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... SillOtl Kalabımilu 

İDARE YERi 

Y eaiyol M,tbaası 

Trabzon 

8ir1ikler tuzu 7 kuruşa satacaklar 
KOJIDlerhal:ılo de loı lbll· 

Jıolan Uıllyır heyetleri tarafın· 
daa verilen •e•lkılardılll loaao, 
biffaD atledlae &öre JlDe bu 
tle1ellerla •utemt-tlerlne ve
rllıaeklMll\ 

lab_lıarlır ı•reıloae bıl kın 
meofaaltae dlabı uygun bir ~ 
ıl uilulQ buluomı,&Ş ve bılea 

tıtbtk: metkltu lvoulmuı ol 
••• ~kayetfett oat\aıı,tır. 

, .. btr ıa.~··· mıbıl~ 
._... ... itlıilllle'rt•a tua'..IDll&e-
....,., GarM4P •~.,J•Df> 1..
re ıar••~r kilo t~ almalın 
111e~latle be• loblıaıları ya· 
pdu fuau'l murıcaatler Onle~
•lt~ ~•• de bılk itıtly11111 ın. 
laJ• temla etmek ı.,oıunu buf• 
•Uthlr. ~ cı. 

( ---------, 

Mevzii 
Hareketler 

,,.,,,,. or••'• 1 l•ra/ı•tl•ft· '"'P çöliJra•e lcullaraılH Anaıriian 
m•malfitı lcru.aıii, ttinliı 

Stadyom için 50 bin 
lira geldi 
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Yola 
Gcfmuyenlerin 
Hokk~ 

l:Hr ata 161QmQ1 va rdır • 
ı ı. Bir kbtGDQa Ytlli Dl&D•U•y~ 
ıararı dokaaur. ,, derler. ~hyı 
ları Of bet ,010 geçO\u en t.1111 
lnıaalanu da, karı vi<Jdw..nların· 
dan saçtık.hırı Sfblr , blyOk bir 
ktHleuie hayatin& " tadn" 
menfi tPıtr yopıyor! Onlar tah
ıl meof.,.Utrl ifia bfttlht bir 
milleti gaç karıuıhk •e çılmhı 
bir JOla ••pllmıllla b11Dgt köhne 
&afa1a blııret edlJorler, bilmem' 

Hepat bir eaello. mille 
ti ta kılbinden lçto lçlo kemiren 
Cirkı.- bir •m~ıın , Petlncledlr . 
f avkaJAde •b•ıl ve 'bubr"n' 
kead,lerlııe ılper J•parak, ell\el 
lul11la zeblrU oklarıoı kocıı bir 
cemlretta en baaı • Jertae ıı p 

~:=~~ ~lo 111P Cı1maıler mi 

Etrııluu ıtırıa barp eh•ıı 
lçlade lllb .,, bınt ztrveslııe. 
"ı Gkltflen t.lr Tlttantla Ja111oruı. 
Dllalık •• .•bllkt IJkın bue 
k•tl•rlı tene.trıı ettstımıı hı 
Yafı t~ıet•et• ·, b1ıJ .. dırmata 
"' ~· ar • DU~Gr rı ıoysuı 
raıblınaıa baıo, ltreatUatıı 
•çıeı •urıırlar • 

Be libl oemınte •uı.r 
ld...,ıırla •atu. 10lode .,arı 
barı~ıUırla.t Oatımeı ._Jılmdır. 
Mnı,ıı MflJlıŞıhmıa ~et 19j) 

DO ~ IOQ •oıı •ll~Wtda kH~ln 
ve a eılfa lra4JeaU, blı~ bu hu 
nıt'i ~'ıo"e ~Htıt Yeraılıtlr: 
.,.. f ieı '1111 k~ lfO 

.... ~lı1tbı "''*"• '" fi •tıkar ollW f ••rarlar11ı r der ••k Jolaı elbette ,.,.. De ". 
Ye MIUe&e .... T ~ •••at-....; •We .. .. , ... ____ ..... ... 

-nm k ... ... ._.. '* Tietr.ua ,. ~ be ,..... t._. 
......... -- lllllt ...... ....... ~~ 
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G&al ı~çea uyılar 
25 k111'11flur 

lıaa maaderecatındın 
llleaullJet kabul edllmu 

~ıp 4$CUl~-.. ual;U 
-.. aı fıu • 011' :: a ı!tli9 12 i" 

tidınac 
r rabıon Sa. Al. K~m. Re~t'de'1 : 
ı- ~il ıtrf ıdlll tllllP ~ 11 P~&erhkla.> 26 

tea 11tar eti ıhoıcıkttr. -s. ... • ~l '*° ~ 4~ ,.,.Pfl I~ 1~11', 
j iiJt K"oloidaaaa •nma ıır.f~nlınaia vardır. 
4..,. ı•rldl 2S 2 T8frl• 94~ çar bı gDaD aaat 10 dıdrı . 
5..,. H1I ıô •• ... ua ''a\wbn aatnı ılm• ko 

iaJOD•D• 18 acıtıtlan. 868 o&-4 

Pazarlıkla Slğır eti olmacok 
T rabzcı Sa. Al. Kom. Reialitinden 

SIP'dt Mfl ... ıı ile eUlltmellnt' talip çıkmadılı.clan 
as tJJlr eti nba ,.._,.~br. 

lliJlllı- INMleU 28IOl lln ilk temla11ll ııoo liradır. 
oNllUD blttlD d,rıllOÜntJdil Yardır. 

l· 2 tı•rta Ht •1Dartt1l 1DaQ uat 10 dldır ,===-Wll lla Ye ualla Trıbsoa lithoılma k,,mlı 
........ 878 3-4 

... 
11 
.. hkla sığır eti alınacak 

Trabzon Sa. Af. kODL Reialitinden : 
- Ka lı urt mll -.ekellı.Pılae talip ç1kmıcS1tıadan 

Seyte 3-
:c 

Pozorhkta S ı ğ ı r e t 1 t:dmacak 
Trabzon Sa. Al. Kom.Reisliği°"•: 

1 Kıpah aerf uıallle ekıiltae~ne llllp çık•aciıbıatlaa paau-
lıldı 180 toa Sıjır -eti eata• al1U••ktır. 

2 Mabammea t>ed•lll 108000 lira ilk te~loıt 8150 llradar 
kurathıt'. 

3 Bvsd kt>lorduo•a bitin 111afıonlırıtulı Yardır. 
4 p,utfltı 27 ı Tetrln 942 cama ııanı Ulli ltf dltl1r 
5 lıteldilerl11 )Jelli IO• 'Ye Uf ti TrablOa 11tıa mta ko•t.I 

roaı 1110 raaautlrı ~9'1 ı 2 

Kopala zarfla odun alınacak 
Gümüşane Sa. Al. Ko111. Reisliğinden: 

ı - Kapah urf .. ulile ~ toı MDD aab• alııpıoüQ,r. 
2 - Tahmin bedeli i~OO lire oh~~ ilk temlaab 1920 llrrdır. 
S - Şutaame 367 kUrUf mabilllıatle komlıyoaüD ıhalf. 
' - Eblltme1I 20-1 l. Tetrln ''' Ca•a 1Uall ... t 15 

dtt Ga1110tane Garoııoa utın Atma KomlıJOiauodı ,.prlıoakbt. 
6 - lıh~lllHerln a-111 ,.. .. U1tta k11aa•• !12. • .. d•e

•'~• tarif tiildltl HObll• ~•mlı1ao,k.lırı teklif mektuplınoi 
ekıutme sHtıAdan bir ı~t ••,el •ermeleri ıtıı•tl~. .,._"dı1'1 

seclkmeler kllbul edllm•ı. hl ':#-4 

:.11ı•,.... eti •tıD ıbuoektır 
--•~w.n .-. .. ,. ut tttmlo•h '-'2~ liradır. Pazorhkla lahana satan alınoeok 
N:olllll•• 'Blt&a• ıırnlaontııaode ftrdar 

·11•11 ~!etrla ........ ar~stctoa 11ıt ıoao dıdır Trabzon Sa. Al. Koa Reislikindea : 
) ....,. ... llıtltı TrıblOD utla ılmı to 1 = Kepıh aarf asuUUe ekılltJBeılne tıllp vıtaıamtı;daa iillt•••• t1111wtllln. 831 5 4 po:urlıkla 4S l'>D Satır eti 1ataa a:ıaatlıktır. 
A--L -Lsa•ltme 1·ıe depo bı·nası 2 ·- Mubammea b~deU 19000 lira 11t timınıb tBSO Uradır. 
ru,1&~ 3 - Eflaf Kolorduauo bDtlo Garalao•lahtHh Yarm. 

• ;.I k 4 -- P111rhtı 28 2 teırla 942 Cnmutm IDD'I uat JO odlr. 
~QP~lfnQ(;Q tır 5 - lıteklil~rlıı belli ıoa Ye ... tt. T~noa •kul•• ko· 

le-:-~ ek.lal•& llt Tar•"811 ViMIJtttl •••IUnM itli adet •llJODU• •GreaHtlan 120 
De .. o ~~.l819flp,br · 

~ · 1'1Jlltmmeo bed •U 2SB9 il ı On ~uruı ilk teminat 195 llradu: 
J: - Şartorme Ye keştt b~r. Hkıt koml11~ne1~ . ı&ll•blllı. 
' - ati'it f';u11a- 2s ı -r~•r*h 91-2 ~t'f•P*' ıı..U 'ha 10 

ı.•r. . 
:ir r.~kllltt~ 'ltetft ttıditfn llt' ıon ene1 te .. faat mektapfarltl• 
"'1WI 90 lıth yllıa-. alt 1104rel odısa 'fiti katı• tlo•ölfea .. a 
nrıre. btr. ._ ıtr.•Uecek.Jefiiae tlilr Trabıon Nıha modaıtaıaa. 
de alacakları t~Jti -a.1•1JI bldl&tt Tt~il~ •1141'"• . .,.., ~ ,__, 

Zayi Şahatdetuame 1 
Araklı lllcok•la11tla11 af. 

Jlan 
T"ı61011 Top• Si•il ma· 

lı•/ıalılı•tltın • 
Koca'*ı lcöıt 
H•••: .Ş.rluua T•ıilclana 

,., .. ,. lln .. •• 1a,,..t ,.,. 
f"lbl• ,,,..,_ .... , 

.. ,,.,. eüıılet 

/ılı• cı•iM Hral 
ojl• •ıı• wrcıılerl /ıntlık· 
lıfı ilı ,..Am•t ( f 11rt1ı•tılc ) H••"· •• ..,, Aı•f ı 
,.ıuı,.. ,. •. ı. ,,, p•tp 
/ı11Jılclılc • .,.,,,. ,,,, i•ıllllı 
oler.A c'*"""'" intllcal•11 
- ... .,, •• ,. ...... •i•l 
"'" '- ,.1c,, 'flflr tdr-eı· 

ı ...... liu J/j tl11 ••/alil• 
6lr t lilr-.r• 1811ddrl verHeai 1.•r /ı11tltın Hnetıiı 

Kapalr zarf uşulü ile~a .... 
sottn ohnacaktır 

T rab~on S,. Al. Kom. Reislitidden . 
t •• Kap•lı 111laHll iJe 50 to1rulleH aala• alıHcak~r . 

l • • u~.... ~i ı ıaoo Jirı ilk te•i.aab - lir14'ff • 
8 •• Bnaf Koler<.... .......~ ......... . 
4 ·· Puarhfl ... ıı Teına Ht,........ ... , .w.t IU> .,...,. 
5 ·. lıteklileri9 ~ll\ saa n 11aha ., .b--.a 1~ ...w..a..

tarif edıf diti vec;bile baasrlayHıklHı teklif ._.ııt..pla.- ek,U .. ı ...,. 
tında• blr •• it ene l Traliaoı 1atı• ıı.t ko•lty .. aı tew4l .......... 

8'0 ,211. 

SUmer bank yetil rnoHar pazart&rı 
müessesesi T rob%0ft mağaıaslACJO 

Maes1el8misce mab.tyaedilecek onbio kite 
odun ıs fUb mltfdetlw a ı~ ~bllt-. .uJ. 
mY§ ur, t..ıw ~ 2'~~ l -942 .... iUt i-5 
d-. mOracaatlan. 1-..ı....:. 3 

satlık evler ve hdıklrk 
So;alua8 ~ft•p,_ı., "P"ielntl• •to6ıb tltlr1ılc 

"'"'"'•"- ultlN Mlir ~ .a 6ir wı•lf•lt Wl•ir 111;;,tee 
mil4tı hatai p11i ı•l"l'1Hş ''" •• U. •llrt• •; otl• 6ir 
m•tfalc H08 Mlo11 henı 61r ftı 8nl•riıa• SdİniJ111 hlt~ •• 
"'•"'"' re liri•lartl•• liwıa 1.MtlAw fıntlılcltft ile 
6trlilft 1ellıitır. F11•la tt/Wl.t iıe /N"'611; ıörtlNlc v• 
almak i.tcgen/11ln oıtalılıartlo B..,.Ji ielan ,,, • .,,.. 
oıcı ıalilı ioılae;lana 1111fraead ftlıHler . 6--8 

le c • i in ti en taıarra/olt•• l.,.clU tc/ep 1----------------~..;r.-..._.._....,...._ ..... _ 
6ir Wt ft61İ•••"* --IHrlena11 etltbıı.tt•• • 
/er.ın ti.ita eevel .,..,. ıicil M111c•r ı•g_,l melllı•lu11 
,,.,.,.,,...,,. Ngdal ,... •teli tcsarr•f• yeıintl11 lıt· 

Soğuksu Caddesinde 
SetJık ev ve f ındıl<1fk ,,.~ ·~,..tl• .,_/ıalli-*lci c:./ıd••1: ii•tr• 29 1 I·94J 

t.-ı .. ~ _..,.,.,. eUen.• tatihi~!.lfli.~if paaar fd1tri 

il ... ~ tlllÜ6i&luil. ,_. •~l&.lliml jfr ı.lılıilı ,,..,,... Çlfteoe••• PMll acl4e ile Pofttı eaM..a ıraW..ı 30 
r•~Mllsrı ,..,._ U.,. •I• r• 1öllfld"/ftHiin'*11 ''' /ac/ı do•n-.l ,_..ide .. bir d.O.I• ..._ilk '*' tul ,•lfttlıllllfl , .. 
1116~ ltl~11n• klllfl•nl•rı• el· le~ aıer çe•lt •g•a atatla.raaı ••bt.lt •* " 11•1 .... 

1-~~~----------ı lulnd,.Jıl ••r•tl lıiililltı/~rllt wru we ıenl 1apalma1 dOrl Oda '• blJ .-ıo.a bnl it bUi MI 
>/urtdoş tlalta n••I to~ •lell 111alıa· ' ,. a1rıc' lkl oct. bir •ı•1e1 lla•l ldr f.'P b ...... a ll•IM 

J••lı~ı,.. ., .. ,._/aat ı•r11RJ ft laer iki cad4e1e n111r arall, 11ial~aJa ,,.,,,. ••"l ..,.p· \, 1 •· "...,., .,.. ille ıaele uthkbr. 
:~IZt OyG mu/ıuı'9 "'4/a•ll,a hl• OOrmek Ye al--ek Weiıalerla, edl 81'9ftö.-.a Jl 1-a-

•qca/c ,.,. .....,. • ...,. .-•ıa toaatt •W..• kıla •nkir ... 9'1DMI M yard•m et ,., •• ,,.,. ,,.._,,...,.1111, ,....u.n. 2-1 



Sayfe ~ 
:ı 

Trabzondan Kelkiteı 
yazan : Muzaffer Korlu 

baıımı ıola çe.iriyorum içi tı. Geçiyoruı.. Yoll,r bit-
mi titretiyor yanıbışımda mez gibi. Gittikçe derinle 

Ventyol 

r 
-==ı 

16 2 Nc1 teşr1ntı~42 

:'\ 
Alman Tebliğne Göre :~~~ 

'-="""""'="==~=~= ='"'-'======cm==-==--- ;J 

Mihver Kıtalan Iunusa Çıktılar 
:~~~~:~ine alçalıp giden fen derinleştikçe giden yol 

Y k lar .. Namütenabiligv e nara. 
Ü ıeliyoruz yine, geride '- • 

ı. 1 ca11:mıı gibi durmak bı'lme-aa 11or can kurtaran "anı, d ,. en giden yollar y- v · · 
atıyoruz nice canlara kıy v . . , uregımıa 

l yaıını erıtıp yiyen yollar 

Akdenizde mihver deniz ve hava kuvvetlerinin yap

tığı hücumlarda 89 müttefik gemisi battr1lmaş 
mıı çıi arın llıt&nden ıekip yıunaçlara yaslanıp "'adı'de 
geçtiii betouu. • 

il il yatan yoUar.. beni gurbet 
er yor Uerliyoruz yine, 11 k 

veya hasara uğrat.lm•ştır .. 
Sonra göril•üyor tepedeki e .er.e aldırıp atan• yollarJ 
banlar var1yoruı Ziıananın ~ıdı~lruz, gidiyoru1 yollar . 
ta tepesine. yo arnı.\'ardığı diyarlara. 

M l Y olJar geçiyoruz O""U w. o amız •ar. çay içece- b b ... 
rız bu <laiları n ftıtündekı' za ey eli eli değnekli l 
d culara ıelam Vererek G~od'. 
ai tepesinde. iniyoruz oto y k . ı ı 

mob.ilden. Serin bir rüzgir 1 or~ı, Ofuyoruz yoicu yo 
un a gerek diyerek 1 t 

gerıyor yüzGmüz6 ı iltUtü- yeni bir köprü b' • kş e 
yor içimizi, Dolaııyorum ' ır yo uş ıonra bir düzlMk . . 
~~ak bileklerimi geçen kar iai b' . u , yenı bır 
ıçınde. Kabartıyor goMgı"'mü . f ır ıki ev, otomobili 

u göriiace olduğu y t 
bulutlara yol dışlık eden veren kadı ı ere, o uru. 
b~ıJara tepeden bakabilme dan akıp ~ar, yanıoaşımız 
ınn ~rur11... ralc gı en dere:nin kıv· 

H ıeaı muotaıımca bir 
anın kar.ınhk isli top çarşı •e j t r 

rak odasında neıeİi çıtırtı. T k ş e oruldayıı 
l .opro evleri bol agv açlıkla. 
ar, oynak. •ııltılarla, yanı rıyJ J 

b 'et
e nıana yabancılık kas 

yor ıo a. içiyoruz yudum •eraı b ' 
yudum taze demleamı' • eoa- r d d eyeo ir kaza . Bu. 

T • • a a İçiyoruz a ı · ' 
yımızı. tilketiyoruz · zı ve y· b ç Y arımı· Bertin !6 .( a. a. ) -1 cıgara· b ıne aılayor 1 k ~ 
arımııı •e Jİ•e d&ı&IGyo- •tlayor yolculuk ayrı 1 Fransız sivil ve aıkeri 
ruı yola Y il · k · Be ···.. 0 ar kayıyor alhmız . ma amlarının muvafakatıle 

k yaz ortlllii bir tarafı- dan. kilometre taaJ t 
1 

Alman, italyau lntalari Tu 
~ i •P~••Mllf Zigaaaaın. raf dire"leri koıuyo:~• ~! · nusa çıkmıılardar . Ceza yır 
m~nınb' ukyüz6 hemen be. tlin hıılarıyle geriy dar v u ilıyılarında bir liman ve bir 

ıç anız 'b' B' Çı l ki e ogru kıy 1 i 1 ı. ır P • aııyor yama 1 • uçak meydanı bombalanmıı 
rı~ a meuin dejifiyor teliklerle bez . çar, mey tar. 

... lıı. Bakın bulutlar ara- ~arlara. Daki::r.:r de~e ke· Bir Alman deniz altısı 
~· llJrılaa a&neı ııat- ilerliyor saatler G·geçıyor, atlanhkte fas sahilleri açık 
z·ara bııladı bile. Koca bize geliyor biz UIDÜfane ı larıoda 6000 toalak bir yol 
.1~~ aa ervıj bir tırıfı.. Giim61a11ey~ v1rıyoruı ' cu vapurunu torpiUemittir • 
ua ...... ti ... • • . • 1 "•ela lrerkea bir kav. D · . " • · • . . 15 son teşrin geceai Al-
aek .._.7 llaetle terle· k .

1 
aba zıyade oluklu çin man karakol gemilerile in-

lıl•Jor ,!· 
0
°1 'e orUU6, iki Oç katlı giliz hücumları arasında bir 

ı·•• •oto• dö •er yiae h b alyor yiae t k 
1 

· ı · lı k ' . Yer yer tek kat mu are e olmuıtur . Kıta 
Joruz Ziıan~r ekleri ini rin erpıç k11lii3ecikler, ıeb bir çarpışmadan ıonu düı 
karlı batnadaa : 'cl•1a&aJ1 ,.Aba orta~ındaa ıe;en asfalt man çekilmiştir. 
leriae doııu te~~~t etek· •ıt :k:,.tar~fıaa sıralan · I Akdenitde Alman, ita(· 
larla . ..,, adı• tılan dlik~ttınde meyva 18_ yaa deniz ve bava kuvvet-

Geçıcetimiı yolJ .. kıyıdi iıalar. ' lerinin ıimal afrika .luyıları *"•lia a • .._ -41 ardıoz. turaaıaa bun geçen derenin 
.... n... •• ola raıına el' . . -nıp aidifo ıeJ ıer . . 1 ııı gti· 
yedi kat dibine lr ~ yerin Çeleri ~tlırilmiı meyve bab . 
•e ber t"•f llıe~ •r. Yi. bi 1 t lm&ıaaenia •liı& gi. 

Ja~'°.' illak QJaİ.:ııl dıııt ıpiz ~ç~:-C-k Y•nm saati· -------
11alll bir Parl l_l , o· • L!.. e reçea Gii ii 

ba aa •iı var e uoyle 16r1i d m fa . 
ıua tJa-. ya yo. Gtlmü n 1 gözlerime 
baıka J"d• i..ıun llla.;laa.ua liaip ka t•ne ÇOkb11 si 
boppaplajı, Wr 'fl•yan bir dea;. K Ybolda 16ılerimiz 
•ar. -ıa .. 11 ıa11a kı•rak&aiı 11 .. ~valayoruz kaçtıkça 
kaçaa .rtlııarua il olrtayıp •u. S ltauı tra111it l 

..,._ . . oara &itm yo u 

....... boylu ._,
1 

Jor •az e . en naııl olu. 
(ada çamları) b ~••lar laaaadan 1 çıyoruı bu kora . 
ç~k. Raaıa1111yor °:.:~. da~a Y•na dotJ~P;•eriyoruı sai 
zım Trabıonua .. llhz bı· rü aıcırd . ahta bir köp. 

uzayıp giden siila:o~~ dofru biz i1eıJiy8:,°:z b!t~mızda ve 
lanna. Allla _,,.ylu Çam ıöt&recek ızı Kelkide 

Alman ta1yarecl· 
lerl Af rlkada , Bir 
pike te,.yıreal t~. 
burunun kumandı 
oı Arrlkad bir tıya 
yare meydaoıoda 

gelen haberleri tet
kik ediyor 

açıklarında bir dU111ıan ka 
filesine yaptıpları ı>ncumlar 
da ceman 89 gemi batırıl 
mit veya haıara ugralalmıı 
tır. Bunlardan 102 bin toni 
lato hacminde 14 ticaret 
gemizi He bir nakliye gemisi 
batırılmııtır . 

10 bin toDilatoluk b/r 
bir petrol g~miıi de torpil 
lenmif ve alevler. içinde ya 
narken tcrked.lmiftir. 

7 ticaret ve nakliyP ıe 
miıi de çok ağır lbasara 
uğaat:lmııhr. 71 bin tonila 
to tutarinda olan bu vapur 
Jara kaybolmuı aazarile 
bakılabiJir • Ayrica:ceman 
183 bin tonilato hacminde 
dilıman nakliye ve ticuet 
gemisi basar a uğratılmııtır. 

Bir Alman Pıke 

bom&arc)ıman ta 
yyareıiain tayya
recileri makinele · 
rhun ön&nde bir 

i n i' il iz filoeana 
yaptıkları taarruı 

eMM111nda e l d e 
ettikleri b o m b a 

yazı 

Bunlardan 76 lbia toni · 
.lato turannda 8 gemiden 
14 soa teıria tarihli resmi 
te,,ilde de babaeclilmiıtir. 

Bundan b111ka 236 bin 
tonilato tutaruida 36 nakli· 
ye iemiai de hasara uira
talmııtır. Bualardan bir lna 
mı uzan mllddet ite yara· 
mayacak derecededir. 

Diğer bir zdı\ı, uçak ıe 
miıi baaara airatılmıetır ki 
llllalardaa birinin yarası bir 
daha kallaallamıyacak dere 
ceee çok aiırdır • 3 ltıuva. 
z6r 1tatıralmıt Ye 14 ltruva
ı6r, bir muhrip baaara ut
ratılmıt , ayrica 4 muhrip 
batıralmıf. ve 7 muhrip de 
hasara uj'ratılmııtır. 

canla ve renkl~r~~~i fjbi aırta llıtnnI:ı°A delik d@tik 
clakilv. Soiuk eaıı bQr. ıra otomobil. d z zaman ıoo 
••rıp •liılly llbya yer yer 1ibi bir k" uruyor ıal 
hiı Yalı ı,.,:~ erin kıvra)c. ~aya ıeçi;::!otn önü~de 
~~k,oyı:~ Ok~ h~d•ne Uh~ıke. ---------v-~· ~- ~,-~~~~~~~~~k~~~-~-~~----~ •a111 atıla teklere per . btı Jaya Yirl Peyce uıayor 
lerde. ~.:0" buradaki. d .. ıakıp ıeı:.ı°~ r•maçlar. 
n ..ııu.. reakliz diUa . rılmıı Yİtıe bu e lerle Y• . 
lamlf • '.:!"•111 YosuD h.i lup tılran•ıı 10rller!e do 

L,_ ~~~ zavalldann letniyecek a_ad b 'Yol deni 
'lw ..._ lai • b a ar erb t 

laD-. bir r Y•maca ,... yıl e••el b k a , Al 
ve Ye bir .~•i ~ dtiıkın, lrıb t•bit oldujıa111 E• ı~ıızhtın• 

!• hın B lcıııac k b' rııııcan y ı 
Zııana lı67&d• . orası t '- a ır hal al o u 

l ur Kar k ı.: K 1 11111 ar 
yo cularıaı lı'1e,İa d a '' raf~ a mamı f dDzgün t 

dırıa iali •irıa it• • barın Ulıa k: b~men yıkılnııı b: 
ar a'uç Ça pruler. 

:Arkaa1 ••r 

- Batıtaratı 2 de -
bücllrı güçarıüzıi toplayıp şonua 
kot/ar ıa11aıınız / 

Geoetelerle ıafl•Şınıa, 6osgvrı· 
cularla ıa11011111z, varıancularla 
•11wı1nız I Yola işaret et•elcten, 
golıuzfufu haber oeımılcten ve 
takip ctmclctc~ go,ulmagı•ıs I O 
darece clu.11ıan oc agaruk ol•nıu 
lci giçbir 6orımnca ıiıin cıc gur
dunuıurı hagatırıı bozmaaın "~ 
hiçbir cıurruncu mrılc11iiderutınızı 
ar kadarı •• D • 

vUrntatrrr. •o/eti ••JllflS 

oe hcrlccH ••ı•ırr1tız 1 

- Bavtara'• ı de --

nan talebe s•yısı 74 ,.,. or· 
tı okuldan m~%un Olup 
liseye giTen J3 /cız 214 er· 
kek aman 2-17 yJ bulrınııtur, 

ilk devıede yalllı adedi 
ıf 7 ikinci devrede 180 talebe 
vardır. 

Lisemizde öğretmen Sil· 

yısı 10 baya11 öğretmen, 26 
Erkek ö;,et men olmak 
üz1re J6 dır. 

Yurddaş 
Tayyareye 
Yardımı 
Unutma 


