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ce şiddetli iiç zelzele oldu • 
\ 

Vazife ve vicdan 
mefhumları 
karşısında 
• • • 
ış venmı 

Vazife ve vicdan mef
bamlan, inun dtmağında 
IQIİf 61çWerde nekadar yer 
buluna, nekadar ehemmiyet 
ve ciddiyet iktisap etmiş 
olaraa ıf verim nın o nisbette 
Çoialaca;ına füphe yoktur. 
Vazife aıkı tam bir sevda 
lauinde inaD ruhuna bü
ttba bir aufuzla aokularak 
oıawa uyandıracağı fUUJ' lu 
laerecaa eHl'İll m&vdlidi olur. 

ltiıı ehemmiyet ve cid· 
di1etiae tam bir vukufla 
laralaa iman rabuadaki he
Jecu, vazifeyi baf&l'an kuv

ttir. Bu kuvvetia i tqini 
Jllıda yakmayan, yakamı-

1-.. iuaıılar, vazife batında 
bir lıeykd tekliaden baıka .............. _._._ 
...._ vuife mefbumwıun 
P.ltıaa kısaca temu ediyoruz. 

VıcclaD mefbumuna ıe
bce; bu da manevi meau
lif_. ve iDlani hayaıyet 
..,nuııa feklinde kıuca ıfa 
de ve iDla edil.:bilir. Kabul 
edilen bir~ ileri 16tilrlil· 
me dereceai ~ade ıuuriu 
Wr muhakeme Y.._,.ak tat
mbıkir bir netice ~mıımı 
dar 1 lçidle yqadıpmq c~ 
illiyetin f.Uwe tevdi ve 
tahmil eylediti vuifeye a.. 
111 bir bia, dtJiu ve aaaa1 
lair iman kuvfttile aanJmak 
lbımdu 1. lnaaD, •azafe ve 
Yicdu mefhumları aruuada 

' lllemlekete bakkile hizmet 
•eren bir muv•ıene Y-..ta
ltiıirte bu liladn mlte'ecc:eh 
'laaaliyetiııd- ancak kea
.._ kurtarabilir. 

Şahsi tefC~ clavuma te
lllayll rde11 bır r&Ja vicdan 
"efbamwııll ikinci PJlnda 
~bul ecl,..· Üöyle bir l'1lh 
\iz.et ı'ftiYalnn•n yüktek 
'lan mflle•t zevk.ini tadmak 
lllflaJIDcA.n elbetteki mah

d . Şu halde bu zıbni
tle vazıfelt re el koyan 

. .... ..-rın meııılekete karşı 
bağları hıç bir J.a11ıao 
IDahıyette deruni bır 

ıta olarak kabul edilc:aıez. 
Vazife ea bllyllk •e•ai

llatillde ,eıea aynı z. · 
~ ..Ut bir haysiyet 
--.,auucl•. Oam cevherli 

• _... • .. ı.: ve ada ... ~ ·~ 
meaai ile tebaraı ettiri · 

• lbclalar, ih tiralar, 
Jet içtimai ylbelmder 

bimaye bu mlntehallZ 
ma aeticeJ•idir, 

Cemet Rıza Çınar 

yoktur. köylerde, mülhakatta birçok ev 
ankaz altında yedi kişi yaralanmış bir çocuk ölmüştür. 

zayi ati • 
ınsan 

Milli Şef İsmet İnönü Geceki zelzele tafsilatı Milli Şefin 
seyohatı ve, 
bir müjde Sivasa hareket ettiler 

Halkın coşkun tezahürleri 
!inkara 26 ( /i. il ) - eam edertlc Sit1oso laarolcet 

Cınııba Ş ırlcı tJilti ~,tl•Ti1t• ıglewtiıtir. Millf Şef lr.ag· 
f ttrnelcte olan r•isi Curnlta,. 
/,met J,,ö,.ü lcagıe,;11, fJtır• eriJı la•alclc•fa ~snasıntla bu 
rnıı hül}ülc. törenle lcarşılare. ratl•lci wtiısseıelf!ri ve /ab
mış öile üseri qollarına de- rılcaları ıeımiıtir. 

Vahmizin sıhhati 
Bır lı•f tndan beri safra 

lcıseıindın h:ı/i/ ıarettı 
muıta1ip bala11an muhtırefft 
Vali mı• Osrnan Sabri Atlcı
lın sılah:ıtinin igileımd.tı 
oldu;anıı ml!mnıılligııle ha
b11 alJılc. Doktorlar tlalı• 
as hır samanda •/igıt /ca 
sa11ması ip11 valirniH llım 
hir istirahat t11g•İfJI ..,,,,;,_ 
lertiir. Ba neıinasel>etl• ga
pdmalc iıtcnen sigaretl" .. 
tJa" etlilmiıtlr. Uf tlört 
6Un• lcaJ,,, makttntla,,11a 
6clıhılci•ıi ıifllfd o/a11net.a"•· 

d.,. Alıılater•m V "'',,.;" acil 
ıif aLa, diie,,s. 

Ruhi Ural 
Bir ha/tatlan lliıi ai•ıılildM 
muıt .. rıp b•lanan Ca•'-ri 
gd ff.,ı/ı. ptırtui Vıtaı•I 
ıtlarc laegdı reiıi 8!ı!J R•lai 
Ural tcdtıoi '''n dun Jsta• 
ôuLtı htırılı.et etmiı v• Vıul 
gd w meıicu Kaı• 1'6u• 
hıgdi tıH'811 fll ttUUtlıldflTI 

fa10/ından a,.,ı..,,..,ıar. 

P .. rti reisuniae ıı/allu dil.. 
rıs· Rahi Ural111 -""'•• 
lcad.ır Pattı """''"' wid 
iden dıferli oe ıevineli IMf· 
l•rimııtlın Vıldget itla,. lı•· 
gıti nealu11ip ... ., &, AU 

Raaa ıııl '""'• etlıc•ili'· 

inhisarlar binası 
Pclc hırap bir h ıiı ı~

l•ll lnhııarlar Buımatiıirıgd 
llı11ısının •on ••lstl• tlota
gısiie tlı 6cıaı dıearltırında 
~~ıı.ıctıldar laaıale 6eltlliini 

loWelcı f"•"'''· ncıaarı tl·lt.
lcatı c~lbetmııtılc. Gunda• • 
ıunı tela ılceLı b1' vaııget 
atan mea•ür bınanın ahire11 
bır /en laeg 'ctı ta1a/111-
dlln muag•neamin gapıldı;ı
nı "' /en rapo,a11an Vıtd
gıt Malcamın• .,.,""''" ıi•
'' oltllıjıınıı h2b., •UIJc. 

Tayin 
Eı Jı.ıc ortaolcal matlar 

"'••eıni /\ ıdlm ErJud. &t. 
U. oıtaok•l nuidtirtıilU. 
loglıa ıtlılt11iıt '· Nsdint Er
k•ı 'a geni •••ıfaıAtu • 
boı•rıltır dıiıris 

Bir tebşir 
Milli Şefimizle Erzuruma 

giden/11r 11r•smda bulunan 
Mal•tya mebusu kıymetli 
muharrir Nasuhi Baydaı·m 
seyahat intıbalanm anlatan 
''Erzurum yolunda. isimli 
yazı/11r1ndan birinde şöyle 

bir paragraf gördük ve bü 
yük memnuniyet duıduk. 
Ba sevinçli parçayı oktJrla· 
nmıza da sunuy .,ruz: 

"Tebpr .ıeyim; demir 
yolu Trallzonu da yakmda 
dahı1- ba!]llyacakt1t. • 

Halkevinde 
Halkevınde on beş gün· 

de bir yapdacak olan aile 
topl11nt1/arım• ilki Cumar 
tal eltı•mı 1apı/mışt1t. 

D•ntlilerın PJlu gelmemiş 
olt1NS111a r.,,,,tlll toplantı 

,,.,.. lllr INu içinde saat 

lJ • .,.. etmiştir. 
H Dr. H11y-
ntttı11 AtMel la• bir kaç 
s6zle ,.,,..,,,, a'mııtır. 

Bundan «1nıa Hal/terinin 
c•z taltlmı dans havaları 

ça/mıı. taklitler yapılmıs. 
nükteler söylenmiş. tombil 

/11 ~lmiı ve ııirler inşt1t 

edilmlı. Bualann arasında 
1111Nllrlet9 çay iltr•m edil· 
mı111r. 

Oelet:elı top/Mtıy• daha 
ço/t dllNt// İJIİIM et/«91/ 
ni Qmit edlyorw. 

Pazartesi 111ı,.,,,, h•I· 
kevi sinemasınd• H.Jt Ş11/n 
Bayburtlu Burh•rıl ile Kel
lcit// /Jham1 saz ıal•ralt 
kendi şiirlerinden teganni 
etmışlerdır. 

Garp cepheslnd 
çarpıtmalar 
A•a.. lf ( A. A.)

Ga1p "pa1.a 6ı1aı _,,,. .. ,.,,,,,,..ı.,u. ilai~ ••· 
, ...... mü ........ 

'""'· D..U,.,_ .._,._ lil 

1-. " "' D.,.,.., .. vti
,,.,.. ,,,...--'-'• ~·1pa1ei 

Bu gece saat ikide. üçte 
ve beşte şiddetli üç zelzele 
olmuştur Birinci sarsmtı 

o t u z saniye devam 
etmiş. uykuda olan halle 
yataklarmdan fulamış bir· 
çoklat1 bahçelere koşuşmuş-
/ard1r. Saat iki buçuk ve 
dörtte iki hafif zelzele daha 
olmuştur. Sabaha kadar 
şıddetini muhaf a~a eden 
rüzgar. saniyede on metre 
mesafe katetmekte idi. 
_Şelıi rd 

Aldığımız rncılıi'11cıtta ıörc ı•· 
hır içindelci haıaret ıpıgcedir. 

Fırıff, Otel, ••lırtlı11 tel· 

le.iz 011 baca gılcıl11ııı. 6ası 
mahallatt• "i ıolerin, 6ah~
'•rın, bölme iç vı dıı tiı••r
ları gılcılmış, lcor11ılc ctımi 

inin c.lemi •• ıer•/11i gılcıl
"' ıtır. •azı cvle,in. binala
rın te111ellt'i ı~ıı. ~·-
111itler lcırılm ı. lctU.• tlıear-
l"rında11 4.5 metre gıkıLmıı. 
tehlılcıii evlerin hallcı tala
ii11• ıtlilflliştir. inhistırla' 
bı1111ıı11ın •ir lcısmı çatlamıı, 
telalılceli •11•ıgett• tl111•üı· 
tür. beiıdıgcc• bıı bın•ni11 
tahli111ıne teııbbüı 0Lıı11-
11111ıtır. ıılairtlı insanca. •ı· 
gat:tı sagiat oln1an111tıır. 

Köylerde 

Villyetimizin merkez. 
Yomra. kazalar köyler.nde 
binaca ha sarat 
e p e y c e yekün teşkil 
etmektedlf. Henüz hakilci 
mıkt11r ve vaziyet öğrenile
memişse de aldığımı~ res 
mi ve hususi malumata 
göre: Suva Zangat1ye. Div 

Finlerin 

takipleri 
A11ie,a 26 ( A. A. ) -

F"ılandıgalılar çelcilen Raı 
lııtale"ıu takiôctmeldıdir. 

LGtlof" ıölanün ıimalind• 

Pruj ıanlciıntle laarbı hatta 

Ras to11r11lda,,na nalcletmiı
l'1tllr. ııJs luıtlar Rus taggtı-

resl ia 1i11tltir Fi11landıga 

pluiai bon16artlıı111an et111iı
tir Fııal•atlıgalıltı' on togga. 
,. ,,.,.,,.;;,ıa,. 601116artlı-

• . -""- ILMLır galıaıs sıvil. 

,,, '"'"" tıallttlMl •""'· 

Flnlandiyada 
lar 

Adar• l6 ( A. A. J 
Flnl•llllı,.a lS •et:•• 
ıojd Aüid111 gımılctıJJ,. 
h2rp f••liı•U '- se6ıptaa 

ranoz. Kisarna. Mesariya, 
Karllk kdylerinde elli altmış 
kadar ev, dam. dıvarkısmen 
yıkılmış. kısmen dıvarlan 
çatlamış ve msancada Div 
ranozda bir kadtn ve bir 
erkek ezilmiş. Kisarnada 
bir kadm yaralanmış. Ka
va/ada bir kadm ankaz al
tmda kalmıştır 

Sürmenede. Of ta insan. 
hayvan zayıatı olmadığı 

öqrenilmiş ve binaca hasa· 
rat haberi almmamıştır. 

Yomrada .Kohali köyün
de ti, Kava/ada iki. Masunei 
ballda 1 olmak üzre 7 ev 
yıkılnuş. diğer köylerden 
haber almamışt/f. 

Vakfı kebirde Beşikdü· 
zünde bir ev yıkılarak an
kaz altmda 4 çocuk kalmıJ. 
üçü lcurtarılmıı. biri ölmüş· 
tür. B.,Jcata IM$•ral nen.ız 
ö4renilnıemiştir. Tonyıda 
jandarma kt1rakolunun iç 
dıv.Jrlan çatlamışt1t. 

flkçaabatta inhisar/atın 

büyüle. yeni. modern tütün 
deposunun mühimce suret
te hasar gördüğü işitılmis
tir. Tirebolud11 da mühim· 
ce hasarat ve bir ölü. üç 
yaralı olduğu haber alm· 
mıştlr. 

Telgraf h~t/11n Oire6un
daa ileri. ve Erzurumtlan 
garbe doğru kesilmiştir. 

Radyonun verdi4i habere 
gö;e sarsmtı bütün flna · 
dolu da olmustur. 

Zelzele merkezinin Mus 
olduğu haberi teeyyüt et
mektedir. 

Yeni inhisarlar 
binası 

Sevgili ve kudretli Cüm 
hurreisimiz Milli Şef'im ·z 
ismet lnönü kendi eseri 
olan demiryolu üzennde 
Erzuruma kadar bir seyahaf 
yaptılar. Milli Şefimiz geç· 
tikleri yerlerde h11Jk111 coş· 
kun sevgi tezahürleriyle 
karşı/andılar. 

Bizim lnönü'ne olan 
bağh/Jğımız herhangi mille· 
tin herhangi Şefine karşı 
olan bağ/J/Jktan çok başka-
dtr. fltatürk ve lnönü sev
gisi Türk mi/Jelinin kcmns 
ka11şmışttr. 

Sevgili Şef'imize şehri
mizin tazimlerini sunmak 
ve Trabzona da şeref ver· 
melerini rica maksadlle 
giden hey'et Kop yol ver
mediği için Bayburtta kal
mak zorunda kalmışlardı. 

-Son gelen ·'Ulus.. ta 
g(Jrüp gazetemize de aldı-

ğımız bir müjde ile Trab
zonun yak nda dahile bağ· 
lanacağmı öğreniyoruz. 

Böylece Bingöl yayla 
lan, deniz rüzg8rlannt daha 
iyi alacak. Ve biz çam ko 
kusunu daha ferah kokll· 
yabileceğiz 

Kel baş/J Kop J Bü,.ündü· 
ğün beyaz gurura daha faz
la tahammül etmiyeceğiz / 
Sen mi bizi Şef'imize ka · 
vusturmadm ? 11/acağm ol
sun 1 Bız seni delp geçme· 
sini de biliriz I . . 

Trabzonun ssri ımamn
da öten vapur düd iqiı le 
yayladan ge/ecf:k !o o notlf 
sesinin sellim/aşması artık 

çok uzamwacak ! Ve J u se· 
/aınlaşma tarihin bagnna 
yeni Türk medeniyetinin 
en övünülecek eserlennden 
birini daha nakşedecektir. 

Radyomuz: 
lisrm en güzel icatlarm-

Geçea haftaki baı maka· dan biri olan radyoyu biz 
lemizde adı ıeçen uıunao- de fayda/anworuz: Tekni· 
kaktaki hususi idareye ait ğin en ileri cihaz/arife Baş· 
kilise arauı için vaktile mez· sehrimizin kıyısmda bir is· 
kQr idare ile inhisarlar ida· tasyon kurduk. Eleman kur
reai aruiııda yedi bin lira duk. sesimizi hem yt!rdun 
llzerinden fiat mutabekati dört bucrğına. hem yurt 

dışm1n her bucağma duyu· 
huıl olmut is.: d ~, arıanın ruyoruz. Bu. şüphesiz illi· 
darbiı dolayisile daha ge- har edilecek bir iştir. Belki 
nif bir sahaya lüzum görül- içinde olduğumuz için pek 
miif ve ıeçea gün valimiz iyi anlamworuz Günde üç 
Osman Sabri Adalla iahiıar· defa yurdun sevinçlerini ve 
lar bqmiidürü tarafmduı kederlerim paylaşıyoruz. 
.ki polis mektebinin bulun- Dünya haberlerini a/Jyoruz. 

Bu. herhalde seçme name 
datu ıeait saha rezilcrek /er ve sesler dinliyoruz,· 
tetkik eclil•it ve her haus- faydalı fikirler edintvoruz. 
ca .-afik görlUmiiıtür. Bu. hP.ı halde aı Ş"'V değıld r 

L. e· Fakat. radıtt"),.,..U un h v 
ıse ınası lwsurwz oldudunu d ddio 

ıv • _,, 6i11asının mu" le \ edemEyiz. Hangi Sf'Y h ç 
~ 1 h; i. 1 ~lrsiksit ve birdPf'btrP mev 
~ ' ea 1 1 

( ıftmı gelir? Müessese • 
"'~ ,,1c11mı· ' Hakkı Tun 



DOGDUKÇA 

Kış baba 
Bir kaç ıündenberi ya

kuı tepeleri ağartan ve ağ-
lataıı kıi, birdenbire şehrin 
sinesini tlJ&.ttü. 

~ıf baba, faniliğini uııut
mwf, hiddet ve şiddetini ar· 
tırarak bir delikanlı edasi · 
le ılSriiııdü. 

Sopk elinde tuttuğu 
beyaz fırçasında, ak sakalı-
ıua tellerini görünce duydu· 
;u. derin elemin cinoetiJe 
ıaçıaı, bqıoı yoldu. Bütün 
ıiılere, ğüıelliklero kıyar
cuıaa tabiat tablosunu ev
veli aiıli bir renge, sonra 
tla yalaız beyaza boyamak 
istedi. 

Buau içia fırçuını ge· 
liıi güzel aa(a, sola ıürdü. 
Yaratacağı tablonun zemi
ai ilk utarı nrurkcn mu-
•affakiyetindea emin görü· 
aiyerdu. 

(Gia döniiıaü) nün pir'e 
yardımı bereket, az devam 
etti. 

Tabiat, mahrukattan sı
kıab çeken Trabzon halkına 
auyarak oaa ihtarda bulun· 
«11: hazret çok erken gel
tlia, ren dön .. 

Bir fÜll aoma litif bir 
fiiaq, ib.tiyarın gözlerini 
yqarth. Tutunamıyacağını 
uhyarak huta adımlarla 
Jkztepeye doğru çekildi. 
Orada ralaat durdu mu? lJç 
«ört ıeccdir kc.kin ıoğuk
lar, ••1111 tepcdea inme bed • 
.luaıı, lwaçh ve ki11li ıolu
aa•ı old•. 

Zavallı kıt baba, unut
ma ki, ömrün kısa, ezeli de
iil•in .. 

Yavrulara hediye geti
rea N.ıel baba' dan ibret al; 
ıftklar ve yeşil çam dalları 
arasında soğukluğunu, ihti· 
yarlığını unuttur. 

Dikkat! Kı, hırçın geldi, 
hıtuaamadı. Fakat yine ge
lecek. 

Tekrar ediyorum; laazır· 

ö e n !; t i t ü 1 e ~ i 
nere erde açı ıak .... 

Maarif Vekaleti :ce oçıl· 
muma le.arar verilen lcö" 
enstitüleri hmzırlanan kanun 
,rojeJİne göre 12 g ~rde lcrı

rıılacalctır. Bu 12 gerdelcl 
enstitülere Je11am edebilecek 

olan talı61ni11 •il4getl•ri tl~ 
it.er enstitü için mıntako iti· 
barig/e teshil etlilmiştir. Kars
ta Cılavu~Ja' da açılac11/c 

köy enstitdıin.e Kars, .Erzıı. 

rum, Çoru~ ue A · rı oi/4. 
yeil'finden, Kayseri 'de Pa . 
zaörendı açılacak enstitüge 
Kayseri, Yosgat, Nigde, Kır-

c:a'= ens 1itüye S rlnn, Ma
raş ve Antep v/Juq< tleaintlen; 
Tnıbzor. :Ja. Btıi kdiJ ~ünd~ açı
lacak er stitti~·e Tr ıhzon, Or· 
du Girı run tJe Riu 'fJilÔ.1Jt>t· 

lerlnder. A1tal9a'da Şf!lıir 
içintlı t ! M:ığlc.ı fJİ filgellerın· 
den, Vı: nda acılacalc. ensti· 
tzg• de Van Mus. Bitlis, Si· 
irt Ha ·iiri vilayetlerinden 
ttılebe ~ lınocalctır. 

Vekı ilet ba ders yılında 
banlardıın Kag!:t:ri. Malatgo, 
A,.ifige ve Kızı.'c hr;mnmda 
lcö.t/ ens 'itüleri açılabrlecek 
.şekilde hazırlıklar yapmış· 
tır. Bu dört enstitüg~ 2000 
talebe alınacaktır. 

[ lJluıtan ] 

şıhir 'Ve Sivas t1ilayetlerin

den, Mal•tg•da Aaçadajın 
da ar.ılacolc enıtitüge Malat-
ya, Tan~eli, Eltlziz, Diqarba- Partide 
kır, Martl.in ve Urfa 'Dilagd- o·ı k s·· F ı· tt 

( 
ı e urosu aa ıye e 

lerintien. Anlcarada Kızılca- C h t IJ lk tı' 1• 

1 
um urıg;ı -ıcı par s 

hamamda açılacak olan ens .1# t 'd h ,. J • 
vı a.ge ı are t..!'e mae ı$ 

titüge !inlcera, Çanlclrı fle 6ö/ümürıün yapdmı~ ve bu 
Boluıla1t, Kocatlide Arifige ncegdanda dilek 'Ve şikayet 
istasgonunda açılac1/c olan oiirosu /aaliytte b şla '~" ır. 
enıtituge Kocaeli, Barsa, Bi· l ba &iro vi/4qct irlare h }tt' 

lecilc. fJe lsıcnbul oilagetle- ezc:sınd , e[!~rli 11e Kültür- ! 
rinden, lspa.rta'da Gö11e11 lc.ö- li ıençlerinıizdeıı dolc.tor 1 
günde açılactalc tnıtitüge T11rıut Turıay 'Ot: dis tabibi 
lspa1ta, Ko"!J" oe BarJur Cemil Halüsü. tarafından 
viltigetlerintlen, Samsunda itlere edilmılc.tedir. büro bir 
Hamcmagoğıntia açılacak haftadan beri f aaliget11 bs~ 
tnstitüge .)amıu1'. Amasge l•mıı oe /aer ıü.n müraca
fJe Tolc.at oiltigetlerinden. atta bulanan oatandoşların 
Adana da. Haranigede açıla- Jilelcleri Jinl•ntnf!ktedfr. 

J. l ind, 

GörOşler I>uyuşlar: Kahvede 

'konu ma ar K:~~i;ç~:~~~,. ;, ,. ı •• asbiha 
Mrıstatil mumer masanın Baımubarrir hir taraftam tahrir yol verilir, bt. b 

t I .J t l d- t -d . -b- ft - 1 · b" 'er, ya ut HIUI e ra ıntıa op nnon or ar- mu üril o ur taa11 aD: şoy • r~o11 ır <> 

Y h d 1 d b. 'Corum HD 
l:ada~ı dinliyord. m. - A u, nere eıiD. re otur, e emeyecelı:, ıır baı . ' 

H bemea yazıaatı bacla! Diyo ... ıa veya bir kaaava ark~p rahat 
· - ani. gene ne oldu • .. .1 J 

payJadılar, hem de ••aaaıa bıt•· yata ku~ bııkıtı ba aua~ 0 up 
h• ld/ arı i ıuet kaldı ,a. •• otqırttuJar, Hayatın hep aur h r, zırıı~•· 
libn .. ı ·r p"l•/am r, bir his Diter tahrir arkadaılarıa ya· pillooıp ıoiec:lc .. S ıu baıal 
lwm/tr, {1fat f i tl'e Kat'i· zılarıaı nrıaişll'!r, eUeriade fU:•· fİl)urtda, bazaa ıebir ltuliba

g~nJ ~' K •!im ferle rJ"min teler biri bir tarda, 6bilrl öbllr· göıeDler: l>ızim Atap yt .. )or • 
billcih " :~ alt t ro~ı yoL.. tarafa 9elı.il•iı o uyorlar .. Arada 1 ı::ır ar ve ıhtimal: lıi tal\ ı11da .. 

11 ~ Jalıtalaciıldara eaterHaa aeY&U• ~ a er er.. t ılmeaierkı dert, 11kıalı 

neden 
-( 

hak u 

gün v~ 
şinin İc ri , 

dar maş. tairbirJeriH isab ~lliyorlır, talnir ıa41 ve ti ır9 bioi aıırıca A l•P• b il 
11 ? mlldiirii benüır; yaıuııaı bitirmeai:j, 1 Ör•" ye• eje oqlamı~tır, 
1e ne Çıt· mn1a ilserioe abHmıı iyJe yaır:ı bir ıcy ıöyleyeyi• 
ani ft!Ç"IR yor ki .. E.ıime kalemi aldı111 ki· ı ıi '! D ı• .ıa am , senin adamoJa· 
mü/etti- gıdı öııüa:e çektim, b•iladım aii· n~ r • ıhtıyar olınadHıo, hilıi 

şünmcge. Kııfamın içındc kaleme ,.ö · ııu ı ı Ytl ı yctıoe "•pılmaktıa 
toplantı 

·ır !Çer bır çok mevzular varsa da ot • w .... ı.ı ı oııuo .. Scıuo oeae ge· 
of maşta ' 'l., ış ' ı o toplantı· yazayım, kime çatayım, neden bah· ı . ek. ,,..:~ .ııp, zevk t.tmak ıçıa 
d~k.i ko • şn,ültJf',. ıedeyım, belediyeyi ele aluaa iıio olı.ı~ ~"'.:ı1ı11u, urho~tana v11r 

Feyzi Gürdal $Öze tadıDı luçıraoatı;.4, ırilnila bani şa katlaaan c;.u oyaaauı )•aptıltları ç•· 
karııarok: piyaaHıoda alıp baıım ibtikira dır atlıadı: al"'• yapaata ıitmek. 

- Ç"'lışacoğım, falıı2• do~r11 yol alaa ahvalinden babaet Su!ıo~ fıacaıu kırar, kıyar• 
ca:ksın, çczlt~acak . çalısac 'iız .seaı bir türlü.. 1c~imai, iittisadi, kıvıra atıtaa fObeUere, lı..ıvral• 

l aivasi mevzutara doltuosam bir ... v • t ı .,. f Ah o•• · ça ışacaksınzz, çalı•acakl"'r.. .,, ,... ıoıca ara, -.ar ı: -~••d• ' "' dürlıi.. Hutoum, ea iy111 bıç bır ı.. ._ __ 
Talıi'r Pe$rev söze lcr.ın.:tı: ya~•. ourot uayamııara ar r ... b" 

" k.imııe e, hiç bir ıeye dokunma· seoı ıorcohır oAoouııı: At.P 1•0 .. 

- Hoppaltı a a a •.. tlesf!- dan keadi k.endiml• baabilaai ya· t.. f - ·yor der-
a&.ıam yıs~ayl.}t1 itayı suru . B 

ne. ftne ıalcı~ çiğnegoru~I. par, keadime çatar, keacıimi lea· ier .• u 'Y' zc:v1; aıdıa.. .)o••• u 
§ § ıcıt eder, keadımle dertlcıir içimı uaar aıuıyilaa zısvıtıor• yaı•Y~I• 

A b l dôlter yaıaau da yaımıı olurua. du .. ı:ccuuıı tMnmuı etı11esdı111. =>. e.• 
rc.ı acı arı11 mahut işi ... • 

ne o/dil ? J!altat IODra aklıma feldi, IU g,u UtOedayıİ bliO· zeyKlll IÇll 

kendimle baabıbalıD elaiemo ae ıtatı JeOnıu:;l.ıtca.,. 
- ne olacak lci .. bakraç fa1daaı olıoaıt'ı> ldıüaad~ ederıca eıv•P ve. 

lDr demir telle ara6:ıları" Fayda11 atmana ır:arırada ol-
bir tarafına ıüs dige ilme/c. ıaazya.. Diyerelt baabibale b•fl•· 
lenmiş. dı• .. 

- Ey Alap, çolt taliai& bir 
- Y~tlştirip toplıgamı· adam11a veuelam •. Dü1Q11 ·ir k•· 

go,.lar mi? 
re 16 yıldır pi1aaıo bileli alıyor· 

Eltılc.tirilcten istif 11JtJ etli- auo, ka9 paralık ıkramıye aldın. 

reyım: 

- Evet, aeu:eaılerj11• lııak 
voraıyo. dofUİıD.. f all•t• dütlia 
aır ıtere, ıııa.ıaı eılo 1 .dıa t•Dırd, 
oaıu türıa •• yapıur ?... liuıi 
aö.ıyeteu, baoıı ıu ıacclerı•, h••ıı 
.l.OV.ıı: Eatdıra.oa .. Yıtrhıı:&ııırı• '"'·· 

lerelc otom,,tilc hir ş•lc.lin. ila liıç deiılmi? Ve biti da çılıtacalr. 
dası ılüşünülm,,ktegmiş ?!. llmidıie almak.ta 4'eva111 eder du - ->~aı& nr -

Halkevi çalışmaları 
§ § H · ı ı Cevdet ALAP · ruraua.. •Dl.!....!!.Jl'_ir_••-•~,_m_u_t_a_lı:_•..:...----------------

- Olc.llma hayatımızda, 
hay•rlı işlerdttki çalış'1ta tar· 

' ıur. da bir durgunluk var 

Milli Şefin seyohatı ve, bir müjde---
gib ? 

- tsaıtaıata bir de - mıştır. gayrı kaoııı l~dll llis· 

Şu kağıt 011unn11dan 
baş 1:(1/dırm ,jrı bir türlü 
imi.. an balunmıyor, bulana
mıgacak mı bilm~mlci. 

s~uqah 

zimdır: onu mükemmele sıyat ... ) /t1ısaJ olmak üzere 
doğru götürmek /Jızım va yazdığım /Ju sözıer yaşıyan · 
zıfemızdır. Oördügumuz nok adae sd<le ve guzeı karşı· 
sanlan samı mi otart:Jk söy ııkldri buıunaDuecel< sö~ıerdlll 
1eme11 vt: dılt:kierımızı rddyo flı ap ve F drs 1Caıdeıer1 e 
ıdaresına JJJJt:Jumeııyız. yapumış c:e111J1erıe. h~ıkın 

Radyomuzda dırııc:dıgı- uııındc:n ve: fd.ZI dıltndt:n 
mu dJd.tuıKa parçc1ıaıın /)lf dtllmış 1eeı11neıele hdıkı 

Jcı~m11.ın ou11assa guı tı;:ı(;rı hıcap ecmc:k ıyı olmuyor. 

Fiatlar kiloda bir ÇOK ft::11ct; haJKI lrKiff. "" tinddoıu ajan~mın yd 
Ç u il 1 a ıe11<1c:ı ugc: sr:v1Cccır:cc:k it: kıl- radyo uıarc:m1Zın tu husus· 

Get•• aayıda (cctirfü~cek ye· kuruş arttı at:. ,~,u~ık.wn ıunJaıcJakı /arı gö~ <inüade 1Utmt:1sıll1 

lıklı olalı•. 

•ililder) 9aılildı fıkramın 6 IDCI t e s i r I du-~unuıurse d I r 
Son günler zarfmda un .. ' ~. ;z .• 

1alı1U'• •te1'ui ı kelimesinden Hallc•vı' f•msı'l '-ola t• t11msil kolu g~ç-nlı!rde dt /Ju hdl u 1""rınd .. aurıııct ı• " 
.. .. " .. f. ' · · d h ..... .. ' '"" 12J·r kooseı ve bı"r kıyın••. ••ara (ilatiyari) kelimesi çıkma· [A J l ıalli1TI uzerın e asil olan u "' . il'• pinesinı tl'msi f!tmi• ım"aıı~·ı'aır u·-&.rrı c:o,...ndt 

aı,tır. t5 ci aatırında da (ana) çen hafta /Tırtıllar J kome· " "' yüksek/ık dolayisıle ekmek· " ... " · "' r ..... 
kelimeai (o .. ) olaTBk di:ı:ilmiıtir. o ıördüğümü: resimbu P1

fJPS I . liJdflıdKıcJır. raKal, Dt:(IJWJJK, f'dZaı ôKŞilınt rcı<Jyoli1 
D Ç dinu::ıkalını temsil etmiıti. ten bir sah.n~ui oöçf,,nuktedir. er cemıyetinm Beledıye va 8 '· it'" 

:i%eltir öıür dileriz. . ., kı olan müracadt üzerme ktJlt:11ac:11ıK. cevc:J<kul ve: dyan .:>eı111nil '-"enap dt:ıf 

H k d U k k b k f . t D .. k ınerllane cı ... :kı a<o:JJl"'d" se"'- soı..uıı i<uı1sc:11m uını~di· 

d• 1 t • ey ıye un u encümen ,, " ,, ... ,, 

a ıse er arşısm a zunso o o ır ~:::::;;n::,n~;~~k bi;d~~~:~ :~: ~~~~/l~~~~:;:ıı~·::~,~: 1 ~:;~~~.,:~;,;.,~'~:;,:~şiJ/f(I~ 
lfzlığar.karşı çokluk harekete geçti mi? Hükümler kamyon battı fr.1zıasıle 12 .5ktJru;c.. ve ı'<m · liKan ~uıdt ~"ı p ois<J .1"11:ı. ct.:ıı~s;m~""· ddyıfl 

şöyl• oluyor : lfrhk. ezilip gaip olacakt1r. Sathi hükümler. Su yolları h?./riuatınd~n cı ekmeğin d~ kr::za bir ku- gönuı egu:mınt:~ a~ıa I O/ıt:)'· d.:ı g~O/ u ~"'n~tM lawaııi11j 
Tarihe bakıyorum : snnra muoaklcaten k(Jp m:ı,, ruş fazldsıJe 11 . .5 Kuıuşd sa- :it: ne ,;ııpıı,r? ıum: fdl(<JI. JJıı·Kaç ~r:aet1id 
· 1 1- Vı· lranlı D6r6; adı ile. tavrı halindeki azametile mi- h«rıdekl~rden, Ş'/a eczanesi tı masına "ara venlrmştir. Çıkın;.111 f11/4h etmesm o" 1.)-un..ıc: oır Kı~ı.nızın 

sal olan DarfJ 11nadolu'yu boydan boya aşup karşıya. ! ötıüne rastlıq1Jn birine trıh Narh kararı ekrnekciler mr::y11a11e<Jen / ydıJdyiJ mu~ıJci tansıJı/ld 
lf vrupa)'il. KtJradenizin şimal kıyılarına geçiyor. Karşı- ta yüklü bir kam.lJon batmıı. cemıyetıne ayni gun teoliğ dır de rdd/O ıle söyle· gangını na"mıorum • 
sında bir avuçluk, azlık bir kitle var. lskitler. Klp. da· tehlike ve lıaur olrnamıstı,. t:.dılmış ır. nen djı;ı11s 1JdiJt:tl.::ruuiı:p::1e l\ıyırıc:w ~·anaiKat k::; 
yanrk/J. vuruşkan bir Türk grubu. Dara. Dara ı.zametli Kam.von, qülcri bos ıltıl. lid~diye Fakirlere konı1r: "~111u~ıer ku114111yo· muudll oe~· <Jitı "'s" 'es· 
ordularile yürüyor hasmı yakalaY1p ezecek. Günler ve mak sare:ile bııttığı gerden fıod k "'a buğu Jagıttı ru.ı. ı~ıurueur ~dınaııtdıeld raııg.:ı paı·~·cı mı cıeg~rll IJ, 

0 ayl~r geçiyor ve hasm dan bir işaret •lmıyoı. Dara'da çı."carılmış.tır. H.m l '}et . ı /uıd.ılc Jubri. not euıg11n ~u Kt:ıwıc•t:ıı ce1ıdılı1Jı~ <...:c::m~ı i</Je~~~n 
sevınç. Vorrıra Halkevi lc.atörleı n ı.ı 'n fak rlere d<ı· ['d0/0ıllıJ.~""n <1,nl~ınt:K IS· J ~ dııaJoıu JuıKt.JS dk 

işaret bir sandıktır. içinden fare, kurbağa .• ole çı· ğıtılma z e f.ca!ı lı:it ettılc- ıc::nu:yız. L''' '"' lcırır:~ını cJıflJe ' · 
kıyar. Tefsir şöyle : Kurbağa gibi r;uların dibıne dalsa· Binası ieri fut<! . : . l /.:. :ırı s.ı.. 'IVlaKcımat, ameliyat. ope- ')Q r~r.ıh. tJdn. ı;;m/fl/ ıyıce 
nız. f areltH gibi deliklere sak/ansanız bu oklarla sizi yi· Yomradu CJapzlmakta o/an dıyec4 c , ı rı !l • \1. folc.irl ere rt:J~jon kdrşwgı dc:gil - mü· ı ı. ı, ') ,,, .,..,aıgun ~~aat~:~:. 
lfe tepeleyeceğiz. Hallcevi binas•nı11 üst ltaı tevzi ca ı ı :l. ·. F ırilc ıtÖ"· lcdkıp. merkc:Zı U1nı.ıınııJen ' ıı:ı. ~' : .e vuıJ~rt "ı .) 

Dara ordusunun Mün hezimen ricalini küçük azlı- inşaatı için ye.-.i bir luşi/ lerimi.i , : n " ıf hareket. all/Jan. aevctır ıut::sd ve mu- , a ;·, h; • 1...;'c:,11aı J<cŞ'd~ 
ğrn. büyük mllnalı işaretleri doğruya çıkardı· .11opılcıcr/tt. r . /erinaeı , tı r . S. r 'z aiıtınına. memurın. tcı.ıt::dıı- 'L. ·J.ı..J • .; .ı pc:.k noşumad'' ı. 

Tarihin eli belalı l\eyhusrevi de bir avuç Hazer ____________ ..;..... ___ - -~ jjLJ
11

, uıJ ut:raJt:r pt:i11m 
Türklerinin ( Tumrıs) Ine boynunu vermişti. ç • f t ı ı k ? J.Jiıy4J" ı..ır ~t::vk. vı;: ıttıniJfil. 

Ya bizim otuz binle ikiyüz binı yendiğimiz 1"1elaz- ~ 1 e ç a m ~ K fi e o a c a . cJ1111r::<.Jıgırn /)Jf şey dahi 
girt? Pilevne, Çanakkllfe, Sakarya/arımız ve likdeni~e Sotuksudak.i çifteçamltk ge· \ ü .t çamlıkta açılan. ğeniş boılrk· diyenin eline geçti, ııçtl ama, vıır: day.ın Semına 13erk· 
~kın/arımız?... cen sene bıl11diye:~ satı~ alın· Lar "'mide.n ağaçlandmlatalc, bu- oazigctie en ufak bir degişilciik :;oy'uu J(unuşmttsı .. /Ju /(O' 

ffz/Jğa. çokluğa göre d~ğil; kiplik ve dayanrk/Jiık mışı. beltcfgtnin lm çamldcları 1 rada, lıiçolmcua, ltrılkın istiraha- olmadı, çamlıklar dürı negdise bu n~şma<Jil d11ımu111 en tatil 
t k-/t ·· ·· h -k.. · r..J / gıirı de odur, ternen~i edelim ki yara an u ure, soya, sova gore u um verıniz. Ve ~a · '<eııtdi eline ge<)rmtkfen mnbndı , tını temin için hir gazirıo yaptı· oari. bugün ns ise garın da 0 mu~·ık.l.)lfll Qınh;dık. 

gılarm hiddetlenip kabarmalarına, kabarıp taşmalauna :•a ~di:. lıer s~ydm. e,, el çarnlı~m tılac.:ık flesaire v~ıaire · · · · · olmamı, g2rıf şöylece bir •le a/1• • Aıym~til sdnatkarınıl 
bakmaymız. Küçük. granit kayalarda parçalarını seyı e· ı ı:azıgetı tesbıt ı·J_ı ~ek, ç~ınltı,. , Bu çamlık/arın beledige eline narıılc, gapılacak işl•r gopılsın sık sık awlcm~k Zt:VKlll 
diniz • ICO Unaca/c, h•r.turlu talırıhatuı ıeçınesirıd,ki lılzarn oe jJ.gda/a. /,itsin/ elde t:lfllelll ne ktJdar af/ı 

B
.. . . , . .. d.. "b. . k b. k t l k ı l•s'f lı r1ndne t"Çilıcelc, çam 'ıfa ~öyle tı 1'.cma" ıı:arnan tl ;aruı ettirmiı Yapılaca/c tıl~' a2rı11 ve maı . ., 
ır iammı m sozıı ur: ır sme ır ar a 1 iluı ın. ~ Mr ç~kld;yen ottiltct!k, öt"J n tik. Jltl aam .ın, git ı:uınan bu 11s· raflı ille,. dılil, l>Gııt falr.<d /ıJ.. ederiz .• 

~''' ç•lr/ı. • Halit AQeno"•r, r ıeflnR ''' ; '" 6iltı ,, , ti,. a ıı eı u, ,,/ı•ço111ı11c '"'•· ""'" '''''''' •• , HaKKı Tuncot 



,-------------- - ----------~- l!'.::E ...-----,,._ - - :&<.;. ~ 

CY lrtfi) lhl lUI ır ü y ~it t ~ 
----- .. a~---...----.-.-a----·------- -

ı 
\ 

'------------El!-·-- ·- ... ---a---.---a---E'l!!·- --~---~~ -.....--

K ~ t~oıı v~ K<e1n1©Jijır V~töşitörrliifil~ 
Liflerinden ip, sicim, kırnap, halat, iplik ve 

bez yapılan bu iki lcıymetli nebattan geçen haf
at konuşmuştuk. Faydaları azimsanmayacak ka
dar mühim o1an bu neb~tların her ikisi de mem-
leketimi tişebılir. Zaten emsali de vardır. 

Mem mizin bazı taraflarında kendir zi. 
raati elan a yapılmaktadır. Fakat onu ve ke
ten ziraatini yapmayan ve dolayısile bilmeyen 
yerlerimiz de yok değildir. Maksadımız onlara 
dair şurada kııa malfimat vermektir. 

Ketenin tarlada boyu yarım metreden bir 
buçuk metreye kadar uzar. Kendirin boyu ise 
1.5 metreden yukarıdır. Fakat dünyada öyle 
kendir çeşitleri vardır kı boyları 3 metreden baş
layarak 7 metreye kadar çıkar. 

Fazla hasılat almak noktasından boy mese
elsi miihim olabilir. Fakat daha mühımi aboan 
liflerin iyi veya kaba olmasıdır. Mamafıh bunla
nn her ikisinin de kullanılacağı yer vardır. 

Liflerin iyi veya kötü olmalarına gerçe çe
ıidin, tohumun. iklimın tesiri mevcuttur. Fakat 
bu arada ziraat usullerinin ve hatta l1Heri çıkar
ma şekilleri"in dahi muhim rol oynadığı muhak-

kaktır. 

Umumiyetle ketenin lifleri kendirinkindeo 

daha naziktir. 
Memleketimizin iklimi müsaittir. kurak, sıcak 

ve fazlaca ağır· kıHi olmamak şartı le toprakiarı
mız keten ve kendir ziraatine müuasıptır, yeter 
k.i derince olsunlar ve iyi hazırlanmış bu1unsun1ar. 

Bu nebatların her sene aynı yere ek.dmeıeri 
caiz değildir. buna rağmen daruk yuzünden ayni 
yerde ekmek zarureti varsa toprağın berhaJde 
mükemmelen gübrelenmesı, kuvvetb olması !a
zimdir. 

Bundan başka, toprağın ıslaklığı da muhiaı· 
cedir. Fakat faı!a rutubc:t ıyi degıldar Çüakü bu 
gibi yerlerJe hf matısuiü çok olur ama kaba ve 
dayamksız ol1Jr. l{utubet kararında olma11dır. 

Liflerin ince veya kaba o1ma1aıına sadece 
toprağın değil, tohumun ve -ekihş tarzının d~ te
siri vardır. M~sela seyrek ekıJen kendırJerin lifleri 
kaba ve sık ekılenlerin bıJak.ıs ine~ olur. bun
dan dolayıdr· ki dokumalar ıçın ıplik yapılacak 
kendirler sık ekilirler. Kaba halat yapmak ve.> a 
tohum elde etmek için de seyrek ekıhrter. seyrek 
ekilen nebatlar fazla ve ınakbut tohum verirter. 
Biuaenaleyh tarlaya atılc.cak tohum mıktarı mak
•da göre değişir. her ıkı nebat ıçia dekar ba
ıına aşaA-ı yukarı 12 kııo tohumluk hesap edıl
melidir. 

Ketenin ekim zamanı Martla Nisan, kendi
rinki fı.tayısdır. keteni kışdan evvel de ekenler 
vardır. 

Ekilen tohumlar biterbitmez yani tarladd 
..,.. ... , yeşillenme başlar başJamaz boylanan fıda.nJar 

arasında yabani otlar da görünmeye başlar. fi
danların boğulmanıası içio bunlara müsaade edil

emesi lazimdır. Bu otlar eHe yolunmalıdır. ke
için lüzumlu olan ot alma işleri kendir için 
k seyrek ekildiii zaman bir ıhtiyaç olabilir. 

er iki oebatıo hasad mevsimi temmuz son-

farı ve Ağustos iptidalarıdır. İyi lif almak için 
sökmeğe erken başlamak gerektir. Tohumluk için 
ayrılanları ise bilakis geciktirmek ıazımdır Ancak 
fazla geciktirilirse lif mah sulü ienalaşır. Bu 
ciheti de gözden kaçırmamak icap eder. Hasadın 
bir defa da yapılması liflerin fena ve karışık ol
masına sebebiyet verdiğı için muteber değildir. 

Kendir nebatmın erkeği ve dişisi ayrı ayrı
dır. Erkek kendir çiçeği salkım gibi olandır. Er
keğin çiçeği f ıdanın tepesindP., dişininki ise yap
rakların koltuklarındadır. Bu itibar:la bunları 
tanımak kolaydır. 

Kendirin en makbul lifi erkeğinden almandı 
Binaenaleyh ilkin bunlar hasad edilir. 3 - 4 haf
ta sonra da dişi kendirlere sıra gelir. 

Her iki nebatın da hasadı . elle tutup toprak
tan köklerile beraber çekip çıkarmak suretiledir. 
Kendirlerin bazı yerlerde orakla biçildigi de 
olur. 

Koparılan keten kendir sapları kurumak için 
tarlaya serilir. Ondan sonra yapılacak iş saplar
dan tohumların ve liflerin çıkarılmasıdır, ki on .. 
ları da geçen hafta ayrı ayrı söylemiştik. 

Kazım BULUTA Y 

Köylerde görülen bazı 
mühim hastalıklar ve 

korunma.çareleri . 
Kel zayıf, kuvvetsiz düşüren . . kansız bırakan, sancı

lar içinde kıvrandıran bu üzücü berbat mahlOk_-
Nasıl olsa köylerini7.de kel vardır. Kendi 

Yoksa bile ismi boldur. Zira kel sanki sevimli lar çeşit .. çeşittir. B•Jnların bizim köylülerce de 
meşhur olanları şunlardır. 

bir şeymiş gibi bir çok köylülerimize lakap ol. 
muştur. Kel Ahmet, kel Huseyin, kel Memiş gibi. Kırk kulaç şerit, apdestbozan, solucan, iplik 

kurdu. · 
Bu tabir o kadar yumuşamış kötülüğünü 

ve manasızlığını o kadar kaybetmiştirki kel Ah- Kırk kulaç şerit : 
met kendisine kel diye hitap edilmesine kızmaz Bunlar beyaz, yassı, boğum boğum şerit 
bite . şeklindeki kurtlardır. Köylünün kendi dilile fev-

Halbu1 kellik ay.p bir şeydir. Çünkü pis· kalade güzel bir mana ile isimlendirdiği gibi 
likten ilerı gelir . Pislik ise yüreği ve kanı temiz çok uzarlar. Kırk kulaç tabiri pek Y.erinde ve. 
Türk köylüsüne hiç yakışmaz. Akoryon denen riimi.şti!. Uzadıkça bir kısmı kopar. Bü~~k ap
ve mantar cinsinden olan bir Döcü vardırki kel- destımızle dış~r:oıı çıkar. Kopan yerden ıtıbaren 
!iği bu yapar . 1 şerit tekrar büyür. İlaç içerek başiyle beraber 

Bulaşıcı bır hastalıktır· Saçlar kıllar kabuk- ·dışarı atılmadıkça kurtuluş yoktur· Kopar ko-
, · K 1 . par dökülür. Yeniden uzar. 

lar bu hastalığın bulaşmasına sebep otur. e !ık . 
k k 1 K ı h t 1 1 · ıı ti' 1 Şerıdler bağırsaklarda gıdalarımızın ortak-

pe o ayca geçmez. c as a ığı e ı e ı o an d y d·;ı.· · ki · )!.. b l 
b k 

çısı ır. e ı~ım1z yeme erın ço!Çunu un ar yer. 
bir insanla sıkı fıkı ah aplık, arkadaşlık etme - ı O · · 'dl. · l b. t·· ı·· d 

f 
er. nun ıçm şerı ı. ınsan ar ır ur u oyamaz 

le onun eşyalarını, şapkasını, ı~çasını tarağını lar Sık sık acıkırlar. Acıktıkça yerler. Bol yeme-
kuUanmakJa ve berbe~ ~akımlarıle bulaşır. r OK· lerine rağmen zayıflarlar. Sebebi yediği gıda. 
sa dığer hastalıklar gıbı buda çabucak geçsey- lardan kendisinin istifade etmemesidir. 
di hıç birımızın başında saç ka1ıııazdı. Bu şeridler karnımızda tahammül edilmez 

K~~ olma~anı? birinci çaresi her işin başı ağrılar, kulunçlar yapıp bağırsaklarımızı da 
olan tıtız temızhktır. harap ederler. Onun için derhal çaresine bak-

Kelieri erken bellemeli ve onların tedavi malıdır . 
olmalarını temin etmeli ve azamı temizliğe rıa-

yet dtıııedıkçe .sağlamlarla temasını önlemelidir. 
Kel olanların saçlarının dıbinde sarı renkli 

kabuklar meydana gelir. liir müddet sonra bu
ralarda saçlar dökülür ve bir daha çıkmaz olur. 

Saçların dibınde kabuklanma gördümü ne 
olur ne olmaz dıye hekime görünüvermebdir. 

Bağ.rsak kur ,ları 
Bunları bızım köylerimizde bilmeyen acap 

varmıdır? Zıra yalancı çıkmaktan hiç korkma-
yarak diyebilirimki köylülerimizin yarısından 
fazJasıoın bağırsaklarında bu kurtlar buluomak
tadır. 

Hele doğu Anadoluda ve Karadeniz kıyı
larında pek fazladır. 

Bağırıaklarda yaı•yan ve vücudumuzun za
rarına gıdalaruıııza ortak çıkarak beıleaen biıi 

Nasıl bulaşırlar? . 
Bunlar çiy veya iyi pişmemiş e vasıtasıyla 

insanlara bulaştrlar . 
Sığır eti, balık eti, ve çiy domuz etile. 
Yumurtaları bizim bağırsaklarımıza geçer, 

yerleşir ve· orada büyür. 
Domuz eti kullanmadığı. balığın da sahiller 

müstesna yüzünü görmediği için bizim köylüle
rimizde görülen çiy veya iyi pişmemiş sığır eti
le geçen çeşididir . 

Pastırma. sucuk, çiy köfta yemekle bilhassa 
bulaŞır. Korur.mak gayet kolaydı.r . 

Çiy et, ve şüpheli pastırma ve sucuk ye
memek kafidir Su1arla da ge.;tiği vakidir. 

Rukneltin Fethı Otc11vtu!} 
( Köyiimun flokic ra t1.itobınd.1n ) ... ,, 

-=- Devlm •de,c« ~ 



Fransızca ders Gayrimenkul Satışı . 
Muhamme• kıy••ti lı'ransız:ca mualllmllğioden Ali Haydar, Gerek arz cdf'Dl 

rla Hlerlade n gerek k ndl d rsanesiode Fraosızca dera ' rmık· 
tedir. 1',ıanaızoı öğrenmek 1 tiyenler Erzurum oteli sabl'lloe mO· 

~-----·---· Nev'i __ Yea~pı N_. __ M_etrOke N_. _________ L ' ra 

Sır bıp mağa .. .ıının (96) hiuede 147 169 178, 5o .. 
ncut ıt•ılltllrlu. 8--8 

Açık Eksiltme ile T om irat 
Yili.yet daimi encamenindea: 

Mtrlce~ Dumlapunar ille oka/anan ( 1626) lir• (96) /ca. 
r•ı '•lc ta111iratı 15 gün mütlaetlı açılc ıbiltmıgı lc•111ı1l
ma,t•r. M••alclcat teminatı ·( 122) lira ( 02) lcar•ıt•r. 
5-1-940 tarihine çatan Cama ginii ıatıt 1 j tle Viligıt 
wıo.lca111ıntia toplanactılc olan claimi Encimı11tlı ilı•leıi 
gapılac•lctır. lc.e,;f fit: ıartn•meıini görmelc isteyenlerin lıır 
6Üt1 e11ıümen lı•lıminı vı talip olan/arın mavaklcat tımi-
11otlarile mıılcdr tün 11e ıaalttıı encümene "'uracaotları. 
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,, Çak• k<ılar 
., K zHcılar 
,. Saraf otlu 
,, Cami ar 1 j?ı 

Arıalya köyü Zozohı 
tlotukıu Han alta 

(9,5) bi11eıi 

bJ!az& ID Dil ıf bit f!IİDİn 
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Mağaza İcar Artırması 
Vilayet Daimi Encürreninden: 

Huasi 111ahasebe11in Tazlrı çe~mede hacı ilga ıokaiın· 
Jalci 2 No: la mağaı:anın ihale tarilıinılen iti/,o,,n 6ir sı 
ıttlilc lcirası olan (45) llaçulc.lira iıt;inden 15 gün müd
Jıtle arttırmağa çıkarılmııtır. 

Yukarda cina ve v af nııl 

pazarlık ıuretile mülkiyetleri al • cı tı 

raoutları ilAn olunur. 

rime kullar 7-12-939 tarihinden itibaren bi!' ay içinde bt!dellf'ri peıin ödenmek şaıtilc v 

r lip olanlar y· ıdo 7,5 temiaat akçalarile birlikte 8-1-9i0 akşamıaa kadar defterd1rlıta mü 
3-4-

M11fJtılc.lcet teminıdı 341 le raştur, 5-T-9~0 tarihine ,,..4 
t•n Cuma fi.nü ı at 15 de villi!Jd malcamrntlo. topla11acolc 
olen Ddimt t1tcüme11de ihalesi gapıl•cclct,,, iıtelclerin mıı· 
flttklc.at ltmi11atl"'ile ıneürrane murocaatları. 2-1 

Orman Emvali Satış İlôn;-
Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Terziler rumu 
riya etinden: 

]9 KanunııcfJvrl 19~9 Cuma gunu akşamr ~emdilc 

~sni 11rçim ol c:ı;ından ,., izomname mucibince altı aqlılc. 
:,ıtlotını ıoermevtnler rcq h klcı ol mıgacalclarınd.ın yalcar
dslci tarihe lr.oclar oidatlorını vuerelc kongreye i~tiralc 

Cinsi Kcratal Muhammara 
dmtdari ilan olunur. 3-3 

oohit f igatı - İ dakl 24 bl11ede 7 ~l•aeııola 
kuraı lan açılıt artırma lle utılmuıoa •• 

Karı,lılc Oclun 3309 05 Pıur iera meıaurlufundaaı aatışıo 10 1·940 tartamba eaan 
1 - Trabzon t1ilagetinin Maçka lco%osı Jolıilintle Ştı- Açık artıra• ile p11aya çevri· ıaat t4 de Jıpılıaaıına karar 

itin Kaga ormanında1t ( 3309) Kental miktltı,,ıncla odun hcalt olaa rayriaealtulüa .. ol· verilmiştır. 
•t•: ıalı ı• çılcarılrnıştır. 1 - 1ıbu r•rri mealtullaruı 

Gayri aaak.IGa baluadut u 
2 - S•tıı -1-1-1940 günü ıaat 14 de Trabıorı Orırttın artn.a ıartumolara ~1-12-939 

Ç Mı mevki maballeai aoltatı aumaraaı : t a r i h iadem itat1arcn 60 au· 
. &Jiirlliii daireıinde •rttırma ile gopıltıcolctır. Taltdir ol11aa11 kıy•ot: 

mara ile Paıar icra daırHİD 
3 - Belıcr Kentalinin m11hammt11 /ig•tı 5 lc•r•ı'•'· Arbraaaıa yıpıla••i1 yer, rOD. de beıkcıı• ıore bılıaeaı ıçıa 
-1 - ŞartntJme ve malcaoılenalfle projtleri Ormt111 Çı- 1aat: açıktır. lıuda yazıu otaadaıa 

wi1 gı Mütlürlajünden tılınır. Paurda eıaaftı11 Mem oaıu fada ma1tıaat al 11k ıııteyemıer. 
5 - Ua(Ja/clc."'t teminat 12 lira 4l lc•raştur. ŞtikrQfe bıı, para 197 llra 75 60 n u • a r • ılo m muıi· 
6 S d 2 ~ hmıt ile JUıde brf reıml tah yetimize murıuHac etmettdır. 

- atış arrıumi ir. - .,. ıll .. 8 falı , 9 icra •urafıarı 
y ~ - Artıı a.ya ıılıralt içia 

ver•fll• borçlu Hudllı kOyllD· yuktrıda ) • ·" ıuya.u:tıerhl yü.ıa• 
~•il Demirci otullarıadıa Ü•· yedi bu u u ı b.:t.ııo ve1 veyil 
maa ott11 l rlıla işba ~orcua· mi lı bir b r.fı ıD tell.l.uat meır. · 
dan dOhıJl hacıecilleD Hudlaa tuLuou le\' ı c<&tcek.tı • 

Ölçü Sahiplerinin Nazorıdikkatine 
Belediye Riyasetinden : 

Ö çiler 11is11mn•med1tin 17 Ei mfl.Jdtıiıt• töre Ellırlı 
d• Boskül, K1ıntar, Tartr, Lie. O çele, M tr~ ııhi yı/11 /c 
m•agınr•• t•bi ö1çdl11ri llular111.11 6iitiin Ö'çii '"laiplerlttil 
ftltf~Ç 31 - 1 _ 9f O tünü alcıtamına i<ador •gar mtmarlıı 
;ana müroeaot edert.lc her türlü öıçrilerin crnı, boy, çelc•t 
tre miktarını ıö)tt'rir bıgan11cmıeLerden olup lc.altand,/cları 
er• balundurdukları 6ıitü11 ölçülerin ıilikstz "• tonia /,it, 

sardtı mulcür htgannamelcr• m•ı elclupli lca/cnı/a J••ı~ 
1-1-940 'ününden ınıeç .f!-1-Y~O •kşa,,.,,.a lc•tl•t 
ogar memııru11a Miiraca•tla lceıgit ıttirmelcri •• mıir•c•· 
at lctijulı almel•rı lii•iimıi. oı 11.lmigıı11lar lıalc/c,ırtda k11n•nl 
telcibat gopılocaiı ılıemlfliydl~ ili" o 'arı•r. /-2 

oluaurlar. Zayi Tastikname 
5 - Tayia edile• aamaada 9 ·6 d 

rayri •eakuUar liç defa batrıldık· 925- ~ erı gılında Oj 
t&D aoara •• ço~ artaraD& ib•l• Kadahor nulıigcıi nıerlc.et, 
edilır. A11Hk artırma bedeli mu ıtlc. melctebitedtn oldıiura taı• 
baım•eıa luyaetıa ylzd• Jetmiş tilcnamell'li ıagi ettinı !/inisi· 
befU•İ bulaaa v•y• atıı ıa•cy•· ni alocoğınclan •ayi tuıtılc· 
nio ah.eaıc•n• ruçtıaın GlaD dıter /ı 1. - l 

namemin iiAmıı 0 naadıı"ın• 
alacaıtlılar buluaapta beciel buıa 
larıu o r•Jri meakui ile temia i/cf11 ıglırinı. 
eduiDit atac•kları mecmuuoaaD Kad..ıhor lc.ö!lunJcn 
fuıaya çıkauaa en çok aıtataDıD mu/ta ojuUaruıdan 
te..lıbı1dii bakı kalmak ünre ar· 330 doiunafrı 

y 
t 

Sıra, Öğretmen Kürsüsü, Yazı 
T ohtası Y aptır1lacak 

Lise Direktörlüğilnden: 
kOJD hududu içlode tapuau :J - l?J e atııl:i alacakla· 
6 12 89 tulb le 27 11umıraaıD· Jarla ditor ak u.ıııı!aııu ve ınl 

dı muu11et farkaa Irmak aıer fu hak.:ı ı ı.ıı: e ri:ıı g•yrı meD· 

tırıaa 011 beı ıüıı daba temdit vo 
oabeııııoı ri.iaü ayaı aı1alt• yapılacak miisli~j/q Ali Z 

artırma bedeıid• ntıı ıat•ycnlD ve;.-bu~;.;;; be11a;;- oab;. to Lise için goptırılmasına lüıüm törülen 150 adet 1350 
lire/ık 101 lira 24 kur•ş teminatı müvalckateli talebe 
ıırttıı 6 adet 120 liralık 9 teminatı muvalclcateli ö;ret
mın ltürıüsıi fJe 3 adet 60 liralık -10 lira 20 lcrıruşlulc 

ı~minatı mavalc.lcateli .1Jaıı tahtası 23. 12. 1939 tarilr}ndtn 
itihar•n 15 tün müddetle a~ık eksiltmeye lc.011maştar· ıart 
,..,,.e1., her tdn Maarif kaleminde göralebilir. btelclerin 
Ticaret oclosında kayıtlı olduklarına dair veıilca "e mu
••klc•t teminat makbuz veya mektuprariylı ihale tarihi 
ola" 6 1-1941 Cumartui grinii saat 11 de hiilcfırnd llina
ııntle Maarif müclürlüğü daİrısinde miit~ıeklcil lcomiıgo· 
,.. b•ıvıırmaları • 2 - 4 

E T • 
mız En 

ea beodtk fimalea .Ali •• Ha- kul uzcrın:ıti .ı ıu;larıu1 bu•uı.ııo 
llD tırlall ceo•beD Tuç oaıu fili& ve ıaa.ı •la c.uır o .ıD idd.ala· 
tarla11 Ue •abtıut k.alrJiada a • 
mil• maruf ve ttaıaaııu' ll O !lra 
ki7met takdir oluıııu blr kıtı& 
tarla ve 7iae tapuııua ayal tarib 
H 28 ou111ara1ıcıda kayılli 'fit 

ftrkan dere eırbeD 'fuç oğlu 
şimalen Sllit otlu cenu&en Ali 
ve HHaa ile mahdut ve tama
mına 85J 'ura lt(Jmet tıktlr olu· 
u katrtıa dilı ımfüı maruf 

bir Jutald ceuuın iki ıta tarla. 

rını ift>U ılcı t rı .. ı.ı u ıtıbarc• 

Jıraıı ıun ·~ ıud ı .. vr.t);ı mü.ıbıte 
huı e oırıı .. t ııı•ıa..a ıı) iaıı•o bı!· 
airmeteri il lt' 'do:• • 

Aıtıı 1 •u. b ı tııpu ai 
cilile ıaoit cı aı dı .c ~ tıı oode· 
l.roıa payia,,w ııııd:ıo o rıç Katırlar. 

4 - ÜOitcril ~n guı&d• artar· 
maya iştırak edeDler. Artarma 
ıartnaıueıuoı oıtuwuı ve Hizuwlu 
maliiuuılı almış v• buoiara lem•· 
aeo kaoul et'11İJ ad ye itıbar 

alaca2ıaa rüçııaaı elaa difcr ala· i•JD muddı:lıe artırmaya çılıtıırıl.-.p 
caldılarıo o ıayri aeak .. i ıle to· e çık artı "na ibal• •dılir. lııti 
aiD edlllDlf b&aoaldarı •tCIDIUlndaa j 1a!e a aıtıDdil 1 fark VO feçea 
t.ziaya çık.malt ıarcıle en çok gı.ıııl~ ı~ın•Je yüıde befdeo beaap 
artırana ılıalc eGUir. böyle bır 0 un 0 ıı: t z ve diğer tararlar 
t edel elde edılmuaa ibaıe yapı t k ı a ıcı Hiıuuı hace • lllakeaaın 
lamaz 11tııJ talttoi duıer • ııı 01 ır.yc. tı ıiıca atıcıdaa tah1ıl 

6 - Gayrı mcıuı.ııı k.eadısino 31 
b o•Lıaur ta!iC!l•S (:~ '/ ibale oluaaa ltimH Ger at veya ı 

d ''"=•yr·ı ·"eakul ar Y•lı:arıdı verilek müblet içıa o parayı ver· "-> .... 

muae ihale karan fosb nıuııarak ıöıterilea 2ı -ı-94o tarihinde 
lıtendiıiadoa evvel ca yülr.ıu t•k· Pazar icra meıourlutu od&11adı 
lıfto b-.huıan ltimıe arz etaııf ol iobu röaterilen ıart .. mc dair11iad• 
dutu bedelle almıtı ruı olmaz aatıl1.a tı iliJı oluJıllr. 


