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Çorşıı ıutıa • Gumıırteın ıtünlc-r ~ıKar 

~ Sauı: 2664 
~-------------------.; Sıyasi Gazete - Trabzon 

Köy Ebeleri 
Vi/8yetimız köylerinin 

hemen her birerindeyine ay
ni köv i~;nde göçmişlerden 
görenekle iş idare eden ebeler 
yardlf. Bunlar bir takım icap 
ve şartlar altında şehir ha· 
ya tile ve bu meslekte selahi 
yet 11/mış olanlarla maalesef 
bir defa dahi temas etme· 
miş ve edememişlerdir. 
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Finler bütün cephelerde fevkalade mukaveme te 
Ankara 9 ( A. A. ) - FiDlandiya cephesinde Sovyet' • ıı.1 h · h tt ._ b 

_ • • • v .crın 1t amıfr ııım a ıııı ynrmall[ teşe . 
buılerı aL:ım k:ölmış ve bu h.tt• gırmeRe muvaffak oldukları ı d - .. , - - k 

1 
d 

- ı.- ı-ı - 1 d" yer er en sungu~ııunguye apışma ar eo ıoıa· ra pusıı;.ur u muş er ır. 

Finlandiyalılar bülüD cepbelerde fevlcıılade multavemet gö8termektedirler. Kanad• kıta!arı 
üçüncü knfılcsi dün lngiltereye Tesıl olmuştur. 

lsvtçte Finlandiya lehine açılan i ne onbeş milyon lcurundan fazla toplBnmıştır. Valı:tile Fin 
Jandiyada M nnerh im haltının foşııatuuı iştirak etmiş olan Belçıkalı mütekaıt general 8adou fiıılandiyr.ya 
b reket f'tmiştir . 

Yüzlie pek az nisbetle 
hatta sıhhi kaidelerin h11ri· 
cinde muyaff ak olanlara 
karşı mütevekkilane bir iti
mad besleniyor. fakat zaman 
zaman hepimizin tüylerini 

ürpertir mahiyette racıaıara 11 Vilôyette otomatik elefon Partid tesadüf olunuyor. Gerek vi-

l§yet dahilinden vegerekci tesisatı yapılacak Eve/ki akşam reis vekili fili 
var vilayetlere bağlı yakm Rua lşılm reıslıgi altmda 
kazalardan çocuk üzerine a· 3000 makinP., malzemesi}~ 497000 küsür Cuml-'-!rıyet Halk partisı VJ-
ğır hastaların memleket liraya münakasaya konuldu I ıayet ıdare heyetı topldnmış 
hastanesine getirildiğini ve Trabzon, Samsun, Bursa, 1 pılac"~' memnurıiı,pl/e ha !ıer ve parti ışlen üzerinde gö· 
fennen de kurtarılmasına kayseri, Zonguldak. Srr1a,, Di. ollrnmıştır Hunun iç:n m•ba9aa 1 ruşmuşlerdır. • 

. • / . • o uracok 3000 Teleıon mrıkinnsı F d k . 
imkan mevcut olmadığım ve y~rıbakır, E~rrne, zm'.'~ Eç~r~e ve te~isat mal:zemeçi 497JOO kü in 1 plyCSOSI 
sık sık bu gibi facia/alla kar· hır olmak uzere il vılayetımrz. sür liraya münakasaya konul 1Ju kaç ıundenberı /ın· 
şılaşıldıg·ını görüyoruz. de otomatik Telefon tesisatı ua muştur. 

[------------------------- dtk p !Jaı.alu.rında otan dur-
V11kti ve hali yerinde O· B d t b• guwa;c tııssedıtır derr:.cede 

l•n hastalar. gününden eve/ e en er ıyesi ar.v.r.m ccme1e.tı:aır. D.ın Bur-
emniyet ve itimad temin edi- sudu hazır jmaık. ıçlerı :il 

ci ted•irleri alabiliyorlar. Ve- Bo·· g esı· n de k.uıuşa kaa .... r ar:r:dtlmış ısc-
sikah bir ebeyi yanında bu- de aı.cc çıkmam şu. IJır 
Jundurmayı veyahut müte- huflll ıçmac: cı vur ICu~aıur· 
husısbirdoktorun nezareti Vilôyet istişare heyeti Valimizin """ ı,ı: ı:.IC.eleıerdı:n pıgcı.s.ı-
lt d mıza k.u.uıydu mıK.twrda a ın a bulunmayı temin 

ediyorlar. Ve bu suretls has· Riyasetinde toplandı ICubukıu fmdı1c ~eımışiır. 
t Pıya;,uga u.ı zt:dllmi~ ou-a, bünyede bir arıza verm• B d t b" · k 8247 l" 82 k h r ... e en er ıyesı arıunu mu· ıra uruş ve ususi lunuıı ou ICu bulctu / rna,,c.Lara 
den ve nihayet tacıaya cibince lıer "ilagette " Vilayet muhasebeden dı alınacak 8023 aucı buJunma.malct"""· ?ıga.
doğru sürüklenmeden fenni istişare heyeti,, adıyla aalilerin lira 38 kuruşla 1627 I Lira 20 sucıa deveran t:den şaıu.Jla 
Şartlar altında tabii vaziye- riyaseti altında spor hayatımızı kuraş olarak i!tbit ed.lmi~tir. gorc: ııcur et mu/Ca uc:ıeu:rı 
tini muhafaza edebiliyor. tanzim ae spor ihtigaçlaruu der- Bu paramn yüzde sekseni urnı .. d edilen lnıuteıe, Fıra"-
~ k piş eden bir heyet merJcuttur, olan I 3017 lira ıtadyom ve ._in· 
nnca zaruret icabı vesika- '"' ve A .manııaya yakında Bu istişare hegetleri beden ter- şaata ayrılmıştır. Mütebaki güz. 7 

lı ebe veyahut mütehassıs biyesi direktörü, maarif müdürıl, de yirmisi olan 3.b4 lira 24 /,mıık ınıucuıı bu~/uy~caktır 
bır doktordan uzak kalmış mahalli askeıi kumandanı, vilci- kuruş idare ve faaliyet için ay Gıresun ve l'ru.bzon ısl<ı: · 
köy mühıtlerırıde çocuk do- yet daimi encümen azası, bele· rılmışllT. Vilciyet istişare he!Jetı leıeruıı.tc mulıletıj t:Cllt:f>l 

{}umunun tesadüfe terkedıl· dige rt.i:1i, merkezdekı Lise veya bu parayı du üç kuma cı!Jırmıı· memlekctıere görıcJer,te" ıç 
mesl bizde içtimai bir yara orta okul beden terbiyesi öğret. tır. JJ.54 Liranın güzde 45 i ulan ı I ınaı1' mt1'CtJrı mevcut uto1'u 
meyzuudur. meni <1e ııiltiget merkezinde s I 998 llTa spor /aaliyelletirıe, f 1ıuz.u.ran uz.dır. rl .,jıen kuopı:: 

porda bilgisi ae ihtisası ile ta· güzde :;,:, i olan 1::>54 lirası maaş 1 tı..ltf m (), I mıJyun k.ı/o rud-
Memleket hastanesindf'", nınmı"' ı t r d ı k "" " va ı ara1 ın an seçi ece ucrel. tazmın'lt ve cJig r guzde dr:.r:u.dı:: J ru.ozon depo/armdu. 

bi/gisızliğin, uzak köy ve 2-4 zattan mürekkeptir, girmi~i olun 888 /ırası da mü- , hıuku uuJunm.ıl<tuaır. 
kas"balardan sürükliyerek Dün Öileden evrrl Partide ıe/errık masnjlara tahsis edıl foı..uuperutı/ bırltlc u num 

· V l O mıştır · getırdığı. perişan bir hilldti a imiz smarı Sabri Adalın ~ · maa4 ru Ii.1y .)ul<ru 

serilip yatan ve saıtlerce rigaseti altında toplanau vitciget Teşekku·· r vıugm yarın. 
tah_ a111mülsüz, çok ızllraplı istişare hegeti beden terhigeıi yı:flrmuz.e gelmı:sı bekle-

' 

1 bölgesının 9-10 yılı bütçesinı ter· Ab v h lJ. k 
lnJ liıetden sonra k · :yım nU l IUlUl LSIJ llu.tCledlr, Oa C:/•Şlfl pl!:Jr.1.5U· 

ÇOCU U tıp ae tcınz.ım etmısıir. h 
zerıne öl•n h t ı b l>ır 1J.st .. tıf' muteakıp c.ını mızu f agd:ılı h:ırekel fJdre-... as aıarı ızzat bedt!ll terbıgesi kanunu mu· 
mü"ah d t ·k olarak cıefaıinden mucevel- ceaı umulrnukta.dır. 

>I e e e ti . cibince Bölgelere Belediyeler VU• • 

P llt L.Cıtarımıza ıerek tı:tıra/, ratik bir düşünce ite tiıiatının yuz.de dördıl, hususi 
b ·o. d d mektup ve ıcrelC gnz.ıhane· ~ ne~ı hastalıkların önü- mulıascb•ier varı atm.n ı.ı guz. e 
nu el k ikisi verilmektedir, Bu va:ııyete mız.e kadc.ır zahmet ıhUgorıie 
, ma kabildir. Ko-y · · t k ' t/ a 1 ı. ıer..ıe ., b. iÖre bölıe varidatı belcdı!Jederı ıı ıra .u "'' u ve 'Ue u,..ar-

e ır çevreyı ıdare ıı;rnda buıunan muhterem 
.. e~ecek kadar mahdut mu mühim bu çok davaları pra- :uuate te~ekkürlarimi arz.e. 
hıtlerde görenek üzerine ha · tık yoılardan yüruyerek mü- M.ırım, 
reket edenleri bir kursa tabı kemmelen halletmişizdır. 
tut'!1aktan başka çare yoktur. Mevuzbahs J/an kursun 
dogum/arda muvaffak bu zıhnıyet çerçevesı içınde 
olmanın şartlarını kısa bir mutlaka muvaffakiyet tevlit 
zaman içinde öğrenmek Ye edecek davalarımızdan bm 
bilhassa sıhhi esaslara ve oldugunda k .. tıyen şuphe ve 
lüzumlu olan itınalara dık· tereddüt göstermemeliyız. 
kati celbetmek kabil olmakla .Muhterem Valımuin bu da
beraber çok faydali oeticeler yayı mühim bir tetkık mev· 
•ırir. zuu olarak ele almasmı nc.:ı 

lnkilap hayatımızda büt· ediyoruz. 

\'W zarııretile el atılamıy an Cemal Rlza Çınar 

Nı.zım Ural 

Toprak Tevzii 
işleri 

muhtaç koy!uforc toprak tevzıı 
işlerine l!ov.m olunaıakladır. 

Üç ıin evel. aeviaı.1ı v" deterl.i 
mutupeumuz Uuııcol E.rtaoın rıya· 

Htiad"ki ltoamillyoo Zaınbura ıcıt· 

11111 Y• topra" tovz.ıı i~ierıle meı· 

ıul •lduktan IOQra ltu aabab ~cb • 
rimıae avd•t eyloıaııtir. 

Mumhane 
önünd 
Posta, teliraf 
şubesi açılıyor 
Mumhaue onundc yeni bir 

posta ve telıraf şubesi açılacak· 
tır. Bu şutJe ıçin mahallinde 
evka/u ait bır bırıa isticcir edıl
mcktedır. 

Patti kongrelerinde aakı ta
lepir:r arusınaa Luzuın ae ilıtiya· 
ca binae• ,,., umlıunc ününtic bfr 
posta ve selgraf şubesinin açıl

ma~ı dıleai de aardı. Kua .ıa· 
manlo.r ıçırıde bu dileklıuin na
.zari dikkate alınarak geı ine gtıti. 
rilme~inden biyük mcmnurıi!Jef 

dU!Jlll:lkiagt&. 

ilan satırı ' 

U%unsolcak ; 121 • l 3 

~ ]7 tnCI yı/ a..-.;...;;._ ______ _ 

İngiltereden yapllan istikraz 
• k ·[u Ankara: ::;. B. Ç2 ırog 

S • - b ıı· "k ·ı sek ' ga ı mrınase e er, ı . evvelce verı en on . 
t · .. f. l · .. e edı-ı sad ı me11 aat ar esasına milgon'uk ovaııs ı av 

istinat ettı,·çP- köklü ve de- Jecek 0 'u,.sa elli sek"z ba~ 
vamlı bır mahiyet iktisap çuk milqon /ngıltz Jıralt 
edebWr. Bu vaziyet, bılhas bir istikraz akted,,,iş olugo· 
sa son zamanlarda, daha v b tstıkraz ı ruz. ı alnız u 
bariz bir şek ı lde milletler mali bir kül/et olarak de· 
arası münasebttlerinde ;öze ğil, ekonomik mahigttle 

çarpmaktadır. Bu cümleden bir fuahlık naıarigle hak: 
olmc.lc üzere müttefiklerle malc icrıp P.der. Çin.ki gir 111 

yoptıgımız siyasi anlaşm2gı, senede ödenecek olan ba 
hu dej 'a. lngi terenin geniş is'ik az makahiti serbest 
kredi musaadekarlığı takip döv z 'Oerilecek degildır. 
etti. Dost lngıliz milleti hu /ngillerege hu bo•ç, h(lr 5 • 

ekonomık anlaş71tı ile Tar- ra!' y..:fJarlak bir hts pl · 
lcigege, girmib, ş milyon fi girm milyon Ttirk lıra~ı 
ralık sılah on beş milyon kıgm0tinde ihraç m:ıdde~~rı· 
liralık o/tın ve üç buçuk miz satılmak suretiyle od· 
rnilgon dô"oizıık bir kredi m:ctktir. Ya 1i resü(m ıl t1e 

açmış oluyor. Bu .1Jeki11a - Arkası 2 de - _ 

iyiye, güzele, doğruya. 

Yine radyomuz ·ç;n 
Geçen akşam radyodan kıy· v. s. faydalı yazılar bulunur, 

metli ~air Nccmellin H•lil Onan'ın istifade tttirilir... . . 
Baki hakkında güzel bir konuş- Bir de, ıu ajans hr.berlerını 
masını dinledik. Böyle faydalı ölü k Lime/erden kurtarsak .. B~, 
ve gılzel konuşmalarr sık sık din- Arıadulu Ajansrnın hatası g-rçı .. 
l d - · · · · k t::' k _, "d · · ns ida· e ıiımız ıçın Ço memnunuz . ca at ıaayo ı aremız apJ 

R.:ıdyomuz lıa/tado bir gece resme vaziyeti bildirse.: G ç~~ 
•·edebzgat iecesi,, yapıu ve l 5-2J gün bir haberde şöyle denıgordu. ·· 
dakikalı" bir zam:ı11 içinde ya topçun ..•. topçusuna iskat et· 
böyle bir konu.;m-J, ,yahut şaır. miştir,. bu haberi Halkevi /ıop:~· 
letimızin en crüzel şiirlerini ken lôrünuen dinledim. Yanımda 1

1
• 

• 1 /' ,~ • 
dilerine inşal ellırmek imluinını ltrden bir çotu •'isktit,. ,.:.e ım · 
lemin et~c dinlegıcilerinin şük . 

ranlarını artırmış olur.. J anın. 
mıJ ~airlerimizin şıirlerini ken
dilerinden dinlamı:k az zeuk 
midfr ? 

l<udgomu:ıdarı bir diLezimiz 
daha t1ar : 

Haftalık bir gazete oeya 
mecmua çıkararak prugrumıarını 
rıe~ret~e .. Bu 11ıı::cruua ~ıegcr gu
:etede rı.ıdgo tekr ıiine, tek<imıl 

/üfle ait yazılar, beynelmılei rad. 
yo miinasebeUerı11e duir tıaberler 

Berber esnafı 
toplantı sa 

. ' ş t ı . nı a11lıgamam 

Haber alakalı idi; bir k a ~ 
ki# birbirine "ıskat mı,, dea ' 
ne ? ,, diye soruşturdular. Be~ 
manasını söglectim; memnun ° · 
dul ar.. h 

Ajans serv;s/erinde oe er 
yerde hu çeşit kelim-leri /ıort 
latmasak .. ebedi olarak sustur· 
sak I 

liselileri11 temsili : 
l . . ıf talebesi 

semızın son sın 
1 Halkevi sinema binasında ~iiıek 

bir müsr.mere verdiler. }arıı 
Nafiz Çamlıbelin 'Ateş,. ve üs· 
tat Bultacıoilunurı •·Arıdaualpı · 
l L. 1 . . t•msil etil· as,, ı m ı eser erını .. l 
/er. T.msil cidden canlı ve guıe 

G . 1 ca herşe· 
Mesleki ve samimı oldu. .nçlerımız ça ıiın b" 

yi baş;ııacakları11a kı:uetlı ır 
hasoıhalıer yapıldı. . . A 'te Hac r 

mısal aeıdıler.. teş L ki 
Şehrımudeki Berber es Soyer, Muazzez Kiiltur ve 

1 
C v • d l" k dar c.ın ı nalı dun akşam umhunyet ı agmı.r ere ı ne a 

1 
d 

.d - l k nuşrıgor ar ı. Halk Partısmde toplanarak . ı ıler, ııe guze 0 d ha 
. . . 1 Orhan Küçük bu stf er a 

meslekı ve samımı bır has· . ' lfak olmuş 
ıyı .:ıçı mış ae muVOJI 

bihalde bulunmuşlardır. Bu , r 
u · ba 

toplantı miınasebetıle Tah· "A ı.davalpalasta,, hemen • 
. , .. .. f . d·ı Bılha sa, nr muaurumuz tara in· tün ge çler igı ı ı er. k 

S rJ l d Qrııan ço • dan Berber/ık sanatmm bu· mıacı.za e ro un c rı· 

l.f ı Ld G rırlere ve 0 

g ünkü cemiyette aile hayatı muva "' 0 u. " ,. . de· 
l . ·t. lere teşekkur e 

na kadar gırmış ileri derecede ~rı y~tt;,hırenb.. • goçirt/ı/et• 
llz; bıze oş ır g c 

ıtibar ve mmad kazanan ve en 8 ~ b ,1.. Tıab:onurı 
cı munase e " . ı 

küçüğünden en btiyiıgüne ka gi!:.el bir sahneye ol.:ıo ihtıg c~n 
k "sterrı • dar herkesle temas tırsatım bir kere daha betırune ' Ç 

bulan zarıf bır meslek oldu- TLJ 
gundan bahıs pek ıst,fodelı ~ 
bir mu~ahabe yapı/mışt1r. yazımd'l R fııc s~v 

Berberlerimız bu toplan · 1 " 881ıiır .. C 1 
'
1 1 ı .~· 

. . kı,ımın 1., ~.od 'A 8 , • 
tıda aymzamanda cemNettn l 

1 
b ı. ,u U 

•• • • •. • r tı.. 1 ş 111 ır, ,. 1 

butçe ışı uzerınde çok lıara· ı c•!dı. Murt"ttipJi!dn d " 

retli ve samimi müz3kerel.Jr ı:lln !en konm mı~. ( <fl 1 r. 
ydpmıştır. 
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Spor hareketleri 
4-2-940 Pazar günü ismi k ada r /c Pndi$i de gü-

İ t is di uzuvlara dair telakkiler ızılay Kahvede konuşmalar 
. zel. her felaketi önlemek için Biraz ihtiyatlı olmak 

yapılan spor har~ketlerıl bir öneri. reng ini _ı,~ne~in lazım I kulak misafiri kesil-

"bu sözleri ben söyledimJi. 
nasıl oldu da . gazeteye 
geçti., diyerek sinirlenip 

Onuncu t s r uf ' (tası 
münasebeti e 1. e t rafta 'Vt! 

Tr bzonda millr ik isat baq
ramı yapddı. Başv•kılin 
uzun ve tahlili bır nutka 
ıle açılan hu h f da hü· 
/dı meti1t ve p rtın n göster
dıği biigülc alaka ulusal 
ekonomi c • art rma k uru· 
manun lüzam e hizmetini 

de göster ştir. 

sek kabilivet tJe olg~rılağuna 
"gle p~şinen ıfltzsiz cemi· ı 

yetler. toplantılar, kon/ erans· 
lar nutuklar huırlamutır. 

Siü ve ıevlc iltt tasar. 
ruf lüzumunu telife dair 
temayiıtlu neticesinde ta
sarruf iddialarının tün ıeç
tikçe gale6e çaldığını gör

mekteyi•. 

i - ATLETiZM · kızıl şua sından, şek lını gok- menin. dinlemez gibi görü -
939- !J:/0 yılı kır ko - /erden ebediy en ğaip olma- nüp te bütün konuşmtılar1 

1uları talimat ve proıramı yan aydan alon bir bayrak. nihayetine kadar dinlemenin 
muci6ince altır.cı Beden O nu gö r-düiümüz y ttrde ehemmiyeti yok .. Nihayet. 
Terbiyesi Genel Direktörlük her f elakete göğüs flerigo· burası kahvedir. Çenesi kuv
lr.ır koşusu 3500 küçükler ruz. Felaket ondan kaçıqo", vetli olanlar istediği kadar 
ve 7500 brigülcler arasında çünki o galebe çalıyor. En dinletebilir. Kimi tatlı tat
yapılmı~tır. Küçüklerden or- dü~kün zam•nlan.mııda ko- tı dinler. kimi esner durur, 
ta •kuldan Tayyar Gür ile /umuzdan tutarak bizi· k:ıl- ekserisi de bırakır kaçar. 

söylenenler o/urya .. netekim 
birini diğerinin kuloğına 

fısıldamak ist er gibi söyle· 
nirken yakaladım. 

Fılh k ·nqa iktisadi 
lnsan f Grkuıa var11111tl•n 

malıitindtn ilh~m lalır, oe 
lcıgMetli filcirlertlen madJi 
ve manefJi uhatla her •11-
man istif •de eder. işte mem
leketin i~ hayatınd"l ferdi 
münasebet ıörüşlerinde ik
tisadi büyük rolü olan ala
sal el onomi "e artırma ku
rumunun te~ekkül ue miite
oazi f aaligetini büyük Şt!f 
gibi eldm ıeldiği kadar 
öğütlı.rini tutmalıyız. Tek· 

bügilklerde1t idman Gücıin- dıran, bı'•den yardımını oe B d -' ·ı f. k • u a işten ueğı, a at 
den Temel Tıuakçı birinci ~eflcatirıi esiraemeyen bir 

y • konuşulan/an gazete sütun-
eelmi,lerJir. Takım !talinde uuva. Jşte daha b·ıgün: bir k · k 

ekttimiıi 

:1 farına a setmiş gôrme ten 
lcüçüklerdın orta okul takı· jelaketle karşılaştık. Yerin 1-----------·ı 

'fJe 

'crai 

mı l 1 puvanla birinci i 3 başı oğı rıyor, titriyor. bizi de 
puflanla Dojanspor tak1mı titretiyor. yıkmak ist y or 
ikinci ıelmişlerdir . Büyük- ve biraz da yıkıyor. Ne çı~ 
/erden de idman Gücü tak ı · kar, yardımcı K JZIL A Y bir 
1111 14 puvanla Birinci gel öncü gibi gine f elaket saha
miştir. 18-2-j40 Pıızar smda, bütun kuuvetile çalı
ganü son koşu olan Bölge şıgor. K oca bir u lus peşinde 
birinciliği k ır hoşusu yapı- yarış educesine koşuyor. 
lacalctır. Yu rttaşlarının, kardeşlerinin 

parasını tene i 2 - Voleybo l : acısın ı dindtrmege koşuyo r. 
yersiz stp le Voleybol teş-uik müsaba- Bu ulus hangi savaşı 

tir ile karşılamalı . 
A rıakat Zihni Con 

Jcurtarmağeı ç Ata parkta le.al arı fikstürü mucibince kazanmadı. harı ti felaketi 
tık bu cemigetı karşılaşan ldmcın Ocağı cJnlemedi ki hunu da önle. 
su1lara qardım karakol - Necmiati 'tleleyhol mü- m iyecek. Bu ulus ö.l/le bir 
tutulur. Ameli hır gardımı- sabalcasını h :r iki devrede ulustur ki. harabelerde ma· 
na tesadüf etme,dıklerini sög- fUaparkta yeni bir kara- de (15-2) idman Ocağı mureler kuran bir Ulus . 
ligenler olursa 'lJe bu cemi- kol inşası kararlaştırı/mıstır. lcazo.nmıştır. Yokluğu giderir varlıjı ya· 
getin ne faidesi 'Oardır ne Belediye.yapllacak bu kara- 3 - Futbol: ratırız. 
uopacaktır ? 1ıe yapıyor. kol için lüzumu kadar ~arsa Üç ha/t<A tatilden sonra 
gibi inkar ve küçültmeler teberru etmiştir. binanın ikinci devre /ıı.tbol lik maç. 
k endilerinden beklenen ala keşif bedeli 5000 küsür lira larına 4-2-~40 pazar gü· 
ka v e qardımın haddini aş- dlf. halen eldf! 4000 lira nü idm•n Gıica - Doğan
mış demektir. Yersizdir. mevcuttur ve yakında da 5l'Or oirinci takımları kar
Tiirk milli ve içtima i qük- inşaata baş/4nacaktlf. şıltıımusile başlanmıştır. Ogurı 

_:.::.:..:.:...:....:..:.~~-.:..'.:~-__:-.....:____________ hararetli devam etmiş birin-

Mehmet Gürol 

. Tayin 
Nedim Erkattan aç ı lan Er
kek Ortaokul Mıidiir muavin 
liğine Zühtü Baykal tayin 
edilmiştir. baş .ırılar dileriz. 

19 Şupat 
Yeniden Halkevleri 

açılacak 

19 Şubat Halkevlerin in yJ/ 
dönüm üdür. y urdun her tara 
tında olacağı gibi vilayeti· 

miz Halkevleri taraf;ndan 

Temsil. konser ve konfera~ 

/ar verılecek ve mdli oyun 
/ar tertip edilerek bu kültür 

kayaak/anmn yıl dönümü 
büyük tezahu:-atla kutlana 

caktır. Bu münasebetle yur· 

dumuzun blf çok köşelermde 

yeniden Halkevleıi ve Ha/
koda/arı açılacaktır. 

Bu büyük günün kutla· 
lama ve tezahurat programı 
parti tarafmdan haz1rlanmış 
ve vilayetimiz halkevlerine 
Jtuımgelen direktıfler veril 

miştir. T AB'i DISELER VE KORKU ci devre idman Gücünün 
bire lcarşı iki sayı ile lehi· 

Ze/ı le, fırtına ve sıl hemen hepsi 6ir arad.ı ve bir 
andrı ba tırdı. Korkulu dakilcalar, ıeceler, ıünler yatdılc. 

ne hitmiş ve ikinci deore 
idman Gücü ıki ıol daha 
attırak 4- 1 maçı lcaaanıJtı1· 

İngiltereden yapılan istikraz 
Ankara : S. B. Çakıroğlu 

Tabii ht1diseler lcarıısıntl• lcorkw, tahiidir. Fakat 
hu korkunun karşısındaki h•ttı h•relcet f erd tJe cemigı
tın lıaqatz te akki tarzlarına ıöre ıelciller .ıır. 

C m 11et. eg r hislerin geniı •t ıuurun dar lc.aldı;ı 
geri ç ğl rda, misit k inanışlar defJrinde i~ı korlcıı, ta 
ilik lere kadar iner. MuhaggeltJ, aşırı hayaller yaradır. 
H üdise'er enfuli bir görüşle muhakeme edilir. Valcalar 
için suçlu aranılır tJe garadılır. Krırbanla.r kesilir, daalar 
yapılır, v adlar ve af dilemelerle oalcaların telcerrürt~nı 
mani olunmoğa çalışılır. Vakalar durmayınca hisler du
rulma•. H av/ ve dehşet st1lgznlaşır. Cemiyet sarsıldıkçe 

sarsılır . 

Hadiselerin korkular yarattıgı ileri cemiyett~. d~r
hal hislerin şırılığı önlenerek şuur faaliyete tahrik edi
lir. Muhak me, r alıteler muhitinde incelemelere girişir, 
.sebepleri bular. D•ğişm z kanunların işleme tarzlarına 
göre koranm;ı tert p eri alınır . 

Net ce mıısbet, ve bu müsbetten de emnigget, sülcin 
ve neş 'e doğar. Tabıi lıal avdet eder. Sarsıla11 cımigget 
yeniden dirilmiş ı-e kipleımiştir. 

Geri fJe ılcri umiget. Tarih llunlGrı böler: Eslci 
çağlar, ged, misıtik inanışlı cemiyetlerin ç•jları '" geni 
çağlar da ileri, reel gö·ii~ ·in, dinamik olaşun ça;larıdır. 
Yeni ça;_larda statik bir nizamla pest:ıinde bir hag•ta 
malık zumreler de vardır. lntili%, Fransız, Türle.. Cemi· 
g etleri g:ı ında Hınd, Habeş, Çin .. tibi ıtatik es•ılar11 
müstenıt cemiyetler . 

Yeni gö ıiş 'ü c miqetin i,indı Je, as Ja olsa, ıerl 
görüşlu bö um er mevcuttur. Ve ilanlar içiçe gaıagan hi· 
rer tarih örnekleridirler: /terinin ıem6olü olan A•r•p• 
Kof asr anında çan s !erine ista•roı çılı.11ran fi• ıöki•· 
re yalvrıran ve günah af ettirmıjc u;raıan Aorupalı •im· 
reler gibi. 

Eskiyi tas/ıqe ve ge11i11i mefkürt edinen Türlcigı· 
mızde yenı h d s ler dolagısile lc.al<Aia ça.;pan 111ler olt/u: 
· ·Zel~ele, fırtına oe sel günahlarımızdan ötürüdar. ~f 
dileyelim .. 

Gerinin se i. g b renin sesidir. Günah, koca vatanı 

tır. 

- Baştarafı 1 de -
/ai:ı tutarı olarak her sene 

------------ı fındığımızda.n, tütünümüz.den 

Sakin Buyan oe üzümümüzden. değer 
fiyat la, bu h esaba mahsu

!Inkara posta, telefon ve ben fntiltereg e töndereceğız. 1 

telgraf başmüdürlüğünden Dünganın kıırmakarııık 
şehrimiz posta, telefon ve zamanında bu kadar müsait 
telgraf başmüdürlüğüne ta · şartlar altında bir istikraz 
yin olunan Bay Sakin Buyan goprnak bugürı hıç bir dev
şehrimıze gelmış ve yeni lete nasip olmaRtı#ır. Bun• 

vazifelerine başlamıştlf. teb· birinci derecede Tur le mit· 
ttJtinin askeri fit ıktisadi 

nk eder, muvaffakıyetler sahatlaki büyük kudretine 
dilen~. ôorçlugu:ı .. lnıilterenın bu-

l I seneden beri şeh- giik ôir Avrup:.ı Devleti 
rimız posta. telefon ve tel· 
graf başmüdürlüıünü muva
tfakıyerle ıdıra eden ve 

Bir okuyubumuz 
bildiriyor /inkara posta telfon ve tel

graf baş müdürlügüne tayın 
olunan l:J. Ihsan J<üştü yerıi Y eniyol gazetesi 
vazifesine gitmek üzere müdüdüğiıne 
Pazartesi günü şehrimizden Demirciler içerisindeki 

ayfllacaktır. ihsan Rüştü yol üzerinde mümhedım ha 
Çalışkan Ve 1tt:zıh devlet ne 11rsalarmda matıalJe ÇO · 

mem"r/aflmızdan olup şeh- cukları hergün çeıık ı;omak 
rim1Zdt: 11 sene gioi uzun ve futbol oynamakta ve ge-

len geçenleri rahatsız et· 
bir müddet hizmet vermiş mekceduler. 
ve idaresinde sayılır ,dere Gerek o cıvardan geçen· 
cedc ıenilikler yapmış ve /ere ve gerek evlerm bah · 
k~ndısmi serdirmıştir. çe ve balkonlarında bulu
E velki güm.ır:n itibaren tam- nan vatandaş/artı atılan top 
dık ve dost/arife vedalaşan ve değnekler vurmakla beıa· 
B. ihsan R.jştüye yeni vazıfe ber bir çok camları da kırmak 
sindı::de mL_.1affakıyetlerdıleı tad1r. l:Ju yolsuz ve heıkc:sı 
ve hayırll yulculuklar temennı rahatsız eden yolsuz hcıre-
eılerız. . ketlerın onüne geçılmestni 

ile harp hmlinde bulundu;u 
düşünülecek olursa girmi ' 
6ış milyon ingiLi:ı lirası 

kıymetinde modern harp 
malıemesi ile, bunun ganı
başındıı. onbeş milgon lngi
liz liralık altının ehemmi
yet lierecesi dahm kolaylık
la anlaşıLabiLir. Binaenateyh 
anlaşmanın teknik hesaplan 
i~ine guilmeden aktüaliteyi 
tak. ıp edenler tarafından, 
Turlf. dıbLomasının muvaf· 
f akiget derecesinin id,alc 
edıtmesı guç olmag.ıc,jktır. 

Yukın :ıarnı.ınlar içinde . 
siyasi k.rislerin doğurduğa 
buhranlar önünde, O!r çok 
miiletlerin uUın karşılığı 
olmayan Jcô.ğıt paratarı sü.r
atle müteessır o/muılordır. 
Vakıa bizim kağıt paramı· 
zın Altın karıılığı (an kes} 
iuç gole değildır. Fakat bu 
defa gopıiun on beş milyon 
l11gıLıs ııralık Altın istikrazı, 
oşajı gulcarı, tedavtilde bu
lunun mevcut paramıza, 

guzde yüz nisbette altın esa· 
sına dayanan bir karşılık 

tımin edebilır. ba ~uretle 

um1.1mi harpte Alman!Ja. 
ÇarLık Rusya ı1• di;er 
memleketierdtJ tiirülen •n
/ilasgon hareketleri ve pa
ranın istikraırını bo:ıan her 
türlü f aktörlır, en kötü 
şartlar altında bile, Tıırk. 
parasının iştira kuvfletini 

sarsamu:ı. 

- Geçen gün kahvede 
Celal Süha pınarın an/at
tıklarım tamamen gazetede 
okudum I 

Şimdi gayet ted-
birli olmak. şüphe vermiye
cek, daha ustaca lakaydJ/ik· 
te bulunmak lazım. Benden 
bir şüpheye düşerler ve 
"işte! .. diye ittifakla bir 
işaret korlarsa mesleğin 
ustaltğı sıfıra iner / 

Onun için. pek de so
kulımyarak ve h esap/J ola
rck yanaşma/J .. 

ŞekerI az kahvenin son 
damldsım d a aldıktan sonra 
mahsus yamma aldığım bir 
kitabı açtım. Güya dalgm, 
dalgm okuyumm I 

- Tütün satışları baş 

lamış ve iyi de fiyat v~ri

yorlarmış ? 
- Oh, oh .. Ne güzel 

havadis. ağzını öpeyim kar- · 
deşim .. Desen ·e köylü müs
tahsilin yine yüzü güldü, 

- Kooperatif de olma
saydı. bu sene vay f Pifl<JÖ 
bizim /ındıklarırı başma. 

- Çok doğru söylüyor · 
sun azızim. 111/ah razi ol
sun hüküınetten.. Sonra. 
Şükrü Ulay, diyorlar. Gire
sunda otururmuş. Koope
ratıf birlığinın reisiymiş. 

Bu zat. findık satış işleri· 

ni çok mükemmel idare 
ediyor. müstahsilı kolundan 
tutmasını iyi bilen bır zat .. 

- Bu haf talar içinde 

Trabzona geleceğini söylü· 
yor/ar .. 

- inşallah. inşallah .. 
Onun her gelişinde mutla· 
ka müstahsıl lehine 'ok ha· 
yır oluyor .. 

- Mebus/arımızla gö
rüştünüz mü ? 

- Uzun uzadıya halta .. 
Fakat şu bizim Halil Nihat 
evlenmedi, giiti. 

- Onun bu husustaki 
fikrini hama mi zade çeldi. 
/Vıuhterem şairi çoluktan, 
çocuktan etti .. 

- Şu adama baksan'a .. 
Trabzona yeni geldı galiba/. 

- Neden ? 
- lşitmedmmi, garson· 

dan iskambil kağıdı istiyor. 
Kahvelerde kağıt oynunun 
yasak edıldiğini bılıniyor I 

- Yahu .. Kağıt oyunu 
denilince ak/Jma şu menhus 
(kumar) gelıyor. 

- Öyle. öyle. Benim· 
amcam servetini hep o 
kumarın yüzünden kaybet
ti .. Şimdi bır dairede oda· 
cılığa da razi amma, o da 
yok .. 

yolsuz, h•r p ı lca , milleti cehl içinde lcogup, zulmı 
muti yapan/ rındır. 

, y. i:Jeledıyeden nca ederu. 
Osman r~1e iş ·azıcı Tıcari hagatımızdo ıür 

- Şu kıtap okuyan adam 
kimqir. Kahvedeki gürültü 
Jü konuşmalardan nasıl 
müteessir olmuyor. başı 
aqırmadan okuyor, okudu· 
ğnnu an//yabiliyor ... 

Çamurla yo a de r. harabeleri mamure yapan, cw-

lıile bilgi ve hurrı et r ne, ne yaraşaca;ını bilirsiniz. 
Korkunu fi r ce ı. daha tertipli, daha muho.· 

Yurddaş 

kemeli fJe ın sag mını go ktır. Hadıseler, sinirlıri 

miıdtn deiil, şu r uzdan geçigar . 

Uzun müddetten b eri 
borsa başka tıp/iğini m uva f fa 
kiyetle idare eden ve vazi
fesinden istıf aen ayrılan 

Osman /r1emiş YazıCI tica · 
ret gayatmi tılmıştır. 

,.. ketzedelere 
Ya dımı unutma 

atli bir inkışaf seyri takip 
edecek olan bu lcredi anlaş 
ması mevzaunu, başka bir 
yazımı•da, daha doküman· 

ter esaslar dahiiin.de iılemege 

Son sözü de işitmemiş 

gibi yavaş. yavaş toplan
dım ve garsonla hesabı gö
rerek kahveden çıktım. 

Haliı Aianoilu ~alı~ac~;ıı. Seyyah 

-· ----

-

c 
:; 

l 
l 



10 Şubat 94f) ( YE/\ YOL J 

--- -----~·- ~ - --...,...___,,,.-. •-::. 

1 

.Sa 

-- ~------

I 
\ 

\ 

'--'"' 
OLU E.ŞRİYATI ÖVCÜLÜK AL EVi 

------- ... --- -

Meyva ağacı yetiştirmeten maksat kazanç 
temin etmektir. Bunun için de yetiştirılen ağacın 
fazla, iyi ve muntazam meyva vermesi icap eder. 
Ağaç kendi haline bırakılırsa alabildiğine büyür, 
gider: Her sene ve iyi meyva vermez. 

Yetiştirilen her ağacın kendi kazancımız için 
faydalı olabilmesi kendi elimizdedir. Biz istersek 
ağacın za1f dallarını kuvetli, kuvetli dallarını da 
zaif yapabiliriz. istediğimiz dala meyva verdirir, 
istemediğimize verdirmeyebiliriz.. Ve daha di
lediğimiz bir çok şeyleri yapabiliriz. Y eterki ya
pacağımızı bilelim. 

Meyva ağacı yetiştirenlerin bilmesi ve ica
bında yapması lazım gelen faydalı bazı ameliyat 
vardır. Bunların bir kısmı kışın, bir kısmı da yaz 
budamaları arasında yapılır. 

.Kışın yapılacak faydalı ameliyat şunlardır: 
Dallan kırma : 
Bu iş ya kuvetli büyüyen meyva dalJannı 

zaif1atmak için yapılır. Bu gibt dalJar diblerinden 
yarım olarak kırılırlar. Vey hut, dalların dipleri 
ne yakın bulunan ve fakat zaif kalan bazı gözleri 
canlandırmak için yapılır. Maksat bu gözleri ye
tecek kadar b slemek ve böylelıklc çiçek tomur. 
cuğuna çevirmektir. Bu takdirde dallar o gözle
rin en üstdekinin üzerinden yarın1 olarak kırılırlar. 

Ddl evela çakı ile bir az kesilir, sonra el ile 
öte tarafına doğru yarıdan biraz fazla kırılır. 

Faydalı olan bu iş şiddetli soğuklar geçtiı<
ten sonra yapılmalıdır. 

Kertikleme : 

---~~-- ~· - -- ......-. ~ - - ~ --- ---------

Zayıf büyiiyen filizleri kuvetlendirmek veya
hut uyuya kalan gözleri uyandırmak için yapılır. 
Dalın ve gözün üst tarafı yarım ay biçiminde 
veya tüfek çahmı veyahut düz bir çizgi gibi ker
tilir. Kertik yaralarına fazla su hücum eder, 
ondan da gözler istifade eder. 

Ancak yapılan kertikler çok geniş ve derin 
olmamalı, derinlik ağacın odun kısmına kadar 
dayanmalıdır. 

Bu ameliy ıt elma ve armut ağaçları için fay-
dalıdır. . 

Lüzumsuz gözleri körletme: 
Her hangi bir surette ]ü,.umsuz sayılan göz

leri çıkarmak da faydalıdır. Fakat bu iş zordur. 
Körletilecek gözleri iyi tanımak icap eder. Bunu 
ancak alışık olanlar yapmalıdır. 

Kabuk çizmek : 
Zayıf büyüyen dalları ve gözleri canlandır

mak ve gövdeyi kalınlaştırmak için yapılır. 
Bazı fidanlarm, dalların v ya ağaçların ka

bukları sertleşir, genişleyemez olurlar. Bunun 
önüne geçmek için bazan kabukları yukardan 
aşağı çakı ile çizmek n1uvafıktır. Ancak çizg ler 

dalların ve gözlerin alt tarafına yapılmalı ve ka
buğun altındaki odun kısmına dokunmamalıdır. 

·yerleri değiştirilen ağaçların dikildikten bir 
sene sonra kabukları bu şekilde yarılırsa istifa· . 
deleri çok ol ur. 

Yapılacak çizgiler ağaçların yaşına göre, 
yanyana 2,3,4, dane de olabilir. 

Bükme: 

ak Kuvetli büyüyen dalları meyvaya yatırın.b. 
için yapılır. Dallarıtı ucları yarım çember gı ı 
bükülür. 

Herekleme: l 
f\ı1untazam şekilde. ?üyütülen ağaçların d~l~ 

larım düzene koymak ıçın yapılır. Budama yap 
dıktan sonra ikinci derecedeki dallar ve ~n sod;~ 
meyva dalları hereklere bağlanır ve daıma 
ların üstünde bulunanlarından işe başlanır. 

Rüzgarlı yerlerde gö ıdeye de kuvetli b!r he
rek vurmalıdır. Herekler gövdeye iki yerır~den 
bağlanır ve bağlara yanlamasına yatırılnıış 8 ra· 
.kamı şekli venlir. 

Kışın yapılan bu1amalar .arasında, ağaçları 
gençleştirmek ve dalları ayıklamak gibi bazı bu· 
dama şeki'leri de vard1r: Bunları evelce anlat· 
mıştık . 

Bunlardan başka, bilhassa şekli bozuk zeytin 
ağaçlarına yeniden şekil vermak için d . 

yapılan bir budama daha var ır. 
Dalları karma karışık ve ziyadesile yükseğ:: kaç· 
mış, düzeni bozulmuş olan agaçlar eğri sağlaın 
büyüyorlarsa ve yaşları da müsc.it ise bu~ama 
sayesinde yeniden münasip ve muntazam bır şe· 
kil alabilirler. Ancak budamayı o suretle yapmak 
lazımdır ki yüksekte bulunan dallar seneden se· 
neye kesile kesile alçalsın. ağ :ıç derli toplu dal· 
larile muntazam bir şekil alsın. Böylelikle kök
lerden gelip dalların uclarına giden kuvetin (öz 
suyun ) yolu kısalmış olur. Bu sebepten ağaçlar 
daha canlı yetişir ve daha kolay bakılır. 

Kaz m BULUTA Y 

ö R iL a A~ILA 
Yediden yetmişe kadar gaz harbinin ne ol

olduğunn, bu gazlardan ve dolayisile ölümden 
nasıl kurtulunacağını, bilmek bir millet ve vatan 
borcudur. Çünkü yediden yetmişe kadar kadın, 
erkek, çoluk, çocuk köyde, olsun, şehırde olsun 
bayırda olsun. çayırda olsuo ondan paçasını 
kurtaramaz. Ve illaki korknma ve kurtulma yol
larını bilmiş olsun. 

Hiç hatırdan çıkarmamalıyıü ki; savaş za
manında askerlerden çok sivil olanlar bu zehirli 
ga7.ların tehlikesine maruzdur. Onun için bu bah
s~ fazla önem vererek can kulağiyle söylenenleri 
dınlemek ve öğrenmek, bilip öğrendiklerinizi 
?~ evinizdeki kadınlara. ihtiyarlara ve çocuklara 
ıyıce öğretm~k birinci vazifelerimiz sırasır a geç· 
melidir. 

· Yoksa günün birinde sırf bir ihmal yüzünden 
kümeste kısılmış bir tavuk gibi kendimizi ölümün 
kucağına salıvermekten başka çaremiz kalmaz. 
Havdi kendimiz neyse diyelım. Fakat günahsız 
çoluk çocuğumuzun ve karımızın himmetsizlik 
yüzünden aynı kötü akıbete uğraması ne derece
ye kadar vicdani ve doğru bir hareket olur siz 
böyleyin. 

Zehirli gazlar çeşit çeşittir. 
Uçaklarla, top mermilerile veya uygun rüz

rl ra kaptırarak püskürtme usulü ile havaya 

atmak ve katıştırmak su "etite o civarın havasını 
zehirlemek esasına dayanır. 

Bu havayı teneffüs edenler çeşitlerine göre -
bir az sonra ayrı ayrı anlatacağımız şekilde · bo
ğulmağa, yanmağa, bayılmağa ve vaktinde yeti
şilmezse ölmeğe nıahkum olurlar. 

Çok eski zamanlardaki muharebelerde de 
düşman eratını zehirlemek düşünülmemiş değildi. 
Düşmaot alt etm~k için içme sularını, kuyu ve 
ırmakları zehirlemek, yiyeceklerine zehir katmak 
daima olagelen işlerdendi. Fakat ne de olsa işin 
bu çeşidi bem zordu, hem de her iki taraf ta te. 
tikte olduğundan ist-emilen netice elde edilemi-

yordu. • 
Türkler; büyük bir medeniyet ve kuvet kolu 

halinde Avrupaya yayılırken güdü, kuvetli hah
raman ve yavuz atalarımızla er meydanında ba
şa çıkamıyacaklarını anlayan düşmanlar ilk defa 
kahbece çarpışmanın yolunu aradıla. Ve tabii 
ilk defa akıllarına zehiJ geldi. Zaptetmek üzere 
Fatih Mehmet İttanbulu kuşattığı zamanlarda 
o zamanlar İsıaubulda yaşayan ue hükum süren 
bizanslılar adına Yunan ateşi dedikleri zehirli 
gazları Türk ordularına karşı karşı kullandılar. 

Sivastopol harbinde kükürt yakarak karşı
larındakini boğmak yine düşmanlar tarafından 
düşünüldü. Fakat kullanamadılar. 

Barut, dinamit. bomba gibi öldürücü ve yı· 
kıcı maddelerin bol bol harp· silahları arasına 
girmesi üzerine bir müddet zehirli gazları yap
mak ve kullanmak unutulur gibi oldu. 

Bu iş so., dünya savaşına 1'-adar böylece sil· 
regeldi. Nıhavet umumi harpte ilk defa Alman· 

ler cep?~de. gaz k.ullandılar. D~şm.an ordular;~: 
da müthış bır panık oldu. Hatta bır F rensız 
kasının ik.i bin mevcudu birde ı l:elef oluyerdJ. 

ZEHİRLİ GAZLARIN Ç ~ŞİTLERİ : 
İnsanda yaptıkları tesirlere göre bugün 

diğimiz zehirli gazl~r bilhaı;sa ?)eş çeşittir: 

1 - Gözleri yakan ye yaş. rtan gaülar .= 

Bunlara beyaz ıstavroz ga :lan da denır. 
2 - Aksırtıcı ve genzi yal an gazlar=. 
Bun;ara mavi ıstavroz gazları da denır 

3 - Boğucu gazlar : 

Bunlara yeşil ısta vroz gazları da denir 
4 . Deriyi yakan ve kabattan gazlar: 
B olar sarı ısta vroz gazları da derler 

~ 1 ' . . ı r 5 - Cldürücü ve kanı 7P. ·,ir eyıc1 'J' 1 

Bunlara kara ıstav oz ~az1 · ı ı 'a c.e I r 

RuknP.fl,n Ft>thi O c.:ıvtuq 
( Kö ümün Doktoru kitabmd n) 

- [)ev m edecek -

bil· 



a 
Patatis, Soğan, Sarmısak ve 

r nevi s z ler için hususi 
hazırlanmış 

Adı deki Uzvi gUbreyi mutlak 
kullanınız 

Ma s lünüz 
Bol, Temiz, ve irken yetişir 

Satış yeri 

Kitabi Hamdi ve Makdumları 

ur Alınacak 
icaret ve Zahire Borsasından: 

Trabzon Ticc:ret oe Zahire Borsasına 50 lira aylık iic ret it 
ve müsabaka imtihanile bir mtmur alınacaktır. Talipli!e
rin orta tahsili ikmal etmiş bulunmaları oe gaılarının 
otuzu geçmemiş olması lazımdır. imtihan 15 - 2-940 
P~rşembe günü saat 14 de ticaret ve %•hire borsasında 
yapılacaktır. 

isteklilerin muracıuıt evralcın• tışajıJa yazılı flH•ilcı 
bailıyarak en geç 14-2-91/D tarihine lcadtır Ticaret ve 
Zahire Borsasına mııracaatları ilci11 olunıır. 

.. . 

1 - Tahıil esile.asını• a11l oıgcı 'sureti. 
2 - Nü/ us •e aslcerlilc eııilcası. 
3 - Sıhhat rapor•. 
4 - Hüsnühal oesi/C1ısi. 2-2 

• • 
emşerıyı 

okuyormusunuz ?. 
lstanbul'da çıkrnakta:olan Hemşcri Yurdumuzun 

her tarafındı sevile, sevile okunan biricik h ile ıa.zetesidir. 
Bütün memle et 'De dü.nga havadislerini en tüzel 

resimler f!e tatlı bir dille yalnız Hemşeri ıaıetesinden 
öğr~nebilırsiniı .. 

elö inşaat eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

ı - KuJduracılar cıdd sl. ve er fabriknı ıok.ojında Be. 
ledlyece s tıo alınan m~banl raııl rı Qı rlııde y ptmlıcak (i07ö) 
Ura badeli eşitli asri hela inşaatı (~l) 2'Qıı mQddetıe ıçtk ek· 
sillmeğe konulmuçtur. 

'l. - E"slltme 27-2-940 Sah iDnQ ıut (16) de H~lıdife 
ncllmeninde yupıl caklır. 

Asri 

S - Muvn ·knt teminat ltedeli (2i0) Ura 69 kuroftur. 
4 - 1~ bu io utıı mlltaıılllk projg, şartname ve keşll ıvra· 

kı auretlorl B ledlye Pen lş\crl mUdQrlOtiindea parıll'ı ılıaablllr. 
5 - Istekltlerin, bo k.nbil inşanll 7ıpmata feııai ll7ıkıtlırı 

oıduğuu d ir VHtıyet Natiıı mndnrınt adea muıaddık. -lrer ve· 
sl ·il ile. Ucu t Qjisınn koyJth old1t larıaı 4alr ıyrıce v11lkı ib
raz etmeleri şarttır, 

6 - Bu şeraıtl bıılz taliplerin yukındı, lltlnıi mıdd8'• 
t yln olan n glln ve sa tta evrakı mtııbltelerile Bıletliyı eacG-
meoine Qr cıs llall llia olunur . 1-4 

Yenl_qol '"Tt 
11 Şubat lfJ'ô 

-=== :::ız: 
.. 

Tevzi e ilecek fidanlar h kkında 
Ziraat Müdürlüğünden : 
ı - Ba sene merkez kaza mıntakasındalci Meraklı çolc elzemdir. Bunun için de yapılması kola!/ o/on tiött 

çiftçilere 2100 adet mandalin. 1200 adet limon, 300 adtt köşe "/arak ağaçlar dilctiri/ecektir. A;eçların bir hizada 
portakal, 148 adet elma fidanı dağıtılacaktır. bulanması araltırında bırakılacak fasılanın munt•zam 

2 - Fidan mistalcll me9fJa bahçesi gc pmalc iste- olabilmesini temin için eovelci uzan bir ip alımp bunun üze . 
genlere f!lerilecek oe le.endi/erinden ayrıca taahlıutname rinde altışer metre aralı/ela renkli bezler brrilamak saretile 
alınacalctır. işaretler yapılır. 

3 - Dağıtılacak fidanların azlığından ötürü bir Böglece işaretlenmiş ip evJJelti bahçe yapılacak tarla-
fİ/tçige ancak yarım ilô. bir dekar · 500 - 1000 mttr~ nın bir köşesirıden mukabil köşesine kadar pkilir. Bez/erin 
murabbaı .. geri ağaçlagacaic. le.adar fid-:ın fJerilebilecelctir. bulundulcları ger/ere lc.azıklarla tarlada işaret t!dilir . 
B•na ıöre bir çi/N;iye .,,,uecek fidan miktarı go.rım de· Sonra bu ipin bir ucu yerinde le.almak üzere diğer 
/cıır yır için 20 •e 6ir dılcar yer için 40 fidanı ıeçmige- uca tarlanın •it lcaidesindelc.i mulı.ahilinde buluaan lcöşege 
ceA:tir. · doğra çekilir. Btlrada da bezlerin. isabet ettikleri noktalara 

4 - Haoa müsait 'ittiii fakdirtle Martın birinde l<azıklarla iş'lret verilir. Tarlanın ilc.i lc.enarındalci ilci dılı 
tı•ıiata bil~lanılacağındı;ın müstakıl meyva bahçesi yop- da lcazılclarla işaretlenmiş nolctalardan lc.arşııındaki dıLıla· 
malc malcsadile fidrJn almalc isteyenlerin aşajıdıı yazılı ra dojru çi"giler çekilir. ÇizıUerirı birbirini icat ettiji nolc
t11.rif at dairesinde yerlerini şimdi4en lıazırlogeralc Ziraat talar'11 kaıık.larla iş~retler koııur ve çukurlar açılır. 
Müdürlü;üne müracaatları Lazımdır. 7 - Çukurlar şi ndiden gani kıştan açılmalıdır. Yu-

Tarifatı dairesinde yerlerini h'lzırloyarak Zınat ka1tl t muhtasaran gazdan şartlar• riayet etmek üzere ha-
Mü.diirlüjii.ne müracaot etmigenlere fidan verilemi!Jcce. tir. zırlanmış çukurlara fidanları dilemeden eovel boyları fidan 

5 - Portakal ve mandalin bahçesi yapılacak tar- Lartn boylarını bir lcaı ıı kadar ıeçen t1e oldukçtı kalınca 
lanın etrafı d<kenli tel ile oega hendekle tahdit edilece.'c kazıklar dikilir. Kazıkları fidanlar dile.ildik.tın sonra dik.
o• t.trafına ilkbalıarJa kara yemiş çeliği diktirilecelctir · mek kökleri zedelemek ilıtim~line mebnı kat 'iggen doira 

Fidanlık ittıhaz edilecek tarla işlememişse evuelci deiildir. Çukurun dibine üst tab~k.usınd.m çık1rılan toprak.
derince bellettirilecelctir. Badehu f idln dikilecek çukurlar üçte bcr nısbet inde çürumuş çijtlık gubresiıe lcarıştırıiarak 11• 

gckdijerinden alttşer metre aralıkla seksen santım de. tum-,1:klı olurak konur . 
rinliğinde ve gelmiş santim kutrunda açılacaktır. Çukur- Fıdanın kölcleıi muayene edılir. Yaralı bereli 11.lc.Stımı 
/ardan üst ve alt tabakad•n çıkarılan to,ıraklar ayrı ag. keskin bıçakla temizlendi/eten sonra ttimse;in tam tutasına 
rı çukurların kenarlarında öbek. hrılinde yılılacaktır. konular. Kö'<.ier p:.umakıarla dti.ıeltıLeNk araları toprakfa 

6 _ Ddcilecek fidanların. bir hizuda bulunması ge· deldurular. Ve tarla h izasına kadar kökler lc.ap:ıtıldılctan 
relc. btıhçenin işlemesini kolaglaştırdı;ı ıerekse tüneş sonra dabanLa hı.ı/ij h4ı/ bastırılır. Ve etrafına çanak ga
zigasınıra a;açların her ta.rafındi.ln alınmasına -ue megva· pılarak bir kuıJa su dölc.uıür. Fidanları dıkerken dıkkat edi· 
/arın oltunlaşma oe şekerlenme/erine yardım ettiiinden Lecelc. cihet._aşı yerter~n0_ toprak altında kalmamasıdır. Z-~ 

SOSYOLOJ-1~ - - İlan İlan -
'l'rabz.011 icra uaireıiodeı;: 

~~ lılteaderpışa ı:ııa tualleııcıde Tr ıt>wıı l'apu sicil uıuhafııo-
Ha' tarafı tariı.ı l:ıaıı aul tarafı ita· tııuıı:iııD: 

lsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun 
• • 

yenı eserı • 
~.u 

Sa6ılr. Darülfünün Emini ha adla ıeni bir kitap neşret· 
miıtir. Eser .., osgo/ajlnin bütan 6ahislırini toplamakta, bu 
geni ilmin mewsu•, metodu ve f agi•ları lıa klcmda bittiler 
vırmelc.t•Jir . .loıyoloji. lise talellııi ve bıı ilme !Jt!ni baı· 
lıya11lar i~in. çok açık hir ifade ile yazılmıştır. Maarif 
Vılcilliii Sosgolojı'gi liselere yardımcı kitap olarak lca-

6ııl etmiş ve bu lıar•rını ıeçendı müesseselerine tamim 
etmiş balanmalctadır. Sosgotoji ism11ii Halckı Baltacıojla '-

nan Felsefe "e Toplu Tedris aldı kitaplarından sonra hu 
yıl 11eşretti;i üçüncü eserdir ba le.itap gençlerin, öğretmın· 
lırin bilhassa devlet memurlarının istif ad esi için ta'Vsigeye 
de;er bir ilmi eserdır. 376 sflgfa olan kıtc.ıbın dejeri I )0 

karuşt•r. lciıap g.:ılnız Yeni Ad"m ıazetesi idarehanesinde 
ıatılmalctadır. Adres: lstanbut· An1<ara Caddesi, Adalet 

Hanıtlır. Tılef 011 numarası 
güzde 20 ten~il•t ga.,ılır. 

60350, 

içtimaa davet 
Peremeciler Cemiyetinden: 

abon•lerine 

Perımıcller Ce•lyetiala 940 11aeslne ait bey'etl idnre luti· 
be bı Şubatın oa yedloel Cu111arteai 1 ilnll 11at onda Balk Fıru

ıı aalocuandı icra kıhaıcıtıadaa 11nıfıwızı teşkil eden arkıd•f · 
alrıa mekür ıaattı lıtıtı Y..ıcut e1ıııa•ltri ric" oıuaur. 

Hemşeriyi okuyunuz .. 

Halkevi Reisliğinden 
BQtilD Halltevleriııcie eldutu ribi ~7- Şubat - 910 tarihiade de 

eviaız tarafıadn r_,ıim T• fotutraf ıerıiıi açılacaktır. Hevcıkirlarıaıa 
ti•-'iılta kayıt edilorelt birer numara almaları. Birinci. İkinci • ve 

lçiacüye liri heyeti tarafıııciaıt birer mükifafat verileoılıttir 

yııtçı Jı:vhya rcuı vct ıusıuea Veıı Holamarıa köyüodo luufarı 
Aıı voroıeıerı duk.ıtaolıı a ark.ası şultıuı ırmaıt ve ~ıuıal•• yoı ıar-
aauibı uoct uaaeıı ve c:epheıi ta· oco liuvc:lı OilU KilıaU veu:ıo•erı 
ıiı.ıaıa ılo malldut ılllta oır abdo· v"' k.ıı1..ııe11 Hac. Husoyiodca oak-
llH!ıt aalOD YO ~ eJIDO ve bir oda l•ll VO .müteselaıloa tielıD& O!ZlU 
oduolalt ıiıtto tur merdıvaa başı rluııoyıo vcreaclcrı t.ı&naaı ccıua-
V• bır odada• ıuaret baQe tapu- oeo Y;)' ııe ınunııut bır lıi.ıt'• \ar-

auıa mayı• '::r.i7 .~"· 1U4& C. .ı.40 ııuııu r.yup oıuuacuuıaıa Aıı oııchı 
aatufo Jl.J. ~ -71. M. o>,~ n111e'1t HJı~yuı vc:rua!orı tarııfuadua •o· 
takdır oiui&aıı lı.ıyaet ı 77 urıt 61) 
lturuı 2.ı!dO Notu i:aauoa tatu 

Uoııya .No. 93v 656. 
Pcsy aıtçayı yuı;po yedi bu

çuk 
Artırmanın yapılıc:.s2ı larıb 

11-2--!liU Pıurte11 rU11u ıııat 14 
hı ılrn.ıcı artırma J.O • ~.940 

:)ah iUüU .. at İ'l• 10 
Artırma beach kıymeti wu· 

bıaaaoaıa yuıocıe 70 ını buJdaiD 
tıltaırcıe mu~tuı»i uzcrıae oır a1La· 
ıac:.ılLtır. Aır.ıı t11Ldıruo ea ıoo ar· 

tmuua ta.uu udu oaıu IL81mık UH· 

te aıurma UD Oe~ fU.a muaıit'U• 

tc:muıt eaııerek vc uu b.:~u.c:. ıu 

ııu ~o J ~4U .:>"u ıt.uu ıaıı.at 

l 4 uen lb ıtaı.ıar cııuroı.to ) &p.iıı. · 

C•1' ıkuıc:ı uluma11ınaa arlrrmı 

ı>eUeh kıymolı mutı .. uuDoıuo yı.izacı 

7) ıoı ı>ui.aauııı taıı;uır.ı• Htıf 

'1.J.öO N~·"" k•&lLlu uııı.<Auııaıa t•viı · 
ır.eo j"<Srl Dır .. ıulır, 

.)atış peşınolr. Artırıı iftıra1' 

etmeıt iatıyeıııoruı ıtıyıueu muııı&oı · 

mc:oeıuu yu"'a" yeuı DilÇUlaı aı•· 

ot:tıııa., pey alLçc:aı v•y • uulıi oır 

oc:oııtıuıuı tc:wıoilt maltouzuou nau , 
buauoaııılcu ı lA.41Wlllr. :-ı .. ır.ıırı la· 
pa »ıcuuc aao.t ouıunıu.yz.a <.il· 

i•r ıpolc:ıth •l•c.ak.ıııım.ta dıj"cr 

a1aıı.aaar111aı ıA ve: ıruta~ oaluu i•· 
aıphtrlQIA D.ı llaki&rı Ve UUJHl· 

yeU• fıız ve maarafa da olaa icl. 

uc:taı.;ı; laıanuttaa tnoıh ııteDıl· 

wc:ltcedır. 'l'.apuc.t 2d"J yllıtlama 

ucıtcrıadc ac taraUarı ırma ... ve l'uıır. 

~aını! ve Haoı Huııeyuı U• man

auı. oıa 4.lO.:iUıa oır IL&l'a taua l:.yup 

u~ıu rluacyıa oıaı Aıı acımıaı& 1.1ır 

ıul a lıı.rıa ILayoı mcvcı.ll ııac:uc O•l· 

terın v.aıUU• wer~c:ıo oraei' 'ıt

uu:aızınııoo kayıt watuyotıuı n .. ı:ı; 

O!m .. aa••• ıı.aıcou• y1ı1rııııı.ıe lalıkı· 

ll.ıı.E yap.laC.t.flAdtııı t .. arruf ıd<U· 

••&Oı.14 UU•U'14D141 Vilrll& voıalll.J 

taa..rrutıyeıcıııc bıruuc u .. ırc:ıaız:a ve 
1.c~ıi ıuuu ulau .:;,>urJct Y-lv &)'uua 

yırı.ı.ıı oc:,,ııoc:ı P•"•' ıuuu yerııaao 
li1U1'11Lal Y•J>tı.CalL wcwur.t 

C••t ut..uc:u:o ııaa uıuuur. 
murııı-

Uhl4rı&.ı c:vc•kı wUaıJ&lc:ıc:rııo oır, 

u .. to uaıı Lauuınauu ıUıJıı.rot yır· 

.ı.ı.ıı ,uu :ı:ıııı tuauı& U<&ıtcuu:ı:ıo oııııır· 

wcıcn ı .. ;,c,ıJ.ı.lır. A ... ı takando 
u.ıı.ıacı L .. vu 111.c:aıuı.ıc: »ı&Oll oıwıa

f"'u.ı.ar lldt•Ş o..,uc:lıuııı ı.aıııtn.•• 

•ıu.udO u .. ru; ıt .. uruar. ı\lutor.ı1Lu11 

Voı ıı ve ı:Soıc:llıyo ı uıuu..u aıluma 

ucuc:lıuı.tco tcıu"'ıu uıuuur. 

J.Jili&c& lu.la malumat almak iı

lıyc:uıer ll a ~.;U lıırıtuouıea ılı· 

Odl c:ıı b.C:flUçlD gôccbılı:ae•ı IÇIQ 

aaırcl.lo açııt ouıuaduruiıoas. ac
lırıar ~art .. amaııı .J:lJ.·1~7 No, cıoı· 

yay• muracatıa& oıevc11t v .. aik.i 

gÖrebileCelderi ilin ohmur. 
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