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Sümer Sinema$ı t 
Sencıle:dt-o beri mOştM-tle· { 

rtnı htlith!i1 ve etleı;celi sa tıe. 
riol ~evkle geçirtmek için çallteo 

-•,.-f r -~ 
Satlık barıyd 1 

l 

S O M E }{ sineması Jju defi da 
(tıoötama. asbç·eslnl acıyor. 

.. ....... -.....--
---• Siyasi Gazete. Trabzon •---

Bir banyo takımı sat 

hktır. Binbirçeşide mü · 
racaat. 

C. H. P. Gurupunda rMiffi~Ş;f .. 1 
=F . k~IAd- k - .. k - -i~ Yüksek Ziraat ~ 

Evvelce c\e yaımışhlC; bur- ev a a e azanç vergısı anunu-~~ı Enstitüsünü ~ 
IDeıelekette yaşayan her 1 J 1 ~ . ~ 
nıf balkın zaman tayin ed!ı Layifia dört mühim esasa istinat ediyor.. . _ _; ~ şereflenöırdiler ~· 
ıned~n. taze kuvv.et ve taze ~ f:, 
hayat bulmak üzre, bebem. Ankarl\ 18 ( ıı. a. ) - hine geniş imkAnlar hasıl oldu kflzcıaçJardan ahnacaktlr. ~ Ankara 18 ( a. a. ) ,• 
b 1 Cumburly t Halk Partisi mec ğu kabııl ve bunlımo bir fev. 2 - JO bin lirayı geç•ne. '1 R·~isicumhur MHıi Şef İs- ~: • 
• 

8
• bir sayfiye dinleğine H ı kili kalade vergiye tabi tutıtlmaları yeu senelik B'*H kıızııoclar bu l'J ı· ·· b ~ ıbtıyacı vardır. s ,gurupu bugOo re s ve i k ,tJ met nonü ugün saat .•. 

Hnsnn Sakanın .rlvasetlnde öğ nm ver"I teklifindeki adalet verg df'n buiç tutulsca tır. ~.· ll,15 de Yüksek z,·,a .... t t~.· 
Bµ i'bti ·kı· ı .,,,. t b 3 - lO bin lirırnm Ostnue ~1 • l•, Y•f• ı ım şart, eden evvel ve sonra olmak az esasların8 uygun olduQ'u e a· ~ Enstitüsüoü şereflendir- ~ 

!arından v:e şebrin inıa r('.ı lkl d f8 toplanmış ve revkıı ruz ettirilm'ek.te idi. çıkan kaııtoçlsrın vergiye tabi t+1 lti 

tarz1nôan doğan zarureU l lftde kaz~nç •ergisi knnun la Hnkıl netçe bszırlaoacak tutlllabilrnesi için bu kazancıo • mişltrdir. Milli ŞE.f Ens· ,, 
izah edildigw ı'ndendı'r. ı~· erte yıbasını tetkik eden pull ko f evkelade kazan" verglslol ka sermayenin yQ:ıde 00 beşiai geç· & titü önünde Ziraat V .eki)i ~ 

Ki v miş olması 14zımdır. hl E k 
rabz d ' • 111layonq mazl>atasıoı oıüze nun IAyıhasmıo tertipleri mnz. 4 _ 1 . 1 . 940 tariblnden ~ Mu is " men, Maarit ~j 

onun ört çevresia.J'J k ı ı b d bllh '"' t t ""· Vekı'lı' Hasnn A 11' Yu .. cel , ~1 ( 1 ı 1 ) ue ere etm şt r ata a sssa şu dvr esas a ltlbareo bir ıene de lkldet! faz ı.ı .. ı .. 1 yaz ııc ar ve daha d w • ~ 
( f ogrusa Ko.ll)lsyoo mazbati!ıında • ifade edilmlştlr: la bhıa ve aua Rlıp satmış ve .ı yüksek Ziraat Euatitüsü ı~ 
,_ne eı •ima) yerleTine fazla Avrupadıı harbin b3şlıımıtslle 1 - Vergi, l-t-940 tart. ya bina yaptmp satmış olanlar '1 o· kt .... s- G l~ 
•JY.IDZtt ve elf9k v~riJmittir metnteketimlzde tle bısşgOsteren hlodao ltıbaren elde t~dilmiş ve dan alım ve satıın fiatlarmdı:ıkl ~ ıre oru ureyya en~ay D 

f ~ ·ı b. ıA d 1 ~ tarafından karşılanmış. ı• 
"' anoı, Kireçhane Kı'. fovkRlllde abvııl dolaym e ü r~vka.ade Fhvaho dt!nm mn · fark. üzerinden vergiye tab tu. . . . (~ 

ıa • YUk kaıııoçlarm kolııycı:ı temi delince eld~ edi\ecı>k fevkalı\de tulııeııklardır. '1 lardar . loılJlı~n edılen r.j 
l r.n~ ve Soğul<su •~yfiye --... - ---- .=. ~--- - "=--"' il dersler hakkında rektör- 1 
ennıo, malsahipleri içiu bir 1 - A L M A N -, ~ l TA L YAN 4 Ekmek '1 den izahat alan Reisicum ,.. 
~~~ılak,ifade etm,diai halde l ıı ;ı.. 1r • ; 
a~ger i.btiyaç aahipl-e.rin~ H T bl" w. ı ıl HARP TEBLİuİ~ K I . ~ hıır bu imtihaalarda tale-
go!e v~z.ıj,Ueri ~a.11Ç\ ~i\rlii çırp e IQI F"" arne eri ~ beye sualler sormuşlar ve & 
mutalaa edilmelüed' - Af • k 1 d İ saat onüçe kadar imti- ~1 Sınbat Cl' lır.. t"·ıvcstopol'un rl a a Temmuz karneleri i hanlarla Gieşgul olmu~ ~ 
d "" . en •şe erınden ~ K d • d ~ tardır ~ 

ogan b ara enız e iti • N ır •rzu ve b k' 1 k için hazırlıklar .. t~vı\felerjyfe taayyün :dlıq şima ISml Roma 19 ( 11 a ) - ltal· ~ 
bır lercib sebebiyle 1 f" en ld ykn tetill~I: Mltıver kıtaları ç h d d k 
leriu r ,.. • ay ıy:e• zoptedi i ..,,e rimize ışar on arne 

..ı: 0 U ve hizmeti a:yrı föbrugun dış wndafııa mevzi· 
a,rıaar. ' eıila tem -ıı l lşUr. lşg 1 

Bu cl\Qrl-...1 
1 

ımalt :Afrikaia edilen ıırszfalo temlzleomeal ve 
w auen o ırak · -r t L k ldı Tem•us ayı içla datııtıia· 
l'tf'iaıde'b tahalıız b l ' Cl • ,4qprU~ UŞ8tJ son dQşBllİD mukavemet mer cak karaelertn beJanoamelerl 
Jarı dökt 

1 
lf uııan. keıleriolu brtadao k.ııldırılması mabıtlle m'1mel8iller! taratmdfto 

• or ann t . Berlia 19 ( a. •. ) - h;lo yapılao aavıtşJe:-dıı ıo tanır. 
eylıytceği Bf.yfw• L abvııye ıReamt tebliğ: Piyadelerimiz taorip edilmiş Te 8U1ak sayıda evlere veıilmi11 H nQfue mik· 
Z .. f -..,. 't1er aldeJ 1 darı tespit edildikten sonra. 

" •\loı ve..Kiaarnaol ' tab\timli bölgenin Şihıalinde her tQr O bdrp malıemesl eie 
bebembal Kire "- ınayıp, ıoo müdafaa hathnı da yar- ıeçtrllmlıtir. Alnıao av uçakları toplııo11uştu. 
'Caktır. ç ne ola· bavı:ı 9t'rpışmalarındıı on aça1' V11llmlılo önemle Ozennöe 

8 
aut, SiYaato)Jolun "'fimal kıı · dQşllrmQştnr. durauıttarı karne teni lşl11ln 

DDllil gibi 'böbr ~. d mı etilıli'i~ reçmiı tar. Doiu Kımtdealzde faaliyette bu· daha ıallm ve daha pratık şe-
mideainden ı.. 1 • • eaın en, 

ye t rar 11 daki diişm'an i1110nlı~ iııali lwıaıı kulu'buml!Zıı meoaap ıey. klldt 11lrU11eşl için tedbirler 
randan rahala~lık yo a- be'I' ıc!a\Cika bekleniyor. Ce ru ııııcum botl&rdaa birı Sivas dUşQoQımelf.te ve ekmek alma 
lerin uöraya"' ~ çeken- d "" top >l 11Jlarında Jelll blr Rua satma lşlertnlıı koqtrolOnü ko 
K. • "agı yer "' nup kesımin e tumenler diı· d ;_ illi •• ~ 
ııarna'da .. b· ka . ~e ~ eou.alhııoı torp yere ... bübr la1laştmnak' tçlo de ber minta.. 

.. .., b maaı mevzilerınden •tmııhr. tır olamayacak,t L " yer • 1811 · k• ialkıaa ıf n bir furuo a1 
İ ır. On gün içinde yedi liln elir nımaktsdu. 

ıud~.i~~ •nliıılacalc 8liu aHntnıf, 20 tank 68 top 46 Ç 0 r Ç t ' Ş&brJmlzde uotu• ıeikd•rın 

NEC:DET ŞENER 

kUr ,;ıta',''J~yelerimh:Jjirer bin mayin el~ geçirıluıiıtir A lçp dan fazla karne buhınduQQ an· 
& yo 1 yı" .ı.e merı· va lMfllm11tır. s.. karoel,e~ bazl 

dedirler "•rı nıeıabMin.: Şıma1i Afrilıı..ada Tobr.uk ı ı I et/at tiıareih!rl~ 1t ııftatdııuı ve Uzum mlldiltlten ~r 
Bu jti.__

1
_ k,lesi ıanlmı1tar. Bia esir g i t t İ hatta vcaptdaAeli}ttblre ıtrditl zan GtıeırOk. m on lnAnn ifa 

Diibliuü ~b., Trabz.GnUb ahntdı,1 on tank tahrip olua- ve uuldltı aJJirıüma~tadlr. Kar- e:tmekts olan Necd t Şeo r bu 

ler, dıı•~,: ... duo~iiuü bilen: mut, ve bü>:\ik miktuda harp İoailiz gazetelerine g&fe neler lfarelslı olup tıer tarafta k~rre l:mıuhul t rnc t gUmr-Oğll 
.. ,, a ı · ı..· • d a· oeçece"loe gOre bu ueticeyi mtıdftrlllgnu tııyio edilm'ş,lr. 

taki '>a~ .ru açılınak ma zeaeııle {"ır tMe '-posu L'b d f hab 1- • 5 

-11ıete ( lük l 1 ya &h eoa er~r ıııet lablı K6rmek lkll~a el· Trab2onda bulunduğu ~üd-
veraıekt•n ..... ~ltı 1 ) adınt e c eeçiriloıiştir, - . l . l b ~ ....... ~ gelrneh mı4:. 1ıiekte4ir. detçe vııziresıı ıy nşr.rmış 

S ecelderdir ---- ... •- "I ıcakların büt · I:'. L L -~ ve .Qç seneden f'~.rl pe hcvn 
tiyle bnıtard v ün şıdde.ı t:::Kme'K işt JJQadra 9 < a. a. ~ ı ~ Um ve MıStr aeliyor kurama b•ş\:ı:::;U~ın a verlmJl 
b ~ 121 şu .. 1 ya h.ıb3rleri. Mııter Çt)rçll lq 6 raaUyeUeıi gôrlHır~tQ ohn Nrc -

u konuya d &uıı tıde; 't.. aosızıa VatlD&t~aa gttae1tld Ha!Jer alcLfilnıza göre d t ş emri ·trt !lt 
tehirle Tsa ~v et etmemiz, L.:>0 grama inmesinin 0 ııae1eoH Oarln• lklacl • 

1 

8 tner ş ını e e<"rıt» 1 

l'rlibat' yfıyeler araııııdak'ı uyına l 1 , la -ı.. Sam•ndan Trabzon içnı; ltıııamnış blrarkedaştu. 'rt br-tk 
.,., :.:a S e b e b İ pJAna 1ıeçm Ş O IDlli. ltoı-..:r_,r '.;l-00 lıı_ ılJo!.- 300 . 

h ıaa, 'AiU\e.ıım sabab aazetelerloln &Moıiba ~,. ~~ h•••IMll" mısır Ç\l· eller ytml vııılf eletınde de 'bıt· 
l tiyacı.. . e •rzu Va • ki il · 
1 • -ın. taıy•kın w Şehrimiade un ve muu ıtoku auunu letkll ediJ'>r. Deylt tel va\, aa y& eamittir. şarılar ~rıı. 
K:eıılıniı l . a ragoıen ld,, d l ı· l d l - • ~-

1 
0 ınaaınd . , aza '•'" ıın gen un ı uıçege gral. -baıtJaau ı a e şOy e ı•· t:ı.a''tnfArİ1'7' lçinden 

ge mekttdir. an der~ !t.adar fJİ/a~•tcc ck{ritk. \mıkır~ awor ~ •. r"!'ı 
811 t-.bi1ı ba w r; ,. güz ıllı ır•ma i11dirilmeıin• Afrlk.adaa f a habMler e•l 

••ilığunız l' ~·Q kopmuı lüzu~ ve mtcburiJrt hasıl of. makte devam edlJQr. tlç nafta 
'°bakıınından e .... Jıtirahatımı~ muş ur kafı JerıcetÜ. un gtldilc evvel Q.ta,ark IBKIUI b~kU· 

O.Q ~- k ten sonra ıkmek mıktar1nın gin· maııdaah1'1nıo bekledlll i~O 
m;.ktadır k"ı b .. ~- a~an ... • ._. , ııı laı t üryaz ırumti çıkarılaceıı IPP ;0Qo'8 tutulacak 'Ul•ru b11 lia· 
rııu llzerlııde 'd 1 teda- huizdir. berlerl~ çok fena ol4upau ka-
•ok eylemektt~· 6tiinaı~ie ...,, etmek lAzımdır. 

YazJıklar .,;;nd . Sebzelerin nakil işleri Şük-;o___.U~y-;ııi 
Ytıı ot-LU l . a •tle- Holamnna b:ıb 1·elerlode .,... El 1. 

vo ı erın b .... • f::ılıriml• •1evilc ıirketi 
ferden ' u yıl -.e.. tııtır11etı ıebz \erin kolay ve ,.. 
li meneC:lil"'"lerı' ıı.ah i 1 ko'"b ri h.y Şilulı Uggaran 

&U<; c ucuı :b r şek de şehlre nakle 
•en bir ta ı. -ı "- ' Ad aradaki iaıJ ll!ıkilcifı,fla 

"lııu ıayıııy · · dılmülvl leTı1u •olunda v1ıa 
.enıtın r 1 ıco ~ " kmm amlrllJin• ,...,,..,.. .. ulcti 

ÇlJLu" yetteu beluHyeye blldlrllnıesi haber alın1Nıtır . 
.ıLL """' Qsertns beie'dl ece bu Işı, blr .,. J ,11 
nıuıı 2 de _ k • t lilllc • tr mıH11"fcifft 

am7ooıt t11bıia edilmlıtlr. fifltri•: \" 

Şairliğe doğru 
r'f obkft111 ı~~r/cen kalılırınıların dijseme üışları birbitina 

• 1' Hslenm.U: "Jıı~ iberlmizdı:n kudretli bir şafr ~ çi11or. " 
'A.J ıligı .. Bunu deJiltebilecek kadar şair olmak. A,llahın h.;r 

Jcalu•a ... ~,,, ... , olmos o baıia. Falcat hiç olmqz&a m~Wn bu 
,,..,/efe o;tna olarılt1,,na bu hakikatı teslim ettiımek. yine bir mu
•affal:igetin tr.llceıitltl. 

Şiir ili: lnsanlaroa Mı oe heg~canlarının, da'11lJ H Jiişü· 
r iislt1ini11 Jıalti'/cattı olılrıfuna en yakın tarıtla iiade .diliş şeklidir. 
01t.,_uyaçu .,.,,_ 11#,.l~lcil,rrine " ben de olsam b(;gle gHar.dım •• 
Jeairtmelc o• kettl/i ~e.gt.eanırıdı.11 onla1ada wrtbilm-k lcudrt!litı.l 
h•i• o'4nl•r• ıalı dıgoruz~ 

Zeki Yatıaurdereli 
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r~~IG;~l~~C~~~) 
2 Sayfe 

Of'ta birkac gün: 

Kadahorda 
-4-

Da~lsrdı, aırt, yani bıd~ı 
kmmlords bilek oynadı,tı \>r.111. 
LQıumıuı nebatları ve çıtlılık · 
lım kıldarmışl11r, ıedlPr bıı.llrıdf! 
ılraate elverfşli saba kaısom1a 
hr. Bunlar mahsule lrarşı olnn 
ltltl)'aÇ fazlıılıjınıo D,.tlcelt ri. 
Sıkıtıoc ı neler Japılıyor balbıı 
ki, duanın meıvlekeıt lalibsıli 
bııkuwndau ttle ılıomısı ıaz m 
iellr. Bu dQşQnce f erdl UıUyaç 
duyeuıuodan ıtel t tb~ edil 

ihracat mallarına yeni fiat- . . 
. Ankara 18 ( ı. a, ) _ Ticaret Vejdiletiııdtn t.:bJii edil~iştir.: :n~aret Ve~A~ 

iehuce bir kı11m ihracat malları için y~id~u ihra& fiatbırı tesbıt ~dılmııtt~. Bu fıa~ 
lara dair olan 56 numaralı vergiler yarın resmi gazetede .~e lstanbul, l~mır, M~rskn 
gazetelerinde ı eşredilecektir. Ali kadar )arın 'hu ıir~üle,ri ~kumalannı tanı ye ederız. 

ı A. Fuat Şener : 
1 "Ordu" gazetcıi mubar· Nü/zrnebi horonu 

se1•ı lıt bıııl fnlıılıQıDın bere Ak 
k@l tealrlerlul bu dar umaa. Mm 0'0~C(''. gQoe~ J k'l 
luda btHetmlş oll'eııktık. t1 ruıtıerlnl ie'tıw ı löt•Onde_ 

Oflu kadıolorıa ka\'urno.ı erilirken l~lroe O'!h gurbet ac1· 
aıo.lduda tarlı.da 9Shtmılan lan doluyorkl · Oml.Jçlocle 1 ,. 
zor olmakla Zf\Vkll tardı da sadığ'ıtnız ıa111an yı k:nrısak ti!ı· 
JOk. detll Sıcağnı beyinlerine Jnhmııdıo ~ka·(et etUğiın ı 
ltlemem~ıl lçtn tepelerine Oıt. •~vlınll Jurdum.ıuJh o. zıy.rılırıc._'\• 
tikleri kalın kuııa~ları, ba~la biı Tr•bıoıı,ular<':ı da~ilı ou' 
ruıa llmlt teklinde bıtlamtt tun tlıltle\lle bQ' D!llQQ icr~o 
lar~ ve i-10 klıllik bir 1 l!p başlar. 
bir blıada tllrknler ıOyliyertk He.ı: ıua. her saat onda 
net•e lçlntle ıııılyı yap&ror!ar. < l:ıo, :bltea en IU ı;Uıs: hadile.teri 
Yumuşat. \:umhı topraktaki bile Otrenmet Jştiı akı lle ru• 
kalııca psrc;dar k.tlçok bir te. bumuı çırpınır Qurıır .. 

ıe halk ile k~lk'lla oynaIBn~ 
1Uretfla ucak' maun !'lfkıet: 
ıevklne erlşllcbll!r. 

fak,.l l!\D!ılk~O}~R D btr 
tak'.ım bBf ~ı nrıMıJrıh tskllde 
Jilttlndlkler\ ve ,lılQ do ashne 
uyınnyıp bir t:ıkun rnşµısız ve 

ıirleriıden arkada,ımız A. 
Fua~ ~uer'in buıust iıleri· 
nio tasfiyesi için bu hafta 
içinde t•hrimize geleceği h11 · 
l:icr alınmıştır. -- ,,,,,,,,.... __ 

Necdet ŞeDer 
m9notQn p1r~ketlnJ0 şurı:de Ha•a Kurumu kurulta• 
bu~ıdl\ Trabıo.:ı oyur.u dl f P. oy yına iştirak etmek üzre An 
osdıkhm horonlar, nıaale.$ef L: • d d 1 gderimiz· 
bu mllll o~unupııµuu ~ıımeUal araya gı en e ~ 
çok dUŞlll'mokderllr. den Hava Kurumu baıkanı 

'Horon oynayan şelllrlfler mı.ı B. Nccd~t .Şener g.eç~n 
belki blllı:' .bir ~hldj bpropa l poıta ile şebrımııe gelmııtar 
girdiği aa.nıa, köylüler. art1la· == ,...... ı ı 

Verem 
Veremin ıebebi koh 

mikrobudur, Bu mikrop 
ver~mli iosanlarrn balga 
muıda buluıı11r. ~okakta 
tiiklrmek visrem mikrobu 
uu yaymakbr, Sinekltr 
bu mikrobu ayaklariyle 
alarak insanların yiyecek 
ler1ne lıonarıa b11tahğı 
verir; mikrop zayif vücut 
lerde dah~ çabuk 6rer. 
Herne şekilde olursa olsun 
sokakta tülrOrmtk ideti 
nin ne kadar m\1stek~eb 
oldugunu düşü'nmelid:r. 
Verem ilk devirler de teda 
vi e~len bir haı~alık ol; 
duğundan "Tereme tutuldu 
ftıou anlayan ius:.:llar ye 
ıe d6ımeyerek hastalığı( 
nın tedavisini ppbrma 
hdır. 

Helumbaşı maala incelenip daQılıyor ve bu Yine bir •ktıuida. Yıloızlı~ 
.kaımılar acQl baınlelerJe gUzıl eanıına Jetmlştl. Hatan gQneş\ 
llrk.tlerloin ıerl abeoglnl laktp •~yred ~rkerken, hayat ,e tııblıJt 
ediyor. , sırları rubuına bu •gul~JOrdn 

Kadsbor 11untakaa1ndakl flo- Bu ı1r1aı, YeolJOl'u aldnn.. y l!ı· 
dıldarda laaDtar olu1ormu,, zı. nltol çok doQru. K~ndt, ken~i. 
raıt memura kaubadan aynı uıe: Bırak fil metaıiılk badi~) 

rınıı bu yeo{ 0)'.UllCU halr.lm.ıpa Sayfiyelerimizin Korgen.eıal 
yekdiaerwe ~aoah işaretler R J 
verirler, 011 ve taşıt ar ishak A~ni Akdağ 
HQrODU bUtUn lııcdllkleyle oqlar Baştarafı 1 J, Bir kaç güni:lenbeli seh 
'kad~r beq~reblllrseolı, size ôy ler"ın iıtirabatleriai bozmuf 

dmı1or, k01lır1 çık11111orm"t~ l~rl. Btuıları klı:a baılede\tlldı kL 
aba blr ıora şikayet 8 n;. 

l 1 l tı Timitde bulunan Ko;gene l\j Hmlutlyet e san ır ar va ru olmavıp ' halkı da hafta 
lr rrnın d 'r1pll!Qleı'iodep geleu ' ra1 ishak flvnl llkda4 ttf· 
sovai ve ne~'-ı ile Öjle eôalı ve dioleğinden mahrum bırak· nsıerlne devam etirlt!ktedlf. 
niülia oruama2a ü;;;ı..-rf.ır ki, IDlflır. b====~~sr=::q;:i=~ 

hkadao başta dl · u mın. yv- lnJmetll ıtlt daş!xrı 
rao ılraat 81 ter mıntakal4• ınrn Yttıtyolda lntlşıtrcden ve 

emunaodao şlk.a. f$Ut~ U L ~ 
JeUerl ıerlnde Olabilir. ÇQukQ • ' ,reh: ,.,. hpı1,alıuı11 
dedlklerl libldJr· ılraat m" ıtnde edeu 1 lr ve yazdan be, 

benıı2ınıı1 sarım tiw coşguıtluk Malumdur ki, Çifteçambk, 
karşısında b uopu 8lr turlu terk Boztepe temamt·ıı balkıa 
edeoı •siıiı. gezme ve dinlenme yerle· 

or t•brlrıt kele~ltd.ı mi llllll• n!mçlo birlQ1k, teselli kaınağı 
mordur' yokla ılraat m me oluybr. 4u "D•hada lldbri oo. 
mudar ? em uru. ruğun ıuw~u :bıt~k'Bda ldr y ı Horonun b~r kaç çeşidi var ridir. 

sa ••• Jçlodadı ubadaflce v~ J$inaenaleyb, otobüı iıi, KadıbQrda arıtzt çok ıntp, zıaını ökuduıa bu Jaıı beal ç k 
Ma\Qın befel4o mıntakaıın d llallendlrdl ÇOnkQ beo horona 
hll b\l larp Jerlerae &erek a\o;· tam mınuııe ~u~unum. Ner~! 
ratın ktJlllaın Yt gerekse YBğ ah llL\_ ~lVHll.lta~ )lQrQıı O/Da 
mur darlaelerlola leairatı bura dıQ'ını gOrıeın ı:ıalterca seyrlü. 

e,dtekcd bir oyun olan "Hıdır· 

nebi., lıorouu ea. caılbldlr. Bu. bir zümre iti, bir tali ihtiyaç 
blıim •·S~ra,, dedlğlınlz horon mes•eleai olmaktan batka 
kadar tlliz 8eilldir. bir buaaıiyet gö.ttermektcdir. 

lar .. fıadıta kuv,ıtU kOlı. tut dea keodlJlli ıüamaa. 
tarmuıor ve fındık bQnJeslnİ Horo• zaooedUditl 

Zeybek t .. vm~da, eğır hare Koordınasyoo heyetinin 
kelli ve çoli neş•eıı bl.r OJUDdur. kararında mehôub~lla olan 

~~ıaııor. Ve ~tl•Je alamadığı laaut bir O)'ua dettldir. O:ıu ı 
119 1 

•e laaDtar 'f'llaire ı\bl 11 k••laı • bıua OJle krvra1' 
rar Ytrlel •lkreplar ıaQıtevıİ l>Oılara '• bllbaaaa •taaı al:ıtn· 
~aılret ılın.akta devı1a Ml1or da OJle t•blli glbl aaaaıowıert 

8
"' boruouıı bUtQn ıeurler tahditlerin, teYk~lide ted

araa1Qd11 A:ı!kevluce yayahnaiıLl 

oara faı.ta blı•et lat • •udu ki b 
•ak babçdlerl de b •Jen f ıo. ._ lklı ıı buek.etlerl bir 

temin edebillrattk, bem boroıı birler cimleaindea bulundu· 
larıuuı Çı;ŞilliDILi~ ve bem ~· iuaa &öre, maDİİD zail ol
ailll klllUlr bakımınuu bit mac:Liı, ıu ~maolarda, mem• 
kaııoç elcie .,cıihuif ı0lur. nuuu avdetiai 1atemeklijimiz 

T.rebolu: LDtfQ Earıl Jibi bir hali müdafaa etti· 
ğimiz aalaııJm~ma4dır. 

DaHIQbMle katı 1 .. !'•bda J•Jlıa • ıvlilıe tetkik etwılt 
1 41a ,,,. ulaaadı . 

aa n •lkıop 'taslreoı M h " 
l•lıaaıı bo GeJ>bld 0 ço a Dl ut Yona t 
çlnleat10r. ea de Per. Vil . Y ıkılaa dük kin yerleri Deyletçe alınan kararl,ar, 

immeaia aelimet ye menfa. Ka6aberdıkl 1 d- _ ~tel/mı~ Nafl3 'Mü· 
Jla) looperıtırıaı<eı' il ._ YI· . qıu Ma~mut Yonat Oıdu Temizlenmeli 
terlertade11 C@p0ı:~'!Dl Der. Vllly~ti~de inşa edile« ol Jt: Cihan oteli bitişiğinde, 
:t.:::ı~:'~ı.~ 10ra,~~~: ~~~lenn kabulleriııi ıa:mak Belediyece yıktmbp açtın
lAJlk rtlılle K•rt~ ~~ ltlaada mı~ı~ksı, ile Orduya git- lan iillclqn Yetlt31\~ pis ve 

t atine müteallik olunca, coi• 
rafya ıaruretler,ile iortaya 
çıkan ve yine a.aımeyi ilai· 
lendiren iıleıde .bir ıoa~aat 
beraberliii doimuı buluna· ıerek &IJP.ttk Jecek '' • perif-J,n bir halde bırakıl· 

•hp bllae.tarta '"•'•r• toptın Atlım~ kul . . 
tndl ed nq,ı dıba uca11 esının mış r. 
llkb&Jı a!~ı~k't.r kooperıuı1a ı. köprüsQ Hetpt/fa 1'it ı)dan fazla, 

cakhr. 

C.•~l Raza <;.ıaa l . Kanftıd6. Deniz sporlan bir zamandan beri gelen 
ı<atcmın cqcundan r ;:; ;af tı~ı/~11 olan atla geçen/fi y"züoe 'arpan bılı 

Bu düıDoce ile, topyek6P. 
halkı alikadar eden iki i~r· 
Yİs llzerinde duruyoruz : 

Muharrir miş 
8

•""·" 6ir/coç ••••r 6ir ar/c-.ı ıc111 •cıwl 
-aıa 6l · ... ,., •aau J J ' ' ' i~i" 

"''"'"a a et/111 6/r ı-L , , , iti '•CQaf 
""'" lll'Un • çaJ,,,,.. ıam •diltnt aıuııa1c 

• r ı 1 1 i ı oldu;uıuJg,. 
• a 6 ala 

cajı CttlQbt .. 1. Jnpı/a 
"'" ı11c lı fttrı/c 6ir lao li e~ ıdıittle. 

'°"'• lcorıınn/ •011lrrıdilctera 
-1' a neıaqu le 

fClıa lhlnlar• .. ~ e o,.a 
.. /ala,. 1aıeltni11 '"'~''irfnı 
""' ıauı,.. rnalıabı,tgf,,. 

. ,ı gaıar p#ı-

''"'· '"" t ' "'"" '"' .... derlıal 
0 lcorlınıonı ,, d' J/ P •Omtı 

öfrııtd#lc ıge ltılıdiı tlllfi . 
81 .,. Ptlc ~Ilı ttti/c. "' . .zi"' lca11a•liı1Uace bi 

lıorrırın ille h ' "'•· 
ıuuı/o r 

" ııeaalcctür, •' ı neıolııı 
Ka._ laarelc•t e& 

laalc9talıtıtaa '•I .,., kı.;,. 
L-ı itli• Mİ t/ _,,,.., ıöıuı .. ,.,.,.. ı. 11 ."" 

~ullı11eıa/11 Wad,,. l ~ itin 
o ı•oılat I 

lOIU.U 

- a esmu~ beton k- rii fJ 
su yıkılmııtır Bu k,- Of> _ perlssnlı4ın gl erilmesini 
daha fa-./a h oprunun Vl:itO i:iv.Sfln .ıe-nir'ett 'ril-- - art1p olmamak 
l/zıe ta,..,_1t mesini B~lediycmlıtlen Spor Böı ettirilmttsini 

Blri Sopkıu-Çifteçam. 
lık ve diğeri Boz tepedir. 
· T .::ıebbüsümüzü bu eıaı 
lara sön &P,q11layıı. 

Çulha ---=== g,eılnden b~kleriz, tiyoruz . 
~~ :==ı~l~~~2~:=LL:~m...==e.::eü~~~~",===-·-· ~ --.,_ r 1 j , =-41 W=-'1::ıır =s= i 

BlRKAç SATIRLA .:==;::.,~ 

Bahçe Oparlör/eri 
ria\ tıet hahçeıinin iki müıt~ci· nu yayarl'el!, diğeri ~lik neoriyatı 

~l o)arlör6 va,dır. yap1yor. 
telden ~ ~r• •akK gözetmeden her B• ıuretle, hah~, 11ealer mab· 
ri1atını 

1 
ar •e bQd, r~dyolaruı Def Jerini andıriyor, Rumca ıarkılar. kll-

Kaf "'""'kten g~I kalmazlar. aikler, gazeller velbaail, bin bir çe,i 1 
liıte h' ~·~;ı, Vticudun, dinlendirme~ fWY,\lar. 
k111: 1 :~~ balıç. ede, birkaç dakJ- • .: l ı bö 

.. • .. çu._11 " Bir yaa. boyunca, uun ara "y .. la-. bale b" ••leyenleri mahveaen 
1 ır ça d lemi çelteceii~ ? Oparlör e.riıı araımı tle dıltl __ re titünlirken, timdi 

·~•nıı. .._turloıona çatllN_f bDlu· bularak, bir proiram altında yayım 
..... Oparıar11a ta· japmatarının teminine fllıtılma11 
.,_--.....;,~~~ı~r[~~~·~~'=n~-'•.d1_o_•u_·.._..~d-o_lrq o~~m=ı~?~~---:.--..o:=ı=:....==---' 

YARI ŞAKA: 
tı 1 

0Zl'lYATRO 

f roresOr lımail lfa/du Bııl· 
tacıoaııı çıknr•ak.ta olduaü ( Y tt· 
olada'm) da bir çô~ ~avıslır• 
ot.rder Olmaktııdu. 'liunlariuU 
bidıhle "Ö& t11auo,e ~ur. 

Bir mecltsle uJriıd ıordM : 
- Baltae&OjlU'AUfl (öz Uyal· 

ro) tua~ııo oe ırıJıyouuaua. 
Bir bJJID C8V•P veıJl; 
-- S11iıaede dekor JOk SOt· 

IOr JOp. lılıWJAJ JOk. PJJell JOk· 
- O balde 11e '*' •ı 
- ijJI • yp~ uk" lÇl.ade •·nr· 

lık,, 1aralmıt.r• çalışıı11 ~uıaw ... 

RES~l TEBJ..lG 
- Bu&ll11kQ AmeıJka11 '' 

Jıipoo t~l)lJ&leri birblrlue uyu· 
7or. 1Y ıalun; blr ıu blıdıt lhtllaf 
+ar. 

- Ne llbl 1 
- Aweırlkılbler zırah71 bı· 

lirdik, J >1p0oiar lH h•J., k..U· 
J81l JllaUdlt CÜ/Qdıtf, 

- Her lkiaıl de dU~ru aOJ· 
ledl~l111al ıdcaıa ettlklerıoe ıo· 
te bu ~"bil uu blit...sııtır. nfMS• 
batuuumıur. GakJere öavalı&D· 

UUfUt, b&OO •• 
KARN.8 

- Buıııw kıraew verU41. 
- 'X' ti/ ~g<IQuk lotıh ede~li· 

d!ını Daad .•• 
- Hliyır Ç(.cuk d~au bil 

ekınk ILtıfoewııı 'IJdJk.. 

AR&NlLAN KlTAP 

811ısn kltapçı11 ~ta.ıiştl. 
- ö1ıe bir eıer lıtlyoruı• 

kl . ilecll • ne ne b rtr nede r1tll 
olıua. 

Kıtapçı: 

- Y ıauhf ıetdbıi• bıyıJI 
yUkte bant babada ıııaır 8fJJ11 

blli~lkte ııtl11moodau buiunuJAll .. 
Mİ'\Zl VE IS 1 IKoAL 

Bir ı;eollıte •t dost ..s•· 
ılnde meni aablltf olıa blıİD· 
d~n babil()ltı'oo1orda. il"' 

- o ıe11uıwı 1 oldot oı f 
kil aıluıu vaı(iır. ~l. •tt 
bıJ c'vap verdi: 0 - Arkaaı var aa~ OA> 

1 7ok. Qeoıl7l torulal11D •• ed• 

derılals.... N. lar han E16/f 

.. 

1 



_.20 Haziran 9.ıı2 
f Yeniyor A 

KÖY ve KÖYLÜ 
---- So~y .... t-
_Harp TebliğJ. J 

Sivastopol ı 
ve Hcrkofta 

Almanhr şiddetli 
hücumlarda 

ates Ziraati Ha 
'ıoakovs 18 ( a. ft. ) -

Çiftçilere ögüiler 
Sovyı:t tebliği: ~ 8 h zlrnda sı. Patates sıfırın altında 4 derece so;ıı,,ukta. don-
vestopoı keriminde illlşmanıo ~ 
şiddetli tıucumları pUsknrttu. duğu için dogu ve orta anadolu yaylalarında pa-
~ş~~~a!:;;1:. htç bir <leğişik· tatesleri kışın donmadan muhafaza etmek için 

MJBkova ıs ( R. il, ) _ çok dikkat etmek lazımdır. Bunun en kolayı da 
Pravda gazetesi, diln Hnrkrf b J k B "J 
ceptıesinde şiddetli ç rpışmclar en arı toprak içerisinde saklama tır. una s1 o 
01<ıuğıınu blldl tvor Drışmım. yapmak denir. Bazı yerler.d.e samanlık veya han-
ruevzilerlmtze yaptığı şi dotli b b !.J l f • • • 
hüc.nıarda hlç. bir cauvtıtrakıJ~t gi i İr uam altında kuyu açara c·patates erı ıçı .. 
~ldr; ed>Jmenılştıı:. Kıt"ıarı nıı ne dokdurur, üzerine biraz zaman atar ve kuyu-
tıatbrıaı tutmaktıt ve Almenlata l B k 1 d 
8Qır ltarıp\ar venUrmekledir. nun ağzına bir tahta kapatı ır. u uyu ar a pa .. 
.__ j 1 tatesler birbiri üzerine fazla yığıld1ğı İçin kızışa-

1 
· o p o n ._ l bilir. En iyisi aşağıda söylenilen şekilde silo yap

- Harp Tebliği maklitr: Açıkta mümkün ise biraz meyiJli bir 
20 A . k · · 1 yerCle meyil in hizasınca bir bir buçuk metre ~e-

men Gln 1 nişlikte bir hendek açılır. Çok mahsul var ıse 
uçağı düşürüldü l bunun yanında iki üç adım uzaklıkta ikinci. üçün-

Tokyo 18 ( a. a, ) _ cü hendekler açılır. Patates bu hendeğe dökü-
İmpara lorluk umumi karar- lür. Patatesin kalmltğı bir metreyj gevmemelidir. 
gahuun tebhği· Daçb.a b d · · · 'k k. k 1 K l 14 v 15 b : r ur a lizerme bır mı tar e ın sapı onu ur. onu masa 

e azırauda edilen 1 
hücumlarC:la deniz L t da olur.Bunun üzerini örtecek derecede az top-1 • • a:uvve . 
e~ı~nz _ 21 dütrnan uç.ağı rak ahlır. Bir kaç gün sonra yan tarafta olan 
dutarmuş ve amf. "k t • k h · 
lerinde -b· br~ an eııs· ve hendek açılmasınaan çı an toprağın epst 

n mu un ır kısmını b . b l l d 
tahrip etmişdir. unun üzerine atılır. Böylelıkle u unu an yer e-

Rom e 1 
takviye oldu 
L•mdrs 18 ( 8 ) 

Doyll meyl gaı.ete:ıi el, -
m b bl r:ı 0 ııskeri u a rl yuııyor · L 
ır ı · 9nrtraya 
oı;,0 en hııbrr~er Rn~ılelln 
blr hava filo u ve iki ıırht;~~l 
llleoııe tak vlye edlloi,ğ\ l . 
terly0r. n gös 

ki soğuğun derecesine göre yığın üzerindeki 
toprağm kalmlığı artırıhr. Bu işin tamam olma· 
Ş,ı için daha iki iş lazımdır. Biri yığının üzerinde 
p~tatesin hava alması için birkaç küçük delik. 

yani baca bırakmalıdır. lkincisi yağmuru bol o
lan ve toprakları sürerek olan yerlerde yıtının 
içerisine yağmurun işleıremesi için yığının üstü
ne yerden biral yükse~ce sazJan. saptan vesaİ· 
reden bir dam yapmalıdır. 

Bazı yerlerde patates mağaralarda saklanır. 

Yazı serin kışı ılık olan böyle yerler 
muhafaza etmek için çok uygundur. 
Ürgüpte böyle maga'ralar çoktur. 

8 - Tohumluk ayırmak : İyi çiftçiler ~tesi 
sene elCeceği tohumlugu hasat zc;nnuu taı lada 
ayırır. Patatesler daha kurumadan tpdaqR qla
~•r, sağlam, gil,.büz ocaklara birer çalı sok lıak 
suretile işar~t kor·. Hasaddan l5ir kaç gün vel 
çapa ile bu ocaklara birer birer söker, n1ahsulii

nü birbirine kanşflrmada yerinde bırakır~ Sonra 
sepet ve çuval ilerdolaşarak içerisinde bir tek 
çürük yumru bile olmıyan ve iri yumruları falla 
olan verimli ocapları l mahsulüo,ü toplar, birleş
tirir, saklar. 

Tohumluk patatesin sakladması 'güç olan sı
cak ovalardaki çiftçiler eğer etrafında!<.\ yay)a. 
larda-ı toh:.ımluk bulmakta zorlu!( çekM~~z!erse 
kendi tarlalarından tohumluk ayır mal lr.ma lüzüm 
yoktur. 

Yüksek yerlerde p tat~~ ye~iştirenl~r ken
di mahsulle1inin tohumluk ol:•rak kullanacağım 
göz önünde tutarak hasad yap:.:rken çü üklü lo

c1kların mahsulünü sağl :un ocakhrın mahsufi "le 
karışbrmamalıdır. Bu s lğlam Gcak arın rn~lısu. 
lünü çimlendirm~den, çtirütmeden ve dondurma
dan iyi saklayıp tonumluk olarak satması hem 
kendi h~m de me.nl~ketin m~nf aati noktasmdan 
lüzumludur. 

İşte bu esaslara göre ztraatiyap4n l'her çiftçi 
fazla mahsul almak sureliYıle hem kendine hem 
de memleketine faydalı olur. 

SON 
Bu Jeol tank va ucıılcıl 

:elin tRarruıunu, çok bQı~~ 
1 ayıplar bah SIDft da olsa taze 
•Dıek letediQioe dellldır. . 

----..,..__ 

T obruk sarıld, 
tehlike ciddidir 

Fiğ nasıl yetiştiı ilir? 

l<ahlre 18 
h't bUctı i ( 8• a. ) - Ro., r Yor. ·r b ,,, 
tar dealleblll . o ruk sarılmış 
re 'l'ııprukdar~ Sö:lendiQlne gö 
Jol, açık k l otuya giden 

fi un tek 
Jıır nıotterııt Yoldur Sey 
t:ı Japılan lıu k.uvvetıerı tobru 
D.lııktııdıı Bu cuıuıara k rıı kor. 

nuoıa b ı-::1 
ru~u tehdit ed en;ber, Tob. 
'd en t hl·k cı dl keıtıııeau t 1 e şlruaı 

Türk çiftcileri arsında fiği tanımayan he
m~n hiç yok gibidir, yem otlarımızın en iyiJe .. 

rinden birisi olan bu ot da yonca, korunga gibi 
vatanımızın yerlisidir. Memleketimizin hemen 

her yerinde, ekinler arasında çayır ve otlaklar
da yabanisi kendiliğinden yetişmektedir, buna 
çjftcilermiz yanlış olarak "Yonca,, derler. Bun
larm fas1.1lyaları olur olmaz hemen çatlıyaral<: 

bilir. Duşaıan e vaaırıaodırıta. 
d19 lD11dafııı • Yaltında tobıuk 
&elını, Olııcıık.t~ıttuue temua 4114 

tohumlarını döker. Bilhassa serin ve nemHce 
= = 

inşaatı bifuij;n Yollar 
Pu/ataneJo' 

sofya - mavı unun. 'lfya-
llV/fa ar · bet eden bı· . . asrna ısa 

· flncı k 
ıt inşaat son ısmma a 

/i a e~mi~tir 
rasofya-/~1 • 1. · 

. cır ık k 
mınm mşaJuna da ıs· 
rnak üzre old - ~~#ara 
tniştir. ugu ogrenil-

--..o--_ 

P "'tates zeriyatı 
Geçmis /J bu yı ara nlJZanm 
Yıl. Bö/(1,. · d 

tnısr p ._ r.mız e j - 4 
1 ıltates . 

Plldı4, 
1 

zerıyatı ya-
4n a~ılmakta<lir, 

i'Yiilliyetçilik v.e vazifeleri 
İsabetli görüşleri ve gtniş tetkiklerile, 

İstanbul matbuatında yer alan yaztlarını 
zevkle okuyup istifadeleodiğiuıiz, eski me-

buılarımızdan bay Arif Sayıi'ın ( Milli-
yetçilik ve vazifeleri) başlığı 
nltıoda kıymetli bir yazısı, gelecek sayım\Z· 
da çıkacaktır, 

Miinevverleri ve gençliği yakından ilgi. 
len diren bu nefia yazıyı bilha~·sa ta niye 
edeıriz. 

olan yayla otlaklarında, dağ eteklerinde ~~ or
man aralıklarında bulunan boşluklarda kencHli
ğinden yetişen r.abani fiğin faydasmı çif~cılcri · 
miz pek ala bilir. Ve bunları yeşil iken lf Çip 
kurutarak .kışın hayvaıılaıına vermek üzere sak~ 
larlar. Ekilerek yetiştiri!en fiğin tohumu yaba .. 
nilerden daha iri ve yapraklarıda daha gt~niştir. 

Fiğin faydalan 
Memleketimizde ekiien fiğ iki buçuk-üç 

ay .içinde yetişir, biçildikten sonra topı~akta ka
lan kökl-=ri kurur ve çürür. Yeniden yetiştirmek 
için tekrar tohum ekmek lazımdır. Fakat bu 
kadar kısa bir zaman için yetiştiği toprağı uv
vetlendirir, ayni zamanda hayvanlar helb eşi
li, hem de kuı usu ve taneleri çok ya ıyan bir 
yem verir. Toprağı kuvvetlendirmesi o derece
dedir ki, gübre verilmeden yaz1ık arpa ye !Jtir
meyen tarlalar, fiğ kaldırıldıktan sonra gübre 
verilmiş gibi mükemmel arpa verir. Bu~u uzun 
zaman deneyen çiftcilerimiz "fığ .bir yıllık: eaP,a
sın yerini tutar,, derler. 

Bazı yerlerde çiftcilerimjzin fi~e hatta 
hy eşil gübre,, dedikleri bile ·işitiliyor. 




