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• 0·r~ ~n~~~:~ :~:~:~~:ı~\~ö~:. · Pasif ~korunma işleri hızla yürüyor 
•aı._.ı 2. 11 ıaat 18-30 da Halke-
ilo faı~ v~ yazlık ıineoıa bahçesinde 
·~ı:ı ( ~ır toplantı yap,Jacak Lo. 

Vakfikebirden Şal 
pazarına 

ır .. an kabr , 
I$ k!lr~ sar 1 amanı Milli Şefe 

il sı nıaz ba • ı l -lcrl r . g ı ıgıoıız teba-
opf uz ettirilecektir 

t~ ~ b bBu münasebetle bu sa . 
ırı9 a şehri . b , 
le artır# dona mız ayraklarla . ' •rf- nl)lıştır, 

1 ,, s 
: ... ı . araçoğlu 
ol••-' 1 • d 
a•"~ zrnır e 
kt~ir Ankara 24 { 
e.ıı • Hariciye Ve'-·1· 1A. A. ) -

•,m. ı..ıı~ Dli•t•.. B' &l ı znıire git· 
f nı .. ( " .. • ır bı'' dd 
iatıı:ıa ı.1 etaıek Ü U d istirahat 

Pazar günü Va
limiz Osman Sabri 
Adal ve C. H. P. 
Vilayet ida,re heyeti 
ve elektrik şirketi 
idare meclisi reisi 
Ali Rıza Işıl, Bele 
diye reisi Muammer 

Yarımbıyık, Halke-
vi reisi, mektupçu, 

Jandarma alay ko . 
mutanı , Emniyet 

müdürü; şirket mü· 

hendis ve komiseri 

-12- Ycı~an: Cemal Rıza Çınıır 

Akşam yemeğinde balık üç saattanberi su boşaltı· 
iyecekmişiz. Gölde yıkanan yor, fak at gül seviyesinden 
gençler halık a vliyoılarmış. ancak beş santim aşağı in · 
Derf',valçin b ir kayadan aşı miş 1 Delikc1nlilar. bay tec· 
yor. bu kayanm niht!yetin- rübesi Yapıyor. gölün derin
deki büvükçe göl doluyor fiğinde kaybolup gidiyorlar! 
ve on.ia_n sonra su. seyrine Eh. dedik. bu şerait aftmda 
devam ediyoı. Gençler, yu bu gölden balık pkBrmak 
kan• tarnftarı sedler çekince maksud ise asgari bir haf· 
mecra değisiyor ve göle ar- ta.vı qöze almak lazım 1 
tık daha su gitmiyor, arka· , lfaranf/k bastı. Gölün 
smdan tenekelerle göldeki kenarlannda şaşkına dönen 
sulan boşaltrnıya uğraşıyor- hareketli karaltı/ara el uza· 
/ar .. Su azaldıkça ba/Jk/ar tanlar: 

i ılar ..... • zere bu ı b h 1 
ı ri llUrdeıı göle .. - a a z. 
~J.ı• llıiıtir. uge hareket et· 

ve seferberlik me

muru oldugu halde 

Viseraya gitmişler
dir. 

ele geçiyor .. Her sene 114 • - fil işte birtane. diyor. 
- -- .....,. · ---=- e; • 1 l d b ·· 1 dışan fırlatıyor .. Sevinerek. . .,.., . :. y s son ann a oy ece ra· 

.. Yukardaki reıim ... .Yakfikebiı .. muhtarlarını Valimiz Osman Sabri b l k ı ı 8 hay huy ederek ve kipril 
ıs~B· -::--
~i .,. ı utan ceph l d 

güJI e er e hava 

par, a ı avıarıarmış.. a- çakarak başrna öşüşüyoruz. 
. Adalın muhtelif mevzular üzerinde verdiği konferansı zan torbalarla. d e r J n 

dinlerken göstermektetir. k fakat bir de bakıyoruz ki, 
an j 9f ınubarebeleri d 
atta • evarn 
111t1ş e d ı y o r 

ablarla balık avladık/af/ ne h!1/e geldiğini bilmiyen, 
V~aeraya ayrılan yol ü- krokisi üzerinde tetkikler miştir. vakımiş · Bunu bilenler gö- ömrıtnde böyle cürcüna gör· 

zerinde liöprüayağı denils,n yapılmış ve Osman Sabri Bunu müteakip elektrik /ün etrafm.ı sarar, su içeri- miyen, akJu iz•am yerinden 
mahalde Valimiz, Akcabat Adal enstitil müdüründen şirketi komiseri Şükrü Uy- sinde dört \ beş saat /itrl· oymyan bir kurbağa, sert 
kaymakamı ve Beşikdüzü ve Maarif Vekaleti mimarın- gur ve jandarma ,alay ko- yenlere ':hadi, arslamm, kayaı'ann üzerinde Çarpık 
enstitü müdürü, Akcabat dan izahat almışlardır. oıutanı fahir Baykal hava kaplanrm ,. kabilinden y•r- bacak~n~m~ göğe dik/emiş. 
jandarma komutanı ve Be· Bundan sonra Viseraya taarruzlarına karşı pasif dım eder ve ame/iyenill so- dehşetli bır sancı gcçiriyorr 
şikdüzüude yapılacak ensti· hareket edilmiş ve orada korunma menuu üzerinde nunda "Benim de gayretim 11/tmda rıeler yattığı bi· 
tü binaları için Ankaradan toplanan yüzlerce köylü va. ve paraşüt ve paraşütçüler rar ., diyerek payım koparır, /in mi yen bu gölden, biı ka· 
gelen Maarif Vekaleti mi- tandaşlarla temas edilmiştir. hakkında söz söylemişlerdir. yokuş şukafl yollanır/armış/ ranlıkta kimbilir daha ne 
marı tarafından karşılanmış Sayın Valimiz Osman Sabri Viserada beraberindeki Bu anlattıklarımız. gö· mallar çıkacak .. iyisi mi. bu 
ve burada bir müddet isti· Adal muhtarlara ahlak Ye heyetle beı saat kalan Va· lün her seneki hikayesi... gölden ekmek çıkarmak ü· 
rahat esnasında enstitü bi- fazilet mevzuu üzerinde bir limiz Osman Sabri Adal saatil bir göz attık, 8,30.. midini kesmeli .. Hemen bi· 

ıi ol•" ef ltnlcara 24 ( İ1 
rri ,, ,Jngi/iz llmira//ık . . 11. ) 
Uara ' lında d . . da1resi /r. 
Dak f l emzıde serp t ı 

dilir. ~ andlJ dev/eti d es ır. 
9!"oa~ine mayin diii: s~/ar hari
bı keo ğunu bildirmiş~:ş o!d'! . 

bel lrephelerdr- h · Butun er .,., .. ilVIJ ta 
parr1' ,"'evam etm L • arruz/af/ 
1bolo~ I . el{tedır. 
a k tı~ ngı/iz hara 
mıt tJ. lfssıbıdı it I kuvvetleri 
•t11111s ,~ım,, muh. ı Y•rı donanma-

' gOD ~at depoıa:':m•t ~e techi· 
ıp .~~. landa dı '1111/monyı Ho-

nalarının kurulacag· ı sahanın konferanı vermı'ş ve ko .. y k.. 1- t d J l Mide ve baktık. süzüyor, göl· risi atı/d: , kireç getirin. su-
~ =.,........ oyu va an aş ara ayrıca J ya kanştıraıım, balıklar yü- , 

bütçelerinin şekli idaresi, temas ederek mahsul vazi· den ,sesler geliyor. hala bir d 

• ıııııı F. a~lceri h 
rüol•J ransı ve Beı . edef !eri 
oııııı• /1'1eydanl çılcada hava 

bü~ •rtnm b 
ca r/!'•11 etrni~ı ombardı 

aurl1' B ,,ıer ve N, 
Jdo ergen litı:1 orveçteki 

• a goft•hı.-. mu:~n~· bir ltlman 
Tıab~~batırmı~/ar: aa gemisini 
iobo ı ır. 

ıaaoa~ Arnerik;---
alaao'· t ı •vrupa rn·· rn •k l . uı -... e erı . h· • l nı •ıı:aa 1 a tıaa a) . ye 

datl Ankara 24 'Yor. 
~iııe ~ıA111crika lia ( ~· A.. ) -
sec;,Anıerikan de:ıı;;,ree. Nazırı 
v~ ~ raııııııda ıöyled' - . rı koııfe· 

1hıkta gar ıgı bir D.u-
~ 21· ~eki A p nıııf kürre3 · 

vrupa ü ın· 
om"'lzerinde A ~ •tenıiikeleri 

isti f etlerinin ;erıka Cuoıhuri. 
gen 1 ııaye t . uşterek bir bi-
l esıı etoı l . 

Romanya ile 
Almanya 

Ankara 24 ( il. il. ) 
Romen Başvekilile Ha

riciye nazırr aym yirmi al-
tısmda 11/man hükumetinin 
misafiri olarak Sezburğa gi
decektir. ----
İngiliz hariciye nazırı 
Hitlere cevap verdi 

. Ankara 24 ( A. A. ) -
logiliz Hariciye Nazırı Hit
lerin nutkuna cevap vermiş 
ve hürriyet için mucadele 
ediyoru~·- Gerek bizim için 
gerek dıgerleri için hürriyet 
temin olununcaya kadar çar
:p~şmakt~n yaz geçmeyece
ilZ demıştir. 

arı 4 Anıerik b- - e erı teklifini 
L.~::.~'!ttiğini ah ukunıetinin tasvip Akçaabatta beden 

.., eyan etoıi:. t b" . . 1 ltaıe.ıı·lausteoılekel . h i' ve bu er ıyesı ış eri 
00ust1~•kiald1oıe nüfu:rıda~;.:i~g:~tiı~ K. likçaabat ( Hususi ) 

d ,.. ak . a~amız beden terbiyesi 
111• , arzusunda de - T ıstı 

ul ıO llıcak Avru 'h . gı ız . ~are heyeti kaymakam//· 
1apıl i<lilirke pa ı tılafları hal ~~nntırseıisliği altmda iık top· 

i. teı.01 ıtııda bn ~ey~ harb meyda '"" m 
u ıhtılaflard I Yapmış ve bu lop· 

~~lar . Y•Poıa)c . . a uzlaş-~ :enntıdla.5 a210man karara istina· 
nıa ·-'- I •çın b ya d k. k k ' .-.;a arın bir 111 b u ının- şm a ı er e 
MDİ~eıi olmaların: •dele oıad- ~:~;~:~: spor Y~pmak üzre 

~t11ıeyeceğiı deoıi t~uıaade k I b mevcut idman 
ş ır. /~ u una. kayit ed·Jmelerini 

1 nl ------;~~;;;:;:-~~ı~n-~e~tm~ış~le~r~d~ir~.~:_::::~~ 
l rı I 20 i KIN · - -~= ,,,ı Un:uoıi .. CITEŞRiN PAZAR - .. 8 

• ,dı' aayıznda ~~:~ sdayı~ı . yapılacaktı;un~i~~tŞünf yurtta 
~ı ~ Sa e emış tı • e geçen 

'llnı# ~ görUp .. .;.•!il lllaluma tı :. .' 
erin .. •nınıt u:zenne m ı k 
m ettd fuphesiz ve • \re tedbirler 

1 
em e et dertlerini 

bilir » ll<!~k doğru . a ~ak yolundayız. Bu da 
. ısta.tıat"kl l 

Y . , 1 er e mümkün oıa.ı 
enı sayım b=z.. "f 

t ·1 '1 . ... nu us:umu" h 
Q\ gı er verecektir. akkınd doğru 

__ ---... Başvekalet İstatistik Umum Müdür\\iv .. 
,,il, ---- ~ ..... . . OL 11U 
1 '· az,., 

ze· çıkar. edi ... Ne ustaca kayit ve sarfiyat muamele· yetleri ve maarif İ§Jeri hak· tek balik ft::1tulmamış I 
bir düşiln,·e.. Suya kireci 

!erinin formülüne göre icrası kında izahat almış ve mev- Şu aleme biz de kaflşa- karrştmnca btJ/iklar bir met· 
ve kumar ve İfretin bünye ziJ şekilde olan hayvan has- /ım, dedik. ve gölün yanını re hav11lanmıya başlamasm· 
ve aile hayatını imhaya sev·, talıklan için derhal bir bay- gittik, amma. pantolunun larmı .. Ne atlet tJfacanlarmışl 
keden muzır bir hareket ta~ . göndereceğini bildir· plJçalafl doluya tu!ulmuş J00-150 gr:.am gelenleri de 
ve maddeler olduğunu, ara· mıştır. . gibi sırsıklem oldu / var. fakat iskaraya dizilin· 
larındaki münasebetlerin bir Tahrır müdürümüzün Vi- flcayıb şey. tenekelerle ce öyle uslu oturuyor/arkı .. 
kardeş muhabbeti mesabe seradaki tetkik gezilerine - - -

mesı lazım geldıgını soyle· yımızda okuyaıcaksıoız . 
sind:n_ daha ile.r!.' ?öt~fül- ait intibalarını gelecek sa-1 Kazalarda Konferanslar 

Y 
• ---...-K - - -. • ~--- Valtfikebir pazarı !tadar çrık niş sah,a ortasın~ koyalım ve işi· 

enı an una gere k~labıth~ . bir pazar. karulmıyor, u.i:re başlıyalun. dedi. Dedi~i gibi 

S dıyec!ğ'ımız g~lıyor, kasaba- yaptılc ve çok da güzel oldıı. 
por teşkilatı kurulacak ya .gireceğiniz •ırad~ bir .. k~prü Cemal r<arabaa c. H. P. Vi· 

Beden terbiyesi yeni ka. 
nununa ğöre vilayetimizde 
de yeniden teşkiMt kurula · 
caktlf. Bunun için Beden 
terbiyesi Genel Direktörlü· 
ğü Müfettişlerinden Doktor 
lldnan şehrimize gelmiştir 

Yeni teşkilatı kurma 
haz1tllklann11 başlamlmak 
üzere Valimiz Osman SiJbri 
flda/, müfettiş Adnan. Böl· 

ge ikinci reisi Hüseyin /iv. 

ni dünkü günde Beşikdüzü 

ne giderek geceyi orada 

geçirmişlerdir. Bugün de 

Vakfikebirde meşgul olacak 

olan Beden ter1>iyesi birinci 
reisi Vi1/imiz Osman S.ıbri 
lldal v e müfettiş fldntm 
öğleden sonra şehrimize 
avdet edeceklerdir. 

ıeçıyoraaauz ve bunuo bıtımınde liyet idare heyeti azasından ol· 

pazarlarııı kLrulduğu geniş sabayı makla beraber vilayetimizin de 
Jah1J olu y:nııu:ıuz. Yer yer kuru· kudretli a vukatlarınd:ın biridir. 

lan uyıaız çadırların altında ara Onu ilrinci defa olarak diolemiye 
dıgıoız her nevi eşya satlığa çı· merak ' ediyorduk. 

karılmıştır. Ve bu çadı. ların ön. Katahanııı l\leşli ol<lwğu çeh· 
leri, küme halinde köylü kadın- res:ndeo belli. V Crtc.-ği koofuan· 
larla ltesilroiş , devamlı bir puar• aın • mevzuu ÜZPtinde içli, beye· 
lık Y•pırlar. canlı bir hali var. Tüyleri kalkık 

Kasabada uzak köylerden ve kaşlarının altıodon keıltin ve va• 
batta yaylalardan ııeJmio iki bin- kur bakışlarile hr.llc:ı süzüyor vo 
den fazla halk var. 

Cemal Karahıtnın lconferanıtı· 
ara11ra ı 

!=== -
- Oturun arlı:adaşlar, çok 

Dl v~rece2'i yeri arıyo ·uz. Etrafı 2'er ide kalanla~, gôremiyecek, i~İ· 
demirtcllerle çevrilmiş . yine pazar temiyec elt vııtandaşıar var. . Nişan 

Şehrimiz Kız Enstitüsü' 
nün kiymetli müdürü Ba 
yan Melah!Jt Tırnekçı ile 
münevver gençlerimizden 
tüccar terzi Bay O"man 
Nuri Sezmenin nişanlar1 
evvelki gün jandarma mm 
taka komutam Y a ı b a y 
Hakkı Nürremin uzunsokak 
taki evinde icra edilmiştir. 

Melfthat Tırnakçmm an
nesinin irtihali yakm olmak 
itibarile, nişan, merasimden 
ari ve sadece iki aile bü 
yükleri huzurile y11pı/mıst1r~'J 

Yeni nişanlılar yarmki 
posta ile lst11nbul.:ı 9/decelc· 
/erdir. 

. Tebrik eder, ebedi bah· 
tıy!Jr/Jlr/ar dileriz. 

İRTİHAL 
mahalline bitişi k büyült bahçeye Koofr.ransı d inlemiye gelen 

Trabzon Meb'usu bayan ı halin çağıralım dedıler. Karahan, binden çok fazla vatandaş va;dı. 
Sa/ise flbanoz ve Ticaret ve atıldı. Halka biı daha zahmet et- M.:vzu "n'illi siyati!limiz,, •• 
kaleli i t' t .. tirmiye ne lüzaın v.n, kürsüyü Karahan bu ıııevz.u Ü2.crindeki korı· 
.J- •• Cçh !caz.re umum "!u tam ~~ kesif ha lkın kapladığı ge· _ Arka•11 2 de -
uuru a ıt amamn entşte · · · =--- ~=- -

1 -- ~ --, 
~:~:;~:;e;.;:;7;:.:~~'. Fm.dık Müstahsillerine 

1 
davi için gittiği 'lstanbulda Bır müddetten beri alım ve sahrnı dur-
vefat ederelc şehitlik kabris- ?1.uş olAn Fu:ıık mahsuiu üzerinde bugün.den 
tanına defnedildiği haber ıtıbaren piyasa açılmıştır. 'Fındık Tarını Sa· 
alınmıştlf. ili/esi erkamna tış Kooperatifleri Birliği o' tak ve ortak ha: 
beyani taziyet eyleriz. rici Fındık müstahsilierinin fındıklarmı i}" 

Zelzele 

Dün saat 11 - 13 te 
dört saniya süren orta şid· 
detli bir zelz~le olmnıtur, 
Haaıa yoktqr, 

fiatlarla mubayeaya başlamıştır. 

Fındık müstah~iUeri bu günden itibare~-
B. 1·... D nbs 

ır ıgm ~ğirmenderedeki fabrika v" a k ve 
larına getirecekleri fındıkla~ s~tınalı~r:ktir. 
bedelleri peşin olarak ken.~~erıne~~ 

? ;;: ts• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 
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Mlllııknt No. ri 

Kılıbıklık 
Azrrii Özer diyorki .. 

Trabzonumuzun çok se
vilen .ve saytlan simalann
dan sabık baro reisi ınukat 
B. Azmi Özer'ig kı/Jbıklrk 
hakkmdaki düşüncelerini ve 
il.ni izahlarını öğrenmek 
üzere bir 641e üzeri uzunso· 
kaktaki yaz/hanesine uğra
dım. 

Kendine has, nezaket 
ve nezahetile beni karşıfa, 
yan maruf hukukcumuz qü 
nün en kavurucu bir sall· 
tinde ziyarelcisine /ıem dm· 
lenmek imkiınmı bahşetmek 
ve hen de ikram hususun· 
daki semahetini göstermiş 
olmak için: 

- Emriniz? dondurma 
mı, şurup mu dedi ve ısra· 
rıma meydan blrakman bir 
emri v~ki ile de iki dondur· 
ma ısmarladı. Sıqaralarımızı 
yar1l11dığımız bir sırada idi 
ki. dondurmalar da ge'ml~ 
hulunuyordu. 

Öğle istirahatinde B. 
Azmi'yl fazlaca meşgul et· 
memek üzre m11ksadımı en 
kısa yoldan anlatmayı ve 
alacygımı 11/rp, gitmeyi dü 
şünüyordum . 

Zeki ve cevval b11kışlan 
altında gizlenmesi güç olan 
bu düşüoceyl. llsanen beyı 
na sevk eden bir kaç ko
nusmadan sonra mevıuu· 

lilJUZ kılıbık/Jğa intik11I et· 
mişti. 

O, bu hususta sanki 
zun tetkikler yapmış gifıl 
hiç düşünmeden sorduğum 
suale cev~p veriyordu. Çok 
enteresan ve çok yüksek 
olan ce~abını aynen yazı· 

yorum: 
-«lfılıbıkltk koli11ı1e1inia 

. 

if•de ~tmekte o I d u ğ u 
halrikl m • n a n ı n ma 
hlyet va şumu/üne llyıkl 
veçhi/• nüfuz kabil oltıma 
yan pek önemli ve sosyal 
bir merzudur. Bllyan ile 
Bay yekiiğerinin mütem· 
mim ve llzımı gayrt mufa· 
rilci olacak derecede te'vem· 
k!ır yekpare/ile hali arzet
mekte olma/arma göre Jrı 

lıbıklık ;ani ailenin en baha/J 
uzvu bulunan Bayana karşı 
ifrat derecede sevgi ve sar· 
gı duygusu beslenilmesi 
insanların fıtratında mek-
nuz ve fusunkar te'siri 
umuma şamil olan mümtaz 
b~r haslet şı•rt ve mergub 
b1r Y•sfı ahlakidir. 

Y•radıllşta mercut olan 
bu ahlaki vastf ait~ hay•· 
tmd• tekemmôl ed~rek bir· 
filin s••detini temine me· 
dar r•hdeti vücut re hay•t 
tırkad11şlığrnın istilzam etti· 
Ai samimiyet hallnın mün· 
tehasıno v11sl/ olur. 

işte kJ/ıbik/Jk lcel/mesl· 
nin t•m mana ve medlul/it: 
sosytıl hayatm şirazei lntl· I 
zamına ~sas teşkil eden 
saadeti aileain ter/it ettijl 
lftim•I bir zaruret suretin
de tarif ve tavsifi lüzumlu 
olan pek derin bır meıele
di1. Tabiri ,;,•hsu•ile kı/J. 
bık/ık t11bi11trn d~4iımez 

düsturu vo aile haı•tının 
saminılı~t kıyn11ğı ve dah• 
doğruıu z•rurl v~ zevkli bir 
fel6elesidir.» 

Sôzünü bf tirdiği sırada 
içeri bir tücc11r doıtu · gir
mişti. Onu buyur ederken 
ken ben müsaade istedim 
teşekkür ederek 1:.yrıldım. 

ÇULH/1 

Kazalarda konferans 
- Uaş tarafı l de -

(eransıoı hararetli bitap ve ifade
lerle verdi ve aürekli .alkıılar aldı. 

Kooferıınsln~ sonra köylü n• 
tandaşlar ara&ıH ıurışaraıı:: ioti 
balarını ~ordu it. Y etınişlik bir ib 
tiyar yanımızdan ieçerltcn: 

- Haba, ne dediler, ııe ko· 
nuıtı.ılar ye ao anladın ? 

Be aual ibtiJarı bir a:ı: bld· 

detlendirir ıibi oldu. Sıt İ:olunu 
açarak n elindeki detuc~ı JBI• 

lanaralt dediki : 
__ O~lum aolatılmayacalt ne 

var. Dliaya lep, tüfc:alt ı&r6ltftıü 
1çinde.. Bıri biridiıı caıııaa kıyıp 

• .J• ı ôt .. ı.i berikinin topra· 
gı;.ııyor ar.. .... • 
itını elinden alıyor• Böyle bir za· 
:Saada Türk aıillelİ pe Vtıı:iyct al· 

dı, ne dOşliaOyeı, ne ' Y•pecafııı 

- Ey, aonra? 
- Sonrası ııeki.. Hfiku.ı:ıetı 

mi:r.İP dOşOocosi ııçık biıiın, ŞUDUD 
bunun toprcğınd• gôAOr.ıüı yok. 
Faltal. ertor bir tarıı toprıiıam:a 
dahi go.ı koyaolar elurlil tek ita 
lanaoa kadar vuracııgı:r:. işte ın 
lattığı ve bcnım de. anladı2°ılll bu .. 
Çok dogru &~ytedı, b.ültQ111etııni 

zıa düşün 

düklerini çok iozel anlattı. Bizim 
ı.ie yü~aek bükQıneli~isin .dü~üa . 
oı:lerıaden başka dü~uncemı:ı. yok. 
Allab Milli Şef ioaiz ismet lnö:ıünQ 
JJııııınııdıan ayıraıı>ıııD O ne onı 

d d .. 
redC'rıe, onun bet L 

12'101 tek 
kalana kadar yapııcnğu: 1 

Be~ik.dilzünc gittik. Buratla 

hali: toplaDmıJ. ~unı~a Sabıt Coş 
ltun söz ıôylcyccekb. Bır -.Z din 

lcn.ııie.teo sonre Coşgun . kürı.ye 
gciti, bükQaıetiıııiz.io ıiyasete•i 
ve lsal'k.ımıza terettüp edea Vllİ· 
f ·lcrl bJrer birer \'O vuzobla 8D· 

lııttı Halk Co~guııu ıeve aove ve 
büyü& alika İl• dinledi" va bir 

kac; defa tıddctlo alkı,ıandı . KoD· 

l•r111\tP 9A'• aabi1• d•biU do 

ğcıı:dık, ltonaıtult, ltit;ou ltuuuaa 
gittik, izahat aldılı., botrııı ıub• 

fuliyetlorıui tetkik eltılıı. 

Ayrılmak fıxereyiıı;. ÇO.kl 
Kerabaıı biıi V ıldilı.ebırde bekli. 

yor. Bu sırada ıevlmli arltadııı· 

mız Valı.fllı:cbir parti reiıi Ye dai. 
mi eaoümeo a:ı:111 Şlı.vct Karade· 

ab, Numan Sabit Co1roııa ıh· 
lı.oydu, bir kaç fÜD ml1afır etmek 

iıtedi. Dolıun dolıu• &cbftabe 
baldı. 

- Satmak gibi olmaaıa J 
Demek istt•I. Na•aa Sahıti 

.Beşikdib:üade bıraktık ve Valı.fik•· 
birde bizi lropure köpflro bekleyip 
dııraa Cıma! Karabaaa raporu 
verdikten aonra ayrıldık. 

Alrçahalta da bi•den fada 
bilik Halı.k.ı Tııncayıa etrafıaı aar. 

ıı, k.oaferaaıını dinliyordu. Guç 
;u ıtadaı• mıs açılı:, ıeliı ifadolerlle 
köyll vataadaılara milli riyaaatl· 
misi fU:Ul iÜZd anlattı V• kOD• 
feranılDI •ID kuJag-ile aiııliyea 
lı.Öy nlırden l-ir hyli teıcltltür Te 

alkış aldı. 

Halka soruyoruz : 

- Ne intiba edindiniz? Aldı· 
2ımız cevaplar : 

Bızi bu muut ıüalerc kavaı· 
turan illlkilmetimiz bize ne emre

derae onu yapmak, baıarmık Dl· 

mu• bo: cumuzdur. İaOafinlla etra
fıadıı çelik lul'e g-ibiyh: .. 

Kaııabayı gezdik. Salı ıllalerl 
de Akcabadın ao kalabalık puarı 
oluyor. zenıia vo berkesin •ndi· 
tı iyi kalbli, tlltiln tOccırı Baıa. 

ran k.ardeşlerio ufuklara bakim 
köşkündeyiz. Bizi ötte yemetiııe 
çağırdı. Buradaa Altcabadın puı· 

rını ıeyretme", Jooadın ııbneye 
balı::malıı: rıbi .. 

Paıticaia, kaulnrda Ve Dalı!. 
yelerd: .,er•ırcllt\ ILoahraaalar 
bOtilıı yaaandııı!arı ıııe11t1111D ettl. 

• • 

\ 

·D ü n y a ve b i z 
Biz Türküz: 
/Jilir dÜnfa bizi, 
Şanlı milletiz .. 
Yervüzüne böyle ıelJik, 
Bög/e kalacağız biz .• 
Zaferlerimiz, 

Yal11ız bl•im defi/, 
' Tarihin tie iftiharıdır. 

Çok ıı1nler ıördülc: Alc ve kara: 
Hükmettik asırlarca sonsuz uf ulclara ... 
ÖnümtJz apaydın ve yolum uz dılmdüz: 

" YurdJa sulh, eiha1'tla sulh ,. rJlkıJmüz .. 
Biliyoruz, falc.at 
Uf oklan karnrmıs bir cilıııra içindeyiz. 
Kan ıövd~gi 1ötirü9or çok h11dutlarda 
Ve aldatılan alt/atılana Jtf'!/ÜzilnJe .. 
Menfaat d1tt1ullarının sesi semalara yükseliyor, 
At1az avaz bafırıyor eınpe1yalizm, 
Ve basttjOT satırı önüne gtlene / 
Kokmus bir mubahaya benzigor dünya ... 
Bizim kararımız : 

Karışmamak bu kar,/ı lcomedyay• 
Elimiz• sôtır almak ağır geliyor, · 
Taıma geçmedi zaten rçemez boynumuza 1 
Üıtlmüze Çamur stçruta11lar . 
Ve arlcamu~da pu11uga yatanlar 

Oluyor belki! 
Barılarrn aklına ı•şılır doırrı;u; . 

-Alcılltırı var denemez ya 1 Alıllı böyle mi yapar? -
Bilinmeli /el, 

Avlayamaz bizi hiçbir silah ve pusu / 
Biz. 

18 Mı/yon T6.rktea örülmüş 
Genç bir sııur kalesiyiz ; • 
Çökmılı ve çüramüs impa,atorluk Je;il I. 

Bi:ze atılan bir iftira , 
Günes• atılan balçık gibidir : 
811, e11 ilrtnç hograllık.la bir : 
Ama bizim hissimize dokunur ; 
Çünlca bizdedir •11 bı1gı11c kalb, en gılce onur .. 
Adı glkselctfr çü11kü 1'ürkıln .• 
Artiı•dan koşamaz o, hao;lı bir kürkün; 
Bt.tle fa:zlaıfgle t1ar ıereften. ıandan yana l 
Sulh içinde gaıamak lstlgorn ka•a lcarıa •. 
Kılıç lcullanmastnı biz de biliriz goksa ; 
D.,ır.sl• lsltır•• kimin c11saretl çokra I 
Var.sı11 dr,ııln lcOpekler, 
/şlmhtlen ktılmagız, 
Ha.qale d• dalmagız ; 
Ötieoimi• ı 

Her an uyanık, her zaman hazır 
Çalışmadır .• 

y.,Ja be:.1.,, 
Tunç .11üzlü Mıdımetll•r, .11aman Ayşeler .. 

Purışü.t oe beşinci kol, 
Bi•den to• bile lceparamaz 1 
~aptılı her gol , 
Birlik iymanlgle 6u gaz. 
Topuma• da oar, tankımız da var, 
Fpk.at bize en yarar 

.uah, 
Tank gibi gr!relderlml•. 
GünrJ ıellnce gıldırımız her ifrerimiz. 
s~fimld lymanı,,.ız gibi tasııoruz başımızda .• 
Dl11Janırı sonlln•dek ,ürecek boglt: bu iz: 
Hedefe oaracafız hiç gılmadun bu hızla .. 
Gittllcçe aydınlanan ttlnler t6recetiz blı, 

Köglümflı:, ıeiirlimiı:, lcızımı:z, kadıtumı•la ... 
Eg dünıa I Bir gol tlaha ivman et ı 

Türk.tir en k.ahramtJn, en yılmaz millet I 

Jandarma 

subaylarımız 

Ebedi şefi~ 
huzurlarında 

!inkara 22 ( A. R. ) 
Bu gün jandarma Subay 

ekulunun dördüncü devre 
' mezunlar/le Gedikli erbaş 

okulunun onuncu devresi 
mezun/arma diploma tevzii 
mer•siml J'apılmıştır. Okul 
binasında y•pılan bu mera· 

simlle D•hillye Maarif ve 
aamri1k lnlıisrfrlar veki/le
rlle Mebuslar Ordu ve Mat· 
buat mümessilleri hazır bu· 
lunmuşdur Dlplom11l•r Da· 
hl/iye velcilı tarafmd•n te~ 
zi · edilmlıtir. Mezunlar vğ· 
leden ey,ef Ulus meydanın· 
d• abidiye merasımle çelek 
koydukdan sonra lltötürkün 
muYaklcat kabrini ziyaretle 
,eıenk koymu~lar ve Ebedi 
Şefin man~rl huzurloı mda 
hürmet v• tazimle eğilmiı· 
ıırtır. 

H.Tuncay 

İngiliz ve Alman hava 
kuvvetleri 

Ankara 22 ( A.A. ) -
İngiliz ve Alman bava kuv 
vetleri karşıhldı olarak Al 
manya ve İngiltere üzeri11de 
taarruzlara deYam etmekte 
dirle. ln~iliı bava kuvvetleri 
dün gece detıixde bulunan 

Alman iaıe gemilerine hücum 
etmişler ve hava nezaretinin 
tebliğine nazarasa gemileri 
ciddi hasara uira tmışlardır. 

İngiliz tayyareleri ayrıca 
Breme doklarında bir çok 
yanrınlar çıkarmıılardır . 

Letoaya Estonya ve 
Litvaoya parlamentoları 

fltıkara 22 ( 11. A. ) -
Letonya Estonya ve Litvanya 
parlementolart ldün toplan· 
mışlar ve memleketlerinin 
Sovyetler birligine lltihakma 
karar vermis/erd/r. 

Ankara 22 ( A • 11. )-
11/man ajansınm Mosko va 

Jan bildirdi4ine göre yüksek 
Sovvetler ~urası bu üç 811/lıA 
devletinin iltihakı halçkrnda. 

bir karar itti hız 1:11111/t üıoı 
r•kmdı toplıaı,ılttır , 

2' Temmuz 1 

İ<ÖYLÜ _ 
Lı _____________________ ~~~?~J 
Fındığı devşirirke 

· fil izleri zedelemeyi~ 
Ümndümüzü bağlayıp öeklediğimiz fı' 

mahsulünün her sene bir teviye olması ~t 
hayırımızôır, ve bugün olduğu gibi, ağaçlar•' 
sene bol, ertesi sene kıt mahsül vermesinden 6 
faydalıdır. 

Fazla mahsul ağacı çok yorar. Bu yO 
ferdası sene ağaç dinlenmek ister, az ın• . 
verır. 

Gerçe toprağa ve ağaca edilen itibar le 
brılır, ihtiyaçiarı esirgenmezse her sene JJl h 
zaman mahsul almak imkani vardır. Meseli ik 
sık toprağı güzin oerince bellem-:k, kış yat/ 
larını bol bol emdirmek iyice afkınlamak. a r 
lari ve ocakları seyrek ve daima genç ve şi 
lam bulundurmak, zemini ve ocak diplerioİ ın 
miz tutmak, araziyi düzlemek. hastalıklari~ d 
raşmak... suretile her yıl bir düzüye, iyi v~ iç 
mahsul alınabilir. Bunları ayri ayri ve ıi fı 
gelince konuşacağız. la 

Bugün şunu söylemek istiyoruz ki bt Je 
kadar ve bun~a.rdan da mühim bir şey la 
vardır:Ağaçları; filizleri ve nodulları gözle~ b 
murcukları, :.:edelenmekten, yaralanmaktao ~ 
mak lazımdır. pi 

Filizler ve gözler zedelenirse ağaçlar sı 

ae ancak yeniden filiz ve göz sürmeğe Ja 
meyve varemez. O sene sürecek filizler fa 
ikinci seDe mahsul verebilir. Herkes de b n 
fındık, meyvesini ayni sene yaradılan filiıll 
.zerinde vermez. 

Vaziyet bu olduğuna göre lizını gelit Jc: 
lizler korunsun, hırpalanmasın. Filizleri kd • 
bilmek için de yapılacak şey: Fındığı de(,e 
usulilnU iyi bilmek ve iyi tatbik etmektir· d 

Tam zamanındayız. Önümüzdeki hat lef 
itibaren mahkul devşirilmeğe başlanacak 8 

Amelenin çoğu acemidir. Bunlara iyi 
tarif etmek, tenbihatta bulunmak, sık şık 
rol etmek, üzerlerintlen göz ayırmamak "'o 
lelikle filizleri kırmalarına meydan verrl 

• • 
gerektir. ı 

Şüphe yok ki fındığın ~o iyi devşirındi> 
lü meyveyi ağacında bekletip kemale er~ 
ve kendiliğinden yere düşmeğe başladığı 
ağaçları silkip toplamaktır. Bu halde, ne 
ve ne de sürgünler filizler hırpalanmaz! 
kalırlar. Bu usul çok iyi olmakla beraber 
rada yalnız, meyveyi el ile devşirmede 

edilecek şeyleri hatırlatmakla kalacaiıZ· 
1 - Ağaçları yana eğip c.devşirdikt 

ra t~krar yerine s_almak işini acemi '.tf 
değıl usta ve mahır adamlara gördürme~ 
ağacın ::>cak içinde sade ve tek veri var 
nu her işci bilmez, bilmediği için göre 
üstünkörü olur. ocağın ağaçları karın8'i 
olur. 

2 Zılıfları tutup çekerek zorla ko 
değil, parmaklar arasına a~arak tırnakla t 
pıoa bitişik olan yerinden kesmek lazımd 
cak bu haldedirki diplerjodeki gözler toıf 
lar zebelenmez ve filizler hırpalanmaz y 

3 -:- Dalcıkları sıyırarak veya Ş 
da beraber yolarak devıirmekten kati~ 

~&\ ., .,:.10--10- 7 -----· ----12 -4-21-4-18 
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Gayrimenkul icar artırması 
S. N. Köyü Cinıi Milıtdprı Kıymeti Mu 

• D. Ar. Lira 

L ~ÜZE . ·Fl~IK ~iL_(JiŞi ---~ 
Fındığı erken devşirmek 

4 Kilit Fıadıklılı:: ıo 3 
12 s 3 
16 25 12 
19 10 5 
20 70 23 
21 3 1 
22 2 1 

ız 

24' berap t5 3 
27 8 2 
28 20 5 
29 s 1 
10 ' 3 ı 

zararlıdır 
• 33 80 2S 

l.'1 10 3 
,1 1 2 
'8 ' . 10 5 
60 2 

Fındık AOcak Dalmda Pişer, Dalmda Erişir .. 
Her çeşit fmdık ayri zamanda kemale ermez. 

6 
53 ıo 18 
54 10 ' 1 • 

62 30 s 
67 10 2 
71 laarap 10 16 
7S Hi ' 16 15 ' 71 10 J . 

Bazı lan· erk~n, bazı lan geç yetişir 
lerin~ına,. armut. şeffali, erik gibi bütün meyve
herk ~~.ıken deA-il, erdikten sonra devşirildiğini 
iken ead 

1 ~r, fındık da Lı.unlar gibidir. Fındığı ham 

78 
H 
90 
11 Aaarıp 
.'8 

20 6 
-i5 ~ 

5 2 
60 ıı 
10 28 

e~ıır•en· b· k l d Fındık ın ır ço zarar arı var ır: 
ra r tın Mayısta dane tutmağa başlar ve son
şir. Buıa:z ortalarına kadar ğit gide büyük, irile. 
nıaaa d .. n soara Ağustosa kadar artık olgunlaş
dolgu oner, pekişir kemalini bulur. Onun tam 

içini d n 1~•11l .. ı da bu siralardır. Daneler kabuğun 
f •ndık 0 ~•uş \'e lcı vamını almıştır. Bu hali alan 
lay k 1•rtıb •nbarlarda uzun zaman kalsa bile ko-

o ay oıul b k k f . . lezzet· . nıaz, ça u ızışmaz, ne asetıoı, 
lan 111:

0~ \'e lta\'rulduğu vakit kendine mahsus o
bf gö : ~r .k~kuıunu muhafaza eder, Tatlı bır sa-

r ~ r, ıyı fıyat bulur. 
&..&ıun o ı · k" 

PitoL1• I . ~· ır ı fındık tamamen olgunlaştığı 
~ n eştı~ı b" l b" 
ın B h , . oy e ır zamanda dalından koparıl-

larda ~ •b almadan devşirilen f mdıklar harman· 
faıia ur~~~lurıa bnzülür. küçülür, ağ1rlığından 
nu \':

1
Yueder. Çaaki daha piş ınemiş, fazla suyu-

rnıe1ai1tir. 
Fındık . 
F d lacak dalında erişir. 

.kurut 
111 ktı harmanda kurutınadan evvel dalında 

alt k~~ ge~e~tir. Sadece harmanda kurutmak 
Uur, buı d.e~-ıldır. Çüoltü bu' zoraki bir kurutma 
işer N g~bı fındıklar az zamanda pörsar, kıloıa 
a b ·ki etıce, zararı bile dokunur. Halbuki dalın

e ed"l fı 
u rib. fı l en ndık ya vat yavaş kurur, katılaşır. 
•ha 't.

1 ndıklar tekrar harmanda kurudulunca 
2İni b~~:et~i bir hal alır, kabuk parlak, açık rea
lıyl ki ki fıadık bu halinde daha makbul olur, 

ı a ıOrQaı 
Fınd J•par, fie~erleşir. 

· t 1 •tı erkea devşirmenin bir zararı da şudur 
op aaan fınd t . . 1 d 

ulun ur ç 1 ın ıçınde fazlaca ha• olan ar a 
şık· ~aaltı bahçelerimiz baştan başa, karma
ocak1•şı erle doludur. Değil bahçelerimiz hat-

•rınuz bil k . b. k ıit fıadık b 
1 

• arışılctır. Bır ocakta ır aç 
Söyleme; ~aQ bahçeler yok değildir. 

yni Z&•anda ~ rcet Yokdur ki her çeşit fındık 
n 2•ç yetişir, 91bale ermez. Bazıları erke&, bazı .. 

Vaziyet bu old . 
hçelerin ilki uğuna göre: Ocakların veya 
açlarını d-,~~ ıneykveJeri yelişeo, kemale İren 

b ~ .. şırrne ··t k" 
r ıraknıalt · b · 0 e derini de erinceye ka-

.. ___ ıca eder. Fakat dile kolay oıan bu 

mesele tatbikatta zordur. O ki çeşitler bugilnkfi 
gibi çok karışıktır ayrı · ayrı devşirilmeleri imkan
sız gibidir. 

Bahçenin ağaçlarını - muayyen bir ıaha için 
da - ayni zamanda devşirmek adettir. Bugün de 
va böyle yapmaha veya dalında beklederek a
ğaçıarı silkme ıuretile verdeo toplamaA-a mecbu
ruz. Bunu ayrtea görQşQrüz. ' 

100 
103 
109 
lll 
115 
116 
117 
120 
122 
113 
12, 
1~7 
129 harap 
115 • ' 

iO 11 
ıo i 
8 1 
ı~ s 
ıo ' 20 8 
10 4 
65 as 
ıs 6 
10 4 

10 20 S5 
40 12 
26 i 

• 50 7 

DEFTEK.DARLIKT AN : A"'açları bir arada devşirmek mecburiyeti o-
5 Yukareda ciaı n miktarı yasılı f•Yrimeakuller 16·7 9•0 teri· 

lunca lazım gelir ki iıe geç baılansın ve hiç olmaz- hiaden ltibarea oa Mf fÜD içiade bir ıe•e mlddetl• ve açık artır•• 
t • "ti · k.st.fi d d 1 1aretile ioırı verilecektir. sa geç ye IŞeD çeşı erıa a erece e erme eri Mllzayede Jl 7 9-lO tarihine mleaclif Çarp•ba rBDii .a.t 14 

için V 4kit bırakılsıa ha~lığı giderilain. de yapılaealıttır. Talip olaalana yevmi mezkürde yOzde 7.5 muvık· 
N · 1 H J ki k kat temiaatlarlle birlikte Defterdarlak ••kamına mOracaıtları llia etıce §U o ur: a en oca ar er en veya geç olunur. 4-• 

yetişen çeşitler kar~ılc olduğundan er yetişenlere . ..;__,;.;:.;_G_a_y_r_im_e_n_k_u_ı_·_ıc_a_r_a_r_t_ır_m_a_s_ı __ -
bakarak hemen devşirmet.e airişme.lc dalrru deAi(. 

5 
6 

5 K S. N. Köyl Cinai Mikdara Kır••ti Mu 
dir. Ayni ocakta bvlunaa geç yetişeD çeşitleri D. Ar. Lira+ ·---bnsbOtQo ham toplamış ol•amak için onların da g K~hıa FaacbkLk ~ ! 
kemale gelmelerini az çok beklemek lazımdır. 14 • 88 10 

17 18 10 Böyle yapılaaaz da devşirmeğe erken başlanırsa 20 S8 ıı 
elde edileee ~ mahsul karmakarışık bir halde olur. 31 18 ~ 22 10 83 110 

Bamı olmoı. buısı haa, bazısı kızarmış, bazısı yeıil ~~ 
20 

~= S: 
Böyle kancık fındık. lar.ıa ne kadar zararlı ol- '2 91 s~ 

y 43 27 11 duğunu fia herkes bilir, söylemeğe vo sözQ uzat- 44 ö5 30 

ı L ~0 73 40 mağa ilzum yo~tur. 1~ as 20 

Kizim BULUTA Y 

Gayrimenkul icar art1rması 
8. N. Ka1a Cimi Miktan Kır••ti Mu. 

D. Ar. Lira 
2 Hue kuta•oau Fıa.iıldıll 20 6 4 10 " 5 60 20 
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