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L?A-~--17 mcı yıl 

usolini Mülikatına karşı 
ili Çemberlayn ne diyor?! 

B. M. Meclisi açıldı . Millii Şef Sadettin Uraz 
Fransız Profesörünü ş~refine ziyafet 

8 . ~~JcMar~ll TtBA! Al : ~h· ) .-: zelzele münasebetile Fransa 
aya ı e m ec ısı ug:ın l' . d 

. . l aqon m c rsın e ceryan edf'n 
1çt rma arına başlamış oa - k l 

1 
b 

.... kabul buyurdu / Pazar qünü aksamı Ye 
Ankara 19 ( A A . ) -1 şilyurtta Cumhuriyet Halk l . muza ere ere a t za ıt gön-

ce senın açılmasını müteakip d . . 
millı~ '- le erdıkluıne dair hariciye K.oruma anar. unun 

Reisicumhur ismet lnönü buıü Partisi Müfettişi lstanbul 
saat on altı buçukta Franıız . 

tatbikint baılanm ış bulun· vekaleti tezkeresile m ezkür 
dağuna biiJ;,,.,. Bc şuckcilet .z hıt sürekli allcı ~lar ara. 
teslcer11ile Agdın mP.busu smda okunmuştar. Meclis 
Mümtaz Kagnajın 'De Zon çaylccınun layihasının müza. 
ıaldalc mebusa Hüsamettin keresini Çarş :ımba ırinü 

p ı - - s f'd' k b 1 b mebusu muhterem Sadet tın 
rp,,,eşodru ıng ı ı a u uıur· Uraz şerefine Ticaret Odası 

muş ar ır. 

O/canın ve/atlarını bildiren haşlagacaktır. 
ttzlcereler okunmuş f1e lıotı- Muğla mehasluğona İn· 
ralerını tarizen ilcı' ,'akı.ko t"lı d"l k ,, ı ap e ı en eme /i General 
GJalc.ta sülcut etlilmi~tir, J ç E ., rzettin alışlar antl içm ;1 rzincan oe lı avalisı'nd ·'- ,.· lk l l k 

K. fi~ a ıı ar a arşılanmııtır. 

Hariciye vekilimiz 
Gurupta izahat verdi 
Aalc11ra 20 ( a. a. ) - Cuwhuriyct halle partiıi mc cliı rurubu bu

rla öğledca aonra toplıomı<; ve ilk defa söz alan hniclye vekili 
Ştkrii S.ırtce>flanun m: clisio tatili esnasında c ·ryıtnedcn siyasi ohval 
~· vııkayi devletlerle olao teın19 ve müonıebetleri ihtiva eden uzun 
•9yaaatı diolediltt b 1 . 
t f d . ea vo ıızı soru aa suallere ıcabedea cevaplar nlı:iJ ara ıa aa verıldıkt 
he t • en aoora bu beyaaatı ve ızabatı gurup umuıai 

Y~ ıGco müttefıbo t · 1ı: 1 R 
oJmıd I d a6vı o uomua ve uzoamedc başlca bir •adde 1 ın •• toplıntıya nihayet veriloıi~tir. 

'Mister Velles 
Mülakatın neticesini 

I 

anlayacak; ! 
Aakara 18 ( A/ A. ) -

Aaerika h11iciy• nlli •t•şıtrı bu 
aabah papa tara(ından lcabul edil· 
miştir. Müıteıarıa /Hıtler Musolioi 
mülilı:atı neticeleı.foj anlamalı: için 
yarıada Roaaıda lı:alaoatı aöylen 
aıektedir. 

Besim Ômeri 
kaybettik 

Ankura 19 ( A A ) -
Bilecik mebusu doktor profesör 
General Besim Ömer buiÜ" öi 
leyin şehir lokantasında femek 
cınasmda fucaeten ot/at etmiftir. 

Peynir ihracı 

Hitler Musolini mu·· ı a" katı l s.,;.~ko::J::L;~~~~ ~,: 
pegnırın memleket ıhtıgacından 

hakkında Çemberlayn 
ne diyor. 

Ankara 20 ( a. a. ) - Bugüa Avam kamarasında Hıtler - Mu 
•o!i~i mülikatı haltkıoda Ba~vekil Çemberliiyn ~öyle demiştir : Bu 
~ulahtt~a her. De çıkar .. çıkına karşı koymn~o hazırız Harbe ıri rer· 

ea tes\>ıt etın· ~ olduğumuı hedeflcrclen ayrılmayııcı~ı z. 

Mister Welles gidiYor .. 
Aolc a rıı 20 (a.~.) Londra - Parla ve Romeda aolaşnaalırtla b 

Jaamuş. olıo Amerılt.a Hariciye Müate§arı bu akşam Roma~ C a. 
re ye rıdecelc ve Amerikaya döaaıek üzere oradan ba~ enev-

-==- .. vapura ınccı ektir. 

GORUŞLER DUYUŞLAR : 

Arkadaş yazilarına dair .. 
Değerli arkadaşım Hak li'k · . 

/Cı Tuncaym Vak'1kebir Halk ı metme Benziyor. Hal/re· 
d vinin en -f. ·t o asmrn açı/Jşı m ünasebe mu n , en gayyur. 

tile yazdığı ve okuduğu ve en bağlı misvoner/iqinl yap
't'eni11 olda' da neşrettiği en- masmdan ötürü kendısini 
fes bir şiirini okudum. Bazı samımiyele gıpta ile 
Parça/arı mektep kitapların· takdirden kendimi alamı
da Yer alacak kıymette ve yorum. b .. 

utan şiir insanı vatani • • • 

durguıarla şahland1ran kam - Yine delier/i arkada~11n 
~~ t ~ ~ ~ 

ayıp ilenye hamle yaph- Çulhıı'nın Bahara girerken 

;an./, ~e. ahenltli coşgunluk· Bahardan bahseden, bahan 
~ '. erı akan, süren bir sel CEVDE T llLllP 

- Arka sı 2 de 

fazla olan kumının ~cn~bi mem. 
/ek.et/ere ıtılılmasznı teminen 
ihracı lisanıtı tabi maddder ara. 
sına alınmaıına karar ueri/,,.iştir. 

Fındık fabrikalar1 
faaliyette .. 

Birkaç a,qdanberi çalışmaga rı 
fındık Tamrt Satış Kooperatif. 
leri birliğinin ıehrimiz fabrika. 
ları ayın 16 srndan itibaren g•· 
celi ıündüzlil çalışrnağa oe fştolc 
maldan iç ih%arına hııılamıştı r. 

Fabrikaların birlik u""um 
mütlürlıiğünün bir emri üzerine 
hem,.n lıo reke t ve faa liyete ıeç· 
mesi p(qasada igi tuir bırakmış · 

tır Bu lıarl'ket ihracatın bu gan
lu de faal ınfhaga girectline 
iırettir. 

Kar 
Bir kaç gün önce ,iddetll 

lodttı fırttnoıı devam ederken 
it.ava iki gündür yafmurla 
kara çevirmiştir. 

Evelıi ıa,. berdülacıızun ,.n ıü 
ndgdü. Arilk bunt/a,., iögle ha· 
oalar ııınır, gapralclar •çar, or. 
talılc .11~#/lenir diye sHıi,.,irke,., 
ilci ıandür Bodepe, So.lcıu ıırt
ları 6cyazlanınca o• ıolulc :m1c. 
/ere i#e.9ince 6a seoi•=im/% hoştı 
çıktı .. Haoaga ina• v• güven 
olur mu ? Hava•ın Kıp/4/ıertlen 

91?1
••• Şiiri okuduktan S'Jnra 

lçımden : 
ı------------1 .conra kar/aması toprak için ftc 

- Bizim HakkJ Tuncay Vahit Şatır lcadar igi ile gakacaıı olmayan 
co~muş, almış başıu gidi. lar için de okaJar f'•adır. 
Yor! Y. h Trabzon milli emli k ida-. :· a u,- biraz m~ksey/e, Mcoıimi ııtanı11 rotrı gitti, 
gı~t~~in yere bender;de s elam resi başkatibi sevilen ve a%ı lcaldı. Baharın müjdeıi kır· 
gôtur .. Diye Söylen ... er.Jı·m.. çalışkan gençlerimizden Va· lortgrçların ba,Larımıztn ıJzerindc 

"' "' uçuımaları cı• cıvılJaşmaları içi-
h Hem şair. hen edip. bit Şatır Balıkesir milli • i%dtt ne c.ıruza ıirişin lıiui"i 
11 em muharrir, h<iTJ muaf . emlik müdirlüğüne tayin uyandırmakta""· Artık ıu lwgH 

t,,, olan sayın ar'cadaşımız edilmiş ve mahalli memu. tepelerin bir kaç gün ıo,.,ra gem. 
:!lrı « Türk ocllcl•rtnm • . t . . . . T b 'k yeıll olacalc ıönşifne atılmalc, 
"•"1dı rıye ıne gıtmışlır. e rı kcıeuımak tluvıuıugta •• gafıılı 

U//ıh ıuphi\/, llhmet eder muvaff akiyetler dileriı. hHJI "°' ıöttlltR 1 

reisi fltlf Saruhan tarafın . 
dan bir ziyafet verilmiştir . 

Ziyafette muhter~m Va
limiz Osman Sabri lldal 
büyük ve ihracatçı tüccar-
larımız hazır bulunmuş ve 
iktisadi işler üzerinde gö· 
rüşülmüştür. 

Sezai Tarhan 
Birkaç gün önce ıehri

mize geldiiini yazdığımız 
fındık tarım satıt koopera
tifi birliği ihracat ştfi gü
zide gençlerimizden 8. Sezai 
Tarhan evvelki gün Gireıu · 
na gitmiştir. 

Kitabi Hamdi 
Başmon 

Bir müddetten beri ra
ha hız bulunan şehrimizin 
şahsiyetlerinden Kitabi B. 
Hamdi Başman berayi te
davi evvelki Jiin lıtanbula 
~tmiştir. 

Ticor~t Vekaleti Baı Kont. 
rolu B. Atıf ,elıriml~• gelmlı 
fındık Tarım Sotıı Kooperatifi 
birlik mılmessillili dairHindc 
meHisiu haliamıştır. a. Atıf 
evelki ıün hirlilc mümeuili B. 
Baha Teginle birlik fabrikaları· 
nı gezmiştir, 

Elektrik şirketi 
idare heyeti 

seçkisi 
Bu ayın 28 inde yapıla · 

cak olan Elektrik şirketi 
idare heyeti seçkisi i'in ha · 
zırlılc!ara başlanmışltr Otr 
çen akşam partide Parti 
müfettişi ve lstanbul me· 
busu muhterem Sadettin 
Urazm riyasetinde memle 
ketin bütijn teşekkülleri 
toplan11rak şirket işleri gö
rüşülmüş ve geni idare 
heyeti parti namzedi olarak 
tesbit olunmuştur. 

Teşekkür 
Tehlikeli bir surette tu

tulduğum Zatürrie hastalığı 
üzerine yatırıldığım Memle· 
ket hastahanesinde gerek 
tedavim hususunda ve gerek 
yattığım müdeetçe göster
dikleri eseri hazakat ve ih · 
timam ve derin alakadan 
dolayı hastahane başhekimi 
Bay Abdullah ve Dahiliye 
mütehassısı bay Talat Ye 

Baş HemtireJe Minnet Ye 

tükranlarımı arıedetim. 

Y eııiyol Baımakiniıti 
Mebmıt Y a1aa 

İhracat birliği 
Ankaraya bir heyet 

gönderdi 
Fındık ihracat birliği 

fındık ihracatı itlerine ait 
Ticaret Veklletile görüşme
de bulunmak ilzere birlik 
reiıi B. Hü1eyin Sağıroğlo 
ve B. Mehmet Salih Ongan · 
dan mOtetekkil bir heyeti 
Ankaraya göndermeğe ka
rar vermit ve heyet evvelki 
gün hareket etmittir. 

Heyetle birlikte ıehri · 
miz lı Bankası müdlrtı ve 
muavini de bankaya ait it· 
ler üzerinde görüşmek ibre 
Ankaraya gitmitlerdir. 

Hükümetçe milttehaz ka 
rar karşıııa.da giden heyetin 
ne gibi bir netice elde ede 
bileceği cayi meraktır. 

in hisarlarda 
tayinler 

lnhiıarlar takibat ami · 
ri B. Necati Erselçuk ayni 
vazife ile Samıuna yerine 
Erzurum Takip amiri Şakir 
~araçengel ?e Muhasebe 
memuru Fazıl Sidar lstanbul 
Batmüdürlüjil hesabi cari 
memurluğmıa ve açık bulu-
na u Tuz anbar ve Y. T 
memurluklarına Erbaad...; 
Rağıp Şeyranlı He Raif Şi
nasi naklen tayin edilmiı · 
lerdir. 

Pazar Maçları 
So1ı ailnler havalann 

bozuk gitmesi ve sahanı1ı 
top kontrolilal kaybettire· 
cek derecede fena oJmaaı 
yüıtlnden tehir edilen lir 
maçlanna Pazar fiinll de· 
vam edildi. 

bk oyun Necmiati -
Doğanİpor arasında yapıldı 
ve Necmiati 2 - O maçı 
kazandı, 

İkinci Maç İdman,ncı 
ldmanocaj'ı arasında ya

pıldı. Ve neticede oyun 
3-3 beraberlikle sona erdi. 

Cevabımız 
Süraene Belediye reiıi· 

nin gt.~en ıayımııda derç 
ve aeırettipiz ta•ihiae ce · 
Yahuaız gelecek nuıkanuı· 
dadır. 

f KISACA 

Çifteçamhk 
Sopkıu 'daki çifteçamlık 

artık belediyenin malıdır. 
Malıdır ama, din ne halde 
ise bugün de ayai halde 
kalmııtır. 

Çifteçamlık, korunmalı, 
kurtarılmalı Ye uıu1a yıllar 
tahribe maruz kala kala 
açılaıı ıahaıı yeniden di· 
kilmelidir. 

Çifteçamlık ihmale dejil, 
ihyaya llyıkbr, alellıuaua 
belediye10 mal edildiktu 
ıoarı I 

OLUŞLAR_! 

Tiyatrolar 
lsttınbul ve !inkara Ko· 

medl Fransez'in temsillerini 
görmeğe hazırlamyor. Trab · 
zonda Kemal S•hir ve ar 
kadaşlarınrn temsillerini sey· 
rediyor. 

Şu Harun/ar ve Bar 
Haydar Çetin/caya teşebbüs 
ve azim sahibi insanlar doğ· 
rusu I Bir kumpanyayı, ko ·. 
ca bir çadtr i'ine seyir~ı 
doldurup ytışatmak az ış 
midir ? iyi. kötü.. Birço~ 
akşamlar (300) kişiyi eg 
lendirmek epeyce iştir. 

Geceleri dahi boş d~ği· 
/im. Bunun için sık sık bör· 
le yerlere uğramak imkan· 
/arına sahip değilim. Geçe~ 
akşam nasılsa gittik. Vaktı 
epeyce qeç idi. Eski kanto· 
larrn yerine geçen solo ve 
emsalini g6remedik. lstı~ · 
bu/dan galiba yeni gef mış 

. t 
bir bayan Bayan Saade : 

' • I 
aK.ordiyon çalarken ı~er. 
girdik. Hiç de fena de4ıldı. 
Bayan Saadet seyircileri~ 
samimi olmuş,· teklif edı· 
yor/ar o da çalıp söylüyor. 
Yalnız bir defa kendisi bır 
parça çalmaya k•lktı. ıslık 
sesleriyle karşılaştı. Bu pek 
iyi değil.. Sanatkar bayan 
çalacağı parçayı "meshur •. · 1 

diye tıkdim etti. Nezaket 
gösterip dinlemek lazım de_· 
ğil mi ? gerçi ıslrk takdlf 
ma•asma da gelir; fakı_! 
benim duyduğum pek ıu 
ve memnuniyetsizlik if •de 
eder ıekilde idi. O/mım11!1• 
Bayan Saıdet eşi ile blf· 
likte de göründü. Şırkılı 
muhavereler yaptllar. fl ~
kerde bayanların da İl go~ 
rebilecekleri · ve kokotlı 
mevzuları üzerinde konuş· 
tu/11r, gülüştüler. güldürdüler · 

Bundan sonra sifi tu 
/üato geldi. Çalı lisan uı 
durma bir komedi. Bazı 
nüktelere gülünmüyor değil: 
fakat bazıları pek bayağı ve 

soğuk.. Bir ara aktörl~rden 
biri ağlıyordu. Şüphesız bff · 

· · Atr şı dumanlı bir seyucı çau 
kapısının yanından ''mend1' 
yok I , diye bağrrdı. HaydM 
Çetinkeıya haklı olarak dık 

ak 
ik baktı. Serbestçe bağ~{rrek 
için ktrlara filan gı rn 

1 
r 

b Aır I lazım . Tiyatroda ı:1 
8

a 
mı ? Bir de gözüme çırp 
başka bir şey var: dan 

8n/af' 
localarda ot~(o darnr 

üç bayın yüzlerınl 11 
tfk 

l Adeta kıllı kapayor ar. /(. rika 
gözle seyrediyor/~f· :ıifft 
türl~ştir//ecek bır v ı. 
tledil mi? Böyle ye~ pv 

H. Tunce, 
- ukul 2 4t -
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IDOGDUKÇ A 

Dewe 
Ormanlann 
iktisadiyatı 

kollektif hizmetleri ve halk 
üzerinde oynadıl#lan roller 

Arkadaş yazılarına dair .. 
- Baştarafı 1 de -

ince duygusuyla . tatlı üslu · 
buyla. bir edebiy1Jt nümu
nesi olacak kıymetle t•rif 
re tasvir eden b1Jhariyeleri · 
ni okurken ne yalan söyleye 
yim: kendimi 20 y11şl11rrnd11 
taptaze ıuhlJ. taptaze duy
qulara sahip yirmi yaşın 
genç ş11iri, 4şıkı, tab 1at il· 
hamcısı olarak gençleşmiş 
buldum «Hırsı Piri.,. ye,.ine 
«H1rsı Civani"• yi içimde 

güzel 11nf1Jfiyor ki ... 
- a eçM Sayıdan ilevam - i ormanlerın ıosyal fıydllları yanın 

Yataııın baj!rnıda bir ıey da hilbaaae b" ilttiudi cepheden 

Yü tDke~iyor bu yurd• telc~ıır "l•ç· ı oJ ıı o Ya~i y:etlir~ a_rsıuluıal eodif :ı · 
lıyabıhıe lc vzıtaa içiodı vatan ret · ler tevlıt atmıştır. Son yapılan 

U.ıunsokak'tan matbaa· 
ya doğru ytirüyorum. Üıt
tc:n ulu kar yağıyor .. 

Damlaların döküldüğü ke 
nar kaldırımlarda yerinden 
oynamamış, atınıp çökrne
mif bir taş k lmadığından 
mı, yoksa, ease köküne dü· 
şen aoğuk fiskelerin sinir 
bozan münaıebetsizliğindcn 
mi? ne dense, herkes, ya
ya 'yı terk edip, Parkede 
adım açıyor .. 

Paket taştan nrasında 
gölciikleien sular, zaman 
zaman sür'atle saldıran oto
mobillerin tekerlekleri altın
dan; beyaz kığılcım saçı
yor. Ezilmek tehlikesi, ça
murlu ıularla damgalanmak 
endi~esi, sokaktakilere ka. 
raca çevikliğile canlı hare
ketler yaptırıyor .. 

Bu arada önümde tıkır, 
tıkır giden bir tek atlıya sai
dan, soldan atfedilen nazar
ların manasını bulmaya ça
lışıyorum. Ytırüdükçe mera· 
kım artıyor .. Acaba araba· 
da ne keramet vardı diye 
dütünüyorum ... Hayvancağız 
bir kusur mu işlemişti, biri
nimi ezmişti? Hayir ! hiç 
birisi deiil. 

Marifet, arabanınyüküu· 
de; yere düıea bir kaç yük
sük fındık kabuğundan ara· 
baya göıtcrilen alakanın 
sebebi anlaşılmıtb. 

Sulu kar yağıyor.. Boz 
gibi ıokaiın ortasında, sı· 
cak ve nadide meta; tam 
sekiz çuval fındık kabuğu. 
Günlerce midesine lokma 
inmeyen bahtsızın, Fırın 

camekinmda, Lokanta ten
ceresinde ıöncn iştihalı yut
kunuıunu bu, değerli yük'e 
dikilen nazarlarda okuyor· 
dum. 

bedcc e~iz) Jiyor. 
Sıyııı dinley·c lcriııı . 

Y •Ş kesen ba, kes,.n lıiçık · 
dao daha lı.eolı oldu~u rıu uautıa•· 

malı a2a.; tabiatıA çolc k.ıymct: i 

bir vergiıidir. Baou ı:au .. afaıa et · 
la41İai bilmeli. 

Ormanların memleket 
Müdafaas:nda rolleri 

liilbas11 harbi umumi va 
1ıtiklil harbt fÖJf ermi~ lir iti aıü · 
ıitfaadı bulunıa bir ordu orman 
lardH azami istifade ;~:n ı;alışJı~ı 

ribi taarruz edH ordularda or· 
mnlardan ne ıüretle istifade eai· 
lcce~i bııilı başına bir tet'<ii: mev • 
uzu tcş~il etmeldedir. Mamafı 

be4erlı:ı ultcrlik noklııi nanrıadu 

ormanlardan ettiği ıılifadc 
ta olt d evrinden bPşlar avcılık 

yapaa herkea askerlik ya pa.o her 
ferd aline alı.h2ı ilk ıil~hın kunda· 

ğıaıa odundan olda~ııou bilir. G"· 
çon barp!erin blllaasu orbya çı· 

lcordıtı fi!ınaaoı •n1ırtma ve pnif 
.ko runma işi iatiltbil harpleri için 
c;•lt mühimdir. 

lıtiltbil harp'erilıia ea mubim 
YHttalım olaa Tayfıreler, zehirli 
vasıtalar, uzı111 ıoer.ızilli teplara 

karvı koaulacak; sefl"rberllfin ilk 
za•ealarııuıla erdunun hudutluda 

toplanmuı•ı rlzliyecelt meydan 
ma'8arebelorinde ortiuaun hareki
tı•ı . ıöıtermeyecek yuıtaaın en 
m15hi i ormanlardır. 

Hudutl&rı or!tnnlı olcayaD 
aemleltetleri tehirle ri lca,aoa ve 

körleri atııçlı o 'maya• yuul •r· 
maalar ic;o,.iıiae rıztu .. eyea aalte · 

rt afieueıat yolları, köprüleri, 
fİ111Hdiferi ataçlıklar içınden l'eç· 
aeyea yerler İ•tiı '9 H batplerinin 
ea amansız hueam y~rlerinl teşkil 
edefe~IH ~rıpbe yoktur. Rıııoıı 

o~ buçuk •ilyoD Finia, yh elli 
ailyon Huaa karşı röıterdifi mu
vaffaltiyetin bu7ült bir biııe1ioi 
Finlandiyarıın fÖfe kafa tuta• 

ormaalarına medyun oldulu fakir 

kabal etmez bir hakiltattır. 

Ormanların iktisadi 
faydaları 

Ormanların maddi hiz•etleri 
yetişti •dikleri mahsulleri• cemiyet 
leria ihtiyaçlarını tatmia etmHİ 

ÇULHA itibariledir. ln11nl~rıa odan ve 
-----~-------·il odun maddeleri•• olan ihtiyaçları 

H•ıtlerle Musolini daimidir. Her neL:adu medeniye 
tin ilerleııaesile od11n maddHi ye · 

Hudutta 2,5 saatlık rine Ta~. Çi ento, Dtmir, Elekt 

1 k rilı:, Ha• a ıuı, Maden kömürCı 
bir vagon mü a atı ve 11ir maddol•r kaim olmoı bu 

yaptılar f itibarla ormıcların maddi hizmet 

Ankara l B ( A. A. ) lerinia eko11omik bakımdan eheın
aiyetleri a:ıalmıf ribi i'Örünürae 

Mıuolini ile Hıtler biitün de heltilı:at teı:ııamen bonan alı:ıi· 
ô'jlı«e11 evvel lıudatta Bren· dir. Zira betoa bina inşasıada 
ner i.sta.syonunda iki 6uçuk maden iıt;bHlinde ilk ilıtıyıç hiı 
.saat göruşmüşlerair. iki aedile• malzeme yiae od.adıır. 
memleket harzcigc nazırları M.edeııiyetin ormaı:ı mahıullerine 
da Oll mülakatta huır baldutu yeni JHİ aerf mıialleri 
bulunmuşlardır. Ö ~!~dl!n i ıtiyacın ıoz kamaştırıcı bir alir' 
sonra Hitler Berline M .J;jO· ati• artması kar911111da ormanların 
/ini de Romaya hareket et· ba ihtiyacı urıılamayacak vaziyo· 

mişlerdir. Bu miilalcatadoir te düımelerine ıebep olmuş ve 

neşredilen resmi lebl.ğde 

şöglı denilmektedir. Dııç. 

"' Fuhrer bu sabe1h Brı!mıc 
de vagonda iki buçuk saat 
ıjrın samimi bir mü.lakot 
g•pmıılardır. 

İşgal sahasında 
örfi idare 

' ... 

ichti~tiltlere u11r1o a umum dünıe 
or•aalarıoıo senel ık iatibsalitınıo 

bir milyar altıyüz milyon nıt:lr~ 
111ikip 4i'ldu~u lıaıb·Jlti urfıyatın 

iki milyar ilı:iyUı mılyon c!mag•le 
senede altıyü:ı milyon metre wi · 
kip iıtihıal aokunı olduğu görü l 
nıüştlir ki iıte aaıl endiş·yi do · 
r:ur~o bu eibet olcnu~tur. ?dedeni 
ııiyet terakki ettikc:e bu ihtiyıcı.a 

daba şiddetli artıc a tııı nazaran 
dünya ormenlırıııın il.ıtiyı es lı::iifi 

relaıeJf'Csfi ve bw lalı:p lcafJlilD · 
da ıuhıyct 4ürıye ormno!arılJm 

tükenmeıialn beşeri feliıke ti mu 
cip olacıfını idrak cdııu aelihi 
yettar düaya maaıılı Li orıııan me
selelerini devlet hudutları c:iabiliı:ı 

de mUtalca rdi!ec:k mevzu ol 
maktan ~··uraı a'< beynelmilel m~sc 
ıelelcr arasına aokmuila •dır. Ni· 
tekim Madritıe, Romeda, Stok 
holmda maota:r.amaıı t oplanan 
lteyoelmilel Orman İtongrelerinin 
ruzaameeini ba mıvzuun müşterek 
tedbırlerle halli çareleriai ar ş 
tırmak teşkil etmektedir. Ormıın· 
!arın elt1>aomiit ehemmiyetlerini 
rakama müıtenit bir ıki misalle 
teyıt etmoyi burada çek faydaıı 

buldum, Bu fiiD dünyada nı f 
olunan Ooıeluz milyo11 ton iı: iğı · 
4ıa ıııa.idei aıJiyHinin Oa iiç 

milyoa t•.uoıı teık:il edeo ed1J1a 
•ık.tarı elli ili ellibcı •etre mi 
kaptır. Bu milttarı elde etaıelt 

ioin on üç milyon hektar yeni 
memlelı:ttimiz ormaa aehaaının 

İlci miıli kadar bir orııua s::
haaıaa ihtiy•ç vardır. Halbui me· 
deniyetia bıı uııtalarıotiaa biri 

elaa ltitıt ihtıyıeı aYr•ru uwu 
la artaoatın.ien o.ıua ihtiyacıaın 

H derce •lere varacatını takdir 
otıaek ıeç .ıietildir. Dünya demir 
yollarının •ir ailyen iıti yüz ot~ 
bin kilo metre elın azualug-unuo 
llçte ikiıi odun travera Oldutuea 
fÖre bir ltılo metreye dilten yuz 
ellı metre :mik'ap traverıle lıer 
aeae _.etittiril,cek olenl•rı da h• 
sap edersek yüz yirmi milyon 

metre mıltip travera ihtiyaeı mey· 

dana çılı:ar, ıaemlekttimi:ıde ıoe 

ıaa111lard.1L ıeaede bir buçulc ınil 
yon toıs madH tÖ•Ürü istib11latı 

için ellli ili elli beş •etre mikaııı 

sütunluk edun .11rf ıdilditi ve 
kömür iıtikı1111tıaıa artmıaı aiıı

uetıade artıcatı milrt 'tı11111 takdirini 
a.iz.lore bırakıyorum. Odunun kul· 

laaıldıfı yerlerin bazılarının isim
lerini saymakla iktifa edecek na• 

aıl ve ne ıekilde lcullaoıldıfıodaa 
ılm yormayayı111 dıye bahsetme. 
yecetim. 

Odun auhteli/ kimyevi mont 
iıtih11litıeda, infilak maddeleri 
imalinde, aeloit koııtropilalı:, kur· 
şua kalemi, kiprit çöpü, marao-. 
ıo:ı mamulatı, ıun'ı ip~k i'emi 

iaıaatı şU•eadefer varanları, ara. 
balar, köprü aalzemesi ziraat 

aletleri ve aibayet in1anlemı be· 

dii znklerini ukş1yaa ve yorgun 
luldarıoı &'ideren muıi lci aletleı i 
i.nalinde ve .taba bir çok yerler 
de ltullanıldıtı bir kelime ile be· 

tiltteD mezara kadar intaolara re. 

faket ettifi malümdur. Zira ioaaq. 

lar rözleriai odun bir beşikte açar 

tnlıta bır tabut ta kapaı lar. 
losanlnt ormanlardan azaa.i 

islifade Jüsüııce11ile gittikçe kaba· 
rau hırslarını yenmek için or••· 
nıı taruz eı!crek onu tahrip 
ettikçe evvelden hiç kestrremer.iılt· 

leri bir te.ltım fena akibetlerlo k.ar
şılaşmışlıırdır. Ev, tarla ba~ ve 
balıçelcriııin vakıtlı vakıtııız seller, 
tsşlar, çemurlar altında kalmaya 
b:ı~ladı~ı, yağmursuz kalarak k.t 
lığ3 düştüklerini velbaeıl tabii 
bir çok müsibcl ve felahtlere ul
rodılı:larını görnıuşlerdir. Alı,ı1ma· 
a:ıış ve görülmenıiş olan bu ıcayr i 
tabiıli2'in ub.-.plerini araşdırırkBD 

buoun ormıosızlı;ışmndan vo or
aınları insafsız vo merhaınetııizce 
tahri~ etmeden ileri ~eldi~i :.Caaa• 
atlarına varılmış ve ı.:muıuun na· 
uri dilı:katı bu noktadan oraaR· 
lar uzcrine çevrılmışt;r. 

Bu umuıni oJodişe karşııında 

Tüı it milleliıu köhne teh:kkiler 

den kurtaran Türk millf'li ue fODİf 
bır ufulc parlak bir istikbal . temin 
eden Ata ve onun mesai ark•daş 
ları orman işıerıni ue org.:niıe 
clmek.te gtç kalmndılar. Türk ulu 
suna umumi ve milli men fııat!arı 

~öz önünde bulundurulcrak. düc. 
yanın en maderrı kanunları me 

yacır.da addcd•len nokaanıız ve 
lcusursuz t albikulta hiç bir :ı:amıın 
güçlük. göstcraırıyeo hakikaten 

medeni milletlere layilt bir orman 
kanunu ltahşcttiler. 

Bundan ı•Y• memlelteti yeşi· 
le boğmalt, fllursuz ve pli1aıız 
tahrıpıerıo bir ao evvel önüne 
r•çmek, milli mahıullerimi:r.io Çe· 
şıtll'lrini arttırmak, hal~ımıııa er· 
mao mııh!lulleı ine olan ihtiyacıDı 

devamlı olarü. karşılamaittır. ~u 

rayemi:ıi kolııylıkla tahalckvlt et· 
tırebilmelt içıode mü4lerekea el 
ele verip 11raılıaaz bır bii• ün ha· 
ıinde mutlak ve umimi oir alalı:a 

göıtermtye ve ruyooal bir tarz. 
da ~alışmaya savaşmalıyız. i:m\a 
olaha iti bundan ıoura ancak. Ye 

ancak mılli aonet ltaynaldaruıe 

ı"tınııt eden uluılar. Mı ili birlik 
ve milli iıtiklallerıni elde bulun
d urabilt. ceklerdi r. 

Sayın dialc:yicilerim : 

Bir ulusun v•tan ıev ei'lifi ve 

medeni aeviyeıi; o ulusun kalbi 
naııırlaşmıt bııleri uyuşmuş bir 
aelladıa ftDiş pıslaaını masum 
kcllelorde oynrıtwası ~ıbi, insatıız 

baltosıle canh ~Ö\•dt lere saldırma 
ıında de~ıi aıc•c ııevıısıle v• •ia· 
ca k•r şı olan mubabbetile ölçülür. 

At~larımız aıgacın kıymetini 
biliyorlardı. ( Y aş kesen bış ke· 
ser ) darbı aıeselıni bu mıllctin 

medeniyeti söyledi. Y •i bir ağ-a· 
cııs bir baştan fılrka\z olduQ-unu 
bu milletin medc:cıtyeti no de fÜ 

zel ifade edıyo;. De~erıi dınleyi· 
ciloı im: (Yüır.aek bıca leknık i~i 
asıl medeaiyet al;lacı yükseıtme~tir) 

Literatör; 

Pr. M. Diker: S.yaaet notları 
Pr. ,, ,, Aıaanıcmaıı notları 

Or. Pr. Beruart: Türkiye or-

manvılıfı 

Pr. E. Oksa: Ormanların kol· 
lektif hizm.~tlerını ve &ılvı kültür. 

Cumhuriyet gueteai 

· Dr. A. Kemal Tütkiye ormaa. 
cıhfıDID .... tarı 

Pr. Şimişek Kaıtımooi tet-

kilderi. 

Sonra kô.ylü kadJ/armıfı 
yük taşıması y4'zısına ge· 
lince : Saym arkadaşıf1l 
bütün mutale11<;mda fOk 
halrhdu. Ben dı onun fikİf' 

B/·r /erine iştirak ederim. 
~artla : Köylü k11dımnıf1 
kocasiyle hem seviyeye gel' 
mesini. !f adm olduğunu, af11 

olduğunu 11nltJyac•k bit 
an/ayiş ve kavr11yı:a yası! 
olduğunu görünce ... 

y~ştıltım. * /t1am11fıh Cumhuriyet hÜ' 
• • kümeli ona her hakkı . htJ 

Yine değerli arkadtJşım lruku vumiştir. Bize düşefl 
Cemal Rıza Çm6rtn 1t411ç Yazife aydrnlatmak an/at· 
sevgisine. köylü k11dm/11rmm mak ka/Jyor .. 
yü'< lilşımal•rın11. Trabzon 

Partimizin muhtere(11 tarihine temas eden üç 
baş m•kalesini okuduktan müfettişi münevverleri vıı· 
sonra lfğaç sevgisi ytJzısı zifeve davet etmiştir. Arflk 
için şövle dedim : bu i;in y,~ inkı!abrn da ba' 

O mahiler ki derya iç· şartlac~ğı şüphesizdir ... 
redir. deryavı bilmezler• ltıkadaşımırı bu bahs8 
evet nerere bakı/sa ll.Q"ç'1k. 1'it yazısrn• biri nezalra~ 
nereye gidilse yeşillik gc· v~ terbiye dahilinde, dığtfl 
ren bir memleket h11/kırd11 horicinde veTilen yazı kar· . 
ağaca karşı elbetteki parça şı/J4mdan birine yJzı ile. Jr 
duygusuzluk olur.. Adıc1n ğerine süküt/11 cevllp veri 
kıymetini Bozku/Jlan;, Ova /işini de takdirle kar);ı/adtrn· 
it/ar• an/atma/JI .. Trabzon tarihi yazısını 

lsmail Habibin bu mev- gelince: 
zua temas eden Cumhuri· - işte, halkevinin eff 
yetteki son yazısım okuma· birinci himmıt, faaliyetini 
lan nt o k uy u c u I a r 11 göstereceği mevzu dedim. 
tavsiye ederim. O da Çmar Halkevi bunu yapar sı 
gibi ağacm nerede olursa vazifesinden en b•şlıcasınl 
olsun ne derecede kfYmet yllpmış olacak demt!ktir. 
ve ehemmiyet aldığını öyle CEVDET lfl11P 
--===~'="'="'="~~~===~=========='="==~~ 

• y atrola r T 1 
81;1ştar1Jfı 1 de -

mek haramstJ neye geldi
niz? değilse neden ça/ive
receklermiş gibi duruyorsu· 
nuz ? Bu perhiz ne. bu 
lahana turşusu ne ? Dos. 
ta, düşmana karşı çirkin I 

ifa daha unutuyordum: 
Birde Bn. Meliha Selame'nin 
dansım seyrettik .. Bereket 
versin halk türkülerini ecişbü· 
cüş ederek söylemedi. Di
leğirr. iz söylememesidir. 
Yoksa. b;;ğumayı ayıplam11· 
mıza rnğmen, .. yangın var/, 
denmesmi teşvik ederiz I 

Böyle gezginci tiyatro
lardan çok istifadelu ede 
ceğimiz muhakkaktır. Hal 
kı uyar.dırmada, eğlendir 
mede bunlardan büyük hiz
metler bekliyebiliriz. Her 
vilayet merkezi böyle bir 
tiyatroyu besliyebi/ir .. Bun 
/arla her iyi, ahlaki , içtimai 
fikri aşılamak ve kötü. iğ
renç a/Jşkan/Jklan silmek 
mümkündür. Yalnız daha 
nezih bir çerceve içinde. 
daha şuurlu ve program/J. 
ve daha elverişli şartlar 111~ 

tJnda .. MDaıif Vekilliğimiz 
ltnkarada bu devlet tlyat· 
rosu kuruyor. Ne kadar ıyi. 
Bir de bövlegenginci tıyat
roıarr yukarrda ızaha çaltş-
tığım şekilde teşkil~tlandır
mak için F•rtimız re 1116· 

haq/J me&eledir. Bunlardan 
köglüler de istifade ettiri" 
lebilir. Halkevl~ri bir gan 
dan, bunlar bir yandan ... 
11z zamanda çok şeg ver
mek mecburigstimiz oldu· 
ğunu hatJr/amak iazım I 
Fakat büdce ve teşkilat isi. 
Hiz di!egedura/Jm I 

Köy isimleri 
Trabzonun birçok k6yle 

rinin isimleri hem pek çir 
kin. hem söylenmesi zor. 
hem de öz kelime/erimizden 
yapılmtı değildir: Ki/ot m4 
HJrdakop. Kalciya ma Mav· 
lavita. Anciparanos, Maki 
lftiryalı, Meseraşi kebir. 
Hastikozu süfh1, ve Ulya, 
Digenei zir. b61a. 

Aman yarabbi, ne pis 
isimler bunlar ? 

Gerçi yer isimlerinin ta· 
rihi kıymetleri vardır. Bun• 
ll1rla dilin ayrı bir kolu. 
Toponimi uğraşır. Bu isim, 
/erin birden bire, hiçbir tet
kike dayanmadan değiştiri
livermesi de doğru değildir. 
denir. Fakat yukanda ismi 

~ kalı yerler, mesela maarif 
V . . şımdi Ba~vekilliğt! bağ· 
lanan neşriyat ve propagan· 
da umum müdür/ügü, bu 

geçen isimler ~e benzerler! 
bunlardan olmasa gerektir 
Bunlar iyi maksatlarla kon· 
mamıs Pontüs orfldı. Os· 
man/J çamuru şe11/erdir. 
bınlarm dedıştirilmesi hu· 
su;undJJ evt:!lce teşebbüsler 
vaıılmamış da değil sanı 

flrn. lşi kök'en kurcalamalı 
ve- tt.Sirli ça/Jsmava gırJs· 

meliyz. Eski har1talara ye 
ni ismlerin bir Jistesıni 
ilave ffmekle herşev halle 
dilebilr kanaatindeyiz. Bu 
bir ko1Jy!tk ve daha çok 
kültür neselesidir. Pıo; renkli 

işe el atsalar pek hayırlı 

ı 

Anl::ıra 18 ( A. A ) -
Yeni hududun l:ı.dılı diplouıatık 
aü oas.6br.tlerio tı::l.r,\r tes•ai ye 

.~oaomllc müntıscbetlere t:ı llvk 
edea meseleler o h Ilı iç .ıı bir .Firı 
hevoti bugun Hclsiı.k iden Mosl:o 
.ayı hareket etm.ştır. Heyet 
Sto'dıolcn üzerinden gitmişlır. Stok 
holmda.a verilen bir habere ıörcı 

iiJvyetler t•r•fından işıal .ıdilen 

t•~roklard Ôıfi !dar ilin ed ıl· 
tıtır, 

/ngilter~nin sahilleri muhaİaıa eden kuvvetlerd~n bir '' Sunderland .• 
tayyaresi bir gece k~sifl /ç/n oyııl1tken 

~ olur kankatindeyiz. Şehir 
belediye/eri de bu işin ta
biatiyle içindedirler. Adeta 
birer şeh1t tiyatrosu kuru. 
lacak.. Yahut bir bölge ifin 
kurulur,· çünkü her vilayete 
uygun kadro bulmak bir 

damgalvı silmek milli va 
zilemlziir .• 

H. Tuncay 



~-2·0~M~·-r~tP-9~(.~4~~~~~-C~2~~--=s..,..--~~~~dım.-~~1Mn-e~-.eı!i111m--ililliii&~(~J"E~~~r~] ~~Q~l~)~l!!!"Sl-.!!!!!1!!~.-.11!!!11!!!~r!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 
- -----~- ------ ~------Eii__:::_ === - - a--------•-------_..-~. ,, 

• • 1111 
I 

--~RiMiZ iÇiN ... 
HALKEVI KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYAT! I 

•• 
aratı 

Köylerimiz e 
yapıyor, 

a, frengi, , trahum 
şarat mücadelesini 

mücadelesini HükUmetimiz 
de siz yapacaksmız ! 

Üzerimi~de yaşıyan bazı küçük hayvanlar murtlıyarak döl yetiştirir. Hava ııcak olunca bir-' dele yc.pıyorlar. 
vardır ki, insan bunlardan sağhğma, hayatın kaç gün içinde yumurtadan çıkan haşere uçar, Kara sineğin her gOn gezindiği yerleri ~i~ 
zarar gelmiyecelc sanır v aldanır. Hatta bir çok- havaya karışır veçiftini aramıya başlar. düşüniirseniz bu pis haşerenin bizlere ne gı~ı 
larımız yanlış bir düşünce ile onları kovmak, is- T atarcıkların ısırmasiyle ''tatarcık humması,, hastalıklar vereceğini kolaylıkla tahmin etınıŞ 
temeyiz. Halbuki mesele böyle değildir. denilen bir nevi hastalığa tutuluruz. Bu hastalık 1 olursunuz. , 

Fen, ilim terakki ettikçe. yen.i yeni keşifler ( 3) gün sürdüğü için ''üç gün humması,, da de- Bu hastalıklar kara humma paratifo kanıı 
meydana çıktıkça etrafımızda görülen ve üzeri- nilmiştir. Baş ağrısı, h~mma, vücutta, baca~larda : (Dizanteri), kolera, _çoc~k isha~ı ;esairedir. 
ınizde bulunan bu gibi haşerelerin insana en teh- ve belde ağrılar vardır. Tatarcık humması ınsanı Bunlar hep tehlıkelı ve sarı bırer hastalıktır. 

t
likeli ve öldürücü hastalıklar.i aşıladıiı anlaşılıyor. pek öldürmezse de epeyce sarsar. mecalsiz bı- Bilhassa yeni büyüyen ve bir yaş içinde bulunan 
şte bundan dolayıdır ki son senelerde bütün rakır, işinden alıkoyar. yavrularımızı kara sinekten korumalıyız. Yiyec~k-
dünyada haşerat mücadelesi tatbik olunmakta Tatar cık hummasına yazın temmuz, ağustos lerimizin, içeceklerimizin üzerine kara siaeklerın 
ve birçok sari ve salgın hastalıkların önüne bu aylarınd pek ziyade tesadüf olunur ve ıalgın konmamasını temin etmeliyiz. 

suretle, geçilmektedir. yapar. Bir çift kara sinekten (3) ayda mil-
Evimizde. bahçemizde ve üzerimizde haya- 3 _ Karasinek A k 

tımıza, sağlığımıza zararlı olan küçük böcekler yonlarca döl husule gelir.. rtı 
ltaşlıca şunlardır: Buna başka yerlerde "Ev sineği,, de derler. d •• •• •• •• 

B. d "Ç · d uşununuz ... 1 . Sivrisinek : ır e ayır sıneğ;,, var ır. Çayırlarda ayak- K k d ld k 
!arımızı hortumlariyle ısırarak bizi rahatsız eder- ara sine nere e varsa ö ürme 

Havada gezer, uçar. Evlerimize girer, tavan-
lara ve duvarlara konar. Geceleri uyurken biz- ler. Karasineğin hortumu yoktur. Bizi , ısıramaz hepimiz için bir borçtur. 
leri ısırır. Durgun sulara, bataklıklara ve bütün ve kanımızı emememez. Çayır sinekleri evleri- Kara sinekler glbreliklerde, eski ve yığın 
tatlı su birikintilerine yumurtlıyarak döl yapar- mize girmezler, çayırlarda yaşarlar. çöplerde yumurtlayıp üreyecekleri için bu gibi 
lar. Ve az zamanda pek ziyade üzerler. Kanımı- Karasinek evde, çadırda, çayırda, mutfakta, yerleri yapmalı mikrop öldürücü ' maddelerle de
zı emerken vücudumuza da sıtma mikroplarını bahçede. aptesanede elhasil insanların yaşatlık- zenfekte etmeli ve üstlerini iyice kapamalıdır. 
aşılarlar. Sıtma kanı kurutan ve dalak yapan çok ları her yerde bulunur ve yaşarlar, girmediği"yer Kara sinekler, sa.v.Jı.ıı.ı•ızın ve yavrularımızın 

yoktur. 5 • 
tehlikeli bir hastalıktır. Habis sıtma nöbetleri es- p k A düşmanıdır. 
nasında ölenler bile vardır. Sıtmanın ilacı kinin- e pistir. ptesaneden kalkar. Yiyecekle- O l h ..J ld 

rimize konar. Süt, kahve ve . çaylarımıza düşer narı er yer•e ö ürünüz. 
dir. !>ıtma mücadelesi yapan yer1erde bu ilaç 4 e· 
parasız dağıtılır ve yedirilir. Sıtma belasından Şerbet, şurup, hoşaflarımızı içmeğe çabalar. Gob- - ıt 
kurtulmak için en esaslı çare. sivrisinekleri ya- re, süprüntü, çöp ter,ekelerinde. lağımlar ve leş- Üzerimizde bulunan çamaşırlarımız arasında 
mamak, her yerde öldürmek. yuo:utlama ytcrle- lerde gezerek gelip yüzümüze. elimize ve üstü- saklanan, başımızdaki saçlar arasında yaşıyaıı 
rini bozmak ve kurutmaktır. müze konar ve her türlü pislikleri ve mikropları ve insandan insana gezen bitleri tanımıyan yoktur. 

2 - Tatarcık: ayaklarındaki perçemlerle bize taşırlar, sürerler Bit, kanatsız ve tufeyli bir haşeredir. Sırf ka-

Sivrisineklerden küçük, aydınlıktan kaçan 
karanlıkta yatağımıza gelip bizim canımızı yakan 

tatarcıklar, Anadolu köylerinde ve yaylalarında 
yazın pek çoktur. Bunlar gündüzleri karanlık kö
şelere koşarak uyurlar. 

ve ve bulaştırırlar. nımızı emmekle 2eçinir, yaşar. Bir bitin ömı ü 
Ekmek, Peynir, Şeker, salata yemiş gibi çi~ (47) gündür. Yumurtalarına "Sirke,, diye ad ta

yenılen g1dalarım1za bütün yaz mevsiminde ko- kılmıştır. Dişi bit bunları elbise kıvrıntıları. dikiş 
konan ve buralardan istediği gibi çömlenen kara- yerleri arasına ve vücudumuzdaki kıllara saçlara 
sinek, en büyük sailık düşmanıdır. Bütün dün· birakarak döl yapar. Bir Bit her gün 3 - 5 tane 
yada {bir numaralı sağlık düşmanı) diye ad ta- yumurta yumurtlıyarak nevini üretmeğe çalışı ... 

topraklara yu- kılmıştır. Ve buna karşı her yerde dehşetli müca- Yurt gazetesinden Sonu var 

Ağaçl-afda Sa-rıl - ı k Hastalığı 
Tatarcık, biraz nemli, ırlak 

Sarılık her yerde görülen bir hastalıktır. Sarılığa yakalanan ağacın bütün yaprakları ne başka iyi toprak koymalı. 
Bu hastalıg" ın mahı'yetı' hakkında bilgisi olmıyan& veya ağacın bazı dallarının yaprakları sapsarı 4 • Toprağı iyi işlemeli. 
lar bunlar için bir çareye başvurmadıldarındao · sapsarı bir renk alır. Bilhassa ayva üzerine aşılı 5 _ Yukarıda yazılan usuller kafi gelmiyorsa 
dolayı birçok kıymetli ağaçlar kısa bir zamanda armutlarda bu hal çok görülür. ki, bu hal bilhassa hastalığı ilerlemiş ağaçlarda 
kurur ve mahvolurlar. Bundan sonra da bu Y k d d ğ 1 ğ h 1 d l u arı a yaz ı ımız sarı ı ı ası e en se- görülür_ 0 zaman Kara boya denileni acı ağaç-
ağaçlar sökülür, yakılır ve belki de yerine ikinci hepleri aşağıda gösterilen şekilde ortadan de- ların diplerine koymalı. Yani: Evvela ağacı0 
birisi dikilmez İşte biz bu yazımızda sarılık has f d k u··zeJim a1. 1 ··ıu d b" d b. buk e erse ' o g oaç ar o m en ve ıı e gövdesi etrafında ve dairen madar ır çu 
talı19ının ne oldul-runu ve ne gibi tedbirler alınır- bı·r sQru- z.ıırardan kurtulmuş olu uz k d 1 k k k çalar 

l5 6 .. r · arış erin i te açılan hendeğe üçü par 
sa bunun önüne geçilebilinecenini kısaca yaza- H t ı,., t d · · ·· ı ı l ı hen-

6 as a 15ın e avısı şoy e yapı ır: ha ine getirilen karaboya konur ve açı an 
Cakız. 1 - Toprak zayıf ise gübre vermeli dek toprakla örtülür. Bade suyla karıştırılnb1i:~ 

Ağ~çlarda sarılığın olması, T k f l b ( b ) l l B ğaca 
l _ Toprağın gıdaca zayıflığı. '2 • opra ta aza rutubet varsa ağaçları ş~r ~t gü ~.e suyu i e . su anır .. ir. • 

8 
k~dar 

bir müddet için sulam,malı veya bu rutubet ken- yuklüğüne gore, yarım kılodan hır kıloy 2 - Toprağa gübre verilmemesi, b b 
3 • Havanın devamlı serin ve nemli olması, diliğinden i:.e ağaçların etrafında veyahut bah- kara oya verile ilir . l ktadır. 

k d f l b Çenin kenarlarında hendekler açıp fazla ıuyu Karaboya piyasada ucuz fiatla sa.tı ına taırile 4 . T opra ta aimi surette az a rutu etin 1 d IOğil vası ., 
bulunması, ' lcunstmalı. cabettiği takdirde Ziraat mO Qr b T 

. . . de bu ilacın temin edilmesi mOmkOo ola ı ır. s . r oprakta kirecin fazlct bulunması, 3 - Toprata kıreç fazla ıse a~açlano dıple- N. . KOLAN 
6 • Doııa-rin ııhi& ~ibi scbeplord~p ilwi Solir, riai ·~·p ~oçi r:ıaQIRkUA •trttbo llmab vo )'ori· 1>'111 

, 



Düğ .. nlerdeki israfın 
, . 

akkında 
1 

atn me 1 
1 - Dügün sırasında ve düğünlerden önce ci

hazın sergi halinde serilerek gösterilmesi ve cibazın 
açıktan nakli yasaktır. 

2 - Cihaz arasında zinet eşyası olarak eski 
Ye yeni zinet altınları ve Altından yapılmıı Bilezik, 
saat ve kordonu, mücevherat kısmından küpe ve 
Yüzük bulundurulabilir, Bundan başka zinet eşyyıı 
yasaktır. 

3 -Hal, ve vakitlerinin müsaadesine göre takımile 
beraber karyola vermek isteyenler; işbu karyola ve 
takımını yerli malından intihap ve tedarike mecbur· 
durlar . 

4 - Evlenecek kız ve erkeklerin analarından 
babalarından, veli ve vasilerinden ve diğer yakınla· 
rından başlık namı altında veya bunu okşar bir adla 
para, eşya ve mnJ istenemez, alınıp verilemez ? . 

5 - Kanunun erkek tarafından kıza hediyesi· 
ne müsaade ettiği iki takım elbise ile kız tarafından 
bu miktarı aşmamak şartile verilecek elbise ve ça
maşırlar herhalde yerli malından yapılmış olacaktır. 

Yabancıların sırma ve ipek işlemeli ve boncuklarla 
bezenmiş fantazi bezlerinden ve kumaşlarından olma
yacaklardır. 

6 - Evlenmeleri çetinliklere uğratacak ağırlık
lar, hediyeler istenemez alınıp verilemez. 

7 - Düğünü yapacak olanlar, kasaba ve şe· 
birlerde Beltdiyelere ve köylerde ihtiyar heyetlerine 
en az bir hafta evvel yapacakları düğün masrafı ile 
cihaz miktarını tamamen ve bütün parçalarile gös· 
terir bir beyanname vermeğe mecburdurlar. 

8 - Bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 
düğün ziyafetlerinde alkollu ( sarhoş edici ) içkiler 
içilmesi zabıtadan almacak müsaadeye bağlıdır. Za
bıtadan müsaade alınmaksızın içki içilmesi yasaktır. 

9 - Düğün günlerinde bir günden fazla çalgı 
çaldırmak zıyafet vermek nişan çevre törenleri yap 

mak, köçek oynatmak, silah atmak, ahlak ve adaba 
uygunsuz hareketlerde bulunmak yasaktır. 

10 - Otomobil gidiş gelişine elverişli yerlerde 
gelin almak için en ""Çok üç otomobil kullanılabilir. 
Bundan fazla otomobil kullanmak ve gelini götüren-

lerin yollarına engel er koyarak para istemek v eher 
nevi müşkülat çıkarmak yasaktır . 

11 - . Evlenme düğünleri kadar masrafı mucip 
ve bir anane ve itiy t halinde yapılmakta olan sün
net çemiyetlerine ~rafa girerek düğün şekli ver
mek yasaktır. 

12 - Gerek sünnetlerde ve gerek evlenme dü · 
ğünlerinde bütün fuzuli masraflardan sarfınaz~r ol~ 
narak sünnet edilen çocuklar ve evlenen çıftlerın 
doğacak yavruları ve kurdukları yuvaların saadet ve 
selametleri için milli Bankalarımızda açtırılacak he 
ıaplara istenildiği kadar para yatırıla bilir. 

13 - Evlenmelerde, Sünnet cemiyetlerinde 
kanuna ve talimatnaı:J?.eye aykırı hareketlerde bulu 
nanlar; köylerde muhtarlar ve köy bekçileri, Kasaba 

ve Şehirlerde Belediyeler :zabıta memurları ile Polis 
ler taraflarından bir\;r zaht varakası ile tesbit olu 
narak en yakın Cuır.huriyct Müddei umumiliklerine 
bildirilir, 

14 - Dügünlerde meni israfat kanununun 2 
inci maddesinin umumi meclise ve umumi meclisin 
10-3-939 tarih ve 113 sayılı kararile Daimi encü · 
mene verdiği selahiyete istinaden işbu talimntname 
yat.ılmıştır. 1 - 8 

f Çini, on~Su te;i;aft, i 
1 Boy , marn işleri ve 1 

1 Adres: Yeşilyurt altında No. 39 L Musa KARS~I 3-24 J 

İlan 
Trabzoo asliye bı.ku't holcim

li~ioden : 

Trabz:onda Erzurum Olrliod 
M İ'stahdom Akçanbadıo hat8l t 
lı:ariyeııindeo Çelenk oğullarındın 

Hu~en ol!'lu Mehrnd Belı:ir karisi 
hadice tarııfından kcıc eı batalita 

kariy~sındec Çcl~nk oğ"ullarındıın 

mehmet bekir aleyhine ikame olu 
nan Boıanmı dava•ınden c:lola •ı 

müddaleyb mehmet belr:ir ııanııoa 

yollauan davetiyeye meLmP.t ba 
kirio on ıenedea beri bayat nıe 

111ıtı meçhul oldutu ve nerede 

bulHdai'u malum olmatiı~ı beya· 
aı1e iade edi1•İf ilcametrlbi t'Ç· 

bul buluaan melımet btklr bılckııı 

da davetiyeni• ilittu tebli2int1 
karzır verilmi~ ve muhaltemeıi 10 
Ni1an 940 çarşamba günü uat 

do',uza hiralulmış olm lı:la tııyin 

kılınan gün ve sutta Mehmet 

Bekirin bizzat mahkemeye gelmesi 
veya kanuni bir vPlcil gönder e•i 
akıl t L:dirde muh ı lcemenin gıya. 
beıı devam cı'uaıcı~ı tebl't ma· 
kamına kaim olma:t üzere rnetc 
ile de ilin olunur. 

Belediye 

Riyasetinden 
Buyan M2fchule.,qe ait 

kö1/ciitı ott ar s12nın Bele.di-
l gece istimlak ;şinin gÖ"Üşül· 

mesi için 2 T- 3-940 tari · 
hi"e müsadif perşembe günü 
Belediye mtclisi f evlcelô.de 
ofarak toplar.•ct1ğından cz•· 
/arın tt'şri/leri rica olar.ur. 
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ayla/arından çayırlık ve 
ara a ndan istifade etmek 

i s t iye n le r e .. 
Tnr.dı .. /ığm büyük eski gag/asına loprı. ile $•hilıiz. Tandırlılc kÖqii. içinde .ııint 

tnpa ile s lt;p o! uğurnuz çayırlılc.lar ve çavdar fJesaire slra·1tins müsait tarlalar dnh{ 
mnıcı:ttur . • 

isti yenler b11 çaq,,/ılc. fi~ tarlGları da . isticar eder ele iunl11rtl11n d,ı isti/11.da ed~· 
bilirler. iftiyenl~r sadfc! tandırlılt yaylalarını icarla tatcbilirler . 

Her iki şekil ve sııretle isticar etmek istiyenler . 
[Uzunsokak caddesinde idarei husu!;iye binası altında avukat 

Süleyman Hulusi Kalyoncuya müracaat etmelidirler.] 9-=13 

Pazorlıkl gayrimenkul satış artırması 

M 'holl11si So?rr iı Nev'i K. No. -- -~ 
Bor.lf·peibaı<i Manastu Tarla 

,, .. Hane ~O· 

., '' ~rsa 

,. . ' /lfSR 

Emak Camı aralığı Mağaza 7 
Ç~rşr S;p.,hi Mlljoza 1~ 
Dıbal:hane Cizmtciojla 5 Hissede ~ 3 - 1- -' 

hissesi -1 

Defterdarlıktan: 

M. No. 

55 ) 
52 ) 
53 ) 
54 ) 

1 

2 

Muhammen K. 
M 2 L ·ra 

l 738t 1200 

100 
150 
350 

Yakarıda cins v evsafı yazılı gayrimerılcull•Tfo satış tünlerinde mülkiydlerinı 
talip ~uhur etmecifğinden bir otı müddetle ve pasrırlılc surt!filt! satılacak/ardır. 

Talip olanların 8-4-940 tarihine kadar muooklccıt temint1tlarile birlikte Defter-
darlığa mürccaatlaTZ ilan olunur. 1-4 

Gayri menkul satış artırması 
Muhammen Kiq. 

Muha.lltsi Sokağı N'-t>' i M Na. K No M. 2 lira K --Sotha Kuloğlu Ha1tenin 4 His. 
1 Hissesi 

50 12 50 

Polit• Kilise karşısı Hane 686 ı2 90 «) 

Yenicumaiı:ir Jron cadd,si Tarlanın ltt1%irıe · -19 45 2372 620 00 
U ' nit lcısmı 

Esv.lk S2rnf ojlu Kaıgir mağaıa 3 ı 750 00 
Esvalc Sıra maja%alar Majar.anın 3 109 42 375 oo 

hisstde 1 hissesi 
» )) • 210 44 .311 00 

Kala/ko Hane 79 225 00 
Hatipli 

)) Tarla 3700 100 00 
Zf'/arıos Makalla Çalılık 17 2113 20 00 

DEFTERDARLIKTAN 
Yakarıda c,:ns oe tfJso/ı µazdı ıa.qrimenlculler 19 - 3- 940 tor;/ıinden 

itibrır«n 15 gürı içlnde bedelleri peş 'n Ö 1.enmelc şartile ue açı~ artırma suretile mülki
yetleri satdcc1ktır. To/;p o1anlarw 0/ 0 7,5 teminat akçalarile birlikte 3-4-)40 tari
hint! müsadif çarşamba tünü saat 11 de Defterdarlığa müracaatları ilan o/anar. 1-' 

lçtinıaa davet Sahlacak Zeytun Madeni sanatJar cemiyetinden : 
Cemiyetimizin yeni sene idare heqeti ir.tduıhı gopıla

coğındarı cemigtmimiıe mensup amum nza .ukadaşlorın 
24-3 940 pHar güdü saat 14 J,, emin Alemdar so/ca. 
;ında emniyet dökümhanesi üst /crıtır:dcıdaki cemiyet bi 
nasında haz.ır bulanmaları ric:1. oluıur. 

RUZNAME: 
1 - 939 senesine ait hesabat pltirçosunurı tetkik fle 

ta sdilc.I. 
2 - Yeni sene büdcesinin lesbit "e taıtlilc.i. 
3 - Jdare lat!yeti seçimi. 
4 - Nizamnam,,- mndd11 iltiv11si 2 2 --

Kızılay Başkanlığından : 
Kızılcıv dtposunda me,,,cut olan 1500 bin b'-şgü% lc.ilo 

Zf!l}ftın dan~.,; açık artırma ile satılacaktır . Taliplerin 
ömimiizdrlci Cumartesi ııinü saat 15 t~ Kızılay hinası1&a 
ftdme/eri ild1ı olunur. 

Yazıhane, koltuk, masa 

sandalye eksiltmesi 
Gümrük müdürlilğündeo 

Elektrik abonelerine Müdü ,fük odası için {!} y.,zıhane. /3} Koltulc, (1) 
Maşa, 12} Sandalga yaptırılacağından talip olanların 

4 kuruşa Elektrik şeraiti ve krokileri ıönttdc üzer• !'e qüsde 7.5 P'Y ole· 

k k T k A Ş k d çtsini hrımil olarak ihale günü olan 30-3- 9'0 camarteı 
T rabzo, Ele tri ür nonim ir etin en: saat 9 J.a m1idürlüie mrhacaatları uarı olunur. 3 , 

Saytn abonelerimizin bol ve ucuz Elektrik sarfetme· •-----------------------
sini düşünen şirketimiz. Işık ve ev işlerinde tam t rife 
üzerinden elPktrik sarfeden abonelerine yeni bir kolav 
/ık daha o mak üzere, senelik sarfiyatından fazla sarfı 
yat yapmak isteyen Abonelere, fazla s11rfEdecekleri ce· 
reyamn beher kilovat saatını 4 kuruşdan verecek ve 
s~nelik sarfivatm tesbitinde hiç bir veçhi/e taahhüt 
aramıyacakdır. 

Bu tarifeden istifade etmek isteyenlerin şirkete mü · 
racaatla seneıik sarfiyat miktarlartnt tesbit ve kaydet· 
tirmeleri lazımdır. 

Saym abonelerimizin bu yeni tarifeden istifade et 
meleri ricı ve tavsiye olunur. $-3 

Sığ~r eti eksiltmesi 
P. A. Levazım Müdürlüğünden: 

1 Trabzon garnizona.nan Magu sonana lcadat 
ihtiyacı olan 1.0 000 kilo sr;ır etine! teklif edilen 26 ica
ruş 75 saııtim pahalı görüldüğünden tenıiline talip olan· 
iarın 26-3-910 ıalı ıünü saat 13 de Trabıon Aı. Sa· 
tın Alma Ko. da bulanmaları . 

2 - ille. teminatı 307 lira 50 lca,aştar. 
3 - Evs./ı Kolordu11un lcırmıu kito6ınJalt.i ıibidir. 

1-2 


