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Ebedi Sef· Atatük'ün Aziz Hatırası 11 
Haziran Gecesi Atatürk Köşkünde Yad 
Günün 

Mevzuu 
Uzuflt l•crüb.lerden sonra Trab 
•on için en verimli ve miisait 
bir neticeyi istihsal eden Ma11-
•up B~l•dige rıtisliii üı:ırinde 
yeniden bir devrege ıirmis bulu 
nugo'u~. Filhalcil:.a, biJlün bir 
seri hallııde ur,yan eden lnti 
Jıablar lçlnd•n Jerin bir liyakat 
gösterertk güzünün akıle çıkan 

"' ön uf ta bir mevki lsaal •den 
Trabzonumusun, intihabı icabet
tiren işlerden mahrum bırakt/. 
maıı ~ilci bir tcı:at tılôkki ırlila 
6ilirsı ,ı., bu tı/aklcl, lıiç bir 
••retle Bel•dige reisliii ünrln. 
de müessir olacak muhlyettı bu 
JunmıgtıcaJıttr. 

Çiinlcü, Belediye kurulusun . 
da, Başta,. ba,lıgaralc Meclisin 
intihabla teşekkül ve teanut1 
etmesi ve nihay•I Halk mümeı 
1ill•rlnin lcıntli reis '" Encü 
me,./erinl Hçmakt•ki hak ve 
ıerbe.tiıi ıös öniiad• tutulunce; 
H•tlisenin as•ıia ( Halkçılık 
prensiplerine ) uygunsuıltığu id. 
dia edilemiyece;i oe maddi me'1 
/aat w şahsi ihtmıılara siper 
ıdifen (memleket şeref ve ideli 
rıe/$i) dig• de orlaila 6/r mes'e/e 
kalmıgacafı tabii w aıikôr ola· 
calctır. 

Belediye reisi iıe1 Meç/is 
t r;o ... • 1 

,.,, w ı:.ncüm•• nis erinden 
bam, başka bir mana oe mıs' u 
li.J;I !c;ıır. IJ.el{4i1411 r•iıi her 
ıe#den eupel, memleket sathında 
#Hledi6e hiımet Of icraatının 

tathllc•lıi ıa,.,cuı <H muaggen 
6/r lc.tlHll•n aft.ile w itlareclsi 
ol•r•lc mütalea edilecelctir; Di
rclctif l•r• ballı, programlara 
ballı, bütçeler• baflı bulunan '" 
vazife ve m11'ı:liJ1•i h•dudu çi. 
zi/en ıahııların her nerede olur· 
4a oler'n sıfatı memurlget, sınıfı 
CJlftİrigettir. 

I• 'ı 1 • 
Bu Tuhu kabul etmrye11 Be· 

f •diı• reisi, meu~i ııe vazifesini 
dıı ~a6ul İJeme•elc durumunda 
ıörünıccklir. 

Bcledipe tarilılnin tekamül 
ıegrini, 1930 gılında merigıte 

ıiren geni Beledi!Je kanunu ile 
ıörmüş buluıean Trabzonurt, o 
rıJne kadar sinesi11de açılan ga 
raları tadaui edecek dereced• 

~ir /a"liid we ~alqlı 4earcı(ne 
lıaou~a•amasını, Beledt slhni· 
fetlerin ibtidaililc içinde mahsur 
lcolrnaerndon ileri ie/d{fiH hük
rraetrnelc doJru olur. 

Günden, güne ileri/eme man 
zara•il• Halkı,. karıısınJa mev 
c•dig•tini duyu~tan Belediyemi
;f n, ıu on yıilrk tarihi pzerine 
i<Jz gezdirliince iÖrülecek.tir ki, 
Belediye cephesi. Amme hizmıt 
lerile t1e bu Jıizmetl•ri destekli 
Yecek gelirler vı kaynaklaı la 
flleşgul olm•kl•n ziyade, teşki. 

latta kökten bir dejiıme ve ye · 
~j{eme ~e ~er! IJ.ciediyecililc 
1ilıni11etlerinden .sıgrılma ı.ıe kıg 
ln•tıiJlilcleri qnlafZl•n ( feorübı· 
leri) tadil ve tebdil etme yolun . 
d? gagret ve f•aliget sar/etmiş. 
tır, 

Türk - Fransız.anlaşması çok yakın.. Edilecektir .. 
Türkiyenintalepleri Tahsin Uzer bu münase

yerine getiriliyor... betle bir gard~np~~ti 
/inkara 2 (il. il.) - Parislen bildiriliyor: Sal§hiyeıtar mahafiller Türk. verecek, Atat ur k un 

Fransız anlaşmasını Sovyetlerle yapdmakta olan anlaşmalardan evvel tahakkuk ede-
ceğine muhakkak nazarile bakmaktadırlar. Türk - Fransız anlaşn,aları. Türklerin Ha · h usus"ı hayatı na d • 
tay hakkmdaki isteklerini yerine getiren anlaşma ile birlikte olan işler h411Gdilecektir. a 1 r 
Askeri Heyetimiz Kazım Orbaym hahralanm anlatacaktır 

d L d d 
. Ebedi Şef fili; tür~ ü.'! 1 hayatından bahsedecektir. 

rl•yasetı•n e on raya gı· ı·yor Trabzonu son teşrıflerı gu Tahsin Uzerin. Halkı-
nü olan 11 HllZ(RflN mııın hissiyatına terceman 

!inkara 2 ( fi. fi. ) - londradan bildiriyor: Or General Kazım Orbayın Trabzonun hayat ve hatı olarak bu tarihi günü fev-
reisliğinde önümüzdeki hafta içinde Londraya bir Türk askeri heyeti gelecektir. Lnnd· ratın<Jt1ı e~diyyen yaşıya kalade bir surette kutlamak 
raya gelecek olan Fransız Genel Kurmay Başkam General Gamelinde bu flf!;_<ıUan eaktır. hususunda gösterdikleri 
istifade ederek Türk heyetile temas edecektir. . !Jtatqrk bülüf! "!a"!.ele yüksek alaka şehrimizde 

kım Soguksud1:1kı Koşkunde minnet ve şükıanla karşı-

Gaf en ko Ankarayı Zl'yaret edecek millete bugün bağışl~mış. lanmıştır.Kutlamaya bütün 
.Trabzonun astrlı~.deraı o{an_ Trabzon aileleri hararetle 

llnkariJ 2 ( fi. li, ) - Rador ajansı Kral K3rolun tekrar tahta çıkışı şenlikleri 1• ıçme suyunu bugun ~ermışttr. iştirak arzusundadırlar. 
Bcı m~nasebetle Trabzo_nul} Şimdiden Üçüncü Umu-

den sonra Hariciye l'tazm Gafenkonun resmen !inkara ve fltinayı ziyaret edeceğini u. mu_ mı haya.tında yenı b.ı~ mi Müfefti<:imize sayısız 
bildirmektedir.. k f ,./ b - ll' 

~iiiiaiiliiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiaiiiiii;;Jiiii:iiiiia'iS~ie&iiiiiiiiieı;,--;:-"'""l'-~ıeı~ı~--~-;----- ın_ ı?a ue_vn açan .. u ta~~hı derecede müracaatlar vaki 
il ,...,..,..._ • .-=--~ ai gun şerefme litaturk Koş- olmaktadır 
1 : Prenses Hatice künde Muhterem TtJhsin 0 - · 
Dl 1 n ö rı Ü s ö y 1 i y o r . Uzer Trabzon ailelerine pek Dt t .. gk~~ g a _zke kt e mhi z Çocuk Esirgeme _ . . n a ur un yu se a-

v mukellef bir gardenparlı fıra/arından bahisle fevka-

1 
1 
1 
111* 

d ık I ' v ı ı 1'.Urumuna 1000 lira k Açıl ı geleceğe a ış arıa nuru tay; verece . lltlltürk'ün hususi iade olarak intişar edecektir. 
Kahramanca konuştu başımızda Şef bugün : Yardımda bulundu.. GÖRÜŞLER DUYUŞLAR 
Kemal ülküsündeyiz,· bizimle birdir Hatay.. ' 1 Aıltara ı ( A . A. ) - ------------.....!:....~ 
Bu birlik serindirdi ruhunu fltatürk'ün ı.. 1 Çocuk E•irg•me Kurumunua Aa· B 1 d R -

karada Geçi Ôrud,lti aaa kuca· 8 8 İye 8İSİ olmak İStİyOrUm •• 
So.iv/•dı", gu··r sesı'le bı"r mı.ilet dile geldi,· 1 tını z:yarot eden Y111rlı Prenaea Mebua ae · · a J · d 

J "" ı _ .~••• fu• erın e yine zıa ayafı öyle detil., Bu ~chir 
Dinledi heyecanla bütün ufuklar Onu.. 1 Hatice yavruların balcım tarzla· bu autuada Mebu.• olmak iati· de bütün aeviyeleri. bütün şahsi-

rındaa miitehauis olarak Çocuk ya am baııl klı b Sözleri ışık gibi, karanlıkları deldi: E r . . " _ v_• _ ır _yazı yazıaı~ yet alanları öyle objektif adese ile 
I k h. ~ ı •irgemı Kurumu.na bin lira yar· kl_mı•_ı guld. u_r•uş, kımini düşün· tetltiltden aeçirip, ölçtülttcn •-n· Yolumuz sulh yoludur, ge miyece ıç sonu... 1-dıada __ b_u_ıu_n_m_u!t_u_r. ______ 

1 

d L ı d • 
~r~u~, 11.ımın e ltüplera bin· ra adeael ru'yetimi v~ tctkilcimi 

Jno··nu·· se'a~m sana/ Vafb'erimizde yerin: Gelenler dıraıştıa. Hele küplere hioenler k d" · · b t h" 1' /\• 1' ' •raıında: en ı ıçıme, ayıı ıma ve ız· 

F.a' zi/a~in alnında bir nur gibi parıldar, 

1 
Bn. Metk·'\re Uzer A f ci" •etlerime, •art ettiğim enerjıme .,. u - ıaaa • en ım, bu da itim . . k L • 

B b b . I kt. b da emekler·n L· • d L çevırıp mu ayete y•pıııca 111.endı-em eyaz ır çe en ır aşın ı ; Üçüncü Umumi Müfet- 111.ı çızmı •• yu111.a•ı çıkıyor, had- . . _ 
Sana yurdun inanı, milletin güveni var 1... dini bilmez .• Gibi iç ve ltııkanç dlerbıoı ~et~ ay~as·~~a fd~r~nlerden 

l 
l fişimiz Tahsin uzerin kızı duytu:iunu lr.u.unlar da vardı. Ve a a ua ua ~ ar&111. 111.ea ımı aımut 

29. V. 1939 bayan Mefküre. eşi Refet bu duyıuda olanlar araaında bir aynaa~nda g.o~erelc ~e.ınen ben de 

Hakkı Tuncay Uzerle birlikte !inkara Va zatın •urada burada batıra 9atıra Beledıydc reıaı olabllırım ltanaati-
b. t h kit d lı. 1 ne var ım. ar + ~- • * •• purile /stanbuldan Şehrimi ır sa a ın a u atından tu- K d" k d' -

1 I . . tup adam sıraaıaa ıoltdutum, şim. b 1 dea '. en ıme ıoy enmeye 
Belediye icraatında, bu cihet esirgemediler. Bu mutlak olan Le !Je mıştıf, di kalkmış da benimle boy ilçü- aı a •• •. 

lı'·ç bir uakit tenkit edilmigec:ek· bir şeu ise, Ondan kaf.1.vet ve T 1 - O d"t" "b" L· •1 d EfHdı atabey, tüccar efendi ..,. • ıuyor.. c ı ı rı ı 111.ıtı er • ' 
.$4 de, ~u yol üıe~inde yürünür- ilham olcırak kendi ıahasında ayın er vardı. mhevver bey. aep halli bir halli 
le.en ~ek.iller ve t•ferru'lara mer- liyukat gö~teren Belediye reisi El otJu lr.endiai dev ayaaaın- olan Baylar 1 ai:.ıler reislik daiye 

• "' Merkez hayvan sağlık Me. 
but kalmak yüzünden eJıaslar ve o.in de bir başarma hissesi olsa da görür, omahi'erki derya içre· Ye milcadeleıine düşerek birbiri· 

1 muru Cemal Ergin ve Maçka l b 
asılların güz.üstü bırakıldığını . gerektir. veterineri Valıit inal Merinos dir deryayı bilmezler. Dilia ite. Dİı e oy ölçüıürkea uden biıle-
d.ğil. kaldıiını söylemtk insrıf- Bugün güzelce bir gidiş önün. sun'i tohumlama Memarlrlclarına mizi yok ya.. Öylede aöyler, ri bu ıebre baş olmaktan ekarte 
sız/ık olmaz. de, bagat bir mevZLa hız t1e Sürmene 1'apu Memurlafundal{ bqyJe~e .. Bu ıribi dedi kodulara etmek iatiyoraunuz? Bu aallhiveti 

Belediye bu işleri yaptızı at•ş ve,ertk lüyütülen ve günün Vekôlet emrin.de bqlunan Hamdi pek büyük bir faai: "u<"lcur aiıe çim verdi? Bizim haddiıai:ıi 
d k . k • b · bele havası,. demittir. • bilme, tevuuumu, memleket cn-sıralarda i i ı, ısmı ır · canlı hadisesini teşkil ec{en Saral Akçabat Tapu ~icil muha 

cfiy• reisi seçimi ~arş:s~nda bu- (IJ.eledige reisliği) işi içi~, fJak fız Muauinliğine tayin edilmiştir. Uçltur kavası .. Bu, öyle bir diıemizdea mi alıyorsunuz? Hele 
lunmuştu; Mecliste ıkı gurup tile ( dıştan reis seçil)in) diyen· havadır ki; bu günlerde ıehrio aizde biraz beni karşınızda rörü· 

- - ~ d Birinci aurup Mec· 1 1 d . b Teşekl...:o:.r mataza önleriqqe, aokak başların· nüz bakalım 1 Bea de varım, ben ıorunuyor u. • '' arasın an bır kısmının u K.U 
d 'k" · up Mec ~a, fQradaJ. burada bUtiin zifoıile de belediye reiıi olmak iıtiyorum. liıin için en, ı ıncı iu.r . . . sefer de Meclis içinden reis seç l l 1 

d · çmeg~ı ılım Ebedi u/uli e biz eri biigü~ u~eto başladı.. Asıl maraada ş uçltur havaaına düşünce ben /isin dııın an reıs se _ . . m•k uudasına kapıldıklarını l l. 
k b '"'l•ml•re a~ .. keden .. eugili v• kı ae e ım. de, •u da, bu ...ı,, hatta e:"ız sürüyordu. Tıpkı Bugün u gı 1" işitiyoru2., Ba neden? Bu bir " " " ~--· " .. Y· • "' ~ 

l · · d m•tli ann .. mizin cenaze merasi· Bu J(Üne kaJar mebus intiha. de bu arzuyn göstermekte halı; 
Nihayet, Mec isın ıçın e_n idemidir? /de ise, dün öyle de, b d b l l b l" 

1. f mind• bulanan ve candan taıi. ın a me us o an ar içia ay ı aahibi olabiliriz. bı,·r re,·s ~eçildi ise ~e, "'u a~ı- But1ÜQ niçı"n bo~ l• ? O halde, L b d 
f l • Y "' yet/erile bizlere alôka gösteren eme111. ve r•yret arca ım .. Olan· lıi ciddi tutalım ; Bu iş; şah. 

/etli Memleket çocuzuna aza seçme<- sevdası altında, seçilmek Lütun zeuata ailemiz namına pa daa da, olacılttan da, olmak iati· aiyet, madde, 111, ba gibi bir ta· 
bir ı·~ ı•apmak na.ıh olmadı... karas•vdası.... d d L d" · · b" f · .J 

"' :1 • yarısız teşekkürl•rimizin arzına ye• en e 111.ea ım ıçın ır aı1:e k.1111 malayani ideoloı"ilt bir i• de. 
Memleketle iş ve eser aşkı· O- l ~ - l d b Ll d" M l k t b - v 

l b - l '!J •gse ve eier hugun er • muhterem gazetenizi tavsit '!de- e111. eme ım • em ' e ayır gor· g-ildir, 
nın korlaştığt devre er ugun ere M l" 6 · . d b aünl Deyip g-e9tim .. Bu ırüDa ita 

d B d k • tc ıs ır stçım karşısın a u. riz. Atıf Saruhan Bu iı; aemleket işi, memle-
teıadü/ c :r· _ u~ ~~ sonr~ ·ı lunacaksa, şüphesiz is yapanı, dar Belediye intihabında gerek ltetin kalkııuaa, y Ucaelme, umran-

Esaslı surette yenr nizama ntanzara, rıeriun - eilıl~~n ve.der mu-"ak olanı ••e s•vı"leni se Avukat aza, rerelr. reiı oianlar, ola 
h d l · - g rı "~ıı " " ı_ l '- · t' la•ma, ilerleme i•idir .• işin uçkur •e11j aleme ugmak mecburiyetin e gün i erıye ve guze ıge ı e k . 8 . . H lk cu.lar, o ma111. ıa ıyenler ıçın ... ... 

'- h ı · d - -11 . çece tır. una emınız. a h n t•ha ı- o'-t r l . 1tala11 6ir ıehir müeısucsinin, bir Panoıama a ın e gonu erı .. s bir hayli emelt ve l{-yret harca· avası ' ~ mmu u Y " • • ~ın 
ftluela disiplin• unsur, İŞ• yara, f:rahlattı. Bunun sebebi çok: mümessilleri, mem{eketin yükstk alih Zeki dııa .. Olaadall •• olacalttanda, ciddiyeti vardır. llerltıs haddini 

lı1tsar ve sonra Ja bu ansurları ::>oğu diyarına bir 8,üg~~ (Baş) kazancını yeni tecrübeleıf, ceri· il vukat Salih Zeki ol•a'- iıttiyenler deQ de yine lr.en· bilain t Ben son bir söz olarak 
orıarıiu edecek bir teskilôta ve g,eldi. O Bas, Doğ~ dıyarınrn !I' döner•k yeniden deneme/ne di°' için bir faide beldemedim. haddimi bilip belediye reisi Ol · 
edı! 2ihnigetler• '4otru atılması ı (K<-pısıJ dıge teusi~ buyurd~~- feda etmigeceklerdir. Buna da Tuğtekin ya z i h. an esini Şehir ve halk hayır rönün: lleyip maktan, olıcalt olanın lehine fua· 
•q'•rl Jn, ' alcıı of ara le kab .l tarı Trabzo"u suslemek ıçın emin olaca;ız. meydanc(a anadolu hanrna r•çtim.. ııat ediyorum. 

•tliltr, yiiha/c alaka t1e himmttlerini Çulha nak.letmi~tir, \ F~kıt. evet fakat, buriia kı· Cevdet Alap 
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Dikimi 
Bazan vaktın darlığı yüzünden çukurlar, tar

la bellenmeden evvel açılır. Bu takdirde belle
me, fidanlar dikildikten sonra her haJde yapıl 
malıdır. 

Bir zaman için açık bırakılan çukurlar fidan 
dikileceği v kıt, içinden çıkan iyi toprakla ye
tecek kadar doldurulur, orta bir az kubbeleşti
rilir. Bunun üzerine kökler yerleştirilerek fidan 
dikilir. Köklerin etrafına ince ve iyi toprak atı
larak biraz bastırılır. Bu sırada çukurlara veri
lecek gilbre fidanın etrafına konulur. Şu şartla 
ki verilen gübre köklere değmesin. Değerse ya
kpr, çürütebilir. 

Fidanları derin dikmeğe lüzum yoktur. Çık
tığı tarlada derjnliği ne ise dikileceği yerde de 
o ol 'nak gerektir. Yalmz şuna ehelljlmiyet ver
melidir: Fıdanlarm aşı yeri herhalde topraktan 
dışarı ve az yüksekce bulunmalıdır. Fidanlar di
kildik fen sonra sulanmalıdır. 

Bunlar fidanlar dikilinceye kadar olan işler
dir. Bundan sonra ve ertesi senelerde yapıJacak 
işler de şunlardır: 

Bahçeler mevsiminde belJenmelidit. Ancak 
bellemenin derin olmasına hacet yoktur. 

Mevsim ilerleyince fidanlar arasında çı~aq 
yabani her çeşit otları temizlemek için çapalama 
yapılmalıdır. Toprak kuvvet.siz, yf).van ise afkın-
lanmalıdır. 

IJD HAS~AlLD<Gi D ı 
~ 

nin içindeki oksalat dö 
9ok ıoctttkle tn~r. 

şo i!ie lerden ıoora /l!lyde ııatılyealnd• 
aıırhlt, ş1~"kiallk bi11i, uyku 

Qk.ulij90 sıoıf a gelince asi· 
toksallk turmQl itibarile teker 
1e şek~rll maddelere çok ya. 
kıoctır. Bu itibarla, ısltoksılik 
idrok.arboae yaıı.I şeker ve şe· 
kerli ı11 ıfm bir posa1ıq r. 

slt s~ lk bububıı lnı kı· 
buk kı11mlarandı ve nebatatta 
geceleyin yani hayatı fullyetlo 
•zaimış oldu~u yer ve z ı lDdD 
da çok olur. 
o tiald~ oksııl j'da sınıf blluye· 
slnu ~ {glik,\j ıı ) ihtiva edecek 
ve telııı ıınuz ve teıneyyu bıı 
dlseıe . 1 sJnund, thlt ık.sı ik te· 
tııuıtiu\ edf> t:: Jktir. Hu '!!l ıfo da· 
bil başera~ ve tuteyldıa bir 
kıımıadA glikoi ın çoktur. Ve 
bu ııılt oksaJitıo ~eııbafdlr. Tu
feylat srııı:nıııt11 abdestboı ıa ve 
7a ierll kurdu dediğlmiz (tenyı) 
tarda g llıı::ı J a çoktur 

O:taı!! Uj •u IDlf hldrokıırbO· 
o madd~ıer, kıırııciğor, böbrek 

-ve buna mllmasll sııkatat girer 
Yukandıkl mOnıu;~batrnn doluyı 
(A it sak'lCarev) ad nı dahi nlao 
AsHoltallkbbnysti atalet, vaııre 
uoksaı>lığı, ihtlrali< tin a2 1 ığı t ı e 
çoli 7alübdıın ıl6kııdardır. 

Şerltkurdu yani teoya gibi 
glilmJ1tn !ltibarlle zeoghı cıliın 
bağınak bü7Qk k.urtlorı ashek 
aallk lçtn meaba teşkil cdel'. 
Mesela b.aQırı;~gıodıı tenyası o 
tan bir bast rnın kandanıa ok.sil 
sallk 7nzo:ı miliı:ram k.eb bu 
taya tenya dQşürtacu ılılç ver· 
dlk.teD dqrt güo sonra k11nda 
ultoksallk (ötuı mlligram) a 
inmiştir. Çocuklarda kıç kaşın· 
ıt.sı yap n (oks\yUr) !::urdu ile 
dlzaDtıri da ayni rolü oyn~rlar 

.Asttoksallllten mütevellit 
t~şlar YUcuttaa Q.ç yolQaa çılor~ 
( ı ) Böbrek.far ( 2 ) bağırsak 
tar ( 3 ) prostat. 

'Şimdi da okaalQrlden müte-
velli \on• ııocuıhı iozuk.Jukla
rına ıeçlyorum : 

Hulaa olbazıoıJa : t•1ıt1~· 

hali, U.JUklama basan lıb"I b•· 
zaada İoktboi hali. 8'111D yeı 1· 
lea yemeklerden ibaret kr,niıt 
yahut mubati kay, tel •ecıları. 
kumlan'l ıtrahl ile mnteruflk 
me~zul idrar tş~me hıÜI, mtyde 
n•b~yesiudeki q~rı ıır\nya Ye 
göğOı boşluğu !tabu gı kemik 
terine ya~ılarak bulaya (men 
gooe ) ye S\kışmış hliBlnt nl'lr 
Hııııın kusmd ari:la yani kusmuk 
içinde kum billürları gÖrüle'billr. 
Bezııa loıtlb z hııli mUıınntt bir 
şekil t1lır lı.trar azalır ve rengi 
kovu Clhır. il Et l rd (tans7ou) 
cfDşOktUr Hııstıınıo at~şi va ta 
bildir Y•hut oı>r.P.:lnlıo altıcdadır. 
Bııa11 miy~•deo k.antımıılar g~ 
lir Bııaa tDlydeiie (çlbao) talc 
Udi l;.ttretlc;r alınır. 8a~ar11tkt11 
bıızao sUmUk ş .Kllnde az tokat 
sık sık gelen isbıtller olur. Ha 
~ırsaktan bUyU!c lcaa melar ge 
Ur. Bu kaoama lı llerl telılikeli 
değllıılr. Ve ktıo dudukhuı 
ş JliTJl bağırsağıu içinde llt ıza 
bırıikm\z. Fak.at bıığıre.s,ğıu o t 
kısmındnn ceten :kan bnıon teb· 
llkel{ olı1blıtr, Bfr" kıınl~rın için· 
de kum bntta kUçnk taş parç,ı' 
ları da görmek mOmlıtOodllr. 
Böbrek kum sarıcisi gibi bıta-ır 
sak kum sanclsl dıı'ııt olur: Uns 
tanın k rnı gerglbdir. Bağırsak· 
iar ip glbldlr. Çıkan bll,Yll~ ah 
dest kce elektcu geçiriline 
kum tesı;ıt eaneollir. -tlaz10 
sa r cı karnın snğ tıırafıcaa olur 
ve tıpaod t sit zan ettlrlr. lMuo 
lıe 9utad!l yıüanı tnkibaı olur 
H111ta düşkt.\n va knrısııd•r. i\İı· 
eırsak kum nöt>etıeriode bAş 
döamesi so~u~ ter oHblllr. Be. 
ğırsnk kum nObetlerrnde oöbe
tla sônund'!l hir gUnde ~-3 llt· 
re idrar gelir ve nmıuo içıbde 
çJk fa?!la kum olur. 

'Kum çıkuuı h~atplar ul
ttlu~li~tn YUcut klreç mad$1 ~l 
ile blrle~mes'i yUıQoden voc..: 
dua kHJUE• uıhr. ıtemlkler 
umu. tUtıla kqvvetl a~aıır, 

Sinirinin faaliyeti ıızglır.. Bel 
ıevşeklltl olur~ BHZ'lD k~lp na. 
hiyeslnee atrılar Olur h'ltta 
b11eo mUkemmel surette ka1p 
hastıhaı nObetial taklit eder. 
Bazın tını1on rok rlnsOk olur 
hastada DC'f ea (iarı ıg, u ş dön 
aıeleı ı, ruhuuda darJık, yıfın<tııo 
bekleumiyen gf'celeyin ·ork
mık halleri ~ezan mHbum ve 
rn4bayyel korku manbahırını 
gM.ç<'~miş glb ısrıır'a tilcAyet 
makamında ileri ıilrmık !.lfıtll 

olur, Uu bozaD httyaltan lıti&.rah 
dt)tf'Ct&inı bulur. Hele kum 110-
çı)ara ueldel kalçada, bac kta, 
yU:ı:d\', kabul'g:.ı kemikleri bo,ş. 
lutuıxta ~e 111 ve sol kolda 
bilbaıısa dlneclerdı alılade 
ilaçlarla ıeçmlyeo muaaott dir
sek sinir atrıları ıekllal almı$ 
bu1uaurn baatının vnl1etlcld 
dan mOşknııe,ir. 

um baitalr~ıoıo eabl U· 
hada gösterdiği balat arasında 

roelankol yan\ dılm\ bir merak 
ve hOıtlo h li, uoutkanhk, dik 
ke\ ve zekAsını blr noktada top 
layam:mık ş:ıyaoi zikirdir. Ku. 
ma bağlı yarım bı.ş 0°~rılıırı ise 
bışlı başına blr menu teşkil 
eder. 

Bu izahattan mllkıııt kum 
nıezuuaa ~arşı Dozeri dikkati 
o ı lp, etmek.t.r. Buna kar tedbir 
ner ba talıkta oldutu jibl .ıJ•l· 
oıt ilııçla olmaz. O\tıalemlotn 
sebebi olan oıl tolisalltla 90 
~alması : (1) Jaılı mlkdardaı • 
ker yem~k yabot ş ·kerlerlo 
tem1&1Q\Uode betaet, (2) neıtç 
terde glihc j o mPhboliz11nırıcın 
noksan olı.ı~u . (;3) Bnğırsaklarıı 

içinde tenya gibi bnynk p nn· 
ıltlerin oleybloe olarak aıltok . 

eslik p.usulll gibi ,('1181 nôkt11larıf 

batlı oldutuaı göre t'dblr A1 
mtk l~?.\tndır. Bunun lçlo vil 
cudu lşletmelc, ~ıda ~n a~ıim 
etmek, -ııaırı::taı tahriş ed~~k 
naddalerdea aakınmak ıerektir. 

lf t• haatııua tlkAJetl~rlol 

1 

Kazım BULUTAY 

.... 



ız 
.99/a 4 

Erz 
Vilayet Daimi 

Nev'i 

1 • Ek ek birinci 
2 - Koyun ti 
3 - T re yıığı vakfık bir 
4 • Tuz 
5 - Sabun ayvalık Muı;t fa Z 
6 • Pirinç tusyn dibek 
7 • Soğun 
8 - Fosulya lnoe 
9 - Merci ek kırmız 

-ta-

E 
•• ncum 
Mıktnr 

Kilo 

13000 
7500 

700 
400 
600 

4000 
:900 

'200 

• 
nın en: 

Muha n<nen bedeli 
Kuruş Sa. 

11 
50 
8~ 

4 
35 
28 
10 
12 

• 
l 

Muvnkk. t t minat 

I.ira Ku 

107 
281 
4 

1 
ıs 
sn 

l) 

1 

:ıs 
25 
63 
35 

75 
80 

Y niqnl 

İstanbuldan sureti mahsusada celbettiğimiz ustarJJ1' 
ve son sistem makine lerimizi• 

15 Çeşit Plaka Taş 
İmal edilmekte ve rekabet kabul etmez fiatlarla satılmaktadıt• 

Bundan başka her boyda DÖKMET AŞ vehela yolları i~ 
BETON BORULAR imal edilmektedir. 

ıo . Nohut irl 
150 
160 

2110:> 
ıııo 

500 

18 
23 

1 l)O 

liO 
425 

66 
32 
2:> 
38 

Uz nsokak eski ( Yeniyol matbaa~ ı ı . Ş ker kes sııodık 
l 2 · Koyısı Erzıac n 
13 · Üzllm çekird ksiı sandık 

NO: l l 
J 4 • Çııy iyi nevi 
15 - Sa'ça dom t 
1 G • ı 1ııkeron hali irmfk 
17 • Pirinç urıu çapı mnrkn 

'forbe 5 K. 

..,O 
ıoo 
300 
100 

400 
30 
21 

l so 

•) .., 
2 

1 ')f) 

13 
4 
5 

J t 

50 
40 
5 

40 

bitişiğinde dökme taş evi 
Mehmet Beyaz 5 - B 

.. ıı l ı ] ; ı. ı; i'~'ffi i''.'~· füi:~öıf. j:rn~:!'~ıij~iiii~iıiji~iiıiMi~i~i~ıii~iıiW~ ~iiiiiWi:ii~iiıiiiiıW~WiW~Wi~if '..ı 
18 • Şeriye tt>l 300 21 S 
19 • Tavuk b sli 100 adet ıtn 2 6i 

~~ : ~~~. 18 derce 20~~~ !8 16~ 50 ali nakliyat ek iltmesi 11 8 
~~ : ~~:~ı" ~:;,ı 111 "''~8 ıg 6j İnhisarlar Başmüdürlüğünden : Defterdarlı~ 
2! • Un blrincı B yburt 100 15 1 Pul hne İ ıhi r ar idıresirıd'!rı 1 6 - 939 grimin Taba\tı0 n•••b• 
25 - Peynir kaş r Edlrn 25 °o 1 dnı 31 5 94') gün i akşamına kadar 'lJ'lp'Jrla gön- hane <ıolc er•nrla b•~. 
26 · Li on 600 det 2 50 1 27 • Yumurt 2000 ı 50 2 d ·ı c k v:ı qa Pulatana id.:ıresi namına vaporlarla ge ta ilı..eo t er "- ve ti 
28 . Toz şe ·er 200 2 4 lfc k ş fnam" ine tadat ed l n bile m!P esqalnrzrı •nh~r halan mahalli iki_. 
'29 • Çıvlt ökQz b ~ 500 adet 'l 5 /ardan is!c.dege. ve iskeleden anbarüır kad r ham,.,fiqe nan Dur•uş oğlu t6 
BO • Z ytin t n l 10 27 50 n .. k/irı si 25 5-939 perşembe gününden itibaren 15 giin 1 - ~ - 938 deO ~ 
.i31 - Faııulya horoz 100 15 d k ,_ . ı. tariaioe kadar tl ":, 
3.! • Odun kız1\ tıt?aç kuru 150000 ı 50 168 m f rçı e1esidmeqP 1tr:-nulmuştur. Muvakkat ihalesi . . 4 ıır 
33 • MAden kJ}mUrü kırple .ıs t )O 2000 ı.:7 8 6-9 ~9 gıiniine mr sadif perşembe giinii t a ot 14 de ıbbaroame ile J ~~ 
34 • G ız ğı u tum teneke 30 · ·o 6 85 Pal ta e Mud iri iğı;nde mül şekki/ komisyonca. qapıla- k azanç 

2 
lira 

37 
,, t 

Yukarıda cins ve miktarları ya-ılı bulun n Meml ket Ha tane nın 939 ('ne iı1c ait 3 l knlem yi· caktır. EksWme9e. iştirtik ;çin muhammen hetleli o lan l ira 
58 kuruş ce ·bi~ fşbu ilan ur• 1 c 

yccek ve ynkac ğ'ı 185939 den 36939 tarih.ceçatnn Cumartesi sn t 10 na kııd r 16 g-n mudde'le 1600 lira üzerinden yı'zle yedi buçuk hesabile TJ.O lira bit•11 LJ 
.ehiltmer.c knoulmu.ştur. ; matruh 'Yergiye ı.diır ~;,, ,. nın ınlıis ·rlar VPznesfoe gt trrtlmış olması şarttır. Talip d ı d · t•• l. Yukarıd yazılı g!in ve santta ayrı ayrı ih lel~ri y1pı\acağından i t klılerin ~uvaktc t t emınatl ı- raz • i me i~ı oJl1-'- 'll ~e E~Um~e müncnatlan. 4 _ 4 ~l-er~ş-~_rt_n_a_m_e_y_i~P_u_l_a_ta_n_e~m_u_"d_u_-,_ı_ü_i_ü_n_d_e_g_6_·,_~_b_U_ir_l_~_'·-~~~~4~k_e_s_~_~~~ iliO ~ b 

Kayı nakliyat eksiltme ı So vu h v v Buz esisotı Maaş tediye ~ d: 
İnhisarlar Başmildürlüğünden : yaptın lacak DEFTERDARLIKTAN 1~. 

Palotane jnhisarlar idare inden 7 6 939 gıinünden Trabzon Belediye Eı cümeninden 1 Numaradan 100 numaraya kadır ~''ak 
31-5-94(] giinü ak,amına kadar 'Uaprırla gönd rilecek 'l'e- 1 - Trabzon Beı.edıqe meztah sının mevcut binası 101 " 200 .. ~eft 
ya Pulatane idaresi namına vapurlarla gelecek şartna 201 ,, 300 ., ., ftl) / 
mesinde tadat ed.ilen bilcümle eşyaların iskF·lede'? t:' pu d{jhilınde, Giımrrik resmi hcriç o'm k üzre, T 8 000 lira 31Jl ,. 4p0 , • 'tıl) t 
ra 11e vapurdan ıskelege k dar olan k qık 

1
, klilJesi muham r n bed,.lli, et ııe muhtelif mevaddı grdaiye için, 401 ,, 600 ,, ,, le 

25-5 939 Perşembe gününden itibarert 15 im müddetle Soğuk hava mahzenleri tesisatı ile. buz istihsrıline mah- 501 ,, 600 ,, ,, lra 
açık eksiltmeye konulmuşlar. Muvakkat ıhale 8 6 939 sus t.esisat uoptırılacnktır. 'l 

gününe miisadif perş mhe günü sat:t 14 de Palatanl' mu • "" :"'lr 
2 - Bu işe ait obnn.k uzrt!, tanzim olunan muk -

110 
.. r1 ... 

d l d kk k " r. proje i, ek iltm artn e ; fenni artname lla""' n 
ür üğün e müttçe il omitııonoa yoprlac klrr. Ek ilt- 'lıe aT1an proje. parasıT- nlarak Belediye fen işleri müdür- 1r ~~ 

metıe iştirak için muhammın ed~li olan ( 3800) lira üze lüğtinden alınabilir, Trabıon M. B. Kitabetindeo : DefterdarJı~ .. ~ 
Tinden yüzde yedi baçuk hes bile (285) liranın /rhisar- Açık artırn}a ile P.nrııya çovrle- -ç ı ı hali~ 
l 

. l l T 3 /şlm t sisat on g"di gün mliddetle ve kapalı cet> oayrimenldün ne nldn,ğu: anı ıq ı 
ar 'Oezrıe&ıne ya ırı mış o ması ıarltır. Talipler arfno f l I k l 9 /{ ., [' ' ~ • · ~ l M"d l J zar ıı ıı i e e siltmeğe lc()nulmuş o up, eksi tme ozİ· Gıırrl _ıııl!nkıJlüo buluııduğuıı:ev~ı . lu ııQkatıncta ~LJ 

_ m~gı tı atan~ u ür üğünue görebilirltt 3-4 

1 

rrm 1939 Cuma giinu aat 14 de Beltdige Encümeninde ııınhallesı, sokağı, .~umaraşı : dJ aıanngoılu~ • • 

K 
. 1 kt U-~-939 'fUP re 3~ &'- yıh edeq Yt hıl•ft ~ 

ır a iy n liy t ksiltmesi ıcra 04una~M11l;~kkat t~min t: 7350 l'rad 'tapu da~ılinde V• l'{avıkmeydan 1 me•hul bqlura• ~. 

1 
. . .' ır r malınlle,ındc Meydan ııokaaında Mehmet naını"' '17 

Defterdarlıktan : .. ~ ~ {brazı ıc1beden ve!laık ekşıltme şartnamesinde f kain üııt katı iki o~• vo pir ıo~a 16 8() numar•lı ib ~ 
1939 S.enei Maligesi Haziranından Mayıs gagtıln 1 gosterılmıştır. . .. vf: altkatı bir düıcıin ve bir mut lira 60 kuruş k•'~ 

icatlar Trabzondan Erzurum E ı'n G'- - u· il - Teklif mektupları 9 6-1939 Cuma gunü tıab ve bqdrLJın ve ~5 metre mu. 3'..l lcuruı buhr•O 
• rz can ve umuşarıe vı- 13 1 d ı. 'it k · . . d d'l bb b h · ut ·ı b' 1 tıtl ı lllgıtlerin,. s-vkol nacak le'Oazım k t . . h" saat e "a ar eKŞl me ornısgonu rıyasetıne t .v ı e ı • ra a~ a çeyı m ş emı ır " ' P mailey bin ıan'• ı 

"' ı ır asıgenın ır sene l k 3 4 haoenın tamamı. 8 deli 
lılc 11 akligeleri 16-5-939 tarihinden itib ren on beş gün m··ş 0 aca tır. -- ' - - takdir olunan kıymet: l~yıda ı. t-93 

42 

mücl:,eııe açık eks~ıımey~ kon ımuştu. Bir kamyon alı naca ı2so liradır. 'l~:: i~ea~a1~,?:s""'.., 
n.anıznun tarifı fJeçhıle keyfiyetin on beş gün zarfın- d Artır111anın Yl'Pılacağı yer, gün, saat uş o 40 kurıJf r 

~a müs~vi /asıl~~ rl ~ör~_ ~efa ilan e_dilmesi lazım ge Belediye Encümenin en : rla ~~~~;3~· t~z!;~:~iet .. ~~aa~~ ~e 8 ek:ru.ş . {leı•,it~ 
~ırken uç defa. ılan edıldıgı anlaşıldıgmdrJn qnpılan üı.: Şartnamesinde yaZJlı evsafi haiz olmak üzere ek 1 • İiinı gııyrin~cnkijlılıı artırma lş bu ılan t• itit'' 
ılanın hükumsüz addile 37-5-939 tarihinden itib:ıre~ siltme ile Beledıyeye bir kamyon mubayaa edilecektir. şartnamesi B 6·939 tarihiııdenilibıı- matruh ver<iYe ~ 
on hrş gün müddetle açık eksiltmeg·e konulrnasznn_ komı'r_ Eksiltme J3 6-1939 sah günü saat 14 de icra edi Ten ıt11-ıııNo. lleTrnbzon ~lıılıkeme ta1kdirde katıJet " · .. E 13uş kitabelinin muoyyen numara-
yonca karar verilmişlir. . leceğinden ta/iplerın aynt gun ve saatta ncümene mu sıoda herkesin ııorebllınesi için a-

0 
unur. A 

Tı b d E k d ki h d l racaatlan i/§n olunur. 1-4 çıktır. İldnda yazılı olandan fazla ı· 1 ,. 1 ' l' ra ıon an -zu .. ama a ar na iue • i (oOO) nıaıuw:ı.t ıııınak isteyenıer. işbu şart- 8, 
.ıra. Erzincana (200J lira ve G:imüşanc e (60) liradır Arsa ş a ırmas~ numeyc ıılil-lP do il numarası ile 1 k 

i hale 14-6 939 çarşamba günü St'!at n dii tte Def, rd.ırlıkta · menıurıyetlwlze murncnat etmell4ir Defterdar 
1 

yapılacaktır. Talip olanların tayin o!utıa gu"n fJe s"alta Beledive Encümc ıinden 2 
•· Artırıııaya iştırllk için yukarda ·~ ı yıızıh kıyın .. tin yü.ı1de yedibııçuk 

yüzde yedi buçuk dipozifofarını ganların 1 alarak Komi • Dibağ/ı ne mahıılle~i d K '"gu d r t vl,:iınde Bele- uislıııl.iJl4e p.ıy veya muır bir ban-
yona k "it l / k · l · ı diueqe oit (8A. 18) mttr rr.u b r h i lir an;n (. ç k kaıııu tenıinat ıu9~~ubıınu tevdi ede . ve re sı me şart arını an nma ısteqe erzn ner rtiın " cektir· (l<ı4) 

.!:!rtasiqe dt'posu memur/arma mı'irrc atları ilan olunur 2-4 artırma m;ulile 'l>e 17 gu mıidd•t ~ t ğ ı Ç ~ rlm•şfır. s. ipotek salıibi ıılacaklılarladiğer 

İcar artırm 
Köqri Gev.i 

te 
UNo 

51 

didi 
Bir senelik i a;ı ( 

75 Lira• l Soğuksu Hane 55 

Defterdarlıktan : 
Yukarda cins 'lJ~ a ısn/t yazılı lıanenfo bir senelik 

foarına t lip çıkma ı ından artırma on gü uzatıl 
mıştır. talip olanların yüzde 7,5 teminat akçesile birlikte 
artırma günü olan 5-6 -939 Paz::.rtesi gıitıü saat 14 de 

1 

iste itinin mav ki:. t teminat m kbu l. •ı e 6 - Ha- alillmdArlıırın vo irtıfak hakkı eatı ı p 
zıran 79·!)9 Cum ı gunu aat 14 d Encümene muraca !erinin gayrimckul üıeriııdoki hak-

~ -. !arını lıus.ısile faiz ve murııfa dair 
at/arı ilan olunur. ' - 1 Otan id 1iolarını işbu ilılu tarihinden 

• Hıqa en yirmi gün içinde evraki 

C 1 a d V t mUsbJteloİiJe lıil'Hkıe me~urlreµ-
ınıze blldirmeleri icap eder, Akı;i 

Kahveciler ve · otelci!er cemiyeti t şebbüs 1ıa1de hakları tapu .ıcıuıe 1ablt 
olınadkıça satış !Jcdellnla paylaeoıa-

hey eti riyaset. nden: sıodan lınrıç kalırlar. 
1 

4 • Göst il"ilen gllnd;ı artırmaya iş-

6 6 - 919 sllfı qÜf1Ü saaf 4 de Cumhuriyet Halk Par Urak eue~lAr nnınna eartnanıeıı ni 
tisi salonunda Heyeti idare mtihabi yapmak için umum okumuş vo lüzumlu m !ütııııt aımıı 
azanın ishatı vücüt etmleri ilan olunuı. :~ bv~l~t~~a~e~~:ıe:rıa/ubul tılmit ı------

Hey'eti müteşebbüse reisı Q • Tayuı edilen zaınaııda gayri 
~A 'l E f ml!ııkUl nç defa tıa~rıldıktan IOllrll 

Dı/terdarlıkta toplanacak komisgona muracaatları. 11Bml sna -·-- en ı;ok artıranıı. ihale edilır. Ancak 
artırma bedeli mulıamınen kıywtıtın 
yüzde yetınlı oo.,inı bulınaz. ve~· 

Erzincan Tümen Komutanlığından. 

----:-M-:--~~:.:...:.=::.:.::.:=-:.:.::.:.::::::.:,::~-------:1. aA 

ağaza SOİIŞ OrtırmOSI Muhammen 
ijutıf iııl{'ytıuin alııcaÇına ruehaui olan 

Mahallesi Sok .. ğı NrfJ'i 

E svak Goluoğlu Mağaza 

Defterdarlıktan . 

M2, 
!5-40 

kıymeti 
K No: M No: Lira 

2 40 500 

Yu~a.rda c~ns ve evsafı yazılı mnğrızanın 22 5-939 
ltırrhıntlen ıtibaren bir OlJ ı'çı'n.-!. b _, 1. . "J k ·ı .. e eue ı peşın ouen-

mı ş"arfı ' .o~ pazarlık sureti!c satılac'lktır. Talipİerin 
hu mılddet ~çınde güı:de 7,5 f Jminat akçalarile birlikte 
{Jefterdarlıı• mu ·c.caatl n J- 4 

Denizli Jandarma birliğinde er iken askerliği suusın 
da cephane çalmak ve satmak suçundan dolayı ha kkırı
d~ hu_kuku amme davası açılmış olan Trabzon Vilayti· 
nm lskender Paşa mahulfesmden Kfıhya oğullarından 
1m lu Haliloğlu Ka,din halen bulundugu m;.ıhal ndresi 
malu•n olmadığmdan on gün zarfında Komutanlığımıza 
meskenini bildırmesi veya Komutanlıkda isPall vucut 
etmesi zımmında fls M. U. kanun 2/5 maddesi muci· 
/Jinçe i bu i/fm yapıldı. 

d1ğer alacakfüar bul unqp <!~ be4el 
bunlıırın o gayri menkul ile temin 
edilmlı; nlııcaklıırın mecmuundan 
fazlaya ı,;ıkwai.ia e.ıı ._ok artıranın 

taat.hüdU baki kalmak ü.ı1ere artırma 
on ooş gilıı. daha temdit ve oııbeşincl 
18·7·U~9 Sah güuü aynı ıııntta 

yapı,ncak artırmada, bedeli ıatıı iıte
yeuin alacağına rliı,;lıanl olan diğer 

alııcakııların o gayri ır.tmkııl lle lemin 
edilmiş alacakları mt:cwuuudan fazıa 
ya çıkmak ~arüle,, eıı çok artırana 
lhale edilir . Boy l• bir bedııl elde 


