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e deva ediyo 
Fmdık Bah
çelerinde 
kooperatif 

Ya%ıma başlık o larak 
aldığım "Fındık bahçe~erin
de Kooperatif,, dtğerlı dos-

t[ . m es tum ve ç()/c lcıgme 1 , • 

lekdaşım Remsi Solcu nm 
çıka1dı;ı son eserinin ad dır. 
Bu lcitabı bundan epeyce 

L 0 1-amu~tum; 
samcın evve ~ " 
eserin bende bıralctığı içtı 

l le 
'
·t tesiri"" mai meı e L~re a • 

kitabı ıimdi bir def~ d . .ıha 
L - gormıgen okuyup, nenu• 

lı h . . dugarmalc emse rılerıme 
' k d' I bu sütunlarda ma sa ı !I e, . . h . 

lc.onuşme;k mecburiyf!tını ıs 

stttım. 

·'Fındık bahçelerinde Ko 
. . ·h, ·1c istıhsai operotıf,, ıstı ,a , -

.,. t111lcildt tibi üç bugulc. 
L t . • agrılmııtır. lstıh-
~a agong~ . 
l~fc faslında : iç oe dış pı-

• L iiı 1cananlurındun 
gaıa ıenıı ı. 

I "lcl mııın st•ndıırdtıp. 
ın ı arı . . 

l . l . tıhtalc nevılerınden 
erıg e u .. 

I d ı. •ndüstruı ıle fı 
fi• ırı "" ... 

t lco ,,.;1 ,nosınd.ın batı 
~a me •• . 
sedilmek.tedcr. /;tılasal bö 

'

- . d . Rekolte, ıstıhsa t umun t. 

t le i r ' ıstihsaldt Ö ç ı. 
mırt u a u • 

t L andımanı ve fındık opra"" r 
L L ındek.I temcı lcuz lc.u· 
uançeıu . 

a temas edıtmıştır, 
nunıann . 
E $1/ıltl nıerlc. zını tt-ş 
serın . 

" 

d ... kitubın ısım f'R 
ıL e en y... • 

"

. d .. . meozaa ıını lcıs m· ,, ,,, -
nı teşkil eden teşlc.ııat bw/ı. 

• ..J ır1rıde fJt dışarıda 
sınu• : ,,. 
lstıhsal ce /credı kooperatif-

i • ti~ /toopt rattf leri t}P 
erı. sa ., 
6irlikierı 'Ol banla1ın lınem. 
ielctti mı z.ae organ ı Zfl! edılmP. 

ıelcillennden (Je s~n o.lmalr. 
..ı bir rejim mes ,.. en /ı a . 
cıCI • ı l d 

' 

. ..ı beyne/mı . ,. ı eal bir 
ınae. 

tlat1a muhigetinde, mil etler 

ı mübadeie po litılcasını ar as 
lcooperatı/il'ltı' rntk mevzula-
rı açıltraalctadır. 

Dünyada, kooperatif 
laore/cdl~rinin intişarı büqü/c 
•s'r/arı lcucalclogan bir öm 
re molılc dfl!gi ldir. /Ju ı tı 
barla memltlcttımızde de 
KooperotıfciLılc. H .. "bı Uınu
miden sonra dagulmaga bcış . 
l•mıı oe bilhassa Cum/ıuri
ı•t tlıvrinde fiili lcoopera• 

• ıt/ıllilc. teessüs etmiştir. M..ı · 
/aaıa fiili lcooperati/cUik 
tıeısüs etmiştır, sözü içittde 
,,.emlelcetimrzde halcılc.i koo 

pırati/cilik zılınıgetinın yer· 
lıımiı olduiurıu henüz. sÖ!J 
lımeğe cesaret edemedi;ımi 
ıl• ildfle tlmelc isteriz Çün

/ıi,• bizde 6• net1i miieucse· 
lırln itle11l 6;, ıelcilde tua-
11rit tJI l,ı;,alc /ilcrigle lcu-
1ulmaı olanlarına teıaduf 
ıtliltm•m~lctedi,. Esaırn 
meoıaatımıı da bu husırsta 

fstntımlanarnamııtı,. Hrnua 
'41r lı<Joptrati/clii• b.an•· 

ldma.1 Gücü 
Kongresi 

Onbeş yoştna giren Böl 
gemizin Faal ve ön 
de spor kulüplerinden biri 
.;/an idman Gücü Kulübü 
s111nehk kongre-;in.i 6 - J-9./0 
Cumartesi gunu akşdmı 
saat 19 da k end i binasında 
ve kalab :ıltk bir heyeti 
umumiye fı uzurlle. samimi 
bir ha va içinde yapmıştu. 

Kongrede Bölge asbaş
kam Huseyin ll vn i liker 
ve çalışkan spor eğitmeni
miz Hc.ydar Malkoç Bölge 
namma miJşalııd olarak 
bulunmuşlardtr. 

Kongre Reis Tdhsin Sa 
yılm kısa bır hıtabesile 
açlldrak. kongre rıyasetine 
Hüseyın il vni llker seçti· 
mış ve müzakerata başıa 

nılmıştır. kuznamenın bı· 
rıncı maade::.mı teşkil eaen . 
KuJüDun Dır senc:lık ıdaıi, 

fenni ve mllli hususlardakı 
f aalıyeıierım havı umumi 

rapur okunaıak ıttıfakla 
kauul olunmuş ve su ~por
lannda. f uıooı ve atlt::tızmae 

göste11ıe11 mu vatla· 
Kıyetler takdu ve dlkıiJdfld 
kar~lldnrmşdu. 

Bundan sonra ruzname
nın ı1<ınc.ı Ve son madac:::sıu.ı 
teşkıJ t::dc::n yem ıoau: he 

yetı ıntıhaDllld geçılmış ve 
rey tcısmtı netıcc::suıde , cam 

Dır ıttıtaklcı Nc::ıshge fdtısm 

Sdyıı. 11e.11,cı reısugc: U.ner 
Mı$ucı. Umumi kallDJJge 
f dhrı Do1LJk. Umumi l<ap 

taniıga Huseym Ouc. frlu· 

ha::.ıD Vc::Lut:ucıı uga Usman 

Gt:1J {: ve:: ıkı aLaııkıdfo<Ja 
I c::mc::I t. ıJcL ve:: J Dı anım 

O.ter ~ccır11 1nı~u::rt.Jır. 
Yeşıl - l:St::yiU//Jarın ye 

nı ıadrc:: heyetını teorık 

e<Jc:r muvdffaKıyeuerını cJı 
ıeru . 

muz meııcut değılaır. Kanuıı 

vaııımıı k.oopıuut•/ 1, Tıcar•t 
Ol• 

mul<ıa bu muc.ssese!Jı, dalı .. 

z.ıyaac . t.c.ui mwhlJJcttc Le· 
ıaK.Kt edıtmı:ye mU;,utt ou 
utmos/er yuru.tmııtır. Ve: 
bllhusıa kar tı:vzı edenterı 

Zelzele Felaketi 
Karşısında. 

Sadettin Urazın telgrafı 
Zelzele felaketi münase

betile Valimize her t araf tan 
teessür telgraflara geJmekte 
ve Trabzon halkınm duydu
ğu acı ve iztıraba iştirak 
edildıgi bildirilmektedir. Ev el· 
ki gün de Parti Mütettışi 
miz lstanbul meb'usu muh
terem Sadettin Urazdan 
V~layetimize bir telgraf gd
miştır. Türkıyenin her tara 
fını dehşetle sarsan zeJzele 
fdaketi bütün haUarı boz
duğu i~in bu teıgr.ıf da 
teahhurJa altnmı~ur. 

Aşağıda neşrettiğimiz 
telgrafta mubtt:rem .Sadettın 
Uraz, felaketten müteessır 
ve mütt:zarrı r olan Trabzon 
halkı arasında bulunarak 
çok st:vdiği vatandaşlarını 
yakinen t~selli edemedıgin

den dolayı tee.saür beyan 
etmek tedır. 

Partı Müfettişimizin gös· 
terdıklerı takıp ve candan 

alakaya teşekkür ederiz. 
Muhterem Valimiz.in bu telg
rafa verdiği cevabı de ay· 
nen neşrediyoruz. 

Şehrimiz ddterdarlığın
dan Balıkesir defterdarlığına 
t ayin olunan Reşat Taşerden 

de Valimize gelen bir telg
raf ta büyük felaketten mü
teessir olan Trabzon halkı-, 
nın duyduğu acı ve iztıraba 
işlirak ettiğı samimi bir 
ifade ile bildirilmektedir. 
Trabzon halkının büyük fe
laK.et karşısında geçirdiği 
müthiş tehlike ve duyguya 
derin acı ve iztıraba gerek 
mektup ve gerek telgrafta 
candan alaka • gösterenlere 
Muhterem Valimiz Osman 
Sabrı Adal telgrafla muka
bele et mckb ve kendHcrine 
korkunç anlar atla tan ve 
yas içinde bulunan Trabzon
luların samuni teşekkürlerini 
bildirmekt dir. 

Trabzon Valisine 
Zelzele fo!al(t!cının acısı içind c:yız. Orada bulunup 

Vataııdaşlarımı tesc1h edt!medıgıwdt:n dotayı müteessirim 
bana dıiien bır vazıfe varsa te1graf1a cevaplamanızı rica 
t:dc:rım • 

Sadettin Uraz 
Sadettin Uraz 

C. H. P. Giresun böJgesı Müfettişi ve İstanbul meb'uıu 
I c:lgrafınu.t teahtıur1a aldık. Mü tt!şekkirız felaketin 

muhıttmızdc:ki tesırı msbett:n azdır. .Saygılar. 
Trabzon Valisi 

Osman Sabri Adal 

Felaketzedelere 
r rabzonun e,ya ve para yardı ... ı 

Erzu,can ve cJJgr::r vaayetierımu.de zc::uc::ıc::aeu mutees 
sır ulan yurdddŞldrınııza ~ehrırnu halkının gôserdıgı dla· 
Kd ve ydruımw hd~::.·asıyc::c derece ve ı;c::rı.- c::vc:::.·ını gds tc· 
ıen ve:: Trabzon miılı yaruım KOınuesi reısJJgınden finka-

1'..ı m.·ııı yar<11111 XoJ11uesı rcı.:>/Jgine çe <ilımş oıan telgrdfın 
surecwı aşoqıda neşıt:aıyoıuz: 

6-l-Y40 Ankarada Mılii Yardım Komitesi 
Yüksek Riyasetine 

i'wbz·J&ı :;> doUaaeu t op lanan yardım miktarı b ugOne kadar 
Oo u t::j ulu t Ulı liııK V J KU' Uru Vü e~yu öU t-01 uc ı..ı.uuo p:ın,:a 
KuChUJh . OUül<.1 Ul 1UJ 4"1 a .)' llKL\.Ulll, 15 > Uu ka.lıth. ;!5 tıU lure, 7;, JÇ 
\'• .... ~1.1, "J.~ llvu, lö ı ıı llauıı e :> -t p ııil...>, ~ti ~J K.ı: t, ıo çıt'l çurup, 
dJ ll!l;HlJ.htfe; IJJ ay,.K t[ d Oı, 35.) KuZ.ık 2 10 eutare, 7u5 iç ı;ama · 
11ın, J.J uııtulv, .H~ aıJıJ, ti u<ıttduıye, l 1U p .ıHu, :>O çaket, 108 
l)aı.&lıduu, öW çocu1. ttıbJ,;esı, 6 tu.k.ıw eıbıs~. ö::t> yaşmıtk 15 y

1
• 

ld. vtt /ı.Jr!lu, ıu çm ı;urıap, lM mıaı.ar.a, ~o Ot:ı•td ıaae, 30 tor
oıa iauır, ) a.ute 'dytıu, W ~u Vıtl ıtıtouu, 1 ı;aodıK Çıty, 10 sandık 
~ttk~ı. J çuv.d p.uıucua.a, .j ıbueltd; k•.h.ı.-drVu, i1.i uıuK.uraa Ştthrtye, 
~o çuvıı pdkliı .uttt, ı~ tttoeK.a hvurw •, ı sııaQılt sucuk, ı Balya 
ll.•~dC p.,,rDICl 01r~•oa11 ~14 11yd.iiıt uı, ö:> y Uo k1:1zıı1r;, 655 eotısre, 
:>:>-i ıç Ç•U.l.uttılrı, 40 WllUll.ı, 4~ auu ) ti lhılhıLllye, 25 PJllO, 46 Ca· 
1'.~t, lö p.ıulalvu. ö.:>4 ı;vcu1'. t'lllhi t'. ıtl, o5 yaışuuık, d7 y11tısk, ve le
~ıı.,;ıuu, -'V lUtml lucır, lU Küfd z~yuu, lU çuvaJ subuu ı ssadık 
ı,;•1. lv ıwalla&. tı ı::Ktır, 1 çuvcıı pınıw wa, ~ t>ölıülk k.uuservtı, 2. na 
1,.hı. w11Aur1.1• Yd ljdnrıye, 17 çu Vıt ı p .:ı koliilt: l, J :ı? t~nek.e .kavurma, 
"ı tıaDQılf. .ıuculf., ı oaıyı:a ~u~ar, l ı:ıuuduı. rtÇeJ, ~U sımdık çivi, 
Jl illdU'ö Llllıı..8p lalllıt, Or~uya; r'ıooı~ inrııcutcılı:ırı tar atındu 
loOötlU ~auen ~v ÇJV 1 ı~ fıuı.us., ::>ıvaıt ıneı1'~zıu., Köuderuwışllr. 

tıcaret ştrketlerine tatbik 
olunan muameıelcre agnen 
tu.bi tııtuiacugını prensıp 

laalinde ku.tıu.J edince, bu 

anlagııı adeta lcolııylaştu

mııtır •• Mc:azuurı ou kısmını 
oı:ı. d...ı.tı.ı. ıı!J.ı.rie, IC.l!Jlfldtı 

k.ooperutıf cucrımız Rcm~i 

Saic~ 'VC: .luphı Narı 1 .. ı:rı 
ıie arlcad"''"4rının selahıget
Li luıleml11rine bırakarak 

tekrar bahsı metJz.u kitaba 
döuügo11u. 

TttOdlrU mıyı:aurndıı yıyıJCd~ ve ıaja wadJıHerı oıaaadığıudao 
'GirelOa Yet Q,auy.t liildp.erı Üildriae gôuduıieu tuşa ve gıaa mad· 
Odtttı &çı..ı ~JlO ıırı& .ı.ırt ~'1iu.uı\t .lv.Uvv urıa AııK 1ırıt kızıuıy mer· 
•e:uoe ııö.:ıdecuıaıwur. da.ıuye mtıvcuauwuz 2824 Hradır. :Bu para 
u~ Y• uı:ana tdJaıl•.1.1 1'.11bl& aıorUıtıu wlKLıula Vıulyetiınız f elılk~t· 
zellelı:srıud fultto yım1ıaııa bıı~ıauınıı1Hıı· . .b;.,ya tebt:rruatandao daha 

··Fındık bahçelerinde Ko
operauf.. lf.dwbı, Jindı;ı 

galnıı tutlı ıçınde 'Ue!J" ye 
Ankara : S. B. 

- Ark...- ~ dı -
1 

aa. dtııJ1'. Jıl1~0.t1L t:f1• ouluu\luauuu Utitu11 uygaıı:ırırularımla arz 
c:llc:tUD , 

•rrıbıoa Mıııt yardım komltefll Relıi 
~ UelMlJ4t fümtl Mu"mwvr Yuamb111& 

• 
Çarşı mahaUesi bayanlar komites~ 

tarafından toplama 
t D Bıy•• Zekiye Şayan 50 kuruş, Mey- t lira ve ç"cult matı os L Jbı· 

1 'k" çocuıı. e daa hııaımcısı ilci fan ila iki peş · Şükran bir bu uz ı 1 • 

ı. · İb h" 1 1 J' · aesı· ı'L ı· •ntarı· Mu"rşit Tomur KÇ' ~ır ra ım p~şa er ıra tc ıacı K; .. 
• a· 

Kamil f'ŞI l lira Arap u d t'ler l rap iki fanila, afon vezn.e~ı~ ı k 
yun hırka şube r ei.'ii eşi 1 lira ve mil iki entari pantoloo, ıkı 

1 baolcuıo .ı 1 yuo baut'1loo, çocuf. elbisesi fanila iakarpin Q 3man 1 

roatkeocinin ~ıi 1 li ra bir yastık Bıty haydar. 1 lira 

yorgan, battaniye .Katıya oğlu ha· Ba . Nadide 2 puç!l Bn. ~ :~ 
mamc sı 1 lira bak:iw Cemil eşi kiye 4 parça Bn SanivP ın 1 e h 
5 M b H 1 , · b f ız u lira at aacı ürmet 1 ıra parça eş ya Un. E .nıne 

ı.. F · · 1• k L 1 · S b bot Lta Y 0 avua.al evzı bır taıı..ım er CK; e tel ı f eşya Bo. a ı: • 
b O l d 5 Bn Ruıc " i ~eıı 3man ı bankası mü ürü şefi eşi 'l. p rça eşyft Z bra 

lira Madam Gazi 3 lı ra çocult pe 5 p 'l rça Muhtelıf t'ŞV• Ba. h f., 
lerini yastık atltı CJk.et lbrah ım ı bohça muhtelif eş ıa v. 
G b. L ._ , _ h . 1 bol~" şyı ülor ır a.ÜrK; bir cuet Mü c:ndia Abdul! aıı Sı1alcı eşı ~ K • 
1''i~ret 5 lıra Haaıb Kalaycı 5 lire liy. K"mıtl Oraıaa müşavırı 

8
P 

Pıriaççıfer 2 lira .\foddc:u.ıı.aumi menin evindea 7 p~rça eşys J' 
Muavioi c:lbiae Ve çaaıaşır bır ka Fıai k hac ı Rüştu bafu:ı: za 0 

ı_ Af ,. d C l b ! evı"aden 15 parça ecya öy. HiiseilD zaa. J.t llllYC e cın a ır rop ani ., 

la üç frHk 2öınle~i, icazı. il pı:.o . ustanın evinden 13 parç~"tf:şv: 
toloa Fea meınuru Fahri ı lira Pulat baneli zade By u 

1 
u d 

yelea. ı;aııtoloa enta ri fani la mıo . - " ı.. ev"ınden '.! parçR ecya Malü Ke enl 
~ şyı e:na tan havl11 kaymakam Zıya eşi P~I Reşat Ualüer 2 pnçı e 

Saltanıa evinden 5 parç:. eşya teaıaJ aatari iki faa iia kaz~lt ço Ahme a 
rap ıömlolı; l:Sayaa Rıi f.e entari Pulathan cli zade By. B K riye 

evi rıdeD 3 p arç't eşya • R 
1 
aı 

üç çorap yun faa .la Liman ar•a 
1 

B" 
6 1 parça çocJk. çamaşır ı· k 

bir lıra bir entari Bay Mehmet binbaş ı evinden ı parça çccu 
" d n ) iki entari bir eteldik Bu •haa eıi çamaşırı şoför Ahmet evıo 

B Nazim rvın· 
iki keten tömlelt kaz !ı k çorap parça eşya lcaaaµ Y· . bdull h 
Kimi! 2 çorap crö.nle~ eutarı doa den 1 parça eşya Sıliodır A b t 

6 8 Neb• a ~adire 75 kuruş t>ay Hasaa bü· eviaden 3 p arça eıya n. 
çllıDlf•f yült bir bohça eşya Sakine ıoson evinden 1 p arça eşya lbsaa 

Z·Lı·ye 1 p arr.a ecya By. . kuak Bobire Ayır cıkct Kaplan ..... 7 7 

evinden m uht elif eşy• Sa. H nıfe kuyumcu p1ntoloa kazak ş.ıplıta M M 2 pırç• 
iki fuıla dört yua çor.ııp ıotari 2 parça eua O rta . ~şv• avU 

CJİcet ıömlelı: kata~ cteltlilt H ıci efya Hy. Zıya 6 pa~ça aıubtelıf 
Kadl o . Arıt 3 iıra ya ta& çarı ~ fı kat By Ra2ıp evın eo 1 
ıcömlok Baya n lfalta t c aket paAto· •na Ôlretme:ı 80· Naııııkaz kı 

parça ve muhtelıf ~Ha Terxı 
1 ıoo ealari kazak atkı •jay Mahmut ,Q waa 

3 p arça eı yııı By. :::; ey f 
bir entari cıltet t erzi Hadıye ca- 1 mt1hteı 

parça eşya Hy. h•• ı. ket fÖmlelt entari N ıızıre ılr.i en , h' ıuı 
parça çamaşı r Bn b ı'l ,, al tari bir gömlek ö.~retaıen Kazım ..., 

- -----------·• muhtel f pHç.s ç11aı& ır J • 

Ofta bir vak'a 
Cumartesi günü akşamı 

Of kazasının Kırantamavran 
köyünden Koç oğullarından 
Ali K o ç ayni k ö y d e n 
K ö s e Ö m e r o ğ u 1-
larından Mustafayı evine da
vet ede;ek yata da ya t mak· 
ta iken mavuzer kur~unile 
iki ayağının baldır kısmın 
dan yaralamış ve suçlu ya
kalanarak adli yeye verilmjş tir. 

Ayakkabıcılar 

Cemiyetinin 
yeni idare heyeti 

Geçen gün umumi top
lantısını yapan llyakkabıcı· 
/ar cemiyeti yeni idare hey'. 
etini seçmiştir. idare hey'eti 
reis Ihsan Özsoy. ikinci reis 
illi Yllvuz, Veznedar H11yri 
Uzunismail oğlu. idare rne .. 
Murat Çakmak. aza Şükrü 
Nalbant. liza katip Sabri 
KaytJn dan teşekkül et":iştir. 
Tebrik eder başan/ar di/ı""İ/. 

Tashih 
Geçen stJyımızda birinci 

sahifede f Sürmenede felii · 
ketzedeiere yardım] başhkl! 
yazıda Civra köyü halk•nın 
felaketzedelere na/eten 25'.J 
lira verdiği yan/JşlıY!a 25 
lira gösterilmi,tir. T•shih 
edınz. 

~ ~ . 
yorganc ı 1 parçJ eş ' il I 
3 p ırça eşyıı y gcı ~ " 1 

- Arıcuı l Je 

\ ___ .. K 1 8 A C A 

Y ine bisiklet } 
uzunsck...ık 

J tı 1-Uzun yazdık olmaı:ıı, 

ki kısası daha kolay dık a 
ti çeker: Şu Uzunso;eak ta ' 

k lab • yani en dar ve en a 
lık caddemizden bisiklet g -
. . .. b' t - r1-u kaldıra. zın tısını ır u . 

beb" bı· madık. Bunun ıe 1 • 

. .. d " - -müze ve anla. 
zım gor ugu b' t 
d - ·· bı'r za 1 a ıgımız.a gore -
memurunun ilavei vazife ola

. kad-rak bu işe yetmemesı , . 
d l - - - den bir kı-ro ar ıgı yuıun 

. "nba-tinin de beledıyece mu . 
. ur cdıle--ııran bu ışe mem 

memiş olmasıdır. 

ı · · nu ne· yi ama, bu ı şın so 
ye varacak. .kadın, erkekn 
talebe çoluk çocuk bir 5~ 
insanı~ her an çarpıloı• ' 

. . f sene 
ezilmek tchlikeıı sıt ın k 
ortadan kaldırılamıY•ca 

mıdır ?I . kad· 
Belediyenin zahfıt~ t ı u 

rosu dar olabilir. 8 8 
· 

b' v , 
darlık h erh \lrgi ır b 
ifasını ge i bırakın1r. 1 et• 
aunda bir mizeret ,e~ ~ dırn 
mez, be lki polisten f r \ a . 
iatemek gibi bir yoh:n açı 
ıına veaile tetkil ede~ 1 l 

Yeıııyo 



1n 2 inc.i Unıın Ui 

DOGDUKÇA JI ________ ,_.. __________ ___ 

İki Hikaye 
Fındık Bohçelel'inde koope rotif 

I • 
ile boş boşa yürüyen insan • - Baştarafı 1 de -

miı tı:bo j mda gör<'Tclc ta
nıyanlardan değil de. onu 
silıirkar bir lc.avvetin 6ütün 

Doktor 
Diyorki ..J 

'(urda hizmette Türk 
kadmile yavrusu 

Zeytinlik nümune mek· 
tebinde okuduğumuz sıralar-
dı. Günün birinde (Kerim 
bey) admda genç bir beden 
terbiyesi hocasile karşılaş· 
tık: Çahşkan. disiplin sEver. 
bilgili. temiz giyinir bir öğ
retmen. 

Ben, Hocayı bu meziyet· 
/erile alkışlar. heyecanrm kü· 
çücük ak/imla takdir eder
ken. Onda fıukettiğim {gu
rur) dan da irkilirdim. 

Bu Hoca. bir gün smıf 
arkadaş/ar1mızddn (Zomzom) 
Salih'i bilmem neden ötürü, 
adamakllh dövmüştü. O de 
rece ki. çocuğun ağzrndan. 
burnundan kan getirmişti. 

Bu manzarayı. Muallimler 
odasmm penceresinden mek· 

cazibesi icintie, her an ta
hassürünü çelctijimiı. yem
yeşil Kt.ıradeniz sahillerinin 
koynunda görmüş ve tanı· 

mıı kültürel Juggu1u bir 

arkadaşın lcalımigle işluı
miş o/mas? ürerimi•tle. ille. 
nazarda, büyük bir sempati 
uyand11makt11dır. Kit•p. as
rın ana dofJa/arına temas 
eden mernuları dtJ kuc•k· 
ladığı haltle. yüz on sahife 
adedini aşmayan küçük hir 
hacim işgal etmektedir. Her 
müellifin hu mevzuları bög· 
le küçüle bir hacim içinde 
tesbit fJe talı/il edebilmesi 
oldukça güçtür. Remzi Saka, 
sosyal dafJaları cidlerce ki
tapların içinde şekille#ir
meğe çalışan teorik meozu 
/arı da bu kitabında o/cu. 

günun birinde ke11.Ji i,ade
sinin erişımtdi{!i sebeplerin 
tesiri altında şu vıega hu 
kuuvethı ~ri~;ip k ıl olduğu 
nu görmelc. falihrızliji ile 
lctırşılaşı11or. Bu karşılaşma 
insan oğlunda; emeğini ve 
enerjisini miıda/a 2 dm,.J: 
sı11lcit•hiisini yan•iıyor. Si
ıorta. bu sevki tabiin in 
eseri ve bir müdafaa 1ilcihı 

ol•rak meydana ge lmiş bu 
lun•ıor ..• 

iıtilıst1/tleki ölçüyü anla 
tırke11 : 

tebin bütün heyeti talimi
r.esi görmüş. vah/anmışlardı. 
işte bu sif ada tesadüf en 
çağflldığım muallimler oda· 
smda. Fazil ve muhterem 
hocamız Bay Teyfik'in ·ha
len meydan camii müderri
sidir. - sözlerini, aradan yir· 
mi yıldan fazla b1r zaman 
geçtiği halde bugünkü gibi 
hatırlıyorum. 

grıcularma, komprime halindt 

' 'Ekonomi ilmi, r.erreq 
da.izi israftan kurtarmnJ 
ıayretinin ifadesidir. Fındık 
bahçelerimizin muk?dderotı. 
nı otomatik mu'Oaz•nc na
zariyesine bağlarnoqa mrc
huruz. Bahçelerin teknik/eş 
me hareketi, piqasrı farı ta. 
kip etmeje mecburdur. Ta
lebe göre arzı rekle l'imek 
talebi arttıracak tedbirler 
oe imkanlar üzerinde :ekti. 
fJe kabiligetimiıi toplam,,k 
en isabetli dejil, auni za
manda yeıane yoldur ,, 

O. şöyle diyordu: 
(Erkam maariften bu

lunsaydım. mekteblere be 
kar hoca. çocuk babası ol
mı~an hoca nasb ve tllyin
de çok düsünürdüm. Kerim 
beyin bir çocuğu olmuş 
ols11..-dı. eminim ki. şu yav· 
rucağı bu hale sokmazdı . .) 

* • 
.Maruf maarifci/erimizden 

Bay Burhan Ümit te. Fran
sa'da ziyaret eylediği bir 
lise münasebetile şunları 
anlatmıştı : 

(En genç bir profesörün 
dersinde bulunmak arzusu 
nu gösterince. ft1ubassır'/a 

birlikte smıfa doğru ilerle
dik. Kapıdan girdim. Profe-
sör yüzüme bakarak: "Bu
yursun gelsin .... dedi. ZJYa
retçinin kendim olduğumu 
söyler. söylemez profesör, 
gözlüklerini iki elife yerleş 
tirdikten sonra beni haylice 
süzdü ve:" Demek sizsiniz ..•. 
sözüyle hayretini giz/iyeme · 
mişti, 

Dersi dinleyip te tenef
füse çıktığımız zaman pro-
fesörle daha uzun boylu 
konuştum. //mi bir müba-
hasede teçhil edilmeme ra· 
zr idim fakat. Beni hayret-
le süzmesine razı olamıyor 
dam. Sonradan öğrendim ki 
profesör lise hocası olun
ceye kadar ktrk yıl çalrşmış. 
ilk mektebten başlamış 
tecrübe göre. göre ımtiha 1 

/ardan qeçe. geçe nihayet 
ellisinden sonra liseye ho
ca olabilmiş ... ) 

Bunlar1 gördükten ı-e 
duyduktan sonra bugünün 
her emekli hocasma saygı 
ve sevgi izharından kendi
mi alamıyorum. 

cuına 

üstün gaııcılara mahsas hir 
ustalıkla çerçe•eligırelc ye. 
rehilmiştir. 

Mriellifin f ilt.rindelci paT· 
/aklığı usl•h•ndalci herr11lc
lılc. fit sadeliii fJe if aduitt.
deki incefiii can 1andırmalc 

malc.sodigle kitabının muit· 
telif krsıml•rında barı par
çaları aynen oşoğıga alı 

y11rıız. 

iç piya111tİ• 
müllerindett 

satış ta•
balıstderlc.en 

,•• Temedcüz balasintll' ar
setmiş balıınugoruz. Fıntlılc 
bahçelerini ferdi mülkiyet 
ve /erdi istiltıal ttşfcil eder. 

Vasati istihsal de aşajı 
grıkarı 1.100 - 1.200 kiloyu 
ıeçmez ... 

"Diğer ttJraftan fındık 

hafJzasrndıı istihsalde ttne1J · 
vü prenıibi de ger bulma
mıştır. Bunun tek .,ehebi de 
iklim şartlarının tevlit etti
ği iktisadi neticedir. Yani 
fındık figatlarının, tlij1r 
toprak mahsullıri fiyatları· 
na, lıer türlü şartlar tıltın
da daima tıfevvülc. etme/ete 
olmasıdır. Bu Jemtktir ki: 
Fındık mıntalcasında müı
tahsil münlı<tsır•n fındıja 
iıtinat ediyor. Filhalr.ilca 
mühasıran fıntlıja istiıaat 

eden Girtsıın az mahsul 
yıllarında ıeniı geçim lcri
zine mar11z lcalır. Bunun 
içindir lci nıiistahsilin Jai
mcı bir tarafı elcsilctir. Bil
farz hir çok bahçelerde har
man geri, bir çok müstah
ıilin fırıdılc ambarı, yolu ve 
nakıl 'Oasıtalorı bir haglı 
müstahsilin de ıtıtıı hürige
ti yoktur.,, 

Sigortanın tarifini•: 
·· Yaşamalc fle Jaima 

lcuvHtli lcalmalc. sefJlcitabiisi 

Daniş Eyüboğlu ve 
Osman AkçaY 

kollektif şirketinden 
2473 Numara -ve 22-6-1938tarihli malarulcat lca

uaanun şümulüne giren dtflair ıo• müeısHatın 1919-1940 
ıen11i malırakat fJ t soba ihtiyacını lımi11 malcıadile Tra6-
•on 6ılıdige hiidutları dalıllirıe amil olmalc Ü.ere Eti· 
öaniuı lıöur ııı ıobalann n 11j nı i•/ıı,,Jajamas ild11 l',.,.,,,, 1--2 

''Yeni bir müşteri hul
mada", yeni bir istihld/c 
zevki ve ihtiyacı yaratma
dan, hiç bir bahçeye tele. bir 
fid :n dahi dikilemez. istih
sal için t~k ölçümüz, hu 
rımıımi lcaidıdir. , . 

·· Tıılcilat bahsinde te. 
f ıuüli lcooperatif den bahsr
derlc111 : 

Yakarıda Ja arıettiğimir. 
ti6i m•dern elc.onomigi pri
mitif clconomitlen agıran 
başlıca nolcta ış bölümüdür.,, 

''iş hö"lümünün ille bılgük 
neticesi ihtisaslaşmadır. Adem 
o;la istidad 'Ut lcabiligetinin 
kendisini seokettiji yerde 
•ı i~te herlcesden fazla di
namik bir lcınroet haline 
ıelmtk suretıle cemiyet ha· 
g•tıtula. mümlcrin olan en 
fasla rantiımanltı çalııma 
imlcinlarına fJe ıartiarın• 

vasıl olabilir. Buıünkü me
deniyetin ve modern ekono
minin de Specifit11e karak
teri Milletler arası iş böli
Müdür ... 

•'MilletlCT croııntla i~

tihsal lt.rıv'Od fi• lr.agnak/a. 
rının optifllal t•li/i imkanı
n• da ancak bu s .. ıetl 'Ua
rılmış ol•gor.,, 

Kıtapta11 !Julc.arıga tJldı. 
jımıs ltlalettagin parçalar
dan d• anlaşılacajı fll!çhile 
Rtmr.i ıalc.a lcitabını ıuzel 

v• lcıımttli düşünceleri ve 
ihatalı uslııbigie i,Lemişttr. 

Situnların miiıaodeıizlıği 
kitaptan daha /azla parça 
nalcletmemiH mani oldu. 
Şıı /cadaT lci alınan lcısım. 
lar. ,,.,. icarı•. her rnünev-
t1ırin 6ü11ülc bir ıevlc ve 
iıtifade11• açılan llir okuma 
tır%rıs• ish,,r ıtmııine lf.c/l
tlir, saıur.z .. 

Kıt11bın teılcilat böLiimü 
ili/hassa b z ie, /ındılc. koo· 
peratiflerz,. c rı tesısindc na. 
sara alınmaıı ıcup eden 
de;erü ,,.-ilaletılaı ı ihtıva 
•tmılt.tedir. 

··Fındı/... b"hçeleı inde le.o. 
operatif,, adlı lcitu6igle f İ· 
lcirleTini edebi bir ıf, tie 
~ercfoesi içinde süsleyip ş~· 
lcilltştiTnttlc suretı e ak.st:t
tlrm~;ı maetJf /141c o en /cıg· 
metli arlcatlaıımı~dan geni 
.,,,,,, bılcl11iı. 

.s. /1. 

Bir spor hekimi
nin teftişi 

Bir spor hekimi tef tiıe 
başlamadan F.'Uvel, daha 
sporcunun ahvali sabılcai 
un amisirıi alırken. teftiş ve 
muayene başlamış rl~mektir. 

B rıdan dola.11ı sporca he
kı n odasına girerken, daha 
o man, ttsbit edilecek mii
hi ş y 1er göt.e çorpmoj -r 
ba~ ar. Mesela: Sporcfl içe. 
rir e nasıl giri9or, nasıl ha
reket edı11or; doktora nosrl 
selii.mlıqor Bazı spo•cular 
~ardır ki: Vucut/Jrl için. h c 
bir Şf!IJ yoptırma.~ istemt%· 
ler. D ıha yek nazarda, ve 
ilk hareketlerinden, doktora 

Öğretmen. zelzeleden Cansız bebeğimin sıcak 
feMket qörenlere bizde yar- odada ü~ümesine razı olmaz· 
dım edeceğiz. Para. eşya ken nasıl olurdu açıkta kar
ne 16zımstı getirelim. Ço- far üstünde kalan canlı bir 
cuklartn içten gelen bu ar- bebeğm üşümesine raztlık 

zul11rımn tabil sebepleri. g etirim. ben hunu öyle bir 
hiç şüphe istemezki yürek bebeğe gönderilsin diye ge
lerine sığm1Jyan yurt sergi- tirdim. işte yurt sever müş· 
sinin coşkun/udu ve n•rin fik bir ;ınnenin tJsi! ve necip 
damarlartndaki soy birliği· runJıunun timsali olan bir 
ni• özünü t11şrvım kanm. yavru. daha. 
on/art milli heyecan kaynağ Öteberi getirmek için ev
h111ine sokmasuhr. her sa· /erine kuş gibi giden çkcuk
hadlJ, okulca çocuklara ra· /arın kannca gibi gelişleri 
pıltJn telkin ve asmrn filiyat karşısmda duvduğum heye 
lll tamaml11nmasmda en mü camn tesirile kendimden geç 
hin rolü oynayan tJnalar ti<iim slradaydıki. al öğret. 
saygıya layık Türk kadımnın men yirmi beş kuruşla bir pl1n· 
önunde ver alanlard1r bu tol! bu ses beni karşımdaki· 
okadar öylcdirki canlt bir ne iç gözüyle bakmaya mec-
misa/I: zelzele fela'<etina uğ buretrt. 

karşr, adeta düşman nazari- rayanlara armağan ettiği ÇtJ· gül rengi uçmuş dudak/art 
le bakarlar. Onun için bu maştrı yamk yüreğinin tesfri. vükülerek titriyar gözlerinin 
cihel göz önünde bulundu le titreyen el/erile paket yapup pmarlannda tane/eşen yaş 
rulorak. sporculara karşı çocuğunun kuctJğma yerleş çiğ gibi yutkunarak öğret
onların his etmigt1ceği ~ t. · tiren kadın. dediğim o anne men, ben Erzmcan/ıyım, 
kilde teftiş yapmak ltizım- 1 dir. /.-tasamın önünde giydi am1mla babam oradalar dedi 
dır. Bu husasda doktorun 1 ği okul gömleğini derhal çı · ve gitti 
elinden ıelen htr igiliji karuf) itina ile dürerek paket Felaketin zehirli okuna 
yapması ilctiza eder. yapan bu yavru saygıya ıfiyık göğüs veren bu yavrunun. 

işitme derecesini anlamak o annenin çiğerparesidir. bu hal:le bir başkıuına el 
ıçın, sesi baı.an yii.lcseltmeli Bülbülün sıhir/ei nğamesi uzatmaktaki mana. Türkün 
'Ve hazanda alçaltmak icap k4dar gönül çekici. dil ücü· yurduna ve ulusuna ba4/ılı
eder. Aklı cevualrget, ıpor· konuşuğile elmde tuttuğu pa ı gınd~ki cevherin hakiki ta-
la alaka. mesleki rabıta. muklu kundak sargısınt gös rifinden gayfl Redirki. 
hatta aılevi hususlara dair. terek şoyle diyor: S . Gürfes 
sualler bir spor hekiminin 
hatıra defterınde kayıtlı 
bulunması lazımdır. Çrinlci: 
yalınız kadınlar değıi erlc.elc.-
111 bile muoyen,.ge müteheq
giç bir 'l'az.igette gefü ler. 

Tee.s r s beplerini ara-
yarak 011 '} orc G zigt.t al-
malı, v sp>rcun itırnadı 
nı ka?arı alı ır. Jögle ya
pılmadı f' s uetdı. cı.de edı-
lecelc n tı t. çurukdıır. 
Soyunma torzi lıd:ime çolc 
kıymetlı malumat verir. fgı 
bır sporcunun sah.ıda neku
dar mahırane soyunduaıınu 
hekim bitme ıdit. Sonra so
yunurken, b.r bacııgı üıe · 

rınde nekadar durdu;unu 
da kagt etmek iazımdır. 
Baıı sporcuların soyunması 

hem zagrt munta~am Of! 

ıMm de çok zaman sürer 
Bazıları yakanın diıgmesıni 

açmadan, eıbüı:sını çıkar

maya ujroıır. ııe lcendııini 
tutamaz yere gll11arianır . 

Teftiı yalnız bir ıözden 
geçirmek aeııidır. TeJıı~ ıle 
.'lpoıcuların tipfoıdc tubıt 

etmek nıumkundur: ister lıa
rcketde ouuı•. ıster tevek· 
kujda olsun, ahe,.ge çok c
hemmıgıd t1ermelc ıazımdır. 

Bu nokta en öncte ııLen bır 
nolctadıı. Ba /ıu .. ıutlj l<tif ı 
derecede tc:nevvur e:auuıemı:• 
ıse o zaman spoıcu. bır k.ıç 
adım guıutuıuı. Koşdu.ıuııır. 
sıçıutıtır, yüıumı: nıuhteiı/ 

ayak v'"zıyetlerınde yatırı 

Lır. Parmak. ucları uıertııde, 

a!J' 1< kenarlu.rı uzeflnde, to
puk UZı:f indd, ... ,., 

O zaman pek ıarip lıat· 
[erde karşılanır. 

Vucuduıı hı:m sağı hem dtJ 
ıolıınun nt:.VlU numusı /ı, f 
biT aaman biT degıldır. 

811 farluar muhtelıf ınıı.lll· 

lar arasında oldulc.c..ı mühim
dir. Baıılarında IJ11 /ark 
1011 ~rp .. r. Diiırl1rin<iı 

Çarşı mahallesi Bayanlar komitesi 
tarafından toplama 

- 8aıtarafı bir de - Bıı. Ayft., Zehra 1 p!rça eşya 
parça eu• By. Zühtü 8 parça Paket Pat"lla 2 parça eşya Hatip 
Tahsil memuru 3 paı ça etya .t: .. de Sıilcvman 1 parça eşya ve 
Çaplcıa otlı.ınuD evındeD mabtelif muhtcıif eşva Poıta memuru By. 
puça eıya Furunou /amliı4 ustanın Ceıoal ! lı ra Şevltet 1 ıömlelt 
ovınden 8 p.rça eşya lin. Aaıye Lt10 tıırıh oc111 iıkarpin manto 

n E.aıi(ı l goınlelt K.uap Mu· 1 p rça en11 do. Fatma l puça 
.f er y ş ıak, fı nila Hy. Sami 

CfYA Şemi oteli 5 parça cna ...,5 ~ılruş .Sıı Emine 2 fanila, yeai 
Oultor c~vdet 4 parça •tY• , ı ç ta ılıı bdullııb Gürel 2 tntari 
Dıu.ıwn uda liy. l:bmcıı e.-ıo<lea çıp .u .o, f ııla Kem&I Sut>atı 2 
39 parça eıy• vo :.ı talı.ım erltelt • · üç ( .1 ,_ le t L .,o . .. uı , anı a, ıı.aza · e em;; 
tıloiaeal Şofor Yehmıct l~ parça 3n. Ası ye ı O krı. By. S~lihatlia 
en• tin. Sıtoıyo 3 P•.rçıt Cffd Eatari, don tiy. Abdullah entari 
Muallim Ssblre muhtelif parÇ 1 •n• gömlek 8)' . N&;ırullab bir manto 
By. ÜıtıD&ll evıodea 4 parça eıya bir yun hırka Rıu lbrahiDı iki 
By. Ali evıadeo 6 pıuça ııya yorı:ın Polm l•'ahri · bir ceket bir 
lin. N••ıye 3 parça eşya dy. A'1ıl pil toloo İbratıım Göıtıel muhtelif 
1 parç11 eıyı tsy. tiaaı ı ıvıaden çao.ıaıır ve aaire By. H asao 2 

ı 6 parça eıya By. Aluain evru.dea eatare Bn. Fatma 2 fııoila, ~ en
i 5 parça eıya l:iy. Üı.man evıadea tare çarş f. eotare ıomlek By. 
• 7 parça eıya öy. Nuau'aıo avlıı· M-hmet 1 Örtü bir çarşııf Ba. Ke-

deıı 1'1. parça en• t:Sy. .l(aı.ıaa l:>ire Sıınıhıık, Musa Demirhan 
· d 15 parra eıya L>y. Ka· 2 entere Murathan Z. Atlı l 

OVID OD y A . il le 2 f ·ı 
zımın evıaueo 7 parç11 l!fya öy. yorgu 11 o~u u Hı a, peı· 
Veli'nia eVİlldH dl parıa eıy• kir e~tare ~D Nerk.iz ilci römlek 
Dolttor By. Aodutıuıaır'ıı.t evıadeo 8y. Saıım 'J. elbıae 2 bulu. Ço· 
8 ar a eıya Zıraat tiaaıtaaı .ı.\ılu cuk takımı, faoıla; yıımalc Bn. 

dü~il ~y. /neao fıg-relıo evıaaea ~fakat 1 p &kd ena Bn. NHCIJ~ 
. Zıraat 8aokaaı :ı . entare, gomlek 8y. Halıt evı 
lıJ parça eı~aR t 1. , 

0 
evıa bır pıi(et eşya Un. M.akoule bir 

Mutıaaebc:oıaı aıı eme.ı · z Akaıı paket t'şya Bn. Ane Yıln.n 1 
den 7 parça eıy•. o1nep lira bir pıket eşya Yüzl>aıı Ha.,. . 
1 parça eşya Veliye 1 p•rça e ,y• dı iskarpıa çamaşır Uy. Hakkı 

ise ancolc vücudun ölçüıile 
anlaşılır. Sonra is.'<.eLetın 

lıali tetkilc eddir. ( ılcoLgaı:. 
loTdoz, kıfos) fİbt haLler 
ile, ( U bugn. fltXllagn ) ve 
düz tabanlılc. arGnııır. lıte 
bunlar t1e bunlara mümuııl, 
biitün vücuuun •kıami tef 
tiı ile tesbıt edııır. Ouurı 
ıçin, galnıs 'OÜCut rnuagene
lerile, iktıf a edılmegip. aıa
;ıdalci uzuvlarda tetk.ı/c edi
Lır. 

1 - Baı •e hoyura 
2 - Omuz çeoreıi sadır 

tJe le.otlarla beraber) 
3 · - Kurın 

4 - Uglulc ''"resi ) ba
calt.lar ve agult.Lar. beraber ) 
iıtı bir spor hı/cimi ;,;n 6• 1 
tara.da bir h/tiı la11mdır. ı 

Dolıtor Kcllınt Gaı., 

baddaaıye ve çamaıır s .. oiye ... 
bablılt Aııoelıp yun h .rka Murat 
Y altup ıeia O 10 çor11p 5 bırca 
1 nahım .Sunar eşi ~ denk Mahınut 
AQ'a 1 puet eşra Aşci Mehmet 
2 fani la l uıaato On. H fıa 2 
utanı By R~oep çocuk eıyaaı 
Be. Fıkriyc bir tabalt bir göml .. k 
labisar ıauhasıbi J 1 çift çorap 
1 hırlca, l.sıııla, gömlek eatare 
Elliıper .Neclti çocu" etyaaı 
Ko:>p,rat .f ~ı.ifoltiı: bir bot9• 
etya Lıoıao ışletme ıauhaaeoeoiıi 

pantolon, eohre, "te~. !ı bulu.ı 

üç ıömlek ı:nıanto. 

YekQo kırk alta lira On kurut 

Vutanduş: 

Kurban bayramında ite. 
sectıın kurban derisini •• 
6oğırs 1jırıı tuygare cemi
yel1t•e oerrnegi atautrna; 
bunu gı•prralr.la v-ıtanın 
rnulcıAdd~s laa"a rnu 0ia/aa
sına gcırdıfll •trnfı o/•,ııın. 
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Yaşlı Zeytin, Elma ve "rmut 
Ağaçları Nasıl Aşılanır 

Bahçelerde, tarla veya evlerin etrafmda, ahır ağaçlarımız beyhude yere toprağımızı işgal et
diblerinde şurada burada tek tek veya bir kaç mekte.dir. Halbuki biz az yerden mümkün oldu
dl nesi bi; arada toplu bir halde, vaktile diki- ğu kadar fazla islıfade etmeğe mecburuz, Çünkü 
lerek yetiştirilmiş bir ç?k mey~a ağaçla~ınn~ var. arazimiz geniş değildir. 
dır. Bunlardan herbirinın de bır çok ne"'ılerı mev. Y şlı ağaçlarımıza yeniden aşı yaptırmanın 

tt F kat ne yazık ki bu nevilerin bir çoğu çaresine bakmalıyız. Bunun içın de uzun boylu 
cu ur. a _ . . h l d"" - ı 
makbul d~ğildir. Oyle ki ne ağacı ıyı ma su uşunmeğe üzum yoktur. Ağaçlar yetecek ka-

. de meyvası para eder dar kuvvetli iseler mevsiminde derhal budanıp. 
verır ve ne 

Yaşını başını almış. bil üyüp boy atmış olan aşılanmalıdır. Eğer kuvvetli değillerse ınesele de--
bu ağ :ıçları iyi meyva ve ~ereketl~. ~ahsul ver- ğişir. O zaman bu gibi zaif ağaçların _ilkin, aşıla-

. di e de tutup köklerınden sokup çıkara- nacak dallarının kısa budanmak suretıle gençleş-
mıyor Jolar bu hali alıncıya kadar giden emek tirilmesi lazımdır. Çıkacak kuvvetli filizlerden mü 
mayız. d" B · l · b k l 1 k 'k · zaman az değil ır. unun manasını, ye- nasıp erı ıra ı ma ı ve anca ı l sene geçınce 
v~ geçen . . ~ l 
niden fidan dıkip ağaç yetıştırmege ugraşan ar aşılanmalıdır. 
daha iyi bilirler. Ancak iyi mahsul vermeyen bu ~şıyı vuracak olan adam herhalde usta ve 
,. I 

1 
kendi haline de bırakmamal.yız. becerıklı olmalıdır. Yoksa kaş yaparken göz çı-

•aaç ar · · kt t" · ğ k k "h · · l yeniden ağaç yetıştırme ense ye ışmış a a? arın~ ı tımalı çoktur. Çünkü yaşlı ağaç arın 

1 d · tifade etmek daha hayırlıdır. Y eterkı hangı dalJarıoa ve bunların nerelerine ve ne usul-
ar an ıs d d .h . d l bu a~a lar kurumağa yüz tutmuş erece e ı tı- a aşı yapı mak ve ne kadar kalem vurulmak 
ar ol:asınlar. Kökler ve gövdeler sağlam olmak lazımgeleceğini herkes kestiremez. Acami bir 

y rtile yaşlı weyva ağaçlarını ve hele m~mleke- aşıcı yüzünden ağaç tamamen kuruyabilir. 
~mizde sayısı pek çok olan elma ve zeytın ağaç· Yapılacak iş: Evela ağacın bütün dallarını 
ları~ı ve hatta yabani cevız ve kestanderi aşıla- münasıp yerlerden budamaktır. Münasip yer de
mak ve bunlardan üç s ne gıbı kısa bir zaman mek. aşı vurulacak yer demektir. Bu yer çok 
içinde istifad~ etmek imkanı mt:vcuttur. yüksek ve. pek alçak olmamalı ya'1İ dallar pek 

lın bulunmamalıdır. 

Aşıların kolay tutması için kes'Ien 
dalların daha kalın ve ihtiyar o maması ve 
hemen aşılanması icap eder. Bu sebrpten, 0

1
e 

d ı· 
vakıt aşılanacaklarsa dallar o zaman bu anma. 
dır. Tamamen yana değil, oldukça dikinP hü u 

yen dallara vurulan aşılar çabuk tutar mü e ,_ 
mel filiz \lerir. Çünkü bu gibi daJlar iyi beslenirlt>r. 

Bir dala bir kaç kalem vurulabilir H-ı t 
bu sayede yaraların daha iyi kapandığı da malu 

dur. Ancak kesilen dallar ince ise bir kalem ki 
fidir. 

Aşı kalemleri, mahsulü erken veren neviler· 

den alınmalıdır. 

Budanan dallar üzerinde yan dalları. ancak 
aşı yapılan yerin altında bir kaç tane bırakıl
malıdır. Sebebi de ağacı büsbütün yapraksız bı
rakmamaktır. Fakat dikkat etmeli <.İ bırakılao 
yan dalları kalemden sürecek f ılizleri bastırma
sın. Bu dallar ferdası senelerde birer ikişer ke· 
silip atılacaklardır. 

Ferdası senelerde yapılacak bazı mühim şey
ler vardır ki onları da yarın konuşuruz. 

Kazım BULUTA Y 
yaşlı ağaçları tekrar aşılamak. ad~ti, ~emle-: kısa ve pek uzun bud~nmamalıdır. Aşı vurula

ketimiıde pek tanınmamıştır. Yetışmış bır çok cak olan dallar dört nıhayet beş p.ırmaktan ka-

--~~~------------------------------------·-----

Köy erde görülen bazı mühim 
hastalıklar ve korunma çareleri 

Kızamıklının eşyalarını iyice kaynatmak ya

pacağımız işlerdendir 
Şu halde kısaca bileceğimiz şeyler sirasile 

şunlardır: 
1) Kızamıkhyı ayırdedip köy çocuklarile ve 

kızamık geçirmiyenlerle 'katiyen temas ettirmemek. 
2) Kızamıkhyı ateşi iyice düşünceye kadar 

yatakta dinlendırmek, rüzgarlardan, terlerinin 
rüzgarla kurumasından korumak üşütmemek. 

3) Kızamıklıyı ateşli zamanlarda sulu şeylerle. 
ateş geçtikten sonra da bıldığimiz gibi, iyice bes

lemek. 
4) Kızamık çıkınca köy mektebini ve hüku-

met hekimini haberdar etmek. 

.. 5) H tStclnın gözlerini sabdh akşam ılık çay 
veya papatya suyu ile yıkamak. 

6) Ağızı günde bir kaç defa karbonatlı su 
ile çalkamak. Bir bardak suya b.r kaşık karbonat 
konur ve agız bununla çalkanır. 

Gül Kızamığı veya Kızamıkcık 
Bir de kızamıkcık veya gül kızamığı denen 

bir hastalık vardır ki çocuklarda bu da sık görülür. 
Kızamığa benzer. Kızamıktan daha hafıf ge

çer ve daha kısa silrer, boyuudakı bezleri biraz . . . ,,,,,.,, 
Bunda da yapılacak şey kııamıktakinik aynıdır 

Köy çocuklarının başına bela olan hastalık
lardan biride (kızıl) dır. Her ne kadar büyük ya~
larda da insan (kızıl) a yakalanabilirsede bu has
talık daha ziyade bir çocuk hastalığıdır, 

Kızıl; kızamıktan daha seyrek görülür. Fakat 
kızamıktan daha bulaşıcı, daha tehlikeli ve daha 
kidlirilcüdür. 

(Kızıl) a yakalanmış bir hastanın yazdığı mek
tupla başka bir şehirdeki insana kızılın bvlaştıtı 
görülmüştür. 
Yani kızıl mikrobu bu kadar çabllk ve inatcı 
bir ısrada bulaşabılir. 

Onun için bir köyde kızıl çıktığı zamanlarda 
çok tetıkte bulunmak eerekdir. 

Kızıl da mikropla geçen hastalıklardandır. 
insandan ınsana doğrudan doğruya veya kı

zıl11n1n eşyasıle münasebete geçen ınsanlara dola
yisıle bu,aşır. Bu hastalık ekserıya kızıllı hastala
rın aksınp öksürdügü veya kanuştuğu zamanlar
da ağzından fışkırau inceci.c tükrük damlacıkla· 
rile bulaşır. ı<.eza kızıl döküntüleri ilede kızıl ge
çebuır. Çoklar ve gençler kızıla daha çabuk ya
kalana biıirler. 

Kızıl nasıl bulaşır: 
Ka21l hafıf bir kıriJnlıktan sonra yQksek ateş, 

boğaz yanması ve bademciklerin şişmesile başlar. 
Ateş yükı,ekliği zamanında bulantı ve kusmada 
yapır. Bir müddet sonra vücutta erguvani kır
mızı kadife gibi yer yer sıvama kirmızılıklar baş 
gösterir. Alıo, burun ve dudakların etrafın?.~ 
kırmızılık yoktur. Bu kırmızılıklar kızamık gıoı 
nokta nokta olmayıp geniş parçalar halinde ve 
biraz aeriden kabarıktır. 

Sıcak su dökülnilş bir derinin faz.la kızarma

sı ve biraz şişmesi gibidir. 
Hastalık geçeceği zaman bu kırmızı lekele

rin bulunduğu yerlerde deri pul pul dökülür soyulur. 

Korunmak: 
Evvela kızıllı haslayı iyice ayirdetırek, oda-

sına ve evine kimseyi sokmamak lazimdı . 
Kızıl hdstahğı olan evin kapısına (burad~ 

bulaşık hastc .. lık vardır giriln1esi yas ktır.) Yaz 
1 

sarı kağıd yapıştırmalıdır. 

Derhal jandarma veya nahiye mii !Or'.~.il 
vasitasile hükünıet hekimini haberdar. etıne 1 tır 
Esasen bunlar kanuni bir mecburiy ttir H s ~
ya bakanlar temizliğe ÇO;( d kkat edec kt"r. e,· 
lerini her giriş ve çıkrşta sabun'a iy:ce y,ka a a 

Ruknettin Fethi Olcavtuğ 
(Köyümün Doktoru kitabından ) 

- Dır•m ede(Olc -
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İhbar edenlere mükafat 1 

Belediye Riyasetinden. : 

Umumi hı/zısıhlıa kanununun 245 inci 11e 6el~diye 
.(ıhhi zabıta talimatnamesinin 196 çı maddeleTine te•fi
kan İn•an mevatldı ,aitasile sebze geti1fiTilmesi memnu 
olduğundan insan mevaddı gaitasile se6ze geti#irenleri 
ih6aT edenlere. suçlularından alınacalc paTa cezalannın 
agnen mii.lcd/at olarak 'ileri/muine 6elediıe ıneümeninee 
kilTar fltrilmiıtir. 

Sıhhatı umum(qenin vılc.aqesi için hemıelarileri11 ba hu. 
susta hassasiyet ıöstermeleri mahterena hallca ilô.n ol•11•r. ,_, 

L X! .. 

--------------~~-----·~~~~~~~----·· 
Meydan bo2osı satışa başladı 

Halis şekerdeu tahan helvası yalnız Hay
dar Çetinka} a yayım evinde bulunur. 
İskele caddesi Nümune Helva yayım Evi 
No: 8 Haydar Çetinkaya 

Sinema -·binasının •• uç senelik 
icar artırması 

& ·lediye encümeninden : 
Bıdediy~ye oit sinema binasının üc senelik icarı yr.. 

ni tı11ı•irn oluNan Ş'ITtnamesine göre ( 17) gün müdd,tle 
o,ılı crtın11aja çıkarılmı,tır. Afuhammen bedeli ( 2000) ----------------------------! llr•dır. ihalesi 13-1-910 Cuma gıinü saat 15 J~ icra 

K b d • b "' edilece;inden taliplerin muvakf.·ot dPpozito malc.huzlarile ur an erı ve ag 1 r- birli/ete aynı gün ve saatte enciimene müracaatları ildn 
olanıır. 4-tl 

saklarının satış artırması Pazorlıklammirotvein'Şaa -~iltme~i 
Hava Kurumu Trabzon Şubesinden:! Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon Sürmene yolu Iİzerinde D irona 'Vt' S'lna köp
riilerinde {375) lira (52) lcuruşluk c ü ' t mir t ve inşa. 
ot 2490 sayılı karıu.nun 46 inci moo' in n ( 4 ı fıkrası-

1 - Kurban bagramında Hava Karurn• tarJfınJa11 
e•lerden toplanacak olan Karbun deriltri ile bağırsalc.lar 
aı•ğıdalci şerait dahilinde müzayedeye lconalma1tur. 

2 - Karhan derileri şan/ardır : • 
Koyun deriJi ganlu, gansaı t1e intlc derisi, koyan 

ba;ırsoğı . 

3 - Deriler ve bağırsaklar tvlerden Kurum tara
/ı11dan toplattırılar"k müteahhidin gösteree~ji mahalle 
'Oega adamına teslim edilecelcıir. Nalclige i# müteahhide 
aittir. 

4 - Müteahhit teslim aldığı dtrilerin bedelini 
mrıhalc.lcalc ile.inci günü sebahlegin Kurum vnne.(ine ,,,.1c. 
ba• mulc.ahilintle teslim edecektir. 

5 - Talip olanların beher lcogun Jerisini gıınlu •e 

sın• tevfikan pazarlıkla yoptıTll< ı ~e· , · tekliluin 
11-1-940 tarihine çatan perşeml t ıüı u ıt onbeşe 
lcadar encümene müracaatları. " 3 .. ------------------
Otelciler ve katı v ~ f ;iler 

Cemiyetinden : 
15 -1 - Jıl(} puartesi 

taplantısı Napılnı:ajında1t 
Htltle h•sır bil.lanmaları 

günü saat 13 de umumi lıe9et 
bütiin azamızm gösterilen ıan o• 

1-2 

Harunlar müessesesinden: 

istiklal 
Her iilD sabahları çıkar Politika, Kültür ve san'at gazeteai 

Baımuharrir : NIZAMETIİN NAZiF 

Gazeteci, Muhorrır, Romancı, Mü
tefekkir, Sair, Ressam ve Fotoğrof
cı, tam 121 münevver, elbirliğiyl e 
bir gazete çıkarmoga karar · ver
mişlerdir. 

Bu gazetenin adı : 

"i S Ti K LAL,, dir. 
iSTiKLAL. gazeteciliğin temkin vekar. bilqi Vf! 

zeka ile hulasa ediıebilen manasma uygun kalmak için 
çok titiz davranacaktır. 

Mağaza icc r artf ması 
Vilayet Daimi Encüu niı de ı 

Hususi muhasebenin Mti!. tin tırr. ı sofr.alcdılci Jf No: 
lu mağazanı11 bir Jenelilc icc ; o' " ( 45) lira üzerieden 
21 gün müddetle nrtırmajt;ı ç•(arıltnı,ttr. muvalclcat temi
natı (.J38) ft.u,uıtur. 18 T-Y40 t·Pih;ne çatan perıem/Je 
giiniı saat J5 de flila,,et malcamında toplunacalc olan da
imi encii rnenJe ihalesi qapılacalctır, istclclile,in mava/ckat 
tıminatlarile mulcıi:r tün 'Ot saatte encıi nene müracaatları. 

4-4 

Zayi mühür 
T rabson Ziraııt baakaaıada buluııaa 1529 nolu devdiat hff•hindaki 

•ihilrl•I savi eyledim yeniıini kudıracıtımd8D e1kiıiaia bilkan ol
••tiıtı ilJa olunur. 

gansrız olmalc üzere fit inelc derisinin •elter kilosun• Ort• melctt!p tahsili görmüş hir bayan m~mar t:ran· Zeytinlik mıh•lleai ao 30 
(lc.e/a derisi, boynuzu olanlarda dahil) ee bajrrsalcların ntt1lct•'"· taliplerin müessescmrze müaracaatlan Fatma Çaa.lı:oftu 
~hua~&nikaçhroşasahn afubUudkrini hh~~-1-------------------------------------·-~----~ı~,-0.-n---~ da ayrı ayrı gtJzaralc altını imza edap mühür mamayla E ı • · M • 1 t 
mühürlenrniı bir zar/ içinde 15 llcinci lci11an 9'0 Po- V erıne veya uessesa a 
sart11i ıünü akşamına lcadaT Ht111a KuraM• baılc•nlıjına 

fJUİp ayni zamanda 40 lira teminat akçesi flt!!JG banlca Su Alacaklara 
mektubu veyahut tahvilat fJermelidirler. 3 -3 

D S k 1 b d Belediye Reisliğinden : 
oğan por u U ün en inşaatına devam edilmekte bulunan Trabzon içme suyu tesisatınıa önümüz 

940 yılı idare heyeti intihabı, 14 Kanunusani 940 deki Haziran ayı içınde ikmal edil~ceği umulmaktadtr. inşaat biter bitm~ı k11bulu 
P~z•r. ı~nii öğle~en so.nra. saat 13 de •Jalc.kabıcılar ce· ı müteakiJ? Evler·e· v~ Mües~esata para ile su ve~ilecek ve beher metre miklbtntn fiya· 
mıgıtı hınasındalcı daıresınde gopılacajından 6ilamune tı beledıyece bılahtre tesbıt ve taym edtlecektu. · 
kulupcu arlcodaıların "aleti mu2ggende intihapta hasır 

1 

Her eve veya müesseseye su verilmesi sokaklardan geçen •na ve tali boru 
6ulu11moları rica olurıur. fardan kolıe dö priz istimalı suret ile ve her eve veya müesseseye bir su s•ati konu/-

Ruzname masife mümkün oliJc11ktır. muhtf'I f kuturlardeıki su saatlarile, su saatlarmın vazife~ 

ı _ idare heyeti intihabı sine mütaallik kolye a'ö proız ve teferruatımn ise şimdiden tesbit ve tayini ile yapı
lacak munakasa neticesinde ecnebı memleketlerden tedariki icapetmektedir. bu itibar
la evl!re veyiJ müessesata su almak isteyenlerin //an tarihinden l - 2-:1'0 tarihine 

Berberler Cem ·ıyetı•nden· ktıdar her gün siJat dol<uzdan ifa 12 ye kadar Belediyeve müracaat etmeleri ve evleri 
• ~ nin nerede ve hangi sokakta bulunduğunu te-;bit ettirmeleri ve müracaat s1Tasına 

CemİIJefimizin geni sene idare hegıti seçimi gapılmalc göre bjrer numara alma/an /azim gelmektedir. evlere ve Müesseselere su verilmesi 
üzere ilanen tayin e.Jil~n 7-1-940 içti11101inünde ılcseri- işi miıracaat sırasile yapllac=ığtndan ve ecnebi memleketlere sipariş edtlecek olan su 
get olmadı;ından bütün aza arkadaşların 6u lc•rre yapıla- saat/arife kolye dö priz ve dığtlr teferruatımn ancak müracaat edenlerin miktarına 
calc intihaba iştfralc. etmeleri için [4 -1-940 pazar ıanü göre getirileceğinden şimdi müracaat etmeyenlerin ikinci tertibe kalacak/art cihetle 
alcı•mı saat 19 da C,H partisi salonıındtı ta,lanmaları i/d11 1 ileride bu hususta şikayet etmeğe hak/art olmıyacaktır. 
olunur. 1 Keyfiyet silym halka büyük ehemmiyetle il4n o/Unur. 3-4 . 

/ 

Trabzon Tapu s:ca Mubıfıılfıa
dan: 
Y o B1"anıa Sinean Me .. hoır kGy6•cl• 
\Şarkın demircı o~lu Yuıuf ra,.. 
t-~a turuplıık çimeni fİmılea dere 
ve cenuben armutluya ridea yol) 
ıle mahdut ve 459~ metre mıırab. 
haı bir lıtıt'a çıbhıı: Ye çıyırbk 
Ka•a H mza otlu Molla Aıidem 
hl1"İc""n adın atmalı:: ıaretile O.ımaa 
Baş oğlu Ahıneuin of, lu Mustafa 
tanfındıın Hakkı karar Juretile 
teaçili İ•tenılmeltte olup tııpuca 

müıı~ccel olmadığından ıureti ta. 
11rrutu halllıtında mah.allinde tah
kikat yapılfcaktır. Taa.rrut iddi
asında bu!u•11nlar varu veaa iki 
taaarrufiyelorile birlikte Muhafıalı· 
srımıu Ve lıtetif rünü Olan K. unl 
940 ayının 28 Hİ pıour rünG •a· 
ıt l '.l de yer iade tahkıtat yap~o '" 
memura müracaat etmeleri lllıl 

oluour. 

Yurttaş 
f elôketzedelere 
yardımı ·unutma 

YENöYOL MATBAAS~ 

Türlü 1 işlerini 

En T \ . emız En Ucuz, En Çabuk Bir Surette ihzar Eder 
• 

• 

.... 


