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Hava hücumlarına karşı 
korun a tecrübesi y ıldı 

Fransa i Halkımızın gösterdiği yüksek hassa-
Türkiyeden siyet kayda şayyandır 

100 Milycn 
Franklık 1 

tütün alıyor 1 
Ankara 27 ( A A ) -

Fransa rejiJİ Tü,kiyeden gıiz rnil· 
gon fr,.nklık tütün mubayaasına 
karar ,,ıermiş olduğunu ticaret 
CJekô.letine bildirmiştir /ransır re· 
jiıi,.in türkigedtrt şimdiye kadar 
her sene mubaraa l!Ltiti tütün 
Jört buçuk milyon idi ditu ta· 
rof to İrgilierenin de bu s•ueki 
fransız mubayaasından dalıa yi'ik· 
sek mikdard tiitı1n alacağı lıa· 
ber al11tmışflr. 

----ı11-4• ... ··--

Bitaraflar 
Bitaraf 
Kalamıyacakl 

At.lcar11 28 ( A il) 
Yunan Başvekili Metalcses 
söglediji bir nutukta h ... ıb,,, 
uz•n müddet ıürecıği muta
le•ı,nıl• h•lunmuş sıgasi 
•• •ılcer(balcımJan 6itaraf 
altı,. .ıetJLetlerin ilctisadi ha
lcıtndan bit•r•f lılclarını mu
laaf •z• edımigecekleri11i ve 
6anuntia ubebi ıimdiki har-

''" t11,.11mil- iktisadi ma
lai,eti hai• oldu;una i/tfve 
ıtmiıtir. --------

Çok Acıkh Bir 
Doğum Vakası 
Dün be şık düı.ünden tı:nç, güzel 

6ir lcGdıno:Jtız çocuk doturmtk· 
fe ıüçluıe marı.z Kılmış, malıa· 
ili J(ö!J ebeJi,.in hatası !JÜzünden 
~ocuk ıto;amamaş, antı• feci t•a· 
ziıet• ctüşürıce ölüm CJazigetinde 
fltem.eket hastanesirce nak.lıdil

.. ,ş •e zaualLı Kadınc•jız Uru 
•oftra bc.ı fecaatle ölmüıtur. burıa 
beıuer biı çok. dogum f.lakalu11 
cehd ebtlır güzünden geç kaima 
ft.eticcsi hem do~acalc çocuıun 

~•m anasının Ölıımle pençcl.e~tık. 

eri•• şahıt olmak.taJlız.. Bu 
adiseler malıigıtı ı ti bar il s belir
ic ıeçiıorsa da gekünu ilibarıie 
iiguk. ölüm istatıstı;i fJucude 

etırilir. 
Ebr, ebelik uazifesinin halka 

rıiatılmaıı lıekımlerıı düşer, hul 
· ikaz etmek, bu ııt1ı acıların 

llüne ıeırmık içirı ırşut tJazile· 
· onl•ra düşer. Biz de ncşrıga. 
tnazla lı•lki tenvire çolışacagız. _ __, ... -

Katil 
Dün saat 8 de pazara ••I· 

•k üzere bir at yükü /ındık 
tirmekte olan surmenin ma. 
ra Kögiinden K.ırakulakcu o. 
laruıdan .•ia'ih ozlu Oıman Kain 

aderi Hüseqin tarafından dahan 

le öldürülmüştür. hadısenin cskı 
cinagetm intikamının alınd~ 
ıöııenmektedir. t~lıkık~ta gı· 
·ımiıtir, lcatit takıp edılmek-
tr, 

İki vatandaş zehirli gazdan niüte
essiren bayıldı , ankaz altında. 

kalan bir gişi kurtarıldı 
Bu muvaffakiyetli tecrübelerden dolayı muhterem 

Valimizi tebrik ederiz. 

Eve/ki gün şehlimizde 
hava tehlıkelerinden korun
ma tecrübeleri y;ıpııdı ve 
çok muvaffakıyet/, netice 
/er ahndı. Şehir h..:Jkı lec
rubelere karşı fevkalade 
bır alaka ve hassasiyet gös
teıdi. 

1. 

Tecrübelere saat tam 
ı J,30 da başlandı Ş:hir. 
düdüğü tehlıke haoerıni 
verdığı andd bütun mağaza 
ve dukkanlar çevık bu ham
le ve hareketle bır dakıka 
içinde hemen kapatıldı ve 
bütün halk evlere ve sığnak 
yerlere koştu ve verilen teh 
lıke haberi üzerinden geçen 
on dakika gıbi çok dar bir 
zaman zarjmda tışarda tek 
bir kimse kalmadı. O qün 
şehre gelmiş köylü vat•n· 
daşlar da sur.atle kaçışan 
hlJ!kl• bır/Jkte sığınaklara 
koşarak buyük bır hassa· 
si ret g ö s t e r mi ş I erdır. 
Ç o c u k esırgeme kuru· 
muıiun yemekhanesi önün
eeki arsada sebzeciler ser· 
qilerini ve köylüler hayvan· 
/arını bırakıp tam bir atıl 

kanltkla sığmak yer/erme 
koşarak hayatlarmı muha· 

Faik öztrak 
Adan ada 
A11kara 28 (A. A} 

Dahiliye Vekilimiz dünde 
Adanada tetlcilclerine de•am 
etmişlerdır. Parti ve Belediye 
tarafından şerefine zigafet· 
ler fJerilmiıtir. 

Hayat sigortası 
Hayat sigortastnın acen· 

teliği hükümetae fmdık sa
tış kooperatif bırliğine ve· 
rı{piği haber alinmışt1r. 

Bundan böyle şehrimiz· 
de de bu •centallğı koope
ratıfin Tr11bzon mümessi//i 
ğı ifa edecektir. 

Çemberlayn ne diyor 
Flnkara 28 ( fi. 11. ) -

Çember/ayn söylediği bir 
nutukta lflman demzaltı/a. 

rtnın nasıl hakkmddn gel 
dikse mıknatısh mayin/erin 
hakkından da geleceğiz de
miştir, 

Valimiz Os111an Sabri Adal 

faza altma aldılar. Tezgah 
farım ve yine yetiştirmiye· 

rek. dükkan/arım halile bua 
kıp sığmak yerlerine koşan 
/arın adedi sayısızdlf. Şehir 
dahilinde tahaffuz vasıta· 

farına bürünmüş alakadar 
memurlardan başka kimse 

görünmüyordu. Bombalar. 
matraliyozlar atılırken ve bir 
kaç yerde yangtn çıktığı sı· 

radlJ, tayyarelue karşı ateş 
açıldığı esnada gayyur Va· 
/imiz Osmc.n Sabri fldal 
çevık bir hareketle sağa so· 
la koşuyor, itfaiyeye. sıhhi 
imdat heyetine ve vazifedar 

memurlara direktifler veri
yor ve telaş ve heyecandan 
şaşırarak vazifelerin bir da
kika dahi fevt edilmesine 
mej·ddn verdirmiyen çok 
mutedil ve sür atli bir idare 
yaratıyordu. 

(Alarm) iş:ırdini müte. 

ak ip müdafaa sesleri şehrin 

semasında gurliyor, bütün 

halle sıjındığı yerlerde bü

yü le bir muv:ıf fakigetle 6aı
rılan tecrübelerin sonanu 

heyecan içinde bekliyordu. 

- Arkası 2 do -

Vilôyetimizde halk odalar1 açılıyor 
Cıımhur1get Halk p Jrti· ' la gibi ovun/ardan fJC. bu 

si, bütün gurt içinde Hal- odalar için gazılm11 ~ıJes· 

le • l •rl•rde Halk /erden ist1/ ade edılecek 
eı0ı o ma!Jan g... ... . 

" 

l ualk odaları yerli mahsullerden ve g~rlı o cı arı açıyor, n, 

talim.atnamesinden Viltigeti• 

mi~e dı tiinderilmiştir. 

Talimatnamesine ıöre 

Halle. odaları. temiz bir 
to,Lantı we konuşma geri 

olacalc., zınıin bir lcütüphııne 

brıl•nd.,ulacalc.. ıazete ,,e 
mecm1111ların muntazaman 
ıelece;i bir akııma salonu 

açılacalc, Halkı alakadar 

eden f agllolı mevzular üze. 

rinde konııınıalar gapılacalc 
lc•1tferarular fllfiltcık, •ılli 

ıünlertlc halle tarkü{,.,; 
~ÖJl/eaecc/c, ıaz ıairlerı dın

le11ecelc, raılgo Jc,,l/anılocak, 
yerli 11ıl"iar tııvilc t1e ta
mim •flilıfı/ı, lıtır•ıfi•, k•lc· 

mallardan ~aman zaman 
sergiler t1ücud• tetir il ecele, 

ıareş. cirit tiôi oyunlar 
avcılık, biRicilık tibi spor-

lar tertip 1.1 e teş vilc. 
olunacalc, mahallin /alcir 

hastalarına gakmen alilc.a 
ıösterilecek, düiün ve niıan 

törenleri yapı/..:ıbilecektir. 

Görülügorlci,· halk oda
ları bütün yurtta vatatttlaı-

ların her bakımdan gülcıel· 
mcsinc hism,t ı<{eot/c INiıülc 
bir ıagc tüdügor. 

Vilaıetimiz dahilint/e dı 
Ha"ceoleri olnaagan g•rler 
de Hallı. odcları açmak 
için faaliyete ıı,ilmiıtir. 

Diı lı:t::>rfl B .. şrı:ızı ı 

REKtR SOKOTf l\UI AK:sl ııiLO 

Fiati 4 k.ı. u 

ilan satırı 5 kurustu7 

U:ı:uaso~alt : 121 • 123 · 125 
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OLU$LAR 

A t o t ü r k' ü n h a t ı r o s ı 
Atatı1rk'ün TrabzonJaki lıa · Fakat tekrar söyliyelim ki Atatürk 

ttralannın bir a'nga tnplanmau mıiteuazı bir dcilıi idi : Tabutu. 
içitı Hıılkeui idare heyetirıde bir nun ardrnda bir tek niıanı uar· 
karar verilmi~tir. ciı; istiklcil madalyası. 

Atatürk bii.gük olduğıı ka Elin sivil şefleri Jı,.p afker 
dar mütwnrı bir Türklü. Ş~hri. Üni/ormaJl taşıdı V" taşıyor; 
mizde bulunan kıymetli haiıro.· O. dünganın en büyük aTkui 

lannı toplayıp bi.:den ırınrakilere ulduğu lıalde askeri tıa:ifesi 
dewetm•lc, bizim için lıem bı1· dışında lıep siuil g"gindi. 
yiik bir vazife; /ıem de tatlı S?ğuksudaki Atatürk Köşk 1 
bir ze ıktir. birim ve gelecek neJillerin, zi 

Bu hususla atılmış adım 

Ja qnk değildir: Sojukca Köş. 
kr.inde bt1tı711 ş-ı~si m ılliı rırıı 

millete hafı$ladıjı lcöşı ittlli 
edilmiştir. Atatürk'• ait bütü1t 
hatıraları bu tarihi, bina içimle 

toplıgacağız Böylelikle rnülerıazı 
kö<;eyi zenginleştirmiş ol.ıcrığız. 

Bunun için, Ebedi Şrfi11 
Traizorıa g~lişlerinde duygu ve 
madde olarak hatı .. aıı bulu•an· 

farımız bunları Halkevine l.a 
ber ti rirleı se yukarıda i~·ard 
eltiğimiz f•azifeyi qapmış "" 
uuki fotmı~ olu•lar. 

Aı.ııürk İçin qrınac ığı-rız 

şe.yin mükl'mmel rı/m ·ıması f':n.li
;;esiyle l111rPkr.te g•çrn,.kte /e,,.d 
dıit relen/er b11ıunrıhiii~ belki. 

Valimizin 

T •şek kürleri 
Sayın Trabzon Ha'kıoa 

Şo"ırimiı.lic yıpılao p111if lto
rın.a tetbikatırKia nalltıo, bildiri 
len teblifata tamamen uygun ola· 

ralt haroİLet ettikleri memnüniyet· 
le ıörülmüttür. 

Muhtemel bava t&1rruzlı.rına 
ltırşı memleltetia ve milletin ko· 

ruama ribi hayati ve •ılli bir gay· 
eye matuf olan bu tatbiltatte, 
halkımızın röıterditi alilta ve hun 
aiyetten dolayı Vilayet namıaa kea· 
dılerine teıekür ve buodıtn aonra 
yapılacak teblıfat ve tatbikata 
kartı aynı hassasiyet gö.dcrec:3k· 

loriııe bir ltoro d .. lıa kaoi oldofU· 

mu du ilave ederioa, 

yarette1e JOnra taze enerjileri• 
döntetğimiz aziz bir yurıa ola
cr~ktır. 

Bu lüzumlu ve gü%el lf'şeb 

büse başlarken Kö$kün bugünkü 
Jurumuflu düşı1nmernek imkcin· 

sızdır. UğurJuz. hastalığın bu/ı. 

ranlarının baş göstudiği sıra. 
farda yruılmış olan vaıiyt>tle 

bu gibi binalarm ~ıazigetlui 

?elli ,.dilmemiş olduğundan bunlar 
lt•kuki bakımdan CJarisi bulunan 
kardeşi Bn Makbuleye geçiyor 

Bu Kö1k Trabzon halkı 

tarnf ından Atatıirk'e armağan 

edilmi~lir. Şimdi lıukukrın luır 
desine g•çen binayı b•z Sa11ın 

Bn M..,khu/f'derı hiç~İr za'nn ı 

sakmmrıyız. Arıcak hu bina, öl 
mez hatı,alar tastırırı bir y rdır. 

Bn M.ık'>uie.ye düşnı, l u binayı 

ntill~te bağıslarna'<lır. Kanızn 

önünd'- boynumuz kılrian ine~ 

dir. F..ıkat, At ıliirk Sa '/in Bn. 
Makbult! için Çırıknyalfa qap 

tm/ıklan köskü bile, Bn. Mal.:· 
bultı lıayaltan ayrılıncaya kadar 
lc.enciilerinde kalmasını ~asiye/ 

ıtmişlerdir. 

Bu satırları, Köşkün satılığa 
çıkarılacağı hakkında bugünler
de kulağımıza çalınan bir ha
bu CJtsileJilc yazdık. Buna ihti
mal oeremeyiz. 

Hakkı Tuncay 
- Arkası 2 do -

Abbas Edip 
Sinop veterineri hemşeri
miz Flbbas Edip Vtlfıretimiz 
veterinerliğine tayin edil
miştir. 

Belediye reisinin ziyafeti 
Belediye reisimiz Mah· 

mut Muammer YarımbJyık 
Pazar günü yeşilyurtta Par
ti Müfettişi İstanbul mebu
su Sadettın Uraztn şerefine 
şahsan bir öğle ziyilfeti 
vermiştir. Yemekte Valimiz 
Osman Si!bri fldal. P11rti 
vilayet idare heyeti reisi 
ve az•lart, Üçüncü Umumi 
Müfettişlik Kültür Müşaviri 
Mekjupçu. Belediye aza/11rı 

ve .gazeteciler haz/f bulun
muşlard1r. 

"Ziyafette Sadettin Uraz, 
lrabzonun değerli mümes· 
sil/erile tanrştırmak lutfun · 
da bulunan faal belediye 
reisi M"ammer yarımbıyığa 
teşekkür ettikten sonra 
müntehap belediye reisliği 
hak .-e salahiyetinin şehir 
mümessillerine Cumhuriyet 
hükumetince iade eylediği 
anda Pdrti namzetleri olaR 
belediye üyelerinin iyi parti
li v!lsf1r11 ısoat edecek ma· 
hiyette gösterdi/cleri dikkat 
ve disipline riayetlertndcn 
sitayişle bahs ederek bu ha. 
disenın Trdbzonun p.Jrti 
m~saisind~ k11yd~ •~der bir 

intihap mevzuu olduğunu 
tebaruz ettirmiştir. Bu ve 
sile ile bütün memleket ve 
parti işlerinde parti teşki-

fatile fikir birliğivapın ve müş 
terek mesaide bulunan Cum
huriyet Halk Partisi hükü . 
metinin muhterem Valisı 
Osman Sabri lidalm ve Par
ti reisi Ruhi Ural ve idare 
heyeti arkadaşlarmm qerek 
bu intihap esnasında ve ge
rek bütün parti ve millet 
işl~rindeki feyizli mesaile· 
rini şdkranla zikrettikten 
sonra bütün haztruna me
sailerinde hayırlı başar1/ar 

temenni etmiş ve cümlesini 
hürmetle selamlamıştır. 

Bundan sonra Btledig 
Reisimiz Mahrnu' Maammer 
••rımbıyılc tleruhda ed,/en 
flaıif egi ıörmek ue şehir hal
le. nın güle.sele. arıularına ug

gu11 baı.,ıtar göstererek. 
uelcvücut 'fle ahen.I(. a arok 
Çalı{ ılacajını. muıahartt de 
v.ım tttikçe şeh,irı 'rı ırı uı
rıınrfo bıkm.ık ve UHJr> •ole 

IJ1lmigen bir g ıqref c...1.,,f:!dİ· 

lece;ini sô.gl«miş vali O .m M 

Sa.bri AdalıA !le partı mı-
- Arlcau z. de -. . 



1 DOGDUKÇA 

Baharımız 
Kııtan yorrun ve bitgin dü

ı•a Talliat, Bahara dönerlten taze 
bir bayata kavuşmanın hayecaa 
Ve laalaoaaıaı ıöıt~rir. 

Bir rta nval ıincabi bir 
aıazarayı, bir bahar aabahı tos 
yeşile boyar. Bu na acelecilik? 
renge, rüı.lli~e auaamıı, yek:aa· 
ıalı:lıltt1a bıltmış bir llem var 
da eadao mı ? •.. 

Nihayet ıalanaa y rlerdea 
fışltıran yeşillikler ve u lar fiı· 

tüae üşüşesa çiçekler i:olı:ular, ılık 
rDzırlrlar, Mavıim bölümleriaia 
ilk.ine ah olu. 

Evlırdca tabiat ıioesiae ıöç 
bı7lar: Çocuklar lı:ırlna dölcQliir· 
ler • Kır pıltelerini ıındına kele· 
baltler, yorde rülüşcn çiçeltlar 
hep •• ,·. ifaııleılle rörünürlar. 

Gölı: ıılurulışır, sular mavile· 
ıir, dırılır fiirleşir. Kuşlar cıvıl
dııır. 

Bualar Babn teraneıi«fir. 
TraDxo.ıuattıH bu çeıit ba· 

laarlırdaa aaaibi yolc ıibidir. Ba · 
har, buraya ıüıil!, raltat çok: 

eltıitile ~elir; iali i'Öld•r, fÜDet•i:r: 
rüaler, rutu\tıtli aofulclar, ltamçı-
1 a y a • r i z r a r 1 a r .• 

Bu aüaii aöııdürür, unutturur. 
Tabiat aiaıaia41a uzak pencere 

ırkaaııdaa ıanlanan ileai te•uıı 
rulaa aacalı: aelil verebilir. 

Yıllardır, bu naaipsizlite alı
ıaalar, riiz'de Bahar yaratan ale 
naia eilnaile avunurlar • 

Trabıonua baharı ıüzdür. 
Tam Bahar dekoru bu mıvsimde 
iıleair, karalur, aolan örtüler bu 
mıvai•fie irülür, Olen realder 
ıbıı ••vaimde canlanır. 

811, ftna 4efil, lilciıı kararsız 

ve oyaık .• 
Güxe riurlcea ne llüyülc 

e•ıllar bealiygrdult : Ilık rüzıir
lar 1111i.z ve yeıil ltırlar, seyrek 
yapraklı afaçlar, lcuı cıvıltıları 

ıır dolu çamları• üflediti ıarkı
lır .. Velhaaıl her ıeyile bahar 
rünleri i'ÖrHaldik. Nerede? .. Da
ba ilk. aylarda aoğulc bir çabre 
ilı karııludılc. Az ıoara bastıra
cak. elaa kıııı• sotutunu şimdiden 
duyuyoru. 

Bize Bahar• rü:a.in i'ÖıterH 

tabiatla yalaaı aı çıltıyor ? Yap 
tıtıaa ptfİaao mı ? 

Buau öaümüzdeki bir bıçık. 
aylık raaıan içinde daha iyi fÖ· 

rüp 6traaecetiı • 
Şuraaı vark.i, mev.iİlll iyi de 

feaa Ga ritae, relea k.ı~tır. 
Hıaırlıtımııı OH röre yapl• 

lım • 

Çuıha 

(Yenlyol_) 

Hava Hücumlarına Karşı 
Korunma tecrübeleri yapıldı 

j Şiir ve şair 
1 

Şiir. t'Tl i•ıc• duuu'il ... rırı 
hisli her inrnn rurıun!l ar
k.ısrndan sürükliuen metJ· 

- Bastarafı !. de -

Bottpedı bir yangın çık
tı ve bunu derhal h her alan 
itf aige ht!mın yıldırım srir
•tilı yangın 11ıahallinı le.o· 
ıartık ganıı,.ı t"Öndürtli em· 
niget teşlcilitımıs Mülcım
mel tedbirler alm ış. t&lı
fonlar iş !igor. ın basit bir 
tıhlike hutlisesi tlahi ztı6ıta-

Çocuk bahçesinde Çıkan 
6ir Qa11ım faal z-1 bıtamız 
tarafından henım itfaigeqı 
haller fJerildi v ~ itfaivemiı 
buraya d11 1Jıldırım sür'atile 
gelişereJc. yangın hemen sÖfl-. 

diriiimüştür. 
Belediye 6nünı üç bomba 

tlüımüş ve zararı mucip bir 
tahribat t1uka!J1ılm'lnt1şlrr. 

at11parlr. öniine daıı:n bir 
mıs tarafından hemen ha/ur L b d . · . . . .1 •Om a a gıııe :zararı mucıp 
verılıq. rda. ekıpler verı ın h. t h .b ... t 
•u lı~/,erler iizerine mıntalc•-ı ır " " De yopmamış ır, 
l lı · · ç k k Y11pıla11. gaz tec,.ühelnin 
arı arıcın• ı mıvııra _ . 
bü ük bir itidal ile vazife . ~•.n mrıtet ı ;ır o!.:ırak ita yılan 

g ılcı v;ıft1nda~ h~'Tlt!n h~r teh 
Zerini iaıaruıorlardı, iter l.k b J h lı ı d . ı e .JŞınaa azır u un u-
mınfo kaJa sılıhıge memrır · l ı~k d l . . • ra an a u a ar mrmur arın 
/arı, sed!Jel1Tı. ılaçları .,e . . d l 'hh. t . . . _ [•• l gagrett tJe tm acı Si l O O· 
/,ır ar. ı,111 pek lrııum u o •ıt L •11 il l le h t . ., /.J mooı er tJ mem e et "' a~ 
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1 
ıhııın!: yır t~rın~ ta.gfare hücumların~ Kttrşı 

yepacsgı e acam ne ıcısı · 
ezilmt k ve ıakatlonm•lc. tibi açılan ate~ tecrübeleri ve met· . 
lıadi.selerı dı meydan fleril- f r•lgozlarl~ ~apıltın tarızm:.ı f 
memesi için v•ktintlen '""'' 1 1ı~r1lcı_tl~rz cı~den fQm mıın~· 
11lın11n tedbirler iyi netice sılı buyuk hır muv:ıf fakı-
"''miş "' tecrübeler i•ştan gitti. 
••ıa çok mile.emel oe munttı- Tehtlit altında bulunan 
zam •lma1tar. Şehir derin bir Sükun iıindı 

Tecrüb.eler Hnnsınlie lctı· hiitün binaların K<,pıları. 
wakme11dand11 ankaz. altınJ11 pınaıreleri fi! her tar•fı Ö'lii 

lcalan /,ir vatandaş hafif çı 1 la, gttlnı~ hozt~peden, kal's.. 
§tırelanmıı "' imdadı sıhhi 1 't/e11, Kııla.dan flt muhtelif 
otomo!Jilleri tarafından luı- 1 gırlerdm atılım bombalor 
•ın memleket hastaltan.sint 

1 
fit! mitralgo% sulttri işWliyor 

Keltlırılmı,tır, 1 
V! Jine '1a arad.ı itfıı9enin 

Vilayetimizde Halk 
odaları açılıyor 

Valinin , Parti Müfettişinin tetkikleri 
- Baştara/ı 1. tle -

Cumartesi günü Vak.fi· 
kebire tiden Valitnis Osm•n 
Sa6ri AJ11l 'ile Parti Mü
f tttişimiz lıtan/,ul mebus• 
So.dattin Uraz, tetkikleri 
ara.sında halk odaları mef1-
zuuna temas etmiş 'Vt Valc
filc.ıbirde bir h11llc edaıı 

•çılmeıına karar oermişler-

dir Büyük salonlu fi~ orla
ltırı fazla müsait bir bina 
bulunmuJfar. Burada halk 
otl•sının h«men açılması 
için lcagm•kama f.le Parti 
Ba,lcanına d;rektif verilmiş 

qangın mahallerine Koşar
ken acı acı haykırd•jı Çan 
sesleri dugulugor we ekiplerin 
Kendi mınarltaları dahilinde 
Çok mutegokkrz bir vazivet
te d(lla ştıkları görülügord11, 
limanda ha 'unan tJapaıun ya. 
nında tek bir kaqık f.le hare· 
ket görülmüyor, bütün deniz 
fJa<ıtalrı da şehir içindeki iş 
sah:p feri gibi tthltke işareti 

fJorildiji onda Kat1ık f.lt mo· 
tor!arını hemen tışrırı ala
rak 1:1ğınak yerlerine koçmış
lardtr 

Ço!c ha<sas olan Trab
zon h lkı haNl tehlikesine 
Kar~ı tuelki KÜn ifade edil
migteelc yüksık bir alcika. ıös 1 
t~rmiş ve çok mufJaf /akıget
/i bir tecrube devresi geçir
miştir. 

Burada ruhu meml~kd 

sevdası iç.'nde Çırpınan, Kal
bi inkilap aşlcile Çaı p:ın, ıı 
ce ve ıündüz Çalışarak hal
kımız. n sevgi f.le itimadını 

Kazanan valimiz Osmnn Sı

bri Adalın adını hürmetle 
11ad etmeyi vicdan 6orc• 
biliri~. 
Tecrü/Je 4!> d.lc.ika dn,.,lm 
etmiştir. evelk.i akşgm Haı
lcevi r11d11osantla Valimiz 
Osman Sabri Adal, haf.la 
hücumlarına karşı yapılan 
tıcribelerdı gösterdikleri 
göle.sele alaka ve hasusigıt · 
ten dolagı Trapzon h'2llcına 
teşıkkür etmiştir. 

HALKEVİ 
ÇALIŞMALARI 

12 Birincikinun 939 da ba~· 

lavfcak: olan yerli m~llır haftası 
münasebetile Halkevinde bir ko 
mite t şldl edilmiş ve haftanın 

Hallcevlae ait çalışına proıramını 
hazırlamaya başlamı4tır. 

Düa 8. Ruhi Uraluı başlculığ-ın
da foplaııan idare heyeti; Halkev. 
!erinin yıldönüaü11de açılması dü-
şünülen halle odalarının yerleriai tea 
bit etmek üzere kö fc:üliik: kolunu 
vuifelendirmiıtir. 

sıirı ifadt:sldir. Tabiat sev· 
tisinin ~n cazip tablosunu 
çizen hir san 'attır. Gönül 
mebde' fJtt müntehanın OT· 

tasmda en gizli 'CJe içli ar
zularını onun teshir ~dici 
dili le dölcer, saç ır, o; haya.
fa susamış ralılara en hisli 
duqıulardan toc Örer. Şiir, 

hayatın ışıjı, gıintşidir. 

HJsret acıla· bütün 
'fJuzuhile şiir ill lis ·ninde an
laşılır. Çeşitli hagat tablo 
ları onu ı fırçasile en ca
z 'p renklerde bogan2rak 
c~nlanır. Yoşaııışın itıdım. 
tabiatın hüsnünıi. b~dit 

zevkini ruha damla ·damla 
içirerı bu san'at bazcın ço· 
luk çocuk elind~ o ıuncak 
olmaktan henüz kurtalnm'l
m r$ı;r, .. Şair, muhat ıhr'fll 
mest O t Üş ka'ıiliCJrlini 

kendirtı hunun r.~vhe •inde 
arıycc.ıkl:r. t o p L a m a 
su,.etile yamahqarak değil 

ve 11ine $Ole.ak konuşmalarını 
vzıinleyip ınsra'll'$ilraTak 

değil .. Kalp ocdn.rmı, gö 
nül yarasının sız•larını his. 
ıettire ettire. D ;şfocelerini 
hisli ve ince ak şlarla ma· 
nevigttimiz.e nakjetlirerek . 
Samige Yalçının (yadel du
yuşları) diye bir şurını 

okudalc. D Jha bir çok şiir
ler ile bu da saçını uzatmak
tan, koltujunun altında 

sa;a sola lcitap toşrl}arok 
gösteriş yapmaktan zevk 
alanlara Örnt.ktir. 

Yadı:/ ya/çın bir dağdır .. 
Geçit vermiyen bağdır ... 
Y cı k ı n ı uzaklQra 
Diijümligtm bir aidtr. 

Yadeli kısa bir çizgide 
tasoir f.le h~sreti bu küçik 
kıt'ada kudretle ifade etle
bilmelc hakiki şrıir olabil
menin 'Oasıf larıdır. 

Orda güneş tez batar 
Gö "llüme keder k11t 1r 
Titreşen dudaklard.ı 

Sevzinin kalbi atar. 

=======--=-===-==-c===---=..---"""""==~ 

"' dtjerli bir fikir adamı 
o/en Parti Müfettişimiz 

Stıtl~ttin Uraz Halle. odtıla· 
rının memlekete yapacağı 

"•gük hizmetler halckında 
orotla. toplanan halka. iza-

Bu toplantıda müıe kolunun 
verditi bir takrir üzerine. Ortahi· 
aar camiinin miabcri üzerindeki 
icaba boyanua kaldırılarak tozyiut 
araaıadalti ıümüş lt11ıaın mctydana 
çıkarılmuı ve Zaaoı deresindeki 
matara ve ıu depoıunı.ıa temiz. 
!ettirilerek tar ibi hüviyetlerinia 
ltorunmaaı ve icabında bu yerle· 
riıa en etDin bir 11tnalc olarelt 
lcullanılabilece2'iııe ıöre bu işin 
önemle ta!.ibi muvafllc rörülmüş 

ve belediye nezdiade teıebbüste 

bulHulaıaaına lcarar veriunittir. 

Kalbe ctınsalan tünler 
Swilen g!çen günler I 
Gizli bir hınclurıktır 

/çimde kalan tünler ... 
At ot ü r k'ü n 

- Baıtaraf ı 1 de -
bir müracaat yapılıp 

gapılmadı;ını igice bilmiyoruz. 

Ejar yapılırsa Sayın Bn. Mak· 
bu/enin müsbet cevabından şüp
helenemeyiz ... 

Biz Köşkü kendilerinden sa 
tın almak lıususunda cimri dau 
rarımaıız; fakat Belediyelerimi
zin hali malum.. Atalürk'ün 
kendisi fibi ebedi kalacak ha 
tıraları olan sagu akıtmaya ça 
lıııgoıuz. Heykelini yapmak için 
Jıazırlanıgoruz . 

Sojuk&udaki Köşkü, dışarı-

h11tta bulunmuştur. Yakında 

M .,katle Ja bir iıallcoJası 

tıçılaoalctır. Cumartesi g inii 
ftÇ vale.it Vakfıkehirden 

şehrimize t:1odet eden muh· 

tırem Valimi• O.sm~n Sab

ri Ad•l ~e Parti Miif ettişi· 

mi• Sadettin UTiu yollarda 
yapılma.le.ta olan lcöpTliltri 

tetlcilc etmiı fit! halkla. te· 
masl•rJa bulunmuşl.,dır. 

Yiae müıe kolunun takriri 
ÜHrine ıençlilt auyu etrafının te
'wizlettirilerelt turiıt utrağı bir 
bale getirilmesi için de belediye 
nezdiAde teşebbiiH reçilaı~ıi dü
ıüoülıaektedir. 

Ruhu 1 dımağa, dtmsğın 
ruhtı samimi sarılış fJe ka
panışından doğma bu güıtl 
tasfJir !'t ifade ne cana 
yakın ... Ş ıir; içinde, ıeçmiş 
günlerin tüzel hatıraların
dan kalan hir yaraya te
mas ediyor. Dııyıu ve dü
şüncelerinden ahenk toşıuor. 
J~tırabı ne k'ldar samimi 

. ,. ş · · b d l ve ıç.ı... tır una er t!r . 

* * 
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Doktor., 
C?iyorki .J 

Miskin hastalığı· 

Cüzam 

Bu, sari, beldi bir haı· 
talıkdır. 

Hastalık, (Hansın) tara

fından keş/ edilen bir basıl 
ile hasıl olur. 

btişar deuri: - hasta, 
ltk imfıdat ettiği müddtt 
zar/ındrı intiş12r eder. 

/rıtikal : - Nasıl bir 
mihanikiygetle intikal ettiği 
m -;/iım değildir. Fakot, 
sirayetin cildin sathi olrluju 
ileri siJ·ülmektedir. Bellci 
de h 1ş1Jrct da arııd2 bir 
'Vasıt"'i irıti!caldır. Hastanı11 

ö~s},.üğü, o.l:s ngı, çamaşır 
'1e mevaddi sairesi de sira· 
yet t:ıasıtası olabilır. 

Bu. hastalık trı z(l/odt: 
sefalet, nezaf ets•zlik. isdi· 
ham. TT.ı;ıgqet, iegaddi nok· 
sani gibi, seh~blerle oltır. 

Bu hastalığa tatulan/ar 
ô

0

rniirlerirıin sona11q lc.ad•r 

munfdırlar. Ba laast11lık 
kendini iki smedın o.ltı. sı· 
nelJe kad.:ır belli eder. 

D vri tef rihi çolc 11sun
dur. Hatta bazan (!0-15) 
senede de lıu>ule geldijini 
rivaye.t ederler. 

Kora.nm?.k : - B• h11s· 
talık.dar.. korunmak ilci tliir· 
lüdür: 

1 - Beımel milel va 
milli : Cüzafftlılorı melfl .. 

lekete sokmamak, fle metn· 

leketdm çıkarmamak barı· 
Zara mahsus tecrid ve tedo
'Oihamder nçmak. 

2 - Şrı!ui ve umu,,,t: 
ihbari ihtigaridir f tılc•t 

mtcburi tutulmaya ba~lt1t1· 
mrşdır. Bögle fakir, sersıri 
oe dilencileri mutlak• nr 
zaret altında bııl·ındurmalı
dır. Bıı hastaların hiç bir 
müessesede çalış111aları11d 

musaade edilmemelidir. 

Bu hastaların, tüküriik 
sümük, ve balgamları tıh· 
likelidir. Bunun için hiigük 
temizlik yapmak /izımdır · 

Hastanın bir yerdefl 
bir yere na/elinde, flt9• 
ölrlrijünd,., odası f ı:.r.ni bif 
tatlıire tabi tutulmalıdır · 

Cuzamlıların ev'enmel~ 
ri de, kendi aralarında ol' 

malıdır. Bunlardan dojacok 
ol~n çocukların da oill 
arasındaki : siragd.'eri111 

karşı, muhafazaları temi" 
edilmelidir . 

Doktor Kazım Güfef 
dan koytıcafımız hatıralarla 
da öir an Önce bezemeligiz. 

kilm~Ji, lniltli: çatı gülcHl .. 
tilm~Ji, çölcutiltll... O z ... 
manl•r, çojurı, harp içinde 
"' ptşinde idik. Camhari. 
gıtten sonradır ki /,ozlcırin 
beli Jojr•lmaga 6aşl11Jı,· 
hertt111, yartlıııt her g11ıu11· 
tl•n iinı•r müjtl.eleri alıı•r 
'" ınıinigoraz. Falcat q>l!Jt:t! 

2emandır lci sırn111ık bir 
topralcl11.rımı~ •/tından ıin· 
si ıin.si -oe ger ger /ırlagıp 
ieı11umrız• dolanıyor. lllcin 
Dikili'de /,aıımıza dikilmişti. Osmen Sabri Adal, Sa

dettin Ur = 111 Viliiqet idare 
hegeti rıiıi Ruhi Urtıl Be
şilctlüsünı clı gitmiş tıodet· 

tı bir müc.1 'd de Alcçaahat· 
t• kal11rak Parti !'e Halk.evi 
işleri izerinde gıirrJşiilerde 

bq.l11nmrışlc · !!r. 

___________________ ,.;_ _______________________________ _____,, 

Bu d~Ja ölmez hatırasına 
ithal edilen "Ulu.,, gav•te.sinin 
f evkalatle saguındaki bir hatı

rtıtian ötrendik k;, Atatürk 
1 O uncu yıl nutuklarının •onla
rında, "Beni hatırlayınız!,. diye 
bir eümle koymuş; sonr11 çıka 
Tmrı .. 

Ah, Atatürk, seni unutmak 
için insanın taştan da ba~ka 
ccmH .. bir varhk olması lazım. 

dır. Seni taşlar, topraklar bile 
•ıı•tmıyacaklardır .. 

Zelzele felaketi 
Tir'lc toprakları asırl•r· 

ea 6okımıız i•itlı: Yol gıı. 

rıtmı4ı. k•p•naı,· . aç di. 

Zelnl•, i• sinsi diım1111, 
tü§ler ürpertici hareketini 
ıeçen ti• a;emız• k•tlar 
ııçratrnıştı. Bis sararıız at
l•ttıic ama, TerconJ• epıg 
ıo yıkılmış, /Cf.ırdeılırimiz 
lcıgıllfftış .. 

Zelzelenin ii••r ,ırlıri 
mizi iı11.rıt ıJ•r ti6i •••İ!l•
ti fagdolı olmrigan JıjilJi: 
fakat zaman o zaman •ı ? , 
B11stıran kıı bir gend11.11, gı· 
rin 11.ltı bir ıandan .. 

F alcat elimiz bö ğı ümüz
aı k•lm11alım. ! 

H~kKı Tı..ınç~y 

Belediye Reisinin 
- Başhrafı 1 de -

fettişi S2dettin Urazzn irş·d 
larıntı teşekkür etmiştir. 

Mütealc.ı•en t1alimiz Q, 

•--- ----------• man Sabri Adal, Trabz ın 

Aziz Kutulay 
Vilayetimiz Def terdarfı· 

ğma tayin edilen llLiz Ku
tu/ay şehrimize gelmiş ve 
yeni vazifelerine başlamıştır. 

Tebrik ed•r muvaff al:i· 
111/erini di(eril. 

Sultıınisinin lise son sımffo,ı 
nı TrabzonJa tahsil ettiiini, 
buradan feyiz aldığını, Mus
tafa Reşit tarakçı oğlunu ho
cası alarak tanıdrğıru, hu 
oatan parçasında bir memur 
tleiil bıitün mevcudigıtile bir 

hem ıh,; ti6i fcılı1411tfctt ol· 

daiunu. Trabıo ~ Belediye ve 
p ırti mınsüplerini şahsan 
ayrı ayrı tanıciığını ve me
zigetlJrinin de talcdirkô.rı 

bulunduğunu, bir arada mü· 
tesanit bir fJazigette bir grı-
1/8 için, memleketin imar v~ 
h 1grı oı yülc.stlmesi için bir 
kütle halinde çalışır gô'rmek· 
tın çolc memnun lcaldılcları
nı ve belediganin yapacağı 

lıır teşebbü#e lcendilerintı 

dcıim• ı•ulunçı "' ıahir ol•· 

Ziyafeti 
cajıru sör leJikten ıonra 111h· 
sr !tak.kında iltifatkar /isd" 
lcull•11an Sadettin Ura:~fl . .,.,,. 
Crı,,./ı.uriget _T-{4/k Partıst .. ,,.a· mıntalcamıztla yülcselc 

0
. 

messili olduğunu ve Trobt 
nun çok kıgmıtli bir az;: 
kavuştu;anu fJe Trah~on ,, 

h dS muuaf fak olunugorsa ~ .1 
ri hareketin bügülclerı~[, 
sage:cintle oldağ•nu if aJe l•' 
/uı tır•na hiirmetle sıl4'!' .,., 
mış ve heledige mıc/ııl 
waıt•f f ıkigıılır di/ı1"ifflf, 

1 

1 
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Yetiştirdiğimiz meyva ağaçları ya yüksek 
'ttya orta boylu olduğundan her sene budan
maya inuhtaç değillerdi r. Ancak yüksek veya 
orta boylu ağaçların muntazam birer şekil ala
bilmeleri için henüz fidan halinde iken terbiye 
~dilmeleri icap eder. Bunun için de fidanların 
boylandıktan itibaren yalnız iki üç sene dikkatli 
bir budanmaya tabi tutulmaları lazımdır. Ondan 
Sonra sıklaşan dalların bir kaç senede bir ayık
lanması kafidir. 

Fidanları budamanın bir çok usulleri vardır. 
~ncak her usul her fidana ve rast gelesiye tat
bik edilmez ağacın çeşidine ve alacağı şekle gö
re budama yapılır. 

Meyvacıhkta malum olan şekiller arasında 
YUksek ve ort4' boylu ağaçlar için ancak iki da
~esi mühimdir. Biz burada şimdi bunların yalnız 
İrinden yani bahçevanların (kase) dedikleri şekil-

den konuşacağız. 
kase şeklinin esası, gövdeden yukarı yükse

len orta (ana) dalın tamamen kesilmesinden iba
rettir. Böylelikle kuvvet yan dallara verilir ve sa-

dece bunların büyüme yelerine müsaade edilir. Öy
le ki uzaktan bakıldığı zaman ağacın yaygın ve 
adeta çorba kasesi gibi bir şekil aldığı görülür. 
Ağacın ortası boş kalır, boş kaldığı için dallar 
arasına hava ve ziya iyi işler. Bu yüzden ağaçlar 
verimli olur ve meyvalar iyi yetişir. 

Fidanları bu şekilde yetiştirmek içifl buda
maya ehemmiyet vermek lazımdır. yapılacak bu
damanın esası da şudur: 

Fidanlar kafi derecede boylanıp dallanmağa 
koyulduktan sonra: 

ilk sene, fidanların üzerinde yan dallarından, 
kabilse, yalnız üç danesi bırakılacak ve bunlar 
boylarının yarısından budanacaldardır. Öteki 

FiRENGi 
~aktında hekime görünür ve devasınıda vak
nda yaparsak firengi insana hiç bir kötülük 
ilpmadan savuşur gider. Bu güneş gibi ayan 

yan bir hakikattır. 
Hükumet kahiminde bedava olduğu gibi te

visi de bedavad r. Masrafını ve ilacını hüku
et verir. Onun için parasızlıktan fakirlikten 
davi olamadım diye sızlanmak manasızdır. 

Hükumetimiz çok büyük bir şefkat eseri 
Östererek memleketin ve sağlam insanların sıh
tlerinin selameti namına avuç avuç avuç para 
bu yolda harcamaktadır. 

Esasen Türk ceza kanunu firengili olupta 
avi olmayan ve firengiyi başkalarına aşılayan 

sanları ağır hapis cezalarına çarpmaktadır. 
Onun için yukarıda söyledi2'imiz gibi ken-

İrnizde, oğlumuzda veya tanıdıklarımızın için
n böyle şüpheli bir . çiban görünce köyün ve 
tdun ve hemşehrimizin selameti namına onu 
kime götürmeliyiz. 

Bir veya birkaç firengi yarası çıktıktan bir 
ç hafta sonra kendiliginden kapanırlar. Yal
yerinde bir iz bırakır. Bu hastalık geçti de
ildir. Sak111 aldanmayınız . Yaranın çıkması 
iatın bize bir yardımıdır.Dikkat firengiye ya-
landık. Taze iken çabuk çaresine bak demektir. 

Eger bu zaman tabiatın bu sözüne itaat et
}'ipde adam sende, dersek yara hiç bir ilaç 
llanmadan geçer kapanır. Fakat artık fi rengi 
hece, allakca insanın kanı vasıtasile bütün 
uduna yayılacak demektir. . 
Artık vüct.:dun zayıf bulduğg veya beğendi
~erinde yerleşir. Orasını kendine yuva yapar 

. ~aman zaman buradan kana ve vücuda firen-
ktıikroplarını kusar. 

~ İnsanda çeşi~li sı~ı~tıla~, . çe~itli sakatlıklar 
~~r. Böylece .fırengının bırıncı devri kapan
ı. ikinci devrı açılmış ol ur. 

l<öylerde ve kasabalarda ( koca karı ilaçla
\) bu hastalıtı geçireceğiyi iddia eden bir ta· 

kım sahtekar türediler vardır. Bunlar bir takım 
bulaşır merhemler, üfürükler ve nuskalar vere
rek bir sürü para çekerler. Neticede firengi çı
banı kendiliğinden kapanır, bunlar bu suretle 
büsoütün böbürlenirler ve hastalığınızın artık iyi 
olduğunu söylerler ve bahşiş isterler. 

Bunlar yalancı düzenbaz memleket vatan 
düşmanı bir takım cahil serserilerdir. Kulak as
mhğa gelmez. Bu yazının başında da örneğini 
bildirdiğimiz gibi bunları il içinde tükrükle [İren
gi aşılayanlar bile görülmüştür. Yani böylece 
dimyata gideyim derken evdeki bulgurdanda o
labilirsiniz. 

Kafası ve yüreği temiz yurtdaş: 
- Firengiye yakalanmak bir ayıp değildir. 

Nihayet buda bir hastalıktır ve insan istemeye
rek aşılanmıştır. Binaelaley bunu gizli kapaklı 
tutarak karanlık izbelerde yaşayan serseri bunak 
damlara değil temiz beyaz gömlekli işin ehli 
olan doktorlara gidip derdini açmak lazımdır. 
Doktorun sizin bu gizli derdinizi istediğinizden 
daha gizli tutacağını iyi bilmelisiniz. 

Böyle kocakarı ilaçlarile sizi iyi etmeğe ve 
paranızı çekmeğe çabalayan budala vicdansızlar 
önünüze çıkarsa acımadan düşünmeden polise 
teslim etmeği bir vicdan borcu telekki etmelisi-. 
nız. 

Firenginin ikinci devri : 
Firenginin ilk çıbanları kapandıktan sonra 

burguya benzeyen firengi mikropları kan vasıta
sile bütün vücuda yayılır demiştik . 

Böylece bir müddet geçtikten sonra firengi 
mikroplarını vücut elışar1 atmak için zorlar. Firen
gi mikropları vücudun her tarafına dışarı çıka
bilmek için saldırır. 

Böylece derimizin her tarafında küçük küçük 
veya dalga dalga kırmızılıklar peyda olur. 

işte bu kırmızılıklarda tabiatın firengiliye 
ikinci şamandır. 

- Haydi geç kalıyorsun acele tedavi ol son-

dallar diblerinden kesilmelidir. 
Ertesi sene, bu dalların her biri üzerinde tek

rar ikişer dal bırakılacak ve bunlar da yine ya
rıdan budanacaklardır. Fakat geri kalan diğer 
dallar bu sefer diblerinden kesilmeyip ancak kü
çük bırakılmalıdır. 

İkişerden altıya çıkan büyücek dalların herbi
ri üzerinde üçüncü sene, tekrar ikişer dal bırakı
lacaktır. Böylece ter biye edilen fidan 12 dallı bir 
ağaç haline kolaylıkla dönmüş olur. Bundan sonra 
artık budamaya ve daha fazla dal verdirmeğe ve 
genişletmege haeet yoktur . Üzerlerinde meyva 

dalları teşkil edilir.Dördüncü seeenin ilkbaharında 
bu 12 dalı uclarından budamak lazımdır.O suretle 
ki budanan yerin altındaki göz dışaı ı yakın ya
ni dallar. dışarı bakan bir gözün üzer:nden bu
nır. Başkaca daha bir şey yapılmaz. Fidan artık 
kendi haline büyümeğe terkedilir. 

İşte ortası açık yani kase biçiminde ağaç ye
tıştiimenin usulü bundan ibarettir. Bu usul kolay
dır, zor değildir. Y eterki onu iş edinelim. 

Yalnız, dikkat edilecek bir iki mesele vardır: 
Bırakılan bu 12 dalın hepsinin kuveti ve birbi
rinden olan aralığı her zaman aynı olmalıdır. Ba· 
zı daltar zaif , bazılar kavetli olursa veyahut ba
zıları yakın, bazıları pek uzak bulunursa istenen 
şekil hasıl olamaz. hatta ağaç daha fena bir şe
şekil dahi alabilir. Kaş yaparken göz çıkarmama
lıdır. 

Dikkat edilecek ikinci r,ok ta : Orta dal dibin
den kesilmeli, ağacın ortası boş o1malıdır. Bu şe
kilde ağaç yetiştirebilmek için ortaya doğru bü
yüyecek dalların da ihmal edilmeyip diplerinden 
kesilmesi lazımdır. 

Bazı elma çeşitleri için makbul olan bu şekil 
ancak rüzgardan ve fırtınadan korkulmayan 
yerlere yaraşır. Çünkü bu şekilde yetiştirilen a
ğaçlar rüzgara fazlaca yüz verirler. Dallar bir
birine çok sürtünür, mayvalar çabuk düşer. 

Hemen her çeşit ağaca rüzgarlı yerlerde da
hi, iyi gelen şekil (Ehram) şeklidir, ki onu da ya
rın yazarız. 

Kazım BULUTA Y 

ra karışmam fena olur. Manasında telakki olun
malıdır. 

Bir kaç ay içi: de, hazan daha kısa bir zaman 
da bu kırmızılıklarda kendiliğinden gaybolurlar . 
Eğer aldırış edilmezse firenginin üçüncü zorlu 
devresi başlayacak demektir ki bu en tehlikeli ve 
insanı sakat yapan öldüren ve delirten devredir. 

Vücudunda, boynunda, sırtında, nokta no~<ta 
geniş kırmızıhklar döken her köylü yine bir de
f acık olsun hekime görünmeyi adet edinmelidir. 
Çünkü hazan birinci devre nişanı yani ilk firengi , 
çıbanı çıkmayabilir. Birinci devre gizli geçer ve 
doğrudan doğruya bu kırmızılıklar ilk a1amet gi

' bi sayılır. Derhal tedaviye gqçilmesi geı ektir. Hiç 
i~lillınaya gelmez. Zira sonu pek can ) akıcid ı r. 

Rukrettin Fetnı Olcayt ur:J 
( Köyıimün Dokfo,,, lcitabı11tlon ) 

- Pcr•m edecek ~ 

• 
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Sehir Kul •• kan 
Şi111Jig• lc.•dar bo~ olan hütilc salon. miilcemmel bir şekildtı telvin ve t~f riş edilerek emsal sız bir yemek salonu haline ifrağ t>dildi Yemeklerinin 
intizam, müşterilerin memnuni1Jtl fJI rojbetlerini celbetmektıdir. Şelıir kulübü/o kanla fJe bii/elerinde hakim olan ısas: 

nefaseti. servistt lci 

Nefaset, tenıizlik, intizam ve ucuzluktur .. 
Evlere, en müsait şartlar dahilinde muntazaman yemek verilebilir. ____________ _..;;, __________________________________________ ~----------------~~ 

Ticaret Vekaleti İç 
Ticaret Umum Müdür

lüğünden: 
Tirsiycde yınııu, Hayat, nakliyat ve ltı:ıa Sirorta iılorilc 

aeşı11l OJaak iıcre huuni hükümler dairesinde teacil edilerek buiÜn 
faal1yet haliıcie bıslunan lıtanbul Umum Siıorta Şirhti bu kerro 

•ÜracaatJa Giruu ve Trıbzon Viliyetleri ıceoteiitiac Şirket namı· 
.. yurıı, laıyıt, aaldiyat ve kaxa Sİinrta işleriyle meuul olmak Ve 

•11 iılerdu detacılc davalarda, biitüa mahkemelerde müddei, müd-
4ieiıleyla Vo iiçüıcü ıah., sıfatlarile hazır bul.amalt üzer• Fıııdılt Ta· 

rıaa Sıtıı Koıptratiflıri Birlitiıi tayin eyltdi~ini bildiraişdir. 
Keyfiyet ıiıorta Şirltetlerillia te~iı ve aüralubHi haltlcındalci 

25 HHiraa 1917 tarilali lcanunua laükümlerİne muvafık iÖrülmüı ol
•ıkla iliı •luıur. 2.=--~-

Akarat icar artırması 
Seati Na Ciui Muhammen Teminatı munklcata 

•edeli 
L. K. L K 

ı~.k~.-.~.-.r--p-a1_a _____ l7-1----da_"_k_a_• ___ ı~c~o--~ 7 60 

KHdurHılar 30 kirg-ir biaa 400 30 00 
Er:r:urıı• ..... i ~11 ,,oda bahç• (80) 6 00 
Hal biıaaı içiı4e 9 d&ltltiıı 50 3 75 

.. " ı o " 60 3 7 5 

Belediye Encümeninden : 
Belediye altarahndan yukarıda clıaa ve ıauhammea bedelleri 

yazılı •laalarıı bir ataelik icarları 18 güu aücidetle açılt artırmafa 
ltonul•uıtur. 

1haleltri, 11-12-939 pazarteai rüıil aaal t4 de icpa edilece

fiıdeı talipleria ayaı rü• ve autta EacÜıHH müracaatları ilan olunur 2-4 

Pozarhkla tamirat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlığından : 

1 - Elcıiltmege konulan {1125) lira 63 koruı bedeli 
lctıif li Traizon hükumet lcon11jının tamiri 6 -11-939 
tuihinJıH itillaren llir ag içiıttle "' ptız•rlık surıtile iha
le ol•ıuıcalctır. 

2 - B• iıc •İt ıutnamc '" tvralc ıu11l1ırtlır : 
A - Elcsiltme Şdrtnamcsi 
8 - Malc•oılı projesi 
C - YcJlı iılıri umumi •e fenni şartname 
D - B•ııntlırlık işleri ge11ıl ıartmımeıi 
F - Proje 

lıtıklilır ia iıe ait et1ralcı Trabson Dıfterdarlıjın· · 
"-" alıp ıörıbilfrler. 

3 - Elcsiltme 7-12-!139 Rırşembı tü"i s11at 14 dt1 
k•J•r Trahzen defterdarlığıntic gopılacak.tır. 

-1 - Eluiltrnege girmek için iıtılclilerin 9! lira 92 
kuruı nw•alclcat teminat melctubıı vıga makbuzu ve 6rın-
J,.,. '•ık• •şajıdalci fJesilcal11rı ibraza mtcbardur. 

Nafıa müdiirlüjiinden brı iı için alınmış ehliyet 
·uui/c.,, '" 1939 mali senesine tıit ticartt odası vesikası 
i•r•• etmalttri ilin o(anur. ./,-lf. 

Garantili Fransızca dersi 
1-12-939 dea itibaren saat 17 dea 19 1 kadar hır rece 

F raaıızcc deni verilec ittir. 

2 - Konvanasioa ve Koreapoa.laıı •• kıta bir xaaaa4ift 
H pratılc. bir 8\h·ette Ö2'retilir • 

3 - Aylılc üerel pwşiD olmak üzere 2 J.rıtdır. Talip olanlar 
atıfıdalc.i adreae baş- vununlar • 

Y Hiyol - vaaıtaail• orta okul 
Hki Fraaıızc.ı ötretmıni 

EaekH Kaymakam 

- --------- Ziya Giiaay ------
Ot satılacak 

Gümrük Müdürlüğünden : 
Gürnrilc ambarında mevcut fJe lca11uni müddeti ıeç

tiii halda ıtıhibi çıkmagan 70 belge ot afılc 11rtırmt1 ile 
15 tü? o.ü.JJetle ıotlığa çıkarzl'"ı$iır. 4-12 _ 939 Po.
$~rtcıı ıa_.,.ii ilıclcıi icra kılınacaiı•tian t11li,lerin mridii· 
rrgdtı wuıteşelckil satıı lcomisgo1aa.,.a mtiraca•tları ilin 
•l•1taır. 3-4 

Üç ayhk maaşlar 
Defterdarlıktan : 

ı Numaradan 150 numaraya kadıır pazartesi 4 kiinunevvel 939 
151 .. 250 .. .. SJ!ı 5 
251 " 

350 ,. .. Çarşıımha 6 
3fi1 " 

450 .. " Pe•şembe 7 
451 ,. lli .. .. Cuma 8 ,_ ___ 

Bina ta irat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

" 
" .. .. 

Palataned~ inhisarlar Mürlürlük e.ski binrısmın ta
miratı 26-11-939 gününden itibaren yirmi gün mtid 
Jetle açık eksiltmeye konulmuştur . 

Bu. tamirat{ı ait Maleferruai 6 paıça keşif ev1akı 
10 kuruş mukabilinde Başmüdür/üiümüz inşaat şubesin
den alınabilir . 

Tamiratın muhammen bedeli 7897 lira 66 kuruş 
muvalc.lcat teminaLda bu mikdıırın yüzde yedi buçugıdır. 

Elc.siltmege iştirak edebilmek için talıblt!rin ih'J/P 
tününden 8 gan erJel asgtiri bin liralık bu gibi inşaati 
muCJaf fakigetle yapmış olduklarına dair bir vesika ue 
bir fen adamını i11şaatın lt ;tamı degirı daimi olarak iş 
başında /,alunduracaldarına dair noterlik.den mus.:ıtldak 
bir teohhut kağıtlı ıôrr z eyle neleri şartdır. 

lhale 15-12 939 ta,;hine müsadif Cuma tünü 
saat on dörtde Komsuqona huU1unda gaptlacalc.dır T -4 

Memur allnacak 
Akçaabat Belediye Riyasetinden 

Akçaabat Belediyesinde münhal bulunan katiplik. 
tJa;ıif esine { 40 ) lira üctetli bir katıp alınocajınd<ın 
kanana et1so/ı haiz olanların 15-12-939 tarilıinekadJr 
a,./ecliqf! riqa$eline miirocontla,, ilifo olunur . 

=-- T :a-::.:::..-:::=:.::=.r 

istinat duvarlan mehmuz inşaatı 
dere mecrasının tanzim eksiltmesi 

Çoruh Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Hopa - Borçka golunurı 1 - 200 ilô. 1- .525 

lcilo mttreleri arasında. inşa edilecek istinat duvar lari le 
m11h111az inşaatı ve dere mecras111ın tanzimi için a~ılacak 
kanal yirmi tün müddetle kap:ılı Z'lr/ usu!ile eksiltmeye 
çılc•rılmıştır . , 

2 - Bu iıin mecmuu k~Jif hedtli on iki bin dokuz 
güz yetmiş lira yirmi dört kuruştur . 

3 - Eksiltme 15 birinci kanun 939 Cuma günü 
saat on beşte Ç•ruh Nafıa Müdürliiğürıde yapılacaktır. 

4 - lstelcliler evrakı fennigeyi Çoruh /'ı.a/ıa mü
diirlü;ü11dı olcugabilirLttr . 

5 - Eksıltmege tirebilmek ıçın istenilen d•k11z 
güs gelmiş iç Liralık teminat ile ehliyet vesikası ve eari 
seneye ait ticaret odası makbuzu, teklif mektubu ile bir
li/ete komisgont1 vermeleri lazımdır. lst kliler ehliget ve-
sikasını11 verilmesi ifin eksiltmenin yapılacağı günden 
,.,. az sekiz gün evvel bir istida ile vitiigete müracaatları 
malc.tazitiir. Bu müddet zarfuıd ı vesika talebin~e hulun· 
nuganlar elcsiltmege tireme%ler . 

6 - lstelc.liler muvakkat teminat makbuzu TJega 
m•lctııl111:, Tıcaret odası mukbuıu ve ehliyet aesilcr.ısı ile 
telcli/ mektuplarını ilıaf e ganü olan 15 l:Jirinci lciinwı 
939 Cuma ıunü saat on dörtte eksiltme komisyonu ri
ıaşctindı makb•z mulc11bilinde teslim edeceklerdir. Pos· 
t11Ja olan ıe,ikmeler /cgbul edilmez 1 - 4 

Odun eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden : 

l - '1'rab.zH Liacai paaıiyoou için 15-1~-939 tarihinden 
31 Mayıı 19 ... 0 aoauu k.adar lüzumu oiaa 100000 k.ilo 1250 liralılt 
97 lira 76 kuruı teminatı muvakltatalı odnnua 29- 1 J -939 tarihin· 
deı itibaren 15 guD müddeti• açık ekııltme2'• konmuştur. 

2 - Şartaameai her iÜD ırıaarıf ltaleııainde görülebilir. 

3 -- f.ltıiltm~ 14-12-93~ ta~ih~nc_ m.~sııdıf Perşembe rünü 
uat 14 d• hukılaet bıoaaırada maarıt aaudurlu2'u daireainde yapılacaktır. 

4 - İıtekiilcr ticaret odasuıca ıaultayyet oldulda•ına dair bel· 
ie rö.te recek 1 ··dir. 

İlan 
Trabzon icra dairesinden : 
Açık artırma ile paraya çev 

rilecelı: ıayrimenkultıa ne olduju : 
Gayrimenkulün bohınduğu movkl 

mahalleıt sokağı n umaraSl: 

Trabzenun Meaarya köyü 

tapunun Mayıs 929 tarih ve 591. 
N. ainda ve 3ö0 lira kıymetli 

7 dönüm tarla ve 592 N. da 
150 lira kıymetli ltayde& tarla 

halan fındıklık ve 593 N. da 50 

lira kıymetli 2 dönüm çalılık ve 
598 N. da 700 lira kıymetli 8 
dönüm tarla ve 600 N. d'l 50 
lira kıyı.ı:etli 1 dönüm t:ırla ve 

601 N. da 500 lira lc.ıymetli 4 
dönüm t a r l a ve bOl 
602 N. da 40 lira kıymetli çalılık 
balen tarla ve 603 N. da 60 in a 
k.ıymetlı 1 döoüm tarla halen fın. 

dıklık ve 6Ut N da 180 lıra kıy
metli :> dönü1D kayden ç hlııt 

halen fındıklık ve 606 N. da 
120 lira kıymetli 2 döoüm kay. 

dea otlak: halen fındıklık ve 607 
N. da 100 lira kıymetinde 2 dö. 

aüm kayden çalılık balen tarla ve 

608 N. 4ia 1300 Jira kıymetli 20 
döaüm fındıklık ve 609 ~- da 
'ı.40 lira kıymetli .tf dÖnum kııy· 

den tılrl11, bate.ı fındıit.lık ve 6l O 
N da ~00 ıira kıymetli 4 dönüm 

tarla ve 61 l N. d'l 175 lira ıy 

~metli 3 dönüm fındıklık ve 6ıı 

.N. da 100 lira kıymetli 2 dönuru 

fındıklık ve 613 ve 1514 ve 615 
ve 6 l(ı N. larda dört tu,ıfı aııbibi 
ıenet yerile mahdut 50 şer lira 

k.ı y m"'tli dört hane arauıle ; 

Divranoz ltöyünde kain hpu
nuo şubat 3'.H tarih ve IH N. da 
1000 lira i.ıymetlı 2 donüm fın 

l dılclık Ye a yoi ta ~ih ve 104 • T . 

1 da yiae lOOU lira kıymet laledir 
edilH kayJen tarla halen 2 dö. 
nüm fıadıi:lık n 143 N. dıı 3000 
lira k.ıymet bk:dir edilea kısmen 

tarla kıamea f ıadıklık temami 15 
döıaüm gayri aeak.uller . 

Al'Lırmanııı yapılacaiı yer gün, saat, 

Trabzun icr.ı ddresi öaUude 
:H.12 9JU Cullla gUaü sut 14-15 de 

1 • ltbıı ırarrlmenulb artırma 
Şartnaatııı ıil·ll·llal) tariaioden itı 
bırea 93u-190 )le. Ue Trab:t.On M.11. 
dalrBihıin auayyıa aııauaraıııada 

her.k11J.ıl ııırebıliaHi için açıktır 
llıinda yuuı o!aıı!ard•ıı tuaa ıuaıo 

ıaat a!ı.ııall lıteyenler, i•bu ••rlna 
m.eytı ve \>36·1VO ııı.oıya uumuasile 
.aıımuriyatimıze ıauracıı.at etınehdlr. 

2· Artırmaya lştirlk için yukarıda 
yaıılı kıymeti& yt1ıde y~Cl!Du~ıılı: 

nilbetin.de pey nya miUI bir Hakıı.anı. 
teminat mııldubıı tevdi eclihıcektlr (12-l) 

S· lpottık ııllilibi aiaealthiarlıı. dlğır 
ılü:darlarıu vtı irtifak b.ıı.k.lı:ı ı.ıılılp 
'erınııı ııay rıuıtıııku! ll.ı;eri.ıı.dekl halda 
rııı.ı huııuııHe Iau nı maıırıı.ta 41ıı.lr 

eiu iddialarını işbu iLia tarihindeıı. 
ı.lllibaren yirıni ıııı.ıı. içiııde enakı 
mılıbıwıeri.le bır hıı.te meuuıriyelıııı.i 

.ıe bildır.ııuılıri icap eder. akıl hal 
li• ıuı.li.ıuı tapu aıcHue ııı.blt olma 
dıkça aatı, blıdehııın pıı.yhıfwaıından 
ıı.anli .ltıuırıar. 

4. uoııt11rı1e ııUnde ıı artırmaya 

ittirıı.k edenler artırıua oartnanıeıı!ui 
oıı;uwu11 ve Hi.ılumııı maıQ.ııaat almış 

n buniarı temamen kabııl etmiş 

ad ve ilıtilıar olunurlar. 
G Tayın edilen umanda 2ayri 

menkul 11,.: defa bagırdıkLıı.n toura 
eıı çok arLıra.ııa ılıale edilir ancak 
urhrwa bedıılı ıııuııamen kıynıetııı 
yü;ı;de yetmış beşini bulmaz veya 
ıat:l4 ıııttıyeıuıı a!acağıllll ruchaııi olan 
dlter alacaklılar bııluııup lı.bedel 
buıılana o aayri !llenltul He teıııiıı 

eclilm1t alcalarıaıu meemuundau 
fulaya çıkmazaa en çok artıraıııu 

5 - (ı;Lıı:liler 2490 ıayılı kanunun 15 ir.ci mftddeıi hükmüne 

göre muvakltai teminat makbuz veyi\ mektuplarını eksiltmeye başla. 
madaı bir aaııt cvveliae kadar tedarik ederek ek.ailtme ıııalıoda ko · 
aiıyoaa ibraz c. ecıklordir. 1-4 

tab.htldü bakı kalmalı. üzere artırma on 
1 be~ ül1n daha temdit ve on be~incl gdo 
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