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Müs ta sil Fiyatlard 
Spor kulüplerimiz 

Şehrimizdef<i spor kulup 
ferinin kısa bir mazide kal 

• 
1 

Hariciye V kilimiz Sofyoda .. İnhisarlar 
!inkara .5 ( 11. /?, ) - Haricive Vekilimiz bugünü 

mış fakat kendisini bugün 

hasretle aratan parlak bır 

hayatı vardı. Konser. temsil 
salon oyun/af!, spor numa
ralan morıolog. diyalog. şür 
hitabeler vesaire .. Haf ta geç· 
mez. bir gün birinden. bir 
başka g il n diğerieden 

davetiyeler teni edilir. 

sık sık toplantilar olur. zevk 

ve hatrralart daima baki ka
lan müstesna geceler yaşar· 
dık. Hayat tazeleşir. duygu 

Sofyada qeçirmiştir. Saraçoğlu sadt onbir otuzda kral Bo 
ris tarafmddn kabul edilmiş müteakiben Hariciye nezare 
tine giderek Başv kil ve haric'ye nazm Köse lvanofu ziva 
ret etmiş v kendisıle görüşmede bulunmuştur. Hdricive 
Veki/Jmiz bu akşam Sofvayı terk edecektir. 

OŞ

müdürÜ geldi 
Yeni inhisarlar binası 
ve muazzam bir bakı-

kımevi yapılacak 
Bazı iş'eri görü~rnek ıizre 

me ke e davet edilt. n lnhi 

s r/ r Başmüduriı Bay Re 
ş d lk I t ul 

d n ~ hnmue aviet etmiş 

tir Kendisile görüşen b'r 

rruhar i im ize 17'Umail ~ h 

bu sene. tü ün mübay sı-

ve heyecammıza geniş uf ak
lar açı/lr, neş'emiz artar. co 
şar eğlenir. zeybek oynardık. 
Bütün bu güzel ve her ba 

kımdan istifadeli olan eğlen 

ti gecelerini spor kulüpleri

miz tertıp ederdi. büyük şe 

hirlerimizdeki mütenevvi ha 
yat varbğmı tahassurla an

maz, aramazdık ruhumuzun 
ufukf arrnda her gün bir gü 
neş aydm/Jğı vardı. flkşam 

•/unca hayatı bir bedestan 
gıbi kapamazdık. 

flramızdan uzaklara ay
n 'an/ar. gittikleri kasabala 

rm teşekküllerinde hayat 
değişikliqi yaratan birer ele
man o/muşlard1r. 

Şimdi yine ayni kulüpler 
mevcut ve salon/art f aaliye
te. ay1ti his ve zevkle coşup 
taşmıya a,ık bulunuyor. Fa 
kat bugünkü durgunluğurı 
heyec'Jnsız/Jğm sebepleri ne 
olabilir acaba! niçin bu sa· 
/onlar bir türbe issizliğinin 

elemli tesirim verir gibi boş, 
etrafa ses ve sada aksettir- ı 
miyor ? gürbüz. zeki ve ne· 

zih ruhlu gençlerimiz, bu su 

al karşısında bize acaba ne 

cevap vereceklerdir! 

Eleman kıthğı mı var. 
hangi vaslf alardan mahru 
muz/ 

. Bizce spor kulüplerimi
zm geçmiş senelerde cidden 
1ük~ek bir kabiliyetle tertip 
ettılcleri istifadeli gece ha· 

u i meclisin 
azim t'Wlgraflanna gele cevaplar 

Umumi meclisin açılışı münas b •ile· çekilen tazim 
telgraflarına gelen cevap/art aşağfda neşrediyoruz: 

Trabzon valısi Osman Sabri flda/ 
Vilciyet umumi meclisinin saygl/arına teşekkür eder 

başmlar dileriz 
i smet lnönü 

Osman Sabri lidal 
Tel Trabzon 

Vı/ayet umur1.1 rnec/Jsi toplantısı nünasebetile izhar 
olunan hissiyata teşekkür eder saygılanmı sunarJm. 

T. 8. M . M reisi 
M. il. Renda 

Osmarı Sabri fldal 
Trabzon valisi 

Vılayet umumi mec'is:nin hakkımdaki duygu/arma te 
şekkür eder mesaisinde mu vaffakiyetler dil rirn. 

Başvekil Doktor 
Refik Saydam 

Sayın Osman Sabri fldal 
vali 
Trabzon 

Umumi meclisin içten duygularına teşekkür eder, mu· 

nm iyi olac ğ n1 ve· derh I 
mübay v b ş nacaaım 

bildir niş VP mı takamız 
tohumlarmm is/ahı ıçin de 

C. h. P. genel sekreteri bir tohu n is a'1 ·sıas'ycnu-
Erzurum mebusu nun vakmda f afiyete başlı 

vaf Fakiyetler dilerim. 

D. 11 f. Tuzer yac qım va hasta ıksız ve 
_,_..;;....;....;..;._ ________ . iyi to mdan 300 bin f de 

M eb S'a- Valimizin tetkikleri vetiştirilu k zurraa tevzi 

Büyük milltt meclisinin lcış 
tatili mün s b tile Af bus
larzmız lan Hasan S aka, 

Daniş egıboğlu. Ft.ık Ahmet 
BaTUtçu muhterem şairimiz 
Ha il Nihat Bozltpe Pı1zar· 
tesi giinü btanbultlan Şeh
rimıse ğelmiılerdir. 

Muhterem oalimir. Osman 1 edilE.c gmi beyan etmiştir. 
Sabri Adal "v"lki akşam spor Tr bzond n bu ene ye 
J..ulüplnine giderek sporcu gl'nÇ· . . . . . 
l~·mizle mesai tarzları üzerindP. nJ bu D Ş U U uk n Slf/e 
gö üşmü$ ve umum; faalty tlui Pula'anedek gibi muaz 
hakkrnda malümat aldıktan son zam bir Bakıf11PVi ve aynca 
ra bazı direktifler flermişeir. 

Agôh Erdemli 
Açılan bor•a baıkcitipliğine 

borıa memur/arından, ça/rşkan 
ve spor i~Leriude ehemmiyetli 
hi~mııti it'çen gençlerimizden agah 
Erdemli tagi" edilmiştir. tebrik 
etler muoaff akiqetLer dileriz. 

yine Pul .... t n tenr n 

bır tütün Bakıınevinin ilk 

planda inşa edileceğini iltı 
ve etmiştir 

Alman ihtiyatları 
çağrılmış 1 

11nkara ~ ( 11. fi. ) 

Yi 
~'.J . 

' 
r; , • 

ilan .. 
Uzun okalı:: ; 121 . 1 1-

~ 
77 mcı yıl m -

1' · e m n Ll n d u r 
Umumi M clis Açılırken,. 

fyüfus k s deti itibarile Cu'11huriyete intikal ede~ 
Vatan. öyle bir mırastı kı. 
maneviye/inde azız ve mu· 
kaddes mtJddiyetinde vıran 

Türk yurd ndi:J ikinci dere 
ceyi alan Vilayetimizin asır-
1.ırdan b ri ( D vlet) nimet· 
/erinden tJZ"'k kalan bahtmı 
yirmi yılltk bir de'lir gül
dürdü. 

Kablumb ğJ uyuşukluğu 
ve yavaşltğı ıçmde. geri iş 

ş rtlanr.dan k ndini kurla· 
ramırm g ~çm ş d1:1virler. 
zaman mefhumunu tamma
mıstı 

Orad3 atılacak bir teme· 
/in gayri muc.yyen bir za 
man sonra esere yükselece
qini ummak şöyle dursun. 
temelındt=n toprak yüzune 
çıkoc k taş yığmlan arasın 
da Baykuşların yuva kur 
duğu görülürdü. 

. ·ı 

ve harap. Topraklar sessı · 
esers z. koca gövde kansız. 
damarsız. 

Cumhuriyet böyle aldı. 
yirmi yılda bugünküne er· 
dirdi. 

· ·de Bizler esert yeni devır 
tamdı'<. nasıl yaptldığını. 
nasıl başanldığmı. ne kola'l

1 yüksell.ildiğini bu yirmı yı 
içind(' gördük. 

G .. .. - .. vurttaşfar 
oruşumuz , . 

için b;r inkılab terbiyesı. 
bir wkılab ahlakı yaşattı: 

- Arkası 2 de -
Çulha ---ıVive. gü~e'-"-'ıe~. d--o""""ğruya. 

Kutlu bir yıldönümü 
45 b

• eseri .. 
R f ık Saydam hükürnttinin 

birinci yıl dönnümüniI idrak "t 
etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem dokto,.. Refik s~y 
dam, daha Milli mücadelenin 

başlangıc nda Ebedi Şefin 1,1arıın 

da q~r almıı, u%un nıüd-let sı 

lıc::t v kilıigi qapmış, biilün ha· 

yatını başarılarla süı;lemiştir. 

Bir ı;ıldanhni ba•rnda balundrtğu 
hükümet Mili Şefimi'.f.den aldı-
~' dir~ktif lerle hakikaten övüle· 

ct:k seki/de iş görmü~tür. 

T, rihirnizin mı'istt'Srıa ve 
önemli bir devresini teşkil ede· 
c k oları bu bir yıllık müvaff a-

kıqetli vaz:ifeni11 artan bir hızla 

devam edect>linden şüphemi:ı 

yoktur: 

Bugün muhterem Refik Sag. 

damın temiz $ .lı~rndrı, Örnek 

bir hü/.;ümet ciJrımırıı selômlıyo 

ruz. Re/ık S ydrm, bahtigar 
insandır •. 

Kıymetli mulıarrir Peyami 

Safa "Arap harfleri., isimli bir 
fıı.ra yazdı : Bir çocak babası 

kendBine mekt p 11aımış; 1 gn

sındaki ço::uğurıa Arap harfleri 

ni ötretmek istigormı.ıs, çünkü 

dairelerde A rap narfler:ni bilen 

memurları tercih edigerlarmış I. 
Peyami Safa b• bab,,ya 

oe birçok babalara: "kaç raıın 
• 

da olursa olsun, latin har/lerin 

ması, o •y'J .,,atbu ı• 

b / '- • • b •'tek çare,, 
okrıg• m•~ ıçın unu 

olarak gösteriyor . 1 
· · yarıı • Mulıterem muharrırırı 

dığı m uhakkak : . izli 
1 - Arap h!!rf ler(nı g 

'aga· 
oega a ık, ö~relmtk kanımı 
sak ed;/miştir. I ır• 
2 - Raz:ı dairelertı "'em ura 

1
," 

ken bt /k; Arap harflerini biıellf· 
' ' hnr • 

ler tercih erliliqor. 811, 0 
.. 

~ l gor fi• 
/eri b lmlqenler a ınm 1 ilJ' · dl ır. 
alınmıgacoktır, demek e Jal· 
Sonra bütün Türk çocuklar;orJır 
relerde memur ma olaca~ it bir 
ki, bögle bir şikaget mı/ 
endııe halini alsın I • Elif 

v.,.; neslin kafaıını, 
I ı.. 'bi 1e 

ivendi re ti6i; te, tekne gı '·;; 
tl.e ona benzer; vao Arapla l~ol: 
he de o ıcı ~nzer ıaç111al•r J• 
tlrırmal ta hiç bir lii~•'" "' f•I 
yoktur. az 111• 

Bazı ço:uklarztt. nam k 
o/cuffla 

relerini, veya karanı t /ela'' 
içi1t Ar11p harflerin• çalış 1 irı 

_ •1 . d .Tt"J fakal 
gara m yor e,.r .. d' Çı1nkıf, 
ga,rel te lteghıule ır· ,i/· 
Kuran ir kaç defa tü,kçeg~~~ 
mişlir. !stiyen alr!' okaga 1t'::ı1-

Ar p harflerı tarllıe h. olıa 
· • k'ld• Ja ı mıştır; uısusı ıe r .ııı· 

. . l " ... ,,,.,11e ç 
guu ye tışen ere ogr. • baılco 
mak, z man 1eaybetnatlct•11 

şeye ya amaz. . , .. ,ın· 
3 - Arap ,lifbııını of dili 

mıkle >eyami Sa/anın ıög ' 
. 'it ııer 

tarihçi/ , ''' 45 bı" cı lerl o ,,,er • 
okunup 11nlaşıla,,,oe. • gibi 

• yatım tekrar yaşatmak için 
bır mani yoktur. 

Evelki akşam spor kulüp 

/erini ziyaret ederek gençle 
rimizle uzun uzadıya görüş-

Muhterem Aftbı..slarımız 
Makam arında Va.lımiz Oj

man ..>abri Adalı. Caffthuri
get Halk P.ırtisıni, Halkevi
ni ticard odasını ve muhte· 

KISAÇA Bir Ha/anda gazetesi fllman· 
dm başk•. bir d~ huıuıi olarak 
Arap harflerinin eli/besini oku· 

Je~il e · /be ili/enler, benırn_ S./t1 
20 yıld r olcu,anlar, Peyam~gga• 
gllti 'JO şu icatlar yıldı~ ı° '/ o/crı· 
ve yazanlar da kolay 

0
: /clcil• 

gup anlıyama•. Bunlar~ • 
0 

;,, 

okuyup aıelıgabilmtlt ç1'".arttır· • 
lıj muesseselerı ıigaret etmiş 

meler yapan valimiz Osman •e dün d A Jkcabada gider~lc 
Sabri flda//n etraf/J ve esas Halkın ıhtiyaçlarigle ve tiı· 
il temasları, spor işlerine da- tün satış iş/erile aıalcadar ol

ha ileri bir inkişaf temin et· muılardır. 
miş olacağmdan başka bu TAYİN 
mevzu üzerinde de yeni bir Zonauldak Sıhhat m~-
hareketin başliyacağı kana muru Tahsin Erdoğdu Trab-
etmı vermıştlf. .ıo.11 m11k.ez Sıh iat memur· 

Cemal Riza Çınar lu un• t~ıin edılmııtir. 

İKiSi DE 
MEKTEPLİ.. 

Münevuer bir meslek adamı, 
içtimai mevk; sahibi bir arka 
daş, matbaamıza gelerefc. anlattı: 

yanm J8!J7 - 1901 ıhtiyat 
sımflanm silah altma davet 
ettiğini yazmaktad r. 

Tashih 
On iki yasındaki meke.tepli kızı, 
•okakta, on dort on beş yaşla . Geçen sagımızda intişar 
rındci Orta mektbeli bir erkek ,.den Valimizin um 1mi meclisle 

çocutun rn çirkin el/az taarru ki nut(:unun beşinci sütununun 
zuna utramışl dokuzuncu satırında ( ... eskili! 

Biri 011 ilci, öteki on dört rin bu hatnlarını tekrarlamamak) 
on beı yaşında, ikiılde mektep· diy.-cek yerde tertip sehvi ola 
li, insanı teeısü'e ıeukeden asıl rak tekrarlamak şeklinde çık 
e,ihet a. ,,,, buroıı... \ mı,tır. Taılıilı olunur. 

yacak ... diye ce,ap v~rigor. Ve 
"Naıma'yı, Pcçevi'gi, O•vdet 

b ·ı '" ' .. Ara1>ca ye Farsça ' m fıızrıJalılorı 
Sonra bunların /ottt•I 

S ti ·r ba•' ovy er yeni harflere çeo•ı ıp amıs nl 
mı? Şi,,,,dige katlar b!Jııl"'.,,,,, 1C~ 

ihtiy" t SIDlfları ma~ı r:.ınrfan S'JrtrO da b f İ ıp 

Paşa'gı oe el yazması, taı bas-

l ~ m n ısınr ,,. m f, krl yı· 
Çağırmış ar.. ,. ç; .. /.. [ r:~ ld r nı1. ~ l 

!inkara 5 ( fi. P. ) µı m ıı ço~ /, zımrlı~. trrı'ıy " 
Sovyetlerin 19?0 l 2L sı ,ser• ri 11anlışm okuq P f '· 
mflar m silah altma ÇI (Judrğı far flİlt zeçt'kç• T~ı ç 
Rig dan bildirilm~lcl.Oır. l 



2ajya (Ye n/Qo/) 

ülakatlar Serisinden : 

o cı • • 
Tr bıond 2 l olacılığın eı • 

ı f , guz erce aile 
geçın ir o şçilık haya tı içinde muhi yer alan Kurban bayramında Tav- süale. bir k'lç süalle cevab 
bir d vri 

0 
rd. şuracıkta g<.ıre Cetrir;eti tı:ıra/ından verdim : 

bir aziden b...ahsc ierken el- toplattuı an ~e bin liralJ" 1 - Yer Ürt;niind n alı 
bctteki ihtig çtan do· n bu yakın bir hasılat t min edPn nan aidatın kaldırılmrısınd n 

kurban derilerı'ne o •t h,, a- sonra Cem· •t 'rl t san'ata aoaba bugün ihtiqaç ... ıy~ varı ı r 
hissedilmemektemidir. biiglc disi, Yenigol sahif alarında kadar eksrlmiştır ? 
bir düşünce ancak battal okuyunca, bu müessesemiz 2 - Cemiqet riy seti e 
rahlu in.anlardan doğabilir. hakkında okuyucularımıza geçtif.iniz: günden beri. gÖ"

lyi ıeyimenin, iyi bir kıya- bir fıkir flt:'megi ve bunun dügünüz işlerı sıra arnıısmı.ı? 
jete bürünmenin, so g te ada- ıçin de Cemiyetin çalışkan 3 - Yeni varid t k 
mı olmanın h,._mmiget keı- reisi. Gümrükler müdürumüz nnkları nelerdır. ? 
/;ettiği bir duJirde kolac lık Bay Necdet Şen •r'le bir 4 - Halkımır.ır., C 
san,atı ı da lüzu /ü bir işçi· mülakat yapmayı dişündum. yete le.arşı öted b ,; h sl -
Jile. olarak kabul etm k la /~{, ksadımı telef onla ken- diğı altika f!e s vgi i kcıfı 
zımdır. Koltıcılığın lrizamlü. dis ne açtığı ı zam n ilk görür;ormusu uz ? 
olması keyfiyeti, ütiige olan ~öıii şögle olmuştu: 5 - Yeni qıl, varidat 
ihtiyc.cımızrn nisbeti derece- •• - Çok şeglcr istiyor ve m ısraf bütçenız n • k -
sindedir. sunaz, bunların raklcamlara dt.ırdır ? 

Telebbiis tarzımıza, ge· istinad ettirilmesi la.zımdır. 6 - Muhamm nat, ta. 
yinme hususundaki ince n'D· Bu itibar le hiç dtğilse bir hakkak ve tahsrl edtlm 'ş 
lcimize btuit bir itinasızlık günliik müsaade lazımdır ki, midır ? 
dahi yapamayız, p ntalun· Ben de bunu sizden istigo- 7 - Gelec k için düşün-
dalci u/ı cık bir lcırışıklık ram dedı... dülc.lermiz fJarmıd r ? 
hize sinir 'Darir. fJe böylece Trabzonda geniş bir Sorgularım b t nce, c 
daima ütiilü fle temiz giyin- sempati yaratan se'C1imli mü binden not defterini çıka p 
mek zevkinden ayrılamayız diirümüzün bu kot 'i ve za. bir kaç sah 'fa çevirdi ve 
lco/11lı *alca katlanmak için rif cevabına teşe kü.r ederek bana dönerek gazınız d~dı. 
40-50 lcııraı fJt!rİr, üç dört telefona kapattım. Şımdı Bay Necdet Şmer'ı 

l A 
dinliyorum. 

gan sonra lcir iye karışır 'fle radan bir gün geçt,k-
bir dalı11 eski h lir.de avde- ten sonra TaglJare Gemiye- Yer iirıi.nünden alınan 
tine imkdn hasıl olamaz. ne- tine uğradım. Onu işe gö- aidat 1-6-939 tarihinaen 
Jın? mül- bir 'CJazigtite buldum. itibaren kaldırılmıştır. 938 

Çünkii Tro.hzonda kola- Beni çok nazikane kar· mali yılı Bütçemiz ·n tah.si-
c:lık •11.n'atı yoktur, ilerle- şılıgan Bay Şen 'er. önündeki lô.t yekunu 46930 liradır. 
me11tiştir, ileri götürülme- kağıt gıiınlarmı hir tarafa Bunun 449!0 lirası ger ürü
•İştir ve bıı güzel. ilmi• koyduktan sonra.. nü olduğuna göre 939 m-ıli 
İJÇiliiin mrikemmel bir ka· - Ey, sor bak.alım, so- yılı bütçemizden bu mıktar 
aanç vasıtası olduğunu henüz racağını ... dedi. para eksilmiş demektir. 
ıuememiJ[zdir. Mukaddime gop nıga 93!:1 mali yılı başında 

Gigim ihtigcçları a,.asın- lüzüm gödermigen bu zeki yapılan intihapta, Cemiyet 
da 6anun elcsikl ği hemen 1-----......:-------.I rigasetine geçer, gtçmez 
hune• lıergün bir şikaget aqip bir lıarekJt vega Jlunah 93.1-!140 senesi butçesini 
me'VzauJur. ıençlerden tuta 6ir işmi gapıyoraz, nasıl bir tanzim ederek merkeze ta/c. 
n•zda ömrüne imrenilecekle- daggu fle tesir altında k.:ı- dim ettik. Bütçemizin kabulu 
re lcadar aleddevam birbir lındığına bir türlü hükum üzerine butçe üzerinden ça 
/erine sordukları şu o/ugor 'Vtrmelc. kabil olamıgor. lışmaga b şladılc. Yer üru 
"igi bir kolacı bilirr:ıi iniz: Komşudan ödünç sirke nünün ka.ldırılmasıle bütçe-
hurad11 lcola yapan varmıdır ?,, oega bulgur istemek ve kapu mizde hasıl olan 44 bin kü 

Nuede, hangi mahallenin lcapu dolaşarak "gık~nacak sur liralık açığı, miimkun 
lcaç rakamlı erJinde, bilmi- çama şu ınız var mi,, demek mertebe doldurmak ıçin, 
yaram, tesadüf eseri olarak ayıp telakki edzlmigor da Trabzonun zengin muhıtıne 
biT tanıdık vasıtasile verdi bu t :e/ ae sonra ltizümlü ve civanmerd halkının ha.
ğimb bir kaç gaka kola/an san 'atı tizlemelc. ve dolagi migetine koşm:ıyı d·rşunduk 
mıı olarak gelir. Fakat ba- Bile inkışaf ettirıp saginin ve cemigetın menôalarından 
nu lcııllanmalctan bir ser:Jk hakkını almak fle mükemmel azami istıf adeye çaİışlık. 
alayım derken aksine olarak surette para lcazanmalc hicap Hazirandan, bugüne ka· 
btiıbiitün sinirlenirsiniz Çün fJerici bir lıadıse olugor, bu dar olan çalışmalarımızın 
lc.ii gaka, maagçen 6fr dalr.i· tar% düşüncenin mevcrı.dive· neticesi semereli oldu. Bun-
ka için kolalı ıuga bırakı tine i/ıtımal oermigoruz. me- lar er/cama mü.stcnıden birer 
laca/eken 6u ameliye terlc.e deni hagatın içir.de ger al· birer aıağıda sıralanmıştır. 
dilmiş e ona gop1n da mut- mı1 böyle kazanç getirici 938 butçesinde teberru
laka eoin kopusu önünde güzel ve temiz bir işçiliği atta11 1714, fıtre 'den 453 
komşu · e laf dergasına dı {. pigasag getirmekte istical Kurbanderisınden 467, yar: 
mıştırl gösterılmelıdir. dımcı uge'den 6 hava telı-

Parmakları taş lcrran, on Trabzonda şahsı için ko· tilcesını lnlen uye aidatından 
santim hogun a mıh eğen la gop::ın 'V~ tam derecede 137 lırll. tahsıL edıldiği haf. 

bir pehlfoan olmak lô.ıımdırki mufJaf /ı k olanlar da 'Var. de 9.J9 bulçemızuı bu fasıİ
gakonın arasını açarak kı bu fJatandaşlardan istifade ları sırasıLe 6000, 1000, 60V 
raf/atınızı gerl~ştirebi c iniz/ ederek kol:ıcılık ıan 'atını 'Ol! evvelce teberruut ıçınde 

Eğer bu şartla ya yı hemen ihya etmek mumlciin gösterilen tutkallı makbuz 
lc.allanmakta inad 'De israr dur, fit: bu san ·atıı. en f azta aidatı. bu yıl agnlaralc. hu 
edtcelc olarsanız. bog unuz- getJmige oeren bir işçdik ol- na da 1000, ve dıgerlerini 
da idam kaıJlşl rının i:ı 'Ve duğuna inanmalı 'tle lcatigen .5000, l 000 lira. tahmin et· 
Ôercleıini görursünüzl tereddut edılmemelidır tik, Şu t ... Jude 938 hutçe-

Geçenlerde verdiğim pi- iç mahallelerde tesadüfen sınde yer urunu harıç dıger 
leli bir gömlek. et tahtası bir ılcı ·gaka tedarik ve bir uarıdat ~o iB lıra olarak 
gibi ıert 'l"e kir içinde döndü! le.aç lcaruşla da ik.tı/a ederek talısıi edı 1ğı halde biz 939 

Aralaşılıgorki geçim m - kolacılık ıan ',.tma temayül butçt:mızı J 4ô00 lırag çıka-
laha%a.sile 'Ve medar 0 'ar dü- ıösteren kabiliyetli lıemşi- rarak ona göre işe başladlk. 
şüncesile koskoc Trabzonda re/erimizin dükan açmaları lda.re h J 'etini teşkil eden 
6ir/caç eode lıaf tada on onbeı fit! bunu b şlıbaşına ıeçim çok kıgmı.l.l rkadaşlarla 
galca kolalanıgor. aasıtası kabul etmeleri fJe iıe boşladığımız sırada önü-

Hepimizin ihtiyaç hi"ut bol bol para kazandıktan müze ıelen Taggarecilik 
mı/et• oldu; bu işçili ma- 1 haılca zaruret derecesinde ha/tasından çok istı/ade 
la•llc içlerinden çıkara ile- hiuedılen bir ihtiyacı da mu- ettılc. Ezcümle tücc.;ır ve 
rl ıöriUım ı e 2 öz önüne 'Doff akıyetle karıılamaları csna/ın bir tünlük le.az .anç-
fftirlllf'IH mi? laıımdır lızrının bir kısmını teben ~ 

Sıiılıgo11 • ıgorn:ıs Centlll Riı Çı r otaruk cılma/c ve Ccmigcti-

rır. e teş kkür t.tmegz bir ve
cibe bılirim. 

Yine t yr;a eci ık h jta· 
smda aır deniz eğ ene si 
p oğramı te tib etm şs kte. 
bazı m n · e,. h -ıs b le bu işi 
geri koymak mecburigetinde 
kaldık. Maalırıza. önümüz
deki seme içinde bunu daha 
eğlenceli fle daha şümullü 
bır surette gap.ıcağız. 

T eberriiat : 
oUOO Lıra ufarak tahmin 

ettiğzmiz teberruatın tahsı

line ehemmiyet verdık; hu
ıune kndar, gani sekız av
da bu f asudan 43 J6 Lira 
tahsı/ cttıgımıze göre sene 
sonuna kadar tahminatm 
f evkınde tahsilat yapacaıı· 
mı% anlaşılıyor. • 

Fitre: 
Fıtrcgı mektep talebeleri 

mahalle mumessıileri, dc.ire 
ve mu ss se nıudur erı vast· 
ta ve marıf etl•rıfe topladık. 
Şzmdıge kaa r bundun talı 
bıtatmıız J 1 i8 Jıradır. Daha 
bır çok kÖ!JLeTd~n de ıeL

nıek.te u. 
urban derisi : 

Kurban derısı toplama. 
sına d.a ehemmıyet vererek 
ou hususta muhterem J:.mnı· 
yet Mud rumuzte Beledıye 

reısımızın buyuk. yardımla
rını giirduk.. ı:su /asıldan 
t~hsıtaiımız l(JUO Llra11ı aş 

kındır. Daha kdgierden d• 
deri getmek.tedır. 

Tutkallı makbuz: 

Bır çok dt:fJiJtr oe mü. 
essesatta tutK.ullı makbuz 
sarjıyatmı yrne munterem 
Valımızın aegerli muave
netlerıLe d v"'ır ve muessese 
mudur {le reuterınm ehem
mıgetlı y rdıml .. uzle temin 
ettık ve etmekte bulunugo 
ruz. 8ugune kadar tutkallı 
makbuzdan sartıgatımızm 

1198 lıra otdugıına gore se
ne başına k dw.r tahrmnımi
zin bır bıçık mıslı /a%Lasile 
tahakkuk edecegınden emıniz. 

Türk kuşu: 
Trabzonda bulunan b•ı 

tün Lıse, orta ııe ,ılk mek 
tep/erde Turk kuşu şubesi 
teşkıi ettık. bugün binlere 
Türk çocugu hem cemiyete 
gard.m ed.ıgor, hem de tuy 
yarecliıgı bugulc bir sevınç
te takıb ~glıgorlur. Ba hu· 
ıustalci man.cıi karımız, 

maddi ka~ımıun çok fe'U· 

kinde "· Bununla beraber 

Umumi meclis 
açılırken .. 

- Baştl'rafı 1 de -
her mes'u/ün iş ve ese 
yaratması. her mes'u/de 
iş Vf" eser beklemek. 

l nsan bulunduğu certl 
yetin ruhunu. şek/mi temes 
sül der. Cumhuriyet ftJf 

kiye i vatandaşları kısa ıa· 
manda büyük işlere a/Jşf/ 
dı. iş görmeğe iş gösterfT'le 
ye alışt1rdı. 

Dün çamura gömü/düğ• 
halde sesini çık11rmayan. e 

uret e k üçük bir şıkayet sayhaf 
Yom 

M rh:ıt bı nız Trabzo un 
civanm1Jrd ve h'ımıy tkö.r 
h lkı bu un uğu ıçin üye 
aıa t ı .J , d g r cııd ttur 
gıbz /< .ı sı c top! y c ğı 
mıza eminiz • 

iki turlu uyemiz vardır; 
biri, senede 20 lzra 'lJPr 
megı tealılıud eden h ava 
tehLıkesini bıierı üg dir. D,
ğeri, ayda on Jcu,uş veren 
gardımc:ı iiyedır. 

1-1-940 tarıhınden 
ıtıbaren her ikı lige ıçm 
hazırladıgımız begannamele
ri do.gztmıga b:ışlamış 'UC 

birer taraft..Jtı c .va pi arı 
a.arak uye kaydetmekte 
bulunmuşuzdur. Üye aid.ıtı 
da tedrıc~n top anm ktadır. 

Caınilerde teberrü : 
Cı.ımılere b.rer kutu kog· 

duk. Her cuma namazmdan 
sonra cemaat bu kutuya bi
rer mılctar pıra atmakla da 
cemıy te karşı olan bağLı
uklarını gösterm~ktedırter. 

Bu husu;)ta fazıl mu/ta uz
Le degerLl Euk.a/ mudurumü
z.un gurdımlarmdan ıstif ade 
ettık. 

Yalnız camilerden sene
de 500 iıra kadar bir gar
dım temin edtcegımıze kuv
v~tle kana tım vaıdır. 

Tasavvurlarımı?;: 

l - Bır le.ısım eşgamız 
vardır. Buna hır mıktar eş. 
ya da ilave ederek bir ( eıga 
pıyanfosu) yapmak nıyetin
d~gız. 

2 - Bu kış carjında 
bır mılt i kostum.u ba o oe· 
rccekıık. Fakat muessif zel
zele h.ıdısesı. bunu şımdilık 
guı koymuştur. lierıde amu
mı huı:an zaıt o.duktan son· 
ra hu onjınal baloyu 'Oer
meğB çaflşAcaiız. 

3 - Trabzond daire 
ve muessesatta topJ.anan ve 
mıktarı bznlerce k.ı.oga va
ran lccigd, zllrf pa çıJlarile 
huumum cam 'lJe cam ma
mulatı kırıklarını toplatıp 

lcagıt ve cam f abrıkaları
mıza gön.d.ernıek ıçın bu 
jabrıkular ıle muhaberedegı:ı 

usbet netıce alırsak bun 
{ardan istıjade edectğiz. 

4 - Trabzonda bulunan 
bwimum Lolc.,nta 'Ves ir 
saıış gerlerınde müşteri iie, 
to ntacı arasındakı hesap 
pıulasını bız temın ejlemek 
istigoru.z. 

Bunun bir tuıralcını bir 

yukseltmiyen ferd, BugO 
toz bu/apğma riza gösft 
rmıyerek, Belediyesinde 
mahalli ,ıdaresinden yol is' 
tıyor. 

Dün. (Eyüb peyqambe 
sabrım şifa bilen hasf8 
bugün ha tane istiyor. Dok 
tor ı ... tıyur. 

Dün. (Suatı) geçeceği1 

diye devrilmiş bır ağı{ 
gövdesmi köprü yapıp, Cafl 
baz muvazenesile üzerinde 
ter döküp geçen yoJcV 
Buqün ahşabına razı o/f111 
yarak. Beton köprü istiyor 

Bu. şüphesız dolgun /JI 
olqunluk ve üstün bir se 
vıyerJJn isteyişid1r. 

Bu seviyenin adam/afi• 
Ulu Şefınden şu ilhaf11 
almışlardır; her gün ıleriye 
daha ıleriye. ivıye. dah6 
ıyıye. güzele. daha qüzele· 

Tabiatın şaha kalkmıi 
bİr ıfadesi. Cennet mısıl 
bir vatan parçası: Trabzon· • 

Burada tabıi güzel/Jk/erifl 
ılhamı ne olabııır ? 

Eserler kolleksiyonu arı 
sına yenilerini. güzellennİ· 
fayda/Jlarını katmak. ve 
Tdbiatı umran fırçasile il' 
/emek .. 

Eve/ki gün muhterertl 
Valımizın bir nutkııe şubat 
içtima devresine girmiş bıJ' 
Junan umumi meclis, me/11' 
leketin ihtıyaçlarım biliyor· 

Bunları yapıcı bir Vafi· 
nin inkılapçı bir idare smi' 
rinin ardında çok çabu~ 
tahakkuk ett1receğinden eJ11I 
mz. 

Toplantınm ilk celsesirı 
den aldığımız intiba, yapıl• 
mıyacaklan aeğ!I, yapılı· 

caklart vaad eden bir irade 
ve iman halinde gönül/erdi 
yer buldu. 

Bu da {Jösteriyor ki, öniJ' 
müzdeki yılda. yeni yapJ/iJ' 
cak Bütçede yer bulan İŞ' 

feri tam ve noksansız ola' 
rak başanlmış bulacaqız. 

Mahalli meclisler toP' 
lanlllarmın yapJ/dığı çevreye 
hayır ~e uğurgetirmemesind 
imkan yoktur. 

Bız şimdiden toplantmıfl 
memleketimız için haylffl 
ve ugurlu olmasım diliyorut• 

Çulha J 

ku uş olarak güz oaraklı 
cıttler halinde hazırlatarak 
dagıtaca;ız. Bu husus ün• 
rinde de merkezle muhaberedl 
giz. 

5 - Ciheti askerigeg6 
ait bulunan Kale p1rlcırıJat1 
Cemigeli'lliz istifade ıtmek 
cıhetini düşünmü1 ,,, bıJ 

husu~un teminine ıirişmiı• 
tir. Onümüıdelci sene zar• 
fında mczlcür parktan mefl' 

/ao.t teminin• çalıı~ca;rı1 
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Fidanların ve ağaçların muntazaman budan
maya ihtiyaçları vardır. VE": ancak bu sayededir 

ki fidanlar tam ve mükemmel gelişli, iyi ve munta .. 
zam şekilli olur, ağaçlar da ş _killerini muhafaza 
ederler, verimlerini devam ettirirler. 

İki dürlü budama vardır. Biri. ağaçların din
lendiği, yapraksız kaldığı ış aylarında, diğeri, 
ağaçlar yapraklandıktan sonra yani yaz aylar n
da yapılır. Bugün yalnız kış aylarında yapılan 
budamadan ve bunun da sadece dalların kesil-

( YEN Ol) 
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1 d muvaze· 

ten bir tırnak bırakmayı v onun üıerinden kes- ha kısa bud'lnır!ar. Böylelikle ağaç ar a 
meği unutman ak lazı. 1dır. i\11 ks t, bırakılan ne gç.ybolmaz. · 1 rıoın 
gözden sür cek olan d ı ( düzgün büyüsün için) Velhasıl dikine büyüyen dalları .b?Yı:nları 
buna bağlamaktır. Fakat bu tırnağın üzerindeki ortasından, ve yan yukarı yani meyıllı 0 ya· 
gözler gör'eti ı ıelidir. üçte ikisinden budamak icap eder. Tamanıe; ndi 

Uzama dalının üzerinde yani t'rna" ın altın- na doğru yani yere muvazi büyüyen dalla~T~ler. 
da kalan diğer bütün gö ler açılabilmelidir. Bu- haline bırakıldığı gibi gayet az da budana ı ~ 
nun için, b damayı ne çok uzun ve ne de çok Dikine büyüyen dallar daha ziyade ok u~i~ 
kısa yapmalıdır. Yaraşan uzunluğunun yarısın- kaçarlar: Bunları meyva dalı haline so~m~ yan 
dan veya üçte ikisinden uzama dalını budamak- az zordur. Bu sebepten diblerinden ~sıp er· 
br. gözlerden sürecek yeni dallara ehemmıyet "' mesine ait olan kısmından konuş~cağız. 

Ağaçlarda odun dalı, meyva dalı diye iki Bir ağeç üzerinde bulunan bir kaç tane uza. melidir. · · mek 
türlü dal vardır. Kışlık budamalar buojarm her ma da ınd n 1:. zıları kuvvet i, bazıları zaif fıliz Odun dallarını meyva dalcıkların~ çe vrı~t'ba-
biri üzerinde ayrı ayrı yapılır. lenirlerse bunl rın kuvvetli olanlarını kısa, zaif için, eğer kuvetli büyüyorlarsa, diblerınden 1 1 

Od olanlarını uzun budamak la"ıımdır. Bo··ylelıkle ren 2 - 4 göz üzerinden budamak lazımdır. un dalları üzerinde kışın yapılacak buda- b d aya 
ma: hepsinin kuveti ayni olur. Meyva dalları üzerinde yapılacak u am 

B d k (Uza a dalı, boy çeken dal demektir.) gelince : ı· un an ma sad, dalları düzene koymak ve M d ll k d'kkat ı Yan dallarına geJince : Bunlar" yapılacak eyva a arır ı budamak için ço ı .k 
ağaca yakışan ve yaraşan şekli vermektir. d k · d Ç k b J d ha nazı budama her sene ayni değıldir. Dallar ilk iki üç avranmd ıcap e er. ün ü un ar a 

Budanacak dallar bir sene evel yetişmiş o- d h l · d" 8 . k d il rı esasen 
lan dallardır. sene boylarını üçde birinden yani daima dıbden ve a a mü um ır. ır ısım meyva a a d 

· · başl k 4 5 .. ·· · d "k d hiç kesilmez. Mesela Elma ve armut ağaçların a 
Esasen ışe fıdan halinde iken başlanır, sağ- ya:C:l v ya go~ uzen en ısa,,, oo an h b d ·ı k k·~ .. k d il ·ıişmek doğru 

1 . b" sonra } ıne üç ene boylar d " t ve ur e em en pe t çu a ara ı l am, metın ır gövde üzerinde dört beş da""e ~ . mın yaı ısın an or a,, d ... ·ıd B 't ğ l b d b'lecek o an 
d 1 b ı d 

ve daha sonrakı senelerde de üçte ikisinden yani egı ır. u çeşı a aç arın u ana ı kların-
ana a u un urmağa çalışılır. ,, b d d l B . aksamı sadece dalcıklarıdır. Fakat bu dalcı . .. 

F.d - . d k" 1 uzun,, u anma ı ır ar. u şekı!de budama armut . . . . . k th bu· 
ı anın ve ağacın uzerın e ı dallar budan- .k "ti . . . kb ld da budamaya tabı tutulabılmelerı ıçın uve k 

k d" b l b .. .. b k 1 1 v erı çeşı er ıçın ıra u ur. l . Z f . 1 1 d d kunma 
mayıp en ı aş arına uyumeğe ıra ı ır arsa Elma çeşidine gelince, bu 1 gelişli olduk- yüme erı şarttır. a ıse er on ara a o 
lüzumlu, lüzumsuz bir çok yan dalları verirler ar caiz değildir. 

larından yalnız bir sene kısa budanırlar ondan eyva 
ve netice itıbarile zaif yapılı olurlar. Hdbuki sonra boylarının dörtte birinden budanmalıdır1ar. Şeftali ağacında iş değişir Bu ağacın .. m d 1 
her sene mantazaman budanan dallar sağlam Şeftali ç ş;tleri ise yarıdan, asmalar iki göz veren dalı bir daha vermez. Bundan ötOru 

0 
d ~ 

gövdeli olurlar. · d · k b d kesilip atılmalıdır. Yıldan yıla çıkan karışık a 
üzerın en yanı ısa u anırlar d a 

Budama yaparken uzama dalma ehemmiyet Fazla ve kuvetli büyüyen, gelişli olan dalla- lar da 2 - 4 göz üzerinden muntazaman bu an; · 
vermek lazımdır. Bu dal diğer dallardan daha rm kısa budamaları ve hatta ortadan budamaları lıdır. Fakat bu ağacın mayıs demeti denile~ .. k~~ 
kuvvetli olmalıdır ve daima dışarı bakan göz senelerini azaltmak gerektir, ket dallarınadokunmak muv fık değildir, bı a 
üzerinden budanmalıdır. Ancak bu gözün üstün- Dikine bü) üyen dal1ar çok çabuk büyüdük- onları çoğaltmak lazımdır. y 
de dört beş parmak kadar uzunlukta muvakka· lerinden yana doğru uzayan dallara nazaran da- Kazım BULUTA _ 

Oynak yerlerimiz, etlerimiz ağı ır. hatta da
ha. devamlı ol rsa tutulur, oynayamaz olurlar. İn
sanı hazan yataiak yapan romatızmanm rutubet
li yerlerde daha kolay olac ğını ihtiyarlarımız 
iyi bilirler. 

Onun için evlerimizin kafı derecede ışıklı 
ve havadar olması lazımdır. Bir çok köylerimiz
de evlerin pencereleri ya yoktur veyahutta va
~~r kamaralarının pencereleri gibi küçücük avuç 
ıçı kadar şeylerdir. 

Soğuktan ürkerek pencere açmayan insan
lar ıslak ve ışıksız bir havanın içinde yaşamak 
recburiyetinde oldğundan d ha tehlikeli akıbet
ere mahkum olurlar. 

Gün ş girm yen eve ölüm daha 
kolay girer ... 

Köylüler ömürlerini daha ziyade tarlada kır
d~. bayırda, yani kısaca açık havade geçirirler. 
Bınaenaleyh evlerin o kadar h vad r olmama 
lüzum yoktur. Diyen gafiller vardır. 

Bu çok yanlış bir şeydir. H st lık d m z -

ıe· 
man vakit sormaz. Bir dakikanın içinde ğelip ya- ı kuJlanıldı Böylece teneffüs ettiğimiz.havaya ffiis 
pışır. Atalarımız dememişlermi ki : birli maddeler srlıvererek o hava ıle tene. ile 

Dert birden gelir ama birden gitmez.. eder. on binlerce insanı zehirlemek ve dolayıs 
Kışı uzun süren pek çok köylerde senenin kolayca öldürmek düşünüldü. d 

beş altı ayı gece gündüz bu kulübelerde ve ev- Bu suretle harp ve tehlike yalnız siper~e~e: 
lerde geçer. ve sınır boylarında değil bütüı şehirlerde ~ır. k 

Onnn için rutubetli ve ışıksız köy evleri sıh- başlamış oluyordu. Binaenalf yh harbe . ıştı~a 
hat için zararlıdır. Hele küçük çocuklar için bun- edemeyen ve şehirde, köyde kalan ihtıya~:r, 
dan daha iyi bir hastalık kaynağı olamaz. sakatlar, kadınlar ve çocuklar korkunç tehh e· 

Sonra köy evlerimizin bir çoğunda tahta dö- lere m ruz bulunuyordu. ö· 
şeme yoktur. Toprak üstüne serilen hasırlarda Artık böylece harp· yaloı kafa kol vehg 

. ' . ~ , · . ka r•· 
oturulur ve yatılır. nül knvvetme dayanan bır ıneralık 'e .. .. 

_Bu da rutubetin in~ana daha kolay t_~si~ ~t- manlık örneği olmaktan çıkıyor. ~o. u:a~.~~ 
mesıne yardım eder. Elıne fırsat geçen koylu ılk letimizin ücra kulüb...Jeriue kadar sınsı v 
partide ev.inin döşen:esini arada en aşağı yarım ce so\tulmak imkanını buluyor. . r ı 
metrelik bir hava aralığı bırakarak taht lamalıdır. İşte buna (Gaz Harbi) diyorlar. Zehır 1v!ao 

Genç yaşta kütürüm olmak istemeyenler bu denen kötü silah 0 kadar çabuk yayıldı d en 
söylediğimiz noktalara pek dikkat etmeli ve tav- kadar ç~buk beğenHdi ki· y rınki savaşl~r a 
siye ettiklerimizi yapmalıdırlar. yaman ve en amansız bir' sıla~ olacaktır. 

Zehirli zl r R km~t ı re ı i O cavtuğ 
( Kö umun pok o u kitabından) 

- Devllm ede,ek Z hirli zl r ilk defa olarak gen l av aşta 



Fındık, o a al, Mandalina 
v meyva ağaçlanna 

E gübre BE-
v" gübredir 

ol İri v okulu Olması ve 
Ç uk Büyümesi için 

ek et 

Uzvi gübreyi utlak kullan nız 
Satış yeri 

Kitabi Hamdi ve Makdumları 

İlôç satın ohnacak 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Hastanenin rötgen dailesi için {605) lira ('J2) kar•ıl•lc 
iltiç fle saire satın nlznacalctır. Mavaklcat temin.1ıtı ( 45) 
lira (45) kuruştur. 8-2-9.fO tarihine tesadüf eden per. 
şem6e tünii saat 15 de ilaget makamınicı toplt111•cak 
olan Jgimi encümende ihalesi gepıl•calctır. /steklil~rin lü
tesini görmek için encümen kalemine ve talip ofanların 
muoalckat teminat 'arife mezlcur ıan ve ıaatta er.cüme11e 
müracaatla,,, 4-4 

Bina icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden: 

Hususi muhasebenin delikli t•ı me'lJlciinJelci tlaia;lııute 
hinasının sabile ic~r bedeli ola11 (~5) lira iHrintlen 21 tün 
miidtletle arttırmağa çıkarılmıştır. MufJalclc.•t teminatı ( 338) 
kuruşlar. 8 - 2- 940 tarihi11e çatan pırş~mbe ıunıi 1cıat 
15 d• Vilayet makamında toplanecak olan Jaimt enci. 
mende ihalesi gopılacaktır. lste.kli/erin mavakkat teminat. 
larile encümene müracaatları. ~-4 

Tamirat eksiltmesi 
Vilavet daimi encü eninden : 
Akçaabat kazasının merkez okalurıan ( 1032 ) lira 

( 32) lc•raı hala tamıratı 21 gii müddetle o çık eksiltme
i• lconulmuıtur. Maoaklcat teminatı ( 77 ) lira ( 42) 
kuruıtar. 

15 -1- 940 tarihine ,a.ta11 Peaıembe 6İİnıi saat 15 
de 'Oiltfget malct1.minda toplanac k lan daimi e ciimende 
ihalesi yrpılacaktır. Keşif •e. şartnamesini ıörmek iste 
gtnluin her gün encürrzene gelmeleri "e. talip olanların 
ma'Oakkat teminatlari/e encümene müracaatları. 2-4 

M mur aranıyor 
Trabzon Mmtak Ticaret Müdürlüğünden : 

M ntakamız dahilindt! münhal bu'anan gurup mtrkul 
B•l d 'l r isl rinde istihdam edilme.le. üeue ıieretle mi· 
t e ddit m mur alınacajından (San 'at mektebi mezunları 
terdh rdı ir} t ginleri ic,.a kılınmak i%tre Müdürlüiümü 
ze mürac atları ilô.rı olunur. 4-' 

e iye meclisini 
içfimaa davet 

elediy riyos tinden: 
Belediye mtclis·, mukarrer oltl•t• bere 8-2-ttO Perfe•· 

be rld aaat 15 de içtma edecea?i den sayı• auaıa tcıriflerl rica elHar. 
Ruz.camei MüzaL:erat : • 

1 - Belediye memurlarından birine tayin olunan bir meaarun 
ta1diki mcmuriy ti 

2 - Azadan Zekeriya Kefeii ve S yit Gündür.la verdikleri 
ilı:i takririn müzakere i 

8 - Sair Trak. 

Şehir lubünden: 
Umumi h~get içtimai ünü 10-2-940 Cumartesi 

itli akşam saot .t 1 de olacak iken ıazetede ılaee11 
10-1- - 940 olarak ga%ı/miş olduiur:dan teıhilıi keyfiyet .,.,..,, 

Tevzi e 
Ziraat Müdürlüğünden 

ek fida ıa a 

1 - Ba sene merlccs kaza mıntakasıff.d iti Mc11lclı 
~i/IJilu• 2200 adet mamlaUn, 1100 adet limor:, 300 Gdd 
pertmlc•l. 1~8 ıullt elm• /id.ını dağıtılac~ktır. 

2 - Fidan müstakil meyva bahçt!si gcprnolt iıte· 
y~nl re verilecek oe kendilerinden ayrıca taohhutname 
•/r,,•ca*.tı r. 

3 - Dağıtılacalc fit/anların azlığından ötürü bir 
ıiftılge •nc•k g11rım ili. bir dele.ar .. 500 - 1000 mttr 
mara66aı .• geri a · açlag•caic. lc.ctlar f id•n •eril•bilıc•ktir. 
B•'fl• töre bir çif#çige fleril~ctk fidan trtikt rı ı rınt tle
lıar ı•r için 20 •e bir dık•r ıer için 40 fiJenı ıeçmiıı
.,ıttr. 

1 - Ha•tı müsait tittiji t.,,kdirtle Mtırtın oiFinJe 
l••ai•t• iaıltJnıl•cağzndan müstalc ı l •eg•a b-ıh çesi !I p

alc. malcıatlile f id an almnfc istevenlerin aşağul.a r1tur/r 

tarif at dairesinde yerler;n; şi'Tldi,fe hruırlag rrık Zıra t 
Miidürlüğiine müre:ca::ıtl uı 4.ı::mt/u·. 

Tarifc.tı dair,,ıi Je yn rini h ızırloq«r k Z iraat 
Mi.Jiirlüi ~ne mümc"Z ul etrnigettle•tJ fıdan flerilcmiçecel tir. 

5 - Portakd ve manda/in hahç~si !ftpılacal:: tar· 
laıura etn:./ı dikenli tıl ile fJ~'Jcı hendekle tahdit .:d"lece.~ 

• ttrt1/ın11. ilkbah rJa lc.ara11emiı f liği diktiTilece.ktir. 
Fid•nlılc ittıhaz edilecek t rl işle~emiııe t!.'6'0 ·'ti 

Jırlnce bel/ettirilecektir. Badehu /.'d n dikile ele çakarlar 
gekdijerintluı altışer mtJtre artllılcla s ekse1t. ıantim da. 

rinlijinJı fit. getmiı santim katranda. açılacaktır. Çııkar· 
l•rtler11 ıfst "" alt ta/,alc•da.n çıkarılafl topraklar ayrı ag. 
rı çukurların ke11erlarmda ö6ek hali•ul.e yığılac ktır. 

6 - D llcilecek fidanların bir hi%ada bulunması f 
rılc bahçe11in iıle•esini lco 1agloştrrdı;ı ıerekse tü 'I 
zi10.111ıı11 ajaçlarırı her tarafından tılınmu.sına ve megotü 
ları11 •lıunlaşrna fit ıelcerlenmelerlne gartlırn tttiiinden ----------------------

Memur Alınacak 
Ticaret ve Zahire Borsasından: 
Tr116••• Tic•r•t •c Z ıhire B•rs•sııt• 50 lira •glık üc,.etl~ 

•• ntiıa6eia imtih•nil• 61r memur alınac•lctır. Talip/ile
ri11 o'ta tt1hıili ikmal etmiş bıılanmaları ve g111l11rının 
etru• ı•çmımlı olm11sı lazıneJır. 11t1tilı.an 15 - 2-91~ 
Perı••'• tılnıi saat 14 ti• ticQret •• ••hir• 6orusında 
ı•pılaealıtır. 

/stılclil11i11 1J1ar11c1111t ••ralcın• aıa;ıca !Jtı%ılı oHailcl 
iajlıg111r11/c e11 ı•' 1-1-2-941 tarihine ltaJar Ticaret •• 
Z11ltlre Borıaıın• m.,acaatları ilan ol•nur. 

1 - Tahsil eesilr.asını• aııl eegtı surıti. 
2 - Nü/as •• aıkerlilc otsiktuı. 
3 - Sıhlıat rapo,a. 
4 - Hüıniiluıl fJesilcaıi 1-2 

SOSYOLOJİ 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu' nun 

1 1 

yenı eserı 

Sa6ık Darülfünün Emini bu otlla ge11i bir lcitap neırel · 
miıtir. Eser., eııolajinin hütiin baltiılerini top 1amakt . l:a 
geni ilmin mevs•m, metoda oe faydaları h':llclcında biltiler 
vermtlt.tedir. Soıqoloji. lise talebesi oe 6u ilme geni haı
lıyanlor i~in. çolc tıçık bir ifade ile gasılmı~tır. Maarif 
Vekilliil Sosgolojigi liseler• yardımcı k itap olarak lc11-
bal ctrniş ve bu lcararını gtçl!nde müeısesel•rine tamim 
etmiş ial•nm•lctodır. SoJQoloji lsmail Halc.kı Baltacıoğla'
naR Felsefe t1e Toplu Tedriı aldı lcitaplorından Jonra /Ju 
gıl J&eşrettiji üçıincıi estrdir bu kitap ftnçlerin, öğretmen
l•rin oilh11ss• tl.etJld memurlarının i'Sti/atleıi için taosigeue 
tle;er bir ilmi eJerdir. 376 sagf• olan lcitahrn d~ğeri 150 
karaştar. lcitap yalnız Yeni Ad m gazeteJi idarehanesinde 
ıatılmalc.tadır. Adres: lstıır.bııl' Ankara Caddesi, Adalet 
Hanıdır. Telef on nurnarası 60350, Gasıte ahon•lerine 
güz.de 20 tenzilat yapılır. 

_Hemşeriyi 
okuyormusunuz ?. 

lstanl ul'da çıkmakta olan Hemşeri Yurdumuzun 
her tarafın 1.: se'Vile, sevile okunan biricik halk gazet~sidir. 

Bütün memlelcet oe diinya havatlisle:rini en güzel 
resimler ''" t . tlı bir dille galnız Hemıeri ıazdesinden 
ö jrenebi lirsmi% .. 

Hemşeriyi okuyunuz .. 

Harunlar müessesesinden: 
Oıta mektep tahsili gör üş bir bayan m mur aran· 

mr.ıktadır, talip/ rln mıi ntı miı mrJ r caatl n 

ço '· elaemdlr. Bunun için de gflpılmt:sı kolmg olen cöd 
lcöşe aleralc 11ğ13çl ,. diktirilecektir. Ağ çl r11• bir lr.iz t:d 
hul nm:.sı aralo.rında bır kılc.cok /asılanın m•ntaıam 
olıt bilmesinl temin için e".JJJeltf uzan bir ip 11/ımp 6 nıın iize · 
rinc/~ ltışer m tre aralıkla rerıkli bezler bağlamak sr1.retile 
işaretler 11opılır. 

Bö rlece işaretlenmiş ip e.vflela h«hçe yapılacalc t•r/a. 
nrn bir köştsfoden mulcabil köşesine k ati r ç kilir. Bu/erin 
hulcınd11.lcları 11e.r/erc kazıklarfo tar/oda işaret edilir . 

Sonra bu ipin bir acu gerinde k<ı~lmak -sere dizer 
ıı~ıı tarlanın alt lcaidesindelci mu~abilindt bul11rıan lcöıege 
doğra çekilir. Burada tla heılerin. isabet ettikleri noktalara 
lcazılclarla işaret 'Oeriiir. Tarlanın iki kenarındalci iki ddı 
d• lc•&ıklarltt iş retlenmiı noktalardan lcarıısıntialci dılıla.· 
ro. dojru çl~gile.r , ekilir. Çizgilerin birbirini hat ettiği no.l:
talar'4 kaırk.larla işaretltJ' kor.ur ve çukurltllr açılır. 

7 - Çuku-lar şi ndiden gani ıştan açılmıılıdı,.. Yu. 
kar 'a muhtas ıra ı y uda ı 1artl ra riayet etmek üzere 1ı ~. 
zırlGnmı~ çrıkur/ara fıdanlan dikmeden eao ... / bogları fid m 
arifi boglarını hir le.anı le d•,. geçe v e oftlu fcça kalınca 

k· zıklar dik.ılır. K nkları fidanlar :likil likten sonra ik
m k kökleri z edele<nek ihtim!ıline mebtJi krct 'iygen Jojra 
d~iiltlir. Çukurun dibine üst tahalc.asınd .. n çdc.'lrılan toprll lc.
üçf'" bir nubetinde çürü muş çift/ık gübre.<ile karı,tırılaralc ve 
tu m .eldi o fora(: konur . 

Fıdanm köle leri mu?yene edılir. Y.ıra lı iereli aksamı 
lceslcin lnçakla l l'm izlentlilcten sonra tii'nıcjin tam rtfııın« 
lconrılar. Kökler p:umaklari düzeltilerek araları topralc.J 1 

deltluruiur. Ve tarla h iıasıtıa le. a dar lc.ökl~r kapatıldıktan 
s~nra ti abanla h.of i/ h ~fi/ bastırılır. Ve ctr•fına çanak ga
pılarulc. bir kııaa su dökülür. Fidanları dikerken dikkat edi· 
lecek cihet oıı ,ı,crlerinin top•alc. altında kalmam:ısulır. 1-ı 

llôn 
Trabzo• ic:ra mcmurlu~unden: 
Açılı: artırma ilo parııya çevri· 

!ecele rıyriaacu~ulüa ae ol· 
autu: 

Gayri •nkullia bulu du~ u 
mevki mabaUeai aolı:afı aumaraaı : 

Ta\cdir olunaa kıymet: 

Saray atık m11hallesi hü· 
kumet cadde$İ. 

Ye.,inı vecephesi t11ri· 
kıam yesari Gül hatun dük· 
kanı ve arkası sahibi senet 
hane arsa sile mahdut bir bab 
dükan 

Yirmi arıın ı"*iayis 316 
dtJimi Mayis 336 tarih 86 
93 numro 74 c 'lt 61 
sayfada muh~mmen kiyme

ti tamami 500 lira dosya 
numrası 939 - 362 

Artırmanın yıpılaolğı yer, rün, 
ıaat: 

Trabzon icra dairesi odasında 

8 3 HO Cuma fÜDÜ aaat 14 de 

1 - lıbu rayri meak11llarııa 
artırma oartaam~leri 7-2-9!0 

Jaribindea itibaren 939-362 ııumara 

lie 'l'rab:ıod icra 
daıreaioio muayye• aumarada 
herlı:cııi• göre bilmesi içia 
11çılı:tır. lliDda yazılı olanlardan 
fazla malüaıat almak i teyealer. 
iıbu oartumeye ve 989 - 362 
dosya Dumara aile memuri· 
yetimize mürHaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iıtiralt için 
yukarıda yazılı kıymıetlerio yüzde 
yedi buçuğu aiabetiode pey veya 
milli bir baalı:anıa temİlıat rnelt. 
tu\;>u tevtlı edecektir. (124) 

3 - İpotek aabibi alacaklı· 
!arla di2'er aı.;lı:adarlarııa ve ırti· 

fak baltltı aahipleriııiıa gayri men. 
kul üzerindelti haklarını huıuıila 

faiz vo masrafa dair olH iddiala· 
rııaa iıbu iliD tarihinden itibaren 

yirmi fÜ• içiade evrakı müabite· 
lerile birlikte memuriyatimiı.e bil· 
diraıeleri icap eder • 

Alı:ai halde hakları tapa ai· 
cilile sabit olıaadı~ç• aatıı bede· 
lrain paylıttmuınduı hariç ltalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 

maya iştıralı: edenler. Artırma 
ıartaameııai okumuş ve lüzumlu 
malümatı almış ve buDları lama. 
men kabul etmit ıd ve itıbar 
olunurlar • 

5 - Tayin edilen samaada 
gayri mookul üç defa ba~rıldık· 
tın sonra tahmin edıleo ltıymctin 

yOzde viiı:do yetmiı bışiai bul· 
dutu takdirde en çok artırana ihale 
edilir. Şayet tahmin edilen kay. 

etin yizdcı Jetmiş b ıioi bulma.&• 

,, ·~ fOlt •rbHQUl •obhQdl) 

İlan 
Traı-Eoo Tapu Sıcil muhafıılıtındaD: 

Yomra 111 Sıacı Mcıaher 
köyünde \Şarkan pcıairoi otlu 
Yusuf garbea turupluk fİ oai 
ti alan dua ve ca •oea Armut. 
!uya ridea yel ) ıle mılıdut ve 
'4569 metre murabhııRı lııir lr.ıta 
çalılılc ve çayirlılt Kıra Huaaa 
Otlu aelı Aliden laııricaa ıatıa 
alma auretiyle Osmn Baş Otlu 
Abaeciio O~lu Mıutafa tarıfıad, 11 
baktı karar aura&iyle t11çılı iıte. 

nllmekte elup tabacı üaeacel of. 
mıdıtıaElan aureti tuarrufu ı.ak;. 

kında mı~allinda tahkılut ya~>ıla. 

caktır. Tasarruf iddıaauıda hulu. 
nolar varu vuaikt uurrafiyela. 
riyla birlikte mubıtfu:lıfııım:a ve 
lteıif rünü olan Şabat 940 ayının 
yirmibcıiııcı Pazar günü uat 1 ~ 
de yerinde tahkılı:at yapccak me· 
mura murııcaat etmoloı:ri ılin tlnur· 

Zayi Tezkere 
Valcfılcehir «slculilc şıı

/Juinden aldığı -108-302 
tarihli aslr.erı terhis teılc.ere· 
mi aayi ettim. Yenisini ala
cağından eslciıinin hükmü 
olmadıimı ilan eylerim. 
Vak/ik.ehir lôsalta 
Kô'günden Yamaus Oğulla· 
rından 

Yasuf Oğla Mustafa Uqı•n 

baltı kclmak üzere ıır- tıraıı OD 

beı gün daha temdit ve onbeşinci 
rünii takip edeD 22 Mart 940 

Cu•ı lfÜGÜ aaat OD aörtte .sa. 
tıı iateyeaia alacağıDa rüchHi 

olan dı~er alec:aldıların o rayri 
menkul ıle temin edilemiı alacak. 
Jarı mecmauodao fazlaya çılı:malt 

şartile en çok artlraoa ilr.iDci ar. 

imaa ıuretile ihale edilece2i böy
ltco bir bedel elde edilemezse 
autışın düıccegi. 

6 - Gayri menkul ltendısiue 
ihale olunan lı:imae derhal veya 
verileıa ıaüblet içindo parayı ver
meue ihale kararı feabolucaralı: 

keadiaiadenevval ea yükıelı: tek
lif le b•lwaaıa ki mu arz.etmiş ol· 
d•,tu bedelle almrta ruı, ol•azaa 
veya bulunmana hemen oıabeı 
ıriio müddette artırmaya çıkarıl...,p 
eıı çok artırana ihale edilir. ve İır.i 

ihale araaı•daltı fark ve reçea 
.ıunler içinde yüzde beıdea beup 
ohıaac:alt f aız ve di~er zararlar 
ayrıca hükme hacet ialmakııı n 
aemuriyetimizce alıcıdaa tabıil 
olunur madde (1~3) 
Gayri wenkulun yRkarada iÖaterl· 
lea 8-3-940 tarihiade rrabzoa 

iora memurlu2u odaaıada iıbu 

ilia ve röıterilen artarma ıartaamıi 

dıireıiıclo 11tılatata ilia olu rı 


