeoişllk ltlnarlla bugnn eu hat· 
t• mısır, sonra ımaslle fasulye, 
pıtat8S, butCilay, en ıllnra s ıya 
gelir. 

Sıoede lld mııhıul d Jr.k 
lQımmu mevcat oldutuaa göre 
bunları iıtifadell eekllie ~J" la 
mak ıazımfiır. l<'akat nasıl '! 

Son zamanlarda mamlt k ,ti· 
ml:z:ie Blutaoe bu2'dayı tü~ l .ca 

ekilmeye baıl•mıştır. Oııu btl· 
yQk bir beveal• ekenler Çtı\ tıır. 

GöaUl ister ki bQtQıı köyl.l · Uz 
eksin. Çllok.ll buııııDla. bem .oı. 

sır açı~ımıı ve ibtlyııcımıL h ·ıy. 

ıı kapanmış ve bem de eh r•ıek 
me11ıemlz balledllmif olüc ıktır. 

Midel~rlmizlD kolaylıkla eri te· 
mediği mııur ekmeaıoı > u.nu
tatm•lıt ve iyice ıılndlrraek ti· 
zımdır. Bu, aathk. işidir, llımale 
gelmez. 

Sıdalllerde Ye ıısl:ıillert ya
kın al~ak yerlerde, gıızüo t--ki· 
lea bu butday mayıs nihas 0 lle· 
rinde veya &Jlr11 sonra blçl bi· 
llr. 811aua aaııına bemeu ya 
patatea ekilir n1a faauJye, Y•· 
hot 101a •eyı aıaır, nyahut 
aauolaraa k•rıtıtı ıldlı~Ulr. Mı· 
IUI b•~ ... .._. ·~ ~&• 

şına ekmekt.... 11yrık ekip 
araaını fnlıc'l ıoya fasulyeal 
ekmek dtıba hayırlıdır. ÇOnkn 
mum topraiı çok yorar. Fidan· 
lar nrasıoa ekilecek Balhbakla· 
oın k()k.leri tarlada kalır. çnror 
erir, oldukça e)I bir iUbre olur. 
Blriı.:ci seoe yıpılacıık ılrut 
bunlardır. 

İkinci seoaye gelince : 
Seaede iki mahsul •lıomak

Ia topraim kuvveti azalacaaıa

dan ilkin bunu düşnnmek icap 
eder. Toprağa kunet vermek 
yaraşır. Fokut öyle bir ııubre 

vermeli ki hepsine n keıeye 

uygun gelKin. Bu bakımdan en 
mQnasip gUbre (Yeşil gttbr€') 
dir. Bioaeoaleyh bu usulll tal· 
bik etmek ıaıımdır • 

Taş (Kır) )'OD0881 denilen 
ve sulımmaltı.ıııu, 1i11deee ya~· 
morların kuvvetlle memleketi· 
mlzln bir çok yerlerinl&e yetişe· 
bllecı>!l 11.ıaalan yoncayı ekmek 
faydalı olac:ılı.:hr . Bu yonca Ole· 
ld 1onoa nevileri gil>l de&lldlr, 
yıllıktır. Mı11rıo, fuulyanın, ıO· 
yanın blçlldiltteo ıoora tarlası· 
na gllzllo hemYn ekillrıe, geç 
kılıomazıa 111'.ltıtıarda, olsan 

J da ... 18 mayıli lptldala-aoo arın •• 
d Yoncalar çiçeklenmeye 

rıo a, 
1 b l r başlamu topratı sQrQ e-

•: a omtııobillr . .Bunlar toprak 
:~tın~• çQrürler. Böylelikle t <. p 
ratın yalnız kunıtl değll, kı· 
nmı da eyiletlr. 

lşte (Ye~il gQbre usulU) 
buna derJ.sr. Bu uıul fındıklık· 
lar içlo ele çok fftydalıdır. Latlr 
doolleo yabaai beıelyı ve fit 
de iyi 1eşil gUbre olurlar. 

YODC8DID bir kı•au ~ömUl 
memeli, biçilerek hayvulara 
kuru nyı yaı ot diye vetilme 
llcllr. Bu HJed• h•JV.ıalurımJzıa J•• •Melaıl de blrH dDHat 

bu kısım 
malı va elidir. 
başlarında blçilm Ud pıab· 

Bir ııened• alıoıı a tarl• ye-
d 0 1oru aa , 

ıul ynzOP e .kufvell•D· 
tll gübr• uyeılode uo oıerla• 
miş olur. Artık bUDpıısır, soya .. 
btr ikl tıaftı soa~ 

110 
oıbıtlır 

1ılbi gPfeD yaJ k• b
1
ualsrdaa oıı

erilebıllr. Aaca tozlaoa yorar. 
ıır ılrJıti tarlaY~oca Ue gUbte· 
Her oe kadar y l ya ostuıte 
l rnla ola• bile, tır • ... ınuV1flk 
en ., ek'a•• 

her se•• mısır eriıı• ya pa· 
detll4ir. l3UD1ID ~eyabal fasUl• 
tateı veya .601~~te lldocl ıene· 
ye ekilıııelıdlrb. ti •e bundu 

. t o~ e 
oio ııraa 
ibarettir. laatı dUı de~ll· 

Yerler 
Tırl• Iarı topratı ve 

cUr. K•ı ydtaııs~ rılır• fodlrı· 
kuvntiııi alıP : 1111ııiade kıt· 
bllir. Nobetleo~aJ veya yoaoı 
lık ekili.O ~:f Jlfil glbte D8• 
ve eır.sall g d bu reoalıkda 

YeaJD 8 
bıtları ııa ııuııış olur. 
ortadan k 8 elince: C11oa far 

Totoae g bir bastshk 
t ve111 

otu, 13ozkur , ve ırubreleoıek· 
l.ıııaa>&K peyda o 

8 8 
ibaıaJe kaçma· 

te fıızlafls v y. tUlUU yetı~Uren 
mak şartlle eıytı rıı&larda UııtQs. 

d ıı.erl a · ıı 
11 ve '• tutun ek.Uebı r. 

Q~ 11eoe 
te itti ., ore Ultllo, ayol 
Deolldigia~k.~e dıba oeflı olur. 
tarJad• ~l!ıa beraber, lDt011üo 

BuP:ujd•J ue nya 1701 
sadece tıtesle iki veyı açın 

da P1 
a:aınıı4 ıııeii yapılırsa gQJel mılı-
oöbetle dl~inl 1oyloyeoler vard&r. 
ıul ver ıadeca p:statesle veya 
TiltllDUır11iUlfd Uu ayol ıeoe 
ıadece Obetıome 1apıp ıenıde 
içinde :,uı aımat• u~caş:ınlar 
lkl mı deıtlldlr. 
da 

11 
KbllJl BUL.Ur AY 
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1.,ı kurutulmuş fı11dıkltır uzun müdd•t d~pod• k•· 
hnca çürür. tadı bozulur. Rutubet tayininde pr•tilc ola· 
rak k6ylü şu usulü t•kip eder. iç fmdığı p•rm~kl•rt •r• 
smda sıkı ıtmr. Eıer. eğer fmdık kuru ise ezilir ve par· 
maldar yağlanır. Eğ~r rutubetli ise ya orta yerden iki 
ye 6vr1lır. (Fılkal r1) veya muhtelif rerlerinden parc•I•· 
nır İkinci bir usül d• t•ze fı11dı4m rengi daha açık btı· 
yazdtr. Kurunun rengi ise dah11 s•flmlr•ktır. Di4er bir 
usül de şudur. Bir vuç fındık avuçtı sallaaıac• ses çı
karır~a kurumuş olduğu nl•sılır. 

Fındıkl111 iyi kurutmak için b11to11 harmanl•r yap· 
mak ır ya ıergiler kul/anm k köylü için çok masraf/11/ır. 
Binae•ıle,h en pratik yol fmdılc tamamiyle olyunlaş
tıktan sonr. toplamak biraz ba,ırc• ve ~imeni g_ür <:.'· 
may n harm nl r serip gün şifi karıştırm•k. uç do .. t 
gün sonra fındığı zuıuftan a11rmak Ye bir qün iah11 ta· 
mamiyle güneıte bir•ktıktan sonra kaldırmaktır. fındık 
harmandan kaldmldıktan sonra ser•ntler den//•n ürer/ 
ılnko ile kıp// direkler kain anb•rları ser/lir. Ve ıık sık 
k1T11tmlır. Fmdık s tışa k dar b61lece dah• çok kuru· 
tulmuı olur . 

19J9 yılınd 10ks•k ziraat enstıtüsü zlr••f 11/•ti 
ve m•kln I " enstitl~ünde mertlını getirilen ftndık 
harman malrlnasıyle harman iıl bir ha'/J kolıylaşmııtJr. 
Bu ••klna Aa~t•n 6erşirilen zuluflu fmdıkların zuluf 
lartnı d ned•n ırumaktat/Jr. Elt!r her t•r•f • dağıtıldığı 
t•kdlrJt1 harm•n isi ralntz tanefl sermek. J-4 gün fÜ· 
ntJşldndirmek gibi besitleş•cek. za •n kısılac•k •ır çok 
külfetler de ort•'•ll kalk•cakt1t .. 

- Sonu var -

ilan 
Sürmene icra mcmurlatundea : 

Türkiye Cumhuriyeti Sürm • 
'ile Ziraat Bankasına 600 lira itaai 
na borçlu Araldida f aınııil Çebi 

oğollarıDdan Ômer oğlu Niynioin 
borcuadu dolayı bankaya biri11ci 
derece ve biriDci Aırada ipotekli 

olup parayı çevrilıaeaioe karar 
verilen tapunun fubat 138 tarih 
ve t-0 ııumıraaında kayıtla Aralı:h 
~ onak önü (Buruobaşı) nam mev 
kiiade aati Hüıeyin ve Hanifenia 
müfrez tarlaııı arafıadaıı beadelı: 
ilı:ea balen Sadettiıı araaıı ııolu 
kııımen Kubal oğlu Temel ve lı:u· 
men ı bibi senet haocıi öoü bafı1: 
Baaıto ve Oaman Ali Rıuoııı tır 
luındaltı ~011 ile mahdut kapudaıı 
giriliaco alt luıt ta~lık aağ tara· 
foıda mutfak ittisalında odı kar· 
fuıuoda iki pencereli buyAlı tala 
telı oda aol tarafından merdivenle 
yukarı çıkılır ıolda bala vcı baa• 
yo lı.:arıuda ılti pouıtreli tavanlı 

yatlı buya döşemeli büyulı.c• bir 
oda sağda c.ııııh aof karıısıoda 
bir oda Ü tü vrupıı k.ircmitlı alt 
kıs'llı kaıır ust ltıe ı ltısmeD ki· 
g r mı• müştcmılat bır bap baacı 
üç ehli vuk.ufca taltdır edılen 
{3500) Jıra bedelle Süraıeıır icra 

d ırcaiodo 27 .12. 940 Cuaıa fÜ· 
DÜ 14 -15 e le dar BflğJda fÖlte. 

ıile:ı şartlarla ıatılacuı4ı • 
1 • ltbD gayrlmenullerio artırma 

ŞarlnametJ 12 ,12 • 940 taribiııdeıı iti 
haren 940 69 No. ile ı::.tırmeao icra 
d a i r e a i n d ıı muayyen numara 

ıındn herkosın gOrebUıııesJ için açıktır 
llAnda yazılı olanlardıın fazla malO 
ı;Jal aloıuk uıleyeııJer, işbu prtna 
rney v 940 ti9 doaya nuuıarasile 
memurlye imıu. muracaat etmelidir. 

?. Artırmaya işti•nk için yokurıda 
yar.ıh lrıymetln ytızde yedıtnıçuk 

oleootinde pey veya mlllt blr HııK ııı• • 
emınat mektuba tevdi etıUecektirU~4) 

8· ipotek sahibi alacaklllarla diğer 
•llkdarların ve irtifak bıkkı eabip 
leTının gnyrime.ııkul o.zerlndeld bakla 
rını hnsusllo f ır. ve maııro.fıı dair 
olan lddlalannı i9btı llAn tarllılnd'ln 
ıhtthıı.ren onbeş ırtın lçınde evrakı 
nı!leb\telar.ı.le bırlıkle memnrlyaUmı 
ı:;e bUdlrmelerl icap eder. il.kil haJ 
dl' hakları tapu eiclllle sabit olma 
dıkça aahş bedeliniD paylaşmllBlodaıı 
horiç kalırlar. 

Defterciarlıktan : 
Giharülı: eadduinde Şark ete 

li alattciri ilten bu oteli terk 
ıderelc lulı n ika•etgib ve tiH· 
retıihı meçhul bulunu O•••• 
Kiiçiia naıaıca biz net er~abıadaa 
dolayı reun taltdir lı:omiıynaıa.uo 
Sl • 5 • 960 tarıb ve 471 . 4.77 
nu•aralı ltararı unriaı taasi• Ju. 
lınaa 2 . aı .u .. aralı ilabar•••• 
ile 9.39 aeneıi i~in 2 lira U hava 
u ytsde oa b11abile 21 ltıaruı 
ceza ,,. 2 • i2 DUınarıJı ıbbarna. 
ao ile 61 kuruı ltaıaıtç 17 kuruı 
havı ve yüaılı 10 I= 11bı ile 8 k•· 
ruı ceu t rh edilmiıtir. 

Matroh vcnıiye iliaı takllf 
eden gllDden itibarem bir ay ur. 
fında itiraz edilmcdi!i tııltdııde 
kııhyel L.eabcdecati ılin olunur. 

4- Gö11lerlle gtınd• artırmaya 
.ştirak edenler artırma tarlnameainJ 
olı:umııı ve llllumlu mıı.10.mat almı• 
ve bunları temame11 kabul etm.l• 
ad ve iUbar olunurlar. 

5 Tayin edllen zamanda gayri 
menknl Qç defa bajtırdıklao tollra 
ea çok artırana ihale edlllr aııtak 
artırmn bedoll muhamen kıymallıı 

· ytizdo yııtmi~ t-Mışlnl bulmaz veya 
satış ııteyenln aJaeağuıa rucbanl olan 
dl~or alncakhinr bulunuptı. bodal 
bunlann o gayri 'Den.kul lle teını11 
P.dllmiş nlcnklannın mecmuunclu 
ıulaya çıkmazsa en çok arhranııı 

laabhfldO bakı kalmak O.zere artırma 
15 ııtın daha temdit ve 10 incl l(llılD. 
7 • 1 • 1141 tarihine rarlayan ••h 
güııll aaat 15 da 
yapılacak artırmada, bed•ll ıatış iate 
yenin alacağına rtıçbaın olan dlt•r 
alaca.khların o gayrl meııkul Ue temın 

edilmiş aJCAklarının meemuundaı:ı fazlı 
ya çıkmak '8rtııe, en çok artıranı 
!haltı edillr. BOyl• blr bedel eld 
edllnuın• ihale yapılmaz. va aatıt 
talebi dtııer · 

6 Gayrı menkul kandJllna tlaalı 
ulunan kimse derhal veya verilen 
mtıblel icındıı, parııyı verıaue ihal• 
kararı feııholuoarak kandılden eVTel .. 
yt!kııek teklUte balonan lı.im1e arzetıalt 
olduğa bedelle alaıaja rua olursa oııı 
razı olmaz veya 
alunmll8a hemen oııbet ıtın mttdd•t 

le artırmaya çıkarılıp en çolı: artıraıı.a 
ihale edilir. iki lhıı.18 araııııdakot fark 
ve geçen gOnhır tçın yftı:de 5 ten 
hesap olunacıık faiz ve diğer z.arar 
lar ayrıca hükme hacet kalmalcsııır 
mP1mnrlyetim1zee alıcıdan tahıll olunaı 
madde (188) 
Gayrlıııonkııllerin yukarda glıalerilen 
ı7. J 2 • 9AO tarihinde Stırmııae ieı a 
nıemurlutu odaııında ltbu il.la n 
gOıtorllen artırma fartnameaJ dair• 
.. ın11 .. •11h lıı,.•ıtı illi• nl a•ar. 

1 YE~.iYOL 1 Kiralık Ev 
Haftada ıkı defa çıkar Gıızi oaddeıi ailaayctiade v• 

siyasi gazete ııoluada deai:a n fÜHt• •n•r 

Baaıldıtı yer : Trabzon üç oda. bır Mutbak, bir aaloa, 
Yeniyol matbaası im taşlık ve oıbçeyi havi •UQ 

tazam karrir ev ldralıldır. 
Umumt ııeşrıyatı idare eden Görmek iıtiyeolerİD meydan. 

Bddr Sükuti Kulaksızoğiu da Balıkpızarında torba kifıtçı 
Huıeyie Cafer• mliracaatları ı. 4 

Rcaaıi ılanların ıntırı : 

20 İkinciteşrinden itibaren 
10 kuruştur 

oanıı aco•• llll) ıl r 20 kuruştur 

Vatandaş 

Kızılaya Üye ol 

Pcsta nokliya~ siltm • 
Si 

Trabzon P. T. T. Müdürlütüoden: 
ı - Gitme gelme 1400 kilo yOk taşınması ve tPmelli olarak 

bir lıdıllcıp ayni rtınde Trabzon ve unyhurtta tki11cl bir kıunyon 
daha btlluodurulruıı ı mr.şrut b ftada karşılıklı Oç seferli Trab:ıo• 
laybut araıı ıeyrl ıe•I poıohsı 27 -ıı-grn tnrHılnden itibaren · 
oabet ill• mtaddetlı ve kapalı zarfla açık ek.slltrueye lwou\oıu,tur. 

2 - Aylık ruubaaıman bed il bla llra se:.ıelfti on iki bla 
liratlır. T'llıalerdea dokuz yıb lira muvakkat teminnt alınacaktır. 

3 - ihale cUo 12 kanunuevvel 940 PPrf"mbe gQDü ıeat 
14 uflr. Asal zıuıaaoda Trahz6D Erzuru'D olarakda ekılltmeye 
•erilmiş olan bu po hılarıo baogi lo ucuz ve muvefik btdel Tt· 

rlllne o ş kil tercih edil oektir. Şırıormeler bed••hlz olarak 
Trıbıoa P. •r. T. Merketiodeki ekılltme komlsyonuodc10 ahnıp 
ıırnhtbllir. ,._, 

Trabzon P. T. T. müdürlüğünden : 

Pazarllkla tomira yoptırı lacak 
Defterdarlıktan : 

600 lira keşif bedelli Vakfıkebir kazası hülcümet lco
nn;ı tamiratının temtiiden gBpdfJn açık elc.siltmesi tünün• 
ti~ de talip zq/ıur etmıdijinaen eksiltme p:ızarlılc ımrdilı 
g11,ılmak ÜS"'- 18-11 · 9-1() tarihinden itibaren bir a!f 
111•rJJ,ıle uzalılmıştzr. 

-lhele 18-12-940 tarihine müsadiif çarsem6a ıü
nii saat J./. tle •ap!lacağından şartnameyi ,örmılc iıtl

ı•nlırin her tün talip/erinde .l/enmi m,zlcil. 1 de T11,,rd 
edtuı fit N"fıa Müdüriqdi 'Oesikaları fJe 11üıde / 5 mu-

' 
'IJolclc.ot t"minotlarile hirlikde De/terdarlılc. f11akamın11 mıi-
ro•cotları ilan olunur. 4-4 

Kirahk Furun 
1 - Gitme ıelm• 1400 kilo yllk tuşınmo ı Ye temt.lli ola

rak Qç kamf0"' b •lundtırulmaıı meş•ut tı .. rtııdK kıırşıhkli nç se Zuoı çarşusundaki furunumun deruninde Almaayadaıı 
ferli Trabıon Erzurum s.,yrl ırt"ri postası 27-1 t-940 laribiad~D celb eylediğim homur moklnası ve furunculuğa ııld bllcuıale allt 
itibaren oo beş lı(On mnadf!tlfı Ye ktıp il zorflıı ekıııiltm.,ye •e edevat Ye terıızi ve dlrhcmlere Yarmc'lyu kbdar mevcuddur 
koaulmuştnr kiraya ver~ceğlmdoo isteklilerin nrzubalcl Yusuf Ziya Ctinbulııta 

. mllrsc,afüırı . • 
2 - Aylık mubnmrnfln bPdell hıo bPşyOr; lira seoeliğl on ----~-------------:------n __ a __ 

ıııeklz ~10 liradır. 'r111pıerdeo ıa5o ıırn m11v111tk11t temıaat alınacaktır.\ Mu·· nh I mem· urluk 
S - lbale gUoO 12 kAnunııevvel 940 Perşembe gnaa eııat 

ıs dir. Şırtaame!si bt>delsiz olarRk Trtthzoa J. T. •r. binasındaki Trabzon Belediye Riyasetinden : 
eksiltme komlsyooundıın alınıp ~OrQleblllr. 4-4 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden ; 

tik Okllllar için tabı-tttrllecek 16 knlem evrnkı mothuonıo 
muhammen bedeli olan 400 llro üzerinden 15 gUn mll:ldelle açık 
elu;lltmcte kooulmu~tur. Muvakkat temloutı 30 liradır . 

6-12-9ıı0 tarlbln• <;ıtlllO CU!Jlft gt\nO Sl8t 15 de VilAyet 
mıkamı'lda toplaoecaık olan Daimi BacOmende ibıtlesl ytıpılı-cak· 
tır. latllklilerin t~miootlnrlle eı.:cfl:nece mOrııcıctları .j-4 - ___ ._..._._... 

Ker ste satın alınacak 
Vilayet daimi encümeninden : 
Trabıou - Rize ve Trabz ın - VııldikPblr sahil yolları 

8Hrindtııki abşap kOprQ •• meofe:ı\eriR tnmlıi içia ( 1076 ) lira 
( 10 ) kuruıluk kereste 11tııı ılınaııık Ozere 15 2Un mOddetle 
açılt eltıllltmete lrnıulmuşl11r Muvakkot temloalı ( 80 ) Ura (6S) ı 

kuruştur. G-12-9~0 tulblne çıtao Cuma gnon saat 15 de •ili 
yet aakın11ınd11 teplnnııcılt olan dııio:ıi eııcnmende ibale yapılacak· 
tır. ltetlf .,., '"'taamnlot gôrmt"k iıtlJ oıerin her ıtıo encQmeo 
kalemtoe Ye t•llP olaalırın muTAkkat temloatlarUe enotımene 

•aracaatları, 4-• 

lçtimaa davet 
İdmaDocatı reislitinden : 

2 • 12 • 940 paurteat illllD a tamı JPpıllcıı~ı llln edllea 
bıyetl idare H\lml, ılu rlyet ol 11dıtın•an <1 12 940 pnarteı1l 
ıuno ıko••I ıut 20 ,. tehir dilmiştir. otan Oc kh arkıdeş
hm• mtzkOr cno ve aatta Ocak binasında bnsır buluomılım 
ehemmlyell- rlc olunur. 

T elgrof muha_bere bilgisi olan orta 
mektep mezunu memur ahnacok 

P. T. T. Ur;numi müdilrlOğünden : 
1 · İdaremiz mDnballerlae orta mektt>p meıunu "8 telrrat 

mubabertaiae vakıf olmak U.zeıe alınacak maaşlı vtya ncretli 
M9:tU~}'!f' tçll'I mO••b•k" i'!'tl!ı•rı y•pılacııl{hr. 

2 . MOsıb1krtda muvıatr11k olanların idmrcoio teklV teceaı 
yerleı dcı memur!; et kabul etmeleri şarttır. 

s M.ıN!lbakıds muvrrtıık olaolara ô65t; sayılı kaoua hnkmtıne 
göre 15 lira maaş veya 60 lira c.::ret verilPcektir 

4 . ld-ıre dallltlodeo mnubıılıı..aya iştirak edec k hııt beş9alucı 
baş mllveııi Ye bakıCl ve mn•ezıilerlo 30 yıışındao evvel idareye 
lntlsep ~tmit olmalıtrı 9arttır. 

5 İdare haricinde musabakaya girmek istlyenlerle h!len id11· 
re dablllade bulunan muvakkat memnr muvakkat ~akıca •e mü· 
v~zzllerlu i88 sayılı memurin Aı:ıouououa 4 UrıçU madduindekl 
şutlaırı bııtz oluıllları ve devlet memuriyetine Uk defa tıhaıcakla· 
rıa 30 ysşıoı ıeomemlş hu 1u ~mala: ı lhımdır 

ı . Halen idaretle mul'!taudem oiaıılerdan mQsııbaknyı girmek 
•"" lıereoler 20 • l 2 . 940 ou._ma gUuO aıkş ı'llınıı kadar tılr dl
l•kçe ile n idare bırıciaaen girmek lstlye.oler de yine bu mez. 
k1lr tarih akşımırıa .kadar dilekçe ve evrakı mllabltelerl ile bir
lllrte lmtlhuıhrıa icra olunac1aı P: T. T. merkez mQdllrlükleıine 
mlirac1tt edıceklerJlr. 

7 . Mtubakll •llAyet P. 1'. T. Merkez aıQd!lrlUklMlade muha
bırtden 25 - 12 · 9W Çarıımba flOoü .aıt 9 da yııpılıusak muh" 
btre bilıtılol ilbıt edenler amumi bllgl\erden de 28 • l'l . 940 
perıembe rtıol ıaat 9 da 1epıl11c11khr. 1 . ' 

Memur alınacak 

Şehri (76) lira Ucret\l Trnbzon Gurup merkezl Belediye 
ıyar memurluğu mOohaldır. 

ÔlçUh~r nizcımnameslnio (46) rıct m dı:lesloe teffikaıı ayar 
memurluğu ehllyet.ıa ı:ıesioi haiz ve Belediy.ı.ı memur ve mUatıh. 
demleri DflBIDDllmeslnio 3 CU Dlfldciesfnd..,ki V tPJrillrl hıfz taliple. 
rla birer kıt'a r'otoğrnf Ye veslkalnrıı, birlikd'd 'l'robıoa Mıutaka 
l'icaret MUdOrlOtllne mnracMıJnrı ilAn oluour. 3 -4 

Müfettiş, Merkez Müdür muovir.li 
ve Merkez müdürü yetiştirilmek 
üzere Yüksek mektep mezunu 

memur alınacak 
P .. T. T. Umumi Müdür1üğünden : 

1 - MıHettiş Merkez mndur muavini Ye merkez mQdllrQ 
yeliştlrll:nPk Qpre mUııabrka ile Jllksrk mektep meıuolarıaciau 
•e111ur alınacaktır . 

2 - MUubalud.ı muv .ffık olırn'srıo idareolo teklif ecle· 
Ct'fl mahallMde memı1rlyet kııbal etmeleri •arttır. 

3 - MO.sabıkadıt muvdfaılc olnn'ara 3656 '"Jıh kaırna 
hOkmQne iöre otu llrA asil maa~ Yerllecektlr . 

4 - Jiteklilerin 788 sayılı memuılo ksnuouo d6rdQnol 
mıddttılodP.kt •artları b'!iı olrnalıtrı •to. devlet memurivetine ilk 
defa glr,•eklerln otuL yuşıoı gec-nemiş olmnlorı llzımdır. 

6 - Maaab1ka1a girmek hteyenl r 10-12-9~0 &lloQ ak· 
şamınıt kadar Ankara, _lstanbul 1zmlr, Seyhan, Koova, TrabJ\OO, 
Diyarbakır, Erzurum, ~ı:triisun. Sivas ve Burs P. T. T MUdUdDk· 
lerine mOracaat etmelidir . 

6 - MOaab11krı beşiı;cl maddede vnııh Vlltıyetl,.r P. T. T. 
merkez madnrlllk!arlode 16-12-940 tarihine rastlıtyan paıarte· 
ıl gQoQ ıuıt 9 da yapılacaktır . 3-3 

Memur Alınacak 
P. T. T. Umumi Müdütlüğünden: 

1 - ldare'11izı:le mllobul maaşlı Ye Ucrelli meı:aurlyıtlere 
Orta mektep mezuol:ırı rnUııabakı ile alıoacaktır . 

2 - Ml1s1bakada muvaftıık olanlarıa h.iarenin teklif ede
catl y~ de memuriyet kabul elmel*'rl şarttır. 

3 - Mnsab11kıtda m1Jvaffak Ol'tDhıra 3536 s11yılı kaaua 
hllkmOrıe göre 15 lira asil :ınaş v~yıı 60 Ura Ocret Vijrllecektir. 

4 - l1ı1teklileria 788 sayılı memurin kanunun 4 cQ mad
disılodekl şartı rı h•iı ol n"lorı •e devlet nıomuriyellne tık def'ı 
glreceklı>rln otuz yaşını geçme'lliş olmaları lazımdır . 

6 - Mllaabııkaya girmek lst~yeolerln 20-l~-940 gQoQ 
akşamıao kadar dilekçe ve evrakı mUibltelerlle birlikte lmtlban. 
lımo tcrn olunac Qı P T T. Merk ~z mUdilrlUklerioe mOraout" 
etmelidir • 

6 - Mllubııka her Vildyf'tte P. 'f. T. MerkPZ mOdUrlOk· 
lerinde 23 - t2-940 tarlblntt mUsadif PdZartesl gUan suıt 9 da 
yııpılacııktır . a-8 

T elgrof muhabere bilaisi olan ilk -
mektep mezunu memur ahnacak 

P. T. T. Umumi mildütlllğönden : 
1 • ld.ım~mlz mnubıtllerine ilk mektFp mezunu Ye telgraf mu. 

ııab~re bılglıdoe vakıf o\rrak Uzı:ıre alınııcak meı;şlı veyı ncretll 
memurlar için mUırtbıtka imttbanı yapıl~caktlt. 

2 • Ml~at;nk'lda muvaffak oJnııluı 1 idarenin teklll edfet11~l 
yeı ı,,rd~ m murlyel kbllul etmeleri şı.rttır. 

3 · MtB-ıbakada muvaffak Olanlara 1!656 lll}llı kanun hQk.mlloe 
roro ( 10) llra maaş Yeya 40 · 5J llr.1 Ucrel veriletektlr. 

P. T. T. Umumi mildürlükOnden : .. tıforn dıablllodı.D ml1s b~kaya i~tlrak fldecek bat başbıskı-
C\ hıış mQvezzl Ye b~klOI Ve mQvez:ıilerio ( 30 ) J&ŞlllGID evvel 

1 • ld remiıde mQnpel maaşlı Ye Ocretll memrnurlyPt!ere idareye iotlsııp etmiş olmaları ıarttır. 
Hat meıuole 1 mıısabııka ile alınacaktır. S • ldıtre har:claden mn111bıkaya girmek lıteyeulerle bıılen 

2 · MOsıtb3k.ııda muuffak olaolarrn ldftrenla tekllr edec@· idam d:hiliade bulunau murakkat ınemur munkkıtt bakıcı ve 
ti yerde memıırlyet .kabul etmeJeıi şarttır. m!lveızilerln 788 111ıh memurla kaouououn dördUacQ maddeaJo .. 

3 . Mıı 1bakada muuffak olaalaıa 3616 aayılı konun hO'c- dAkl 11artlo,rı balı ohn&lsrı ve devlet imtibımıoa ilk defa alını· 
•Dae gtreı ( ·bı) Ura uli maaf nya 7f> lira ücret verilPc~ kt r. eaklarıo ( 30 t Jışıaı geçmemiş bulunm,lıırı JAwndır. 

4 • lstekllierln 788 sayıla memurin kanununun 4 ncll Wı!rl· 6 • Hilen idarede mastatıdem olanlardan mQsııb&kayı girmek 
llealndekl tartıaıı balı olmalerı •e devlet memurlye!ine ilk dı f ı isteyenler 30 · 12 · 940 Pıızutesl akşamına kad'lr ralııu: bir dl .. 
glrecekleriaden ( 30 yıışıoı f"çmemlş olmılırı lazımdır. ı lekçe ile ve idare harfcJodeu girmek iıteyenlerde yine mezkQr 

5 • M.t11baka1a girmek. isteyeni r t.ı · 12 · 9'0 gDnO ak· \ tarih akşamına kefiar dilekçe ve evrakı mUsbltelerile birlikte 
mını kıdar dilekçe •e ~ vrıık i mü~bitelerile birlikl iıntibanların lmtlhaoluıc icra olunaceaı P. T. T Merkez mü 1Qr1Ultlerlae mtı· 
icra olunacağı P. T. ·r. Murktıı mOdUrlUklertoe mnrııcut etmelidir. rscaat edeceklerdJr. 

6 • Mtısabaka llae mevcut olan P. T T. Merltn mQdQr· 7 · MQaabaka vUAyet P. T. T. Merkez müdnrın~terhıde mu· 
lllklMlnde 11 . 12 • 940 Perşembe itlDü ıoat 9 da y11pılacaktır. habereden 2 · t · gu Perşembe gfloO sıınt 9 dcı ve umumi bil· 

2 • 1 dtD 1 · 1 • 941 Ollall iODQ Hat 9 da yapılacaktır. 1 • 7 
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