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T 
Resim 
Sergisi 

n, Te muzda· Suya Kavuşuyor: 
Muhterem halkımıza 

en büyük müjde 

1 

1 
t 

i 

1 

Halkevinde. ı 1 OLU LA Ş R _f 
Kış 

'b. DJ.rı 
l;,ıs yeniden ıeliıor t' ı .. ,,, . 

sabah kallctıfım cama11 pırıc 
1 

, 
tlen ıöraaııım tlamla !/ ". 

k Pelı· 

Halhnirnixdt" bir rtSİnt IU• 

giıi açılmıştır. s,,gf ~·,.çi '" 
Jedir, mÜtt"vazıdır, fakirdir; fa 
icat bıı ilk adımdır; ölçüsü urlu· 
6ilir . 

Türk, yarafdışlan güulJitl! 
dııklır, tilzel ıanatlara kal#iltyrt 
Utiir. Asırlarca, taassubun kc• a 

• 6askur altında ışılJay:ı"'ay•• b. 
gükıelc inıonlık oaıfımı& Ja, 

Tem muzda şehre su veriliyor 
Şehrimizde yapılmakta 

olan içme suvu tesisatım 
kontrola memur vüksek mü 
hendis Fikret Suerın tesi 
sat hakkında gazetemize 

l 
ytJkmda makinelerinin mo11 ' 
ta1 ;şlerine ve Elektrik te 
sisatına başlanacaktır. Tr•b· 

zon l~me suyu inşaatma 
müteallik borular. flrmdtiır· 

Sadettin Uraz yeni 

direktifler verdi hafifçe a;armııtı oe ar 11 

yerdu Bir yanda" da, baz./~ ca"' 
•rdından ıörürıen ıırlc tıbı, tıl· 

D k h ık · k '1 · hl d n ı ~ı e ,.alı· ün a şam a cvı o yerı en ıza ar an memnu neı •laylı '!lfl!J ı iu m_ey karı 

mite azaları parti müfettiıi- olduklarım bildirmitler, Ge· ııgordu :lonuncla guneı 
Çen defakine nazaran gözle JJıntli. Boranın siori sineJi ı•· 

miz muhterem sadettin Ura- vurması ti6i, parlalc ışılclar sır~ 
:ıın reisliğinde toplanmışlar iÖrünür bir kımıldama ol- pintiı1i Ji•dirtll ve biriken /cer 

lıerıeıi,,.i% ıibi, Cümhurirli• 
f•fİıli eli ile eıaretten kurt•lm•t 

aşağıdaki beyanatta bulun· ıer. hususi parça/dr. maki

maştur: neler, kablolar. tulumba ve 
lfylarJanberi inşıuıtır.a 

ve Halkevinin çalıtmaları duğuu belirtmişler Ye yeni eritti. Fakat gece mütlıiı ag~~ 
direktifler vermitlerdir. uartlı: sof•k, güntıln balıı•t'll 

U-ıerı'nde konuşmu•lardır. d f J t' Birıef ie· ~ t"liım~ çatına rirrnirtir. r •. 
usul' bıihassa resim "e hegfı:el harar~tle devam edden 

Trabzonun Modern sıhhi 
.-e fenni su tesisatı yakm· 
da ikmal edilerek Temmuz 

.. ' · t b t Y Sadettin Uraz köylü !/~sın arı iıti acıe et '· Dılil mo'o •ıer çımen o ye e O· Komite reiıleri çalışmaları· jrl, frndık ta lcırılmıgor. 
narme demiri gibi muhte kadınların arkalarında yük 'akir fule.ara, eliıul- parası 

na dair izahat vcrmitler ve • 1 ' b 
lif ve mütenevvi malzeme taşıma adetinin maziye in- olanlar da fı.,.Jık lcabujrı •· 
nin vaktile getirilmiş ve yeııi proğramlarını anlat· kılap edecek ıekilıizJiği üze· lamıgorlar. Tevekli titrn••iıl•r: 

sanatlarını /w,ulıiutmamıştır. Dl
lu ıanatlorı da tam bir istik· 
lal içinJe çalıştmnarnı~tır. Bu11a 
ratman Tirle deha" ıaratıa 
vaıfını hiçbir raman lc"ybtlnt•· 
miıtir. Etieb'yatla YarıuJ Em,eql, 

J mıılardır. rinde çok degw erli beyanat Mart k.ı•ulan baktırır; kaımo, uepolara yerleştirilmi$ bu· 
içinde şehr~ s:.ı verileceği Mohtcrem müfettitimiz ve izahatta bulunmuş ve lc.iir•k ıaktırır. 

lunması 7 rabzon lçmesuyu -· - - - - Br ıim Çulha 1eçınlci J"'1" 
umulmaktadır. Şimdiki hal . t . k t J B Ed' S •• bilhassa köycülük kolunun d ••Ba 

Fuzuli'Jİ, Hamid'l gttiıtirJıA:. 
Mimgr/ılcta Sinan boslufu eO. 
Jigen ıüsL(qecek abicle1er kartla. 
Musikide bir De"e•fendi"'ia ., .. ,. . 
R'"simd• ff lteyk,,fJe b•"lar• 
•ı 6irer Üİlfl ocrttmİ§oruz. Çi1nlcl 
6• ıııhalatd• çalıımak Jıa.,.n• 

itli. Daha dilne kadar odala"'"'' 
za, ıürıalıtır, rlige rt.sim lco_qa• 
maıdık. Bu ihtl!lacı, •neak siı/C 
oe fevkalade ıüzel gazılmış yaı.ı 
le'1holarile giderirdik CümlıuriJC 
Jecırinirt. açlığı imkci.rııar İçi"dc 
lc.ııa zamanJa birçolc. sanatkarlar 
gel.işti . 

Parti"1İ% ve hülcümetimi• 
JaJtatı bilhaua hirlcaç s'"nedt11· 
IHri maddi yartiımlarilı bedi· 
garlar. C H. P. ilci yıltiır rH· 
samlarımızı y•rl gezilerine g&ıt 
derip ancak ıönlümiii:de taıııiı· 

;ırnız essi• köşeleri görümü• 
önii.11e de ko.ymak fırıat oc ;,... 

kaıunı vcrmelc.ttdir. 
Bu malcsatla Ankara Ja 

birçok ıerıilcr açılmıstır. /ıtan. 
•ıılda da dairnl bir rtıİM gale
risi toıkil edilmiıtir. Ressamla
rımırırı yurl ıeziLcrinJc 1:111ptılt.. 
ları tahlaları Parti ve Ma.artf 
Vıkillifi ıatın almı; tıe 
rnsamlara mükcifat vormiı 'e·dlr. 
(Partinin satın aldızı tablo/a,.,,. 
Halle.evlerine görıci~riltceiini ö; 
renmiştik Bunlardan bi tıın•· 
ıinin de iiı.im E ai sihlemesi rıi 
ne kadar arıu t:derdik l ) 

H•lktvleri. bilharnı ı•nç 
lcatilifll'ılerin ielişmesine yora,.. 
ltrr. Bu ıalıatia ad.m atılmış ol 
ma/c için bu stnı ilk defa efoe 
rl$li Halkwlerind,, bir ruim ve 
fufoğ,.af sepgisi açılmıştır Biz.im 
Halkevinde qalnız resim sergisi 
açılmıstır. M· mleketimizde pek 
çok folo"Rıo/ usla t:t amatörleri 
balu,.duğu irin fıiul fotoıraf la 
''" da bir arada toplanması çolc 
igl olurtl.a. 

Resim sergi,.indt ıördütümüz 
~•er/etin ço~u tal,.be işidir. Bun
ar ~ü.plıt'Iİ% lt'şvike d"ier 1"!1 
lerdır. Abdullah Ey'übo~Ju'nun 
labiola~ı üre,./erinde durular.ak 

• l~ttiliktt'dirler. Bal/ ibra 
hrrn Sümer de bir kabiligtıtir. 
Po~atlamu z,.vkle seyrettik. 

Bu mıJnaı•betle şehrimiz 
orta meki,.pltrinde resim dersle 
f'inin ressam Ök,.el.,.enltr tara . 
/rndan göst«rilmeıi ne kadar 
lgt olurdu. Esef le sö1lemeic /ti. 
ırımdır kt buntlan mahrumuz. 
Kıvmetli rHtam erkadasımız 
Saim Özer,.,. lıtanbula ıid,./i ilc.i 
11

"• oldufıı halde gerini bir 
, ~eılelc.taıı doldarmadı inşallah 
oıulmüzdelci une bu dilefimiz 
ger(ne felir de m~mleketimizde 
f'tdm ı-ıvılsinl artırmak imk<i· 
turu elde rderiı. 

H.Tuncay 

lnŞ8ll inin tn I llSIZ ueva • ıp uren ırnı şu ıöderle bitirig~r "1ı:·JJ.; 
de şehir tevzi şebekesinin mını temı·n t . t. u I nazari dikkatını celbetmit. harda /cıs beghude bır '.cı.a .. 

.. J ,.J k b · ·k I e mış ır. ı ıa en Sıhhat vekaAletı' mu·fettı'ı-vuzue uo san eşı ı ma lerdir. •~uamsı~ bir hır• .. Hırsı pırı .. , 
edilmis bulunmaktadır. K u ~ekünü 1 Sk-20 bin lira ka !erinden ve tehrimiz halkının Toplantı ıaat 22 ye ka- höJ1lı ıidtrıe, ilıti1arın hır· 
Yularm hafriyatı bitirilmi• uar tutan uyu/ara VdZedi- çok yakinen ve severek ta· fl a•trlmıJ~e oir iki Jau•k tltıha 

., dar ıürmüı, ıamimi ve iıti- ' · ı 
beş depodan üçünün beton lecek tulumba ve motör- nıdığı B. Edip Süren Gümü· ur,,.tderı ıeçcc•I• bıttu,,.ıgor ... 

ı ı · fadcli bir hava içinde· ıcç-işleri temamile bitirilmi-: ıer e <.ere içine vaz edile şaoeden ıehrimize gelmi•tir. lf vru'Pd oteli I 
., y miştir. Konuımalardan oı.o-

1000 tonluk büyük deponun cek Elektrilc kablosu reyi· B. Edip Süren Zelzele feli· l l · t' k d /sianiuld• 1npıla• kır ko· 
D ·h· d ~ k t' d ra top an ıya lf ıra e en-

1 
. . le. t . ,oc•lclor· 

betonu da ikmal edilmek. ne e::1ırmen ereye ı erş e ın en zarar ıörenler-e lere çay verilmişdir. s• arına ı~tır• e ntıs ,. 
üzeredir. Geriye yalnız 500 ~dilt!cek birkaç parça boru · yapılan ve bundan sonra da •----------------- Ja,. birini11 •li•d• yottılcları otı· 
tonluk Tekfur Çayırındt1 an aş a ir nn san u· yapılacak olan yardımları . • . . biiJlr•tt d b k b k b Zelzele l lc ait bir /cart aördıim. K•"'" 

rlıtı711c/e etclın adre•ınt 
yapılacak depo kalmıştir. lunmamaktadır. Bu malze tetkik ve tesbite vekiletçe !inkarı 12 ( fi. fi. ) -

1 
Türkçe ve Fransızca ıaıılar ••'· 

Makinist evi bitiıilmiş Trans menin yalcmda Trabzon1J memur edilmiştir. Edip Sü · 12- 3-940 saat 21-30 da 1 Faket Tiirkç• yazı arap lıarflt 
~ t•• b' t l ,14· • d b' k' b. rlle g--•ılmt": "Aorııpo 01' '· ıor mo or ması emam· ge ece~mı ve temmuz a sıı· ren ır aya ya ın ır za · Dün gece EıaziAde oldukça ... ,. b 

~ DırHodct, Begojlıı Tıpe 1111 

lanmış bu binalarda ve ik yun şehre verileceği umul· mandan beri Gümüşane vi- şiddetli vs fakat has!f ver· 
d d d k N~ 21 -27 ,, .ı·ı il 

mal e lten epol11rm pek maktadır. liyeti dahilin eki tet ikle · meyen bir yer sırsmtısı Yeni lıarfler kabal e•1 e 

K 
- A,kıısı 2 Je - riui bitirmittir. olmustur. 12 une, Dersu.Jet lıtanbalol~·i 

lzllayda lr 911•n ilci misli %amatt tıçtı~ 

.d h t· Fin Sovyet müzakeresi hakkında ::: ~: t:;~;, ;7;!~:; ~~:;::'. 
1 a re eye 1 oerilemu. Ogle bil• ıa /' ? 

F ... ınlandı'ya harı·cı·ye na d' '"r' ~~!~::;~,m~;;~;;:;,'' ~ • • z 1 r 1 ne 1y0 r • • s•,.r• Avrapa •t•li I B• ,.ası seç 1m1 l Aur11pa •t•li böglc 7 hükii.· Ank4rcı 12 - / .4. A. j Finlandiga cırp~esinJe harp tlevam etmektedir. MoslctnJatl• HuJııtlarımı% dııınd• /cJ 
Şehrimi% lcızı1a11 mer/c,.% cergan etmılcte olan Fin Sovyr.t müzakerel"i etrofındo FinltlnJi!la hariciı• naıı11 mctimiu lııill Os,,.anlı ; 1

111: 

hel}eti cuınnrtesi ak•amı D ·. denli Elperı ıaHteıinin Koper:h;•ı mühabirine şu 6eganatt• 6ulrı11m11 ttıır. r 1·n '-•ı•· meti dcntliii11• acı Jagtır• · · 
" ., Y' r ı n... .... lıit oluyoruz. Hutiııllarımız ıçıtn· 

/;rahim Ofcmanın ri.11asttin- tinin nı zaman Jöneuı"ini bilmiyo1um. SofJgd tekliflerine fJalcıJ h•l•ıuıgoraz. Fakot 1.. ııc• ca· 
· it bu ı••el"i" te"rar 

dtJ top :anarok idare heyeti· bunların lcöfi hir esas tııkil tdıp timtgtctjini söglıgemım. Bütün cephelerde harp lıa,,.mül dmeme/igiz / 

ni .~e,miştir, t apıları. inti- de•ım etmelctcair ve ıulh ıartl,uı 1ag2nı lcabul "lmadıiı tt1lctli"le tlevtı111 etme/etedir. H. Tunc~_Y _ 
hopta ri1.1asete Dr. Mehmet 

/brahim Okman. ilcinci reis 
fiğe B Qan E7littc K~dri 
Evrrn, Muh lSİpliğe c-f1dd 
Akçau, katipliğP. Kemal Ke· 
f,,,t;, Veınedarlığ.1 O.sııun 
Melek itt fak. le • $eçilmişler· 
dir. 

Yıllardan beri bu hayir 
lı cnniqetin riıasetini güle. 
s~k bir IİIJalc.at oe ıaqretle 

ifa etmiş olan seoimli D '· 
bny M. lımtt brohim Ole 
manl.ı B ıyan ·Emine K 'ld i 
Ev ·ene ve yeni mesai arka 
d ş lar ına mu oaf /alci gtt di
l,., iz. /ntıh Jton sonra rtis 
Jı,,.ohim Okm .,n merkez. he-
u,.ti ıue/i~ şehir ku'ubu 
l'lkantasında 1 l kişi/ile 

mülcelltf bir zigofd oermiş 
tir. 

Kııılag lcor.ıruince mer· 
lcezi urnumfd•n takdir f1• 

taltif feri isttJntn aevat ara-
ıındiJ stlzrle /eldlctt%ed<· 
/erine ille Öııce 500 lira te 
benud .1 hu 'unmuı olan de
ğerli hemşehrimiı eme/eli 
Albay Hasbi Piirselimin 

ııdı ıülıalen çılcmamı#ır. 
ıtiıaren ilcivı •ilcriı. 

Sadettin Uraz 
Şerefine 

Cumhuriyet halk partisi 
müfettişi İstanbul mebusu 
muhterem Sadettin Uraz 
şer~fine Belediye reisi Mah 
mut Muammer Y arımbıyık 
tarafından şahsi olarak Pa 
zar günü Yeşilyurtta bir 
öğle yemeği verilmiştir. 

Ziyafetle muhterem va· 
limiı Osman Sabri Adal, 
Vilayet idare heyeti reis 
ve azaları. kültür müıaviri 
Mustafa Reşit Tarakçı oğlu 
Belediye ve umumi mecliı 
daimi encümen azaları ve 
teşekküller rüeaasl hazır 
buluninuılar ve memleket 
iıleri üzerinde iÖriifmüşlerdir. 

120 Dönüm 
arazi satıldı 
Hususi muhuebcye ait 

Çatal kilise aıağııında Er· 
meni vekafından 120 dönnm 
arazi açık artırma usulile 
münakasaya konulmuı ve 
3511 liraya talibine ihale 
edilmittir. 

Yumurta 
piyasa lan 

B·ı seneki yu nurla mah · 
sulümüzün itle p:ırtisi 56 
Küçük ve 6 büt1ülc sandılc. 
olmalc üz.ere Yunanistana 
ihraç olunmuştur, EvrJellci 
güıı Borsada birınci nevi 
yuma taları" lcıiçü.lc sandık· 
ları fop mart, nisan ve 
mayıs aglarında teslim on 
liradan on ilci lira elli ku-
ruşa le.adar ıatılmıştır. Is · 
pango, ltalga ve Yunanis 
tan ile cırgan tden tica, i 
müsalcereler hitam bu 'duja 
takdirde aleere qumurt:ı 
piyasalarının güle.sık olacojı 
ticari mchfilde söglen• 
mektidir. 

Suriye heyeti 
An karada 

Suriye ile hudut mese· 
le/eriue ait olup bunlartn 
munkazı olmak üzere bu
lunan mukavele/erini yenil
mek üzere bir heyet anka 
raya gel mis ve müzakerele· 

re hariciye vekaletinde ba~ 
lanmı1t1r. 

GÖRÜŞLER DUYUŞLAR : 
il 

Oğluma Oğütlerim 
. . k hevesind• Oğlum: Anlıyorum kı, muharrır olma d n 

henüz öğüt 11lm11. baba ve az ninde isen. he:şe'I ~k 
nasihatı dinleme çağmdan önce s1Jna terbfyelı •. n,~ıı ' 

u . l t mkm ı. ıyı kurtulam•dtn.. nal ve ha kıbar. s11ygı ı. e . 
/ 

reketlerin bunu gösteriyor. düşünceli, iyi yüre~ı 0 ~-a · ,_ger oy· 
HtJyata atı/dm . kazamp ge· nr ta ·ısiye ed~rım· '/' t ve 
çiniyorsun. yüksek t•hsili- le oldmaz bır icabı we bu 
ne bir diyeceğim yok am- fıtra tm varsa vazqeç 

k · den ev· 
ma, insant kamil olmllklığm işten . Sakın va trn 

1 1 
için daha çok tedbir 11lmak. ve/ şöhret sahibı . 0 m:~ : 
nasıhat dinlemek, tecrübe· şunu bunu hlfpalama b ~st 
/er ğörmek. törpülenmek. temiye. nezaha~ ~e ~r ';, 
ergin ve engin bir bilgi, dışmd ! rakip/ermı yı ma ,

1 . . ve bununtı 
duygu edınmek mecbunye çabalamıy& 
tfodesin gibi geliyor bana.. övünmiye kalkışma.... ..1

1 kenu· 
Ben desenin çağmday Blrak herkes sen 

ken senin g .b i kendimi üs· cevvinde tair o/su~~ yük· 
tün, etrafımı dun görür. kendi kanatlarrnı d~ recede 
artık yetişmiş. kültürleşmiş seklerde uçacak p:k Zeki 
bir şah~iıet sanardım... kuvv~tlendirmert e/ir; nt · 
Hdlbuki, bu yaşta. bunca ol. IYtrede 1 ne ~der, bu 
tecrübelerden sonra bil~ rtden nereye ne g /ı 0ıma· 
hala ne kadar ilmen, fikren. nu anla ve an/ayış düsfT1t!·· 
muhakemeten noksanım ol ya çalı.;. handeğ~ ;_ 

duğunu anltyorum... Rrkası ·~E; !fLAP 
Oğlum·: q.r t•m bir CfVv 



Sayfa 2 ( YENIVOL ) ._...._ __ ...._ _____________ ~--~---- 13 Mart 940 

DOGDUYÇA 

Yanm kilo ekm 

bir fincan kah 

M hterem halkımıza 
n büyük müjdern'z 

SoC'.ı', olo j · E üdler : 
• 

' vlili ( ıni.less sesı 
insani. nn ıçtim3İ 'it 

bilhasse ıktisadi münnse 
betlerini nu m alona 11 /efl 
kı111unl1Jr b11e insanlarm en 
t11b•i tc>pluluğu olan oil~f1 Eıki Belediye bahçeı.inin 

meşhur çaycısı Haşim aza· 
dan ıonra, burun kanı ren
gindeki çaylara, buğusu üs 
tünde haliı kahvelere has· 

T enımuzda şehre su veriliyor 
YAZAN: 

r 
Y A Y L A LI yıldıncı eda/Jrla değtl biret 

daha munis b;ı h a'de afi· 

retiz doiruıu .. 
Koca Trabzonun biitüıı 

ealence sahasını teşkil eden 
(Meydanı şarki) bahçeıinde 
neler yoktu ; 

Bir kat üzerine mu&tatil 
binada Ferah lokantası ve 
buaun önünde gür ağaçlı 
yer, yer şemsiyeli bahçede, 
temiz örtülerle süslü masa
lar sıralanırdı. 

Lokantanın şark köşe 
ıinde bir kahve ocagının 

aıiabileceği yerde, m şhur 
Haşim ağanın çayhane.si .. 
Ortada M rhum S mıh Rı · 
fat'ın yeg;.n. V lıhk ~ d.
ıarı; büyük kamerıy bir 
köşede Şemis d ğc::r k ... de 
Muharrem kabv han le 1 ve 
Turan sinemasıle Li icik 
Park, biolerce nüfusu . aşa· 
tır, eileodirirdi. 

Akşamları, Muharrem 
kahveıile sinema arasında 

haıta nabzı gibi vuran Be 
lediye Dinamosunun yaktığı 
kandiller, meydanı şarki 
aeıatini aydınlatmaya çalı · 

ıardı. 
Eıki bahçe bu idi. 

Ôğle vakitleri burayı 
ıarmek cidden zevkli olur · 
du. Fakat açık havada ye
mek yiyenlere imrenmemek 
imkinıızlığı bu zevki hırpa
lardı. Bu tarafta nargile 
tiryakileri, diğer tarafta 
kahve, çay meraklıları; ~ö 
rülecek şeylerdi, şakalar, 
kavialar, naralar, şarkılar 
birbirine karışır .. 

Cumaları, Sanayi bando
IU, kameriyede güzel hava- , 
lar çalar, harp zenginlerini 
mira• yedileri, un ve şeker 
tllccarlarını eğlendirir Ye 
bunlar arasında halk ta, 
kaçamak kabilinden hıssele· 
nirdi. 

- Bnştaraf1 1 de - . 
Sukakları l<.ö' te 1>ek qu 

{la/o, , gı ~i delı k a şik td• 
len J,fuht •r ... nı Tra ozonlu lor 

btı saretle 91 !lardunberi tıı• 
Ô•llcide uır/a,danhui he< 
ledık.leri temiz. tazu1lclt ~t! 

terrak suyu kavuş ıcalcla r
dır . 

Trahzon içm~suy11 tesisatı 
1938 unowın Aju>to~unda 
N af ia veka leti ta,ufoıd m 
H ohtif şirlutine ihale etil
miş f e m ezkur şi ,.k ett~de 

19 38 s0ıır si tesrininund a.ll ı 
içinae B et e.dt~e ıie ıwı k.l.l ııe · 
Le i akt o 'un71US <rı e işco. 
h şlanıt.ışlır. Y. pı m kt 
olan i ileı in kıs c • tarı/ ; 

1 - Ş h ' ln 3 ki10m tre 
şa1kındJ Drğirme.ndere ... e .1 

Jcu'lu açı lmıştır. Hu im u r 
IJt:ton arrı.e ve beton im ı, 

pılmış tır. Tabii Fı ıılras!{orı 
ile İcug11lareian nlı nr· n su cır ı 
iki ay müdd · ti~ btdi f , s cla 
pompvj yap nak. !ı.llret t le 

tecrübe edilm ·ş '{J~ fec ı übe· 

ier neticesinde emın edı Jı 
iinden oe proj de rl.e r piş 
o lunduğundan fu.zla bol su-

ya tesadüf o 1unmuştur. Su 
e91a/ı hekrmiy~ ve kımge 
visi itibarile lsla bu/da ve 
Arılcarada sıhhıy~ v kale-

tindd gapılaa f.ıh/ill~r n!· 
ticesinde /eulcıJ ı ô.Je ~vsojüı 
bulunduğız fJe b ·d<ierigoloj ek 
tahlıllerde m ikr p ve c'r 
sümeltrde11 tem.ımile ori 
temiz bir su o 'duju sabit 
olmustar. 

2 - Kuyulardan su 
Elektrikle miittlıanik saı t 
ri/ö j ta 'mnbaia,.fo şt!hinfe 
üçüncü umu 'Tli miifttli-;;ılc f 
ô!nası ark.7ı.s;rı d, ki 6.'! ralct'TI · 
lı 1000 tonluk J,.po ~a fr rf ı 
edilecekt1r. r .. , fı t n .. ho ·utu 
-100 milimP.t'P. k:ıhund ı olup 
s aniqede 106 lit re su t,•oni 
saatta 381 forı su is< le 
ed··cek kud,ettedir. Bu bıi
yülc 1000 t ik nna J , po ltn 

sa tttk/u"ç '""ınddlci 500 
tonlulc d~pofla lundi kendi · 
ne akacaktır. Bu her ilci İşte bu sıralarda, yani 
depo sehrirı a 1çak mıntaJ a· paranın, pulun bol olduğu 

ıamanlarda çay ve kahve laTını tojdıqe ed cekle1d '· 

d Şehir rakımı itibarilı:: üç 
Yilz paraya satılır ı. 

mmtokaga ag"ılmış bulıı 1 
Sarı tablalar, sarı ka-

dağundan oasnt m·nt<.ıka 
paklar Ye zarif fincanlar ıçın 1000 tnnluk depod ın 
içinde; temiz eller tarafın- cu ikinci dt/a olaralc m em· 
dan müşteriye ikram edi · /pl<et lıastanesi qanmduki 

lirdi. 128 ralcımlı 320 tonluk 

sovukmwı g;d ş ve g,oi ş 
qoJlorrnırı f,.tcikfdsındeki ! 5 '? 
Mlrım lı 170 to., 1uk -depo , ı 

akm ~kiadır 81 surPt c h •r 
mmtık'f o.yr fl!:Jrl dtpolarla 

ti! T"iist~kı 'ara plışm2kt -
drr. Ş ·hfr t "O?İ ş_•bekesind" 
200 /cü;ür yangın muçfuğa 

vııı kô.fi derec!de otomotilc 
ç ~ş"'lelule iechı~ Pt/ilm :şıiı-

TraÔ7onıın lı " lihrızt "d ı 
v e ılf!ride muhtaç 9{Juj11 
su mdctarına g l inr.e: 

Trabzo !'i li 'l m ıht ıç o du · 
s!u su mık.fa rı bo günku 3 
hın mıfa>ı.J naz ıran g;i ar 
ı d m boşmu qı, 'di 50 ıt 
h · s b•lc g irılu1< ırıas tı J -

tiqoç J5 50ton z nz •u 
rhtı ı q ise 2J >5 ton u 
H .in ki p oj 50 ~in nü/u 
surı bıtıırı ~u ılııiı.;l Ctn ı kur 

ş,J, u cık ş""ki/d,. l anzi ,., 
edı m s v e o pkılde tatbik 
,dılmı kted ir. 

İnsani, rı11 birk~çı bir den istikbale nakledeceğimiz calc eyı niyet ve hakktJniyet 
aı ada yaş;ımağa mecbur ol ne olabilir . . Rt-aliteyi tağyir prerısipl::.rirıe d ıy narak mu' 
duk tan S..>nra maş~rİ ihti~ 

1 
etmeden ifade etmek büyük tafe.J VP. yu fJUŞak/iginl te 

yaçl :ırın t<:vlit ettiği «> ıı bil · bir faz~let olduğuna göre min · etmi$lir. 
yuk zarur·etlerden biri ferd bir haı:ikatı meydana koy- Tek başm11 duşünüşte 
!erin Yt!kdiğeri arasında ki mak ik i katlı fazilettir. evli(iğı yük sayıp a o hayı· 
daimi bir tesaoüd v e kar Bizim içtimaiyet tarihi tı tatmakta tereddütler. ~şı 
şılıklı bir t esamühün kat'ı miz az, fakat çok kıymet le imtizaç. m uhitile ülfet 
lüıumüdür. (Tol.:rance indi- ve beynelmilel şöhret sahibi sıkıntısu bir yaşavıştJ rıotli· 
vid .:ıelle) . Hoşgörmeklik, olan ( ,...J şahsiyetlerin uzun yet hususlartndd hayli en' 
taassupsuzluk. . Bu vakia müddet büyük bir ferağatla dışe çekenler ve korkan/ar 

A ·ıı · · ·· cemiyet bakımmdan müda· vrnpa mı etlerını ronesen- sarfı mesai e tmeleriyle ay~ 

l h l faaya müstahak degıldtrlef· s1 idrak ctm l ri)• e aş ıyan dınlablmış ve daha bir çok 
l Hele bunlann içinde en ve daha ziyade asri mıl et- asıı l.ır için emin bir istikbal 

h l · b' u fak işlerinde başkalarmlf1 
l re ss sosyo OJ

1 
{ ır te temin etmi ş bulunuyor . Av- yaıdımtn,1 ıftıkar arz etmek 

iimülün netic s ır. Lakın rupada ıne,hur rönesansa 
~ gıbi itim dı nefse yaraşmt· 

il zam 1nlardanben ır ce g .... 1,nceye kadar göze:: çarpan 
yan tfııat r;ah•ple ı görülür~ 

miyetin f rdl ri nr.ıs.nd d .. rcbeyhğin kötürümliiğüne se bu _n şPlen ıtıydtlannD 
umumi bir mus maha nm mukabil Türk lerin müteka- aykl(J/tK ıc.;;.kıl eder. 

m vcut olduğu münakaşa mil bir kü ltü rün sahibi bu· Bi/tnmelikı evlenme mı]~ 
golürm~yen bir hakikattır. 1 ıurualan nasıl t arilıi bır esseses i b1r cemiyet malı 

Bugünü n, yani beşer tari- hakikat ise, bizde tauziına. aır. Ce. nıyet onlara yardım· 
hinin kocaman mazisini is- ta tekadüın eden yılların cıdır E vlenme ıle ta aflar 
tikbale ekleyen bugünün, basiret sızliğine rağmen rö · t:Ju müessesede a/dık.Jarı 
içt imai icaplarını n gelecek nesans mündriklermin içti- rolü ancak eyi niyet ve va 
asırlara göre ne d ereceye 1 mai faikiyeti o kadar aşa · tanseverlık hısıerıle y ap 
kadar dun bir seviye arze· kardır. ınakla ıktlfa ettıkleri tak-

ı. k" f · b" · d1rde wuıfeleri temam/an-
b.. b" · ı · ruştır Onlann bu tesısle hm; bugünün insanlığı, - ta· unyeye sa ıp ccmıyet erın, 

Su El~ktrik e11e r jl r e 
ter fi edıl,.cı-ğindt<n h l!r grin 
800 1000 kilnvot sc~at 

tner ji istıhUik edif, ctk v_. 
bir sene z.a1 fında t alai6en 
300 hin ki/ovot saat saı f 
olunacı>lr.tır, Bütürı Elelctrik 

deceğioi bir tarafa bıraka ' n ışa etmış ır ıçtin:ıai 

b d rmde kendılermi bu çağa 
mam n idimai mana da - ge- mevzuunu şu vey.ı un an ,.1 k 

~ geurenlerın eveluen mesou 
Çınl·ş .. nazaran ne mertebe alan eserleri derhal mü,telı · 

tesisatı ve k11blolnr m c, tö' 
ve tu u-nb,,lor 518 bin Ji,a 
lık luıf"- dahil bu fun.rnak 
tadır. Eıh .ısıl T rabzon hP-r 

cih!tce mülcP.mm •l ve komp 
le sıhhi fenni ve tnzqik ; 
bir su1.112 sayılı ~ü,,/er ve 
aqlar içinde kr.-cı•ısoc ? k.tır. 

Zelze e 

"' rardımldrmdan daha fazla 
inkişaf etmiştir. İ4te bu me cen1ilde itham etmek, icti tesisdtn sJnradd dürlü kaı· 
sele muayyen cemiyetler mai vicdanımızın nezahatını deler ve ananeler. cemıyel 
içinde ki yevmi hadiselerin ihlal ediyor diye kabul et nizam/an bu evli/iğ! kud
tetkiki netice.si olarak me;· m.:k aci bir itiraf olduğu sıyet, masuntyet verere'< 

dana çıkmış olur. Ve nıha- k adar bir milletin manevi 

1 

müeyyidelendiriyorlar. Ve· 
yet ciddi bir etüd neticr.sin- şahsiyetinin semboJü olan 11mleştmyorfar. 
de hepimizin varmak istedi· kültürü namına pek şayanı ı Ek.seri mesut aileler bil 
ği bir gaye vardır : Maziden takdır bic hal olmcuıa gerek .. hassa şartlan temam/anmamış 
bize kalan ne ? Bu bakiye- Bugünün esaslı görüş ve ~ Dır surette tesan üt hıslerıle 

A 

ea 
• 
1 . 

etrafJı duş~.n~~ünd:. bi~. ~e- bırleşenler ve bu müşterek 
kadanlık hukum surdug~n · ıhtıyaç ve noksanı bulıkttı 

münasebe· i e 
de~ baza~ muayyen bır kut- duyarak her bm kendı cep· 
leyıA tatmın ed~n eseri~r fev- hesinaen ve y a ikı;;i b ir 
kclade. mazharıyete naı~ olu- cepheden tatmine çaltşan 
yor , A dıger t~ratt.a e?.ebı ':e Jardtr. Evlen meyi ve anda 

Giresunlulann teşek • • • r en 
Giresun Kızılay kongresi reisliğinden vilayetimiz milli 

yardım komitesi reisliğine gelen ve cevap olarak çekilen 
telgrafları aşağıda neşrediyoruı : 

Trabzon Milli Yardım Komitesi Reisl iğine 

Bugün toplanan cemiyetimiz kızılay kongresi son zel
zele felaketinde mühim zarara uğrayan vilayetimize kom
şu vilayetimizin büyük teşekküllerinin gösterdiği samimi 
alaka ve yardımdan dolayı yüksek şahsiyetinize karşı 
duyduğu teşekkür hislerini kongre kararile ve saygı ile 
arz eylerim. 

Kongre ve C. H. P. Reisi 
İhsan Gürak 

Giresun Kızılay Kongresi Riyasetine 

Alakanın zamanında ve tam, kamil bir şekilde yapıla 
mamasından mütevellit kusurlarımızdan af beklerken ya
pılan teşekkürü, yüksek şahsiyetinizde temsil eylediğiniz 

bedn kıymt!h haız dıger bır d t dd" .c • 
•• • ~ A saa e ı ma ı ve ı an tazı 

es~r '?us tt-hce~ lıge mahkum... Inllyacm tatmininde degıl: 
Bu, ıdca.l san a t ~~mı~a. acı · Temız bir gönülle ve bun
nacak hır hal d gıl mıdır?.. /arı bılmiyormuşcesine ha-

y A YLA·_ ı ı eket edebilmekte bulmak 

("') Zıyaeddin Fahri: "Z ycı 
Gö/.:.alp a tJİe et s11 seciofogie 

mü 7Jkündür 

Zıhni Can 

Tu ut a gaym 
Konferansı 

S?ğ'lı k karnesinin aile ocağında ve bulaşıcı 
hc:st... ıklar üzerin~ ehemmiyeti, rolü ve faydası 
- G çı n Sayıd m devam -

Sağ rn bir 'Oiit ut sağlam 
flasıl olur. Şekerin (okkası) 110 ku- .ft>poga terfi tdilmd .. tedi,.. 

ruı olduğu bu devird ', ç.ı v 1u depodond ı şeh,fo en 
Ye kahveyi 100 paraya sa- yüksek ma ~ ıll .. rini bt·slem,./c. 
tanlar, Haşim ağanın ölü üzere su üçüncü d~fa 188 

kongrenin bir eseri nezaketi olarak telakki eder ve bu uz uv '(j ,d n m ürt klu p o 1du -
Aıle oc ~gmda çocuğun 

sıhhati uzninde eQ mühim 
rol ognoır:ın şüphesi% ki an. 

n•dIT. Çocuğurı en şet lcatli 
ve devilmlı teması ; baba darı 
ziqade annesi iledu. Hasta

lıklı bir annr,' c!rnİ11~te ua 
salcat ve Çt?/ims i% uohut hiç 

münden, Ferah'ın yıkılma rakım 'ı Boıtrp 11delci d•pog 1 

ıından ıonra, sebebsiz yere t 11rfı olonmalctadır. Bu de
fiatleri bir misli yükselttiler. podan dn su le.endi lundine 

Ucuzlar dedik, b~kledik. Jarda Fasulya fiatına satıl 
Fakat hayır; şeker 30 kuru · dığını da gördük, görmedi
f& indi, onlarda hueket yok. ğimiz bir şey var : Kahve 

Nihayet halkın sızlanma· ve çay fiatlarının tenzili. 
11 t\z.erine Belediye işe mü Bugün şekere kiloda 10 
dabale ederek kahve ve çaya kuruş zam yapılmasına rağ-

- ıınıflara ayırmak şartile - men değişen bir şey yoktur. 
fiat kesti. Buna riza göste- Rica ederim : Bir fincan 
rilmcdi, İş mahkemeye ka- kahve 5 kuruş f"dermi? kah-
dar gitti, gitti amm neti vr , çay yarım kilo ekmeğe 
ce hiç değiş:n~di. tekabul edebilir mi ? 

Iır r gösterenlq arasın · Faal Belediye reisimizin 
da Şems kahvehanesi önde l başardığı ve bataracağısa.· 
ıelir. yııı~ itler arasın da bu __ ci · 

lmdi maksada gelelııtı : hetı de teemmül edecegıne 
Vak tile 11 O kuru a al· füphemiı yok dur. 

iıitlJ'll ıekcr in Qn ınman· ÇULH/1 

milnasebetle derin saygılarımı arz ederim. ğunrı gö · snğlam bir mil 

Trabzon Milli yardım komitesi i t i de ~ hh ~ tli /P.ı tlerden 
reısı Be.ediye reisi te •elc. tip ,..f,,, Fe · dı"r, h f'şiai . " ' 

M. Muammer Yarımbıyık 1 ille. inluşı f ~ahasc oUe ocağı 
Trabzon Kıı:ılay Cemiyeti Reisliğine o 'dujuna gö ·~ aile ocrıyınd ı 

Bu güıı toplanan vilayetimiz kızılay kongresi son zel 1,.stJnüt. ( lıcrı k t"qnHc.uz ne. 
ıele felaketinde mühim zarara uğrayan vilayctımi ze kom k d 

1 
' · 

.. d . . A a ar şuuru o u ~ ,a qarının 
şu vilayet i ıizin bütün teşekküllerinin gostcr ıgı samımı • . 
alaka ve yardımdan dolayı yüksek şabsjyetınize. harşı mt- .ıu ı ferdı dem .. k 0 an ço 

duyduğu tt~ekkür hislerini kongre kararile ve s :ıygı ile cuk da biila bi o nı sbette 
e '71İn odı /ti r if~ b zİm iste• arzederim. 

i r. jilse h rsf "J lılclara mü.feb 1 iı 
bir İstid ıt arz eden çocuk 
/ar verec k tir. 

F ı ko t izdi onçtan evoP./ 
anne baha olacak olan ;Jci 

"A ,.kası 3 d,.., Kongre V. C. H. P. R isi d pirn;z t Pka nü l h "'d .. f"1e 

Ihsan Gür ak J-ı. le-t-le-re_d._ı· k_k_o_t ___ N---. ___ r:_b_ 
Giresun Halk Partisi Reisliğine ! ecmıati İntİnO İ 

Kızılay kongresinin senelik toplantısı münasebeti!~ Pulu ts rz, amb'dı js12 su- fv cmin tı spor kulabıi 
komşu vilayet hakkında izhar buyurulan samimi kardeş tılon j letlu in çoğunun kul. on sek ı z inct qıl dô. 1 ü""ü 
Jik hislerini karşılıklı ve içden gelen hararetıi ttşeh.kür lanıl"'ıS olduğu anloşı'mak mıinas "betiqle 14 -m,,t 910 

ve selamlarımızı sunmakla kesbi şeref eyleriz. t ıdı, }ıl· t nlon v e satanla Pn~0mb ,. gec~si h11q111i um~ 
Reis rın dılclt." t ıi daoranmalarını mit1e ko •ıgresinin top fatt:.ı' 

Dr, İbrahim Akman tavsi11e ederiı, co;ı haber cılınmııtır, 
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KAYNAGIDI ' • 

Ağaç yurdun n ehe 1 iy tU kaldıranlar hepimizin hakkına, milletin canına baknıak ve onla;·ı kötülükten saklamak, Türküm 

b k ı t k ·· t·· hl t d I l K diye meydana çıkan bizlerin severek yapacağı-İr ·. azanç kay :. dır e uza an ·o u ru u va an üşman anc ır. an un 
O - ormanlardan l angi ağaçların, kimin eh ile kes- mız işlerdendir. . il 

rmanlardaki yaşlı ag" açları kesarek elde · ·ı b'l · Sen, yıllardanberi Türk milletine çelık ko u . . tin e ı eceğmi ve bunlara ehemmiyE-t vermiye 
ethğımiz tahta yurt yap cı1ıgı ı k · ·ı·k k demı·r aı'bı· adamlar yetı"ştı.ren bı"r kuvvet kayna· 

.. .. .. . ı 1 en ço' ıyı ı re millete za .. ar getirenlerin en ağır cezaları ~ 
gorduğu bır varlık olduhu cr1'b1' b ı d g" ısın. Yurt ı'çı'n bu kadar kıyrnetlı· yeri olan ağaç· 

5 «> , un arı ış n göreceklerini ilan etmiştir. m_eml~ketlere satarak her yıl kazaod aımız p~ra O I lan beslemek işine de aynı arzu ile sarılacaksın 
ı l t.. " rman ardan yalnız orman ve ziraat müdür k 

m1 yon arca l ı ra\ ı bulrraktadır. Gene ağaçlardan ve vazifeli adamlarının haberi olarak ve onfono.. G~l köylü kardeş, köyümüze misal ve önay~ . 
yapılan odun kömürü ve odun, hem evlerimizı' olarak bu baharda seninle cJ e1e verip şu ışı 

k t t k h dam~alamış olduğu yaşlı ağaç gövdeleTİ kesile- A kl mııın sıca u ~a , em de yemeklerimizi p şirm~k yapalım ğaç bayramlarında, çocu ~rı d" 
yol ında bıze büyük hiz•netle de bulunmaktadır. bilir Fakat kesilen ağacın yerini boş bırakmı- doğum günlerinde hiç omalzsa birkaç fıdan ı· 

A k d y d yarak yeni bir fidan dikmek yolu ile doldurmak, kelim. Bizim aibi hareket eden bütün yurttaşla-1 r a aş: ur un yüret"Yi yerinde olan or- tl ·ıı . . k fE> l d I 5 yur arını. mı etrnı ve öyüoü seven yurttaşların rm da bu yolda çalışmaları ile, inan bana, .on yı 
man ar an o ur olmaz şekilde ağaç kesmeğe kal en büyu··k borcudur. ki l . uz k ş k J sonra yurt topra arı eşsiz bir gü7.el iğı, ons 1 ma en zararı. n kötü bir iştir. Hepimı"zin K" J· k 1 b. b k J k b. · ı· b 1 l I oy li 'aroeş, ıze aş a sa~1ıya ge mez ço... ır zengın ıği u muş olacaktır. 

_m __ a_ı_o-:a:n_o_r_m_a_n_l_a_rd_a_n __ a_ğ_a_ç __ k_e_sn_1_e_k_i~ç-in_e_ll_e_ri_n_i..:.._i:y=il=ik=l:er~g~e:t:ir~e:n~o~r~n:1:an~la_r_ı~y-e_t_iş_t_ir_n_1e_k_. __ o_n_I_a_ra ____________ ~~--------~Y-u_r_t_g_a_z_e_te_s_in_d_e_n-:-_ 

Turgut Ta 
Kon er 1 Ef rr a göz kurdu ismindeki böceğe Trabzon 

Sağlık karnesinin aile orağında ve bulaşıcı mıntakasında da raslanmakta olduğm dan biz 
hastalıklar üzerine ehemmiyeti, ro u'" ve faydası burada b b" kt b u oce en ve unun zararlarına karşı 

·"Başlrırofı ) dt> • • h' J k t db. 
nam a· ıh . ' 'ını tu ıf-r, tt!davi hudut!a. a ınaca e !T ve mücadele usuJlerinden kısaca 

ze in •n 1 tJcıziqPf/erin; d l 
behem,, ı l .. d. . rpız ' t 71..ık. oe ukın ha- bahsede. Cc-!g" iz . 

.-ı ı goı •n ge,.rrm le. f 
ı · d " uatz 'll'JSI armr korurn'1k azım "· Kanunu mu-enı,Fda Elma o-o··ı kurdu ya t' ' k b' h k ., ~ içindi· Bunu bi av•z izah o nın san ıme ya ın ır 

0 no tnqı f '"at tlt! israr d ıJ U l kt k· l · d h b' k · ı le d ~Ts•K ,.Jı mm· ti <'e lr-.l te- zun u' a, esmer ü rengın e ve & er ır ana· 
l 1e ov etmişt ' · 

D le b 'uz ,.1 '· ŞöJ le: Unu,,..,; dı üzerinde yeşilimtrak esmer bir çı"zgı· bulunan 
eme oluqor ki sıh~at b" k d 

tr o rır k s ı:e şuna k · k b. b k karn~sini 'Vertculr, tanzim et ~öqliıı ıı '1 ki ,, "t>mli bir üçü ır öce tir . 
m,.kle m•ikP.llef olan nile o· li'e 0 ,. , d, dof'11us bir Tırtılı bidayette ayaksızdır Rengi kirli be-
r.uğınm tenu/uuinin soğ' m çoculc tç ikı ıhlım / ıvır. yaz. başı esmerinıtraktır. 
51hhot Psosl d 
fazrrrıdır. /ı~::~:i'l:ua:~:s1ı ,,,,. ( 

1
) u hlm,,/ nndrr o- İlkbaharda (çiçek açma zamanı) kışm ağaç-

'up coc ı dof! ,,. dor,"tl z J k b ki d d"' 
m
6

.uouen,. USrı/ü,· uıur ,· g 11 nfş h I b dJ I .. _ j arın a U arı arasın a Ve ·yere UŞen yaprak 
,,. haqat ça }ı ısırun ılk kont u a 'm 1 -ı" so", .. o •zr 

ro lü dnn,.ktir ırkın h Y h· t co uk ö mez. F k ; ı yığınlarının içinde geçirmiş olan olgun böcekler 
vasıflarnı krıru ..... ,.e· ., ıat h ~ta ı ı h 1 d,. Çocuklıık yuvalarından çıkarak el illa ağaçlarının çiçek to-
d • . .... a urır. 

ı mcı o.an bu 11'1U7 d uoşı ~ , n kask. safha- murcuklarına yumurtalarını bırakırlar. Bir müd-
k ı_ cıcne n la ı ı ,. g ç ,. Ve bu çocuk 
açınm K. şö11lr rlıır.f;u.,, serıP d t d b t 1 d k L ti se1,,. knşma 1.. ~ d kalııl d d' .. J e sonra a u yum ur a ar an çı an KUr ar 

... aıım ı Bu ,. ,. g•r ıg•nae k b 
mr.k.atlodır ki 6. . · h bı/d;ğ m'z: (Gn.ç ik ç ğmda çiçe tomurcuğunu yemeğe aşlarlar. Ağacın 

lZ(~re er 
soharJq en olgı.,rı rsor/e. v~rem n ~ta ıg) t b oııu te çiçek tomurcukları ve koncaları bu yüzden es-

e r '11(' • SH nJ r 1 . 
d
ren uml.urf1.1, t njunimiz. V . b b _ merJeşır ve kururlar. Bundan sonra hu kurtlar 

e·lllet ""! krıl:a 
11 

t le 
1 

r mın u fJe una mu-
" d apı 1

" 1
- mosil ta;lr/J ·ınm { cık'ı (la yaprak tomurcukları içerisine girerek büyüme 

r. nr ma kadar oçrırak f eı-
dın 'lle cernil}etin istif d . ziqf'tlnını hu~ d 1 tasr h ğe başlarlar. Mayıs nıhayetine doğru olgun bö-
"" 'Va f sı l'fmrg c-gim Bu g bi h stc- J h ı· J k b ' dd 
C 

. z ". miş lrılcınrn-,l tod,, ce < a ıne ge ere ütün yaz mü etioce ağaç-
t' t lor .z t n h st k c ı ının dam 
. ~ıtJe ın hül<i.z'net /:ana/le larm yapraklarını yemek suretile g .çı"nı"rler. 

rı ıl~ ~ d g'lsım t şıuan inseın ardır 
ıer e totb;k ett' .. b 

skıahrlıııd' kobrı.troflerdt>n g7:.:.~ uuu- v~ götden k C'11 %la ... H ,/. Bu böceg .. in zararlarından 
.. bukı biz m rnu/c.ç d mız aUe ŞU 

t - ı : ıroz tem s ettıg· ımiz k 
UaerlC -ı- OC ğl"ll (Jn gö'ıünden kaç s etle urt 1 b"l 1 

• 

h,, " uz ·ue f nnai g;1,,· Ur U O 1 lrlZ : 
"st l lc/ t'i mıs, uohu' rlenin lüzurncuz 

- aı .,,,,, mercudiı•te~ 1 D ,,;kbfo v z"qct epi qüziiudm 1 .. Ağaç altında mevcut kurumuş yaprak 
Unılupınar me--k- ınkkişaf bu mo~a lcm?st"

8
nit yığınları arasına giren olgunlaşmış böcekler, 

V l Q/arz (11% ef1'ftt' fi", fl 

teb·ınd n:ı ikinci ıhtirnal c,.7100 ve- ılkbaharda ağaçların gövde ve dallarına tırman-
. e tamirat D rn:Pk 'O ,zfoeıt dir. Şörıl"k;: madan evvel ağaç gövdesini kuru ot demetile 

Um/upmar mektebı'nı'n B 'k · "ht · I le k d B Z!manıa b u ' mcı ' ıma co uşatvari sarmalı ır ir müddet sonra böcek-
ozulan bazı kı lus·eae v?l:i ofu,.. Bu ihti. 

sım/annda tamirat f Ppıl rnole misal olan çocok ··e- ler bu ot yığınlarına toplanmış olacaklarından 
masına ,.. " k 1 
To . uzum görülmüştür. remli bir aiıe ocağında bunları alıp ya ma ı. 
lir m1ratm keşif bedeli 4Ö8 doğmuş o 1mokla beraber 2 -- Mümkünse (bilhassa bodur veya genç gü: 1~atku.ruştur E vve/ki nnc ık ıoere'TI m;kro ~u nun 

, 1'da/Jn 
1.mız Osman sabri ualmz ı hirini h -ım ldir 

l rwaseti altmda top Verem mikrobuna hamil 
ana. n daimf encu"men hu· z J,ğtfdir. Bu-la veremin bir 
l.uırııe ve a"'ık eksı'ltme vo· 
1 e m.. ~ şeklidir Fakat hiri,,ci ihti 

b unakosavtJ nuedı/en mal çerçivesindeki kada" 
u tamir · · ''8 r ışı'"· '.5 Jirava ma· devamlı irıkişaf göstuertlc 
ıngoz Mustafa Karaağaçlı mtş'u.,. neticeleıe doğru 
Oğluna ihale edilmistir. ıitrneı . Bu n'! demektir?. 

Verem mikrobunun zehrir~i \ ede.r: Erı ç~k tesir ettiği g-ı 
hamil olan çocuk bu zehır denın v azi/e boıukluğuna 

için bir muhajuıa demektir. göre hastalrğın tabloları 
Ba nhir çocuğun uzuvları- tahlil eder. Demek oluuorki,· 
nın vazife lcabiligetini az.al· ikinci ihtimalin doğa duğa 
tır, de.;iıtirir. Bahissfa ço fJerem ıelcli hafiftir. Vakit 
cujun ijra:lannı /cana fle- oakit had nöbetler oapar. 

ren ıudııltrine kana tesir Davamı •ar 

ağaçlard~) elma göz kurdu tarafından yenmeğe 
başlanan çiçek 'tomurculclarını toplamalı ve 
yakmalı. 

3 -· Bu böcek o muhitte fazla zararda hu· 
lunuyorsa URANY A denilen ilacı aşağıda an
lattığımız şekilde hazırlıyarak ağaçlara püskürt
melidir. 

Uranya, açık yeşil renkte bir tozdur. Su 
dolu bir gazyağı veya benzin tenekesioe (10) 
gram (teraziyle tartmalı) bu ilaçtan konur. Ve 
ayrıca (105) gram da kireç iiave edilir. Anc~k, 
uranyayı su içerisine yüks<':kten dökmemeğe dık· 
kat etmel:dir. Aksi takdirde gayet ince toz ha
linde olan bu zehirli ilacın uçarak ağız ve bu
ruııa gitmesi tehlikesi vardır. Onun için, ilacı 
rüzgardan ari bir yerden · ve tenekenin seviy~
sine yaklaştırarak yavaş yavaş dökmeli ve bır 
taraftan da karıştırmalıdır. Bu iş bittikten sonra 
yuk~rıda yazdığımız gibi, 105 gram kireç ~u 
teneke içerisine dökülür ve karıştırılır. Kirecın 
tem~z ve iyi cinsten olmasına da itina edilir · 
İ l aç bu şekilde hazırladıktan sonra tecrübe için 
bir yaprak parçasını bu ilaca batırıp çıkar~~lı 
ve bir müddet açıkta bırakmalıdır. Eğer ılaç 
yaprağı yakmamışsa suya konan ilaç miktarını_n 
kafi geldiği anlaşılır. Eğer yll prak yanmışsa ~ır 
kaşık kadar kirecin bulamaç içerisine ilave edıl
mesi doğru olur. İcabında bu ilaç ikinci bir de
fa daha ağaçlara tatbik edil.nek istenirse o z~
man ilaç nisbetinin biraz daha fazla mesela. bır 
teneke suya (12) gram uranya ve 115 gram da 
kireç ilave edilir . 

Yaprak batırma tecrübesi bittikten sonra 
teneke içerisindeki bulamaç iyice karıştırılar~k 
püskürtme kab 1na konulur. Ve ağaçlara püsk.u~ 
t .. ı·· p·· k•• t d ·ı... k b dıbın u ur. us ur me esnasın a ı acın a un 
"k . . . d k k b ara.)ıra ço memesı ıçm e püs ürtme a ını 

sallamak muvafık olur. ,. 
katı 

Uranya bulamacı elma göz kurduna .. k· 
tesir yaptığı gibi diğer bilumum yaprak boce 
lerine karşı da tesiri görülen bir ilaçtı~. ,. N 

Niyazi KOLA 
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Oğluma Oğüflerim 
- Baştarafı 1 de -

Hele şarlatan. hele k~ndı 
kendini medih ve teşhir 
eyleme . . Ve a/kış/amv. bı 
rak herkes senin iç kafa 
emek cevherlerini beqene 
!'ek fi:Jkdir etsin.. h ısüd 
olma. çekememezlik yapma 
hal ye hareketini gü 'ürç ye 

hatta istikrah verici bir 
züppe kerf~s·ne d:ı.u me 
yazdıklannr b.J ,kılan oku 
ma, kendi .. er' irı n ma 
rfetlertf' . r c: J ı 

tla 1 çek 
si he 
ic n k 
s ı r 

e e 
v 

/ar v t- c ş 1ik 
ederek ._.o ır l •kile 
re. yükseklere fc kıst rlfsiJ 

bundaki fayda müşev.;ıkin. 
zarar senin olur.. Ve bu. 
senin toyluğunu, besatetini 
gösterir 

Oğlum: Eğer meşhur 
olmak. meşhurlar ar,ısma 

katışmak istiyorsan, kafan 
dan, ·gönlünden. kült 1irün. 
den etrafına ış ıklar, f ~yiz· 
/er. ilhamlar. faydalar s~ç 
ve ötesine kartşma .. Şöhret. 

T DiRLiK 
Sıirmerıe 

K~muli kötJünden 
Hcı son Tn~i 

i -lİÔn 

1 
Trabzon Hukult h kimii~indea: 

Müddei ayafılbo mah JUesloeP 

Yaylalarından. çayırlık ve 1 ~er~~:\:~::ıi ~:zy,~iz~;:.ı ::~~~ 
fı4daa Iİ JHhı p ıızarıada terıi Meb· 

tarlalarından l·sıı·fade etmek , ID tı l .1.ıya ala ıo er afeybine )kame 
olu11ao boş aıaa vcı bz ·oınat da· 

J vasıodao dolayı N. aleyiı · Meiı · • t • l 
1 

mot ~iya oam'.na röod~rilt'O d s ve 

l S l y e n e r e tlyeyı mumaıleybia ZonguldAta 
• • ~ı lli~i ve orada"-i adresi malum 

Tandırlığın büy üle. eski yaylasına tn/IU il• sahioiz. Tandırlılc. lcögi içinde u ;ne \ ou lu mad 1i 1 beyaoiıe tebliğsiz 
fopa il'- sahip olduğumuz çggırlılclar ve ÇtıTJdur oesairı ziraotine müsait tarlalar fiuhi ırer i çevrı hıı ış şu suretle l\leh et 
"'~•cuttur . ziyanın ikametri hi meç bul bulun· 

/stiylnler bu çagırlılc. ee tar/oları da istiear tdu~k 6anlarJ an d.ı istifade ede · muş oldu~undaa davetiyenin ıli· 
bilirler, isti_qenler sad fce tandırlılt yaglalonnı icarla tufahilirlu . aeD teblitıne lrnrar verilmif ve 

H 
"k" k•J J • • k J ı muh ak:eme 10- 4 - 9!0 çartamba 

er ı ı şe ı ve suret e ıshear etme istiyen er . r•ıoü saat a • bır akılmış oldu 

{Uzunsokak caddesinde idarei hususiye binası altında avukat ğundnn Mehme i Zıyaa.ıo mt'2kar 

Süleyman H ulusi Kalyoncuva müracaat etmelidirler.] 4 = 13 1 2'ıande bi:ızııt mahkeuıeye rcımesi 
veya musaddık bi r vdı::il gönder 

r
l lıff ~ ) l 'C w ...... --e::& t"S-- ffiE --· 1 

Çini, Beton, Su tesisatı, 
! Boya, Ha~am işleri ve 1 

inşaat tamiratı yapılır i Adres: Ye~ i1yurt altında No. 39 

İcar art1rması 
m e111 rıkııi t akdirde muhakemenin 

rıyabmda ba~ıhıciğ'l teb l iğ m•· 

Erzinc.ın Kızılay Cemiyetinden; kamına k.aim olmıı lı. Üzere gazete 
Gümü,haoe caddesinde mi'lki l ilede i ıan <ılunu r. 

yeti lm:ılaya ait 41 ıayri menkul 

envıılin i carları Jl-12- -940 ta· 1 
rıhino ltadır iurı 11-3- 940 
taribiH müaad f pazarte!İ _ırüoü 
ıaat (9) da ibale edılmt'k uzera 
müz, dcye çı'urılmıştır. Tıliplerd~D 
bedeli mubammeoin yüzde 5 rıiı ı 
bı>tinde olan (2) lira teminatı 
auvakkııta akçaaınıo cemiyet vez· j 
Hılne tealim e:derek tayın oluru n 
i'U• ve ııı ata cıamiyet birıa:ı ıaa 1 
teşclı.lcül ed . c t k lt0misyona mu • 
r ll Ci&t eytemelerı lüı.UIDU İlan 
o luQur. 2 - 3 

Yurttaş 
Kızılaya 
Yardımı 
Unutma 

Tütün Bahçelerine 
Tütünlerinizin 

Renkli, Kokulu, V rimli olması 
için mutlaka 

e 

Uzvi gUbresini kullanınız. 
Tecrübe için bir miktar bahçenizi 

Bereketıe Be rek~tlendiriniz 
Satış yeri 

Kitabi Hamdi ve Makdumları 

inşaat eksiltmesi 
Belediye Encümeninden: 

1 

1 - G .·zip ş~ caddesinde bir ~umaralı sokakta Be· 
/,di11<ce .ıJoptuılr..calc {3175) lira 82 kuruş bedeli luşi/li 
os1i htı'ô. irı~ 'lc fı (ili) ıüra müddetle açık t!ksiltmege /es· 
r.u lmuştar. 

2 - Teminatı muvGkkota mikdnrı (238) lira / 20/ 
~ u,,;ştur. 

5 - Eksiltm! 26 3-940 Salı günü s ut 15 de Bt · 
ledige encümeninde ycpılacaktır. 

4 - /~bu inşafı t . .' müteallik proj e, keşif ııe ~artngmt 
belediye /en işleri müdürlüjünde ğörülebiıir. 

.5 - lstekfilerin. hu k"'bil inş2at gapmaja /mr.t liga· 
k otlar: o lduğuna d·1ir vilayet nafia müdlirltiğiindnı mu · 
sadJak birer 'Vt!sik:ı il• ticaret od:Jsında kayıtlı olduicla· 
rma drıir aqrıca vesika ibra;! ~tmeleri Ş'lrttu·. 

6 - Bu şsra iti hai% ta lrp/erin yukarıda yazılı ti" 
ve s cıalta ve dibo%İfo malchuzlarilc ue eora/cı müsbitele· 
rile birLilc.t.e belediye t nciimenine müracaatları iltitt o/anar. 

Yazıhane, koltuk, masa 
sandalye eksiltmesi 

Gümrük müdürlüğünden 

'-" 

Miia' irlük od:ısı için { ! j Y.rzıhane, / 1/ Koltalc, (1) 
Masa, 12/ Sa.nt:h lga yaptırılac r.Jğından talip olonl4rın 
şeraiti v~ krokileri görm'!lc üzue ue 11üıde 7.5 pey aic
ç•si n i h ımiL olarak ih?./e tünü olon 1-4- 940 pJzart~si 
saat l .J :fe müdürlüğe müracaatları i lart olıınur. 1 - J l Musa KARSLI 1-24 

'"~ ;+;+ *WWW& ,,.. • ... 1 
--------r----------------------~~--~~~--~ ------------------------------------------------

lnşcct eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

(24Uıl) lirn. ( 5 l) km us bt d eli keşifli Maçfc,, /cay 
malcr.m evi inşrnı eksiltm,.ğt' konu lmuştur Muv:ık.k ıt t emi 
no.b(180) lira 34 km usfur. 21-3- 940 t rihine çntan per 
~embe flÜnu saat 15 de Vi ii9tt mrılcarn ı n la fop 'u n c Jk olan 
D ·imi 'ne m n ıht lr ı;i IJ' p lnc'J /dır . Keşif ,,,e şartna
mesini görm i t ./ n e in her gti11 encümen kalemine ve 
t ı/ip o an kat teminatlarile · mt%kür t ün 'Vl' 

saat ta er r m f' r. c tlar ı . 3-4 

c khları davet 
1DMANOCAGI REfSLiGiNDEN : 

T,.knıl:. şu l,eleTimi t.İn esaslı bir sur~tte (• 'ışm::ılarını 
p'Pogramlaştı 1 ma k ürerP N izamnamemi%de lüzum 1a tadi· 
lô.t gapı!ması konaatı ha ıl olduğundan Nııamnam•mizin 
76 ncr madd~si hült.iirnle ne u1arolc tadil er.cıimenini stç· 
mele ve dlier hacı lıususatı görüşmek üıe,c bütdn aıanın 
1.J Mart 9'0 Ça1şamba t iinü saat 19 30 da Ocoja ıel· 
,,.,r,,ını ~;,il ıdeı iı ,, 

1 
Sığır eti eksiltmesi 

P. A. Levazım müdürlüğünden: 
/ - Trabzon g -:r rnizo u run M 1q;s Y40 nılıaı;r-tine k r. 

dar ihtiurıcı olan 30 fon sıjır 11ti açık ,.k.,iltme i e salın 
,.,/ınncaktır. Et e11.çn/1 Krtrurı K.rmız ı k ıplı kitabında ol 
duğa gibi r '. /lı rıle 19 mar t srılı saot 13 de Katede s ıtın 
alm a ko m ;;uo rı b nkalnnlıjında unpıl' caklır. 

t - Muhnmm 0 n bed:li 8 i OO l tMdır J k f Pm in tı 607 
;,a 50 ku 11ştur. Tal;p ı,,,;n me~ku r gıin V !! saotl K o 
misuorıa ı ır caatlor r ila" o 'unur. ı -.L 

lctimaa davet 
' • 

Ekmekciler Kurumundan : 

Ce"1igetimizin stnrlı lc toplantısı 75 - 3 - 940 Cama 
tıinii akşamı saat 2' de 11apı locajmd.-.n · a .,,um ozanın 
Ctmigtt 6intuında h.ııır bulunnnla • ı; ekseriyet t tmi1 tdfl. 
mtzse me'CJcud aıa ile ikt ı fa o'uraarak toplantı ,,. ~ rar ilan 
edilm,den 18-3-940 pazaıtesi ııinü agni saatte gapı 

la,a;ı ilan olunur , 

İcar Artırması 
Cinsi mevkii icar bedeli seneliji muo. temi. 

2 ____ L. K. __ 

tJOuUU M. c ulu. ~:uıcu ı çayır 300 3 ~ı. 50 
b /U{)O ,. çtmenlllc çutal kilise 

Vilaytt Daimi Encümeninden 
Yuka rıd..ı cms v e mılc.tariıe mevkii ve icar bıdeli 

yazılı buıuaun t/ıısu~i muhasebenin gayri menlculunan 3 
sendıit J müsuvi taksitte ödenmek üıere 21 gun müddet· 
l e artırmaj.ı çı:C~rılrnıştır. 27-3-940 turil:ine çctan 
çarşamb ıı günü saat 15 de Vilayet mak.amında topf,,na· 
c:ak olan D.ıımi enciirnende ihalesi yapılacaktır. iste/eli· 
lerm muu lr.kat teminatlarile encümene marocaatıa;ı • 2-~ 

-----------------------------------------------
Tamirat eksiltmesi 

Gümrük müdürlüğünden : 
Ddğırmendueaelcı tüm ·ülc. binaJı tamir ıttirileeelctir. 

Talip olanların puarlı;ı qaptlm:ek ıize'• 14-3-9'0 
gününde güm ülct~ müteşekcil lcaTısigotıa müracaatları 
ilıJn olunur • 4-4 


