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Lozan 
Kağıt ve 

Gazetelerimiz 
- 5-6 yıl önce, İzroit ka
gıt fabrikasını gezdiğim za 
lllan ba . b b ' na ıza at veren mü-
h cndisin sözlerini sık sık 
atı:-Jarım : ' 

<< F abr~lrnmıı, cehlin düş 
Qlaıııdır. A•im onun nilin-
dirJ · ' " b en arasında yuğrulan 

t-yaz şafakların güneşidir.» 
Müb,.ndis, fa brik a nıa 

e~emmiyetini, kağıdın rolü· 
?fu, şairnne bir cümle içinde 
1 nde etmişti. 

Ahval dolayısiyle hariç. 
ten t' ·ı · ge ır lı mesı g~çleşen ve 
dabilC.eki istihsalimizin dE> 
unıuaıi ihtiyacı karşılayacak 
hadde bl!lunmamasıcdan ötü 
tü, lımit fabrikası mühen 
disiniı:ı « b,.yaz şafak» de· 
dıg·i k~- d .. agı m kıymetini bu-
gun daba İJİ nr:hyoru; . 

. . Kitnp, mecmua, gazete 
gıhı kafa besilerinin habf r 
v~ havadis belg( leri~in neş 
~ıyatını inkıtan uğratmama!< 
uı~e iman bunca tedbirlere 
ragnıcn b L 
Ş 1 ' azı, aza karşıla- ı 
ı an .. ı·· kl guç u er yüzünden ga· 

zete.lerimiz, arzu edilme en 
hacınıleıde go·· ··ı Y 1 ' ru meyen renk 

d
ere bürünerek çıkarılmakt 
ır. a-

i . Bir çok mahrumiyetler 
çınde çırpınan Anadolu . 
nıatb~atınm, üstelik kağıt 
tedarıki gibi, bugün tama-

19 Yıl Evve \Oluşlar: 

' Bugün 
zafer çı hk 

Çay 
Lozanda a 

Bugün, Lozan sulbunun 
İmz.nlandığı kutlu günün i 9 
uncu yıl dönümündey"z. En 
ÖiÜ zan edilen zamanında 

' 
hak ve j_,ik a İDP kastedf'n 
gafıl eri, savaş meydanında 

yener k, alnını akı ile tari 
bin bağrırıda dimdik kal n 

Türk miJJ ti, dip'o:ı. ı:ıidcki 
muvaff .. kiyet ve zaferini de 
Lozan'dn d ü n y a y a 
ilan etmiş ve tanıtmış ı. 

Cıhan bucuaıelini boğ n 
kudret, on dokuz yıl tv· 
vel bugiin Lozsn'da 11r 

vch·~mış ve İnsanlığn1, sul 
hun hadimi olarak, öv ilırüs 
ve anılmıştır. 

Bugün, Lo:ınn'nı E'ŞcİZ 

kahramaomı başırrızda, gö 

rerek, 'çimizde duynak se· 

viniyoruz. 

Lozao sulbunun yı dönü· 
mü olmak roünasebetile bu 
gün saat 17 de Halkevinde 
bit kutlama töreni yapıla

caktır 

alip v 

Horb ve ulh k hremauı Mılli Şef lamel lr.Oılü 

zev 
2 

Batumdan gP-tirtılen li· 
mon, portaknl, mandalina 
fıd .. nları aracıı da çay fidan 
len rla va mı . Bu lar göze 
ç.up.yor v nnlaşıhyor. Esa 
srn bu tol .r d ç y y tiştir. 

m d n n' i akı dan ge~ 
miştir. D ğ• rlı z'r a lci Zih· 
ni D rin b m n bu iş üze 
rnd. de du uyor . llkönce 
Rusyadan t. hum g lirtili· 
yor. Fakıt Ru .. lar tohuu u 
lıeuı oa2 ı v rıyorlar, h 01 

de l ölüsünü ver yoı lar. Bu 
rad11 hemen bıldirtyim ki 
çay, ken H to~u-ı undan üre 

ti iyor. Tohum , M ltaeri 
ğ.n·n ç ı<i d i b n:z.er; 
on-1nn az cıl .. d ha kiıçü tür. 

f Tth•m dık d ttn üç n 
soora çay mnh u u alınma· 

}a h~ş!at Ça; fıdanları sım· 

ş r v taf o f d !Eaıua çok 

b nziyor. B o c! u r fakat 
s vim i.. iç iği z ç ) lar b ı 
naıh fıd r fı z1 ri d n 
elde edıliyor. Fı ıı.İn ucun. 
da\,i şu s.vri v gümüş reu 
g;ndc kı yapr k 'ok u ? 
İşte bütün ç.;) ın özü bu yap 

rakta toplanmıştır. Kafem 
ve tanen en çok bu yaprak· 

_) raktadır. Buna rağmen çok 

--------------~,;.~_~=======-====-=======:; mütt:vazi bir adı var: .. Ak-

~ien D~vletleşen bir işle di 
Şnıesı haylice hazindir. 

r Gazetelerimizin kağıt ih 
ıracını hesaplayarak kar

şb~ anıayı üzerine alan ~ agw ıt 

Adliyede ı Hindistanda kuyruk,, beş olmak, kuyruk 

Nakiller, tayinler. terf ler diye anılmak .. Bu, haksızlık 
neler oluyor değil mi? Ben buracıkta 

ırı· • · · · 
d 

ıgıoın, işi matlup şekil 
e t . 

anzım edememesinden 
esaaen k f . ' olan . ~e en& btr durum. 

1
. valayet gazeteleri faa. 
~ye.tlerini durdurmak tehli-
esıne maruz bulunuyorlar 

400 b• ••f • ·r ın nu usu taşıyan 
rabzonu 

iki mu~un, topu, topu 
d.. gazetuı bulunduğunu 

n~~~ürse.k,. ~u~la~dan biri 
ya ıkısmın ınkıtaa uğ 

ar~~aıındaki kaybın derece
ını t · 

çek ay.nı eylem..:;kte güçlük 
meyız. 

Yıllardı ij · öd . r, zerıne aldığı 
evı baş 

zeteleri . ~rınaya çalışan ga 
du- mızın mükemmel ol· 

Y gunu iddıa edecek d - ·1· 
alnıı .. k egı ız. 

1: 1 mu emmelm.: kavu 
yUnceye k d 

b 
a ar, mevcudun 

- u ~ k de t gun Ü şartlar gözönün· 

b 1 
utularak - mühim bir 

oş uk d ld 
nıenıe,lik~ urd~ğunu. da bil· 

l{ en geıemeyız. 
vil.. ış~n, yolu kapanan bir 

ayehn v 1 . 
v • e ev yalnız ~ıans 

eya havad· 
le şekl" d ıs vt:ren bir risa· 
lesinin ınh e çıksa bile, gaze 
radak.' her yerden çok bu. 

ı e eınıniyeli az aolm 

Arkası 2 ae ÇULHA 

• lkircl defa •>lartık vilL'lye 
timiz C mUddeiumuıni\iğini ifa 
eden değerli Adliyecilerirnizdeo 
hemşehrimiz S'llih gset Alpnen 
Bursa C mOddehımumtıieioe, 

• Bursa C moddelumumisi 
Tnh ln \'lUlyetlmlz Ağır ceza 
reisliğine, 

• SOlmeoe C. ~Uddelumu. 
ml l Osman Talu Zonguldak 
C. föddelumuml muavinli&ine o 

nakli ve toyln eriilmlşlerdlr 

• S0rgu hnklmlmlz Ali Ak· 
dölek bir derece terrı ellmlşliı 
kutlarız 

Gidenler 
• Samsun Eınıılyet mildOr

IUğOne tayinini evvelce bildir· 
dlğlmlz E noiyet mOdornn.ınz 
Hami h uourolp yeni. memurıyet 
m.,halll ol n Sarusuna, 

• Zonguldak lbtls9s mahkc. 
mesi mllddelumumi muavlnili 
ğloe tayin olunan Sürmene 
mOdrleluwum! 1 Q.,meo Tulu 
Z0nguldoğa , 

* Aokor 'da iaşe mnsteşnr 
lığı kararlar scr..,ls şefliğine 

t y'o edilıilğlni b\ dlrdiğl'lllı 
s ~ılt el tr.k şirketi k )ml eri 
Şnkrrı Uygur mııhalli men url 
yetine gıtmek üzere S:ımsuno 

• 1'üccerdan Ahmet Akçay 
da Samsuna gt:çen po.,ta ile 
horeltet etmişlerdir • 

Kony,ayı 
şereflendirdi 

Konya 22 ( a. a. -
Milli Şef lsoıet İnönü bu 
sabah şehrimizi şereflen 

dirmiş, çiftçilerimiz adına 
buketler sunulmuştur. Ken· 
dileri halkın coşkun 

1 

1 

tezahürleri arasınd yaya 
olarak Halkevine gelmiş· 

ler, burada ziraat, yol, 
mektc. pler h~kkında ala 

kadarlarla ve halkla hns 
bihalde bulunduktan son· 
rıi saat onda Karapınar 

kazası üzer inden Eregliye 
hareket buyurmuşlardır, 

Milli Şefin 
Teşekkürleri 

Konya 23 ( a a. ) - Reisi 
Cumhur ismet lnönü Konya hal 
k"vİnd-9, uğradıkları kaza ve 
köylerde halkı kabul ettikleri 

ıama'r\ g çfn bi.{ · ene vır/ ın tı 

bütan n.emlekell h bubat satın 
alınu !kcn Konyalılarıtı temin et 
tikleri e~ igı netic~derı do/(1~ı 
Konya halkına ve Konya V.ılisi 
Nizameltin A :akere teıckkür et 

miJlırdir, 

Bir İngiliz gazetesine 
göre bir aya kalmaz 

ihtilal çıkacak 
Berlin 22 ( a. n. ) - Hin 

distanın ihdaş ettiği vaziyet 
Loodrcı slycısl mahfillerinde boş 
nutsuzluk husule getirmiştir. 

Nlyoz Kronik reni Delhldekl 
muhabirinden aldığı haberlr-rl 
neşrederken bir aya kaim z bir 
lhtlltıl zuhur ı>decektlr diyor. 

Bu g zete Hint lstlklntırıe 

nlt meselelerin hıı\11 için nçık 
bir muc!ldele olııc'l~ıocı knoidlr. 
Nehru bOlün memleketi logillz 

Arkası 3 de 

Günlerin içinden : 

bu yapracığa «Akbaş» de~ 
nilmesini ileri siirecek ve 
müdafaa edeceğim. Sayın 
uzmanla?', her halde, bu 
hakkı teslim edeceklerdir. 

Bu gümüş renkli özlü 
yapracığın altınd , ikinci, 

üçüncü, dördüncü ve diğer 
yapraklar sıra1anır çay işte, 
bu yaprakların pörsütülüp, 
kıvrılıp , kurutulmasından 
meydana gelir. Fakat bu 
pek kolay olmaz.. Yalnız 
en ucdaki gümüş yaprak te· 

Hakkı TUNCAY 
Arlrnsı 3 ı1A 

Saadet diyo 1 ar 
eye bllmrm bnon saadet kııpırrm çeler dH biz penceremi
zin knfeslerlol hışımla indirir vo bu oaılı misafire " evde 
k'mse yok , deriz . 

BütOn b~r ömür, insanın yllreklen kopan bir gülme sacda· 
tioe kavuşmnsınn kflfi gelmediğini bildiğimiz haldr bu nl~·io böy· 
ledir? 
fstlkbal hııkkrndn ki tııhmlnlerlmlziu menfiil~h.ıe, nedametin ez'cl 
s\kleti altında kıvren@eğı ve beyhudeliği içinde çırpınmoğı rlç\o 
~ relh ederiz ? 

Bir c ruiyet f•fradınıo yllzde doksanının üstl\cde knlabahk 
tıir 9ks rly t temin rdee bedbııbtlığın seb&bi arcak burtur. Vn 
hu fertlerin yekdiğeri nrasıad~ göıcttlklerl f ıraıi veya b kiki 
korob t duygularıudıın mUllıem olarak birbirlerinin mllslakbel 

· sa .aet va fc~Gk tıeı iol yloo blı lılrler:aıo mnşter k mPs'ull;etlerl 
altına sokmak srzusu ile başkalorıoın lkbııl ve lstlkbnli mo"zuu 
Uzerlnde müessir olmak lstemeleılodendlr, Ztki Yaamurdereli 
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1 Açık 
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Kapı 
. . PEDAGOJi 19 uncu uırda 
ıtıbar1D1 kaybetmiştir. "Ped 
·~ - b " aror., . ·~ _ayatı Pcdaa,. yani "ukala, 
bılırıçlılr tulay•or ınl 

.J ' " amıoa gelı, 
yor .. u. Soıyolog Emile D Lh . 
pcd . . uu cım 

aroJıyı içine düıtüğü bu iti· 
~araızlılı:tu kurtarmalı: için ilmi 
•meller üzerine kurmak ı·at . 
tir O eınış· 

• 1 nı g6re bu temeller aı:calt 
ıoı yo oı· ınia - t d 

1 gos er =1ı:.tcri olabilirdi 
- Türlı:iye'de ablalı:. problemi - . 

na •• tanlı b gu . 
4
. pro lemlcrinden bl 

rı ır. Reiıi cumh d · ve , ur aa aaylavlara 
ırazctıoılere kadar h·rn f"lı:" 

~e ~ültlir adıaaları bu ııh~nlt np ı ~r 
caundea babaed' ro 

milli ahlik il it ıyorlar. Gençliğin 
. . e uvvctlenaıiı olaıa 

ıını ıatıyoru:ı: B . 
ihr . u ıalelt rerçelı: bir 

ıyacı Hlatmaltladır. Bund h" 
şüphe yok. A k • a ıç 
yahut zayıflıtı drıca ~ır elı:aikliti 
göıterip -

1 
uymaıı;, anlamak 

ıoy emek ba lı: ' dermek b b ş a, bunu gi. 
•m aşlı:adır Ç 

uıulü nedir ? · ere, hdavi 

Burad• ıize 
de"ilim G reçete vcreoek 

• · crçı 1 ı•ylerdın bab d gen~ Ve nazari 
- ıe ec ğıın A L 

ıoyliyccetiın v b h . neıK; 
ler pratiti o~ ~ ~edecetim fey 
Altlı ba•ında çbl ıl2'ıleadiretıektir. 

., raz da t . 
muhayyile ıah·b· yara ıcı bır 
ve ÖQ-rotmıııi~ ıb olan bir eğitmeD 
r( prenıip V L U genel Ve neıa 
1 e &;Urallarda 
ınıaamasına i kA n yarar. 
iyice ınlı•ıl ın an yoktur. Fikri• 
L ., muı iOin ö ü 
K;lJı miıal v . ı:ce ç va. . ırıyorum. 

Bır yültıelc: okul . 
buluaao bir '- un ıdaresinde 
- arudııla foyle bir aörQ aramızda 

d • ıme elmuşt A L ışıaa diyordu ki • u rK;a. 
Tılebeınizia b. 

hiç de ID azı hallerir.den 
•maun dıfl' 

lerio. bayatınd it '. ıaı. Bu 2't'DÇ 
yolı:. llllrri ela atı.yen disiplin 
dıtuıılı:lık ~aııta B~v~rım, fnlı:at bu 

H 
OK;uııuyor 

- altlı:ını:ı: var. . 
. Geçende N - ~ ~ 

Bır ıeri lı:onf . ıoruşuyordıılt 
d erao1 yap 1, 

ilt. Ahl&k ınat>ı düıaa 
. ve kiiltü b b" • 

teı ııı.ı bir ac . '- r a ıeleri (i. 
1 rı K;Orıfera 1 
ım. Buıala d ns ar yapa 

t f r ID bir k au ınııdan ve ·ı . ıaınıoı ıitin 
N rı meııç it· 

e de11iaiz ? o •yi elacalı:. 
- Fa d 1 Verd' y 1 1 ıcylerl d" ım. ıye cevap 
Bu bıbiı üze · d 

kaşıya a· • rın e bir ınü .. 
.,ırış111elt . ..a 

Çinlı:ii ar'-ıd ıatımtmittinı . . K; •şııa 
rın:ıı kabul etlirec a Prensiple. 
tildim. Kendi etl~e eaıin de. 
terli olan b ıubesınde çolt d 
b. u arkad e-
ıyeıinio be aşım ıhliılt t r şe d er. 

d
ve alı:li bir tabiat~ eldn ince fıkri 
•• ltab 1 o U"u H ı.ı elıai ır; nu ötce. 

l albulti beııiı:ıı b 1 • bulunuyordu 
•aıbaıltadır Bu •tdelı:i ina . 

ıı. • Q i Dıızı 
~unu birn ı nanın rıe Old 

~:::-:::~;:_~f•atıda - ı.ı. 
~ 1 2'0rteelı: .. 
~a cnıın er 1 ••nız 

'-fcundun 

Bekliyoruz 
Yerin Parç • 

bağrı ve d 11 Parça \:Btl 
çekiyor Uda(:ı UJa bayan 

Q • Bllrtt 
llar eğ 1 ratı ' ren'kılz aç ar •oluk Ya 

erdıreınt.ıdii'r\ ~lçegı , ke P · 
ll&1lldl s nıeyveı;ıı ıruııe 

ı oıo beli e ' blltn 
veraııe bekll•o rtı lrıe gon1a o 

Do J r. nn 
DJanıo 

verebilmek l ııırtı bir ~ 
•e bl 1 ~lo grı4 eyı r 

ı er koparı e ınutıto 
Omldlle goınınu P alabllıne~ 
i:Ote çnrııı eli ı . gonıuınu 
ıoa uılutun; erlmız ınaııı z 
tenahlllıı\j uıaonıış b eıo 

.. o lh ıınıo u nanıu 
Tek tek v ı bekliyoruz 

danıtıcııkla e Yer Yer dQ 
gOıo r hayata ınu ıeo 
rlo no, gonıoou RlllduJdellyorı; 

• ftu goıo ruyor 
hıogı şe dlkkııtı Ye 
ı JOz boy t bakın 
anış "lılı 8 kudretJoı 

bu k ~ıoı hu k d ' can 
•dar m 11 ar vazıh 

mlştır? analı ok•ettı ' ·· ., rebıı 
Yır ber 

rotoşu08 ... eeyııııızdlr 
... ulıtccı • Onun 

:\dalga köporıt' yeşili o del 
• ll1Gruz. P KceO~l11yıeıı11 

RLU 

" Şimdi iltincl vakayı anlatayım· 
;~itsek Ziraat Enılitüıü idareıind; 
bu ~nan bir ziraatçı arltadaşırnız 

un an beş allı ay Ör.ee b"ır b le • aş. 
a zıraatçı arkadaşla birlikt b 

na ld" e ıı 
lunJ:. ı ve ayni şikayetlerde bu· 

Sözünün sonunda dedi ki • 
- Ne d f • • 

Sözüme devam eltim. Yazan 7 Tercüme eden . 1 
\...__Robert loais Stevenson----- Cemal Enis _...I 

Size oraya kadar refakat istersem buna tı ayret etme} ıoiZ 
edebilir mlylm? Şayet tem~zlemek lstemezs •oiı, 

it 
ers oız, Amerikan 

ollejlerinde oldu,,.u "b· 1 1 b 
• • & 2'1 ı a e e 

:ızı g~ruplara ayırıp başlarına 

Kız bunu kabul etti; ikisi cenımz cehenneme ı Şu goı 1 
birden mabetten çıktılar. Blanche ıtyakle rrnızın per:ceremln onoıı· 
başı ôoe iğili, mahcup bir vazt- de rOzg4rlt1 s&llandığını görı:ne1' 
yette, fakat Denls üzerine aldı beni fatmln edici bir şey oırnııı; 
cı nzlteyl müarik ve bunu Şe · fakat evdeki yarım ekmek fırıo· 

yet teorüoelerine meydan bıraka· refle başaraca~ıodan emin bir deki tıQtOo ekmekten daho ısı· 
calttır. halde yürüdü dlr; ve namusuma sOrOIC'n ıeJ<e' 

- Demek iti gençlik, her ter. 
biye çevremizde, her okulumuda 
olduğu gib;, ahliltl tecrübe fırsat· 
!arından yokıul bulunuyor. Öı.ce 
müeascaeoizdo bu ortaklama ve 
sosyal hayat çevrelerini yapınız 

Hiç şüphe etmem ki bu topluluk 
b&yalı biı takım vazife ve mesuli 

ır _Pr? esör veya doç~nt koyup 
ftııntıler vaptıuıılc. b 1 . d(To" . UDUD il ııte 
b{mı~ ~blaki ıoouçlnrı elde ede 

1 ır mıyız? 

z· . •.raotçı arkadaşımızın düşün · 
ceıı dıltkate çok dc~erdi Ona u 
Cevabı verdim. ş 

. - Çok iyi bir teşebbü~ün Ü· 
zcrındca· . A 
d
. . . ınız ncıılt yapmak iıte · 
ıtını:ı: "ey ı· . 

Üçüncü valta geçen ay B~şik 
taş'ta 19 unoo yıl llkokul'uo mü· 
aamere sılon•ndayız . Haşöğretmen 

Nurettin Atasa ray, on iki, on üç 
yaşındaki kız ve 02lan talebesine 
benim lnaorQak adlı piyesimi lem 
sil ettiriyor. Bu piyes çocuklar 
için ağırdı . Fakat çok muvaffak 
oldular. Temsilde Birinoi hasta 

:.\l~syö Maıetroit mUstebıi yt temizllyemesem bile, glç ol· 
bir jestle onları karşılamak için mszsa dedikoduları önlemiş oJU 
ayıı'2a kalktı. rum. 
Denis mQmkün olduğu kedar Bir mllddet ber ikis!de biç 
azametli bir tavırla : bir şey söylemedi Sonra D nıs: 

- Mösyö, dedi, zonederlm Z•medeı lm bizim gibi ıd· 
bu lzdivRçta benlen de söyliye bar insnnlar arasındaki b()yJe 

k " ' geaç •2'ın ahlAlcı lal 
ınınası içia y ı 

ı ı>pı muı gerekli 0 
ıın şeylerin a k b" 

ceğim sözler vardır; mflsıade· meseleleri hol ivin baba b şKıı 
nlıle bunları hemen şimdi söy· çareler vardır. Kı'ıç taşıyor unuz. 
ltyeylm. Torununuzle, arzuıu ol ve bunu mllkemmelen kullıındı· 

rolünü yapan kızın ağladığını gör· madan, zorla evlenmek istemem. ğıoızı lşitiim. 
Eğer o booa serbestçe, hiç bir Dedi MalE>troit rnlıibe lş!.1· A k ı:ıca ır parçasıdır 

b k r adaıım merakla yüzüme 
a ıyordu y 1 

b~tG · apı ması gerekli olan 
u n ıeyleri h b" d .. mek . r ep ır en otrea 

il ıyordu. Uen aordum • 
- Sizi · - . ·ıc . n enıtıtude ıpor' mü 

zı ı tıyatro lı: f • on er.ıos, çay, cflen· 
ce, Jordımlıış L d b" ma, Scyanat, dajtoılık' 
e e ıyot ... kolları var mı ? 

- Hayır 1 dedi. 

Kôğıt ve 

Gazetelerimiz 

düm ve çok aeviodim Çünkü bu 
ağlama yaşamaktan bütün ümıdin! 
keatilı:t o sonra tekrar yaşamak İ · 

raJeslni elde edeo bir hastanındı. 
Demek ki rol çocu2'un rubunda 
'1z.ti bir t pki yapacak derecede 
tesirli olmuştu. Müsamereyi beş 
çocuk yalnız başlarına hazırlamış· 
lardı. Bu hazırlama iti karşılıklı 

Arkası a de 

G.azetecilerimiz 

Beri inde 
Başlarafı 1 de 

sa gerektir. Berlin 22 ( a. a. ) 
Devletin al Hariciye nazırhğı devlet 

rındaki ·ı~ ım, sahmJa sekreteri dün öğleden sonra 
ni d b 

1 
an mecburiyetleri· Hariciye nazırı F c n Ribent

ıak e unlara katacak olur-
, gazetelerin · r d rop adana Türk gazeteciler 

kalmalarındak" ıo ışar an h t" · k b 1 · · D 
1 eye ını a u etmıştır. ev-

anlayabiliri• zararı ıyıce .... let sekreteri Almaoyada 
Bu cihetleri bilmem 1 . tetkik seyahati yapmakta 

ııe ihtimal vermed. - . .e erı l TM k h . ı k o an ur eyehni selamla-
operaf f'" gımız o· 
1
.b 1 m, İşi idarei mas· mış kendıJerile samimi bir 
i~a~!~ılığa feda eylememesi konuşma yapmış ve Fon 

Pa::~ı tel fi Ribbentrop adrna iyi ıeya. 
kağıt ibt' gra a çıkarılan haller temennisinde bulun 
gibi uıunıy~~ı için (iki ay ) muştur. 
oıenin ınan zaınan bekle ----------ıımm
bir ıebepl ~sını, her hangi Sa<;Jlık takvimi: 
k.. e ızab etoı - . 

an yoktur. ege ım· D'f k 1 
Bütün bu 

1 
ı teri- uşpa azı 

sonra ki - t n arı gördükten Hastalık boğazda ve 
01it k

1

ağ1t gf~b ~kluııda, iz bademcikler üzerinde gı-
du~uoıuz sözl:~i :sın~a duy şayı kazip teşekküllerde 
re ızah edeb·ı· . ugune gö· hararet yükselir. Hasta, 

( K • - ı arız : 
agıt, An d boğazının tıkanQJasaodan 

leleri için · .• olu gaze- nefes alamaz bale gelir. 
olın 1 1•011 ola · . ayan A k n, cısnn Bu hastalığa tutulma· 
veya; ( altı0 a a kuşu gibidir) mak için böyle hastaların 
kutuplar b y gece geçiren 
bidir. ) ın eyaz şafağı gi· yanına gitmemek ve tutu 

Ki_ lurlarsa derhal hekime mü 
· gıdı bu ·· ı racaat d k ınızde ha'-I goz e görme· c ere serum yap 

K 
K: ıyız tırmak lazımdır. 

d ooper t"f; ereced a ı ten m.. . Hastahk çocuklarda 1 
e alik . . usavı a ıstıyoruz. görülür, aari ve öldürücüdür 

~l2_LHA Hekimbaşı 

BİRKAÇ SATIRLA 

R e b e k 
yükselırfvll. 

vııkıt ve şarta tabi olmadıın tek· rnt etti; rahip uzun ve s r ssfZ 
lif edllmlş olsaydı, memouoi adımlarla odanın nibayelioe ktl· 
yelle kabul ederdim, çllokO onun d1Jr gid p OçUtcll kapıdan nşıığı 
gUzel olduğa kadar iyi kalbll aulan perdeyi kaldırdı Perde)'I 
bir kaz olduğunu anlıyorum; fa• kaldırıp indirmesi bir dakıko ol· 
kat bu vezlyette bu izdivacı red· le sQrmedi, t11kat Denis slltıhll 
detmek şerE'f m icabıdır insanlarla dolu karanlık koridO· 

Blanche minnet dolu bakış ru görecek kııdıır vaklt bulııbil· 
larlyle gımç dellkanlıya baktı; dl. Beriki davam etti: 
fakat ihtly!r adam gUlOşn De - Genç olsaydım bu tekil· 
nls'tn fena holde cıınıcı sıkacak tinizi memnuniyetle kabul eder· 
kadar kabkohııl&rle güldU ve : dim. Lakin şimdi pek lbtiyarınt· 

- Mösyö de Blııııclıe. gali · lhtıyarlıırıo kuvveti sadık mubıı· 
ba size arzettlğlm şeyi pek iyi fızlardır; beu de kuvvetimi kul· 
anlamıyorsunuz. Hieıı ederim, lanmehyım. 
benimle şu pııncereoln yanına Yaş ilerledikce bu iasuoııl 
kadıır geliniz b1tımedemiycceğl eo ağır şef· 

Dedi ve onu geceuln karau- lerden birlctir; lakin biraz sıı uır· 
lığına karşı ıırdaoa kadar açık IR buna dıs nlışıhr. Siz ikiniz lld 
duran geni~ pencerelerden bl saatlik mühletten geri kııhıll 
rinio yanına götordn vııktwızı s~Jonda geçlrmeğl ter· 

- Bakınız şurada tam ie· citı ettiğiniz anlaşılıyor; nuno 
teotlen işi yapabilecek bir ipe diyecek bir şeyim olmııdığı içirıı 
bağla demir halka var. OörUyor. 1! bu işi memnuniyetle size bırıı· 
sunuı, de~ll mi? Şimdi sözle. kıyorum. 
rime iyi dikkat ediniz : Eğer Bu anda Denis'io yOzüı:ıde 
şiıe tektir edllen şeyl kabul et. korkunç bir mıına okuduğun· 
ınek lstemtzseolz gUn doğma dan, t .linl kaldırarak şunları Uil· 
dan evvel sizi dışnrda su peo· ve ettı: 
oereolo öaQode asdartırım Bu - Acele etmeyiniz! Eget 
şekilde hareket etmek mecbu · asılmak ısize fena gellyorsnı 
rlyetlnde kalırsam, emin olu. pencereden aşağı atlamak, yo· 
nuz kl buoıı mtıteesair olurum. hut uıuhafızlarımın mızrakları 
ÇUo&U i~tediğim şey sizin ölü· Uzerine atılmak için iki saath1' 
mnnoz deiıl, fdktJt torunumu ınQhlet çok fazla gelir. lnsanıll 
beş göz etmektir. Ve lnnat 0 • öı.oründe iki saat iki saattır, 
ders11ııiz, ıoou huraya Vdracak· Bundan dalın az bir zamnod• 
tır. Mösyö de Beaulleu aileniz bir ç >k iş görUlebillr. Bundan 
taoılmış bir ailedir; lakin Şarl bdşka, torunumun bakışlarındll 
mao alleslodeo bile gelmlt 0 1. okuduğum şeyi aohımnkt yn· 
saoız, ve torunum da kapının nılmıyorsaw, onun size söylfyo· 
üzerinctekl ıır~lao başı kadar cek bir şeyierl olsa gerek. SOıl 
korkunç ve alallide bir kız 01. saatleriaizl bir b yan karşısınd8 
sa, Maletroit'in taleblııl cezaya oezakelsiz!lkte bulunmak sureti· 
çarpılmak ııııı gene de red ııde le öldürmek lstemezslı.ılz, değil 
mezdini:c: Ne torunum, ne siz, 
ne de benim kendi özel duygu· 
larım bevi bu meselede yumu· 
şatamaz . Ailemin şerefi tehll· 
keve düşmUştOr ; bunda suçlu 
sizin olduQunuza kaniim; hiç 
değilse suçlu vaziyetlndeslnlz; 
sizden bu lekeyi temizlemenizi 

a 

mi ? 
neois kıza baktı; kızın on• 

karşı yal varır gibi bir barekt.ıt 
yoptığıoı gördü. lııtimıııki lbtl· 
yar adam bu aoldşma dellıi 
korşısıada fevkelade meoıot.P 
olmuştu; zira b@r ikisine de 
tallı bir tebessümle baktıktod 

sonra ilave etti: 
- Mösyö de Beaulieu Ud 

aaatlık mUhletln sonunda üınlt· 
' siz bir şeye teşebt>lls etmedoll 

SlnemaJarıo 
mekte ve' ~kuma zevkini körlet-

oı suoda t oaıını okumıık husu 
auQu 'ÖYlenlr enbelllğe sDrüklemckte 

Duaya . 
:~~~lleaıer ~ç~~es~rlerinden ' kordelaya 
kerş en • elneınao 1 arld görülebilen bu 

O zamandAn ııonra,(KBzanovn, Ladarn 
o kamelya , Romeo JOllyel ) ve t.uolııra 
beuzer bir takım tilimlerl bu kuvvette 
görmüş, geçmiştim. 

önce ben dönünceye kadar be1'· 
liy ce~iniıe sôz verirseniz, oıu· 
lıafızlnrınıı kapaorn dışarısındııtJ 
uznklaştmr ve loruoumlıa dab• 
lıusu ·l görüşmenize mOsııede 
ederim. 

Deois tekrar kııın yuzuoe 
baktı; kız amcasıoın dediklerloe 
muvııfakal elinesi içiu ona rıca· 
kar bir tavırla bakıyordu. O ııı· 
man Dcnls: 

ısında ı ığın aşt ,, 
betınışu • kıyoıeliai . 

1 
1
61 me efeler 

V r. ıy deo • iyiye kay-

tllnıle baktıyle ( S 
kanını ~~!lkte k.lta~flller ) i seyrederken 

VI tnıuştunı 
1 da takibctwek ım. 

c or · 
Yllk bir k liugc'o 
de~erıod Udretıe sı ua boynk esdri, bu. 

........,==-=~- ea COlı: b.nemo ımatı üzerinde 
ır şey kaybetmeden 

Nihayet geçen yıl , kitap pıynsasırıı 
alt ast eden ( Hebeka ) yı okuduktan az 
sonra , f pek ve Melekte tam yedi harta 
gösterilmek sllretiyle , I tanbulda rekor 
kıran ( Rebeko ) tilmlnl , lıu kuvvet ve 
kıymette gördUm. 

. Yıldız'da gösterileceğlol duyduğum 
Hebekn tilmi , cidden ılnemacıhkta bir 
şahikadır . 

Kitabın, tllmde okunması , HelJeka 
dt1 kemalini bulmuştur. 

- Peki söz veriyoruııı· 
Dedi. Mösl'ö Maletrolt bll· 

tını ltdi ve topııllaya topnlltıY0 
odnoıa içinde geziomege bıışııı· 
dı; bir larıırtao da Denlı,'io kd· 
laklarını lıılı rlş eden o acıı11P 
sesiyle gırtlBjlını tnruizliyordll• 
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Venlyol Sayfa 3 

• 
ı z e ve ç Ahlak T erbiy si Ma • • 

nacı ışçı ar 
k Baştaro/i I de 
er tek 1 arn ı· er top anıp biç bir 

k e •yeye tabi tutulmadan 
urtulurs . . 

eld a ı Y ı çay 
e ed'l' topl 1 ır. Fakat bunun 

d aması çok güç olduğun· 
an zah B metine katlanılmaz. 
LJ küçük 

altınd . . ~B~rakla. onun 
l .k akı ıkmcı yaprak bir
ı te t I 

58 bu op anu ve Jwrutulur-
tan. ne emperyal yani su/
la,/ çay denir ki bu. Kral· 
· .n. su/tan/arm içtig"i "'ay 
ırnış 8 ~ 
m. · u seferkı ıiyareti-

ı.:de bu "Fil 
"'" d n~ tınbaş., adı 
/ıı a Vert/diğini $,Öy/f.diıer. ,, yıl .. 
v orıcekl notlarımda 
u~ Yazılarımda . llkkuyruk., 

d 
f~nrı/anmtşma flltınbaş 

endıg· · . '1k ın, ışaret etmişim. 
rn veya son notta yaml
·1c~ş .olabilirim. lfkbaş ile 
I tncı k 
cü d yapra arasma üçün-
. e karrştrsa buna birin· 

cı ne . 
y vı çay denir Dördüncü 
~Prak da girerse ikinci ve 

bvı çay olur. lf ltşmış eller 
Uy b' apıak/arı istenildiği gi-
1 toplamakta güç/Ck çek 

tnezler D • d • el/ . · ogru an dogruya 
erııe bu filizleri top!aı /ar D.. . 

b· 0 t kilo yaş yapraktan 
:~ kilo kuru çay eld~ edilir. 
ve bir d" -J2 onum topraktan 
lir O-! 50 .. kilo çay altnabi-

. Cunku haftada veya 
on - d gun e bir olmak üzre 
senede 24 defa toplama 
Yapılır. Ve toplama AA 
a d ya ı·ıayıs 
rın a başlamr. 

Elde ed·ı k . . ' me ıstenen 
Ceşıde ·· gore toplanan yap 
ıaklar. üzerinden bir gün 
geç neden hemen pürsütme 
~e bıraklltr. Pürsütme. bol 

k~va ceryam alabilecek şe 
ılde ü t .. k t s uste onu/an tah 
a kerevetler üzerinde olu

Yor. y k' 
1 apra ıar buradJJ orta. 
ama 18 saat kal1r Vt. S"-
Ytınun " dı "' 
eder ~uz e kukmı kavp 
dili:. Boy/ece yöprdklar ken 
b 9ınden knrtltr. Fakat 

uy en 
h. k· mez,· av11ca kıvtrma 
·•ıa ·ıne . d 
k sın en geçerak hice 
ıvrılır ş· ' 

bi · ımdiki makinede 

k r saatta 150 kılo yaprak 
ıvrı/ab·r 

ka 1 ıyor, Buradan çı-
d n Yapraklar tomak halin· 

e çık 
ge/' ar ve hamur haline 

~u.-utma, eleme işleri fı 
danltk içinde yapılan ve an 
cak bugünkü ihtiyaç/an 
karşı/ayabilen küçük tesis
lerde yapıltyor. ilerde bu 
iş, tabii, fabıikalarda olacak, 
eksiksiz ve çabuk ola • 

' cakttr Nıtekim bugün dahi. 
muhterem Zıhni Dırin.in 
teşebbüs ve çalışmasile fi· 
darılt11a dert beş kilometre 
uzakltkta Uzunkaya denilen 
yerde sudan elektrik elde 
ederek yapilan atölyede pör 
sütme ve dığr:r işler efekt 
nkle yapılmaya b3şlanacak· 

tır lci buradan ayı ı bir ya 
zıda bi:lhsdmek istivorum. 

Flsıl fabrika işi, iki yıl 
önce öğrendığime göre. biri 
1943, diğeri 1916 da olmak 
üzre iki tesisle halled·lecek
ti. Fakat harbin tesir/erile 
bu işin uzaması ve bir az 
gecikmesi önüne geçilemez 
bir zorluktur. 

Rize çayı deyince bir 
memleket da•·ası üzerinde 
oldugumnzu unutmaya/Jm . 
1936 dan 1939 a kadar all· 
nan çay yüz kiloyu geçmez· 
di. Bu sene, şımdiye kadar 
4000 kıloyu bulmuştur. Ve 
bu rakam .'iene sonunda 
ıki misli olacaktır. Yani 
8000 kılo .. Gelecek yıl 16000 
kilo çay yetiştirebileceğiz. 

Bıı ş tıırufı lkıde 

sevgi, saygı, güven işbölümü, fe· 
ragat istiycn tam bir nblak teorÜ· 
besiydi. 

Bu vaka ve mi ii.llerdcn SOD· 

ra ahlalt terbiyesinin prcnsiplcrioe 
geçelim. Bu prensipleri kısaca 
yazıyorum. 

. 
1) Ahlak terbiyesi bir fikir, 

düşüne~ t~rbiycsı değil bir fiıl, 

tcşcbblh ve irade terbiyesidır Ah· 
lak terbiyesi çocuğun aıantığııın de· 
ğil. bütün şahsiyetine, aktif şeb 
siyetiac hitııp etmelidir. 

~) Ahliık kurnlları cemiyet 
doğumlu kurallardır. Cemiyet ol 
mıyan yerde ııhliık yoktur, Çocu· 
ğu, genci ahBklnştırmalc için önce 
bır cemiyet çevresi yııratmak ge· 
rektir, Bu c~miyd ilmi, f konoaıik, 

nrtisli~.. olabilir Cemiyet olduğu 
için hep ah'iıkidir. 

Mersin Liman şirketinden: 
Mersin Liman şirketi mavnalaıında çalışmak 

üzere bu işlerde ehliyeti haiz olanlar 250-400 
kuruş yevmiye ile kdlanılacaklardır. 

isteklilerin bulundukları mahalli liman reis· 
likleri vasıtasile dilekçeltrini şirkete gönderme-
leri ilan olunur. 2- 3 

Dükkôn icar artırması 
Belediye encümeninden : 

Talibine ihale edilen 'Ve kanunu müddeti içinde kati 
teminata ve kontrotoga roptedilmegen hal hinası deniz 
ce phesirıdeki. 37 numaralı dükkanın ihalesi feshedilerek 
mez~r dükkanın M.ıyıs 942 gayesine kadar olan İcllrı 
yeniden 78 gün n üddet/e açık artırmaya çı karılmıştır. 

Taliplerin ~8-7-942 Salı günü saat 1.5 de temi~ 
nat makbuzlorile birlikte encümene mür" caatları ilan 
olunur. 3-4 

Dükkôn icar artırması 

3) Ablak terbiyesi ıılabilmek 
için çocuğun veya gecci içinde 
bulunduğu ab!ak.i çevrede aktif bir 
rol yapmıısı ve onu yerinP getir· 
mesi gerektir. Vazife S!!yrcdlle C · 

dile değil, yepıla yapıln öZreoilir. 
4) çoc111t veya genç adam n Belediye encümeninden : 

zeıtne ı.ldığı ödevi hiçbir karşılık Talibine ihale edilerek kanunu müddeti içinde te· 
b ... klemedeo, sırf vazife olarak yap· minatı lcatige ve konturatoya roptedilmeyen hal binası 
mıya alıştırılmalıdır. Bu da ödev lıan cephesinde kô.in 82- 8~ numaralı dükkanların ihalesi 
olıın şeyleri sırf ödev olarak yapa 
yaı:a elde edilir. jesh edilerek yeniden muhammen bt:delleri üıerindell l 8 

5) Yopılan ödev sonuna kadar gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
götürülmeli, sonl cu elde edilmeli 28-7-942 gününe raslayon Salı günü saat 15 de 
dir. Yarım faaliyctleı zeka gibi belediye encümeninde icra edileceğinden taliplerin teminat 
karakteri de bozar. 

makbuz/arife birlikde encümene mıuaccıatları ilan olunur. 
6) Yalnız kendı için ve kendi . 3-4 

kendine çalıştıran oltufüırın bugün· ,.,,,.,_= ==~='-- ___________ _ 
kü hali ahıau karakterin yuğurul· Bahçe ı·car art· ırması 
mssıra engeldir. Okullnr birer 

kovuk hıılindtn ç·kıp bir c · miyet Belediye encümeninden: 
hnline gelmelidir. 

7) Okulun cemiyet bakımın· 1 Kanunu müddeti içinde konturatoga roptedilmeyen 
dın tekrar e~de_n i'eçirlmc~i za_m•· ı meıbaha önündeki bahçeye ait ihale feshedildiğinden mez
nımızın en buyuk pedagoji dava- kur bahçe muhcımmen bedeli üzerinden yeniden 18 gün 
sıdır. Bu ~ünü.n ~e~tebi iofira~i miiddetle açtk artırmaya çıkarılmıştır. 
mektep de~ıl. ıçtımoı mcktephr. , T z· I I 28 7 942 s l - - '5 d . 

Y • d ı o ıp er n - - a ı gunu saat , e temı-
f!oıa nm 

------------ natı muvakkatcılarile belediye encümenine muracaatları 
Gelenler ua.n °1urıur. !J-4 

Saffet Kahyaoğl u 
lobisarlnr Bnşmüfettişi değer 

li hemşehrimiz Saffet Kiıhyııoğlu 

kara yolu ile G.resondnn şehrimi· 
ze gelmiştir. 

• ra 
n 

Türkiyenin ihtiyacı b1T 
milyon kilodur. Şımdi on ikı 
bin dönüm toprak üzerinde 
çay yetiştiılyo, uz. 30 bin 
dönümden yurt ihtiyacım 
karşılayacak çay elde ede 
biluiz. Halbuki Mapavriden 
Sürmeneye kadar bunca 
topraklarda çay yetiştirmek 
mümkündür. Buna göre bir 
gün ftndık gibi. çay satan 
bir memleket de olacağız. 
demektir. Şüphesiz çay ftn-
dıktdn çok daha karııve 

1

- A 1 m o n -
parlak bir istir. H T bl ı 
---~Ha::.k:.k:.::.ı ...:..TU.:.:.N..:..:C::..:.A Y.:....ı 0 r p e iğ İ 

Tanzifat ve e 
vergıleri ha 

Belediye Riyasetinden: 
1941 yılı içm tahakkuk eden tanzifat ve tenvirat 

Yergi ve resimlerinin tediye miiddetlerini gösterir ilıtar· 
nameler mükelleflerine tevzi edilmt!ktedır. Yazılı müd
detlerde tediye edilmeyen vergilere C/0 10 zam edılerek tah 
sili emval kanununa tevfikan tahsil edilec~ği bildırilır. 8 15 

Hindistanda R o s t o f 
neler oluyor çevriliyor 

lıllkl.lmetl nl~yhlnde nutuklar Betlln 22 ( a a ~ - Almno Hela"" vesa·ıre . şaat eks'ltn es' 
vererek dolaşıyor. Buoa muko tebliği: RoEtof çevresinde Hu~ in 1 n 1 
bil Hlndishıadati loglliz makam ordumoun muntazam mukave· İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

''· Bund tasron ~n sonra ferman 
kut rant ekşitme. ko 

larl şlmdiy~ kadar itıtiyntlı lıa m6 ti kmlmı~tır. Alman ve mnt. Pulatanede yaptırılacak ( 4191) lira keşif bedelli 
reket etmiştir. Mamtıflb bu ma tetik kıtalar şimdi şehri yarım 
kamların gizil faaliyette bulun· doire şeklinde çeviren mllshh helalar ile diğer müteferrik işler 3---8 - 942 gününe mü· ma 1 • har şı vardtr. Hamur 

ıne 9 ,,., 
bir· . • en yapraklar elek 
.,ırnındek k 

rlJk f 1 a fia/ar a kona 
bıraJq~rmantasyon odasına 
der tr. Bu odada 90-JOO 
d ece rutubet ve 18 - 23 

erece 
tnant sıcaklık vard1r. Fer-
saatt asylm • ihtimar üçdört 

a tama I 
rak/ar h . ın amr. Ve yap 
k.:Jlcus afıfce. çürük elma 
lerı u cıkartr. Bu hale qe 
laıa:daPraklar. zıkzaklı tuğ-

an g • siı 90 d eçen ateşın ısıttı· 
Furıını ~ ce harareti olan 
rinde :' a ve elekler üze
l~IJebi/ urutu/ur. llrtık çay 
lk; IP•telcek hfl/e gelmi~tir. 

" 1 elek' d elend k •f:r e qi zelce 
Yerı ı .t~n sonra kutulara 

eştırılip . 
hır. pıyasaya sunu-

Burod 
ıutrne d anlatllğım pör 

' kıvırma, ekşitme, 

duklftrlol V d kem körrı\ b:ışıno v 0 rm1ı::t1r. sadif paıartesi günü snat 14 de ihalesi İcra kılınmak ÜZ· e ı>er e arkasıodıı u .. v 
bir şeyler hazırladıklaıını halı· \JOnetz'm doğusunda Don şehri re 15-7 -942 gününden itibaren 20 gün müddetle açık 
rn getirmek culzdlr. Hindlstım· geniş bir cepbe Ozerindeo ge· eksiltmeye konulmuştur. 
da merl olan kuoualara göre çHmlşllr. İtalyan teşkilleri 19 Eksiltmeye iştirak için 315 lir muvakkat teminat 
illa t hUktlmellola Kandi.> ı ve Tem muzda Do:ıetz dirseelnde akçesi idaremiz veznesine ya tırılmahdır. 
taraftarlarını beps etmeğe seıa. dOşmnnrn takibi sırasında ebem· Bu inşaata ait keşif varakasile izabname

1 
vaziyet 

biyeli vardır. ljöyle olmak!~ miyetli bir bOmnr medeni bOl planı, şartname ve muknvele pı ojesi idaremizden alına-
bereber bu tedbirleri itlltıaz et geslol zııpletınlşllr. Pek çok sa. caklır. 3-4 
meğe meydan vermemek için yıdaesir nlmmış ve ehemmiyet -""--~~.;.....;_...;;.;;,_.;;._;... ____ --"..._~---------
lugiliz ınokamlıırı ellerlnd n ge- 11 miktarda hnrp malzemesi ltl
leoi yepııcaktır. Ge!ecek muza. nam edilmiştir. DJn dlr~e~inde 
kereler zn olacaktır. Her lkl zeirlemiş olan düşman aocıık 

taraf iki s lir iç oyucusu gibi h:-ıfifce mukavemet göstereblli
yapscnklara bereketleri uzun yor. Vorooejln şimalinde ve şf. 
uzadıya tehlll Pdecek ve bu ha- mali b&tlsinddekl taerruzler çe 
rekellerln teelld edeceği akis tio savaşlarla pnskOrlOlmUştnr 

Sandıkhk tahta alınacak 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

leri evvelden hesaplamağ.ı c ılı 26 tonk tahrlp edilmiııtir. Cep· 
şııcaktır. henin orta kesiminde \!0 aerl· 

L')ndranın hllkOmet mctıfll lerde kuşatılan yeut guruplorm 
leri t' giliz m kumlarının her Yllk edilmesi taoıamlanmışlır. 
h ~ugl blr lsy n v~yo ay ahlan limen giHllon cenubunda dllş 
m .. yı kolayc bnstırn bfü c ğl mlnın müteaddit taarruzlnıı kea 
kanaatindedir. Fakat bu t .kdir· tiislne p k nğır gıılpler verdlrl 
de yine bapse girecek oları l~rek akim bırokılını~ tır. 3! 
Gandioin tekrar ecl'k grevine lbok tııbrlp edilmiştir. 8 Tem· 
başl mosıoı gö• mek h('şa gider muıdarı 20 tem ıııuzıı kad r tnh· 
bir şey değlldlr. rl,p edil~g Rui tayyareleri S20 dlı 

1 - idaremizin Samsun tütün fabrikası i~in biner 
metre mük'abdan 2000 metre mük'ab sandıkhk tahta 
mubayaa <:cİİlecektir. 

2 - Bu mübnyaa 31 - 7-942 gününe müsadif cuma 
günü saat 16 da Samsun inhisarlar fabrikasında müteşek· 
kil komisyon tarafmdnn ihale edilmek üzre kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Muhammen bedeli üzerinden muvakkat teminat 
akçesi 8250 liradır. 

4 - Talihler şartname}İ idaremizden alabilirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin muayyen saat

ten bir saat evvel teklif mektuplarını Samsunda fabr:ka 
~lım ~tım komisyol!una vermiş olmaları Jnzuudır. 3-4 
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l 1 in w 
Rlıe icra memurlutundın : 
Açık artırma ile parııa çn

rlleoık gıJrlmenkulun ne ol
ılıtu : 

Satın Alrrta Komisyonu ilanları 
DOrt paroı hl11ell tarlı olup 

takllml kıitll olmıdıtındın aata 
................ ımıllıİı~ı ... m1••• .... •• ....................... a .......... m!!!l••az:uıaEm1~ ..... ımı::ı .. •1 .. ,,.,.... 

=~k bedtlltriola bı11elerl niı· 
ade takalaılae Rize ıulb 

~·~:k mıbklmeılalo 22-5-9~2 
r '' 1111 1414 no. ilamı ı llbfıaı kırar Yerilmiştir. 1 e 

• ~ı•Jrlaeakaluo bulunduao 
"• • mıbıllul, aokahı 01 •ır111 . 5 • • 

d Rlaeılo kQçQk cıal köyQo. 
e ve litre •Hkllnde Yakı ta. 

pu llclUala Tetriol llnl 93t ta
rih n 42, •a. u '' 4S 
nlınadı kl1ıthcİır. nuıDa. 

Takdir olunan k11met . 
'2 No. tarla 200 48 No. t 

la 1800 4 ' ır
N • 4 Mo. tarla11 700 45 

e. tarla1a 550 Ura kıJmet kon 
•attar. · 

ıaı~!.tı;°:U:ıaıa J•pılacatı Jer, 

9'2 Rl1t icra dılrulııde 14- 8 
•••• ıııaıı ıaat li d 
ı ltbu e. 

t l•yri meıakuhua ar· 
11'11a tarba•eai 22 7 9 ri~adeı ltibareı 942=787 !! ~a· 

lliıe lerı D l . ıle 
aia rörebUa ı ~·~•ıde her kt 

h&a ela eal ıçıı açıktır. 

Açık eksiltme ile kuru ot alınacak 
Trabzon Sa. AI. Kom. Reisliğinden : 
1 - Açık ekılltme ile 60 ton kuru ot ahnac11ktır. 
2 - Tabmln edilen bedeli 3900 lira ilk temloah 292 lira 60 

kuruştur. 

1 - Evaat Kolordaou bOtQn gunlzonlarında vardır 
4 - Nakliye nereli ayrıca ahnac1ktır. 
5 - EkslltmHl 7 Ağustoı H42 cuma glloll saat 10 dadır. 
6 - lsteklllerin belli gUo Ye saatta Trabzon saım almıt 

komls1onuoa mtlrıcaatları. ı-4 333 

Açık eksiltme ile kuru ot ahnacak 
Trabzon Sa. Al Kom. reisliğinden : 

1 - Açtk ekıiltma ile 60 ton kuru öt ıhnacaktır . 
2 - Tahmin edilen bedeli 3900 lira ilk: teminatı 292 lira 50 

kuruotur. 

3 - E•saf Kolordunun blltOn garnlzonlarında vardır . 
4 - Nakliyesi syrıca hesıp edilecektir 
6 - Elu\ltmesl 8 A!lustos 9-l2 cumartesi günü aaal 11 dedir 
1 - fste1'11lerlo belli gQo Ye sıııttla Trabzon aahn alma 

komlı1oaanı ml1racaııtları. ı -4 32<> 

Açık eksiltme ile soman alınacak 
la .. ıa t Juılı olınlGrdan faz. 
h2-78;~°' •'••it i•tiyenler Trabzon Sa. Al. Kom. Reislig" inden : 
•urİJ•liaiıe ya DUID•raaıle ••. 

• •uıc .. Uarı. ! - Açık eklllllBfl ile 50 ton Seman ahnecıkhr . 
~ Artırmayı · r 2 · 

yak~rı~a J•aıla kıy •• ~1.~~k. _içia - Tabmlo edilen bedE>ll 2600 Hra tik teminatı 187 lira 
Jedı baçufa ıiıbetiıde 1uıde öO kuruştur. • 
J• •illi b" b P.J ve 3 - Nakliye Uçretl ayrıoı1 hesap edilecektir. 
••kt L 

1
' aakuıa temi11 t 4 u11a tevdii. 1 - Evsaf Kolnrduoun blltün gernb.onlarmdı vardır. 

eli 3 IPotalt 11bibi ılıcaklılıral 5 - Eksiltmesi 8 A ğustor 942 cumartesi 1ıOnD s111t lJ dedir 
al•r~-:na~rlırıa ve irtifak b k 6 - lsteklllerln belli gün ve saatle Trabznn satın alma 
• 11 plerı11i1 fıyri menlı: l ,.1 

' kOml&JODUna m0r8Ca8tlıır1 . 1 4 336 
rıadald balda U uZl· ı 
•11rafa d . rını hua1ı1ile fıia ve A k k ' taribiacı.. ·::i~:::ı·;~· iıb~ .ua. çı e sıltme ile Saman ohnacok 
•wraki •I b"t l . filD ıçıade 
••rly•tl•i~,b~ld~ıle lbi~~ikd~ ••· 

A.lıai • rme erueıp adar. 
aieUlile ~ltdarda haklın ta u 

1abı~ olaadıkoa aal•t ~
larlar. ,., ......... lıar\ç ka. 

4 Göıterile - d yı İftlrak adeal D run e ırf ır111a· 
'911 i k er ırtaraıa fartıa. 
•b -..:.."-:: Ye lüaumhı ıaaJu. 
bW •it d btaalırı tı•a•en 
lar. a va ~lbar olaaaar. 

rl ' TDJla adl&aa -.k.ı 19 d.f ıeaaıcla l•J 
.. .,. • tok t 1 batrlldıktaa 

49-k ., ar ır ... ihale edilir· 
... a,..u. ~bedeli •• ı...: 
baı..a Ya J a Y•t•lt betlai 

,. 11bt . u 
eatıaa naçbaai ol ıa Jeıill aı.. 
lalar balqapcl be-: diter ılıoaıt. 
llJri •akala il t•l . baalarıı • 
•laealda111aa e •••• •du.ı, 

Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden : 
1 - Açık eksiltme ile 50 ton Saman alınacaktır. 

ıı.n 2 ·- Tahmin edilen bedeli 2;:>00 Ura ilk teminatı t8i' Ura 
"" kuruetur. 

: - Evear Kolordnnuo buton gernlzonlırında vardır. 1 
- Nııkllye Oçrell ayrıc~ hesap edHecektlr. 

5 - Ekılltmesl 7 Atuston 94'.! cuma günü sAal 11 df!dlr. 
k. 6 - fsteklllerla belli gOn ve sAettn Trabzon ıatın 11lma 
omtı1onuoa mnracaatları . t 4 3~8 

Hava gedikli yuvasına 
namzet alınacak 

tık.a11a q ••••••~•• faalaya 
dl baki L.-._~k artar1111t bıbbtı T H k b L J ..J 
,.. .... a& iare rta • • ava urumu aş~an ığınc.:an : 

daha laadit 
1 

'•• 0 • 1 - "'u •r. llata Jıpat,..;• onanou ıilafl kararla tar 0 •!_ne bava gedikli hazırlama yuvuıaa ılınması 
dı:bt iatiyaaiı alao:~raaıdı,bede tamımı' ılın orta okal mezunları ı:e g dikli namzedi ihtiyacı 
iLıi ' alttakblar •a raçhaıi kararı •tnaı1athtından aşıtğıda yazılı şartlar lolode nokaaoıo ikmali 

ltaia ~o r•yri •eakaı at ırı auıtır. 
:--.... fıalıy1 ;~•oaklarıaıa a

91
.,,

1 1
A
1 

- 1926 dotumlu olup Ortaokul öğretmen kanaatlle en 
le ıJ:k .::1rı1a ilaale .: .. :~ile oıa:l 1 tltrece ile ~ltlrmlş, fakat olgunluk lrotlbaoıoa ıırmemit 
Jlpala •ide ~ r, uuy. ar. 

illa, ve aatıı t 1 b ... ihale B \t • Ca •• l d619 bltlr-ı -, ~5 doıumlu olup ortaokulu oaretmen kınaatile 

Pozarhkla kuru ot ahnacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

1 - 800 ton kuru utuo 21 Temmuz 942 tarlblnde kapalı 11 
la yapılan mOnBkasasıı:ıa talip çıkmadığından bir ay lçlndf' P 
lıkla alıııacaktır. 

2 - Kuru otun balyalı ve bıtlyısız olduğuna göre tab 
edilen bedelleri aşaiıda goıterilmlştir. 

S - .Enıf "olordunun bUtnn ııarnlzoolarında vardi"· · 
4 - Pazarlıgı 4 AQ'ustos 942 Salı gOoO &88t ıo dddır. 

5 - lsteklllerln belll gOn ve aaatta Trabzon satınal1111 

miayouuaa mnracaatlan. ıOS 

Cinsi 

Yığın httllode 
ip balyalı 
Tel btlyalı 

Tabmio edilen bedeli ilk teınlll~ 
Lira Kuruş Lira }{ur 

70720 4786 
87660 5618 
91520 58?6 

Pozorhkla odun ohnacok 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
1 - Pazulıklıt 75 ton odun olınecııktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2~30 lirtt kıü'i teminata 337 liri 

kuruştur. 

3 - Evsaf KQlorduouo bütnn gnroiıonlırnnd ı vıırdır 
4 - Pazllfhğı 28 Temmuz 9-12 Salı gOoO sııat ı S dPdlt 
5 - lsteklllerın· bellt gQo ve ıuıatta Trabzon satan 

komlıyonuna mllracutlan 181 

Pazarlıkla sığır eti ahnacak 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden : 

1 - Pıızarhkla 12 ton tıığır eli alıntc!.ktır 
2 - T11hmla edilen bedeıi 6000 lira kel'i teminata 9ılll ıır 
3 - E~saf kolordunun blllün garnlıonlımııde vardır . 
4 - Pıızarhğı 25 Temmuz 942 Cum.ırt~sl gllnll saat 11 d 
5 - lııteklllerin belli gOo ve seattn Tr11bzon satmalrrı• 

mlsyonuoa mQracırn tları 2-2 2 

Pazarlıkla taze fasulye olınacok 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden: 

1 - Pazarlıkla 9000 kilo ldZA fasulya salın alımıcaktır· 
2 - 1ahınln edilen bedell 2700 lira kal'l teminata 405 il 
3 - Evsaf kolordunun bOtllo gıırnlzoalarırda mevcuttııı • 
4 - Pazarh~ı 27 Temmuz 942 Pazulesl gUr.ıü saat 9 SO 
5 - lsleklHerln belli gcıo ve s.ıatta Trabzon sııhoıJIJJ• 

misyonuna mQrscaatları. 2-2 

s a 
Pazarkapu mahallesinne Haşim sokağı 

da içerisi yeni üç kat ev satlı'dır. 
Üs katta dört oda bir salon. orta kal 

iki oda bir salon, ayrıca büyilk bir salon -1 

bir oda ve bir mutbah, bir yemek odası, ,1 
katta dört dükkan ve büyük bir bahçe a 
sası vardır. Evin her tarafı umumi cadde)' 
bakar. 

Alıbıların Dava vekili Temel Ünere ın 
racaatları. 

~ ot..--~'" •-kul L• .. r. - 1 O ı 1 k ..aı.. ·-.. 1tı... derı:ı lldiaiae un u ta ikmale kalmıo olaolır . 
..... ıb:hlıt içiade •• rı elarıt ~nelce tamim edilen şartları haiz iseler gedikli namzedi •----------------------: 
~ • kar•u ı..C"ayı ver. ellltrle 

1 
~Jdedllecekler ve lnönO kampına ıevklnl lçlo merkezin 

llf41a b.aa:~•TYet •• Jlk~lllarık ; 0 bekleyeceklerdir. 
... becla1ı. kı ... •rı •tal telt. rına oA -:. 1341 doğumlulardan blrlool mııddealn A. 8 fıkrılıs 
oda Al--- -· al .. tı 1 ol. ,.urı ••Jtltdll ki __ ,--...

1
L wı Jı b-•n.'•11 oln-- kırırlıet 1 ece er, ancak kadro lk'llal edilmezse celpleri 

··-~art u-..... --r----:::~~·~rı;ı~ca~k~tı~r~ . ..._,.,~...,......--......... ___ ...,,... ___ __,,~'=""..---.-="""""~==" •rt.ra.. ib~~?~ ~•kardıp .. Jedi _ 
.,._.ki f dılı.: v. ik . Çolt ~-::::::---:~~
lçlı Jlzd ark ,. r ' •bale YEN' ---
fala .... :._~td .. ....:~:,:•aıer IYQ L 
• -swr ... ,., ... ,k H 
Yraea ~a~.. bao. •• ıarırla S 1 af tada iki defa 
.... riJ•tl•ıa .. ıa:.U kılıaalı:1111~ ı ı, Cuaı li 
~rt PtrÇa tırta ol~aar. u•1llllt - a g nleıi çıkar 
Rlst ._• 14-8-942 akarda ~ Soi:'''~•tı ldue eden 

•• M... taaibi14e _fiti Kulakıızoalu 
.. ltb.a na. •rlafll odaa Y • ...._ r6ataru ua. Al ıllığı ( sso ) 
Ula ol: d&1remac1e ID artar.. tı aylıiı 300 

= ---.:. lltdaeatı D__ - kuruılur Ki . "'911Di ilhl -
Tıtbtt ı~ra nıabor - s_ kur~~~.;•tsrı : 

Jııtıtoı kııa~•a tııt.euı Gana -
ılı bDt•a JottlırııdQ ••kı:: 251eçe11 •ayılar 

lıldltrtar ~~b·l hta -. laıruıtur . 
... il Dikli llQodıre -t •Dteebbldl Jı lleıu1111t k ca ından 

Bıblp &atar• n ~edilmez erç tıcUırıı 
laıiı :!erı Jazılar 

-llmeı 

Bugece 

Sümerde 

Kanlı 
Meyhane 

Türkçe sözlü film 

Acele satlık dükkan 
Sandıkçılar içinde cadde üstünde Paz•'. 

kapu camii karşısında içinde halen tenekec' 
oturan tahtani fevkani 18 No. lu bir b•P 
dükkan acele satlıktır . 

1 
Talip olanlar Pazarkapu Ruşen sok•: 

11 numaralı eve muracaat etmelidirler. 4, 

Heyeti umumiyeyi 

içtimaa davet ,. 
Yolcu nakliyesi esnaf cemiyeti reisliğiod 

Cemlyettmlzln nlzemnameslnln 8 ci mııddeslatn Bdtt 
ıerellnce senelik koııgremlzlo 6-8- 942 tarihine mosa 
şembe glloQ saat ıo da C H P. klnasıada akd edilecB 
meıkQr ıoadt D1el~rlmlılo içtlmıs teoılfhtrl rlcı oıuout· 

' 


