
e 

~--iiİillll------- ri 
Çarşamba 

20 
EYLÜL 1939 

Çaroamba. Cumarteıl ıtllnlerl çıkar 

• ~--------------~Dlrektllrft, Başyazıcm 

B~'KlR S0K0Tf KULAKSIZoGLU 

Fiati 4 kı.ruş 
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Hariciye Vekilimiz Meclis Grupunda 
Son Haftaların Siyasi Vaziyetini 

İzah Eyledi 
/inkara 19 ( 11. 11. ) - C.H.P. M~clis grubu bugün öğleden sonra toplanmış 

Hıriciye Vekili son haftaların siyasi vaziyetini bildirmiş ve bu meyanda lngiltere ve 
Fransa ile müzakere edilmekte olan nihai muahedenin şayanı memnuniyet bir tarz· 
dı ilerlemiş olduqunu anl•tmış ve bu günlerde yapacağı .Moskova ziyareti hakkmda 
da malümat vermiş ve Vekilin beyanatı g1Ubun umumi tasvibine ikflran eylemiştir. 

Almanlarla Polonyalılar Arasında 

Tütün • • 
lŞl 

Yeni ·Yıl Avanslarına 
Başlandı 

lnh.iur idar•sinin yeni 
m11/u14l tütün için müstahsi. 
le a'Oans flrrmeje ba,Iadıjı 
h•her alınmı#ır. 

Başmüdür B. Rışad Jiın 
ftrek ıwans i,Zni .,. ttrelc 
mü6agtc elunmamıı eski 

li oaktı !J•rinJt1 olanları ikin
ci H/a hirakmalcto.Jır, Ba 
tünlercle satılmamış malla
"" dejer fig•tlarla. mübaye. 
•uına ila,lan•c•jı lca r1vetli 
•an 'Ve tahmin olunmaktadır. 

Maarifte tayin 
ve nakiller'. · 

Bursa Kız öğretmen oku
lundtın Hatice Şentür,/c.·, (Jyni 
okuldan H~"a Babacfın, 
AJana Erkek ö ;ret men -.oku
lundan Ahmet Sehni, Sıoas 
okulundan MuJtaf a ' Uslu 
Etlirne oku/andan Rizvan 
Akın, Erzurum okul~ndan 
Şero.ftıddin Gümrükcii, ls
ttınbrıl ok.alandan Hasan 
Mürteza. münhallere .tayin 

ı ~A h b 1 D E d 1 malısülün mühageası işini 
1,,.1 U a r e e e r e V a ffi 1 y Q r • •. te~lc~k i~!n Pul~-t~•ne~d ~it-i mı,ıır. Soglentlıllıne llore ıda· 

Amırilcalıların kalmış 
eslci mahJfılle geni idrak ede. 
cclc mahsülü giikselc /iatlara 
•lac•ğı gtJ/untla haberler ıel. 
mektedir. 

edilmek 'üzre Vilagetimi% 
emrine verilmi,Ierdir. 

Mırkes geni okul "öğret
m•ni Zehra Güzel artla. Sam· 
suna, Meçle.anın Lim(i öjret
meni Zihni Caner Gıimüşa
neye, Sürmene Aksu\ öiret· 
meni Asım Deniz Corrıha, 
Merkez Boztepe öğretmeni 
Şıalc.et Gürman Anka;aya, 
Sürmf!ne M J/ırıo öğr;t,;.eni 
Nazım Knn 1'aj!u. Riz~:1~ 
Merkez Gazi Paşa öiret'Aleni 
Gülsüm Bilge lsf.anbula 
Alc~aabat ilk okul ' Baş : Öğ· 
retmeni Beha Uluj Denizliye 
lskendu Ptı.şa ilk olculıı baş 
öjrdt11e"4i Hasan F•hri Ha
t•g•. Maçka merkez ilk 
okul baş ö;retmeni lsmail 

Sovyetler Macar Hududuna geldiler. ~:z~:;ı~ .. ::.!~:.t;~t ;;: 
~oloya HükUmet erkanı Rumanyada. ::,a;aJ=1~=~:,:k!:;;;,.~.~~!. 

Başt11üdürün miistahsili 
ıe•intlir•ctlc tedbir o• teşti· 
'tisleri helclenm~lt.tedir. 

= 
lfnk•ra 19 ( 11. 11. ) - Şark ceplıesinde Polonya kıtaatı Gımalde bölgesinde Pı·ya sa V:az . t . 

Varşova CIYarmda ve cenubda lvovda o/mtJk üzre üç yerde !Umanlara karşı müca· = -~ l ye l 
defe etmektedir. Sovyet kıtaatı şimalde ve cenubde bir çok şehirlere girmişlerdir. 
lflman Sovyet kıtaatınm ilk müfrezeleri Brestlistv•kta buluşmuşlardır. Sovyet kıtaatı Fındık alım, satımının durması 
limalde Vilna şehirine girmişler. Ve cenubtada Macar hududuna gelmişlerdir. Başta ' piyasaya büyük tesir yaptı Polonya Cumhurreisi ve ~araşa! Smıglyryd ve diğer Polonya hükümeti erkam Ro 
'tııny• toprak/arma geçmışler ve kendilerine gösterilen yerlere yerle;mişlerdir, 
b Soa buhraal.ırın piya11mııdalti izale edilecefiH kauat beılomek-

~ uman ya Topraklarına Onbinlerce IHİ•;:ı ·::.~:.-· :.71~:~::1'ıhncot tod~. vaziyet ........ d, •• bi-
l mallıarımızın en aübimlırinJea yük aeule ecnebi vapı\~~arıa 

p o 1 on ya Asker, subay ve Sivi 11 eri ~:~:'..:·!~:ı.::ı;ı;~·.·d•k üzodndo K~·~::~~ı!~: .. 1;:~~~~~~:::~~:~ 
Avrupanıa bitaraf limanlarına g~ıtereceti ıöylenmekte olduiuna 

. Halckı Orherk Hataya nakil 
'" tayin edilmişlerdir. 

İsmet Paşa 
Karakolu ve M . 1 h. M . kt d H lltr•y•n vapurları• , .. ı.emeıi ,o,~ sı:orolt vapur ,. rerelt ban-u 1 m 1 ar a arp v• lat.obui aktarmaaile .bia bir ita kolay!"''"" temill odilditi 

müık:ülit içinde a::vlr.eqilea malla· taltdirdo piyaHda bir h;,ırelr.et 

M 1 G 1 d 
rııa baoltala,ca fiaaıaımu yapıl· b&fhyaeıtı ve aahıulüaıüzüa de 

a Zem es il e la 
1 

IHll ve VIP.Ur aavlellllrile harp defer fiyatile Utılac;&A'Utl fÜpbe 
ıiıorta11 riziltolarıQıQ ela ırtmaıı miz yoktur. 

lsmtt Paşa Karakolunun 
inşaatı için 17 24 liralı le 
haoalc gelmiştir. 

A11k•r• 19 ( A. A. ) - Ram11nya ajansı şimtliı• kadar Pol•ng•rlan Ruman
••ıa 4500 ıi"il 400 ımlJ•ı ve 011 6in erin ıeldijin;, dii•' bir Bikreş tılırafı tla ag
~'c• P•longanın 550 taıgaresilı ikigms tankının •e miilıim milc.tlardc harb m•lHmı!ıi
"l,. tle Rulfl•rtftJ topralclarıntla bmlrıntlu;unu bilJirneekt•tlir. Diğer taraft•n Mac•r 

~•klann• t/4 Polony•lı kıtal•r oe sioiller iltica etmiş 6ul•nag•_rl_a_r_. -------

fiyatları dü4ilrmil1 ve piya1amızı liuıulu HfCa evelco . ibra· 
pek ıiJıde durtlutmu~tur. oatcılar tarıfıadaa yapılan alivre 

Haiea ilırac•t•ılarıaıs fındık: 11tıtlarııa alıcılar tarafııadao anole 
fabriltalarıQın faaliyellerioi dıır· edilmesi teklif elHmak.ta~ır. Ha
dııtmuı oldukları gibi yeoiı.tea xırlaaaııı olan malların uzun 
ıaal imkialarıaa da .. atik bulu•· Z&DlH havı tHiriaı mukavemeti 
madıklırıadH bu Hne pelt bol aolttıııaciao bokletilaHi mabıurlu 

lnıaata yalcınqa . 0.ıla-, .. 
nacaktır. 

Mekteplerde yer kalırsa 
kabul edilecek talebeler 

Maarif Vekaleti. mck
te6luce kagid ve k•blil 
naatı.melesi yapılırken. tali· 
matnamenin tesbit ...ettiği 
yaşta /,ulunan fit diğe' şart

l•ri hais olan talebe alın-

Dikkat 
Ş~hrimizde de ihtikara 

cüret başladı 
tı... Geçaaler•• valimizin riy11e· 
.~. bıle•iyede mühim bir top· 

\ı yıpıldıtıaı, bu tıplHtıda 
~lr iti röriıüldütünu, ibtiıt1 
~- ııyonumua febriaiıde heaiiz 
t,~ltr olmatiıtı kaıaaatında buluıa· 
;;:••u bab1etai4 ve ilıtilr.ira cQ 
~ •d .. ıer laıltkıada tiddetle ba. 

\ '' oluaacatıaa dair ltomiıyon 
~9kaaet karerıaı de yazmıı· 

1 • 

- li•lbuki o toplaatı anlarıadı 
~•liı bir kaç ıvrupa malları 
' lliı beı en kuruş fiyat zam· 
\hpılmıı ve bu zam da; ibti 
- .. etil, Ur baltkı olarak telllt-
'lıa.aauıtur. 811 tıllltlti, bu te· 
•h b11kadırlı kalıaaaıt ve ib. 

,.' dotru yol aJaealr. bir cirot 
~htiai röıtermiı ve rüıaden 
~:. laer tllrlil rıda reyim veuir 

~~ .. e ••~del•rirıi• {iıflarıaa 
\ ldfthae ı••l•r yapıldıfı mab. 
\... ... ,.,.... rörülmeye, anlatıl 
· l' a.y!a•ıytır. 

~ '''~• bııka ı~ylHditine 
baıı ithalit maddeleri de 

\ 1-· fl&la kir kutile 11klaamalt· 
~ .... Avrupadan releD mallar 
~ 'de hafif fiyat oyoayışıH bir 

\ ~·~· !tadar civa:ı: veriHrae 
~ laııs iıtib11l maddeleri üze-

~~ küçiilt bir oynayııı mü· 
ıle bakdmAk caiz olamas. 

~ ~~111ii•lillr. bu çok mühim mev· 

~' " .. ele ilzeriade aliltadar· 
~kkıt Vt 1lik111DI oeJbıdt• 

Yabancı U•• ıkelere Yeni lran Elçimiz olan mahauhiD yüzde yetmiş, •• ır.. oldutunciu ufak bir zarar ve 
11Di mUıtahıilia elince kalmııtır. ziy&D alaılt ıuretile tüccarlarıaı· 

BR agın 17 inde /st•n- Bankalar ihraç veaailtiai iştira zıa taablaüdleriııio ano!e edılD;ıoaİ• 
yapılacak ihracat bııldan hertktt ettiii lj,71a. ve ialtoıato ıtmıdıldori Kibı emtia ne rizııöıterıaeaelerilllf-1ekotia 

mi Mü~•tti•imis Tahsin üzeriH avuı da veraediltlerin. faydaaı aelttaııac;la" tavshreye 
Y •h•11cı ülkelır• ihraç 1

' "' d " Uzırin tclıra~ırttlan anla- doa b1rico yapılan ihracatı• kar. şayaa ır, 
ediltcek bozi mahırılat oe 1 ' ld d h s L - d /et le l şılan eılci p .ıriı t:ıe geni ıılı uı a .aüz kılırınltlerinden iraı ı>ekli yella, uırıuai va- ı an sonra ger CI ırı•. 
mamulatın lisansa tabi tu- J çıkmamış ıı>lma1ındao piyaaamı·d, f ziyet iakitafa dotru ridiyor, çolt /,ir gaı lcüçtik we ilci yaJ 
tulması halc.lcındalci le.arar· ran Elçimiz S•at D..ıeaıırı par• tlönilımeıiae ııdd.f'tlt teair yakıada, yaai günler içinde endi- büyük olan tale/Jenin '" ka-
namenin tatbik sa·etine da- 6atün ıılırimiH tılmeıi yapaııı ve yüzden b"' ~-:sir dit er ıtli bulutlar ııyrılıp her ıey 6 l dl b d 

6ıklenmelctıdir. ıhı veritlor• d'! ıirayet etıai..:tir. vıu:uh, p•Jda odıcektir. Bu kırı· ıı e i mesini il ir~iştir. 
ir olan talimetname Resmi " Al 1 I k L • • E'çimiz bir tün şehrimi~ Hl!~llmetimiz, ihracalcılarıa zın daha çolc dobşetliıiai baıka man ar meme eLlffilZ• 
Gaıetıde neıı·edildi. Tali· b tle kalacak Müfettiıimizin 1 u mü4ltiHatıaı halletaelt için memleketler gcçirmılttedirler . . den mal almak istiyorlar 
matn•meye ihraç lisansı için . ~· 

1
• olar•lc t• . v·· 1_ g1rekeıı ea faylialı tedbirleri Onlara nazaran ltizdeki kırız bile v 1 TM k F, 1. t 

.,.ı.c""r•t u.'-aleti Jı<: ticar•tı' wtııa,,ır ·C•!Jı nOŞI{.· ala•atııaa b k d 1 '·'- ı en ur · rar.srz rcare ı , • .. .,. "'~ "' .. te ıeçirecektir, . ve uoraaıo ya ıa • Hyı maz, muvauat bir reçittir. anlaşması hükümlerin~ göre Fran-
dairesi rei•lit" inı vırilece/c l J • Bay Saad Davas g•rın iyiye, güzele, doğruya.. sa i e aramrzaa genı ticaret mu· 
talılmamı nümunesi tle mer- l · b l t 
buttur. Talimatnameye töre, Jrana /ıardctf edecek ,,, hi- K d k ame ~~:erük~: an~~~e~· pek az 
ihraç lisansları ganlu ta. rer tün GümüıtSnede, Erıu ara ere o•ı p il •• Franırz malı oardır. Buna mu-

l b . d ı· ramdc. Karalcösede konulc- rusu kabil gerek Fransaya görıderile-e nameyi tanzın e en ır-
mega aid olacalc w• haılca lıyacalctır. firaklı nahiye meakezin· Bir mesele hakkmda mu. cek mallar gerekse yeni ithalat 
hir /ir1ıttıg• Jeoredilmigecık. Yeni Lise Binası den çıktıktan sonra güzel kayeseli notlar da verebile· :~;d,:~şebbüs "e mür~caatları 
tir. lisanslar t•r:zimi tari· Ytni Lise bina3ınırt in· bir beton köprüden geçilir. cek vaziyetteyiz. Şimdiden Son günlerde ticaret firma/a-
hinden itiiarın lcırlc 6eş tün l ı••tı ı,., tinl•rde bitme le Binlerce liraya mal olan bu üstünde durulması faydasız rımıza Almanyadan birdenbire 
mutaiır olacalc~ık. B~ miitl- Ü%re dir. Müteahhit binayı e.'}<:{' üstüne kurulduğu de· olmaz. Misal: en çok ( 5) müracaatlar1 şayani dikkat şekil 
detin iniuz.ııında muhtevi· teılimı hazırlannaalctadır. renin tehdidine maruzdur. beş değerli yanm salkım de çoialmıştır. BilJıasıa Alman 

L dl l l Derenin baş taraflannda ( 5 ) ihrac"t firmaları itnalatçılarımıza gatı sev"e i mig•n iıans ar Birt•n:n eh!mlf!ligetsiz bası üzüın 1 e yenir. küçük __, l l le ~flac• alrnacak bazı ted- mektublar ıönae~erelc Almanya 
ipta etli mt üzere ıı/ıntlığı ı •lcsilclerinin tÜ ilc,,.•li ifin bir g•zoz ( 10) kuruşa içi- nrn harp hali11dt: olmakla bera-
Jairege ~.J, edilecektir. Li.

1 

çalışılmak(11aır. birlerle bu tehdidin gideri- lir mi ? Bunlar küçük mi- ber eouelce ol<iu~u gibi ihrac 
ı•nsta ,.uılı miktar alaka, .Dıı aksamında luılt.• lebileceği söyleniyor; nafıı sal/er. Berberinden hama· eşyalarını salabileceğini, Türkiye 

L l"f t"l müdürümüzün alakalaflnJ i/e iktisaden iyi münasebetin de· 
tlarlarca mantı ı par ı " 6asr ıltemlftiJllıiı in•taat, mma kadar bütün fiatler ., dileriz. vam:nı' arzu dtiklerini bildirmek-
ht1lindı S1fJktdilıbilecıktt1. bahçelerin lt1n2iml ıonragtı NOTLAR bir tetkik süzgecinden geç- tedirler. Alman ihracat firmala-

Qf Kaymakamı 6ıralcılmıştır. meli.. Trabzon lstanbulu rından da serbest döviıle mua· 
Of Kagmakamltjımı hı· 32 hin liralık bir htı'Dtıle lllıp ajınsmdan öğren· çoktan geçmiştir/ mele ycpabileukleri hakkında 

nüz gelmiı olan K.amil'in nin "• tünl1rJı ıelmesinı dik; Belediye reisimiz Yeni- malumat hdmekted.Jr . ... 
Hı l l yolu ziyaret etmiş, yapila- Arka1ı 2 •e Ağustosun otu% bidnCleh evvel 

gerli olması Jolag1Sil• Çar- bakılıyor. ••• e ge ince k oümrüklere gelip de bedeli Mer-
h v 1 b · · ı. • • l. , cak bir ço işleri izah et. • ıam a n.agmalcam ıiın• inanın ışı aıtıp tıs ım o •· ku Bankasına g•tmlnıamış Al-

.,., ıerine de Karğı K•gma· nacaktır. Bu gıllci teJriıatın miş. Baıartlar dileriz. Biz· Ajans haberleri man menşeli mallarrnuı da ithali 
/camı B. Silıım•n S•'l•I ge11i bi•• tla ı•pılac•iı h•· den llir iki not: 11/ıp'ın ih- t•karrilr eı,,.;ş1ir. Bu hususdald 

l•fin 11lilmi '''· '" .ı,8,,.,1,,,, tikir mıddcıl fok doğru. lkiaei Ahifede f•ir 6elclı,.m•ktı•ır, 



Seyahate çıkarken 1 

~ 
Bir ar e'CIVel, Trabzondıua 

"f'ı(Jığım tünü tlüşünügorum; 
Sıcalc 61r paza1 günü, Havusu 
kua.Jclııan ı•ıil dwa1lı tarlı 
., •• ,,.,,. 6ir kaç srkadaşıml• 

· çe#t, çışit mtozııla1 iHriniı 

f<1/• ,ent tJiıqrH . 
Parlcta lcümıle,.en i111an 

lcıılalHılıfı, Otobüslerin her tlJi
ıi ntle ••1111/cl eli 901. Belli Jcl, 
14/ıirtl• kalaıe ltal/c, gtılcın ıaıfi· 
.,.,,,, t•ıınıgOT .• Efır, Traizo· 
nıın Bozt•peıi, temiz ii1 ıazino· 
J" w rahat bir otda lcavaıınuı 
olsagJı, HtJzlra•Jaa Aiustoı 
orlıılannıı kadar tlevam ıtlın 
ııcıılclarian kimıe ürlcmez, bu 
110/mas ve bir çoJc maıra/lar 
ihtiıarile tle 'urak lcög/,,. çe
JcUmetlırcli. 

Erba6ı fı11nin idtliaıına 
gört, Yazın şılıiri ioıaltaa ru
t14Ntli ııca/cla,,,,, labii ıaiklı· 
rllltlııe z;ı•'• şıhi1 uı ııhirci
lik iıl.1ini11 mıiıni bir nizam 

~· •elot tlaifldndı IHıı•rıl•amıı 
olmaıtni•n ile1i tıldiil "' bu 
•••ıklcat hicreti ze1l•tlıtı an
laıılmaktatl11. Deni•e 11mut cad
tlıfı1iaiz, 1111iı m•ıtl•ıelarımız 
w tlrJa, /1111/ı ıollarımız gaprl

Hgiı. t1'ıttı lci, durıun '" 
'- •rımll tibi ilr lıaua içlnJe 
•alaııu lcal•ııacalc "• lcdbaı 
ııei .. li iir a111lılc altıntlc ullip, 
üiülmi11•cılctilc. 

e. rtolc.anları tcmamlaga
cd: olGJt Lcmie1t pl4nı. lat6ik 
eJill11cıı• lcadar ge'ltişlilc "' 
f er.Alılt, ttlti1i11 ıalcııe bir tc• 

ptsindı '" ucuz '" en müsait 
bir ııkilde bulmaktan başka 
ça1eml• olmadıjına hir defa 
tlalıc işaret lcoymalc lazım. 

• * • 
Şimtli isktltye dojrıı 1ürü

ıo1ı:rre. Belıtligı önünde.,., Şer· 
IHtci Haıdarı11 Jülclc.anı iıti/ca. 
mcti11e tıliniili haldı, Dıni•i 
ıörmık ve Jıniz lıauası almalc 
mıfmlcln ol••go1. Çr11tkü. bar•· 
dan tam g•l bitimin• rutlıg•n 
iki kirli Jük/ca.,., iki lcfrli lıail
dir. Şehirin kapısında çi1kinlik 
tıılcil tdm ~bu ahşap anlca.ıın 
lcaldınlması, medeni, sıhhi oe 

bir kelim'! ile Beledi bir zaru 
ret olsa gerektir. 

lsktle merdivenlerini ınıgo 
rus. Buragı irtenler a1asında 
bilmem ki ıinirlenmigen tele lcişi 
oarmıd11 ? Bu merdloenler, ne 
yarım adımlılc, nı de iki [adım
lıktır; Tam ilcisi ortası. Oradııtt 
topal vı aksak ıeçmemek için 
oltlul<c• cıhid /asım. Vaktile 
,.Hlı ıurttte tamir görert bu 
~erin bir çırpıtla çıkarılması 
mümkin değilmigdi ? 

Saloa lıammallarııun ıarib 
ve gürültıJlü müdahalelerinden 
gakogı ııgırıp vapura tlrmılc 

haılic• m•.,•flakigtt. 
Şimdi Karaclenizitt, Sivrisi

nek, Taletolc.ııraıu vnair h11ıere
lertl•li ari ye,il yatafuulayım. 

ille. iıkelemiz Trabzon, ıon islcı· 
lı•iz lstanbal. 48 saat sonra 
oraJa olacafız. Ya, kısmet. 

Çulha 

Zehirli gazlardan, hava 
h~cumlarından korun
m~ konf ranslar.ı veriliyor 

. ı 

_., Vilayet makamından : . 
Zehirli gazlardan ve hava hücumlarından korunma 

hıkkrndı lfskeri Hıst11h11nesi Dahiliye mütehassisi Dok· 
101 Salih Oyman ve serbest Doktorlardan Turgut Tarqay 
Fikret Yarıman. t11raf/11rınd11n haftanın muayyen günle
rinde ' Hıllcevinde konferanslar verileceğinden halkımızm 
da hıyıta taalluk eden bu konferınslardrın istifade et· 
mı/eri için Halkevine gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

( Yen/yol ) 
........ il •• c »t' 
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İyiye, güzele, doğruya .. Doktor 
D • k • 

1 y o r 1 Karadere köpbüsü 
Şehir içinde karasinek· Tenekelerin k.Jpaklı ol- - Gıç•n ıagıJcn mabatl - mül ı•zı. Şilt g•iı, Aail 

ten çok sivrieinek var. Ne ması ve vaktinden evvel 011un içinJirki icar• ıl- /inile. Kiruil. ıiii iir f•i 
ticesi: aramızda bir hayli kapı önüne konmaması ve nele ıajlılc daım•rtıtlır. K11.· zalairli ildçl•rtttı lcullanılır. 
$/fmılı bir o kadar da in zamanında evlerden a/m. r• ıinelclırin kaıırdılcl11rı Sinılcl•ri galı•l•malc iıln 
ce dastalık/J var. Belediye- ması nasıl yaplfır acaba? •i•9 •• .e6~ı!er ı•nlarJır. 6ir çolc •••ll•r tl•la• ""'''· 
nin, Sihıye ile el ele vere Belediyede yapılacağmı Cıflis ojacı, tütiin, •t Keı· Meııl• •vl•rJe tawa11lar• 
rek sebepleri kurutması şid- duyduğumuz tasarruf yeni tııne.i, ger palamut•. Köpılc ir•lti ot•, ıöıiit, ıi1111ir. 
defli bir /Üzum halini al temizlik kamyon ve araba risıimü. KG#lalc, Sınan, le- K•r•nfil ıiii tl•llar •sılır 
mıştır. fart almak içinse alkışlar!. vanta çiçe;i ıibi ajoç v• ıeıe sinelcl•r 6anl•rın •ra-

Her evin bir süprüntü Kaldınmlara balgam at sebnleTin lcolc.ularıntlan l11r111Q 11i1111rl11r. llatigıdlı 
tenekesi var; içinde her tür- mayı. en geniş yolların dı· lcaça.rlar. lıarelc..t •derele '1• tl•lı iir 

varların a kadar könekleri S /el l J l E torba ı"rin• alı11 ıonr• s• /ü süprüntü konuvor: do/. " ine er e mücaue e: n ... .. • 
d .. .. t.. taklit etmeyi önlemiyecek ıgiıi 1ıhlaat oe İfiimai nuıa- dola iir lc.ovı...ı~ tlölcüliirı• uktan sonra suprun u ara· miyiz? 
bası gelince alsın diye ba flenlt Velctlleti11i11 bir nam- lae,si Öoj•lur. 

Bir kahveci matbaaya l l J s· Jel . t , d • L. zan geceden. hazan sabah ro u sa; ık aüıma111 n•m ı11ı •rın opıtın ııı • 
çatlak bir bardakla su ge· le d .. l 6" t ı· J il 6ı" t Jc• ı ı"lM tan evin kapısı önüne ko· itopcı;ın a ıo:J e ır •r ıp 11• •r r ıa., e • ı • 
tirdi. siiy/edik .. Bir daha ge· J B · · ki · le l Vı l•I' nuyor. lfğzı açık birer te- var•ır. u tertıp sıne erı sım sı ı ıarı ır. • • 

nekeden ibaret olan bu kap· tirdi, k1rdık Sütçü dükkan- derlaal öldürür. Tertip ıöy- atılır. Bunlardan 6•#c11 ıi· 
lilr saatlerce. bazan bir gün lar1:1daki. kahvelerdeki eş ledir. Bir litre suga 16 nekleri g•lctıl•malc içi11 6ir 

/erini de biz mi kıralım ? ı. 
kapı önlerinde 6/uruyor. Fa- ıram rıfalanmıı acı oğaç ttılcım ildç'ı Jc•atlar fi• 11•· 

Bir dost, su boruları ·· 250 ... 1 le l J" kat kedi. köoek ve yara lconur. Uıerine gram susı Yll/ll mış •ptın ar • 1 

döşenmek :çin açılan çu- tl vardır. mazlar durmadı.<imdan te- ıelcer tortusrı veya 11 i ıı-
kurlardan akan muhteviya h b l ·ıd rı· H-ı.. ı. h aekeler taşıdıkları nesneyi ker ya utta ' ı ue e ı u asa "" mı•ır mıı • 
tm kokusundan tehdidinden ı. ı., ı -1cı J le L • ·,. arabanm içine devredeme- lir. Bu mayiden taua".a'a u ır .. en or•nma~ lfl 

den kaldmm üstüne teslim bahsetti. Böyle yerlere bir talcsim edilir oe muhtelif her kesin /erd•n f•rtl11 lc•r• 
zorunda ka/Jyorlar. Bilmem mikda!' kireç dpkülmesini m•lıcllere lcon•r. Bunu ı•· sin•lc il• müc•tl•l• ""'''' 
arkaSlnı söylemeli mi? Si- bugünlük son not olllrak nttge ııl•n ıinelcler tlırlı•l ııeetl•nigd ilcli••1111tla11Jır. 
nek .. Sinek .. Koku .. Koku.. veriyoruz. ölürler. Bundtın ll•ılc• /o· Dolctor Ki•int G•lır __ 

Rumen Başvekilinin beyannamesi --ıh~;::.~:::~·!~-
1 

re/cet.eline megdc11 •• ,.,, .. 
•• Hükumet bütün vatanperverliği ile hudut ar1n ,,..1c ,,..1c •• t1u. "' ,,.,;ııe•· 

d f d ıirl•ri11i baıunlcri .. •••••'• 
mü o aosına nezaret e iyor . . • n•••ran tl•lı• ''"'•"' , ..... 

Ankara 18 ( A. A. ) Rumanga Baş9tlcilinin n•ırıttiii 6ir teb 'iitl• şöyle tle- lara ,arpacmlc lailciml•ri ile· 
11ilmelctıtlir: lifi• etlen lca11•11 pıojıı/1111' 

17 E 'Jlul tünü Polonya lıadiJelerinin hususi şerait dalailintle cır yan ıtmısi '" htuırlılcları ti• 6itiri/miıtif· 
Polonya hiikumetinin devlet reisi fJe nazırları için RuT11t1nga lıulciımetinJ•n melce iıte- Hülcimttçe gı11i ı~ ail•r• ıl· 
meıi fi• bunların R11manga top1alclıırıncı iltica egle111ılcte 6almnmtısı Rum•ngaı• ıim · re. ık•n•111ilc ••lt•ti• •lı••" 
Jilc.i 111u1aariplere ka.rıı agni bitaraflık hattı h11relcetinin t•lcibi lfi~rıma11• ıöıtermişlir. tıdiirleri ilım•I etlec•lc ol•" 
Htilc.U.mel hiitün vatanperfJe~liii ile memlelcet lıuJutlarının miidaf••111111 nuarıt ıtınelc- l•gilıtıl•rı,. b•1ü.11l•rtle Jlıc• 
tı "'"""' edecılctir. ı;,. ,.,~; mulc•rretılir. 

Müstakil bir matbuat 
bürosu kuruluyor 
B•11Jelcalı1 1 

bt1ilı olmalc ıiser• ,,.,,. 
tlclıil iir m•t•••t 6iroıll P 

Sovyetler teıiı etlilmılct•tlir. Bmr•",-

Varşova Almanların teslimi 
tekliflerini reddetti ... 

lf nkara 18 ( 11. lf. ) - Şark cephesinde harp devam etmektedir. 

""'""'' ~tipliiin• Biilı111 
Varşovanrn sivil hılktan elçiıi miiıİııtırı Sılim R-J 

bazı şehirlere ve bu meyanda Villaya girmişlerdir. 
Varşova 11/manlarm teslim teklifini reddetmiştir. 

tahliye edilmekte olduğu söylenmektedir. tagin etlilmiıtir. 

r• _..._ w mscwwmm-a J Yeaiyol'ua Edebi Tefrikası 24 1 edemediği bir heyecan doldurmuştu. Birşey istiyor, 
fakat ne istediğini seçemiyordu. Hız.la yürüdüğünün 

farkında değildi, Evin kapısı kapanmııtı; görünürde 
kimse yoktu • 

T elefonde heyecanla konuşuyordu : 
- Ne zaman? · 

Karadeniz 1 
Hikayeleri 1 

-·--••••Yazan: Hayrettin Ziya• •-~-.. ıl 
. ' i ""'-- tir 'lk h ,, ı ı ucıaç , ı eveıtir· düzelir diyordu. çi öyle 
· ddüyordu; çok haina~e plinl~r hazırlamakla meı-
ıu)dll. 

,• 1 • • 
,- . B~r hafta kad~r geçmiıti. Müdür, aktamları, 
~da1redcn . çıkınca aahd boyunda geziyordu. Dükinları 

~ ıettikten ıonra JÜzel bir kumsal hatlardı. Burada 
. her rGn .. ~aıka bir kayık sabile çekilmit bulunurdu. 
Y o1un ıaj tarafında ~eşil bahçeler arasında tirin 
•!ler sıral~nmııtı. D.aıma sol tarafa baktığı için bu 
binalara dıkkat etmıyordu. Batan ıüneı Karadenizin 

.. ~•finlilderine her akıam baıka bir ıüzellik itliyordu, 
Hele dalgalı denizin coıkun a tılıılarına bakmaktan 
doyamazdı. 

Bir aktam, bu yol üzerindeki evlerden birinin 
kap111n~~n giren bir kadın durdu ve müdüre baktık
ta ıoar~ kapıyı iterek içeri daldı. 

Mtldür, mesafe uzak olduğu için, yüzünü dik
katle göremediii bu kadını tanır gibi oldu. Motörde 
rattladıiı genç kıza benziyordu. Evin önünden ge· 
~· ~.ndü ~ tarafa baktı. Kapının yarım aralı· 
'll•dan k.ara bır gölgenin kayıp saklandıj'lnı gördü. 

, lçmde taze arzular açmııtı. Motördeki kadın veya 
·. kızın orada olduğu anlatılıyordu Tekrar görebilmek 
1 

' o.idile ıezintiıini kııa keıti • · 
Akf• ç6k01ordu. GlpQnl m•biyctini ta)'İP 

Ertesi gün öile üstü, oradan geçmeği düşündü. 
Hava çok sıcaktı; kimseyi göremiyeceğini anladı, 

vazgeçti. Akşamı dar etti. O evde oturanları kime 
ve nasıl sorsun ? Şüphe uyandırmaktan endişe ediyordu. 

Bir akşam sonra geçerken kapıda küçük bir 
hareket bile olmadı. U2ücü hislerle bunalıyordu : 
iyice göremediği kadın o muydu? O ise nasıl görecek 
ve konuıacaktı. Akşam gezintilerinde günlük işleri
ni dijiijnijr, k~rar verirdi. Şimdi düşünceleri arasına 
bir de bu karışmıştı , 

Nahiyede ilk işi halkın dertlerini 9inleDJek 
olmuştu. Vaziyetleri iyi değildi. mısır alma zamanıydıt 
fakat paraları yoktu. Peşin para ile kaıabada üçbu
çuk, dört kuruıa satılan mısırı veresiye ancak altı, 
yedi kuruşa alıyorlardı. Nahiyenin mısır tüccarı 
Hüseyindi. Her köylüyü kollar, eJine geçen paranın 
hesabını bilirdi. EveJki senelerden devredip gelen 
alacaklarını tahsil etmişti. Bu suretle elleri boş 
kalan köylü yine ondan mısır almak mecburiyetin· 
deydi. Göz ıöre göre bir misli fiatla yiyecek teda
riki yürekler acısıydı. Müdür bu yaraya yerinde 
teşhis koydu. Gelirken, kaymakam, kaza hakkıııda 
verdiği izahat sırasında bir de mısır işinden bahset
mişti. Cemal, bunu iyice anlıyamamıştı. Kaymakam· 
la telefonla 'görüştü. Aldıiı cevaptaıı pek memn~n 
oldu. Ziraat bankası, mubayaa fiatına, köylünün 
müteselsil kefaletiyle ve bir sene vade ile mısır da· 
iıdıyordu. Nahiyelerine de mısır verilip verilmiyece• 
iini kaymakamdan sordu. Kaymakam banka ile gö· 
rüttükten sonra akşama doiru cevap vereli : onlara 
d' verecekler • , , 

- Banka memuriyle inceden inceye koauıtaııst: 
Motörleri yokmuş. Mevcut bir iki motör do çok .P~11 
ra istiyormuş. Nakliye yüzllnden mısır maliyetılJI 
yükselmesini arzu etmiyorlarmış . bit 

Cemal, telefonu kapadıktan ıonra od~n~JI ııl" 
köşesinden öbürüne dolaştı. Çok ıüzel bir fıkir b ,r• 
muştu. Nahiyenin kayık sahiplerini çağırttı. Onl 
vaziyeti etraflıca anlattı . e' 

- Hem de kazanacaksınız. Paranızı da " 
recekler . 

1
_., .. 

Kayık sahipleri, kazaya götürmek üzere toP or0'9 
masını bekledikleri mallan olduğu halde, ıuOd i~' 
}Jatırına, ok4dar ~alla iktif~ e4erek o ıün de~ 
ıçıldılıtr • ... 

HU.eyin, nahiyede birk•ç ... ue dalı•••:.,., 
bu haberi duyunca 1ap sarı keİildi. Bir aralık )ıJ I' ··.sec Sonra, işin mahiyetine nüfuz edemediii için dJJ 
remezler. Hükumet dolabına kimse inanmaz,, .. ıt' 
ve kahkahalarla güldü. Fa~at kayıkların birbırı ,..ıı' 
dınca denize indirildiğini görünce şüphesi artb. lıl-" 
biye müdürüne gidip çatmayı düşündü. gayı 
çevirmek lazımdı . yiısİ 

Cemal, heyecandan boiularak konuıan J-lilfe 
tebessümle dinledi • ~ 

0
,dd• 

- Batıracaksınız köylüyU, diye bagırıY ~.,J 
batıracaksınız. Anladın mı müdür bey? su Jıl" 
karıları, bu yetim yavrulan kefalet yükü altın•,._, 
yup elindekini, avucundakini yok ettirecekıiP· .-.~
ladın mı ? Zaten beş paraları yok, İnsanlık P .,,~· 
ben onlara yardım edip nahiyenin terefini, naıll 

lirkısı vır 

~•cı 
terli 
•kaç 
"er 
~or. 

q 
'•re 
~İYor 
daze 
bir 
diki ~ 
10rnu 
~tte1 
~ec 
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~:~~~.: 11 ·1 • 1 HALKEVİ KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRIYATI 

Mevacılıkta Budamanın Ehemmiy • 

Memleketimizde hemen her çeşit meyva a- mayan ağacın dalları yana değil, uzunluğuna bü
~lcı yetişmektedir. Bu itibarla topraklarımız de- yür, uzar gider. Dalların diblerindeki meyva dal
terlidir. Ancak hepimiz de görüyoruz ki mevcut lan git gide mahvolur ve ancak genç olan veya 
'kaçlarımız her sene muntazaman ayni mahsulü ucsa bulunan dallar meyva verir. Bu gibi ağaç
"ermiyor. Meyva bir sene çok ertesi sene az olu- ların bakımı, soğuktan, dondan muhafazası zor, 
~or. sebebi: hastalanırsa ilaçlanması güç olur. Tıpkı bugünkü 

Çünkü ağaçlarımız alabildiğine büyüyor. Gök. ağaçlarımızda olduğu gibi. 
ltre doğru uzayıp gidiyor. Lüzumsuz filizler ve- Ağaçlar kendi hallerine bırakılırsa gelişi gü
tjYor. Fazlaca dallanıp budaklanıyor. Şekilsiz ve zel büyürler, fazla yer kablarlar. Köklerin üs
dnzensiz bir hal alıyar. Bu gibi ağaçlar mahsulü tündeki gövde olanca kuvvetile uzar, fakat yan 
bir sene bol ertesi sene csz veriyor: Ver· da1lar zaiflar. Ağacın düzeni bozulur. 
diği sene ağaç yoruluyor, gelecek sen için az Muntazam budama gören ağaçlarda ise böy
toınurcuk yaradıyor da onun için .. Yorulan ağaç le değildir. Bilakis muntazaman ve doğru dürüst 
trteıi sene meyva vermeğe değil, diıılenmeğe yapılan budamalar yüzünden her sene ağaçlardan 
~tcbur kalıyor. bir düzüye meyva alınabilir. Çünkü ağaçlar fazla 

. · Ağaçlara meyvayı bol verdirmek hüner de- yorgun düşürülmez. Her ağaç besleye bileceği 
~ildir. Marifet şudur ki elde edilecek meyva her kadar meyva verir, fazlası daha çiçek halinde 
~lle muntazam olsun ve bugünkü gibi cılız de- iken koparılır. Lüzum,uz. fazla filizler kesilir. atı-

hemen esası denecek kadar mühim ve çok fav
dah olan bu iş acemi ve beceriksiz bir adamın 
elinden çıkarsa zararlı olabilir. Çünkü her ne de 

\ olsa budama, ağacı hırpalama demektir. Budanan 
ağaç bir az zaiflar. Ağacı zaiflatmak ise hatadır. 

Mesele, budama ile ağacı çok zaif düşürmemektir. 
Budamayı ona ·göre idare etmek gerektir. Ağacı 
körletmemek, mahsulden düşürmemek için buda
mayı herhalde kuvvetli yapmamak lazımdır. 

Zaten ratıp yerlerde ve etrafı kapalı mahal
lerde budamanın hafif yapılması esastır. Şu hale 
göre, memleketimizde budamanın haince değil, 
insaflıca yapılması icap eder. 

Meyvacılığa müsait olan bu yerlerde buda
madan ediltcek istifade çoktur. Fazla olarak, ara
zimiz dar olduğundan yerden kazanmak için de 
faydalı olan hudama meselesini layık olduğu ka
dar ehemmiyete almalıyız. tıl M l k b lır dallar kısaltılır. Meyvalar iri ve nefis olur. A· 

ı iri ve nefis olsun. ese enin can no tası u-
:~dadır. Bir batman meyva yerine bir kilo ye- ğaçlar fazla büyüdülmeyeceği için yerden kaza- Ancak, yanlış anlaşılmasın için hemen şunu 
~tirip satmakla ayni parayı almak elbet daha nılır. soğuklardan kolay muhafaza edilir. Budama söyleyelim ki yüksek boylu ağaçların her sene 
~ k k k l l ile ağa~a şekil ve düzen verilmiş olur. İ§te buda- budanması caiz değildir. Bu gibi ağaçlarda b~da. Yırlıdır. Düşünme gere tir i cı ız ve ezzet-
~ trıeyvaları her memleket ve her toprak ye- manın faydaları bunlardır. ma esasen genç yaşlarda başlar, sonra üç dört 
~lirebilir. Bundan dolayı bu gibi meyvalar her Budama, Avrupa meyvacılığının ruhu gibidir. s~nede bir lüzum hasıl oldukca kuruyan, sıklaşan 
°'ttfta. boldur ve değersizdir. Fakat gösterişli, Meyvacılık denince akla ilk gelen şey budur. Bu- dallar kesilir ki buna (Ayıklama) derler. 
~l. iri ve nefis meyvaları yetiştirmek bir iştir. dama işi bugün sanki de bir meslek işi olmuştur. Demek olur ki yüksek boylu ağaçlar buda-
~ 1ltkim para eden ve tatlı müşteri bulan da Her ağaç yetiştiren budamayı bilmez. Bir çok maya değil, ayıklamaya tabi tutulacaktır. 
Qtllardır. yerler~e bazı ağaçların budanmasını bu işten an- Doğru ve muntazam budama ancak alçak 

Velhasıl her sene muntazaman iyi ve nefis layan budama ustalarına yaptırırlar. boylu, bodur, ispalya tarzında yetiştirilecek ağaç-
~hsul alabilmek için ağaçlarımızı muntazam ve Budama öyle bir iştir ki tarifle anladılamaz, larda tatbik edilecektir. Zaten sözümüz de buo-
-~ul bir budamaya tabi tutmağa mecburuz. yapa yapa, tecrübe ile ve zamanla öğrenilebilir. lar üzerinedir. 

tvteyva ağacı yetiştirenler bilirler ki, budan- Budama deyip ile geçmemeli ; Meyvacılığın Kazım BULUTA Y 

~öy sağlık korucusu ve köy ecza dola 
~G,(J"•rılan, düzenlenen calcarı ilaçlarına pagtl.os... ki Jüıiinceleriırti~le berabır 
~1 l lcögıJnün garını her- Yüzyıllarca hekimsiz şuracı;a lcaydı"igoruz. 
~ .. Q9dındır. 'Ve ilaçsı~ lcalm_ış Türle lcö· Sarılı;a karşı t~elc ıidi-

~~,60Y Birli leleri Kanunile gü "Dtnıze ~aı_en yılana ;i içirmelc hunların marıf ı· 
b~l '' lcög kalkınması için sarılır" atasozune ugıun tidir. Bana kalsa /Jgnu tatJ· 
~ı_ et 6ügülc çapta hazır- iir şılcildı hastalılcleırının siye eden babutığıı eıek si-

a· ropıgor. dermanlarını hocalarının, diii içirip eovela luzetini 
~''l~ena/eg/ı Köy lcanu- üf urükçülerin ne/eslerinde t11ttırmrılı, bakalım yine 
~'~~- ~•• iı;ı •• ga,ıl11tasını •e kocak•rı ila9ltırındt1 •ra- htr kese ışelc ıidiii içirmelctı 
'4ıı,:• .._işlı, garine ıetiri· dı. dıflam edıcekmi ? . \\ 'ıt t/.e lc.t · Çarelizli ;in d•jurdu;a 
, \1

111 1 me ır. Yine sarılık için bir çolc 
' 'lQ/ • /C' /(, 11/Jeplerde büyüle bir tevek· 
~t·"ıa" • gorı 0~ • ~- b l d /el gırlerde hrıstonın alnıntlan 
'I it ı !lopı/mıısı ıımdılılc kül •e inanışla a; an ı a- fltgıı kalak memeıinden icarı 

' 
0ırak l · l c, b · rı oı mıded umdulcl•rı 6u 

'ı. • , .. _~ıha' n ış. •tir enle .. ı- J l ,_ / . J ld çılcacalc dcrıcetl.e ustura çiz-, .. ... ırıu•m er ,.ese erıni aQ ur. 
~ ~ilı a ıamı • 0 !1' ıileri galcar•k s«rılı;ı lc.eı· 

~ 4: ko b l '- mak tibi hasis '" olçalc bir 'e f]t-', . rrıgucıııu ·ı ma"' ntegı ~·••lig•nlar 'O ardır. 
t, 111' bır (E D l b düşüncıyle yıllarca köglü-

11~ -S c.ıa 0 a ı (Kızılctı göı· rük) tietlilc· 
· flrtdı • ) b [ d k !JÜ aldattı ,,. ıogdu. Ve tah-

Q,taı 1' " un urmo - leri gıl•ncı;a. tutal•nlartı gı-
~~ ta 6iti ıibi köylünün ınıe-

ht,~ ~Öy 1 •1 le le ıinde /can emdi. lancılc taıı g11pıştırırlar '" 
~~..... koy, u

0! 1 orsuc~lsu{ .. h•ıtanıll deri lcıımın• ecek ... ,~ grayan ag ı"' U/ürüklerinin, maslca/a. _ J L .-

ı 6, 11 •ey 6 · D kt rı•ın fle ellerindeki birlcaf k•l•t111• 41• ""'ıtıla• le.anı , "et • ır o or - l 
~~ ' 6a k.. d / ıişe ıuyun her der4e dcfJa ••rcr •r. \ " ld oy eeıa o a-
41,tı ~rm/ı mühim ilaç oldu;una, ıiş karınları erit- Görigorıun•z lci b• hı-

~ '4, ''ı 6ulqbilmelidir. tı;i, ganıını söndıirdüiü rif ler tütü11 hünerlerini cıek
• ~tb "'

1•1cetini tJega lcögü- sür tünü lcesti;i, /cansızları t•n iılclemektı ve ildçiarı
\tıı,,.,'" 6;, muhtar, lcögde lcanlantlırtlıiı. ölü döşe/ele- orad•n tedarilc etmılctıdirlcr. 
v
1 
~11 ~' 1k gô'ı namusla rinden adflm lcaldıidı;ını Sanci çeken hastaları ye· 

~·~ JııtQ.. L ' 
0 

., • tt1·1 t k - • J -~ t,1 ·• •tr hemşcrisini ı 1111 t er. re ya ırara ıızerınııen Uf 
t\ ~ (l(~•rlr.eılerinde açı.. Unların kögı ve köglı.. - def• ti•a ile atlııımalc, ateşli 
~ ) lo 0 !1 So;lılc Kursla- ge bırtılctılcları miras fikir· mide haıtalıldr.ırına tutulan 
ltı'•tra/'dtrfıre/c onun ye· lır tJe ilaçlar pek çok ger- çocıılcl•rın ıawallı ıiinahııı 

ttl~''ı•.''~in etmtlitlir. [erde ılan gaıamelcta "' 6a,larını ustura ile fiaırık 
~l,, • futsricdlert, üf ü· tatbilc edilmılctıuiir. Bun/•- istii11• ça111 ••lcııı ı•pı1lır11&•k 

't "'-•4ıeılar• A:o· '"' 6aılıcal•rını /uıldcueca- ı11rttit• tu1lü '''••l•t•, iı· 

laıılc iltiheblar• yol a,malc 
lcabalcalalc hastalı;ıntl.a lcıı
fok ganındalci hasta kısmın 
ltraf ınıı hocalara olr.ut•lmııı 
icara marelclceble manasız 
ıegler yazdırmak, uzan sü· 
ren ••gif latıcı hastalıklar
da hasttJga gedi lcomııı ge· 
mı;inder.. 6irtr lokma gc

tlirmek, m12al~sef el'on bir 
çok yerlerde köylülerimizin 
müracaat ettikleri kocalca
rılardtın, üfürükçülerden 
miraı lcalmı~ birer sağlık 
tediiri deiil midir ? 

Eıelc siciiintlın, i s l i 
mürelclceplerden, uıtııra ga· 
ralarınJan komıu lokmasın· 
d•n adama lıagir ıelmeğe 
ceji teıbellidir . 

On•n içi11, tütıücülere, 
ü.fürülcçüle,,, musfcacılara 
ve koca/carı ila9larına pay
dos demenin artık '1aktı gel
miştir. 

Biz, lıımıerilerimizin 
ııhhatını ue ıa;lıjını; bil· 
tisini ba yolda kullanan 
hu işin ıhli hekimlere, tl.ip
lomali •ailılc memurlarına 

'" kög sajlılc lcorıı"ıların• 
em11i1ıl etlip iaı ••r•r•k 
••c• ıltlı ıtlı6lli1i•. Y •lcıa,• 

/ıU lftt11ikı1lırl• k•,: 

• 

111cık bargacılc, ö ·iimcek 
lcaralamalarıglc dolap ~,_ 

fliren gobaz.ltırın pis tülcü
rülc fJe s•l6alaTile değil... 

Anccılc hekimin ta9sige 
ettiji ilci~larla hastalığımı
%1n d~uasını buluruı. Artilc 
herl>irimiz bu aydın, te 
miı tlüşünceyle ho.relcct et· 
melİ!Jİz . 

Kögimiizün ü/ ürülcl1r
Je11 lco•alcarı ila,l11rında1t 
muskalardan fit örimcckli 
tlüşüncelerden ancok 6ögle 
lcurtrılaruı: Ve kögiimüıii• 
ıa;lı;ı Hğlamlıjı t1e 11ıt 
ısi tınc•lc höglc •ltl.e etlilir, 
Aslcırlijintle ııhhıgı eri fit· 

ya ııhhig• ça"aı• •l•ralc 
çalışmış hemşıriler fJarsa 
kög sajlı;ı kursuna ıönde· 
rıce;imis insan banl•rın 
arasınıiıın seçmek daha doi
ru ol•r. 

Köy ecza dolabı 

1 
bilecek bir kıymet taşır. 

Kög ecza dolabı lcög 
sajlılc lcorııcasunun. yoksa. 
muhtarın fJeya kng mualli
minin emrinde bn~unmalı
dır' Öglü hulc.ıu bu iıe bur .. 
nunu sokmamalıdır. 

Kög ecza Hndı;ının fle
ga "ola6ınin ganında bir· 
Jı acele zamanda başka 
bir gere taşınabilecek küçük 
bir el imdat gardım çantaıı 
hal•nd•r malıdır. 
(lc.ög ecza sandıkları da) ne 
ti6i ilaçlar bulunur ? 

Buda mühim bir meselı-
Jir. Bi• kitabı ınıza bu1Ju 
tl.c ekliyoruz. Bunu okuyan 
le.oyla b~lki anlamaı. Fakat 
bir köyü (ecza sandığı} te
tlarileme;e nivet edildiği 
zamanda ba listeden istif11-
tl.e olunur. Aozdığımıı ilaç 
ee aletler icllbeden qerden 
istenir, Big ilaç mıkttır fJe 

muhteviyatını 11ü/usa bini 
Kög ecza. dolabı veya aşpın köylere ıörc hesapla· 

sandı;ı d:J köyümüzün en mıı bulunug. ıruı. 

felaketli %amanlarında Hı- Kög bötceeinden ortama 
ıır tibi !}•tişecek yaraları- "e ort:ılclama ayrılacak bir . 
mızı temizleyip saracak bir parcıula elde ediieceh bu 
~ole Jcrtlcrlmisin defJası ola- ilac "• aletlerin icaheden 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Kögiimün Doktoru kitabından ) 

- Dc1111m "1«~i -



Dükkan icar artırması 
Belediye Encilmenindea : 
Bclı,igı alc11r•tıntlan Si11em• 6inası •rlca1111tlılci 277 

n11111•r•lı dülclc•11ı11 6ir ıt.nelilc. ic•rı ( 15) 1ü11 müdtld/e 
açık artır••ia çılc•rıltlıiır•tl•n t•lipleri 22-J-9.19 Cu
"'" 6rİJtÜ ı•at 14 ti• E"cüme111 mıir•ca•tl•rı ilan olıın•r. 4-4 

Kamyonet Lastiği 
Eksiltmesi 

Tiransit yolu Trabzon Mıntaka 
Müdürlüğünden : 

1- Şevrolı ve Fert ka•yonetlıri için dört adet öa, altı adet 
arka laatıkları i~lırila beralter açıi: ekıiltae uıulile utıa alıaıcalttır. 
B11 laatıklar piyuııia taaıaaıı iyi aark:alırdH olacaktır. 

2- E~ıitlae 9 teıriainnl puartHi rQaQ ıaat 15 de Trab
uıdı T raaıit yolu Mı11tıi:a Miidilrlii2il clairuiade toplanaa koı:aiıyoD 
hrafıadu yıpılıcakbr. 

3- L11tii:lıria aaha•••• bedeli ( 1 lOO ) liraeır talipler 
•'uitlaeyı rirı!til•ek iti• ( 181) ) lira muvakkat teminat yatıraıya 
••c'>udurlır. Ba teaiHt mıha tediaiadı iade eıiiltc!Sktir. 

4- Mlt .. blalt la1tikleria llıaıle rüaündea itibırea '.!O rii• 
urfıada idareye tHlim et••Y• aec'lurdur. 

i- Ekıiltaey• ait biıtla illa pul ve nir aa1raflar müteab 
lai•• aittir. 2-3 

Boş mazot tenekesi satılacak 
TIRANSIT iŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1- Tir•nıil iıltlmuiıulı mıoc•t 11000 atlet ioı 

••tef ftlltk•ıi •İi•tı•tJt i/ı Htıl•c11/ctır. 1 
J- Muh•"''"'" ie,ıli lltlaer lenılcı 3.50 ( üç lcar•ı 

•ili .. ,.11,,. ) t/111 385 lir•Jır . 
J _ M•ı•ı•'• 2 lliri11cl l11ri11 919 ltırihiıH mii••'if 

, .. arl11l tü11i •••• 15 '• lılc•11J•r p•ı• 111•h~lleıintlı tl•r· 
wif •lt ıılı,,.1111 .alı•i••'• 1 110 lu i,Lıtmı ii11 .. ınia g•pılA· 
c111itır. 

4 - Mut1•klıat tı•i1111t 28 , 87 ( girmi ulciz lir• 11/c
N• ııii lıaruıi•r } KoM••ı•••n içtilfl11ı11Jan bir ıtı•t ev
,,.ll•• lc•tl•r itltır• wHn11in• ı•tırıl•uı lazımdır. F •"• 
•ılumaf •lm•k btigınlır Itır ti11 i,lıtmı lco'?luıgon•11• 
••r•c••t •'•llilirltr. 

S- T•lipltrin m11lcür ıün •• 1aatte i#ıtlfte 6ineıınJ" 
lıi ke11tiı101111 111ar•e•11tl•rı il•• e/a11•r. 2 - 4 

lçtimaa Davet 
Trabzon Şehir Kul oban.len : 

EkHri azaaıa telı:lifi Ozerine 23-9-93Q Cuaaıteai rilall ıaat 
ıs .. fe•kellde içti•• yapılacıtıadaa meakür rüad• bulanmalınaı 
K•lilp aaalnıadan "" oluaur . 2 - 2 

· inşaat eksiltmesi 
AKÇAABAT BELEDiYE RIY ASE TİNDEN: 

1 - Açıi ıkıilt••JI• lcen11l•11 iı : ( 11167) lir• 89 
lıar•ı lıııl/ '•tlılli Akı•a6•t Bılıtliıı llinaı111111 (IODO) 

lirelılı """''· 
2 - Kı,I/ 6ıtl•li (8000) lir4iı1. 

Gayrimankul satış artırması 
K1111i Meolcii Nevi M N . U M,N K No. MK. lir• 

İlan 
Akçaabad Sulh hukuk hakimlifiad••= 

--------
Polil• Polittı cİ••ri Hane "' dülclca ı 234,235 20-20 41 200 

Dürbiaar aaballeain .. •• 'f ıır· 
111D Ôı:türk tarafıadaa o mah•~·~ 
cleD Mumcu otlu Mııaaed ıı 
Kadın ve ruf aka11 al•ylaleri•• 

•••• Defterdarlıkdan 

Yalcaria cinı v• efJı•fı ıartnarrtesine ilişilc evralcttı lı•tlut "' ı•ireıi 11111/ı ı•ırımınlca 
lun bet.leli p•şin öclıttmelr. şartile 14 -9-939 tarihinden itibaren 15 tün 11tüddıtle .. , •çılc 
•rtırma asulilı mtillcigeti sottlıi• çılcarılmrştır. talip olanların 0/0 7. 5 tlipoıito •lcç•larile 
/Jirlilcde ihale günü olan 29-9-939 cuma tünü uc:t ı .c dı deft~rtlarlılıt11 to,lanacalc 

açılan talı:ıim davHıaıa carı d 
1 lıaakeaeıiade ı Mezbure K• ıaı 

ilı:ametrihiain meçhul buluaLI•: 
ıiolay11ile illHa davet eJıaa .. 111' . ,, .. 
bılde aalık•••Je relm•••I 0 rı 
tuadaa hakkını.ta rıyap tar~9 
verilerek mubıke•• 30-lO tıl· 
paı:arleıi rüaü ıaat 10 a bar• t 

lcomiıgontı mııracaatları. 4 - 4 

Maballeai 

Sotba 

" ., 
" 
" ,. 
.. .. 

Gayrimenkul 
Sokatı Cioei 

Eıki (lı::iliıe) yeni 1 N; Ar1a 

Satış 
M.No: 

111 

Artırmosı 
M.2. Mulaıa•en K. Lira. K 

150 150 M 

t. 
••ıtır. Kaclıaıa o ıGn v• ••'bu· 
bizzat veya itil vekile la u:ır 
1.aaaaı akıi takdird• auhek•::: 
ıaia rıyabıoıia icra elunac•t• •• 
lif makaaıaa kaim olmak ısr 
ilb olııaur • _,,,,,,,,,,,,.. Çulha 

Sofu otlu ,, 81 30 20 ,. İlall . . .... 
Eski (lı:iliıe) yeni 1. N. Çnlha ., 112 70 100 ,, Akçaabad Sulh h•kuk bakimlıt1• ,; 
Eılı:i (Sotbı) yeni Reşadiye ., 54 30 20 ,. Alı:çaaba.. lalaiaarlar ~cl·~~ıt 
Sofu oflu ,. 80 30 20 ,, tarafıadaa Pulathane latıııs• 

11 
Hallaç ,, 17 3 •O 40 ,, idarHi eaki aüıkirat mell~. 
Balacevaa ,, 20,21 50 50 ,, SadredcliD altyhiae açıl•• ıill• • 
E•lti bahcıvın yeni Çulha ,, 18 10 5 ,. tiae reçirditi 253 lira 28 k~:. 

flılD tahıili dava11nıa cıri •"Ilı 
Defterdarlıktan : meıinde: Mumaileyh Saıirecl'İ~: 
Yıak:arda cin! ve evaafa yazılı rayrimeak:uller t> -9-939 tarihindH itibaren bir ay içi•d• be- ı ikaaetglhioia aeçbuJ 1t7::;, .. 

delleri P'şia ö Je:ı n''< ş ırtlle v ~ p rı:vlıl: ıuretile ı:aül~iyetleri ıatılacıktır. Talip olanların bu mlddet haaebile ilioca davet • b•~· 
· · d - d 7 - t · t lı:: ı ·ı L · ı · Lt D ft d l lı:t t ı L lı: · - l balde aelmemiı olciuA-uada• tçıa e yuz • ,o emını • çı ırı e Dır ı-. e e er ar ı a op aaacı-. oaıayena ••raoaat arı 3-• • 5 L .... 

kıa.ia rıyab lı:artrı verilerea. d 

Gayrimenkul Satış Artırma temdidi 
. , ... 

hakeme 30-10 939 paaart••1 ,d· • 
aaat dokun bıralı:ılıaııtır. Sadr-' 
dinin o rüa ve aaatta aaalıı•~, 
de ltizut veya ltilvekil• ~ 
buluaaa11 akai takdirli• bir el• ~ 

Maballe_•_i~~S_ok_ı_~_ı __ ~~-N-•_~_i~~~~~M_.N_.~_K_ .. N~. -~~ulı_a_m_m_•_•_K~L_._K_·~~~~-ı mahkemeye kala~ ~ua••f'~. 
Eıv.C Golu O&"IU Mağua, ardiye 34 . 35 ı. ' ) dnHın r•Jabıadı rOyıt 01"' ,k 

.. 
" 

" 

" .. 
" 
" 
" 

" 

" .. 
,, ve alaça 

Haaam 

Gola orlu 

Caai araltfı 
Yeni cami 

Sıra matnalar 

,, 
,, ,. 
,. Alaça baı:aaıa 

Çarıı Sipahı 
Ka11•afa Uzunıohk .. ,, 
Kna~ 
aeydaa 

il 

Mata11 

" Fevkanı Harap 
Otel tahtanı 
harap haa ve ' 
harap matua 

Matua 
Fnkani tabtani 
mat aza 
Mataza .. 
bir bap hanenin 
3 H. ı. HiaHıi 
••tazuıo 3 H. de 
1 biaı~ei 

" " Ana 
Mat aza 
Ahaıp Dükkia 

., 

Tarlanın 

1152 lai11ıde 146 
hiuııi 

" •• 

Defterdarhktan : 

7 1250 M. cafı teblif aaka•ıaa kai• ol .. 
36 3 ) iare keyfiyet ilin olHur.,_..../ 
37 5 ) 
4s ıa > İlan .-: 

l~ ~ 1000 SlrmeaeTapuıicil•t•arJu~b-
::? ) " SürmH• lı:ua11aıa •ivr• _. 
4 ) yüadea Kara l[ulJakcu et•"'~ 

45 21 200 ,, daa Ali kızlan lıYe, Sır•" 8• ~· 
Eıb• ve An• lııiH•l•riai t•• 41 41 4 

7 1 
32 12 

212 48 

209 'l 
210 44 

2998-1 M.2.57,-l5 
11 2 
23 85 
22 83 

Ua•m Ne . M.2. 
272 6428 

270 27SS 

200 
250 
700 

100 
250 
50 

3'0 
200 
200 

200 

80 

" ıaa yoklama J 296 defteri•İ~~ 
:: uyıaıatiıa ayai köyıi.. ~ 

3 hi11ede R. •tullarıaıiaa Haaaa of 111 />. ıs" 
1 bi11Hi aattıldarıaıian ve Alaaecli•dl ~ 

.. 
" 

•I il• verueai HHtıia ta-~ 
" fattaa iatikali•• talib eJar•z 
'f. anı: aatıcJardaa eıbe bi ~ 

· bal•• verH .. İ zilyet 1tul•~ 
" aal&fılaıı cliterleriaia lai~ 
M. Alııaet veretHi ı~ıu ıo ,,f 
11 teHİliae g 9. Q39 fla ve p ~ 

ile kau tapu koaiıyoau ı1ttl 

Y9r•iıtir. lJrilUeriae teWll 1 ıı' 
kala ol.ak lzere uııall• ~ 
aoi •aıidHi r•retiıce s•f 
iJia oluar. 

Zayi tastikna-~,.9'9 

Yukarda cin• ve evaafı aaireıi yazılı rayriaemi:ulleria btdıUeri pefİ• ödn••K ıartiJo •ilkiyet
leriae talip çılı:aadıtıadaa artır•• on rila uzatılaııtar. Talip olaalarıa ylade 7,5 diposito akçalarile 
ltlrlilı:te ihale rilail olaa 25- -9-939 tarih PazartHi rilnQ Hat 15 d• defter4iarlıkta toplaHoak komi•-

Trab.aoa liaHindea .1~ 
tarih ve 781 aayılı ta1tı~--:~ 
aayi ettia yeaiıiai alaO',.....ıJ'. 
Hkiıinia hikaü olaaclıt1•1 

J - Jlt11lııı lco11ul'"iu t11rilı 15 Eglul 9.39C•m•1ıi11i 
4-•h•~~~~s~~in~m·-----------------------A-ç-ık_g_a_r_d-iy_a_n_l_ık-

p,,1,m6. •••t 15 PAZARLIKLA HORTUM ALINACAK 

yaaa aüracaatları. eylerim. 'f8'A 
Li.. t 11aıf:-• / 

Aıiil Yifi~ 

j - llaalıni11 g•pılacağı ıır: Alcçaa6at i•le,ige 
ii11•11•"' E1tdlıt111 la•••ru11J11 

f - Yaııit 7.5 m•••lclctd lımi11at alcçaıı ('°'1) lir•tlır. 
7 - lla•lııl ,,.itıuıp tıminat gi•tle 15 e ibldi ol•n•r. 
Tell,ltri11 lflulr•r tiıulı temi11atları "' Nafı• •ti· 

tMrlipuıra •lınmıı '- iı• •il •nliıet t111ik11l11rilı 6ir-
llil• lftÜr•• .. t •f ••l•ri ilin olanur • 1-4 

Belediye Encümeninden : 
Afılc ılcıiltm• il• "'•'•ı•tısı on tiin temtlit olunan 

( r 50) mıtr• IJqrto.m'• kimse talip cıkfftadı;ıntlan iı bir 
•J mii,tlıtle paıtırlı;a hır•lc1lm1Jtır. Taliplerin Salı "' c.,,.,, ıa11l11i ıa.t 14 tle EneJm11ne nıılra,:aatları il•n 
o/•ttUf, 

Tr•llzo11 11tllige enciim•11 
rigıuetimtlcn : 

Açılt olaa yiraiı•r lira ile 

retli Trabzon eHa evi gardiyaıa· 

lıklarıne talip olaalar •Yraltı aüı· 

qi~elerile birlik~• bir lıaaftıp ka· 
dır enpii••H ~ira~aat et•elidirle 

Zayi ,,,~ 
lçerlıiade lair mikt•' p -,ı( 

ukert bilviyıt varaka• v:-',I 
aetli nraltları• bula••• ~ 
•• uyi ettim retir•• .JJ 
edileoelttir, ~·' 

Ziraat 8'11 

H.••d; 

YE N öVOL BASD M EVö 

Her Tiirlü Tabi işlerini 

En T emii, En Ucuz, En Çabuk Bir Surette ihzar Eder 
~ 

D
'kk f Her çeşli YaD, Di~şmakinderi kın~ve yapılma~ mil•m•k•O•n~de·ğ~i•l•u•n~e~d•ilaen~m•a•k·~·e·-~·r~ya•p•ı•hr·.~A·v~t·ü·~·n•k•le·r-i-U~~~ 
1 a : ve ayaA-ı cansız veya kesik olanlara suni ayak yaparım. Ve çuval ağızlarına takılan damga kurşunları imal olunur· 

/ Uıunsok•k Nı 9, HllSlfN Our/JI 

• 

" 

H. 
na 
qö 
hi 

Va 
Ta 
et 


