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Son 
Gayretler .. 

Üçüzlil pakt'ın doğura
cağı ihtilatlardan daha 
ziyade zarar görecek 

mihvercilerdir. 

F 
ranıa'nın teılim olması 
üzerine, Almanlar yıldı
rım harbini, bava yolu 

ile İniiltereye tevcih ettiler. 
Ağuıtoı'un ıekizinde baılı
yan şiddetli hava hücum· 
!arının. bazı faııla ve deii 
ıikliklerle buglne kadar de
vam edip geldiği görülmek· 
tedir. Fakat denikbilir ki, 
iki aylık geceli gündüzlü 
hava taarruzlarından ahnan 
netice, İngilterenio, sadece 
bu silahla mağlup veya sul· 
he icbar edilemiyeceğinin 

anlaıılmıı olmasından ibaret 
.kalmııtır. 

Üç~ Um. 
M üf ttişimiz 

Dün belediye işleri 
üzeriade meşgul oldular 

Üçüncü Umumt Müfetti · 
timiz Nafiz Ergin evelki gün 
öğleden sonra belediyeye gi
derek akşam geç vakte ka. 
dar şehir işleri üzerindo 
meşgul olmuşlardır. 

bütçenin varidat ve maaraf 
kısımlan üzerinde tetkikler 
yapmış, yapılan ve yapılma
sı lazım gelen işler hakkın
da izahat almış, zabita ve 
itfaiye kadro ve teşkilatini 
göıden geçirmiş, tehir planı 
üzerinde tetkiklerde bulun. 
muş, ve bütün tetkik had
desinden geçirdikleri her 
kısım için belediye reisinden 
ve daire amirlerinden izahat 
almış, akşam geç vakit be· 
lediyeden a yrılmıılardır. 

Valimizin teftişleri 
Valimiz Osman Sabri 

llda/, yanlarında Emniyet 
Müdürümüz Hami Kunuralp 
olduğu halde, evvelki akşam 
eğlence yerlerini Cemiyet
leri, Spor kulüplerini, ve 
Gençler Ku!Ubunu teftiş 
etmişlerdir. 

Valimiz. Gençler Kulu· 
bunda "IU türk Köşesini .• 
de ziyaret eylemiş ve kulup 
idare hey'eti lzalarile has· 
bihalde bulunmuştur . 

"" 

Almanlar, bidayette tay· 
yarelerinin adetçe çok faik 
olmasına güvenerek mllte · 
madi hiicumlarla İngiltereyi 
ıulhe icbar edebileceklerini 
zanaetmiı. fakat. taarruzla· 
rına tiddet verdikçe ln giliz 
mukavemetinin artacağını 
ve nihayet ~it~de kırılmaz 
bir hal alacai'ı•ı pek de 
hesalta katmamıılardı. Halbu· 
ki, bu iki aylık hava faa· 
liyetleri, İngiliılerin, sade 
kuvvetli müdafaa halinde 
kalmayıp mukabil hücum 
ve taarruzlarla Almanya'da ı· 1 
ve Alman iıgali altındaki ngİ İZ 
yerlerde büyük hasarlar ika T 1 
ettiklerini. VC İniilİZ bava ayyare erinin 
kuvYetlerinin de Almanya H •• 1 
için tehlikeli bir ıilah ol · ucum Orl , • 
duğunu röıtermiştir. Londra 8 ( A. A. ) 

Hava taarruzları. karşı- hava t1e cmnf yf.t nuaretle
hklı devam edip ıitmektedir. rinin tebliil: Dün ı~cı /n
Ancak, bu taarruılarda gilia hava kavvtt/eri Berlin 
dikkati çeken bir şey varsa mıntc.kasında askeri hedıf
o da. Almanların evvelki /ere 'VC A marı.yanın birçolc 
gibi. büyük kaf Llder halinde kııımlarında mü,.alcale -oa• 
değil, küçük ıuruplar ha- aıta/arına lıücu ı etmi#•rdiT. 
linde hticumlırıaa devam Manı linıanlarına vı Alma11 
etmekte olmalnrıdır • Al- iıgali altındaki arazfrJı t•g· 

yare meydanlarına da agrı 

Alman 
Hücumlara 
Londra 8 ( A A ) 

hafla 'Oe emniyet nezareti•· 
rinin tellliii: G<ee lnıiltere 
üıeri•e ıeniı lt.ücumlor ga· 
pılmıılır. L ntlraga ve Lond. 
ra Banliyosana, lngillerenin 
şimalt ıarbt mıntalcaıındalci 
şehirlere bir çolt. bombalar 
atılntııtır. Ha•arat, 41ii. fJI 

yaralı miktarının ba lt.iicrım
lara niıbetle hügülc olnıııdı-
ğı anlaıılmıştır. lrıgilt~re. 
nin dijer bazı böl1elerin11, 
blcoçya fle Gal agaletinde 
de bazı mıntalcalara bomba
lar atılmıJtır. Cer.a61 ıar· 
kide bir ıehirde hir endüstri 
teıisatı lıusara ujramııtır. 
Banan harieindelci haıar, 
ölii vı diinlcü lıava mulıa· 
rebelerinde 27 düıman tag-
yareıi tahrip edilmiı. 16 
a'1cı taggoremiz de kag-
bolmrıştar. Falc•t on tagga. 
renin plotl•rı lcartalmaıtur. 

Londrada 
Bir karar 
LoruJra 8 ( A. A. ) -

tleni• ticaret na%zrı ıemi 
sahipleri 111ümıuillıri111 K•
pota j oı yalcın ıegrii 11/er 
11apnttılcta elan vap•rları1t 
mlllt mtn/11at namı1111 15 
iirinci teıri11tlı11 itibaren 
telc«li/i harbige ıaretil11 
•lınm,urna lcartır ••rilJiii
ni iildiT,.iıtiT. 

Beşikdüzü Halkevi11do 
Konferans 

Beşikdüıii - ( Huıusl) 
Nüfus Sayımının ehemiyeti 

ve bu ıebeple halka düıen 
vazife ve mesuliyetlere dair 
muhitimizin yetiıtirdiği yeni 
ve genç hukukçularımızdan 
Ali Kayar Alp tarafından 
Beşikdüzü Halkevinde bir 
konferans veril:niş, ve ka· 
labalık dinleykiler tarafın· 
dan alaka ile t.ıkip edilmiştir. 

Feci bir koza 
lllanlar. tayyare ve tayyareci hücumlar gapılmııtır . 
~akımından uğradıkları bü- ı-~--~..;_,,_.;... ____ , Maçka'nın Ahuraa kö· 

. Ylik ıayiat karıısında, harp acaba gövdesinden vurmak yünden Hanife zengin, Sa
ıiıtemlerillİ deiiıtirmek da mümkün değil midir? bur yemeğini. mııır tarJa
IDtcburiyetinde · kalmış ve lıpanyanın, İngiltere aley· ıında domuz bekliyen kocası 
kabul ettikleri bu yeni ıiı- hine harbe girmeıi yolunda Muharrem ve oğlu 14 fyaı
telllle yıldırım harbinin ba· aarfedilen gayretlerle Ber· larında Mehmet Zenginegö· 
•ada, İıagilizlere karşı pek li~hde imzalanan Bçüzlll pakt. türüp yedirdikten ıonra re· 
de söker bir diva olmadı- mı ver devJetlerinin harbi ri dönmiif ve '.Muharrem'ın t 1 

itnı anlamıılardır. ıarka doğru yayarak lnıil· uykuya yattığı bir 11rada 
Almanlar, hava hücum· tereyi bir takım yeni gaile· Hanife mısır kırmak üzre 

la ·1 b ki d lerle iz.aç etmek ve bu su· tarlaya gitmiştir. Anasının 
rı e e e ikleri neticeyi b 

alamayınca, İngiliz adaları- retle elki de sulhe icbar tarlaya geldiğinden haberi 
.. d eylemek hususundakı' emel· olmayan Mehmet m h 

• 04& eniz yolile asker ih aç ııır ı· 
ttınek hususundaki tasav- !erini açıkfa göstermiş hu· ııltısı duyarak eliade bulu· 
~larını fiil haline koya· lunmaktadır. nan kuı tlfeğini seı gelen 
llıaınıt ve bu ıuretle İngil Alman ve halyanlann, tarafa doğrultup ateı etmiı 
tereyi dimaiından vurmak Japonlarla imzaladıkları ve anasını sol memesi fixe. 

tllıellcri de suya diişmllştür. Şu pakttan hekledikleri netice· rinden vurmuştur. ' 

... halde, İngiltereyi aulhe ic- Y.i almaları çok tüphelidir. Zavallı ana. bahtsız oiıJU .• 
bar . . b k 11 Üçüzln pakt'ın yapacagwı . ıçın aı a yo ar ve 
•ınkanlar aramak la%ım llel yeni ihtilatlardan doğabile-
lllekt d" S ·1 B 1· cek zararlar, zannediyoruz 
1> e ır. ıraıı o, er ın, f 
"-OID B I k ki, ngiltereden ziyade ken· 
l ~ ve re.nner mG i at· d'I 
arı, ııte bu ımkinları ara. ı erini mütee!sir edecektir. 

illa'- f b l Bununla beraber, en dogw ru 
" eıasına ma tu u un· 

lllaktadır. hükmü hadiıelerden bekle 
1 ·ı mek lAıımdır 1 
ngı tereyi baıuıdan vur· 

•.ıc •tlmldba olamamııia, Bekir Sükuti Kulok$1ıo9lu 

Ekmek fiatlar1 
Un fi•tlanmn yükselme· 

si üzerine ekmek fiatl11r1 
da bir kuruş yükrelmistir. 

aelediyenin son verdiği 
narha gör• birinci ekmek 
14,5 re ikinci ekmek 11 
kuruıt•n satıl•~•lct1r. 

~- ~~~~~~----~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~!'!!!!!!!~!'!'!!!'!~~!!!!!!'!!--~ 

Kazalarda konfe 
Bütün halk, ,illi vahd t v 

a slara başlandı 
siyasetimizin üstünlüğünü 

bir daha harareti alkışlandı 
Ca hrıriget Halit Partlıl 

Vilayet idare laegeti tara . 
/ından lca•a '"' nalıigelerda 
oerdirilen lr.onf eransiara lr.ar. 
şı bütün halk tehacüm lıa· 
linde bir aldlca g~st rmelc
tedir. Dan Siirmenede ar/:a. 
dtıııaeız Numan Sahil coş
kun, Alcçaa•adda t•rihçi 
Abd•llala Günel "'e llugün 
de Maçkada Şaolt.et Çulha 
Konf cranslarını vermiştir. 

Hıı/ta ıiirıleri olmalc 
miincue6ctlle lcasabalarına 
gelerı birı 'eroı hrılk, ze9/c/e, 
heoesle lc.orıf eransı dinleme. 
ge koıagor, dünya «h'O:ılini 
öirenerek ha vaziyet lc.arıı· 
ıınds mille vahdet fJe ılga· 
ıetimisin iılünlüğiine, ıaı· 
mas hedefine bir dolıa tam 
bir itimad gösteriyorlar "' 
ıonra Cumhuriyet Halk par. 
tisi tara/ıradan zaman zamıtn 

Çivi 
meselesi 

' 

Yomralı Şaban, çiYilerin 
16 ıandık değil 9 5 kilo 
olduğuau söylüyor 
Geçen 11ayımızda, bize 

verilen habere göre Yom. 
ralı Şabana ait on altı san
dık çivinin tutulduğunu yaz. 
mıştık. Bugün kendisinden 
aldığımız bu işten bahiı bir 
yaııyı derç ediyoruz: 

" 3-10-940 tarih ve 
2731 sayılı gazetenizde Aya· 
filboydaki evimde 16 sandık 
çivi yakalandığıaı okudum. 
Halbuki bu çiviler, öyle ya. 
ııldığı gibi on altı ıandık 
değil, muhtelif zamanlarda 
muhtelif yerlerden alİnmıı 
dokuz sandık içinde ıafi 95 
kilodan ibarettir. Ayni yer
deki arsam üzerinde taşımı 
ve kerestcmi hazırlamıştım. 
Bu çivilerle evimi yapmaya 
başlayacaktım. Altı çocuk 
babaııyım bir uyku damım 
yoktur. Benim Bayburtta 
olduium bir f.lırada, muhbir 
Murad, eve gidip on iki ya· 
tındaki oğlumu bularak ve 

1 

ben baban ile konuıtum de· 
yip çocuğu kandırarak birkaç 
kilo çivi almış ve ondan son
ra da falan yerde çivi satı. 
lıyor diye ihbar etmiş. 

·Bay bur ttan döndüğümde 
çocuğun iğfal edildiğine mut· 
tali olmuş, fakat kim olduğu· 
nu anlayamamıştım. Ben 
köyde iken. evimdeki çiviler 
musadere edilerek emanete 
alınmıştır. Ben bir ticaret 
sahibi değilim. Mezkur çi
vilerin mikdarı maülm oldu
iu gibi, ne maksıatla te .. Jarik 
ve muhafaza etmekte oldu
ğum da konukomşunun ma· 
lumudur. ıüpheaiz tahkikatla 
bu cihet dahi anlaıılmıı 
olacaktır. Bu izahatımıD 
gazetenizde nqrini rica ey. 
lerim. 

Ayafilboy' da Yomralı 
Şa~ ~Jdarojlu 

.,a•igelleri tahlil ed;n kon· 
f eransfar tertip ettirmeıindın. 
de memnuniyet hegan ~dl· 
garlar. 

Kara oe nahigderimi•de 
konfer nı fleren hatipl•r 
milli si11asetimiz mevzaa 
üzerinde söz söylerken ha· 
datlarımıza bir tet:af1iiz aa
lci olduğa takdirde Türldgı· 
nin alacağı ~t1.zlyete ilişince 
bütün r nlc oe hakıılar arı· 
/anlaşıyor, lıafısa.larda. bii· 

güle Türle ordusuna~ '-aftır 
menkıbeleri canlanıyor, kalp. 
ler. Atatiirkıin ( Vatan ,,, 
Cumhuriyet santı emanettir) 
hitabile çarpıyor. Bir lcaT1ş 
toprcia lcarıı olan •evıinin 
hu tablosuna gören ıaggı· 
•ızlar varsa kar etler/er. 

K on/eranslardan ıonra 
l:ıalk, kon/era.nsçıları bırak· 

Bir mahall nin 
su derdi 

Kıymetli belediye 
reisimizden rica 
Erdoğdu mahallesi ıu · 

suzluktan kerbelaye döndn 
Bolita auyu muzahferatlıdır. 
~~y~ tamirden vaz geçildi
g~nı su memurundan öiren. 
dık mahallemi& halkı kuyu 
başl rından bir teneke aa 
almak için saatlarca bekle· 
mekte birbirini kırmaktadır. 
hiç olmazsa arazozla mahal· 
lemize ihtiyaca kAfi su gön· 
derilmosine veya ıu yolumu. 
ı~n. tamirile kıılaya ~ittiği 
gıbı mahallemiz su payının da 
temini cihetine emir veril· 
mesini mahallemiz namına 
rica ederiz. 

Mahalleden B. Akyol 

Akşamki şiddetli 
yağmur 

Şehirde bazı evleri 
su bastı. 

Dün akş/Jm saat sekiz 
raddelerinde. gök gürleme· 
feri arasında ve kısmen 
dolu halinde şiddetli ya!J· 
mur YBğmış. bir s~at kadar 
devtfm etmiş ve bu sırtJda 
ZeytunlukttJki Dursun/arın 
evile Kandi!k11ya 'da bir evi 
su basmış." i\ız Enst:tüsü· 
nün borularına sığm11y11n 
ycğmur suları, bir odanın 

tavJn sıva ve nakışlarının 

dökülmesine sebep olmuş· 
tur. 

itfaiye. her üç yere de 
yetişerek suları bosaltmış/lr. 

mıgor, etrafını alarak •g· 
dınlanmak iıtedikl~ri noit•· 
lar üzerinde satıl teoıila 
edigorlar. Aldka o icatlar 
ıeniş,· tlagga, ıörüı oı /i· 
kir beraberliği " lcadar 111-
sin lci, en gaılı ada111lardtı 
icabinde en çevilc 61r tılıl· 
ıanlılda ıi/4/aa sarıl111ak 
hıncı flar . 

lr.6nünün ıtr•fıratla 6ir 
çelik lcal'a tibi topl•n•n 
T•rlc milletlRin tlal•a lı.rs· 
nit lcadflr lcaooetli kal•n 
6rı ltlmad tualı.ürleri icar· 

ııııntla ıös 1aşartu:ı ııvinf· 
ler dugmalctagı•. Vı k•t'i· 
getle inanıyorıu ki. bi• '" 
diinganın ıislüntle lıırluı•fİ 
hlr tl!caoü•ii Je/llıecelc ve 
daima iıtilıl41 içi11d•, •ırlli 
halinde gaıagtJ.calc en le••· 
•ıtli bir milleti•. 

C. H. P. 
Erdoğdu Ocak 

Kongrasi 
8-10-940 T•rlhl11'' 

Ptırli lli11a•ıtıdtı 11/ct ol•tttın 
l:..rdoğtla C. H. P. •cak ko11ı· 
rası mıocrıl asanın pılc m•· 
him bir lcıımının İlfİrtılıiglı 
"e ıılalcalı '" 111miml 6lr 
ıekilde akdolunmLI fll ,,.,,.. 

tokası p'"lc 'Otzll balantıll ••· 
laalleniıa ihtiyaç/arı tıı6ll 
'" mafe•lc lconıraı• • 1

•• 

lcararlaştırılmı,tır. BilP 
intihablar ıös hirliiiıl• ıa· 
pıl .. ış oe Kongre lllrlll~I 
rıiıliğine 11çilen A11•lı•t 
A•mi Öz1r tara/ıntlatt iU· 
re edilmiıtir. 

Gcalc idare hıgıtl ı19ilıl 
11 pılmış oe mümessljlilcllfe 
Avulc ı Bag Aımi 0111 il• 
Bag Oıman Biigülc S11lim 
lııtlhab •tlilmi,L,,Jir · 

Gelen mebuslarımız 
Sinop mebusu Cev~et 

Kerim Jncedayı dünkü Rıze 
postasile şehrimize gelmlı 
ve ziyaretlerde bulundukta11 
sonra akşım ayal vapurla 
lstanbula gitmiştir. 

Mebusumuz Faik Ahmet 
B•rutçu. eı1vılkl günkü.p~s· 
ta ile !inktJradan şehrımıze 

gelmiştir· 

Nikahlanma 
Orman idareıi memurla· 

d Bayan teırife Ata· 
rın an • l 
l l 

·ı·yet mektubt ka e· 
aya vı a P k 
. k A tiplerinden Kizım e • 

mı a 1 d" 
canın nikahları be e ıye ev-

i alonunda akraba ve eome ı . 
yakm tanıdıkları buzurıle 
yapılmıştır. Tarafeyne saa-

detler dileri..,,.:z·-=::-oı::====-=-

Etibank mahrukat 
Ajanlığından: 
Rekompoze TtJı ve Sömikok kfJmi;.·lerimiz gelmiş

tir. Mahrukat lcanurıu ıümulüne giren d!wıir ve mües· 
seıatm 948-!J41 Kıı meraimi için kafi ıh."~yaçlarını 
ıimdidea temin eylımol•rl 

1 
1-i 



• 

Mürakabe 
KoMisyonu 
ve fiatler 

Qıda maddeleri lzerinde. 
do4rudan do/ruya narha 
tabi tutul•nlar hıriı •ıra
kıl•cak olurs•. diğerlerinin 
geli3lgüzel bir seklide •lınıp. 
••ttldılı•ı zan edenler ço· 
ğ•lma/ct• .. e bundan dod•n 
vazife mes'uli~etini de Be· 
tediyeye yükleyenler bu/ua· 
maktadır. 

Ete. ekmeğe narh vazm11 
s11/lhiyett11r bulunan Bele• 
diyenin, diğer yiyecek v• 
içeceklerimizi. !iat nokt11-
•md1111 değil. sı>Jhat nokt•
•1ntl11n kontrol edecE4i Be· 
letli1• k11nunu11un küküm· 
/eri iktizasındandır. 

V•zıyet bôyle olunca, 
t•h•l••n Et re ekmekten 
b•ık• flat temev,ücü gô•
ı.,..n "'•dd•ler İFin Bele
"1•TI muhat•p re muateb 
tutm•k. •s•~ h•kkınd• ıok 
bir 1•1 bl/112em•k demektir. 

HAVALARA HAKİM OL 
•eılırhıginJı Jcnizlı lca

c•lcltışan eılcl 6ir yalınız 
iıinJı gaşıgan 6ir ark•Ja
ıımı ft~tn p•zar ıinü zi. 
111rt!ttı tlttim. O bıın• htılc.lı 
.ı.rok ao;azİfinin 6u Hft· 

ıa• 11e ıırlarla Jo 1ıı tizel
lilclıri içinflı ıaı•malctan 
J•yiui• sıvkl anlattı. So•
r• 6on• sortlu : Ya siz Çam-
lıcotl• 11eııl 1•ırıı•r1•••• 7 
iıtli. Sıninlcinden 6•1116cılc• 
JıJiM , 61• unin "' roın•n· 
tilclırinkl tibl ıstıtilc iıtii
r11lt.t•11, ta6iatln lcu,o;ı11Ja 
lcı11Ji lcınJinden ıeç•ılcten 

' ' ' lıoılanmam. Bln l•6iati 
lc11rı,tırm•klan, t ılır11r tılcr11r 
N•ratmo.lctaJı sevk •lırr•. 
Bir ıün ll•v•r örı', ö6iir· 
ıan dornat.sleri ıul11r, 6ir 
iaılca ı•n ieton Jölceri•. 
Beni111 6iti11 hayatım 6u 
•risıs ercııs iılımı. tlıiiş· 

tirmı. 911p11t11 •• g11rat .. • 
ilı gtçcr. Gınç ad•m ıılı.l 
'ıtl•t•ji /ıeı•sı 'tı talı6ıliil 
s11mt1nı11tl11lci ı•tlıliil "' ı•
mimiliiiglı tlinlig•rda. Bı• 
i• Jilclceti11Jı11 ııHrıl 11l11-
r11lı il•o• ıttl•: r.ii11t h•ı· 
r•nlığı11J1111 i• ıar•tıeılılc 
mtıiıilne tlrtll;in ı•n •• 
,,., •• 111ilc~f •t• ıriıeııkıl1t: 
h•• ff., '"'"'"'" '" lı•• 
tl•i•r•r. a.ı.s'ı sıgr•l111••-
,.,. artılc ••Z ıı~: i•lılcçı-

lt1.r tibi 6•lılc t•t. mid!lecl
ler ıiil midge çıkar. kotra 
kullan, tla;lara tırmBn, 

Boi•~ı sömür, yapıcı '1t 

gtıratıcı ol/ 
• ., hilc.ô.ge ıiı:e dünkü 

nesil ile b111iinkü neslin ta
biat lc11rı1sınJalci tlıırer11la
rını oyırmai• garıgacaktır. 
Sojulctan, sıcaktan korlcmalc. · 
lodHlc po~rıuı lcarıılılclı 
Jüşünmılc, tüzel nc•ıı!Ja 
h•gran olmak, kapalı hav•· 
tl11n •ılcılmalc, b•lutla, lca
r11nlı k lıat1•l•rtlan ı•ın c•y· 
mele ... bütün 6u ilatiıaıl11r 

t11oi11tl• hoş• •rıg•n. hoş 
olmıgandan kaçan mın/t 

•• lttJgrtın inı.,un teri, 10111 

Juqaı larıdır. Bir tle 6a 
manf •il ,,.,.,. ıaluigttini 

•ı•n. hava tab iatini galJu:. 
/, '"'~'lJtllT içine ıokacalc 
ıırtlı ••• «ıım.lc istigın 
lftotlırıe •tlamı1t estdiji var
iır. 011an ılzünde ta6iat 
1111 fÜHIJlr. "' tle ,irlcin 
i.tlcl ll.6eJit iir m1tı~•tlar. 
T11iid lıleıuliji, gani bılli 
iir tılc.niklı geniltliii saman 
ııiııl •la6llir. Ilı•• orman· 
/tlrı i• t•6i11I na9ranl11rı 
lıin ••n••• iir laavrım/ık 
mı•su•Jur. Bıtıcı inıan eli 
Jolıa11m11mıı •lsn bu orman
l11r l111111alaıtıkç1ı tü.ıelleşe
••lıtir . 

liaf1a ku1ısıncltı müte
v ekkil elmamalurrı. Havayı 
tabiatın me.şum ku<J flttlerin· 
den biri ıanmak, ltıirriyeti-
11i onun k .ua oe cilvelerin• 
boğ/amale hu. menff t1e mün
fail Juranı vustai, ıalıit in-
111nm.Jır. HnfJaga lcarıı ro 
mantik intialler - vele• 11 

lttilc cinsttn olHn - bun/er 
da 'enin olmıgacalc. MoJırn 
Tirkııin, harJa,• lıl.lcim ola
caisın; paraıül kale•lntlın 

atlıyacoksın. •çacak11n, '" 
l•tları aşa~ak11n, tayga.ret/en 
atlıgacaksın. Viıtan f ilerini 
ıenişltltuksin,· içine haflıı 
unsuruna Ja ıolcacakıın. 

Bit an hunları bir f '" 
kaladelilc, bir lcaltramanlılc 
t1e istisnai 6ir hal tiiı yap . 
magı dıişünmemeliıin. Ha
fla bir tail• tiil uıir 'lJI 
temoıa etlilıaelc. 6ir me'lJı• 

olmDlctan ~ılctı . Yergizü ~i
ii iir yaşama ıahaıı hıılinı 
teltll HaaaJa liolaımalı, 
fı,,.v•da Jöiüımılc. lı••aıı 
tıshir etmclc •dil oltlu. B•n
lar ne lcaliar ı•nl olursa 
•lsun hegatın, yrırtt•1 haye• 
tının •n to.bit 'Oazif •lerintlı 
tlir. lşi r«Jmanl111trrmııa hiç 
lüzum v•ktur. Er olan ı1• 
ıif esini sessizce goptır. Sın 
tle ••p,· h11vuıa lıdlcim ol/ 

T!yec•k m11ddelerimiz· 
d•• •k•erl•lni kendimiz I•· 
tlhı•I ettiğimize gôre bun· 
l•rd• ı~rülen fl•t !arkl•rı· 
na akıl erdlreml1ealeri' //it 
aaz•rd• m•ıur g~reblllrsekı 
te. tsin lç1üzüne nüfuz edll· 
df 41 t11kdlrde bu türlü /lir 
ıörüıü. illetten lrl bir gö· 
rüs olarak kabul etmemize 
lmkl11 bulunamaz. A i LE HEKİMİ 

Salgın Hastahkların 
Bütün tleğerl•rl. f/11t/erl 

t••bit etl•n 4mlllerfn, lktl
•at ••nu1t/ar1 olduğu düıü· 
11ülD11c•. ply•~•Y• sürülen EafllHll .iı~l •Hllıa İı· ••~lret 'flr•ttl kla11leıla lll· 
/ç mall•rımıza k•rıı dufu- ~••1•1 •••l11t 1911 H•••I••• llat<>•• •ırt b•t•k 11•• Hrtı•· 

lltrk••~ -lr 1111•• llıllaıh ••· b \0,000,000 klel olaralt bH•., 
la11 Jbtiy•f ılddetine re ••• ~iti• •D•J•r• J•yıl&Jfh. edll•lıtlr. t911-191J lıpınyol 
ıO•terllecek lstekdereceslne o u•ıaa kı4ar ~ltblr ıautalı· u11lııl lıı llOrt ıyllk k.111 bir 
gOre bual•r• jir•r balra tı• bakl4n bOJlk bir h11lı bir •lffıt fçlıft bı ıllıdl ııtınfş. 
j/ımek. dah• doJrusu b•n· atllıtla •ııeıtıa Ye JtıJlıOıl• tir. B• afıtla llurbnları blUla 
l•rm b•hasının biçilmiş ol· bir kıt'u11claa obnrl•• 1•9erık •D•J•tl• aaııart bir lle1&pla on 
tluğunt1 gôrmek t6 bii bir 11yıııaıa ~ekl•t• akılları .tar- ıu •llJ•• tah•l• ohuu•akta•ır. 

duaoıt 4ııecıtlı oıaaı .. ~.p Tala11 Ulactlılıııda lıpn1olua 
neticedir. eld•I• gOrll•ı•lıtı. lıpuyada OhiUr•ıtı ınıllılar Jtcll •llJO· 

/Ju ıuretletlir ki mevzuu· HbQr edip ertı aaiillaı:ılard••· DU ~ul••tlar. 
mu•• lhtilt'rr karıştırmadan. beri lll~-ıı 11111• ll11tahtı• iri Blrttk rerltrclı allıler oı. 
k•rıılastıJı•ız fiat yllı,sek ı••19dlll llllr ••ette Oltım1l •• ~hı1tw il-1 7ekolmuıtur. Grip 
IJkl•rlni zaruri sonl•r bal· ılp olarak ltDtO.a .A.napı ••• blllılı111 ııbbıt itleri aokaaa 
lom•k lrıbll olacaktır. ltkıtltrl•t yı1ıl•ı. ltcıa bG -.ıı lılıl•• ıorıııa u&ırt koD11l 

ı'f•ıhur. (•rZ ... t•'•" ı ynk d111lılorl Ilı ıll•J•P Hı 7erl11lı4ı ltl41U•••lt ltlr ••· "' r.. .,,, ... ,,/ dırıc••• llllt ılratlı Aaıtlkı. rtttı lılll. 1 1 o t 41•1 d 
iılie•llı• t•belıu·r •tlen fiat- • • 1 • u • 
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..- .. .Aıyı, Atrlk•J• aattt OkJt•••· gH~ aakerltı b• lfıtı •• tok 
ler• denecek h•r şey faz- J• dılarıaı tallar i•ftl Bll~H hrbın 'ftrHler.-1r. MH•l& B• 
lıd11. lfnc•kı denecek ve ıılıl~I tdb' rl•rl •olu•• ~lr ilıl· 11110 .. a ırtbı tutıda• ıoss 
111'1•1 edll•cek ıekll bu ete '•l•aa• ııtak •••lıketler. aaktrllıa 100 a eıao,uıı. 

•ı f11lı takrlbat rıpaııtır. 
14rl~ bir l•ref!fJ üzerinde .Aıatı Jukarı ıao,ooo ••fHa 0. Grip 11111•1 -lr tık 111•· 
delil, Fırs•tçıları/J , g•1ret- lH HıtıılJO• a.&t1ıl4ı ıtır ıy retle Ur.Uta ıtae7tp ıaıa bir 
ieı bezlrglnl•rı11 ihtikArla, bilar ,., 11rıaıa lçlallı 6000 lklactıl bıttl bir a9aaeaıı takip 
tl•~rl .,c~ru bir kazanı •r•- ktıl•t• Oll•U•• 11ıaıt.IJ•t ,.,. e1lıat1tlr. lki11lıl blr1Hlılnl11& 
••••• lcad ettikler/ fi•tlerdlr. •it. Mıdııukar ad11ıalla lıı dallı tıtlketll oıauıtur. Huta • 

•• actıt ıoo,000 ı l•~•lttlr. ııııa 117rlala blJUtlrlal t~ıcı, 
Tlc11r•t ah/6kı mazbut ıct1& aHcılwrl atakkıa4la tet. 

•ulu••n bir tüec•r. bir es- ıgıa Haeıl ılaıa aır'-1 o klkteı•• .,. mııatııllılerde ba· 
••f. müerrldelerl en evre/ ••••H tı•tr 1"

1111
••• "' laaaa A••rlka 'lrlıtlk •e.,lıt· 

atıl 11aılıyorcta. Oınaıae 1e-
t•1tt// rlcd•nında duyar. ------------1 ler ııllllat ltl•rl •alr11l raptı••· 
MllU ltoru111Wa kanunu. 'lİC , cektir . da ltıret ••11•• kl: 

danf muhasebesi zaif, şay· Bu mOn11sebet!e müraka· .. B• ıaıııaıa Hhtır ettlll 
l . d"-•l• atili• luııalaıınfı "u 

tant muhasebesi kuYvet ı be komis11011un.J•n. bur•.J• ~-, u. 1 .u" .-elerl• ıorl••Hl 11rırea. 
bulunanların lmme aleyhi· bllbaısa ıu noktalar üze ata ,.. 1111101 t•ıırtııı blr kHtı• 
ne ol•n aım kazançlarına rinde hass~s bulunm•sını 1ı,et ıoıt11••ktedir. O kadar 

7 

şidtletle m•nl almak üzre dileyeceğiz; •.ırt•llf •••lekıtluctı •H· 
ted11ı"n d ·ı · tl kdr a1T0tler1 mıllıtlerla tesl· 

r e I mtş r 0 1 - 1ktı'sa.J1 ~·rt/arın 
B 

. .J "' .,u rt11e atfıtm " r. mQmkil• detlldlr. 
u kanuna müsfentu b•/ı"rtıı:"ı· normtJI fı'at'•rı' ı .,. y ,.,. ıte aıaelınta ı11aı kabfl alma. 

f•ahr11tler. memnuniyeti muhafaza edici tedbirler. 1aa tarafı fia bıuiar.,, 
muetbı inkisaf /ar göst~rmiş k Hl~~lr , ~ , -· llthfttll 111. 
re muhitimizde unvtınını 2 - · Yiyecek. lçece · 

k k d ı · .J k · k1. gıııa lıkru ~ıtı•ı11 ıaHallal 
lwJ.ota.c•k der ced• aykırı ya aca mad eıermue ı ar • .. .. ,.. oı.17aoıaı•ı Ye her tellllkeala 
ıalışmal•r1 önlemiştir . nisbetlermi eksiltecek ted· 

sebepleri 
•ertuaf e•tldltl•l bize lı••t 
•rl••l1or. lC• ola.ru alaaa -Y•• 
alt••l• k.oruJH• •• tlfa 'ferlel 
t u lblrler alarak n llml tallar. 
riyal te9kllAh YloYcta getlrerok 
bı ıf et kartı ko1•ık iti• ba. 
ııı bulıaa.maktır. 

1919 lıpaa7ol 11i1ını An11-
paaıa tıaa bcıl alll ıh allıl arı
sında tloğ u9tu1. KaYfetllı 'ft 
111ıt Ylcu.Ua •laaları b '8lH 
yak.alıaııtır. 

Oaa J•Jd•ı JOluau ll11ır · 
lıJ•• 111tepleıla lllıthcaları ı••· 
!ardır : lç~l H tfttQa, IHÇilje 
ntrlışaı, ıoıat•• rerıerl blı · 
aıtıııl ıorea 1111yhaaıltrln H 

1lHmılam1 ıeblrll buaıı blrfok 
ki•Hlttla topla bir halde ha
yıtıuıııa bayık a.lr kıımını 

lvırlıla4ı i•t1rd1klırl ha Tuıı 
ve itlHflll blaaltr, Atl tQrUl 
ıaliıtımıllor. Sıbllıtl bozan 'fe 

b17ıtl cta1aıııkhtı 11alt&11 ıaır 
anı iti1at; h11aaı lıutılık Te 
öl1lııt ctoır11 &OtGrcn lalrer 701. 
dur. 

Bir 1al1ı• hutılı~ı tatal
mık iti• en iyi fare beraHı 
m.tk.roplarm lıDeumaoa k.ırıı 

vıcudu••H knntıeactlraok· 
tea ibarettir. 

Salgın tlııtıllklar tl•dlyı 
ka4ır ıaı .. Hl tıtıkkOlltı aayıf 

'fi keadlıl kuYftıMı olaa .klm-
11ltr1 alıp 10tlrQ7ord• Umuınt 
ııbbıtl tımi4 7oluactıkl terak
k.ller n aubttllt ~aatıbklarıo 
evuloe ahp gOtQrdltQ 111bU 
bQayılerl k.eramak mlmk.Ua 
olm•ttur. Fıkıt b• gli1 kl•••· 
ler eYleDerek ltlrhk.ım •aba cı
lı• ıaahlQklartba mtlrekkt p bir 
neııia tenllDdcıue ıebc lılyet 

verl1trlar H aet!cede blltlla 
ırkı• culılıtını azaltı7orla r. 

s:CW 

Harb dünyasının az çok birler · 
biıı de tesir eddn •ktisadl J - Teshil edilen !iat 
~erplntislni bilip top/ayım ve kir nisbetlerinin tatbik 
tDr~di '/ere mani olmak ,e ve devammı temin •yitmek. 

20 İLKTEŞRİN genel nQfus sayımında hiç bir 
fcrdia sayım harici kalmaması için hükdmet liıım
ıelen IJütün teabirlıri almııtır. 

ply•s•nın 11/zammtla nor llldığı vazifenin v• gö· 
m•l/141 ltl•me ettirmek üzre rece4i işin t!hemmiyetl•e 
Koordinasyon hey't!tinin uygun olarak komisyondan 
lüzum g~sterdlğl mürakabe semereli neticeler beki/ye· 
komisyonu da şöyle. böyltJ ce4ız . 

.qnı 1•1• iJzıri11de /lır/~1•· ÇULHA 

Fakat buna raimea her hanıi bir 1tbeple otur
duğu bi11aya •ayım memuru gelmemek veya unutul
mak ıurotile yaıılmıyanlar oluna, bu· kabil kimseler 
derhal hiikümete müracaat ed\;rek kendilerini kay
dettireceklerdir. 

Baıvekilet lıtatiıtik 'Umum Müdürlüiü 

Y eniyol' un ilmi tefrikası No. 12 
~ ...... ---. •• _.._.. .................... ..._.t8! 

1 FINDIK KÜLTÜRÜ, 1 M~"Alap ·1 
1 FINDIK ZİRAATI 1 Es~~:~~d~~raal 1 
~--·----------D---· 

Fındık tek sıra usulü üzue dikildiği zaman çuku· 
ıa tele bir fidan veya ihtiyaten iki fidan konulur. Eğer 
ocak usulü üzere dikilecekse çukurl•rı biraz daha büyük 
•c:malt {IX I J). her çukur arasında/ti mes•feyi 6 - 7 M. 
yapmak ve her ocığa birbirinden 40 sm. kadar uzak 
olm•k ş~rllyle Yasat/ 5 - 6 fidan dikmek lazımdır. Fın
dık bağç•slni• ;,er/sine ve baiJıeyi hazırlarken temizle
d14imlz fundalık/11rın yerlerine. hatta ba4çe hududuna 
bıştın ba#a çift olm•sı için 1abani çeıitler dikmek 
ıiıek toz•m•sı. {istibar) dolayısıyle ilkah bakımrndan 
'ok miJhlmdir . 

J'O!YCÜ 4'ÜNC0. j'JNCJ YlllflRDfl FINDIKL!Öfl 

Y ltPILllCflK HiZMETLER .. 

• - lfra ziraatı .. 
Fındıklık tesis edildikten sonra ekme ve dikmo 

mevsiminde tarla iyice gübrelenerek mısır. vey• diğer 

çap• mahsuller/, tkilir. Bu ınahsullere yapılan ihtimam
dan lın•ık ta iıtif adelenir . 

lira zira•tı fındığm yetişmesine göre J-4 sene 
yapılu. 

llra ziraatı ile genç fit/anlar yabani otların tesir· 
/erinden de kurtarilmı~ olur /ar . 

Fmdık iyi bakılırsa diki/di!}i11den vasati 5 sene 
sonra mahsul verme!}e bışlar. 20 'inci sene mahsüldar
bk ızami/eşir . 

Fıadıklık üçüncü yaşa girince şahsi neşrunemayı 
daha çok kuvvetlandirmek için ara ziraatı olarak bak/J
yelerden bir nebat elci!ir. Ve çiçek •çmadan eYvel biçi
lerek toprağa gömülür. O $ene fındıklık taç teşkili te· 
mizleme. seyreltme bakımından budamaya tabi tutulur. 

b - Budama: 
Budama ikinci kanundan, marta kad11r yapılabilir. 

~izde olduğu gibi fındık toplama mevsiminde yapmak 
bir çok z11r11rlaıa sebebiyet vermektedir. 

Ev11/I fidanın dibindeki fayd.!sız piçl•r, sonra taç 
teşkil edecek daldan m11d11sı temizlenir . 

Budama /ce$lcin bir 11/etle yapı/molidır . Y•r• küçük 
olmahdır. Kambiyum t•bakası zedelenmemeli, göllerin 
üzerinde tırnak bırıkılmamalı V• y•r•makt• pürüzsüz 
fak•t meyi/JJ o/mali. Dipten kesilmesi icap eden dlllları 
dal yastığı üzerinden kesmelidir . 

Bu güakü fındıklara• oldu'u gibt' boınuz ( ma
hal// tabirle kostel) bırakmamaftdır. Çünkü buralardan 
ağ•çlara ,ürütücü mantarlar V4' hasereler girer. Oenç fi
dtJnlara şimdiye kadar y11pıldığı gibi gövde dallarını kes
memek "zımdır . Kesilmezse böylece husüle gelecek fi· 
/izler ve yr1pr•kl11rl11 gördenln kdlınıaşması temin edilir. 

Eğer oci1k usulü üzere bağ9ele budama yapmak 
icap eder$• ıuna d• dikkat etmek lizımdır . Sürgünler· 
den serbest kalacak s•kııde 3. 4, 5, danesinin kuvvetli 
dailarrmn yüksekte budaklanmasına ihtimam etmelidir. 
8u şekil ocığm seyrek Ye ihtimam/o budanarak kur3 /u 
ve geniş olıralc büyümesin~ ve güneş şuaındaa istifa
de$ine terle etmekle olur. Ocağın kollarından birisi çok 
ihtiyllrladığı taktirde bunu toprak yüzünden keserek ya
ni sürqilnlerinden bir danesı bunun yarine bırakılır. Bu 
şekilde budama ile eski bir bağçe oldukça faz/11 miktar
da odun da Yermiş olur . 

Fmdık bu tabii budamalardaa bıska ehram, yük
sek gövde ve •sp•lye şeklinde de budanabilir. Ehram 
şeklınde budamada esas gövdt1 bir metre yüksekte bıra
kılır. Bundan çıkan tali dallar bağlanır ve ehram ~ekli 
ver/imiş olur. Şekli tecdruz edenler budanrr. Veya da/. 
!ar yeniden di~eltilir . 

Yüksek gôvdeli fındıkldr memleketimizd~ f}drdüğü· 
mılz hemen bütün agıçJarrmızın aldığı şekildir. Fakat 
onları da öyle rast gele bırakm11malldır. Budama ile 
kendilerine tabii bir ağaç gibi taç teşkil ettirmelc Jazımdır. 

lfspalya şeklinde ise yalnız palmiye şekli ile hasır 
~ekJJI ( kat kat ) tarsiyt! edilir. Diğer bütün aspalye 
yapılaa meyve a4ıçlarında da oldugu gibi palmiye şek· 
llndekl aspalyede kılavuz esas dalın budanması ve aspal
yeyi teşkil edecek üç en kuvretll dal bırakmakla olur. 
Bunlardan iki yandakilerin kilavuz sürgünlerini budaya· 
rak ilk katı teşkil ederler. /fyni şekilde bunların da çı
kardıkları dalları budayarak diğer katları meydana getir· 
mlı oluruz. 

F1Jk11t gerek •spalye ve gerek ehramı' şekil 
/arı süsl•mekto ve dıvarlara fm<ftğı sıkıştırmakta 
mlır. · 

Tek stra usulü üzere dikilmiş yetişken bir 
Jıkta sırı aralarmı sebze veya bo.lur meyvalar 
rilebilinir . 
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Çiftçilerimize : sağlam kalanlara da tepelleş olacaklar, onları da 
Fındık a~acmın bakım zamanı ge di. Güz kurudacaklardır. 

ayların ağaçların ve bahçelerin hizmet mevsimi- Hastalık geçen seneler de vardı, fakat az 
dir. Ocaklar bu aylarda syıkJanır, toprak bu ıa- 1 idi. Çaresine bakılmayan her hastalık gibi bu 
manda bellenir. da azıttı. Bu sene de bakılmazsa daha artar, ye-

Tarla işlerimiz yenJikiemiştir, artık boş vak- niden bir çok ağaçları ve bahçeleri kahlar. Öy
tımız vardır. Kendimizi fmdığa verebiliriz. ve leki, önümüzdeki senenin mahsulann bile tehli
vermeliyiz Önümüzdeki sene mahsul senesidir. keye koyabilir ... 
Daha bügünclen «1 iaçlarda görünen ''Nişan,, lar Buna meydan vermemek için buganden ha-
boldur. ı:ırlıklı bulunmak icabeder. Y ıpılacak şey ha.s-

Havalar iyi giderse, bu sene mahsulün bere- talıklı olan bu dalları ve aiaçları tamamen ve 
ketli olacatı anlaşılıyor. hiç acımadan kesip çıkarmakclan ibarettir. An-

F akat, bir çok bahçelerde ağaçların ya ta- cak bunları bahçede bırakmak kat'iyen doğru 
mamen veya uclarından, bazı dalların kurumuş detildir. Maksad bu böcekleri öldürmek, hasta
veya kurumağa yüz tutmuş elduğunu görüyoruz. .söndürmektir. Bu sebeple kesilen bu kuru ve 
Yazık ki bunlar mahsul verecek halde değillerdir. kurtlu, hastalıklı dalları ve ataçları behemhal 
Asıl fenalık : Kuruyan veya kurumağa dönen bu yakmak, içindeki momeçların etrafa dağılmasına 
tlallarıo ve a~açların hala bahçelerde bulunma· meydan vermemek icabeder. 
ııdır. Çünkl bunlar sağlam kalan diier ağaçlar Şimdi tam ı:amanıdır, vakıt geçirmeğe gel-
için ç!>k ıararhdır. mez. Dalların kurumuş olanlarını kolay ayırd ede. 

Zararın derecesini anlamak için bu dalları bilmek için de, yaprakların tamamen dökülmesi
inccden inceye muayene etmek kafidir: Bunla- ni beklemeyip derhal temizliğe başlamak lazım
rın ilzeriade bit'çok deli1.cler farkedeceksiz, ki dır. 
bazılarından katran gibi siyah sular akar. Unutmamalıdır ki, fazla ve iyi mahsul ancak 

Delikleri bir bıçakla açarsanız, ağacın içine kuvvetli ve satlam ağaçlardan alınır. Ağaçları 

ve bazan özüne kadar işlemiş gör cel,siniz. Üs- kuuvetli ve sağlam bulundurmak için de zaten : 
telik, bunlardan bazılarının içinde bir takım mo· Bir taraftan, dal ayıklaması yaparak kuruyan 
IDoçlara, kunllara da rastlayacaksınız, ki deliği dalları behemhal kesip yakmağa diğer taraftan 
•çanlar iıte bu böceklerdir. Net.ekim ağacı veya da, belleyip toprağı bilhassa kış yağmurlarından 
dalı kurutan da bunlar olmuştur. doyurmağa .. Mecburuz. 

Gerektirki bu böcekleri mabvecf elim, geri 
kalan ağaçları kurtaralım. Y ekıa.. Bu böcekler 

Fıudık mfUehassısı 
Kazım BULUTA Y 

Ziraafe muzır hayvanlara karşı tedbirler 

' 
Sua lere cevap 

Köylümüz g zetemizde pek istifade eyle
diklerini söylüyorlar. Bunu işitmekle çok mem
nun olduk. Biz, u gazeteyi para k zanmak 111ak
sadile çıkarmıyoruz Nit kim y pac~ğımız %ar~
ra da katlanıyoruz. iöyle olduğun göre isterız 
ki köylümüz gazetemizi", okusun ve istifade etsin. 
Bizim için biricik mükafat ta bu ur Beldetiiti
miz başka şey yoktur. 

Maksadımız köylil için fay dalı olmaktır. Bu 
itibarla köylümüze bize sual sorabil ceklerini yaz· 
mış ve olatmıştık. Herkes bizden anlamak istedi
ği h r şeyi sorabiliri Şimdiye kad r gelen bir iki 
sual vardır, onlara şurada cevap veriyoruz r 

Yumurtaların muhafa~ı.sı : 

Yumurtalar ya kül içinde s klamr yeya ka
buklarına vazelin sürerek v y hut kireç &t.ıyu 
içine ioyarak uzun müddet uhafaza olunar. Kf
reç suyu içinde saklamak için ne yapılır : 

Bir kilo hali& sönmemiş k ·reç lıoır, 15 kilo 
sotuk su içinde söndürülür, bir kaç saat karıştırı
lır, sonra tortunu dibe çökmesi beklenir. Böyle
likle ,duru bir su eldo dilir. Beri taraftan ya bir 
küp veya sızmıyan bir varel alınır, içine yumurta• 
lar yerleştirilir, bunların zerine 0 duru su dökOIDr 

Y umurt sarısının kabuğa yapışmaması için 
küpleri, varelleri hiç olmazsa haftada iki üç defa 
sallamalıdır. Bu suretle yumurtalar kışa kadar 
hiç bozul adan saklanabilirler. 

Mankafa "Sakağı,, 

Sümükle böceklere karşı : 
- Tarlaya tavukları salıvermek. 

Bu hastalığın ilacı soruluyor : Y oksur. Çek 
tehlikeli ve öldürücü bir hast Iıktır. diğer hay· 
vaolara ve hatta insanlara da çabuk bulaşır. Bu: 
nun iyileşmesi ümknnsüzdür. Bu hastalığı adı 
Burun ve göğüs eılesi gibi hastalıklarla karış-

ı böceklere karşı da şu tedbirler alınır. tırmamalıdır. Mankafaya tutulan beygirler, kaauo 
- Fidc!iğin toprağını, gübre koymazdan evel, mucibince, derhal öldfırültir. 

- Ekinler üzerine sönmemiş kireç serpmek yüz kilo göz taşı hesabile bir ilaç yapıp eriderek 
bununla sula•ak. Lahana biti : veya ecak koremu atmak. 

- Bağçelerin reçitlerine kaba k pek serpmek 
- Kireç suyu, gazyağı ve su ile sulamak. 
- Yer yer lihaaa, pancar veya marol yaprak-

ları koyarak bunlara toplanan böcekleri ölda.rmek 
. La .. aoa yaprağı veya tahta parçası üzerine 

iç yağı sürerek akşamdan bahçeye datıtmak ve 
buraya biriken böcekleri öldürmek. 

Salyangozlara karşı : 
• Tarlaya tavuk salıv.ermek. 

J~ · • Sabahleyin erken, ak~amleyin geç vakit 
Veya yağmurdan ıonra bu böcekleri toplamak. 

• Genç fidanları kurtarmak için etrafını kil· 
kurt çiçeği, kül destere talaşı ve kireç gibi şey
lerle çepçevre çevirmek, üzerine katran dökmek 

T etbih böcekleri11c karşı : 
• İkiye kesilmiş va içi oyulmuş patatesleri 

baş aşağı koymak veya yapraklı ağaç clallarını 
•trıfa daiıtmak. yahut öteye b riye ıslak hasır 
Parçaları ve çakıl taşları sıralamak suretile ara
llrına toplanan böcekleri öldürmek. 

Sağulcanlara "zizillere,, karşı : 
Sebze ve tltQa ficlelilderiııcle zarar veren bu 

- Üzerlerine yazdan hazırlanmış ve kaynatıl- Lah nanın y praklarını yiyen bu bitler~ ba-
mıı ceviz yaprağı suyu serpmek. kılmazsa çok artar ve yapraaları istifade edılmez 

· Nemli topraklarda ve dere içlerinde biten bir hale sokar. Bir kilo suya 30 gram kadar ~J~~ 
ve topalak denilen bir Debatin yer altındaki so- sabunu veya bildiğimiz sabun katılara~ e~ı ı ır 
mun gibi gövdesini çıkarıp ezdikten veya su ile ve bitler üzerine serpilirse f ydail!ll gor~5~~~· 
kaynattıktan sonra hasıl olan acı suyu bu böcek- Çünkü sabunlu su bitleri öldürür. K. u y. 
lerin üzerine serpmek . .cBu ilacı serperken içine _:=~==~-=~=~=ç_-s==--=::::::=::=:=;-
f l le: t 1 d B t k b ·· dilmeaine imkin az aca su a ma ı ır,, . u acı suya o unan o- Nüfus Sayımı her sene tekra~ e . . Bet sene 

cekler sersem olurlar, toprağın üzerine çıkarlar, olmıyan çok külfetli ve mas~~fl~. bır ~!ır~a ka.dar 
toplanıp öldGrillmeleri kolaylaşır. ıonra yapılması düşünülen dorduncü b"lyı g-:Dı bize 

f . k. f ede ı ece 
G b ki k nn usumuzun ne nisbette ın ııa 

1 
k olan Go · 

öste e ere ar§ı : önümüzdeki (20 İLKTEŞRİN) d~ yapı ac~sterecektir. 
Bunlar ot yemezler, et yerler. Y aloız yer al- nel Sayımdaki küçük çocuk . m~ktarı tıarın en kü-

tında gezerken rast geldikleri fidanları keserler. Bunun için, yarının büyüklerı oaan ço~u. 
BUDıara karKı .. ı çüklerini bile yazdırıJ?ağı ihmal ctıneyıMnı..zd:. lüğü 

v B şvekalet istatistik uınulll u ur 

- Üstüste birkaç gilo yaydıkları toprak yı- I!=::::::::=:::=~===~==~===~ 
j-ınlarını bozup da~ıtmalc. ı 

Bab,ımin ötesine, beriıine kokusunu sevme
dikleri Hint yağı fidanı yani Keıae, gerçek etu 
ekmek. 

• Köstebekleri• i•cekleri yerlerin ötesine 
berisine uf ak dikenli otlar ve çalı demetleri göm-
mektir. K. B11lutay 

Hakkı T uncay'ın Şiir Kitabı 
Yakında çıkıyor 



, • .,,, •• ,,,,,. Ha 

tıa.n 
Traitsoa icra maauhıfaatlH: 

Açık artırma i'a paraya ~··· 
ril ... k f&yrİaHkalüa H olclata 1 

Gayriaaalual baludaf11 •av· 
ki, aalaallaai, aokatı ••••H11 ı 

Cinra köyl 
Ş.rlı:aa JCDl ofla ıalılatı hı. 

ua ır•ak, ıi•alea ır•akrarbe• 
.Satır otla Alaaet fıatlık.latı eeaa
IMatarilı:la• ile •alııdut fıadılı:lılı: . 

1' 4iai• HuirH 921 ... '14 
.Sılai .. i ı 6 laiıH it iitariyle l 

lai .. Hi bu kerr• 4 la111a ftjbar 
ohıaarak birırua 2 blıHıi ıafır 
o)falları w.ı. •• .ı y .Ahae.ı ., •• 
•H Oaaaa ve bir biıH i Y akuı. 
•• 1 laia111i Oıaaa ve Ali •• 
Ô••r bHH lalila atalu. 
Taluıllr elHa• ltı.taıt 1500 lira. 

llalrka• eb•a ba aite Ta Hl· 
laH eaaıltı Y••İ•l Sava •ti• A•· 
ralaı• tllkU•t •• yeHrl lak••· 
tier aade Rılf .. ,,. .. 1 .Lıiye 4111· 
Uaı arkaıı lalı:eatler ••ti• Ali aJa 
••HHİ Lttfiye tarlHı ceplaaıl 
tariki•• ile •alad•t ı Bir ı.ıp 
... _ı.ı •. 

SO arfu Mlıaa 928 Ne. 1 
Salailıal : 4 laleH itibariyle '-ir· 

rartiH ı laiaHIİ Satır •falları 
M.ıa ...... A~ ........ H o .... 
ve bir laiıHai Yalı: at. ve bir illi•· 
... i o ...... Ali •• o • ., .... 
... Sılila. 

Takliir •luHa kıyaetı 500 lira 
Attırauıa yapılacıft 1•r, 

rt•. aaat. 

tıaa 
Tral•D icra maaurhıtıuıdıa: 

Açilt artartırma ile parıya çevri· 
ltcılt ~ayrimınlı:ulüD ne oldutu : 

Gayrimenkulün ltuluDdufu •evlı:I 
aalııalleai aokatı nuaaruı ı 

Knı• ata. 
Sat tarafa aah' 1.1 Haet .ı11ı:. 

klaı n Bantkeva Abriy .. aa 
vere1eleri baaui ıol tarafa PlrH· 
lla o~ ulları fua•• ve eraeaiyH 
••tasaları ve arkaaı akridl l .. 1t 
va pıı:oyot 'apatop•lu Yareaelari 
baaeıil• aaluiat tabtaai mO.lı:lut 
fal:uiluıı n fevlı:aai ve tahtaai 
..ır alıtıailalt laavi bir ... , baaa 
v• aıtua. 

ArıuD J 100 Teıriaiavnl 9ao •o. 118 C. 101 
Sıf tarafı Baroıkeva Abri· 

yeaua Yereaeleri h .... ı Hl tarafı 
v• arkHı 11bibi11net bııoeai eop· 
laHi tarikia• ile •ıladut bir bap 
aafaH. 

ArıH 20 Tepiaiovval g;ıo 

••. 119 c. 101 
Taktır olunH lır.ıymd : 
111 Ne.la rıyrimeakuhıl kıy

aeti .iört eia lira. 
119 N •. 111 r•Jrlmultot .. 

kıymeti dört yh lira . 
Artırmaaıa yapılacatı yer, rila, ıaat 

Trabsoa lora dalrHl OnQ11. 
de t-11-g40 Cuaart11i eanı 
ıaat 10 de 

Trabıoa lora lllalraalalie 1 - U 1· Iıbu l'•JrİmealtulfiD arhrmı 
HO C•aart11i ıaat 10 tile Şartnamui 10 -ıt-940 tarihiodu 

1 • ltba r•yrl• .. lı:allı artır•• ltibaraa 940-2S No. ile Tralıasoa 
tartaıaaıl 10-10-9'0 tarilUadea icra dı irHiaio muayT~D au•ı· 
itl .. area en-ı Ne. ile THb••• ruında berlteain rörebilmeai içi• 
lera liairaıl•i• •HYJH Haara· ıçılttır. İlanda yazılı oIHlardı• 
aıa4a laerkHia rirebilaHl le'• 
atıktır. Ilı.da yaS11ı olaalarda• fnla mııJQmıt almalr. iatiyHlar, 
fHla •alQaıt alaall iatayıaler iılıau ıartaıı. .. ye n 940-25 do•· 
iıb• ıertaa••Y• ve 917 • 1 d•• ya auaıruile aamuriyetlaiaa 
J• •••ıratila ••••riyetiaiaa· •araeaat etaefüiir. 
allraoaat ıtaelicfü. 2 -· Artırmaya iıtirlk iqla 

1 • Artır•ıya iıtlrak lıia Y1l yukarıda yaıcılı luymetia yhde 
karda yuılı kıy•ati• ylatle 7 I yediitaçuk •iıbeli•d• pey veya 
aiablliade peJ T•J• ailll .. ir •illibir BıkHıa lnıinat aalttıabu 
.'-HkHJ• ta•i•at •ektaita tnii tevdi adıleoaktir ( 1~4 ) 
•4iile4•ktir. (124) 3 ·· Jpotet 11hibi ılıcakhlar-

1 · İpotek aalaibl alaeaklılarlı Jı difer allkadarlırıa ve irtifalı: 
dlfaır allkıtlarlarıa ve irtifa.. la•k· hakkı 11biplerinio gayriaeaHt ilH 
Ilı ıebiplariaia rayrl•••k•l lserla· riatieki bıltlırını lawau•uaiJa fıir. va 
tlakl ~elı:larıaı laaa•aıle fail •• •H 
rafa liair .ı .. l~dialarıaı iıit• Ula •Hrafa dair oJaa iddiaJuını iıh 
tarıı.ııM •• itibarea Jlral ,,. ,,,. illa tarilaiadea ilatibarea oabet rlla 
.le nralı:ı •labitelerila hirlikta•• l9i•d• evrakı müıbitelariJa birlikte 
•11rlyetl•ln bUdlr•alarl leı' eflır. •••.riyetimizo biJdirmelerl icsp ·m etler. Akai halde hakları tapu ai-
Aul ultle laakla" ta,u ıieı • eilile aabit oJmadıkca ıatıı becfa· 
•IMt elaadıkta aatıı ~tıleliala liaia paylaımuıadu ı.ariç kalır. 
paylı .. aaıatlu laarit kalırlar. 

'4 • Göatarilea rüada artır•• · 
4 • G6aterilH rlade artıra•· ya iıtirak adHler artır•11 ıartaa. 

J• iftlrak ıtiealer artır•• ıartu. mHİllİ okumuıv• lüzumlu malQ. 
aeeial eka••t va llH•l• ••IG ••t almıı ,,. bunları t••amH ka. 
•at alalf va ı. .. ıarı ta•a••• lll• .. ul ıtmi~ a.ı ve ibtibar oluaur. 
ita! atalf ad H itJ},ar ehıHr, 

5 • Tayla edilen zamanda r•:r· 
1 • Tayla adilea ıaaaaC:' ri.aealr.ul üç defa bafırdılttu 1011. 

ıayn .. alı:al it aiefı batrıldılı:taa ra .. çok artıraaı ihale eciilir aa 
•••ra •• fOl arbraaa ihela edilir. calt artırma beleli m.uhamH lı:iy · 
4Hak arbraa lNd~U ••lll•••ea 
kıyaatia ylMa yatalı bafilli ba&- metin yO:l:do yetmiı beşini bulmaz 
•aa ••ya aatıı iatiyeai• alHafı.. veya ,.tıı iatıyeaia alacafına ruc. 
r•laui elu .ıııar alHıklılar it•• laaai Olaa diğer alacaklılar bulu 
laaup ta Mliel baal•rı• 0 ıayrl- Hp tabadel bunları11 o rayri mea 
•••kal ile teala a.lil•iı alıeak· lr:ul ile temin edilmiı alca!arıaır 
larıaıa •••••••ti•• faalaya flk• ••Omuandan fazlaya çıkmazu en 
•a... •• 9ok artıra••• taalalaltll çok artıranıa tabhüdl baki kalmak 
.. allı kalaak bar• artır•• oa üzere artırma OD fÜa daha tem 
rta 4alaa leatilt •• oa •Ha dit, ve Oa DllCC fhÜa ayai IHtb 
""' ayai aaattı yapılaHk artır yapılaoak arttıraıdı, bııdeli aatıı 
...... ı..deli ıatıı iıteyeaia ala- ıteyeoin alaca2ıaa rüçbeoi o!aa di 
eafıaa rlelaaaı olaa difer aJaealr.. t•r alacaklıları• o l'ayri meokulı· 
lılarıa e fayrİaHkaJ iJa teala ie temia adilm iş alacakları meo· 
ed.llalt alaealı:ları ••C•Hadaa imuundan fazlııya çı lıtmıılt fartila 
faalaya tılır.•alr. ıartile, •• t•lı: &r· aa çolt artıraaa ihale edilir. Boy. 
lıraaa ilaale edilir. Böyle bır .._. le bir bedel eld• edil111er.ae ilııal~ 
4ıa elde atlile•HH ih•la J&'ı •· yapılmaıı:. ve aatıı talebi düıer. 
•as ve ıatıı badeli dlıır. 6 • Gayri meak:ul kHdiıiae 

8 • Qıyri•eakal k:eadltİH llaa. ihale oluaaa kimse daraal veya 
la ...... aı... derhal •• ,. Ti• verilu mlhlet i iad 
~ll•a allaJıt iıiade parayı vır•naa rııea1e ihıJa Larç• •f Pb•rr1yı •a!: 
• L J lr f L 1 L kerı,;ı t ıı;. rı h • uııara-. 1
•• • ararı •••• aaar•a , · ı eedıidea effalaa lkaek tekl 0 ft 

•l•tl•• ••nl •• ylkmek td. lı.Le J' ı • 
it•luaa tıa11 araehmiı oldatw bal•u• kimH auetaiı oldufu 
lNtl 11 J t hıua cııa bedelle almıg-a raın olmaz veya 

• a • •a • ruı 1 • :ua b ' italunaaııaa hemaa 011 gila mfit-
ram ol•u veya ba aame • · tıtle artır•aya çıkarılıp ea ok 
••• "• beı riia aüddetl• arhr· . . . . . ç 
aaya çıkarılıJ> H ıok artiraııa artıraa.a ıbale edılır. lkı ~lııala .•~a 
llaale edilir. lkt Uaa!e araıııDdaki aıad~"ı fark ve geçen rualer ıçnıı: 
fark •• r•Ç•• rhler i~in yüı:d& de yu~d· beıt•a beaap oluaacalt faıı 
6 t la 1 lı: t · • d' ve dıter •ararlar ayrıca hfikme ha. 

•• eaap o UHCI ,•ut. ~ ı- cet ltalmaktızın memurlyotimiı .. 
ter Hrarlar eyrıe~ h.ilıc.nı e ••et ahoıdu tabıil olunur aaJdı (lUJ 
kalaak .. ısıa n:eaarıyetımııce al. c-ı. · - · ı 
...ı t L ·ı l ıu d .ı (t••) • fayrı•eakul yukarıda goıterır en 
waa a••ı o unar. ma •• - J 

O . lı: 1 L ..J ... t 9 • 11 • ~'° tarilııiatie TraltH• 
ayrı••• a yaA&rl•• fcıl a · . . . 

rilea 9 • 11 • 940 taribiade Trabs.. ıora ~emıarlafa odaaıada ııbn ı~ 
iera ••• ., •• ,. Haaıadıa iıb• illa 1 ve. ro~terilH attırma ıutaa~HI 
Ta fÖlt erİIH artırma ~arlllr•Hf . da t "ffİ.de .. blaeaf1 aatılaeafl ılla 
dairuiaie aatJlıcıtı ilb oluaur. olunur, 

Fmdık ihracatçılarına 
İl~RACAT BAŞ KONTROLÖRLÜGÜNDEN: 

ihraç ol•11acalı fındılcları mulatıei çat1alların Tıımt 
••rica •• iıordl•re tahılı olıınan gıi•8nun alt luınt111a 
( •611.tlı lco11trol~rl•lcde mıocrıt nıim•11• /,jgilcla;ünJe) 
m•J.ml•n •it olcl•irı sene ile Giresun mall11rı için Gir•· 
ıa11 lcılimııi,.i11 yazılması lüıuma Tic11.rıl Vekalıtini11 
uarl llliuııatlan olma/el• lldn ela11ur • 

.. (YEN/YOL) 
& 2!!114 :e:s e a yum 

Sa I• 4 

Zayi Mühür 
AbtlalkaJir Sogsal adlı 

m•larii1"1İ lcıuatn sagt ettim. 
Kt1Q•1tt •~ lauluki hiıhlr 
lcıg11tfti lcal111aR11ş old•ianıı 
i!tJ,. •ılerim. 

Gayrimenkul satış artırması 
Mbltalleıl s.1co;ı Cinsi Umum Na. Mı1.lıamrru.n b«dell - -- M~sohaıı 

IJI 
337-5~ 

-----
Tık'/ce Zıgtunlalc hcını er1eıi 2601 100 H 
lılcındır pa. •lclu tlere .. .. 2$61 150 H 

Defterdarlıktan: 
Yomra'rmı Ku/ı/a köıü 
iJ11re hıgıti 11ıa11ntian 

Ömu ojallarıT1dan 
Aôdiilknd:r .)ogsal 

Yalcarıda cinı •• lflı•/ı g••ılı ı•yri mınlcullerin temtiitlen yopılan oçılc •rtır· 
11tt1.lorı ıü.ninde tle müllcigıtlırine talip •ahur etmtditintlen 11aıorlılı surelilı ıatılmalc. 
üır11 ilı.ılıleri 30-9- 9tf0 tarihinJen itibar~n /Jir ag müddetle aıotılmışdır . 

Sıtıı 31-10- 9<10 l•1ihinı miıadiif Perşem6e tünü ıaat 14 de Defterdarlık 
ma/-.a,,,ında gapılacağmtlan talip olanlorın geomi mtd.6.rtlı giiztle 7-'0 muoakkat 

Vatandaş 

Türk hava 

t~minatlarile birli/ete DeftırJarlılc. makamına müracaatları il4n olrznar . 1- 4 

Gayri menkul artırması 
Movaltlcat l'emiaat 

Akçeai Nev'i 

Lira K• - 9 38 
37 50 " 26 26 " 

" · 
" 

Semti 

Semercılerde 
S•pıbi paıarında 
Mumhane önünde 

Mubamm.-n 
No: ıu Vakii Kıymeti 

Lira K. 
00 Haoı Salih 125 00 
00 Müftü 500 00 

Sl'kız huaa 11fa aso 00 

Kurumuna Vakıflar Müdürlüğünden: 

Aza ol 

ilk, r , Lisel 
Kitapları 

Resmi fiattan yüzde 10 
tenzilatla 

Kitabi Hamdi ve mahdumları 
Ticarethanesinde satılmaktadır. 

Süt yoğurt eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonunda•: 
1 - Trob•o11 Haıta11ııi ı,;,. elcsiltmegı konulan 

( 6000 j lcile ııit ilı ( 6000) lcllo goğsrtl• talip çılcm•dı
iırtclan fi_,_ 941 t•rlhintlEn itibarttn bir ay mdddetle 
paz•rlıi• kon•lmuıtar. 

2 - Sütıi11 mulı•m•tn bıtleli ( 600 ) lira olap ille 
temln•tı ( 'S) yo;ar,an m•lıammın jetleli ( 600 ) lira 
ol•p ille teminatı ( -IS) lir•dır. 

3 _ Jıtclclileri11 her 1ii11 lcalı"elci ıatınal•• komis 
gon•n• marQC•at/•rı. 

Fasulya eksiltmesi 
Askeri satınalma komiıyonundan: 
1 - Aıairda •t1ıafı g••ılı altmıı ton /aıalga pa

sarlr~la ıatı11 •lınacaktır. Mııltammen bttl~li ( 10,000) 
lir• el•p ille tıminatı ( 7 j() ) liraılır. 

2 - Talip/.,ın 21 - 10- 9-10 Pazartııi ıanü soet 
( 15 J tlı kaledeki ıatı11alma lr.omiıgo11una mir•ctıatl11rı . 

Evsaf 
Mcılı«llf lıtilualat~ D!lt•n fiti geni sene mc:luıılü 

ol•cıılctır. Danı/er •gtti sa,,.onda pişecelc.tir. Fasal yalar 
mümkıi11 mırtehe ttm{z vı meoad"i t•rıtbigesi ytiz.tlt1 dört-
ten f•zltı olm•g•caktır. 1-4 

istimlak ilanı 
BELEDİYE RİY ASE fİNDEN : 

Vilayet Sıhhat Müdiiriüjü. namına istimlakine lıa· 
ro.r flr!r ilt!n İnönü meydanındaki lvümane lautanesl önün· 
de lcôin ıogrı menlc.ollırden ; 

1 - Faro s malıolf,.si, Mar.:;:~ caddesi ü::eıfoJe ~• 
top•nun 198-97 rıumt. rı..sında molc.ogget icı•vklrı oil• 
Salih mahtumu Mllhmuda ait (44,91) metre murabbalar
ıanın llch.er metre murabhaına bir 6uçult. /iroda11 (67J 
lir• 41 lı.aruı , 

2 - Mahllei mtd,urJı lc8ln tapDnurı 76-1 J n•· 
marasında kay ı tlı molla Yaıaf •ilu Mustaf a ntalttum• 
Ahmet ,eıege ait hane ve balıçe'e (700) lira, 

3 - Faros mahallul, Alag oğ!u soka;ı mc;6dıi11tl• 
vı tnpunan Sb-62 1tamarasında mulcagget Nari •I• vı 
Ahmedı ait ha':'!CIJt! (900) lira , 

4 - Aynı 111alaa.lde lcô.i11 ıa,unan -'0-56 namar•· 
ırndo. ~agıt!ı Bağdatlı eğlu Ferlın.tcı ait <ıe laal«n (:J-',24) 
metre ınarabhaında:ıt ibaret olan c.rsanın bthır metre 8111• 

robbaına gü% lcuraıt'ln (25) lir• 24 karus , 
S - Tapana11 105-61 nıımarastnda malcaggıt mol. 

l• Yasrıf o;ulları Hamdi, Şükrü oe Hu.lclcı hem,Lrelırl 
Gül hanıma 11it, ( 222.46) metre mur.ıl>haıntlt1n ibard ~11-
,., arsaıının b~htr metre marebbaula ( 12') lcıırıııtıı• 
(278) lira 75 karaş, 

6 - Tu,,rınrın 23- 144 numarasında makaggd Hi· 
ııyin o;la Şülcrıi SegmeM ait (97,8ıl) metre mur bh•ı 
arıtınuı bılaer m Etre mara6huıaa ( 125) lc.rı1aıttı11 (122) 
lira 30 lcar•ı . 

6 ( A - Yine tapanun 76- 2 1' namartııında kagıtlı 
Segmın ojı• Şükrü Uf Zeliha ve N11imege ait (71/,60) 
metre murabba ı , 

Bahçenin beher metre murabhaına ( 125) lr.eır•,ta11 
(9J) lira 15 kuruı fiti ıa.rp tarofmcla 111e'l1cüt dı'llar v• 
tlalailind5fci 6ir incir "' bir portakal o;acın• da ( '10) /t. 
rakl c«man ( l 33) lira 2i lcaruı . 

7 - Agnı mtılaaltle me11cüt ver tapunun 30- 59 
nııma;aııntlıı mukagı;ct Pamuk oğla Mt!hmet kerimeıi 
Hi111i~ e •• Saki/;e oe v alideleri Şe!ccr ve H o.fize Z ehra 
•• Zıkiı•llt ait (178,6lJ) m:tre murabbo.ı ar3a ın 6e}ı,, 
metre m•rtıbb•ı,.a {1.ı!i) lcıırııştan (ıTCJ) lira l!i lc•raş •• 
i,inda mı•cüt bir kulübe ile eıctırı miismireıine ( I j0) 
Jiralci caman (360) lira 75 lcııraı , 

.._ __ 8 - Ta,u;ıan 16J nrımarasıntla lcagıtlı Moll• Ya· 
saf o;lu ıoka;ında kdln A6di a;a ztıtl• Melam.t •e .,.,,. 

- ersi Em,'ne ile Ruıta 'Oe /ıı,.,,ıireltrl Berele• oe Hanımcıl• 
ait ( J I J ,7) mdre mara66tıı bahıeııin beher ,,..,,. 111•r•ll. 
baıatı ( 1.15) kuru~ian ( 390) lira (~) kcrı:ı , Bugece Yıldız 

Sinemasında 
Türkçe filmlerin en güzeli 

- Karım Be • 
1 

ldatı sa 
Oynayanlar: 

Behzot, Hazım, Vasfi Riza Feriha 
T vrik, Halide, Muammer, Ercü
ment Behzat ve darülbedayiin 

bütün kıymetli sanatkôrlar1 

Ayrıca: En yeni dünya havadisi 
ve renkli Mike 

9 - Ve 11i11e topun11n 71,4{22 numaralarında IRU
lcaggıt damlacı •ilu Şalcir, Hülclaim ojiu hafı z iL,,,. 
karııı Hamdig• ,,. Srı/i/a ııe Makbulege ait bir tap• da· 
hlliniı iki parçadare şark tarafındaki kısımda rr.c~cüt 
dıvar ile bir incir o• bir cg11a ağacına ( 50) lira oı 
( 111.57) metre mrırahbaı bahçenin belıer metre marab6111na 
( r25) kııtu#an (391) lira 21 lcıı. r•ş tıe t "'P ta.ra/ır.dald 
hahçı içindd yapılan dolmcı dı 'Uarli hı r oda, bir mutbalc. 
ôir aralık ve bir ahardan ihartt eve ( 400) lira, ıiç a;a~ 
incir '" bir ag'Oa a;ııcına ( 20) lira 'ile ( 35,.2) mıtr• ma
r-.l1611lılc 6ah9Hin• 6ir metre murabbaı ( 125) lcarulfare 
( 44 1) lira 77 lcııraşlci •aman 6u ıayri menlcı:ıllerin nıec. 
mauna, ( ! 306) lira 18 lcuruı kıymet konıı.lduğ• iıtinıldlc 
kararnamısinin (8) inci maddı!tine iıtinaJın 11/cfa fÜll 
mü<ldıtl• ilan olunur . 

Hesaplı kiral.k odalar 
dükkan ve ardiyeler 
Semt:ıciler ayoas:l sokağında döküm lıane kar1ısın· 

Ja lvo. 19 lıtr iı için oturmaya qaragı#ı fJe cemiy etler 
için çok efoerişli içinde suga haldsr ve balkonla rı oe nt• 
•aT1tleri fıvkolddtdir. Alt kısmında lcahoelaane. aşçi dük-
/canı t>lmo;" gayıt 11/fJ~,ı~ıi mağaırıltır 'Vl!"d!"· Ta liplerin 
semeıcilarde göncü Jlgas Sabıra mu·c..caat et 11eloı t ildt1 
eirın•r. No, 20 

,.,,..'"••• .1eomugonda gorulür. _ .. 
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