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Ze z e Felaketi Karşısında Trabzo 
Vardım komites ·dün faaliyete geçt·: 

• 

Büt şeh·r ha kı coşkun bira ik 
i e te erruata d vam ediyor .• 

Komitenin kadın kollan bütün evleri dolaşarak en yüksek 
şefakat haleleri içinde külliyetli eşya toplamaktadırlar 

Zelzele felôk6tzed lerine yardım 
komitesi faaliyete geçti 

Halkımız, f elaketzedele.re yüksek bir 
hamiyet gösterm~ktedir 

Şarki Anadolud11 vukua 
gelen büyük ve Jcorkonç 
zel.ıele feliketindt1n çok fe 
ci ve muhtaç bir vaziyete 
maruz kalan vatandaşları 
mıza karşı Trabzon halkı 
da takdir ve şükrana layık 
yüksek bir alaka ve hassa-
siyet gösşermiş ve göster 
mektedir. 

Dün sabıh vilayet ma 
kamtnd!. v•limizin bir haf 
tadan beri safra kesesinden 
muztarip bulunması dola· 
yısile mektupçu Behçet Er
tamn riyasetmde şehrimi· 
zin ileri gelen tüccarları 

oplanmış ve it.elzele telaket· 
zede/erme yardım ıçın ko 
mıteler teşkil ttdıJmış ve he
men f aalıyete geçıimıştir. 

Dün üç saat zarfında 

toplanan paralar 7UOO lira 
kadar olmuştur. Bugun de 
f11aliyetme devam eden ko· 
mitelerın bu rakamı J .50UO 
/ıray• ,ıkaro.cagı kuvvetle 
tahmin edıımektedir. Xomı· 
leler bır kaç gün daha fda· 
/iyetleri devam edecek ve 
Trabzonun bu feJalCet kar
~ısında ıştırak hıssesı 2.5UOO 
/ırayı bulacaktır. 

Memurlarımız da ayrı 

ayrı yardımda buJuRacakiar· 
dır. Dun yıne ögıeden son 
r11 Haıkevınde başta Vdli 
mizin refıka/arı olmak üze· 
re şehrımız /Jaya11ııırmdan 

~00 ü mütecavız IJayan top. 
lanmış ve bu günden itı 
b•ren fadlıyete geçmek üze 
re 16 komıte seçmışlerdu. 

Bu komiteler bütün evler· 
den eşya ıopliydCdk ve pa-
radan zıyade oucun f aaiı 

devam etmektedir/er. 
KızJ/ay kurumuna komi 

lelerin çahşmalafl harıcin-

cle bir çok eşyalar getiril· 
mektedir. 

Battaniye. b11tt~niye 
yorgan vesaire getirenler de 
sayısızdır. 

Dün şehrimizde felaket· 
zedelere yardım için faali· 
yette bulunan komitelere 
bir kısım halk para uzata
rak ve göz yaşlan ıçinde 

·aıın, atınız. a/Jah aşkına 
bızden de alınız,, dıyen ve 
yardımda bulunanlar da sa 
yısızdır. Feıaketın peyder
pey lafsı/atı radyodan veri· 
Jınce butun haık derın bir 
elem ve yeıs ıçinde elden 
geıen yardımı yapmak ''in 
ç1rpınıyorlar va kızı/aydan 
başka ıaarehanemıze de gel· 
mişlerdır. Bız bu hamıyetli 
vatandaşidrı Kızilaya gön
derdık. Y.Jrgancıiar cemıye· 
tı de ayrıca felaketzedelere 
gönderılmek üzere hazırlık 
ydpmaktadular. 

Dan kooperatif fi• ila
racaıçılar Sıvas we Erzincan 
Jetal<et zed.t:ıerın• ıevzı edU.
mek azım~ .>amsun ıarıkil.• 
vupura 50 Çuual iç jınaık 
yu1<ıemııu:raır. l11r çoJc te 
1e1<k.ulter arailırında pata 
toptı11aruk /(ızılaga teııim 
l'tmı#erdır, bu saguız laa
mıyet harele.etlerini tesbite 
henuz ımJcan bııtu.mamııız
dır. ft:tırımızde h~yat ddeta 
durnıuı vı bu.tan f ııalıg•t 
/e.aic.et~edelere çok. 6cniş mılc 
!Jc.ıSlfj yardım yapınu.k. noJc
tu~ındu tek.asa/ etmııtır • 
Trul>zonun tısanıa ıf adesi 
lcuou oımıgun ou SJÜl<Selc ha
fflt§let. dll!JiU LU.TlRI daıt11u 

şulerur;fo. yud edecejiz. 

Memurlar ne 
verecek 

. Nankör Tabiat 

Bu gün vilayet makamın
da mck.tupcumuz Babçet Er-
tanın riyasebnde toplanan 
daire müdürleri bütün 
memurların zelzele felaket 
zedderine yardımda bulunma· 
!arına karar vermişlerdir. bu 

karara göre Yüz liraya kadar 
para alanlar yüzde 5, yüz 
liradan 2u0 liraya kadar pa-
ra alanlar yüz lirası için yüz
de 5 Te yüz liradan yukarı
sı için yüzde yedi buçuk, 200 
liradan yııkarı para alanlar 
200 lirası için yüzde yedi 
buçuk 200 liradan fazlası 
için de yüzde on alınacaktır. 
Bu karar bütün dairelere 
bankalara ve müesseselere 
tebliğ edılwiştir. 

Tabiat h,rçmııklanndan 
insanları en çok ürküten 
hadiseler arasında neticesi· 
nin dehşeti itibarile zelzele 
fe/aketmi en başta göste. 
reblliriz. 

Af etler ve felaketlere 
maruz kalmdığı anlardaki 
hüküm/erimizde alelekser 
isabet yoktur. 

En küçük bir tabiat to· 
katını, mevcudiyetimize vu· 
ru!muş er; ;;ğ:r bir darbe 
halinde ifade t:.fmekliğimiz. 
ruh perişan/Jğının mariz 
teza"ıürü olarak kabul edi-
lir. 

Normal zamanlarda ya
pılacak bir muhakeme ile 
zelzele felaketinin hiç bir 

Zelzele 
Ani bir felaketle sllrsıldı bütün vatani 
Ufuklar kapkaradır. gönüller kanlı yara .. 
Karlar soğuk kefenmiş ecelsiz yatanlara : 
Nasıl dayanır, nasıl. buna insandak; can ? 

Bmlerce vatandaşı aldı bir afet bizden: 
Analar kan ağladı. öksüz kaldı yavrular ... 
Ruzgarlar dinsin artık. akmasın coşkun sular; 
Şimdı kanlar akıyor yanan kalplerimizden ... 

Yaraşmazdı yürürken Türke kara bağlamak,· 
Ey toprak. bu yaptığın bizi bir imtihan mı ? 
Canlara yanıyoruz. başka şey tasadan mı ? 
lmtihansa veririz yüzümüz, alnlmız ak /. 

H. Tuncay 

Muhterem 
Trabzon Halkına 

afet ve felaketle ö/çülemi· 
yecek kadar müthiş olduğu 
muhakkaktır. 

Dağları deviren. deniz 
/eri aşan, akli/ara hayret 
verici işler yapan. yaratan 

· ademoğlunun . Tabiatı ken· 
dine ram eden azmi, zekası, 
kendi huzur ve rahtJtını bo · 
zan ve hayatını tehlikeye 
düşüren her hadiseyi müm· 
kün mertebe def etmeğe 
de cehdetmiştir . 

Tu /ana Karşı qemi. yıl
dırrma karşı siper. doluya 
karşı çat/yı bulan kuvvet 
ancak zelzele önünde aciz 
ve zebun kalmıştır. 

Umulmadık bir anda 
kuduran bir iştiha ile ağ· 
zını eçarak cani!. cansız 
bütün varlık/an lahzada 
yutmak isteyen nankör ta 
biat için ne yapılabilir ki, ? 

Kara parçalan taş ve 
toprak yıgmıarmın taşıp. 
yıkı/rp çöktüğü zamanlarda 
üstündeki kıymetlerle bır· 
tikte ctJnlarrn bir avuç top· 
raktan fazla bir kıymet ta 
şımadığı ne acı/. 

Yıllardır yurdumuz bu 
kadar feci bir hışma uğra 
mamıştı. Hele bizler. zelze 
/e'yi uzaktan bilen bizler. 
bunun dehşeti hakk111da ne 
kadar gafil ve bilgisizmiş;z. 

llsırlık hatıralara müra 
caat ediyoruz; 27 felaketinin 
benzerini bulamrvoruz. Ko 
ca lrabzonu temelinden 
sarsan. sal/ıyan yer altı es 
rarının hala dehşeti içinde 
yiz. Bundan daha beter 
felakete uğrayan kardeşle · 
rimiz için yüreklerimizin 
enqin sızisı. ıçimizi kavuran 
mukaddes yasımız. 

Can gittiği, veya tehli 
kede bulunduğu zaman 
malın ne kıymeti· olur ? 
Yalnız ağlomak kafi değil. 

etıeflm bu noktd üzerın 
de teksif edecek1eraır lrab
zonun yüksek auyguıu ba· --- ~~~~------· 

Konsoloslar beyani 

Zelzele dolayısile felakete uğrayan ve 
açıkta perişan bir vaziyette bulunan yurt
taşlarımıza yardım yapılması için yurdun her 
tarafında çalışılmakta olduğu gibi T rabzoo
da da bugünden itibaren, Muhterem Halkı
mızın her birerınin hamiyetine ayrı, ayrı 
müracaat edilerek Kızılay makbuzları mu
kabilinde iane toplanacağı cıhetıe bizden 
mesken, elbise, yemek, ilaç bekliyen fela
ketı.ede kardeşlerimize azami fedakarlık 
yapılmasını ve seve, seve yardıma koşul
masını, bu iş için bugün işe başlamış bulu
nan Komitemiz rica eder. 

vermek; yardım etmek ve 
yapecağımız yardımla le 
rahlık bulmak mevkiindeyiz 

anl•rı bt. f aaliyet1erııe zel 
zele felaketzedeıerine 40 
bın kıymetmde yardım 
,azıfesmi yapmı~ oldcak 
ıardır. ~·ımduıen bir ı;ok ev· 
erde uç giınden berı eşyo · 
"' hatlflilnmaktadır. 

flyak~ı/iu cemiyeti 
ün fe/L/~delere 9önde· 
ılmek üıere J!:il çıt t ayalC-
•IH tımin etmiı ve rıne 

ııhıdıki fııli/ıtleriae 

teessur ettıler 
E vvdıu gün lran ve 

İtalya konsutosları. dün de 
Franıu: konıo!osde İuiıliz 
Konsolos vekıb vıJayet ma-
kamına iiderek ıarııntı do
layiııle beyani teeaürde bu
luum114larcur. 

Alman konsolosu dahi 
tahrireu teeaürüaü _izhar et
mittir. 

Heyetimiz yeni ve eski elbise, çamaşır, 
kundura, çorap ve buna benzer her yararlı 
şeyi kabul edecektir. 

Fel&ketıedeler milli yardım Komitesi Reiıi 
lu.cüft ltill Mıaa••t Y •n•lıaıık 

Cömert Trabzonlular. 
felfJket müthiştir, yardim 
seferberliğinde yü;-ümüz ak 
çılcalım. Çul na 

M. Turhan Tan 
Kıymetli farihçi ve mu

harrir üstat M. Ta,Jıa" T ,,, ' 
ın ô'ldüiü 1d hüuiilc ,/>İr te 
essürle öjrendılc. u.ıadın 
kederli ailHıne en dcı in ta· 
1i11t1l1ri111iıl ıancrsı : 

Zelzele 
TopraklaT1mızm altı. bizi 

büyük ve milli felaketle 
yüzyüze getirdi: Erzincan 
dümdüz oldu .. Hiç bir ede· 
biyata bürünmiyen bu kısa 
cümle gözlerimiz önüne ne 
kalb paralayıcı facialar se
riyor ... Gecenin en tatlı uy
ku saatinde amansız bir 
düşman gıbi üzer/erine sal
dıran çatmm, duvarm taz
yikı ile uyananlar. in/iyen/er .. 
Hiç uyanamıyanlar .. Yürek
Jeri göJJslc:rinden fll/Jya· 
cakmış gibi çarparak klfç
mıya çababyanlar .. Kaçarken 
tlüşenler; kolunu. bacağmı, 
başını kaybedenler.. Yavru
sunu ararken ezilen ana .. 
Anasını çağmrken sesi kı
sılan yavru .. ıVıurada eremi
yen tazeler.. Uç günlük ge
lin.. dul kall'in biçareler .. 
Harabeve dönen evler .. Kar .. 
Kan pıhtılan.. ini/demeler. 

Erzincaa dümdüz olmuş .. 
Bizim burada ancak serpin· 
tisini duyduğumuz sarsıntı .. 
lsviçre rasatanesinin sis· 
moğraflarım kıran sarsıntı .. 

Gerçi neticeyi henüz 
bilmiyoruz,· fakat tahmin 
güç değil .. Duyduğumuz ı >· 
tırap ve elem tarif ve tas
vire sığmaz .. 

Vatanın bir bucaö•. bazı 
bucakllln felce uqradı. Türk 
milletinin hudutsuz şefkati. 
Cümhuriyet hükiimetinin 
merhamet ve kudreti bu ..... 
bölgeye en yakın zamanda 
hayat vermek için çtrpına · 

cakt1r .. Vekiller heme 1 işe 
e/koydular. Mebuslar top 
landılar hamiyetlerini dök· 
tüler. Vatandaşlar yer yer 
ellerinden gelenin en çoğu · 
nu eslfgemiyorlar .. Trabzon 
da en kısa zamanda vazi
fesini ytJtJacaktır. Hemşeri· 
/ere bu hurnsta en küçük 
telkine bile lüzum yoktUtt 
sanmz: Felôket gelip ..,at· 
mış. Ve gayret vatandaşla · 
ra düşüyor .. Var olup ta 
yok diyecek, boyun büke· 
cek tek fert bulunabileceği· 
ni düşi.Jnmt:k ikinci bir fe· 
llıket olur. • 

Dost kara günde belli 
olur. Ynln1z i.'1s11n oldU<ju 
muzu defli/ Türkolduğumu 
zu diJ gösterec ğ z ~ ·ili 
bütünlüaün ku vv tı ni qÖ'>· 
f(Or'"Pk mevkiindeyiz.. Er
Lirıcan tJfetinm ini/tisini 
_göklere aksett1rmeden din
dinnek vecibesi karşıs1nd 1 

yız; tarih ve çoğrafya şart· 
' f..tlr.ul lld dt ' 



Şevket Çulhanın hitabesi 
Arkedaşımız Ç11Jha'nın zelzele felaketi mü

nascb tile Halkevi hoparlöründe verdiği hitabe

yi neşrediyoruz. 
Sayın yurttaşlartm: 

Y•rtlumıızda 'Oakua ıe
len ulzele felcilc.eti dolayı
•il• 11çılcta le.ar • stünde ka · 
l•ıa, h.tırtıbtler arasında aç, 
çıplalc. fJC i/11~11• bir eazi
gette 6ulanan lc.ardeşlerimi•e 

!I•''"" hır t11rafından uza
""" şeflc•t we h miget eli
ni11 ııetılclı;ını, /,ir le.aç tün
tl.ür töderimiz gaşarar k, 
tinillerimiz 11:-lag rak da· 
y•ıoraz. 

TrtıbHrıun { cfoanmert} 
lilco6ile anılan lıallcından 

bu /tlilc.etzttle kardeşlerimiz 
için 6ıkle11ilen gardım se
•İguinin, asil ruhlar ndcı 
çırpınan t1ıssürle izah edi· 
le,ilecelc bir eh mmiyet •e 
lc.ıg111ıtte olacağına şüphemiz 

v•kt•r. 
B11ıünde1t itibaren ş~hi

rin içintle /Jütün memlelcet 
ltal/c.ınıra J1ve, sefJe iJtir•lc 
dtlii ıerdım komiteleri 
f ••liıet• ııçmiş •ul nmak
ttıtlır. 

Veta11 ııvırliiin. millet 
.,. 11tilligıt ıeverliğin en 

•iıilc örnc;lni verecek olan 
ia •ıı•i neticuinin fÖlıül
Lcri /1Taltlatıcı bir ıelc.ildı 
tecelli ıJıce;ini Jerin teeı

•irlcrimiıtlett Jugduğurnıu 
Jırin i.rtıropl•rdan anlıgo· 

r•z. 
Asli !t.emşıhrilerim : 

Y .rnı ba~ımızda ı~hirler 
lıanl "• hanürnan/gr çölctü, 
azız c11rılarımız le.dar fark
ıız tördüiimüı •anlar ıört
cli. Anelar, i•~11l1> r. ı•c•lc
lar açı/ete lcalJı. ~.,.,,.,,,. 

/ıepsi, hıpıi iislerJe1t •%•· 
tılacalc garJımı i /eliyorlar. 

Bu mıitltiş ta6loy• Jd
ıünmelc. insanı hegec•1t• 
halecana e 6üyülc bir ttı141· 
ya efJketme;~ getipor. 

Bizler f el tile.eti en z 6ir 
zar rla atlatmıı bulanago. 
ruz. g p:ıca;ımız gardımd 
Milli ve i ıa1tf mecburiyet 
ler halund11ğa ıibi cicdani 
bakımdan tl canımız, ma
lt mzzın. fiti.yel nec tını ver 

miı olac ;ız. 
hemşehrilerim : 
Gö6/erimisd ki yaıı gü. 

reklerim/%tleki acıgı tahfif 
etmelc istigorıalc g11pac•
;ı1ıuz yartlımJa ~ömertlik 
ıöstcrelim. Bıınıı .roten J•· 
p11c•iı• •e •• ,,,OTIH .. 

Teselli•i• gop•c•jımu 
yardımla lcaiil •lacolctır. 

Cif111nn1crt h11llc, 
Yarclınıt lc.•lların•. 11klı· 

nızdan geıir,,.etliiini• ••
rilmısinde 6lr f •grl• ••· 
maJığıruıı, san •Jletliilnis 
en lcüçülc ııgleri tia!ti fl•r
mektera çelcinmıginir. 

An11ıler, l1abaltır. lcGrtiı,
ı~r. 11 riniz. •ırinir .. 

Zelzele· 
/Jtıştar•fı 1 de -

ı~nmu bizi vazifeye davet 
ediyor: Ne verebilirsek .. 
Krzıfaya koşalım/ .. 

Zelzele şehidi kardeşle-
rimiz{.,, aziz hatualan k~r
.şısmda susa/rm. saygı go-; 
tere/im. Fakal bıraktık~arı 
karşısında harekete geçelrm; 
y•rdıma koşalım I · 

Hakkı Tuncay 

26-12-1939 
Salt gec si 

Birtlenbire bir sarsıntı .. Uy
k• •Crsemliji içinde ha,,.etten açı 

lım ıözlerle dinliyorum; ne oluyor 
Jigc .• /lki11 birşey anlıyamadım. 

S•rsıntı şidd~tini a tırarak 
J.eoam ~diyor.. Hemen intikal 
ettim. Allah, Allah dig<'rek ya· 
taıımJa dojrııldum. Evin her 
eri çatırdıgor. Oda ıçindeki 

!ııtüll effO sanki . ş.eytuni bir 
r•ha tutulmuş ııbı.. Y ~takta 
muhlanmı~a döndüm. Garrp ga· 
rip IHıkı.vorum. Ve eşya kar~~· 
lıkfo birbirine karışıyor gıbı: 
Kemodon üılündrlci kolonya şı 
ıesi düştü. TatJanın her an ~s 
tıime çölctctğini sanıycrum. fa 
kat hiç hc;.reket edemi) orum 

Sarsıntı ~ıczrtı .• Ve dışarda de 
rin silküt. yalnız, kapının ör.ün 
tleki elektrik 10-15 metre sağa 
ti dip gelerek bir yarııp bir 
sönüy•r. Biraz hafif leme oldu 

komşu : 
- Ep !/• 15-20 dakika 

devam etti ihtimtıl 1 
- Ne diyorsun ! . .. En çok 

bir dakika Jeı.ıam etmiştir. Yok· 
sa toprağa karıştı;ımı:ı: ıecıgJi .. 
digorum. 

- Ne bileyim, ba1t" ögle 
ıibi geldi .. 

Bu arada yoldan bir bekçi 
oe bir polis ıeçti. '"Yıkılan bir 
ytr, kazagtı uğrı,art insan u•r 
mı?,, diye soruyorlar •. 

Elektdk fe.,.erini yanıma 
alıp gol/andım. Uzunsolcal• ka· 
dar gideceğim .. Yollarda kimu-
ler yok. KcırşıJan iki karaltı 
belirdi. Yaklaştık. Biri bekçi. 

- Haberin uar mı ? diyor, 
olandan haberin uar mı ? bir 
ıey duymadın mı ? Yüzüne hak· 
tım : 

- Sm n• diyorsun I dedim •. 
Beni bu ıec• çatı altına 

girmemiş bir llaııhoş 111ftd1 a,./aııl•n. 
ıeçtim, Unnıokağa çıktım. Mat· 
boanın önünden ııçigorum, Bi. 
zim Bekir Sükutini11 ı*ıkları ga
rıık.. gürügoru m.. Gökte hafif 
oe sislı bi' kızıllık var •. Ahmet 
Hc.mdı Ta,.pınar'ın Erzrırum 
zelzelesi ne aı t bir gazısı oartiır. 
Gökteki agı, kauak ağaçlarına 
aıılm.sa benutir tı• ',solıun, da.t 
yüzüyle hizi lıiç bir ııgi" Jefiı 
medığ•ne inandırmaya, dünJI ama 
eski sülcii11ünü v•rmege çalııııor 
du ,, der. arasıra bulutlara 
giren bu tıceki ayı uzunsolcak· 
taıt ben bôJl• görmedim, Biltiki$ 
olandaJC ürkmüş ve biziilmüı 
gibi .. 

Konak camiinin önün• gel-

Zelzele felak tzedeleri ardım 
- Batlarafı •ir de - ı cımbtrci Ya ~up Kızılay 200 

Z•eill •lb•g Pirsıll• ~ lir•tl•n fazl kıym tte~ün 
•il• Haıiı Kı.r•l111• 500, 1 kasai. şapk ~ e ~air giyecek 
Hoılır•Hr 500 lira t1ermlı- •ııa v rmışlır. .. 
l•rtllr, Bıldr ojla F•ik •• Hırda atçı Yusuf Ozva 
Nılc•f RiJJfü 250, Ahmıl zıcı. manijn.turacı Dur!urı 
Erzur••l• 2SO lir• iomit • bir deri r, Ali Alemdar, Ce
J• 50 l ı r• •ııei makı•ı 1çin Lal ce Jb ahim pi i cçi ker· 
11•r• toplıı•• ı•/4rler ce- J~şler Kızz!aya e lişer lir• 
111l1cti11-! s.ı.laattin Qdık oarmişlerdir. 
•il• 250 lira /et> itege 50 Transit yol/ rı b 1dmü
lir11 Ja ıoförler c migetine, rü dün kızıl 100 lir• 
ımılcli Alhog Hamdi Par- vermt~tir, böql ce hirz t ti-
11/im 21JO, Os ıan Akçay derek Kız I dım el n 
125, Mt iı gaı. cı k rdeşler 
105, Boltao;lu !OfJ. A çay
l ,. 100 Ş hroılitığlu 100, 
Kogııncu Mt1.hmııt M eloğ 
lu 50. J mt1il Alba r k fJ 

şeriki T~mel Aras 50 Al-
lı l l İs, "mle ı bayralc .W, Ta ıs '1 Nem ioğ a 

ılO lira vermişi r r dım 
eşyalar g 

· Kımal Sahir tf9atrasu dün 

ım abu 
dı şiarın 

· cırı gar· 
erdikleri 
ıgımrztla 

r Ct!mi-alrşamlci hasilatı ot n kırk neşre.de 
&eş lirayı •e lc.ı .mi mühim- yetinin .ı t.ı ı> ıardımJa 
Harunlar tar Jı dan olmak bulanma üv• e I azırlandı
üsere tmhttfigrciler de a rı- jını fJe halen 6(10 lirtı lc.a
cıı bir sandık eıya verm:ş. dar bir para topladıkla
lerdir. G ô" n c ıi /iyas anın memnuniyetle ha6er 
t• 100 lire '()er iştir. aldı.'c. 

~--------------~ 

İngiliz bahriyesinin 
kafile sistemi 

lnıilterenin bütün dünya ilt yaptığı ticareti 2500 
ıi tl•iml ıurt'tte deni.rde bulunmak şartile /ngili% Bahrigı· 
11in mrıho.fasası altında 4000 vopu,.ile yapılmaktarlrr. 

Yukarrlolci resim bir kafileden muhrıf aza için yan 
yana giden bir kaf •t1pıır/11rı gösterir. 

Ms. Çorçil'in lngiliz Erkanı harb 
reisliğine yaptığı ziyaret 

0 Yotaıımdan kalktım, pttıcerege 
kadar eitti m. Komşular kapı orıü
n• çıft.mıılar. Ev salıibı kadrnrrı 
adını çağırıyorlar : •·Jn aıagı, İn 
aşağı .. Dışarı kaç .. ,, Ben ealiba, 
"korkmagın ! ,, deıiım. 

dim. Mınıırenin şerefe_sınfe •ir \ 
gedik açı/mıf, caddı ustunı taş-

lar düşmıiş .. Oradan döndüm. 

Pıjamanın üstüne elbisemi 
ıeydim. Dı~arı çıktık .. Komşular 
la koffasugoruz. Onlara anlatı· 
gor rım : 

- Ben J mirde 928 zelze. 

.lesiRİ ıördüm: bu kadar :sarsın 
'' Jııımamı,ıım. Bir tanesi : 

- Aman, aman •böylesi tö 
rdlmüı d•iildir,. Çok korktum, 

fok. I .. 
- EP'I uaan da sürdü, 

; '"'"' Kcndiıt i "r olan bir 

H T. 
- Arkusı gelecek sayıda -

Geçen 11yıdalti yazımda bazı 

kelime yanlıları olmuı yanlıt ve 
doğrularını •ı•tıda ııôıterıyorum . 

yazının 2 ci aayfadalti kııu11ıada 

harflerin nolttaları çıltmamıt; öıcur 
dilerim, 

Bağlılıkta• - bağlılıtıaeaa 
Radyoyıı - radyodaa 
•ı K1ı1rd11l11 keliaıleriadıa ikin· 

çiıi ''buldok,, olacak. 
"Bu btrba!dı,, ıöıJcıriadtl Di• 

riıı ,ı f ı 1 ••r 
, 

/nıiliı Bııhrige Na~ırı Franıada bulanan lnıilia 
lca11•ıtl11ini ıigaret etti. Yıılcartlaki reşim Fronı•J• ia
/urıart lnıiuı Jcavoıtlerin Erlcdr& Harb reiıi Gen11el LorJ 
'orl ilı IİH •rt ,,.,., öıt rigqr, 

• 

Hadiseler arasında 

Bir enerji kafilesi ....... 
E 

!inden il gelmigerı 
her phsiytl 'De irade 
qoksalunıın lclişe mo· 

zeretleri şıınlardır: Bütçe 
dar! Tahsisat lc.ıt I. Eleman 
gole I Valciı ıu: I - /şbaııntı 
yeni geldim!. Tetlcilc cıli
goram I 

l111111m •J'nı•. Arotl•n ieı 
Hile ıeçıirr., •JAi teY•nı. 

Htr •ıuri k•i~ı,, ılince ı•
niı bir ini.içe. lı r ıulcamn 
ü.stüruleki bol ılblıe ti6i 

kaıı derhal gt1jlana11, 
p çası derhal ,amur/anan. 
kol uc arı derhal yıpranan 
ziyan olm ı bir kıyffltettir. 
Onun elinde v r:kit oe p Ta, 

çuuala doldarrıla ı gibi 
akıp gitl r. 

Hiç lcirnsegi le. stt.tmigo· 
rum. ak iru: delil flermelc 
istiyorum : /f tatarlc Ana.do. 
lııy çıktığı ~aman, ilk def). 
rede, bülçe oe talasiıat kıt 

değil, yoktu, elem•n da gole. 
tu, •alcit tlB yokta. 

SO I inci l.anun 939 

Doktor 
Diyork· ..-

İyiyim deki iyi 
olasın 

Jgi e igililc t•h•ıı• 
eclı rsel:. bir çolc lıoıtalılclt1 
rı ızın ar~%lan11ı tcslt. ,.1. 

6iliri~. ıok eılciaeR ""• 
lum4ıırki ıa;lam veg• I 
ta ins•11l11r laı§tcur.dım " 
hegecıın 11gandıran lt~ller 

dan ıuelc hetienın •e ıereJ 
ruhan çok miitees.cir olarlaı 
bilf ar: hegecan ~snasındd 

ı.r rırl r, 'CJl!ya solarlar 
ter döle. ler. her tarafltu 
ı tr r, o• ı zamanda hd lce 
mi~ iç 'sind: bulanan ~~ 

e şt /arın tavettürl•ri ' 
rOf ı ır h tla 1ir~a1tl•rı lfrfı 

ııtş "' ş o tılnr ""' i•ııettiı 
ko ıcu ,ç ıht.latlar gcıpdı i' 
akı ı ı·. mesela f na lıcid4 

/tt'geca11 e teeuür dug.11/ 11 

11 fe'ce o;nıdıkları ıöril• 
gılmekt dır. 

lnönii Anadolugo Ftlilc 
ajlor/11 örme;ı lcarar fleı -
diii •aman, ille tiıoreJc, 
bütçe, t•l11i.at, 11ltımtın, va
lcit, 6rı i1i mithi~ hrıcminc 
ıör~, gole ılereceıinde kıttı. 

Hegtcan teıirile 11/ı/11/cı

mı:ıda d• t«f"!J!JUrlar olatiıi 
/ara•tı lcantLa ıtk.r aı •'1-

Sagtlanı !f flatlolagu ııt
•11ti•n •e f renıidı11 kartar-
111aj• oltdettiii zawtan, ille 
tl.ıorıd•. ••itı•. taleıiıat, •le
'"""· t1'ıkıt ag1ti laatdıgtli. 

ı 
rctttıiın milct11rlari. ıojalır, 
/<1ılsı9um, nulctarı cıjiıir. 
heıecan oe tcıuü.r, h~zinc 

ior•ırınan if Ttuttırına •• c[. 

Çetınlca9a Tiı it na/itııı
n• hegat, lırArd:.et, ııutil 

n1ü.k.i!Jet •er•ılc ıçi11 g•· 
rı•"',. fıri•dıjı ••m•11. eiin
•c C1fıllUl'IGll 'lllUltlll•r. ıluh• 

Ct1flııkıterdc1t /a%la deıildi. 

Kırd r fslflnbuiun Otlit· 

nu zeap de bu şehri 1J111.tak.

iık. naonGctı çı1eurnıwıa lıcrı

Ttilr u•ı .ıı6ı ~1ıman, Vıuı,c· 

tm \le ı:JcısdıJJ•nm cs1<ı ım-

1(.an çc:ı ~CVC.11 lÇııtC• /UfUI• 

jtLC Ou~ı"ctı. 

lJ.ıhu. oır '"le iı, enırjı 
'" fwhsı~11ı Örnıl<ıırı '"*"'
oııırım, da mıu.aıar, "'•""' 
'tlfl.Zı/• JIOılurında ve Qcı •c:• 
ct•rcc• ou~UIC ışt•r 11 .. ıMrır

""" hıçoır /ltttı~cr.ı ııruıııu.ıu 
ıltlıgwf fllıJlm""'''" : Mu.i 
1'UVocu•r lı•ınen llu~ıruınlll..a 

i"• f•tılC uf ıtır lttmHtı uz"n 
m"'M"· Oflıu1<&ılcııır hem•,. 
ıuır•ıutm .. ı.ı, ıao.ıncı ıır 

l<t:t'•' ll11mc11 t.ırlalct•nm"f"· 

istanDllc ""''"'" hemen 11•· 
pdm*"i" o"ııamıııı. J anıa 
tGrsııu:, bu ICl.lf ucuı.ır11, JIG• 

pıcıl"Tll, OtıŞU.r l&:uuriı in~ 

:>orwıulr. ıscıyaıauıe : p.,,.,!I, 
,.,,,c,.en eu: ıeçır "'"'"? t. c
ın•nı ,.,, .... ,. ouıdtlıcıız ? 
/jfl. k.adıJT cı• ıam"".,,.. 011 

'''*" 1ıusıi JIU,muf" lluf· 
... aımz ? 

Al .. tur k. ve J,.önti ele• 
tunıt~ Jllllflll o• hq11ının 

~crt:/ıı ait ~rını !IUICurı!J" 

~ıgaıt mfılaııırn ba c•cr jı 
l<.u/h•Sln" uır şulı.ıyd lluh.1. 

'""'!JOT : Nuamı 1'c>J11ro1La.. 
lı o ~.mı ıetcıı oınc. ç ıuı 
oıau. Ş11111ııa1:n, hl:.tc:/ının 

u~ı.ıııc ouuı ııoı ııcien oır 

ıradenın 11uztırı ıfıtıtte11ı•. 

Kov•nın"an /ırıam .. ıı lflll 

par•, tahııı .. t, •'''""" ve 
.ıam•11 Ô•lc"mıı•n ôu 11•
nu111 iratt• ... 

Dıvam ttmigıce;im. Kor· 
lcıııorrJ111. Viıktuc •ı•i Jaaı"' 
ıulcata11a u;rat1111lar tl• •l· 

gofı mıiıaıırıada l••ır etler. 
•ııeid korka itı •11tıl, lca· 
''" .,,,.,, lcu1111cılc tibı lı•l· 
lır ıörıi,ur. lutLtltt ve ııtldıl 
ıöılırcı le muic aaar11iıd 

•zcttdıiı, tibı ôiııbii11Mı lcı· 

ubuır. set1lnmelc gı111rJlc ••' 
kusu11• !JCmelc :ıa111a11ını• 
g Jcıuıaıasııaı, l11ldircijt ıt'1l 

uı•ı d su an ırır. ~ok tiı/~ 
i tıh le .1pus:.rndcı lıe!JtJCalf 

t"'suı ıaıar tufrntflrt t•••· 
duj cdıLmılf ır. h dsa hıge· 
can run.umuıu dariattııı 

ııoı Ja stu oı niu.rcıa dtı ~"'"' r 
tıwsıaıık urıulurını da ~oıei 
ur. demek ouı.yor kı sııbır •• 
rt~11rme h,,.reJC.ıt ediııcılı 

oııır~u flc? butun /c1ta. 1eg1.•
rı panoc toz ftbı ıörme;ı 

ve: her iegc ıyı ta.ıuf ında11 

bcı1'muıu auıırsalc o.ı" ... • Ç 
bude l!Jl oıuruz. p 

Do1e.tor Ka%lflt Giiitr 

Erkek ortaokuld 
Le.zeıe feui.lcr:tı m111111H-

6ılite erk.el< ortaokMititı •ı-
111] ,.rd.ı guraım lco111itd•
rı teılcıi eJUmiıtir. t•i•ee, 
jılô.t.dı u;ragan k rılcılc

rı1te g:ırcıım e1 ıtcılım""''" 
k r11rmı verm ştu. 

lnhısarlar Binası ~ 
M .. ııı ,,.111d41.m lltr h I.• 

de buuınan 111hisu.rl<lr ••ı· 
madar uk bıuasınua tarılıy•- Dl 

sine ırçllmt!lı Üzere ıchtr r 
dahuındck.ı buyülc bır /Clıf 

oina 1>ukı/n11ştır, mun,,,•ıb 

ıörültceJC bır.ulıır ÜHrınd• 

ouıun v~rıitcelc karara töre 
pa~ar. p zartesı ıunii t"ın· 

;na ışı i>ttırıtt:celctır. --d . B Jı:. getım. Hele ııı ıh-
fD.C: ı lı.cırtt:rinin guzıı ıui• 

su , h~~ '" malilt-'-,,.~ 
çğram~>.: tchıık~ıinddll ~r- .. 

tutsuıı, lı ~ıı şu ılatı"~''" '-11· 
ni pJt.ı:srn, c11mt1!1ı 8~cte11 
so11r11 tunıamtarı~. Şım~iilc • 
ııni ıı• otıııi VcJcitill ltul• 

va/ f 11kifr.ıtlcrını IJıl • 0 L Ut. f 
p,1.,,,~ Sıfrl°/j 

" •"""" ,,.,,-;... ~ 
llllııP 
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LüfDeıröınden çuvao yapoOan 
nebat: Höndöstan kendörrü 

Trabzonun ziraat çeşitlerine ıimdiye kadar Fidanlar bir kanş kadar boylanıoca seyrelt- ' ıuya konulmaları icap eder. Akar su varsa ne ali, 
rUmemiş çok faydalı bir nebat vardır, ki adına me yapılır. Fidanlar arasında beş on parmak ara- yokA durgun suların veya havuzlann içine de bi-
Hindistan kend~ri .v~y~hut Jüt ?erler. lı~. bırakılır. M~~afıh ~u ~ralık çeşide göre .de- 1 ra~ılab~irler. Yetişir ki sular sık sık tazelensin, t~ 

Bu nebat bıldığımız ve eskı zamanlardan be. ğışır. Bu nebat ıkı üç cmstır ve bunların hepsı de 

1 

mıdensın }\,f aksad lifleri kirletmemek, temiı tut-
ri eke geldiğimiz adi kendire benzer, o soydan- •akb~ldur. . maktır. 
dır, onun ribi bayır, boy alır. onun kadar ka- Fıd~rılar bır az dah~ ?orlanı~ca ot. ay~k~ama- Suların tesirile bir kaç hafta içinde sapl r yu-
'---hr ve lif ••tel verir Bunun da Jifteri kendi- sına tabı tutulurlar. Bıldığım12 adı kendır gıbı bn- lifi d h k I l _,, " · b ı - 1. ki b. . mupr, er a a o ay soyu ur. 
riaki gibi saplarının Ozerindeki kabuklardır. Bu yor ve oy anı.rlar. Eylul arı ge ınce ora a ıçı- So ma j ini akarsu anında apmak daha 
lift . . .. bo L- k lırler. Bu mevsım onların çıçek açma zamanıdır. Y ş Y Y 

er cın11ne gore. ya z 119yaz veya sanmbra L·fl . it b 1 • • • k . b. mOnuiptir. Soyulacak olan şey sapların kabu-
beyaz renktedir. ç.'lmeerınl · 1-: a od maması ıçm çıçe açar açmaz ı- ğudur. Tıpkı kendirde olduğu gibi, lif (t.el} işte 

B b k u· dlil . . . 1 So ı en azım ır. 
U ne atı en ÇO 1 alD er yetiştınr er. n 9· ·ı 1 k 1 • • iJ" 1 bu kabukJardır bunlar soyulur soyulmaz suya 
1 da · 1ıı. _ .... _, Ad fi ıçı en ıap ar urusun ar ıçın yere ser ır er. · .. 

zaman ar bızde l"Ulıaıya ve ana tara ann- A d b 0 . b bo b ,.1 atılırlar yıkanır ve tem izlenirler. Sonra getirı ıp 
da · · l k d O l d . ra an eş on g o geçınce oy y a5 anıp · 

yetiftirealer çoj'a ma ta ır. ra ar a ara;ıı demet yapılırlar. Böyl~ce tahminen 50 saptan bir mOnuip ve temiz yerlerde kurutulurlar. 
Y~ iklim ~k ~~it olduğundan bunun geniş demet ve 20 demetten de bir bağ yapılır ve ken- Artık !a~ılacak şey, e~de edil.en .lifleri iş!e
lllikyuda zıraatini yapmak mcı~~O•. olacaktır. di sapile sıaı sıkı bağlanırlar. Ondan sonra artık mek veya ıplık yapmaktan ıbarettır kı bu san at 
Bu auretle yurdumuz ~k dep~ bır zıra~t daha kolaylıkla eve veya daha iyisi doğrudan dotru- da meçhulumuz değildir. Bu hususta gösterece· 
UMDmlf olacakbr. İstiyoruz kı bu nebati T rab- ya akar su başına taşınırlar. ğimiz beceriklik ve yenilikler bu nebattan edece-
•ada da yetecek kadar yetiftirelim, mevcut Mamafih görolen lozum Qzerine eve taşınırlar- timiz istifadeyi, istifadenin derecesini tayin ede-
dobmaalık aanabmw da ihya etmiş olalım. sa açıkta detil. kapalı yerlerde yıtın yapılmalıdır- cektir. · 

Gerek ziraat ve gerek ticaret işlerimizde lar. Çonka uzun zaman açıkta kalırlarsa yağmur Bu çok faydalı kendiri topraklarınızda l.er 
berrfln bialarce çuval harcanmaktadır. Bu çu- çamur yOzOnden liflerin rengi bozulur, depri halde deaeyiniz. Tohumunu Ziraat İdaresinden 
9111U bize dipfdan geliyor. Bu yOzdea her sene azalır. şimdiden isteyiniz. 
a1111ı·v etli paramız çıkıp gıdixor. Bu parayı kıs- Saplann kabuklan kolay soyulsun için eveli Kazım BULUTA Y 

, ........ ~ ol.un memlekette alıkoymak gerektir. Bazı 
ler d1§8rdao çuval getirtmek bile kabil ola-

mıyor, fiatlar yükseliyor. 
Bunlara karıı en dotru hareket onlana ta

rafımızdan yapdmasıdır. Çuval yapmak güç bir 
• detildir, yeterkı onun yapıldıA'ı tel burada ye-
. · ki kolayblda ve ucuzca tedarik edilsin. Bu

konuştupmuz nebat bize o teli verecektir. 
Bu nebabn tellerinden (liflerınden) kaneviçe, 
çuval yapddıt• gibi, aynca ip ve halat ta ya-

Köylerde gOrillen bazı 
milhim hastalıklar ve 

korunma çareleri 
Tedavi: pdı,. Bwılardan başka hatta kilim. çadır bezi, 

lDllf&mba bezi, perdelikler, yazlık elbiseler, oda. İhmal o~unmamalıdır. Doktora ~d~p ilaç 
lara ve salonlara serilen yolluklar ve kapı öııle- almalıdır . Zıra vOcudumuzda yemeklerımıze, ka
rine koaulao paspaslar da yapılabilir nımıza ve canımıza ortak, arşın arşın zararlı bir 

Bundan da anlaşı•ırki Jüt veya Hindistan ken· mahlOku be.sle?1~k ~iç ak~l k~n değildir. . 
endiri cliye tan nmış olan bu nebat çok faydalı- Zaten yedığımız nedır kı? Onun da mOhım 

dar. Onu meml~etimizde yetiştirmeğe çabalama- bir ~mım bağıraklarımwl~ki kurtlara k~pt&rır
hyız. Muvaffak olursak az görOlmeyecek hır ni- sak bıze ne kalır ? Varın sız hesap eyleyın. Şe
ım1te kavuşmuş olacağız Dokumacabğımız az çok rit düşüren ilaçlar zehirli olduğundan kasabada 

vcut lduğundaa bir az daha gayret etmekle doktorun bulunduğu yerde tedavi olur . • 
ı~erioi pek ali işler ve dokuyabiliriz. Böy . Şeridin başı~J ~ dl o~n1 rOhp öyle kböye duJönmeli-

ı•ae b m li izdeki MD b caıılanclırmq ve ge- dir • Kocakarı ı aç arı e oca ozunt annın 
·: oı:n: hem de a:aatle sanab birlqtire- okunmuş ııfleoml§ sula~ı ile bu. der~i~ize deva 

fc•zancımızı arbrmış bulunuruz. bulamayız. Bunu da boylece bılmelıyız. 
ôtrendığimize göre bu nebat yaamurıu, ılık Solucan 

~111· 111erde iyi yetişiyor. dere kenarları. sulak yer- Bağırsaldanmızın ikinci belası da solucandır. 
' aulıklar, dilzlOkler bunun arad.ğı yerlerdir. Daha çok görülür . Solucanlar toprak kurtlanna 

~1M.1r olmamak şartile milnasıp olan bu gibi yer- çok benzerler . Bır kanı uzunlutunda yuvarlak 
memtekettmizde yok değıldır. Buralarda pek hayvancıklardır. Solucan yumurtalannı taşıyan 
Y•tifebilir, yeterki toprak yavan, kuru, yufka sebze ve meyvaları yemekle insana .bulaşır. 

e kumlu olmasın. Ve batırsakta Orer çoA-alırlar. Bunlar da 
SuJu vdiği için yazın sulanmağa muhtaçbr. yemeklerimizin ortakçısıdır. Kanımızı emerler, 
t Jllalcbtaıu YUID saklayabilen topraklarda bizi zayıf ve kansız dil§OrOrler • Karın aarıları, 

una 1 yoktur. sQrgQD. hazamaı:dık yaparlar. 
Ma ekilir. T ufak oldutuadan ço Baza• bu ducanlar o lcadar Oter o kadar 
tarcı. ku. ile kan,~ tarlaya ablırlar. fazlalqırki yu .. k halinde batnatı tıkarlar 

-200 aram tob · ·r. Err tedbir ahomu ve devı11 bulwamv• 611-

me sebep oldukları bile görnlmllştnr . 

Nasıl bulaşır: 
Solucanlı insanlar büyük apdestlerile bin

lerce solucan yumurtası çıkarırlar. insan pİsliği
ni gObre gibi kullanan yerlerde yetişen sebze
lere bu yu:nurtaJar yapışar. Veya insan pisliği 
akar sulu aptesthaneler vasıtasile derelere ır· 
maklara bulaşır . Bu suyla bahçelerini sulayan 
lann sebzelerine bu yumurtalar yerl~şir. 

Bu sebzeleri iyi kaynatmadan veya marul 
salatalık gibilerini çok iyi yıkamadan yiyenlerin 
bağırsaklarına gider ko:ıar. Orada solucan ba
yilr ve Orer. Bu suretle o insan bOyilk aptesti
le binlerce solucan yumurtası çıkarmağa başlar. 

Tozlu. topraklı yerlerde oynaşan, topraklar
la atzını bulaştıran· köy çocukları da bu knçnk 
yumurtalan farkında olmadan yutarlar . 

Nasil korunmohyız : 
Korunmak için şu noktalara bilhassa dikkat 

etmelıdır. • 
Çi~ ve iyi yıkanmamış sebze bilhassa mar 

turp salatalık yememek, sebz~ b~~çelerim z· in 
sao gülaruile gQbrelememek, akar sulara ins uı 
pisliği karıtbrmama k . 

Rulmeltln f,.thl Olcaytuğ 
( Kö11ilnulla Do«ıonı ,,;1o1» "dan ; 

0.vım tdccek ~ 



Fransızca ders Pazarlık a Gayrimenkul Sahşı 
Muhammea kıya•ti Fransızca mullimllğinden Ali H ydar, Gerek arzu edenl • 

rlo eflerlade ve gerek keadi d naa sinde Fr asızca derı vermek· 
t..Ur. Fransızca Otrenmek istiyeoler Erzurum otell sahibine mtı· 

MahallHi ::....---------~->:~Di kapı N_. ___ ____________ Lira~----

Bir bap mağaıanın (96) hiaaede 147 178, So 
~okatı Metrüke N. 

169 -
ıtcaıt etmelldlrler. 7-8 

Açık Eksiltme İle Tamirat 
Vilayet daimi encQmeninden: 

Mır/et~ Damlapunar ilk okulunun <1626) lira (96) /cu. 
r•1'•/c. tamiratı 15 gün müddetle çık clcıiltmege konal
mıııt.r. M11.t1alclcat teminatı ( 122) lira ( 02) iar•fl•r. 
5-1-940 tarihine çatan Cama timi ıcıtıl 15 de Vilagıt 
makclftında toplanacak olan daimf Enciimtndtı iltaleıl 

Eıvak ııra mata:ular 

Eıvak: Sıra MaQ"azalar 

.. .. .. " " ,, .. " 

., ,. 
" ,. .. " 

,. Çaluaahılar 

., Kııı:aacılar 

,. Sarat oflu 

(9,5) laiHHİ 

M tazaaıa oı ıf hiHesioia 
(72) hiHede (21) biıaaeai 

" " .. .. 
" 't • " n 

Fevkanı., Ardiyenin 1111f ,. 

his. 72 Hiı, 21 Hieıeıi 
Matu:aaıD " " .. ,, " " 

246 

248 
250 
25'.l 

25• 
268 

3 
6 
4: 
1 

ııı 

272 
27!S 
27• 

'J.75 
'J.77 

18 
86 
3 
7 

gtıpılocalctır. lceşi/ c sartnamesini görm~lr. isttgenleri11 lıer 
fÜPI e11cümen le. lemine ve talip oları/arın mut1alclcı1t temi. 
natl•rile rne~kur tün 'Ue saatta encümene ffturacantlarr. 

3-4 

,. Cami aralıfı 
Arralya köyii Zozo&a 
Sotukıu Hane altı 

Ha ap mı~na 
Hıırap matau 
Ma!aza 
Tarlanın aıııf lıidctai 

Tarla 

5(UM. 
2767 Um. 112 

13785 M.2 
459,ôO M.2 

Mağaza İcar Artırması 
Vilayet Daimi Encüıreninden: 

Haıssi muhasebenin Tuz/ çeşmede hacı ilg sokaiın· 
Jalci 2 No: la mağazanın ihale tarihindett itibaren hir se 
1te/ilc lcira11 olan ( 45) •ııçakli ra iizerindın 15 giira müd· 
tldle arttırmağa çıkarılmıştır. 
Maflalclc•t teminatı 34f kııru,tar, 5-1-940 tarihine ça-ııl 
lan Cuma ıanü. saat 15 de vilii.get makamrntla toplanocalc. 
olan Da.imt e11cümende ihalesi yapıl•calctır. ist•lcle. .. in m•· 
walclcat teminatlarile eneürrene muracaatları. 3 -4 

Orman EmvaliSatış hanı 

Defterdarltktan : 

Ülçü Sahiplerinin Nazaradikkatine 
Belediye Riyasetinden : 

Ö çiiler nizamnamesinin 17 c~. maddtsine ıöre Ellerin 
de Bukül Ktıntar Tartı litre, O /çek, M•tre tihi IJıllık 
m•ageneg; tabi öl~üleri bulunc.n bütün ö lçü. solıiplerinin 
enttç 31- 1- 940 günü akşamına kadar avar memurla. 
ğuna müra•aat •der~k her türlü ölçülerin cins, boy, çeker 
ve miktarını ıösttt.rir beya.nnamelerden alup kullanddcları 
fJe 6ıı/undau/u/cları bütün ölçülerin siliksiz ve lemis bir Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Ciıui KenttJl Muhammen "ahit figalı surette meslcür beyannamelere mureklcepli kalemle yazıp 
lc•ruı 1-1-910tününden engeç Jl-1-940 alcşomına lcadar 

Karı,lılc Odan 3309 05 ayar mem•rıuıtı mriraca•tla kayit ettirmeleri '" mıiraca· 
1 - Tra6z•n fliltigdinin Maçka kazası tlahilinde ş11• at ka;ıdı ıılmaları /.izümü ıvs almiganlar haklcınd• lctınani 

hin K111g• ornuımndan ( 3309) Kental milcda~ıntla otlun _ta/cihat yapılacajı ehemmiyetle ildn o/anar. 2-2 

. ıatııtı ~ık•rıl•ışt<r. 
2 - Satış -1-1-1940 günü ıtt•t 1.f. d~ Trabzon Or••n 

Ç. Müdirliiii tleireıinde .,ttırma ile ynpılacaktır. 
3 - Beher Kentolinin muhammen fi911tı 5 lcuruştur. 
4 -:;: Şartname ve maktıvelename projderi Orman Çc-

wirıe Mütlürlijü1tde11 al111ır. 

5 ..:... MatJalc.lcat teminat l 1 lira. 41 kcruştur. 
6 - Satış •rn•mitlir. e 3 - 6' 

Sıra, Öğretmen Kürsüsü, Yazı 
Tahtası Yaptırılacak 

Lise Direktörlüğünden: 
Lisı için gaptırılmasrna lü:ıiim görülen 150 adet 13.50 

liralık 10 T lira 24 karaş teminetı müvalclc.ateli talebe 
sıra1r 6 adet J20 liralık 9 teminat: mu"Oalc.kateli ö;ret
men lciirıüıü vt 3 adet 60 liralık 40 lira 20 kuruşluk 
teminatı muaalc.kateli gazı tahtası 23. 12. 1939 tarilıincltn 
itibaren 15 giin miiddetle o~ık eksiltmeye konmuştur' şart 
rttımeler her tün Maarif kaleminde görülebilir. lstelclerin 
Ticaret odasında k:ıgıt/, olduklarına dair tJesika ve ma
ııoaklc•t teminat makbuz 'Oega mektuplarigle ihale tarihi 
alan 6 1-1940 Cumartesi günü saat 11 de hükilrntt bina
sınd• Maarif müdürlüğü dairesinde müteşekkil lcomişgo-
"a başvurmaları . 3 - 4 

Berberler cemiyetinden : 
1940 ıenesi için cemiyete lc.ayitli 6il•mum a%anın ge-

11i ıen• sihhat muagenelıri yapılacaiında11 hilumam lcagıt· 
lı •ztının cemigdim;ze müracaatla karnelerini alaralc 6e-
ı~tligeye mür•caatlorı ilan olunur. 1-2 

icar artırması temdidi 
Belediye encümeninden : 
Bel•digege •İt Dahağlıane köprüsü başı 1dalci 11 

namaralı odanın Mayıs 940 ıagesine lcııdar olt'ln icarı 
bir "' müddetle pu.arlığa hiralıılmıştır [11/iplerin mavalc 
le.at depo:ıito malchazlariglı 6irlilctı Sa ı "e Cuma_ günleri 
Encumenr mriracıotları ilan olunur. 

binasının •• uç senelik Sinema 
icar artırması 

Belediye encümeninden : 
Beledigege ait sinema binrıısının üç senelik icarı ge· 

ni tan•im olıınan şartnamesine göre ( 7) gün müddetle 
ıırık artırma;a ~ıkarılmıştır. Muhammen bedeli ( 2000) 
liradır. ihalesi 13-1-910 CumtJ günü şaat 15 ele icra. 
•dil•c•iindın taliplerin muuı:ılckat aepoıito malcbudaril t 
.',irlilc.te aynı g i rı ve s:ı tt• enccimene mriracaatları ilan 
ol•nar. 1-4 

dav at Kongreye 
İd angücü reisliğinden : 

Dahili ni•amnamemizin 10 ca maddesinin A. Fıkrası 
,wııcibi lcııliibümü.zün .enelilc matatl btgeti 11mıımige içti· 
maı 6-1-940 CumartHi günü rıılcıllmı ıaat 19 da alc-
tctiilıce;intl11n 6ilumam müseccel azilJlın mezkür tün •e 
. ;aatt• /c•lih• trıri/leri rica olıınar, !-2 

-İhbar edenlere mükafat 
İçtimaa Davet Belediye Riyasetinden: 

Umııml lufzısıhh ı lcailununun 24.5 inci ve belediye 
Ağaç işleri ssııtatkarlar cemiyetinde~ : 

1 

srhlıf zıılllta talimatnamesinin 196 çı maddelerine tet1/i
Cımiyetimizin geni stn• için idare heyeti intilınbı kt1n inıan mıfJotldı gaitaşi/e sebze get.ştirıLmesi memnu 

fDJulacalctır. elgeıJm cem 'yttimiıt lcayıtlı olmayan fle ft.agıt oldajıında11 inıan mewaddı gu.itasıle sebzı getııtırenleri 
edilip karnesini almayan ve müterakim aidatlarını ver- ı ·hbar tdenlrre. suçlularındıın alın ıc ılc p':lru cualarının 
megenler idar• heyetini seçmek 'Oe ıeçilmelc haklcındo.n mah- ıynen miikdfat olaruk "eriLm~ıine befedige encümenince 

nıın olcealcları niz!Jmr1amenin 5 inci maddesi alılci'"ınclan .fcarar flerilml,tir. 
balantl•ğanclan sayın işçi arkrdaşlarımın I j İle.inci Kdr. rı.•tt Sıhlıatı amumigenin flıkag si için h!mıehr~l~ritt bu hu· 
lcada.r ctmigete müracaatla kayıtlarını yoptırmaJ4,.1 oe susta hass::ıs:gtt ıös!er,.eLeri muhter~m halka ılan oiunur. 

miter11/cim ayıdatlarını vermeleri ciimlınin malümır olmak ı-4 
üzer• ilan olıınur. ,. mıı.lı oJdugundao bahııJo vereseii 

1 ô n tarafındao namJtlrıoa teaçıli iste· 

Mag'"" aza ı'car artırması Trabıı:oa oıJıuektedır. Mczll.ür ıayrı men Tapu S:eil Muha· kulun T. evvel lA"ı9o ~ok.tıuaa 
Vilayet Daimi Encümenı·nden·. fı:ı:lıfından: defterlnİD 319 asra N. aında uzun 

Y omranın Masonai bala kO 
H • h b · aı Jı • yor oılu P•PclS ııtadyo veiedı yor 

asuıı ma ase enın mii ıttin yeni sokalcdaki Jl No: yünde taraf ı r ı aadıraya orrJu " namıaa ıauııecceı oıup :Jıö de s : ı· 
lu m•;a:ıanın bir senelik icari olan ( 45) lira iizerieden Nilcola ve dimılıı ve tarıldam ... ve tıldı&ı yuıh buluodul!urıdan talllir-

2 / gıin müddetle artırmuğa çrlcarılmıştır. muvakkat temi- ırmak ile mıbdııt bet bio beş yu:ı: ruf ıdaıaauıca buiuı.ıoıu va111a 
natl (JJ8) kuruştur. f 8 f-940 tarihine ,atatt perşembe OD dört metre murabbaı bir kıta veaaık.i taaarrufıyelerıJe birUlr.te;ı 
1anii. saat J5 de vilayet mokamında toplanacak olan da- fındıldık uzun yor o2lu p opu ia· daıremıze ve tıalıır.ıkı&t ıünil otan 

tıdyo vereHJeriodea harıc ~o l:l K. aaoı 940 ayının '' ou dor 
imi encümende ihaleıi yapılacaktır, isteklilerin mavalckat T. aani 825 aaydı mabeyia aene· dılacıi puar fıl.ıJıi yeriAde tahıti 
ftml11ıtlarilı mııldır fÜll 'Cll saatte etıcÜ'11111• müracaatl•rı. dile ıatıa alıaak ıuretıle Aodi o · kat yapacalt memura murHHt 

1-4 ıullaruıdaa liartbi• oaıu Haa .. ı• etiSc&ırı Ua• ohuıur • 
• 

İlan 
Trabzon tapu sicil muha· 

fızlıgından: 
Masoıei bala köyünde haae 

mevltiinde tarafla• ı Azaldı o*lu 
Süleyııaaa tarlası ve tarıkıam ve 
ıtabibi senet üzüm a2açlarıyle malı. 
dıııt dört döAüıa bir tarla ile ayni 
ıaevkuie taraflara aabibi ıonediA 

üzü• ataçları ve tarık.ıam ve Ü•· 
maa ile mahJut beş döo\lm bir iarla 
va tarafları Çalık fnıdıldıtı le Ho· 
ı~• otlu Haraluabo ve Simyoa ot 
lu Aboıtol ve uıu.a Ahhmt t ofla 

HüHyin tarlaaiyle mahdut bir dö 
aiıa çalılık ve tılrafları aabib.i ae· 

aet tarlası ye tarakıııa Te azaklı 
02ıu Sileaaa üzüaliitü ile mahdut 
beı tlöaüm üsü•lÜlt ve tarafları 

taşuae Ye armalt n aacı oflu Os. 

maa çaiıhfı ile mahdut beı doaüm 
fıodılthlt v• tarafları Çablt othı 

Ali fıadı1tlı2ı Te Sııayoa otlu f&

lılıfı n Karayor otlu Nakola fıa. 
dıklıtı ile mahdut dört dönüm fıo 
dııthk ve taratlarl bırııubH ve ır

mak ve bacı otlu Oımao çaJılıtı 

ve Azaldı oılu OımaD tariıı.sıyıe 

mahdut bir dooıi• fıodıldık HaieD 
Auıtlı oıiu 'fome&ia iıı.eD vefatıyı~ 

veraactiaiA evlatları lorabim Ye Ah 
Oamaa ve An•Y• ıotııur edıp 

Duoıardaa An• tıiıHıiaıa 317 ta.
rıhnıde mabeyıD aoaedıy&e k.ardefi 

Ali Oıouna aattıtı ve lbrabımıD 
de vofaliyte ver111eti kızı f'atmaya 

iobiaar edip Fatmanıııda K. evveJ 
1 a1a tarihlı ltaydı reami ile yi~o Ali 
Oıımana aatlıi'• ta•amı Atı Oama 
aıo oldııtuDQ&D bahııle bak.k.ı karar 
ve iotıkaı ıuretıylo teıçı&Jnı iıt•· 

mekteydi. Y apıtao tetttık.tLta T. ev· 

vel ı~9o yoklama 4iettuınde ıokiz 
parça ıayruaonıı1&uo Azaldı e2hı 

lbratıım Ali O.taı.aa ve btmşlreie· 
ri Ane beaua Temel aa•ıarıaa 
kayıtlı buluaclut11 K. evvel ~2d 
deftcrıaıo 4: ıli 10 ve ~OJ-:tU<t 

DUIDrOlarıada yedi par\}a faJrıaea· 
kuıdeo aruıoıa 

0

ltçıe bir tııPHl Ye 
tmlllcıD bette ikı h11seıi Aıaklı 

otlu koıimeal Fatma bıDtı lbıabıa 
feraıtıadao Azakb 02111 Ah Oı1maD 
biDi feaael HllUDa kayıth oJdaıtu 

ve budutıarıaıA cia ltısmeo tovata 
ku aolaııımı' ıaede tedavül kaylt· 
ları olma'4ııındaD aynı ıcayıttaa 

mUotaıul oıup oımadıtı aolaıuma. 

dıtıQdaa bıı cınetıa ve AyteDİa 

meyaaocielti aatıı ııiio taaarruf ae 
bepıerı bakkındi:l yeriııde taıııtıkat 

yap1Jaca2ıadaa tauıuf iddıaaıada 

bUlUD•lllar yaraa bil bıtpt111ti V•••· 
ik.i taaarrufiyeıeriyle bırUkte kc:fıf 

ıünüııe kadar daıramiıo ve keııf 
ıünü olan K. anı W4U ayuua aA 
dôrdiıoou p•Zar i'Üllıi aaat OA ıkı· 

de yeı·iod• tabıuk.t yapac;ık me· 
mura muraeaat etmeleri ıtio olwıur. 

Yurttaş 

Felôketzedelere 
yardımı unutma 

114 
2SO 
180 

600 
600 
170 
ıas 

40 

) 

İlan 
Trıbzon İcra dairesindea: 
Açık artırma ile paraf& 

rileeek gııyrımcaludtla De old 
Gayrimenkulün bulundup •• 

malaaUeal aokatı aRmaraaı; 

Artırıaanııı yapılacatı yer ııh, 

Y o•rtt aahıyeıioio La 
Segv köyü. 

Tarafları karintlaıl Te 
tarluı ve sahibi aeaet fıa•lı 
ve Mehmet Otl• Ali tartaaı 
tarıluam iıle m•hdut tarJa•ıa ~ 
.lıiıHde iki hııseai • 

T ap11 N o: - 11 Tarihi, !ı 
ci T oırıa Y39 4596. M. 

Tar afları Şamlı otl• Tel 
ve tarıltıa• do •atıdut fıadık 
56 hiase ıtıbırıle 32 1ıi11Hi. 

2 iacl T. i39 1838. M. 
MubammeD kıymetleri : t 

pıklıtıa '9111ami (800) Jira 

'/.9/ı/940 Puarteai rü.ail aaat 
dıdır. 

Tarlaıııa tomamı (600) 
1 • l~tJu ııaJ rııaeaııll.o arhr 

Şartnameii ao.ı:.ı.11a11 t&11aıallell 

baren .ı3l·öıll ..Ne. il• !rabzoıı i.ıl 

dlt.ireıinlA .muayyıa nuoıara1ıa: 

berk.ııın ıröreı>HmNi içuı açık 

Ulnda yazılı oiaııiardaıı fa&Ja _.. 
mat alma.it 11teyeııler, itlt• fal' 
meye ve 9ii7·<>t!J doıya ••muu; ıt 
wımıırlyeümiw auuasaat etmeli 

2· Artırmaya iwtirAk için yuka 

ya.zıh kıymetıa y1lzde Jedibaç 
niıb.ıtlnde pey veya millt bır Baku 

teminat melttutıa tevdi •dileeektır 

3- lpot11lc ıalılbl a!aeakhJa.rla di 

ıı!lkdarJ&rın ve irWak &akk.ı ul 
tımı111 i'ayrimtıııltul O.ııoeriııdelci ıaJ 
rını lı.uauaUe falı n illa.Hafa .J 
olan iddialarını lfbu iiln tarUUad 
ıhtıbareıı yiruu illD içuı.Q.• eu• 
mllsbıteierile birlikte ıııeaarı11uf 
ı:e bıidir.ı.ııtıHırı icap edttr. akıl J 
de haklan tapu 11cifüe 1abıt oJf' 
dıkça aatıı bedtılio.ıa »•1&a1muuıdf' 
laarlç kaluJar. 

' OöıterUe &'bele n ubraaf 
ltt1rak 1<11111J•r artırJQa prtaaa.al 
olcumaş ve Hlzıımllı aa.ıQaat uıat 

ve uwıJarı teauuuea kabili .u.ı 
ad n Uı.bba.r oiııaıırJar • 

6 TayJJl. •dilea u.aaada ra~ 

menkul Gç dala bqırch.lı:- eoa 
en c;oıı: arurua i.&1.aJe IML&ato 0 J 
artırma ııtıe111U mııluuılı.a kaya•• 
yi1%de yetmıı t>ıııjllli bııllaaa .,., 
Ullf lıtllyöilıll lliM&llA& fUG.11.ı&Ai o 
diıter a.ıaca.ıUuar buiwı.up ~ 
bwı.ıaruı o i'afri :ııaıı&ıu ile tıeJ11ıJ 

e411mif aıoaı..rııwı mecm•-d• 
fa.uaya ı;ı.llmdJ!a •• çok aduaı&ı 

ta.b..lıtiıUl oııJu .tıtll.lıau IUer• artıraa 
btıl} l,jU.n dall.ll ~Llldıt VI OD bewıaoa ı' 
13 :.ı-1140 .S&Jı &'ilııQ ayni aaaf 
yapuMC&ll: arurmaıaa, Ottdeu aatı1 u&I 
nın ıu•ea&'ıııa rıı.;JııU1ı olu elif' 
aıa~ıuıuu·uı o ıı,.,yrı .w~ıu lle te.ıi&JI 
edUllUf at.ıwKtarı .m.ııeı:ııu11aJ.an w! 
1• 1f1lUllU ~Wö, •'1 110• arw.-ı 

l.lı.aıe ecıiHr. dOY 111 bir btıdeJ J 
111111oı.ı..., uıa.A• fll.jtUmu. ve 18&Jt 
ta.&ııoı cııııer. 

ı üıı.yrı ıaıaıuıı badiııiaı taal' 
olunu IUIDlill uosı.wu Vöf• veru,
mılııuit ıı,;1.111111 pıtrıtyı v111ıa,n ıaa!' 
ıı.aruı tııoııı~uuıar ... .lle.ıu1aıu.,ıı. ıvv.ı 
71.11 .. ıc tı~<Lltıı blllWUUl lil111»tt araetıİ 
oı'1ui" b11..l.ıU• 1U"1"1ıt. .ruı oua.u: .,. 
bUlU.JUllll~ıllf. AllWdll 0.14ı>ltf !ııiA aı&Qd• 

ie artı.raııtyıı. ıt&.ku&.u.ıı eıı "°' UtuUI 
ıHJ• oıdtiır. lJU • .ıııu .. ar..wo&ıUu wı 
ve i'~n ıııtıı.ı•r ,._,uıc&• ) lt.slaef ı.a 
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