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İn hisarlar depoları yandı 
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2 milyon lira zarar var 
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1 BütüııK~~::t~~kdevam 
ediyor 

_.,..._~.Sıvası Gazete· Trabzon G---
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Başveki~le Ticaret vekili lst~nbulda 1 1H~! mT~b7iğ~ 
lstanbul' un iaşe işleri tetkik ediliyor - . 

Sokak 
Çocukları 
Vatan ve miaet stvgi· 

.sine, Şef sevgisini taç ya· 
puak, ruhunu bununla dol. 
duran bir daire müdürü ve 
iyi bir aile reisi, bana aynen 
funlan söyledi ~ 

lstaobul 3 ( a. a. ) -

Başvekil doktor },efık Say 
dam ve ticaret vekili Muh · 

tar Erkmen Lugün vilayette 
çahşmı~lardır. Bu çalışmalar 

sırasında vilayet ve beledi . 
ye mUdllrleri ve ofisler umum 

müdürleriJe iaşel işlerile ali 

kalı diğer m~muı lar da ha 
zır bulunmustur, Başve-kil 

İıtanbu\un iaşe va1.iyeti ve 
teşkilatı ve bu işlerde vaıi 
fe görmekte bulunanlar hak 
kında geniş izahat almıştır. 
Çalışmalara pazartesi glinü 
devam olunacaktır. 

Sivastopol 

zaptedildi 
Birçok nis gemilt;ri 

bombalandt 

« Gece ve giindüz soka 1' 1 
lllra salıverilen ve başıboş ı 
bırakılan çocuklar• raıllı· 
yoruz. Bunlar, farkuıa var 
ınadan hatıra gelmedik ter 
biyeaiılikler yapaıakta ve 
pek fena bir vaziyette ye· 
tişmektedirler. 

Yaşları çok küçük olan 
bu günahsız yavrularuı iki 
betleri ne olacak? Bunu dü· 
şünmek ve tedbir almak 
bizlere düşmez mi ? » 

Gerçekten, büyüklerden 
çok, ~üçük yaştaki çocuk 
larla ıokaklarımız, meydan· 
laru~ıı. lıaynaşı1 or. ı oz, top 
rak ıçınde, inıiyak ve körpe 
an.ularına tabi olarak, ;endi 
kendilerine kal11n bu yav-' 
rular' kimdirler, n'"dirler ? 

Bunların ana ve babaları 
Ve)'a bu makamda birer bü 
yükleri yok mudur ? 

Şurası muhakkak ki l:V 

muhitinden aile tarb' ' · ' .. ıyeıın· 

den uzak kalarak · . d . . . . , ıçın en 
geldıgı ve dılediği gibi ha-
reket eden, koııtrolıuz hi 

• • 1 

mııız ve temameıı baııboı 

o~a~ bu kabil çocuklar, şİm· 
dıkı hallerinde terk edildik
leri takdirde yarınki cemi 
yet için muzur ve tuf 1• b' ey ı 

arer unıur olmaktan kur· 
tulamıyacaklardır. 

. Parka çivar sokaklatı , 
~ıne~a:ların kapılarını, perde 
onlerını, deniz kenarlanoı 
dolduran ıerizat çocuk ıü 
riilerioe karıı aeyirci k•l· 
••nıo · t' " bli' 
1 ıç ımaı, a ıc.i ıa?"ar· 

;ıııı tolamıyacak tek kişi 
U§ün tnüyoruz. 

.. ~iddiyet ve ehemmiyetle 
:~e~ııde durularak, bir çare 
U§unülmeıi gerekli olan bu 

me~'ele ile bütün teıekkUl 
lerın .. -

.' 0ıretmenlerin, ağa· 
beyhk valfını haiı yurtt • 
ların ilgilenmesi vaz"ıf l ·~ _ • • e erıo 
en ıılvııi olarak karıılana· 
caktır. 

«Yaranın btiyüğiine» bu-
giirıdt!n yol göstermek . 
k .. d b mev 
ıın e uluoanlarıo likayit 

kalması kadar. yıkıcı, öldü. 
rücü bir hal tasavvur ed . e 
11uyoruı. 

Günden günP., düşündü 
tllcü bit duruma giren bu 
mrıae'ele etrafmda, cemiyet• 
lerimiı.i, polisimizi, öğret
menlerimizi, yurttaşlarımıu 

ÇULHA 
:- f14rk.11 ~ ce -

-~-

Maarif Vekili Sivasta Çorçil 

diyor ki : 
Tehlikede bulunan 
Hindistana milhim 

kuvvetler gönderilmiş 
fak~t oradan asker 
celbedilmemiş .. , 

Sivas 3 ( a. a. )- şark 1 erkloı, maarif tt"şkilah men · 
vilayetlerinde yapbğı ledkik supları tarafından karşılan· 

seyahahndan dönmekte olan mııtır. Meslektaşlarının şere 
maarif v.ekili düo akşamki finc verdiği ziyafette bulu· 
trenle ş•brimize gelmiş, İı· nan vekil bugün Yıldızeli 
tasyonda vali ve Yiliyet köy eostitillıünü gezecektir. 

Şark cephesi 

Yarıldı .. 
Mt5ırda 2000 İngiliz 
esir alındı _ . 
Berlln 3 ( ı.ı. o. ) - Tebliğ: 

Sivastopolu oeoup brıtısıod11kl 
yımııı ııdunın ucuadükl Rus itı 

lıJlım da lı~ınotı hemen yt>k 
edfünil;ilir, ı:>ıvııstôp;;l kı..lel:ituir.ı 

Asyado. Libyada 
hezimetlere 

uğradık .. 
Fakat atiye itimatla 

b a k ı y o r u z .. 
Londra 3 ( a. a. ) - Baş 

vekU Mister Çôr\:U ov11nı kuma· 
ıCUtpdaki be711oat1n11 ŞU surell~ 
devnm e mi Ur; MOtılw lıı2iliı 
blrllklerl bir ~uwaa lslllll teb 
likeslne wuı uı kulmııi glui J'O 
rUneu Hlndliıtuoıt nak.leôllwiş 

v" orta ~arka gQnderllwek Qz 
re buluo&&.ı biıçok Hind l uv 
vellerioln Hl,dlslftnc:ia alıkonul 
ıı:asuıa wecbudyt:t nıssıı otmuş 
tur. Hb"Omt:.t ortıı şark. oıdu~u 
uu l3kviyi ıçlo bu tiUil iki Eene 
zarfıada son derece ga7ret sıır 
fdıuiştlr. Jvglllt:rcOeu 1Jomin· 
yonıurdaa ve Allıerıkı:ı<l•ıo ~Go 
lJlU tlıtkcı· .ı500 tıınK 60lt0 UÇllll. 

5vUO ıs.adudıır top, ~o.uuu ma.IU
nell tureok. •e ı uo,ouu ilen fıı;ı. 
ia nıotörıu la~il' gOaderııwıştır. 

Pıke buwbıı uçıteıua ibıiyacı 
llilZ ouıuoduauuı ~npbewıı yok.· 

lur. llu itUHldeu btıı i buolur il 
~arlş ecıilwtş bulunuyor. Fuk.at 
henoz ebeuııulyetlı bır milltnr
dı teallmat yopıtawawıştır. Bow 
b' uç11klarınıo sı tık fazla ışe 
yı:ırawadıgı ıadlaaıod!l buıuoao
lıtr Vllr. Jjuudıı bu1Uk bir tınla 

olauau rıı{rıaac yiuı. ~ow bıı uç~k. 
1ura1oı11 Aluıuoyııyu yııpl gı lu11r· 
ruııurdıı ve uuu.ıı &lwısn lOJ» 
rııklaruuı ncı~l ttınck lıusu&Ull· 

da uıUblm bir slUib teşkil tılti21 
mub11\t~uktır. Alaıanlıtr ıueWld 

kcllmızi bowbıırcııwao elllKleıi 
vakıl bizim tıoşuwuı.a ~ilrntı· 
yordu Aıuıoo şiutaı l>lll)'Urki 
ııucurulımwız eksılıneyecek:, oi 
lctkiı devamlı surette ~idd~tle· 
necekllr. 

Bu hücumlar mlHtefik.ll[;re 
karşı baskıyı hafıtlelecek, Al· 
mııulurıo delliz altı ve diğe,r si 
latı yııpıuılorı alrnmete uğraya 
cakltr. Hıırlıin kısa t>Orece2i lııık 
kmda ki görüşO biç bir valnt 
lknbul etmedim. Mllcııdeleoio 

uzun Eıllrcııesl çık muhtemeldir 
Asyadukl k:ıyıplarıınızıt Ltbya 
da~l b' ıimetleıimlıo Aıoerl 
ka ıabiU oçıklerıada gltllkçe 
artan gewi k.rıyı_plaı ına ra~meo 

mtıtterıkler mllltller ku n~tioia 
- Arbıı : Je -

------ ..-.....<..,, ~------

Hariciye 

ve İnhisarlar 
Vekilleri 
Ankara 3 ( a. a. ) -

Hariciye ve Gümrük ve İnbi 
sari ar V e:killer i bugün lstan · 
bula hareket etmişi er ve İs
tasyonda mebuslar ve veka· 
letler erkanı tarafrndan uiur· 
lanmı~lardır. 

Samsun' da ikı 
milyon lira zarar 

veren bir yangın 
Samsun (Husuııi) - Dün 

sabah. lobisarların tütün 
dtpolarında çıkan yangın 
çok büyük bir şiddet &ös
tererek genişlemiş ve itfai. 
yenin bunca gayret ve faali 
yetine rağmen , ıefak vak· 
liodeıı akıam, 4,30 a kadar 
devam ctaıiftir. 

Yaniın şehirde büyük 
heyecan uyandarmııtır. 

Zararın 2-3 mılyon rad
deıinde olduiu tahmin o. 
lunmaktadır. 

Fevzi Can 
Evvelki sayıwıı.da oHlmüoU 

hıesııürle bıldır dl&ıruiz Ordu e~l. 
ceza mııbkemesi rtıit)i ve arka· 
dıışıwıı avuli:al Zibnı Ca1.ıın bı· 
busı fovzi Çı.tn 2!17 sont:ısiado 
orun ŞlDek. köyüode d<ı2muş 
as'28 seuesıaae H uk.uk. ldbslıiol 
ik.naı tderck otttrıhteo HibBren 
HUuy11u wuddeiunıuwlll~l. mımı 
bidayet, eluığ, ınuhılya, iatinaı 

metıkumeai aıııhkları, şebin ka 

ratıisnr bllo~r ve ciaay~t müd 
deiumuOlUlk.lerl , kan . atrı , 
vezlrköprD , ber"11m11 eğar c ı: za 
relsllklerlodc iyi hiımeller ifa 
e1 lcmlşti r. 

Ani ölOm hııberint nhın oğlu 
Zllinı Cttrı khra yohıyle orduya 
,tde;ek ceoısze merasimine y,.. 
tlşıniş ve ş~ lırlmi:ıe döumU~tOr 

':'Ussek mezlyetleılle her 
kesıu tıGrwet ve S•..:vgisini ka 
zanmış ınıılttkAmıı bir losao 
ve we~IE 21 için za:;Jattao olan 
Fevzi Cooın ölümn keadişlal 

tınıyanlıırhı •MÜı• illtsl ara 
llQlll \tetiGr aif8Dd'111Uftll', 

Kızılay 
Bursaya çadır 

gönderdi 
Ankara 3 ( a. a. ) 

Kızılay umumi merkezi Bur
sadaid su taşmalarından ıa 
rar görenlerden açıkda ka· 
laqlara bir yardım olmak 
üıere Buraa iuzılay IJ!erke. 
ne 100 çadır gönderıniştir. 

Halkevinde 
Halkevi jdare heyeti aah 

giinü akıamı Bekir Sü'Kfıti 
Kulaksızoğlunuo reisliği al· 
tında haftalık toplantısını 

yapmış, yaz devresi faaliyeti 
hakkında bazı kararlar al 
mıştır. 

Haber aldığımıza göre 
yakında Halkevi ıoıyal yar· 
dım koiu menfaatine bir 
gardenparti tertip edılecek
tir, 

Teşekkür 
Kıyruollı bUyUğUmüz Urdu 

a~ır ceztt ınııhKeme.sı rcisı fev"i 
Cao.'rn vefatı dolııyhille gerek 
lıızz il gerekse yıızı ile vcılım 
mııı aa~ıt.nak. ve cenaze merıı 
simine işllrak. ve çdenk göa· 
dermek 1ülfuoda l>ulunun &ayın 
Ordu udliycclltırl , Belediye , 
c. H P ıneosupl .. rlle Ordu tial. 
k.ına ın~slekdaş ve dosllıırımııa 
te~ekk.Ur ederi~. 

Merlrnınua ('ti Hıtınlıio Cııo 
O~hı uuk11l ZıtıLi Can 

l. ııı tiırnıye Uan 

Günlerin içinden : 

zuplı ıı.:lo i teınınuza k ıdur yu
pııaa nıuturebdierde :.O,OIJU den 
tazto esir alın uı, 2l tııok, JOJ 
top ve bir ÇJk h trp muızea:ıt:si 
ıtıo:ım veya tJtııip ejılmt~tir. 

Kırını sulttrıtıda .almun ve llttl· 
yıau uocum bJUurı sııiloh ii .:ıe~· 
ııye g~Hnısi bdllrmı;ı ve kuıtu 
luı lurı csu etcnı;.llr. Kdk;ı~yu. 

nıo Kıırcıaeoıı vu Aı.d. d.:uızı 

kıyıltmudu sıı vo~ Uvıı!Lları ~ 

l~luknlıtr blr Ç•Jk llWC1llll Ve 

lıüc1.1w elwutlr. aır umun ge. 
mi::ıil~ ı o IU}'l \'Ui}Ul u lhtılllıoış, 

4 torptduy 1 lıc.ıret gbrnıledıe 

uır ııukO ııe~ g.,wlalae lı:.l:ı Uel 
ltr ıı.uyaecHımı;sur. 

0...1ğu c ·pııc::ıiblc conup ke· 
b•WluQ~ A ıuuo Vö lt:ııyuu Kalıt · 
ltm Ruslımu bltç Jk Jllt;V2ıl bO · 

cutuıuraoa nğtr ~~yıp,ur ~~rı..111·. 

er~ıı.;, pu.;ıdL 't:mCıi'ıllr. l'aarruı.ıu· 

rıaıı" ootıc.,sıod.: Ctıpn~ ~uo 

kllO..oelrc g~Ll\lllkıo yuUlı.\a~tır. 

Huıı zırutı ılv.ıstJıo tı:<JdelU kttr· 
~I U\lt;U.Lllllfl O.ljll&. t. ıteıpuu·lıı 

pUskUı tu.dU, bır ıı:lllc tuweuı. 

wız hiç .k.uy ıv VtSrıııcaoıJ 2d uıı. 

tiranıbu ~ fl;)lllWUZ'l kuıl ır 100 
lıso~ t.Jhrıp otını~ttr. 

Mu.rcııı elaıeweya ceph ~i 

ala gdUlŞHJlllJJe 1 SlrıtSIDUli K uv 
v~uı lıüıkım t11di eu :bazı wevzı. 
ler tıGcııuı·il4 z.1pt caııuu~ur. 

:!000 dmı fııııu lagilız esir uııo . 

wı~ bllÇOK lOp Vö l.uı.k ıtıauw 

edıımı~ur. 

DU:.ı gtıCE: lngiliz lıtyyarele· 
fl drcwen ~l!lır& uzerın~ yııuKtD 
Dı>uıbıılsn niııu~tır. Kayıp pak 

aztlır. lıuımetgılbla.rıo trnluoı1u2u 
ınul:ı lle de Çtls.cıo yuugıalf!r uu-

sara. sei.J~p o!muşcuı·. 14 uçak 
acı~urnımn~tnr. 

Sergi intibaları 
Kız lfoılllOaOııllı yıllık 
SergM ıuOnııs-bettle 

Ora8a her ~eg b •dii ze?Jklerin, ince g irüş ve enısalsız. bultıJ 
farın mahsülı1 idi. Or.un için sergi bina!;ını dolaşırken br::#onb::su 
tatlt bir üıperi~ v~ bedii bir heyecan lçinclı: idik. Attılımır. her 
adımla etrafı süsler1en binfe,ce san'at eserui arası110 girigo~ fJe 

yrne her adımla Türk sarı'ut ve mcharetinitı ş2hıkasına çıkaı1 bir 
güzellik galerisinden it!çigorr.:r.. 

Oı cıcfo her şey güzeldi. O kadar: ki; bir eseri ıuicude ~ettrmek 
iı;ın /,arcar.cw mesai onların tutiplerinde gihletile.n öunişten fark· 
sız gibi olmalı kı, ikinr.idı::n haııl olan rnuvaff krgct, birincisine 
karşı dugduğamuz takdir lıislnir.dan du.lıa c. z drğiJ. 

Qıada her$eg san'onkaran0 idi. O kadar kı: Bütün fser/erin 
ibda ve teı tiple/inde selim lh u.rık. '1t: ince bfr z.eJ...u eserı pırıl.flı· 
!I"' Ju. 8a sanlat 11e sa1''atkôrlar gut1asrnın bütün meııuıplarını can· 
CGn ttbrilc •deri•. Zeki Ya;mwrdtrelt 
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OLK~:den Deniz r A Ç l k K a. p ll 
o z Ü n e D o ğ r u 1 Bayramı Yazan 2 focifr .. ,J,. 

Buadın kırt bet JI\ kadar ı ••r Oldu. Kapotaj hakkının, T6rk ... _Robert Louis Stıcıenıon c,,..ı ıEni• _ _; 
öocefdl, kOkre1en ordunun " Bize ue nimet Ktldlyıe öı Bayrajıno ıeçİfİnin 17 ci Maaieoe! K•rl döunken ' dıudın f.lJ)e bir lel Qnlf dl : JUrdumasun lçlade öıtımOıdt-:n h . . d Denli flillQıyı tlıkhjl uaXrı bir teu.e 1'1ttpl•; çıkardığı 

Ben blr Ttrktlm; dlılrn cin geldi. Dtı.trdıo rub dlJe ne al yıldönömü, fe rımız e par· sıma o hlrkeç ıjacıa tepelerinin J .. y v' 

ıha uludur 1 dı11ıık blıl ıldıttL lak bir ıekild~ kutlandı. eıdhındıtını Ye bı.ındlerio afll gayri Uıtiyart bir uuıla dıvı:ırıo Kabtnlı: gOfOslerde ba, Tan Tlrke •ocak kHdl y&r olur. Sahil Gazinoıunu ve Sa- ıından akıın nehirim yermde Qser.ne rıktldı ve lu ıcı teşlı rı rı aeıt &il>l Q l dl o k •bı k kt ö bili çarparak boşluıı.tıı ıkfsler bırı k 1 r • ın:ıe • "' a ı keotllıadeu. gUael işleri bil yolu boyunca u:ıanuı parlak b 1 r no a 1 re · 

1 d1r kim e bGJI bt b t lı: dl d 4 •Ak. ay ta. o aodıı klml Fransıscı .tim s e r a ur B6• 111 o ~n, btrfeyl ktaiiadeu aalaayı dolduraa binlerce yordu Hô\Y& açayoı- o; - . çıklrıaımışb Kulaklar, TQrkD'9 dir. duılanmışh Ôylekl kealf bulut lngi lıce olarak; btr1iu an "kiın 
laDoQ ltltlnoe ıtvlaçterı esşkıH TQrk kıhraman isE>,ıOıQ c!e halkın ve sporcunun iştıra- ların berlı batıırı ve tepelerin o be. dlJf3 1ıeslendl D.:ınh bıı ·· 
dOndDler. OamıDh, bu ıe11la bir OıQ llbl dotru Oldu'u içindir. kile kutlanan g6n, aıyni ZB· ,koyu kenarları brk ~dUeblli· lart .cevap ermey:p,7oldaD e~:t· 
dabı JGkl•l•ea:tt1lQe c;ahşh, Ttlrk'e klr111t, ıldatıeı tey. manda ıd ıpornareketlerjne 

1 
rdu 8elJrılı bir aydını 111 gö· ğı dotru bısjı koşm it• başlt.ıdı . 

•mı oıua ıoaOllerde UJaadar ler f6stırm11laf1; o 1 y08010 de imle in nrmitti. re ıol tarAtı:ıdııkl ev mlllllm blr taı:ı C>Jya ıeldlli Zt\mao dor1.1p dıtı •ltfll d11ııu1a ııöndQremndJ llnaı ktoır, kolin comın Ole ' 1• Deniz, kayıklar, kikler, ş•bH alt olm olı ı.ıı. Oıorlnde aıkuıoa b•ktı. Onlar bir t<1 Metnallyıt, yine bu •~ılı DIQI eGrQr Kırışık itlerden JP . 1 1 k du mateıddlt kal\:clklerle tar~Uer dete dıan ŞP~f'Ddlkt o ııocrH, ı. ı il ı dO ' motör er e aynllftyor • t YIDaı ar e Çlaladı; derken bıt 0 
aenlerden konu~ulduQunı.ı k B do butunın bıı bina adeta bir fil o Deal!l'la arkuınıtan koemeR" 

ta bir ,.. blrııı .. ~ı. çetrefılce hile ltltmet llleoıeı Soat 16 da Aa eri aıı idi heri dOjru lırl•mq bir bal ~•fl•dılır. E!lerlndekl Bl
1
8klar 

bör dlllo' ' . Tort IOll\llerl lolnde tOrkoo nnn çaldı;. lıtiklAl m•.rf1Dı d•. durAD BRÇ•klarllo kllloenla 1akırd17or, JOlun dır. erlorlude Garbıa ••blo 1 ullml!. lel ÖZ robuaa •Jtırı Olan e rp mtlltalsip Kemal Kefeh ta oilııyetlodekl yuvarlık liıum banda dılJolıoan B!r .. ıeıu p• 
T" ll:Q d nıedlm ••nl; mOllılırıno UJ ıolJr ••raıo bu rafından ı&nün mini ye 

08
,sen bloıdoıı 11.rl •lılmıı 11• nldl"Ordn 

ur m '• ıısmıtnı• s nı luaıua O olar eıkU ı •· y d ' L • b ' · k b t şekli ~ ~· kulsıım tta bir klşlİ b ı. t d ' er.a ' er ebemmiyetini belirten aıta e bl idi; kııpusu 8 lll' ma Dealı etrafıcıe. bir göz 11t· 

dlte Onletll. Genç bir mtııetın ,:~ ~" ı.. edl lkleı~ .• d tlllero· • dinlendi. V ı ıı · ı ölllerimiıio lort' lşleoınlş deri 1 lılr 4•bll tıkla• ao•ro, kspuouı. •• ,lılb ı • 1 
b r llaı zav •saardır Bfı ld ı ıtıa3 ıntıa:nıf duı UYN •e d 

1 0 
• i 1•• •• • dotuyordu Yurıtor bllııtyı ıetaitı d hatıraları saytiyle anı ı. z • • 

1 
iki rlaldı. Dura • on arın 1 ı.er 

karuJuyor, llOlkllr ı;.tı1or ' lı: • o " e bo u·· . 1 k ld kapar.un Oıtıındo unç an den e•tı•ıblijrdl yab•ıtıa . Tt ı 
Ylflar bo lı oıda T ' • la alını. ltlmı.. uyar dlJ< ı Denıze çe ea atı ı. nrulou başı görUID yordu. Kllloo blld• bl • tul ıubu ruoda . kon ıallyor, ~r!ıuıaa ru~= :·~~~:• =~':'""• dllf•••~• ıllAb _1ı ı Spor Balpoi tarafından 1;0 ıott~ ıılaın•• b•şlıkları balı ıllllııt ...Ü..mıııet ••••ile wQ· 
ına lbllr•cllo çırııı•ırordu B f korıa•t llıı11dır d•J• ; tertipleaoa ou aporları proı ııe• cıırelflfl, ll'!'rde bir 00~ kın· dııla• odeblUrdl, Bö1te doıoııe· IJHlı beraber biç ~lr ıea ' :~ ın ·~~ t io11bohtl' JJrar diye ramı t4tbi.lı ediltırek, yarıı · dil yanıyormuş gibi, padrıbl~ıykor, rekt•~D kılu:;eıoı oeklp l\lkHmJ 
• ti T &. • 

11 
ru a mııyız altıma . l . 1 d tıtuolarla ilvri ltttanıaı ı • _, 

• • ar.ıı. •ıreoo ı., kadar 111. Çnata hrubu nuı ooı.reı !arın nebce erı a ıa ı. • real ki• göle •ksetll kopuyo r•ıl•~!· F.ltıt hayr.t I •Dlaıatı, JDce, k-llq dejt dl. Jlı :rıllıt bir tarihin içinde dö Gecı • limana menınp •:1 ııı; ~ r ~ı·ıtı ctvard• bD Artooın~a tapu e•o•dl Ye l.l•· ~Qrk.Q ea iyi ınh1an ıo~k )>Oyj •1ltı d6vJ)oı. dO•Dne dOvQno, nakil vasıtalarının ittirikile r ~~r 'b~r atle;e Yalt oldalo ışı oft, blr a'nda dOodOtU balhe 
1 e bir ... çıkarabtfüdl Bu Oa i•liflıılfUr. parlak bir deniz feulijii ya ~8rdr '° bu bl ıa Uoolı'o kendi y'l•o yııtlaomıf, *9rUllOoDa D ••· ;:::rı~n~ı~inden derine, blUDn .ı1~ın• Oblıra ti, Ozyaratıfl ı - ıldı . Rengaren~ ziyaJar şettrı' olan Bourıf'kde kl bl~ bl tetıler Qzerlode ka)up rırdtna "'llll~orıı.";~,;nr•ldu: Onun ka1nc1<11rı01 bllıaeaıer; öı ruh r.igde hav~/ fitekl•r alarak nayı b• tır taıııaı lçlo durup bu kad_ar ı~ılaratıprlırto ko7u k•, bıışs k•JDı41ı J&mlu, bıt§taa larma ılrlltll bllrueı eı; To. k • .,.- • ı : .,. .. , d lapn motor raısuu se7reder~rı.ı jl~l\lfi-e mi 1 raohtıaı '-fırııa rıkaettirdl l>ııt· 

Nere ıdlar aa 1 d kOltQrQala lılrtot ki IDr!en bDt~n !1m•n P. Lodar j ııı.,l•r•• ~ıtalıklor!•I m~~•J••e """'.!• d9flU~G Y•R1•\I• ~iM 
Her aır9ek ·rari p b:~f.~~~! •

0
•hk ettıa1aı bUıaellu; ılac1k k_~ıl~··. JtÇ vakte ~ - . 1 ediyor ve ~'! lkl rJl~! ~Dfh· DIQ ~·t Jos~a l>qnu? Utdılnl 

bıtta torıa llfllJeblU b 1 lan l1Utklerba, tOıal•lkierlv, ,19ıter111De deva• çtmı,tır. nllyordu. gerisıol dOşÖ~fJDlezch. Blocena-dıo bıtka IOrlQ OYaa:iıııt~D ~~; Htralutıuıu keD<lllerlLde brıl - l\nieıılao ı,. t•raiılıcfD cet. )eJb l>enlı d.-, bir da~lta bjle 
Buıaa ... rarın da 6•heifllr bol bııhıodut11Dg bilmezler, Partide diaJ yoldao b",Ş~fl .oakar bir JO tereddllt etmetsıııa. lçerj ihıJj 
•l f 1111: Tart, biç bir •llleıl tllkan i» yokl>J. •c•k golcıiil JOldaa -.e oıaındıtı bu fôrl ııtaıamek 

Pert olırat tıu lataıa,ıı •ıracat kod11 rabça YlkHkllr. c. H. Porlioi Viliy•t K•rl dAeebllep ~·ı Bulaodutu r91. orlıiıaınlan kıpayu kı111ıea 
lllUI öııtı •••t•ıJ11. ' Y•ratıoa tı~ı,.ucce zon idare Heyeti çarıambr Jllinll yer bakkıoda bir rıi:ır dt•ııılt lta)l•dı Kııpu,. bllobdtQa kap.ı . 
;·: llııdl•. ,,, l•t- lalidlılo4ıo k Dil Ali Rızo lııt' ın riya. •• bu .. ,ede .... JOla balap ıaalı. ıİ~lıııdop a•çaiJU(d!ll ıakıu °"elanı. -irıCı tok, ....... Booa loptaa j~adıtım11 a fa za ıDr'4tlo otele dOıl ... tlııJ 8Dıll ip~ <dllOl!IH blr feydeu • bfl· :1"

1 

ibda bıraımıa çok. :on, ••lu 1,rcı.ııııf~alı~ p!; ıet1nde toplanarak ~ . edlJordu. B•J•hı da bu rfOOJI 1 kl bir ,., • 1atıut aşmıktaa · do ıorıa:~•=-4•tUıat1tı? Ferı 1

' clbıa 11 
""r kolırız. . iıı~d•!de btılaomuş Ve ka· toodlıllıa biç U1;utı.rm11•ııalı. layı bu muauaııı weoe tlUo•l 

... bulımı .. k 1ec1,,,, IUdlk. K•11• Nami Duru 1 rarJ~r alç:ıijt ır: n olan maceralar f!Slıan beabı parmakları arı11Ddao •a1ıp oto 
tek •Oı mı ? TDrk Bu ~ • ., l -t ,1 Gcu l döaUp 7Öi ... u1r et.mir ı.ır p11b•tua GUf 

• ne J••an ttlr le Sok k ..,a mı1uı.--. i 1 .... _ - b b~ ber,,ııa1rı OOallmQıQ blaı::ll· o Çocukları tSaQlık takVirnl: metre ka<&ar )illtUD"allft ki mealıı1 aıuwao .auu lf &U· fıldır OJnıtan Odar Blıl blQI 8 keodlıioe doQrU bir ışıjıo weı r1ı1to Ue kapıadıe 1 . a - aıta,of/ 1 K k . • . ercı Jll det11d11a bııtı1e k f L de - ızammu 1 mek.te oldutuliu gördQ H yo T•DI o •nd:ı d&.friJ•lerde 1

•1••• 1nae10 toıtırao' Od o Oe .,_ •lıııeliyiz. tua ıı.ıntao yorlerlude utt.lor ıo;_,. g•lmlf arttoıaııaa lhı· 
Bar ""'" 1 ... •dıraa ,.1

,,
1.::.. Çoeııfı &zerind t b" Aleleber kilçlik çııqıli yapan ko••t••• •eslerini ı,ıııL jUıyorlar •e IUıti!<ı .. J.ı&dm· ıoao katnıaaııa ureı olmay'fı Ur lr.ııirter 1 • •t IJ•t lardo görülür. Hutalık 1 Bunlar ollerlad ı meı'alelorle JU<l<rdı D••I• b•uluıu karuı. 

-· •eaıı •ldtr? bor llirltı ::..,•l•eak olan nede ıibi b-ılar bilha .. a 1 dotaıaa ollBblı dav•lyelerdl. Do tık köt~lorl ar .. lırdıl<larıoı ifl 
Tlrt lho nlmı111dı 00 lcaıı- ._klrhldara burun ve gözlerde 1frazat 1 uls ••uların kef•larını çekmlf dl7ordu. lllr ıuiar>j!la ucu arı... ~,: ~~··:. •ıtıu.a koltı•abııı. fa&11er1 ~"";; <eaıiy•t -•· ıve ıözleriç hafif knıır· 1 olduklaraua '~ l.nııaeualeyb ika ıınia 1ı111klıındıtı k•Funuil dıt~rı 

dHlel :.ratıı~::~ d r•ot bir ı&ıöıı&ad c;a ~-· lı..lnnduju 11e11 kızammuk hatlangı. ıııet tezkere11hı d~!~mly~;'"~~ tarıdı oı .. JDıUna bile ıllrtUao. Bık iden bDr. ı :ı 
1 

? ••land e •l~n~ce, her cına alAmo !llt. Hor aretiıl rlo• emin ol. . Ke• ", •• '
0 1 

ret l•Çll. F •k•I tiu olfıvrıy •lor ••nlır111 ÇOja, llkıt)'ıı iç! «: h addet ~!~D ~tndıı .. i •eı'ul pak kadar bı ı e ık l ;:ıonra arada HUD uwrau .be~l9J8wi-
ll J•bı ... atknı ... aeıınıe • ...... lıir' ilk . yiibelmoıi ile ve yDıde vermeyip öldUtu • eı ıecok kıllar 4•rlu bır •Of'• bulurJaıcSı. b lbere tıç11akta ~14 lıorCIJdur ' bir batlaıııalr Dıere kmaııı 11• .. ••• k•ra•hli·•• teık edip, içinde lllduklarıa~aa Deıılıı'jq 

• 

1 

Uki bnrrı .... • 1 S d n 
8 

vıış!ıbulcelderl de muıı . 
rtae lçerde kab b '-· lekeler ıörü ür. onra ora 8 • • enet" &öZUoden luçilll' oıau ••Ddı Nı11t ki r.::•ı.r ıı.a. - ·-- ÇUUfA Jıertarafı. lııaplar. temeldi. VazlY•I pet n••:k•~· Hloaboçıı bir patı~aa.o •ı•iı ba,ıranlar dı O l llvııını K •• 1 HaatalarJa temasla :ge- 8uolarıo eıhm .. deld meı'ale flr ladUer· bır H 110aca teı&ed 
dalarak mll&etın ', QJQrdan lçlıe o y Ü y e k~ndııloi onlara li&•ld goıtermlJ& ,Mhrlo 'tıbyalamıoeu dotru iti· ;;;~~-=.,=:,--'""ı=u~e ~•J•naa. De çer. Befl•nııç ile niha· ceglL1 dDıDaO)Orduı tendi arat il d ı<aı~mın 't.JcQnd n lbtSlr \'erif,jj yetj ~rJıaf'1;Wa111Jlladır. sesteılotu oalcrm gOrQltDlO kO· ıor u. 

on • Daa •erllez ._ .. 1 İhtilat etlQeJle ıita bQlur. DUŞlll8lıırı l\?8811 d~ kıJbOlabi· Bunlar i•ltlkt&JI iOllll Dtıüa T b d ıqe aandn.rlnlla" •9y trİQe lee"'"l"l Qınid eaıy",rdu. Sesıiıct tekru bir Dtı[t'i ıldı. üır wQu. ra zon batı .. .. u d Memleketimizde Ek1Uiya ... .. d t b •ı ıi ı.l ..... a Spor il. l·ı .. er . e DIKuı h ı. 0 dan uaalda-bll· e e. euı. eo aoura, aıpuıu •lf ._ 1 ı· kt d' ve çauucı:ıa rJ w-
14 1 Tra6ıo11t/a ' , rUdiii baL •il o ••"r Ye. ıa ım gf'cmeme e ır. b lki dtt oolerıo oaıarı ıHk. a91p oıa,..;o ••'1:101 ... ...; ~reterlııi 

•f#lifr aı1, ıı..,"1 ,,,•:'=ıu,.. 81. uer ı 111- L- Heldmbatı ıe. e 
1 

aramaıa bıı&acıı. Ktpuaua iç 
~ ult - -·ı~ ... ı. btlul CHIP etruuc . •-nı•~kt ""~" ..IA ... ..ıu-..ıo· n---/era Wrl/ıcılc en I I ,. •ıidia. ~ w ,.. # -,.. '"'- ... -

"•'"• '"'•rlcllr. ' ceoop ,..,. BIRI<Aç %:::SA=4 TI==Rrn:Lw:ac:=A - - -~= ::""" us - rlıd• bir •••dal 1•hut ' buqa 

"'"'""' •po. 4 beour lıer b1U&I bit çW..b 
1irndi11e lc•aa, • J•lilbl,,;,.ı" ı JOkbı. Tmıaklarıaı upuou.a ke· l ı.. for ülı/. · N 
• cfııı;o, "'' 

1•ıw1c • ... ,,,..,. ;:._ or € fa-z la s l i ı' e ek s ı·g'-' 1· Darlarıoa ıeçlrlp çekti, fıkd bu 
...... ,._ - 1 -- • ııı ........ kitte r•ılodoa tıpır. 
•dillr,. ia ioidlaı.,: •: :•~il< damııordu. Kapuyu 1autı, latıa 6

ıltifn ''Plolcltfr ı • 
01 

•t• D _ bir kqa kodıır .. bitil, Ac•ba çr/0 _,,,,, 
11 

a lfleıda,.a • ~dyo la•• d' . 
Tı 

11110-.. ._,. A a 
1
11 olarak ög· re. beaapıız dnıüı üyor. upu1a ae olm11ttu? .x.~pu ııtçto 'o6aorı4a aıofı • ""4 il •ad 1 ı_ ı 

611/auıa ,,1,, ırılcaıı ere Ytrltriaae h lı 0 aınuzuu bir çok Trabzonda hiildim ıliren •U· ıçılta? çeri &Jıdl&tea ıoara •oil/ı,,. a..aı,..:':•"•'" •1•6.ı lor "'hıt ''!_ •• fay4olı yatmur· roklık icin, bulutlara yal .. ranlor, arkaomıtaa borıe l<ı>la)Cf ııııaıı 
'1r ,,,., Aorol•H .. ~;;, '""'"''• llııroa•.,. .;,1 ua l!l. foluıt, yeıil tıpaamıtb? lluadı ••l•1ılaı111, 

Sogrrı Valinıiaı. . -.,,, llepi-ı·~' '•-~iter altında kal.. bu olay öaiiade ; El ıllı blr1e1 vaıdı. 8y bk 
• o/cf~a "' "•"aıll/fıl ,.,,,.,. lılr B ,.. u -utl. « Yarab 1 HayvJ,ıını i b ı • a tu11ta beHl7ordu, Huouaıa b8· 

""'"dl•rı ·r,.ıı..., • ._,••• be h lıoc 1 e1le • demelıtea k•adll•rial alaııu- rabel tiDJI• ulibı ttı. araııbtat. 
'"' '"' iana11t1111 "' it ,,,o,.,..,. ll:ter "Yllpla yı 1 &ace Yine , buna ta •• dıt 10ıaaote 1»1ıı.wr. 
H•loi., '•lıo ,.,,,.:,,:. ''"'" B ' r o "'"ltıı 1 yacakl•r. bOrl• .., • ..._ •• lı•tta •·-r.ı.- ..,._ 8lD taliiad Ne fazlaıı, ae ekıiği ; ortaıı L 

,IOIMJ ....... Q ..... le eaa ; her yere e•lılcle Pll.IU alUMlabiltft&A .ki· t..,r:-"'.._....,.,._~~ ... ...,e11:•~0J':•1:•~ badt1ı, amma bulutl~r yine aalda11yotlar. 111la ık4DdaD aeçeıdt? • 
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"' g KÖY ve KÖYLÜ .-;r li as to 1; k la r dan 
~ öhsulô tn 

~EZli*Ja:;ıeaaw w:3Bw• • ,......._ •c ,,... ~ 

fıstığı zir8Sti~ii8kkl-= 
Alman zi 1 ti.at, me vı.cı· 

lık bryo ojı cnsllıüs~ndt:rı 
alınan malumata göıe. Al. 
Tnl, yad 1 rJıetrvnlardcın her 
b(ş eftnad., biri fı su/gede 

~er .12 tıır:r;de bıı i. fıu11.1uq. 

F k M · " t '' b" A ıstı : enşeı va anı cenu ı nleriko ve Akdeniz havalisidir. 

Evsafı Nebatiyesi 
ıl ner Ol'J k«mtcrlda bir ~en 

~-<l. Pıt teste on üç lcmtalda . 
' hr; al h $e u fon ti bu 

fil hsu l rdekı nı:bnti h "ISirı 
lıkford'Jn ziyall olmaktadır 
"r 

Bakliye fasilesi ne mensup 6İUp bir sene· 320, kilo mahsul alınır. Ocakların sıra ü.stü ve 
Jiktir. Kökleri toprak Qr1a derinliğe gider ve sıra arasındaki mesafeleri 40 -· 50 santim ve <>· 

saçakhdır. Bir s~ne jçinde ekildiği topraktan ca~Jerın derinliği 12--13 santim, gf-tnişlikleri ise 
kaldırdığı gıda n1addelerine mukabil hasad za. 20 santim olarak hazırlanır. 
manı sonunda toprağa f azlıısile bir çok kaymetli I·I 1 b k 1 , kl ' 

d dd 1 . . d t . d az1r aflaa u çu ur al"a • oca a ·a ' K~~ 
Pu,.a h b 1 b 1 gı a ma e eı anı e eının e er. b kJ , h .. "b d ' 

<tncr]. i/cf es~ • e u ~ qan u u o.sun veya ut ıçı a emtt olsun sacayağı 
ı11r.Aı -d '8"' gw· ':qrkı bul Bilhassa ekildiği teprağl aıotça zengin· şeklir,de çukurlar içine i}ç veya dört fıstık konur. 
eııv"l~· ''" u çeku;;, bu,·d rn leş~;rir. Bütün bu kıymetli maddeler köklerine 
1 ı ~~1'elerde dalıtı f c z 
,'1/rniş f, k'Jt .:Ehacı Jwı dikkatle bakacak olursak mercimek tanesi ka· 

Q ıhla Q 'ile .iışer tu k •sı dar büyüklükte vüzlerce adette küçük küçük 
r çıla - ' ' 
Jr\\ : .. ~ı•cc deledl ~ı r .r zi yumructıklar görünür. İşte o yumruların içi hep 

., U"u oıu mı~tır d 
t 

1 
t .... tıtıi. it 1-ıe,otu t e lıas azot oludur. Hasaddan sonra kök ve yaprak-

k~:k:o~u. ~ar~1 ma fryet larını topraQ-a gömecek olursak bot.i!~ı bu gıda 
dıcı cıns f ebe tla1 " ~ dd 1 · · d ~ • 

i•ştirmckttt!ır. ! ma e .erını aynen ora a .•. ;ırakıt· ve böylt·ce fıs· 
.. Bcı V0 lcl"k) miicı • .J- 1 J. •

1 
t~: 've bun~~ 7ııenshp oJduAu fasile nebatlal'ının 

t • • .. w r e ıır 1S 

~;1~1~st rdekih sfolıaa~a,~ rıshk, Fasulye, Bakla, Nohut, .Vlercimek, Beze1-
'; r.etıcde: cıı11.m •• #f,... ye, ve gülür,, hep ayni vazifeyi görürler. 

ı.ıtote.s ltcr.ıttıl,iı gıi~urı 
jLn 1916-1917 k·~ .nd, Fıstak ayni ;zamanda çapa nebatı olduğu 
- "!'1ıı.ın9ad<ı1. patates .g ki . . k"l . . d . k 
4i se ilir.ıi~tır ş 0 

"" u ıçm e ı ığı toprağı aıma yumuşa tutar. 
~ · ımdl h •t 

tilrlü nebajı h~s·~ı · k w 
.... lffl aı şı 

nıuaffget ve1ici c;impat"tis 
ler yeliştirildiğina~n m 'l. 

ı .. f I . • ' Qn 
~a q t Kl ıa.ar ~e 
" . " ıtgCJ11rn 
Oua OıCfH1usl•r. ,.. __ 
Bin oir basamaklı şehir 
f( A ,rnangoda H .rı ilt: 

Y/fhc.us r or.ısmda N th 
" . . . oı a-
rı ~rı ı smuu fo fl!Jan bin SJ· 

elı/c bır lurihi şehir 'Vardır. 
Bu fthir 600 sı;ne Al 

inan impa ı l . . 
b ra <Jr Uiurıun se•· 

es h . · 1; ''.olarak gaıamııtır. 

Fıstığın istediği ve sevdiği toprak: 
Kumlu1 Ümilslü, Yum ak, suyu iyi sızdı .. 

ı·an va fazla rutubeti oJ yan toprakları çok sever. 

T oproğının hazırlanması 
Sonbaharda derince sürülür. Varsa çifttik 

gübresi verilir ve ilkbahara ka,..ar o şekilde bı
rakılır. likbaharın son Mayıs aymm birinden iti" 
baren ikinci bir defa daha sürülüp tetekler kırı-
1.r, bu şekilee tarla ekime hazırlanmış of ur. 

ıek ~tluın ctıafmduk.i yuk 

kıl "'"' son zomo.ntafda ı. Ekim şekli 
mı~ 
F ve tem.ı.cnm:~tir 

t1enl, "Z"t ta llhir m rr,fi· Tarla güzelce hazırlanıp dü~eltildikten 
tir.1 /cq c~dc ulm<J/c mahigi!· sonra ekime başlanır. Fıstaklar ekilmezden evvel 

Ç fi tfrrıcmi iir · ıq_ l b k · 1 ) · · · "lA 
1i11Jci e 1c· , : d ıc.o ayca ve ça uca çım enme erı ıçm,, ~ ... s.aat 

rıh; ' ı Şc.tıt. eıı ta. . . . . 
eni 's:, ""'e11e u:un merdi- su ıç1ne bırakılı.r ve ekıhrlcen dt' kabuklan elle 

;;;ecl çı~ılmaktad·r. t-zilip çatlatılır ki çimlenmesi daha kolaylaşmış 
r ıvenl ı . 

'•1210 6 eruen baııla. l 9lur 
l<.i.ıfc d:r a~frlolclull jjaıden 
hause:n •• lJ·rA1ıo,.. için Ne::. Bu iş 1-Mayıstan 15 Mayısa kadar ya-
lthir,, dıg:n bir başum. lclı p1lır. Eğer işlerimizin çokluğundan ekim zamanı-

cl lhtılıurduı · · k '-• h 1 
, . u şelt1i11 be. le. b' • ı. anız olan 15 Mayısı geçırırse o vaKıt ava ar 
fl&f· et d J Q iT TIU f 

tııe;: 1 
he ı.iızda çiin~n· da kurak ve yağmursuz gitmişst: bu sefer ıstık. 

'Cle ha'"f~t sb~s ıaıet Yumu'R .. k ların içi "bademi,. sert kabuklarından çıkanhr 
l lf ı··ı· r 

'11etidir. u un Ytti,ar. yine 24 saat evvel suda bulundurulduktan sonra 

-- • - · ekilir. Seb~bi yukarıda söylenildi~i üzere hava 
ÇOrçi 1 kurak ve yağmur~uz ise fıstı~dar toprakta istedi-
d iy or kı: ği rutubeti bulayamayacaklı.rı için çimlenmesi 

'e B ta1ofl 1 deı çok güç hatta belki olmaz da v~ emekleı de 
veıııll:1f\ tun adln bokıimııi Ruz. boşa gider. İşte bu zan1aod4 bademlerini kabuk
t:rttıQt )'rıretımcton heri pek cok lardao çıkararak ekmek en dohru usuldür. 
tç,k b~; temtn fdeblllrlm bu .uo 5 
lnrıııı tn cı llll Ruııy&nın tôp'r"uıt. 
bir au üııtev!ll()re karşı sıkı 
Bur.un'elte mUdafaa etmesidir 
l'(IYe llıerl!:!~ n7arn. kı.· ıa Nıt 
2ö te:Uruc .tıt etıııiş ve l ıls rl ı 
etını,t~ kı•şı 4i5 reyle recı r. 

Ekiliş şekli 
Ekiliş şekli daima ocak usulü iledir. Bir 

dekara 8- 10 kiio arasmda ekilir ve iyi bakıl
dığı takdirde bire 35--40 , dekardan 280, 300, 

Üzerlerine 5-6 santim kalınlığında "dört 
parmak yhksekHğinde,, hazırlanmış harçlı toprak 
"gübreli. toprakla kapatılır. Ve böy1ece ekime 
~cvam ediJir . 

Ekildikten 15-20 gün sonra çimlenen 
fıstıklar 3-4 yapreklı oiarak görünme-ğe ~aş· 
larlar ve bu günden 20-25 gün anra birir:ci 
çapaları yapılarak boğazları do duruiur~ BirİPcİ 
çapad~n bir ay sonra ikinci çapası yapılıp yir.e 
boğa2 dold rulur. Artık ondan sonra n1ah~u !üo 
kemale gelmesi "olgu~ıJaşmaşı,, beklenir. Bu ara

da yabani otlar muntazmau temizlenir. İkinci ç.a .. 
paya 10-12 gün kala çiçeklerini açar. wovakıt 
dikkat edilecek nokta toprağı · daima yumuşak 
bulundurmaktır. Çünki fıstık hiç bir nebata be 1M 

zemeyen bir tar~cta m.,yve verir. Çiçek aı;tık:tc.n 
son~ tiçekJer te l{;h olur. "Aşılanır,. ve sohmca 

çiçeklerin bulunduğu kısım bir iğne uclı gibi siv
rilerek başaşağı doğru "yanı toprak içine ~iTme~. 

ğe başlarlar,, Bu iğne uçlar köklerin h.izasina ka
dar toprağa girdikten sonra orada avaş yavaş 
büyüyerek her iğne ucunda fıstıklar ıney.dana 
gelir. İşte bu şekilde an1aşıldığı üzere fıstık ıney .. 
veleri nebatm yapraklarında değil toprağın içer
sinde olurlar. Bu zamanlarda havalar kurak gi-

derse ikinci çapa ile birinci çapa arasmda 8-10 
ara ile iki defa su vermek faydalıdır. Ç?ç:ek açtık
tan, ikiı ci çapadan yukarıda söyJenlldiği gıbi siv
ri iğnelerin hepsinin topra~a girdikten sor ta 

mahst liln olması beklenilir. Yapraklaı ı yeşii renk
lerini kaybetmeğe ve umumiyetle sararmağ yüz 
tuttukları sırada kemale gelmiş •'olgunlaşmış., 
oldukları anlaşılır\ 

Hasadı 
Hasat toprak yumuşaksa yolunarak, top 

rak o anda bır az sertlf şınişse pai:ates gil:>i gc ... iş 
ağızlı çapalatla her ocak kazılarak fıstıklar top · 

rak üzerine çıkarılıp toplanı~arak hasadı yapıl(Dış 
olur . T oplan~n meyve1erinin çamurlarını bir 
kat yLkadıktan ~onra iki Uç gün gilo şe serile
rek kurutulur. Ve böylece piyasaya satılmak 
üz~re sevkedilir. 

Fıstığın piyasada diğer mahsullere naza

ran daha çok para etmesi bakımından ziraatı 
her zaman için karlıdır. 

Otr('rnn Fındtk tstesyoou Tt>kt:lkerl ve lıaleo SDrmeve Zir• 1 

letib11l memuru 
Burbırı OOkdemlt 
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<§1 lr< ~ a ffi1il Tanzifat ve tenvirai· 
vergileri hakkında 

---

. 
~· .,., ' 
.~ 
~ 

Krıstal Belediye Riyasetinden: 

Saz-Ccız-Varyete 

1941 y,/ı ir;m tahakkuk eden tanzifat ve tenvirat 
~,erri vı; resim/erinin tediye müddetlerini gösterir ih1~d 
nı.,me'fer mi:kelhtlerine tevzi edilmektEdir. Yazılı nıV h 

de Jetlerds tedıve edilme ven vergı/ere o/010 zam edilerek ~ 
sili em val kanununa tevfJkaı1 tahsil edileceği bi!dıdliT· 

__./ 
<llt-~--. . -=== ... - =~ 

Bayan Küçük Kômrcın ve 

orkadoşlon saz heyeti 

Heıkes bugece 

Krıstala koşuyor 
-:=-===-ı=;==="'=:-=·-=~fi-~~-

A çık artırnıo a itan 
caf e'dıvan satı loca k 

Belecliye ıencümeninden : l·A 
R· I ıze cıa Mım11rlu~ı.ıodu· 

A\'ık. •rlirma il 

Moloz meöki :lde li mza llç eı dJJ.:kar.r lJ rı.m,d.~ 
Adin l l.64 •etre muraibt rnd !t;r;; rtt olan h.art·p kal~ 

rllecak crıı t e Paraya çev. 
ı=ı yr weokul11n f.tG olduğu 

Bir varça tule 
Gıayıioıııoeuıııo bulundu u 

mavkı. ıuatıı.llesi k e 
lllaf!iiı Ki . , liO a2ı, nu 

~1 varı :ıemini belediye mec : t ıı..~dt: ve onbeş gıi:.1 mıiC! 
F.fle açık .urtrr rca 'fi'..uld . ! pketrılmiştu. 

• Aeuiu Aubarlık lı:ö 
MuAamm:m .. l 0 Jtli (, :;,• ) ıiraLlır 
Artprn1.4 1 { -7 -· c fJ J:,iin~-= S'l.li ,• j de ~e.l~ 

cliyr: erıcii rneuircde ya ı( et k, 

JUnda Vc1kl 'e ta l . 
ıau 9U t ' IJU ı; cthulu ol 

ııırıtı •e 185 ıh 
lllfla klrltllatr rıu ııh 

Takdir oluaan k. 
maouna ıymet Ta. 
llUftur. Jb !Ira kıymet ~ouuı 

I tdlile in ayni g in "''" sııotta ...UnatJ mu rıakkata 
tnQk~11elüri'~ bi,llkdc flr.c· ,., c ,, ıiracaad<ın il6n olunur. 
---~~~~~~==~-==~~~====-~ 

Artırmaıurı 
ııaa ••ıt . Rlıa ~ıpılııcıı~ı Yer~ 

--~ 

7-a 9'42 tıırlbl crı dıahes\r<ıa 
ısat lfi ~. ıulti -cuwa gUnü 

1-· lıiıu ııyri ~ 
lır•a tı1rtoı111e . 25 fl>.en uluıa ar• 
rilliıclea itıbare: 94.2-:_7-·942 tı 

Yu~dd~Şf 
Kızılaya yardım etmeyi 

ldnutma 
Rıa:e lora D . l\67 ıo ile 
aiı '"'•bil ~"•.ııitA4'e her it 

h&ıa d ••11 ltııa açılttar. e -

l 
1 YUıla ola 1 --;;-::-~._;...;...o-ı:~~~~ ....... !.._-_J:,.:.:_ __ 

ı ııul!llllıt l L il ordao faz dig"er al~ea;:-1-1 ,_ -.-• • 
~ .. -lS<>7 J01 

11 1 Yenler ıle tem· 
ıauriyeliaıizı !• nu111•raıılı ııuı •ccıa.ı 19 edılaıiı ıılıcalr.larfnıo llôn 
~·" a aıa~ · t , - • 1 arın o gayrı me1nltul 1 

1 _ A urıc:tatıırı. uuadıın fazlaya çı~aıak §&rülc 
rtırıaıyı i r ltnL_?••k aıtııına ibale edilir bOy- J Vuk./du.biı lcrcr. Memu,-

'"'•rı ... YU:ıl lı. ~ ırak içlıı • uır bod l ı 1 
~Yllii lıuı•uıı .. 1

1

11L.'•Ylıaı ıtlır; 11 .. :ı~d, e eldı edilemezıc ihf!le fıığundan · 
v ~.. u d , .... Y•pıl1111au;. ve aat' t l b" dü • 

y.- ıailli Lir ı, 11 8 
l'ty ~e 6- G 'i • e 1 ıer. VQkfıkchirin Düzlük Kö: 

lllıkt,.bu lcıvJiı &li~aıuıa laııı;nııt ihale 1 ayrı •uıaltul keodisin• Ah ... . 
. 

0 11nuı kiuııe derblli ve ya met Ea tf! bof çlu aynı 
.ı· 3- İpotek 11ılı,1;1 1 Vıttıleo ınülıt t L .. d K . . l d .,.,t•1 aliladırl • ııc~~lılaral 111ıea 31 lı 1 

111 ıçloıte pauyı ver· r:-O!J Ct l cırnıs OJll. arın an 
kı •ılıııiplrıırioiD u:n ~e irtiftk hale leıtdi.l~d: 1 karaıı f..ı.,h oluaarak. Osmq,n uğlu ölü flasan t.fl· 
riodelı:i ı LI r Ytı meı.~ul u.. l;fde lıul il evvel eıı yük· ek Jck" l . .af d C -~ f I.' .. 

ıun lrlQı 1 , •CI• d UIHıa ktı:ııııe BU e\1Dİ~ Ol· fJ{l l P. 'UaVu .t.•e C!JCf frtO 
ıaurafı dair ldd ıı"''"•ıle (•i:ıı vo o~la11elbcdal10 'al•ıı~a ıu .... ı olüru flilndtm. Ahma oğlu Ha.'i/1Jfı-
terlbiııdın lt 'L ııı ııtıt\ı i~l;u 'h '4 lllll .. sa y.. b ' d d / ' . 

ı .. ırea •>o ' 1
• güıılni:. ... ya ulunt.ııa:uı yedi '1.fJ ogma ti ısı 1 namm.ı 

•vr~i:.i u.ihbıtıılerile ~ ı _rElr. içinde lhtıtı:ıııı k il 
•ı.ıııyelıaa\o.ı l..'ld ı.ıırlıkdıı ili~ •ıtırını •l.ıle ... ~~ı~' arı ıp t:::ı çok; 

A~ . ' '14ıcl eı i i ar1;1ı11d~•· 1 
1 11 o ikL ihale 

aı t•LıJ · d Up •dıır ""' ı.rL • • .. .. ır 1 b ı · ı · ' ve a IA ı • '1ıltıla ll~İt 
1 

h.lerı lar. çıo )İl J b ,eçen ~ n er 
d 0 ıaııj k .-ı.ı fıiı: ., • . J c "lidecı beup o{uoe.::ak rılı.ıa J)•ylıı • cı •ktış bı "''~l!lr fil r 
lırlar . 11,.9ındaa L.ariç kı. ayrıca bGksıı Ura t'a ~ararlar 

4 .-. . a.eıeıuiy~ı· . h• ... t kalınaliızu1 
• '40•lerilecı • ... •lll;ı.c t b 

Yll •tUrai:. ...ı ruııdı: •~lır lıtu b ıı a sıl olul.iur. 

çdı;cı.rı aıı öd~m~ emrtmn 
°"'t:hrind ki ,•ntşruhattll mu· 
rqJ.Ufg/lİTl 20 ~tncden hf.:-J 
gaip o!dr;.ğu ıtnf ş ·uh at <tıe1U 
m~ktedfr. 

Hukuk usuli ma!ık.'l.mttle· 
• .. •olııır llia • 8<.ılıU m ı y L d 

"11Mlıi ei:. artııDla t l ~\itlc,ilc • U ı.ıı.fl r a i k dd • h 
mıh aı,.,;111uş Ve IU:ı:uroıu ~ ~a Rtio I .. ~. tM-ö • ~4'! tııJit..;nde . a~~ ~cı;:a~ mı\;, eı ma -
kabul •tın· ved bwolırı t ..... ı ı. · dı ı~L . • emıırlu~ u oduıo. susesı ,µ "<t'nc" oe,Eme ~m· 

IJ ..... ' U lları .. ~ f • · .1 / L lar. 1 Ve itih lllt:Q Şilrtı; , . & ... er: ıııı utır~o r rne ce smre f'l ·llUl cı tnQ.ıç 
-'r oluıınllr • '-Uı dair e d • . ~ ' 

. ~ -1'ıyiıı d'\ •la• olur.ıu ••!1 " 1a1, t .. ,.."ğı ı ..:.ue l Uf'lf'n tetibg"f !J"pıfw 

.. •enkuı 6 ç e ~ efn , ..... il Ja " r;;:=:r ·~~~==-....... ~~---:'~':n::ı:rn~ti~k=a fılf -Otl il mi ı li,. •oora 11 11 bıı il gay lii;;;nzliiııl 
•a çr,k rut i r tlı~ taıa ~ . =* .A IT5t;A ilı 1 " 

illan lı. Goalt •rlırı:ıuı u d ~ c ed,J;r: ı ı 
buı.,;Yırıetio YOL.de Yc~~·"'"htın 
••tını ,vo lyı . utıı İiti ·~. hl!şiei 
lıl b uç ıaru olıo d.~eııı~ alıı 

•r ulııu .ı 1
6,,, ıle L S 

ll'llYtl Up..ıı bedel b Cl.h.. andık J • • . ~ 
ala calt la7tll~Uf ıhı leıııln ~lilııdrıa G ka Çl ar IÇtnde Cadde Üstünde razar~ 

•ııııı ıııc • 11111 pu ceın '· k 
çıl.:aı a:ıta en !c. Oa:ıundnı fııı\ •f 111 ar d • • d h 1 k • 
da bı1k1 lı:.ııı111ç: ~utıraııııı lııcıh~~· oturan lal t "şısm a ıçm e a en tene ecı 
~u. deba tıllııd t lırc ırtır1111 ~ dükle.acı ' anı ftvkani 18 No. lu bir bap 

•yıı ı saata Y• 1 ' Ve oıı~r;cı.ı afi ~ 1 T ı·acele satlıktır. ,1 "' l ı:,, t • uu 8 ••tıı iıtiyeııı. •lı ar trınaı!ıı,bedı 1 ıp olilnl p 
11•2 1111 roçıı,,, 1 ııumar 1 ar azarkıpu Ruşen sok.ak 

a 1 
eve muracaat etrnelidirler. 1-8 

olmak Hemşire 

istiyenlere 
KIZILAY REISLİGİNDEN 

Memleketin muldaç olduğu lrusta bakıcı f.emşirll 
yetişdirmefc için büyük em.lelerle idame edilen kıııl~I 
luxtp balc.ı.:ı hemşireler mdtebine istenilen '105 • f/arı 1 

şıy<'ln lisa veya orfa mektebi bitfrmiı kız to.lehe alı~ 
·gı cr•ltfır. Tahsil yılı 3 sene o/:ın mP.ktebde yemek ve I' 

parasız olduğu gibi çamaşırları mektebde yikanır oe 11 

lık harçlıkları ayrıca verilir melcteb bitirildiği zafll' 
devlet hastahanelerinde munta• mevlciinde derhal 11t111 

alir işsiz k"laculc !1e telcaad olacak hemşireler için o..1/11 

• yurd/Qr vardır 'fıe bu yurdda foşt ve ibateleri ''İ 
edilir , Ayrıca 6u sene istekli talebeye lcolaylık ol l 
liıere Tralz.orıd· n. bıtcwhula lcadar yol masarıft Kıtı 
msrk~s111e muraca.atlı.ın iliin olunur . 3 - 4 ~ 

:;::ı -~~ 

Ölü gömülmesi me~ 
edilen mezarlıklar 

Belediye reisliğinden : 
Bı!lediye mezarlıklar nizamnamesi mucibincı J/! 

gömü. mesi men Pdilen ı-ehir dalıilimlelci mezarlıklo'•I 
moloı mevkiinde oe sahil guzino ~unnn c~nabunda 
mctmk Mezaı-lığm /e.'thine lcarDr verilmiştir. 

Bu me%ulık,da gömülü bakayamn ilci a.y zar/11 
sahip 'VI'! tllô.lcalıları farafın<l.o.a asri meurlığo nrıklt I 
me 1eri oe bu müddet bittikten sonTa nakledilmeyen 
zarların beledb;ce kaldırılacağı sayın halka il~ 

İki itfaiye neferi almacal 
Belediye Riyasetinden : 

1942 M<.li yılı belediye itfaiye '-şlcilatı1ta JO 
iicretle iki ncfu alma~alcdır. 

N~f erı'iğe kabul şartlafl 111aiıda ıösterilmiıtif 
1 -r- !.68 boy, 25-35 gaı arozında olnuık. / 
Z - hk. :-mıkf,p meıuna fJega • duecede tahsil 

müş oldu~r.;.na dair vesıkr.ı ibn11 etmek. 
3 - 1-ı.tulrk!~ Uıili bu/unmam'-'k. JI 
4 - .!),}d, ıiİ it/ö.11yeciliid elvuişll btllwrul&1fU"" 

heyeti sıh~iye raporu ilJ.ra ı. einıelc, 

j - Y ıiz k ı liutıeı suçla iiıilt 'l:ega muhkıJ,,,JI 
sabakası ve o dueced: bir fıiL ve w;:/u mfıhltüm ;ı 
madı;ına daiı vesikası ı>lmalc ıa•tdrr. bJI 

6 - Bu evsa/a haiz olup aynca bo1a c.almr.!}1 

l~r tercih edilecektir. -;/ 
Bu f Grthr dairesinde eorakı miisbitelerini 

1 ıı 
t'.dtm falip!e· irı müsabaka. imtıhanına iıtiralc etrııe~ I 
JO Temmu' 942 sabahına kadar belediye rigoıetillj 
racpatları ıldn olanur. !,7 

S o y ı n M ü ş t e r i 1 e r. i m i ıs, 
Birçok tecrü.belerden sonra kundur~ Qıeriude belli ol~ 

şartile diltişslz yapııtırma uıulile yama yapdJ•1 
Muvffak olduk. ,/ 

Nihayet ü~ekkabınan )ltlzlnO.o 3- 4 yMirde yutıkllır 01' o'J 
yapıltın işin mUkemmeliyetl dol,.y11Ue biç belli otınııY:, 

derecede mllşterllerimilio tem arzıılarıoı bu husu• 
temin etmek.le blHıassa Jftfbar duymaktayı:I·. ;ıi~ 

Küçük bir ttcrübe ile memnuu olacağınızı bild~rı'' 
• Y ı t D IZ • Kundura fııcJJ ıOI 

Osman Topal U.unsokak fı/IJ· 


