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Alman harp ve ticaret 
gemilerinin intiharları 
fi/manya, 31 lfğusto~tan 

itibaren. Polonya toprakla· 
rmda fıilen harbe bişladıği 
tarihden beri henüz ş~refli 
bir muvaftakiyet elde etmiş \ 

değıldir. 

Polonyamn, sevkilceyş 
bakımmdan. makme harbi· 
na müsaid olusu ve bu ,nil· 
/etin ehliyet ve tecrübesi 
yüksek •skeri kumanda 
hey'etmden mahrum bulu 
nuşu gıbi an• sebeblerle 
,özulmüş Poıonya askerle 
rine. SovyetJerın arkadan 
itiş faanyetleri de inzımam 
edmce. /ilmanlar bu cephe· 
de gaııp geıdller. Fakdt IJU 

g•lloıyet. harp bıtmeaıgı 

ıçın çok genış bir cephenın 
muayyen bır köşesmdekı • 
mevzu matııyette. oır toall· 
yetten daha öteye geçeme 
dı. Ve neııcc::de f1Jmdnya 
asiJ haroı Jnqutere - Frau:..·d 
iıe yapmak mecourıyetırıclt:: 
kaıctı .. ı;uı ad4 tJ4rom dört 
ayuk tt:f erruaııı o11i:ınçosu11-
cıan oansedecc:K deyılu.. Esa 
sen tJuna şım<J111K Juı.um 
da görmüyoruz. Lif~ .vevmı 
gdzete ve: radyo ajans na
JJerlert ou ıtıllyacımuı za 
manında tatmm ecmı~tır. 
IJu ıtlbarld bız bu yi:uımız 
da harp intıharlarınm kısa 
ca pısıkolojık cepnesıne te
mds t:lmt::K ISllf OfUZ, 

Otomobilciler 
Cemiyetinde 
Dün akşarn otomobilci

ler cemiyetinde s!nelilc kong. 
re yopılmıı vı geni idare 
heyeti cuafarı seçilmiştir. 

Kongre, münakaşalı ae 
çolc ıarnirni bir /ıatJa içinde 
g11çmiş ve he11eti amumiqeqe 
ar:ı t!dılen 4~00 liralık bütçe 
kabul cdilmistir. Kongrede 
me,ktız kaıa rtisi H ırndi 
D:ı,sun ve a%aları lıaıır ba . 
lanmuşlo.rdır. Cemi11etin ge
ni idare lıeqetine ahmrt Kö-
mürcü. asım öıalp, ali Alc 
hu ut, qusu/ Coruh' yu ~uf 
Keskın A 1emdflğ, Hamdi 
Gdngö', B :ki r Karadeniz, 
Ahmet Y ~ h 11a Tezel, Nuıif 
Da g 1 ç seçilmiştir, yeni ida 
re htoyetimi tebrik eder mrı 
va/f .ıkiqttlerini diıeriz. 

Ruhi Ural 

ı 

Tedavi için lstanbula gi· 
den Cumhuriyet halk par 
tisi vıliiyet idare heyli reisi 
Ruhi Ura/dan gelen hususi 
bir mektupta ilk muayene 
nin yapıldığı ve h11staltğ1n 

endişeyi mucıp olmadığı ve 
vakında avdet edeceği bil 
dirilmektedir. 

Kızorto ve erkek 
orta 

mektep müdürleri 
Şehrimiz kız orta mektep 

müdürü Abdullah Günel er
kek orta mektep müdürlüğü
ne ve erkek orta mektep 
müdürü Mahmut Kemal yan
beğ kız orta mektep müdür
lüğüne tayin edilmiştir. 

lngıltere • f ransa'mn 
demzae üstün hakımıyell 
karada aşıJmd~ asfln çenK 
Md}mo ""ıesı ıçwae mu. 
ddfoauakı tıaxım ımu.ar va
zıyt:Cı: /1dValaıaa Cici /lıııcaJJ• 

Ja11n tıtır fldll!JI Dır w~·ı::.DD1.1~· 

ve kdrcıf/lld ut::ı naı cuma 
şıdüt::Lle lllUKdlJr:Je t:Ur:ll 

•~Keli l(LJVVt::tlt::fl lfolŞJ~lı<Ja, 

Pcıwn.racıa · 1<opr:1<su. Kot 

ae uc;gm:K~U. yc::.t.aıı:;I( K<JD/· Tohumluk tevzi 
ıwat::IJ - ı"auwı tıtJruı ytJ-
pan. Hltlt:rın f'fdSyOntJI ..>os· edilecek 
yaJızm M~kerıerı. i/.lnK deye. 0 .. v d' - · · ·· • f, gren ıgımıze gore zıra · ou d~ a oıaukları yı::rıere k ... 1 l' d .1... t 
'' ~ut:ua,ıer. at ve a e ın eo vı aye e ge-

len bir tedliğde bu sene Be-
VaKıd /iJmanya. mtlıum "kd ... E" t k d 

1 

şı uzu gı men ursnn an 
o/duyu u~t:u:. oır xaç ct:<.1· 1 -· l · ... mezun o an egıtmen ere zıraı 
JJırt: DdŞ vurdu: Ut:ııı~ dıll d 1 k · · · t ü yar ım o ara ıyı cıns en y 
haroı ttJallyt:tıne ~"'i''· l"d· k 'l t h l k b - d t zer ı o o um u ua- ay ev· 
kt;tt cıenızae ttJrwı JJlf u~- zı edilecektir. 
tunıuge maJık uıarı u~tii Jn
fllllZ J)emzcılerı, liıma11 ae
mz awıarını örüek d vıtır 
(Jıbı. me~cutlarmın oeilt: Dı
rım imha euııer. fl11m111ıar 

Ankara : S, B. 

İçtima 
ldrnan Gucü spo, lcu 'ıi· 

biinürı senetı le hey 'eti ıımıı
mi 1111 içtimai bu alcıam kıı · 
lüp 6iıcuındı !i•Pılaca/ctır, 

Ordu ve Giresunun 
Teşekkürleri 

! j OLUŞLAR 1 Yer 
Sarsıntısı Zelzeleden müteessir olan Giresun ve Ordu Vila · 

yet/erindeki yurddaşlarımıza Trahzondara yapılan eşya ve 
yiyecek ve kereste yardımı dolayısile gelen teşekkür 
telgraflarmı aşağıda neşredivoruz. 

Trabzon Valiliğine 
Sevgili Trabzonıularm zatı alileri yardım komitesi 

üyelerinin Ordululara karşı gösterdıkleri samimiyet ve 
şefkat eseri olan hediyelerinizi aldık. Minnet ve şükran
/af/mızı saygılartmızla arzederiz. 

Vali 
Mitat Sayfam 

Acımız 
ve insanlık 
T

opraklarımızın altından 
· kopup bir anda binlerce 

yurddaşımızı aramızdan 
alan, binlercesini inilder bı
rakan ve hepimizi içten ya
ralıyan zelzele afeti dünya 
insanlığını da ilgilendirdi. 

Büyük sarsıntıdan sonra 

şelırimiıde yine 'fle f alcaf 
hafif olarak ıelıele lıı.dise 
leri kagdedilmektedir. 

Şehrimiz rasat istasgo· 

nandan aldığımıı malüm~t~ 
töre bu avın birinci gunu 
saat 4, 18 de hafif bir yır 
sarsıntuı kagdedılmiştir. 

/'1illi Yardım Komitesı Reisliği 
Trabzon 

Uzun zllm•nlar bağhflğımızm şerefli hat1rasını ih . 
yaya vesile olan kıymetli hediyelermizi aldık. Bir an ev· 
vel feJaketzedelere iysale şitap alunmaktadır. Çok k!ymet 
fi şefkat gösteren Trabzonlularm bu yüksek alaka ve 
alicenabane hareketinden dolayı Oiresonıuların derin 
şükran ve minnetlerini saygilarımla ıblağ ederim. • 

Gıresorı Milli yardım komitesi 
reb.i ve Beledıye reisi 

Eşref DIZDllR 

Bu arada, bütün dostlarımızın 
bizi teselli eden çok güzel 
sözl~rini diııledik, jestlerini 
gördük. Hemen bütün 
komşularımız ve dostla
rımız bize el uzattılar; bü
yük felaketi kendi başlarına 
gelmiş gibi beoimsedıklerini 
bildirdiler. 

ikinci ve üçüncü günleri 
bir hadise olmamıştır. 

Dördür.cü. gıinii saat 2 30 
da ve 5,30 da hafı/ ııe 23. 15 
te üç saniye devam etmek 
uzere bıraz lcu.vvetlıce ıel· 
sele olmuştur. DJn ve bu · 
ıün bir h<Jdise k.agdedılme· 
mıştir. _ 

Trabzon Vilcigetine 
Mrıa•trıetinize teıeklc.ür ederım. Aııcıık Vilayetin mühim 

/elcik.et merkezleri olan Ş. Karahisu,Ja Alaceranın , merkezle mıı 

vasalaleri kari• i"mamen kopalı olmasına 11e kı.1ç gündür bu gün 
açiırdıitmız kısım ertni sabah krıpanmakta bul unması1ta binaen 
yar-Jım madde/,.,imi~ie nhlıi heyetlerimiz henüz mahullerine iysal 
edıleme .,.iştir. Brı. ıtitıarle Grlmilıune Vı.<igetınin Şıran kazası üze. 
rinden Aıucera o• Kılrahisııra yurciım edılmesi hakkındaki fikrimi 
Vilııgetten sordum. Bu b-4bdukı müta !ealıırınırı işarını ve o zamana 
kudar diğer gardım madııelerınin elde tutulmasını rica. 

Giresun Valisi 
M. Okman 

Giresun Vilayetine 
Yapılan tetkikatta Trabzon ile Gümüşhane arasındaki 

Ziğana yolunun bugüıılerde yağan fazla kar ve tıpı dolayı
sıle kapalı bulunduguna ve açıunası ıçiıı faaliyet sarfedil · 
mekte olduguna göre bu günlerde bu yoldan Gümüşhaneye 
gitmiye imkan yoktur. 

Bu yol açtlsa bile Güınüşane ile Şiran ve Karahisar 
ve Alucera yollarının mühim kısımları şose olmayıp tes · 
viye halindi! bulunması sebebile yazın bile güçlükle yapı· 
lan nakliyatın kışın bu şiddetli zamanında hiç geçit ver
medıği öğrenilmiştir. Mamafi işin Gümüşaue Vilayetinden 
alınacak cevaptan sonra bir karara raptının muvafık 
olacağı arz • Trabzon Valısi 

Qsman Sabri Adal 

Sürmenede Felaketze
delere Yardım 

Sürmene [iıususi] 
Sürmenede zelzele felaketıe

:..delerine ·yardım hususunda 
çok alakalı ve hararetli bir 

..faabyet devam etmektedir. 
bır kaç gün evel kızuay umu· 
mi merkezıne bu kazadan 

.bin lira gönderilmiştır. bil 

bassa Civra köyü halkı nak· 
ten 25 lira ve 500 parça eş
ya v :rıniştir. kazanın diğer 

bütün köylerinde yardım fa
aliyeti durmak bilmeyen bir 
hızla ilerlemektedir. Kayma· 
kam Seyfettin Kut'un riya
ıetinde C.H.P idare heyeti 

reisi Haydar Öıbay, C.H.P 
idare heyeti azasından İsma-
il Handor, Mahmut Kefeli, 
kııılay azasından Mustafa 

Seymen, halktan Ali Riza 

Çebi ve jandarma komutanı 
Hdmi Erdogandan müteşek-

kil yardım komitesi en uzak 
köylere kadar giderek teber• 

ru ve eşya toblamak işlerile 
geceli gündüzlü çalışmakta-

dırlar. bu arkadaşları ve ha
miyetli Sürmene halkını can
dan takdir etm4=k vicdani 
bir borç tur. 

Dostlarımızın ve bütün 
medeni dünyanın bu çuk 
özlü insanlık hareketi önün
de yürekten gden şükran 

duygutarı1e egdıriz.. Türk 
mıHt:ti iyiJik yapmak husu 
sunda coşl:lun yürekli olduğu 
gıbi, yapııan ıyıhgi takdır 

hususunda da uyanık bir 
şuur sabibidir .. 

Erzıncan felaketi, mille· 
timizın olduğu kadar, m.!deni 
insaniı2ın da en asiJ en , 
cömert duygu Vt! hart!ketl~

rinı aksettıren sıyah çerçe
veli l>ir ayna oldu ..• 

Bu aynada mıHdimizin 
insanlık arasındaki sevimli 
çelik ha tlarmı da bir kere 
daha seyretmek fırsatını 

bulduk. lııı.i avutan sebepler 
arasında bunu da saymak 
lazımdır .• 

Yeni Adam mecmuası 
İsmail Hakkı- Baltacıoğlu 

uzun yıUar kültürümüze h\z
met etmiş yorulmaz bir fi
kir ustasıdır. Muallimlik, 
müdürlük, pr_ofesöriük, emin· 

lik, müsteşarlık yapmış; yal· 
nız bunları yapmakla kal· 
mamış; konf crans verer~k. 
eser yazarak cmt:"i~riuı ıK• 
kallı faydalı kıiuu~dr. 

Usmt D.uuıtuouudan ay· 
rıldıKtan sonı a Kcodını ta
mamı le halK hızınetıu~ ~er

mı~ur: l~.B tt: ç1Kaı 0D0Y4 

başlaaıgı hattahk '{ .. nı A uıuı 
gazt:tcttı şımaı :l61 ıııc: s~ 

yısılc ·ı ya~ıı .. hl gıruu u ... ı..ı 

nuyor. 'l cdi yaluuu 

yan butuo 1 ur~ &Dı..ı ... 

lerı Yenı Ad m' 
lanı yor uz, l:)ına11 Hı o• u • 
tacıoglu' nun ve \;;\./ ... ırnc..ı 
toplanan ülkücü arkaı:ıaşta 
rının metotlu ça!l~uııü.ırı, 
fikir alemimize bir ÇOlt kıy· 
metli eserler kazandıraııştır • 

Burada Baltacıoğlu us· , 
tamızı candın kutlarken, 
bu defa kadrosunu zen

ginleştiren Yeni A:hm'ı da 

bütün sevdikleriıne tavsiye 

ederim. 
Hakkı Tuncay --·-

ÖLÜM 
Babam manifatura tüccarı Salih oğlu 

H. Ali sektei kalpten vefat etmiştir Cenazesi ya· 

rınki pazar günü Gazipaşa mahallesinde 

cami ittisalindeki evimizden saat 10· O 

da kaldırılarak İskenderpaşa ca-

miinde namazı eda edildikten sonra De· 

ğirmenderedeki aile Kabristanına defno · 
lunacaktır. 

Arzu buyuran 
mine iştiraki rica 

z ... v a ın c naze merası 

oh.ınur. 
Merhumun oğulların· 

dan Şevket 
e F 



DOGDUKÇA 

Gördüğümüz 
Korkulu rüya 

Gözümüzü gecenin mer
hametsiz boşluğuna açıyo· 
ruz .. Kubbede göz kırpan 

ylldızlardan. gülen ay'dtJn 
eser yok.. 

Dışarda uqultular .. Rüz
garlar. uyuyan geceyi ktr· 
baçlıyor .. 

Deniz kuduz bir şahla · 
ntşla sahillere salya saçıyor. 
Bu. ne görünüş böyle? . 
Bir yuvadan. koca bir ale· 
me kadar uzanan bütün 
var/Jklar. f emelinden sarsı· 
ltyor. Hazan yaprağından 
daha zaif ve kararsız kalı
şımız• kör ta/tin strıf ması 
çok acı 1 . . 

Kış gecesinin yansından 
ileri bir zaman. dağlar şe· 
hire inmiş. deniz dağlarla 
birleşmiş .. Taş tığtnlllfl ve 
yığmlar içinde nefes alan 
canlar. Tabiatm korkunç 
hiddetini unutmuş. oaun 
sinesine atılmak iştiyakıle 
yam yor. 

Bir kuı kalbi gibi çırpı· 
nan, aczinden küçülen ko
ca insan. lcendi elife yaptı · 
ğı eserin kendine mezar 
olmasmdan ürküyor. İçerde 
korku. dışllrda dehşet. gö· 
rünmiyen dehşeti küçülte
rek. görünen korkudan uzak
laşmak istiyoruz. 

Yerler tepiniyor. çatılar 
çıtırdıyor. Bin bir emelle 
dolu kalpler. kontak yap· 
mıs elektrik düğmesi 
gibi göğüs tahtasına doğru 
yumruk sallıyor. Şuur don
muş. kulaklar vahşi seslerle 
dolu.. Vücut bir külçe 
haytr, çürük bir tah· 
ta P•rçası halinde .. 

Biz korkulu bir rüya 
gördük; hadiseden sonra 
ge~n gecelerimiz, bu rü· 
yanm dehşetile inledi. ağ
ladı. 

//k'önce gözümüzü açar
ken merhametsiz bir boş· 
lak görmüştük, bir haf ta 
sonra. yJ/dızı bol mehtaplı 
geceler .. 

Ne o, ne bul .. Bu al
datıcı dekorun sakladığı 
hakikatı yavaş. yavaş öğ
reniyoruz. Gökler. f e/aket 
kurbanlarrmızm aziz ruhla
rın• makes. temiz. lekesiz 
görünüyor. 

Tabiatı affedemiyoruz. 
Gö'nlümüz ağlıyor. yaşı1111z 
dinmeyor. Kalanlara yetiş
tiğimiz, onlar1 kurtardığımız 
gün belki teselli bulacağız. 

Çul na 

Kongre 
Berber/er cemiyeti sene

lilc lcontrHi garın alcıam 
~•at 19 tla C. H. Partisi 
stılonunda gopılacalctır. Bü
tiin '•rher esnafı davetiye 
ile lıa6erdar edilmiıtir. 

Terziler cemigeti de bıı 
alcıam lcendi binalarında 
lcongrelerini yapar.alc.lardır. 

Vatandaş: 1 
Karhan 6ayramı11da ke. j 

sec'iin lcurban tleriıini t7e 

••iırıo;ını tayyare cemi
••ti,.• •ermeyi unutma; 
b•n• gaprralda vatanın 
,,..Jcatldeı lıava mudafaa-
1111• ıartlılft ~tmiı ol•rıun. 

Hamiyetli halkı ızın i el · e fela
ketzedelerine yaJ)tığı r ıo 'ti yardrm t icı : 

r 
,1 

p ve 
ile-

Felô' et karşısın
c~a Türk ulu!;u 

-Öktor~I 
..,, Ji~rorki ..-1 

lar1 gösteren list .~yi nt ~şred iyoruz : r ... : r, . rlan • • 
rın rr .)on tünlerd tüztl qur

damazun "e biigti/c u 'ıuu
muzun baıındıın gtçen tabil 
hadiıatıfl. gaphjı tolıri6at 
kalplerimizi sı•lotacak 'De 

tözlerimi~i gngn ilıtig., t 
ı•ıartacalc lcadar /,ügalc ve 
acıclır. 

1 
' Spor doktorluğu lire Kr. Partıgı 'Oera11i11 

isi rn v~ aJrHi 

1 

1 

V •kı//oT 'Oe3nıtl•ı r 
Ca/er Örnelc. 1 

V alcı/ lor !<•ıi6i 
Eır•f 

1 
1 
3 

50 B.,,,,. laib. 

1 

2 50 
2 50 
2 50 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

2 50 
2 
2 
1 
1 
5 
s 
2 50 

50 , 
5 
3 
5 
5 
2 
1 
1 
J 
1 
I 
1 

50 
1 

50 
50 

2 

2 50 

2 50 
2 

50 

1 

25 
25 
j0 

50 
50 
50 
50 
75 
ıs 
25 
50 
50 
50 
25 
25 
20 
10 
10 
50 
50 
10 
50 
50 

B1111•n Şıri/c 
Se11il111 As• 
o~ni%/111nk mi.Ör , 
tıi Bn. 
Zül6iye 
Alırnet Bic11n 
/smail Pır 
811. A.vıe 
Bn. Mü.reggen 
Bn. Fetlıig• 
IJn. Fert/ana 
Bag Ahmet M. 
Bn. Ernine 
Bn. Saadet 
Bn. Pakize 
Bn. Haf az 11ıci 
Yusuf eşi 
Hafize Enıin 
s~niha B. Sırrı ıJi 
MemnÜ1 t 

Hof •'- Saıig• 
Fatma 
811. HamJii,,• 
Bn. Ernitıe 
8. Mı h '"et Zılcl eıı 
Bn. H ı tice 
B. Hirmet 
Kolaen 
Gani 
B. Uaıaff•r 
811. Z!lırn 
811. M~lilı• 
Bn Railia 
Bn. E'11ine 
Bn. Asli 
Muallim Kd,.ım 
Bn. Nazli 
Bn. Ha'Oa 
B. AJım,.t Yıl••'
Bn. Mebrake 
Bn. Nedman 
B. Ahm~t Yılmas 
Hamdi Sidar 
Re/ile ası 

Bn. FikTige lt.o-
rucıı Nari Esi 
Kozin za. B. Şeelcet 
B. Hoci Özaı 
Hacı le.asım "'"-
hollesindtı Hafız Ji 
Kara o;lan oğla 
Sofiye 
Bn. Fatma 
Bn. Ze11nübe 
Karabekir o;lu 
Nebahat 
Fatma Urfa 
Btıgan SaaJet 

.. Şülcriıe 
,. Zehra 
.. Ht!qrige 
•. Neb..J.htıt 
,, Nazmigı 

.. Ferlıantle 
.. FıritleHa/ru 
., Hamdi.111 
•• Fat,,.• 
,, Zehra 
., Zülıre 

,. Avşe 
.. Cim#d 
.. Şt.fılce 

.. Nebahat 
.. Ayıe 

1 

.. Hifzige 
Stıotci Abtlarrah· 

man 
8119 lcazaz Cemil 

50 
1 

50 

' 

• Kamil Şen 
• Emin Arif 

So;lam 
• Meni/at r 11 c I 
· Sual 

,,.,,,Ilı•• 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

50 

5~ 

50 
.50 

50 

• k1ehrnd 
• Meltm~t Salih 

Mehmet Albay 
Yrısuf Öztloğan 
Km:.anct Ali 
K. zancı Kaptan 
Baba Stgit ~ili 
lsnıai/ Öz/can 
M"lım t 
Kcnta ,.ci F'ı ik 
ŞfJplr.acl Masta/ 11. 

Mu.'lto/n D::nııan 
Şiilcrri Ördem 
Ctmil S11;lam 
Sıtllcı Emin 
Abdullah hö 1ükbaş 
Tuhafi~t!ci Alı ın •t 
Tulıafigeci Mrhmet 
Mehmet Samancı 
Mastofa 
Mastr. fa Pala 
Çilingir Hüs ıi 
lbrahım S naşon 

50 Çarıkci İ Utı <; 
Hüseyin icara "t 1 

Şüluii Türk 
Asd A bclu l lı 

M«hrnet salih yardım 
Balckal AU 
Muzaffer Kıran 

1 Karalcaı 
1 Mehmrl Kartı fÖz 

1 Şaki,. llasou 
1 Ali Tiirl: 
1 Ilı/em t Salih Boğ cı 
1 Çop•ılacı Yaıu/ 
1 Maltmet Sal•h Hac oğ 
1 Sabri Kaz•• oilu 
1 Hiseqin Kolcu oğ 
1 Haltlcı Sandık.et 
1 50 Furuncu .4bdal ah 

2 
ı 

50 Odunc• Ali 
50 Odanca Abdallah 
50 
50 
50 
50 
.50 

20 
10 
10 
20 
10 
20 
-10 
20 
ıo 
40 
20 
20 
20 
5() 

40 
20 
40 
30 
4U 

Bırher Hüssam 
Ü•man Çı inıir 
Ali 
Hasan elayı 

Ali Aııni 
Somi Emin 
Must11/a lcarlıklı 
811 Z rhra 
,. Şakire 
• Sttmine 
,. Nigazi 
• Semine 
Fc tma 
Asiye 
2 lıide 
H ava 
Sehu 

Srızı!Je 
Meıalıat 

Nucige 
Veysel Altıntaı 
• Asigı 
• Sliregg11 
• Nts4 

• Fıtma 

- Baştarnfı 1 de -

bu işe devam ettikleri tak
dirde. h""rbin birinci senesi· 

i idrl1k tmedı n. tahtelb11 
hırsiz kalacBklanm 11nlayın· 
ca. bu koz/an 11 dtlha faz 
la kullanm1Jkfan çekindiler. 
Ve bunun yerine bir ar11hk 
mtıyin faaliy ti kaim oldu. 
F kat. lngilizlerin sür'atle 
aldıkları tedbirler sayesinde. 
bunun da müessir. bır kuv 
vet olamıyacağı anloşıldı .. 
Bunlardan başka fllmanla
rla bir de korsancllığı mev
cuttu. Okvanustaki zuhill11-
rı korsanlığa başlamışlardı. 

Eşkiyahğtn sonu da malüm: 
Bır gün darağacı. Ve mte 
kim Cenubi flmerıka sula
nnda korsa!tk yapan bir 
111 na? harp zırhusı, rasla
dıgı I gllız kruvazörleri ara
sır J ı.t'Jmıyacağmı an· 
la c t. c. rbi k bul edıp. 
iık . .. nu mblıarepesıni yap
tı. Ve llıman zıh!tsı mağ· 
ltJp Jar k Uıuguvay'ın Mon
tevıdeo Limanına kaçtı. Bu 
Jimdnda blf kaç gün kal
dıktan sonra. limanın ağ· 
zmda bek/iyen lngi/Jz kru
vazör/eriyle döğüşmiye ce· 
saret edemedıgınden bita
raf kara sufarmda kendisi-
ni batırmak suretiyle inti
har etti' Alman zıhbsı ob. 
jektlf bir kıymet ifade et
miyen kendi manasız pro
pagandalarına göre. qüy11 
ŞtHt:flı ölümü tercih etmış 
oldu. Halbuki intıhar. ferdi 
hayatta olduğu g bi. harp 
hayatmda da zacfın teLa· 
hürü. korkakltğın semDolü
dür. Şereflı ölum. zeka 1ra 
de ve şuurun menşuruna 

çarpan. k.ahrım1 ca sava
şıp 6 mc ,,r YoKsa intıhar 
hususi h y.ıttukı gıbi. bu 
rada Ja .. czm lfadesmden 
bdşka JJ11 ş y d ı ld1r. 

11m cıı . /, r y {j1111z harp 
gemılcı r. ' tiegıl. caret ge
mılerint u ! ı ı Jı ı ·a teşvik 
etmeklt c ·J •ı /J a harbin 
dördüne j ' yı , bir çok 
tıcaret .J 7, il , ' ndi ken

dısıni b ' ·r~ ı. I gün şid
detleneı ı J 19.,'.z Fransız 
amansız denız ta cibi devam 
ettikçe bu mtiiıarların adet· 
/eri de sür'alie çoğalacağa 
benziyor. Fakat ne çareki 
mtihar. kcndı anlayışlanna 
göre şeretıi bır ölüm te/ak· 

Sise b• /eldlcıti11 o~tı;ı 
tlerin gar•lertlan llaluetleeık 
deilli111. 

Hiç ıiphe ı•lc lci ,.,.. 
htl'imcs hiiiga.r fi• acıııraı 
ICtllpler imisde tlııg•goraz. 

Ancak anlatmak ıstadiğim 
nokta bu amulmaddc /eui 
le.et kar~ısında dünya ulus 
larmın dolagısUe ınsanlığın 

büyüle Türle. ulusuna lc"rıı 
göst~rdikleri ÖÜJJülc sempati 
tJe lıususıyetleri hatırlat 

mı.le.ter. 

Eflt.t dost. düıman /cartı 
günd.e beLLı o!ur deritr. Fa
k.ut Tur1cun temız lcuralc.terı 
va kendıne lı ~s dur üst sıya
seti v• müsbet oasıf LaTiyLe 
kendını herle.ese sevdırmtı 
ve butün dünyanın Jaagran
Lıjını lcuzanmı,tlf. 

Bana ıon %aman/arda 
bütün af usların garamı•a 

merhem olmak için ma.ıidl 

fle manefll ya,dımlar. nda11 
anlıgor11%. 

Eıer dting• ıotlu mıJı. 
tetlırindd Tii:rlt. flUrJ• fiisel 
ee ıe•imli bır b•lıçt: isı ona11 
sahioi olan lr.ahrama11 Türle. 
a >uıu da bu bahçenin eısi% 
biT gülücltir. 

Brıgjn, doktor uk. sıh 
hatta fJega bazan hasta iir 
insanın muayene oe talctli
rintlen ibaret olm:ısına ıöre • 
lıer lıazik. dolctorun, hus•
sile tecrübeli bir tııhıbın, 

lıemen •por hekimliji öJe
fllnl gopabiiece;i lca11aatı 
lte,lc.ıstı11 oard1T. 

Falc t mesele lıiçde hö11lc 
Jejildır. Spor helcımi /ee 
lc.imtilc.dtm ziyod~. birle.ere, 
bir spo tmen ofoıası tazım· 
dır. Agnı zamanda butün 
spo, ~ub .lerınde de esaslı 

btr mıuam t ..ı sahtp olması 

ılct ız <.do=r. Sporun bugun· 
kı çolc luğ ulcınundan. bu 
drı uf k. bır ış dt'ğlldır. Btr 
lr.um!'md.1n ı le ne/ er arasın
dulf.l o:.keri oalcımdan nıs

bd ne ıse spor tabuôetuıde 
de ugm:n curıd1r. 

Cıd..ti, bır uskeri vaAc'a 
lcurşısın..tu : tukırnLarını ye· 
rınde ve t . ~ıriı bır şelctıde 

lcultanm.ık ıscıgen, gukselc 
uslceTI bır komutanın, dt:ji 
11:blien z .1.hrnctlert, fU lt.ı-.a .. 
siıe as/cı;rın luh 1.rnrnü. k.~bı
ligetıni iyıce fomm ... sı 'D• 
bu ışteri btz~at hts etrnıı 
olması lazımdır. 

Kt1ndısL1tden, siper oega 
mıgJan hJrbcrıd~lct bır as
lcfTita b denı /c.ıaugeti isten· 
me%, f ak.ü.t ourıa mukaoıl 
kıımundwn evsufı, 'Ve as/cer. 
u;in o!Yık.i/ane, ve d.ılugane 
oıan ru.hu ıstc:nır. Tıplcı 

Çünlci onun kanı temiz 
tu11u:ı ı~oı. oır sp:H doi<to• 

tlir, çünlc.i o bıı bahç~ge ıa. 
ru ıç:nd v~zıyet agnen 

gılc olacalc bütün igı fl•rlılc· o;Ö , ,,.dır. 
~arı hai~dir. Çanlci o insan· Dv...ıor da, her diirlü 
lıjın en büyüle mümessıii spJ,u tl!C uoe için o tsun btr 
'De hamisidır. d.eja kı..ndı vucudunda tec-

Binaenaleglt iftiharla ıüfJd etmesı ıazımdu. Şurası 
söyLiyehilirız ki bagülc. ulus rnuhak.lc.alcduk.i: ( Tı.gdıge, 
bu stvgige lı•klı olarak La- M cuoott zma, asop, adale, 

yıktır. ve lcemllcterın vıızı/ı:si, ma/-
Çünki insanlık duyıaları saıt.lurın ulaııc"s,, lcaıp ve 

daima doğruların ue dürüst ev.g~ sıscemı, tene//as. ciLt 
lcor:ılc.terlerin yola rada gürü- duhı ı '' ' "Z ıaddcl~rı. fi• 

meği emreder. ıı iJ z ); SL/ltıaaun da, ııucut oa-
Alarnıt Nogan I ""'' 'll . üı •!JO ış .en, 1'ıyım, 

~eı ilı ı spor ıuıs"'tı. beden 
tlürıyadan tecrit ederek '<en· ~; {} , "' h uterı, melctr:p o• 
di içine çekilıp büLülmege v 1 .. 1 .,, .; , fılza 1, "'' s"ire 
mecbur ediyor. lngiliz·Fran t'· ı. um.ıl ve c~cruoeıeri 
sız çelık çemberinın nefes d 11 .ıt'l.i ıı so11ra, ve IJMnlura 

kesen bu tazyiki önünde ııau t ı.11, :.par arl<ud . şıarı 
bütün fi/manya ve mılli • .u.Asın.ıu, vı: ontarı<A o.nılc· 
serveti (etrafı ateşle çevril- te, ki J uauyt:ti esnusı11da 
diği zaman zeh1rli iğnesini sporun .:sı1suııruı, /U:10.ojı
beynine saplayan akrep gi sıne, onuıı eksıJc erı, %11.rur-

• Zınr 
ıo • iti mire 
20 • Naıi/e 
ıo • Hafız 

1 
ki edılse bıle neticed~. yi
ne lflf{1anya mağfübiyete 

' boynunu uzatacakt1r . 
Şiddeti gün geçtıkçe da 

bı) intihar etmektense. -il/. '"'' 'fld 1C .. Z.lh1.rın<A, cıı.m"mı!n. 
manya hesabına · işin uza fJ1Jk.u/ P~JJda eııılc(len. ~01ın• 

tı/ıp beşeriyetin huzuru ta· d.ırk.ı,· .mc.11< spor hc1Cuni 
mamen ıhla/ edilmeden. oıuouır . 
Hitler Nasyona/ Sosyaliz- JJur.un. ıçin de. latr ı•!I· 
minin intıhdf/111 ehvenişer den cuuel, Uf miltıun .,.,," IJO 

:co 
70 
20 

'° 50 
10 
ıo 
10 
ıo 
30 
60 

• Ş'ikriga 
• Fırart 
.. Seher 
,. Pegİl.'l•n 

.. A.t1ıe 
.. Ümmiye 
,. Futma. 

• Esm• 
.. Fatma 
.. Zthra 
• Muzoff~r 
• Rıılt.foı,. 

ha çok hisstdilen lngiliz 
iktisadi ablukası Almany11yı 

te/6kki edıyoruz. ı11cı!I''' v.udu . 
I - HeKımın. S. B. 

halc.ılcı Ou ~µo lmı:n oımuıı 
ve iigıı;cc k .. . m"n. 

nu ıw 

J - Oıcun scçtıji 

sevdıgı Jıpurıı duı11ııı 

m ... sı • 

Daniş Eyüboğlu ve 
Osman Akçay 

k o 11 ek t if şirk etinden ~!:::.·~:::. ·;~;~~,;·~.::u::;:;, 
· ifl ÔU~"''hl"Sl, fi Ç"'tıŞtn" 

2173 Numara oe 22-6-1938tnrihli mah,.alcat lca- J k.uuındıru,. en b;ı,:;ak 1<ısmı
U'I ıi r-ıulüne giren d e'Dair v e mıi,.nesaifll 1919-1940 ıu fençuıe fır.ur ttme~ı.ıır. 
n h knt , ... so~a ihtıq,.cını temin m1/ccodile Trnb- lıtr: DÖJıtt oır . o"ıoıcı."'' 

it ı Jırrdutl.ı rı dahrlitı~ şrırnil olmak ü~tre Eti ~poıcu ... r uncak ısıı/J.de 

A on iı fJe sobalarının ajanı halurıdu;umas ildn ıdcl>tıır. 
1-2 Du1<ıor Ka.ıım Güi•f 
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Ağaçlarımız . n Momoç a 
Karşı Ya .pı acak Şeyler: . 

Bahçelerimizde bulunan meyva ağaçlarının nın a~tündeki halkaları esmer kırmızı renktedir. oradan İçeriye demir teli sokarlar ve böylehkle 
2erek dallarını ve gerek gövdelerini delen büyü Bu kurt ta ağacı deler, içeri girer ve ağacın için- içeride oyuğun bir tarafında bulunan kurdu ge 
cek kurtları bilmeyen, görmeyen yoktur Kime de aşağıdan yukarı oyuklar açar. bertmiş olurlar. Ondan sonra o deliği dışarıdar 
sorsanız bu kocaman kurtları tanırlar. Bunlar öy· Artık bu kurtları ve kelebekleri tanıdınız, ya macunla veya katranla tıkarlar. 
Je kurtlardır ki ağaçıo dalım veya gövdesini de- sanırım. Tanımasanız bile zararlarını her halde Siz de bunları kendi çocuklarınıza tarif eder, 
ler, içine girer ve ağaçın içini de boru gibi gormüşsünüzdür, çüokü hemen her ağaçta bu onlara yaptırabilirsiniz. Bu kelebeklerin ve kurt
delerler. oyuklar mevcuttur. O halde bunlara karşı çare ların rengi beyaz olanına Zeuzera, kara olanına 

Aslını ararsanız, bu kurtlar evvelce kelebek aramak icap eder. Bu çare ne olabilir. da Kossus derler. 

idiler. Sonradan kurt 0\muşlardır Bu ke!ebek- Bunlara karşı ilaç kullanmaktan ziyade baş- Bunlar Elma, Armut, Ayva, Kiraz Vişne, 
lerı. de tanırsınız Bunların en mühimleri iki danedir. ka yoJlar araştırmalıdır. Her şeyin kolayı olduğu Ş ft ı· 'b· l-r l k f la teb lleş e a ı gı ı meyva a 0 aç arına ço az 

Blrı· 0•10 kanatları beyazdır. Üz ~rinde esmer gibi bunun da kolayını bulmuşldrdır Bir çok köy- J J y t kl b·· ··kt·· H halde bu o ur ar. ap ı arı zarar uyu ur. er 
mavi. benekler vardır·. Bu benekler Temmuz lülerimiz yapaf. İyi de netice alırlar. Ne yapar- l .. .. .1 ı·d· zarar arın onune geçı me ı ır. 
ve A1rustosta görünür. Bunun kurtları bir sigara lar bıliyor musunuz? .. de 

0 d d Çocukların ellerine mesela şemsiye teli gibi Ağaçların dallarını delen ve dalfarı ıçın 
boyu kadar büyüktür, üzeri beyaz ır, vücu u d . l . ,.. "f d l ve özünde oyuklar yapan daha başka kurtlar da 
tüylüdür. . . emır te verırler, btJnları evvela tarı e er er, .. .. .. Onları 

Diğer kelebeğın kanatları sıyahtır. bu da so ıra bu çocukları bahçelere salarlar. Çocuklar vardır. Fak~t bunlar kuçucuk kurtlardır. 
Temmuz ue Ağustosta görünür. Buuun kurtları ağaçları birer birer yoklarlar, ağaçların gövde- l da başka bır zamanda anlatırız. 
ötekinden daha biiyüktilr, rengi de siyahtır, sırtı- leri üzerinde kurdun delip girdiği deliği bulurlar, Kazım BULUTA Y -
~~~==-=:.:.:.::~:..:t...:.:..:.;:_:___:~~:.-----::.----------~-----------------------~ - ~ ~-

Köylerde görülen bazı -mühim 
has lar. ·ve ko nma çareleri 

Yaz sürgünleri ekseriya abur cubur yedir
mekten olur. Bağırsaklar bu sebeple bir kerre 
ayarını bozdu mu orada bulunan mikroplar da 
faaliyete geçer. Ve bağırsakları iltiha ugratır. 

Artık çocuk bir deri, bir kemık kalır. Ag1a-
Y'P sesi çıkacak kadar da kuvveti kalmaz. . 

Eğer Iazim gelen çarelere baş vurmazsak bır 
kaç gün sonra da tosuncağız ölebılir. 

Böyle sür ğün zamanlarında çocuğa ilk yapa

cağıırız şey çocuğu kaynamış su ve çay perpızi
ne koymaktır. Hasta çocuğa ımansız ayran dedi- · 
ğimiz çalkanmış ~ağ·sız ayran da verebıliriz. 

Bu arada kabıJse çocukcağızı hekime göster-

meliyiz. 
Bir gürı aç kalmak çocuğa pek fazla zar ar 

vermez. 
Yaz ayla• ında fazla gıdalardan, fazla sütten 

ve abur cubur yemişten sakınmalıyız. 
Çocuk sürgünlerinden olan ö timleri azalt

ğımız gün Türk ordusu her yıl on bınlerce yeni, 
taze. yavuz er kazandı demektir. 

24 saatten fazla saklanmış olan süt bayart sa
yılır. Bu sütten çocuklarınıza varmeyiniz 1 

Sıcak h.:1vada mikroplar şaşırtıcı bır çabuk
. lukla üreler. Bınaenaleyh yazın temizliK ve tazeli
ğinden şüphe ettigımız gıdaları kat'iyen çocukla
rınıza verm~yi izi 

Köylerimizdeki pek kötü adetlerden biri de 
çocuğum tosunlaş ;uı, Çdbuk büyüsün diyerek da
ha p ek küçük yaşldrdd ki beot:klc::ri büyüıderın 
sofrasında ve büy üklerın y~megue bt:sJemege 
savaşmaktır. 

Çocuk yemesini istese hile kat'iyen böyle sa
kat ve yanhş bır ış yrapınamaJıyızf 

Zira derhal l~azın1sızlık, mide ve bağırsak 
bozukluiu başlar. ÜuUne de kolay kolay alan1ay

1
1z. 

Çocuk ilk dört dişini çıkarıncaya kadar. ya
ni yedi sekiz aylık oluncaya kadar çiğnemesi 
lazimgelen yemeklerden vermek daha cahilane 
bir harekettir. 

, Yerine göre altı, yedi, sekız aylıktan sonra 
et suyuyla yapılmış haf ıf çorbalar ve mamakr ve
rebiliriz. 

Kısaca: 
Çocuk sür2üolerinde ilk iş: 
Şekeksiz çay veya kaynamamış su ile perhiz 

etmektedir. Bır iki günde böylece önüne geçe
mezsek hemen kasaba doktoruna görünmelidir. 

Çocuk beslemelerinde bilhassa yaz ayların
da çok dıkkatlı davranmak iazımdır. 

Kızamık 
Köy çocuklarının yakalandığı başlıca hasta

lıklardan bin de kızamıkbr. Asııuda kızarnık çok 
tehtıkeh bır hastalık degıldır. Hemen her çocuk 
kızc1m1k geçırebiıir. Hatta analarımiza; babaları
mıza sorarsak a'11arıı kı içımizdeo pek çoğumuz 
kızamık geçirmış bulunmaktayız. 

Köyde kızamıgın tehlıkeli olmasının başlıca 
sebepıc:ri şunlardır: 

(a) Kızamık çabuk bulaşan bir hastalık ol
dugundan ve köyde kızamık hakkmda kafı de
recc:de bilgı olmadığından hastalar ayırdedilmez
ler. Hu seo~p1e kızdmık kısa bir zamanda köy 
çacuklannın pek çoğuna yapışır. 

(b) Laıun~ele::n tc::abırleı v-aktinde alınmazsa 
kızdnuga bdŞKa nastahklar eklenır. Ve bu zaman 
kızauı,K Öü...tücücli bir hal alır. 

Hfü~füuet Labıohğım zamdnlannda bazı köy
lerde bır kızamık hrtmdsu yüzünden beş on köy 

çocugunun bırden öldügüne şahit olmaktayım 
Ünua için ıç.ıza,nık hakkı,ıda biraz uzunca 

ma lt1mat veriyorum : 
Nasıl başlar : 
Kızamık nezle ile başlar. Kızamığa yakala

nacak çocuk bir kaç gün apşırır. gözleri kı~za
rır, yaşarır ve hemen ardından ateşi yükselır. 

Sonra da vücutta hepinizin bildiği kırmızı
lıklar peyde olur. Bu kırmızılıkları kadı_~ı:rımız) 
iyi tanırlar ve derhal ( çocuk kızamık dokuyor 
derler. 

Köyde kızamığı nezle devresinde seçmek 
güçtür. Bu bir.az hekim işidir. I 

Ama kırmızılıklar dökülünce artık şüphe ka .. 
"'u maz. Yapacağımız şey derhal kızamıklı çccug 

iyice ayırdetmek; yanına kardeşlerini veya kom
şu köy çocuklarını katiyen sokmamakdır. 

Diğer taraftan Jandarmaya veya muhtara 
haber vererek Hükumet hekimine de köyde kız 
mık çıktığını bidirmelidir. 

Kızamıklı çocuğu üşütmemeğe. ateş· 
ceye kadar yatakta dinlendirmeğe, ateş d' 
ten sonra iyi beslen1eğe çalışmalıyız. 

1 

Zira kızamığın kendisi yukarıda da Y ı. 1 

mız gibi o kadar tehlikeh değildir. Ama köyl r~v 
bakımsızlık dikkatsizlik ve üşütme gjbi sebt:ple e 
kızamığa yakalanan çocukların bir çoğu sonradan 
zatürrie, yaygın zatünie oluyorlar ve ölüyorlar. 

Kızamık; çocukların zaten nazık bir fi e}e 
benzeyen vücutlarını da zayif düşürür İyi besi .. 
mezse k hasta kızamıktan kurtulur. verem olur 

b. kaç '" .. 
Kızamıklının eşyalarını güneşten ır l r 

at bırakmalıdır. Zıra toprağ mızın hü · :1,. .. 

ketini veren güneş 1ş1ğ"ı v,, s:c 1l!ı~ ı b'r Ç > ' • 

roplar gibi kızamık nıi~ robunu d.ı telef J 
1 

Ruknettin Fethi O 'cavtuğ 
(Köyümün Doktoru kitabından ) 

- Devım edecek. -
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İhbar eden ere mükafat 1 

Belediye Riyasetinden : 
1 

Umumi hıf zısıhha kanununun 24.5 inci •e helt>diye 
sıhhi ztıbıta talimatnamesfoin 196 çı maddelerine teflfi- I 
kan insan mevaddı gaitasile sebze get;"ştirilmesi memnu 

1 
olduğundan insan me'Oaddı gaitasile se6ze ı~ti#irenleri 
ihbar edenlere, suçlularından alınacak p•rtı cezaları11ın 
lı!J1ten mükô.f at olarak veribttısine oelediyı encıimenince 
k•rar verilmiıtir. 

Sıhhatı umumi_qenin vıkagesi için hemıılcrileri11 h• /u · 
sust• hassasiyet göstermeleri malıterem lı•llca ilan olan•r. 

3-4 

Zobita Memuru Alınacak 
Belediye Riyasetinden : 

Münhal bulunan Belediye zabıta mtmurlalclo.rıntlan 
hiride şehri lcırk lira ücretle f1e müsabalca ile bir namset 
alın•colctır, 

Müsabakaya girebilmek için. 
1 - Türle olmak 
2 - Sigoıı haklarına sahip olmak 
3 - lgi ahlak sahibi olmalc fJe yüz kızartıcı suç veqa 

•iır lıt1pis t1ega o derecede cezayı müstelzem bir fiil ile 
malı/cam olmuş bulunmamak. 

4 - Laalcal orta mektPpten mt!zÜn olmalc. 
5 - On sekiz yaşını ikmal etmek 
6 - Balaşıçı hastalıklarla müptela olmamak v~ya 

.....,......_ _____ ..._ ___________ ...._. __ I 

Meydan bozos satışa başladı 
İsk"le caddesi Ntimune Helva yayım Evi 

No: 8 Haydar Çe tinkaya 

Lokantcıcıl :ır, Tatlıcılar, Şerbetciler 
Cemiyeti Riyasetinde: 

12-1-910 ıuma fÜnıi akşamı saat 21 ı'/e amMmi heı' 
il topla11tııı gapıfocojından bilcümle dıamızın gô'st•rilen 
flİ• we s11atte cer.ıiyete gelme/epi ilan olunur. 

Sinema •• uç senelik • 
ınasu u 

• 
ıc Si 

Belediye encümeı ı den : 
Beletliy"-ge ait sin~n hın 11ç st'nelik icarı ye. 

ni tanzim olunan ş rinamesine gö ( 7) gün müddetle 
a,ılc artırma;a çıkarılmıştır Muhammen bedeli ( 2000} 

• 
IS tiklil 

Her ıtn sabahları çıkar Politika, Kültür ve ıan'at gazetesi 
Batmuharrir : NlZAMETTiN NAZiF 

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

Bu gazetenin adı : 
fi• • A 

iSTiKLAL,, dir. 
İSTiKLAL. gazeteciliğin temkin vekar. bilqi ve 

zek~ ile hu/Bsa ediıebi/en manasma uygun kalmak için 
çok titiz davranacakttr 

Harunlar müessesesinden: 
liradır. ihalesi 7 3- 1-910 Caı• a f!Ünü saat T 5 de ıcra O'ta mekt,.p t /asili görmüs bir b-.qan memar aran· 
edilecejinden taliplerin muv.ıkk t dı pozifo rnakbuzlarile maktadır talipler;,. mü~ssesemin müarucaatları. 
birlik.t! ay11c gi1 o! s:r •tt• encümene müracaatları i'cin -----------------------
olamır. 3-4 

Pazarlıkla ~amirotve inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Trabzorı Sürtntnl! go u üzerinde Dırona oe Ş:ına le.öp-

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Hususi muhasebenin M..ıhittin yeni solc.alc.daki 31 No: 
lu ma;aıanın bir sene ik ica•i elan ( 4 i) lira üzerieden vazifesini muntazaman if aga mani olabilecek bedeni •e 

a/c/i arıza ve hastalıklar/d malül bulanmamak Şfl'ttır. 
Musabalca imtihrıni 11-1- 940 cuma tü•ü İc"tı kılt- j riilcrinde {375) lira (52) lcuruşlulc cüz'ı tamirot fit inşa-

nacağından hu vasıtaları haiz taliplerin eoraki müsbitı· ot 2490 sayılı kanunun -16 inci maddt!sinin ( A) fılcrası
Ieril• birli/ede Beledigeqe rnaracaotları ilô.n olunur. 2-2 l sı1t• tefJ/ikan poıarlılcltı yaptırılacake,r. istt!lc.lilerin 

21 gün müddetle artırmrıja çıliarılmıştır. muvakkat temi
natı (J38) lcu • uştur. 18 1-940 tarıhme çatan perıembe 
ıaniı saat ı5 de 'CJildqlt m ıkamında toplumıcalc olan da
imi encümende ilıolesi gapıl11ca/c.t,,, i:.telc.lilerin muv•lclc•t 
teminatlarile meslcur ıün 'fit .~aatte e1tc:ünıene mürac11atl11rı. 

' 

11-1-940 tarihine 'ota11. p1Jrıembe günü saat onbeşe 

Kurban deri ve bağır- 1c.t1., •n•iim•n• m/l,acoatları. 2 3 

saklarının satış artırması Evlerine veya Müessesata 
Hava Kurumu Trabzon Şubesinden:; Su Alacaklara 

1 - Kurban bagramı•da H•v• K•rum• t•rafıntl•• Belediye Reisliğinden : 
efllerdtn toplanacak olan Karhun derileri ile bqjırs•lcltır 
•ıağıJaki şerait dahilinde müzagede9e konalmuJt•r. 

2 - Karhan deri leri şunlardır : 
Kogun derisi yanlu. gansaz fit! inek Jerisi, koyun 

ba;ırsa;ı . 
3 - Deriler fJe hağırıaklor tfllerden Ku,um ttırtı

fından toplattırılarak müte•hhidin gô'stereuği mahalle 
v~ga adamına teslim edilecektir. Nalclige işi müteahhide 
aittir. 

4 - Müteahhit teslim aldığı d•rilerin bet/elini 
malt.aklcalc ilcinci günü sabalılegin Kurum 'Dtzne.c:ine malc. 
ba~ mulca6ilinde teslim edecektir. 

5 - Talip olanların hehu koyun derisini y•nlu •e 
qansmz olmak üzere ve inek dırisinin /Jeher kilosuna 
(lctıf• dedıi, hognuzu olanlarda dahli) ve hağ!rHklo.rın 
ôeh•r adedini kaç kuruşa satın alabilecek/erini bir lciğt
tl• •Nrı ayrı yaz.arak altını imza edup mülıür m'umul}lo. 
mühürlenmiı bir zarf içinde 15 //cinci lca11un 9.f O Pa
sartısi tünü okıamına kadar H11.ba Kurum• ha1lcanlığınt1 
t1•rip agni zamanda 40 lira teminat akçesi ••Y<A banka 
mılctullu veyahut tahvilat fJermelidirler. 2-3 

Madeni Sanôtlar Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin geni sene için idare h<Jgeti inli habi yapı 

lacakdir. Elytvm cemiyetimize kagitli olmayan ve kagit 
ctlilip karnesini almayan oe müterakim aidatlarııaı f1er
mige11.ltr idare heyetini ıeçmelc ve seçilmek hakkından malı
rıım olaçalcları dahili talimatnamemizin 6 ci maddesi •h· 

lcaminian hulundağundan sagın arlc.atitışlarım iıin 18 llci11ci 
lcanıına kadar cemigrtimizin maoaklcat 6i11aıi •lan Emin ' 
Alemdar sokağında Em..,f get dökümhanesi iist katmdalc.i 
cemiyete müracaatla kayitlerini yaptırmol•rz '" müteralcim 
aidı.tlorını t:ermeleri cümlen;n malümü olmalc iizcrı i/411 
ofanur. 

ln~aatma devam edilmekte bulunan Tr11bzon içme suyu tesisatmrn önümüz
deki Haziran ayı içinde ikmal edi/r;cağı :ımulmaktadır inşaat biter bitmez kabulu 
müteakip Evlere ve Jrfüessesata para ile su ver'lecek ve beher metre mikabımn fiya· 
tı belediyece bilahlre tesbit ve tayın edılecektir. 

Her eve veya müesseseye su 'erilmesı sokak!Brdan geçen ana ve tali boru. 
/ardan kol}'e dö priz istimali suretıle e lı •r e"e veva müesseseye bir su saati konul· 
masife mümkün olacaktır. muhtelif ku JLJTI rd ~ i su saat'arile. su saatlarımn vdzife 
sine mütaallik kolye dö proiz ve tel r~r u:ı ı n r se şimdiden t'!sbit ve tayini ile yapı· 

/acak munakasa neticesinde ecnebı m~rr.ılet<el t:rden tedariki icflpetmektedir. bu ıtibar
la evlere veya müessesata su almak ısteyenleorı /fan , tdrihinden T 2-~.fO taıihine 
kadar her gün saat dokuzdan ifa 12 ye k;, cidr Bclediyeve müracaat etmeleri ve evleri
nin nerede ve hangi sokakta bulunduqunu fe'>bit ettırmeleri ve müracaat s1rasına 
göre birer ·numara almaları laıim gelmektedir. evlere ve /tfüesseselere su verilmesi 
işi müracaat sırasile yapJ/ac!Jgından ve ecnebi memleketlere sipariş edilecek olan su 
":aatlarile kolye dö priz ve diğer teferruatının ancak müracaat edenlerin miktarına 

göre getirileceğinden şimdi müracaat etmeyenlerin ikininci tertibe kalacaklafl cihetle 
ileride bu hususta şikayet etmeğe haklan olmıyacaktır. 

Keyfıret sayın halka büyük ehemmiyetle ilan olunur. 2-4 

Bugece P norama 
Kemal Sahir ve 

Bahçesinde 
Arkadaşları 

Bugece Kemal Sehir TOSUN rolünde çek zengin 

program ve kahkahalar gecesi bugece 

Tosun Paşa 
Bu büyük oyunu mutlak oörünüz sakın kaçırmayınız 

3-4 

ilan 
Kor satın alma 
komisyonundan: 

1 - Dolc•s•ncu l<olordu 
mıntok,uand• malııeiıf gar-
niaonltır erasınJa gapılacalc. 

tahmınl'n ilci hin ton eıga 
2190 Jıugılı kanunun 46 ıncı 
ntııtid-.inin M fıkrasına tev
fü:an pr,;zoTlığa lconmuştar, 

2 - ?"zarlığı 15- l-
9'ı O p •ı: ırtesi ıunü sa•t 10 

lı:. Er:.~ u.nd.., askf!rİ satın 
um co da !I apılucalctır. 

·· - Mı.hımmen bedeli 
ot rz b • L ı ra. rot iJ.lc teminıı
ıı it'-i oı ı ıki yüz elli J.ırad.ır, 
.J - Ş .ı tnamesı lcomisgondcı 
m •vcuttııı. her ıun göruLebilir. 

5 - Talip olanların te
minatlo.rile yeomi meıkiitde 
lcomisf, ona müracaatları. 

Bando 
öğretilecek 

Halkevi Reisliğinden: 
MutC.tedır v2 emelcdar 

Bando ş~Ji Ahmet Tunçtt• 
kin bu defa evimiz ıçın 
ankaj,. edilmi,ıir. Bando 
öj,enrnrj: ht!'Deska' ıençle· 
re ders vutcelctir. T.ılip 

olanları.., bu günden itibare11 
Ha 1 ke ıMe mürac•ıatları. 

Yurttaş 
Felôke zedelere 
yardımı uııutma 

VENDV·o~ 

Her Türlü 
TBAAS~ 

ab işlerini 
En Temiz En Ucuz, En Çabuk 8.ir Surette ihzar Eder 
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