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ij~:l.~FAsovye işga ~it-ama~ 

:.=~~~ya ing· z r sızgarant·s· 
-

çti 
~~~ı Harb, Daha Ço~k~~ R ı· =--==-=-=-1 altıd• omanya spanya ve u ganstan ! Çift çomltk 

Yolu Tenvir 
Ediliyor. p ilit tt SU .. rece k . ? G t•d Ankara 2 (A. A )- Alnıan ajansı lspan 

r m 1 • aran 1 en, yanın 937 doğumluları silah altına davet ettiğini 
eıeri • 1 İngiltereye göre, Almanya mağlup oluncaya 'l v • 1 bildirmektedir. Bulgar hükümeti fevkaladeahval 

kadar, fakat Almanyaya göre de... azgeÇmlŞ. zuhurunu karşılamak üzere sınai müesseselerde 
---:-ı-·~~--..:_...::...:..!!..::.:.:.-=:.::..:.----./ .Ankara 2 (A, A,) _1 mesai saatlarını artırmıştır. 

Kışla yukarısındaki E
mioalenıdar köprüsünden iti
pareo Çif teçamlığa kadar 
olan Soğuksu yolu Belediye 
ile Elektirik Şirketi arasında 
yapılan bir anlaşma neticesi 
olarak tenvir edilecektir 

A manlarla demokratlar olur ki, Fransızları mağlup 1 
duauo arasındaki harp, Fran eden kuvvet, Almanların lnğiltere, Süriye veya I ., •it • T d b • ı • J 
eanda , sanın kayıtsızveşart d Lübnan iş()'al edilmek 1 ngı erenin e lr eri . sız •ilahlarını bırakıp sulh a et faikiyetleri değiJdi. işin o 

Olup ;ı~ inceliği kemiyetten 2iyade istenirse veya buralarda A 2 ( ) B b oıuasına oturması u-terı·ne k 1 nkara a a - esara ya ve Buko b' · ' eyfiyette aranmalıdır J 'it · .. d f · · · ıruıci safhasını itmam et· ngı erenın mu a aasmı . . 1· . b .. t l d b'ld' 
-· b ı lt l ı· t h"d tt'ğ' l k t ı vınanın ışga ının u gun amam an ığmı ı ır --ış u unmaktadır. Artık a yaya ge ınce, o zaten aa u e ı ı mem e e - J · . 

• bund~n sonra, işgal edi~miş terazide bir ağırlık yapmış ler için tehli keli bir mektedır. ~omanya, lngılter~; ve F ransanın ~v_-
eSI ve edıhnemiş bütün ana vatan değildir. İtalya, harbe mü- vaziyet hasıl olursa lü- ı velce vermış oldukları garantılardan vazgaçmıştır 
ND} Franıası, Almanların maddi dahale ettiği gün iş işten 

Şirket, tesisat işine b~ş · 
lamıştır. 

İki çamlık arasındaki yol 
ile üst çaoılık Belediye ta
rafından tenvit edilecektir. 
~ 

Acıklı bir kaza · F zumlu bütün tetbirleri K 'f ı K d 1'e manevi hükmü ve tazyikı geçmış~ .ransa mağlubiyete ooperatı u uz 
altındadır. İnziltere ile harp ve teslımıyete yüz tutmuş, almak hakkını muhafaza Verem disıcmttri baı h~kimi, 
d_cvam ettig-i müddetçe, va- ve zaten vaziyetin vehame· ettiğini resmen ifan 1 s·1rl'ıg ... 1•nde l Ku.duz b. ir köp.ek Pulatanede ,,.emlek~t hast,ne~l Jahiliyemüteha• 

f . ht l f k l ıis uekili dol/or Turgut Jaria.ydün 

ell ·ı ı·ır• ııyet buaünki vehametı·oı' .•n_ ı da.yakn vle beyan aördu .. g· u- etmı"ştı'r mu e ı rmse err kapmış ue k ' • • · ı Fmdılc Tarım Sat'! K~o~~. şüphdi hastalar memleket lıasta· sabah mem.~ et rıatan•ıine gıder . 
10 ıoİ llluhafaza edecek, Fransız ıçl~n. ırk i, talya da, adeta Al rati/leri Trabzon Mıımessıllıgı 1 . ken hastanepitişiğindek! uırajda 
liradı' toprakları, Alman hükum e ını, olunu sallıyarakhar· • ~On manşta kadrosu ielmiştir. ne~ındı: tedavi altına alınmıştır. otomobil drrilmiı ve T•rgut 

Ve nüfuzundan kurtulamıya· be atılmıştır 1 ık• 1 ·ı· d Kadroda muamelat memur- D Ab . Torgay l)tl emiğini sakatlanmış. 
caktır. .Almanlar, bilhassa yedı· 1 ngı iZ a ası /ug-u11a Ihsan Nemli, fabrika me· r. dulkadır ve tır, B. Turgut hastanede tıılaoi 

k 
altındadır. 

F l Al se ız seneden beri geceyi Al ı murlujıı ue ekisperlije Mehmet Dr. Edip ~~ 
ı ransız arın man ve d mış ar b 
t.alyanlara kar~ı kabul et· gün üze k tarak çaJışmış, l 'lyasoilu, dtpo memurluğuna K d b. k Bazı A onömanlarımıza 

Y F l b Ankara 2 (A. A.) _ Aidullah Bulat yenicen tuyin ve u u.ı ır ·öpek tarafından 
ltı bl.. tıkla · ransız ar, ru u asra yakın ld · ı b v·g-ıt buhr'"n ·· - .J•n 

v .. rı mütareke ıartları Al 1 1 İ ·ı· dört memurda kadro h'lrici kal· ısın rtınt gız egen ir hasta na u ı yuzunu ... 
Saat çok ag~ d bir zamandır gündüzleri de man ar evve Cl ngı ızt t lcendisini et•velcl Pulatane Ha. gazetemit üç sayı tek sahi· . ır ır. Kırk milyonluk mıı ır. 

, ~ll' kütlenin beş on gün ieceye ka tmilk suretıie uzun ler tarafıodan gayri as- B. Ihsan Nemli evvelki gün kiı,,.el Doktoru B. Edibe tıe fe olarak Ve şehre kafi 
lk teIJl ıçind ' bir gaflet uykusuna dalmış, k · ld ki b"ld. d'ğ' l ~k / · e b l t sonra da Kula'<., Boğaz mütehas gelecek kıda. r çıkmıştır. On . c, llledeniyetin de hu- erı O U arını 1 ır 1 1 ıe er unzr esrn aş amış ır. sııt Dr. Abdulkadir'e muagent 
ık teııı rıy t• ' ve n1hayet on!ar mukafat- M d · d k ··nden berı gazetcı alma-e ın de beşiii olan pay. anş enızin e i iki ettirdiği anlaşı/Jığındun her iti gu .... 

tahtlarını ve ondan sonra larını, bunlar da atalet ve İngiliz adasını işgal et- B. Sezai Tarhan doktor dünden itibaren menıfe. yan abo~elerimize sene 
., da. ·ı hıyaneUcnnin cezasını bul· l Fındık Tarım Satı" Koope· ket Hasianes;nde kuduz tedınıi. sonunda t.JÇ sa}'ı fazla gön-

ond:ı r • mı yonlara varan ordu. m'ş d" r • t 
3 ..... ~ ların .

1 
mili ve görmüşlefdir, Hazır- 1 er ır • perati/leri Birliği Umum Mü- sine başlamışlardır. deri/ecele_!._'~ 

l ın ıı ahlarını kendi el· 1 - ~ ·- 4~ l '"k lh ş f d 1 ~~:--=-"=---===~==== =======-erile d·· ' . anmamıı olan Fransa bu K ur 11 racat e i gü.ıi e rıcm- aOnOŞ~DL YUŞLAH 
, uşmanlarına teshm . '. . ooperatifte sehrimiı B Sızai Tarhan e ~ve.iki 

tlnıcl•rı· t h" . k d ataletıle yalnız kendısıne B t k d ı 
d ... , arı ın ilk ay e· Fındık Satış Kooperatifinin gün mezunen şehrimize gelmiştir. •ır gaze ec·ı a a aş a 

eccöi f k t h. b. kıymamış, hazırlıksız harbe Muhasebeciliaİfle /siimitet Trob · 
• t • , a a ıç ır zaman .. . • 
ıilş~1 tffedeoıiy _. b f 1 t gırmekle daba bır suru mıl- zan Muhascb•ciıi lsmail Midilli Başıboş köpekler ço'paldıl Ş h'· . . . t"bala 

yıs 9 f;ı . cce&ı ır acıa ar 1 t• d b . b l tayin edilmiş oe vazi1esine ba"· ~ e r gezısı ın 1 rı r.ı~ cıa.ııdır B h .. k .. t .h e ın e aşını e aya sok- ı· • b b 1 ı •• le 8v b • u u mu arı e lamııtcr. Şehir içind• sahipsiz, aşı os 
ll'akarak geçelim l 1 muş, fakat netıce ıtıbarile Memurlardan /ltıan fjken- köpeklır ço"Ralmı;tır. - 18 - Ge~en sayıdanmabat 

.. i Fra.ns _ onlara da, kendisine de ya· der Viçe Kooperatifine nakledil. AlôlcaJarların dikkat nazarı. Hllkevlnin Tra Zl)Ddo a~·ıh· Hıtkkı Tanc•Y birer tarafta, 
rıoğıı tih 111,.v anıhn,. Dunya ~e ta- zık olmuştur. işte bütün bu miıtir. nı çekcrie. şındno beri gelip geçen reisleri H. E[. b i r tarafta vermişler 

•• b. .. ace eıınde • uklen· , _ · f ı r a n 5 d8 "1il Dıeı'uli e ..' .. .. mes uhyetler, dogrudan dog- ne fn :lllyet derce lerinl ıize merclmeAı a • gQnUn 
( lıtt .... ea' ı· y t çok buyuktur. ruya transayı İdare edenle· L·ımanda ı·k·ı motor Çalışıyor not o orak Mldlrweyi faydalı işleri ve ııadlseleri Qze.iode çe. 

l , - .. u ıyet ı buluyorum. ne çalıyoriard•·· 
kJer ..t •tı Ilı" 'ya 811

• aman- re aittir. İlk reis Celal~ttio Avnl Sıra ıı~ ;rkııda•unı takdim 
ve ~ h utareke şartlarını ka- kd k "' v 

3 \ll etmekle b l l Fransızların, bu hatsız Yolcular motor bekleme en şi ayet ediyorlar Abıınoz oğludur. Bu gencin rl· em teo soor• biıcte birer kol· z· aş amış o maz. h h yaeetl teşkilntÇllık ve ~ı.ıyeyl tuta oturduk .. 
N : ıra, bu teslioı' tl f . esapsız ataları yüzünden lıkel• ile Vapurlar arasında tadır/ar. Şimo limanda vapura izahla g çn1iştlr. Ondıı sonra Şimdi keOUŞUyoruz 
~ ~ rtdeai a l ıye de __ acıanı~ Almanlar hazırladıkları yıl- yolcu taşıyan motorlardan bir yolcu taşıgan iki Üç moto,. kal o~man Cudlain riyaseti devri Bekir snkllti arkadaşa blta· 

IDn ın• / ~~Pan-ııtıçırmıDş egkil~ btelk. ı dırım harbinde muvaffak mıştır • b11şlamıştır. Bu g·3nctn devri en ta ben 
... em ro~a iıletilmiyor. liman idaresi · ll h ketr bir devi d. di 

_.ı i h ·. e ıs erız 1 b k ·· · · d • Yolcular oe eşyararı iskele Terım ' en ıır~ 1 
1 r 1 

- BeyefeD • teşrlfınizi şe . 
re ~ ... d' ata. ve mca'uliyetleri, o muş, ır L~ç gun ıçın e b11 motor sahiplerinden Ehliyet Ondan ıoora az b r z ıman içlu bir !!<' ıherıolzi gazetemiz de 

d 
ocıı ;:' ece oı··t k . koskoca ~ rausayı baştan L üzerinde lehacı1m halinıl• scratta Bekir Snktltl, M1bmut Muıımmer, ~ lll 1 

e r u are eyı uuilcası ıstigor. iman idnruin- b ki' 1 v 1 ı.. •drl ~•eıut, Arir Savı\ devirleri okuyor ve ıaUa ~r le müşerref 
2_..1 ttcn hu'·k- . yapan aşagı istila edebıJmiı ve de. bir motor e 'tJOr ar. 'o cu is .e· ,.,,, ııa , d ı... Blzioı C d t 

.ı". umetıne yu .. klemek h den Ehliyet 'flesikaıı almagan oı· lesı· bu t1üne kadar bo-yle ko-ıu- gelir, Bu devirde varlık olarak olamıyor U•ı· b h ev e 
'4"D .. u d - . . mokratlara karı:ı kara ar· • ı t b k& :ı at o·· d •• e ld 7 l h. 1 • V ı..0ıtarın mevzii hareket ve t&a. A ap a u ·· C• en \l.. il ır mazı"lere b" · · · ı d. ya u amıgan motor so ıpıerı a· man•ara ar.zeden bı·r ı·zdı0ham n. ll& trörU t '-Clbıak ' ını sona eı dırınış er ır • .. ııveti gösterileblllr. Arif sayılın meslek.taşlıtr • ş nrmeıd la-
t" • iCÇen umum·ı harp pura golcu götür•migeceklerdir, go-rmemi~ıı·r. Lı·m·n ı"dare·c·ı, t dil t li ı.. o .raplll"d l1 '-'ll. •onra F . - F ransanın aradan çıkma- • ... .. bina cephesinde a atı, telv · zım 2e r ... e ' ... ı.. cıtla 
c.ı ranıayı ıda Muua/falc.lgeti ıabit olan motor motorcular arasırıdu çıkan her- aatı , bina Onllne bir kaç dip kendi ıae çıJuşırôık. Derede ..... 

'4tı:ıı re sile Alman - demokrat _...,. ~~.ı trr, c kadar çıkmak la devletler harbı'nın· bı·rı·n· cı· sahipleri Eh lig et uesikasını üç • hanii bir mes' el eden h~lkırnı za akusya dikilmesi S!aaına varlığı arkadaş, gı>tlr de ta:nış!llım deı·· 
"1 - k -ı - dikkate çarpar · · dlk. o lılr gno genr getiririm 
" lira mukabilinde Liman idartıİlı· muş u al iÖ:;lerilemu. Srıgın fJG• rı . l , '1tlir ._ safhası hitam bulmuş oluyor. . d b Dr. Abdulkadir devrinden der bizlere t şrı 01~ gozı tırdi . . 

t re,. .Kaynakları bu d Al deıa ted'"rı''· edeceklerdir. Mot"r limrz en u isı el koymak/arını · it d i lf k d ı"'IU c b eSı "'e IJl e· Bundan sonra harp, manya .. "' .. rica ederi• • sonra Vah K uo an evr ge r. Ben ar ıı a~.... eva ıoa ma-
. . tbıül bir memlekette, . sahiplcri Vısika bedeli ofa" bu Bu d vird~ Sinamnuın konfe. .hal bırnkwadaO ıüı!l llidım n: 

arıser ~~\Yıllık mesainin muhas- ile logiltere arasında, şid· Ç f -=-=-= raosların randıman Yerdlil de - Ha önce, btt sonra, ba 

nde
(l: bq mu olmahydı 7 detli bava ve deniı miica- iiç lirayı ödegemediklcrini iddia İ teçamhk Tlrdir. 0Jd~n sonra c~mal Ka· ıtoıdi.. r:lbett• bir iUn gelecek· 

\l deleleri halinde devam ede· ıderek motorlarını ralııtırmiıma/c. rahıın devri gellr. B:ı devir tir .. i~t" geldik .. 
ıı i k· . . . · d p r G " ı 

mali yı l, ışın ıçın e, e- cektir. Bu mücadele, daha ozinosu Halkevlnln Q;mıın "Cudi deni Uem ıimdı D ÇlQ i~ldlihal-
tan 360 ~~''uliyetini belki de k glbl en verimli devridir dlyebi· zl de eöyleyeyiıD· 

oS ;1~ l ç.o uzun sürecek mi dir (: ) B l ı ı o d oorııd bir l ze ı nesi 1,v . \ "'ltaL k ihanetler I 1 ' ..,,... :ı. S ,...... C ~ e edige tarafından inşa et· ır ı. 11 an 8 8 ne e Ben iki Uç gUıı Çin arkada· 
ti 21 6,..ıı t .. ı -.aca ngı tereye go-re, Almanya ~ ~ ~ ·ı kt R b Ural devri gelir şı·mdi ıt t ı ı vu " y tirı me e olan Soğubu'daki u u • sı gezdirmek v11z ~s u evvela 
ınüddetlt 'da .. .\ harbe karışıncı· mailup oluncaya kadar sü- / Dr. Hıyrl Atnlwl cıevri yı.ışıyJr. 'f .. lır·ır mndllrUınUıe, sonra Çul· • '- l k k Çı teçamlık grzinosa ba Pazar .. 
ib!ig-iı:ı~e aa,1ll \. "lrk milyonu r~~e , fakat Almanya ya Halkevlne daha veri mit dabıı haya, daha ıonra da 'l'uncı&J• 
aır .,. •• ,. oııı ·~"••s d seksen gore de, zanned ld·-· d Hava ve Harb günü tesellüm edecektir. inşa ve mesut bir hııyc ta KtiVUŞmıısım vermek mecburlftllnde kıl~ 
le gtınü . . 1ii ~ ın a, d b ı ıgın en sıua işleri bitmi~ olup halt11 bo . dileyerek arkadaşımla ayrıldık. M"tba" ve g· -retı:clliüteıı 

bJ bıre ~ .... anya var- çok a a çabuk biteccktı"rl Şl .. ı U ok ı.t At 0 
... #' -

' - Bu ,.~n• laae1alar çolc bt1.ıka- yanmakta olan Ga:dno, Beledice mu zuns a~ an a da ınalUınnt vetme~l iıi1ıe .. ~· 
·itllda ilci'~lkl l bir'kin Bizim fikrimizce, en doğ- laıtı. Sabahta.,. ıinlük gcineşlilc. bir sene müJdetle icara oerilmek parka doaru ilerliyoruz. Yoai· kacneım. Ood:ın ıonrı ~ 
~ • 41 tuevvu u h k k tl b. 8 I üzer• •rtırmrıa çıkarılmıştır, JOl gazete ve Jdarehaoesloin l b bat baı:ı k&ll,.!:"'~ 
rız iıe de . ru Ü mü zaman vertce tir• ak.şama o;rrı ır u ut, hir Yal· . • önnne aelloca Q3zeteci arkada- şun a H yl ~ 

• ' ' dti taraf' b kl. ı· f k t mur, haf talardan beri bö11le, h" Gaıı110 da ı•melr. ve her tiir· eımı ldarehaD&Je buyur ettim. cıeıllerlai 7apacaQu• Wı!f. 
• u441 i!~ J ar ,tı onu e ıye ım, a a , aza· lil 6 1 6 1 c / ,_ S;ığ oı111aıarı Arkad-'~fdi_. 

1 l 
aün laı'r lıau · · sa~rprı·;ıı' ile k·•r<ı· meıru a u un ura 'IC'lrcll... trorl g"ri11k Pa?mı;h:;rrir J3oklr •·ı ır uJ' 

· :ı t ı k A. ı l ~ ·· '4 • " l ., wesle~ vaz "Y' k~• AJ./Jl ''1 rengi ae, Dl • ·a .. v~ uyanık u~ " ı 11 d Gazino, fi• Çamlık ılektlrik.· l SUkQtl i<ulnkfllZ)Qlu IDflS Si~ b • ..o, rn b"şl•·dıll lıl .... 
la ıgorus. müteuaa igen H..ırp ı·ı • ... '" ., "' A. -

''r. lJemek Bekir Sül<utı Kuloksızog-ıu le tenvir ıdileçektir. r,dscıta şında, Tahd mQdOrO Cof•ç• ulh:ill CEVı 
Sürpriıfoiglekcırıılaıtı;ırnııaibil lxıılcııunııtır. Qlau aaaumU. ŞH~• 1• 
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~ · ı ~ T W•-• JlflJSl'•• •rn 
••, alk•G kalmaaııtır. Bu ·.,ı'-: 
al, .. ıerl liaail oJ.., - · 
••· alraa o;-.. ~' 

... 
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:Cogd. u.k:9~ Mtılakat SHi,laden 
Mtılakat No. 1 Soğuksu ve Boztepe Bisikletten düş~ 

rek bacağını ~ıP Kılıbık'lık 
Bir p•zargünü. Belediye 

Parkını dolduran kalaba/ık 
ar11srnd11, pelc hararetli bir 
mevzu üzerinde görilştük/e 
ri z•n olunan münevver 
bir gurup. merakımı mucip 
olduğu cihetle beni Yanla· 
rın• kod ar soku/mtJYa seı'k 
etmişti. 

Birinci dneceye (Azam} 
veya (kutbuia/ttab) ismi ve· 
rilir. Bunlttrm şahsiyetleri 
ve makamları ne kadar yük
sek olursa olsun. bütün 
harak~t ve mesailerinde 
eşlerinin işaret ve emirle 
rine tabidirler. Ve dahili 
hizmetleri yani,· tahta ıilmek. 
süpürmek. kap yıkamak. ya· 
tak düzeltmek . çamaş1r yı 
kamak gibi işleri refikasJRm 
nezareti altmda kemali dk 
kat ve itina ile ifa ederler. 

Gazino inşaatı Bitiyor. Pazar günü Soğuks;' 
işleyen Belediye otob 

Bir Diş tabibi. bir eczacı. 
bir büyük memur ve iki 
Yeniyol'cu arklJdaşfan ibd

ret olan bu topluluğun b,ıh 
,e safasmda intihab ede
cek/1ri mevzuu elbet siz de 
olsamz merak ederdiniz. 

Yanlarında yer aldığım 
zaman söz, Dişci Cemifde 
idi. Diğerleri onu can ku
Ja4/le dinliyor/ardı. 

Mevzuu tahmin edemez· 
siniz; ne siyaset, ne harb 
ve darp v~ ne de günün 
dedikodusu ... 

Mevzu. başlı. başına hu 
susiyet arzetfiTordu : 

Kıllbıklık . 
Sayrn •rkulaş, bu mıb· 

h•ste o k•daı 11/aka/ı şey
ler •al11ttı re o derece de
rin izahlarda 1:11/undu ki. 
kendisinin kıJıbıJJık hakkm. 
da, sa"hlyetl ka11ti/esi o/
dudun• hepimizi inandır· 
mııtı. 

11te o günden sonra 
bende buna karşı bir ~erak 
ur•nd1. istiyordum kı bu 
nllhiyetll ratten bir "·ila· 
kat koparıp. okurl•nıa 
sunayım. 

"J:.ıas~n "bir çok kimseltr 
tarafından yalan. yanlış 
mlnll•rda anlaşılıp. izah 
edil~n r• oldukça ~mühim 
esrarı ihtira eden "lfJ/J. 
jık//4m.. en kudretli 11ğız. 
dan naklı f•ydaJan haır 
olm•T•caktı . 

Bu düşünce ile sabahle· 
yin muayenehanesinde keı,. 
disinl zly•ret ederek ma/c. 
$lldımı anlattı4ırt1 zaman, 
yaptı41 tedbirsiz/iğe nadim 
olmuı bir tav1r/a. rengi sa· 
rararak, dili dolaşarak: 
" - Fa .. Fa .. Fakat.. Dedi. 
Bu hususta size müıakat 
rermek sal,hiyetine sahip 
olmım için Eştt11den müsa· 
ade almam Jôtımdır. Bu 

itlbarle yarına tehir edelim, .. 
Israrım karşısında kur

tulamıyacağım aniayınce ,· 
- O halde. kısa sor • 

dedi. 
Peılman olaca{}ından 

korktuğum için arka 11rk.:ıy8 
iki suıl sordum· 

1 - Kılıbıklık. hak/(ln
daki düşünce/eriniz ? 

2 - Maruf kılrbıklar ? 
Bir az düşündükten SORra 

•nlatmaya başladı: 
''Kılıbıklık, aile hayatında 

öyle zaruri bit ihtiyaç ve 
ıtiyaddır ki. bunun tesirin· 
d•n lzldt1 kalabilenler. mes 
ut olmayanlardır · 

Kı/Jbıkltk. esinin isteği· 
ni bili kaylt ve şart yerine 
getirmet ve kendi isteğinin 
y•pı/6. mı zannetmektir. Bu 
h•le 6re uzun yıllardan 

beri y11ptı41m tetkikat re 
tımlkıt ile slbit olmuştur ki 
Kilıbll,hk beş dfJreceli ve beş 
tOrlüdiir • 

ikinci dereceye (Azamı 
sani ) vey11 ( kutbu/aksar) 
denilır. Bunlar da harici İş· 
/er, mümkün, mertebe er· 
keğin yeddi kudretinde. da
hili işler temamen kadmm 
elindedir. Bu gibi/erin eşleri 
alelekser birbirinden uzak 
kalmayı ve yalnrz gezmek
te huzura ka vuşacaklarmı 
z•n ey/erlerse de birinci 
dereceli/erde olduğu gibi 
' 'eşin,. emirlerine harfiyen 
itaate mecburdurlar. 

Üçüncü derec lilere ge· 
lince, bunlara (orta kılıbık) 
tesmiye olunur. 

Hariçte cesaretten, şe

caatten, kazak/Jktan sık, sılc. 
bahsettikleri halde kaflsmrn 
uzak veya yakın bir dostu 
veya hısımı veya tanrdığı 

huzurunda nefesleri kısılan· 
lar. sesleri titreyenler dir. 

Bualar kılıbıklıkla mü· 
$•Vat gözetmeyi prensip 
bilirler. Mesela, kadm man
to yaptmnca. arkasmdan 
mutlak• erkt!k te bir kos· 
tüm yapttrmak ister 

Fakat bazı ahvalde k•r-
şılıklı emirlerin husulü. 
maksadı temine ka fi gelmez; 
Çünkü k•dın paracd farklı 
bir şey yaptmp ta, erkek 
aynı miktar para stırf etme· 
den kendisi için bir ıey 
yaptırmca müsavat bozulur. 
l1u takdirde baş gösterecek 
ta'htza ve dırıltıda, orta 
ktlıbıhlır daima bayanı 
haklı gô~termeğe mütema· 
yildirler. 

Dördüncü dtrecelilere 
( asgar) adı veri/Jr. Bu gibi· 
/er yuvalarının bütün ihti
yaçlarını temin ed~rek tc 
raamen hakimiyeti ellerinde 
huluraJ..urmak isterler. 

itiraz hakkı ••rmigecek I•· 
kilde hareket ettikl•rinin /arkına 
fJarmıgaralc Eıin• karıı bir fal· 
kıget temin ettitin• zahib olarlar. 

Yuuada r•ımiget tar•ftarı 
görünürler, aldıkları emri rH'flf 

bir eda ile t•Ô•llüt eder, onu 
ifa huıuıuncla hegecan iÖıt•rir· 
ı.,. 

Belediye 
reisimiz Mahmut Mu· ~ 
ammer Yaflmbıyığm 
verdiqi eserlerden So· 
ğuksudaki gazino in · 
ş1111tı pek yakmda 
bitiyor. Bu yeni eser 
tamamlandıktan son· 
ra Çifteçamlıkta do
ğacak heveclln/J ha · 
yat Soğuksuyun her 
tara ftn lJ daha faz/asi· 
le neş'e serpeçektir. 

Çıfteçamlıktrt fi· 
dan d 'kme amelivesi 
neticelenmiş ve bu 
çamlann muhafazası 
teminat altma alın, 
mışttr. 

Boztepedeki çam 

v~ diğerağaça/r da muhaf~za 
altmda iyi bakJ/maktadlf . 

Boztepe Trabzonun deni· 
ze en yakın. her tarafı gö · 
ren en güzel tepelerindan 
biridir. Burada güneş ve de 
niz rüzgarları qün boyunca 
eksik olmaz . 

Bütün bir şehrin nufu· 
suna mesire olacak üzeri 

Satış Kooperatifi 
Orta klan na 

Mısır tevzi ediliyor 
Borflarım ödemiş ortak· 

fardan mıstra ihtiyacı olanlara 
satış kooperatifi tar•fınd~n 
muhtarlarm verdikleri ihtiyaç 
cetvellerine göre mıslf tev· 
zil yapılm11ktadır . 

Şimdiye k•dar mıstr al
mamış ol11nl11rl11 almış olup 
ta /htlyaç/aflnt giderememiş 
ve tekrar •lmak arzusunda 
ol•nlar muhtarlar vo•ıtasile 
hemen Satış Kooperatifine 
mür•caat edebilecekleri ha · 
b~rl alınmıştır. 

yeşil çimenle örtülü geniş 

bir s1Tt1 vardır. Burasmı, 

dünyan(n en güzel yerlerin 
den biri sirasma koymak 
haklt bir iddiadir. Bugünkü 
boziepenin noksam. onun 
bugüne kadar yalmzlık gibi 
en acıklı bir mahrumiyet 
içinde kalmasma sebep, su· 
suzluk ve ağaçsızlıktlf . 

lst~şare heyeti 
toplandı 

Cuma günü bölge mer · 
kezinde bölie Başkanı Valimiz 
Osman Sabri Adalın riyaseti 
altında toplanan istişare 

heyeti, Beden terbiyesi ka · 
nununun tatbik mevkiine 
geçmesi ve beden terbiy:cai 
kanunUAUD hükümlerine in
tibak edecek kulüplerin va · 
~iyetleri üzerinde görüşme · 
ler yapmııtır. 

Kanuna göre spor yap
mak mecburiyetinde bulunan 
gençlerin spor yapmalarını 

temin maksadile kazalarda 
ve nahiyelerde nufusuna gö· 

Zefanosta re müteaddit kulüplerin açıl
masına karar verilmiştir. 

Dernek Mecburi spor yttpacak 
gençlerin adedi nufus dai

Ônümüzdcki pazar günü 
resinde müteaddit memur· 

Zefanoıta Halkevi tarafın-
lar tarafından teıbit edil· 

dan bir dernek knrulacak· 
mektedir. Çıkaca~ mükeJlef 

tır · Derncie civar köyler adedine ve balen mevcut 
halkıdın ııelmeleri için icap 

kulüplerin vaziyetlerine göre 
eden tedbirler alınmış ve 

birkaç gün sonraki toplan· program baabrılarak köyle 
tıda frabzonda kaç kulü· 

re dağıblmııtır • Proğrama 
f bün çalışacağına veya daha 

2öre köylüye kon erana ve 
temslllcr werilecek ve dok· kaç kulüp açılacağına karar 

" verilecektir 
torlar fakir köylweri mua · • 
yene edecek ve bunların Kongreye davet 
ilaç bedellerini balkevi öde· Doğan spor kulübundan : 
yecektir • 7 -7- 940 pazar rü.O aaat 

dman gücü Samsu aagitti ı o d• 11:o~n aktoıua•c•t•adan 
bilumum azaoıD aynı ıciln ve ıaatta 

Ba 0 1"' hcıind• Samsunda lı:ulup binaauadı hazır bulu••aları 
t'•I' birncililcleri gapılacaktır. riea elanur. 
Şelarinlic ıampiıonu ldmıuı tiicü RUZNAME. Bcdea torbiyeıi 

Çulha fdtllol talcımı brı •Ünaıebetl• kanuna billtilmleriao intibak husu· 
( Aı lcaır ~ de ) Jü11kü vap•rla S.,,uuna fitmiştir. ıuoda konan aitti. ı-2 

--=-=-=--===--=====:...====-=====-=---=====-
:ei:r:X::a9 Satı:rla 

Direk Üstünde Bir Dam 1 
Eskiden Mumhane önilnde direkler güneşten, yağmurdan koruyacak, ka· 

üstünde bir dam vardı ki, dam'ınaltı nalları altında barındıracak direk üs· 
diye anılırdı. Sade ve basitti, fakat, tünde bir damdır • 
içindeki birkaç sergiden başka, yağc•, Saatlerce güneş ve yağmur altında 
kömürcü, sebzeci gibi küçük müıtahıil- yürüdükten sonra yine ıehirde saatler 
leri kanatları altında toplar, yağmur'un, ce yağmur ve günet altında pemperi· 
günet'in teairinden korur, kurtarır ve ıan bir halde kalan müstahsilleri koru· 
barındırırdı. lıte, on, onbeı seneden yup kurtarma t .Ld bir~.-· -· 
beri iıtediiimiz, fakat bir türlü vücu· Liilsüo.ü değil, ıade, basit, direk üstün-
dunu göremediğimiz böyle ıadt:, baıit, de bir dam iıtiyor ve bunu çahıkan 
fak•t kadın, erkek küçilk müıtahsilleri reiıiaıiıden alacağımızı umuyoruz 1 

~p;:::-==-=~=-=~=-===--=-....;.-==-----=---

rinden biri !Itatürk i{o~•=:o=ı1 
ne giden yokuşlu yolıJ 
karken 12- 13 yaş/arı 

bisiklet üzerinde bir 
çocuğu firen/eri kulla/111. • dığı için yukardan ' · ,2 süratle geliyor ve virl} 

Boztepe şu bir iki se
ne zarfmda tamamen ağaç· 
/anacak ve o zaman en gü
zel mesire olmayı icap et-
tiren noksanlar da tabii şe
kilde bir düşünce ve karar 
mevzuu olacaktır. 

Gôrdüğünüz resim Boz· 
tepenin yaz günlerinden bi
rini göstermektedir . -----· 

Bir saat ileri 

alındı 
Memlekette bütün va· 

tanda5/arm güneş ziyasından 
bol bol istiföde edebilmesi 
Ye? aynı zamanda tenYiratta 
kullanılan mevattan tasar
ruf olunması için icra ve· 
killeri heyeti kararile l 
Temmuz 9f0 dan itibaren 
bütün Türkiyede saatler 
l saat ileri almmıştır . 

Kongre 
Necmiati Spor Kulu

bünden: 
Beden t erbiyesi Kaauau hl· 

kümlerine iotibalu formalitesini 

ikoaal ve bu buıuıta karar itti. 

bu et malt bre 6 Temmuz 940 
Cuaıaı te. i rüıall saat 21 de Ku 
lüpta fevltallde kooır• ak.doluna· 
oae-ıadao blUün azanın kulüba 

çarpa çarpa dönüyor. 
yol dar olduğundan birİ 
bire otobüsle karşı/aşı# • Vaz 
çocuqu feryat içinde ındi 
kenarındeki hendeğe si/ 7 
myor. Ve tüyler ürP~a ~ 
bir çığlıktan sonra bir /ı • r. 
için kendisini kaybedı ız b 
Fakat yine aklı başı~OOO 
lince s~ğ ayağmm kırı~:.tlisbe 
görüyor ve 1:vint1 gof'. . 
mek üzere otobüse ~nış 
diliyor. Evinden de h~,12 
neye tedavi~e sevkt:di~ k r 

On ddkikabk bir bi-_A, 
zevkinin ih tiyatsızlık!"'- sa 
den böyle feci bir ; B 
ihdas edişinden bazı~dır 
sahipleri ders alma/ıdr . 

irtihal •ç bi 
Bir müddetten beri /stAen 

da tedavi edilme/ete olan lak 
Faık Somel eşi baıan Feo 
tih«I etmiı ve c~ ıtazesi t 11 
Salı günü lstanbul'da Je/ı İsa 
miştir. Merhume, tanınffl 

lıerkesirı sempatisini /cazoAPraJ 
b•gandı. Tanrıda,. magf iı" 7ı 
k eticrli e# F•ık Someie flf 
Milano Konsolosu Mii,.ür 
beganl taziJl•l egleric. 

Stefani ajansının 
ten bildirildiğine iö 
ailah altına yeni ibtİf 

b 

gelmeleri ilia oluaur . çağırılmııtır • d 

KAZALARDA TETKiK GEZi LE} ş 
Vakfikebirden şal:e) ... 

pazarına d 
-7-

0telde pire var, göı yum- cağız l ,, kelimeleri d 
durmıyor. Sabaha kadar Trabzonda temiz otel 
yan uyanık, rahatsızlık için• kabil oluyor fakat 
de vakit geçti. Bir gece bo- da olmıyor, neden? 
yunca uykusuz kalanların küçük yerler olduiu i 
ve bilhassa gündüıleri meı- Kaymakamların 
leki itibarile çok yorulanla- de büyük rolleri var 
rın hali acınacak bir ma- takları dereceli ücre 
hiyet alır. Bir otelde fena bi tutarak TrabzonuO 
koku, kir, pire, tahta kuru otelinde bulduğumuı: (l 
ıu, sonra sinek neden olaun kazalarda da bulm,) C 

otelciler müşterilerini iyi olmalıdır. Beıikdü~· t 

bakmıya, şikayetsiz iatirahat vilayetin şose üzer 
ettirmiye borçludurlar. Ya- sahilde bulunan eD 

pılamıyacak ne İl vardırki. nahiyesindeki otelde 
Nihayet bunların başında yapacak her tarafı t 
temi.z.lik yapmak hevesi gelir. d b l d lmaa 
Bu duygu daima mevcut kal- ~a~ar :Ui:f u~~yor J 

dıkça otel müıterilerinden Otelden bitııin t ~ 
.:ı,&ırd i itilmez . çıktık. ŞalRazanP'l il t 

Kazalanmızda otel milı· Beşikdüzü ü~Jlld 
terİIİ olacak kiQııeJerin du• §Ole yoJd.-&1 /l vr• 

da.ldaruıdao ''zaruret. v'" a.-



D© il a ~üş' 
ıı ~ır' 
1ğuk~a 
,tobll HALKEVj KÖYCÜLÜK OLU ES İYATI 
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yolu 
aşfarıP. 
bir ~ 

ı//anat! 

• n ed 
• 

•• u 
Yağmı temizle' ayranioı ayır, içinC.:~ kıl tüy 

"".i,:J ize senede en az 5 O bin liralı 
~::~if ~emleketimizin bugünkü nüfusu, istihsal ve 
ştlaşaPi. va~ıyetlerini göz önünde tutarak düşünelim 

bütçe lazımd bulundurma, varsa ayıkla. AYıkJamak belki çe-
• tindir. Öyle ise, tüy. saç . girmesin. Eskilerimiz 

süzgeç kullanırlardı· Bunlardan siı. de birer tane 
edininiz .. 

bu memlekette ancak gezinebiliriz. Bize hiç ol
mazsa senede 500,000,000 liralık ham madde ~inde ıımdı : 

~ğe si 762 OOO k'l . lazım . Büyük sanayimiz de bunu bekliyor . 
ürPel a ' . 1 omeıre murabbaı bir toprağ1mız İstihsal hayatımız baştan başa, yeniden teş-

• bir Jı l. r. bYanı bu miktar 76,200,0GO hektar ediyor. kiliitlanmağa, dirilmt>ğe muhtaçtır. Köyde kol 
raybed , ıOzOOu kadar geniş bir toprag" ın her sene ancak 1 h f f k k k K d oaşınD •, 000 hekt k b .

1
. kuvvet i a i ma ine uvveti yo tur. öy e 

1 kmid·1j b ;. d arını e e ı ıyoruz. Bunun yüzde nüfus az, ~ağ olanların elindeki ziraat vasıtaları 
göl~ s .e1~ .şu ur: 9,98. Çayır mera ve otlakların eksiktir. Para kıt, bilgi azdır , 

Temiz olmıyan yağ ırüŞteriyi soğuluyor. 
Memleketimizin nefis yağları rağbetini gaybedi. 
yar. Bunun zarnrını, iik evvel gören siz o!uyor-
sun uz ' 

Yağına başka hiç bir şeydk.atrna, Unutma ki: 
Elle kuyu kazıyan içine ken 1 duşer. 

-----er== 

Maniler rse /J~;eBnlış2 ıQ-~ 44,000,000 hektar ve yüzde nisbeti B"t b 1 b' k t l d 
de h~ , dır. Bütün h l u ün un ar ır te eme e ayanıyor : 

kt:dil •k k 1 ayvan arı mızın yekunu yuvar- v t d i t" h 1 K d t" 1 \yvıtn, ııyvan üstüdür, ~n: Yııvrvla yavrulnr, 
l!bVı·r ı.;s h raham ab45 milyondur. Demek bı'r hektarlık a an aşın s 1 sa u re 1 ne . Ayvıınım yol üstü liir ç <>lınDş yavrular 

v •ır sa · Grl geç ~izim kapıdan E1·0 • de•tli rıağnlır 
zltkyD· aya ır tek hayvan du" .. Fakat bu memleketin derdi yalnız parasızlık Koy de2inln do tudur. Benıın derdim yavru'ar. ( B k şuyor . *** n* 
bir u ra amlar pek k.. .. k b . b ı k ve bilgisizlik midir? Koskoca bir vatanda her Bir kız gördüm IJ~arır Ev Pınar <'ş:ne pınar 
bazıf'zdır UÇU Ve U nıs et er pe f d b" }' l } d } ) b Bahçe v rir bn~ ılır, )'araını df'şme pınar 

I a/ıO • •• er ,, in ce l ıra ar a o muş o sa u servet Bir aördü ;ı birde görsem Yar,ım Yoldrın grçerken 
m T" k. • "'o v d Ur ıy h b k b b"' -k T·· k' ' k ğ k"f' }' '? Gülme ~arım sa11-a1ır. 1 er ~rt eşme pınar, b. e er a ımdan kuvvetlenmeğe muh- aca a uyu ur ıyeyı urma a a ı ge ır mı. . .. * 6 **-
al lç ır yurttur Bu m l k t' k h Hayır ı o~~ların başı kardır, Bu bıı~Jar ulu ba11olar, 

J • em e e ın uvvetı' er şey- · '~~yv · K / ı1en } h Gamlı yür~vlm dardır "1 cıı ~ulu~ nıtlar 
btri st, evve milli birlikten Tu"rk . t'kl" ı · d T"' k Bir milletin hakiki zenginliği ru undadır. Ad11m dertsiz olurmu? y~r fıklırııa düşer ce 

.. olan "hla"k d ' ıs ı a ın en, ur Gok IJ' •• ı b 1 
• in d d V k f d d B' ')f t' b ki' ğ'" b .. k · f Herlc.eıti o dtrdi vardır. . .,ur er, ulut ığ ai. 
an Fe.(IJltat . ~n. ~ğ u. e yine bunlarla artacak, Fa- a asın a it. ır mı e ın üyü o u yyu ış er Gülüm kurutmauı scnı 
ıeausı 11 • mıllı bırlık milli iktisatla tem· il · M'll" görme kabiliyetindedir. Ham maddeye can veren, Suda çürütmem seni 
'dcı Jer ·tısadın b • e eşır • ı ı Y l"d( yıl hAaret kfJJsalll 
tanınıfl k aşlıca temellen çok. nüfus, bereketli dağları deviren, ölüleri dirilten bu kabiliyet mil- ---------=G~e.;-.:ne:.....u:.::n.:.ut;.:m.:.:•m.::.;...ee_ni~--..-~- ... -

,~:;~~>pr;6• fazla i~tihsal, şuurlu bir yaşayıştır . li b~knliktedir. manevi disiplindedir. Tam ve ılı b Ik' l ı 1# 
mele 1't, 2,000 kılometre murabbaı bir toprak bun kamilen bir "fedayi nefs,, halindedir . K 
ıireür .an daha fazl b 1· b'l· B Yeni : B I 2 ci , k (lsletl eris. at d asını es ıye ı ır. unun için her a,ştara ı e bir ço e,e sahib insan 

~Y' aan· ~ş vazifesinin ne olduğunu öğrenecektir. Bir medeniyetin temeli herşeyden evvel ru- B:jn;i ;:r~~el~ler~ t (Knz;k ı dem~l:;~, kılıbık/ura gl!lince. 

ırı e ızun en ;y d 500 OOO OOO l l k hi malzemeler üstüne atılır. Büyük Türkiye de ·~~ı~aa; 1.:. .enı 1
;/·kl arıc ev\ a- bllnlor rnemlek"ıte saymakıa bit· 

tısı ır btu . aşa._ı sene e ' , İra ı . t b t l ·- . k l k ı M'll" dl e, ıa Bım ı° u kart~l tJe ~ ~ mig'!cek katlar çoktur. mcilltJZfl 

. a) / 1 Çemız olmalıdır. Bu günkü d vlet bütçe· ış e" u em~"' u~e~kıneb uru uy~r uru uyor: ki. ı ;ibfrlf;ler ~nar e senga egoıs j ii:recelil~rJ:n size htf'kttç, isim 

b '"'JJ'e ancak dünd k l l b'l' ahlak ve mıJlı bırh U temelın taşı, toprağı ı- Kazak garnak'ları çok defa so9ligeqım ·Abd 
1 u gu 1 s en a an yara arı sara 1 ıyoruz . . . . . d d' ? K-- d . k b f Dı.ıl<.tor u kadir D ıktor 

ı: a 1 e en elik ibra t ) h } recı, IŞCJSI nere e ır oy e . f u~ada~ uza 1 • u u~mnyı '';tui Talut ' siıirı Ba$rnrıhn:,fr Be kir 
ıZnamesi5Q ooo 000 l' ca ı ız orta ama c s el p a Bu medeniyetin yapısını kuracak ustalar ne- ar ar. ue,v kışı Çl rsb snalı l!f Süküli tahrir rrq lü .. tinüz Cemal 

~ ' ı ırad F k b k d k b" "h muayyen oma a bttra er art! R 8 h eıErto,. A k t K 1 kere et ıt b·- .. ır. a at u a arcı ır ı ra- rededir ? ket/erinde ca'lidirler; hariçte ;akt e ~~Jııllah' ~ t; "\ ~m~ ' 

tı işg' ımız ukyuk Türkiyeyi kurma işinde bize ..l~- Şehirde. Daha doğrusu tabirle "Yeni Türk kendi hcikim;y•tlerine maJrur v: u°! . u rı9 Z/ % 

zaman aybetf · · h · l ve dahilde k:ızu gibi masumdur. ı! B~ sırada merdivenden bir 
ediyot )Q.OQO OOQ l' ırıyor . ihracatımız ıç O mazsa sitesinke ,,. lar . . ~ . ayak sesi !,.e~igordu. (Odur) 

a. 1
•1 T ' ırayı bulmalıdır • O halde, ey münevver Türk, madem ki bir şu noktayı Ja ılave etrneıı. zann iıe se~ nı yav::ışlatarak; 

t Bati. oprakl yim ıc;, kılıb:lclık, ne ,ş~kilde _ .. Zarı ede•im ı.... ka'tlar 
a .

1 
nıo d rımızın ekilenen kısımlarının ancak inkilabın adamı olduğunu düşünüyorsun, madem tecefı; ederse eısin aile lıaya!ı kafi : dedi. 

;~:~edİ, rısın an mahsul alıyoruz. Gübresiz, bakımsız, l ki bir yeni Türkiye yaratmak iddiasındasın artık için şayanı arzu bir itiyad ve ı Kendisine teşekkür ederek 
13\0arsız t elzem olan bir ihliyaçtır 1 ayrıldım. 

nsının .. ,~~ vası asız, teşkilatsız bir ziraat sistemiyle korkmadan kendini yollara at ve yürü : Kılıbı k~ ,,kek ideal bir krıca, .--- Çulha 
ine go' -======...,...,...===--==-......,,,=--,-=~=------ ___ --.;... __ _ 

:;1~ Taze K yma • e • 

l:e Şunu evvela söyleyeyim ki Peynirciler ( de- ğurmalıdır. Sonra . p.eyniri bezden çıkarıp bir hatırdan çıkarmayınız. 
Ş8 >. kullanmağa alışmalıdırlar. El ile veya göz kevgir veya süzgeç ıçıne almak ve altmada başka Taze yenilecek, yumuşak peynirler için ma-

rarıle "'t" ğ kl k h dd r d su un so u uğunu sıcaklığını anlamak bir kap koymak ve peynirin üzerinde on payda yayı az atmayı ve pı tılaşma mü e mi uzatma· 
r 0~;. Derece kullaıuııad ~ yapılan peynirle~ bir pay hesabile taze ka!mak katıp el .ile veya bi~ yı kaide edinmelisin;z · ___ ...,,__-..,....~~ 

eleri el~ • ya olmaz. ras2eledır, Derecenin de{l'erı tokmakla karıştırmak lazımdır. Peynır, altındakı Suda boğulanlara karşı 
iz otel ~fıt on kuruştur, Fakat faydası büyüktür. Bu kaba akıncıya kadar yoğrulacak ve tekrar orada 

1;~:~ ~'lrı't ç~şidt çedşit peynirler tarif edeceğiz. Bun- da ayrıca bir az yoğrulduktan sonra artık kahp- yapılacak şey•' 
olduiu i~lnk· epsm e e derece kullanmağa mecburuz. lara doldurulacak. Ezkaza suda boğulan olursa ne Yapmalıdır: 
mlarıo b'n ü ba.şka türlü ın~sadımızı ani tamayız.Onun Bu peynir için kullanacağınız kalıplari söğüt Boğulan kimseyi güneşli bir yere veya iyi 
eri var~!) Peynır yapmak ıstcy.enler behemal çarşıdan dalından siz de yapabilirsiniz. yalnız, ufak olma· bia ateşin yamna götürmek sağ tar.ı:.ıfı üzerine up. 

, li ücre Cltce ) satın almalıdırlar. larına dikkat etmelisiniz. Yoğrulan peyniri bu uzun yatırmalı , Başı gövdesinden daha }üksekde 
r:~z;:: U aze kaymak peyniri inek s tünden yapılır. kalıplara doldurmazdan evvel içine ince bir tül- olmalı. Ağzında kum, ot vesaire gibi yabancı şey-

ill sa~a ğ k l k ı B · leri temiztenıeli. vücudu hiç durmadan iyice ov-buloı•~ (! 4 r s maz ap. ara oyma ı ve 17dereceye bent sermeği unutaıamalısnıız. ir iki saat kadar l 
efikdüı.O c~'ie ~ada. r. soğumağa bırakmalıdır. Tam bu bu kalıplarda tutulduktan sonra artık peynir ol- mah. Midesir.in üzerine rakıya hatırı mış bez!er 

"ey d h l l d koymalı. burun delikleri ve ağzına üflemeli. 
se üzer• A e ın ımı emen maya ama ı ır. muştur. Taze taze yenilmek üzere satılabilir. Boğulmuş kimseyi ayaklarından baş aşağa 
~aıı ~. 1 tıcak, mo. yayı o sürettı kullanın peyair ( 20) Peyniri er için kullanacağınız mayaları henüz asmak hiçde doğru değildir, ha tadır, çüııkü hunun 1taortaefı tel :dpıhtılaşsııı. Bunun için de mayayı az katmak sütle beslenilen 3 - 5 haftahk dana. kuzu, olwlak 

'"'
1 ır lS hatayı öldürmekden başka bir faydası yoktur. 

tıurulm•"'11 ~htıla gibi genç hayvanların şirdeninden hazırlamalısınız Hastanın baş ucuna oturup kollarını tutarak 
~ıu.y•~: sıll'.&rğ~~ıı P~yniribir kepçe ile kaptan çık . • ~aha iyisi, çarşıdan hazır maya alma~tır. Ç~nkü şiddetle yukarı aşağı kaldırıp endirmeli. Aynı za· 

bJtgın ıi t U b. bır bc':e,~ oldurm lı ve bu bezın uarşıda satılan mayaların hem kuvvetı bellıdır ve manda temiz bir mendil ile ast nın dilini t utar.ak .;::d-,r. , :u~u ır araya ~etirip asmalı. Beş altı saat hemde ötekiler gibi çabuk bozulmaz, temizdir, dakikada 18, veya 20 defa hafifçe çekilmefidjS 
~ ••. v.. -ıırakl malı kı siizsün. peyniri nefiı olur. . Hasta nefes almağa baş) ymcaya kadar ıo-:s-a 

''">nra bt.1 peyniri bir masa üzerine k .>y • T o:ı: mayaları kullanacaRıoıı ı nan onu ev ve- defa dilini bu suretle çekmdi Hasta nefe.~/"' 
oltlu u h l el ile biraz yo- l h eminin be OD miıli ·'4dar ı11ı

1~ uda ritmefi b şl m"da k t'iy o bfr §CY içirmemcli 
1
'' 
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J Tem mut JJ$ 
Romanya m~f(liVi a e asif Korunma Gayri menkul icar artırma temdidi 
seferberlik et il K 

Ankara 29 ( 11.11.) - Q isyon reislig" inden: 
Sovyet klf 11/arr dün öJle-

den sonra 'Besarabaya Vt! s yın Trabzon Halkına 
şim•li Buko Vinaya üç tpk- •f k · · 
ıadan girmişler ve RotPen Hava taarruzlarına karşı pası orunma ıçın 
kıt•atı terkedilen arazi/en halkımızın yapacağı tedbirler on gün kadar ev
cekilmeğe başlamışıardır. vel bütün şehir halkına dağıtılan talimatlarda 

940 yılı içinde Mutcbtr 
Ol•alt üzre eski 

muhammen kira bedelleri 
Lira K. 

120 00 

48 
20 
75 
36 

120 

36 00 
00 
00 
00 
00 
00 

Vakfı 

Fatih 

,, " 
Çarşı 

" Semerciler 
Tekke 
LAyıka batun 

Semti Numara11 Ci~ 
Çuıı 2 Mıt•" 

Orta hisar 6 Dükki' 
Kemer altı 27 Dük ki' 

" .. 28 
" •• 

Scmercil•r 146 Dükki' 

Trakcılar 234-'.J~S Bağçe 

Hacık111m 116 Ev Diğer taraftan kral trol gösterilmiştir . 
neşrettiği bir emirname H t hl"k 1 . k l h••k" t Vakıflar Müdu··rıu··g""u'·nden. ile dün g•ctt arısrnd. n iti- . ava e ı e erıne artı ya mz u ume , 
haren Meri ~lmak afjıere tarafından alınan tedbirler tehlikeyi önlemeğe Yunrıdıı vakfı aeml Ve •umarRları yezılı (7) yedi parça gayri menkule talip ç.km•d·" A ı 

mftddet 
1 de y k 1 H ık d b ı 1 d artırma müdd~ti l temmuz 940 dan itibaren 5 beş güo uzatılmıştır • 

Romanyada bütün tara afi ge mez. a ın a ted ir a ması azım ır. ihaleleri beş temmuz 9!0 Cuma günü Hat 15 de yıpılacafıDdao taliblerin bu 

deniz ve hava kuvvet/eri~~n Halk tarafından evvelden ne kadar fazla Vakıflıır idare ine müra.caatlerı ilfia elunut'. 

umu~z St!ferberliğini //an tertibat alınmış olursa Hava hücüml rmdan husu- f ~~=-=====~o:===-===============---"" Fr 

etm;;;:~i ajansı Bükreşten le gelecek zararlar o nisbette ı.zaltılmış olur. Bu- Skele İnŞ8SI eksiltmesi 
ı'erdiği bir habere göre bu nun için size dağıtılan talim tlarda yazılı tedbir- Belediye Encümeninden . 

·~ik 

seferberlik Romanya /ıiJ~~d- { ri asla ihmal etmeyerek yapımız. Bunu yapmanız 1 - MenJer4kte mP.r1c it BzledigP. iskel,.d mPvcfit malzemesile ve ayrıc• aric 
larmda vukua qelecek~1g:r ke dinizi korumak bakımından sizin için bir vazi- ledigeden tıui/ecek demirle yeniden islah edılmelc üzre fJe 17 ıün müddetle açık redcre 
ihti/af/11rla 11lakadar bulun f ld ğ ·b· k d b "d' sillmeğe konulmu~tur . t'ctJe 
ihtimllllere karşı ihtiyatı bir e 0 u u g~ 1 anunen e mec urı ır · . 2 - Yapıl cak iıin muhammcın lceşi/ bEdc/i (1.552) lira 2 k~raşful'. kuyul 
tetbir olarak almmıştır. Muhtelıf zama larda yapılacak tetkık ve 3 - Eksiltme 72 Tenımaz 1940 Cuma günü saat 15 dl! icra ulilecelctir. arruz 

Kral ikinci bir emirname kontrollarda tali atlarda y zılı tedbirleri aJmamış . 4 - Ba işe ait lceşi/ pıoj~sile ıartname örnelcleri Belediye fen daitesiA&ıı 
ile ':.ar!e1!1.en~oY_u pat3rte- olanlar hakkmda 3502 sayılı pasif koru ma ka- almabılir · aJtisa 
si gunu ıçm ıçtımaa davet h·· k .. . f. .. k.b d 5 l le/'/ i h ·h · ı ı tl h "" etmiştir. Romanya.ıa dün- nunu U umlerıne te~ ıkan cez ı ta ı at a ya- -: ste 1 et n ugı 1 ş .er • i tisası olduğan2 dair Na/fa müdürltijÔ"' a 

u, l musaddalc 6ır fJesilca ile aynca Tica,et O '-sına lcagıtlı oltlulclcırına dair tlijef deıı 
d~n itibaren fediyt tadil pıl ca dır. 1-3 'Dt!silca ihraz eılemeleri mecburidir. rayaı 
~,dilmiş,tir. araseri i ,alatcılarına 6 - MufJttkkat teminat hedefi ( 716 ) lire 41 kur•şfur. 'Cıtk 
ngl. ı·z ve Af vtf1,an 7 - Yulcıırıda 6t$lr.cl maddede yasılı evs'lfı haiz tllliplerin 12 Temm1.•S Ye te 11

' Mınt•ka ı·ktı"sat Modu··rıu·· 1ru··nd•n ·. C ,. ~ 5 .. uma günü saat 15 de Be~edİt/11 Erıciirnenine müracaatları ildn olnnur ._____J)tan 
1 tayyareleri Kamyon, kamyonet, otobüs kerHeri i•altitını t6m ofa- z 

1 role (11ıud tahta. demir, saç. htJga, Jöıolfte ve Hİr hunt1 Cadde tamir eksiltmesı· 
11nkar• 29 ( 11. fi. ) - mültf eni bütün if{eri) yoplftclc üııre tesiı eJilcıelc icar o seri 

lnglliz h•va kuvvetleri dün f ahrıkalorınaan ikinci sınıf 111110/iget rahsatnameıı alecalc Belediye encümeninden : aıu n 
lllm•nya ve 11/man işgali olanların teşt1iki senaige kanıın•'nan 15 inci matldtsi mu· 1 - Semer~iler catl<feslnden Bakırcılara agrılan ıoe gemtnicilere katlar devartt fi, ill 

altmda bulunan bir Çok ciblnce/aidei ilctisadigeltrinin kabalan• 'Otlciletçı 3-6-940 halcıtcılar cadclesınin tamı-/ onbeş tün müdtletle açılc eksiltmeje konulmuş/ lllf a 
mühim tıskeri ht!defleri in· tarilıinde lcarar fJeri/miştir . , 2 - Bedeli keşfi 564 lira 94 kuruştur . ur · u 
gillz hava Nezaretinm teb- Alikadarlara ilan olanar . 3 - Muoaklcat tıminat bedeli 41 lira 38 karastar . ltak 1 
l :"'l - · l 4 - Eksilt.m• 12 Temmııs 940 Cııma ıünd gopıltıcalctır . ıoıtc 
r
1:tı:ebnoamzabraar~ımmaunes•~rtmsıu'ş-- K·ıralıK motor eks"ıltmesı· 1 J ki I '"" "' u " 5 - Jte ı erin ntı/iadan muso.ddalc ıhliget fJesilc.a ve teminatı muvalclcata -..1 

l . .ı . 6odarlle 12 Temma.• 9~0 Cumt'J tünü saat 15 de trıcümene mrıracaatlarr ilan olunu~ 1&.ı~r:·u-
eruir. Diğer taraftan /Uman Trabzon sahil Sıhhiye merkezi ~y 

hara •uvvetleıide Jfanş ~· YRI ME~~UL SATIŞ ARTIRMASI ~Şla 
denizinde Fransız sahil~ri- T ababetinden : MıballHı ıokatı c;nıı M.N K.N meaahası Muhammen ~Ui 
n• elli ki/11metre mesaft.de Arralya Tarlaaıa 7 H. 44 8271 108 00 afh 
bt1lt1nan Ye son hadiselt:r· Deniz servisi için Trabzon sahil sıhhiye merkezinin 5 Hi11eıi e e 

bir sene müddetle beher seferi iki lira muhdmmen be· Kalçiya çayır maa tar-
d~n ıonra gayri askeri bir del ile kiralay•cağı motörbotu11 19 Temmuz .940 cuma lanıa ;, H 4 H. 65 3676 16~ 00 tı, t 
h•I• ifr•g t!dilmiş bulunan Tabıkbane Çizmeci Hanenin S H. 4. H 1-3- ~1- 10H oO Oruz, 

günü saat 15 d• mezkür d•ire binasrnda toplanacak ko-
ilti ufaklnglliz adasım muh. Sotuklu Tırla 112 4.ı6.s7,50 ~o oJ misyon tarafmdan •çık eksiltme suret/le ihalesi yapıla- H1ae maa tarla 146 _ 162 16 

.. 
telif cins bomba/arla ve " " 2489,50 425 oO ın 

k I " ., h cağı, isteklilerin pey sürmeden vermeleri 1'zım olaa le· Ç11r4u Sipahi •ataz.a ı 1 20 a60 oO .ıycy 
ma ine i tü11mk ateş/le ü minat ( 15) lira olduğu. şartnDmesini görmek isteyenlerin Sotha Kul otlu haa• •ne1iain 
cum ed•rek lngll/Z dahiliye mezkür daireye müracaat eylemeleri ilan olunur. 1-4 4 H. 1 bi .... eai 77 12 50 llrnı 
nezıretinın tebliğine naza- DEFTERDARLIKTAN : 
ran ıirı11er araımda yirmi Ter yağı, yumurta eksitlm temddi 

lPtd: 

dokuz kişinin ö/iimüne ve Verem diıpaaıerinden: 
ofu6 altı tisinin yaral•n.na 

Trabı.oa V cram Mücııdele diıpaoıcri içil 940 •ali yllı aarfıııcia 
ıın• sel>e'1iret vermişlerdir. olınmuıH ıbti 1aç görfilcD beher k1to .. ıoo karuıtaa !S60 liralık n 27 

l·talya marOŞQ İl lira euvaH:at t"wia tlı 360 kilo tcreyafı ile bneıi t,lJ kanıtın 170 
Jir Jılc °" ~O lira l6 lunuı •11vaki:at tamiaatlı 21600 adat yumurta 

Yandı 
ibıleaı 10 g üa ilddetla temdit edılmiı ve ıa . Te•mu• -940 tnrilaiııe 
ra1layan Curnute1i rünü ıaat 11,SO da Sıhhat ve içtimai Munenet 

2 il 11 ) müdürlüküoda m!Ate~ekkil ltomiıyoııeı lora aaileeelıttir, Şartnameler 
llnk•ra 9 ( · · - Verem dıııp ıııcriade her güa görülebilir, lıtaldıloriıa Tıcarat oduıDcia 
ltaly• umumi kat1Jr9a kayıtlı olduklırıH dııi r vesikaları ve muvakkat temiaat makbuz Teya 

hmm bir teblığina nazaran aaek:tuplarila mazkür fÜD veıaattı adı rcçea Müdllrlükte IDÜteıekkil 
/ngll/z fllffllr•lerinin dün komiıyoaa bafvurmıları iliD olu.r. 

topruka yaptık/afi hücüm 
esnasmd• Libya umumi Sebze satıcılara 

-
Vı/i$f rf•reşal Balbonun Belediye Eacümeniadea : 
bulunduğu tayyare alevler Paaar malıllinde kö9lıi elinJın ıı6.c fltt ıair ııJ11 
içind~ düşmüş re Mareşal 111a'1ddlari satan al•rtıl& •ani ıao.lıultlc '/cari•kltırı serıi· 
ile tayyarede bulunan diğer /erde satmalc istıgın ıeggar satıcıl•rın 6• malları ıula 
eşhas alevler içinde ö ı7dJ;. maddeleri fiyatlarının sıbebsi• il"' •rtmasıRı mücib el. 
tür . 1 du;unJan badema. segg•r ıatıcıl•rın köylülerden maba· 

R d gaa tdecelclıri mefJaddi ııdaiıı!ll aıni mahalJe satmaya· 
omanya an rak mahallelerde ıczmtlc. ıuretilı ıatmal11rına •• pazar 

• mahalli ile (HAL) ch,•rınd• scrıi kurmalarının men' 
ÜS istenmıŞ ;n, katar fJerildiğınden, lıilafmdt1 hareketleri göraltcılclı· 

A k 30 ( A A rin Belediye ceza kanununa tefJ/ik.an tıc•i9e olunocakları 
n ara · · - .1• • 1 2 

Yukcrıda cinı .n evsafı ynılı r•yri menku~er 18-6-940 tarihiaden itibaren 15 ün -~~lQ 
ve açık artırma auretıla satışı çıl:arılmışt.r. f 

. Saht 3-7 -940 t arihine mfiaad.if çarıambı iÜnil saat 14 ds yapıla-=akdır. Talip olanları• ~ 
~ı • &~lrde yü~de 7-50 ?1~vakkat temınatları ve hüviyet çüzdanlarila birlikte Defterdarlıltda 1116~kı kıl ko•ı•yona aun:cutları ılao olunur . 0aa

1 

Kiralık Hane Gayri menkul satışı lndı 

e.laı 

İskenderpaşa maha). Mahallesi ~t1_ cinsi 

ı · d d . h Ewalt Semerciler mığ'aıa 103 10 

MN. K.N. M'.:2 - ~te 
ıı;irk 
ı~,I~ esın e enıze nazır a- Polıta kili .. yaaı iki adet 1341 4e 

57 
2724 

vadar su elektirik ve bü- barııp haae 
ııaaa arae 

yük bahçeli iki kat altı Defterdarlıktan: 
odalı bir ev kiralıktır. f Yulcarıda ciaı ve ev1afı yazılı fayri menkuller 29_.6 :: f 
Meydanda Kamil dede- ., tarihinden itibaroa 15 gilD müddetle ve açık artırma ! uretile lba 

. 2 __ 4 calttır • . . 
Ye mtiracaat. s ıs 1 9 o B ah§ - - t tarıhıne mllsadif pızarteai i'Ünü aaat 

Kiralık ev 
Soğuksu'da kain fevkani 

iki oda bir sofa ve bir mut

bağı havi yazlık bir ev ki· 

raya verilecektir. isteyenle

rin matbaamıza müracaat· 
/arı . 

yapılacaktır. Talip olaolarıa yevmi mezitürde yüzde 7-60 ıo•..,_il 
teııainatlarile birhltte Defterdarlık mıltaauaa mürac11tları ilin otu•ıı~aki 

----------------------·------------:_..il a 

Gazino icar artırması • e 

B ı d. . . d iye 
e e ıye encümenın en : ıy0 

. 1 - So~ukıuda (çırte çamhk) mnklinde Belediyece fi'.lşt • 
rılea gaztuo binasının lHlım tarJbiadeo ltlbareo 31 M11yıs 9ftıu 
rlhioe kadar olao bir seııeilk icarı Onbeş iUD müddetle ,çhnı 
tırmıya çıkarılmışur • 

Sovyct kıtaatı Besarabya 1 an otunur. -
ve ıimali Bukavinanın işga· -------------------
line deYam etoıektedir. · ~ '"l .... ı'." ..!... ,..,+t"'\rı+",...+~v.,+rv"+rın+(V)+r;,,+r\ ~ ,,......,.rl,..t"'\ ,,..,+r'\,.,+"$-~ 

2 - Mubammt11 icar bedeli 400 liradır • İ 
s - Şartname Oraetı Bıltdlye yaıı işleri mtldUrlllt)vy 

alıaabllir . 

Romanya propoğanda ~OO~~~~~~~~~~~~~im+ 
nazırı Sovyetlerin Tuna ve • ~ .... 
Kara denizde usler ve li- a ~ 
manlar istediğine dair olan 
haberleri tekıib etmiştir. 

Polonya hiikilmeti Suri· SALO• NU AÇILDI 
yedeki Polonya livasının 
f ilistindeki İogiliz hükümet· 

leriue il ak eitiğini bildi_r~· '"..,.....,_ Sabah kahve altınızı ve bu gllnün en sicak hararetini en 
mittir. temiz v en ucuz fiatla yeni açılan tatlıcı salonundan temin 

Altı bin mevcüdlü olan E 1 11f 
bu liva tam teçh zatlıd r. edin ·z vere, nı iiesseselere ve Mağ~:zalara istediğiniz herne 

FransahükUmeti hu~ümet 

1 

~ oluı s olsun gönderilir. Panorama bahçesi yanında 
merkezini Bordodan merkezi .. .,~~~~·""'1~ ' ~~~ r uayı n•ld etnd~tir, tJ .... .,~....,.""l'" .............. , ... s·,,.,.,,.,~.e.--ı ... .,....T ~ 

4 ~ - Ekılltaıe 5 Temmuz 9'0 Cuma gQoQ aaat ıs d'ayr 
edllccek tir . 

6 - Tıllplerla mubammeo bedeli Ozerinden nrecekJetı.-u 
de yedl buçuk muva.i.kat teminat mak:buıluile ayni gUa '' nı 
t>.aıeıtlye eııcUrııon!ae muracıt.tları il11o 'Jluuur . ~ 

SÜT YOGUR EKSİLTMESİ a 
~ 

Askeri Satınalma Komisyonundan : ıan: 
1 - Trabzou hastaueai 1\'lD altı blo kilo SQt ııe altı bl~Je 

.s:oturdun açık . ekalltmesl 9 Temmuı 940 Salı gUnU saal cı 
~rı.ıDCID Aıkerı satıaalma kowiııyoouoda yapılacaktır t ur 1 

2 - sutna muklammeu bedell altı 101 Ura olup ilk te A 
kırk beş liradır • 

3 - Yoaurduo mubammea bıdell altı yıb lira ıı· 
kırk be~ llr:ldır . li~ 

4 - Şıutaımeıl bor gf'to koruiıııyuaı:J. ,,.. ~ 
) - l'aUpltula c.b!lt~Q auu v .. 

mıları, 
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