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TUrk bütünlüğü Sivasa şimdilik 10,000 
lira çıkarıldı 

birimiz hepimiz, 
hepimiz birimiz 
• • 
ıçın .• 

Merkezi Erzincan olmak 
here birkaç Vilayetimizi 
ÇeVfeliyen zelzele felaketinin 
doğurduğu insan zayiatını 
lıcnnz kat'i olarak bilemiyo-

Felaketzedelere yiyecek ve 
ruı. Sarsmbnui tiddetinden 
keaileaı telgraf muhaberesi 
hcn1z normal tekline irca 

giyecek gönderiliyor 

tdileaıemit olduğundan facia 
~daki duyparımızsa-

Erzincandan haberler gelmiye başladı 
dece radyo haberlerine müo· 
b_, kalmaktadır. Şimdiden 
aa.l6aawnuz olan acı haki
kat tudur: on binlerce 
Y11rddqunızı kaybetmiş bu
luıuıyoruz. Güzel Erzincan, 
b~ harabeye döndü, koca 
bar tehir bir anda · taf, •• 

Otomobilciler felaketzedelere 1,005 lira verdi 

' 
toprak yıİJDI halin• ıeldi, 
biaıerce yurddaf enkaz aJ • 
bJada C&D yerdi. Annelerini 
ka1beclen yaYl'Ular, eılerini 
"-1beclen tas• ıelinler' ya· 
raJı, bereli bir yı;ın iman, 
-Wetin aıcak ıineainde tif a 
•e teıelli bulacak hr. 

En blylik fellket Erzin. 
~ ve hayali•i0 i sarmakla 

1-aber, burada bitmemiı, 
lJJıi tiddet Ye derecede ol-
~ üzere Tokat, Ordu, 
Gireaua VuiyetJeriade ele 
lceıadini ıöıtermif INUunmak
tadar. Maddi zararlar, tah-

llliıa öl~tilerimizin çok fev · 
lciaacteclir, fakat, en büyük 
ı.rar, binlerce, on binlerce 
lcardqimızi kaybetmek ıibi 
ÇoJc elim bir fe!iketle kar

flkartıya ıelmit olmaklıtı· 
llaııcbr. Bu, öyle bir facia 
dar ld, aarauab11, bütiiJı diln

lct. duyulmUf, uı.ak, yakın 
«ha memleketierdea teaeJ
lealeri aluetmep bafJa
tır. 

Fellket haberi radyo 

ZelHle f eld/c.d%edele

rine gardım gapılmalc üıı

re teşelclc.iil eden lcomitelerin 

/o.aliydi buıün ıon bul
•uıtur. Nakit olaralc top-
lo.nGıa paralardan ıimdililc 
10.000 J;,a .)1oast11/ci mer-

Valimiz 
Makamlar1nda 

On günden b e r i 

rahatsız bu I una n 

Muhterem Valimiz Osman 

S•bri lldal munt~zam tedı:vi 

11eticesinde iyileşerek dün 
sabah makam/arma gelmiş 
ve çalışmaya başlamışlardır. 

Ehemmiyetli bir hasta
lıktan kurtulan Valimize 
geçmiş olsun deriz. 

Bay Baha 
Kôhyaoğlu geldi 

Trahaonrımas•n getiıtir

diii de;erli tr111ari/cileri111is

den Kumlcapı ort• mekttp 

müd•rü B. Bahtı Kt1.hgao; 

la • ., •• ilci ıün J ttın6altla11 
111ri111isc ıelmiştir. kentlisi 
15 ıün icatlar 6ar•d• lcala
calt.tır. 

laatuile yayıhr yayılmaz, 

tlıı yurtda derm bır he- inhisarlar taşındı 
ec.ı., umumi bir çalkantı 

olmUf, biltiln millet Son zelzeleden bütün 

lcez komitesi emrine çılca
rılmıştır. Dün de T 000 li. 

ra Sürmen11 lcazası tarafın· 
dan Sıvasa çılcarılmııtır. 

Şehrimizde toplanan 'I· 

galo.r 7 8 sandık ve 6alqadan 
ibarettir. Bu eş9al11rdan hir 

Soğuk 
Fırtına 

Fakir fıkoranın 
yakacak işini 
ciddi surette 
ele alalım 1 

Kış, olanca şiddetile fÖ· 
. küyor artık. şu şehrin içinde 
nice f akil fıkara var ki. ya
kacak derdıle muztarıptır. 
Fmdik kabuğu işi, henüz 
ldyıkllt1 hdlledilmış değıldir. 
F abnkalarla t:Jeledıye ara
sıada fdpılan anlaşma şek

li. f akırlerm derdıae d~rman 
ola/Jılmelcten uzaktır. Bu 
ışe dernal t::lkoymdk, fındık 
f 11brı1Cilldrının v11zıyetini 
ve dıger taraf tan arzu t11leo 
vazıyetlermi hesaba katar•k 
bu ışı esaslı surette, yani 
bır ıki aepo bulmak ve bu
lunaurmok ıuretile hallet
mek muv11fık olacaktır. Bı
raz zahmetli ve küıfetli 

olsa da en kestirme yol 
bu yoldur/ ~ lcaıp, tek. bir vücut ha- bütün tEhlikeli bir vazi~et 

•ele harekete geçmiı, yar- olan Başmüdürlük eski • 
• muhtaç bınlerce ve binasmm tahliyesi için mü inhisarlar Baş-

lll>i.aıerce yurtdaıın ıztırap· sait bir bina aranmakta ol mu·. du·· ru·· nı·ttı• 
dindırmek için geceyi duğunu habar vermiştik. 1' 

d(lze katmıı, bullllİZ Şehir içindeşimdılik bu- Yaprak tütün mubaya• 
. ·z, hepimiz birimiz için /una bilen kafkas palas ote· işlerine da1t teklif ldrde bu-
11iumuzu en derin minuı 11. bu iş için muvaklıdtan lunmak ve umum .müdüri
tla canlı miaalleri!e ıö• · kiralanmış ve daire oraya yettl!n gereken dırektlfleı 
· , Tnrk biltllnlüğii bil- ki d ·ı t• alınmak üzre her senenın .... _ til teceU · t · na e 1 mış ır. 
-.me e 

1 
e mış 1------------1 ıık ayında toplanması mu-

• l'wyeye muhtaç olu 'd dah - 1 b" tad olan ba.: müdürler iıt'!· le ·ıı . b Ü yem en ve a guıe ır r r 
illi etı, u acı m na· kild ih d k . C ı · d bulunm~k ıç · ı bewı bir a-. dah dn- 1 şe e ya e ece tir. um- ımaın a ... ın ın-

"le açae a uuya h . t h-kA . b t bü h . ,J b mu-dbru- IJ R v• .. -L • d b" lik ber urıye u umetı, aş a - ısarıar ili u. e-
~"Qleım e ır , •- 1 _ w d r .,, ·· k ·· -

t
rlilt imtibaDIDI vermif, bu yük ınonü oldugu halde $/J ı orunogıu aun u gun 
L__ k k ba f k lstanbula gıtmiştir. Ulll'la zorlukları yenecek en yü ı ba ıe a at ve 

~ aaa_ yenilemiyecek bir hauuiyetile ıztırapları di~ · Y ılbqı hediyeleri 
rblc oldupnu lleaae iabat dirmeie aavaımıı bulwımak- Arlc1.1dtıfımıs Ça,h.ı t". 
leaaiıtir tadır. Bu azım ve ba ıa- ttl/ıttdan Ja.r ıııllaıı u~m•" 

T&rlc ~ harap olan. vqtaa yarmki mbfurelerin ••rUcn ··11ıt••ıı Jacdıgclırı., 
•• kuab.ı.nmm hiç mıa1A4"aaım ıörebUiriz. ,,.;uı ,,..,,,.. 1,,.,,u, 1.,, 

ile r•lc ki, as umuada Be\;, Sükutı Kuloksızoğlu 6ırek•'•ıtır. 

çoğu Samsun tarilcile Sıot1 · 

$a gönd•ril111ektir, Sıoas 

Hlzt!le sah:ısındalci 'Uatan

daşlara gardım mt!rlcezi 

ittihaz 'dilmiştİT. 

Dün ulzele Jt!ldlr.ıtintlen 
sarar tören Giresun ee Or-

tiud11lcl güderce vatanJ11sıı 
gigıc1tlr. fit! so '!Ta s IJN k 
eşga töndıri/ mişti r. 

Gir11ssna 1 71 parça ve 
Orduya dtı 141 parça l!J!Ja 

Hole.edilmiştir. Orduya gön · 
derilen eşqa/ar, 30 santiılc 

- Arkası 2. de -

Esnaf cemiyetleri 
-----------~ 

Programlı çalışmalara 
başlıyor 

Konferanslar verilecek 
Şdıri111izdelci e•no/ ce. 

migetlcrinin umaml ,alıı,,.a 

vaaigetleri üserintl• Partice 

e1aslı tetlbir ve lcararlar 

ittihas et:lilmiıtir. Ba ce111i-

yetlertle müteaddit /ilcir 

adamlarından istifade etli· 

lere/c muhtelif in/cila, "'"' 
z•ları üzerinde lcon/eranslar 

oerilecelctir, b• lconferansla-

rın 6ir6iri11i ta111amlıgan 

m.azalar dan sıra talcioi •• ,,. 

' tilc lıuırlanmasıu elae mmigc 

ecrilmelctıdir. J.ınaf cemiye

tinin lıalen işgtıl etm•lcte ha. 

lu11tlalcları binalar içeriıin
tlı lconf erans fJerilmege sa

lon• en 111asait olan bina oto

mobilciler cemiıetin i11ali11-

tlt!lci binadır. lc.on/eranılar 
ba binada ne1iltcelt.1i "· ayrı· 
ca hf!r esnafın meılelct nok

ıanlcları üzerindı mıinaia

şalı ma•ahrıbeler ga,ılacaitır 

Fakir mektepliler 

Şehrimizd~ki lakir mek-
tepli/ere Çocuk Esirgeme Ku-
rumu tarafmdan öğle ye· 

meği verilme/ete oldu4u 
muliil.rem okuy1.1cularımız
c11 ~/Omdur. OtlrdO#Dnüz 
resim fakir mekteplileri 61· 
it ı•llNll yorltrlcu 11Jıter• 

melttedir. 

Çocuk e$lrgeme kuıu· 

munun faaliyetini genişle

terek fakir meklt!plile·e 11/t-

ı•m 1emekleri 1/ de verme· 
sini ve aynca yataklı bir 
t.,ıallt lfle:til•11ı duariz. 

Debıeti yürekle,...i it ~ 
yaa, dimatları•ıs• ıltil ki! 
tabiat felaketi kar119ıD'da, ~ 

b- ü~Oı• çütlnden en uy. . ul.I @ 
milletimizin ıösterclıtı 

1 
. .;J 

muhteıe• birlik söalll •r• 
biricik teselliıidir. a,;. 

- dlsot Çok kara giiDler gor ~ 
d f öolü•lll larıa lı::arııaın a 

d d lı:· fakat 
lendi, ıcı ".' . u ' edık. 
zaman ümibızhte dilfOld tJa 
de•izi kaybetmedik. Hıı alllltllllllll~M 
dört yandan dütm .. larla ... 

l. . ı..oıumuı bal 
zaınaa • ı•ıs, a d lrt ~ 
madık. Bilakiı silıha ıarıl ~ • ..ı-

kı· r isi maa--! yahmısı Ye istı a ıaa . ..__,,,.t 
d -ııaedıjİ~ 

ettik .. Ve ıoaua 1 0 
. rt&tır 

- . . . . - le eş11s ıa 
olmıyecettmızı oy ftlll 
isbat ettik lı::i.. Atıt&rk'Gı _

1
,,... 

daa af Jllll"' 
vücudHUD ar••11 ..,ı.. 

ltize ta ibimisi• en b'i~ t •dl 
rıadaa biriai tattırdı. 1 a _..1 .. 

klltllcllll•-
bl tGnliltii - bazı Ö '9 

'b' yık•d • , 
uadutu rı ı - 'slite 
dur1ua, ea küçlk aaaflSeDdl Ati, 
. d Halka••••· bıle utratma •·· arbciaf' 

türk'iin yükaek fuiletll 
etrafıaa aaıdettik... . bak• 

· b'r tabıat 
Bu defa yeaı ı bıkık.i bır 

••lıtıaa çarpıldık.. Bu, ...... ~ 
felakettir. BuııuD kar ~ 
terditiaia el•• ,o.al l>ifli·r"'li .. 
Mtt.ılııoa kavvetilll "°E 
yluık bir delil olda. .. 
•trıyaa urclefleriaile laa 
her yeriade belireA f81kat .. 
•iyet öraeklerilli rörilPt ~ı rJtt;llit' 
inaaaıa röıQ yafar ... lll 

1
. 'tPfi 

ıızdar. Türkün ıaa!et ve Jll1 k· 
ile kapaaaıyacık hiçbir 7ara y• 
tur. 

Fakat uıtorun• buae• bD~~r 
• ~ lb•~· 

döktütilmüı taraklatımıı a L _ Jlk 
- L t bu n•o .. or 

bu kor bare.e • .. ? fe• 
....ı 1. 'd' Ne dııebılır 

ır•ımemı ı ı ı. 

lef in radri 1 
Tabiatın ıuurıuı öfkeli el~~~ 

. öaıa b••-ı•çecek:.. Ve bıı, •. y .,.bk 
yeniden tüttlreeetıı. a: 6r-
L d . . . aı· ve parla .. u retımszıa ye •P-

Li • • -ıs Tabiat 1 ae .. erıaı vertCva • 
tıtı ile kal ... ! 

. de 
Yurdun her yerlll 

ribi Tr.ıb•oada • halk_.Ne 
borOUH ödemi ya pbfaJO'•• ~ 

abJolar caaldclı f .• Nı blylk~ 
tlheHl'leri firOadil.. 8;'a,ta..-. 
Trabsoa kadııllfllt18 '*8 la .... 
ftdaki rbtr ıtıkre.a.ı il r}ır _. 

••k ilamdır s,at>a• :.:.,., ... 
aUerleden akta_.. pç .._. bJll 
kadar evleriadea•Yrıbp tJo 
4olepa baya.ı.rua1~ 
.. dnek bellrtdl•J•lla 

Yeni yıl 
19401 Düayayı top :::93f, 

de bulcla .. Uturıuz ·~ bile ,.. 
kftçük k11 deaiat keakıa 
raltısı içinde bıraltb, fitti· ·._ ....... 

.lııııı. .. r..-• Mu.tarip ia11al.,, _ .. La.ı . ·w , .... uv 
rördütil yeım • 1• f1 _.J• J(ı• 

· • deuıı • • 
kanla betutata ıçıo aa1 rt .,.. 
pvdeyi fÖtlrfYOF•• (Dl I 

aamak elde delil 1 dbJdı 
Heptiade• kötlltll~İll paab 

iç uaoıa, aoıkla llepre ·çilldtki ,~ 
9ıbaaı fibl, bialıa ıulla ı aada attl 

taa topraldarı••llD = bir an
yarayı a~tı •. Binlerc•a' ;çiıdekl 

L •tı arp '· da toprat• 11arı, • k•'f~' yo• • 
. b'l bu kadar mlUetJeııo ı e '81111' 

oo ıl • '''r diinv""' ve • -~ ııcı e 
1 1 .,, s..-

ları c Jdi b hraala ~ ı. aıııyor• 
e ,.ıvr 

ta .. 11 ~ ,. nc•la ı ıçın 
111

t bl 
l•' uı• D·l"\'Plim iti bu •••C1 

... ,0 ba• 
. ti~ll)'

doflllDOD, refahlı uır 

betl.leri ol•UD f cf!t/ 
He11<k1 run 
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-=--nem ı - •· smm nrm ene 

Zelzele f ela tzedele
rine karŞ! T abzonda 
hamiyet müsabakası 

Sivasa i 
lira 

O 00 1 Yıkılanlarm yerine 
l yenilerini yapacağız 

- Baştarafı 1 de - meden g ç~migeceğiz. 
f 

'Sivastan Şarki flnadolu· perten. bünvemizi sarsım 
ya doğru korkunç bir zel· dehşeti ve hadisenin Türk 
zele kasırgasİ koptu ve bir milletim derin bir yeıs ve 
kısım yerleri yıkarak. çö· mateme sevkeden en acıklı 
kerterek binlere~ vatanda· tarafı buradadır. 

çi'Oi, Y' tak. b tlanu;e. uo · 
gan ~e aqrıca 20 metre 

M-mur fJt: miistahdem· 
le den alınacak paranın 
5000 lira kadar tatoçağı Zelzele felaketine uğrı- Osman Yemende ve biricik m"k'ap tahtadır Gir .. wna 

yanlara yardım için evlerden oğlum Abdullah Irakta şe · göndırilen tşqalc.r da pek.
para ve eşya toplıyan ba- hit düştüler; ben kimsesiz simet. ekmek. kau•umrı. pl'S· 

yaı fan birinin yanına ve yoksul düttüm. tırma. sucuk, s bu , ~f'qtin 
kırk .. • bir kadm yak- Yardım yapacak hiç bir şeker, çay. mak •on ve 
laıb. Üstu oaşı dökülmüş, şeyim yok. Şu eşya çuYalı şehriqedir. 

tahmin olunmaktadır, Bu 
paradan başka eldeki meıo
cudk iltive edilmekte olan 

şın da hayatına kwdı. S1tr· Tabiatın ağır elinin at
smtı. Samsundan itibaren tığı en ağır tokatla müthiş 

kısımla ikinci defa 
pasa çıkarılacol tır. 

Sıvasa de karadeniz kıyılarrm da bir sadme geçiren ve fakat 
hayhctı tehdit etti. flym za- bir haylı hasar veren şarki 
manda uıak memleketlerde flnadolu bu felaket karşı· 
de sarsmtı yaptı. srnda hakikaten teselliye halinde bir mahcubiyet var- nereye götürülecekse yükle- Zelıele sah sı a d hil 

dı. Sıkılarak : nip götüreyim. olu11 !ar.sar tören Gümiişane 
- Kızım dün evi alt Esasen eşyada kaldırıl- VilciyPtine dtı paı ır günü 

ilst ettim siz~ vermeğe layık mak üzereydi. Ayşe abla şehrimi•den Kızılay ba11ra
elime bir şey geçmedi, ak- dişi bir aslan gibi ~evikleşti ğzr.z taşıyan iki kc.:m:.,orıla 
şam ineğimin sütünden kay- ve çuvalı sırtladı. Şimdi eş eşya gönderilm ~tir. 
mak yaptım bugün erkenden ya toplıyan Bayan önde, l Valimi% Osmı n S bri 
çarşıya götürüp 25 kuruşa şişkin çuval Ayşe ablanın Adal kozcılara bir temim 
sattım, Allah aşkına olsun St~~nda Kızılaya , doğru qop.:uak Zelzeltden zarar 
benim bu yirmi beş kuruş gıdıyorlardı. Bu vak a, Bal- görmvş tJotandaşların za
yardımımı kabul edin; başka kan harbinde düşmanı Ça- l rarları h<ıkkmda Kogm:ı-

Vallmiı Osman Sabri 
Adal ynrdım roazigttluini 
ve toplanan ve toplanmakta 
olan gerek para ve gerek 
eş1Jaların hemen yerlerine 
sevkedilmesi hususlarını 
eht>mnı;ge.tle takip etmektedir. 

Şarki Anadolunun bağ· muhtaçtı. Büyük lnönünün 
rında patltyan bu felaketi Erzincana gelişi ve BaşYe 
ve onun sahil mrntakalara ki/imiz muhterem Refik 
kadar gelen korkunç dalga Saydamın flnkara radyosun
larrnı müteakip Erzincan dan felaketzedeleıe ve bil· 
ve daha bazı vilayet ve ka tün Türk mılletine hitabi 

tutarım yok, dedi. takaya mıhlıyan kahraman- kamlordan bir rapor iste 
Eşya toplıyan La yan pa- lar arasına bol bol evlat 1 t. . B·· ük h t "f m ş ''· rayı alarak def tere yazdı ve vermış, uy arp e nu u- Ot b ·ı / · ı · 

Müfettişlik memurları 
Üçür.cü Umu rn f Mü/et 

tişlik müşouir ve memurla
rından bir kısmı E·zir.cana 
gitmek iizere dün Ege ile 
Samscna h"lreket etmi~tir. 

saba/arla irtibat kalmadı. 
Bir çok vatandaşlarm çö 
ken toprakla mahvolup git 
tiklerini ve enkaz altrnda 
ft:.ci bir tarzda öldüklerini 
anladık. 

bağrımızda açılan yaraya 
blf şifa olmuş, yürek acı la· 
rrmızı kısmen unutturmuı

tur. 
Tabiatle mücadelenin 

tevlıt edeceğı muvaff akiyet 
nekadar ıleri bir derece ka

_h_u..;g:...l_in __ E_r_z_u_,._u_m_,,_:.;,g,_;d_e_c_"_k_tı_·r_. ---l~ş-te_~_e_ıa_· k_f;_f_in_ı_ü_v_ıe_r_i_u_· r_· , yı t etse dahi sonunda ha. 
kim olacak olan kuvvet yi· 

.. d t . . . k omo ı et er cemıyt ı 
kendisine teşekkür etti Bu sunun yuz. e ye mışını ay- l l j 1 Ak t d l · 1005 · . İ . A d ze ze e e a .e r.e P erıne 
kadının adı Asiye idi betm1ş ve stıklal savaşın a 1. . . Ek k .1 · ı Eb dA Ş f' (S k l ıra vermıştır. me ç• e,. 

Parayı verdikten sonra e 1 e ın a arya me · · t" JbO ı· 40 

Bir kısım memıı lrır do. 

h k
··b - .. .. c~mıye r ıra ve 

Y
üzünde bir güneş neşesı amayı u rasma uçuncu d le k . le h ·ı . . T b l san ı pe stml't, o rıecı er 

vardı fırka ıle yetışen ra zon t l ·ı C . t" d 230 
• A d h •e o e cı er emıye ı e 

Toplanan eşya büyük bir evlatlarının mey anı mu a· 1. . 1• 
. . . . k b d .. d"kl . f d k. ıra ~ermış ır. 

çuvala yerleştirılmış bır e- re e e goster ı erı e a ar- Ş h . . d t l • . h d . e rımız. e op anan eş 

11 

Körün Taşı,, 
Tarihleri doldur7,., karşıltk/J bir sa '/aş 
Devan ~dıp gidıvor.· kah şiddetli, kah yavaş: 

narda duruyordu. O sırada lıgın kıymetlı atırası aıma l 10500 l 40 b" 
bu konuşuklara kulak dik· dimağımda menkuş kalacak- Y1~ ark tP_"'f0d~ up v ın 

) ı. "f l h kk ıra ıytne ınue ır. naza. 
mit ayakları çıplak 65 ya- tır. ltı at arına a azan· l J t l b" t 

T b 
.• · l . oraa ap anan 'Ut ır a. 

ıını aşkın ipek oğlu Ayşe mış olan ra zon yıgıt erıne, rı .. d .1 ecgalar 

.. Kör Tö 'ıia,. . e I ikçe mamüreleri harap . 
Saadet msa1/ı_qa olmaktadır bir '1er11p .. 
En büyük d~niLteri benzeten birer •'göl .. e. 
En münbit ova 'arı çeviren birer çöle abla da bir şey söylemek bir hayli kahraman yetiştir- :•" a•L .ıon derıh~ln Y' 

. l f k" K" d" v• ge~una a ı de;ildir . 
istiyordu. Bir aralık eşya mış o an a ır ın ıoar ma-

d ı Trtdı%onan hamiyetli bayan-
toplıyan Bayana döndü : hallesin e o muştu. Kızım dedi, kocam R. Tarakcıoğlu Zarı bir ıiin içerisinde 6u 

eşgaları f eliketzedelere ver-

Zelzele intibalan 
biziz. 

Bizim şoför lco•şu : 

miştir. 
Yine bir taraf tan Kızı· 

lag• mütemadiyen para ve 
eşya gelmektedir. 

Zelzele felô.lutine u;ra· 
- Geçen aa yıdan devam -

Yollarda kimseler yok. içimde 

biraz öaceki müthiı sı-rsıntıaın 
lrperaf'Iİ var .. caddenin ıki ya· 
aıadaki evler icsanın üzerine çö 
küverecek bir beyuli gibi duru 

- Ben olomllbili getireceğim; d l yara v;ıtan aş anmızo yar. 

yorlar .. yürüyorum. Halkevine çı· 

kan aralııın yanına geldim. Bir 
de Meraı caddes ni göreyim, de 

çocukları içiae tloldurup gidece dım husus11nda Trabzon 
tim. Bundan aonra evde otura· halkının gösterdiği q .'csek 
mam. Otomobili getir•ek üzere alaka e lıassas·yeti burada 
gitti. Bız l iae konuşuyoruz. Bir bir tlaha ıükranla kogdet-

dim. Aralık• reçip caddeye çıktım. 
Meydaa hamamının önünde iki 
talebe ile karşıla$lım. Beni gorün-

ce durdular. Neredtn gel p, nMeyc 
gitliklariai ıordum. Kend.leri Pan· 

ııyo•da yatıyorlaı mış, sauıntı 

olunca duramamışlar. Arlt dıışla· 
.uadaD bir kıaaıı b'lcıiklcri ailelerin 

1ra evden çıkmayan bir komşu, 

ponct-reden sesleniyor : 

- Ayol sokakta ue duruyor• 

ııunuz, ayıptır .. Akşamdanberi beş 
defa oldu. 

Komşulardan bir kıçı ç•cuk 
babçes\ııe doır• ridiyorlıır. Si· 

zim av aahıbi, "biz de gidelim 1 ,, 
diyor. Serin bir rüzgir esiyor. 

Bahçeye kadar rittik, döndük. 
~aaı•a rıtaaişler. Ayrıldık. Parkın 
.öailH reldins. Şcmı otelinin Odıımıı çıktım, tekrar okumaya 
ıııkları yanık. Dizım Çınar oda· başladım. Saat 3,60. Dışarda bir 

sında ayakta duruyor. 2alıba bir boroız ötüyor. Şimdi hafif bir sar· 

ıe1ler yazıyor .. 
Oradan döndüm Uzunaokak

taa reçiyorum. Agah Ş•nol'uı:ı 
dük.kiaıaıD ÖDl n~ g' 8 1 d İ • • 

Camekanlarda dur n mecmua· 
JarıD kaı;akları üahiodtki resimler 
2ülüyorlar; lıiçbır şeyden haber· 

leri olmadıt• belli. 
Eve geldim. Odamda ltitap 

okumaya başladım. Aradan ılmi 
yoruiD ne kadar geçti; haf f bh 
aarsıntı ıle yerhııden kalktım Kom· 
ıular tekrar ıolı:a2a dôkülduler. 
HH peııccreden baka iten demin
kiııdea daha şiddetli bir sarsıntı 

daha oldu. Hemen sokağn ındim. 
Çocuklar a2laşıyor,. Oaları :ı.us· 
turmaya çalışıyoruz .• Bızim top· 
laabyı gören uzakça komşular da 
geldiler. Hepsinin halinde hır da· 

ıuıtı old.. Saata bakıyoram. 4 • 

3 dakika var. Artık evden çık 
mıyıcsğım Okumaya devam edi-

yorum. Cüveaditia tek aoltta, 
evin ahşap oluşu .• 

Gözlerim kitabı• satırları iize· 

ı inde mahmur mahmur gealaiyor. 

Ok11dağum hikayede bir zıslzele· 

den bahıec:'iliyor. Tesadüf. D•r· 

ken odanın tavanı çatırdamaya 

batladı, bir unıatı daha . Geze· 
tecilik rayreti mi ? bilme•, be-

men 11ıte bakıyorua. 5 e çeyrek 

var. Ve kaydediyorum. Aradaa 
kısa b:r zamH eeçti • Oldukça 

lcuvetli bir .. rsıntL daba.. 5 
o d var .• Yüreğim hoplamadı de-

sem plan olur.. Bu kork.u elde 
olan bir şey detil .• Her defasında 

2ınıklılt var. lfübırine sokularak 
konuşuyorlar .. l:fübırıoden kuvvet ejder uğuldamalarile gelan lamir 

alınak iıtıyorlar gibi. Hıç biri· :ıelzelesıni gören ben böyleyim. 

Maçkada felô
ketzedelere 

yardım 
M•,k• fh•sur.i} MaÇk"';.do. 

ulzele f elilr.uedelerine yardım 
ifin bayanlardan ve erkek
lerden teıelclcül eden lcorııi
teler f aaligrtlerıne de11am 
ıtmelr.teılırler. Şuııdige kadaı 
merlcezden ve Hcı,evera kô" 
yüntlı• ~03 lira toplanmıı
tır. dijer köyler hatk.nın 
gapacazı nakdi. yardımla 
para miktarının 2000 lira· 
ga çıkacajı kıivoetLe tahnıin 
olanmalctadır. 

mizda evlere emniyet k.almaaı • Kım bilir, biç zelzele görmemiş 
Şu aııda dehşetini, ıoıır daa ler ouıldır?. Fakat .DO ?l~raa ol 

öğrcndiğimiJ: Erzincall ve Giresun sun, birinci defalcı gıbı • Allah 
fac.aıarından haberim~ yok . liok· eaiyesin • bir sarsıntı olmadıkça 
te, tıterelt ıtıklarla pırıldıyao yıl \ evc:t.n çı~mıyacağım. U. ku gözle· 
dııdarı, ıolguıı ayı ebedi olarak rimaen akıyor.. Dayaaamadım, 
ıöremeaek babıtaıılığın!l utrıyan 1 yattım. Kaiilmdaki fÜphe ,.,._ meO· 
k.ar~ıleri ve inildiyeo vatandaş· hullln korkula dll~ilmlerını çozme· 

ları• ııtırabıaı buimıcmcdık •• 1 ye çılııacatım.. 

Kasaha merkezinden 119 
ve Huçnıero.dan 33 parfa 

mııhtılıf eıga toplcınmıştır. 

halen 3(1() Jciıo mısır ve bu

na g•lcın miktarda f asulgo. 
toplanmııtrr. aınıg..ıtın / 5()0 
lira deier .,,de olacaıı ma· 
halckalctu. yardım komıtele
rinin Maçk köylerinde muı· 
talca mınt .a gaptık/1.&rı ta
mas ve çal. şm• neııcesı 2000 
2500 arasında mulateiiJ ~ş
ga toplanrc ktır. Hatk fe· 
iaketzedıterr: seve se•• 11•r
dım yapıyor, 

Belediye binası 
Seneiertten 6eri bınaıı 

olmayan /tf.ıçkrıda ,ole ıü· 
•el bir belediye binası ga · 
pılm"lctQ.dır. bu binflnın al• 
tcnd~ cörl dıilclcb wartlır 1 

,. .... di,ronıı ~· urillto 11.laıc 11· r. 

O şuursuz kuvvetin zehirli nefesidir. 
Her can/lyı titreten onun Baykuş sesidir. 
Bağlarda asmaları dondurarak kurutan, 
Nice medeniyeti o'dur çökertip yutan .... 

· Yapıcı .. Türk ulusu. şu yer yuvarlağrnda 
Ne eserler yarattı: ovasında. dağında . 
Nice yerde. kaç defa Tabiatı da yendi : 
Değil sade insanlar. (Yaratan) da beğendi .. 
Saymak ile tükenmez, örnek okadar boldur. 
(Ergenekon) destam en şanlı bir semboldur. 

Bulunamıyor madem. bir çaresi. herhangi. 
Ne olur. olmasaydı (Yer sarsmtısı) sanki. 
Lakin ... Körün son taşı .. bütün hızile vwdu. 
Bir köşeden bir başa, sarstı /-1übarek yurdu. 
(Doğu) semtinde. Mes'ut; Kar altmda uyurken . 
Yedi Vılayet halkı, toprak debrendi birden. 
Yok oldu. asrrlarrn verdiği her ne ki var. 
Bir dakika içinde yıkJ/dı çatı. duvar .. 
Ne kıymetli vücutlar Uyudu; uyanmadan; 
Günlerce devam etti. (haile) hiç kanmadan 
Kimi yerlerde karlar: taşan sular. rüzgarlar. 
D >"Jdurup boğmak için, hala da (fi dam) arar .. 
Ko )tLJ kızıl kıyamet, Sonu mô.lümdur yeter" 
Tı /..rar edip dinlemek, görmfkten daha betler. 

Vakit vakit çeşitli felaketler gören Türk. 
Rulıunu metanetle. Merhametle ören Türk, 
Hu korkunç mevzuu da şaşmadan aldı ale : 
Yıkılanı yapı Tor; sanki bir tek aile .. 

Maddi zarar olsa da en dayamlmaz bir yük,· 
Bu duygu karşısu:ıda gene sayılmaz büyük .. 
Kalanlara vermekle. yasını ölenlerin 
Biraz unutacağız; kardeşler, durman. verin .. 

Hikmet Kusan 

Yerin Nabzi Atıyor. 
• 

Bir heyecan mı sakit. toprağmda f aşrnda ? 
Ki alabıldiğine yerin nabzı atıyor. 
Her anne akıttığı bi" damla göz yaşında • 
Iztlfabın, elemin envamı tadıyor ... 

Sıyrr/Jp srrlarrndan ceberrutu dinlerin . 
Felsefesini yapsa yükselen enin/erin. 
Pdrçalanan. ezilen. yutılan ceninlerin , 
11/lmdan bugıln yine yerin nabzı atıyor ... 

Kulak ver o bedbahtrn inildeyen sesine, 
Felaket hançermi sokmadan sinesine. 
lop"ak/arrn alımdan geliyor sine. sine,· 
Yerın nabzı atıyor, yerin nabzı atryor .•. 

zeki v agmuroerıl\ 

ne odur. onun çaı pmasın· 

dan zardrsız kurtuıanlar el· 
bettekı ıztlfabı ve dolayısi· 
le kdyDı az olanlardlf. 

[üı k milleti hayatın her 
saf nd~wda gögsunü her 
cehukeye tevcın eaen kah· 
ramofJJıgıJe en /Juyuk şöh
ret maaalyasını aımış bir 
mı/Jettır. yeni bir Türkıye 

kurdn bu mılletın yükse/mi· 
ye doğru devam eden savaş 
tarıhı ıçinde bununla ıkı bil· 
yük matem yaşamış oJuyo
ı uz. lnönünun ~ar/ığı bizi 

en ·çok tesel!t eden ve en 
başta gelen kuvvetti. mü· 
cadelt:.den bıkaçdk sakat ve 
ıhmtJI tarafımız yoktur. ta· 
bıat elıle hard/Je ha
lıne geıen ytrlerde yemden 
daha guz~I şehlf v~ kJSf:l!JJltJ 
kurmıik ımdnu.rn mevcudi· 
yeli de en ouyük teselli· 
mızdır. 

Çınar 

Partide 
C:ı nhurıget Hulk p,,,,u. 

si Vitci.;et ıd..ıre Jı~geti 

Pc!r1emb~ iÜ•u reis velcıti 
Aıı Rız.:ı lşıtm ıigasttıntie 
mutat toptantısını yapmış 

•• Pt11tı ııteri üıerinde ıö· 
rüşmuılırdir, 

Berberler 
Cerniyeti 
Beıberier Cemigdinin hu 

ho/ta ıçınde genı idare he
yeti intıhaoı g11pılacalc.tır. 
Partının 11 bö,umürıde iın•f 
cemigetlerıle lfttşıııl olmolc 

vazifesi V.ui.1et ıdqre hegetl 

azasından B11i.ıdige Rıeııi 

M .. lımut Muammer Yarım
oıyıga t~'lldl edtımııtir. Mah· 
mut Mı.ıammer Yarımbıgılc 
ıerck senelık intıhabı ga
pıtmı;ıımı ve ıere/csc meuıi 
proırumıarı hazır,anmamıı 

o'u.n esnaf cemıgetlcrile ga· 
ldnen auilcadar oımaktadır. 

Yurttaş 

Felaketzedelere 

yardımı unutma 
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M 1 k t ·mizde fidan dikmek ve ağaç ye- f tur. Faydası bilindiği içindir ki köylü halkımızın 

em e e ı F k . . b k l 
ti tirmek isteği çoktur. a ~t yetışmış, üyü bir çoğu aşı y'4pmağa meraklıdırlar. ve bu, on ar 

lamdır. Bu itibarla daha bir çok zaman faydal~ 
olacilecek vaziyettedirJer. Bu gibi ağaçları kendı 
haline bırakmak hatadır. Bunlardan mümkün o
lan istifadeyi sağlamalıyız. Yapılacak şey: Dal
ları tamamen kesmek ve yeniden aşılamaktan 

a;açlara itibar etınek hevesı o derece fazla de- için adeta bir eğlencedir. Eline yabani bir fidan 
ğildir. . . geçiren herkes onu iyi ve makbul bir cinsten alı-

Fidan dikerek ağaç yehştır~ek uzun zaman nacak kalemlerle aşılamak hevesindedir. Fakat 
.. d. G b suretle elde edıien ağaçlar da- b h f ·d J •. • d J k 1 l ışı ır. erçe u .. u eves ı an ar uzerın e yapı aca aşı ama ar 

. 1. .. nıür1u olurlar ve bunlar meyva · · d. y k l l · · · h 
ha verım ı ve o k · 1. 1 d F ıçın ır. o sa y ş ı ağaç ar ıçın aynı eves mev-

ibarettir. Bu yüzden en çok üç sene bekleyece
ğiz. Bu müddet içinde kalemden süren filizler 
büyüyecek, kuvetlenecek ve mükemmelen mey
va vermeğe koyulacaktır. 

l . . naca en aeğer ı esas ar ır. a- t d ğ'Jd' G · 'b d ağaç arı ıçın ara . .. 1 k cu e ı ır. örüyoruz ki yaşlılara ıtı ar az ır. 
k k. f danlar yetcşıp agaç o unca ya a- El k . .b. . . 
at şu var ı . ı k yıllar geçecektir. Senelerce ma, armut, iraz ve zeytın gı ı yetışmı~ 

dar aradan bır çol .. J d 1 k d öyle ağaçlarınıız vardır ki cinsleri makbul değil-
kı k hırsız ığı şoy e ursun, on arı ar an . . . 

be eme s~·uktan ve sıcaktan ve hele hayvan- dır, verımle·rı· az~ır. Bu.na rağm:n bu ağaçlar he
ve kıştan,. 5 

d g 0 korumak ve kurtarmak zorluğu nüz kuvetlıdır, köklerı, gövdesı ve dalları sağ-

Hangi dallara ve ne suretle aşı yapılacağını 
gelecek defa konuşuruz. 

ların şerrın e . . l .. b 'b· ----
d r lbuki yetışmış ağaç ar ıçın u gı ı zorvar ır. na 

luklar yoktur. 
Fidanları dikmek . ve ğaç halinde yetiştir-

kı . bitmez. Marıfet onları mükemmel . ve 
me e ış ı· b' h l' d 

t verirn ı ırer ağaç a ın e uzun sene-m un azanı 
ı atmaktır. 
er yaş d d'I k · t'f d · ·· k·· 1 Ağaçlar an e ı ece ıs ı eyı mum un o -
d k dar fazla devam ttirmek meof aatimiz 
. uğbud ra Bu maksada ermek için yalnız fıdan!ara 
ıca ı ı · 
d ğ'I yetişen ve yaşlanan ağaçlara da hizmet 

te ı 'k eınek vermek lazımdır. Bakım esastır. A. eme. 
ğa ların h~r za~an terbiye ve ti~ar~ ihtıyaç gös
t ç n vazıyetlerı va.rdır. gerektır kı bunlar göz-
de:: ve elden kaçırılmasın, her ihtiyaç zamanile 

görülsil11• • • 
Ağaçlardan muntazam ve ıyı mahsul alabil-

k içın lüzumlu olan bu esaslar alınacak mahsu-
~e devamlı olması için de şarttır. Aksi takdirde 
y:i bakılmaz, ihmal edilirlerse ağaçlar gıt gıde 
kuvet ve kudretten düşerler. bozulur ve uıhayet 
k r aiderler. uru & • 

Bakım. denınce hatıra bir çok şeyler gelir. 

B )arın bır kısmı köklere, bir kısmı gövde ve 
un b' k 

dallara ve ır ıs.~ı da toprağa aictir. icap eder 
ki bunla~ın her ~ırı ayrı ayrı e1e alınarak konu-

lsun. ıncelensm, yapılması lazım gelen şeyler 
t~rer birer anladılsın. Fakat bız bugüulük sadece 

. yaşını başını ~lmış ağaçlardan ve onların dalları
na yapılacak ışferden bahsetmek istiyoruz. 

Bu bahsı geçenlerde yıne kurcalamıştık. A
ğaçların üzerinde çıkan obur da11ara ne yapıla
cağını, yüksek veya orta boylu agaçların daHa
rına bir kaç senede bir ıcap eden ayıklamanın 
nasıl yapılacağını, kurumuş, hastahkh, bozuk, 
rnahsulden düşmüş dalların ihmal edilmeyip ke
silınesi lazım geldığıni, ağaçlara fazla yara ver
dirınemek, kesimlerı kör aletle ve yanlış yapma
ınak. yaraları ilaçJamak gerektiğini söylemiştik. 
Bu arada yaşlı ağaçları gençleştırmek lüzumun
dan da konuşmuş ve bunun da nasıl yapılacağmı 
anlatmıştık. Söylemediğimiz bir şey kalmıştı: 
Yaşlı meyva ağaçlarını tekrar aşılamak. 

Aşırın ağaca ve meyvaya tesiri büyüktür. 
Aşı sayesinde ağacın hali ve şeklı değiştirildiği 
ve iyileştiği gibi ayni zamanda mahsul verimi 
de düzeltilmiş olur. Muhakkak ki ağaçlardan en 
iyi şekilde istifade imkanını veren en mühim amil 
aşıdır. . 

Bır çok Eaydalarile beraber aşıyı umur gör

mtıı çiftçilerimiz i~inde kavramayan belki yok· 

o 
s 
açar e 

T d · ğımız ille tedbir çocuk ölüml~rini azaltmakt.ır ·. 
Dek avı : .. ·ı ·ı,. l Zira bizde cahalPt bilgisizlik ve dıkk tsızhk 

o torun gormesı e ve ı aç atı". l 
1 

l k ·· l ın 
Bilhassa çocuklarımızır. büyüytmemesine yüzünden çocu~ .ara ay a ay en orpe ça~ ar • 

kötü huylar almasına. zayıflamasına, sararıp sol- da tabutlara gırıyorlar. . 
masına ~ebep olduğundan solucanlıları hiç ihmal 1 Bu suretle yurt, sınırını kollayacak mert b.ır 
etmeden tedavi ettırmeliyiz. il askerden, köy : toprağını yuğuracak dinç bır 

Kocakarı ilaçlarından çekimelidir . çiftçiden mahrum kalıyor . 
Geceleri ağzı sulanan, salyalanan, karnı ağ- Çocukların ölümlerjni kolaylaştıran ş:yler-

rıyan, toprak yiyen. burnunu fazla kaşıyan ço- den biri ve belki en mühimmi köylerde bılhassa 
cuklard~n şüphelenmelidir. Kazuratında solucan yaz aylarında görülen çocuk' sürgünleridir . Ço
çıkmasa da bir kere doktora götürüp gösterme- cuk ölümlerinin iki mübim sebebi vardır. 
lidir · Birincisi : Kış zamanında görülen soğuk al-

iplik kurdu gınl~rı neticesi olan göğüs ve ciğer ~a.stalıkları. 
Bu da bağırsakfarımızda bizim zararımıza ikincisi: Yaz aylarının sürgünlerıdır. 

yaşayan küçücük ince, iplık gibi kurtlardır . Burada biz bu ikinci sebepten ve kurtulma 
Makdtte şıddeflı kaşıntı yaparlar. Bilhassa ço- çarelerinde'1 kısaca bahsedeceğiz. 
cuklar hiç durmadan kanatacak şekilde makat- Bilirsiniı.ki çocuk bağırsağı pek nazik pek 
!arını kaşır dururlar . çdimsizdir Çabucak ayarını bozar. 

Solucan gıbi, ayni sebep ve şeylerle bulaşır. Sebepsız sayılacak kadar küçük sebeplerle 
Tedavi ettirmegi ihmai etmemelidir. Hu çocuk bağırsağı kolayca ayarını bozar ve ekse

kurtfar ÇJ.< in:ıtçdırlar. t<llay ko!ay vücudu ve riya düzeltmekte haylı güç olur. 
bağırsakları bırakmazlar. Onun içın devamlı ve Çocuk sürgünleri köylerde bir ölüm rüzga
.sıkı bir tedavi gerektir. İşın ardını bırakmama- rı gibi eser. Ve bir gelişte beş on tombul kör 

lıdır . çocuğunu evvela iğne ipliğe döndürür. Eğer yı· 
Solucanda dikkat dilen şylere bunda da ne dikkat etmezsek ardınızdan al ır götürür. 

dikkat etmelidir. Onun için yaz aylarında küçük yavrularımı· 
Köy çocuklarının yaz sürgünleri za pek dikkatle bakmalıyız . 

Ç ocuk sürgünleri ekseriya birdenbire başlar. Çocuk yeni süren bir filız kadii.r körpe ve 
naziktır. Nasıl küçük bir soğuk, bir kırağı. bi- Çocuklarda evvela huysuzluk, bazan bulantı ve 
raz rüı.gar genç bir f1deyi, fıhzi çürütür kırarsa kusma, sonra ateş, sonra da yeşil renkte sümOk· 
kylece ufak bir bağırsak bozuklugu, küçük bir lü ve kokulu amel görülür. 
soğuk azgınlığı ve biraz aldırış etmemezlik .., ve • Çocuğun diş zaIIJanıdır. Dişinden oluyor. 
dikkatsiılik yavru çocuğu ana kucağından ahp • Adam sende yarın düzelir, geçer. 

topraga atar. Diyipte işi mçhimsemezlik etmemelisiniz f 
Türk anaları dünyada en çok doğuran ana- Zira yaz aylarındaki çocuk sürgünleri r k:ıç 

lar arasındadır. Belkide birinci gelir. gün içinde güneş karşısında k:! r ııasıl er rse ço-
Fakat o nisbette Türk anaları çocuklarını cuklarıoııı öyle er;tjr, Za } ıflat :r. 

yaşatamamakta da maalesef birincidirler. Ruknettin F,,.thi Olcavtuq 

Türkiye; bugün üremek. çoğalmak mecbu- ( Kö11ümuı' Dukta"' lfitahınd.ı.11 J 
riyetındedir • Nüfuaumuzun artması için yapaca· - Dtrım edccd -



Fransızca ders Sinema 

Frauıızca maalJlmllğind u Ali Haydar, Gerek arzu ede.nle-

binasının üÇ 
icar artırması 

senelik • 
IS tiki il 

rlo Hlerlnde ve gerek. kendi d rsanestode Frno11zca ders •ermek· Belediye encümeninden : 
tedlr. Fransızca Oğreomek istlyenler Erzurum oteli aıhlblne ınU· ı Belıtlig'-g• oit sİnt!ma binaıının ü, nntlilc icarı ge-

Her glln ıabahları çıkar Politika, Kültür ve ıan'at ıazeteai 
Baımuharrir : NIZAMEITIN NAZiF 

racaat etmelidirler. • B-B · ni tanıim olunan şartnamesine ıöre ( ' 7) gün müddetle 

Açık Eksiltme ile Tamirat a~ılc attırma;~ ç karılmıştır. Muham_m:n bedt!li ( 20~0) Gazeteci, Muharr1r, Romancı, Mü
tefekkir, Şair, Ressam ve Fotoğrof
cı, tam 121 münevver, elbirliğiyle 
bir gazete çıkarmağa karar ver -
mişlerdir. 

Vilayet daimi encGmeninden: 
/rferlcez Dumlupııncr ilk okulu,.un <1626) lira (96) /cıı. 

r•ı.'ıılc tamiratı 15 gün müddetle "çılc •lcsiltmege lconal
mıııtar. Mavalc.lcat teminatı ( 122) lira ( 02) lcaTaştllT. 
5-1-940 tarihine çatan Cuma günü saat 15 de Viliget 
makamında toplanacak olan daimi Encimende ilt11lesi 
g11pılacalctır. ktşif t1e sartnamesini görmılc. isteyenlerin her 
türe eıuümen lcalemine ve talip olan/arın mu'Oalclcat temi. 
natlarile mukur gün fJe saatta tncümtrıe rnuracaotltırı. 

ıl-4 

lıradır. lha.lesı 13-1-910 Curna ganu saat 15 de ıcrtı 
tdileceğincltn tali,,Zerin muflakkat tlepozito rnakhuzlarile 
6irlilcte ognı ~iin 'De saott• encümene müracaatları ilan 
ol•n•r. 2-4 

dav at Kongreye 
İdalangücü reisliğinden : Bu gazetenin adı : 

lf • • A 

------------~---- ı 
Mağaza icar Artırması 

Vilayet Daimi Encürreninden: 

DahiLi 11iıantn•memizin 10 ca maddeJinin A. Fıkraıı 
mucibi lc.alübümüzün senelik mutad h~yeti amumiqe içti
mcıı 6--1-940 Cumarteıi günü akıamı saat I 9 da olc-

1ST1 K LAL,, dir. 
iSTiKLAL, gazeteciliğin temkin vekar. bi!qi Ye 

zeka ile hutasa edilebilen manssma uygun kalmak ifin 
cok titiz dıwranacaktır. 

Hususi muhasebenin Tu%1u çtşmede hacı ilgo sokağın· 
dalci 2 No: lıı mağazanın ihale tarihinden itibaren hir se 
rtelilc lcira sı olan (45) iuçulclira üzerintltn 15 gün müd
detle arttırmağa çıkarılmııtır. 

MutJaklc11t teminatı 341 krıru,tur, 5-1-940 tarihine ça-4 
tan Cuma tinü ıcat 15 de t1ilôgtl makamınJa toplanacak 
olan Daimi encümende ihalesi gopıl•calctır. istelcluin m•· 
walclcat t~minatlarile encürrene muracaatları. 4-4 

O rmon EmvaliS~tıŞiidnı 
Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Cinsi Kental Mah.,'llmere fJahit fiyatı 
lc.aruı 

K•rıılılı. Odun 3309 05 
1 - Trabzon flilagetinin Maçka lcaz•sı dehi/incit Şc

hin Koya ormanındtın ( 3309) Kental mi/ctJ,,,ında odun 
satı111 çık•rılmıştlf. 

2 - Satış 4-1-1940 günii ıtıat [4 de Tralnon Or.,cn 
Ç. Mütlürliijü dairesinde .,ttırma ile grıpılacıılctır. 

3 - Beher Kente/inin muhammen figatı 5 k11r•ıt•r. 
ıl - Şt1rtnome ve mulcaflelenanee projeleri Orma• ç •. 

vfrt• Mütlürliiündtn alınır. 
5 - Mavaklcat teminat T 2 lira 41 lc•ruştur. 
6 - Satı~ arnamidir. 4 -4 

tedilecejindm bilumum müseccel ozanın mezkür grin "e 
.saatto kulübe f~şri/leri rica olanur. l-2 

İhbar ederllere mükafat 
Belediye Riyasetinden : 

Umumi hı/zısıhha kanununun 24.5 inci 'V helediye 
sıhhi zabıtn talimatnamesinin 196 ç madde/ ine teofi
kan insan nıev ddı ıaitasile sebze t, ş riln •i memnu 
olduğundan insan mevcdd.ı gaitasil~ •b ı t ,tiren/eri 
ihbar edenlere, suçlularında11 olınacc le p - c zalarının 
•gncn maka/at olarak 'l1eTilmesine ht .dı e e ··ümeninee 
k•rar vuilmiıtir. 

Sıhlaatı umumiyenin 'tnlc.aqesi iç;n h mş hri • •in bfl ha· 
ıuıtt1 hasıasiget ıöstenıeeleri m11.hterem haltc.a ilan olun11.r, 

2-4 

Zobita Memuru Ahnacak 
Belediye Riyasetinden : 

Münhal 6ulanan Belediye ıa6ıta memarl•lclarındon 
6iritl• ıılart lcırlc. lira ücretle 'Ot müsabaka ile 6ir nantsıt 
aluaacalctır, 

Müsabakaya girebilmek içia, 
1 - Tdrlc. ol111ak 
2- Sigaıı laalc.larına sahip olmalc 
J - lgi lıldk sahıbı olmalc •o. giz lc.ızartıcı saç "'!I" 

•iır lı•pı.s wıg• • dtırec•Je ctzrAfı •üıttlzem bir fiil il• 
,,..Jılctım olmaı oalıınmamalc. 

4 - la•lr.al orta mektepten meziin olmak. 
5 - Ure selcis g•ıanı ilcmal etnttlr 
i - B•laııçı htııtalrlc.larla 111üpteli olmamak 'rJl!}tı 

v•dfısini mıınta%aman ifaya mani olabilecelc. betleni oe 

11/c/t •rua ve haıtablc.larl• m•lill b•lunmamak şarttır. 
Muıabaka imtilıani 12-1- 9tf0 cııma günü icra lcılf' 

ncc•jından bu f1asıtaları haiz taliplerin et1ralci müshile· 
leril• birlilc.de Belediyeye mürac2otları ilan olanıır. 1-2 

Sıra, Öğretmen Kürsüsü, Yazı 
Tahtası Yaptırılacak 

Lise Direktörlüğünden: 
Lise için yaptırılmtuına iir.am gö ülen T 50 adet 1350 

lira!tk 101 li • 24 lcıı,,ış tt'rrıir,.,ıı müvaklcoteli talebe 
s1Tası 6 adet !20 liralık 9 tnnin tı muvakfc.ateli ö;ret
men lc.ürsüsii t1e j adet 60 lı 11/ılc. 40 lirt1 20 lca1uıl11lc 
teminatı muvaklcoteli qozı tc htası 23. 12. 1939 tarih.inden 
itibaren 15 gün müddetle Ofık eksilfo• ıye konmuştur' ıart-
nameler her tü11 Maarif kaleminde görülebilir, 1.stelc.lerin 
Ticaret odasında lcaqıtlı oldulclarına dair e.ıilco •• ntrı
•alclcat teminat makbuz 'Oeya melctap lariglı ihale tarihi 
olan 6 1-1940 Cumartesi tünü .saat 11 de lıülcürnet 6ina· 
•ıretla Maarif müdürlüğü d•iresintlt mateıelckil /co,,.isgo. 
na baştnırmaları . 4 - 4 

· Berberler cemiyeti reisliğinden 
7-1-940 Pazar aüaii aut 19 da Cu•buriyet Halp Partiai ... 

Jonu.d• ıHtlilt koarremia yapılıcıtıadaa 9ilumua uaaıa tıırifleri 
rıca oluaur. 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Hıuıısi mahaıebenin Muhittin geRi solcalctl•lci 31 No: 

lu nea;aza11ıre /,;, ıenelilc icari •iare ( 45) lir• iHrİ•"era 
21 fiin müddetle artırmaja çılcorılmıştır. matuılclcat temi
natı (.J38) lcuraştur. 18-1-940 tarihine çatare perıem6e 
tin-fi. satıl J5 Je vil4gıt mak•mında topl"nacalc olan d11· 
imf encümentie ihalesi gapılacalctır, İ5telclilerin mavalclcat 
ttminatlarile meılcür tün •e saatte encüme111 miiracaatlaTı. 

2-4 
Zayi mühür 

Kurban deri ve bağır
saklarının satış artırması 
Hava Kurumu Trabzon Şubesinden: 

1 - Kurban bagramıncla HafJa Krırumll taro/ı11da11 Berberler cemiyetinden : 
••lertlen toplanacak olan Kurhun derilui ile h•jırHlclar 1940 ıtnui için cemigct ~ ka itli bilumum azanın gt· 

Köyümüz nımıDI olan reami 
mübür zayi oldu,tuadıa yeniıiai 

yıptıraca~ımız içia Hkiaio bült•ü 
olmadığ'ı. 

Halkevi reisJiğindeo: 
lnhitô.l eden muzc ve 

serıi lcomit~sinin seçimi ~ 
1-9f(J Salı günü ıılcıaneı 
saat 20 de yapuaı;a/ctır. . •ı•iıJalci şerait dahilinde müztıgedegı lconalmu,tıır. ni ıene ıilaltat muayeneleri y rpıla ığından bilumum lcagıt 

2 - Karhan deri!eri lıınlardır : V aldikebiria Bıbadırh 
Köyü mubtare lı •sanın cemiyetimize mürc. ' aatl karnelerini alaralc. bc-

K ogun derisi gunlu. gunsıız ve inrk 411iıl, lc•g•n ltdi11eqe mü,acaatlorı il6n olur. a . 2-2 
i•iırs~;ı . •-------------~~----~-·~~·--------------~--~------------~------

Ha11n 

3 _ Deriler ve bağırıaklor tfJletdtn Kurum tartı- E 1 1 M •• t 
fın4•n toplattırılarak müteahhiclin göstcreceji mahalle v erıne veya uessesa a 
:;rı~r.tıdamına teslim tdiltcılcıir. Nlllclige işi miitealahide Su "Alacaklara 

4 - Müttalılıit teslim aldı;ı clerilırin 6edelini 
m.htılclcalc ilcinci günü ıabahlegin Kuram vezne.(ine mak · 
baı malcahilinJe ttslim edecektir. 

5 - Talip olanların behtr lco9rı11 derisini g•nlu •• 
g•11ıuz olmak üzere ve inek derisinin 6elttr kilos•n• 
(/cefa derisi, bognuıu olanlarda dahil) fll 6a;1r.selcların 
llehır •dedini kaç kuruşa satın alabiltctlc.ltrini 6ir lc4jl· 
da agrı ayrı yazarak altını imza edop mühür mamayla 
mühürlenmiş bir zarf içinde 15 //cinci lci11ıın 9~0 Pa
stırtesi ıiinü akıamınn le.adar Huıa Ku 'Um• 6aılt.tınlıjın• 
vırip agni zamanda ıfO lira teminat akçesi wegG banlca 
melctahu fJegohut tahvilat ve,melidirlt"'. 1-~ 

Pazorhkla tamirat ve inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Trabzon Sürmene go'u üzerinde Dirona ve Şana lcöp
rülerinde {375) lira (52) lcaruşlulc. cüz'i tamirat fit! inıa
ot 2490 s•gılı lcananun 46 inci madduinin ( A) fıkraıı· 
sın• tefi/ikan pazarlıkla goptırdacake1r, i.stelclileri11 
11-1-940 tarihine çatan perıembe tünii saat onbtşe 
lcadar encümene müracaatları. 1 - 3 

Belediye Reisliğinden : 
lnsıuıtma devam edilmekte bulunan Trabzon içme suyu tesisatrnın öniJmlJz 

deki Haziran ayı içmde ikmal edileceği umulma'<tad1r. inşaat biter bitm~z kabulu 
müteakip Evlere ve Müessesata para ile su verilecek ve beher metre mik,bmrn fiya· 
tı belediyece bi/8hire tesbit ve taym edilecektir. 

Her eve veya müesseseye su verilmesi sokaklardan geçen ana ve tali boru 
fardan kol1e dö priz istimali sure/ile ve her eve Yeya müesseseye bir su saati konu/
masife mümkün olacaktır. muhtelif kutur/ardaki su saat/arife, su saatlanmn vazife 
sine mütaallık kolye dö proiz ve teferruatmm ise şimdiden tesbit ve tayini ile yapı· 
Iacak munakasa neticesinde ecnebi memleket/erden tedariki icapetmektedir. bu itibar
la evlere veva müessesa/a su almak isteyenlerin ilan tarihinden 1 2-~'0 tarihine 
kadar her gün saat dokuzdan ifa I 2 ye kadar Belediyeve müracaat etmeleri ve evini
nin nerede ve hangi sokakta bulunduğunu ıe,bit et/1tmeleri ve fT'Üracaat stras1n11 
göre birer numarll almaları /azim gelmektedir. evlere ve Müesseselere su verilmesi 
işi müraca.ıt s1rasi/e yapılacJğmdan ve ecnebi memleketlere sipariş edilf!cek olan su 
saatlarile kolye dö priz ve diğer teferruatmm ancak müracaat edenlerin miktarına 
göre getirileceğinden şimdi müracaat etmeyenlerin ikininci tertibe kalacakları cihetle 
ileride bu hususta şikayet etmeğe hakları o/mıyacaktlf. 

Ke/Fiyet sayın halka büyük ehemmiyetle ilan olunur. 1- 4 

Bu lcomıtege lcagıtLı bti· 
tün azaların mezkur saatta 
H1lkt'Vinde hazır 6ulun1t1•• 
farı rica o/anar. 

Halkevi reisli~inden: 
lnlııLii tdın l1<J4.ll..d1T1a

neleri ,,, lc.ur1lar JcomıtHi
nin ıeçimi 8-1-940 P•· 
z'utışı tünu alcıa11eı Hat 
20 de gapılacalctır. 

Bu lc.omiteg• ktıgıtlı bü
tün a~aların mulcılr ıaatt• 
Hallc.n11nde hazır b•Lııntna• 
lwrı rica o/anar. 

Zayi Makbuz 
Faroı wanaueaıadtJD ••bam 011 

Abd&Utııuuı ltra•• ••ıaioa 7aaı
ı1 ve fraoıoa. mıJııadıtıadaa 
veriıaış 17-2-9.a au11 Ye 
648ô68 H a-3-9as rao •• 
6-!8169 nu..urolu ıtt kıtı temı. 
oııt m,.• auzl11rı ı111t ehnut ba. 
t111Jdui&1ucaao ınreuerıoı •lmıt 
t.;la muıacaat edeotıtimd•n ••· 
veıkHerıoıa bQ&ıoa olmadıtını 
uau ederım. 

Balık paıırı Hırdnıtcı 

--------------------------~------~--~----~-----~ . 

VENöVOIL MATlf33AASD 
Muııt lşm .. 

Her Türlü T ı işlerini 
En Temiz En Ucuz, En Çabuk Bir Surette ihzar Eder 


