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yo as plan alındı ınya 

a ırasına s y ıs 

ve Başvek · e i zi 
"tü pı dı, Mi il Şef · nönüne 

lg aflan çekildi. 
Trabzonun iymar ve um· 

ran işlerinde zaman tıe im
kan nilbetinde biisbütiin ba
tilik kaydetmigen bir ham
le ve faaliyet mevcııttar. fa
kat evkc/ teşkilatının şehir
de göze çarp~n ve şehrin g•i · 
zelleşmesine bir süs ekliyen 

varidata ~öre tesbit edilen miktar 543 7 40 lira 
" Atatürk devrinde başlayan ve ılerleyen bu sistemli ve şuurlu çalışmaların; İsmet İnönü devrinde bütün hızile devam 

Teklif bütçesi 854751 lira. 

etmekte olduğuna bütün dünya şahittir. 
de evvel hiç bir faaliyet eseri gö,ii- Umumi meclis p<>rşembe 

lememiştir. Bu durgunluğun C h · 
k I günu saat 15 te um urıget 

fit nihayet o~trga ev a ta
Halk Partisi binasında ça-

ro/ından yeni bir eser konu- l . 
lamamasının sebrplcri bir iışmasına tahsis edi en daı

rede gayyur Valimiz Osman 
kaç nokta üzerinde araştırı- .5abri Ada/ı,1 bir nutku ile 

rin mes~ilerine J rv am efme 
ini için ikinci içtı na 7 Ş ıb t 
Çar1amba günri saat 15 t • 
olmak üzere t p la 11 tıqa niha 
vet -oeri/di. 

3 sene z ~' /ında b-ışardığı 
İş ile mukayesrı edildi Üç 1 

sene/ık faaliyetin bir asır
lık / , cıligete tekrıbül ettiği 

gô'rüldü. 

etmemeye çalişıgoruz ı izahneme11e g' çme . . i· 
l . · dahrlt TJ 

Bır uerde garım kalan umumi mec ısın.. tanlı 
b . k b ' . go e top 
ır me te e diğer tarafta 1 zamn :rmesrrıe d hi' 

yeni otılmrş bil' köprü teme. boşlangıcrndı a~n~rz k:tibin 
line, başlamış, bitmemiş her 

1 

ikinci reis ile ıkt. Ma· 
hangi bir hirıa!/a tesad ıf ti· seçilmesi ic ıp e~ıgor, gizli 

labilir. Valimizin nutku Mımleketin inşaat haya- açılmış ve Ebedi Şef Ata. 
tında Belediyeler gibi evkaf turk 'tin hatırasına hurmeten 
ttşkilatının d.ı 'Vazrf ele'i 'CJe ayakta beş dakika sayg' 
rolü 'Oardır. sinemasından sükiitü yapılmıştır. Mecus 
en muhteşem oteline ve da- Milli Şe/ lnönune 'fJe Baş· 
ha sayısı:. medeni tesisler~ 'lJtkılimiı Re/ık Saydama. 
"arıncaga kadar Betedigeler tazim telıraJLarı çekumesi 

Muhterem arkodaşlaTJm: 
Umumi meclrsin yedinci 

intihop devresinin ikinci 
top/arıtısınm birinci içtimaini 
açıyoram Hepinize hoş gel
dıniz de, ve sizleri muhab-

92} senesinde U'Tlumi 
buhran her yerde olduğu gi
bi bizde de tesirini gô.ster
dı. B tçelerde on :.ı gö ~e ta
sarruf /ar yapıldı. Devletin 
aldığt acil ve eS'Jslı tedbir · 
ler ısa lesinde mıiteakip se-

k k . l ld g·u uıere me adar ıziunplı bir man umu 1uz o u k burı· 
za,a olamaz.. Eskilerin bu reyle olacaktır. A'1C ı pıla· 
hatalarını tekrarlamak baş . don f'oel yoklama ya 
hca vazifelerimizden birini caktır. l , 
teşkil etmıktedir. 0rkodaş a 

S :zlerin ag1 ı ayrı kıymetli Muhterem k bülç"rniıi 
fıkirlerinfaden ve tt'crübele- bunfr rdan boş a d işler· kısm n alakadar e erı ·m 

gibi hakikatan büyük işler iekLi/ıni alkışlarla kabul bt;t/e ~e hö,,metLe selumla- l nelerd i! selah boş gösterdi 
zse de m'lsruf ların çoklugu rinizden ist!f ade ederek düz. den de bahsetmek isterı · 

başaran ve memlekdin ha ctmıştir. 
yaı şartlarını değiştiren ev Meclis ikuıcı reisiiiine 
kof ttşlcilatını yalnız /ston Munur Serdar, k.atıplık/ere 
bul. /ımir. Ankara gibi bii- de Naman Sabıt coşkun ve 
yük ŞP.hirlerimir.de /11al gö tahflr muduı umuı c~mat 
· rebiliyoruz. Trabzond-ı ev J<ıza Çınur seçılmışttr. M.ı· 
le.of idaresini /aal bir mev teakı/Jı:n encamımler ıntth.ı . 
lci c.lmak bahsinde h:ıreket- oıne geçumış 'Ue btilçe en-

li tô,ememek, üzerind~ ~u- cumtmıne Hasan Kaz.mcı 
ralması lô.zim gelen bır ız ( Akçabat) Osma11 Tursun 
ttrap meıızuudur · ( Trabı.on) Taı surı Çakır 

Trabıon evkafı bugüne S ( .)urmene) Jsmaıi ur men 
lcad.ır şelırin gnek umumi ( .Surme1ıe) Mustafa Cansız. 

gün 'Ve! muvazeneli bir biit ntı bütç~· 
l - Geçen s~ hçİ· 

çe hazırlagocoğımızd"n emi- . d 'l . olan t 
nim. sın~ qıaze ı mrş . onu oçıl· 

Y.ne hepin': bili"~ o rsu . 
naz kı memLekeUmiz v ı kti

l~ çok jena ida,eler yrizıin
den bakımsız bir halde hıze 

devıedilmiştir, Asırlarca ih · 
m.:ıl edılmış H .ılkımızın u~ 

sntla talebe p ır.sı• d • 
d hu •<ıdıı a 

mı ş ~ ? şura .ı ıete 

k vazıy 
ğımk ve ba ımsı z k bir 
kalan 40 kadar ç~:i;linli 
bin ad ı toplanmrs, /ardır. 
bir 1: ıyata so~u.mırs k 

b. dJ. qatrnn 
8 ş 1orına o ın~ / 'k 

gı.izel gurda'fıuzun her ıhti - _ - ' 
6
• d aaltim t '' 

. rızere ır e m k-
yacm.ı g.:tış Tiege. h r;şkalu · •. 

1 
t' ,,,,~ 0 rta me 

l eru n. ş ır. /'\. (nde 
rının asır ardı.ı b.ışaTama- _d_ _ -n rigase 1 

dk
, . . tep mıı urunu h ·• 

ı tarı ışlerz senelere sıkış- k ~ı d plnsiyotı eg 
teşe ka e erı . /o· 

tırmaga 11gr11~ n ve bu gun . b ki ın ihtıı/aç ihtigoçlanndan bir tanesine (OJ) c~mai kıza Çınar 
ve gerek yeni şartlar altınd 1 f rabzon) D.Jııti!Je cncıi-
daha 'az/asile inkipf btk i· · k · (1' "' ) 

Sayın Valimiz Osman Sabri Adal k etı u çocu ar al· 
te ıayesr,· h!tll<cı hızmct olan, 

1 
z ,./da mPŞg 

h · b _ rını :arşı am... ·çin 
ıç "sınıf ve zumrege hu- _ Yi cukları 1 • ı' menim: Bekir .)ü utı ra.,zo.'I 

gen hayatına geni bir eser Munür Serdar (Akça.bat) 
verememiştir. ) 

rım. t ve ı;J a. rıdatın m ahdut bir sa-
Biıe bu şe~ef li v e mesut hada kalması qüzünden ida

günleri idrak etti,,.n DefJle- rei hususıg lerden istenilen 
tımizin banisi E-bedi Ş•f eserler tam megd ıno gele 

kukf bir sıfat '1tJ menfaat dur. urt l'ç~ gösterdiği 
uükstk mec ısın • 

tanınıagun Curnhuriqet hükiı.· 
1
. l "kadan ctso 

biz Trabzon evkafın- Mehmet K.udu (Vakfıkebir 
dan lzmir. Ankara ve J,tan- f\Jafıı Kulaç ( Suımenc) 
bal evlc•fının goptığı t1e ba· Hakkı /Jnşııran (Akçı.bat) 
şardıiı ~üz binlerce liraya Nu/tu encumenınc Kemal 
mal oln1t1ş büy~k ç ıpta iş .)aku ( Af<çaoat) lsmaıl Sur· 
ve uerler iıten·igo1uz ve is- men ( .iıırmr:ne) Hakkı Ba· 
teselc te husu 'ıi kabil ol mı· şı.lfan ( AkçıJb ... ı) Kcimıl Dede 
gan b;r taltpte bulunmrıı ve ( [ıuôz.on) Cr:mut Muraıhan 

Alotü1kün aziz hatı rası Ö m11di. Trı:ı. bzond .ı bu eserle-

dologisile mantıgın çerçeve ( V <Jkftkeoır) maarif enca 
si haricinde bir iddia yürüt· menine Peyker Akıncl (Muçka) 
müı o/uru%. 1 Şe'Uktt Karadr:rıiı ( Vak/ dcebir) 

Devlet kanunları içine J ur~un Oguz (OJ) 8ı!kl1 Su 
girmiş her resmi teşkilatın k.uci ( Traor.on) Cemal Eyüp 
eTJelti fcendini idare ,.den ve Maçk.o) .:,ıhhıye encumenine 
ondan sonra umumi t1e ma- Zehra .larat (O/) Mehmet 
halli ihtiyaçlara ceTJop ve- Sağtam ( Vuk/ıkebir) Salih" 
recek müesseseler kurmakla lkıı ( TrGbıon) Omer Bayrak 
daha :engin bir ıelir -oe daha ( M"çfı:G) lsmaıl Sürmen 
lc.uT1ttli bir vaıiget elde t.de - ( Surmene) Zıra .. t ve baytar 
cek vıuife/tti vardır. Trab. encümenine Yakup A1eguz 
zon eoka/ı şehrin imar ve (0/) Munur Serdar ( Akç.:ıoat) 
umran hayatında bir hisse l Hgkkı 8.ışaran ( Akçabat) 
almıı değildir. Trabzonun Mazhar Oı horı ( Sıirmfne) 
yeniltşme hareketlerine nü 11\ uman Sabıt Co~kun (Of) 
mane olacak tek bir eser t1er. seçilnıişlerdır. 
memi,tir. Bir pilôj. bir me- Bundan sonra i%ahname 
ılre, bir parlc. bi, haltf. dahi okundu ve müteakıben bütçe 
olsun tıtrmek teşebbüsünde telc.lıfi yapıldı 'Oe encümenle· 

nünde sizleri bir r.m saygı 
sükutüne davet ederim. 

Bu hagırlı içtimaa baş 
tarken, cüm'enizin m alumu 
o 1makfo beraber tekrarı da 

jayda tasavvur ettiğim ıçın 

bir kı1ç söz sö ılememe mu 
sadeniıi rica ederim" 

Boş ~öz gerine müsbct 
iş prensibini ikame eden hu 
günün idare zihniyetini tem
sil ve fotbik edenlerden bi
ri olduğum için bir takım 
vaatlaria huzurunuzu oe kıg · 
metLi vakitlerinizı israf et 
rnigeceğim. Kısaca marur.at· 
ta bulunaca;ım. 

Btliyorsunuz ki teşkilati 
es~sige kanunumuıun 91 in 
ci maddesirıe göre tevsii 
mnuniget "e tefriki 'Vt:%aif 
esasına dayanarak çevrilen 
t1ilô.gtt hasusi idareleri bi
rer hukmi sahıstır. 1329 ta · 
rihinde çıkan bir kanunla 
mahalli bir nevi idare siste-6ıılunneamrş (.J! nihayet yıl-

lortlan beri medrese odala
P'ından çılcamıgarak ııhhi 
ıartl!4rı hai% bir binaya bile 
to~ınmamıştır. neden olmu• 
gor, niçin olamıyor ? bütçe 
darlı;ı içinde memleketin 
laaınrana veni bir eserle ,.k
••lc imlcansıılt;ına bir çare· 
mi 6•lunamıgor, golua ileri 
te11ıl1tdtld fJ~ridatının ~o· 

l•lm111 61/crmı11da11 61/clın• 

mesine i ·;zum ve zaruret lıis- mi kabul edildi. Bu kanunun 
sedilen bir zaman mı vardır. itk tatbilc.ıtınd ı çolc müşkü 
Bııce Trabzon evkaf idaresi ıôta tesadüf olundu Milli 
bugün/,ü bülçesile en küçük Hiikiı.mct; idareyi ele alırıcfJ 
mikyasta bir yenilik hareketi Hususi idare vaziyeti çok 
grıp:ıbilir. Muyyen kotar· \ zaifti. derhal faaliyete geç· 
malardan yakayı lcortarıp ti. Osmanlı imparatorluğa 
sıgrılabılecek bir cevvali• nan l>ir aıırlık Yol, Ziraat 
yet ve hesaplarla iş 'fterimi Maarif sa.hasında ıo1düğü 
sahasına ıirmelc kabildir. işler,· Millt Hült.urnetirı ida· 

Cemal Rıza Çınar rtl hııusl11ıl1r m•"/ctile 

re maalesef faz. la tesadıij 
edilemiyor. S ebebini de bıı 
no dJaa ar am .k irısaf lı bir 
horek t o.ur, D. v et bunun 
için esas lı tedbir er almak 
ve esaslı pren~ip er tın et · 
mek k.arur ındadır Vtlıigeti 

mızde bıihassa yo l ve mcı 
arif davc. sı her işin başında 
geli y or Biliyorum 
k r; h ~p ı11iz m -!m 'ek.tin bir 
çok ihtigc çlunnı if adı! eden 
tek lif leri h :1 mi 'siniz Bu gün
kü v aridut ıle Bu vilayette 
istı!nılcn şegleı ı derhal yap 
maya teşebbüs etmek. h'lga
li o ur. Ma!U ndur ki bütçe
ler ihtiyaçlara gö:e değil; 
varıduta göre tanıim edili
ligor. Onun için bu sahad11 
devletçe ittihaz. edılecek ka
rarlara intizoren bizim ga 
pacağımıı iş ehemmi. mü · 
himme tercih ederek ve ha
yale ve lukse sap nagarak. 
hakiki ihtigrçla11 tesbit ve 
bir p ogramla l.areket ve 
bütçemizi 011a göre tanzim 
etmektir. 

Biz; her işimizde bu düs
türü esas ittihaz edigoruı. 
Ve milletin bize emanet et
tiği serveti gine ammenin 
mer faatına ugıan bir ş~k'l. 
de mahull.ıne sarf etmek yo
tuıaları aerr• kadar itthlro/ 

t . · . 
1
. bu k1 ·1met ı a a bu 

me ının prensıp ı ve proz- l cek sene 
l . . ret alarak ge e h ge· ram ı mesaısı sagesınde mem 1 . b. z da a 

leketimizin h !r sahada imar pansı!_ı ona . ".aruz. 
· le· f '- nişlet 11elc ıstıgo k 

ve ~n ışa a "a't'şacağı muhale. . bütçede 0: 
ktık.tır. 2 - Yıne tahsisa· 

Atatürk dwrind~ başla- brıl o 'unan yardım kaıamu 
yan ve ilerleyen bu sistemli tfle ç. ı. cak esirır:ür fokir 
'V'! şuurla çalışmaların, bu se :"Je 600. " edirmek· 
ismet lnöm:i 'devrinde bıitün mektepli çocuga yd' Bu ku· 

. d' He ır. 
hızıyla devarı etm.-kte 0 'du te ve gıy ırme.. it.dire la· 
ğamJ biitiin dunga şahittir, rurnun faaligetı ta 

l:Ju ~ünk.ü Tu,kige. medeni- yıktır . . -ksek mec· 
yet V! qenilik abideleri qa. 3 - Yıne ya. in tef 1ik 
nında kısa bir ırıma11 zar. lisira k.ög goll~rı '~1 vilfıget 
f d t · -· ·1c • 6 · lıra ı e 

rn :ı me<J dana çıkardığı e- e tıgı ' ı ın . . . ma:har 
serlerile iıtihar edeb;lir dahili ıde takdırınız_e 't etti· 

· k Ptle umı S (z muhterem ve kı:,- olduğ mu afi.- t Uzan 
tl . k d · · · , pı/mıs ır. . 

me ı ar a aş larımla birlik gtm ı ş er ya !el' vesaitın 
ie memleketimizin imar fJe senelc dir tekeri~ ı /mayan 

- üsaıt o 
kalkınması uğurunda sarf muru ma m _ 
edeceğimiz. ernekltrin mu- - Arkası 2 de -
hakkak boşa çrkmı!!ocoğına H :

1
fif ilç zelzele 

fJe az da olsa mıısbet ve d d'ld' 
hagırli esultr gaprnaya mu- ku Y e 1 1 

w andan 
'Da/fak olacağımıza ümüdlm Rasat meınurlugu?,rediiO 
tamdır. aldığımız malumata ~o 15 te 

Gı.çe.n yıl oldaju gibi saat 14,5 - 16,30 • \~uştnr• 
bu deort de de ısa betli k.:ı çok hafif üç zelzele 0 I 
rarlarınızln 'lif. doğru gö ·üş· Sami Akyo _ Jü.r· 
lerinizle çok çalışkan ve Orta tedrisat ş.ıı~ nm~e., n 
/edakô.r viluyetimiı halkı 

1 
~ - _ e tal/'.. tdilrrıış e bl' ırii 
ugun el · ~t1f çJ 

için /ı·ydr; 1r olmomzı diler wy mrzrh ilk t ' 1 Ji • 11ı:ılan 
{le nrp=nize muuo f /alcigetler dıi r l. ~ün• toq:n ,.dı~ .:d~" ,,(r. 

l R 1 'fçiltrım • " J tarı 
temenni f!Y erim. u ''"<i r. d '1 lı maarı ol 0 ,la •1 

M ·d · - 5ami Aky dera istifade tdtrck ti f f nıU 1ıı •Ud • 1fur/anm1Şllf• d ( • 
k . . , \ tura ın an U15 f b • OTI 

11 

Şefim iıi ve. büuu ·lerımızr Sami Akqol ro. •. herk sd 

burada s 'YC• ila, fr.ı '.71 ile lr ~kqn/ığı ile k,~disı~fı 
5
111 c1' Jı 

d• · t • 11 nı ucı•1 e anarım. sev umı~ ır. ı e 
M11htırtm orlcadaılar, ••tarıl;r dil•rtı. 
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• • • • z . 
HükOmetimiz, ihtikarın yükselt"-n sesını kısmak 

ve muhtekiri yok eylemek maksadiyle 
fevk lade mahiyette tedbirler almaktadır 

Yazan : Sait Bilal Çakıroğlu 

.fi ruo d harbm baş yaşayamayacağı lJnlaşıldı. 
/adıgı g nd nl eri. harp teh- Mamafi hükümetimizin eş 
ıikes i .. nde ve dışında bu ya fiyatlarımn vükseltilmesi 
lunanl r yFpyeni zaruretle· ve devam eden harbm içe
rin yaratt g·ı şartlarla kar ride ve dışarıda doğurduğu 

ve doğuracağı me/ huz ve 
şılaşmışlardır. Harp sahası gayri melhuz biıtün menfi 
dışmda bulunan milletlere tesirleri önlemek maksadiy
doğru bu tehlikenin inkişaf le esasi! tedbir ve kararlar 
temayülleri kc..rşısmda hü· almakta olduğunu memnum· 
kümetler fevkıılade mahi- yelle görüıoruz. Bilhassa 
yelle tedbirler almak mec- yüksek kültürü ve kwmetli 
buriyetini hissetmişlerdir. ticari havat tecrübeleri sa
Ve bu maksatla muhtelif yesinde işe sürat/e in!~ba~ 
memleketlerde hükümetlere eden saym Ticaret Vekılımız 
bu hususda ger>iş sa/ahi· tı azmi Topçuoğlunun fikri 
yet/er verilmiştir. takibinden aks~den israrlt 

Memleketimiz üç büyük ça/rşmalar; kanun mevzuunu 
Avrupa devleti arasmda iktisap etmek üzre bulunan 
devam eden harbın dışmda hükümet tedbirlerinden ev· 
bulunmakla beraber bunun ve/; forse fiyat temevvüç· 
tesirlerinden ilk günlerde ferine mani olmuş ve her 
müteessir olmamış değildir. türlü skekülatif hareketleri 
ihraç mallanmızm şimdıye öniiyerek rnemlekt:tte nor
kadar takip ettikleri istika- mal piyasa fiyatmm devam· 
metleri değiştirmeleri ve lı teşekkülünü muvcıffaki· 
yeni mahreçle·e intibak et- yelle temin etmiştir. İç pi 
mek gibi hususiyet/erin yasanm tanzimi mcıksadiy/e 
vücuda getirdiği amiller Vekaletin almakta olduğu 
bizde de ilk sarsmflları yap hazlf/Jklarm ikma/ınde, eş-
mıştır. siz bir enerji üstünlüğünün 

ihraç mallarımızın mev- hayran/Jkla şahidı bulu11du
sim başmda geçirdiği bu ğumuz Trabzonun yetiştir· 
istisnai ahvalin yam blJştn· mekle iftihar ettiği umum 
da. bir de ithalat eşya fi müdür Cahil Ker1m Zaman· 
yatlannı. mücbir sebeplere qi/'in de sarfettiği kıymetli 
i.tinat etmeksizin. yüksel f1Jesayisini zıkre şayan gö
tilmek suretiyle umumi har- rüyoruz. 
bm (harp zenginleri) ünva- Hükümetimizin süratle 
nını almış spekülatörleri almakta olduğu kanun mev 
piyasada turedı. Bu m~h- zuu içmdeki modern ticaret 
tekirler harp dolayısıyle ve iktis•t tedbirleri saye· 
ticaret gemilerinin kısmen sinde maim maliyetine te 
geip ettıkleri naktl serisini siri olmayan haksız birf a. 
ve fivrupa memleketleıin- kım sebeplere ıstinat t;de
d1:ki sanayiin birinci dere- rek. yüksek kazançlar temm 
cede harp malzemesi faali· etmek gayesiyle; fJyatlarm 
yeti ile ıştigal ettıklerind n yüksetumesı v~ya mevcut 
şimdiye kada ıhraç ettikleri mallann satı~·a arz edJ/me· 
imalat hacminm kuçülece mesi gıbi ıhtıkaıi:I bakan 
ğinl hisseder etmez hemen tıer turlü hareketler önlene
satış/arını keserek stoklar cek. ithalat ve ihracat ta~
yapmağa ve pyasadan pe· ı zim edilecek ve memleketm 
rakendec//er elmde mevcut her tarafında ıç pıyd~ayll 

•nallan mubaylla sureflyle ı arz edli~cek malliırm fıyat
biriktirmeğe başladllar. Hat- farı tesbJt ve teşkıl edı~e~11k 
ta bazl/arı gümrüğe kadar gemş bır kontrol servısı ile 

I i mallarını çekmeden meşru olmayan kazanç yol-
ge m ş tt .1 8 far1 tamamen kapatılacak. bile imtina e ı er. u . .. . . 

· ti o"nünde lstanbul Cumhunyet hukumetı· vazıye er . . , . 
piyasası başta olmak üzere mlZ!n alacagı bu nen tev· 
1 · Aterrı'n ve dıg"er bazı k11/ade kararlar, kanun çer-zmır.· ı· .. . .. 
V/layetfertmızd~ ıhtıkar Si· Çevesı IÇJnde Şekılfeştıkten 
rıtmaya başladı ısimleri ve sonra. harbm ıçısde veya 
nisbetleri maıum bulunan dışmda bulunsak bıle, yu~f· 
bilhassa ithc.Jat eşyası fi- ta yalmz emmyet ve ıstık 

yatlanndd görulen bu yük- r~ra bür~rımüş nizarn_.Jı bir 
selme!eri bu siı'unda teker ticaret Pırasası teessus te
teker sayacdk değiliz. Fiyat mın etmış bulunacdktır. 

arz ve talebin muvazenesi 
neticesinde teşekkül ettiği 

içm. ithalat eşyası üzerine 
oturmak suretiyle arz hac
minin sun'i olarak daıaltıl
ması yüzünden fiyatlar yük-

seldi. 

Ve bu suretle umumi 
harptn kefenlenen hortlak 
yüzlü ihtikarı ortada dolaş· 
mağa başladı fakat h rbi 
umumide başıboş bir. hava 
ıçmde faaliyete geçen i1ti 
kar bu defa Cumhuriyetin 
disfoline olmuş nizamlı 

konomik havası içindeko· 
ay çıkan/an balık gibi 

Necdet Azak 
Evelu Gireırın ilctiıat 

müdürlüjünden balıınan 
mu/etedir devlet mtmurlorı. 
mıada,, Mm.talca ilctisat 
müdiirumüz Boy Necdtt 
Azalc Kurban bayramı mi
nasehetile Girtsuna le.adar 
g; ptığı ·segehatten dönmüş• 
tiir. Nı cdet Azak, Trabıo
nun Giresun f elôketzedtle. 
rine yaptığı yardımlardan 

ologi Valimiz Osman Sıhri 
4dula Giresun Valisi Muh 

tar Alcmnnın selam ue t~şe/c· 
kürlerini grtirmiıtir 

(Ye nluol) 

• 

Um. meclis • zn e e 
bir nutku 

- Baştarafı 1 de -
Of - Bagburt 110/u açtırıf. 
mış ve bizıct olomobillc 
'Oe enciimen arosı arka.da
ş mız Numan Sabitle birlikte 
Baflburda kGdar gidilmişfir 
Of Hayrut yolu da tekerlek 
li 'Pesaite müsait bir hale 
sokulrn11,tur. Siirmene DJğ· 
başı ·~ lcöp•übaşı fle Vale· 
/dcebirin Şı/pa-zart v.? Ton
ga nahiye merkezlerine giden 
gol/arda da faaliyet rn~v

cut~ar. Öniimüzdeki ser.e bu 
mulc.r.zlere ulaş,,~ak emeli. 
mizdir. Yo•madan kodiia 
gidfn yol üzerinde de çalış
mağa başladık. Trabzondan 
Vakfikebire giden sahiL qo 
/unda müteaddit dereler Ü.te-

rinde de ahş1.p l<öp ·ülerİrl 
bile mevcut olnı .:ıdığı görü/. 
clü , B:ın/ar-ın beton olarak 
yaptırılmasına intizaren 
şimclilık ahşap J..öprülerin 
inşası N:ı/ıa müdürü, A~ 
çaahot rıe v ... k/dc.ehidn k-:ıg. 
makamları ile k.ararlaşll . 
rılclı fJe işe haşlan ,Jı . Nde
kim şimdi çoğu yapılmış
tır. Mütebaki bir kaç danesi 
dl! yapılmak üzereclir. Oto. 
mobiller serbestçe üztrinden 
ftçigor. Yalnız bizim kud
retimiz har icirade knlan /s. 
ktfige ile Akhisar köprüle 
ri vardır. Bunların herbiri 
80- 100 metre uzunluğunda 
dır. Nııfıa Vtkdleti tara . 
fından JJoptırdması için 
Trabzonu teırif buyuran 
Nafıa Vekili sayın General 
Ali Fuat Cebesogdan nca 
edilmiş ve gelıcelc sene İçin 
vaad alınmış ıcli. Nete/cim 
6ir ag evvel Arıkaradan bir 
mühendis sı 1 f hu köprüler ' 
haick.ında etüt yapmak içtrı 
buraya nıemu,. edilmiş ve 
N.,fıa müdü.rlerile mahal. 
Linde tetkikat yap-ırak dörı· 
müştar. Çuk ümıt olunarki 
gelecek sene boşka mani 
çıkmazsa Cumhuriyetin hu 
kıymetli uerlerine de şahit 
olacajız. 

Merlc.ız. kazasında vak. 
tile açılmıı bir çok yollara 
tesadüf edildi. bunlar köy
lüler tarafından hilinmige
relc. bozulmuş 'Ue tarla ha
line sokulmuştur. Bu yolla-

rın muhtelif balcımlard,ın 
ehemmiyeti a~ıkaı olduğun 
dun müruru ubura miisail 
bir hale sokulması için p

Lıımalara haılanmışt:r. K i 
reçh11ne - Hac Meh"net. /(f . 
sarna, Haci be~;, yolları 
ô11 magandadır. Geçen ay 
;,inde gaptıjımrı hir müna 
lcale ile bu lcö'} gol/arına 
garJım fnslxna ( 2000 lira· 
ga ildHte.ı ) daha ilci bin 
li,.a bir tu.hsisat istiyoruz. 
Bu paralar kög bütçelerine 
mal ediltcc:< ve köylerin is 
ti/adesine nrzedilece:lctir. Kay 
makam V .! Nalıige Mii.dür
/1rinin de : ö1lünün istifa
de etme/ete oldu;u ba •gol· 
/arın ve köprülerin .flapılma · 
ıındct dtğırli hi%mttleri gÖ· 
rülm~ktedir. 

Muhterem arkıda~lar i 
ı - - Bütçemizi do~rudan dot· 

ruvı alikıdar etmeyen ve fakat 
Vıllyctimiıiı bor bıkımdlll kıl· 

Köşede yaldızlı. eski mo· 
del bir aynaya yaktn ma
sanrn bir ucuna ilişiverdım. 

kınmıı Ye ilerleme ine ııit mahalli Bu Aöşeyi intihap etmemin 
işlerden de kısn ~lımık: molılmat bittabi bir sebebi vardı. 

aç 

verm;;~b~?nd:~hr~:~:a~:;~::· bi· Seyyah bendeniz günlük. en 
naııiyJe UIUU7?;am bir haııtahaoe C8nfl meVZUlarfnl bU köşe 

ınşn «-ailm kt"' v.. li~enın hş11etı ' ve kö~·eciklerden almtyor 
hemen h!'!ml'n bitn:ı•ş ve hastı.fın mu ? işte. şimdi yine Celal 
n·nin is~ hitmek üzer~ bulunmuş- Süha pınarı öte masad:ı 
tur. neır iki binııdıı Vılayetimizin etrafJm alan kültürlü bir 
Mııarif ve sa~lık ihtiyticını geniş 

kaç gene "e benim gibi yine nıilcyasb karşılayacak eserlerdir. 
Bu ıki binaya u.numi mııva· o masaya yakm vatandaş

zeneden bir buç •ık milyoa liraya /ar da din/Jyordu. mevzu. 
yakın bir para tııhıia edilmişfü. şehir işlerine aıt, fak at çok 
Cumhuriyet hiikOmetinin Trabzona hararetliydi. Söyled:klerini 
mahsus bir lütfü olan bu iki kıy- f k / 

ayneı7 zapta mvvaf a o metli esere ilaVP.len bi r de hepi-
nizın ınalOmu bulunan ve yarım mak güçtü. lakin '7u/iısa 
mılyon lira ile yine Devletin olarak not edebildikleıimi 

Trabzona bir hediye eseri olarak size şuracıkta bir bır saya-
meydana gt:tirilınP,kfe olan su bilirim : 
işini de minnetle ziiı:retmelr: isterim _ Cumhuriyet Halk 

2 _ Vilavetiaıizın Vııldıkcbir kaza 
Partimizin merkez kıız3Sıntn Bt>şikdüzü nııhiye11inde 

geçen s me açılan Eıtitmen kuı ııu kongresinde bir çok vatan· 
bu sene 26 mezun verdi ve hepi daşlar da d nlerci sif alile 
ai de evve c J tes">it edıl,.n Viıa bulundu ve müze.kere saf· 
yet dııhiliodeki köylere tayin halanmn sonuna kadar 
edildi. Bu sene de 30 kişi alına· takip t.dilmesi cidden çok 
c ıktır. Gelecek aeoe için bu eğit-
men kursunun Ma. rif Vekaletince istiladeli oldu. 
Köy f.ostitilaü şP.kline sokulı; cıı~ı Belediye reisimiz Mah· 
mutaaavvermi~. Tıb kk.uk ederse mut Muammerin serdedilen 
Vılayetimiz içio büyük bir kazanç- dileklere verdiği cevap ve 
tır. ı yaptığı izahlar doqrusu ye 

3 - Köylerde yapılan mek. rmde Jf adelerdi. Nıhayet 
teplerdeo de bahsetmek muvnfık . h k 

1 olur. Her kazada mektPp inşası hacmı ve mu levası ço 
faaliyeti me\-cult ur. Anc,k mual· mahdut bir bütçeden takalı 
lim ihtiyacı bizi tazyik ediyor. haricinde iş beklemek biraz 
Geçen seae muallim kadrosuna değil de tam derecede in
ilave edilen oo muallim tayin edil safsız/Jk olur. Yapmak is
mediği l(ibl e11111 kı:drodarı da t d' .. işlerin programı ve 

li .. h 1. . e ıgı bir oudar mua ım mun a ımız d 
V •-·11 1 ·d d' bu programm ayn ayn ma · vardır. eıı;ı er o ı are e ıyoruz. . . .. .. 

Maarif Vekiletioc müteı.ddit ma- deleri üu:nndekı duşunce

ruutımız vardır. Muallim meselesi /eri hiç bir zaman isabet
umu111idir. Her halde vekale tçe sizliklt karşllanamaz. Mese· 
c11sli t~dbırler alınıc ıktır. la. bir mı/yon lira istıkraz 

4 - Vilayet dahilindeki hıl r t 'le yeniden kurulması 
. j ı- d SU. e I 

kevlerinin vazıyet mn umunuı ur. d.. - -ı hrin en /üzum-
Trabzonda yenideo bir Halkevi uşurı~ en, şe 
yapılmusı ıçıa merkezden yardım lü ihtıyaçlarına tekabul ede· 
temın edılmiş idı. Uazı esbap do- cek ve her biri 15 senede 
lay11iyi" bu sene yapılamısdı. Yum· getireceği icarla resulmaiı 
ı• Hal~evi b_itme~ uLeredi.r. Sür. kapatacak belli başlı tesis· 
mene Halkevı de derdcstır. Of / r doğrusu mükemmel 
bilm:ştır. Araklıda kocak ör.ünde e . . d 

. hepımızı memnun e en Halltevi bioa11nıo yapılması lazım 
keo yanlış bir kararla çarşıda te· teşebbüsl~rdır. Yalmz bun
melleri ııtııınıştır. O.dugu gıbi du· far bır taraf tan elde edil· 
ruyor. Çorşıda gece hayat yok· mekte dursun, mevcut pa 
tur, ev.er uımıımen konak. öoün ra ile de gerek tanztf at 
dedir. Para temın edılırsc konak: / 

ve gerek bütçede yer a on önünde yapılac•ldır. Ssrgonadaki 
bınaouı yapılması da paraoın mev. bu _B!~!_ zaruri 7V' masrafla::_ 
c:udıyet ine bağlıdır. Akçaabat ta 

beoüz proje ha1iadedır. Bu ilene 
faaliyete geçılccek.tir. Beşikdüzün
de buı yoklur. 

5 - Of ve Akç ıabat kaza· 
forında yeoı bırcr huıı.ı1wet kona· 

2• yıspıımaktııdır. .Maçkada da 
metruk kışlı& bınasıoıo hüllılıoet 

k.ooagı hıııuo ıf ra~ı içıo Jrd1o1dan 
mezuniyet istıhtıal ve maliyeden 
muk.taı.ı tı.hsısat c . lp edilmiş ve 
münakasaya konulmuştur. O da 
bu &C.QC yaptırılacaldır. Al..çaabat· 
ta ayrıc l 4::\JU bıa lıraya yakın 

modern bir ınhıaarlar depoıile bir 
de uaıro yapılmı~tır. 

Akçaabatta ve Of tn birer 

mezbaha bıoası İo:ia edilmi§tir. 
Ayrıca Ofun dernek ve Kadahor 
ve Valdıkebırin Toıaya Ve Şalpa. 

zarı ve meril:ezuı Yomra ııtabiye
lerınde do birer hü:tumet kcmıa-ı 
yapılmaktadır. 

6 - Vıliyet dahilinde huauıi 
evlerde bulunan ve işletilen el 

te:aıiblarıaın dabu Hri bir hale 

ıfraırile yerli deltuma be:d~rin 
iokı~afıoı tem' a ıaalc.aadile Vilii) e 
tia vak.ı teşebbüsü üzerine g~çı:n 

aenc getirt.len 1500 lirn ile 25 ta. 
kım el tczi'ahı yaptırılmış, iplik. Ve 

boya alınmış ve çıluıkla çoz~u 

aletleri de .sıparı~ odılmıştir. Bua· 

lar tama&Dlanınea lezıihlardan 

bir keçıoı Halkevinde veya mü

naaip bir yerde kurara" faaliyete 
ıeçirmek. ve anu eden ve bilbaa 

sa fakir olup dıı geçiam~ vasıtası 

olmııyaa kadınlara do~umacılık 

Öiretmek ve diter te1.gibları 

da başlıca dok.um .. cıl ılt.la ışti~ıl 

eden ve lte:tıp buhıcıan köyler~ 

vermek. oralarda yine muntaç 
k.adınlarıo i•tıfadeler ioo terk et. 
melt taaavvurundayız. 

7 - l evzıi arıı.zi işi : 
Trabı.oa ve mülhııltatıada kül· 

liyetli miktaıda metrük emval ve 
arazı mevcJt olduğu hulde bun· 
.tar adılaoo bır surette muhtaç 

çıf tçı.lı:re tevzi ediımeo:ış oldu~ua· 
dan 4unuo buuua ışi'alı altında 

20 ·~•eden lıc:rı fuzul~a tuaarruf 
edilmekte ıdı. Malıye Vekaleti 

aer.dınJe yapılan tl ~~bbüaıt Uzo· 
rioe müaaado iatihaal cdilmiı vo 
tahıiaat celp edilerek tevzii arazi 
ltomaiyonları .faahycto retirilmit 
v• muhtaç köylutere lanuD ve 
talimaloawoaı dabilınde tevziat& 

ba§lanmıştır. Top: akııı köylünün 

tQpraıduu:ıırılması i•Y~•ini eaas 
iltıbu eden CumburıyC"t bükame 

linın bu hareketi muhtaç çiftçileri 

aevındıımiıtir. 'revzıata 

devam edilmektedır, 

balen 

ilır i'Üoa bak.ıı;ılığa meydan 
veriluıe~eıı içio e11ıılı tedbirler 
alınmakta bıtla idare amirleri 

ol1J1•k uzere ali.kadar devlet teı· 
kilitı bu buıuıta büyük bir ray· 
ret aarf etmektedir, 

Subat ~40 

ir sohbet 
sarfedilmekte bulunsun .. 
flncak şehrin yrıradJ/ışmdaki 
giizel çehresini kirleten ufak 
tefek baz.· işler var ki, bun
lar üzerinde zaman mef
humuna itibar etmiyen bir 
tevakkuf şarftJr. 

ErJ.ek orta mr.ktebi önün· 
den meraş caddesine inen 
yolun eski halini bilirsiniz. 
Bu yol üzerinde sıralanan 

evler; ufacık bir zarar ve 
zahmet görmeden sürüler 
le ördek besliyebilırlerdi I 
fakat şimdi ise o pislik 
ve o iptidailikten bir iz 
kalmadı. Böylece şehir ;,._-in· 
de kıymetli arkadaşımJZtn 

gilyretile yapılmış daha 
bir kaç cadde saymak ka· 
bildir. Yalmz bazı m?Jhalle· 
ferle halde bir dakika da-
hi btrakJ/ nası caiz olm1:1yan 
çamur. toz ve toprak dolu 
ve kirli sularla gol/eşmiş 

ddha bir ç.1k yollar vardır. 
İşte bunfart. yapılacdk kü· 
çük rşlerde ilk plana almak 
ve bütçemin faslmda ka
bar1k bir mevcut olmasa 
dahi da vanrn pratik taraf
larmı aramak elbetteki 
müsbet net:celer tevlit eder. 

Yenicumadaki Malkoç 
oijlu sokağı. Oazip 1şa mek· 
tebirıe giden yol. Çömlekçi 
~·ahi/ yolu, Cumhuriyet ma-
hallesi cami yanmdaki fu. 
run önünden Boztepeye 
pkan yol ve bunlar _qibi 
daha bir çok çamur. toz ve 
topraktan geçi/emiyen sa· 
yısız yollar vardu. Para az 
olabilir. gerek parke ve ge
rek adi taşlarla da döşemek 
maddi külfeti iltizam ede· 
bilir. fakat nihayet halktn 
zikzak/J şartlar altında yü · 
rümernesi. rahat nefes ve 
adımlarla evine gidebilmesi 
için 6-8 ay dayanacak ka
dar ehemmiyetsiz masraf· 
farla buralarda toprak tes 
viyesi yapmak mümkündür. 

İ11tizamın1 kayht.tmiş 
taşlan sökülmüş, bağusak
/arı dışarı dökülmüş kısa 
ve dar yo'!!ann mutlaka 
mükemmel olması gibi qü
zel düşüncelerle bol para 
elde edilinceye kadar 5 - 1 O 
sene sonra yapllmasmı bek 
/emektense hemen toprak 
tesviyesine baş vurmak en 
d_ç;ğru bir hareket olur. 
Oyleya. göle. çamura sap. 
lanmaktımsa ıyi baskı gör
müş. düz satıh/J toprak 
yol. yolculartnı hop/atmaz. 
zikzalclı yürütmez, yormaz 
~e sfrıirlendirmez. 

Celal Süha pınarm sö· 
zü burada tamamlanmıştı. 
Dinleyicilerini hafif tertip 
bir süzdüm. heosi göz 
ücuyld birbirlerine : 

- Evet, doğrudur I 
Diyor.'ardr. 

Seyyah 

Tütünlerimizin islahi 
İnhisarlar idaresi Trab· 

zon menşeli tütiinlerin islihı· 
na karar vermiş ve bu mak· 
satla Pulathane de bir tütün 
nümune fidanlığı tesis edil· 
mek üzre tütün instütüsü Fen 
memurlarından birini bu İfO 
memur kılmııttr. 

.. 
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Memleketimizde yetişegelmekte olan meyva ' Ağaçları ivi bakabilmek için el altında bu- lerini ve diğ"er kısıOJlarını birbirine denk etmek 

ağaçları boyludur. Yüksek ve hatta orta boylu !un.durmak yaı i fa_zlaca boyla~.r~ ala ma m ydan 1 ve bu suret!e her ağaca tabiatına uygun. nnınta· 
ağaçların budamaya ihtiyaçları genç yaşta ol·· veı memek gerektır. Bunun ıçın de. küçükten zam bir şekil vermek. 
dukları zamandır. Fidanlar layıkile terbiye edil- başlayacak muntazam bir budamanın biiyük fay · 

3 1. . b·· ü 1. 1. 1 .. çl rı bu-
dikten sonra artık birkaç yılda bir. lüzum oldu- dası vardır. - yı uy yen ve ge ış ı o an ag . 
ğu vakıt kuru dallar kesilir ayıklanır böylelikle Ancak el· k d t . l dayarak ve lüzum gösterenleri de gençleştırm<'k 
boylu ağaçlar ancak ve sadece s yr~ltme (ayık- yanaşa~ak ol~~el rnah ası. \d'eil es ere~ı ~ ıpk ağacak ğe tabi tutarak ağaçlara fa1:la meyva dalı. çiçe, 

.... ' ' ar angı a arı. ne ıçm esece 'm d' k b d " J rdan 
lama) ameliyatına tabi tutulurlar 1 lerini kalacak 1 1 d 1 b" h b ki ve meyva ver ırme ve u saye e agaç 

Budanmaya tabi tutulmayan ~ğaçlar oduna dig" ;0 i ve beki 
0 

an :~ ~0b.0J asıl'd:r1 a) ır e en- her vıl muntazaman ve iyi me~ va almak. 
enecegmı ı me ı ır er. " A -

ve boya kaça_rl~r. . . Budamayı yapmaktan maksat, Budama işte bu üç maksad için yapılır. ~ 
Ağaç yetıştumekten murat muntazam. ıyı 1 - Kuruyan ku tt k d tt d·· cak maksada ulaşmanın mühi 11 şartları vardır. .. .. , ve en ve u re en uşen. d "1• 

ve mukemmel meyva almaktır. Yuksek boylu hasta, çürük bozulına~':.t .. ı. t d l' k ~ Yapılacak budama dünkü nushada yaz ıg 
. " .. .. ' xn YllZlU an a ıarı ·es- ' "' 1 h· 

ağaçlarda buna pek de ımkan yoktur. Çunku mek ve seyrekliği temin t btıek ve böylelikle mız ~saslara dayanmalı, ınsafh ve dogru o.ma 
bu gibi ağaçlarla layıkı .-·adar ve esaslı şekilde kökleri, dalları ve gövdes: sağlam ve kuvetli dır. ifrata kaçmak, yanlış yapmak zararlıdır. 
uğraşılamaz: ~u itibar~~ boya ve oduna kaçan ağa~ elde etmek. ! ~und~n b~şka_ ~udama, ağac~u. diğer bakını 
ağaçlar ne ıyı bakılabılırler ve ne de ıyı meyva 2 - Maksada uymayan, lüzumsuz dalları ve 1 ve tımar ışlerıle bırlıkte yürümelıdır. 
verirler. gözleri kesip çıkararak ağaçların Giall~rile, kök- \ Kazım BULUTA y 

Bu radqr kötü ve mühim netice .. t Fakat yazın güneşli ve çok sıcak aylarda tar-
ler di v • d d lada çalışırken bi zaman gelir ki iki taraflı olan 

ver .gıne gore onma en cen- sıcaklığı vücut dağıiamaz olur. Ve bedenimizde 

dimizi uasıl korumalıyız. sıcaklık birikir. 
Fazla soğuk havale.rda ve mevsimlerde uzun İşte bu n .. man evvela bir br ş dönmesi ve dal-

yolculuk yapılacağı, kasabaya veya diğer bir gı~hk ?a~lar. Ve bunu bir nefe3 da-'lığı kovalar. 
köye gidileceği zamanlar da sıcak bir yeı de iyi- Yureğımız hızlı çarpar. Ve ~üz, önce kızarır, son 
ce · · ı· t' l · · ğ ·ı b le ,,1 1 rada morarır. Bazan da tersıne soluklaşır 

gıymme ı po ın erı ıç ya ı ı e o a ya5 ama ı, 1. · 
eller kulaklar buruu ve çeneye köy e"cza dolabın- 1 şte bu (Sıcak ÇClrpması hastalığı) dır. 
da bulunması laznn gelen (oksid dö zenk) mer- ı Derhal işi terk edip gölgeli bir yere çekilmek 

cu hareketlerden kaçmarak bu işleri daha ziyade 
sabahları ve ikindi1erden sonraya bırakmalı. Gü· 
neşin tepemizde dik bulunduğu öğle vakıtlarında, 
gölgelik yerlerde başka işlerle meşgul olunmalıdır. 

Sıcak mevsimlerdeki yür Jyüşlerde göğsün 
düğmelerini çözmek, geniş ker arlı hafif hasır şap· 
kalar giymek, arada bir mola vermek, yenında 
içecek su bc...lundurmak, faydalı ve sıcak çarpma· 
smı önleyecek tedbirlerdendir. 

Rutubet Aksa. lıklan hemi sürmelidir. lazımdır. Bazaa bu naha ani olur. Sıcak veya gü-
Ayakları çorabın üstünden kağıtlara sarmak neş çarpmasına ugrayan adam birden düşüp ba- Fazla soS?-uk, fazla sıcak sı! batımız için zarar· 

bo~un ve enseye yilnlü atkılar dolamak fayda yılıverir. . lıdır. Ve eğer tedbir alnıazsıık donmak ve ~ıcak 
v rır. Askerlık yapmış olanlar uzun ve zorlu yiirü- 1 çarpması gibi hallere düçar oluruz de~~k. 

yüşlerde sıcaktae bayılan arkadaşlarını hatırlarlar.! Her şeyin fazlası nasıl z .. ırarsa (neınlılık -
B~:le adamların koltuk altlarına in_samn.sıcak- ı rutubet de sıhhatımız için a;, ı şekilde pek za-

Köylünün en çok çalıştığı zamanlar şüphesiz lığmı olçen ve termometre denen aletı korsak Q'Ö- rarlıdır. 
k
. I d U rürüz ki·, hasta terli oldua

0
u halde sıcaklığı .)n9 - 40 N mli soauk. tehlikelidir. Nemli sıca~. çok 

Sıcak Carpma 

ı yaz ay arı ır. zun zaman tarlada kızgın gü- 0 
• neş altında kalan ve çalışarak didinen yorulan d~receye kada~ y_ükselıniştir. Sıcak ~arpması için fenad.r demiştik ~~nuo sebe

1
Ji rutubetli ve sok 

b k ı 1 d 
" guneş şart den-ıldır. Bulutlu. 00 üneşsız fakat rutu- f{uk- zamanlarda vucut sıcakf hını daha çabu 

azı öy ü er e güneş veya sıcak çarpması,, de- ~ 5 

nen bir hastalık görülür. betli sıcak havalarda, hatta kapalı s . ..lonlarda bile kaybeder. 
Acaba bunun ~ebepleri nedir ve güneş çarp· sıcak çarpması olabilir. Keza; nemli ve sıcak ha' alarda da bol bol 

ması nasıl olur. Bunu iyice incdeyelim. Güneş veya .ıcok vurmuş ada- terleyemez. Terlesek de terim"z kurumaz. Sı~ak 
Herkes bilir ki hayat için belli bir sıcaklık ve ıslak çamaşırlar arasında s '1Şıp kalırız. Bı?.a-

şarttır. Fakat bunun sabit bir derecesi vardır. mo ne yapmalıyız?. eııaleyh kanımızın da fazla sıc . klığı gitmez. Boy· 

Mesela tam sağlam olan insanın 36 ile 37 dere- Derhal gölgelik ve serin bir yere yatırmalı. lece hastalanırız. 
ce arasında bir sıcaklığı vardır. ~ağlam bir vü- Elbiselerinin düğmelerinf, kopçalarını, sıkı kuşak Rutubet· nemlilik; fazla ıcak ve soğ~k~a 
cut kışın soğuk buzlu ve kt.rlı havalarında olsun veya uçkur varsa çözmeli ve ceketini, ayakkabı- birleşmese bile yalnız başıncia sıhhatımız ıçın 
Yazın sıcak ve güneşli günlerinde olsun bu 36,37 larını, çoraplarını çıkarmalı. Yüzüne gözüne so- fenadi~. 'k 
dasındaki sıcaklık derecesini daima denk tutar, ğuk su serpmeli ve yüzü kızarık ve mor ise başı· Çünkü bir kere haslalık yapan bir çok ını . 
eğiştirmez. nın altına yüksekçe bir bir yasdık koyarak; soluk roplar vardır ki bunlar rutubetli yerlerde bal rı· 

F G mazar. 
azla sıcak zamanlarda veya vücudumuzla ise yastıksız yatırmalı. nırlar. Oneşli ve kuru yerlerde yaşıya 

hareket yaparak sıcaklığımız arttığı zan1an!arda Eline, ayağına, başma ve göğ·süae sog" uk ıslak Bunların başında verem mıkrobu gelir. .. 
te.ıI · d··rnüzUıl erız. bezler yapıştırıp kaldırmalı ve buna bir müddet Sonra fazla rutubet;i yerlerde vücu u 

Bilirsiniz ki !erleyen bir d sti içindeki suyu devam etmelidir. makin leri de iyi çalışın< z 
soğutur. Tıpkı bunun gibi bi2de terleyerek vücu- Sıcak çarpmasına uğramış bir insan en aşağı R uk r t , r, ı O cavtuq 

durnuzda basil olan fazla sıcaklığı gideririz ve ı iki ğün dinlenmeli ve iş yapmamalıdır. ı (Köyümün fJokı')ru kitebmdan) 

kanamızı soğuturuz. Korunmak için; çok sıcak zamanlarda yoru· - Dc vD ·n edecek ~ 
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Kitabi Hamdi ve Mokdumlar1 

Maçk hü "met konağı 
at eksiltme ilanı • 

ın 

Defterdarlıktan : 
1 - Elc.siltmege lr.onalan iş : Maçka kas•ııntltı 

mttriık kı~ladan muaddel Hülr.ümel lcon•iı inıııotı. 
Ktşif bedeli (9898) lira (39) lcaruştar. 
2 - Bu işe ait şartnameler o• e•r•lc şanla11lır. 
A ) Eksiltme şartnameJi 
BJ Makaoele projesi 
C) Nafıa işleri genel ıartnamesi Wt! ırmami fenni 

1artnam e 
D) Hususi şartname 
EJ S ilsilci fiat cetfJıli, lıalasai lceıif ctlvtıli 
FJ Proj e 
i steyenler bu eflrakı Def t1rdarlılc. •• Nafıa mriclür· 

lüğünde görebilitlcr. 
3 - Eksiltme 5 -2-910 tarilıincle pazartesi 'ünü 

sC!at 14 ele Trabzon Defti!rdarlığındtJ toplanacalc eksiltme 
komisqonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açkı elr.siltme suretile gapılacalctır. 
5 - Eksiltmege girebilmek için iste/eli/erin 742 /ira 

38 kuruş teminat tJcrmesi, bundan başlca a~a;ıdalci vtsl· 
kolarr h aiz olup göstermesi lazımdır. 

Tieqret odası vesikası, teminat m ektup v•ga mnk 
buzu oe Trabzon Nofıa müdürlüğünden bu iıi başarabi
leceğine dair fJcsik a. 

İstekliler yukarıda gazılı gün t1t! saatta bütün fJe· 
sikasile birlikt • Defterdarlıkta müteşekkil fksiltme ko. 
misyonu reisliğine müracaatları ilan olunur. ıl-.f. 

Yenl11ol 

i 1 ""' an 
Karadeniz L;mited Şirketi Müstafa tasfiye 

n1emurluğund n : 
Karadeniz 1 imited ŞJTketi tos/ iy e memu ,./uğa irı ti· 

habı için Şürekanın 10 - 2-,40 Camarte!.i giiff ıi saat /j 
da Taq11are~ Cemiyeti binasına teşrifleri rica olıınur. 2-2 

SOSYO OJi 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun 

• • 

j $ubaf 

Ta ·rat eksil rn • 
Si 

Vilavet daimi encümeninden : 
Akçaabat ka~asınm merk ez okulunun ( 1032) lira 

(32) kııruş ha/ti. tam:ratı 2! gü müddet fo a çı k. eksiltme · 
ğe korıalmuştar. Ma.,,olclı:a t teminatı ( 77 ) lira ( 42) 
kuru#ur. 

1.5 -1- 940 tor;hint çatan Peaşembe günii stJat ]5 
dt! ''ildyet malc"minda toplanaoo.k olan daimi tmciimende 
iha. /,.si grpılocrıktır. Keşif fit. şarınom .. sini görmek iste· 
yenleri, lıer ıan enciimene gelmeleri 'fJ B t .ılip o lanların 

muvak k at teminBtlari/e encdınene mıir c.:ıatla rı. 1-4 

Şehir Kulubü umumi kôtibliğinden: 
3!-J-9'0 Çarıa,,,IJ• tini a~şamı saat 2 1 el~ ic

Sabık D.,ülfünün Emini bıı adi• yeni bir kitap ıuırd · rası lc. r::rarlaştırıfmış olan amaml h!IJel içtima ı ekseriyet 
miıtlr. Eser wt osyo/ajinln 6üti11 ha!ti ... lerini topla11u:lct'1, ha /ı..,11[ elmatlıjmrlan nizamn•mr.nin 16 nci matide$İ maci · 
geni ilmin me•~ıı•, mıtoda 1'e f ayda.ları halclc.ıntl~ bil tiler 6ince l(} -1-940 Camsrtesi aişamı saat 2 J de yopılaca
vermektetllr. Sosqoloji. lis! talebesi f 1e bu ilme geni baı· jıntla11 ayni gün 011 s.ıatta sayın azanın Şehir Kulübüne 
lıl./anlar için. çok açık bir i/'J de ile yazılmıştır . Maarif ttşrifleri rica olunur. 
Vekilliii Sosgoloiı'![i l iselere uordı nıcı k itap olarak lc.a - ---------------------

yenı eserı 

bul timiş ve bu kararını geçende m tieso:eseicrine t.ımim 1 
Bina icar artırınası etmiş balunmcı.ktndu. S on;oloji İsmail Hakkı Ba.ltacıoğlu'- \ 

nun Felsefe "e Toplu Tedris aldı lcitaplarından sonra bu Vilayet daimi encümeninden : 
yıl 11eşrettig·i üç'inc!i eserdir bu kit ap g t nçlerin, öğretmen-
lerin bilhassa tlevltt memurlarının istifoclesi için t avsigege Hususi muhosebtnin deli/eli taş m,.,vkıindeki dabağhane 
değer bir ilmi eserdir. 376 sagf a olan kitabın değeri 150 bi~asının sabık ic~r bedeli olan ( 45 ) iz: a üzuin~en•ı I gün 

k t k ·ı l ., venı' Adam g"•et•si idarehanesinde muddetle arttırmaga çıkarılmıştır. Muv .. kkat temınatı ( 338) 
u'uş ar. ı op ga nı... ı 1 

.... ... '- 1 8 2 9"0 t ·1.. • b ·- -
satı/maktadır. Adres: lstanbui · Ankara Caddesi, Adalet 1e.u·~ş ur. _ - ., arınıne çatan perş !m e ı.un~ sao._t 
Hanıdır. Telefon numarası 60350, Gazete abonılerine 75 ae Vıla9et makamında t~planacalc olan daımı encu· 
uüzde 20 tenzilt1t .flapılrr. 1 me~de iho._l~si gopı!acaktır. istekli/erin muoaklcat teminat-
- - larıle mcurnene mu,acaatlan. 3-4 

Hemşeriyi 
okuyormusunuz ?. 

lstanhal 'da çıkmakta olan Hemşui Yurdumuzun 
her tarafınd ı:seoilt, sevile okunan birici le h.ılk gazttesidir. 

Bütün 111emlelcet ve dünya hafJadi$lıtrini en tüzel 
resimler fJe tatlı bir clille yalnız Hemşeri ıazetesinden 
ö ;rene6i lirsiniz .. 

Hemşeriyi okuyunuz .. 
- ·--~ - -

Meydan bozası satışa boşladı 

İskele caddesi Nümune Helva yapım Evi 

No: 8 Hayda .. Çetinkaya 
-- -~ ~· .... ---

Harunlar müessesesind n: 
Orta mektt!p talısili görmüs bir b,.,gan m!mar aran. 

maktadır. taUplerin miiessısemİzf! müaracaatları. 

İlaç satın alınacak 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Hastanenin rötgen dQiresi için (605) lira (92) kuraşlak 
ilaç oe saire satın alınacaktır. Muvakkat teminatı ( 4.5) 
!tra ( 45) kuruşlar. 8-2-9gO tarihine tesadü/ eden per
şembe günü saat 15 de f1ilaget malctımında toplanacak 
olan d1Jimi encümende ihalesi yapılacaktır. lstt!klilerin lis
tesini görmek için encümen kuleminfl ve talip olanların 

muuakkat teminat,arile mezkur giin ve saatta encümene 
müracaatları. 3-4 

iı~n 
Of Tapu Slcll Mcmurlu. 

auadıu.ı: 

Of i:aıası Voaklt kaytınde 
lltio taratıarı: Şıarkaa Haci Atı . 
met ôiulları, ıımalen Haci Ab· 
met oıuııarı ıiaor1arı ik.eo lıo.· 

len Annıedia oautıarı tul.ası, 

garben Knçnk otlu A met iken 
baleıı tarıirnım, ceauben KtçQk 
ual11 Ali ik.eo llaleıı Cevahir OQ'· 

lu kerııu Fatma fındıklıtı Ue 
watıdua yer H11sliko2 k.ö) Oodea 

Yurttaş 

Kızıla ya 

Yardımı 
-----------------------1 KQçlllt oğu1hım.ıdao Memiş otlu Unutma 

Memur aranıyor 
Trabzon Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 

M. ntakamız dahilinde münhal bu 'u .1an garap mu kezi 
Belediye ayar işlerinde istihdam edilmek üzere ücretle mü
teaddit memur ıılıncıc.:ıjında.n (San 'at mele.tehi mezunları 
tercih tclilir) tayinleri icra lcılınmak üzere Müdürlüjümü. 
u miiracaatları ildn olunur. 3-4 

anor da 

Ahmet uamıaa kayıtlı iken Ab. 
met hayalında meııuır i•Jri· 

ıneoltulüoQ haricen Abmcaıa O· r----------
tullarından Haaao 02ıa l•maile 
ınldıiı ve lımııUd• kızı Glllltıye 
bibtt ~llia-iodea -.abiıl üıml ge. 
çeu Gnllll 151:> numaralı konu· 
na kıyaaea aamına tıscilial iı· 

temekl~ olcıuıuodaa bir bak ld· 

diasıııda bulunan varsa tahkikat 
gUoii olan 3.3 940 pazar gUnü 

muhalliııdeld memurumuz ı Ye· 

ya daha evvel memurlyetlmlze 

maracıuıt etmeleri illa olunur. 

ahir 
V ryete - Saz - Solo-- Düet - RaKs .-Şante ve 

Bugece rob onda ilk defa ARKADAŞLARI 

1 i Sultan T erihi Oyun 3 Perde 

______ K_._S_o_hi_r_-_pa~ş_a_r_o_lü_m_d_e ______ I Bayan Nesibe Hançerli Sultan rolünde 

Komik Hüsam - Zenbilli Ali Efendi rolünde 

eliha Selaminin Arabca Raksları Oyunları 
z da başlar hava yağmurlu ·olsa da program Tamam 

Tatbik olunur 


