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Adana felôketi 

Karşısında 

B üyük bir suyun laşmnsı, 

Adanayı birbirine katlı. 

Sc-yhan, yin valış<'t gösterdi. 
Tarlalar su altında kaldı, evler 
yıkıldı; karılar kccalarından, ço
cuklar annelerinden ayrı düştüler. 
Servetler altı metre taşan ırmağın 
önüne katılıp denize aktı, gitti. 
On bınleı c..: insan açıkta. Yüzler
ce olen var. Can telaşına düşen 
fakır koylu, birıc k serveti olan 
hayvanlarını nasıl kurtarsın; bin
lerce hayvan boğulup gittı. Evi 
yıkılan, hayvanları boğulan, yiye
ceği giycceğı belki de beş on 
parnsı suyun önüne katılarak akıp 
giden zavallılar, ayaldımnı sef ale
tin eşiklerine koydular artık. 

Bu felaket haberi, hepimizin 
yüreğini sızlattı. Turkiye, sanki 
bir kalp oldu ve butun sızılar bu 
knlbin içinde diığiımlendi kaldı. 
Atatürk'ümüz felaketzedelere, ilk 
günlerde, yardım elıni uzattı. Ka
mutay, millet namına teessüre iş
tirak etti. Resmi l~ekkuller müm
kün olanı yaptılar, yardım ede
bilecek kudrette olan yuksek kalp
li hamiyetli vatandaşlarımız elle-
' l . rindeh geleni esirgemiyor ar: esır-

gem yecelclerine de şüphemiz yok
tur. Ve esirgenmemelıdır de. 

Bu büyük felaket, nasıl içi 
mizde nekadar buyük bir damarı 
kopardı, bizi yakdıysa Türkiye
nin her hangi bir tarafındakı her 
hangi bir felaketin her Türk için 
bir felaket olduğunu duyduğumu
zu da gösterdi. Felaket, insanlar 
içindir. Beklenilmedik kazaların 
bizi büyük felaketlere, büyük 
ıztıraplara sokması ihtimali pek 
fazladır. Böyle bir f el ak et 
karşısında _ Allah göstermesin -
bir milletin bizimle birlikte olaca
ğını düşündüğümuz zaman -sanki 
felakete uğramış olan • bizmişiz de 
bu ~cı ıırasındı:. görduğümüz yar
dımlıı yüzümüz biraz ,gülmüş gi· 
bi- genişlik duyuyoruz, kalbimiz 

ferahlıyor. 

V atıındaş 1 Adana felaketine 
belki kesenden bir şey 

çıkarıp vermiş değılsin; belki ken
dini verecek durumda görmediğin 
için veremiyorsun. Bunun için ü
zülme 1 Çünkü sen, bunu önce 
düşünmüşdün; felaketlerin insan
lar için olduğunu biliyordun. Se
nin ve kardeşlerinin felaketli za
manlarında yardımına, hatta im
dadına koşacak bir müessesen 
var. Sen, bilerek bilmiyerek, bu 
miıessesenin iiznsısın. Bu temiz mü
essese senindir. Senin bu mües
sesen senin namına, elinden gele-

, - d 
ni yapıyor : Beş bin lira gon er-
miş, Adanadaki bin lirasının sar
f ına mezuniyet vermiş, üçyüz ça
dır hın don, bin gömlek, beşyüz 
ço~uk donu, beşyuz gömlek, bin 
yatak kılıfı, bin yatak çarşafı ve 
bin battaniye göndermiş. Bunların 
parasını kim verdi ? Bu .. binlerce 
lira, senin on parandan doğdu. 
Evet; senin on paralarından. Çün
ku sen, her fırsatta ( KIZILAY ) 
a elinden gelen yardımı yapıyor· 

dun. lşte o ufak yardımlar, dağ
dan yuvarlanan bir çığ gibi, top
lana toplana büyumiıştü ve böyle 
bir felaket günu duşunulerek bir 
tarafa konmuştu. 

Bir felaket plançosunu önüme 
koyduğum zaman zarar ve ziyan 
rakamları, yüz çizgilerimi •§ağı 

doiru çekmişti. Satırların altında 

Başbakam ız 
mühim bir 

ün Ankarada çok 
n tuk söyledi 

İskenderun - An akya meselesi ... 
Ankara 1.1 - Başbaknn l'imt>t ı ) ı ın ·•lesinin iç y z·i ıu iz h ' 

lnörıU dnn nrltırma ve ~ eı li rn- c clerek ıı il et erce niyetin · ilK 
lı hafta ını aç<1rken söylediği olarak bu nuııtnka için alınması 
nııtu~ta. geçen sene. znrfıadl\ ik- ıc ıp eden tedbirlerin enıni~ ~t 
llsadı zmü ve mnlı salı.ılard.ı tedbirleri olmıı:sı lc1zı n olduğunu 
başarılmış olan i:-;.lerden batı· ısuylembtır. 
ettikten. so~1fa bu yıl i\•inde ~ a- JJ.ı. v~kiıinıiz demişlirki: Sı 
pıtncak ışl~re temas ~der~k bu ııırlM okııdnı· gerginlikdir ki 
meyanda bıttıassa su ı~lerı üze-
. d d t l\l 1 k t · · an ... ızın vuku bulacık hadiseler rın e urrnus ur. em e ·e ıçın . 

d bı t rt • 1 . t 1 . arzu edılmes en akısler ve çok e r ra an ur a ırıp unsu- . 
h 1. · 1 d"ğ t ft sıkı ıtılı vazıyetler husule getlre-ru a ını a an ve ı er nı· ı ıın 

istifucıe edilememesi yllzUnden bilir. 1 undan sonra buzi Suriye 
hiç bir i~e yaramaz bir halde rica i in vu ı beyanatlarına tel

misa i millid kendi varlığı 

i\'in esns ııldığı ümdeleri lnhok
ımk ettirmek iç·in Tilrk ınilleti
niıı umumi ha.·ptan galip çık

mış devletlerle dört senı~ mU
radelede bulunmuş olduğunu 

'e uihayet zaferle letevvuç e
den bu savaştan sonra Lozan 
nıüznknrelerindc de yine bu 
milletlerin istiklılllerinl teyit 
için yapıııı müc:ıdele bilhn sa 
tebaruz ettirmiş ve demiştirki : 
Bizimle hudud olan bir TUrk 

bulunnn nehir ve mn ıklnrrn mih ediler<."k 'fnrklere kar, ı tat- me leketinin devleti tanıfından 
memleket ziraatı bakımındun bik edilmek btenen arap dOş- ve iktl adı tUrJü vasıtalarla mil
i lifade edilir birer unsur hali· manlı_ııııı red etmek \ e 'l'Ork 
ııe getiı ilme:)inin birinci dere- milletinin btiklalinin kurtarıl
cede göz önünde buluııchırul- ması içi giriştiği hareket nok
makta olduğunu işaret eden Is- tası ve e!iaS bir direktif olarak 
met lnönn bu gün blltOn Tnrk tuttuğu misaki milli Osmanlı 
milletinin üzerinde hasi'a iyetle imparatorluğunu hatırlatmıştır. 

le tinden uzaklaş!ırılucağıııı za ıı 
etmek ynnlış bir hesaptır Bü
tnn turkiyeyl huzurdan mah
rum etmek ve onu çıldırtmak 
için işkence iç·Iııe atmak de· 
meklir buna a~ln muvafakat o-

durduğu lskenderuıı ve Anlak- Hıısbukıın bu mnnas('bPtlP dPmf VflCP'1°iz. 

İngiltere Kralı tahttan ferağat 
etti ve memleketten aynldı ... 

Gazeteler hazin ve müeessir neşriyatta bulunuyor. 
Ankara 12 - Avam ve Lordlar kamarası /ngiltere Kralı sekizinci Edvardın tahttan 

ferağatı beyannamesini dün tasvip etmiştir. Edvard bugün lngiltereden ayrılmışiır. 
Kardeşi olan Dük dö York altıncı Corc unvanı ile bugün saat onbeşde hükumdar 
ilan edilecektir. Bu sabahki İngiliz gazeteleri eski Krala hazin-t!e müessir "Vedalarda 
bulunmaktadırlar. 

Milletler cemiyetinde İspanya .. 
İspanya hariciye nazırı dinlendikten sonra Fransa, İngiltere 

Polonya murahhasları söz aldılar .. 
Ankara 12 - Milletler cemiyeti konseyi dün toplanmış ve İspanya meselesini görtiş

meğe başlamıştır. ita/ya ve Ekuatorun koltukları hoştu ilk iince ispanya dış işleri ha 
kanı söz almış ve ispanyadaki bugünkü vaziyeti ve ispanya hükumetinin şikayetlerini 
izah etmiş ızıe sulhun ve milletler cemiyetinin menafi! için müsbet ve yapıcı neticelere 
varılmasını istemiştir. Konseyin öğleden sonraki toplantısında lngi/iz Fransız Polonya 
murahhasları söz almışlardır. Konsey bugün tekrar toplanacaktır. 

Parti ·kongreleri • • 
~mmmmm11=4~~ 

! Yurddaş J ~ 
fi Pehllvıınlar Zeytinyağım 
Q niçinscverler? 
tt En iyi kuvvet şurubudur da 
~ondan! 

lJiusal Ekonomi ve 
arttırma kurumu 

Tasarruf haftası 
Münasebetile 

1 
Bir milletin esareti, yalnız 

maddi ve m n vi lıürriyetini kay
bctmesindt'; < c ebi hayra ının, 
ecnebi h kim"vetinın altına girme
sinde dP 0 iHr. M'lletler, mul telıf 
yollaıla esir ediliıler. Afrika \'t' 
Asyada oy!e milletler vardır ki 
gorı. .. nilşte müst k I ve hüre.Ü !er. 
Fak:ıt, maskeyi kal lırıp <la görür 
bır gözle bakılrc tk olu sa bu 
mılldlerin hıç de lıurriyet sabi i 
olmadıld ı :ınlı:ı~ılır. Bunlıırın bir 
çoğunun elleri ve kolları iktisadi 
esaret bıığl rile boğlıclır. 

İçinde bulunduğumuz ikti~adi 
çırpınma, ikfo,adi ilerleme asrında 
boyl~ bi m iletin u ben d ) a
şıyo. un )l deme:; n:n ıfade ttı i 
ve cd c '.sİ men nın hiç bir lıy
me i olaınıJuCJ~ı tabidir. L i.~ de 
bir zaman boy le) dik. Atala ın ı ın 

l 1tiu, uluvvuc •n ı ı eseri ob ak \ e ı 
!en bır t kım ımtiyazlar, bızı ıKtİ 
ı;ndi 7İr c· rl .. rJe zinc. l miş, kıpır· 

ddynmıyı cık bir lı le ko mu~tu. 
Gurnri kl •rimi:r, oşağı yukarı, bi

zim elıcnizde sayılamır c k bir 
clurumdn} dı Yaı>ılın muahede e:
de bu e aret tekrar tekrar p r
ç·nı~niyor; iktb:ldi esaret m ıın 
uzerine bır mü ıur do:rn vurulu
yordu. Yaptı ımız t c ı elin 1.dına 
t;c · et dencme1.d. S nayi, cılı:ı:, 
ohıınc mahk im bi v. ılıklı. K .. n 
di topraklnrıoıızclan yclı"en, ken .. i 
mahsulumüz olıın maddeleri bizden 
alanlar telleyip pullayıp bize, ik
tisadi esir! •rine 1>atıyorlardı. Biz 
ancak ve ancak bunları almak 
mcchuriyetınde kalıyorduk. Y np
tığımız, yapmak istediğimiz t"cn 
retin önüne set çekiliyor, kurmak 
istedığimiz bir snn'at şubesini da
ha kurarken yıkmak mec'luriyc
tinde kalıyorduk. Kah mertli~i
mızden, kalı zaif zamanlamq.ır:dan 
istifade ederek bize imuıldtıkları 
bu mualıcdelcrin yüku altında 

olduğumuzu bilmemek isteyenler 
« Türk yapamaz • « Türk adam 
olmaz » diyorlardı. Türk bu 
vaziyette ne yapabılirdi ? Esir 
bir adam, iktisadi zincirlerle ha
latlarla bağlı bir millet ne yapa
bilirdi ki, biz ynpnbilelim 1 Kendi 
ınizi onlara ve halta kendimize 
tanıtamıyorduk. Bağırmak isteyen 
sesimiz, - ılyada bağırmak iste
yenler gibi - düğümlenip boğa-
zımızda kalıyordu. 

Ankara 12 - İki senede bir yapılmakta olan parti 
kongreleri bu gil da başlamış ve yurdun her tarafında 

büyük bir hararetle devam etmektedir halkın dilekleri 
vilayetlerin ihtigaciarı ve iki sene zarfında parti ve hü
kumetce yapılmış olan icraat etrafında müzakereler cer
yan etmekte ve kararlar alınmakta olan bu kongreler 
bu ay zarfında her tarafta bitmiş olacaktır. 

( Kızılay ) ın yardım rakamlarını 
görünce yuzümü bir tebessüm 
sardı. ( Kızılay ) a en çok yar
dım yapılması adet haline gelen 
günleri, bayram günlerim hntırla-

Valimiz 

Bız iktisadi esaretin ncısını 

çok yakından sensleı c~, hatta a
sırlarca tntmış bir milletiz. Bu 
ncıyı çok içinden duymuş bir 

1 
nesil bugün hala yaşıyor. Bu nesil, 

Yurddaş 1 iktisat ve tasarruf haftasında, geç· 
Para biriktirmek için ya. miş dertlerimizle, yaşadığımız 

lnız çok kazanmak değil, günlerin saadetini mukayese ede-

1 
hesaplı harcamak hlz\mdır. 1 f bilmek imkiı_nlarını, refaha .k~vuş. 

dım. Neş'e içinde, ailemizin sıcak 
kucağında, tatlı iltifatların, bay
ram için hazırlanmış güzel yiye
cek ve giyeceklerin arasında gü
lerek yapacağımız en ufak bir 

yardımın, ağlayanların gözyaşını 

nasıl dındirecegini düşündum. liu 

ve bunun iibi felaketlere karşı 

en ufak bir yardımımızın önemini 
bu satırlara sığdırarak ifade ede-

miyeceğim. On paramız bir fela
ket merhemidir. ( Kızılay ) fe
laket günleri için merhametli bir 

baba, müşfik bir anne, lıımaye e
den bir kardeştir. On paralarınız 
( Kızılay ) ın felaket 1:1andıgında 

toplanır ve buradan karanlık fela
ket ~ecelerinin üstüne yardım 

a-üneşleri do~ar. 

Hayrettin ziya Taluy 

Tedavi için 
İstanbula gitti 

Ulusal Ekonomi ve muş genç hır nesle daha ıyı an-
artlırma kurumu latab"lm,.k fıısntını buluyor. 

Birkaç günden heri tek
rar rahatsızlanan Valimiz 
bay Rıfat Danışman tedavi 

için izinli olarak Cumartesi 

günkü posta ile İstanbula 
h~reket etmiştir. 

Hayrettin Ziya Taluy 
~ Yu~~~~~i~den fazla sarfetnıe! ~ - Arkası 2 

de -

Ulusal Ekonomi ve Adanaya 
arrırma kurumu 

~ Yurdctaş ı ~ yardımlar 
n 17 milyon T!lrklln senede 1 

İyi yolculuklar ve şif al ar 
dileriz. 

İtalya ile 
ticaretimiz 

~ 17 milyon 'l'Ork lirası birikti-
rebihne i için h e r Türkün 
bankaya senede bir lira ya. 
tırması kılfidlr. 

Yurddaş 1 

Ulusal Ekonomi ve 
arttırma kurumu 

Her ailenin gelirini v e 

1 
giderini bildiren muntaza~ Ankara 12 - ita/ya ile 
bir hesap defteri olmalıdır. 

ticaret an/aşmasında bu ayın Ulusal Ekonomi ve 

sonuna kadar uzatıldığı arttırma kurumu 
~~~~Jlii::.ta 

Tur kof isten hi !diri lmektediz. 

Ankara 12 - Ankara da 
ki kadın esirgeme kurumu 

tarafından Adan12 /eliiket-

zedelerine dağıtılmak üzere 

486 geyim eşyası Adana 
valiliğine göndermiştir. 

Sarsıntı 
Ankara 12- Karsın Di

gor nahiyesi ve köylerinde 
1 O • 11 gecesi iki ger sar
sıntısı olmrıştur. 

Az. öz 

Olüye hürmet 
« Cumhm iyet » in değerli 

muharrirlerinden Abidin Dave
rin « hem nalına hem nıı'lıarı » 

sutununda « öltıye hnrmet ., 
ba.Jıgı allı ıdrı hir yazı ını gör
dQk; muharrir, ölnlere, cenaze
lere kor:;ı gö terilmesi lilzırnge
lC'n hUrmetia bir medeniyPt 
rnzifesi olduğunu anlatırken 

gösterilen hGrmetslz iklerden 
r cı acı şikayette buıunuyor. 

Değerli me lektaş hitap \'e 
ituplarıncla, hi" şüphe yok ki, 

çok hııklı 'ır. Cenaze geçer
ken, zengin. fakir. tanıdık, ta· 
nımndık, kim olursa, durarak. 
şapka çıknrarttk geçen ölnyO 
st'ifluılamak bir in anlık borcn
<.fur. 1 u medeni terbiyeyi, bu 
medeniyc-t \'azif~ ini, bu insun
lık borcunu, istedi~i ve bekle
di~i derecede gört'medigi için 
mlHPes~ir 11laıı ALidin Daver. 
Tr(;bzo .. d ı ültiıeı in gümllldOğQ 

mezarlıkların yUz kwırtıcı pe
ri .nnlı"'ını görse kimUlir daha 
nekudJr acınır! 

Trrbz >n meznrlıkl:ın, esersiz 
J'mhzoı:ı belı->diye inio. CilQlero 
lıllrmelsizliğlnin acı lıir ifade~i 
ol ırak «>liııcte tultu~ıı y!lz kızc1r
tıcı eseridir de onun içfo ! 

B·S 

Almanların imal 
ettiği müthiş 

gazlar 
Bunlar bir medeniyeti 
kül edecek derecede 

kuvvetli imiş 
:Morning Posta göre Britanya 

kimyagerleri cemiyetinin Lond 
rada akdettikleri birkaç gnn ev
velki toplantılarında "Kimyager
ler mecmuası,, sahibi ve baş
muharriri Mr. Hhodes Almanya 
nın imal etmekte olduğu yeni 
öldUrncn gazlar hakkında izahat 
vermiştir. 

Mr. Rhodes bu yeni gazleria 
Klor · Arsenik tipinden olduğu
nu ve bir metro mikabı bir 
mahal dahilinde SOO gramın bin 
de biri nisbelinde tekasnr ettiği 
takdirde ani ölOme sebebiyet 
verdiğini i1alı etmiştir. 

Göz yaşarlıcı, ciğerleri tahriş 
edici, kusturucu ve arsenikli 
duman nev'inden gazlerin Al
maoyada gitgide müthiş bir su
rette tekemmül ettiğini söyJi
yen Mr. Rhodes hava saldırım
lannda tayyareleri dllşürmek 

için yUksek tevettllrlü şuaların 
tayyare filolarına kadar temdidi 
ha\lode bomba ve gaz atmak 
üzere gelen ha\'a filolarını akim 
bırakmanın imkan dahilinde ol
duğunu iddia etmiştir. 

Buna rağmen, daha doğrusu 
şuaların henüz uzak mesafelere 
kadar sevki kabil olmadığına 
göre şimdilik bdva salchmnla
rm.ıı karşı şehir halkım muha-
fazıı için faydalı kimyevi ted
birler mevcud değil demektir. 

1931 dP. lngiltere ve 1sviçre
de yapılan tecrnbelerde yUksek 
tevettürin şualarıı:ı yüz metre 
d hilinde mnessir olduğu tes
bit edilmişse de hennz bundan 
daha uzak mesafelerde akım 

kaldığı da muhakkaktır. Mr. 
Rhodes Avrup"d ı bugün ahlAki 
ve ırki bakırudJn taş asrındaki 
l ısnalara mQşabih zihniyetle 
hnr ,<et edecek kadar dOşkOn 
tık mantalite büküm sllrdngune 
gore mejeni memleketleri l 
ki nyevi bakımdan f ilt1hlanma-
ları kat'i bir ihliyac haline gel
diğini. ileri sUrmQş ve hll~fln· 
kn sıll\hların bir medeniyeti 
kül edecek derecede kuvveli 
olduğunu iddia etmi tir. 

) 
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Sağhk 

KANSER 
Tasarruf haftası 
Münasebeti le 

Yeşil masa üstünde beyaz kitap r,mt4~m~ıı GOZE ÇARPAN 

buhranlar geçirdiği şu gün- Ü 

I'lasıl hastalıktır, ne 
suretle teşhis edilir? 

- Baştnrafı 1 de -

iktisadi esaretimiz Lozan Mu 
ahedenamesine kadar sürdü. Bü
yük Türle inkılabı, kırdığı esaret 
zincirlerinin arasında iktisadi esa
ret zincirlerini de kırdı; mazinin 
karanlık yollarına kaldırdı attı. 
Kükriyen Türk: " Bize mi yapa· 
maz diyorsunuz; görürsünüz şim

di ,, diye haykırdı. Bu haykırış 

makine seslerine karıştı; makine 
gümbürtüleri, kayış fısıltıları, fab. 
rikıı düdükleri, şimendüfer ıslık

ları, vapur bağırışlarına aksetti. 
Lekesiz mavi Türkiye semasına 

kömür dumanlarından bulutlar 

işlcnmeğe başlandı. Bunlar, H yn
pama7.Sınız .. diyenlere dil çıkar

tıyorlar şimdi. Buııl:ırı söyleyen· 
ler Türk giicilc! yapılan demir 
yollaı ından bir ııu gibi kayıp gi· 
derlerken dağ yamaçlarınd:ı fab. 
rika mahallelerini görerek kin ve 

Bir ajans haberinden dış 
iş 1Pri bakanı doktor Arasın 
c, nevreye yollandığını öğ 
rendik. Bu yolçuluk beyaz 
bir kitaba istinad eden san· 
cak da7msznm ilk duraşma
sma oturmak içindir. 

n Yurddaş ! . 1 
/erde uluslar kurumu konse- tt Yerli malı kullanmak Ulu-
yinin mi'izakerelerinde ba- U sal ahlakımız olmalıdır. 
rışa hizmet ülküsünden bir tt Ulu~aı Ekonomi ve ~ 
an fariğ olamıyacağı ve bu M arttırma kurumu ij 

Aşkın zaferi .. 
Havva anamız, daha doğ

rusu insanın hıılk edildiği gUn· 
denberi hin hir şekilde tnrif \e 
tasvir edilen, en Ustun gOzel· 
liklere model olan, taçlar giyen, 
tahtlar yıkan, saltanatlar devi
ren hadın bu gün de dünyt\nın 
en muhteşem bir saltanatına 
tercih edildi. 

Tedavisi için mevcut 
vasıtalar nelerdir? 

6 Biz biı sulun/arda bu yol-
çuluğu önceden tahayyül et
miş ve bunun kutlu bir güne 
mukaddeme teşkil edeceğini 
de sö'y/emiştik. ozaman la
lıayyül ettiğimiz o günun, 
şimdi tahakkuk edeceğine 
inanarak sevinebiliriz. 

iilkü çerçivesi içinde vere- n ~ 
l b b U Yurdclaş J U ceği kararlar a arış oz- tt . Ulu ıl istihsnhn artırması n 

kayda deger bir noktadır. Ü . ~ . Ulusal Ekonomi ve 

ğoncularına mevsimli bir ll yerli malı kullanmakla ger- U 
ders vermiş bulunacağı fi çekle tir 1 

Uluslar kurumu; beyaz ~ urttıı mn kurumu 
Koca bir devletin blltıln O· kitapları elinden dişürme- nur ve blltUıı kudretlui temsil 

Yen ve bu hareketini yalnız ~ \ u el h~ ! ~ 
l "Y ı 1 ıı eden adam kendine hayat nr-haklcına ve kudretine daya- ·11 c · l'r 1 'e t-ın 11 nıH! 

k d' . b. fl !w iyt' ıırltlı'm ı kıııul.ı.ırn'-t n kadaşı diye ayırdığı kadınla bir· 
nara tema 

1 eltıren ır a- il Jıı-. ~ !eşmesine mani olunduğunu gö· 
zasına, hiç bir şekil ve su- ~ Ulucıı:I Ekonomi ve ~ t 

1 
ı k 

• rihıce a~· ve tu ı lıııı derha ter · 
retle tevil 'lıe iğ/akına imkan~ a. ltı ın.ı ku umu j etti.. 

olrmyan davasında muza Kırk yaşında ve !lçllncO defll 
lıerel ·etmek suretile en doğ- Ylu·ıfıh~' evlenecek olan bk kadın kim 

rıı bir hareketle bulunmuş ~ H1.:r 'I nrk. Yt.'r i mıh kul bilir nasıl bir hareketle kırk 
,,, ,.,._ k d ll la:ımJh. ;:ıva~ıı d ı ğoııDI n 

b .. k ıı· pı >pr ,Jnı ,ı ·ı o mı ı...ııı-. 

giren kanser, bir taraftan 
vücudun birçok kısımlarına 
yayzlmağa başlar. Diğer 
taraftan ihtiva ettiği zehir
lerle vücudu zehirler. Bô'yle 
lir hastanın akibeti malum
dur: Kendisinin günden gü
ne erdiği, kuvvetinden kay· 
b~ttiği, iştahsız'1k baş gös
terdiği. renginin sarardıjı 
gl'rülür,· ve nihayet b i r 
giin ağrılar içinde kıvrana 
rak /eci hir surette ölür. 
Onun için her şahıs, ağrı 
rısız da olsa, kendisinde 
husule gelen bir şişi, ted•
viye taannüt eden yaraları, 
kadınlar az da olsa, adet 
haricinde tenasül yolundan 
gelen kanı, zafiyetle müte
rufik mütemadi hazım bo 
zaklularım ihmal etmemeli,· 
bunlar zuhur edince bir he 
kime, bir mütehassısa mü
racaat ey/emelidir. 

gayizlerinin ve hatta menfaatle. 
rinin esiri olarak söyledikleri 
sözlere pişman oluyorlar. . 

En muannit ve menfi fi
kirli insanları bile iskô.l 
edecek mahiyette kuvvetli 
miistenidati olan da- anuzın 
Uluslar kurumu konseyinde 
lehimizde neticeleneceğine e 
min bulunuyoruz. 

A1athuat; milletlerin umu
mi temayüllerini yayan en 
kU1.wetli vasıtalarmdan biri 
ve belki en mühimidir bu 
bakımdan sancak davasında 
Turk efkô.ri umumiyesinin 
samimi heyecan ve al<lka 
sınrn gözden kaÇLrı/masına 

imkan yoktur. 

olur. l\.Onsey ı ur · avasını ~ b' 1• 1 • -ı ~ Uç yaşındaki hükümdara taç ve 
bağf,,qacağı karrırla Ü!!'' • U uıı:ıl t:konomi \'e tahtını unutturdu! 

bir inıiih n r'( 7 resi deha ,~ :ı. ttı mn kurumu nı E 11vclki ~Unkü Yeniyolda İn· 
geçirmiş olacaktır. il ~ gilterP !rnı 1 1 sekizinci Ertvardın 

Son olarak sö'ylemeliyizki n Yurdda~ 1 • • • ~ tnhtı:.ıdau f ı;:nıgat ettiğini oku-
k k b. 1 k k . ~ n ·ll·n ille il', fındık oıren u duk sebeb mu lanı. Bir kadın .. 

Röntgen ve Radyuma 
gelince: bunlar neşrettikleri 
ziyalar sayesinde, kanser 
lıiicrelerini tahrip ederler. 
Bununla beraber, Röntgen 
ve Radyuma mukavemet 
eden kanser hücreleri de 
vardır. Sonra Radyom ko· 

nulamıyan ve binaenaleyh 
bu vasıta ile t e da v i s i 
mümkün olmıyan kanserler 
vardır: meselci mide kanseri. 

Ameliyatta olduğu gibi, 
Röntgen ve Radyum tedavi
sinde de işe ne kadar erken 
başlanırsa, muvafflkiyet te 
o nisbette çok ve kat 'i olur. 

Son olarak birkaç sözle, 
kansere karşı yapılan sosyal 
scmaştan da b a h s e t m ek 
isterim. 

• arkası var -

Yarının harbı inanınız, ey 
krah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah fer ah yiyip içip , yatıp 
k:.alknn Trabzonlu! inanınız ki 

y.ırının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
o!acaktır. 'fayyareye veriniz 
ve verirken eır.in olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

Lozan kurulmuştu. Biz, hürri· 
yetimizi tam hürriyet olarak gör
mek istiyorduk. iktisadi hürriyet 
olmadıkça müstakil ve hür olamı
yııcağımızı biliyorduk. "Yapamaz 
sıı ız., diyorlar ve alar ediyorlar

dı: " Veriniz, sonra yine kendi
leri bize verecekler " .. Biz o za
man için için gülmüştük. Şimdi 

eserlerimizle, Öğünerek gülüyoruz. 
Aldık ve başardık. Bu.,rün üstü

müz.de kardeşlerimizin dokuduğu, 

diktiği elbise, ayaklarımızda kar· 
deşlerimizin yaptığı köseleden 
imal edilmiş ayakkabı var. Göm. 
lcğimize varıncaya kadar her ~ey 

bizim. İşle yaptık, yapıyoruz, ya· 
pacağız diyen canlı misaller. Bi
ze " yapamazlar .. diyen baykuş· 
lara: " Çünkü, sizi, doğan bir 
nur kamaştırmıştı .. demekten 
başka ne söyliyebiliriz. 

Aramıza karışan, muhte'lif ve
silelerle memleketimize gelen CC· 

nebiler, muktasitler bu ilerileyişe 

hayretle bakıyorlar; akıl ve man
tıkları almıyor. Dünyanın haliha. 

zırda en büyük muktasidi addedi
len doktor Şaht bile bu hayran· 
lığını tutamamış ve bizi sitayişle 

anmakta bulunmuştur. 

lktisaden, her gün biraz daha 
kalkınıyoruz. Bu kalkınmadır ~i 

bizi asıl gayemize göt:irecektir. 

Hayrettin Ziya Taluy 

MAÇ 
Ankara 12 - Şehrimize 

iki maç yapmak iizere gel 
miş olan Çekoslovakyanın 
profesyonel Ceki Karlın ta 
kzmı bugün gençler birliği 
ile yaptığı maçı sıfıra iiç 
kazanmıştlf. Yarin Ankara 
şampıgonu Ankara gücü ile 
karşılaşaıaktır. 

"Yeniyol .. un Tefrikası: 5 
-~---------

KÜÇÜK SİLAHŞOR 
lngilizceden çeviren : Hayrettin Ziya 

- Ert('kin o kadar kabalık - Bı'r bez s s parça ına arın-

cll i ki. Ne olacak fena çocuk. mıştı; kocPman görünüyordu. 

Bayan Aycan sordu : Bezi kaldırıp devşiren annesi: 
- Ertekin, ne yaptın ? 

Ert<_•kin, başını astı. 

- Çabuk söyle 1 

- Silahşorun bir kırıntısı bi-
le olamnz, dedim. Hem de ... 

- Daha fena söyfediğini 

- Aygün, dedi, beze sarın· 
malcla, süslenmekle silahşor ola
cağınızı zannetmek .. Bu ne ap· 
tallık. 

- Onlara benzemek için. 

- Hayır Aygün, bunun ma-

Dünya matbuatı Turk da
vası lehinde neşriyatına de
ızıam etmektedir. Bu matbu
at temsil ettikleri milletlerin 
Ttirk davasına ve Türk mil 

!etinin barış severliğine kar
şı gösterdikleri sempatiden 
başka bir şey değildir. 

Yeşil masa başında ayni 
milletlerin mümessili erile 
karşılaşacağımıza göre mü
zakereler mütekabil itimad 
ve sempati içinde cer yan ede 
rek ulusal ülküye uygun bir 
lıal şekline varacağında 
şüphe ve tereddüde mahal 
kalmamış demektir. 

Sancak davasınm görü

şülmesi uluslar kurumunun 
Şubat toplantısında yapıla
cağı düşünülürken İspanya 
işlerini görüşmek üzere 11 
birinci Kanunda fevkalade 
olarak yapdığı toplantıda 

Türk davasının da gö'rüşül
mesine yer ve imkiin veril-

miş olması; sinirlerde husu-

le gele~ gerginliğin izalesi 
ne matuf bir hareket olmak 
la beraber ayni zamanda 
Sancaktaki anörmal vaziye-

tin daha fazla devamınm 
dostumuz Fransaca da mah
zurlu gô'rüldiiğüne bir delil 
teşkil etmektedir. 

Cihan su/hunun önemli 

gibi geçip gideceğini zannetmiş. 

Fakat diğer hayvanlar işi derhal 
anlamışlar. Vnktile bir kurt var-

mış, o da vücudunu koyun pos· 

tile örtmüş ~e bir koyun sürü Ü· 

ne karışmış. Karışmış ama koyun
lar da onun bir kurt olduğunu 

derhal sezmişler. 
F.rtekin hntırlnttı : 

- Ya tavus ... 

Aygün çabucak atıldı : 

- Biliyorum şu eski hikayeyi 1 

Ve devam etti: 

onsey ap açz ır na ı ·atı ~ ., · h ~ 
(.'\ 1 I" !! nı ''l 1 

l ) , şte aşkın, kadrnın yeni bir ifade etmeğe çağrı mıştır. Ulus:ıl l:.kononıi ve 

~ zar eri. Bu öyle bir lıakıkaltırki arttırma kurumu 

Tiirk milleti bu hakıkatı ~~'&::t;:l'&::t;:l'&::t;:l'&::t;:l~-====~==---====H.=M=. _ 

Kızılay Mecmuası hiç bir siyası enlirika, şu 
veya bu tesirin kurbanı e· 
demiye cektir. " Ben benim 
sende sen, ne Rab ne ibut., 
diyerek Tanrıya bile boyun 

eğmekten bunalan büd ık 
şairin kardeşleri hiç bir za-

man cabirilere köle olamaz. 

O kendini kurtarmak için 

Atatürk gibi en büyük bir 

kudret, kuvvet ve nur kay

nağından ışık almaktadır. 

O nurlu varlığm rehberli
ğiledirki ulusal bir bayra
mın araf aıındayız .. 

Polonya rejisinin 

Alacağı tütün 

P. 

Memleketimizden 300 bin 

kilo tiıtcin almak uzrc şeh 

rimize gelmiş olan Polunya 
rejisi heyeti buradaki tet
kiklerini bitirmiştir. Heyet 

tüccar ve şirketlerimizin 
teklif !erini tetkik ve of erto 

edilen tütünleri depolarda 
muayene etmiştir. 

Şimdi en müsoid teklif 

ve en iyi evsafta olan par

tilerin seçilmesı işi kalmış
tır. Heyet bu hafla içinde 
bu işi de bitirecek ve sah 
gul.l.ünekadar kazanan frr
malarz illin edecektır. 

diyorum. 
Ertekin, itaatkar silahşorların 

nasıl olmaları Jfızımgeldiğfoi ha 

tırladı ve özür dılercesine atıldı: 

- Unuttum anneciğim. 

Annesi, Ertekinin neler düşün. 

düğünü tahmin etti : 

- Düşünmedin mi ki, dedi, 

sahici bir silahşor, bir genç kızın 

hislerini incittiğini nnladığı znman 

kederlenir. Hattn o kız hata et

miş bile olsa ... 

- Çok üzüldüm. Rüzgar ... 

Tereddütten sonra kardeşine 
dönerek il.ive etti : 

Okuyunuz çok şeyler öğreneceksiniz 
Zamanimizin en bügük ğini gösteriyor. Bu yerinde 

tehlikelerinden biri halınde istege ve bir senelik neşri. 
beliren zehirli gaz la r ı n yattan aldığımız eyi netice
ehemmiyetini ve bunlardan /ere dayanarak ayni yazı
korunma çarelerini ulusu- fara önümüzdeki senede de
muza anlatmak ve öğret- vam edeceğiz gazdan ko· 
mek için l 936 senesi başın- runma hakkında sorulacak 
da mecmuamıza ( Gazdan suallere cevap verileceği gibi 
korunma kısmi ) ekleyerek bu sahada yapılan en son 
neşriyata başladık. yeniliklerden de bahs edile-
. Genel kurmay ğazdan ko cek müşküller her kesin an· 
runma mütahassısı Bay Dr. layacağı hir dille halledile
Nuri Rifat Koror'un idare rek korunma çareleri anla
eltiği bu kısım şayani dık- tılacaktır. 
kat yazıları dolayisile hal Mecmamız iki ayda bir 
kımh tarafından layık ol çıkmaktadır senelik abonesi 
duğu alaka ile karşılandıi. yalnız bir liradır ve peşin 
alınan mektuplar ? halkı olarak alınır bu para ( An
mızın bu tehlikeyi anladı- karada kızı/ay genel mer· 
ğını ve gazdan korunmak kezi) namina gönderilme· 
için lcizım gelen bilgileri lidir mecmualar doğruca 
tehalükle öğrenmek istedi- abonelerin adresineyollanzr. 

= 

Bayram münasebetile Şehir kulübü lokantası 
Boludan getirdiği yüksek sanatkar aşçısının en 
nefis yemek ve mezelerilet donanmış olan 
büfesine bayram günü geliniz.. herkese açıktır. 
Memnun kalacağ~n_ı_zd_a_n_e_m_ı_n_ız_. ______ _ 

Trabzon akşam kız sanat okulu 
KIZ SANAT OKULU DİREKTÖRLGÜNDEN: 

Faideli. ciddi bilgiler öğretecek olan ve büyük bir sa• 
hırsızlıkla açılması beklenilen kız sanat okulu ! 8 birinci 
Kanun 9J6 Cuma günü açılacaktır. Okulun eşyaları gel
miş, iki yiize yakın talebesine dershanelerini hazırlamış 
olduğundan kayıdlı bulunan talebenin ayni günde sabah
leyin saat 9 da okulda hazır bulunmaları .. 

3 

Küçük Silahşor 
döğüşüyor. 

Silılh,orlnı ıı ~Olırt'l verdiren 
kendi ı, ıyıııcUeridir. 

ı;;illrr 

Bir saat sonra Ertekin, elleri 
cebinde ve ciddi yüzündeki çizgi. 
ler derinleşmiş bahçede kendi ken
dine dolaşıyordu. Oyundan yorulan 
Aygün, ağ:ıcın altında oturan an
nesinin yanına gitmişti. Orada da 

de onun gibi olmak isterim. Fa· 
kat taliim yok ki. Cesaretimi göıı· 
terir hiçbir şey yapamam. Çünkü 
kimse, cesaretli bir iş yapılmasını 
istemeı:. ,, 

Ertekin içini çekti. 
Annesinin hikayeyi anlattığı 

günden sonra bir çok teşebbüş
lerde bulundu. Hepsinde de taaı 
bir muvaffakiyet elde edemedi. 

Bir gün en küçük kardeşi, ya· 
rı yarıya sıcalc su ile dolu ban· . 
yoya baş aşağı düştü. Ertekin, 

biliyorsun ya. Dedin ki ben 
[hıçkırdı) şişmnm [hıçkırdı] çöm-
1 l::çiye benziyormuşum. 

nasını bilmiyorsunuz. Hatta oyun 

ve gösteriş için bile olsa bunu 

giymemelisiniz. Bir hikaye var; 

hatırladın mı? Eşeğ'İn biri gitmiş, 
ölmüş bir arslanın deı isini, başını, 
pençelerini almış; giyinmiş, tama

men örtünmüş. Ondan sonra or
mana dalmıı. Gaya bir arslan 

- Anneciğim ; bunları giy. 

mekle silühşor olamıyncağımı bili

yordum ama, beni silahşor gibi 

gösterecek sanmıştım. 

- Daha iyisi, çalışıp silfıh

şor gibi olmaktır. Şimdi yine 

- Rfü~gar çıkarsa uçurmamızı 

en önce sen uçuracaksın. 

Tanrıverdiyi düşlinüyordu. Şaşı
rıyordu; Tnnrıverdı böyle, bugün
kü gibi bir günde mi tek başına 
canavarı öldürmeğe gitmişti ? Za
feri mutlaka kazanacağını bilerek 
şen, şatır mı gitti. Yoksa itaatsız 

iş yaptığını düşünerek biraz azap 
mı çekiyordu. Küçük çocuk. kendi 
lc.endine söyleniyordu : " Anne· 

ayağında ayakkabıları olduğu hal· 
de bebeğin arkasından banyoya 
atıldı ve çocuğu, muzafferiyetle, 
dışarıya çıkardı. Dadı, el çabuk· 
luğundan dolayı onu takdir etti 
ve pişen ayalclcabılarından dolayı 
azarlamayı unııttu. Ertekin, ban· 
yodaki suyun derinliğini dikkatl:ce 
ölçtü. Eğer imdada yetişmeseydi 
bu kadar suyun bebeği boğup 
öldürebileceğini düşünmeğe ça· 
hştı. 

Annesi: 

- Yok Ertekin, dedi, sen bir 
bir silahşora benzemiyorsun. 

Ertekin dehşetli kızardı. Diş
lerinin arasından mırıldandı : 

• 
çayıra gidiyorum. Beni niçin bırn· 

kıp buraya geldiğinizi görmek 

için gelmiştim. ikinizin de bahçe· 

de kıılmanızı ıöylemiştim za
0

nne-

Aygün sevinerek: 

- Sahi mi ? dedi, nekadar 

da kil.arsın Ertekin. Unutmıynca
ğım bunu. 

Ertekin Aygünün bunu sahi
den unutmıyacağını hissetmişti. 

min söylediğ'İne bakılırsa Tann
verdi taıxı manasile çeıurdu. Ben " ırlcı11 vır • 
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ANKARA 
Tür.kiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Van Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
E.lçiliğ"i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 91 ) 
Gazi biliyor ki, bu karnr bo

tun o zanıuna kad ırki adetler 
ve gorenekler ve bOtnn islllmi 
devlet hukuku ile arnhntan ta
arruz eden bir kurar olacaktır. 
Ve bu mukadderat tayin edici 
tarihi kararın öyle uzun boylu 
ve heyecanlı milzakerelere ta
hammUlU yoktur. ô~ le ki, 'l'Ur· 
kiye 'yi, arkada bırakacağı eski 
d Dnya ile atilııcuğı yeni dünya 
dan ayırmakta olan Rubikon 
bir günde aı;;ılmalıdır, yoksa, 
herhangi bir teenni ve tereddüd 
cUretli sıçrayışı yarıyolda kötU
rllm edebilir. 

Gazı, 28 ilkteşrinde, yıllnr
danberi kafasının içinde gez
dirdiği, tarttığı ve Olğun bir 
hale getirdiği plilni, lsmet Paşa 
ya ve daha bir iki yakın dos
tuna açar: Yarın 'fOrkiye cumu-
riyetini kuracağız. . 

29 llkteşrin gllnU, Mıllet 
Meclisi, şaşkıu bir halde ve 
hararetli şiddetli m Ozakereler
den sonra, cunıuı iyetin tesisi 
kanununu kabul eder ve Gazi' 
yi cumur Reisi seçer. Eser, ta
mamdır. Emrivaki, geriye dog 
ru bir tek adım atılmasına 

manidir. 
29 Nisan 1920 karnımın bı

raktığı vuzuhsuz vaziyet, artık 
ortadan kalkmıştır. ihtilal, Uç 
buçuk yıldımberi gebeeolduğu 
cumuriyeli, doğurmuştur, 

Kış seyrisefaini 
So·C19et limanlarında yaz 

seyrise/ aini devresi nihayete 
ermektedir. 1936 yılırzın bu 
ilk on ayı zar/mda ihracat 
yıllık pıliinının yüzde 85'i 
tatbik olmuştur. Şurasmıda 
ayrıca kaydetmek icap eder .,. 
ki. bu ihracatın yandan ~:~ 
faz lası, bizzat Sovyet gemi· t~ 
/eri tarafından taşınmıştır. [+] 

Bugün, Sovyetler birli- [ti 
ğinde, kış seyrisef aini dev- :,+J 
resine girilmektedir. 10 Ka- ::~ 
numıevııelden sonra, Lenin =+
grad limanının atıl b r va ""+ 
ziye girmesi üzerine, bülun ·• 
ihracat mallan, Murmansk -+=-

~+ goluyla 7.ıe Karadeniz li- ~ • .,_ 
manları yoluyla sevkedile- ~.1 

k :.: .= ce tir, ~.:'i! 
E.:.! 

Murmansk limanının fa- =•~ 
aliye~, geçen yıla nisbetle ~+] 
yüzde · 36 fazla/aşmıştır. j~+! 

M k 1. t .... _ 
urmans ımarıı vası a- ı:+~ 

sıyle yabancı memleketlere /[+] 
sevkedilecek mallam ekse fti 

risini, metal madenler, o dun [•~ 
ve keten teşkil eylemektedir. ,.~ 
Murmansk limanı aynı za- ~·~ 
manda ithalat işleriyle de r:~ 
mühim miktarda meşgul ;.ı 
olacaktır. f+] 

Kış seyrisef ain devresi f+] 
başlayınca, kömür ve ben- ı•~ 
zin Muriupol ve odun da ~~4 
Nikolaev ve Feodosya li r!] 
manları vasıtasıgle yapıla f+~ 
caktır. r.ı 

;.e 
1936 - 1937 kışı esnasın- L•~ 

zladı 

şıp 

Alacağınız R AD Y O 

Ca Aa Olacaktır. 
T ediyatta b ··yük teshilat 

Kunduracılar caddesi I ro. 17 -- 19 

HARUNLAR MÜESSESESİ Fakat hallolmamış bir nokta 
daha vardır. Cumuriyet knunun 
da, halifeliğe dair bir tek söz 
yoktur. Halifelik., 1 lkiııciteşıin 
kararının lıUkwiyle, heııllz a-

da Sovyct mallarının ya ır~4 
hancı memleketlere ihracı. f :~ 
sırf Soı.yet ticaret fi/usu K"+1 
gemileri tarafından temin [+1 G ı· . 
edilecektir. ~·l e nız 

İklim ve coğrafi vaziyet [+J 
dolayısıle seyrise/ain üze- ı~•] 
rinde Sovgeller Birliğinde 

•• •• •• gorunuz telefon ediniz derhal emirlerinize 

yaktadır. 

Zaten cumuriyet kararını 
Oazi'ye yıldırım çabukluğiyle 
verdirten amil de, ha lif elığio 
henllz mevcud olmaması ve bu 
nu ihata eden dini mllesseseler 
ve mevzuattır. Esaslı herhangi 
bir analiz, er geç şu httkme 
varacaktır ki (Gazi bu hükme 
çoktan varmış bulunuyordu ) 

tesirini ğöstermemesi im 
kansız olan kış mevsiminin 
atalete doğru giJ°türen ma
hiyetinin azaltılması ve gi
derilmesi için lazım gelen 
bütün tedbirler alınmış bu
lunmaktadır. 

cumuriyet ile halifelik uzun ı-----------
mUddet yanyana yaşıyamıya. ı· ıa-n 
caktır. ÇllnkU milletin hakimi. 
yeli perensilıi, bu hakimiyetin 
~~evresi içinde amme hOkukuna 
dair kararlar verebilecek müs
takil bir makamın ınevcud Ol
masına manidir. 

Eğer Gazı bu lojlk teselsllle 
kapııarak culll urıyt:tı ırnrarken 

halifeliği yık&ayctı, svtcuların 

nazamı<la, derıııal l.111' dm dUş
maoı tesırı yapacak ve cuıuu

riyet kararı, ltıyik olduğu ot?, 
riteye dayanarak geçmiyecek.llr 
lşte bunun için, cumuri.yec ı~e 
halifeliğin biribiriyle lelıf edıl
mez iki şey olduğuna dair bir 
müzakere, o sırada, tecvlz edi-

lemezdi. 

Trabzon tapu mlldürlüğllnden: 
1\efsi karlık köyünde vı.ıki 

( Şarkıın abanoz oğlu !\1ehmet
ten lpşir oğlu llüseyfoe geçen 
tarla gar ben Tosun oğlu Yu!?'ııf · 
tan lp~ir oğlu Pulata geı;en tar 
la şimalen ve cenuben Tosun 
oğlu Osman tarlııslle mahdut) 
tarla baki oğlu lfo~ınıin valide
si cevahir ve oğlu Salih ve kı
zı Fikriye ve İsmail oğlu Ka
milin kızı Asimenin iken hari
cen ipşir oğullarıadan Alinin 
oğlu Hüseyine sattıklarından 
bu suretle HUseyinin tapusuz 
olarak malı olup tapuya bağ
lanmasına dair gelen evrak O-

- Arkası var _ zerine 27 K. Evvel 93G pazaı· 
-----------ı gUnt\ mahnlUnde tahkikat yapı-

Halk Manileri 

Dağda çiçek direrim 
Yamacına irerim 
Kız seni alamazsam 
Topraklara girerim ı 

* * * 
DalgalaQır denizler 
Solar gamlı benizler 
Acap sevgilisinden 
Sevdasını kim gizler! 

• • • 
Kelebek güle uçar 
OUller sellerde açar 
Bir glln görmezsem seni 
Gözlerim ateş saçar ı 

• • * 
Dinle beni nmueam 
Çok derindir dUşUncem 
Babam olsa da bakmam 
Elimden gitti koncam ! 

Baha Salim Öjütçen 

laeıığından bu serle bir ayni 
hak iddiasında bulunanlar varsa 
mahallinde bulunacak memura 
veya tapu mOdllrlnğUne müra
caat eylemeleri ilıhı olunur. 

Zayi 
Gümüşane arta okul

undan aldığım no 16 ve 
29-6-931 tarihli tastik
namemi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eski
sinin kiymeti olmadığı 
ilan olunur. 
Gümüşanenin Rüfene 

köyünden Hüseyin oğlu 
Niyazi 

,;mı.:..~ ......... .. .. 
-~·· h 1 dil d IJi:,iıJ 1 

Münhal katiplik, tahsildarhk 
zabıta memurluğu 

Belediye riyasetinden : 
Belediye dairesinde bir muhasebe katipliği 

ile bir tahsildarlık ve bir zabita memurluğu mün-
haldir. Aşağıda yazılı evsafı haiz olanların bele
diyeye. müracaatları ilan olunur. 

1 - iyi ahlak sahibi olmak ve yüz kızartıcı 
suç veya ağır hapis veya o derecede cezayi 
müstelzim bir fiil ile mahkum olmuş bulunmamak. 

2 - Laakal orta mekteplerden mezun olmak. 
3 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
4 - Bulaşıcı hastalıklara mübtela olmamak 

veya bedeni ve akli arızalarla malul bulunmamak. 
5 - Yaşı 20 den a ş a ğ ı ve 35 ten yukarı 

olmamak 3-4 

Pazarlıkla ekmeklik fabrika unu 

eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan: 

1 - ( 450,000) dört yüz elli bin kilo ekmek
lik fabrika unu pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 67,500 ) altmış yedi 
bin beş yüz liradır. 

3 - İlk teminat ( 4625 ) dör bin altıyüz yirmi 
beş liradır. 

4 - Pazarlıkla ihalesi 28-12-936 pazartesi gü
nü saat 11 de Erzincanda askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır . 

5 - İstekliler ihale günü tecim ve endüstri o
dasında kayitli bulunduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdir. · 

6 - Bu unun ihalesinde takarrur edecek be· 
delin üçte biri nisbetinde ve tenıinat mukabilin
de müteahhide avans verilmesi şart konulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedi-

Mağaza icar artırması 
Vilôyet daimi encümeninden : 
Hususi Muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokaktaki 29 No.lu mağazasının bir yıllık kirası 
50 lira üzerinden arttırmaya konuldu. 23-12-936 
tarihinde Vilayet makamında toplanacak olan 
encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat temi
nati 350 kuruştur. İsteklilerin Vilayet daimi 
encünıene müraatları. 8-12-16-19 

Mağaza icar artırması 
Vilôyet daimi encümeninden: 
Hususi muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokaktaki 31 No. lu mağazanın bedeli sabıkı 
olan 45 Lira üzerinden arttırmağa konludu. 
16 - 12 - 936 tarihine çatan Çarşamba günü sa
at 14 de Vilayet makamında toplanacak olan 
encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat te
minati 4 lit-adır. İsteklilerin Vilayet daimi en-
cümene müracaatları. 1 - 5 - 11 - 15 

icar arttırma temdidi 

Vilôyet daimi encümeninden: 
Hususi muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokakdaki 41 : 43 no. hı iki gözden ibaret o
lan mağazanın arttırma müddeti 1 O gün uzatıl

mıştır. Sabik bedeli 90 liradır. 19-12-936 tari
hinde vilayet makamında toplanacap olan daimi 
encüınende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat temi
natı 7 liradır. lstekiilerin vilayet daimi encüme
nine muracaatları ilan olunur 

;,a ,. rr- r • _ _,__ -~------------

ni ( 338 ) kuruş mukabilinde komisyon muzdan 
ala bilirler. 14-18-21-24 
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A. 
Trabzon ve Havalisi • M. N U Ri" AYD· iN 
Satış Deposu • 

Radyo Meraklılarına 

Radyosunu gö ü 

Radyo alanlar piş 

m 

olur. 

Unıumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca T bzon 

e 

/YEN/YOL] 

(FİLKO) 

F, br·ı a'arınm 
] 9~7 1 0ddine 
4 t l k 

Sayfa 4 

' . 
l · h... ı · yle, ğeçen sene olduğu [• 

g l i, bu sene de ~!) 
i•l 

1 en başında K•l 
) iiı ilmektedir. (3 

Bü ün dalgala ··zerinde\i . 'TİVİ~E, ~ES t3 
tabiil"ği ve emizHği , A iPSiZ ve E~ l~D! . ~!j 

t•l 
l•l 

dir. f3 1 1 

ıs mı 

[•J 
Herhangi bir arıza için artık Radyonuzu fabrikaya veya. Istanbula t~ 
göndermeğe lüzum yok , Çok hassas muayene aletlerı , ve on [•.J 
senelik bir tecrübe sahibi olan n1üessesemiz P H 1 L C O ları her l•l 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . f!j 

Uz l fi.deli Satış 
Abdullah Sezgin 

Sıra mağazalar No. 118 
TRABZON 

•l 
[•J 
t•l 
[•l 
[+] 
[•l 
t•J 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin· z .. 

o fffil ~ <g C) 

Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON • K 1 N lb ti Ma Kundurarılnr cnddesl Oml Ve emO' Q Cn Or ğazası 
~~~~~~~~jJ -------

Kira artırma ilanı 
Bedeli M. 

Vakfı Mevkii Numarası Cinsi 
Tarla 

Lira 
70 

350 
Mezarlık camıı Pulatana dürbünar Ma. 

" " " ,, 
273 .. 122 
122-3-4 

" 
Evkaf idaresinden · 
Akçaabat kazasının Dürbünar mahallesinde kain olup Evkaf idaresine 

ait iki kıta tarlanın 1.11-936 tarihinden 31-10-937 farihine kadar olan 
kirası artırmaya çıkarılnuştır. İhalesi 18-12-936 Cuma günü Evkaf idare
resinde yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk kuruş muvakkat temi .. 
nat akçalarile ve bir muteber kefil ile beraber Evkaf idaresine gelmeleri 
ilan olunur. 10 -12-15 • 

ıan 
:::iUrıuone bll~ Uk vizar:ı köyiin 
den islaııı Oğlu hasım kızı asiye 
tarafından mtiddeiuleyb bllyUk 
vmmı köyünden islm oğulla

rında hasnn veresesinden yakup 
ve fırdcvs ve azize ve polut ve
reselerinden sadık ve hnvva 
ve molla mehmet Oğlu malımut 
ve noktıı ve kihıııle ve Jıflseyin 
vereselerl ferhat ve nokta \'e 

fatma ve zehrn ve molla meh
nıel vereselerinden abdullah 
ve lınvu \'e nokta ve rnlımıe 

aleyhlerine ikame eylediği tak 

simi ar~zi davasının icra kılı
nan muhakemesinde bunlardan 
Hbdullah ve nhmet oğlu malı· 
mudun ikilmetkı\hları mechul 
olup da\ eti ye varakalarının 
kendilerine ilanen tebliğ edil
diği halde sbati vucut etme
dik.lerJnden bıttalep hakların-

daki duruşmanın ğıyaben ve 
gıyab kararınında ilanen teb
liğine ve duruşmuaında 11 - 1 
937 pazartesi gnnune talıkına 
mahkemece karar verilmiş ol

duğımdan yevmi mezkllrde biz. 
zat veya bir vekil göndermek 
suretiyle isbati vucut etmedik· 
lerı tukdirde haklarındaki du
ruşma gıyaben yapılııcağı glbl , 
mahkemeyede kabul edileme
yeceği llan olunur. 
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