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Şimal Harbi 
Avrupadaki son hadise 

ler, yeni bir harp safhası 
do;urdu. Almanlar, Avustur
Jı, Çekoslavakya ve Polon
Yıya karşı takip ettikleri 
•iyaıeti Danimarkaya da 
tatbik etti ve arkasından 
Norveçe el atmak suretile 
dibıyanın sulh ve sükununu 
daha çapraşık bir vaziyete 
•okan bir şimal harbine se 
bcbiyet verdi. Nazi siyaseti, 
bu hattı hareketile de Al· 
lbanyanın bütün dünyaya 
kırıı imzasını ve verdiği 
•öın tanımıyan itimada gay
ri !iyik bir millet olduğunu 
~ir daha ilin etmiş oldu. 

Hitler Danimarkaya kar· 
il hiç bir tecavüz maksadı 
liidmediğini bir sene evvel 
bildirmif olmalına rağmen 
et.ima yapmakta devam et 
tiii aibi ıözünde durmadı •e bariı emellerini bu ma · 
IU• millet üzerinde de tat· 
bika muvaffak oldu. 

Siyasi Gazete - Trabzon 

Mütte~ik kuvvetler Norvecte .. 

Müttefik Başvekillerinin beyanatı 
( .... Bu kuduz köpek gebertilmedikce hiç bir millet 

kendini emniyette bulamıyacaktlr .... ) 

~ 17 mcı yıl 
~.;;.;;;;;--.~-......;~~----~ 

Halkevinde 
Ölümünün yıldönümü 

münasebetiyle geçen cumar 
fesi akşamı Ha!kevinde bir 

OLUŞLAR 

Hamid'i andık 
Hamid gecesi yapJ/mıştJr. • öııımınna UçOoctı yıldö•O· 
Toplantıda kalaballk bir mn munasebetlyte Halkevlmiıln 
dmleyici salonu doldurmuş· tertip ettlti 2eccde bDyOk şair 
tur. önce /cız Enstitüsü AbdOlhak Haınid'I bir tere 
Türkçe öğretmeni Leman datıa andık. 

HSmid, taribimllin mQıtea · 
Ankara 16 ( A. A. ) - madıkları ve binaenaleyh sikletini hiıseden insanlar Baran Hamid'in hayatını na b!r devrinde yett,mle mnı

Skandinavya cep he sinde: Fransiz ve İngiliz paraıının ~lmaoyayı mahküm edenler anlatmış ve edebi şahsiye- tesna biı:- ş11irdir. 'ranzlmat dev · 
Fransız ve ayan meclisinde kanuni para olarak kabul kütlesine milyonlar iltihak tini belirtmiştir. Bundan son rl biztie gublılıışmaya ctoğm 

b B ra Erkek Ortaokul Türkçe atılmış ilk geniş adımdar. Fakat 
bugün eyanatta ulunan edilmesini tavsiye etmit ve etmişlerdir. Almanların her .. . t . u kk 
Fransız Ba•vekili İnailiz ve . h k . ogre menr ı ıa ı Tuncay nstnmozde yD:z yıll11rdaaberl fz 

" • Norvecin bütün askeri ve yenı are etı gösteriyorki büyük şaire ait güzel flkra bırakan şark medeniytti, atılan 
Fransız kuvvetinden Diürek · sivil makamatının Fransız hiç bir millet nekadar sulh ve nükteler anlatmış ve şi · adıma geı:aielili ntsbetiode bir 
keb müttefik heyeti seferi- ve lngilizlere yardım etmek perver ne derece mütevazi irler inşat etmiştir. Hundan şuuru haklm yapamamıştır dt!· 
yesinin Norveçte karaya çık le mükellef bulunduğunu ve ve nekadar kendi halinde sonra Hamid'in eserler:nden nlleblllr. Tanzimat hareketi, O 
tığıLı ve Norveç kuvvetleri- her Norveçlinin vaıifesinin olursa olsun bu kuduz kö· parça/lir okunmuş N. Yaq· saman Avrupayı gOren Oııaanh 
le iş birliğine başladığını meakür makamlara yardım pek gebertilmedikçe kendi- murdereli, ve S. Bilge Te- bDylklerinln bu kıtanıa yaşııyı. 
bu ilk ihraç kuvvetlerı·ne ni emniyette bulmayacaktır. u eını hayraahğından doğmuştur. 

etmek ve dütmanın vatan zer ve ırıakberi tahlil et- ve ytıı çOkme"'• tutauş05manlı ıi!'ıt 
·1 ~ t yenide b·· M k k Almanya •imdiye kadar bir · / d · 6 ~· ı ave en n uyu uv · hainlerinin ve casusların ha ... mış er ır. fSını bir ''GUlhane hattıtıumayuou, 
vetler daha 2önderileceğini rekitlannın bildirilme.ini iı- çok yanlış he.aplara kapıl· Valimiz rahatsız tırıogaaı vurmak teklinde ken-
söylemiştir. mııtır. Fakat bunların hiç dini göstermiştir. Fakat eski 

b temiştir. birili bu IOn hesab kadar Ofta yıtphğı tetkik ıeyahalJ. '18 koskoca bir 4lemla kıymet 

gece
MoNr;;;eç : •. uılmeteı.tniedehdı•tüan· lnıiliz Baıvekili de bugün yanlış çıkmamıştır. Bu harb ~ :ute~k~ 1 h~~t~a:ıaoı.. V1tllma iz hUkt1mlerlai birdenbire çfğoe. 

bir toplantıda söylediği kı · manevi kuvvetler ve onları s "
0 

" r a r -.aç g 0 • ylp yepyeııl bir Alemlıı bol ışık· 
ben neşrettiği beyanna-:..de b" k l denberi rııtıahıız bulunmakta ve lı balıçetine !!lrlt kolay olmaz. ....... sa ır nutu ta ezcüm e şöy- koruyan cesur müdafilerin b b bl ı.. ı ~ 
müttefik ordulann Norver 11 81 8 e maıı..am Ul!lft gele- Girmete mani olmak i•tlJtale · 

t d 
.k T le demiıtir. maddi kudretleri sayesinde memektedlrter. Sayan Yalimlle ria aktif .,.,,8 paaif blr muta 

Parasını e arı e vakit bul· Al h t" • bütM k l kt ı man va fe ının un. azanı aca ır. acil şifalar dileriz. nı:aetleri yUzllodea ciremlfen-TT l ~-~--~~~~~=~~~-~~=======~--=~~====~ le~gWp &~leri bma~n~r. 

'-ki~~··.:~::::::~:; r a imiz bize yeni bir Giresun Ha ık evi ~~~::~~.~r~~~;~~.~~··:::.::~ 
~ tıkandinavya dev1et1:;:; 

1 
es er d h . T e m 5 i 1 k 0 1 u ş e h r i m i z d e :!daı~~nıar yok elenecek kadar 

bnak ve ayrı ayrı a a verıyor Hamili, bôyl11t bir terejdUt 
İatiklil bavr•öı albnda Y. a· Giresun Halkevi Temsil rımıztn bu sahne muvaffa· , -. denlntie yetişmiştir. Talibi ODU 
tlJaa bu milletleri kendine K . Kolu. programı mucibince kiyetlerini sonuna kadar Şark ve Garbıa 88 baynk ••r· 
~ etmektİIJ. . anıtede yüzme havU·ZU deniz kulup pazartesi qünü Rizedenşeh seve seve takip etmi1/erdir. kezlerlude 1aş1tıaışhr. Hlmld, 

Lasen küçük Devletlerı b• rimize gelmiş ve Halkevi Giresunlu kardeşlerimizin lıtanbulda ve T~branda eun 
birer birer yutmakta devam ınası ve Plôj. tesisat. W"lpılacak heyeti taraf1ndan Ka.mboz. m u z i k heyeti de bi- ... ı diıilemı,, Lı:>ndrı, Pariı v.s. 
edea L--• . ıimalde 1 - da karşılanmışlardu. ze haylı zamandan beri Anup1 şeblrlerlode kulatına 

d 
ııra . ~ınerın tevlid Kanitede evkafa ita ~aya i!e atlama kulesi ara· il/tısı muzisiyen olun mütehassir olduğumuz be- çan ıeı1i dolmu~tur. Hamıtt ki· 

e müthif bir yangın tr olup her sene icara verilen sında SO metre uzunluiua· 2! kiıiden ibaret olan te,.; dii zevki serpti ve ruhlu llıe ile el•i ıraaıodı kalmıştır. 

l~d~eceii ihtimali çok kuvve ı yıkanma mahalli bu sene da bir havuz yapılacaktır. sil le.olu Giresun Belediye iki müstesna gece veşattı. I<'ıkat bür rub.u hiçbir kapını 1 

ı Y G u veya kuleolrı euretloe glrma-
• Beden terbiyesi bölıesince apbnlmakta olan 12 ve Halkevi Reisi Bay Eşref iresun ı ıalkevi Temsil mittir. 
Almanya ıizli makıat- isticar edilecektir. Bölıe, kik'ten 8 taneli on ıüne Dizdar riyasetinde. Sabah Kolunun Rize ve Trabzon Hlmid, edebiyatımııa gerek 

lırla ve zaman, zaaıan yap burada bazı spor teıisatı kadar bölıeye teslim edile otelinde Cumhuriyet Halk seyahatı, altnması tasavvur clıf, gerek iç ~akım111daa p r> k 
tı d- k b' k kh o · · · · 1.· · ı k edilmi(i! rancf.ımanın lf'.Ok "0 .... ııer •er .. iııtlr Dı·ın paılan iı barp hamlelerile un vücude getireceii için ev- ce ve ır ayı ane yapı- rartısmm mısa m o ara ee.,kı·n~e,Jı·r. ,. 11

• ... y • ""''i' • ,. • 

1 k · t · h t tt · ·ı · ı d" 1 ' • "' u. mış kıbuauou oe11retle yırtıp 
Yıyı ateıe vermek istiyor. kaftan satın alma hususuna acil tır. Sahilin bir kıımın· ıs 1ra a e /fi mışıer lf, Kafile 11ras1nda meslek- ılmıı, içla çıtlık ıeslne taıe 

Bu hareketin, ıuurun da teıebbüs etmiştir. Beden da ihtiyacı milmküo merte- Eski mebuslat1mızdan taşım~z ··y~ş!I Giresun, ga bir ou ve ıbeok verml:stır. 
fevkinde, çılıın bir ihtiraı terbiyesi bölge baıkanı bu· be kartılayacak bir plij B. Eşref Dizdar ve mesai zetesı sahıbı Nuri 1f '1met Ne yaıık kl bugün Hlınld'i 
oldu&una ve Nazizm siyaıe· lunan ve spor işlerine çok yapılacak ve ıoyunma ma· 11rk11da~lar1, pazartesi günü Çimşit de bulunm<Jktadır. tam manulyle aalamektın •11b· 

tlıaia ıayesizliğini ifade et- alaka Kösteren Valimiz Os- halli için barakalar kuru- Vilayet makammı, Pdrtıyi, Dün misafirlerimiz şere- ~:ıa;.~' .. r~~nkgıt~:~a t:t':{!~:! 
\iiine uzak ve yakın dev~ man Sabri Adal bu yıkan- lacaktır. Belediye ve Hdlkevini, Kı· fine Belediye taraftndan HHh bir ilim ışıtl yoktur. Hlr 
ltuer de ın· anmı•lardır. h ıı· . . t" lAk Halkımızın iıtirahatı irin zılayı ve sair müesseseleri Yeşilyurtta ve bugün de çoklarımıı ooua '"hm hllrmetle 

... ma ma a ının ıs ım a işi 1' ziyaret etmiıler 11e gece Parti tarafından yine Yeşil- Hı7oruı. Fakat dehuı karş1110-
Sovyetlerden yardım bekit.:· üzerinde tetkikler yapmak- yıkanl!la mahallinin tepe k 

1 tetkil eden meyilli toprak Hal evi l emsıl salonunda vurtta öjle yemeği verilmiştir. tlı ciudık bilkealer de çıkma-
)tıa Almanya, nıbayet tima tadır. Gerek icar ve gerek k d eJ k ··yalmz bir kelime., piyesini iki gün gibi kısa bir Zil· mıt deiildir. 
ı._bı"ne ı· 111.tı· rak edemiyece&i · t" 1 ~ k fi b··ı ısmı üz tilece ' müte· h ~ ı -" D H~mid lıakkıodı eaHlı tel-
._.. ... ıs ım a sure ı e o a-e ida . nevv·ı rı·çekler ve aı.asya sa neye "oymuşıarulf. ün manda şehrimizde çok kıy 1 
... b ld Bu cevap · k ı b 1' .. k ,.1 · H lk · Tı klkle1e itıll1acımıı nr. Parti-
._,.,. ını a ı. ' resme geçece o an u yı dikilecek, ıemsiyeler açıla- a şam ua yıne a evı em- metli ve istif ad eli hattralar wiz ooua HerlerI11i yeoid~n 
berıün bir kat daha artaa kanma mahallinde 2500 li- cak ve buraıı hakiki ma- sil salonunda ··Hissei Şayıa,, b1rak'1n muhterem misafir· btlstırııcak diye Oirıoaıiş Vf\ 

Ültiraıla yeni bir yangın raya bir (Deniz kuliip) bi- naıile tam bir park haline yı oynamışlardu. /erimiz buqün Giresuna ıevlomtşlik. ŞimdiJe kadar Yıt· 
lthaıı açan Almanyanın nası yapılacaktır ve teıiıa· getirilecektir. . Giresun Halkevi Temsil müteveccihen şehrimizden Hakkı Tuncay 
llçuruma do&ru sürüklen· t d b""t d Kı I h 'k" d d h 

b
. d h 1 a u çe e mevcuttur. Belediyemiz de Kaniteye 0 u er 1 1 oyun a 11 •· ayrılacaklardJr. "Ark.ısı 2. de,. 

~ekte oldu&uuu ır. a a Yüzücülerin fenni şekil- inen yolu muntazam bir kikaten muvaffak olmuş- -=======::o:ı::::ıı""""=========~--=::.. 
labat elmi111.tir. Amerıkanın d M b"J l . . ıarıdır oOROŞLER Du YUŞLAR " e yuze ı me erı ıçin tombul ıurette yapbracaktır. •· 
d• tim111 iıtilisına karşı - _.._ Sahnede tabiilik. sahne S L d B h 1-lh 1 
İıhar ettiii tiddetli köpür· M hay11tımn ön safta gelen OğU1tSU a a ar om an 
lale hareketi Almanyanın atbuat gardenpartı'"sı' şart/arındandlf. Es•sen Hal· Belediyenin 4 no. lu Oto. yol b>yu askeriyenin dlktirdltH 
bu akibetini 'daha kuvvetli kevleri kurulmazdan önce bQ1Qode1lm. kolumu açık pea- fidanları görO.nce lçlmuea öyl~ 
lalinida tebarüz ettirmiıtir. Atatürk köşkü bahçesinde mevsimin ilk kır eğ· de Glfesunda genç amatör cerenin kenarıaa yealadım. •3t· meınnua oldum ki .. 

Bir sulh masasının ku~ lencesini pek yakında matbuat tertip edecektir. lherm fasıla vermedikleri bu rafıd~~rredek seyredeş So:u::u~ ttu .. ~u Ah~ıo'!:~!~~u n:a:r.~.oı~,~· 
tlllnıa••na roktan raıı olan H 1 1 ay atı bu defa Halkeri ya .ru çı ıyoruz. u o o s 

"' T azır anma arı için Trabıonua ıayın ailelelerine r t it d · 9u şelıre sokandan Allah rHı en gazel eser, ta iOğukııı~·ıı 
~aıyona! ıosyalizm, ıuursuı haber veriyoruz, a-a ısı a ın a gurur ret1cı olıoo ı Atapsrktaa amtukıuya ve başaşağı ta Atapınka knritı r 
c..._urunun kurbanı ol,.cktır. mahiyette inkıŞiJf ettirdık 7 b k 1• ·t k ı k ı BI d •"" • uçu a.uruşa gı me .ıe me yol boyu uıatı sa.. ı ı yazın 

S Romanya bubday /erini görüyoruz. liğlf ve oe 111. Doktor Cemal Turtanın bu yeşii, cölaell, hoş mıozıırıt-

~ 
YENIYOL por 5 mühım roller Guesunun • 

ihracını lllenetti f himmetinden biride şu içinde h yollardan ıeılae gezine gldip 

Demirıpor Kulübü 
Vakfıkebirde Demirspor 

•dile bir spor kulübü açıl· 
ttJı~tır. Beden terbiyesi böl-
9esince bu kulübün federe 
ltJuamelesi yapılmakt11d1r. 

Vakfıkebir Kazamum faal 
9en~Jerini spor işlerinde de 
•ıırnı; qörmelcten dolayı 
~nmnunivet duymıktıy11. 
'6tik iti« Hfttl/ır f/ilıriı, 

Zer bank fut bol takımı 

ilk ekzersisini ! 3-4 - 940 
Cumartesi günü yapmışt/f. 

Bu ça/Jşmada Bankamn 
bütün memurl•n bulunmuş· 
lardlf. Ciddi surette girişi
len bu teşebbüs spor se· 
ver/er aras1nda büyük bir 
alaka uyandırmışdır. 

Müteşebbislerin diqer 
teıekkü/Jeıle hususi maçlar 
y•pmak i'in temasa geçtik· 
lıri hıbtr ılmmifdır. 

Aakar1 16 ( A. A. ) _ . olgdun 9ençblerinbin omuzla- rıtııtça seyranı Klltlğlm otobnı- gelıek ... 
&eaaaya bükQmeti butday ibra· rm il tam iT aşari ile ve tQr.. YokH eşn11 makinesine .hrtık uçar gibi Soğuksuyn 
eatıaı ••••l••t• karar wermiıtir. f11/sasuz bir •urette sona ltlmlı kalaydı, bsllmlz berbat- glriJoruı. Evet şimdiye kıı d ı 
Al•aalaraa biyülc •iktırda 11tı• kadar götürülüyor. Gerek tı ... 150 yi b!tyılacaktım, olsada Erdotdu, yani şehir budurlıı 
almakta bulaadakları •J çiçeti I versem gene lJi, mecburen içindeydik. Şimdi ilk çamı •r 
tıDeleriaia ibraaatıma da meni "ya mz bir kelime,, ve ge-

L-- k "•J• gldecekllm içine sıınkt bir Villa ıntreslndi>n içi• iMAi ararlar aJ.aaaııtır. rek "hissei şayuı., halk11n1z 1 
•• 

& Şimdi E•doğdu meydanlı~ı girer ıcibi ıtrdik.. Ne yazık Jd 
Maarifte 

KaarU Yeklllljl •maml 
•Df ettlıl•rl•dea B•J Oımıa 
SQlefaao H t17m•tJI laemt• 
rlalı Sı~allad'1a Bia1toaıu bir 
ut ıaodeaMrl .. b.ri•lld• b11-
l11amakta ~· Orta aıkteklırt 
ttrUf ı\awa\M&ilw. 

tar111 mdan tehacüm halinde 11• çımlar, 0 "O, 3n yıl onc k; önünden ıecı1or~z .. Trabz•)nun • ~ " 
bir alaka ile karşılanmış en KUHl .,. bnadar yeri alaa aık, koyu, terrntaze ~amlı~ı ı 
Ye 1 • p ı I a n tertibat bu meyciıaa o muhteşem b11 . yerinde kel, bodur, ıeyrek, ih . 
n•ticesi yı"lnlllTCa halk f:!•h 1 tlJar çamlık 0 0H çarpıyol' ... • 11 .... tab.11111 yaptırmayıp da kavak· • 
rin müte•ddit mıatakafarı• ••JİH albl dlı Ye batık fere 811 ka4arıu 4a f0k8r yltJe .. 

• Cevdet 11/rp n• kurulmuı hapır/ör b•ı· lap ettir••• a• lleralnls? ''Ariuı l. • .. 
ı11111t11 Glrtıuntu ltlrdQI•· llf&dl• ıüua flUrk• 

• 



• 

IDoCiouKçA 
Film içind 

Halkevi sinemasındJJ sey
rettiğim bir harb filmindı n. 
bazı sahneleri sülun11m 
nakletmeyi düşünürorum. 

Kuşluk vaktinden evvel 
uyanarak gurubun ~onlarına 
kad r hayat ve haıaket için
de görünen büyük b rçiftlık. 

Tabiatm. kP.ndini. kendi 
üstünde dinleııdiv•n emsal 
srz bir parçası. 

Bur"da. mesut ins /ar; 
başıboş sürüler. gevi~ getı 
ren sağmal/ar. insiyaki bir 
surette çalışıyor dm/eniyor. 
alıyor ve veriyorlar. 

Yıllardır. koca çif t/,k 
hep ayni terane ile toprak
larını ufalayıp bütünlttdi. 
yeşilliklerini sarartıp. taze 
Jedi. 

Sessiz yerlerin aşkı da 
sessiz t'e derunT oluyor: ıa
rıştn delikanlmın komsu 
kızma gönül verişi. geçen 
zam nı m11n11/Bştıflyor. 

Çiflik hayatı, ne güzel, 
na güzel .. Oünler böylece 
geçerken acı bir haber ya
yı/lyor: Harp var. Ve az 
sonra : 

Top se$/eri. kurşun vı· 

zıltılan. tayyare tarrakalan, 
inhidam/ar ve binbir qürül 
tü içinde ölen. yaralanan. 
feryad ve fıgan edenler .. 

Mesut köy delikanfllat1-
nın coşkun şarkilannı din 
leyen ovalar. bakır renkli 
çehrelerin kahkahalarmı 
kusan ırmtıklar kana boyan
mış, davar sürülerinin ya
yıldığı yeşil vadiler de tek 
ot re güzellik kalmamış. 
her taraf barut renginde, 
Barut kokusile son nefesim 
veriyor. 

Beri de gıkJ/an şehirler. 

sönen ocaklar ... ankaz haline 
getirilen medeniyetler ... 

Ve nihayet sükün ... 
• * 

25 yıl evvel. fldemoğul 
l•rının yarat tığı Harbiumumf 
m hşerinden bir sahneyi, 
pude de seyrederken. 

günün hakiki hup 
cebhe/erini ibretle görüyor 
v düşünüyordum. 

ÇULHll 

Çifteçamltğa 
1000 fidan dikildi 
Belediyemizin Çif teçam· 

/ıkla Haziran iptidas1n11 ka 
dar yliptıracağı beş bin lira 
keşifli gazino inşaatı i 5 gün 
sonra münakasaya konul· 
muş olacaktır. Bu m - ,.. 
sebetle muhaf azlJ al ıwı 
alınan Çif feçamlığa bu güne 
kadar 1000 fidan dikılmıştir. 
Belediye Reisimiz M. Mu 
ammer Yarımbıyık, Çifte 
çamlrğrn Haziran iptıdasma 
kadar halkımıza açılmış bu 
lunması için or~ya devam 
eden faaliyeti her gün kont
rol etmektedir. 

Sitadyum işi 
Stadvumun ne derece 

yükseklikte olacağı henüz 
tesbit edilmemiş olduğun-
dan dolayı inşaata başlana 
mamaktadır. 

Haber ;ıldığımua göre 
şehir mütehassısı Umber 
rakmda şehrimize gelecek 
~e Stadyumun bu rakım işi 
Llsmberin gelmesini müfe· 
ki halledilecekrir. 

... -~ 

(YEN/YOL) 

HAM.O GÜNÜNDE 
Kafayla öYUD c: k, gönülle 1anıcağıı, 
Hl\ la'ı ıtıuy<m.ıı, Hamld'i oacağız. 
H~r tarlU badireden ıJnra dik. va nk ol n, 
TOrlr. s o'•tıaııı en beş burcuan bayrak olan, 
8oş göğe llıt iiıyew hıtykırau büyQk. adam; 
Şukıı:ı zincirlerini ilk kıran bllyQk adam; 
Millet, vata ti rln ilk defa blr11 rto 
' J{uh,, denen şeye, biıde, ilk dera la dil vere• 
Ve TUrkç de ilk defa udur getiren dil 

· lasAni .kudretleri, za'ti onglnllğlyJe .. 
Hamid isp Jt etti kt: ç ık yde bıt Jan 'fi.irk, 
Hı:t as ,u.,., k.11drott dU y1:1ya Qa salın Türk, 
Başanr şıirde d isten lıaı ol aJı; 
Kılıvç ııcur.da kansa kirpikte ye ol yı .. 
'fQrkler mobud tanımaz, s r t kdlr ederltr, 
Tebcili b:ık etmiş o verip otuılaıt 11 r .. 
Bu serler, baş ş bit TQrkQ tılrli iaı ..• 
E aalıız Ttırk n'ah eşsiz olacık ıtH 
At t rk'Oa verdiği tarinle, dille, bıılı, 
E er y ratJcıığız rnkılAp aşkı ıılı ! 
Şuusuz devıri "lo kabrııı kurbao ıtd a 
~alrlerıa h ·psiain ııayım bu{tQaO lea ı 
Y r llcı s:ıa'Glın 1'.abrol Uf kur Hları, 
Geldi ıdzi nolamak ve uymak z11aaaları .. 
Sao'at~fir ! ilk devayı bulduıı ıoHuz ıtrnu ı 
Şım l seni tıir millet bu ktıdır latrıaa ... 
Arlık ayd nlıkt sın, yok ui ıan e en gceı .. 
liak nsıalnr saç uzao, göz ç nHl or rtlre, 
G çmd dll ncl gibi köş lerdea glılice 
Her k s kalk ıu ay ğa : Şllir geçlJGr, diye .. 

Hômid'i 
Baştarafı 1 de 

ptl'lııııyan bu işin pek yakında 
bııkıkl'ltleşece~loi Uwlt edlyo· 
ru~. l 18mld'i anlamakla inlik.al 
devrlwlzl debn iyi anlıyacıtıı. 

P rlı lklccl k4tlpllğintlH 

atılm ıııca ıelwlı olan N11tlreıı 

i91 li eseri de bir llahramuına : 
Bil ki Ctlmburuıı kacrl bu dOayatla 
hn Ulyfik fuıdln ka4rlnden siyatl• 
dedirten, 
Tcıhllıil ıntılkll millet iken gayel emel 
Kmrl mıılıaH ınywalıyız earl muhtemel 
•lyeıa ve 
Sen Ttlrk aumııu anıyor ıı bira etil! 
diyen lit\ınlel'e 2öster~c~timlz 
blı;blr saygı fer iz d ~ildir. 

BUyllk Hı\mld, ebedi batıran 
önUnde eğiliyoruı. 

Spor f-lareketleri 
Gt'\)H pızar glloU tutbal 

uhuıad• 'frabıoo ş1 m pıyoau 
ldıunn GQcll ile ldmaa Ocıtı 
araıaoda yapılan ~lr m"ç ıe1rettlk 

• Sahada ep•yce kalabılık bir H· 

yhcl kUU ai vıuciı. Htr iki ta. 
k.ı nerjl ile çuJıştılar. Yen-
mok v Jıt yenllmeoio lı ı:mce 
bUyOk tbımmiyetı yok, yeter 
ki karşılıklı bir aalatma ile, 
c tilı.nence ıpor J•pıhnış olı1ı1u. 
Pusr gQo D wıçta bu ekılk. 
oımamokıa b raber ufak bir 
iki fılıo da olmadı değil . Hir 
tkf ıpı>rcu urt harekette lu 
luodu G~rçl l>u kadarı her yer 
de bulunur. ~'ık.at lllÇ lrnlYa· 
muı daba jyl oJıaaı •ı? 

Oyo11a ıar aa biri (Anlatı· 
lı k•ptaodı) arkadıtluıadaa 
blrilie öfke ile: "Y abıı, 07oa-

ı1acık.1110 çık! ..... ,, Diyardı. 

P k.I ma, u kaaır kalnbölık. 

lfiade rkııdaşıoa böyle bir tıi · 
tıp kabalık: el az mı'! Madem~i 

btyle d aecek.ti, oedea o 011111· 

cıı önceae allDdı 'l Sporcu d•· 
dltia ıot1ı1kkaail ol a.ı11ı bll•ıli .. 

leuı dı9udaa ıeteo ıOzlere 
k•lık uruamılı.. Dışarfılaa dı 

01uaun latlıııı kı~ıracak mtıda . 

hıleler ç..>i: çirkla .. 
Arkıdıflardan biri: ''Ben 

çocut••u rutaoln 7apmam I 
dl7ordu. l9tt bu ıozu ~öylıt
meoaell. O ıao aördDtUw 01u•
culırın hemea tıepai tek.er t•· 
ker u.raelli; takat topl11 çatış . 

y 

Bölge Şild 
Maçları 

14·-i·940 Puar gQ Q ıaat U 
30 da J•pılııo Necmiati - Do· 
tınspor kulUplerl aruıodak.ı 
Şilt ma~ı Necmiatinla O ra kar
tı 2 11111 ile teybine bitmlftlr. 

ikinci meç ı at 16 30 da 
f ıim n GDcll · ldmH Ocağı ara
sı ıd Japılmış mııt beyecanh 
T('! hareketli devam etmiş ve 
İdman oacnoun 1 re karfı !2 
aayısı Ue netlculeamlştlr. 

Bölge serbest güreş 
Birincilikleri 

14·'4-940 Paınr gllall ıaat 

20 de Hıtlkefl ıtneoıaaıoda ya
pılan gUreş mUsab kılarıııdı k.a· 
ıaoanların isimlerl aşısğıda dır. 

56 kilo da Kemal - Kerim 
3 dakikada Kemal Tuşla kaı11 • 
mıJtır. 

61 Kilo da 8 gftreşci çısrpıf· 
mı~\nr ' hoa\a kalaıı Netlim 
11 Turan aruıadaki mQaabıka 
TuraDlll !2 dakika ao ıuıiy dt 
T11tla kıı.ıaamıtlır. 

6ti Kilo da S GUreşcl çıırpış· 
mı~lıır ve fıoııla talan Arır arı· 
sıaıiakı fıoal mllubakaaı ao il · 

aiyede Tuııa Atit kuaamııtır. 
72 kilo da lhsııı - Kemal 1 
dakıka 30 11nl1edı lbıu Tuçlı 
gıllpiel ittir. 

79 Te 87 kllnlar~a Hıdır ile 
Celalıa rakipleri •lmacuııadan 
galip iHlıı e ilwlşlerdlr. 

't 1ı1kında adı geçen 2Dreıci· 
leriınıı Otael DırektörJOtUa 

tayia ed etil ıııır1ı1p merktıiadt 
gıırefecokler H orada kaıaaıa· 
lar E~irattlt Ktrkpınarda TQr. 
kiye Hrbe»t gıtr•~ blrıncilik.l•· 
riae l9tirak edeceklerdir. 

İkinci haf ta şild aaçları 
2t-4-g40 Puar gllnl ıut 

13.30 da 14aaa Gılcll - Nee
naiali H 15.30 da lc&mıo OcıQı 
- l>llt&Dıpor kulrıplerl araaııı. 

da 7apılıcak.tır. 

Açık san imk uın bududıuı ur•i.ları mı o kadar iyi detlldi; uıl ı-----------

Dört yaornd ı.hu.ııo sonsuz kıyoıkları nr, 
YUrO ı Yolunds alnı gibi, açık, yukarı 
Ey duv aflarının b yrıık.t rı aıs 'atkAr 1 

B. K. ÇAÔLAR 

Y ozgatta Z lzele felôket 

buau ttmla etmıli. 

Sshanıa k11ıları çtvril•l9, 
ba İJİ. Şiadillk •tr de tahta 
tribUa 7apa llıck .. 

Pazar ıktımı bölgeni• gll
~reıcllerlal de HJreltik. Bir kaf 
ıeaç başarı Köıterdi, aeaauıı 

olduk. OUreı biılm her Jtrde 

yaıQallıl •tart•• ailll aporu · 
muı. Pazar ıkıa•ı ıördDtQ•Qı 
tlımaalar Traiıoaua bu kohla 
aa yokfül kıl•ı1acıf1D1 ıöı

terdi. 
Sporcularımın CH4H la· 

ıarılır dil eriz .. 
Hakkı Tuncay 

K rsta Seylap f Jaketi .... 
Ankara 14 ( A.A. ) -

Yozgatto.ki diinİci ıiddetli 
~elzele goıg d il gt.ti mül 
hakatında bir çok ıelô.ketle· 
re ıebep o 1muştur. M den 
lcaznımı bağlı pezık ntJhigc 
me1'ct!zile bu nahiyenin de· 
tl.eakıllı, karama.ğara, /can 

onheı lcöıJı j;, ç•k ı•l1r 

gı/cı/ ıı iıeJe İltHll~• ~Ofi•t 
olma ııtcr . 

Soğuksuda Bahar il hamlan 

Kars ça*ı ı ·ımıı tıe 
le. fit• dt1 J41tıüztlı11 /•de 
efJ e1e d · Jckdn ıal•r altııula 

lcalmı#ır. Buttl• rJa11 011 ilci 
berl ·, karapinar. karac lar eo te11uıme11 we eniıı ••ti• 
köylerinin evleri te amın kısme1t. !Jı/kıl1r1ııtır. Dalc.lc•n· 
qıkılmış 'Oe hu köyler 6irer /ardan 150 ıi teRtamın di
har be haline gelmi#ir. ğerleride lc111J1en sıı ttltıntltı 
Dede lakilede on altı gttıın 
da bir kızla sekiz yaşında 
bir çocuk k rama;aratla t1e 

dır i11ıcr11ta s Jİat gole.tar. 
MadJi zarıır tesbit ıtlilmılc 

kıcıl köyünde birer çocuk tedir. Ke~• Jiiır ı•lar le.ar· 
sın içindı bulunan lr.erad~ 

r~gitle toşınıuı. töl ıeni
dolmuı ıiıo11rJalci eo "' Jik 

kanlardan üçii temo1J1111 fll 

enkaz altında kalaralc öl· 
müş flt! on11 'tı kiıi de yara
lanmıştır. Bunlardan ajır 
yaralılar Hastahage kaldı
rılmış ııe ha/if yaralılar 
mahallinde teda'Ui edilmiş· 
/erdir. Bunlardan b şk'I da 

on ilciıi lcıımen yılcılmıı vı 
13 '" t1e düklcdn dtll ırı al-
tında lc•lmıştır. 

BİRKAÇ SATIRLA 

llaıtarafa birde 

O gOıeli çaalıklarıa bir ç&· 
tunun 7eriae tarlalar, rıadık
lıklar kaim ohıtu iaıaada acı 

duualnr uyaa ırmakta .. 

Ey rldt eakl Soğıık.ıu 1 011un 
ae ıerıh, ne alemli, •• tllrll 
aayat H hayatiyeti vardı. KQ · 
me knuıt, obek obek korular, 
~\:ımJar, tertc lı baj'lar, bıb9e· 

ltr arasıod~. içlerladt Trabıo
nua b r sıoır balkı ııeıer, dola. 
şır, e~leair ve soğukıulular 

ad r onlarda lıtifada edebilirler 
dl. BUtUn bu 6lllıellikler oiındikl 

glbl demir telleri, dınarlar, 
tattanlarla ö•QlmQş, lohiaara 
n biaar ıılhaa alınmam19tı .. 
Eıldden btr çamhtı. h e r 
koruyu blrbiriot b at 1 11 a n 
k a b eeııiş, ktb patika 
7ollar Tardı .. Çamlıklar, korulu 
ber puar. cııma gQnlerl bin bir 
reok ve kıy.rette losanlarlı 

,-
oktora, Eczaneye telefon 

1 . 
• • • 

Sai devri geçeli çok oldu,: makine: 
devrinde yaşıyoruz • 

- Git bak, doktor yerinde mi? 
- Git bak, eczahanede şu iliç 

var mı? 
Dünyanın bir ucundan bir ucuna 

aniyesi saniyesine konuşulduğu bir za . 

manda, hastalık gibi acil, hayati me. 
ıeleler karşısında saatler israf etmek 
doiru mudur? 

Zannediyoruz ki, telefon iti ihtiyari 
de değildir. Değildir ama, görüyoruz ki, 
ec:ıahanelerimiz de, çok doktorlarımız 

da yine bir telefona malik değildir! -i 

kı1aaşı r, cmldaşırdı... Şiadi 

umu 1 yullardaa CfÇllerek 
ıo~ukıupıa köşklerine, çamlık· 

ları11 uııklaa bai.ılmak.tı. her 
çıllllıtır, köık.Ua aabipleriae 
lmrtnml kt n &•JI i lıir fey 
7ıpılamıyur ... 

çm~ çamlıktaa gtçerkea 
böyle dUşUoOyordum .. 

Trabzoouo meşhur ve meış. 
bur olduğu kadar ftrıtll ~itte 
çamlıtıaus bu2Uols.Q hali banı: 
ına "örma~. deDdebe, daratı 
eliodıı::o f itmlt bir khnıeaia 
haliniandır17or ııtlbl geldi .. Tıpkı 
SakıODJB kırıliçeıl aibl, tıpkı 
Habef iınp 1ratoru itbi, tıpkı 
buina wemlek.etltrl iıtillya 
uırayan kırallar. preaıltrla 
ldDart dUşüşieıi elbl çifte çam· 
hiın da llall 6Jle • 

Sofuk.suda tıadık.lık yetıı· 

tirmek dımek. çımıık.ları yok 
etmek demek.. Yani Sotuk.ıu· 
yu 11ta yeı 1 olmak.tan çıkarıp 
kıııaao kaynaıı yapmak de
mek .. Sotuıuı.ı çlftllk detU, 
sayrlJedir .. HOyle k.abul etmek 
lAıım •. Şayet 9ittllk tit1e kabul 
ediUrH Sotukıu on Hne, Jlrml 
seD• iiO&ır• tıoi ıırtıarıoı aadı· 

cai.tır •. 
SJtukııu eıbas '8 htmde 

madaiyatçı, tQccar ıiaaiyetlt 

etbas eline aeçmemtllJdl., 
Artık. ieçmlş Olunca yapacak 
yeaaae lş: Sotuluuyun ·ıo, 30 
yıl Oncek.1 k.OJ, bıığ ve babçı 
1ollarıuı açtırmak, e11klii ıtbi 
ıetılrllye ııaımek ve Bll&ukıu7ua 
kOaıaad.• ıo'k " ufa ılımlı. 

,, Ni&•D ,,, 
__ ırvp - · 

Boıtepe yolunda 
Aile lıeyatına ıiri1tc• A•r 

Jılrlii mcıelgi tenıim ctmelc "' 
sılıh i cıuk fi• eflcnce •••tlaruıı 

srraga:lc.oJma/c le.bil oluyor. s.,a,. 
tÜ batsıcl lcaldıjt.,ıs Stımıinl•rın 
içi1tie o/sdıt!ı kim bilir n••ıl 6ir 
lırtibat aiıleır "' n• tıırıd i.tilc•
md ittihiır edilirdi, uatlar il•r· 
ler, Jalıalı lco11 uımaltırın •rkaır 

gelmez, t"Cetıin /cesi/ lctırerelıfı 
çölc•r, elektrik leshatınıııt •sanc
maJı;ı o ••mtlerJe çır• ıııfı ••· 
ya çoba ... •teşinr :oalcar, O.c•" 
•ayıklar oe hayııller ıaptır, tclc
rar canlanır, çag biıF1/11/cl•rını11 

miti• yıpratıcı mrıltt••İJ1al11u 6ir 
ltamleıle 6oşolttılctart ıorır• çı· 

men ü:ırintle ulci ıcset• lc4lıt 
larına serili /curu aı:rlcları lr.i~rll 

çalısının ac11.'lla alır, çek•r F•ldı 
tirlr v• ı•balılc,in çıl '< yurn•rte 
J• Jönncı1ş 6aıımı•r 1aatlere• 
ıastıkl•n alamasiılc. Bir baslart 
ııcı old•iu gibi hu Jeorln bf, Je 
ıonu oar. Bı,. $imtll o 1411 
/.,i tahassürle h•tırlamaılıfımı 

israrla iddia eftcceii,,., •ieceil•ı 
amma nihoyt!t C. Ş. o• .. ,.r• 
8. inanmıgrıcaklar 1 

8.zttpt golu, pa:tır tdrt.lıri 
tucha olma/eten kart11lugor. Trd 
zonan gaılcı1ldı;ı bu e11 ı•Hl 

daj go/u,.u tınha rörmelc """"' 
için o kadar hdzinlii wı i:ıüntf 
/f bir hodiuJir ki .. A~ı.lc laafJta 
/arda şehir halkının h• ı•U111t 
b6r hayet tti11lcmclc, ainılcıllilc. 

Jwgmak için Beılepı dc;uıa I' 
zı ionusa güriiıüı gap1'1aları 
iınc• çok ta~ıın 6ir ihtiıaF it• 
/inde hisstdilmtkt•tlir. Fakat 
her nede11s- Boılep• ııJnlliti o• 
nıf hıylcdijl ltayat dereccıinrle 

rojbd ıörtmıtll. Bunun ubıplcrl, 
6ahscttijimiz ıihriyetinin adrjına 
•lfedilun•~. Bası iılcriı eldaf• 
ıiii Bo:ıtepcl't.i11 Jı h lc.ac•r ta 
6ii hrlsaüıt• raımın aaetd ,,.,, 
rulc bir haldı Jcalm.sı bir talcım 
'"'"i'lertlın ileri ıılivor. Bozulc. 
ol•n yol•, belki spor lcoş•ları içi• 
m•rtİ tııkil etmu. Tıp•ı• çılcmalc 
için kııa muaf ege rejmen ıoförc 
2-2 5 Jira ~rmılc laıım. B•n 
dan ha,Jc.a bu gakı11 gaglada 
- · 111 ontla hajif bir zelzele el 
tla. nı ıapaltm, lc.aJır "'!J" 
o olaeok, ga:ııgıı Jet1am - nı 
61r ıand11oiç vı hatta 6ir 
bardak su verecek büf• aar .. 
Bodtptg• ıahip olan talihli Trd 
.ıoP1un 6rı şart altındaki talihıia 

lizi .:un bir dert mto:ıuud•r 

eeue/cim. 

Yıni ttlinlcri teeıssı'1ı ıtmı 
merala, lhticap derecesini• d•c 
ret verİ!JOf I h•11lar tlaha dıaJe 
i•linliklcrini renkli ıandrklanle 
istif etlen namutl•r olacalc I 

Bo&tıptnin eteklırira•• lcır • 
sofrası lcara1t aileler ıörüıoras. 
Bozı larrnuı ganlarınJa,. ı•çer Jc.,., 
güzlerinJ• bu tüzel Jajut u/alc 
lara hô.kim tepesin• otobdıle çılc. 
mak oe oraJa /ıer Jiirli iıtir•lıat 
imkdnlarını bulm•k :ıamerunın 

ti.ana ne kadıır uıayacatı i.tif /ıa,,.ı 
,., okuıoraz l 

Mentlekr.t lta.ta,.esinin t.iga 
rctçilırtlın ırkılo1t ltraı•ıc 6ala 
çeıiradı mü/tef it Baı heMşire ilı 
geni ha,tanı inşaatı ıherintle 

ıör açtık. 

Haoa hcfif •• ıagrl ıa1'it 
bir ıisle garı •çık, garı lc•palı, 
fakat buna rajmtn çemınlilclıre 
oı a;aç altlarına uagan gollar 
Ja şenlik oar. 

SEYYlfH 

rl yapııaak, ıoğuk .. yu tealea· 
dirmek lmktoını ver•tk •• 
iyi, nt ba7arlı bir himmet 
olurdu ... 

CEVDET lf lif P 
- SOAU nr -

Blr okuyuıuma : 
Çifleçamlık gaılnosu, yeal diki· 

len çamlara dair, tabirde yapılacak 
helalar, koy yolları, lıledlye itleri 
m•htellf ••erler lıaldıuıda yuautım. 

Operatör B. Abdal/aha : 
~--~---~-----------lo l n k. benlzll, ıııka, cıllı kuımı 
EJ1Jı:trik tedavlıiyl• gilrbtble,uren 
Wmmet n hııakalınıu \alı:41r ed.er, 
ılıe açıkca •hıllt~ n Jl'krularııu 

arzederim1 
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( YWıYOL) , 
KöyOtüJO~IFÜmÖ~ Ü~alfil aaa 

HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 
-

Köylü Kardeşlerimiz 
Ağaç Sevgisi 

Sevrili kaad"ılerimiz , f orma•lara ne kadar kıymet verdiğini anlatır, 
A~açlar topratı1a süsü, ve iasanların fayda kay- ,bunu hepimiz takdir ederek ağaçlarımızı kormalıyız. 

lllklanDdan biridir. Eğer tepeler, dağlar, ~ayırlar Köşede bucakta hala ağacın ktymetini anlaya
:t•çıız olurıa bu yerlerin hiç bir güzelJiğı yek- mayaalar bulunduğunu kimse inkar edemez. Böy 
Ur. Kel kel görlnQrler. lelerine hepimiz göz kulak _olalım ve ağaçları-

Ağaçların toplu bulundukları yerlere koru mız Cstüne kanat grrelim. Ünümüze g len ağa
~t orınaa denildiğini bilirsiaiz. Ormanl~r. ~ir cın kesilmesine ne kendimizin elimiz varsın. ne 
~•trıleketin başlıca gelir kaynak!arıa~aa bırıdır. de başkasına göz yumalım. Ağaçlar kesil z 
. l~ltr ormaalarından elde ettıklerı keresteler değil, fakat bir uıul altınsa kesilir. işte bu 
de geçiaen bir millettir, denilebilir. dikkat etmek lazımdır. Bunu da orman memur-

Oraaalar : larından ö~reneceğiz. Buralarda ağaç çoktur Fa-
l .. Eşsiz bir gOzellik olurlar.. d kat unutmayalım ki baltaya hiç bir şey dayan-

\' 2 - Bulutları çekerler, yağ~ur yağ ırırlar.. ıraz . Birçok yerlerde evlerin damlarını !1ğ çtan 
I •~tnurun faydasını anlatmaya lu~um yok; •t.a- yapıyoruz. Buaa hartama adı veriliyor. Ôğrendi
ı:ru~ız. "gök ağlamayınca yer gulmez,, demıı- ğimize göre bu işi yaparken kullanılan ağaçlar 
tdır. f I en ~örpe fidanlardır. 15 - 16 yaşında bıyıkları 

3 O l ,, ur sularının aı asını tu- . . l k l t l · rman ar ya5m l yenı terlemeye başlayan bır gence nası ıyı a-
lt lr il · .. ·· ü alır ar 
A • •• erın onun · ld d'I' k" k t mazsa ağaç fidanlarına da kıyılamaz. ., .. O l d k reste e e e ı ır ı eres e 

ib r•a• ar an e. . d L ll l Ağaçlarımızı, ormanlarımızı koruyalım ve 
"''•nlı h her ışın e ILU anı ır. rıa emen 1 yenilerini uıretelim 

dQ 5 .. Ayrıca meyveli ağaç arın meyvesinden Size ağaç kes~~nin kötülüğünü anlatan bir 
.. Ya kadar fayalanırız. 

. Bu böliede başta fındık olmak üzre elma, manzume sunuyorum : 

tır•ı, ar•ut, incir. limon, p~rt~kal~ ma~daliaa 
v, başka ağaçlar her yıl getırdıklerı gelırle yU-
lQ"11zQ ğüldOrürler. K~ndi yedi;i~iz. de caba. 

lıte bunun içindir kı ağaçlara buyük ehem· 
llai"et l" · Ağaçları da kendi•iz gibi 
~ J verme ıyız .. 
iter vataa•aı ıaymalıyız. Onları g?zümüz gibi 
~Otuınaliyız. yurdum uzun b ı l h a ı s a 
t:ırt, yerleri boz kırdır. ağaç yo'<.tur. Halbuki 
•sırlarca önce buralarının ağaçlık olduğunu ta
tihte1a öğreaiyoruz. Sanraları her şeyimizi oldu
ilı ribi ağaçlarımızı, ormanlarımızı da bakma
~ ... l. yalnız bakmamışız değil, ayni zamanda 
b,tlp etmişiz. Bu 1azden orta Anadolu dağları 
~olunmuş tavuğa dönmOf.. . 

Sa.kın kesme 
Eg hemşıri I sakın lceJmr, gas a;aca balta ournn el unmar, 
Na, kütükler /.. N'ce gıldır, h;ç birine kervan gelmez, kuş konmaz 
Bıınlart kt11, o b•ltanln bu çı1rümı"iş ağaçları yert1 ıer. 
Bak, ıizin kög şu yem yeşil koruluğun gölgesinde ne güre/! .. 
Gönülleri açmtıdatbr, yaprakların arasından esen ytl. 
Yazık, günah olmaz mı ki, çıplak krılsın, bu zümrüt yurd, bu 

şirin yer ? 
H,.m dünyada en iidnci borç J,,;iJ mi her lculıı 
Bir tohumu fidert gapmak, fitianı da bir Ormsn ? .• 
Eğer böyle olmasayclı, ne kaltrdı oğula : 
''Mirasımı arttır,. diy• öğüt oeren atadan? ... 

Sakın lceıme, her dolı•tl•n bir güv I ku$ fes fJersin; 
Sakın kum•, gölgcsintie yorgun çif tri dinlensin; 
Salcın kermt11 ırı seuimli köge kartal, kol gersin; 
Sakın kesme, aıiı vaton günden ıüne ~en/ensin I .• 

r: 
Ar1 beslemek ·ı ôrlı bir işti 

Arı b lemek he karlı, he de eğleaceli 
bir iştir. İşi azdır, külfetli değildir, masrafı ... 
hiçtir. Herkes bahç sinin bir tarafında bir iki 
kovan arı besleyebilir. Z hmetsizdir, hatta bu
n unla kadınlar d h iyi meşgul ol bilir. Hiç ol
m z.sa evinin ihtiyacı olan b lı ve balmumuou 
çıkarmış olur, fazlasını da satar. 

İyi idare olun n, iyi b kılan bir kovandan 
senede otuz okka b l 1 ak işte bile değildir. 
Bu. az bir nimet midir ? . 

Bir köylü için arı besi em nia fay dası yalnız 
bu değildir. Arıların eo bayük hizmeti ağaçlara 
f azl mey va verdirmektir . Çünk rılar bal top
lamak içın çiçekten çiç ğe konarlar ve aldıkları 
tozları çiçeklere yayarlar. Bu suretle erkek dişi 
çiçeklerin şılanmasına y rdı ederi r. Herkes 
bilir ki bir meyva, dişi ile orkek çiçeğin aşılan
masile meydana gelir. Dişisi aşılanmıyan her çi· 
çek kabil d ğil meyva vermez, meyva tutmaz. 
Mutlaka onu rkek çiçeği şılaması lazımdır. 
Ağaçlard hem dişi h m de erkek çiçek vardır. 
Esen rüzgalar, böcekler erkek çiçeğin toıunu 
dişısinin üz rine düşürür ve bu sur tle çiçekler 
aşılanmış olur. Bu vazif yi arılar daha iyi yapar 
J..>em kki rılar ağaçlara fazla meyva verdirmek 
için d faydalı i ış . 

Arı besi mek için kullanacağınız kovanlar 
kütük oJ malı, bunların bir çok zararları var
dır . Biz yıne bu gaz temizde o zararları başka 
defa yazmış ve bır r birer saymıştık. En iyisi 
yeni usulde kovanlar ktıllanmaktır . Bu kovanlar 
bahalı değildir . Sadece tahtadan yapıldıkları 
ıçin örnegı gören her köylü onu kendi de ya
pabihr. Ya çam veya ihlamur ğacınd~n yapı-
labilec k ola bu kovanl rın örneğini, bir eşini 
gör ek kabildir . Merak edip etraftan sorarsa
nız mutJaka o cıvarda bY kov nlardaa kullaaan 
h vesli çiftçiler bu1abilec kiiniz. Çünkü böyle 
mer klı ve ışgilzar, becerikli çiftçılerimiz yok 
d ğildir. Şayet bulamazsa ız, örn ğini görmek 
içıo Ziraat d iresino mürac at edebilirsiniz. 

Ticaret etmek veya eğlene li bir iş görmek liakometimiz son zamanlarda bır erman ka
~lıı.u kabul etti, hepiniz bilirsiniz. Bu, hokumetin 

~rsa satış Artırması 
Kıymeti M.temi1teh 

llôn 

Mehmed Emin Yurdakul 
H. T. 

aiıbıUd• pe7 nya 1111.llt 81r Baka.ımı 
teai&&t mektuba tevd.l edU9'Mlrtlr (12') 

. makıadite arıcılığa heves edenler olmuştur. Bun
lar evvela bazı zorluklar rasladıklarından he
vesleri kırılmış ve bu işten hemen vaz geçiver
mişlerdir. P I· !pot.ek ıalaibl aluakhlarla •ııu 

aıar lcrı memulutuadıa: allkıiar!arıa ve irlUak .ıı.aıcıu uıılp k_ Ciıui Ma•lı; Jl6saluııı M" L. _ L. K. 
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Vilayet Daimi Encümeoiııden: 
~ Y•lcarula cin• •• 11ti/dtırilı lr.ıımstl•ri 11-.ııll 6a/a. 
~ Ha•rııl mahaıtbınin t116ağh•11• malı•ll1111mt *••ıun 
,. "'••lciirulelci •rsalorının malkiyeti ıatlıi• ~ılcarıl
ıJ'fır. 1-.5-910 tarihine çat:.ıı ıarı111r1lnı ıü11i ıaııt 
'1."! eiltigıt ma/ca,,aıntla ıo,Lanacalc •lan "•i111l •neli· 

fe il11ılılıri g•pılaoalıtır, 
~. lıte/cli/ıTin mavalclcat tımin11tlarile ı11ciimsne m•r11-
~ı. 1 - 4 

-= --==ı 

1 ç ki İçme 
ALKOL ün fenalıiı saymakla tükenmez. Tl

~tbaue ve hapiıhaneler bunun en ~zel miıalidir. 
'Ull için içki içme l 

Çocuk Eairgeme Kurumu Genel Merkeı.i 

Pazardı TOccardaıa Cımll ıerıaua ıayriuıı:nkul tızerladıki llakia 
rıaı .luuıı.ııile fa.ıs v-ı mlllrala dair 

Baltayı eııavri tediye 2•0 lira el&A i4lc1ialuını işbu uın tarillladcn 
61 knruş lermeje borçlu Paıar UıUbarea ylrmı gnn içınd• uralu 
da teni Hakin Kalyoncunua alıbUeleriJe bırllkte mewnriyeUml 

l•bQ borcundan dOllJI fll&rit M bild.lraelerı icap edôr. akıl hal 
v el• hakları tapu ıucılile aabıt olma 

kOJI l~eriıiode tapunao Mayıs dı)rça •ht bedell.ıı.in paylaıaıasıncWı 
934 tarttı ve 41 oumaraaıoda ilarıt katırlar. 
•amiaa kayıtlı canibi JtmiJıl ' 00.lerile ırUnde a artıroıaya 

ifiiıak edenler artırma tartnamulnl 
m11lumrılı otlu Hatıt ,. hiı okamoı n Ulumlu JllaJdJllat almıı 
ıedarı yesari GiltllUŞ rılı OQ"lU ... ltuları temamell kabul etmlt 
cebbHi tnlk.iım arkası GQmQf ad n ihUbat oJunnrlar. 

rılı oğlu 11• mihdut n tamı li 'fayill ed.llen umanda ıa1rt 
mıaa 700 lira kıyaet taktir aeııkal Gç clefa batırdık••• •Hra 

•• c;ok arlıraaa ihale eclllir a.ıı.cak 
olıuaıa ılt katladı harap bir arbraıa bed.ell aab.amu luJ••tin 
oda Dıt katında Oç oda blr mut yhde 1•lnıi1 befhu balau nya 
bık ve bir hılı7i maştemil bir aatıt iıteyealll alauiıııa rııc:baai •lan 

&iiu alacalı:JıJar bulunup ti.bedel 
bab hınesloin açık artırma llı bunların 0 &•Jri :aenkııl u. temin 
11tılaıık parayı oevrılm•lia• edilmit alaaJl&J'lllJll •OGJ11uwulaıı 
karar Terlimlı Ti aatıt i11DQ fulaya çıkmaua •• çok artıranıu 
olarıktı 11-~-940 cumartesi t.aakhtldO. bakı ka.J.aU. here arbrma oıı 

bet Gtlıa daha t .. ı.d.lt n on beŞ!nci 
ıaat 11 hyiıı edilmlıtır. 1ıını ayal ıaata 

1 - lflt• 1•1rım .. alb artırnıa yapılaeak utırmau_ bed.eU 1&'1f ateye 
Şartaameli ll·(·NO tarUaladeıı ıu ııiJl alacaıiıu rCl9laaı olu dlter 
bar.. 227 X•. Ue Pasar lua alaealtblarıa o ıayrl meu.kal ile temın 
daireelnlA •ıı&JJ•• D.llaarUlada e'1ha.lt alacakları mecma-clan fula 
kerlı:..t.D ıtreatUaett Joia açıktır ya oduna.k IUW•, en çok artll'u.a 
lllnda 7uıiı olularUJı fada Jll&ll Uıa.l• ecll.Ur. 84yl• bir bedel elet. 
mat alaak lıto181ller, iflt• tulna e4Um.-. lllale yapılma&. n taht 
me1• •• 9&0·~~7 &0t7a Hıuruüo taıebl 411111. 
memuriyeUmile ıaurua.at etmelidir. ı Gqri •..Ol kud.1111M IJuıle 

ı. A?tırJD•J• lttlrlk içi.il ru&arıık l •laau ldıaae derhal •• ,. ndla 
llllk lnJ .. ta ,W. ~ atiJf\ i~lk i"'&il t• ... IMk 

Fakat her işte olduğu gibi arıcılıkta da en 
esaslı mes'ele işe y vaş y vaş başlamak ve işi 
kavradıkça il rig tirm k yolunu bilmektir. Onun 
için herhalde bir iki k<Jvanl işe başlamalı ve 
orad n alınacak t crübeye göre kov nların mik
tarını çoğ ltmalıdır . İıe azdan b şl&mak şartile 
muvaffak olmamak imkansızdır. Yapanlar, mu
vaffak olanlar nasıl yapıyor, asıl oluyor?. Ga. · 
zetemiz bu kılavuzluğu da yapacaktır . 

Askerlik Şubesi Baş anhğından : 
Şubemizde kayıtlı malül ve şehit yetımlerini11 9./0 

yıll beyiye ikramiye yoklamalarını yaptırmak için ma/üı
lerin rapor, Resmi senet ve ikramiye cüzdanlarile, şehıt 

yetimlerinin de nuf us ve ikramiye cüzdan/arife birlikde 
30 Nisan 940 gününe kadar her gün şubemize mürace • 
atları ilan olunur. 
karan feeholuaarak kcndaidan avvel6D. lar ayrıca hüme hacet kalmanıtı•ı 

ytlkH.k kklitte bıılanan kimH arzetmıe m•m1lflyoUmizee alıcıclaa tahall eiluoa 
olduju be•ellıa almağa razı olmaz Ve)"c madde (188) 

bulıuımaua hemon oa gıtn müddot 
le artırmaya çıkanbp en QOk arhrana 

lbal• eclllir. W lh&le araınnc1alci fnrk 
ve i&çea ftlııler içi.aite 7l•INf a.a 
.... .ı...u Wa •• 4Uier .... 

Gayrimenkuller yakarcla gO&terilcD 

ıı .5.tuO iarilalnd• Pazar l cra 
mooıurJakll oclaııncla ifbll 11.la ve 

,..Lartıen arhrın:ı prla.m...ı •alreeiud• 
eaW...,, UlD. Q!ıav • 
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Bel diye Encüm ninden : --------- ; 

7 _ Çift,. çamlıkd q ptırıl cnk 4562 lira 65 kuruş g.: M ht b d F d k T S t ~ı 
h<J•li keşifli u.in ko I• hi• lf ·rno. B,fe. Kahveocoğı ~=~ ısır İ iyac n U sene e ın 1 arım a iŞ :_:=_,~ 
le üç hala (}e üurirıde kodc luk u balkon i"'ŞMıtı on btş ~ 
,ün müddetle açı.'c cks , n ğe ko ılmuştur. -:ı K t· · B · ı · ..., · t · d · rl 

2 - Eksiltme 27-4 :-140 Cumarteçi JJünıi saat 70 ~~ QQpera 1 eri lr IQI emın e ıyor. !~ 
d• Belediye encümeni de icr;ı kılınacc.ktır. ml• fi M d b 1 kf d -~ 

3 - Mnva~~Gt ftm'ıct 342 110 20 ku uştur. -~p k yakında Satış coperoti eri ısır ağıtmağa aş ıyaco ar ır.~ 
-1 _ Eksiltmeğe g'rehi m k iç n bu g bi ışlerde P.h- - h ld J b 1 k k -~ 

ligttli bulunduğunu dir Nı /la mı dtirıüg ınrlen rr.usaddok fi!§§--~.~ yeni sene için ~u taç. o uğun mısın o o i me için es i ~-1 
hir vesilca ile ticaret odasına kayitli olduğan{i. dair oy · ~- h b b j k 1 
rıca bir oesilca ibrazı mtchurid.ir. ~~-~,.. ese ını ıran ev~e ~patma ısın :_~:'ı 

j - Yukarda y zı/ı şart arı haiz isteklilerin 27-4 - ~ ~ ... 
-940 cumartesi günii saat 10 da. Belediye encümenine (@A ~~ G;c;:;;t' ~ı 
maracaatları. 1-4 ~~ ta · • • • ' [@) 

Tortum Hü Um t onağının i. 1 e Ş lrlCl$1 • • • ts 
inşaa eksiltm -Sİ ~~ Sulfat Damonyaklı Gübre, Fındık ağacının çok sevdiği gıdadır. §1 

DEFTERDARLIKTAN : --~ Bahçene bu gübreden atarsan daha çok Fındık alırsın. f~ 
9997 lira 30 kurı ş 1uk Tortum hüldı wet kon .. ğının ·~ Gübreyi ihtiyacın nisbetinde Satış Kooperatifinden temin edebilirsin. J.I 

ilcma.li inşa tı eksilt •ye ko ulmuştur. g
0 

A b d k · l A ld k · •ı İlıale 3(1-4-940 t rılıind Erzuşum Defterdarlığında ~ Alacağın gü renin parasını önümüz e ı ey u a verece sın, , 

ya,ılacaktır. Ta_li'! o. nların ih le ~ü~ünı~en 8 ~ün ev· =.4 vakit Kayıp Etme . ~-
:;:,::.·a~==is9:1::Y•'.1it n G~~::ı: :.~~:dd ~:.:.,:~~ro ~7:~ ~bil ''"'l"""'' ır:::~: "~"'"ı"''"'"': ":"""' ":'""' "'"'~ """'""""""' .,_. ""'" ,"•nıW"'""'" i~iiimıiiimıii iiı&ıımı 
•lıınur 7-4 

Lôğım tesisatı eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

Gazi cadd.!dnde iz~ t7 güntşe nazır iiç oda bir 1 - Aslceri kışla cfoarında qaptırılocak (607) lira 
mııtbalc t1e taş'ık'Oe fllu eh hç yi h vi mu.,..t zam bir ev (70) lcuru~ bedeli keş;fii lôğ m tesisatı için şartnamrsi 
H:~lıktır _Tal~p o 1anların ~ yJ. n babk paz., rı caddl'sinde l müci6inc• ( 1500) adet dökme taş ile lağım kapağı ilız ırı 
lca~ıtçı Huseyın Cafer mur c ot/ rı • 8- 8 vt mahallitne na/eli ameligtsi (17) gün müddetle oçık 

•ı 1 • • 1 eksiltmeye konulmuştar. 
nş a e Si 1 1 2 - Eksiltme 26 Nisan-~40 cuma tünü s ~•t 15 

ı E S · OD de icra edilecektir. 
T CARET v ANAYI ASINDAN 3 - Muoakkat teminat bedeli (45) lira (.t:8) kuruşlar. 

1393 lira J5 kuruş maktü bede le Tra1'zoıd-1 Moloz 4 - lıtekiileriıı ehliuet vesika ve teminat mo.kbuzla-
mevk.i,·nde yeni irş'l edıl n Borsa bın<'sının i"ras izolos rile birliktt yukarıda gösterilen gün ve saata t!ncürnene 
gonu ve lcanalizasigon inşaatı açık usulle eks itmeye ko- müracaatları 2 - .f 
n•lmuştur. 

Eksiltme 27 Nis n 940 Cam rt<si 'gıinii saat 10 da 
Trabzon Tıcaret fJP .San yı Od sı binasında toplcınacak 
komsiyon lıuıarunda fi pı acalcdır. 

TaUplnin eksi tm l/e iştirakleri için !Of lira 50 
kuruşluk teminatı 940 qılı ti< ret odasındı kogitli 
olduklarına d fr 'V ka i e bu işi qap~bilecefc 1,.rine dair 
resmi makamlardan alınn ş ehliyet vesikasi ibraz etme
leri ıaı tdır. 

istekliler evrakı keşfıgegi Tıcarct od ısında görüp 
okuyabilirler. 

Eksiltmeye işli k d c k. rr ~ uk rdıı sö lenen gün 
fit! saatda koPfl•s or.rı m r c atları ilôn o ur. ur. !J-3 

. 
llôn Uôn 

Vilayet idare heyetinden: Vilayet idare heyetinden: 
MuhittiD mahal "Si deo A ı Y ıı· J k od•r Paşa mahallesinden 

zıcı o!lu Rüstemin m ıi rn iiıc aa· 1 am oğlu H ,fız Ah.ııedın milli 
tış bedelinden olan 3399 li 11 37 emlak sat•ş b d.,lıoden haı.ineye 
kuruş borcundan dolayı mezkO ol n 2065 lira borcu için U.:unso 

• aaballe.le vaki ve birkQi der cede k dJ . d k"" d-klt" a c aın e aın maa u an 
hazineye ipotekli olaı:ı bir hap ha. 
neye birİDCi 21 ıünlük artırmada 
talip zuhur etmedigindrn bu lterre 
ilin tarihinden itıbaren 10 gün 
•üddetle ikinci artırm'lya çıkarıl 

mı~ olduğuadao l !iplerin Vil"yrt 
İdare Hey' etine mÜr5caat t: y 
leri ilin olunur. 1 '1. 

bir bap hane ve bir arseye birin· 
ci artırmııda talip zuhur etmedi. 

ğindeo bu kerre ilin tılribioden 

iti:,arrn ikinci 70 gün müddetle 
artıraıııyıı çıkarıldığından taliplerin 
'ılivet ldare Heyetine müracaat 

eylemeleri iliia olu~ur. 1-'.l 

Köprü tamirat eksiltme i 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - Rize sahil yolu üterindeki Eyidere - kü 
çük dere. Baltacı. Fa/koz ve Varvara ahşap köprülerinin 
yapJ/acak (1122) lira ( 1.3) kuruşluk tamirat 2490 sayıl! 
kanunun 46 inci maddesinin (8) fıkrasma tevfikan 14 
gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur. Muvakkat temi
natı (84) lira (li) kuruştur. 24-4-!140 tarihine çatan 
çarşamba g'ünü saat 15 de Vi/ayet makammda topla 
nacak ola11 Daimi Encümende ihalesi yapJ/acaktır. İs 
tek/ilerin muvakkat teminatl,,ile mezkur gün ve saatta 
encümene müracaat/an. 2 ol 

Hususi muhasebe binası eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

· Velcfikebir lcazıuı merkezi11deki hususi muhasebe 
binasında yaptırılacak ( 2258) lira ( 31 ) kuruşluk tadi· 
len tamiratı 21 gün müddetle nçık eksiltmeğe konulmuı· 
tur. Mu11alcktıt teminatı ( T 69) lira ( 37) kuruştur. 
24-~-940 t•rihine çatan çarıamba günü Hat 15 de 
Vilciget malcamında toplanacak olan D aimi Encümende 
ihalesi gopılacaktır. Keşif fJe şartnamesini görmek isti
genlerin her giin Encümen kalemfoe "'e tabp olanların 
muvalclc.at teminatlarile mezkur gün ve saCJtta Encümene 
muracaatları 4-4 

satış artırması Gay İlön 
Trabzon Hukulc hakimli~iaden : 

Malıall.ıi Sok ğı Cinsi 

Faros Maraş caddesi Hane cnka~i 

,, ,, 2 Hane enkazı 

" 

Muhammen MufJalc.lcat 
B•tltli teminat 

325 25 00 

275 ıo 50 

26 00 

Sahibi 

Abtli a;allarındatı 
Mehmet Segldm •~ 
Aitli vtresıle~i 

,, f/ane enkası 350 

Defterdarlık an: 

Ş'lmlr oğ. Mustofo 
fJtreıeleri ve Ha· 
san ŞenıÖ% 
T ütüncü o;lu Ziqn 
fJe Sami •e diğtr 
tJueseleri 

Yukarda cins '' muvakk t teminatları yazılı h•ne enkazları 18 --1 - 940 tarihi 
n~ müsadi/ Cam~ günu sac.t 14 de mahallinde açılc artırm• t1e btdeli hemen ö:fennı ek 
surdile ıotılacaktır. 

Talip olanların yıkm • .ı ait şartnameyi görmelc üzere Milli emıdlc. mi~iirlüjüne 
we .,tırwıaurı iştirak içinde gak rıda yazılı gün "' saatte ıatıı mahalli olan Kavak· 
mıgdan mahal/es nde geni hoatahanı binası balaçeıinde mufJalckat teminatlarilı birli/ete 
lt•ı11 6ızlanrnaları ilan olar.ur. 

Müddei: Trab2onda Erzurum 

otelinde mustahdcm Akçaabadın 

llatalita köyünde• Çelenk oğulla· 
rınJao Ruşeo oğlu Mehmet Bekir 

kar111 Hatice tarafından ltocuı 

Mehmet Bekir aleyhine açılan ho· 
şanma davasının ikametgahi meçhul 

olaa Mehmet Bekiria 10 Nisan 
940 tarihine rastlayan ça•şamba 

günü aaat dokuzaa mahkerııı-ye 
ı•lmeıi hakkında Trabı:oacla çıkan 

'(eni yol gueteıinia 20 Mart 940 
tarih ve 2675 sayılı ouıhuile ili
ne• tebliğ-at yapılmış mezltür gün 

de mahltemeye rclmedikiuden 
euruşmlnın rıyabıoJa devamına 

karar verilmiı ve davaAıa iabati 

li•ıiıtiı ikaaaı oluaıı ııhit tiıbi 

Kapalı zarfla nakliyat eksiltmesi 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
J - Erzurum Başmüdiirlüjüne ha;lı Ağrı, Tutak, Eltı· 

lc irt, Bagazıt. Di3adin, Torhum . O ltu , Hinis, Hasanlc.ale, 
ispir, Aıkale idare/erile Trabzon B<Jşmadürlüjüne, Erı•
rumdan T Haziran 940 dtJn 31 mayıs 9~1 gayesi11e lca· 
dar bir sene zarfwcla sevketlilecek tahminen 4231/00 lc.i
lo mevaddi lnhisariye fJesairenin nakil işleri kopalı z•rf 
usu/ile l Nisan 940 tarihinden itibaTın 20 tün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur . 

2 - İhale 22 N ison 940 gününe müsadıj Pa:ıarttsi günii 
saat 14 de Erza,um I-ıhisarlar Baımüdiirlrıjü binasında 
yapılacaktır. 

3 - Taliplerin °/o7,5 muhammen teminat miktarı olan 
63~ lira 10 kuruşu ilıale gününden evflei lnhis11rlt1r •ez
nesine te.1;/im ttmeleri ıarttır. 

4 - Talipler bu nalcligata ait ıartnamevi lıer gö.n 
Erzurum ''e Trabzon Başmüdürlülclerile Kars müstalcil 
'fle A;rı mülhak mü.dürliiiande görebilirler. 

5 - Talipler teklif mektuplarını kırmızı mumla mü• 
hürlü olarak ikinci maddede gösterilen saattan /Jir so•t 
fvveline kadcır makbuz mukabilinde lcomis1Jon reisine ver
meleri lazımdır. Postada vakubulacak gecikmeler kabal 
e&~me 3-3 

Pazarltkla inşaat eksiltmesi 
NAFİA MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

22 4 - 940. Pazartesi saat T 5 de Nafia miidürliiiü 
odasmJ ı teşe.kkül edecek inıaat komisyonuncı (900) lira 
maktu 6edellı Maçka kazasında inşa edilecek jandarma. 
karako ~ barakası görülen lüzum. üzerine yeniden puarlılc.la 
eksiltme_qe konulmu#ur. 

Buna d ıir ıartname '" sair evrak nfl./ia müdürlüğünde 
görilebilir. 

Mıı.ualckat temi1aat 67 lira 50 lcuruştur. 
lsteklilt:rin p~:ıarlılc SaQtından evoıl hu işe Jair 

ehllget ve ticaret odası fltsilcaları ve temi11atlarile birli/ete 
ihale komisyonuna mür•caatları ilan olunur. 3-4 

Menfez ve dıvar eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Trabzon-Rıze sahil golunurı 20+500 inci kilom,.tre· 

sindeki A rsen men/ezile bu yolun 27+ 380 inci lcilomet· 
res indeki yerltrde yaptırılacak (757) lira (64) kuruşluk 
istinad clıv .rı inşası 2~90 sayılı kanunun 6tl inci mad-

desinin ( 8) fıkrasına tet1fi/c•n 14 ıün müddetlı elcsiltmegl 
konulmuştur. Muvalclcat teminatı (56) lira (82) /c.,aştar. 
2-1-4-940 tarih.ine çatan Çarşam6a günü saat ]~ dı 
oilaget makamında toplanacak olan daimi tncime•d' 
ilıaltsi yapılacaktır. lstelclilerin nunıulclcat teminatlarilı 
encümene muracaatları. 2--1 

dinlenmiş fıy p kararınıa dalııi 1 etmHİ ve tayin kılına ıin ve 

ilioeo tebli2İ için muhakeme 8 ıaatte b 1zzat Viya vekiletea mah· 

Mayıs 940 çıırşamba fÜDÜ ıaat kemeye rolaıeıi •kıi takdirde mu· 

10 ne ''ırakılmıı oldutundaa Moh. ltıkemenia rıy•bıoda rilyet "e 

met 8ekir1a rıyabıoda yapılan intaç oluoacıatı teblit makamıo• 
i1b11 muameleye ilin taribitadea kai• olmak üzerı ruotı Ut d• 
itiban• b•ı rüa 11rfııd~ itir11 ille ehı.ıır. 


