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Çarşamba 

24 
NİSAN 1940 

ı Çarşamba. Cumartesi günleri çıkar 

~ Saqr ı 2685 ~ 

Nazi 
Propagandası 
ltlmanyanın bütün ha 

reket/erinde bezdirici ma· 
hlyette gürültülü propagan· 
dalım. nihayet muröffak 
0 1malc iJin bir çapalama 
6/etinden başka nedirki .. 

Son günlerde bu pr.o
Pagıındaları çeşit çeş:t uçu· 
ran il/manya sesini büsbü 
tun kısılmış görmektflm baş· 
lca bir hesap neticesine va
ra1111yacaktır. fi.iman radyo-
fl.Jnda doğrudan doğruy11 
Türk milletıne müteveccıh 
bı~~ if •deye, hezeyana tesa-
<tuf edilmiştir. 

Bugünkü Türkiyenin fl.v · 
rupa karrşık/ığı karşısrndaki 
hareketi, lltatürkün tavsi
Yelıri haricinde bir yürü· 
>'üşmüş .. 

E ve/4, Hitler hitap etli
ği Türk milletinin herhangi 
hava tesırile bozulup değiş· 
flliyecek metin bir kar~k· 
teri olduğunu bilmelidır. 

fltatürk dünya muvaıe 

urtda 
Ankııra 23 ( A. A. ) - Y il?· 

dOn uhtem yerlerlaclea alllı· 
tımız telgraflar illi b•ltlmlyet 
bıJrAmı ile ç:.>cuk heftaıı bkt· 
Jangıcıoın b 1n1t bir ınlaç 
lçl d kntlaodığıoı, rıpılasa to,. 
J olıhırda n b 1 canla ifadeler. 
ı r j l e ve b fllklerlm.Jıe 
knrşı e rsıhnaı hlel riıı izbu 
edildiği bildirll ektedir. Btı 
mesut gDnde b şta çocak eaır. 
g me uru u olduğu b ide 
bir çok tcşe lI. Oller 1okauı fO· 
cu lan glydlr ek ıureıtile ou 
gnıel buyra lrırdı ınindlrmlş· 
ıer ir. Bu yanda Nlitded 
~10 Sıfrımboludıı~7~ Tokattı 800 
Mu lada 200 yntu utydlrU ı,. 
tir. Mllll ak! eyet b.ıırra ınaa 
yirminci yıl dO ü 1l bugn0 
ş bl'i izde d rln bir ı vioo 
içinde kutlıınuuştır. Hor 711 do 
naouıış, çocuk h fta una Uk 
gUoU olma ı dotayrnile ile fQrk 
rıvruları mllll haki lyet ~ay. 
umı ile birlikte haftayı ca bQ 
yok tezahu.rlarla tcslt •Jlemı,. 
ıerdir Uıt n orta okullardan 
s çilen çocuklardan mıır kkep 
bir grup bavl:mnda esirgeme 
kurumu ve ma rır mQdQrlO.fft 
rıtanı oldu2u hıılch~ AtatQrl'Aa 

m.av kk.at kabrini ılyaret ede. 

neıiae. dünya su/huna ta· 23 N• 
rıftarlığmm en riiksek rüt- ısan 
bedeki mevkii almağa hak coşkun tezahuratla 
*•zanmış olduğunu Balkan kutlandı 
konseyinin llakara toplan· 
tısmda bütün insanlığa kar- Büyük Millet Meclisinin 
~ı irad eylediği tarihi ve 11çıhş1nm Yıl dönümü olan 
meşhur nutuklarında ifade 2J /'/ısan dün 3ehrımızde 
re isbat etmişlerdir. coşkun tezahuratla kutlandı. 

fltatürk bir mü/etin is· Şehır baştanbaşa bay-
tik/aJine hücum edilmesini. raklarla donatıldı ve gece 
c:amna kıyılmasını hiç bir teavlfat yapıldı. 
Z•man istememış' dünya Dün saat I 0,30 da bü 
Ü$tünde milletler kat!li of· tün mektepliler, mtJhalli 

t · teşekkuller ve oınlerce halk rn•yı daima t~/'in etmıı ır. 
Hed•f i, bütün bit ruzuh Beledıye meydanında top 

... lanmış ve J"urk mıiletın• 
ırzeden siyasetimiz sulhçu- milli halC1mıyet hakkmı ve· 
lukt11 hakkrn vicdan esası· ren Büyük Mı/fi i'rf eclisin 
lla müstenit olması taraf· kuruluş gününün yılddaü · 
t1.rıdtr. Milli sıyaselimızin mü heyecanlı tez11hurat11 
h11di$eler karşısmda tatbık vesile olmuşcur. Merasime 
mevkime konulan bu kara- Jstıkıaı marşile başlanmış 
rı karakterimiz iktiz•sıdrr. ve bunu müteakıp ılk mek
Dün bir mezhebe küfrile leplıler taıdftndan milli 
hücum ederken bugün onu şurler okunmuş ve bir VcJ 

tepesı üstünde tutanl~rm tandaş tarafından 2J Nısanr 
köksüz imanı gibi daıma tebaru~ eltıren bu nutuk 
değişmeye meyyal bir ruh verıımışttr. 
taşımıyoruz. Eğer söktüre· Bundan soıua muhterem 
bileceği kanaatinde ise na· Vt:Jımızın huzurııe qeçit 
zi propagandası ağzını baş· resmı başlamış ve mini mini 
ka taraf la.ra açsın.. mektepliler hararetle alkış. 

ÇINAR Janmışıcırdır. 
....._----------~~---ı 

Partide 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Vtlayet idare heyeti Cumar· 
te$İ günü akşamı Reis vekili 
Muammer Yartmbıyığın ri· 
yasetinde haftalrk mutad 
toplantısmı yapmış ve Par· 
ti işleri üzerinde görüşü/· 
tnüştür. . .... _ 

Yiyecek fiatları 
Yaj kilonu 100-110 Bahk 

30-150, Et ao-~5, ruukd.•neai 
•>-75, Yumurta çırtl 2-3. 
l>e7alr k.llosu 20-40-70, Zey. 
thı 2~-35, sebıe 5-15 luuuş
tQr, Flyatlarıa 1Ukıeklltl cıvar 
lll&7etlere 7ıpllıo ı vk.ı7att a 
'1 rı ıtldijt aalıtılmııtır. 

ı .,..., 

Bahkcılar da 
narh istiyor 
Balı tıantıde mtı117ode uau. 

lile yupuan b lıl: ıatııı tuerlo4ı 
teUu&ut J p:ın bir utıarrlrimia 
muıayecıeaııı r kab~t dalaynUe 
9llk J ıı.sek fi7ı11.ta çıktıtı ve 
mUz yedeelea IODfl GI HlıCI 

t rııfıı:ıchıu ayrıca .lr.ar payı olı· 
rak fıyata bir wiıli um Jıpıl· 
dığı ıaetıcesia varmı~ '' oa 
hıılin oorw 1 f Jde glrmeıi lçla 
bahk. sat1cd11rınıu d arıu etlıji 
aioı B~lcd11cce mU1a71dedeu 
ıoura ııoruıaı Karı da Heub4 
katmıı.k. ıUretl!e mQauip nara 
k.onulmuumı mınafık olıcraı 
.k.aoaıitı buıl edil mittir. üu 

''"'' 4Uıtkatl ~•kerli. 

• DlrekU5rl1, Bqyaz.ıe111 

BEKİR S0K0Tf KULAKSIZOÖLU 

Fiatl 4 kLruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
Uzunaolcak ; 121 • 123 • 125 

Siyasi Gazete - Trabzon ~- 17 mcı yıl __ ~~ 
_,.,...._.--~~~~--""'."=~~~~~~-~~ ...... ~~----~~-----~~~-~ 

1/kf m;J;kum kaçar~-ı-. OLUŞLAR f 
rek bir çılenk. koymuşlar Y8 k ··ıd .. ··ıd .. Halkavi temasları 

Bayram 
ebedl ftf lerlaln maaHI tuııur-
lırlııda tazim ile ıtilmltlerdlr. en O Uru U Gire,un lt.ardeı ltalkevi Tem· 

sil kolu Rizeıt ve şehrimizi zi· 
Zafer ıbldeal OnQade ten- garet ederek i/c.i~er tennil verdi. 

fıırıt Jıpıhaıt 'fi ltuı• ınutea- P•zartesi günü cezaevin tüfenk tedarik ederek mah· Bu münasebetle kıgmetlı arkadaı· 
lda btıtna ••ktep\1111 ıblde den kaçmak üzere dışan lcümları takip ediyor. /arla tanıştık,ıörıiştük.. 
Oolıule ·ııır ıeçlt ya,ırak ılaJ arkasmdan da 1·andarma Faydaları talcdir edilerek ba fibi 
bdll de ıebria caddelerinde• çıkmaya muvaffak olan iki k C' k zinarctlere haikevleri programında 

H k hk - b t t uvveti yetişiyor. ı a at :1 geçmişlerdir. al iHflr. teza. ma um za ı amız ara ger uerilditi için C. H. P. Ge11ıl 
b.uru göıtermlt Ye ıkhşlımışttr. ftudan « dur,.,. emrine itaat Bartinli cesur Mustafa 10 Sekreterliiine teşekkür etmıligiz. 
Ôğlede11 ıoarı ilk Ta orta mek- etmediklerinden dolayı öl- seneye mahkum izzeti 11t· Giresunlrı kardeşlerimi• hl· 
tepler tılobelerlnllea aeçlleo dürülmüştür. Bunlardan bi- tığı bir kurşunla Kindin•r zlm üzerimizde igi tesirler bırak· 
yavrulardan m11rekkep bir gu. G yokuşunda yere seriyor ve mışlardır; temsiUeriglc oe arka-risi, Sürmenenin .;rgor 
rup başlarında çocuk eıairıeme takdirname alan poli~ Mus daşltkLarigle .. Başlarında görıü· 
kurumu erktnı Ue Ojretmeulerl köyünçen meşhur eşkiya tafa da Bar/inli Mustafa li 6ir reis ue içl.,inde olı•n 
olduta halde Çankaya kOşk.lııe Piridir. ile daha ilerde giden eşkiya arkadaşlar war. 
giderek Cumhur reisi ismet Hadise şöyle olmuştur: Kardcı HalkefJinin temsill•-

Pirmin arkasından koşu11or ı İaöııüye ıeTO'l •• ID"(ılarını Piri ile birlikte 10 sene " rini zevkle •egrctlilc. llt: ııce 
• .1 ve Kmdinarda "dur. emri-teyid •• lıbar et•lilerdlr. Milll ye mahküm izzet eyvelki "Yalmz bir kelime., i•imli fliges 

Şet •• bayan Iaonı yurıılan gün tuaş olmak üzere ber ı::i di~Jerı:;:en l Piri ati/an temsıL edildi. Eserin aılı gabaıccı 
bQyQk bir •efı.ıkatla karşıla ıtlar I · · .ı p· rşun a O ürü üyor. bir muharrir tarafından gazılmış· 

y her sa onuna qmyorıar. 1 Rg·ır yar·~'ı o 'ar·gk hos tır. M. Ali Çamlıca onu Hal-'6 keadil .. rilı ayrı .. yrı ala"adar ,_, -' b · ..,,, ' ' " • 
"' .. • ri tıraş oluuğu sıraua ır· t k l d l 1 k. J • - k" - h" le/ ol.m.utlardır. _, aneye a ırı <Jn zzet de ev erı uı usune uggun ır şe • 

denbire sıtmaya yakalanuı- iki saat sorıra ölüyor. sokarak çevirmiştir. P ige•te bir 
Çocuklamn Çaııkayı köşkQ ğmı söyliyerek baş gardi- seogi aniaşamaziıiının sebı6 ol-

ılyaretıerlnde baş•eklli.m.lzle yani kinin almaya gönde- Vak'a strasırıda fltapark· auta acı/ur tahlil ediliyor. Bir 
Hariciye l'eklllmiz reiıi reisi riyor. Bu $Uret/e kapı açı· tan. gelmekte olan j11ndar- ressam bir kadını setJigor; Jale.at 
Camburuu refakatinde bulu•· j b d ma fi/av komutanımız B. kadın aldırmaz t1örii11ii.gor o~ hnca zzet, aş gar iyanm .r 6 

m tkta lıii!er. Mekttplller •ute· Tahir daykal cezaevinden erketin euLenme tcklifinı reddı· .klb. bQ Q... Mill•t Meoı·ııl kitlemek istedini kapızı .iti- di u · ,_. .J 

D 1 .. • bir firar va/c'ası olduğ11nu jOr. n'llb&IKI o ull reısamı 
ıtiılnl ve Maraşal Fenl Çakma. yor. baş gardiyan kapatmak haber alıyor ve yol kesmek Hvigor. Resıam Jc.ır,lmıştır. Bir 
ıı da kOfklırlacie ziyaret •Jl•· istiyor ve İzzet ucu yt1ssı- av kazası geçiriyor; ,Gözlırini 
mj•lerdlr. üzere Zağnos deresinden. kaabedıyor. Dı.-ından, ıevdiai 

W /aşmış ve sivriltilmiş bir çi• V: d" t k k , T • 

nın ınar mm a asrna oşu• kadından ne/ret edigor, fakat 
vi ıle baş gardiyanm baş yor va Pitiyi öldüren kur· içinden .onun aılcı silinemig<N. Erzin canda 

Zelzele .. 
Birçok evler yıkıldı .. 

.4.akaıa 21 ( A. A.. ) - Dft11 
Er•l•cf•a•a ıaat 14-J2 de dip· 
dıa i•lea .,. Jarıa dakika ın. 
rea tlddetil bir ıelzele olmuş 

n hır çok nltr yıkılaııtır. 

parmağmı parçalryor ve bu şu1tun atıldığı srrada vak'a Kadın da peşintan.. Kör olan 
$Uretle dışarı fırlrvan izzet maholLine yJtişiyor. .,vgili:.inin euind• hemşirelik. 
nöbetçi jandarmamn elin - -----• gapmak fedakar/ıiına gitigor. 
den tüf engini almak ·için Valimiz Makamlarında R euam ıörmugor, fakat 

ıeıi talll!JOr. Çok mustarfodir. 
sağ omuzuna ıiviyi soku· Bir haf tadan beri soğuk Hemıircnin, nefret etti al ıevgiliıı 
yor ve tüfenği almaya mu- alma neticesi hasta yatan oimadczı temin ediligor. .K.edın 
vaffak olan haydut arkada- 'll11limiz Osman S abri lfdal bir mektup yazıgor ue ~reısamc~rı 
şı Piri ile beraber Kindi nara ıyileşmiş ve Cumartesi gü · af diligor ua r•uamın lcendısını 
donru kaçıyorlar. Nöbetçi . nünden itibaren makamla· kabul edi11 etmiJJeceaini sorugor. 

~ Ressamda kin, tereddüt, •Jk Bartın/J Mustafa yaralan· rtnda Vazife görmiye baş- biribirine karıımıştır. Fakat "~"' 
masına rağmen hemen bir lamıştır. ıalip. Cevat> .. Yalnız bir k.ılıme: Gel. 

( K 1 SA CA_/I Ş i 1 t M a ç l _a r ı ·'Arkcııı 2 .:.....::..:..:. d• • .;,__~· T_. 

T~yıD ŞEHİR PLANINDA Necmiati 4 Güç O veremdi p.ıD1eribaşhekımi 
E ~ · 1 f Aıım Söımttu Ağrı Iııtewlek.o [ 

l) GIŞ KLİK M ? Ocak 4 D"og"' anspor o hastanesi dahiliye ruQlelı1J8li&ıi· 
Şehir mnteha11111 ı. Lambert tiue ve yerine 250 Urll llcrelıtj 

&eldi, haurladığı ıeııır plt.aını ietir- Pazar günü Şilt maçla- raretli olacağı sporcular ara- seıbeıt d0kaoriamnızd•u· Tut· 
ıll. Şimdl iştUyeru.z ki, IMJed17e oııt. rrnrn ikinci haftasında fl.rs- sında söylenm==.e=k=t=e=d=ı·r=. -=====g=ut= T=-urg11y tayla ed!~jşfü. çcıiu1a lnoırhfı, ahvAl dolaylaila bazı -

varıdatııı t•neull• utramış olauı Janrn idaresinde Necmi ati . GôROŞLER Dlı YUŞLAR 
g~ oattn• ahıaarak p!Aııda deği1Udik · ldmangücü birinci takımla
ıu ya,tırılaeakaıı. Bu.au.a içla- 1'alr· 
U!e Laınbert tarLhadan yapıhıııt olan rı karşılaştı. Ço1' heyecanlı 
•tCtıer r•wş tatuJclui11.ndaa ı . a7rı ve zevkli seyir edilen bu 
air heyet oımdi ı•hri doiavınak JU· maçta, Necmiati/iler üstün 
reW• 7eni etiltler 7ap17ormuş. ffin 
mv.oip Hbeblae ateline• o ca • ıuııuıı bir oyun aynayarak maçı 

iibi w ••Y : sıfrra karşı dört sayı ile ka. 
LaaMrt'ln huırladılı plba ııO· 

n mHell 111 eadde ytl• biıt. liraya 

açılamazmı~, fakat yeai heyetin etO.t

leriııe iöre, meseil yll.• bin lira ile 

iki eadde açıhrmıı. Sonra, Lambert'ia 

pldııında Tabak.kaııe dereli11de, h11-

kt1mel eüüai iıtikameliu.4• F•ni bir 
köprC tllllalıı.yormııı, hao(i para ile, 

hanııi bO.tçe Ue bıı itler yapılabile

eelı:alt •. : • 

Madde bir, ihtiaua atıraıt etmek 
llsım&ır. 

2 - PJ&alar, buııClnb btltçelerile 

••rha! n birden tatbik mevkilae 
koaulaeu demılı: ıleı}Uclir. 

a -- Yalnız lı:enıtiıni&i n ken41 
s.amanımı:u d1lftlııme.k &orunda değiliz. 
Oa, yirmi, otus MAi •• daka aoııraki 

Belediye bütçeleri .,. merheıl yardım
lar hak.inada 9i•di•ea 1lmibl,Jlğe 

lı:apılmama.lıJU ve aını &am&Ada da 
uuutmama.lıyu ki, ıı•Ieeek aeelia 
hallkıaı iptal n iakat aalalai.yeti hiç 
kimseye verilmit 4eğilll.1r. Akli tak 
diril• ııtoaJmnı.ı, Uıoıuuoka.k yapılır.lte.a: 

•• llukaıı&ar ela yol au ılur, at 

mı koıturaent•ı ııuki ? 1 Diyeıalerdea 
çok datı.a bttyGk olur. llıUuı chvrial 

l•rl& t4U ~bltlil ·~ Ol.MI için 1 

zandı/ar. 

Necmiatiden Sait, Naim, 
Niyazi, Muzaffer, Ethem. 
İdmangücünden flbdurrah 
man. Nihat iyi oynadılar. 

ikinci maç fl.bdurrahma
nrn idaresinde ldmanocağı· 
Doğanspor kulüpleri ara· 
smda başladı. Ocaklılar 
güzel bir oyun oynayarak 
sıfıra karşı dört sayı ile 
maçı kazandılar. Ocaktan 
Hayati. Haci Doğandan 
Mustafa iyi oynadılar . 

Şılt şampiyonluğunun 
son haftası olan Pazar gü
nü, memleketimizin en eski 
kulüpleri olan Ocak - Nec
miati karşılaşacak bu ma
çın neticesi şılt şampiyon · 
luğunu tayin edecektir. Bu 
yQıden bu aıı,ıa çgk ha· 

Bir gazeteci arkadaşla 
- G~ÇdD sayıdan mabat -

- iskele 9addesi Oztrhıde 
çarpık, harap bir lokanta 
•e b a k k a.1 dllkkllAlarınıa 
bulunması, buluadurulm111 di 
acır şık, oldukça iri binaların 

manzaruıoa çirkinlik verdiğizı. 
den b şkıı; cııddeu.lu deelrmen· 
dereye aaıır yO.zQuü •e mıoza
raıını da Jtapı.ttıyor •• 

Taanvur edlıı bir kerte : 
Bu iki köhue dllkkAu 11.l.ılıncı 
Deairmendıre koyu, limauı, 
ıırtları bUtUo ibtitamile cıutde

ye karfı açılacak gelip i•ÇeDler 
göaQl açıcı manzara Ut karşıla
fılCak .• Şimdiye kadar 1ızdık, 
çızdık, ıöyledik maaleaer anla
tamadık .. Çok umuyoruı ki bu 
llhamet Bay M.uawmere aasip 
011uul .• 

- Peki, burayı Jlkıp aç
mak mUtıiw bir l~ aetU Ju .. 
Hıtimal bır i... bia liraya olabi· 
lir bir şey bu .. 

lıtaobul oteli OnQodeyiı. 
Arkıd•t• öt&Ha ball'.oııuııdı 
ıöyle Çömlek.el koyuuoa, Umana 
kartı li. Kim1ll11 D&fii katınaia· 
cılın bir katı Ta içlr.ıae.k Uıtwdlm •• 

Şhadl b:>lkoacla karfıkU~lJ'A 

klhvelerimiıi içiyoruz. 
- Etı .. Blrıtder, flıl mıınıa 

ra ciddoa entea .. Şıı deniı, t,;u 
koy, şu 11rtlır, yam çlar, şu 
111.ıhıılle, şu aahll detme 7erae 
bıılıınmuz, doğruiu .. Hele böyle 
bir mevkide oturmak, kab•e ı \. • 
mek., seyretmek az t.eyil dc2iı.. 

- Alı, azizim, 'l'rabzonun 
bıuii bır yeri gnıel detil ki, 
nereye b:!ksıtnız, n~reyQ iitse
ııalı insıuıi k.u vaoçıa, ıev.rl uu 
meııt.;der.. GQzetbıscr pukıaı.ı, 

Kulte aahiliııi, tabye bufuou, 
ıltıu kumu blr gOuentz ba11 ıır
sıuıı .. 

Şııradı veyahut gU11lblsar 
UiUlude ~errak bir gUoila sıı · 
babı cıııetia d-:>~uşunu. akşncr 1 

da ayııı dotuıunu aeyre doyuru 
olmaz ... Trabıoaun neresinden 
olursa tulu H ıurup'ua o kudar 
ııiruıe, o kadar ibtlşaoıh goru 
nQ~ll olur ki .. Eıı duygusuzlar 
bil• zevk ta heyecaaa kııpıı · 
maktan kurtutamaz .. 

şoyle bir tasavvur edeli..ı : 
Kat'i luarı, ve taı:ısısotı 

Cevdet /l/ap 
''Arkası 2. de,, . 



2 

IDoCiôuK~ Beş·K ·· z ü \ 

B Kö/ Eğitırenleri 
a y a Direktör ve 

inti ala öğr tmenleri 

Mehtabı bol gecelerin 
yıldızlarla süslü k bbesini 
kirli beyaz tüllerle kaplan
mış gördük. 

Yaza adım atan baha 
rın bu gamlı görünüşü, bay 
ram sevdasma kapılan mi
niminileri ne kadar üzmüş, 
onların sevinç dolu kalple 
rini ne kadar hop/atmışlı. 
lfcaba hava bozacak mıydı? 

Büyük günün, 23 Nisa 
nın sabahına çıkınca etrafı 
sımsıkı kucaklayan sis ta 
bakalerını yavaş ıavaş açı 

lif bulduk. 
Tabiat, binlerce yavru 

nun gizli niyozmı sezmiş 

gibi ulu güne dekor çak
mağa çabalıyor. Rüzgar 
boşluğu sarsıyor. liğaçlarda 

kuzukulağmı andlfan yap 
rakcıklar kıpırdwor ... 

Saatler ilerlerken sokak
lar çocuk cıvıltılariyle kay
naşıyor. linneler. bBbalar 
yavrularım doya doya sey 
rediyor. şenleniyor/ar. Be 
lediye meydanında ki mah 
şeri kalabalık dalga, dalga 
çağlıyor .. 

Dikka t ettim; bir 1Jnne 
nin gözlerinden sevmç yaş
ları dökülüyordu. Bu canlı 
~içekler meşherinde qönül
ler dolusu neş'e bulmayan 
tek kişi yoktu. 

Herkes varlığından birer 
parçayı. istikbali görerek co 
şuyor ve 2J Nisanı mi/b 
tarihimizdeki derin nana
sınr duyarak. şahlanarak 
tes'ide can atıyordu. 

.3lk.düzBode ~çılacıık koy 
Eğit 1 rt yeti'jtirme Kunu 
Dlr ktörll\~Q e Kars ilk Tedr i 
at Motettişl Kadri Dor , ,Ktlt-

n Şef itin A kera lık. Ted 
ris t Mıırattlşi Etb m S lmıoıll, 
o retmeallğiue·Rlıe lyldero ok · 
lu ogrwtm l Hı dullan Şıd. 
Trıbıo G lya köyD o k.ul11 
ötret 1 M"hmet Gnçıttc aD, 

Trabzon Şılp z 'rı Baş:'.ıt retmeol 
Davut Çakır, Gır 3sun Alurca 
Zthr Başöğr tıneo i K rlm Soy
kan, Giresun Ynm u rca k öyQ 
gretmeııl Ô'Il~r Aksu, Otdu 

T ye 11 kOyQ l'.>ğretınenl HüıaQ 
Ôzyurt, Ordu OöJköy Aybaatı 

Oiı>ulu öğretmeal Ahmet Yd aı, 
GI n • . ne B ybuı:t Sollr BıtOt 
r t f C ııl Yeııer, GOıaDı•· 

e F \Zlp• a Okulu B ıoeret. 
ı i Ah et Sıs rgıaıılp. Çoruh 

H'lpa Kül Lı lbl Okulu öiretaHI 
Oıbı Yolaç, Ç~rub Hopa Ab
uOlytı Okulu öfretm nl ZDbtl 

Işıt, Sa •UD V zlrkOprtl Kara
b c k öğret eni Ah et Can 
tu cer t yia edllmfşlercar. 

.:$7" -

Gümüşanede Karsta, 
Çankında hasar veren 

zelzeleler oldu. . ı' 
l'ı "kara .t2 ( 11.11. ) 

Pazar gecesi Gümüşanede 1 
muhtelif fasrlalarla üç hafif. 1 
bir şiddetli zelzele olmuştur. , 
Bir ev yıkılmış ttr. Evvelki l 
gün Karsta merkez nahiye
sine b ğll ]ürkmen köyünde 
vuku bulan yer sarsıntısrnda 
köy ün seksen beş evinden 
yetmişikisi oturulamıyacak 

derecede harap olmuştur. 

Nuf usça zaf iat yoktur. 
Bu •abah Çankmda or

ta şiddette bir zelzele ol- f 

muştur. ' 

(YEN/YOL) 

B •• un 
Mutlu bir gUo y iıyor milletimin li 1 bu gQa 
Blıl k.urbao edrceklerdl tumıylıır daba 6Qa 
Dı:ıb ı llUa cevheri ıOomOş sırnılıp 'fQ rk. kHı•ı• 
B trı cl Oşmaal:ı delup ta h lıılukıdd eı vatanın 

Nice gunler :raşlldık mi\1 timin liu irı Jıuuk 
O Uya kör ~OJll 11rayl r ieC gnndQı; uyanık 
Uyamkıuış, bDluyorıauş, bakıYer i ıı oe çıkar 
Bir çık göıla koron goılerl f' lb tıe b k r 
YnbıDı u çizmıl rladendl ellalandı gôzQ 
Bu ıçık 1t<>ıltı k.Ortln malılvedi1or yurdu ıeıı 
Sa tıyor uıış diye kt.ırbaa verer k mill~tl i 
Soauyor çehrt1ı TUrktıo ki ~udur eDçotl 1 
Buaa t.uı tutuyor tuttu bQtlln Ay l'e OQaef 
Bir kuıt ln rtbi kalplerde aleYleadl ateş 
Ul• um yaş dökerek topr 1 Yer iş ti f e1lı 
ATATÜRK dotd" b.ı yıotıı e edl ölmtş dttlllı 
Kor olup JUrduauı•a aeyrlae ~akmak oıaau 
lti•H dQ11yada ~Yih• bOyle ınseı yurt bularaas 
Oau veraek mi anıl 01••dl 10 11 !ert diyerek 
Nekadar anluu mncutu bemeo kOkre1erek 
Geliyor toplınıyodar ki oaua etrafını 
Tepeıllulea ıaerek der• -verecrk dllomanıoa 
Glnuip TUrk kaaıaıa gir n teratı ~•berlae 
Blı aeci ·f Yerdi ıUabııı 1arı a~ eri rloo 
Ba hedef .A.kdıolıla dalg•lımıdau dtıhı ııır 
Ba hedef gol.teki kut bel k:l de oadaa il hı hlr 
Ya,ıııaak b a kkıaı Ta rım YetiYor iımimlıe 
Diyerek. Ô9der1wlı dQoı:12aaı tlökaa, dealze 
Her! Oaaa blDiİ ıoıuotlea biri kalmı, kl yana 
Otı• endık\!tl içi cea btyecaolar du1arı• 
O 9ışarıcıtH başar ak .ki oı:ıua keadlıiilr. 
mıe dıvrhn 1arataodır bw gu11nrı 8Qr ıeaidlr. 
Oau kaybetti oeail '-nldu t k t ıay ılul 
INôSOadea ıorur&ı.ı blı bu rıtaQa ertnial 
Bu ınnae ertesi TnrldQk c&e1ıileo aeııale tspır 
'fQrk ae htırae yap ar ÇDa~n ouua "ayHI nr 
S alarak. kök J ol başta n Acuuua dör t JHIH 
Yeaidea ·rark. aeae t ea e k.loy tektir kanına 
Kare teri dOHe YArlJ biz lıe yoktur lleaeaeı 
'/. Qkaelealer eb didlr 1 ar artık loemes 
Bir eUaaa. gOındQ bv aılllet n cihı lar Juıtır. 
ltt• tarih ıorııauı klm11 ye et es o batar 
ATTlLAr ve TllılURlar ki ki indir ae ldir 
Koct TUrk mill~tloln ge~mltidlr keodiıtdlr 
Titr ıla reoıla.l ıor1UQ de bu ıon dQşmaaımıı 
OQa gellp ıokler• tleıt11 yazacak bıyratımıı 
Gldlalı diale7loiı gOk.stlaQ ıeoçllk bura.ta 
Hıpoloin ııı1esi yort uıruc.a ermek murada 
işte blı bıkllyoruz ııa gelecek. nealhulse 
Kuoa llQıayı tapacaktır realdeo lımimiıe 
c11,unrdlkmi •ter şhntati biı 1ıl.11rmı 
Nı asırlar alarak allalera IJ lilltdmrıı 
Kılıyor 7ıldırım11r ıoa h111 bi:ıdıa ı•rlJ• 
TlrkQ kııkandı beter kendine bıı Hrdl diye 
Bıı bıııa dotru dllrQıtllr yolu soaıuı olacak 
Matlu ıuuıer ~izi ber aıın blıt ber ao balac.k 
Dlletim Tanrı•• HCtlt bize nr .. 1• b111Doll 
Çok omır Yel Y••• ın bill kere İsmet INONO 

N. T. O. 
Geçi~ resmi yapılırken, 

güneş yavrulara bütün sı· 
cak/Jğı ile üsten gülüıordu. 

e- Ziraı Kredi Kooperatifi Ortaklarının YENi ADAM 
Şimdi sis dağılmıştı. 

hukuki vaziyetleri 
ÇULH11 - Geçen HTıdın mabat - 9ılıtır. Gerçi orteklatıa menuu 

Bununla ber ber t iıle para olıa aabıulDo bHlı oluaımı
eya mııl oluak kredi vere11- yacıeı kHuatlı tasrltı edll•lt· 

lerd tıv kooperatifi rlne gi· Ur, Fal.at bu hnkttı:a klfl temi· 
r m zl r . Bu kook~ratitler hD· eatlı tıetblk edilemiyor. Ortatıa 
-ometl tesvlbl ile kurulur n borcıuı• kap"tmık ltl• mabıu· 

Bir gazeteci ar kadaşl 
Baştarafı 1 de 

nrillp Mayısta b11şl omaaı 
mukarrer olan v t kııt b rp 
dolayı ile b şlanması şüpheli 
bulunan limnnın loş edildi~lnl, 

mürakab si altı .. da ç lışırlar. 1 ıon bacılne alallmeıl ort;ltlık
G yeleri mesela yeniden fındık. tall bekleaea emalyet H yar

rıhtımı rın yapıldığı ı. rıbtımlar yetiştirmekte veya fı :idık mah· 
nzerlnd gazinolar ve ir bir ulQo ~ııblp olnnlarm, fındık 
çok e bnlyelerln sırand ğı 1, u mnhsuın ile g çfnenleria yıılDı:& 
manda yQzlerc nıotör, ktıyı • bu r.ah d im ·an dairesinde ar· 
ı timbotlımo ynzdDğQaO, vapur- z lormı tet mlndlr. Halbukl faiz . 
br1n ramp ettiği rıhtımlara l p r .veya mal Yerenl~rden 
e 1 olçu boşalttığını gl>z örıU· muııtahs ı i bhnı:ıye Te millı matı· 
şy ' t~ı elim sull'l tın rev cıoı ar lı rmıta çalıı · ae ge r . . 

Eb .. ou önOmOıde 8 sslz, mak gıbl yüksek idealleri ta-
ukin , koyun. llm oın lac ğı hak uk ettirmek. pek de bek· 

•aılyetl mnoıarayı iz tarif v 1 leoemez. 
tanır edin artık!.. Kooperatif böyl il.tras H 

- Evet, öyle bir ekil alır istlkraz denlerı sloeaiode top 
ki, d ğtl Karadeolzde, A d rsa onların alacaklı ve borçlu 
de de eşi bulunmaz bir 1. • ırıtlırıaı moc dele ve mnsa. 
rı H umrıın arzeder b ır ı. mo ınd n büoy ıi sarıdır. 

.M. Laaıbertln Trabyg ş h Berçlu ve alacaklı ınlaşrırıık ko 
ri plaomda şu görünen s hlt op rııtıre merhum bük tındekl 
yolu, şu ç omlekçl, Ay f ı >'> mabsuh ri bnclı ve ııaklettire
mıballeleri de medeni kılık ve bı irler. Alac k.tı ort k pık ta. 
kıyafete girecek blr çok ş il bil olarak ortaktan : EnelA 
n taksimat vardır. Limandan kendi al cıı aınıu lstlfıdeılne 

dım eaasıaa uymu. Mı ıalQ 
elil• b()rcana karşı teali et· 
ıaeyen. ortaklıtına esaı olan 

mabsuldea bıı şka tntna teJa 
m111r mabsuln varta b .al rdı 
kredi kooperatif 1erindıa bin 
alamadı• 11taa : Ortak ıalb 

mabkemeaince bir aydın bir 
seneye &.adar bıpı ohı11ur. YAal 
kooperatifin alıcaklarıaıa talıai
ıttıada cebir H hacza mahal 
yoktur. Kooperatif mıntıtk.uı 
dabiliade mui.lra olanlardan 
blrlle iktisadi ıao.oaaebeta gl· 
rlşmek isteyen, verfltsl1e, ndell 
alım ııtımlarıoua bir gün kn:u 
ve icra mercl ıeriae lnt kal ede· 
ceğlı:ıl beHba k.ıtaa kfm11 ko
operatif ortıtının mahıulQndeo 
haciı 1aptaraı1aeıtını ıöı QoQ. 
ne alarak evvela kredi koope
ratltloe olao borçlartle naatı 

ıonra ve parıt olunc'l o pltındıı. ------------
tatbik edllioce ve lşt o zıımao B İ R K A Ç S A T 1 R L A 
sağ kalmalı da o şekllt o um· 

Y•11i a.tl•m 'ın 277 ı•ıı· 
lı • ,eculc "' ıınç 'ile nııri
r•tı. ıagısı çılı:tı. Buha/ta 

Yınl AJam 'Ja /ıneail Halr.
lu B ltacıojlrı, Hiıamettin 
Bozolc, F•at Kö,rRla, Ste
/ an Zwciı, wlatlimir 
wcid 'e, Rtıai Eriı. Mahmmt 
Cuda imıalı maialelır tJe 

11ıimler, iı ıosıtlle, lcü.ltiir, 
tigtıtro htuelcctleri 1111/•ltırı 
t1a1Jır. Baıülc bir kumııu 

ıanot mes.lelerini taltlilinı 
(le ıJe6i aktüalite oıır•n 
ba ıasetegl llıitiin •kagacu. 
larımııa harartle tavıige 
ederiz, 

uaahsultnıı '8 keı:ullıloln ikl 
aylık lışeslae Jetfcek mlk
tıırını he11ba kltarık kredllen· 
dlrebJllr. Ak.si takdirde verdltl 
pıara HJ• mal teminattan mah
rum kılır ki hem kooperatif 
hem 4• alacıaklı ve borflu •0-
nuebelleri mnte111ir olur. 

Avukat Zihni Can 

raoı görmen •. 
- Bunlar olunca Trabzrınun 

Jstikbali hakikaten çok p:ı J k 
Stadyom işleri .... 

olacak demektir .. 
lstaabul gazinosunu balko· 

nuadaa bOyleco koouştukt a 
ı JDrı "alktak. 

g41bııb otelinin Ootınden g • 
çerk.en mis1;1fırlme bir de s:ıt b 
gııızinoırnouo bahçesini göst r
mek i'!tedim .. Temiz ontred D 

girerken burası hakkı ad ool t 
ıueaa ba~ladı .. . 

- Sonu var -
CEVDET lfLllP 

Şilt maçları hararetli bir ıurette 
devam ediyor. Seyirciler arasında, muh
telif kulupJerin taraftarlıklarını yapan 
insanlara tesadüf ediliyor. Bu kadarla 

kalsa bir şey değil, futbolculara hücum 
edenler, kargaşalık arasında tokat, 
sille atmıya yeltenenler bile oluyor, 
İstanbul, İzmir, Ankara ıtadyomlarında 
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poJislerin bulunmaıı, demek bunun için
miş l 

Kulupleri dar ve ııkışık vaziyetten 
kurtaracak olan stadyo~ hasılatıdır. 
Stadyoma varlık verenler de onlardır, 
bunlar malum şeyler. Fakat hal böyle 
olunca ıtadyom varidatını artırmak ve 
kontrol etmek lliıım gelmez mi ? 

--WA 

Herşeyde: fakat 1 
Beledl7a, Atıparka çeki 11a. 

ıen vermekte .ıevam ediyor. Bu 
arada bnasuıı tlıt koş ıiude «1• 
blr gnlaonuo te elleri açılra k· 
t dır. Bir n otede 111 pollı ka-
karakolu bl ıı ııoa bıtlaa ak 
!sere . .. Oııılno'ouı:ı parkla mtt· 
aasebeti nr, fakat karakol'un 
b•rayı kurulu~undcklıebep Y• 
zorure tl ınlıyamadık ! 

Park 71pılırk.en bunu• ka
y k ydanıH kadar u11blarak 
bir k rıuleoiı fuırl aatlae ge
tlrllteeti ıOylenip yaııldı. Hatta 
fuar plllıaıo 111111 aebu•u•H 
Mltıt Ayclln tarafından yapılee!

tı da temla edlllyordu.. Şim41 

acı duJarak aıortyoraı ki, ttu 
c1n,ıace1ı yerine ıetıraek fOJ· 
la durıuo, ıkllne olarak b• tl
klr Oaleameye ça.lı$ıh7or. Garp 
kOt0ıl11dei.I çnrık dlv.srlar, b•r· 
bıt ku1Cbeler1a latlmllk.i bıkl•· 
•iri.en yealdea JHiye alaalar 
yıpılıyor. Buaıuı Uıde •ttltl 
.... caıelUkl• çlrklolftl iati-
1 ç ettlrı:ae1• çıhşaak, ıorla · 
aıaktır. 

Biralrlae çok slt ı•rlerla 
l tlıacını llOt gOr•D lHlll göıl, 
B•Jd8DH fQzellikle çtrkhılfft 
yanya na i ör e y td aa mQl ede 
oı . Atapsrka " ldenler işlo bu 

ıni ııJz mauıara ile karşılat 
mık soruudıdular. 

Fuar Japıl ıyıc flkH a Atı. 
pnh ın garp cepbe11lal, oouıı ıı 
ıellitioe yarataı:ı blr şek.llde 
taaıım etmeli IAıı dır. 

Belediye bir tehir laıılkıa 11a 
bedii HYklodın fetbklrlık lıtl· 
yecek 7erd , bir v~yı iki kiti · 
Ji f edıktrlıtı dnet etmekle 
dab11 tubetll h raket etmlt 
olacaktır. 

'"---:::ZS--t:,--___ ,__ __ 1 
&:~~de~~e~ 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar .. 

Kahvetlen içeri ıirince gaool 
çacıic bir mcuanm ganma, lcol• · 
balrfa gakin bir yere oturd11ıı: 
BuııATıkü miıterileri11in •o.lıbel1 

90/c lıararetli .• 

- Gaget igi yıka~an o• igi 
Jceuligen bir te//alc. uarJır. Yı• 
Jc • .,.. dcretinılen boık• her JejtJ· 
•ıaJa lcenJisine beı on kur•ı boh· 
ıiı ueririm, /alcat patron "6ahiİI 
benimdir,, tier, heıap "akti ~o· 

oallı tellala ba faıı/Can ,,.eıelik • 
oer•umiı. Bilir•iniz ki, tellalr.lılcı 
adeta ğ/ümlı pençeleıen bir lıçl· 
lilctir. Bundan d•laıı L. oe ıo•r• 

J. mü,terinin arzu cttiii vcçhilı 
6ir tella;o vıriltn bahlili lıamti1" 
••riclatı araıın• sokm•lc. ne Jerı• 
ceıe k•tlar h•kka ve adalıtı 
•ıı•n ol.bilir ? 

- Bu hamam Jcıttn t•ı/J· 
l4tın, tcıiıatın patronları ..... 
miıctlc bögltımidir aca6• / 

- Orasını bilemem /ahi 
bö!ll• ôir insaf ıızlığı,. önüne ı•F· 
m•k aialcadur selôlıiyetliltre eti 

büyük oictl.arı istiralıatı uırecıi 
hadiıclerdeıulir. 

- Övl•ıa .• alcı•mltıra kaJIJf 
50-60 lc.ur•ı •IGA tılla/cları• /0 
Jcurııı balışiıini yemek, bütd11 h•· 
11•tta lıelal iı ıörmete tar•/tar 
olfftamak demektir. 

- Yahu, l>rıtinde amma h•· 
mam balui tattı.ırtlıınfl% lıa a a .•. 
BeluJi11• r•i•imiz onları derhal 
ıiı•ıa çele.er. O iı öglıc• lcolag· 

* • • ctır. Şu lıarp, darp iıluiluieıe •' 
l==H=a=lk=e=v=i=te=m=a=s-=-la=r=ı=;;;..ı haber " 0 '? 

- /tolga don•11maıı Alctlı· 
- Baştarafi 1 de - niıdı ltir manevro yapmış, se11rı 

Kadın bu CeQabın •nnncıni Nuıolini bir tebrilc müaaHbttilı 
piganonan tu#arından cıkıettirigor. HWer• Zafer temennisinde 611· 

1 em.silin ikinci pırdeıl IJiraı: ıunmuı, Hıtler ld• bittdi çok 
tl•rgan gıçti. Bir, üç cıc dörılıin- memnun lc.aldııuu ue ıözlcriıuie• 
ca .ahneler güzel idi. Bundan öptiljüni bildirmiı .. 
daha fazlası bir amatör grubun· 
ti.an zor l>elclenir. Gazeteci arka· - Su ciluelır Je •rttlc ı.Jı· 
dasımıs Btıg Çimıit •wimli oe nıdılc raçı ve bi~im biltli;inad 
muoaffak. Naci Sagın daha can· cuip ciloe ıeklintlu çılc.tı I . • 
lı olablllrdi. Cemal Bora igi.. - La/i '111 t1adige dölcmtıı 
Ona uyircilerde,. IJa:zılarınrn H lüzum u•r, a •ir•der. 
Robert Taglor tletlilclerini d•v· M•solininia sal •• •ol orta· 
Jum. Melahat Ycıın ~canlı itli; •ınıia kendisini ajır satmak iı• 
rolinü benimıemiı A. Eren iyi.. t•Jiğinı hala/ark.eJemedıni• mi ••• 
Nedamet ıden ve iıtirab çeken - ltalıa er geç lnıili• t11· 
lc.adı"ı fena temsil etmedi. Ö1aer rafıdır 7 
Olctag amatör krıtlretini asan - On• ne ıüplıe Dar .. 
bir 1'aıarı ıöıterdi. S. Gir•g - Geçenlerde Abidin dauır, 
durgu n olmakla bırabcr f ena Almant /talı an ve lnıiliz, Frarı· 
tleğll. A . Bagralc.tia.r çok igi. •ız do11anmasını bütün tef crr110· 
Muaaf / alc.igeti ,ioı falsolarını tile ıag<tı. Vall;;ıhı, bu lnıiliSı 
örtecek le.adar. Dekorlar. igi idi. Fransız dcma•mcmnı ögle a•lo· 
Salını aralırımla cas t•kımından ltgor, ögle ıötıiriigorki, ônü1te ı•· 
dinledi~imi• parçalar da bise Leni rabbtm m•ha/a:za et•in. .. 
••ak vct di. Bay Mü' minin top· - Azizim Jnailizlerle başll 
ladıjı alkular gui11Je itli. çıkılmaz uesselcim .. 

/kinci ııce /.Ahmet Nurinin 
- Hitler buna demiş, !tluıo· 

Hiuei Şayiası temsil edildi. Eser 
lini ıine nu.tuk vermiş •. Bu ,,. ... 

'pegcı me.şhur oldui• için ome-
urıllaı ı dinliJJe dinliye baıımıl 

di Olduaunu söglemeı· e belki 
• şişti. Radgolamıaa rıçurdulc.ları 

lrl~um 10/c. Birbirinden agrılmıı 
t. 1• k k 

1 
paiauralar boı uakitlerde ku/akl• 

.,,,. 11Carı ocanııı ız arının o• • 
mu ıeLiyor. . Yarın, oburailn agtıi 

damatlarının eQintt• gap tıkla,., 
radyodan ;,öyle bir hder verili· 

kavgalarla seyircileri tiildürügor-
1 ce;ını lcim tahmin etmez. "Hit• ar. 

Eserin bilhaua ikinci, üçün. ler, işıaL ettiai meınlıiutlır lı•i· 
cü sal.neleri canlı oldu. Dekor- kınctarı alciıgı milgonturca mek· 
far iyi idi. N. A. Çimşit (it Me tupta, istilciaak i ısabıti tamnaı· 
lahat Yaıın çok mauaffak idiler. den oe idarııielc.i feukalh,J 
A. Bagrakdar, A. Eren de igi. memnuniyetten CJe ıalısına .kari' 
M. Saıın . S. Gira* 6u gece şükr..a duyzuiarından bahsedil· 
daha canlı u• u :ıimli idiler. mekt•dir • ,, 
S, Aykut muualfalc idi. Ma.ri - Yakin bir tünde Al•tı' 
gerine ıeçen Arab rolünde C. ıençlitinin bu lıe:sap "• mc•ra/' 
Bor• bır lıaylı güldürdü • Ları Httierden ıorac ığına ıalıit 

Arkadaılarımız. teşeklcürl•- olur•unu~. 
rimi•i sıınarı•. - O gayet tabii bir ... n•'''' 

Duvetige mueluind• ~ine tioıtuıa / 
ur•tnlıler işittik. Bütün Jaalicım.ı. 
•ı• aJJni derecetlı memnutı tdi
lımemesinden alakalılar da 
a.ıııa,ordur ıtabii. 

Sahnemi•in fenalıfı, H•in 
arkalardan i,itileııaemeıi epegce 
gürültü ,apılmaıımı Hbeb oldu. 
Üzüldük. Bögle ıerlerfie ıslık 
çalanların tutulup fiııarıga atıl · 
m•ları da 9ak ld•ımdır. 

H. Tuncay 
H. : liu yau ,.çe• 1&71 lçin ya

aıl•ııtı. KoHaıadı1 Oıtlr 41Jtril, 

SEYYAH 

İsveç Almanyayı 
protesto etti 1 

~nkara J2 ( 11. it. ) -"' 
lsyeç hükümeti ltlm•n t•f' 
yarelerınin lsveç arazi$İ ütl' 

tindeki uçuş/11rım lt/mıP 
hükumeti nezdrnde protos· 
to etmi~tir. Oarp cephesi/1' 
de topcu f ıaiiyıti olmu~tiJf• 
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HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 

Kovıu· Kardeşlerimizle Konuşmalar: 
Muhtarların ve İhtiyar Meclislerinin 1 Skandinavya Cephesinde 

göreceği Devlet işleri Muharebeler devam ediyor .. 

Satlık işlerinden : 
. - Köyde kolera, frengi, lekeli humrria, çiçek, 

dıfteri, beyin humması. uyku hastalığı ve kıza
lllık ri9i hastalıklardan biri olur veya olmasın
dın liiphe edilirse 23 saat içinde karakollara 
~•ya sıhhiye memurlarma haber ver111ek. 

.. Köyde kuduz veya kuduz ş~ph li hayvan
ltrı haber vermek ve öldürmek. InsanJarı ısırdı
~· taltdirde diri yakalamağa çapalamak ve dok
tor•. baytara getirip göstermek. 

- Köylüleria çiçek veya başka aşılarla aşı-
1•nınılarını temin etmek. 

.. Aşıyı her beş senede bir tekrar ettirınek. 
•ıılı olmıyanları ve aşısı beş seneyi geçmiş bu. 
Iuıaanlan haber vermek. 
. .. Her hangi bir iş için köylüye verecekleri 
d111ohaberlerde sahibinden aşı şahadetnamesini 
SOrınak ve oaları bu suretle sıkıştırarak aşılan
lllıta mecbur etmek, köyün hastalarına veya 
llluhtaçlarına hükumetçe dağıtılacak ilacı iyi 
'-klamak ve sahiplerine memurun tarifi Uzerine 
dtA'ıtmak. HükQmetin her yardımında iş başın
d, bulunmak. 

• Köylerdeki ölüm ve doğumları tutacağı 
~eftere tarihile yazmak ve ölenlerin ne yüzden 
h•llri hastalıktan öldüğünü buraya kaydet•ek 
'te aydan aya bunları doktorlara, sıhhiye memur-
1-rına bildirmek. Doktor ve sıhhiye memurları 
Yokıa ölnlerin gömülmesine izin vermek. 
. • Köy mezarlıkları~ı ~Y! ve temiz ba~mak 
içine hayvan girmemesı ıçın etrafını çevırmek 
~orumak. Aynı meıara beş sene geçmeden baş
ka bir ölü gömdürmem~k· 

• ÔlOnOn çıkarılıp başka yere götürülmesi 
icap ederse bunu sıhhiye memurlarına haber 

"•raelc. 
_ Köyde bulunan frengilileri tedaviye gön-

dermek. 
• Köy sınorları içindeki hayvaa leşlerini ve 

J>iılikleri ortadan kaldırmak, gömdüraek. Pis 
•uların içilmesiai. çeşme ve kuyu başlarında ça
tbışır yıkanmasını, açıkta ve ahırlarda abdest 
bozmasını menetmek ve icabında cezalandırmak. 

• Kimsesiz, terkedilmiş 6 yaşına kadar ço
culdarı her veçhilts korumak ve 6 yaşından faz .. 
la ola~ları maarif idaresine teslim etmek. 

· .. Köyiln çocuklarına ·oyun yeri yapmak, içki 
kullanmamalarını her suretle temin etmek. 

- Hastalıklı ineklerin sütlerini sattırmamak 
'le haıtalıktan şüphe edilenleri muayene ettirmek. 

Sağlık işlerinden devam : 
• Kimsesiz, muhtaç gebe kadınlara k?y san

~dan her hangi bir yolla yardımda bulunmak. 
• Tarlalara, bahçelere açıktan insan gübresi 

d6ktormemelc:. 
- Köyde kesilecek hayvanlar için gözkulak 

~lrnak Ne bunlardan hastalıklı olaaları, şüpheli-ri haber vermek, •çıkta hayvan kestirmemek. 
" K01de 1Qtne11elik eden kadınları muayenı 

ettirmek. 

- Köyde bakkaJlık. kahvecilik gibi san'atları 
yapanları muayeae ettirmek, raporları olmıyan
ları işte11 alıkoy111ak. 

• İkiz çocuk aaalarıaa ve çok evlitlı ailele
re yiyecek, içecek ve yakacak toparlayıp yar
dımda bulunmak . 

- Köyde deli, budala ve muhtaçları korumak. 
Nüfus işlerinden : 
- Köyde ölenleri ve ana babanın bildirmeğe 

mecbur eldukları doğumları ilmuhaberle nüfus 
idaresine bildirmek. 

• Gizli 110fusları ilmuhaber vererek nufusa 
kaydettirmek. 

- Bir yerden başka bir yere köçedenler, nü
fus kağıtlarını kaybedenlere ilmühaber vermek. 

• lzinnameleri eski evliler için milnakahat 
vukuatını bildirmek. 

- Yeni evlenecek erkek ve kadının vere
cekleri haber üzerine bunların eğer evlenebile
cekleriae dair c'oktor raporu, sağlık kağıtları 
varsa evlenme kararlarını on beş gQn içinde ilin 
etmek. 

Yeni evlenece·der için bu on beş içinde her 
han2i bir kimsenin itirazı olurıa bunu evlenecek 
erkek ve kadına hemen söylemek. 

• Evlenme ilanının yapılmasına engel olacak 
bir ıebep bulunursa nikah kıymaktan çekinmek. 

• Oa beş gQn geçtiği halde avlenecekler 
için itiraz eden olmamışsa nikahı kıymak ve ili· 
nın yapıldıtına dair ellerine bir vesika ile bir de 
evlenme kağıdı vermek ve nüfus idaresine göa
dermek. 

• Evlenme iki şahitle ihtiyar meclisinde muh
tar tarafından açıkca yapılır. Evleneceklerden 
per birine ayrı ayrı sormak ve her ikisi de razı 
olduklarını söylerlerıe evlenmenin kanune~ ak· 
tedildiğini söyle ek. 

Su Çiçeği 
Çocuklar arasında meşhur olan bu hastalı

ğın şimdiye kadar aslı, esası ne olduğu temamile 
anlaşılmış değildir. 

Başkalarına nasıl geçtiği de belli değildir. 
Fakat bunun da kuş palazı gibi aksırırken, ök
sürürken, lakırkı söylerken hastanın etrafa saç-
tığı damlacıklarla hastalığın geçtiği ihtimali 
vardır. ' 

İngiliz kuvvetleri Oslo mıntakasında 
Hammeri işgal ettiler! 

11nkara 22 ( 11. A . ) - Skındinavy11 cephesinde harp 
devam etmektedir. Norveçliler !Umanların topçu ve hav~ 
kuvvet/erile yaptık/an bir hava taarruzunu püskürtmüş~ 
/erdir. Norveç kıtaatı yedi muhtelif cephede çarpısmak· 

tad/f. ı".1üttefik kuvvetler de 111man tayyarelerinin taarruzu
na rağmen hedeflerine süratle ilerlemektedirler. Os/oyıı 
yüz on kilo~etre "!e~~~ed~ ~u_lunan Hammer lngilizleı 
tarafından ışgal ed!ldıgı b!/dı rilmektedir . 

Müttefik hava kuvvetlerinin 

muvaffakiyetli bombardımanları 
11nkara 22 ( 11. il. ) - lngiliz hava kuvvetleri D4ni· 

markada ve Norveçte 111man tayyare üslerini muvaf· 
fakiyetle bombardıman etmişlerdir. Beş bin tonluk bil 
!liman vapuru Stokholm açıklarında batmıştır. Bir fi/ • 
man bombtJrdıman tayyartisi lsveç hava dafi toplan tara
fından düşürülmüş, diğer dört 11/man tayyaresi de daf/ 
toplarm ateş/erile karşılanmıştır. Got/an adası üzerind.! 
diğer bir Jflman tayyaresi de mecburi iniş yapmış müret .. 

tebat tayyareyi yakmış ve kaçmı,rır. 

Kireçhane yolunun açık eksiltme 
ile tamiratı 

Vilayet Daimi Enciiaeniadea: 
Trab~on - Kireçhan• gol•••n 7x100 - 9X~65 in· 

el lcilo mttreleri ar11ııntl11lci şHanın tamiri ile 8 atlll 6ii ı 
inşaıına ait tan~im lcılınon ( 687 4 ) lira ( 09 ) lcarrış
lulc keşfi izerinJın 15 1ii11 müddetle 1111/c elcsiltme!I • 
lconulmuştıır. Mu•alclcat teminatı ( 51 S ) lir• ( J6 ) lcı:· 
r•ştıır. 2-5-940 tar.= hine çatan Perşembe tünü 11111t 1 j 
tle flilaıet makamında topla11•calc olan D•iml encıimcnc/ı 
ilıoleıi gapılacalc.tır. Keşif •e şorhtamısiııi ,ör••lc isti· 
gc;ılerin her 'ün encümen lcalemine t1e talip olanltırıtt 
muT1akkat teminatlar ile mezlcür tin .,. •••tt• c11ci111cn ı 
muracaatları. 2 - 4 

Dükkan icar artırması 
Belediye E&cümeainden : 

Hal l>inaıı içintlelci 20 11umaralı dülcki11ın bir 11neli ~ 
icarı 18 tün mitldetle "''le tırtırma;a kenulm•ıtar. 

Artırma 30 - 4- 910 Salı günü saat 15 de icra eJile
cejintien t11liplerin J ;p,zito meılc/Jazlarile birli/ete agnı fÜ'l 

'1e saatte encümene müracaatları ilan olunur 2-4 

Arsa satış .Artırması 
Kıymeti M.temimıtt 

No. Cinsi Meolcti Mesahası M'!. L. l . K. --Hastalık en ziyade iki yaşından yedi yaşma 
kadar olan çecuklar arasında görülür. ı 

1 Düklca11 erıa11 lcruıan dere 116, 96.. 51) .3 75 
tabtıiluıne M. 

Bir defa tutulan bir daha tutulmaz. 3 
" ,, 170, 79 .• 40 3 00 

7 50 
6 75 Fakat Su çiçe~ine tutulan diğer asil çiçek ~ 

hastalığına tutulmaz zan edilmemelidir. o 

•• ., 219, 57 ,, 100 
" ,, 206, 67 " 90 
,, ,, 292, 79 ,, 150 11 25 

18 75 
7 50 

20 63 
7 50 

Bu hastalık ilç günden oa dokuz güne ka- ~ 
dar ve ekseriya iki hafta devam eder. 9 

,, ,, 188, 91 ,, 250 
,, ,, ı7o, oı,, 100 
" ,, 291, 88 ,, 275 

1 

Kazım BULUTA Y 

içki İçme 
ALKOL ün fenalığı saymakla tükenmez. Tl

marbane Ye bapiıhaneler bunun en ıüıel misalidir. 
Onun için içki içme 1 

Çocuk Eairgeme Kurumu GeneJ Merkezi 
1 

,, ,, 161, 86,, 100 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Y•karıda cins •• milc.tarile lcıgmetl~ri g••ıb h•lu· 

nan H•ı•ıi mahasel11nin tabajhane mahall~ıinin lcıısgun 
tJ•r• •••lciintJelci o.rı•larının nıüllcigeti .atlıj11 çılca,, /. 
mıştır. 1-.5-9'0 tarihine çafan farı•mi11 'ünd ' " at 
I j de oiiô.get malca•ındrJ to,ıanacak •lan tlalmt encü · ' 
aıend• ilaaıcl•ri gapıla•elıtır, 

lıtclcliluin flllj9&JUcat l•mi11etı.,u. ınciilfl•lll m•1;· 
caıtta11, 1 -
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afia üdUrüğünden : 
1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye ko"ulan iı: Hak

kari merkezinde ( 112490) lira 16 kurıışlak ktşif bedelli 
Hükümet konağıdır. 

2 _ Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Proje 
B) Hüllisai keşfiqe 
C) Elektrik tesisatı ke6fi 
D) Ölçme cet'l.leli , 
E) Jhzarat 'De ima lit (Seri Döpri} bordroları 
F) Mahal list si . 
G) D:ıhili elektrik ve sıhhi te .isat umumi ve fennt 

şartnnmeleri. · 
H) Hususf prtname, Bayındırlık genel fJe yapı işleri 

fenni şartnamelefi. 

/) Eksiltme ş rtn mesi 
}) Mukav0 le prnj si 
3- Bu evrak i anı yapılan mahallerin Nafia müdür-

lüklednde görulebılir. 
4- Eksiltme I 5 5-940 Çarşamba giinü saat 15 d~ 
Hakkari Defterdarlığında mütl'şekkil komisyonda. ya· 

pılucckt:r. . 
5- Eksiltmf!ye gireceklerin (6874) lıra (51) karaş 

maflakkat teminat akçası oermesi <cJe b11 işe mahsus ol· 
nuk üzere eksiltmenin yapılacağı günden sekiz gün önce 

Haklciri "ilageti ehliyet vesik sı komisyonundan alaca;ı 
ehliyet oesikasını ibraz edeceklerdır. 

6- Tele.lif mektupl rı 4 üncü maddede yazılı saatten 
bi,- saı:t öncesine kadar komisyona 'CJerilmiı olocalctır. 
Post:;, ile ıönderilecek mektupların 4 üncü maddedeki s.a. · 
ate le.adar ıelmiş olması fJe dış zarfın mü.hür muma ıle 
iglce lc.opatılmış olması şarttır. 

Po•taJalci Recikmeler kabul edilmez. 4-4 

Belediye bahç sinin bir senelik 
·car a tırması 

Belediye Encümeninden : 
1 _ Megdanda Belediyeye ait 6alıçeni1t 7 hasir•n 

140 ıc.rilainden 7 haıiran 911 tarihine lc11Jar ol 11 6ir 
sı1telllc ic rı as ddak şartnamesi dairesinde on 11/clı 
fill ınüdcletle açık artırma a konulmaştar. 

2 _ Muh«'immen kira bedıli { 1200) bin ilci güz liradır. 
3- Artırma' 7 Mayıs 910 Sali tünü s•at 15 tl.c 

icr• ıdilecektir. 
4- Maflakkat teminat bedeli 90 liradır. 
j- Jsteklilerin teminat makbuzlarilc ayni tin •• 

saalf• Bel•di e enciimtnine muraaaatları ilan olun•r. 
1-4 

Tor u Hü um t konağının 
inş at e siltm si 

DEFTERDARLIKTAN : 
jj97 lira 30 kuruşluk Tortunı hük{Zı11d konağının 

ilcnuıli inıaatı eksiltmeye konulmuştur. 
lhtıle 30-4-940 tarihinde Erzuşam Dc/tcrJarlı;ıntl 

gapılacaktır, Talip olanların ihale ~ü~ün~en 8 ı_rın ••· 
9 d Erzmram 'Oilageti makamına ıstıda ıle nıaracaal 
.tlerelc lcomlsyona ait ehligetnameyi almaları ilan 
o/anar 3-4 

-inşaat e <~iltmesi 
Nafıa müd··r. üğünden : 
Bayburt kazasında yeni o en gapılac k { 5J11 ) lir• 

( 77) lcarus keşif bedelli P.ılis karakol binıuı artırma 
,,, eksiltme kanuna mucibince 15-4 }40 tününden itibaren 
açık elcıitmege konulmuştur. 

1'alipferin 30·4 940 gJnü kagmalcamlılc ma/co.,mda 
toplanacak komisgorıa ( 383} lira te.minat alcç'Jıil• iir· 
lilcte mürac atları tıc keşfi görmek istigenleri11 kasa 
ınal müdürlüğünde görebilecekleri ilan olunıır. 2-!1 

İçfmaa avet 
ldma gllcü i asetinden : 
Dahili nlzamname1J1i%in 10 ncu maddesinin ( B) fılı

.,0sı dhkamına tev/ika idare hegetincı, H~yeti am•migenin 
f eokalade içtimaına l •um göriilmüş olda;andn.n 25·./-9'1 
tarihin• raslayan P~rsembe günfı akıamı ıaııt 19,30 da, 
Kandı racılar caddesindeki geni taııntlı;ımıı binaga leı· 
rtfiniı: rica olunur. 

Sulfat Damonyaklı Gübre, Fındık ağacının çok sevdiği gıdadır. 
Bahçene bu gübreden atarsan daha çok Fındık alırsın. 

Gübreyi ihtiy cın niıbetinde Satış Kooper tifinden temin edebilirsin. 
- Alacağın gübrenin parasını önümiizdeki eylulda vereceksin, 
~ K4 Vakit Kayıp Etme 

•ıııtııı"" '"lllJUI': "lwtll•,. !llllDI' "' " ı-..;n:~ ı....:.: 

Lağ~m tesisatı eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

1 - Askeri lcııla cioarında gaptırılacak (607) lir~ 
(70) lcuraş bedeli lc.eı;f [i la;ım tısiıutı için ıartnamtsı 
müıiiinc• (1500) 11tltt dölcme t•ı ile li;ım lcapajı ihzarı 
ve mahalliene na/eli ameliyesi (17) fiin müddetle açık 
elcılltmey~ konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26 - Nisan-940 cuma ıiini u•t 15 
Jı icr• edilecektir. 

3 - Mav11.lclcat tıminat bedeli (45) lira (.c8) kuruştur. 
4 - lıtelc.lilerin ehliqet fltıilca '" tıminat mGkbuzla· 

rile 6irlikte gulcarıd• gösteril~n gün t1e saata •rıcumtne 
müracaatları 4 - 4 

Köprü tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - Rize sahil yolu üzerindeki Eyidere - kü· 
çük dere, Baltacı. Fa/koz ve Viuvara ahşap köprülerinin 
yapılacak (1122) lira ( 23) kuruşluk tamirat 249~ sayılı 
kanunun 46 inci maddesinin (B) fıkrasma tevfikan 14 
gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur. Muva.k~at temi
natı (84) lira (17) kuruştur. 24-1-YılO tarıhıne çatan 
çarşamba günü saat 15 de Vil~yet n:zakammda topla· 
nacak olan Daimi Encümende ıhalesı yapılacakt1t. Is· 
tek/ilerin muvakkat teminatl'Jrile mezkur gün ve saatta 
encümene müracaatları. -' - ~ 

Tuz nakliye eksiltmesi 
İNHiSARLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN : 

Mali 19~0 gılı içimle Çamaltı tasl.,ın<ian Yoatf1 

ambarına ,.ıec•lc olan 350 ton çuoallı tuzun lcagılc ' 1 

htımmaligesi 15-4-940 tuihin«en iti6arera ıirmi ıs
mütltl..tl• 11çılıc elcsiltmeg• kon•lmaştar. ihale 4-5-IJP 
Cumartesi tünii saat 10 tla icr• etiilecılctir. ŞartnaflleJl~1 

ıörmılc iıtige11leri11 hır tiin t1e peg sürmele. iıtigenlıfl~ 
dı ihale tünü 0/ 0 7,5 teminatlarile beraber Y•mrcı Jnlal· 
•arl•r memarl•ğale Trttbson inhisarlar BaşmılJürlüja~' 
müracaat etmeleri ilıfre olarıar . 2-:},; 

Gazino Büfe Kahve 
ocağı eksiltmesi 

Belediye Encümeninden : 
1 - Çif le ç11mlıAtlt1 g•ptırılacafc ~562 lira 65 lcıırdl 

bedeli keıif li semin katta bir gaıi'll•, Bi1f e, KalıTJıocıİ1 

le ÜF hala ve üıerinJe korlc11lulclu 6allcon inıaatı on btl 
· ıün mü.tltlıtle tıfılc elcsiltmr;e lconulmııştar. , 

2 - Eksiltme 27-4-!.140 Cumartesi tiinii saat fli 
tle B e:edi!Je encümeninde icr• lcılın.acaktlr. 

M f d k •ıt • 3 - Muvaklcat teminat 342 lira 20 ku,uıttır. 
en ez Ve IVOr e Si mesı 4 _ Eluiltm•ie girebilmelc için lla gibi i,ier«~ t~· 

Vilayet Daimi Encümeninden: ligetli baluntluğanu fiir N11fia madürlüğanden muıaJJıJ 
Trabzon-Rize ıahil golrınun 20+500 inci lcilom,tre. bir vesilca ile ticaret odası11a lc.agitli oltl•ğantı dair 11' 

sintlelci Arıen men/ezile bu gola11 27+ 380 inci lcilomet. rıca bir eeıilca ibrazı mecburidir. I 
rısintlelcl yerlerde gaptırılaoalc (757) lira (61) kuruşlak .S - Yukarda gazı/ı ştırtları haiz isteklilerin 27-' 
lıtirtad dıv~rı inşası 2-190 sayılı kanunun 61 inci mad- -940 cumartesi ıana ıaat 10 da Beledig• encümeni/!~ 

«ısinin {B) fılcrasına teofikan 14 tün müddetle ~ksiltmega ~~aatları. 3_::/j 
konulmuştur. Muvakkat teminatı ( 56) lira (82) lcaraştur . 
24-4-940 tarihine çata,. çarşamba günü saat 15 de Patates, Soğan eksiltmesi 
oilô.get makamın«a toplanacak olan daimi encüme11de P. alayı levazım mClaürlüğönden : 
ih2lesi gapılaealctır. /ıteklilerin ne•vulclcat teminatlarile l 

l 4 4 Muhawa11tteıı lleJeli 200 ille tım1natı 15 lirtı olnıll encümttne maracaat arı. - ·/ı 
üzre 6ir def adtı Alaı lcilarına teli im edilmek sarıtt I· 

içtimaa Davet 
İdman ocağı Reisliğinend : . . 
Nlıamoıme tadil eaenmenl vaslfe lnı ikmal etmış balundu~ua

daa 4-5-940 Cumarte1l gQaQ •kııtmı ıı t .20. de masıccd bQtUn 
aıanıa oc•I" ııımeleri ricll oluuor. 

4000 kilo patateıle gine 11tulaammen bedeli 60, ille tefti 
natı 4,5 lira o'm•lc ıisre 1000 kilo '•r• sojan alınacakt1J· 

Taliplerin 27 Niıan 940 Camartesi tünü saat 10 P
1 

Kale Satın olma K•misg•n Baılc nlığına miiraca :tld11 

ilan oluıe.ur. 

Gayrimenkul satış artır~:a~!.n ,.J.ıi 
Maluıllı fJega ı· 

"'' ·· K "'' M. N . ıra lcögi Sokojı ıvet1 ı . ıvo: . o. 

Esflalc 

• 

Sara/ ojla Kıtrıir mo;aza 
• Sıra ma;aıalar Ma;aıanı11 3 H. 

1 laissııi 

• • • • • 

ı J 

"' ;.10 

42 209 

750 
411 

475 

l>EFTERDARLIKT AN : 
Ya/carda cins v~ evsafı yasılı ıayrimenlcullerln sattı ıünlerinJe mdlkiyetlerinı 

talip ıahar etmemi1 oldu;un1an 15-5-910 tarihinden itibaren .bi1 ag m_üddctlı "' 
paıdrlılc ıaretilı satılacaklarJır. Taliplırin yulcard.ı gaıılı müddet ıçinJe Vılcigıt Dtf • 
tırtlarlı;ına müracaat/ rı il n ol ur. 2-4 

YİTİK , 
11'0 tarilaindı Zai"~I 

melcte6i11tlen •ltiıtım no~1, 
llmiiltaberini yitirdim. ~~,,l~ 
sini alac11;ımdan eıkıııP 

' hiilcmif golcl•r. 
Zajnos melctebi talıb'1 
ltrinden 260 No Aleh"':ı 

Hamtli ol 
Abtl•llah Sami.,../ 

Yurttaş 
Kızılay~ 91• ol 

• Ol\ ".. t 


