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Nüfus Sayımı hazırlıkları Viliiyetin her taraf ındEJ. tamamlandı 

Valimiz 

Almanya'nın 
Rumanyada 
Aldığı vaziyet .. 

A l m a n y a, y a v a ş 
yavaş Sovyetlerden 

yüz çeviriyor .. 

A 
iman nüfuzu altına 
girmiş bulunan Ruman · 
ya, görülllyor ki, şim-

di de Almanya tarafından 
aıkeri itıal altına alınıyor. 
Almanya'nın Rumanya'da 
Yaıiyet almaıı elbette ıebep· 
ıiı deiildir. Brcuer mil& 
kabada kararlaıtırılaa pil 
aua ana lıatlırındaa biri de, 
tlemek oluyor ki Ra•anyada 

laarekete reçmekmiı. Niçia Ye 
kime kartı 1 

Al•a•ya Rum•• toprak~ 
ları•J ıaraati eclerku, ılp · 
._e yok ki, a-iıllnüa öniiae 
Soryet Ruıya'yı almııtı. 
Çhki, Ru•aııyamn komı u · 
ları araııada, Macariıtan
la Bulıariıtaaın, Almaaya· 
aaa nuıı billfıaa, laatta 
Jerleriaclen itile kıpırdana 
cak yaziyette olmadıkları 
.. lamdu. Şu baltle, AJmaıı · 
Juın, Ru•anyaya aakert 
kuyyetJv a-öadvmeıi, Soy· 
yet Rua1a tarafından b11 
memlekete kartı bir tecayiizü 
•arit ıarmeaiaclen mi ileri 
ıelmittir ? Halbuki, SoTyet 
it.uayaaıa barp tlııı• da kal· 
lllak buaaaıuıdaki kararın• 
dan, bilha11a Al•anya111n 
&ala tlpbe etmemeıi liıım· 
relir. Evet Sevyetler tara
fuaclaa Rumanyaya artık 
ıuar ıelmiy .:ce;iıai Alman 
lar da pekali bilir ama, 
Ruaaanya'da aldıkları ıoa 
•uiyet, •••el ve alıır yine 
SoYyet Ruıya'ya kartıdır 1 

Rumen orduua•• talim 
•e tvlliyea\ veya petrol 
kuy.laramn muhaf a:ıaıı yo
luıula Ru•anyacla alınacak 
Alman tedbirluiıadea iJahiı 
haberieria, ıoa aıkeri hare· 
ket karıııında temamen uy· 
durma ve oyala•• balonun· 
dan baıka bir ıey olmadıiı 
•ıılaıılmııtır. Bir ordunun 

• İallhi ifia bir bey~t dejil 
de bir ordu mu ıöndcrilir, 
lonıen petrol kuyuluı baa 
Iİ devlet tarafından Ye aa · 
•ıl bir tehlikeye •aruıdur? 
ile o, ne dı ba. Ştlpbeıiz, 
1lçuralan bu haberler, vele• 
llluvakkat bir ıamao içia 
olıua, esas maksadı side· 
llaeie matufbır. 

AlmaDya Rumaayada cep· 
b.e almıt, Almanya öteden 
-,i tahakkuk ettirmek iı· 
tediii büylk gayelerinden 
birini emri vaki haline ge
\lraiı, Kar adelliae İlalllif, 

Halkevinde Vazifedarlara İzahatta Bulundu 

17 inci yıla • 
hazırhk 

İçme Suyu Tesisatı Neler glSrdüm 
Birkaç qünlük ziyaret 

içinde uzc.n senelerin has
retini bir ez dındirdim ve 
neler gördüm ? Uzaklardan 
işittiklerim, yapı/tın islerin 
sesıni ka/i derecede verme· 
dığine kt1niim. 

içme suJIU tesi-
29 Birincitetrin Cumhu satına ait son ma/-

riyetimizin 17 inci yılını z•me 12 paıçad•n 
kutlama hazırlıklarına vili ibaret olup bugün 
yetimizin her tarafında bat· / d h . . 

/ lanmıştır. Kutlama komite. .er • şe rımıze ge 
leri sık sık toplantılar ya• miş olacakflf. lJu 
parak alakadar müe!sesele I '~ parça kuyula~t:J 
rin programa dahil işlerioi 1 aıt m•l~emcdtr. 
vaktinden evci bildirmekte Şu h ,/de 1rm11 su 
dir ;·u tesi$atınm tışu-

. Evelki ıün de Va1imiz: dan gelecek b•ska 
Osman Sabri Adalın riya- bir şeye lhtivacı 
seti altında toplanan kutla- kalmadığı Ye tesl:;a. 
ma komisyonu, Trabzon ve tm ikmaline mani 
mülhakatta kutlama hazır· teıkil ~decek bir 

nokt• bulunmıiı/ı 

Trabzonun garbrndll yük· 
selen iki büyük Cumhuri · 
yet abidesi en çok tatmin 
eden eserlerdir. Yo, su I Bu 
memıeket part;afının başll 
başına bir hayati değil de 
nedir? 

lıklarına ait umumi meıaiyi 
tetkik etmiş ve bazı karar
lar ittihaz eylcmittir. 

11nlaş1'ıyor. Biriüci kuyu itletilirkea 

Şahirde teneffusu. tat· 
il/astıran bir temizlik var. 
Oımişletilen Zağnos köprü· 
si yeniliklerin arısrnda sa· 
yılmağa Jiyık IJ/r eserdir. 

Yugoslav 
Başvekili 

Ne diyor: 

Hohflf ş1rketi direk- ı harrlrimize, direktör. •u fil· ı ra teslim 
toru ile SJÖrüıea brr mu· •i•atrn111 bir bucuk 11y soa· miştir. 

edecığlni ıöyle· flt11p11rlt. şehrin güzel göğ· 
sünde yatan bir büket I 
Otobüs teıkil6tı, burayı kü· 

" .. Topraklarımızı lcaaı· 
mızla müdafaaya 

azmettik. .. ,, 

C. H. P. Vilayet 

idare heyetinde 
Cumhuriyet halk parti•i 

vilayet idare heyeti, reiı Ali 
Rııa Iıılın reiıliği altıada 
Çarıamba gtlnü akıamı mu· 
tad haftalık toplantısını yap· 
mıt ve partiyi alakadar 
eden itler üzerinde m6zake· 
relerde bulunmuıtur. 

20 Birinci te$rin 
20 Birlncllı1ri11 11•/•• 

,.,,,,., ltasırlılıları •illıcti-
,,.~.ın la1r l•r•f ıratl• l•n1••· 
l11nııuı •• tJaıif ıJarl•r• 
Jcjtttrlcr •• lcnp cdea tall
lflat aırllmiıtir. 

Valimiz Osma11 Sa6rl 
Adal Hallr.ıflint:lt 11•/•ı ••
ıımı iıltrlle mıııul olaca/tı. 
olan vaıif ~darlar• •ırıcCJ 

is•haUa brılunııuııtar. 

Londr• 1~ ( A. A } 
lnıiliı radf osana ıörc ~~
ıoıta111• /Jtışaclcili Ji11 Uı
lciptı ıöılctllii 6ir n•tulct• 
ıöglı tlı11tiıtir: Karumui• 
lcaıar:Jı;ımıs llrı t•,ralcler 
ınaıitlı hiıina olmıııl•r. r •. 
rlhl ltıtle/ler •• lcatl.,ulıjı· 
lfllS /ıtl.alcirlılclar t:lol•ıııl
lı orııü.n J.ı 6isimJ.ir. Ar
naautlalc ile Bulıariıtanın 
Yogoslavga üurindelci unıl
l•rindın 6ahıedt11 Boı•ılcll 
tlımlıtir ki : Y ıııeıltıfl ,,.u. 
leti bütün Yııı•si••ı• ı., . 
r•lclarını icabıntl« Kanllı 
wtida./t1.aJ• asmıt•lıtir . 

===---=- =-=-~~ ...... ...k:=a-==-=z:=========="""""=-=-=-= 

Tabaklar Kooperatif 
teşkil ediyorlar 

Dün akşam dabak esnafı 
Partide toplandı 

D•6alc eırıofı 6ir lcoopı· 
r•tif teılcil ıtmılr iHrc di11 
akıa11t PartiJ.ı topl••nıtıı
lo.rdır. 

Da6ak ts,.af ınıra lco•,.-
r•ti/ tışlcJl ıttikllTi t•lulir
de k•nJilerinı as•• •adıli 
lcırıtiiler •çıl•taiını llctil•t 
Vekili Hiiıtti Çakır "•"-'· 
miıti. Bu lıa6•rl tlabalc ti· 

.,, ıamlmi ılrlımıl" ı•i 
IJI nıticı eırr11lı. ıırılı ,.,. 
111aJe ı•lılplerl •• ,,,.1ı i~ 
~il er lcoepera il/ tıılclllrti •• 
Jitlsal Vek4ldl11la •l•i.ıııu 
lfllm'laniget!c lc rırıılantıılar· 
Jır. D•bak aınafı '/co•,,.rati/I 
6ir an ıocl teılil ıtnt•i lıl1t 
P11rti il• femG•f• 6.ı.,.,,..1 

,.afına müjclelig111 parti r•i· liHrC! lc~11tliltrini l•.aıil111 ıe
ıl•i• Ali Rııa lıılı• Caedf lc.i• lıiıiiılı llir "•••' .,.,.,,_ 
rberine ii,. alc1•111/cl •••" l•rtlır. 
SoYyetRuıyayı Balkanlar· .·~B-r=en=n=er...,..de .. k""'i-aıa-. _li_k_o_D=Uf=-m-a--
dan ayırmıt ve yandan çe· ların açıklıyaa bir veçbeıi 
virmek teşıbbtiaüne a-iriımiı· iıte budur. Bu hadiaenİD 
tir. Acı da olsa hakikat f\l· Moıkovadakl tesirleri mo· 

rakla i»ekle11ebilir 1 dur : Almanya, ya•af yavaf, 
Sov7etlvcle11 7iiz çeviriyor. Bekir Sükuti Kulaksııoğlu 

--=--=------=--=-===----== 

Kızılay haftası 
Kızılay haftaıı programı 

mucibince devam etmekte 
ve her taraf ta çalışan kol
lar kızılaya yardımlar temin 
etmektedir. 

Cemiyetin idare heyeti 
Trabzonu 5 mıntakaya ayıra· 
rak her mıntakaya liç kiti· 
den mürekkep bir heyet ıev· 
ketmiı ve bunlar kız:ılaya 

az:a kaydına haşlamıılardır. 
Buglne kadar alınan netice 
halkımızın kııılaya kartı 
olan büyiik alikaıını iıbat 
etmiştir. 

Bundan baıka bltün me
murlar maaşları niıbctinde 
kızılaya yardımda bulunarak 
aıa kaydedilmektedir. 

Valimizin ıeniı alikala
rile randımanlı çalııan kı

zılay ıubemiz bir taraftan 

gelir teminile uğraımakla 
beraber diğer taraftaıa da 
mahallittaki muaveneto 
muhtaç fakirleri teıbit et· 
melde meıruldur. 

Kızılay bu fakirlere kıt · 
lık yiyecek, geyecek ve ya
kacak eıya tevzi edecektir. 
Cemiyet reiıi doktor Meh· 
met İbrahim Okman bu se
ne fakirlara daha gcnit 
mikyaıta yardım yapılaca · 
iını ıöslemiştir. 

---nn--

Sıtma ve iki dere 'ük bir İstanbul ıehrine 
benzetiyor. Kıımen pırke 
ddşetilen ve sonra asf •it 
caddeler bu teşbihin na ka
dar yerinde o/dulunu g/Jı· 
terir. 

Bu seneki sivrisinek sü
rüsü diğer senelere nisbel
le çoktur. fatevslm geçtikce 
bunlarm azaldığı görülüyor. 
llncak şehirde sivrisinek
lerin çoğalmatına iki dere
nia sebebiyet verdi41 söylen· 
mektedır. 

Çocuk yuvası. del'ln bir 
ızttrabm müsbet ~e~abıdır. 
Talebe pansiyonu. bu mem· 
tekst pır,asınta çok sın 

Zağnos v: ~abtıkhane bir çehre almakta oldujunu 
dere!erl zeogm bır menbaa isbıt edın en güzel düıün· 
ma/ılc ol11m~makıa •z 11kdı · ce ve yeni adımlar arasın· 
t}ı lıln demze kadar olan 1..1 .ı 11 ılır v• 1n1/ır. 
b - d'.. ua gurutıll s y 

oyunca sureme ıgı sa· rd d / s6· 
yısız küfük ve büyük gôller Sporcult1 ".a' . ava: kut· 
bırakmıştır. Bu göllerde yu- kecek ~ıa~; ,,. m;/ -•mi· 
murta bırakma~a fırsat bu vetl gordum. Esn -

s · tl · b emleket pır· 
lan sivı/slnekler değ rüzg6 ye en u m d 'ğu 
rile şehre sürükleniyor ve çasmm çok evvel dur ~ 
şehirde bu suretle sivrisi- bir ıhtiyaçtı. Bugü• olınkarı 

. 1L· meme e-nekler çoğa/Jyor. Bu iki de buer yıldız g uı _ 
ıedeki göllere mazut yağı tin harıtı'!a _d_oğmuı gor-
dı"k-ıd·· ... t kd. d . . . mekle sevınçltyı.n. 

oku ugu 11
1 

ır: e sıv1rısı- Jzzati nefsi hırpalıy•n 
ne yumurtaıarınrn açıma· k" direnme· 
sı ~nlenmiş olacak YB do· bir tak~m ~ora 1 

• elfp 
l•yısile üremesi imkln,.ıı- ferin /lir ruzg'r g/jı ll el • . ·ı o/a'll ır -
loşıcaktır. geçmesme amı .. a kten sevılır ve 

Haklı bulduğumuz muit bıtte Y re bf. iılrel 
terem bir karlimizln bu ifa· etrafında geniş l r 
desi üzerine n•zırı dikkatı muhabbet kuru ur. 
celb ederiz. Trabzonun en güzel ••r: 

---v:..- fi eterin/ •n evvel takdır 

Şehre gelen e~ebi/mek. halkın b11ralart1 
kmasrnı kolaylamakla olur. 

kömürler geri çı Beyne/m/fef sergilerde 
birinciliği altın. Klsarna m•: 

Çevrildi dın suyuna gıden yol. yıl 
b 

., 111 yolurıdan illa-
Dün Mal"kadan tchre ge· /arca 1 R' 

T ımıstı. Reşat ızanın 
len kömllr ytıklü hayvanlar ret ka dediği Kireç-

. d ild" tıl sanatoryom. 

Yeni.YOi gcrı gön er 1 ve sa ma- h olu balçıktrın geçit 
ıına musaade edilmedi. Ha· anc 1 Hidayet CENAN! 

Çıkıc günlerini ber aldığımıza göre 15-16 - .Arkası 2 4• -
Y yük bir ruhsatiyeye idbal , __ _:.~~--;:--~--

değiştiriyor edilmiı ve tıunların kimlere Ali Rıza Batur 
Cumart•si ,,i1nü tl•ire ait olduiu anlaşılamadığın _, Al 

• · - d ·ı · f Gı'r•ıutı jt:l11Mtırma ay re 111üe$Se$elerin erktin I•· dan gerı i 0 D erı mıf ır. ,,,. 
~ KomıJ!anlı;ından ı ra6•on 

tlli dol•yı•iyl• ıazetemlzln A. Hı·f mı· Kalaç taka lcom tevzi işi b•z•• t•mamlın• · J ntlarm(I mın '!· 

lftıyor. Bunun içindir ki, Crımlıarigt!l Halk Partili tanlıjı 11tiilhalılığına tagın 
L _J v · ı· ol•n•H B/11::,•ıı Ali Rı•a B11-
11unı1•n so•r•. r tnıy• un mı11talı.ımı• M•f cttiıi Kay- .. 
çıkı~ giJ.nltrl Cumırte•I ve ııri mıbııı• A. Hiln i Kala~ tur ıılarlmist gelmiş, wc.ıi/a-
Çarı•mbı dıli/, .Sılı va Jün alcıarn Girıı•ntlan ııh. ,·,., ha~lamııtır. Hoşlar ~· 
Cuma ol•~•ktır, .. rllltin ı.Zmtııtr. ma••l/•iiı•• l•m•nııl cdcriı, 



11 •rt•.,,.,,,. Hl ( YZNJTOL) 
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~:~;;:ayolları KANAD GERELİM 
Bu yıl yasa iİferken, 

Ç.JhirClu ıayfiyelere uzanan 
yolluımı.zua en mllhimlerini 
temaDilumıı olarak gör
mlıtilk. 

Haylı para Ye emek ıar
file meydana ıetirilen bu 
yollann, kııın ne tekilde 
mulaafaza edileceiini merak 
etmemek mtımküa deiildir. 

Uzun yıllar haıretini 
çekti;imiı ıayfiye yollarının 
ıehir içinde bile etine raıt · 

lanamıyacak derecede mü 
~emmel olduğunu ilSrcUikten 
ıonra, bunları çarçabuk 
narap ol•aktan kurtarmak 
Ye daimi bakımlarını temi11 
eylemek bir 1arurettir. 

Gerek Zefanoı, ierek 
K.iıarna yolları; en büyfık 
hin1eti yaz me•ıimi•de rö 
recejinden, uzun bir kıt 
'boyuaca bunlara muaalla t 
..,,ıacak tabii teıiratı heıab 
Jayarak, ona ıöre tedhir 
almak Ye dütlomek llzım· 
..tar. 

Ba ctlmleden olarak, 
balue me-.zu yolları, kıtın, 
aiabet•11 itleri azalan kay· 
1tye baktırmayı, ea klilfet• 
ıiı •• ea zararııı ltir ted· 
bir olarak diltlnllyorm. 

Banun iıin 4e yel•• geç
tiii araziye aaltib olan k&y· 
ilden, keadi araziıiae iıa · 
bet eden yolaa koatrolbl 
iıteaek .. kli Qıeriatle du· 
r•yerm. 

F ennl aldahaleyi leabet· 
tirec:ek alhim bezuklaklar, 
alakadar mercie bildirilmek 
me dii•r ufak, tefek ba· 
lamlann köyliiye tahmill 
ftada bir ylk olmaıa ıe· 
nktir. EaaHa bu ıekli bi· 
11.1 ilham ede11 de, Zef anoı 
WyllleriDdeıı ltir kaçını11 
'f6•terdiji arıu Yealikadır. 
.Şelair harici yollarımıın 
bomlmalıtan kurtarılmaıı 
ılauuunda abamı Ye alına· 
cak tedbirlere, bu küçlk 
te4biria katılmaıında bir 
11Uluur olmaıa gerektir: 

ÇULHA 

Bin Jelcu• ı•ı lcırlc ltar· 
ii n• /e1ıra, nt tle tlenlı lı•r
iidir. tf stıntfll ılkrel• ı.lalp 
i•n11nm11l•r, 1111•• i•c•lurı 
tlınidcrtle 11oıır1 •••re de· 
l•ıııer, 11•/cı,. 6ir m•dnin 
kalaro m•nlıi mınlcıiılcri11e 
tl•h#•t lcat•n tlınlıtıltıl11rı, 
Jej11 si• iir ilci ha•lıtlın •• ,.,,, 1c.,,. u •• ,.1.,,. pi· ,..1cu,.,z.,. 

Bir 1ıltla116ırtJir m•h•· 
rip tluıldlıre 1111n••1' lıtınti 
piJ•li• •'•ıuun, h cueıl ••· 
""'' illü;ünin "' lıanti 
t•/lfU i•tarı•sının 9erarlı
;ını d•gtl•lc ? 

Bi" tlo,111 Ji6 lcırlc har
/,i ltu J• ltar6iJir. H•••J• 
iri/cim •'•ft /ı.,•ti Je•lıt is• 
11 ihoi r.•f•r •n• mıwutt•r 
H•riin ôlr H11Elilc t•riltl 
cihan• bu tlertl ••rtli.. 

Jlci lı•ft•a• ıılııltlı;ı lıln 
ıürilc ı11111tıttiilmi2 P•l•ttı• 
Ilı ••l•tl•rını11 lrahr•ııuın
lıj11ttl1111 /,;, ... ,.,1ı.,. 

tl•ı•ıtliğimls haltlı •gnı 
•lıiiıtı •ir•Jı;ı11ı h•ıretl• 
gördüiilf'laı Fr11.ns•, l .. •ıııı 

lta•alar~aki kııltir üstiinlıl· Jaltırı 11ltı11,a, •sll ltaıtla
iin• i•ı eJtliler. rile A naJolunun mulcatlJ.ı 

loet : Mill•tlerin hem topraklarını s•lflftıll lc.ehr•
istilcldl, hım de istiki•li,- j monlar bize bögle t1tulıet 
6•ntl111 ıonr• k•n•tlarının etmıciler · 
~·fclai•na 6ailıtlır. ••nrın Vat•n onlartl•n 6iH 
6öıl• eld•l•naı lt.erlııılı 61· emanettir. O e1Juınctl m•t· 
r•ier •nlrg•n 6i•ler, ia /alca lcorug•c•iıı I l•kin 
«p•ıık lealcilcetlrt lc•rşısıntla il•, 11/lo olma~. Toprakitl· 
lllc11ıt lcelamoyıı . rımııın sıfa1ft.ti, ıölc gli· 

Partl'1tid11, ••ır•m ırin zü11tlı 6i11l•tcı lc.e11atlı•lıın 
lırl1ttlı ıolcalcl•r• ıertlirtllll . Jarm•mı%l• lc11imJir. 
tini t11ei11lertltn biri, ti•- 1 Vatan aı•k istiyer .. Pi· 
rurıalc tlüııeı;lmiıi ima ıtlın 111 istiı•r. Onan ita tlilrk
•• .,..,. /fi• durmemalftısı leri11i geri1ttJ fd/nıc~uelt. 
littır ıyligen lbaretlir. ilzlm selimetimiz içira cıın 

B8nrın y•nına: "Uım•ı- •ermiı •lanl•rı11 ruhltırını 
ıc/c yılıılırıı I .. mealindı tli· lcüsiiirdr, ma•uop eJ.ıriı. 
;er hlr t1tc 1ıe ili.ve t>tmeıi Et1litlarımısı Türlclc•ı11-
"' en•n ön'ilntle Jsrl• derin na, h•ğMrımızdon kutıjlfltı
Jiıil'lm•llıi•. ı •ı H v• Kurum11n11 tJırelim 

He re/ut• ıtçm•lc. l"i11, •inl<1rcı Jıllılc 111rds1r,•rlilc 
Jört dr•fımııı lcuıl' kafJu· ı~laretimi%e, istilc.ll.l oşlıı· 
,.,. ı•"I""" 6izi eiJJt ••· mıztıı ba uo.r•şır . 
rıtt• tılul.it etmııiral be/eli. YerJı y11tan mily•nlu
,0,1.1c, ••lı olu ııni 6111· 111 ı ehitllırimi•in mib«r•lc 
'""· ltür "~ •iıt.ıil 6lr mu rlerını iir ıiin 1iğ11.t· 
Tirle t1et11nı11ı lc•rmalc. içi• · m•m~k iıtigors11lc. on ları" 
At•tdrlclı /lcörei,.i.n lcam•re •Hrino lc.•n•J ıer•lim I 

:s 

Kızılay Neler gördüm 
- Bııt.rah l -'• -

rer•iyordu. Ufuklar• hakim 
Z•tinosun yolu da •yn•n 
böyle idi. Şimdi bural•rd• 
akşam sabah otobüs işle· 
di4ini görüroruz 

lıyu 11aia ldlatle Kuıl Ay ltaıa tattır. 

lıtii.9alde felltel Hlf1aıaa lllttır. 
Tek ciefiliir her kara•; ltaaıla'1 tla •tbr. 
KlmıHi• ynralara kveak •t•r Iml Ay 

Aıt feryatlar tluywp hlatıa ial•••Iİ•. 
Jaykuılar it• tliyartla lallti .&lal••Mia, 
.... ,ı.ıııı ı ...... ,., çı•l•••• ••• ,. 
D• ki yırah kalite ıefkat atar Eı•ıl A.y 

Kaaıth ltir ••l•lıt.tir • ıuıf ••1•aaıatla 
Hıaır filtl r•titlr ıı\ı•tth H••'• 
Kısıl Ayı ltwl•r•H yırı akH kaaı•M 
yar Hı urar aaeak t•flat ıiel• bealdır. 

E.ni• Mıkaı• ltılH aaaıl aertle ... rnaır ! 
Iısıl Ay çlatli lıı• ı•• ••r ~•••tt•• lııir ııaır 
Kıııl AJI• lupkıııl ateıiatleıaıaır, 
Kara kıt fialeria4e titr•JH yaTr1eaklar. 

ıa.ı. ... tlatil 1ıı. r•• y•rtl• fıti• .ı ... ı.. 
Nep ll.Htli İ.HH ••f İl aaaa 9ek Yar tlılaeılr. 
8H eatl••11• kartlııi• llHta illt ~•laeılı: 
Eıirr••• yır4ı•• ... N rt• Kıaıl Aya 

P'ellketlı aıacalıı ••I• el ki araaı 
y uılıı ıl•n •ımaa •u .,., •• ,., ... 
Kar• rt•l•r ıılirH kia 1araeık yarHI 
C&all T• kalJttıa IHtlu lthlııttt• ~1111 Ayı 

Nlraal Taraktt•fl• 

Sahil yollarmi• bo1tlan 
boya bir f•aliyet rar. Sür 
menenln Dağb•şınd•n ıa· 
hile, Ş1Jlp11ı•rınd•n ~•ıllt· 
düzüne. Kodilden Yomr•111 
120 kilometrelik ı••I bir 
ıose açilm•kt• o/jufiunu 
lıltlnce yüzü gülen blo/11rc• 
kôylü v•tand•ı hatıra gel· 
mezmi. 

Uf lan KeJaher nalai••· 
,,,.. "' ı•ttidı11 ,,, ı4ıe ,.ı 
a,ıl111ıı. köılır, i•11Jan ,.,._ 
ra. lcHQ6a ~• ıelalrlı lıı11tı11 
lımaı tmlcd1tı1tı ialacalc. 

T11lı/•11 tııl .. tı ti• it., 
lllH fOje/ıfOf1118f. Vt1ll11i• 
111 ••a• lıltl•rtlı mlı•ftr 

•l•r•lı •• can••• l••••l•r 
••l'•r•lı tdlıilılırJı iııl•• · 

-· A il E HEKİMİ 
4•i•n• •• hltt1tt-.tlcı i4ıler
Jı11 lcHaialar• ille tlı/tı f · 
,. ıoll11r •1ılılıj111ı tıl•t•ılc. 
ılrmılı, •••" Hıtıler 611 
m•ml•lııt pmrçHıntl• ımelı Nezleler 

H,,/c., '• r•la•l11.lılı 
ltllr. N,.1, iıllıl ıa ıull •• 

• ,..., iır ltaıl•lılıtır.· I•"•' .,., ..•. ,.,. "• ,..,,.,..,. 
•• ı•lı •• ,. ••• ..,,.,.,.. 
ı.,,. •'••''•• .,. .,,.,. ,,.. 
.. ı ılil111 ilr r•lt•tırs'ık · 
tır. •lft1 itrıolc ıtulılır. ••• ı.,,. ,,,,. •••• ,.. lltl• 

A•iı (••1111•) 6111111 .,11 •. 
ı.,ı /itik l11ta1tltlirlır: lt.rsttl 
6ir ,.,,,,, ıılc.ll•I i li• •la• 
illlirltr. Gırtlalc •• 6rır•11 
••ll•rı iirı•lc. Jij•r ,,,,., • . 
'•''• ... ,,.,.,,.ft11Jlr •• ılı 
'"'' •f.•olt/11 i1tl•• •,,.,.er•· 
i• d•11 * lrın •••t1l•r• fi• 
; r: •• •ı lc ı ru (O'tt•). ceqbı 
ıa mlo 11 (ı ir.. ••ıl ). h11 Jem 

• ' ' , ,. ( "'lltit1trf'-) lr.tı,. çe 
'" I ( f nt t ) h. tti k • 

6 ,, tU! rt11J , k tl er 6 1 
tlip ~,. •ıit g•~ r ki ıerua 

ea lı211t•lıktıı• bsllci z trırric, 
•tıtillı«s•il:ıt ••rri11 • "'" we
.. •m• ,.•ir116ilir. Hatt4 f'.dalt 
ro•t1ıdi•1111111ın ncıiıe6hi6i 
ol•r•i ( 11111eld icarın ojrısı 
... Mt•• ,.,.ı,,..,,J ••ialı 

•lıınlılı ıöJtırllı•illrı •• 
el•l•Je /,Jr nHlt 616flile• 
rl• •• lc•lbla llci1tcl ,ı.,., .. 
,, ,,., •• ,,.. ,.,., 1ı.ı.,1,1ıı. 
,,.,,,,d ""'""' . a.,,. ,,.11aı. "'' ,..,, • 
'• ı•c•lc.l•rtl• •l•l•d• 611 
,.,.,,,.,,. ,. ..,. ··"··· 
1c.,,.ı.... ,,;,ı, ,., •••• 
ö/ujrfll. iıs••ılc tl6i •I" 
ha.talılclarJa11 i••tlllfllt 
ilttil~tıtlır. ••r•• tııa11mH1 
( ınclal/r•n•ıı.,111), öluirilı 
••ı• i•I•• •ir111 ıiil llir 
hali• '•••Jcl11rtlt1 ılr•l••· 
,,,.,,. ,.;,,.. ,,.,;,, ıtlil111•-

Ji,lr. E;er •r•• Jı••lfl •""· 
., •• lı•ıilc AHt•11ı• atııl 
••ra• hir J•'kt•r•" r•gini • ı,,..ı.. , .. , ... , •• u ., 
tl•lıt.-r ıılireeıı• lc11J11r tla 
ı•c•i• tıcrit •t•ılitlir. G•· 
rılc. lıı,.Jl11l1t, ı•rtlc •r le•· 11.,1.,,,.,,. ••• , •• ,, ,,,,. , •. 
,.. ••""'' ıö1ttl~ ,u,,..,,.,. 
lttlir . 

NezleDİD ıebepleri 
Nultl,, ,.,,,,,,. •lı•"• 

ilatl111al ilrıolı ,./,.pleri• •• 
••illeri11 ,.,,,,.,/J/r. Dolc· 
,_,,., •• •• lc.t••• "'' fi· 

- ArkHı .f .I• -

J:3i_.:.Eea~ =. a.tı:rla 

oermlı il•/.,l eliıtt• çoi 
•••i1ttllrir •• ı••lntlirtıer. 

Görtlüi•,,. ltu 1•11ilill• 
çele ıırlretiı •• ıcltrt11 ı•h· 
11ıi11• t•r••d ••rı11 6lrır 
iııııul •lıl•irı1t• ılntltlın 
111/ctllr •tl•tllmd: ,,,,. r,.,. 
..,.., '•lı• 4n11tlı1t 6il11telı, 
t•1tımalı laıı1111lır. 

Ki11t6ilir lc•f ııl ,.,.,. 
6ir tl•lı• 1ıl1111/ı 11aıll' ol•r
'" ı•lc ı111Uilclırle ltarııl•
ı•~•lım• /11111tun "'"""· 

HiDAYET CENlllYI 

·Yine Uzunsokak tehlikeni 
Yaz geçti, •ektepler açıldı, kalaba· 

lıklaşao 9ehrio ıokaklarında talebe akın · 
ları kendıni ıösteriyor. Şilphe rok ki, 
Trabzonun eıı kalabalık, fakat en dar 
caddesi Uzunıokaktır. Buna rağ•en, 
mektepli, mcktcpıiz acemi cocuklardan 
sepetini ıırtındaıı atan genç hamallara 
kadar bep~i biıiklct oyunlarını 1erbeıt· 
çe bu caddede oynarlar l 

Uzunıokakta göze çarpan biıiklet 
bolluiu ula bir ihtiyac'ın malıaulil ol· 

mayıp sadece bir oyun oynamak, bir 
caka satmak mak1adından ileri gelmek-
tedir ve d ıkkat edilirse görülür ki, bü 
tüh bu oyunlar ve cakalar en ziyade 
mekteplerin paydoı zamanlarına, mek-
tepli kızların Uzunıokağı doldurduğu 
anlara rastlamaktadır. DeJDek oluyor ki, 
mesele sade bir çarpma, toılama, devir
me meıeleıi değil, ayni zamanda bir ah . 
lak meselesi dir de ! 

Kontrol mu, yasak mı, ne yapılacak· 
•~ yapılan arlık •.•• 

. ~.,,.Le 
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C - M!fHSÜLE YllTIRM!f : 
Her h•ngi ilir •§acı m chsüle y•tırmak için •/imiz 

deki V•sıt•larian en milhimi bud•m• ve gübrele111edir. 
&und•n baıka bızı teknik tedbirler, bilh•ss• çesit lnti· 
habı gibi meseleler mahsü/aarlığa •miltlir. ı n t~ 

Fmdıkçıllkta gaye fmdığın muntazam, iyi k•litell. 
verimli olm•sı. ve ağacın ş•hsl neşvunemasını t•zyik 
ederek cinsi nısvunem•smı i/erlt!tmektir. Bunun için de: 

1 - Su s•rfi1•ttn t•nzlmi; 
2 - Topr11kt•n •lın•R em/ahı m~deniyenin tanzi· 

mi ve me1re temi•i içia •zaltılması; 
3 - M•ly•tı karboniye teıekkülünün mu•yren 'bir 

nisbet ve intlı•m d•hillnd" kentrll edilmesi liıımdır. 
1 - Kara deniz s•hilindekl fım:hk mmtak•mızdı 

f11İdıkhkl•r •ul•nmazl•r. Yuk•rd• meyvelerin dôkülm•
•id• •mi1 ol•r•lt gôst•rdiğimlz 1r•nRpirasronun bilzı •r· 
l•ria f•zl•//ğı dol6yısiy/e fı•dıklıkları sulam• veb6flece 
•ğ•çl•rd• su sarfiy•tıaın tanzimi fayti•lı gibi görünürse 
d• h•kik•tte fmdık mmt•k•sıma topr kl•rıntla klfi de· 
,ecede rutubet mevcuttur. Ve ;u rutubetten topr•4t 
merslminde işlemek suretiyle ağaçl6ro mük•mmel•n isa 
tif •i• •ttir•biliriz. !Jiaaenaleyh Kar•demz sahili,,de fm
dık/Jkl•n sul•m• ieğil. daJrutlan ioğruyı toprill}ı isle· 
mek, fındıklt m•hıül vermeye b•ıl•dığından itibıren 
Qnu yüz üstü btrakm•m•k. ç•p•l•m•k. gidilecek en mu
v•lık roltiur. Şu h•lde "-J inci sınelerden so•r• fm· 
dıklı4ı teıriais•nl ort•larına doğru bir•z derine• >•P•· 
l•m•k ver• belle•ek •ğ•çl•rm diplerinieki, h•s•r•I için 
•ıln•k ol•n yıprak vesaire gibi $erl•ri k•ldınn•ll v• 
ilu iıi her ıe•e yıpm•k llz11ndır. 

ı - lf4•ç topr•kt•n •lt/141 gıiıl•rla ı•hsi n•ır11· 
n•m••mı. ihti1•t gıd11sın1 ve nefsini müd•f •• H•cek 
m•dd•leri temin eder. Yaprıkl•r vaııtasiyle •ldığı, t•rtio 
•ttiji gıi•l•rl• Ilı ci•sl neırunemasını y•pır re meya 
r•siai t•ıkil etler. Bin••n•leyh e'er fındıltlrk kiti der•· 
cei• r•ti~mi~se onı şıhsi neşrunemısmı temin edecek 
gıd•l•ri•• ziy•ie lfleyva t•ı•kküllbe ımil ol•cık gıd•· 
l•rd•n ıok yermek, gübrel•meyi llM ıuretle yıpm•lı il· 
zımiır. 

Fı•dıkt•n her ıen• mıhsül •lıbilmelı Jıln gQbre
l•m•yi ••h•ül r•ım• 1ılınd•a ıonr• gelen ıonb•hırtl• 
1•1mak ic•••dcr. Çünkü ilt1 yıldı fıaiık hem meyvel•rl 
biiı•tm•k. h•m ~ıhı/ ••şrunem•. hem de çiıek tomur
cukl•rı teıkili lıftt gıdı sırf•dece,inien yorulur. Ve bir 
111 soarı muh•klt•k dinlenme ıhtiy•cınd•dtr. Bunı göre 
oau dinlendırmed•n tekr•r ••rv•r• y•fırmalc iıia (din· 
l••m• yıitnd•11 eve/ki sonbah•rda) bllh•n• {N) lu gil•· 
re vcrm•lc •• uygun bir hıreket olur. Eler N lu qüb· 
re1I ıok r• ı•niıı bir zamaadı verirıek •fi•ç meyr•y• 
y•l•c•k ıerd• ı•hıi ncıruaem•smı baıl•mıı olur. 

J - Fın6ıkl•rı m•hıüli•r 1•p•bilmelt içi• m•lr•· 
tık•rbonlT•nin normıl re iric• temini llzımiır. Biliyo
ruz ki m•ir•tı k•rbonly• y•pr•kl•rd•ki fizrolojik h•il· 
sel•rle ( ••imilııyoo fiili il•) huıüle gelir. Frniıkl•rd•kl 
m•l1•tı k•rboniyeyi temin için de her •fiıçt• oliuıu 

gibi 111/mll••ronu inklı•f •ttir•e/c r•ıtt•l•r• b•ırurm•k 
ya11I : 

J - H•v•dakl Co2 yi ço4•ltmak, 
11 - Kroflll. d•l•yıııyl• •l•çl•rd•kl 1apr•kl•r1 

9ol•ltmak, 
111 - Ziy•yı 'oğ•ltm•k lazımdır . 
1 Co2 fi yukarda •ôyledifiimiz gljf tOl'l•4ı 11/ 

işlem•kl~. topr•kt•kl balct•ril•rl f••liyete geılrm•kl• 
çolaltabillriz. 

1 J - lfl•çt•kl r•prakl•rı ya•i klorofili ıoJıltm•k re 
111 - Enerji ın••••ı ol•n ziy•yı çok'• temin et· 

,,,.le için de b11da1111 1ıpm•k. y•prak hast•lıkl•rı 1/11 
müc•dele etm•k lc•p eder . 

Kıu•deniz s•hilinde iludım• hıs•tt•n birız sonr•; 
henüz Y~Pr•k dökümi mevsimi gelmeden y•pılmakt•• 
dır ki Tuk•raa m•hzurl•t1nı s<JTlemlıtik. z•ten or•d• 
budama diye bilinen ıey t•m11mi1le bir gcnçleıtlrm• 
budam•sıdır. H•lbukl meyva d•ll temini itin ram•nıntl• 
ve fazla i•hsJ ne~'une11111ya k•çan d•ll11rı budım•k •n 
iyisitlir . 

l'ındıklıkl~r için •n iyi bud•ma meYslml flll'flk 
dökümüaien sonr• re kıs bui•masulrr. Budamayı iki 
senede bir vapmak hem iktlı.di. ht:rn do do4rudur . 

SEYRELTME: 
Genç fıniık ığıçlarında her sene lhtly•r •4•~/arda 

J seneie bir yapılmalıdır. Ve şunlara dikkat edilmelidir. 
- Sonu v•r -

Sayımın bütln Yurtta bir günde başarılması 
Soyıal Birlik ve çahımanın en ıüzel bir belgesi 
olacaktır. 

Bu bilyük ıünde Devletin buyruklarına hepimiz 
uymalıyız. 

Bqyekilet lıtatiatik Umum Müdürlüp 

• 
1 
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KOY VE KCYllıC 

KÖYLÜMÜZE ZİRAİ BİLGİLER 

Arı kovanlarınızı değiş irin iz 
Köylerimizdeki an kova•ları ya bir sepettir. 

veya içi oyulmuı bir ataç kütuğüdür. Hangisi 
olursa elsun bunlar iyi ve kullanışlı kovan de
ğillerdir. Çünkü bu gibi kovanları soiuktan ve 
havaların sertliğinden kerumak çetindir. Böyle 

• ltli kovanlardan bal ~lmak ta istedij-imiz zaman 
oğul verdirmek veya verdir•emek bu gibi ko
vanlartıla olmuyor. Velhasıl kullanmakta olduğ-u 
muz bu koYanlar •aha bir çok fenalıklar göste
riyor ki onları siz, bizden daha iyi ve tlaha yakın 
rörilyersu•uzdur. 

Eskiden Aurupatiaki kovanlar .ıa böyle idi. 
Fakat onlar bu tibi kovanların bir çek zararları
aı gördıkleri içi• yeniden yeniye, nıükemmel ve 
kullanı~·ı olanlarını yaptılar. Bugün Avrupanın 
hanıi tarafına gitseniz eıki usuldaki kovanlarda• 
aumunelik elıun bir tane bulamazsınız. 

Y eoi usulaa yapılan kovanlar çerçevelidir. 
Etreti olan bt1 çerçeveler bal ve mum ile ael
dutu z~man kolay dışarı alınıyor, boıaltılır ve 
tekrar yerine kenulur. 

Bu kovaalarda arılar çok ra.hat yaşarlar İş
lerini serbest ve kendilerini emin görürler. Faz
la iıtekle çalışır. fazla bal ve mum yaparlar. 
Yaptıkları balı saiıhrken telef elması ihtimali 

)'tktur. 

Bu ribi k8\&&Dlar tlaima ve kolayca fÖZ al
tıntıla bulu•durulabileceği için, yani içini açıp 
bakmak kolay olduğu için istediğimiz her şeyi 
yap•ıya elverişli.lir. Kovan halkının çeklutunu 
azlıtıoı, yapılan balın yetecek veya yetmiyecek 
kaaar oldwtuau, buna göre kovana oğul verdir. 
mek icap eyledi~ini görür ve kolayca anlayabi
liriz. 

İşte bu iibi çok mühi• olan faydalarından 
iyiliklerindea ötlridür ki biz de tlahi bazı köyle
rimizde akıllı ve tecrübeli çiftçileri•İz bualard:> a 
yaptırmata başlamışlardır, hatta bir çokları var
dır ki bir kaç ıenedenberi bu kovanları kullan
•aktadır. lsterseaiz buaların iyiliklerini o bece
rikli ve açık göz ada•lardan sorabilirsiaiz. 

Az za•anda arıları bal ve mum yapmıya 
teşvik etmek bu kevaalarla kabildir. Arıların 
kömeç yap•ak iti• vakıt kaybetmelerine mey
dan vermemek elinizdedir. Çüakl bir an evvel 
bal ve mum yap•aları için dediiimiz çerçevele
re kömeç verine ve tıpkı kömeç 2'ibi ltalıptaa 
yuvalı bal mumu levhaları reçirebilirsiniz. Arı
Jar da hemen bu yuvalara bal doldurmata baş
lar. lteyhu.ıe yere kö•eç yapmakla vakıt geçir
miş elmazlar. İşte bu kovaaların iyilikleri işin ltu-
rasıalladır. K. B. 

Toprak için en iyi kuvvet 

• 

Meyva ağaçlarında 
budama 

Kıı geldi. Budamaauı tam ıamanıdır. Bu
danmıyan ataçlar alabildiğine biyür, terbiye 
kabul etmez bir halde dallanır, buclaklaaır. Bu
nun içindir ki bu gibi ağaçların meyvaları· he• 
küçük olur, hem de lezzetsiz. 

Halbuki piyaıaaın tuttutu aeyYa iri Ye ne· 
fis of anlarelır. Ontt• içia, ağaçlarınızı behemhal 
buda11ııya ahşmalısıoız. 

Bu.lama, ağaçlar yapraklarını döktukteo ıen· 
ra ilk bahara kadar geçen zaman içiade yapılır. 
Eğer kış mevsimi şiddetli geçecek gibi oluyorsa 
• zamaa budama ilk bahara bırakılmalıdır. Fa· 
kat her halde a~açlar filiz vermeden yapılmıi 
bitmiş olmak şarttır. 

Ağaçları budarken şunlara elikkat ebnılidir: 
budamakla, kesmekle ağaçta açılan yara, kah~ 
elabildiği kadar, küçilk almalıdır. Keıik yerı 
düz almalı, pirtüklil olma•aluılır. BuDUB için tle 
eliDizdeki aletin keıkio olması icap eder. 

Dalı her hangi bir gözün Dzerinde hiç bir 
tıraak, parça bırakmıyarak kesmelidir. Kesik ye
ri tlaz değil, meyilli elmalı ve meyil tırah gözO• 
tarafına düşmemelidir. Gözün pek altındao b• .. 

Koyun, bey2ir, ııtır gibi hayvanların verdiği karıştirıp saklatlıktan sonra yani lıtir başka kalıba dama yapmak ta doğru değildir. 
gtıbreye ahır gübresi elerler. iunlar, her gübre- ı'ktuktan ıonra verirler veyahut doğrudan doğ- Meyva dallarını nasıl budamalı? 
'Cleah atta avrupa tozlarından bile çok iyidir. Bü- ruya yalnız sotuk ve ıslak topraklarda kulla•ılır. 
taa tlllaya çiftçileriain en esaılı ve ~ek kuvvetli Çınkl bunlar kuru Ye ııcak gübrelerdir. Bu, mühim bir iştir. Acemi elanları• yapı-
lliye taaıdığı gübre bualardır. _ Ağır, aert topralclara beygir gllbreleri yani cağı bir iş değildir. Çünlcü bir ağaçta bir t: 

Ahır inbrui tam bir afkıadır. Oteki gübre· fııkı taze olarak ta verilebilir. Yiae bu gibi top- çeşit röz yani tomurcuk bulunur. Bunlardan 
b h · h ki b · k. ı· LI d k zısı odun tomurcuğudur, bazısı da çiçek ve •eY· Jer gi9i eksiA-i yok.tur. Tarlasına, a çesıne a ır rı ara Ye eyaz ya•ı ıreç ı topra~ ara a o- A'.-

giibresi vere• bir adam, oraya bir başka gübre yun ve keçi gl.,releri verilebilir. Sıtır iübreleri va tgmurcu2'udur. Yani tomurcuklar ya a 
\'ermeQ-e laacet ~örmeyebilir. Fakat di~er gübre- ise sulu •e soğukturlar, sıcak ve hafif topraklarda dal verdirir ve yahut ta çiçek ve meyva. 
ler sadece bir taraflıtlır. toprağın gübreden bek- kullanılır. Halbuki maksat ağacın terbiyesiai el altında 
lediti bıuıa her iyilik bunlarcla yoktur. Ahır gübresi taı:e olarak kullanılmaz, hele bulundurmaktır. Yani ağaca istetliğiaıiz ka~~t 

Ahır rilbrelerinin baıka fay daları da mey va ahaçlarına taze gibre hiç gelmez. boy ve şekil vermek, fazla meyva almak d:U~ 
\'ardır : Seğuk toprakları ısıtır, sert ve ağır top· Bir inek ıenede keadi atırlıA-ınıa 30 misli, ko- fazla çiçek tomurcuğu verdirmek, me~vad 

1 
•e 

rakları yumuşatır, laer teprata kıvam verir, top· yu• 22 miıli, baygir ve öküzler 15 misli glbre rının ömürlerini uzatmak, her sene bır ~~ y. 
ratın sertlitiai artırır. T opra~ın içinae keadili- verir. K. B. ve iri mahsul almaktır. O halde bütiln go. er~ 
tindea mevcut her kuvveti yaşatır, ve beşuboşu- ----------~==-=-=---~---.-=====-' tanımak, ayırt etmek ve odun gözlerinbi~l çkıçel" 

d (20 llktqrin) Genel Nüfua Sayımında yaııılacak ·1 ğ. · ı me a-
na toprakta durup dura• bu kuvvetleri e işe Nüfuı 0 ,an her e•de veya baıka binalarda ıahıen ve meyya gözlerine nasıl çıvrı ece ını .1 ki k· 
Yarar bir hale ıokar. İşte ahır ~ibrelerinin fay- b11zır buluaan alfutur. Bir evia, bir ailenin nüfuıun- zımdır. Bunlar bilinmeden ve budama :ı ~~t-
daları bunlardır. Öteki gtibrelerde b• iyilikler de dan olupta o filD her laanıi bir ıebeple baıka bir sa.ılın ne olduğu anlaşılmadan dallara ça 
yoktur. memlekette, llqka bir ıehirde yeya baıka bir bina· mak hatadır. 

da, aıkerlikte, m•ktepte, laaıtabanede, aeyabatde • 
Koyııa ve lteyrir glbreleri ııj!1r gübreleri•· buluaular lrat'iyeıı yuılmıyacaktır. Çllakll bu ka· Şıınu herkes kafasına !toy•alıdı~1~ 

01(!:~ 
• ğen cla .. a kuv•etlidir. Ancak, sığır gıbreleri zi- bil kimaeler •1111 rtnde bulundukları yerde yazılmıı cılık saadığımıx ribi, kolay bir iş değ• ır. k ha-

raat için daha elverişlidir. Sebebi şuaur: Koyun olacaklardır. dar '-arışı'- 1·şlerı" vardır ki onları kavraın~ht'. 
· b l Baıvekllet l.tatiıtik Umum Mftdürlüiü ~ ~ L ·ı · 1 ıyaç 

\'e beygır il re eri toprafıa sık ıık verilmek iı- tasız yapabilmek için mutlaka •ı gı)• I k. 
ter. Çınkil ekialer ve ağaçlar bu gübrelerin fay- -==-=~==:==-============-=====ı vardır. Babatlao, dededen görme adet e~ ehi es t~ 
daıını a•cak az bir zaman için.le görobiHr. Hal- 1 N A R usullerle bu günün meyvacıhğıoı yapına ç 
buki ıığır glbresi yani kemre tarlada uzum za. kabil detildir . . 
naan da kalsa yine ağaçlar ondan fayda~ görlr. d 1 k çok ilerle1111ıtır, 
Bunun içindir ki ııiır gllDreıiai tarlaya üç seae- Hakkı T uncay'ın Pınar adh Son zamanlar a meyvacı 1 d k 
de bir verirler. bilgi ve ilim işi olmuştur. Biziaı de ~ur~ ~ ~a ~ 

'- Şiir Kı•tabı çıktı adımı ıize meyvacılıtrın bu ince ışlerım, ırsa 
Di&er bir sebeple : Baıan beygir ve Koyun ~ ı k b kadar Ge 5 Lise Erk k rta T· t k 1 K·t b" :t.:ı. buldukça anlatmaktır. Busün il u · • 

gübrelerinin kökler üzerinde yanıklık yap•asıdır. , e o , ıcare o u u, ı a ı .a le,.•k _.efa to-urcuLJarı. geo-zlerı· yazarım. ti Hamtli, Dotruluk kitab eviade ve bitin - • ... -. 
Avrupalılar ba iki gcıbreyi dotrudan oğru- I __ =- Kiı ·ıa~a aray~ j Kazıaı BU1.UTAY 

Y• tarlaya bahçeye vermezler, oalan ya teprakla -"' " . . "" " " • 



La-

, ~ .,,,.,,,,,,. fılO (TVllYOL) Sor/• ' 

Nezlele r 
- •• ,,.,.,, 2 ,, -

l::t1J.tllrl•r. B• •111lllır •ı•· ,,,. ,.,,,,,,, .,,,.u ••• ,,. 
'•''"' . .Sıllhet lı•ltlıl1rtı11 rl•ı•t· 
tı iaıar,• l•ı•tllltlı ••lc•••ı 
,,..,,,.,,. lıtlcı6ıu fJtf• iiı•• 
il/al ,,.,,,.,,..,,... ıojai ••ı• 
liı•,,.••tl•• l••l• uıtıl•n 
'" ,,,,,, •• ,, 1a ••• ı.11tlırı· 
ı •• •"•'•': •ı•lclt1rı11 ., •• 
ntııl, ııe•lc ilr •tl•tla11 ıı-
lcıltlıjı ••111•• ıoj•lc le••• 
•• c11ıı•re• ınu, omaıl11r 
"' gljiı• m•r•z bır11lc•11 ,.le in" •• tlelcolt• lı•dııt 
ı1'iHlırl; ••caJ11. pılı ltaı· 

••• •• 1111/aif ı•p•n /asi• 
ı1'1H ıi•m•lı: terli ilıe11 
••ı ot inrinı a.sanmalc. 
ıolıeJı ••ı• eer•9antl11 
11t•r11t•k ıi61 ilt.tigebıslılc· 
l•r: ratıp ılbiıeleri k•ral•r 
llı tlıjiıtirmılc. Jı.,uııntl• 
111111111: wıllıaııl •ıicrıtl•tt 
la•ı•lt hftlıllırlnl ••ali••· 
••ıı/ tliıirı11 '" lcıının tlı · 
"'rc1111ı11ı. 611 magll maı•tl· 
111,ı 6osı llokt•lartlan tart 
Ilı ioılr:a 11erl~r• topla1tM•· 
•••• ••"•1' ol11bilıcelc /111 

ıe•. Eı11icı11l11 m•lcaoı,,.di· 
nl •••cılc •• ,,.,. iir laeli• 
h•••lıi ilı tı,.•f f üı ıolları11· 
ti• lt11 an •••••I 111ilcrop
l•rı• tnlt.iı•I vı •lr•ılııtl-

111• ,.,.,,,..,,,.. ·····"· • ı ••• ,. 
Nezleler• istidat •• ,.,.,, ,,,,,,.,,. .ı.,. 

ll•11l11, l1l11tlı ei11••l11• 
"" sılı11•c•lı ''' i•lm•l•• 
rr•a11 tl•laf I 6llJu111G 111 .. 

lıl111 ••ru ı•laulartlır. 

Ç•1•lı "'''''· ,,. .... ı,. ••• 
ru 11111111 i•tle1J1cllclı1l11 
lltlluıiı ıiil •llı1opl•rı• 
,,.,,,.,.,., 1c.1.yl•ıtır•• ,.,, 

ı•ı ,.,.z,ı,, l1i11 6irır ••· 

••tt ııc•lclılctır. Sıc•lc il1 
otlctlc11 ıılıma•tl«11 ıwwl 
tlıı•r4alcl h••a ıolc ıo;alıN 
''' ,.zıo 1i•111•lı •••• 611 
•tlcııa 6ir4,.••lı ,._,.,.,.. 
ı•lı tlllıkıd elun•••lctır. Dl
İ" iir tıtlilr ti• ,.,.1,11 
lclmııl11lı tı111•ıtan s.lcı11 
111a/dır. Şıı11• tlel111a laetır
laıı,.ı• lci ••ıi61 l••••l•r 
ölud11111ı, 11/ııır•r•lı ıt.11111 
pılc ı•lcır1tla1t lcon•ıaralc 
i• /en• milcro/ll•rı ıls. "'· 
1lrl•r. Salıın wıya nulıl11 
la•lcim ıürddlü saman lc•
labalık arasına karııfltalctan 
ıalıı11ma/Jdır. Alentlili djsı· 
na t•tmıyaralc öksriren "' 
clcııranda11 ••alclaı11111. 

J - Ba ıııretlı "' •I· 
sı11 hıf sısıhhatinı dilclcal 
ıtlerelc ıarıaralar, ( nta11tel} 
tosrı vı ( ökaliplol} tle •• 
t1igıtimizin lıintle gırleşmılc 
lstiyen buillerln atlıtli11l 
m41aim miktarda os2lıtJU1lı 
mü mlcii11tliJr. 

Nezleye daha başlaniı· 
cında hücum ediniz. 

l:.i•r tlırlıal "' ıitltlttll 
ilr ı•r•tt• h•relcet o/a,..rı• 
laiıiir mıilaim al•neıt 6ır•~ 

•rıee11/c ı•rettı "''''"'• 
önıinı '''""' 111t61tı11 lıo· 
l•• •• 11tdmlııi11tlıir. Ntsl•-
"'" öaiıui ofoc•lc tıtl6irlı11 
111/ccll•r , ••• 1c ,,,, ••r•l•r· 

111 111•••/f •lıiı•t ilatim•ll"I 
,, • ,,,, .. ı•itılır. l'/ı•l•
,.,,. lllı .,.,,,.. (litrıntılır, 

ekı11ıi, iara" •• i•i•"" 
i•r•••ıı) ılaım,,.lıll •1111· 
•UH WCJll tetl11elıl tla/a• 
111•ıail iir •ontatt• tehir 

ola11•rı• ın 111•••fılc ••"'•" 
lcaıbıtlllir '" ll•rdı ıopı· 
lacolı tedafJllır ag11l tısl1l 
w111111u. Arası11 s•lailr•nda 
f'-pılacalc ilci ı•ı ••rtlır : 

,,,,, .... ,,. ,,.,,.,., "'"'' 
t11b ıJ.11 lt1rlı•111I iit it· 

,,,.r '"""'"' ,.,.. '•'••· 
lılıl• ,,.. •• //11/c .ı.,. •• 
ltl11ta11dan ıo•r• ııcrılc ilr 
ha,.ı• '"pılacalc, lc•r• ilr 
6ı.sl• wıkal oerıl11c11lc •• 
,,,,,..,,, tlıiiıtirilı11Jctlr. Sı
••lı •••fOA•PI lfl t11lr ti• 
mııl ı,ı. arlc.,ı11J1111 ıoialc 
61r ,,,, ., pılı ,.... '" 
Hrtttı ••iıılı 6ir /rilul1•11 
ı•pılmalıtlı1. 

Hıniı ıitt•" lcıdlnaımlı 
ilr ,ocalc miılcına elmalc 
iHTI luru.n ,alcrı1lsrını11 
talıarriıdntle 6ir tlamlalılı.la 

g11ltal •c• pamukla 6ir lct6-
rit ı~pü ilı 6•raa llılllı/,. 
ri•• a1ajıJ11 ıö tterilııı ,,.,,,.. 
ldtta1t hirlca, damla akıt
•alıdır. . , 

Ka/url 0.50 ıram, Ma11. 
tel 0.50 ıra•. Ölca!iptot 
r•lı• 10 Ja111I•, Porefitt 
r•lı• ,,,,. •a•r.li1t 50 ır•lft 
B•ı 6ir mitlJtt orlıaı• lli· 
llp tle1l11 tl11ia ltue•ıtl• h•· 
rıı•• çılıilıcclctlr. 

E;11 ltaıt• •aııf 6ir 
ctla••• ıahut a11lıı• tut•
lclı 6/rı•Jı ıa•t olmaı•• 
11g•lı '" 6ee:ılı hanvoı•. 
b•ıalıl11rı lcuratl•/c.l•m11lı. ia11-
ı• ılil 11c11/c mitlt1••t I• 
,.,,1.,.1ı .,.,.,.,. ,.,, ... ,. 
••• ,,. ,,.,,.,.,., taltrli ,, • 

••• ••lcıctlllı la11A••1i ilr 
lıtl••I 1•1•1 l11tillı etltlı11lı
llr. K•11ı cilltı •lılcoı••lı ,,,,. ,.,, ..... ,,, .. , ,.,. 
61•'•" ,.,.,. ••i•lı ilr frllı.
ılı•" ••l'ılacalctır. ( lıl•lı 
ıltliw•• ••ı• ıd11111/ı /rilc.· 
ılgan) 

Jlallı•ı 16rdlıirıı 6a lı
tl••l ,.,.. .,,,,, ,.,. "' 
l•lırar ılltlıcelı: elııi 111/ı.tlir-

'"'''"'' . .S11lıı• ••i•anl• mllı· 
repl•1 6cılıc• 1oli ognıı•· 
illlr. Hi16l1 llatiyctıı.tılcta 
nl•11•l•atlıjı lt11ltlı 111ilc.ta1 
•t Hlıi1ltllil il- ıailtılft 
611 ••vl,ıll• ııtlını 1•1• 
1t1t11111;1 lı11tlrl8 lc11rıı 
......... ,,.,,,,,,., gılı••itı ..... ,, ... ,.,,,,, . 

Bir nezleyi kesmek 
için acele ted
birler almak 

tlı ••ia/a lc11lat1•ltııınlla11 ,.,.,. ..,.k iir ,,.;,.ıı J•· 

l'ılacalı •• •• ı•lc"l' plı
•iı. ••ı•al•r. ıdtld l•,tı· 
,.,. ,,,,,,, ıı•ı ,. •lif ıi 

ftH/ı.111 y1111Hlıllr. /ıteall· 

t1ı;ı '""'" •• .,,. ,,,,,,. 
el•n•rı• ıı/ı.ı,.iı ••ı• •• 
ıılc•rll llme1111t11 tıilıcck. 
Mri11e661Jal11,• ••ilı ••mılc/,, 
•• ııl:11l•mıl1rtle11 ıciı•ıl•· 
c•lctır . 

Korua•a te.lbirleri 
.. lıtlil1/,,ln 11ulıleri11 ,,,,,,,,11. ,,.,,. •• ,,.,, .ı 

11telıtl11. Ha•mı• lgi fi• ior• 
•lcler111 •a•if ııl1al11 t1tant•· J 
••• •l•aıı11• tlllılcal ola
aaulclır. 

1. Gıtl• ••••tl•11 •• ~
,., •ltl•I• la11 ııgl tım1n 
dıeılı ,.,,,,, i•I •• malcrıl 
•l...Iıtl11, ••nl ,,.ını: al
,.,,.,., ı•i ee m•igdi fa· 
lıl111il ••llıl11 Jejil. taslar. 
•• 11ila•inl11 tlı lô.sımtlır. 
••••ra lıln la•iııi11t, 11iu
l11, m•g•11l111 •iic•da ın 
f •ıtl•lı ııg/11 old•i•ndo11 
ıa:, lı11mı •• ,,,,,..rt• ti• 
lllN el•11•11a /e6eai nı6att 
(l••l•-••ııt•rlı11) ııdal•r 
ı1rcilt ela11•ıolctır. 

1 - llıoıimı •• laa1•· 
ra tlerec11inı ıörc "' ırcalc., 
111 tlı _folc lıo/if tiyinllece/c. 
tir. "01amce; lc a;ı, . ılnsin

tlın ıor•,lar lcışın mıW!ı/ık 
tltiiltli1. Aqa/c.loTın i~imı 
,..,, lçi11 o ıilı ~or~p 'nrın 

"*'fit! le. lı n "" ıı11tlec,.Jc.li'. 
Griıetlusiifl iıinJe f}alcit ı• 

~ı,u,,. oJ•lar "" çolı~'"a 
f..1t "lpr; ~-lr f ~Jn ıufılf1'ı 

• c 0 kt• ~· J6•-/ "J 0 ı ,.fiı .. ot 

la. afll dırı ctıi igi 6ir •• 

Sa;l11nt iılnr• ıalai61 6ir 
/cim•• i•ltç• ,,.,,,.u,,ıı. 
od•11 ı•rm~k, biıilclıte hl•· 
mılc, ıol 1ıJrıi111ılı ıi6i ıltl 

""" '" iti••• ı•par•k. ,.,., ,,, ıö.s il• ,,. •• ,.. ,,,_ 

Bugece Yıldız 
Sinemasında 

Türkçeye çevrilmiş filmlerin 
en büyüğü 

Şimdiye kadar gösterilen filmlerin 
en güzeli baştan nihayetine kadar 

Türkçe sözlü şah eser 

Mari 
Antuvanet 

Kılınçlo yazılmış bir tarih milyon
larca dolar yüz bin fikuran 

En büyük artisler 
Norma Sherarer T yrone Popar 

Muhakkak görünüz ••. 

er ve•·---·-· . 

Gayrimenkul satış artırması 
IAla•llHl Selc•iı Ci11ıi Umum No. Muohuı Mıılıammtn h•deli - -·-·------- ... 
Tılc.lcc 2•giural•k lı•n• orsııl 2602 81 

337-50 
100 H 

lılcıntlır p•. elclu Jır• •. ,, 2561 250 H 

Defter.larlıktaa : 
Yalcarıtla •fnı •• ••ıa/ı J••ılı ı•grl m•nlcallerin t~mJiJın gopılan aıılc artır-

11111/arı ıi,,indı Je miillc.igctlıri11e teli11 sııh•r etmıtdiilnJ•n ,,asarlılc surefi/ı •atılmalc 
ii•re ihaleleri J0-9- 9-10 tarihi1ttlen itibaren bir ag müddetle azatılmışdır . 

Sat'ı 31-10-940 tar ihi11e miıatlif Perıembe giinii saat 14 de Def ttrtlarlılc 
makaıııınt/11 yapılacaj11ul11n talip olanların yevmi meslcartle glizde 7-50 mufJalrkat 
teminatlarlle birlikte Deft11d<lrlılc mak•mına miiracatllları iltfn olıı11ıır . 2 _ 4 

Trat.ıoa icra aeaarl•l•••aa : 
Açık artar•• ile pnıJ• , ... 

ıUeoek aı7ıl••akıalaa ae oldı· 
t•: 

a .. ,r1me1ık11ll•, bulaadal• 
aHkl, •ıbılleıt, 10kı2J •o. ıı 

Tek.f art•rır 
Şarkı• tariki tı11 tl••l•• 

Dıll A.h••t •tl• kerla11l Gll· 
ltl 1lıtua nHHlerl bıllfHI 
ıarbea tekıtlı Oll• Omer n · 
reaeltıl tarlaaa n kı•••• •M· 
tam Ömer nr' Hlerlle Hblbl 
ıeael beyalntle •letenk 1l0 D· 

•ek cea11bı• kebrlılaa ile ••il· 
••t tarlaaıa •ort bl11 .. • ~lr ...... ,. 

Tapu•H 911 Mayıı ısı N•. 
4a yuıh 2 tlielm 
Takdir nluaaa kıJllH' 200 lira 

A.rbr•aD•• y•pılacatı yer, rti•, ıut 
Ttabıo• lorı dalrerl 6nDD· 

'• u-ıı-e-to Perıe•be ıaaı 
11at 14-11 de 

1- ltb• l'•yrimel3kulthı artı .. •• 
ŞartDtmeıi 15 - 10-940 taribiadea 
ltib&ro• U9-642 N•. ile TraltHa 
iora .tıirHİDİ• •uıyyeD llU•I· 

raaında berİ:etİD fÖrebilmeaİ İÇİD 
açılıttar. Uiada yuıh elaalardH 
f11la aıl4ıaıt al•alt iıtiyHler, 

ltltY fUbtııaeye Ye 939-142 &fol
JA ••••rHil• •••uiyıtlaiH 
au11aat ıtaılidir. 

2 •• Artıraaya iıtirlk iti• 
yuluruılı yasıh kıyaetia ytsdı 
yedilt•çuk aiıbetiade pey nJ• 
ailllbir lalıtaaıa tımiaat mıktıbı 
tevdi edileeaktir ( l!U ) 

' .• ipotek aabibi alacaklılar• 
la ciiter allludarlarıa ve irtifak 
laa~kı ul:ıipleriaia ı•rriaeDIMt ilse 
riaclıki bıltlarıaı a.ıwıuıil• faiz n 
aHrafı dair eJaa iddiılarııı itb. 
illa tarilaiad•D ilatiltarH eabtf fla 
lfiade evrakı aüıltitelerile birlikte 
aıauiyetimize bildiraeleri ioap 
eller. .A.~ıi llalae hakları tapu ıi· 

eilile ealtit olaadılıtea ıatıı bede· 
liaia paylaıaaaıadaa bariç kahr. 

.. - GöıterilH rbcie artar••
,.. iıtiralı:. ec:IHler artır•11 ıartaa. 
aeıiai ok•••ıv• liizumlu aalQ
aat alaıı •• bunları teaıa11 ka-
bul etaiı acl v• ibtibar olHu. 

5 - TaylD edilea zaaaacta ray• 
,ı ..... kul üç defı Dıtmhk.taa tO•· 
ra ea çek. artaraaa ibale edilir ••· 
eak artırma beleli ... ıaame• ltiy· 
aetia ybae yat•iı lteıl•i l:tulau 
yeya ,.bt iıteyeıia alaeatıaa rue
laaai olaa diter .ı .. aldılar bula
•• , tabadel byaları• o r•yri ••• 
kul ile te111ia edilait alealarıaıı 
aeemuuadaa f aıdaya tıkau:ıa eı 
tok artıraaaa talalatıcil baki kalaak 
bor• artır•• •• ıü• tialaa t .. 
elit, v• en aac• rtala ayıi ı11tta 
yapılae•k arttn•ade, b~deli aatıı 

ıtey••İ• aluatıaa riçbaai olaa di 
ter a)acaklılarıa O f&Jrİ aHkalt• 
le teaia edilaiı alacıldera m ... 
i••••claD fazlaya çıkaak t•rtiJı 
ca çok artıraaa ilıaaJe eclilir. Bôy-, 
le bir bedel tide edilmeue ilaaJe 
yapıJaaz. ve aat14 talebi cilıer. 

6 • Gayri meakul keadiaiae 
ibale ohaaaa kimH derhal veya 
verilıa aiblet içıııdo parryı Yer
..... ilaale karara fealaoluaarak 
lı:.ee4aidea e nele• ylluıek teklifte 
ltıluaa kiaH auot111i1 olclafll 
bedelle al••t• raıa olmaı nya 
lınıluaaaua lıaealD ea fÜD a lit· 
telle artıraaya çıkarılıp ea çok 
artırua Uıale edilir. iki ihalo ara· 
aaaeaki fark .. r•çH riiıaler İÇİD· 

de yiiad• beıtea bıaap olun11cak faiı 
ve difer urarler ayrıca biikms hı 
oet kalaalt.aızıa llleaurlydimi:r.cc 
alıeı~a talaail elHur &adtle (11~) 
gayrıaHtUJ yukarıda (Ölte rır)eu 

H · 11 - HO tariaiaaa Trab: oa 
iua ••••rlaf ı MUıacia iılt• ilb 
Ye fÖ&terileD arbraa tartaa•Hİ 
dai....tde •la1Maf1 HtılaHfı il&n 
oJuaar. 

" 
Vatandaş hava 

Kurumuna aza ol 

Etibank mahrukat 
Ajanlığından: 

. Rekompoze Taı ve Sömikok kömürlerimiz gelmiş· 
fır. Mahrukat kanunu şümulüne giren devalr ve mües-
s~sat~n 940- ~41 Kış mevsimi için kat'i ihtiyaçla11m • 
şımc/ıden femın evl~m~l~ri . 2- 2 

Hesaplı kiralık odalar 
dükkan ve ardiyeler 
Stmt1cilır t:y'llatıl $Ok11ğında dökrim h..,n• karıııın

~~ !Vo 1 ~ lıer iı için otu, maya .IJarayı,lı t1e cemiyetlır 
ıçın çok. e.vuişl! içinde su ~ ıı h11!dsı f1e balkonları fJe n'-· 
za:ttlerı f ~vlcaladedir. Alt kısmıntla lcalırıeluınt, o,çi dük
/canı olmotr' f ı>get tfotriıli ma;aı.o lar t1cı. rJır T.ılipleri1t 
sı,,,ercil•rde ıöncü llgo.ı Subıra lrtR~!. caot etmeleri ili,. 
ol•nar. No. 20 

Fasulya eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyoaunc;lan : 
1 - Aıa;ula evıo/ı gtısılı altmış ton f asalga pa

sarlı.~ltı satın alınacaktır. Mahammen bedeli ( 11001 ) 
lira ol•p ille tıminatı ( 7MJ) liradır ' 

2 - Talipl•rirı 11-10-j./O Pazart11i ıinıi ıoal 
( 15) tlı lcaledılci 111tınalrna lcomiı1011•n• mirccactl•rı. 

Evsaf 
Malaallt lıtiltı•l•t• •!lt•n ,,, ge1ti 11n• 111alıı•lıi 

olacalctır. Da11ıler •gni sa.maada piıecelc.tir. F es•lf/•l•r 

mi1rtlcrin "'"'''' ttmis •• t111tıaıltli ı.1116ig11i ıü.stlı tlörl· 
1111 /ede olmaı•c•lctır. 2-" 

Erzak eksiltmesi 
Gire~un As~eri Satınalma Komiıyonundan : 

Gırcı•n ,ıg•«• Al11gının ihtlgocı itin aıa;ula eiru 
•• "".l~t11rl11rı mıılaammen Ôedell,,ı ıa•ılı 6ıı lc11lım yi· 
ıecııın k•polı •art •suli ile ilatJ/,.i JO Birinci •~srln 
9~0 çarıa-.6a ıinü saal ~ da gapılacajından tall,lıri11 
gustl• Jıtli 6açıılc teminat alcça/Grı v• tıminat g11ine lc•-
ım olan lcıgmıtli mılctupları ile mu/car gii.n fi• ••atta 
Satın Alma Komi•gontı.n• sa1/ları11ı •ermeleri ilin olun•r. 
Cinli lc.ilosa 6'/ae1 lcllo••nan m•lıam111e• 6ıtlıli 

Sıjır eti 8500"1 ıı.~ Krır•ı 
Ytıll me1elmıi 10JOI 16 
1:..rlmiı ıtıtlı ••i jj()() 100 

• 
• 

Sa6•n IOOI Jl 
Pirtnı JOOO 32,.( : 1-J 

Köylü kadınlar eşya ve gıd~ 
maddelerini yalnız pazar 

yerlerinde satacaklar 
Beledi ye Riyasetindea : 

K6ı lc•tlı11l•rını11 lcöıl•rintlı1t ıılar• t•ııtlılcları ııı• 
•• ııJ11 m11tldel11lnl ıehir içimi• ıırtl11rıntla taıım11111aları 
m1Jlcs11dilı Yııilıarl miieııHtıl arlccııntla.lci Hlci m•lat11.r-
11an arıaıı ı•hrin ıarlc tarafı iıin ilcinıi 6ir pazar 1,,ı 
ittllıa.ı ıll~l11elc. Ş11lılr Kal46ıı orlca.sındalıi paza1 1.,ı 
f eıleıtliltliıl1ttlı11 6aiı111a ııhrı ııga ve ııtltı ntad"' ı 
tirıce~ köglii lcatlınfarın •ricalarında/el eıgal•rlo eı,,f~; 
J_•hUındı fH"'''"'" tlo;rııdtuı tlojr•ya 6rı pn<lttl. 11 • 

tıraleat ·~ ~fgGlarını t•ıhir etmılcrl •• hilafında laare
lcet[.,l ıorulıcelclerin tecsigcetlilecclclıri ilcfn olunar. 1-tl 

Nakliyat eksiltmesi 
inhisarlar Başmüdirlüğüaden : 

t1ı·ı Hlco2pa lnhiıarı11jan Artvi11 "' müllı<llc11ı111tı .,,,Jı 
' ı ece 19 ton tas ilı 56 ton tıitıin •• içici ,,, ••ı •ıı-
raf a .•itl 1.71a?1al4tı11 110/cllıat ılııi/tmaıi 8 ıün 111idtlıtlı 
temdıt edıımıştir. 

Htır ilci meaaJ için lıtılcli olanla11n lla•l• t•rilal 
olan 19 - 11- 1940 CuTRartHi ıiinü ıcı11t birtlı ma/ci,., 
basında ialanmaları . ı-2 

Matbu evrak eksiltmesi 
Belediye Eacfimeninden : 

Talaıil4t tltılreal ifin ( JOO) cilt talaılltlar molcb•sU 
ile (100) cilt tıblij il111ilt•6ert tabettifllmeıt (15) fÜll 
11taJtletie eçrlc ılc.tltmejı lconalm•ıJar. 

Elcı~ltnte ~j-~0-910 Cu7ıct tünü ıaot T 5 tle lcrll 
ıtlilnektl11. Talıplerın 11~nı ':in ve ıaatta m'1w•lclcat t•· 
minat nttı4i•zlarilı •noai1J1•n• mirac~atl•rı iltirı olcın•r. 
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