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Tayy ce-
miyetinde 

1 f e 
rdı .yek 

O liradı ' Fal8ketzedelere 
yardım 

Felaketzedelere 
yardım komisyonu 

teşkil edildi 
Vi/avetimiz dahilinde 

· ıkı/mış Ordu ve Giresuna 
te rar-yiyecek ve 

giyecek eşya sevkedildi 
dım Komitesi iki qünden 
beri Giresun ve Ordu fe
laketzedelerine lüzumu olan 
eşyalarr piyasadan tedarik 
etmektedir. Orduya JOO 
metre mik'ap tahta ve 50 
sandık çivi mubayaa edile· 
rek gönderilmiştir. Giresu
na da tekrar fasulya. pey
nir. patateş. soğan, çay 
şeker. zeytin. helva gönde
rilmiştir. 

zelzeleden evlerı Y 1 - mış o an ve hasara u_qra 
felaketzedelere evlerini yop· 

· ek t/rmak ve tamir ettırm 
felaketzede m1ntak1~ınt:: 
gelenlere yardımda bu b . 
· ·o an Sa " rnak üzre Vail S'71 d 
llda/'m riyaseti . .a1t;:a: 
v~ Beledı"y e reısı . 

o · Reıs mut Muammer rartı 
Vekili illi Rıza Işıl. Mek· 

E Jan· t upcu Behçet rtan. 
h. Bar 

darma Komutanı Ta " . 
"d" .. /Iflf kal. Nafia mu uru _ 

"duru Kansu, Emniyet mu 
.. kkep Ihsan Güvenden mure 

aynca bir komisyon teşkd 
edilmiştir. Bu ko'11isyon 

top· her gün muntazaman 
/anmakta ve işe bakmakta_!!!. r 

iyiye, güzele. do~ruya 

Radyomuz 
Cümhuriq•timizin nı bıiyük 

nimetforinden birinin J::timesğut'ta 

kuruları radyo ist ısyonu olduğu· 
nu kim inkur edebilir ? Eğer 
radyomuz olmasaydı, Erzincan 
felak,.fini, Bursa • Mastafııkemal 
paşa fn.ciasını rı~ zamnn öğrene. 
ceklik? Telgraf ve tel,. fon hatla· 
rı bozuldu; gazete,qi çıktıktan 

5 - 6 gün s nr:ı ulabiliyora, ! 

Rıdyomuz vao;ıtasıle Kamu
tayda konufan milli ş .. f'imizi 

yanımı,.da ımiş gibi dinliyoruz. 
Yurdun fJe dilnµanın ,.n taze 

Teşrinler de böqlt .• 
Bu defa bir mecmU'l bu J:a-

. . b nun u .. e· rabete ışarel etmış, u f, l 
rine, hocamız ve ustamız op u 

I , b' ankısını 
" ğ11e d~n gıizel ır Y 
okuduk •. 

t !erimiz· 
Bundan başka, 110 er 

den Galip Bingöl, yukard" yat· 
l/ nn>ııı:· dığımız ay adlarının u • 

k . . ,, Kanurııı· 
foğurıu anlatma ıçın ' 

'k b'/ y;ı:· sani,, diqe bir e.;ercı 1 e 

mrş. d ;, 
Muht •rem T. J. nin yaz 1fı 

gibi büiürı oy isımlerinİ dejıs· 
k ık/ıklara 

habe1'erini öğreniyo~uz, insa1t tirmek bir çolc arış 
k . . -d--H ·· l ı · b l asenbuna/üzurrı :zev ının or ugu en guze ses err se •p o ur ue es . ka· 

ve nağmelni dinli11oruz, ~n yeni da yoktur. Yalnır.. teşrın ve l k 

oe sağlam bilgUeri salrlhiyetli • nun aylarından ilkıik, sonl~k· 
fJğız/arda11 dugup anlıgo•uz. Bu b "rincilik, ikincilik fJeg'J erw; ' 
ne nimettir I c:rınilik kayıtlarını kaldırma '!I"' 

B l b
.. ';in ı t şrın 

Rı:ıdr.;omuzda bazı tksikler un arın ırer tJne , "k' • 
. k. ki' d bırar<ıp ı ın 

bu/urıabi/İf• bunlar evPlc• de ııe unun şe ın e . l • ' ·ı . . J . t. /'q;z D ğer 
yazdığımız gibi, giderilemiyecek cı erını eğış ırıne ı . '. l . 

. d b' r rsımbuuıa 
şeglu değildir. rıne e uygun ıre 

Son giinle1de radyomuzun 
paraziti pek artlı. Zil sesleri, 
acaip güriiltü.ler bazan haberi ve 
musikigi anlaşılmaz hale koyu
yor .. Bıı tabii bir şey deRil .. 
Bizi çekemiy11:n bir kara kalblinirı 

bilir. 

Som ağızlrlar 
Oturduğum mahallede h,r 

b. haber çı· 
gü.n yeni v.:ı fena ır l l 

I e ze ze e 
kıyar : Bu akşam Y n 

d sonr(J 
olacakmış . Bayram an 

eseri.. Bu işin, alemin tatlı aşma ı Bız de 
zehir katmakta11& farkı ne ? Sulh dünya ~ıkı~a.Cılk~ı! 9·;.,ırı 10nı.ı· 
içinde gaşıqan memleketimizin harbe gırmı5ız' Jr: 

na gelmiş imifİZ 1 • • 
sesini böyle pis gı1rültiilerle boğ· 

1 
/ı(lngı 

mak istigen emeller bağulsıuı, Bu uğursuz haber er~i/mem? 
Erzincan zelzelesinde evi eller kırılsın ı şom ağızlılar çıkurıyor 1 

k l k t·ı . . k dırı a· 
yı ı ınama sure ı e eşı ve . . . Fakat yaymakta cahıl a 

• .1 k t 1 t" lly ısım/en çocugu ı e ur u an uccar- rın büyük rolıi oluy:ır .. 
dan hemşerimiz Kenan Oğuz- Aq isimle•lmizin hfrkoç ta ı d d' ri ak 

• · · / d w h · Zelzeft'! alacık e lu' zelzeleden sonra Erzın · nesının aggun ° mn ıgını epı· . . k 1·d 1111 

"d k d · B h lflİZ biliriz : Bir kere, senenin \ şam bır kılın bıle _ r cana gı en ar eşı ur an . . . . w b k • bu k"f ı 
• z}u ile beraber evvelki Sa- i[J( ayı SO", ıkıncı, v eya sanı, j;?lna Cl p 1 r 

Qgu · · . . ' kelimesile başlıyor. Sın ayı b·ı· rı•ı (,, 71 l nl 1 ı 111 

hah İzmır vapurıle şehrımızc ı 
1 

. ·ık b' . . rl .1r,ı. · t 
J nun ersın,.; ı • ırıncı ''"il'' A d d ı .ı 

gelmişlerdir, Kenan Oğuz- e ıel kt/imt'lerinden biri/. >. rıı1<. A n, ,,,,:q, J m t fsir 
k E · •f ' /atı 

lu~ ... o~şusu rz.ın~an maa.rı. i te 9~zılıyor. ~rı·""'·. Ja'i• ıınıı~ ~,., lıa~er~ yıl~n,n Y çek'""/'rrı f 
muduru hemşerlmtz Bedrıyı \ il ki111 hazılnrı ılı<, ıı• kısmı b, ,ere biirunmeki . ıı 11 .., r• 
enkaz altından kurtarırken , rinci. bir takımı dıı ı-vv~ı ıle 1 Ve lıer 11ayılau h-:ıbe•e ın 
;ıyağından zararsız bir su· • ya%ıgor. ikincisi Je bögle ü~ ıe· miydim l TunO 
rette yaralanmııtır. l lr.ildc vazılıgor t1•J1a ı~glenıgor • 
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Portakal 
Kışta bahar ifadesile 

bodur Taflan/arı kıskandı· 

ran yeşil süs, 

İç piyasanın tanzimi 
A ı:ırup:ıda har hin baş/r,

dı;ı gindan beri, harp tela· 
lilc•si içinde ve dışmda bu- . 
l•nanlar yepyeni zarurttle· 
riıı yarattıjı ş ı,tforla kar. 
1ılGşmışl11rdır. Harp sahası 

rltşında balıına11 miiletlerl! 
dojra 6a telılilcenin inlc.işo/ 

temaJülleri lcarşısrntla hü
Jc[i171et/er /eolcalide mrıhi
yette tedbirler almtk m•c · 
harigttini lıissetmişluJir. 

Vı iu malcs.tlo. m•htelif 
lfHmlelcatl.rde. Hült umdl•re 
6a lıasaıt11 g~niş srlihigtt 

Ankara : S. B. Çı-kır oğlu 
mellıu% hüttin m en fi tesir/~. 
ri ön 'emek. mak sadrle esaslı 
t11tibir v~ kara rlar almak.ta 
oltiu;unu memr.aniııetle görü· 

Muallimlerin 
toplantısı 
Şehrimi:. muallimf,,,·i Cu 

martesi günü öğled n sonra 
H.ılk . vindc Valimiz Osman 
S abri Adal'ın riuasetinde 
toplana Yak, mektep 'erde di 
siplin. işleri lizerindl! çok 
/agdalı lıasbiltaller 'l•e sa
m imi izah lar yapılmıştır. 

r'Doktor~ 
L_Diy~ki~ 

Bükülrniyecek 
kuvetini artıran 

bir kol 
Bahçelerin göz ve gö· 

nü/ çeken güzelliğine her 
an ışık veren muhteşem avize 

Spor hekimi 
muayene odası 

Yaprağı neş'e. çiçeği te· 
bessüm, meyvası hayat olan 
tatlı iklimlerin genç ve ya· 
kışık/J fidanı. 

Narin dallarında yüzler· 
ce ampulun k::ıvnaştp . oy
naştıoı cümbüşlü ağaç; por
t11kal 8{İG CI. 

Yllz günes;nden kopmuş 
parçalar veva kış ayazrnm 
BuzluquntJ terk edile. edile 
buğulanmış şerbet kutuları 

gibi sarkan mevva.· portakal. 

qoruz.. Bilhassa 11ülcsek kıl/. 

türü ve kıgmet!i tlco'i h a. 
gat tecrübeleri s~qesinde işe 
sür'atle intıbak eden :;a ın 

1icaret Vekilimiz Nız.mi 
Topça oğlunun /ile ri t olci
bi•tlen akseden israrlı ça. 
lışmaltırı. k anan ,,,eozuunu 
ilctisop etrn•k ü::eN• bulur.an 
Hukürnd tedbirlerindeq evci 
Forse fiqat tem ıo vvüc erin~ 
msni olntfll ve h •r dtirlii. 
Spekülatif hareket leri Önli· 
ger,.Jc. memlekett e norm l 
piyasa /igatzn n derıam ı 

teşekkü lünü murıof f alc.igetle 
temin etmiştir. iç piyasamn 
tanzimi mczksadile v ekaletin 
almakta oldaju hazır/ k la· 
rın ik'1l /inde. eşsiz. bir 
ener jı üstünlüğü 1fin h gran 

Muallimler, maa,ife ktJr· 
şı olan yiikıck altilcalarm
dan dolayı v alimize teşek 

kür l't rnişlerdtr. H ı ber al 
dıjım r ı:a göre m aarife oit 
bu top 1antılar muhtelif me'Q· 
zu lar ii zn inde sık sık de 
V 'l m edecekti·. 

Memleketimizdeki spor 
t,şeklC1il/,.rinde ol1J1uını ti! 

menni l'fliğimiz, ha muauene 
odası bir sp Jr helcirni için 
lôzrm olan en m ih m bir 
yerdir. 

:"Jpor h~kimi muav«ne 
odasınd~ bu lunması lazım 
gelen rnafe rgıı l şunlardır 

I - Terazı - qani has.bil 
2 - Statıslcop 
3 - Tansigo"l aleti 

Taşıdık/an milli imam 
ülkü düğümile gönlüne bağ
layan gençlerin, düşünce 
ve elbirliğile işlettikleri bir 
kol var. Bu kol Halkevinin 
temsil koludur. Kola bağlı 
olan gençlerin her bireri 
evin gayesi yolunda sarsıl 
madan. irkilmeden irade 
irade ve azımla yürürken 
yaptık/an ışıkli izler. derin· 
lik ve genişlik istidadmı 
taşımaktadır. Kolun gaye
sini .kavrayış ve ona göre 
harekette ciddiyet ve dü
rüstlüğü şıar edinen bu 
gençlere umudun tam ma · 
nasile bağlanmaktiJ şüphe· 
nin yeri yoktur. Böylece fa . 
aliyettndedevamda kolumuz 
bükül nez derecedeki gücü · 
nü şöyle bulmuştur: Ü; ki
şilik ayn bir talimatla ve 
tam bir salahiyetle rejisör 
heyEti kurmuş ve bu hey~. 
te de komitenin yanı ba· 
şında yer vermiştir. Temsil 
sahasmda ince görüşler ve 
köklü biliş/erile üstünlük 
vasfmı taşımaya layık olan 
elektrik şirketi mühendisi 
Sait Dayıgil. öğretmen Yu
suf Baran, Osman sözen 

içi ısıtan. içi ferahlatan 
nefis kokulu iksir. Portakal, 
portakal. 

Mutedil iklimlerin g6ğ· 

sünde. sıhhi sofrala·m ba 
şmda: Renk renk. koku. 
koku, tat ve lezzet nişanesi 
Portakal meyvası .. 

Sıcak yerlerin, dışı sarı 

yeşil. içi süt beyaz nazik 
meyvası /t1uz. 

Baharın sofralara gülen 
ömürsüz meyvası çilenk ne 
ise portakal da. yurdumu· 
zun çil nimeti bol ve fay · 
dalı meyvasıdır. Onlar gibi
dir. onlardan daha bizimdir. 
Daha üstündür. 

Vitamin modas1nın şen 
ve mütevazı mümessili. 
portakal. bir seyyar satıcı. 

fi. bir mevsimde esnaflığa 
yükselten esrarlı meta .. 
Portakal. 

Portakal yiyelim. çok 
yiyelim. 

Çul na 

Berberler 
Cemiyeti 
Senelik Kongresi 

Berberler Cemiyetinin se
nelik kongresi Pazar günü 
alcşamı Cumhuriyet Halle Pa
rtisi salonunda yapılmıştır 
Kongrede Mıntaka iktisat 
Müf ~ttişi Bay Abdallcadir 
'Ve C.H P Merkez Kaza Re
is 'Ve idare heyeti azaları 
hazır bulunmuşlardır. Kong· 
rede Cemigetin bir senelik 
ça/tşma raporu okunmuş fJe 
yeni idare h11geti intihabi ga
p•lmıstır. Gizli reyle yapı
lan intihapta Ekrem Işıldar, 
Hasan Tahsin, Sabri Akgül 
lsmail güner, Ali Ç2nakçı, 
Osman Kızı/er idare heyeti 
azalılclarına seci/mis 'erdir. 
tebrilc eder mavo//akıgetler 
dileriz. 

Otelciler ve kahveciler 
cemiyeti senelik kongresi 

Oielciler 'Ve kahveciler 
Cl!mİyetı P ızartesi günü ak 
~omı şene ik kongresini qap 
mış ve bu sene ık ç ı/ışma 
rDporu okunarok cemiqetin 
Y?a,idat ve sarfiyatı göıü 

şüldülcten sonra yeni idare 
'1.egeti seçimi IJapılmıştır. 

Reisliğe Osman Karabe 
lciı, azalık/ara da Us'nan 
Uzun, Ahmet Oğuzlu Hü
ıegin S:Jbunca, Salih Aba. 
no% seçilmiştir. Yeni idare 
lııg•tini tebıilc eder, muvaf. 
/a/dget(.,inl di!,;tz. 

ler verilm;ıtir. 
Mem 'eketimiz, üç bü(Jük 

Af1rUpG devlıti arosrnd 
deroanı edt'lt harbin dışındt2 
bulanm:ılcla lura6er bu1tun 
tesirlerinde ilk günlerde 
müteessir olmsrnış değildi'. 
ihraç mallarımızın şi,,,.c/iqe 
lcadar talc;p ıttilcleri istika· 
mıtleri deiiştirmeleri ve 
geni mahreç/ere intiıbak 

etmek gibi haıusiydleritı 
oücııdı getirdiği drniller bi· 
:ıe de ille sarsıntıları gop
mıştır. 

lhr11ç lftallorımızuı meo
sim başuıda ~er;irtliii ba 
istisnai ahoali11 ganıb•1ı11da 
bir de itlıalit tşga fiyatla
rının, mücbir sebeplere is. 
tinat dnukıizin. yıilcseltil

mek srırctitc Umumi h2r6ın 
(harp zı111i11leri) an 11anını 
almıı Sp•lcülô.törlui piga· 

sad• türeci. Bu mııhtelcirler 
harp dolagııile ticaret ge. 
mi/erinin lcısmın lcagbıtti/c. 
ıeri nalcil ıarbeıtisini vı 
Aorupa mımleicetlerindelci 

ıanagiin birinci · de1tcedt 
harp malzemesi /aaligetilt 
iştigal ettilclerinde11 şimdiye 
kadar ihraç ettilcl•ri irnalat 
hacminin lcüçülecejini his-

' seder etmez hemen satışla-
rını lceserelc Sıoklar g•p· 
maya ve piyafadcı peralc 
endeciler elinde mevcut 

lılcla şah. idi hu 1ınduğamuz. 
Tra.bzonun yetiştirmekle if 
tihar ettiji Bmum müdur 
Calıit Kerim zaman/ı lın 
da sa' /ettiği lc.ıgmetLi me
saisini zikre şayan görüqoruz. 

Hülcurnetimiz in s'irtJ.t le 
almakta olduğa kanun m~v 
zau içindeki modern ticaret 
fle iktisat tedbirleri sayesin 
d.•: malın maligetine tesiri 
olmayan h~lc.sız. bir t:.ılcım 
ıebeplert istinat cdeuk. gük 
ulc kazançlar temin etmek 
111.gesilL·, /ıgatların gülcsel 
tilmesi otga mev.cai malla
rın utı111 orz.edilmem"si gi-
bi ih!ilcdra hakan her diirlü 
hareketler ö ıle,Jecelc. ithnlô.t 
ve ihracat tanzim ediltcek 
ve memleketin her tarahnda 
iç piyaıaga arz. ; di ecele 
malların fiyatları tesbit ve 
tışlcıl edilecelc. geniı bir 
kontrol serrui ile meşru 
olmagan kar,anç yolları 
tamamen kap.ıtılocakt r. 

Cumhuriyet Hükumeti
mizin alacağı bu nwi /eo
lcaiade lcararlar, lcanun 
çerçevesi içinde ıekilleştik

ten sonra, harbin içinde 
veya dışınd~ bulunsalc bile 
artık gartta yalnız emniyet 
ve istikrara hü,ünmüı ni
zamlı bir tic.:ıret piyasası 
teessüş temin etmiş 6ulutıa. 

caktır. 

Doğanspor 
Kulubünde 

malları mubagaa ıur1.tiie 
birilctirmiy~ başladılar. Hat
ta bazıları tü11trü;ı lcadar 
gelmiş maliaruu çelcrneden 
bile imtina ettiler. B11 va· 
sigetler Ö.'lündı lıta11bal pi· 
gaıası başta olm J/c üzere 
hm r, Mersin ve dijer baıı 
Vılagetlerimizde ihtıkô.r sı· 
rıtmıga boşladı. isimleri ve 
nisbıtleri matılm bulanan 
bıLhassa ithalat ııgası /i
gotLarında ıörülın bu güle. 
seimıleri ha sütandtı telc•r DoıanspıJT ku ubü, agakka
telc.er ıayacalc dejiliz. Fiyat bıcı/ar Cemiyeti hinasındalci 
aız oe talebin mavıuınesi dairelerınde seRelilc Kongresi 
netıcesınde ttşekküL ıttiji yapılmış ve bir senelik ça-

l 
Lışrnaiar üzer~nde törüş•i..{. 

için, ith ılôt eş!Jası üzerıne dülctın sonra ıntıhaba geçıl-
oturmalc ıuretıte ar• hacmi· miş ve reisliğe llısan Özsog, 
nin ıun'i olarak. d~raltılma-

ilcinci reiılije Fethi ünsal. sı güsıinden /ıyatlar gülc-
ıımıımi koptanlıja Mugtafa 

seldi. Ve bu. suretle umumi Sılcmen, IJ aumi lcô.tiplıge 
harpte lujıni~nen laortıalc Hasan Bı ı Oğıu' muhasip 
yüzlü ihtılc.tirı o·tada dol:Jı- ve Veıned 1 ,.lıja Kamil Bil
mıga ba,Ladı. Fak.at harlJl gin ve az ı joı da Mchrnet 
umu.mide baıı bÔş bir hwfl:l .JaLih Alta:. s~çılmiştir. mu· 
içinde /aalıgete geçen ıhtı· 'Oaf/ulc.ıgtt .er dtl~rı~. 
le.ar bu defa Cumhuıigeıın N p 
dıs;pfıne olmuı nu·.amiıeko· azmi amir 
nomılc. havası ıçtndd lcaraga 
çılcarılan balı~ gıbı gaıaga
mıguca;ı antaııldı. MıJma/i 

Hulc.umetımır.in eıga /ıgat. 

ıa\ının gukseltıl.mesı ve de. 
vutz eden harbin içeride ve 
dııarıd~ do;urduju v ~ ., o 

;araca;ı mıtlıuı ve ıaS1ri 

De;uıi ve nezıh gençlerım_;z. 
den Vitdget Varidat Kon. 
trol memuru B. Naz ni P .ı- , 
mir bulunduğu memu igelte 
lcanunf muddetini ıkma{ 

titı;ınden dolayı maaşl M.ı.
tiye Vclcdletince 35 lirad:uı 
40 lira11a ~ılcarılmııtır. 

Felô tzedeler 
m nfaatine maç 

2 '- 1 ~ 40 Pazar günü 
zelule / eltiketzedeler; men
i aotine S adq mda saat 12 
de /dmon O c ğı - N ecmiati 
ııe 14 de Doğanspor - ld 
rnaıı Gıicü ·birinci takımları 
arasında heyecanlı ilci maç 
Y"Pılacaktır. 

Çoban Piyesi 
Hasılatı zelzele felaket· 

zedelerine tGhsis edilmek 
tizere H .ılkevi Temsil kolu 
tarafından Kurban bayramı 
nın uçuncü gunu ai(ş ., mı 

Yıldı~ sinema binasında 

Çoban piyesi tlmsil edile
cektir. Biletler şimdiden sa
tış~ çıkarılmıştır. 

Locılar 5, ·hususl mev
kiler ! Lira, birinci mevki 
50 ve ôallcon 25 lcuruştar. 

İki hamiyetli 
Tüccara teşek ür 

Ge,irdiğuniz / t ci yer 
sarsıntısından felakete duça1 
olan Ordu 'l1e Gıresundalci 

vatandaşlarımıza yardım 

olmak üzere beheri 2.5 şer 
kiloluk 40 torba reuulc.ı 
iizüm bugün Beledigege ka· 
dar 6elerek teberru eden 
Jıarnigetli tuccarlanmııdan 
Şahin 8.ış oğlu Nıgazi ve 
şeriki Bılafa Milli gardım 
lcomitesi ı.amına begani te. 

ıekkür eglediğimin lütfen 
ga:ıetenize dercini ric.ı ede-
ri111. 

Belediye Reisi 
Muammer Yanmrıgılc 

Ücüncü Umum 
Müfettişlik Memurları 

Ştlırımızde bulunan iiçuncü 
umum mu/dtışlılc Maş svirve 
nemurları J:: .. zuruma iİtmıştlr. 

Zelzeleler 
/I ıkard 1.5 ( fi. A. ) 

Dün akşam linkarada hafif 
llmasrada. Erey/Jde yer 
sarsıntısı hissedilmıştir. Bu· 
gün sabahley111 BdyDurtta 
da üç hafif zelzele duyul· 
muştur. Butün Ege mınta 
kasında da fasılalı ve muh
telıf şı<Jdette zeızeleler ol-
maktcıdır. PdZdr akşamı 

şarkı Karahısarda da hafıt 
zelzele oımuştur. 

Felaketzedelere 
Y ardJm yekunu 
Ankata 1.5 (il. A. ) 

Haıeketı arz felaketzedeleri 
ıçin l.J-1 - 94U günü kı
zı/ay umumi merlf~zıne ya 
tmlan iane yekünu bır mı/ 
yon yediyüzyetmı~ ıki bın 

yediyüz beş fıra alu kuru.;
tur, 

-1 - idra r !o/ıliline m -ıh 
sus o lat VI! lev ız rm 

5 - Ö ç i şeridi 
6 - ( 30) saniye talui 

matlı) K ' onometre 
7 - D :namo'11etre {be

den ku ovetini ölcm ek için 
8 - A nttopomet re 
9 - Maden.ı bedm ö/ç. 

me aleti ve sairr,· 

Spor hekimliği 
muayene kôgıdı 

Spor hekimliii lcabul 
edılince, h ıkıiocolc. sport
men/erin, butün ah uuli, bt!· 
denigeleri 1i k '7!JP tıe tesbit 
etrnek içtfl rnuay•ne /eti.gı
dıda lazımdır, 

Avrupada bir çolc spor 
teselclcüliırt olduju. ıçin bu 
usa/ oraltırdtı tRhı:mmül et
mıştir. 8a teıeklcüUetin hi!r 
birısi ayrı o.grı tecrübelu 
gaparalc dürtü dürıü lc.ô. 
gıtlar m~gJaraa geldi. B• 
teneovu ok.adar çoj.ıldı lci 
iı lcarma karışık oldu 

J" ıhoget iJcı nevi muage. 
ne luigıdi ihrarında ka,ar 
kriınd.ı. Bunlarda : 

K aÇ1ilc. mu r:ıgene vara kası 
fJe büyüle maagene veralc.ası 
dır. F ukat k.ü çülc. tJe basit 
olan muayene lcdtıdı da 
bu ışe kô./i Relmedi ve en 
dunnnda A manlar şöyle bir 
ktigrt kabul etliler. 

1 - Kısmı azami mot
ôu olarak, he/cimin gazı 
yazmak işıni lcolaglaştırmalc 

2 - Muayene seyrine 
sabit b;r go l fil! bir hedef 
vermek 

3 - Kadınlara ıerelcen 
müsamahagi ıöstermelc 

4 - Gerek ahvali sabi
lca ve gerek /Jedetı ölçüle
ıinde 'V! buluntu/arında, 

sporca mühim kısımlara 
kıgmf.t vermelı. 

.5 - Muagene blllantusu 
ve istışaregi unutmamak. 

6 - Bu f urılun11.n en mü. 
hım kısmı olarak, kalp 
muayenesini, v:ıııgget 'De 

lıudutlariyle hırlikte, V3zıh 
olarak tesbıt etmek, 

7 - Hali lazır hegnel 
milel spor tıp !erini idlıal 
.!tmelc 

8 - Mühim lai, ilir ba
luntügü ihmal etmemtlc 

9 - Tek sahı/e iıtimal 
edilece;ine göre, /cifi mik
tarda kontrol mrıagenesini 

nazarı itıbare almr:&lc ıibi,·, 

Şurasıda rnalır:ılclcalı dır. 
ki bir muagen• 11arnlcaıı, 
bütün zamanlar i'in, kalla, 
nılmoğ.ı k,ıbiligetli dejildir,. 
Beşerin h ıgati İcıymetile 
<ılô.lcadar oldu;undan, en 
mii.telcdınil ve tlllıaovül ;,,.. 

k.4nlıırını diiıütımtJk ''~ımdır, 

( Hdlkevi sineması teknik 
amiri) bu heyeti teşkil et
mişlerdir. Ha/kevinin 1aye
sini hizmetle duymak eme· 
/ini güden bu arkadaşların 
aramıza bu vazifeyle gir· 
meleri. kolumuz hesabına 
ögünçle anılmaya değer ta
şıyan bir oluştur. 

Bundan böyle ayda bir 
vermekte olduğumuz piyes· 
feri onbeş günde bir verme· 
ye muvaffak olabileceğiz. 
Yeni teşekküleden reji he-
yetinin ilk toplantısında 
vazife almak muracaafile 
kendi evine kendi ayağile 
gelınekte teA/ f gözetmeyen 
değ!!rli öğretmenlerimizden 
Dumlupınar Başöğretmeni 
Orhan Kaya ve aynı okul 
öğretmeni il 'ini Oünalı ör
nek vermeyi kol adına va· 
zife bilmm. 

Salih Oürses 

Spor hekimliği 
el kütüphanesi 

Ba mühim işte Avrupa• 
lılarca itli/akla lc"'bul edi/. 
mtştir. v~ l·u rıun Ü terine 
(VORINGEN) - he/cim 
beden terhigt:jinden rae bil
melidir ? Adli kitabını yas. 
mıştır. H ç ş5plıe golclci: Ba 
lcütıiphane, bi/u,.,,u;n spo1 
hu.,usatında bilinmesi ldzı111 
gelen malümrıtı ilıtiv11 et
mez.. l-latta sırf . .:por he
kim 'iği. mesailinide, ekse· 
riga le.itap lcarıştırmalc sa 
rdile ikmal edilir. Burıd•11 
maksat, ani fle mühim oe 
tereddüt hasıl olduğa .ıama11 
bu müıkilatı derhal ltal et
mek içindir, 

Bu kütüphanede hulu11a • 
calc eserler ıunlardır : 

1 - Ünzer lt.örper 
2 - Klayne spo,tlcinde 
3 - Spor fizyolojisi 
4 - Körpırent viclclanı 
5 ·- lııen 
Bu kitaplar mallalca hi1 

spor he/cimi el lcütüphanc· 
sinde balanmaıı la11mtlır. 

DQ/ctqr Kdıım Giiltr 
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Ağaçları B· damanın Faydası 
Memlektimizde meyva ağaçları kendi başı

na bırakılmışlardır, öyle büyürler, boylu olurlar. 
b. b d ı kur'· ır u amaya tabi tutarak serbest ve fakat mun- da )arı ve diğer kısımları arasmda muvazene 
tazam şekilli olarak yetiştirmek tir. mak ancak budama ile temin edilebilir. Bütil:ı 

Halbuki meyvacılığı ilerleıniş olan m~mle
ketlerde ağaçlar kendi haline bırakılmaz!ar. Genç 
yaşta budamaya tabi tutulurlar. Bu suretle dal
lara ve dolayısile ağaçlara zorla bir şekil verdi
rilir. 

Budamanın büyük hizmeti vardır. Yüksek bunlar budamanın faydalarını gösterir. 
veya orta boylu ağaçlar için budamaya yalnız Muntazam şekilli ağaçlar her sene muntaza
ilk senelerde } ani henüz genç yaşta iken ihtiyaç · man kışlık budamaya tabidirler. Kışlık budama· 
vardır. AS?-açrar yaşlandıkca budama yerine 'ara- nın nelerden ibaret olduğunu sonra konuşuruz. 
lama, ayıklama,, yapılır, ki bu da lüzum hasıl ol- Ancak burada şuna işaret etmek istiyoruz: 

Bu ağaçlar ya evlerin _ dıvarlarmda veya 
bahçelerde gerili teller üzermde ve yahut bah
çelerde serbest fakat muntazanı şekilde yetişti
rilir. Bu ağaçların verdiği meyva yüksek ve orta 
boylu ağaçlardan hem daha iri ve hem de ol 

dukca yani üç dört yılda bir sık ve kuru dalların Budama yapraklar döküldükten sonra ya· 
kesilip seyrelhlmesi demektir. pılmahdır. Acele etmek veya ilk bahcra kadar 

gundur. 

Halbuki s rbest ve muntazam şekilli ağaçlar işi uzatıp pek geç kalmak doğru değildir. Ağaç· 
ıçıo budamanın ehen-rniyeti daha çoktur ve ona Jarın üzerinde henüz yaprak varken veye. dallar 
her yıl lüzum vardır. fılizlenmeğe başladığı zaman veya dal.a sonra 

Budama n.ı untazam ve makul bir şekilde ya- yapılan budamalar zararlıd ı r. 
Dalları dıvarlara veya tellere gererek mey-

va ağacı yetiştirmek usulü henüz bizi~ memle
ketimize yaraşmaz. Çünkü bu usul epı masrafa 
v f zlaca bilgiye ihtiyaç gösterir. Buna karşı 
a~n:n mahsul gerçe lezzetli, iri ve iyi olur, ama 
yapılan masrafı koruyacak kadar bahalı satıla-

~ılırsa ağaç!ar her sene muntazaman meyva ve- Budama ile açılan yaralar mümku 1 olduğu 
rır. Fakat hıç budrnmayan, kendi haline büyüyen kadar küçük olmalıdır. Yaraların yüzü pürüzlü 
akaçlar is~_ancak bir sene çok, ertesi sene az değil, bilakis rendelenmiş gibi düz ve su tutma· 
meyva verır ler. l sın için meyilli bulunmalıdır. Kullanıları alet ga· 
. . Budama sayesinde <'ğaçJar ın meyva verimi vet keskin olmalıdır. 
ıntızama girer. Alman meyva iri ve lezetli olur. · 
Çünkü lü1.umsu1, beyh~deye ağacı yoran kısımlar 
budnnıa ile ortadan kd~mış olacaklarından ku

Budamalar daima göz üzerinden yapılır. An· 
cak gözün üzerinde tırnak, parça bırakmak doğ· 
ru değildir. l.Jz :ıma dalları müstesnadır. 

1 Bu Usulde meyva yetiştirmek ancak zen-maz ar. 
gin memleketlere hastır. 

Bize düşen, ağaçları yüksek veya orta boy
lu ağaç halinde veya daha iyis;, her sene insaflı 

vet meyvaya gider. 
Ağaçlara muntazam şekil vermek ve ağacın Kazım BULUTA Y 

Köylerde görlilen · bazı mUhim 
hastalı lar ve korunma çareleri 

Çiçek mevsimini beklemeden çocuklarınızı lü için hiç de faydadan uzak değildir. 
vakit ve zamanında muhakkak aşılatmaJısmız. Vakıa umnmiyetle; 

Aşı mewuru köyünüze muntazam uğramı· Isıran, tırmalıyan, ga1al: yan ve yalayan hay-
yorsa vaziyet derhal hüku.m et. hekim!.ne bildiriniz. Vanlar köpek, kedi, kurt, domvz, at, öküz, eşek 

Bir defa aşı olmakla ış bıtmez. Uç dört sene- gıbi insanlara kuduz bul :ıştırabilir'er. Fakat ek-
de bir aşıları tazelemek lazımdır. seriyetle ve holca görülen köpeklerin ısırmasile 

Kabakulak olar Diğerleri çok az görülür. 
Kuduz mikropları köpeğin veya diğer kuduz 

Bu hastalığın ne biçim oldnğunu bilenleriniz 
Ak hayvanlarm salyalarrnda bulunur. 

elbet vardır. sırık, öksürük veya konuşurken 
d Böyle bir hayvan insanı ısırdı mı veya t·rmn-

saçılan püskürtme amlacıklarla insandan insana tadı mı diş veya tırnaklarile açtıkları yaralara 
veya hasta insanın eşyasile sağlam bir insana mjkrop dotu salyalarını bırakı. lar. 
geçtiği için hattahk zuhurunda iJk yapacağımız 30.40 ~ün içinde kuduz hayvan tarafından 
iş hastayı a.yırdetme.ktir. 

ısırılan insan da kudurur. Kuduz mikropları sinir Karantınası: yanı ayırdetme müddeti 20 gün. b 
!erimize ve eynimize vurur . 

. dor. Bu hastalığa bir defa yakalananlar bir daha Mıkroplar beyine sinire vurl nca hastalar ken· 
yakalanmazlar. dilerini bilemez bir hale gelirler, önün.: gelene 

Çok bulaşıcı birhastalıktır. 
saldırmak, ısırmak isterler. 

HükOmet hekimini haberd: r etmeği unutma- 1'.uduz olan bir kimse yutkunamaz olnr. Ken-
malıdır. 

Hasta ile yakın temas edenler boğaz ve bu- di tükürüğünü bile yutamaz. 
runlarını iyi temizlemeli. Oksıjenli su ile garga- Nihayet bir miiddet sonra da ölür. 

1 d Kuduza yakalanan aşağı yukarı ölüme mah-rayı unutmama ı ır. Kabakulak de\Jip geçmemeli. 
1 k 

1 küm bir insan demektir. Bu hasta ı bazen adamı veya çocuğn hadım bı-
rakarak xilrriyetine mani olabilir. Onun için : 

Bu nn için bunda da dikkatli ve tetik dav- Şüpheli bir köpek tarafından ısırılır ısırılmaz 
J d her ihtiyata rağmen kasabaya kadar inip kuduz ranın• ı ır. 

aşısı olmayı unutmamalısınız. 
Kuduz Zira işi bircız savsaklamamız belki de bizim 
Söz meşhurdur. hayatımıza mal oluverir. Hele ısırılan yer baf, 

. - Köy köpeksiz olma7. - yüz, boyun, omuz başı gibi beynimize yakın yer-
Köylerimizde köpek çok boldur. IPr ise hiç vakit geçirmeden derhal aşılanmalıyız. 
Kudaz denen illette daha ziyade köpekler Zıra bu hallerde insan 15 .. 20 gün içinde ku-

tarafından ısırılmalc suretile insanlara bulaştığına durabilir. Öyle pek 30 40 gün gibi bir aralık bile 
aör• bu haıtalık hakkında bilg-i edinmek bir köy· vermez. 

Kuduz köpek halinden belli olur: 
İlk zamanlarda yattığı yerden kalkmak iste· 

mez. Gevsek te nbel ve isteksiz bir kılık alır. 9ö1• 

lerinde ve bakışlarında bir başkalık vardır Ağ
zından saly.alar akar bir salaklık hali görülür· 
Havladığ; zaman sesi kısık ve boğuktur. 

İşte böyle, veya bu hallere benzer biçimde 
olan bir köpek, veya diğer şüpheli bir ·hayvan 
insanı ısırsa derhal dedbir almalıdır. 

'l' apı'acak ilk iş : 

)sıran köpeği veya hayvanı yakalayıp kuduz 
hastahlne~ine veya kasaba ycksa viJayet bay
tarına teslim etmektir. Onlar 10-12 gün kadar 
köpeği göz hapsinde bulu- dururlar. BJ günler 
zarfmda hastalık işareti meydana vurursa köpe· 
ğin kuduz olduğu ayan beyan anlaşılı r. 

Meydana vurmasa hostalığı yok de:'Ilektir. 

Neler yapacağız? 

1 - Köpekleri bağlı bulundurn1ak ve icabın
da salıvermek, gelişigüzel zamanlarda bilhassa 
gilndüıieri başıboş bırakmamak. 

il .. Isırınca, ısıran hayvanı yakalayıp bayta· . 
ra, veya yakın şehirlerde kuduz kurumu varsa 
oraya kadar götürüp muayenesir.i yaptırmak. 

111 - Kö~ ek kuduz olsun olmasın ı;ırılanı has· 
tahane veya hükOrnet doktoruna gönderip IPon· 
tazaman kuJuz aşısı yaptırtmak. 

Kurlu1 olduğu anlaşılan hl\ ' vanı öf r1ii rrn k vP 
1 .. 

köyden uzak bir yeı d ; v..:. deri ı bir Ş K' . ~ 

gömmek. 
f ult ıett •n Fplf:I 0 Cdvfuğ 

( Xö.ı ümün Dolcıoıu kıtebın"ın J 
- Qe~•tr1 d~("cJ\ -
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Gayri menkul satış artırması Vatandaş 
Tarla ve bahçelerinizi 

Yurttaş 

felôketzedelere 
1 

2 

3 

4 

j 

6 

7 

8 

9 

10 

No: 

19470 
29700 
15280 

100000 
45000 

40000 
1500 

150000 
23200 
83000 
96209 
35000 

195000 
30000 
35000 

6000 
500 

55000 
55000 
8500 

25000 
93300 
50000 
13000 
65000 
66500 
55COO 

2 
M. 

• 

• 

• 
• 

• .. 
• 

,. 

• 
,. 

• 
• 

• 
• 

,, 

• 
,. 
,. 

cinşi 

tarls 
çalılılc 

tarla 
otl•lc •e çalılık 
lcag•lılc 

tarla 
fıntlıklılc 
otla le 

tarla 
otla le 
lcayalılc 

tarla 
çalılılc.. fit! etlalc 

tarla 
· ot lale 

tarla 
frııdılclılc 
otla le 

tarla 
fınd klılc 
otlak 
otlai• lcarııılc lc2g11lılc 

tarla 
otlak 
otlağa lcerııılc lcagalılc 

tarla 
otla le 

mefllcii 

Çakar çoqır 
k•gmalclı 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

"' 

,. 

/cıgmfti 
lira 

750 

650 

2000 

1000 

1290 

500 

350 

1400 

3500 

M. T!mİnafı 
lira K. 

56 25 

48 75 

J5n 

75 

37 50 

26 25 

153 75 

105 

262 50 

Bereket 
Uzvi gübresiyle gübreleyiniz ki bereketli olsun 

Mevaddi ibtidaisi tamamen Türk malı olan bu gübre 
Avrupa gübrelerine kat kat faiktir 

Bu gübreyi kullanmakla hem tarlanızı bereket
lendirmiş hem de yerli malını korumuş olursun 

Satış yeri 

Kitabi Hamdi ve Makdumlar1 

yardımı unutma 

İlôn 
Trabzo11 icra meaurlutuada11 : 

Yeni yol rıızetesinia Z3 biri•. 

ci kanun 939 tarih ve 265 l aayı· 
Jı aush&1111111 dördüncü aalaif esinia 
ikinci aütılıauoda Arafilboy mahal-

leıinde vıki tapıanu• Mayıa 936 
tarih 'i/4 48 auıaaraeıada kayıtla 

haneaiıı 2'2-1-940 pızıtrteai ril
aü aatıl&cağı ilin edilmiş ise de 
mezkQr f inün bayramı leaadllf 
etme1i dolayıaile birinci artırma 

aın bayramı takip edcD ~l-t-,,0 
tarihine tesadüf eyliyen Çarıamba 
rünil aut 1 t de ve ikinci artır

IDP. Dın d• 7-2-940 Çarıamba 

rilnü ıyai aaatta yapılacıtı tu
bibıtn ilan o! umur. 

Vilayet daimi encümeninden 
Y•IC11rıda cinı fJe milc.tarl•rıle lcıgmetleri !1•%ıl1 l.•ltınan Hu•si muhas•belJe ait Çukur 

çayır lcögiiniin lcaftı1alclı mevlciindelci 1 O ,rır~tı ,.,,, menlcofıın b~d4llui üç sene 
•e iç müsaoi taksitte ödenmelc ri•ere 15 ıüra mi.dtldle miillci9etleri satlığu çılcarılmış
tır. 26-1 - 940 teri hine ç•tan Cııffl• ıa•i satrt 15 de fJ; lt11Jet makamıntla toplanacak 
<>lan Daimi encümende ihal•leri Japılac•ktır. J ,telclilerin lcarırlarında. gaulı mufJaklcat 

Hemşeriyi 
okuyormusunuz ?. 

lstanbul'da çıkmakta olan Hemş,.,; Yurdumuzun 
her tarafınd : sevile, sevile okunan biricik h -ıllc gautl!sitlir. 

Yurttaş 

Kızı laya 

Yardımı· Bütün memleket ve dünqa havıdisl~rini en güzel 
resimler ve tatlı bir dille yalnız Hemıeri ıazetesinden 

ö jrenebi lir siniz .. 

teminatlari 1ı •••kii.r tün tr• saett• encrimın'- mu,.•c•ath '' 2-4 Hemşeriyi okuyunuz .. Unutma 

1 

1 

Meydan boıosı satışa başladı ,! 

İskele caddesi Nümune Helva yapım Evi 

No: 8 Hayda" Çetinkaya 
- --

Lokantacılar, Tatlıcılar ve Şerbet
ciler Cemiyeti Reisliginden : 

12 - 1-940 Cu na tü•Ü alcşamı gopılması Malcar-
'er ama'ni toplantıda ekseriyet olmadıjından senelik 
Konıremi% 26 - 1-940 Cama günü alcıamı saat 21 e 
ttılilc edilmiştir. Kongre. hazır hulanac•lc az~ meocudiyle 
gopılacaiından bila'"am azanın ttırif leri. 

Harunlar müessesesinden: 
Olta. melct~p tahsili görmüş bir boyan mt.mar aran 

malctodır. ta/:plerin müessesemin müaracaatları. 

Sıra; öğretmen kür ~üsü ve 

yazı tahtası 
L'se direktör!üğOnde 

lise için yn ptırılmasrna lıiıüm ıö ·ülen talebe sırası 

150 adet 1350 liralılc. 101 /;ra 21 lcuruş teminatı mav k

lcateli i aJtt 120 liralılc. 9 lira t~minatı muvalckateli öğ 

rttmen lcürsüsü oe 3 adet 60 liralılc. 4 lira 50 lcu uşlulc temi

n•tı muoalclc•teli gazı tahtası 14 -1-940 tarihinden iti ha

ren r 5 ıün müddetle Of:ık tksiltmtge konmuştur. Şartname

/u her tün Maarif lcaleminde ıörıilebilir. Tıcartt odasın

tl•n kayıtlı oldulclarınfl dair vesika ve muvalclcat tenıfnat 

malc6az fJe ya melctup!arigle ihale tarihi olan 29- 1- 940 
tarihine miisadif pazarte!İ günü saat 14 de Hükumtt bina. 

sıntla Maarif müdürlüjü dairtsinde mü:tşekkil komi.~gona 

baıvarmaları 2-4 

istiklal 
Her gün sabahları çıkar Politika, Kültür ve san' at gazeteıi 

Baımubarrir : NlZAMETTlN NAZiF 

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

Bu gazetenin adı : 

"iSTİKLAL,, dir. 
lsrlxLAl, gazeteciliğin temkin vekar. bilqi ve 

zeka ile hulasa edilebilen mdnastna uygun kalmak için 
çok titiz davranacakflf. 

VENüYOiL, MAT~AASI 

En 

Her 

' Temiz 

Tii ili 

Ucuz, 

Tabı işlerini 

Çabuk Bir Surette ihzar Eder 


