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Felaketzedelere yardım 
Giresun ve Orduya 

42 balya daha 
eşya gönderildi 

Zelzele felôketi 
Her tarafta alaka 

ve yardım 

1000 lira verdi 
P. P · Danigelsen, Başvekıli

miz Refik Sagtlama zelzele /ela 
keti münasebeti/• laı:iget telıraf 
çekerelc. aakara Ziraat Bankas1n. 
daki he•abi çarisindeııı IUOO lira 
aluımasını bilJirmiı de Baıvek
ilimiz muhterem Refik Saydam 
bu g11rJımıada1ı dolagi P. P Ja. 
11i9clıe111 tıtgraf la tııekkür et. 
miflir. 

Ordu Vif ôyetine 
10,000 çuval 
fındık kabuğu 
gönderilecek 

11nkara rı ( lf. A. ) -
Lahordaki islam cemaat.ı 
reisi t11rafındamCümh~rr~~
simiz• zelzele fe/aketı yu· 
zünden teessür ve taziyede 
bulunulmuş ve fe/8ketzetl~
lere yardım olmak ~~re b~~ 
yüz Jngiliz lirası gond•r1~ 
miştir. Rangond• . teş~kku_I 
eden yardım kom_ı~es~ reı
sinden Cümhurreısım/Ze ge· 
/en telgraf ta f elaketzedel~r 
için komiteye iki bin lngı
liz lirasmın t•berru edıl· 
diği bildirilmektedir . . Yun.an 
Başvekili Yunan . mb~l/etıbne 

Ordu vfüiyeti zelzele fe· 
liketzedeleri için 10,000 çu
val fındık kabuğuna ihtiyaç 

V d k A olduğu Ordudan viliyetimi-
a r im ye ~nU 

1 
ze bildirilmiştir. Büyük bir , 

Ankara 12 ( A.11, ) - alika ve hususiyetle kar -
Hareketi 11rz felaketzedeleri şılanan ba talebin hemen 
için dün akşama k•dar kı · yerine getiriJmeai için Koo
zilay umumi merkezi vez- peratifle temaaa geçilmiştir. 
nesine yatmlan iane yekü- Trabzon fındık fabrikalar

1
n

nu 1 milyon _,94 bm 623 da Kooperatifinkinden baş
/Jra 72 kuruştur. ka faaliyet olmadığı için fc-

h 't b ne~rettiğı ır e-r 11 en r . , , . . 

Pren Pol ile Kral Karol liketzedclerin bu ihtiyacını 
arasır~da mülakat aneak Kooperatifin fabrikade Turk mıuetımn yanname _ .. _ 

kaJdı4ı felaket onun-
maruz k /''· ' . 
,.ı h . bir Yunan a umm ue ı' . 
duygusuz kalmayacagına 

. o/duAunu re Yunan 

11nkaru 12 ( 11. il. ) 
Yugoslavya Naibi Romanya 
hududuna on kilometre 
mesafede bulunan oashotza •mrn 11 d" . . 

hüicümetmm ken 1 nesaoı- gitmıştır. Romanya kuall 
na yapması icap eden şeyi ıle mülakatta bulunac1Jgı 
aptıgını buna bın_aen her söylenmektedir. 

Y · de sankı Yunan 1 1- .1 . 
elenJınıa 1 . b. ı ngı terenın para ve 
milletinin başma ge mış " . ,.. 
felaket mevzuu bahs imiş I ılaç yardımı 

.b. rdımda bulunacağın Ankara 1211. 11. ) -
!,1 1 Y~m olduğunu bildır- lngilterenin felaketzedeler 
;:kt~dir. . için aynca yirmi beş bin ln· 

Hint hükümetı felaket· giliz liralrk ilaç ve tip le-
zedeleri için bin çadır te- vazımı göndereceği Lond-
berru etmiştir. radan b!_!.!!irilmektedir. 
iyiye, ·gozele, doğruya 

Soy 
.Sogadı bir ıüı Jıjilclir: Jle

J • ınıanlar ıogadı kullanır ve 
•'"' a· 5 6 herlıaldı Jıullanır. rz - •ene 

l ıouadı kanununa kahııl et-ctn1• ., . 
mc/<ie çolc. igi •ir ış gapmış ol-
duk. Fakat nedenıt bazılanm.ız 

adın• o kadar önem oermi!JO· 
•OV d .. l . 
rıı• : So!Ja "" ısım erımizin .so. 
mına ga hiç yazmıgoruz, 9ahut 
anlıı 11a:ııgor.:z. Halbıılc.i soga. 

~ını lıüuigetimizi bıldirecek bir 
oaııta ıu!Jmaiı de;U migiz ? 

Şu Atalarsözünün ıiizeilt;ine 
j,a/cıtı : gır damar damar, insan 

SO!J IOJI·" 

Artık, ajalık, ~adılik kalktı,· 

101umuzla birııkte aıırlıırca devam 
edecek. sade, jakat şer•f ii SO!Jad
l•rımı~lıı tanınıp ildeceaiz .. 

JJunan içila, ıerek ataları
mııılan dewaldıaımız, ı•telc. 
kendi kogd•iumıız IO!Jtıdiarımı· 
ıın ıtrefıni muhafaza edelim ve 

artırıılı• •• So!Jadlarımı:ıı herhal-
~ de kullanalım; ganlıı gaz.dmaıı . 

na tahammül etrnıgeli-n. 

/4ersi, teşekkür ederim I - - -Yapılan igili;i -lc.iiçük tc 
olıa - k.arfllıkuz •ırakmamak, 
tıııkkür etmek, medeni bir ha· 
rekettir. Hır çok.lıuımı31 11 bu 
ncsakct borc:unıı, "mersi,, , ba· 
•alarımııın da, "mersi, teıeklcür 
ıtiırim 1 ,, ı•kli11de 1•rinc ll•tir. 
;i/cllfi1ti ıöıüjoruz. 

ad 1 
''Mersi,, ıözü; ıerçi çok ga

gıl1ttıştır, fakat bizim a;ıı:ları
mız.a galc.ıımıyor, •oiuk bir tt:sir 
bırıılcıgor. 

Bir dil diğer b!r dilden bir 
çok kelimeler alabilir. Arna hiç 
bir dil selamını veya nezaket 
borcnnıı anlatacalc keUmrgi baı 
ka bir dılden ıılmaz. 

Sadece "tı:şı:lckür ederim., 
ne kadar asildir. "Merıi, teşek. 
kür ederim,, digenler iki katlı 
nezaket aöderegim derken biraz 
aiilünç oıdııklarını Ja clüşunme
tıdirt"r. 

' 1Günagdın., vega "muhaba,, 
gerine " bonjur,, deme;i dı ne 
aklım, ne de uokim kabul ede 
migor ... 

Kundura boy11cılan 
Geçen une kundura bogacı

ları içın hir yer vardı. Bu çok 
lüzumlu jer bu sene kapalıdır. 

Hagdi, gazın agakkabılanmızı 
açıkta ôogatabiligordak. Fakat 
ıimdi 611, hem bogagan, hem bo. 
gataıı için bır azap olugor, BıJ

ıacılar kahvelere de sokulmuyor; 
buna digecek bir ıeg gok, igi. 
Yalnı~ bogacıları, menf eatlarını 

gözeterek, temiz ve •aae bir 
bogacı .,afonuna toplamak Lazım. 

Bcl.Jige reisimiz.elen, bu 
ihtivacı ıözönıl1N almasını rica 
ediıor.s. 

Tunç 

ıından karşılanmak zarureti 
hasıl oldu, 

Muhterem valimiz Osman 
Sabri Adal kooperatif birlik 
unıum rundc, ü Şüa.ı n U1ay
Ja bu hususa dair yapb~ı 
mustacet muhabere netice 

sinde Qrdu felaketzedelerine 
10,00o.;: çuval fındık kabu · 
ğu tcmio edilmiştir. Sevki
ya t başlanmışsa da çuval 
buhranı doJayiıiJo her se
ferde fazla miktarda gön
derilememektedir. Buna bir 
çare olmak üzere geçen se
neler hükümetimiz farafın · 
dan köylülerimize tevzi edil
mek üzere gönderilen mısır
ların çuvalfarını hatırladık. 
Bu çuvallar fındık kabukla
rmın bir eden nakline kafi 
gelecek kadar fazladır. Fa
kat hangi dairede muhafa
za edilmekte olduğunu bile
mıyoruz. -------
Bay G. Malzak 
Bay A. Graulle 

Beş sent!den heri şEhri· 
mizde Fransız Konsolosluğa
nu i/a ilden ve igı · k lbi 
ve güler gıizlütiiğü ile hu 
müddet zarfında kendisini 
ıevdirerelc şıhrimizd• umı · 
dulmaz intıha ııe lıatıral r 
bırakan Bag A. Graulle 
Fransız hülcu,,.etineı ,ağrıl
mış ııe g1rine Bag A. G. 
Malzak tagi11 edilmiştir. 
Muhterem Bay A . G. Mal
ztık Bag A. Graulle den 
eve/ ııııın müddet şehrimi• 
Franıı• Konsoloıiuğumı 
yapmış ııe bütün tanıdıkla
rının kalbinde ebedi bir 
rnuluı66et gaıatmaga mu
'CJaf fak •lm111tur. Dost mem· 
lelcılt•ra ıılari•ize ıılerık 
•azifııı haılıg•n Bag A. G. 
Malı•lı.'• hoıı•l"•iı tlcriı. 

Vilayette 
Jş sa'hipleri tarafrndan 

vilayet makamına verilen 
ve ekseriyetle arzuha/cılar ta
rafrndan yazıları istida/arda 
sadet haricine çıkılarak iş 

sahiplerinin ifadesi hilafrn
da mutalealar serdedi/diği 
görülmekte o I d u ğ u 11dan 
mevzuata temas edilmesi, 
gayeden uzak/aştlmaması 

hususunda icap eden yerle· 
ri vilavetçe emir verilmiş 

a.e iş sahiplerinin dileği ne· 
den ibaretse yalnrz bu ci
hetlerin istida/ara kaydedil
mesi. bır takım iqlak ve 
isnatlarla ifadelerinin tag
yır edilmemesi ve bundan 
sonra yazılacak arzuhal/er-
de bu noktaların göz önün· 
de bulundurulması. istidala
nn bir köşesine arzuhalcı· 
lann kendi imzalanm koy
mfllarL da_bildirilmiştir~ 

Bundan başka nahiye ev 
kazalarda görülecek iş için 
vilatete ve vilayette görüle
cek iş için de bu makamla
ra müracaat edılmeden ma· 
fevk makamlara müracaat
lar vaki olduğu anlaşılma· 
sı üzerine iş sahiplerinin eve· 
la bulundukları yerin ami· 
rine müracaat etmesi cihe· 
ti de vilayet makamrnca a
lakadarlara bildiri/ miştir. 

flynca hükürnet daıre

lerinde muamelatın sür'atle 
d e v a m ı noktasından 

v i 1 ay e t makamrnca 
esaslı tedbirler alınmış ve 
bu hususa ait 6 maddelik 
program bütün dairelere, 
mülhakata ve teşekküllere 
'tamim edilmiştir. --------İngiltere İtalya 

11nkara 12 ( 11. 11.) 
Jngiltere ile ita/ya arasın
da bir ticaret muhaedesi 
imzalanmıştır. 

Rusyada silah altı emri! 
11nkara 12 ( 11. 11. ) -

Royter ajansınrn bildirdiği· 
ne göre /-1.oskovada sokak
larda yaptırılan ilanlarla 
1921 ze 1922 sınıfıarı silah 
altrna çağ1rmaktadır. 

Ayvalıkta zelzele 
11nkara 12 ( 11. 11.) -

Dün gece ve bu sabah 11y
vallkta zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. Manisa Me
nemen YB Bergamada _şid
detli kar yağmaktad1r. /z. 
mirde lzmir için Nadiren 
kaydedilen bir soğuk hüküm 
sürmektedir. 

Şehrimizde bir yardım deposu 

tesis ediliyor 
Zelzelt! fı hiketzedelerintJ po tesis edil' c'-ktir. Bur•:a 

ağuşuna açan hamil}ttli TTah- toplanacak e1yalar mtr e· 
zon halkının değerli ga.,dım. zin emrile hasar görtn m:· 
ları hala deoam etmektedir. talcalara p~rti parti sıo •· 

Bir lcaç gün evel An- dilıcektir. . 
karaya gönderilen 10,000 Millt gardım komit~s~ 
liradan başlca bir taraf ton reis ve azaları . Kızılay reısı 
birilc.rnelcte ola11 paralar da ııe bilhassa Belediye azası 
hafta içinde göndtriltcelcıir. 'Ut C.H.P. merkcı "';;~ 

Vaki tebliğ üzerine 1eh h•getınde11 Emine . K~ ~. 
rimiz Kızılğyı tap/anmış hii- Eeren Kısılag Cemıgtllfl a· 
tün eşyaları Giresun ve Or- sabahtan ta/caralc geç fil 

duga göntlerecelctfr. Alınan lr.itl•T• icatlar meııa~ ~~ 
eıaslı ma!Umata göre 6a ilci ma/ctadırlar. Emin• Earı~tl 
fJi!ô.gd dahi tinde zelzele f e- hegeeanlı alalcasını fit er. : 

A • d b - -k 1 h · metlırını lalcetile puışan olan vatan- en uyu o an ız 
. d · Bayan· daılarımız geniş mikyasta takdırle kaydı erız. . 

gardıma muhtaçtırlar. Eoel· /ardan teşekkül eden /côlmı· 
l . b h /cşam ara lci gün Karadeniz vopo ·u ile te 1rın sa a tan a le 

ikinci defa olarak Güesuna kadar kapa k apu gez
1
ere 

O b. 1 t plama arı; ııe rdaya yirmi birer bal· ın erce eşga o .. 
h ı. "k k k ndi/erıntn ya y atacak ve gi!,•<celc gön- al{;ı aten gere e da • 

derilmiştir. giılcsek bir ııatondaşlılc g 
Zelzele felaketinin geniş gıısu ile dolu bir kalp tdo'şl,. 

'-1 le kın ı ,. bir saha kaplamrş olduğuna dıl{; arına ve gere n• 
biliyoruz. Bu itib lr/a Si- rine seve seve. dolabını, ıa a 

oasta olduğu gibi şehrimiz- dığını açarak bol bol eş:h
de de civar vilagetlerden uzatan 'CJe plra "eren "' 
gelecek eıga lar için bir de . - Arkası 2 de -

Umum Ayakkabıc;ıar Cemiyetinde 
db . led} hale· Şehrimiz umam oyalc/ca. ve korunma te ır . t' 

klc . l r cemıge ı hıcılcır Cemiyetinde cok is- kında a_qa ~.bıcı a . "' 
ti/adeli konfrans /arverilmi reisi ıhsan Ozsog, (de~l kj 

ı. .. l · l k ve bıçme ye başlanmıştır. Cemiyttin KOŞe egı Kesme . t .,. 
idare heyeti tarofından bu mıvzuu üzerind~ cemkıge ~- . 

, d M t Çı:ı ma"• le.on/ ranslara ait bir prog- azasın an ara C . t 
( · · "l 'k) h kkında emıge r11m tes6it edilmiştir. /Ka çıvıc: 1 a 1 ;/curt 

L h ı l d · d · azasından Mustafa Y ..ı r1a at ar nası ogar, og· it /'/ tarih/erue 
mam:ısı çareleri} mefJzaundc; tarafından m~ te;t" Ayak· 
avukat Cemal Karahan/ diş konf rans ruerı .'cet. ~'i111 istı· 

. . lc.obıcılar cemıue ını 
bakımı} hakkında dış hekı· 

1
. l çalışma ha· 

fl . A k l/ •. fade ı ve es :ıs ı lcd' 
mi ayretlın ta o zenır- relc.etlerinden dolıgı ta ır 
li gazların tarif oe olcsamı edıriz. 
korunma çareleri} mef1zuu --------------~ 
üurinde doktor Kaıım Güler ı· b 1 f dık 
/İktisat ve iş mevzuu} üze- stan U 10 
rinde Mıntaka iktisat müdiirü 

Necdet A:ak, /Krızanç oe 
tahr;ili emval Kanana} hak
kında V. oaridJt müdürü 

lfagati Teker, /C ·miget Tlt• 

dir, birlikten ne doğar j mev
zuu Ü•erinde Üçüncü Umu11 i 
Miifıtti,Jık me nL r :c. r:ndan 
Mazhar Gündoğdu. / Bedetı 
terbigesi/ ne dair bed ıı ter 
6igısl öjr1tme11i Hıısegin Atı 
ai Akar, (taggare taanuıla" 

• 
pıyasosı 

10 İk' . kanun lıtaıı· 
ıncı . odık fob 

bul borsasında ıç fı tan 
· ı 39 kuruş 

Giresun fı otan ,., J ku. 
1 O ton ilk yükfoı:ne, -' 

... · ,dinun· 
ruşta n 10 ton ıkı 1 

• • 

J b çu" 
da ve şu'Jatta - O 

' - ~ ıba •• a 1 

kuruştan ıO ton, 'i l 
ııı·· :ı Jle " kuruş tan 10 ton .. 

olmuttur, 



a/ga 2 

Büy" 
karşısı 

c 
a 

(Ye nlyol) 
!12! 

•• nya va-İngiliz Başvekilenin d 
ziyetiJze dair mühim ir lılku 

Ankara: S. B. ç b 1 T k k Dünyanın geçird~qi 1939 em er ayn, Ür iyen in büyü 
yılı siyasi buhr nl om.inde 

harp tehlikesinden uzak ve d ı• · ı · 11 t · 
:~~?e s;:ç~~:;!~ ~~n~ı~: acısın en ve ngı ız mi e inin 
/erde t biatm in("afsız ga b •• •• k t• • d b h tt' 
zabı ile. bir kaçsaniyeiçin,. uyu sempa ısın en a se 1 
de bir çok vilayet ve ka· 

;~!aı~~::;,1; ;~~.toprak yı İngiliz ve Fransız hükumetlerinin felôketzedelerimiz 
insan bütün kuvet ve h kk d • d k J 

iradesine rağmen bu tufan o tn o genış yor ım arar an 
önünde aczin derinliklerine Ankara 10 ( A. A. ) - mayan ttı fakat bir koç gün barigctindegi::. lngiliz vı 
gömülerek hiçliğin sonsuz- Jngiliz BaıfJelcili dün büyüle zarfında zelzele tufan/arife Fransız hükumeti Ti yaptık. 
/uğu içinde kayboluvoı. Ta- bir siyasi nutuk söylımiştir. bütan muharih devletler [arı ilk qardrml yr.niden 
biatın karşı durulmaz afeti Harbi galebe ile neticelen- mecmuunun bir çok hafta- muavenetlrrde hulunmağa 
önünde. insan kuveti hu dirmek için iktidar dahilin- /ılı. muharebeler· neticesinde amade olduklarını Türle. 
dutsuz boşluğa atılan bir 

de bulunan hır ıeyin yapı- ıördiiiü bütün %ararlo.rdan hülcümetıne bildirmişlerdir. 
zerre kadar bile hacim is b 
gaf edemiyor... işte tabillt lacağını, yeni senenin ir Jaha büyüle zararlar görmüş Her iki hükinıet hu muave-
sanki bütün hıddetını yur· s-'ikü.r.et içinde ba~ladığını olan Türkiye digaridir. Hat- "ete ne suretle def1am edil-
dumuzd11 teskin edecekmiş fakat ha 6ükü11etin. fırtı a· ta hugün hile bu dostun mt:k l a % ı m g e l d i ğ ini 

fara takaddam eden sükii- d 'kd gibi Türkün her şeyden ağra ığı zararın. mr arını 6 i r l i k te tl'tkik ctmekte-
muazzez saydığı vatanın netler gibi telıditlt!rle dalız tesb;t etmekten aciz bulunu- dir. 
büyük bir kısmını. binlerce olduğunu ıögledilc.tın sonra goru&. Çünkii her saat yeni /ngiliz Başvekili hundan 
vatanda t:ıyok/unun bir avuç Sovgetlerle Finlandiya ara- tafsılat ile "Cazı·gtt tleg"ic h b le 

s- ::1 l;' r sonra /ngilterenin ar l a· 
toprag·ı ile avutarak. düm- srndaki muhareb~ge fit! rin- mektedir. Binfli Reisicum-

'll l i zanmak için sarf etmekte ol-düz bir hale getirdi. Bu landiyanın mı ti er cem · lı•rıın göle.sele idaresi altın. 
k dug"u gayretlere temaı ~tmiı suretle J939 yılımn son gün uetine müracaatına geçere Ja bütün bu f eltiketzede 

feri bizim için büyük bir Finlandiyalılar emin olabi- l}erlere gardım edilmek için biz;, imparatorluğumasu 
uğursuzluk içinde uzaklaşıp lir/erki bizim Cene'Vretie ne gapmalc. /cahilse lıepıi teşkil eden bütün milletl•ri 
gitti. ittihaz edilmiş olan le.arar g•pılmaktadır. insani hag- cesur ve asil Fransanın N 

Maçkada 
felaketzedelere 

yardım 
Maçka /hızsusf j ıtlzele 

f t:lôketzedelerine gardım ol
ma le iizere Trabıon Kızıltı 
gına 304 lira 96 karuş 
gönderilmiştir. Agrıca m2 · 
/iyede yine hamiyetli hallcın 
'Verdiği emre hazır 5 70 lir• 
fJtırdır. 

Ba agm dokuzunda 107 
lira dolcsttn btş lr.aruı rlalıa 
toplanmıştır. Nalul.i gardını 
gektirıu 983 lira 63 karaşfur. 
Bundnn buşl: kar.a memur. 
/arının yaptığı gardım 142 
lira 78 lcuruıtur. Kaymakam. 
Reşat Yücel cidden bu iıte 
yıpranarak en u~ le köyler• 
kadar koşmuştar. Para 1Jar
dımınrn 2500 liraya çıka

cağı kuvvetle tahmin ~dil
mektedir. 

Bugüne kadar toplanan 
eşya 344 parçadır. Mii.nirtı 

Yücel. N ahide Abdurrahman 
Egibo;la, mastantijin refi
lcas~ Altge. orman memuru 
C<Jhit Turıogın annesi Men
ırıreden müteşekkil bayanlar 
komittsi eıqa toplamak ha
susandalci faaliqetlerine de 
oam etmekteclirler. 

Tabiatm merhametsiz icar~ısında 'Oereeeğimiz cı- retler içi11Je bırakan metin nihayet medeniyeti hi:zim 
bu sert jesti önünde serin vap yalmz bir /orm•liteJın Türle lcög/iisü ba büyük ıalebemizle kaim addeden Qf'da 
kanltltğım ve üstün irade· ibaret ~elmıgacağını ıÖJ- f•laketleri milli hasleti olan bütün dünyanın yardımları-
sini bir daha isbat eden lemictir. Bant/an sonra Tir- ı•bır •e cuarttf• karşıla- na mazhar halunugo"gz. Of /lı ·ı 011• 
Türk milleti bütün dünya· r - ususı / Ull 
nın takdir ve gıpta gözleri- kiye hakkında ~anları ıög- m•lctatlırlar. Falcat tabiidir Böyle kavr1etlerin lıalitt!si kasaba •e lr.öglerinde nlze-
ni çekmektedir. Milletimizin !emiştir. Folcat diiu iir lci bizde onların dost/art karıısında öderinde sahte- le fell.lc.etsctlılerine g•rdım 
en kısa bir zaman içinde memleket 'De diğer alicen•h olan hizler h• milli f eldket Ul:.ler bulun•rı. lcuv"etled f ••ligeti ıöriilecelc. mıuuııra 

bir dost daha oarJrrki e1t•· lc•rıııınJ• kentlilerine yal· galam.lan ve TJerilmiş söze ltırJen biridir. Yardıma 
bu tabii büyük felaketin ·z · · · l · · · J - ·ı ihanetten teıekktil eJenlu getirdiği musibetlerin. insan da derin ıempatı ırımuı aıs ıe11tp•ti erımı•ı uegı mulat•ç ola11ltır hile iyi /c.ö. 
zayiatından başkasını. sür' buradan arzediyoras. Ev,,•l~ aynı zemantla mua'1t.net bo1 gt.re mücadeleye de.vam tü Kızılagtı bir •ıga 011• 

atk ~Mfi e~~he hni,_b_u=ı_5_n_h~~-•~h-a_h_~_d_•~b-a_ı_u_n·~-'-l_h_r_im~~-i~~-•-a_%_a_tm~a-lc~m-e_c_· ~ed_e_b_i_U_~_e_r_d_e_n_ı_~_tı_~_··-~~~melch o~•nı bir hllroha~ 
olmayan bir tek insan bile k d 1 d • ltisıelm•lctedirler. Ka~anın 
bulunabileceği tasavvur FelaA etze e ere yar ım ls'abetli Ko.dohor na/ıigtsl dahilin.-
edilemez. Zengin f. kir. ka· delci kiigler Jı2lkı /e!lilcet. 
dın. erkek genç. ihtiyar bü- - Baştarafı 1 de - lturrt icra memura refikası b•ı r karar ztdelere 1505 lira aermiştir. 
tün milletin. maddi ve mB· tvem halkımızın yüksek IHdimc uıaci Hanın rf/i- Banun 200 lirası galnıı Şi-
nevi varlıklarile, bu afete hamiyetine en ileri işareti lcası. Müveddet eczacı Ha- nek lc.öglüLeri tarafından 
karşı seferber bir halde kı koyan mükemmel bir ölçü· r•11 lcııı - Sahil SıhMge 

1
. I k teberru edilmi~tir. 

yam ettiğini görüyoruz. Bu dar. Bayanlar Komitesintle Jektor• re/ikası "'• kızı. m C U rSU ------
hususta tabiat bile. kendi çalışan oe ıe1a1c.et%tde 1r.ar· müddei amami refikası I Terfi' ler 
s;ne sav11şmak için büyük deşlerimiz için geceli tün- - lr11.11 Ko11ıolosıı refikası. OÇI 1yor 
bir millet seçti. dü%lü uğraşan muhterem Jelctor Osman refikası, Ha- Muhaberatta görültm hir 

Zelzele mtntakası içmde baganlarıntı:ıın adlerını neş- dice T•h6az. Şahin Müşi.ir ,ok imla yanlışlarının örıü-
ve en şiddetli tahribatını rediyoraz ~;la - Neriman merhum ne g•çilmesi 'için muhterem 
yapmış mahallere yakın bu· ,., l maallina Feyzi re~ilcası, oalimiz Osman Sabri Ada· 
lunan bir muhitte, bizim Bayan Vas/iqe ıvem i, 1

1 

gibi tesadüfen uzakta bu· Şazime N!mli. Nesime Sir- Re/ilca De111ircan, Neriman lın çok isabetli işaret/erile 
Junan bir hemş hri. bu yer dar muteber Hamit Dilman. Saffd - Ağır ceza reisi Hallc.eoinde bir imli kursa 
deprentisinin teferruatından Sakı be Akbag, Nevber Mah- re/ilcası. FinJeaıi tümrük açılmıştır. Valimizin !Japtığı 
bahsedecek değıldir. Her mut, Doktor Asım refilctısı miidürü refikası. Melih:ı bir tamim üıerine claireler
Türk gibi. daha isabetli bir - Yaşar Hayrettin Atalcol. mahkeme aıası Hamdi refl- deki daktilolar t1e ar%ulaa/. 
tabirle. şuurunun altında Safige Bekir .)ü/c.üti, Nüz. kaıı. ctlar ba imla kursana de
insan olma vaslfları yaşa· het Nurettin. Şükriye, Halclm Eoılki tün milli gardım vam edeceklerdir. Bu lcurs, 
yan herkes gibi. biz de mil- Cemil refikası Didar. Ha- Komitesi, felaketzede kar- Erkek orta mektebi Turlcç! 
/etimizin bu milli matem diye Göksen. eczaci Hikmet deılerimize gardım için gc-., mullimi degerli arlcadaıım.z 
gününde. yalnız sızlıyan refikası Müzeggen, Mııhsine ni hir lcarar ittihaz etmi#ir. Hakkı Tuncay tarafından 
kalbimizin sesile başbaşayız. il b b J b 1·Jare edı'lmeLt•dtr. Orhan Kaga AA ""a ,·,. Kıur an agramınu:a U-tu-n g, I{. .. 

Tabiattn bu korkunç afeti - ,.,. .,. 
Müeellô., Behicı Süleyman lcurha11 etleri Çocak 1:.ıir

karşısında Türk milletinin 
acılarım paylaşmak ıs iıe.n - Nadiye Sağır oğlu. Pa- gem• Kurumu gemelchane-

lc. · D · R 'flc sı"n Je birikecek oe hu etler dünya devletleri büyük bir ııe oıanag. 1 ıge " ' 
D le C ·ı ıı- t v kavurma gapıldılctan sonra 

kadirşinaslıkla bu acıklı gü o tor emı • murve na-
A M h 11 Gireıarı t1e Onla /elii.ketse-nümüzde hakiki dostlukla- ramaz. 11e e md - meo-

rını izhar etmek maksadile hibe Zıraat Ba11ka11 madi.i- dılerine törıderilecektir. 
maddi ve manevi yardıma rii refikası. Ralıig~ Ziraat Vilayet Malcamıntlan bu 
koştular. Bütün bir insan- Bank mulaasebeciıi re/ile.ası, lıuıusa da ait direktifler 
/ık aleminin Türkiyeye kar- Ner;man iıle.tme mııhaıebe •erilmiı B !edige (il Parti 
şı. dünya müvacehesinde. şefi kızı - Bellcıs doktor teşlcilli.tı ıi rıdiden htııırlılc-
gösterdiği bu alaka necip Ttflfilc rtfilcası. Nıc111ig• /ar• başlamıştır. 
f:JSil ve kahraman büyük lise müdürü refikası. · 111di- Ef.Jellci 'kşa111 Ptırtitle 
milletimize karşı sonsuz bir ha lcugumca Jbrahlm refikası reis vekili A.i Rııa lıılın 
hayranliğın tezahıiründen - Mediha Hamdi Turı•11 riıaııtinde toplanan , Vild · 
başka bir şey d ğildir. Bu S a I i h e //cis, Ham yet idare hıgeti, Parti iıleri 
başm ve çok zalim şuursuz diye Kazım Brılatag. Melci- oe r.tlzelı f ell.ktdzedelerine 
tabiat bile bildiğine kaniiz ye Abdulkadır - Hayriye gapılmalc.ta olan yardım 
ki: hiç bir devirde ne Türk Namık. Ayşe Yarım6ııılc hususları üzermde ıöruımüı 
topradı bulunmayan bir Ktimil. Sıhera Oltula. Mü- ee Partid•rı dı Kııılaga 
dünya ve ne •e Türksüz bir I fide Oltulu lcııı - Zıhra ıiç ıılı lira verilmesi lcarar· 
ınıınllk 6/emi olm y ktlf Haçlcalı /aocı, NlıtHI ••r· le1lı1ıl•ııtır. 

Çoban piyesi 
Hasi/U.tı selzele f elli.lcet

zedc[l'.rine ait olmak üzrı 

Halkcvimızin temsil kolu 
tarafından hazırlıklarına ça
lııılan çoban pıguinin bıı 
ay içinde hailcwuza gösteri
letıe;ı memnuniyetle öirenil
miıtir. 

Konser 
Halk.evimizin Ar komi

tısi,· milii ve mahalli hava
lardan mürekkep bir konser 
pro;ramı hazırlamalctadır. 
Hallcevi ıinemaıında veri/e
cele olan btı lcoıuırin hı:ııill.
tı da /ılalcetse•ılerı tahılı 
•l•11•c11lctır. 

Kanani terli miitlclttle
rini bitiren memleket haıto.
hanesi dalıilige mütehassisi 
Jale.tor Talat 6agerle rontıen 
mütehcuıisi doktor Osman 
Nuri Ertı111i,. sını/lt1rı ilcin
cigc ve maaıltırı getmiıer 

liraJJa. hıutalıane eczcciıi 
şef ilcin sınıfı üçü cüye "' 
maaıı kırk lir11ga. Vakf i
lcebir hükumet cloktora Aıım 
Kara Musta/aojlanan ıı1'•fı 
ıltincige oe maaıı lcırlc lir•
go. çılcnrılmı~tır. •a•ifesi
ne son werilen ôeltdige dot
to111 Cet1tlttin ı•rinc ıiçte bir 
m11oı verilmek saretile hii· 
lcum,t doktora Kazim Güler 
tayin edilmiıtir. 

§ 
n•f ia müdürü gizkıelc naü
hendiı Arif Tanıaı m••ıı 
ıelcıen liraya çık11rıl•11/c .ra

rıtilı ter/ i etmiıtir. 
§ 

eslci Kars Orm1111 mühındiıi 
Rasim Erdeİa1t ot•• lire 
maaıl• Tr116zo11 ıiçiincü ıı
nı/ orman mühentliıliji•• 
namsıt olarak tayin ıdil

mi1tir. 

Aile toplantısı 
Onheı ıande bi1 gt1pıl

maJcta olan HallcıfJİ aile top · 
lantısı ia 11/cı•m Nlfı• 
tıkr4' leıacaitı', 

,.Doktor L. Diyorki 

Sporcıların 
Muayenesi 

Burada veri/ecele malu
matlar, sıhhat vekaleti ntş
riyatından. •por hekimi ad
lı, ve profesör dol<to,. Fri
edr tarafından ga%dmış ıoe 

doktor Ferit Gürsan tara

fından da Türkçeye çevri· 
len kitaptan hüldsa edilmiştir. 

Spor hekiminin muaye
ne iahsi çok mühimdir. 
Acaba hu spor muauenesi 
ıpormegt!aaında nı? !. e/cı ı h•· 
/cimin muayene odasında mı 
yapılmalıdır ?; 

H iç şüphe yolc.dırki mu
ayene ofiasındrı yapılması

nın daha büyük igililcleri 
fJardır. Çıinl<i. ora.da lıır 

şeg mılmkün mertebe yerli 
yerindedir. Her istenilen ıeı 
derhal bulunu,.. Ayni ıa
manda sülciırıet de şartdır. 

Hariçdeki ha'Vanın, hem he

kimi hem desporcuga taei• 
etmemesi de lii.ırmdır. Şana 

şüphe edilme~inlci: Spor 
meydanındaki ayni müşrıh•· 
denin, maagene odaıındtı 

yapılması mü111kü11 Je;ildir 

Ba hususdtı yalınız tnaht•
lif lcoşıı mesafelerinin, lcalp, 
t1e evige sistemi, ne/es •• 
ada.lcıt üzerine, olan tesirle
rini zilcr edelim; 

Mesı/4. ıerelc adı koşu. 

•e ı•rıku kayak koşııların
da, gorıunlulc asari bu lca
•ilJındir. Bunun için neti. 
eder. maagenı odaıınti11 
daha esaslı ve tıp ee hif
zissilıha cepheıinden. daha 
kuvvetli ve kıymet li olur. 
Sporcu lcendısinin hir eşga 

olmayıp esas şahsi. buirın
du;u. g::ılınız zıti sıhhatı

mn, Cle spord'llci uazigeti· 
nin, en ileride olduiunu. ve 
kendisinin yalınız tıbbi cie· 

;il, spor hr:kiminden de. 
tttkılc, muayene, ve istişare 
edildiğini his etmesi lazım
dır. Bunu hilen ve he/cimi 
de' bir spor arlcadaşı ola
rak ıörürse, o zaman mua
yeneyi sevinçle olur ve lcont 
rol içindtt, oraga /coşar. 

Ko11troi mııag~nıleri ıarttır. 
Bu yapılmaz iıe, spor lae-

•lcimlı;i mııagenesi de tam 
sayılmaz. Bilhassa nenvıınu. 
mada bulunan 6ir 'OIİcut 
mııagyen /asılat.ırla de•am
iı bir sureti• kontrol ıdıl

'lteliciir. B• iı cahil bir ıpor• 
ca için de ld%ımdır. Spor 
hekımtiji hal! lıazırd .z. ol. 
dukca ehenamiget kesp et
me;e ba#amıştır. 811. hus•s 
için bir çok gttrlerde, o 
mahallin tanınmıı laıgıti 
sıhltiyelerinı yaptırıl11111/ctctlır. 
Bu sur•tle ıılılai '"' lc.abiliget 
neticeleri, sporcıların elle· 
rind• balynması li~ı• gıle11& 
cüsclanlarına lcayt ıJilmelc· 
tedir. 

Doktor Kazım Giilır 

Yurttaş 
f elô ketzedelere 

yardımı unutma 
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A e 
Cinsi makbul olmad1ğından ötürü verimi pek ce ihmal edilmeyip çözülmelidir. 

düşük olan çeşit çeşit meyva ağaçlarımız mev- Aşılar tutmuşsa bir çok filizler verecektir. 
cuttur. Bunları daha verimli kılmak için rievi Bunlar ağacın kesilen dall rı yerine geçecekler
makbul. değerli ağaçlardan alınacak kalemlerle dir. Hasıl olan bütün filizler büyümeğe bırakı
aşılamak lazımdır. Değil bunları , hatta memle- lırsa datların sayısı çoğalacak , ağaç kafula döne
ketimizde çok miktarda mevcut yetişmiş yabani cektir. Bu sebepten, henüz genç iken filizlerden 

d t k düzgün ve iyi büyüyenleri bırakıp diğerlerin i ya-
ceviz ve kestane ağaçlarını a aşı ama müm-

d b 1 d b h zın ku vetli ucalma ya tabi tutmak ve ertesi se-
kündür. Geçenki yazılarımız a un ar an a s l l l ne, seçi en tiliı.lerden gayrisini kesmek lazımdır. 
etmiş ve bu gibi yaşlı ağaçların nası aşı anacağı- Ağaçları sık ve zaif dallarla doldurmaktan çe
nı anlatmıştık. Tekrar lüzum yoktur. A ncak aşı- kinmeliyiz. 

!andıktan sonra bu ağaçları kendi _haline bırak- Aşıdan türeyen filizler meyva verirse iyi bü-
mamak. terbiye etmek icap eder, kı burad ko- yilyemezler, sebebi, üzerindeki meyvalarla aşa-
nuşmak istediğimiz şeyler de onlardır. ğıya sarkmalarıdır. Buna mani olmak lazımdır. Na-

Evela. ağ çlar a yapıla aşıların tutup tutma- sıl ki genç fidanların çiçek tomurcukları kopa· 
dı~ı muayene edilmel.~dir. Sonr~ , . tutt~~u anlaşı- rılıyorsa bu genç dalların da aynı suretle meyva 
lan aşıların bağları gozden geçırılmelıdır. G erek .. vermeleri önüne geçilmelidir. iyisi bu dalları ilk 
tir ki bağlar aşı yerini sık~as~n, boğmasın. Bu senesi kısa budamaktır. . 
muayeneler aşılandıktan bır, bırbuçuk ay sonra Büyümeğe bırakılan g enç da1ları da kendı 
herhalde yapılmalıdır. Aşı bağları zamanı gelin- haline terk etmek doğru değildir. Bunlardan ha-

\ 

sıl olan filizlerin ucu alınmalı ve yalnız dalın ~7 -

masına yarayacak "olan filizlere dokunmamalı 1 
• 

Bu filiz doğru ve kuvetli büyüyebilmelidir. E~1 1 

büyüyen filizin ince hereğe bağlanmak suretıre 
düzeltilmesi kabildir. Ertesi sene ilk bahar ge ır 
gelmez bu fi liz yandan veya biraz d'lha yukarı 
dan, diğer f ı lizler ise 5 - 6 göz üzerinden budan· 
malıdır. 

Meraklı kimseler bir ağacı başka başka ne 
viden kalemlerle aşılarla r. Öyle ki her dalın ne -
vası başka başka olur. Fakat bu usul meyva~
lıkta makbul ve muteber değildir. Çünkü her ' -
lı başka cinsten aşılanan ağaç nazlı olur, m_u • 
tazam büyümez. Bu gibi ağaçlarda biiyütney~ ~e 
gelişmeyi bir teviye tutmak zordur. Çıftçının 
bununla ince ve uzun uğraşacak v~ktı yoktur. 
Bu iş olsa olsa ancak süse ve keyfe kapılanların 
karı olabilir. 

Kazım BULUTA y -~~~------------------------------~~-----~-----•• • 

ar ve 
ZI 

nma ç 
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ree 
köy ecza sandığından tedarikledikleri süpli

:eli su ile ellerini ç lkalayacaklardır~ 
Hastanın çamaşırı, yatak takımları diğer ça

maşırlarla karıştırıl adan iyice k ynatılmalıdır. 
Kızıllı hasta 30 gün yatakta, 20 gün de oda

da kalacaktır. Yani karantin sı 40 g ündür. Has
ta iyileştikten sonra çamaşır., elbise ve sıkı bir 
hamam temizliği yapmalıdır. 

Kızılın aşı ile tedavisi vardır. Hükumet dok
toruna haber eyledidikt n sonra beklemelidir, 
Doktor gelip aynca icabeden ilaçları ve aşıyı ya-

pacaktır. 

Kara ök ürük 
Bunun öteki adı boğmaca dır. Köy çocuk

ları arasında çabuk bulaşan bir hastalıktır. 

Ateş yükselir. 
Çocuk iyi nefes alamamağa başla. Ve vak

tinde yetişilmezse gırtlakta tıkanıklık yapar şey 
yutamaz olur ve bir müddet sonra da nefes ala· 
mamak yüzünden çocuk evela morarır. bunalır ve 
sonra da ölür. 

Korunmak : 
Yine balkanı aksırık ve öksürük damlacık

larından kendimizi ve çocuğumuzu korumağa 
dikkat etmelldir. 

Böyle şüpheli bir hastayı ayırd etmeği ve 
saniye kaybetmeden hekime haber vermeği 
unutmayınız. 

Zira bu hastalığın kat'i çaresi vardır. 
Vaktinde yetişip kuş palazı se'roıru denilen 

ilaçtan yapılırsa h.1sta yüzde yüz kurtulur Böyle 
şüpheli ~amanlarda acele davranmalıdır. 

Çiçek 

Boğmacaya tutulanlar nöbet nöbet öksürür
ler ve öksürüklerini içeri çekerler. Bu arada ne
fes alamaz gibi olurlar ve yüzleri morarır. 

Dikkatle beslemek ve tedavi etmek lazımdır. Hemşerilerimiz, tanıdıklarımız içinde yüzleri 
Pek baştan savma telakki etmemelıdir. kalbur gibi delik deşik bir çok kimseler görürüz. 

Zira kara üksürük vücudu zayıf düşürür ve Buulara çiçek bozuğu diye bir isim takarız. 
· çocuklarda verem yapar. Evet bu yüzler; masum halka çiçek aşısı 

Onun için kara öksürü çıkınca çocukları bolca yapılmadığı kötü ihmal yıllarından hatıra 
basta ile hiç temas ettirmemeli ağız, boğaz te- kalmış çirlcin birer yadigardır. 
ınizliğine çok dikkat etmelidir. Çiçek, eskiden köylerimizi kasıp kavuran 

tırpanlıyan afetlerden biri idi. 
Kuş palazı Cumhuriyet devrinde sahlık vekaleti bu der-

Köy çocuklarında telef at yapan başlıca has- di kökünden kazıdı. Genç kızlarımızın, delikanlı
talıklardan birinin de kuş palazı olduğunu hep larımızın güzel yüzlerini, o korkunç ve çirkin 
bilirsiniz. kalburlaşmadan ve on binlerce vatan yavrusu-

Bu hastalığı yapan mikroplar dayanıklığı az , nu da tabutlara girmekten kurtardı. 
ve zayıf olan çocukların boğazlarındaki badem- Yurdun her tarafında bolca yapılan aşı yü
ciklere yerleşip üremeğe. çoğalmağa başlarlar. ~dinden artık köylerimizde çok şükür çiçek has
Ve bademcikleri bir mum damla:,ını andıran be- talığır a yakalanan kalmadı. 
yaz bir zarla kaplarlar. Mikropl r burada bir Erzurumun Ağzı açık köyünden birköylü 

yandan üreyip dururken diğer yandan kanada banE.: 
ı hir kuıarlırı - Doktor be)' biz rtık çiçe~i insan yOzUn• 

de eeğil baharda ağaç üstünde görüyoruz. 
Diyerek bu büyük dertten artık tamamen kur-
tulduklarını ne güzel anlatmıştı. . 

Yalnız burada çiçek hakkında bazı mühım 
noktaları ve tecrübelerimi işaret etmeden geç· 
meyeceğim. 

- Çiçek korkunç bir afettir. Binaenaleyh 
her çocuğu vaktuzamanile aşılatmağı ıhmal et
meyiz. Bir çok köylülerimizde pek yanl,ş ve b?· 
zuk bir inanış var. Güya çiçek aşısı çiçeklerın 
açtığı mevsimde yanı baharda yapılırsa tut ırm ş 
diğer zamanlarda tutmazm;ş. Bu çok sakat ço~ 
bozuk ve manasız bir inanıştır. Çiçek aşısıoın çı: 
çeklerin açma mevsimilc hiç bir münasebeti 
yoktur. 

Her mevsimde her zaman yapılabilir ve her 
zaman tutar. Eğer yapılıpta t utm[ dise kabahat, 
mevsimin değilya aşıyı yapanın veya aşıyı çabu· 
cak silmek suretile kendinizindir. 

Bilhassa Karadeniz kkylerinde bu manas z 
inanışa bağlı bek çok köylü gördüm. 

Aşı memurları köyünüze ayağınıza kadar 
muhakkak her ay bir defa uğrar 

Gelecek ay yaptırırım diye zinhar işi salla-

mayın. Sonra çocuğunuzu gaybedersiniz. . 
Büyük işler başaran sihhat vekaletimiz bır 

çok bulaşıcı hastalıklar gibi çiçek üstünde de 

fevkalede uyanık ve tetik davranmakta~ı.r.. ki 
Bir misal olsun diye size söyleyebılırım 

çiçek haberini alan bir doktor yıldırım telgra~~ 
' sihhat müdürlüğüne ve Ankaradaki sağlık v a 

letine vaziyeti t ildirmek zorundadır. 
Küçük, acısız ve tehlikes·z bir ~şı · . 

larmızın ve Köyünüzün neş'e v s a J • • t 
bulandırmak isteme shıl. B na nai h : 

Fu ~nettin Fetl I O cıvtuğ 
(Köyümün Doktoru kitabmdon) 

- Dev•m cdeçek -



..,. ' 
Evlerine veya Müessesata 

Su Alacaklara 
Belediye Reisliğinden : 
inşaatına deram edilmekte bulunan Trabzon içme suyu tesis•tın111 6nlmüz· 

delci Haziran ayı içinde ikmal edileceği umulmaktadır. inşaat biter bitmez kabulu 
müteakip Evlere ve Müessesata para ile su veri/ecele re beher metre mlkabmın fiya· 
tı bel~iyece bi/Ahlre tesbit ve tayın •dilecektir. 

Her eve veya müesseseye su verilmesi •o/taklardan ıeçen ana ve tali boru. 
/ardan lcol1e dö priz istimali suretile ve her eve reya müesses•ye bir su saati konul
maıile mümkün olacaktır. muhtelif kutur/ardaki su saat/arife, su saat/armın razife
sine mütaallik kolye dö proiz ve teferruatımn ise $imdiden tesbit re tayini ile yapı· 
lacak munak11s11 neticesinde ecnebi memleketlerden tedariki icapetmektedir. bu itibar· 
/11 evlere reya müessesata su almak isteyenlerin /Jan tarihinden 1-2-~-'0 tarihine 
kadar her gün saat dokuzdan ifa 12 ye kadar Belediyeye müracaat etmeleri ve evleri-
nin nerede re hangi sokakta bulunduğunu te$bit ettirmeleri ve müracaat sırasına 
göre birer numara almaları /atim gelmektedir. evlere ve Müesseselere su verilmesi 
işi müracaat sırasile yapılac.ığından ve ecnebi memleketlere sipariş edilecek olan su 
saatlarile kolye dö priz ve diğer teferruatının ancak müracaat edenlerin miktarına 
g"re getirilece{}inden şimdi müracaat etmeyenlerin ikinci tertibe kalacakları cihetle 
ileride bu hususta şikayet etmeğe hale/arı olmıyacaktır. 

Keyfiyet sayın halka büyüle eh•.,mir•tle ilan olunur. 4-4 

Gavn menkul sahş arhrması 
No: cinli metılcii . lcıg11tetl M. Te,,.in•tı 

lir• lirtı K. -1 19470 2 tar/11 Çulc•r ftıgır 
29700 lıL 

fa/ılılc lca11m•lclı 750 56 2.5 
1.5280 • 

ı • tarla 
100001 otl•/c •e ç•lılılc • 650 48 75 
45000 • lc•g•lılı 

J 40000 t•rla 2000 1500 fı•tlılı.lılc • ı.5n 

IJOOOO • 
• otl•lc 

2J100 l•rl• • 1000 75 • ., 61000 ol lalı 
962()1 • 

• ••ı•lılc 

j JSOIO ,.,1. 
1210 • IO 1jjf00 ,.1ı1.1c •• .11.1c • 

• 
JOHO lorla 

6 JSOOO • 50 ol lale • 500 J7 • 
6000 ,.,1. • 

7 j(JO f ı•tlılclılı 350 25 'sooo 
,. • 2i 
• otl•lı 

5SOOO larl• • 8.500 /ıntlrklılc • ZO!A 1.53 75 
8 2sooo • 

• otl•lc 
93100 • otl•i• lc•rııılc lug•lılc 

'OOIO • ,.,1. 
1400 , 13001 otla le • 10.5 

• 6"100 • otlai• lc•rııılc lcaı•lılı J 
fi901 • t•rla 11 '!iOOO • et lalı 3!il0 262 50 ..., • 

Vilayet daimi encümeninde~ 
Y•i•rı'• cinı •e milr.tarlerıl• lc.ıgmctleri ı••ılı i•lunon H•s•ıi •ult•se6ııı aıt Çulcar 

,.,., lcö1i11ii11 lcag1ıt11lc.lı mıvlcii•tlılc.i 10 ,.,,. ı•ırı ••11/c•la• ieJ4llcri iç sene 
w •ı miı••i t•lcsitte ö:lenlflılc inr• 1.5 ıü• •itltletlı lftrillcirelleri ıatlı;a ,ılc•rılmıı· 
lır. 2'-1-940 tarihine ,.ta11 Ca1'1• 'i•i ıc•t 1 j t/e •il4get 111•ka111ı1ttl• topl•nac•lc. 
ela11 Daimi e•cimendı ilaelıleri gapıltıcalctır. /ıtılclilerin lc•rııl•rı11'• ıazılı •••alclcat 

1-4 

il 

Otelciler ve kahveciler 
Cemiyetinden : 

15 -1- j.f() pazartııi giinri saat 13 tle umr11nf heyet 
toplanlısı yapıl•cağııula.,. 6ütiin aza.mızın töıtırilen ıan ve 
saatte lıa%ır ha/anmaları 2-2 

Halkevi Reisliğinden: 
8--1-940 Pazarttıi tünü seçim ga,ılması il4.n 

edilen evimiz lıallcdershane/eri ve lcurılar lcomitesinin 
ıeçimi ~lcseriget o/matlığından yapılmamıştır. 

8a tle/11 18 -1-910 Perşembe güni saat 19 tle 
elcserigct olsan olmasın seçim ga-,,ılacalctır. B• lcomiteg• 
lc11yıtlı iütiin azanın o alcıam · Hallcet1inJe hasıT ialan. 
melorı rica ola,.•r . 

·---------------------------------------------
Sıra; öğretmen küriüsü ve 

yazı tahtası 
Lise direktörlüğünde 

Lise için goptırılmasına. liizüm ıö,ülen talebe ııresı 
150 adet 1350 liralılc 101 l;ra 21 lcuruı temi1tatı m11oe/c. 
le.ateli 6 adet 120 lir•lılc 9 lira teminatı muvalclc•teli öğ 
retm•n lcürsiisü oe 3 adet 60 liralılı 4 lir• 50 lcuruılalc temi
natı muoaklcateli gazı tahtası 14 - 1-9-10 t11rilıi11tlen itiba. 
ren i 5 giin müdddle aıılc eluiltmeg• lconmaştur. Şertn•me· 
/u her tün Maarif kaleminde ıörslebilir. Ticaret odo.ıı•· 
dan kayıtlı oldulcları•a tlair vesilca ve mu'Oalclıat temiıatıt 
makbuz fit! ya melctuplarigle ;halı t•rihi olan 29-1-940 
tarihin• müıatlif pazo.rtui günü ıtıat 14 de Hülc4flltt bi11a
sıntl11 Maarif mddürliiii tlaircsiıttlı mü:ııılclcil komi.egon• 
baıvıırmaları J-4 

Köprü tamıratı 
Vilayet daimi encQmeninden: 

Tra6zo11 - Sürm1111 ı•la üzerintle Diron• •e Şana 
lıöprd/erintle ( 375) lir• (52) lc•ra,lıılc ciiz'i t•nıirat ve i11· 
ı••I 2~90 ıayılı lc11n•11un 46 i11ci m•tltlsi•i1t ( A) /ı'lt.rasına 
te•/ilcan pazarlılcltı ihale edilnıelc i•ere 7 ıiin miitltletle 
temtlit ıiil111iıtir. lstelclıri11 18-1-940 tarilai1te çatan 
Perıe111be tinıi saat 1 S ı• lcadar e11cümene Muraca•tloırı. 

istiklal 
Her gln sabahları çıkar Politika, Kültür ve san'at gazetesi 

Baımuharrir : NİZAMETIİN NAZiF 

Gazeteci, Muharr1r, Romancı, Mü
tefekkir, Şair, Ressam ve Fotoğrof
cı, tam 121 münevver, elbirliğiyle 
bir gazete çıkarmağa karar ver
mişlerdir. 

Bu gazetenin adı : 
il a ı A 

IS Ti K LAL,, dir. 
iSTiKLAL. gazeteciliğin temkin. vekar. bi(qi ve 

zeka ile hulasa edilebilen manasına uygun kalmak için 
çole titiz davranacaktır. lıml••tl•rilı meskur ıan •• 11111tl• 111ci1111111 ııuır•c••tl•rı 

;;:===================~~--~----~---

1J 2 lnel le,,..,. IUI 

Uôn 
Tabu ılcil muhafızh~ıııdan: 
Yomraaın Kan kö70odeD 

tarlua çunlcıo~ıu Cem•l hu• 
n tuluı tlm :ılea merkum c .. 
mıl fındıkhQ'ı garben ve ceoo·: 
- .. P'e7111llıhotl• HD1e7la tır• 
Julyle aıhdut iki dOnttm tarlı 
Ye tuka. Ye tiıaalen tarılmı• 
garbeD ubl~I senet fıodıkhl' 
ceal1bon FeyzaUıhoğla HOıeyla 
tulaeiyle mabdat bir dOnüıa 
tarlı H farkan sahibi •~•et tar· 
luı şimılen tuılnam garbea 
JIH tarıkıım ceallben Feyzul· 
laaotl• Hlıe7i11 fındıkhtı Ue 
mahdut fındıklık. •• ıırkaa ta· 
rıkıı• Ye şlmılıo Ye rarlea 
1''e1111Jlaboğla Talip fındıkhta 
cenQbea 9unlcaotlu Ali fındık· 
lıjı ile mıhdat, Uç dönlm fıa· 
dıklık. QUYalçrotl• Temel ver• 
11ıi tarafından tHçili istenilmek· 
tedlr. Taiu.ca kayıtlı oJmadılJ 
anlatılan b1ı1 gayrlme•kuller bık· 
imada Jeriade tahkikat yapılaca. 
tından taaarruf lddiaııafla !tul•· 
naalar •eıalkl taaarrafi7elerl ile 
birlikte muh 'lfıılığımısa ve ketlf 
gllaQ olan Kil. aanl 111•1• Jiral 
Hkiıl 'lCi pazar gllaQ J•rl••e 
taakikat y11pıcak mem11n m11-
racaatları lltı:a olunar. 

flön 
Tabu ıioll mahafııhtıodıa : 
Yomraaıa Zasaaa kOJO•dea 

tarkaa aablbt aeaet fıatlıkhll 
n tarlaaı garben aablbl fıadık· 
lıtı timalea 1ablbi ıemet haaed 
Ye kııme• yol •• cenQiea il· 
hlbl ıeaet fındıkhtı ile ıaabdat; 
bir dOaQm tarla Ye farkaa 1&· 

hlbi ıeoet tarlası garbea ırmak 
şimılea ubibl ııoet tarlaaı l'8 

JOl eealbea tarıkıam Ue mab. 
dut ik.i dO•Q m fındaldık l'e no 
tarafı sabiti •enet ar11iıi bir 
tarafı yol ile maladat baae çı • 
vıaıoğullarıada Ali ve lıemılre
ıl Fatmaııın ceddlndeıı intikal 
ıuretiyle tuarr~f 11ada olap Fat. 
ma hl11ealal 32.> tle Aliye ıat
tı~ıadan bahisle veresesi tarafıo
dıa teıçili iılenllmıktıdir, tab11 • 

ca kaydı olmayan b11 yerlerhık
kıoda tabklkıst yapılacatındao 
tasarruf lddiaauıdı balua1nlar 
Taraı VHıikl t11&rrafi7elerlle bir. 
likte muhafızlığı vı. keşif gDoQ 
olaa i.l. saoi 940 ayıuıa 28 inci 
pnar gUaQ yerinde keşif yapa. 
c k meıaara murııcııatları ilan 
olunur. 

Yurttaş 
Kızıl aya 
Yardımı 
Unutma 

Meydan bozosı satışa başladı 
İskele caddesi Nomune Helva yapım Evi 

Kuru fasulye ahnacak 
Trabzon Askeri Satınalma komisyonuodan : 

1 - Traizo11 ıarnisonu11un ihtiyacını karşıl.ı111alc 
i•ıre •ai•ı•• ıaretigl• •il 6elaer .'ci losu 15 lcııra,tan 

Lokantacılar, T athcılar ve Şeker

ciler Cemiyeti Reisliğinden: 
No: 8 Haydar Çetinkaya 

50 to1t br• /111•lı• 11lı1111calctır. 

Harunlar müessesesinden: 2 - /Ilı, te111i1tot 169 lir11Jır. 

J - T•lipleri11 13-2 Kanun 940 tıinüne lcatl•r 

1~-J-940 Cııma ıünıi alcıamı gapılma•ı mıılcarrer 

umumi toplantıda elcscriget olmatlı;ında" ıe11elik Konır•

mis 16-1-9~0 Cuma ıinü ttaşamı ıaat 21 11 talilr. ~dil. 
miştir Kongre, hazır hıılıırıacalc aza mevc•tligle g•pılaca . 
jından bilumum. azanın teıri/leri° 

Orta 111elctep taltsili 6Önıeriı 61r 601•11 ••m•r .,.,.. 
melc.t•'"· t•li,leri1t lflıi•11eıemiH •ıi•r•c••tl•rı. al•ı S•tı1t Alm• Ko•iıgon•11a mirac•atları. 

-----------------------'--------------------------------------------

VENDVOIL MATl63AAS~ 

Her TLirlii· Tabı işlerini 
Çabuk Bir Surette ihzar Eder En T En En Ucuz, • 

mız 


