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iskenderun, Antakya vE havalisinin idare 
ş~kli muahedelerde ayan ve beyandır. 

:llS ........ ~ _...-=z:ı 

Fransa ile 
aramızda .. 
Davamız. Ankorad.a kabul. 
Lozanda teyit ve lastik 
edilmiş olan muahedeye 
dayanmaktadır . .... . 

·ı skenderun, Antakya ve ha-
valisi Tilrklerinin muhturiyati 

bugUn ortnya atılmış ve mey· 
dana çıkmış bir mesele değil
dır. 'i'Urk olan ve hiç şüphesiz 
'l'Urk olar1tk da kalacak olan ls
kenderun, Antakya ve havalisi
nin idare sistemi, ı..ozan mua
hedesinden evvel Ankaraya ge. 
len .Franklen buyonla uzun sil· 
ren müzakerelerden ısonra im
zalamış olduğumuz ınuahedede 

apaçık gösıterilmiş, adına sancak 
denilen bu parçamızın ı r k ı 
muhtarlığı iki tarafca da kabul 
edilmiş, ve nihayet Lozandaki 
ınUzakereler esna uıda da h i 
.Fransız murahhasları tarafından 
bu keyfiyet olduğu gibi kabul 
ve teyit edilmiştir. 

Biz, Fransayı, muahedelere 
hürmetkar bir memleket olarak 
tanırız. Daha dün denecek. ka
dar yakın bir geçmişe ait bir 
muahedeyi bugUn tanımamaz

lıktan gelmek, .ı<ransaya a s l a 
yakıştırılmaz 1 

Biz davamızda haklıyız, ve 
vkadar ki, 1• ransız bUkOmeti 
görUnllşte bunu anlamaınazıık

tan gelmiş olsa bile, içten, bu
nun olur ve söker bir iş ola· 
mıyacagını kabul ve teslilll et
mekte olduğuna kani bulunmak 
istiyoruz! 

liiz, İskenderun, Antakya ve 
havalisinin ana vatana ilhakını 
istemedik ve istemiyoruz. ilizim 
istediğimiz Ankarada imzalanan, 
Lozanda teyit ve tasdik edUen 
bir muahedeye riayet ve hür
met edilwe&iuden ıbarettir. Mil
letler cemiyetinden davamızı 
belıemhal kazaumış olarak Çl· 

kacağımıza eminiz. Ve zaten 
yeniden kazanılacak bir da va 
peşinde de değiliz ı 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Milletler 
cemiyeti 
Fevkalade olarak 

toplanıyor .. 
Ankara 29 - Milletler 

cemiyeti ispanya hükumeti
nin verdiği notayı tetkik 
etmek üzere 3 vega 4 bi
rinci Kanunda fevkaliide 
toplanacaktır. Gemiget ma
hof ili vaziyetin çok nazik 
olduğunu sögligorlar. 

ltalya, Japon 
uzlaşması 
Amerikada iyi 
karşılanmadı 1 

Ankara 29 - Mançori ve 
Habeşistan hakkındaki ltal
Yan Japon uzlaıması Va~ing
tonda müsait karşılanma 
mıştır. lgi malumat alan 
mahaf il, bu anlaşmanın teh
likeli oldu;unu kubul edi-
119rlor, 

Kamutayda müzakereler Bir köyde 
30 Tifo! 

-
Görüşler 
---~- .. 

Muahedelere, vekôletlere ait konuşmalar Duyuşlar 

oldu, kanunlar kabul edildi ... 
Ankara 30 - Btiyük millet meclisinin bu günkü toplantısında hudut ilıtilaflarının hastalardan ÜÇÜ 

Yine Belediye, 
Yine Belediye ..... tetkik ve tesviyesine ait Türkiye ve sovyet Rusya arasındaki mukavelenin meriyet öl m ÜŞ 

- Jd t. . I 28 10 9'.?6 "'r "hl" Tı" k. Yı l 'k k I • • ( Şıırlmy K. M. Ewene a ınf ! .. ) muu, e mın uzatı ması, J ı arı ı ur ıye ugos avya ı amet mu ave ena 
k Aşıdan sonra 18 kişi Urfa ( Akşam ) Belediye et mesinin taslı ine ait kanun layıhalarmın birinci müzakereleri yapılmış, duyunu umu- ve sebze hal'ı yaptı·mış, pelt 

miye, jandarma umum kumandanlığı. hariciye 'vekaleti bütcelerinde 78 bin liralık daha tutulmuş .. İlaç ve mükemmel bir otel, park, sinema 

münakalenin yapılmasına, hava yolları, devlet işletme idaresi ile sıhhat ve maliye doktor istiyorlar.. inşa etmiş, Türkiyemizin en güze! 
vekaletleri bütcelerine 7,750,000 liralık munzam ve fevkalade tahsisat konulmasına mesire yerlerinden olan ayni zeli· 

Dün. Alcçaabata dört sa dair kanun layıhaları kabul edilmiştir. hayı Cum11uriyet parkı adıyle 
at mesa/ede bulunan Horu yeni baştan islah eyl miş. asfalt 

Donanmamız Yunanistanda.. 'llİ köyünden h:ıviqeti bizce bir bulvar yapmq. CJd-ieler aç-
mazbut bir yurddaş malba lırmış ve daha bunun gi'>i bazı 

Yunan Başbakanının Amiralımızın şerefine verdig .... i ampa geldi. Mülıim bir ha şeyler ••. 
Sayın Reisim 1 Akşam gazete. • f • ki •• ı d• her verdi. yirmi dört g in sini muntau:man okuduguna &'Öre zıya ette Samımİ nUtU ar SOy en 1 dm beri köylerinde Tifo şu yukarıya nakletti&im muhabir 

Yunan gazeteleri hakkımızda hararetli neşriyat yapıyorlar . . lıuslalığı r1arm1ş. Ve anla ya:mını serı de okumu~'iundur. 
A k 29 D tışa göre hastalık salnırı Evet hi 7.annetmiyorum ki bu n ara - onanmamızın Yunarıistanı ziyareti orada büyük alaka ve memnu- Fo 

· lıcıl:ni almış. Yirmi dürt satı ·la ı ala'<a ile okumaını;ı ola· niyet uyandırmıştır. Yunan başbakanının Amiralımız şerefine verdiği ziyafetle Türk - k k h mn ? .. Çünkü ınutndınızı ve haleti 
v d tl · l l h f d ki l · g in evvel on i i i~i o<;-' unan os ugunun sağ am ığı ve e emmiyeti etra ın a samimi nutu ar söy enmiştır. ruhiyen;zi iyi bildiğim i;in söyle· 
gazeteler Türk Yunan dostl~u hakkında uzun makaleler neşr etmektedirler. ta/anmış, kaza hükurnet dök- yorum: Herhangi bir gazetede 

D toruna baş •uıırmuşlar. dok- mf"mleket i11le ine tnl'llu:e eden Onanmamtz hakkında tur gitmiş. rörmüş, Tıfudur yaz•lı~ı nüktt>, m:1ıı\ garabet, 

I• · ı · A • 1 b" t 1 f demiş. bir Sıhhat memuru o ij·nal, fantezi, yani kafa yorma· 
ngı ı.z mıra ının ır e gra 1 göndermiş. ayakta olanlar yan, zihin meşıul etmeyen, sinire 

dokunmayan, asabı okşayan, ruba 
Ankara 2!:1 - lngilterenin Akdeniz filosu kumandanı Maltadan. ouyük Beritanyanın I aşılanmış. fakat aşıdan son- neş'e ve zevk sunan yazılan ter· 

Ankara elçisine çektiği telğrafta şöyle demektedir: Bütün Tcirlr zabit ve neferleri bu- ra on sekiz kişi daha tifo~ c'h- etmekle emin olunuz ki ti.ha 
rada haklı surette kendilerini sevdirmişlerdir. iki memleket zabitan ve mürettebatı ya yakalanmış, hastalann iyi yapmış oluyorsunuz 1 .. H~le 
arasında hakiki bir dostluk havası teessüs etmiştir. Türkler kadar bizde büyük bir mem- sayısı otuzu bulmuş, arala- şu " hasmın sitemini anlamamak, 
nuniget duyduk. rıhdan üçü de ölmüş. iş bu hasma sitemdir .. prensibini takip 

Belediye 
Meclisinde 

})Un Belediye Mec:isi saat 
14 de reis vekili Mehmet kitap
cıııııı başkanlığında toplanmış, 

Saat 18 de uı;ılan ikinci celsede 
mevcut un döl'l aza ile. nıUza
kerelere de\.·aın etmiyen altı 

kişinin iıslif a etmiş addedilme
sine karar verilmiştir. Bundan 
sonra Temel NOcumi gökselin 
tenöit takriri okunıııuş, iki iti· 
mat, iki ınUstenkif reyine kar~ı 
on reyle Heise ademi iliınat 

beyan edilmi~lir. Maaınafi ade. 
mi itimadın, adedi mürettebin 
nisfından bir fıtzlasıle olabile
ceği kanunda musnrrnh olduğu
na ve on rey de adedi nıürelte· 
bin nısfından dahi noksan bu
lund uğuııa göre reisin mevkii 
sarsılmış oluıanıaktadırl 

Bahkcıllk 
kongresi 

bugün açılıyor .. 
Ankara 30 - Yarın ik-

etmenize bayılıyo. un doğrusu. •• 

M 1, 1 şekli alınca tekrar doktora "Yeniyol,, istedikleri kadar sizi 
acar - ta ya koşmuşlar, doktor ve ilaç ve sizin icraatınızı • and içenler. 

Ankara 29 - Macar na- istemişler. Fakat, doktor: birlık olup tenkit ededursun ... u. 
b k b murunuzda bile değil, değil mi ibi - hükumeti ve nazirleri 

dün Romadan ayrılmış-
!ardır. 

" ne yapayım en artı U· sayın Reisim 1.. ,Siz bildiğinizde& 
ranın malı değilim, başka şaşamayınız 1 Urfa belediyeai, 

yt!re tayin edildim ,. ceva Konya .belediyesi şunu yapmıf, 
hını vermiş ! bunu yapmış.. yapar ya .. Hem 

tisat vekaletinde memleke- Tashih: iyi ama hu kög halkı niçin yapmasın ? .. Vazifesidir, el· 

timizin bütün sahillerinden Dünkü nushamızdıı çıkan bö'yle mühim bir hastalıkla bet yapacak. Size gelince: Siz 
« Bahçevanın Teşekkürü » hika- işinizi biliyorsunuz ve yapabildi. 

gelen murahhaslardan ve yesinde bazı yanlışlıklar olmuştur. bakımsız, ilaçsız haşhaşa mı ğiniz kadarını yapıyorsunuz. iıte .• 
mütehassis/erden mürekkep Birinci sütunun 40 ıncı satııın- kalacak ? Hastalık gittikce Hoş Trabzon halkının bütün iıte
Balıkcılık kongrası toplana·- daki ( bekleseniz ), ( beklemese- arttığına, kögü kablamak diklerini size zorla yaptıracak 
cak ve kongrada balıkcılığı niz ) ; 42 incı satırdaki ( alabile- istidadını gösterdiğine göre hal ve takatı yok ya.. Avukat

alaka<f.ar eden işler tetkik c.!k. ), ( olacak ) ; 89 ulncu )satı~- köy halkı ne yapacak ve lard3n, dolctor!ardan, tüccarlardan, 
daki ( gö:ecvğinden do ayı , (go- mühendislerden, ıııaliyecilerdea, 

olunacak sumahsusları ka receğinden dolayı memnundu. t:.n nasıl bu amansız hastalık idarrcilerden, müt~ekkil bir m~e-
nun projesi hakkında nok- güzel çiçeği koparabileceğini dü- tan kurtulacak ? lisiııiz var .. O meclis ki sizin ze. 
tai nazarlar dinlenecektir. şünerek ı!eriye dogru ) ve )kıncı Kiiylü yurddaş. bunları kanızın, sizin idarenizin karşııanda 

C l l B sütunun ikinci satırındaki ( hazır- perende atamıvor, sizin cediıll'İniz e a ayarın kongrayı ) 5 satır- sordu, sıhhat dairesinden J • ladı ), ( hatırladı 2 inci dedik, yaptığınız yaptık dlyip 
açış nutku Radyo ile neşr daki ( seslar ), ( sesler ) ola- acil tedbirler alınmasını ri- yine size eyvallah demek mrcbı· 
olunacaktır. caktır tashih ederiz. ca etti ve giili. . riyetinde kalıyor •. Sayın Reiaim 1 

~pı"q:tı1"''fl'!!ll·1•"1r.P1"ıı11P'"1Jt••1ıııı1••11111••ıiJ1-;"'lll'"'•ıt•'"''U•"'''IP,..'ijll''~'P'"'ıı~·"•q1P•qrJı•"ı1111 "••1111"•4111 :!llfl••1q~ıı ~ Biz de vakayı aynen nakl inan ki sana hayran olarak, meni 
~1ıı'!ııiıı~~.:Uıb~11:.:ıuı:"ıı11ı::db~1bı'!tlllıı.~ı111~~.rb~dh!:'ı~ıı:.'ıı11.=ıııı!'!ııh!'ııı~~ıı!:'ı11ı~b!:'ır • takdir ederek diyorum: Kim ne 
i.•A E s· d . 1 h ltl ediyor, Sıhhat idaresinin 1 J rzurum lvas em O U ta ~ 

derse desin aldırma, kim ne ya · 
talya, apon i•l - ıry - ~tj eveti tedbir almasını, kaza parsa yapsın umurlanma I .. Bu te· 
Sov etler i_t~ ·ıı • k 1 T b i•~ da ııazifedar doktor olma hir senden daha liyıklı reis bu· 

Y ,~·~ VI en satışa ÇI an mıştır. ra - l•~ı dığına göre bir köyü kur lamaz. ve bu rünkü belediye 
Ankara 29 - Sovget dış t..•..s h k f itJ t k . . d kt "l • meclisinden deha iyi mec'is top-

. • i -·= zon al b s tt k ft1 arma ıçın o or mu, ı aç işleri komıserı. ıtalyanın fa- -: ının u ır a an en ço -~ı· .. d k b k t "rlü 1ayamaz .• 
i..•1 [tJ mz gon erme • aş a u Cevdet Ala 

ponyaya bir pakt teklif et- l•J istifade edecegv i şüphesizdir.. t.•..t te_,dbir mi almak lazım .. ne ·~+::FF.,..---;e::.-~- p 
tiğinden emin olduğunu söy- •J [t) lazımscı onu yapmasını ılavr .•1 

• i!f. ,ı;_ıın~ıı ı;ıı ı;ıı1;ıııı;ıı1ı;ııl!;:UP;•ııı•"•llJP"~llll'"lll'!'l~~·1tıuıı ... 111ı•"•lt ll•~ııııııo11111nq1 "'llJI•1•111 •0 !Jtl11"11( "'"lr • d. ı~ K u·. ç u·. k mişt ı r. 1ı.ıııh .... ııı ...... r••~ıu ..... ı1ıı.-: .. dııwı1ıi .. ıı111ı'!'ıı11~ıUı:ı~ ~ı..:!'ııııı~ıı ı~ıUı~ır ~.ıı~~ı:.dıtıı'!.dı~dı..:!'ıı1 ~ ve t emenn ı e t _ll oru z · 
---~---

---,-. Geldi gidiyor fakat ... 

U~ Bir ayda kaç toplantı yapıldı ve kaç mesele 
halledildi dersiniz ? ! 

Belediye meclisi ictimaa de de olmaz olmazya, el- de aradan çıkmış olur, Hal- Otuz g inde otuz mesele 
davet edileli bir ay oldu. bette bir şeyler olur, bek- buki muhterem meclis geldi 

konuş'..llsa ve bunlardan girbirinci onbeş günde iş bit- !enen bir sürü işten bir kıs- gidiyor, ay doldu müddet 
l k l h mi dokuzundan vazgeçilerek medi, hatta daha konuş- mı o sun onuşu ur, şe rin bitti, hala tatlı bir ekseri-

malara bile başlanmadı di binbir derdi, binbir işi ara- yet bularak adamakıllı bir yalnız bir danesi karara 
gerek içtima onbeş gün u- sından en eveti ve ö"nemli müzakereye geçmedi. Ekse bağlansa ve yapıls•ydı gam 
zatıldı. Eh .. Denildi. birin !eri seçilerek ortaya atılır, riyet, akalliyet. gece içtimai yemez ve hiçbir şeycik de
ci onbeş günde bir şey ol· paralı işler hiç olmazsa gündüz içtimai münakaşaları mezdik gine .. Yazık ki, ga-
madıgsa ilcinçi on beş gün konuşulmuş, parası% işler vakti sona erdirdi. zıklar ki bu da olmadı / 

Hayrettin Ziyanın yakmcla 
neşredecetimiz bu çocuk ro. 
ma'hı yalnız çoc Jklannıza dejil 
bütiln ev halltınızı alika iar 
ed .. c:ktir. Romandan bir par• 

1 çayı aşağıya alıyoruz : 
•au canavarın vücJdu btı

~ yük pul pul kabuklarla örtil-

r~ lüydü. Bataklıkta!\ çıkar, su iç· 
~ mek için su başına relen da· 

• varları yiyip yutardı. Hatta 
sonraları zavallı bir çoban ço 
cuğu da bu altibete uğradı.,, 



• 

--
-- -----------·--------------------·------------------ --- - --

Snq/a J 

ağ ık 

Şeker hastalığı 
3 

Tutulmak. bunlar için telz
lıkeli Tll!ticeler 1..•erebilir / 
Diabetlerin iercilıan t;opa
c'lkları /. ede1t lıorel..etleri: 
lsı eç usulıı jimnastik. açık 
lava oııunlan. ava g:tmek, 
lıisik.lete binmek. bahçede ça
l şmak gibi şeylerdir. 

Şeker hastalarının dişleri 
çabuk ç•'irüd iğünden, 'l•e diş 
ı tleri kolay 'ık'a hasla ol
duğundan. ağız ve dış tuva
l, tine itina etmek, ağızı fe 

miz lulmak, lıer .11emekten 
n n a mikroplan ö'd irücü 
I assoya 11 alik bir su veya 
11,ac.;un ile dişleri yıkayıp 

fırçalamak gerektir. 
Şeker ve şekerle yapılan 

maddele in hepsi ( reçel. mar
melat. şurup. komposto. pas
ta ve /zer türlu tatlılar ) 
memnudur . Şeker .lfetine 
Sı...kkarin kullanmalı! 

Gazetede ) azım 
Bulunsun diye 

Yozmayort'm. 
- .ıy~ı' ırııııln Tlııy il. füı•.ıı:.n · .ı 
Yeniyol ,. z • • ;ir:, 19 ! 1 936 

tıı ·ih ve 2 ~ b .St. ı ı m "ı-;' .~~ının 

- ------ - --

/YEN/YOL} 

a a ti 

t: jtün devletle hava kuvvetlerini 
aı tırmak için dun nadan çahşıyorlar 

2-
ikınc· ayfn ının bi 'ı.ci sü nu • .ı ıt .lyamn tayyare /doları İ nt~a~ıc:J~ile l.Hly!\k gayretler s r-

( z ~ tirılı:.de C1..dıbey okt:h.n<lıı ) 1 lalyayn ~c>lincP, bu mem le l f dıyoı. . . 
bn 1 ~· altında inti.şar ed n yazımrı kelin salıib olduğu t9f0 tayy _ ' Avı up:ı h~rıcınde, .Jnp1~y..ının 
c \•ab olan } azınıı:ı adı geçerı rPlik filon ıın üçte iki<- i bUyiik k ıra ve de ı l tayynrelerı sayısı 
gazetenin 27-11-936 tarih ve 2250 tıı~·yarelerdcn mUrekkE--bdir. Ay 1 2,000 harb ~ narc i~e varmıık
yaı.ılı nüshawrn aynı sütımunda rı .1 yül parçn tic ıret tayyaresi ta ve bu mı~ .. hırı'l 19~7 .sonunda 
okudum. b n tane ae turizm tayyaresi yarı der ce ıode tezyıdı muknr-

Bcn i.,tedim ki; ya. ım' cev. b lıiıı tane detnrziıı tayyaresi rer bulunmaktadır. 
veren genç ve atc~:n H. Pazmıın varrlır. 193ı _ 1935 te.,;li ınt pr'>- Amnika hava_ filoları 
benim yazılarımı d kkatl'! ve dot u gr.ımıncta 170 ana rnt ırı ilotilli~ 1 _ .• \ınerikad h hr~yenin ser
olarak okusun, hen gô ü~de v ~ \'C 40 nıostemleke filot il jq d r vıstc 1000 t ıyyurc>:;ı v<ırdır ve 
yaıışll'l ııldanmışs:::m reni ıkna ve ~i5 etlllıııi,lir. Hali ıazııd ı, ltal- ı _o tJ •. e bn.ııtıardıın.ım ~e t ):-
teb:ib cth c:k mutalfın clermiyan yntl 1 kara ve dl'llİZ t.ımbardı pıl tuyyarnsı duha sıpnrış etınış 
elıin ve i~tc arkada i " b z ru n ııı tavyarelerindcın 11 ~ll'C'kkt'l> tir. Uıınlur inşa edilmekte bu 
p··ogram Jnhili.1de hareket e iy) rıl n lk • nzere 80 filo ti' '\ IBl v- hının :2 (ay yare gemhii içindir 
nıL " diye yü(sek Kültür Baknn- cu idu . ki, bu suretle Ameı i >a tayyare 
lı rının ilk mektebler Himaı e tı - gerııilPı inin ndedi allı uyı bulo-
}•ctler"ı ı"ç'ın tıınzım ey:cdi_ i 10 ltııly~·nın 1936 • 1!)!\i normal k . + k - C'ıklı. As '<'rt .nyyare uınan-

Ağrı vilôyetinde 
baytari çalışma 
Hayvan hastalıklarının 
önüne tamamen geçildi 

Ağrı - Ağn, lıaytari çıılı;ma 

nokt ı ·daa Tnrkiyenin en mU· 
him hir mıntakasıflır. Çllnkll 
vc>h~wi b ıknrinin en ziyade 
'1"'0'111 1{fL(i nizı:a ufrdiö-i upr Iran 

' b " 

1 

~ırw il ı1ı . Veb ı h ıstnlqırıın 
1 J 1c> <'ÇllH'k iı;ın ..,ı ıı· lıoyla

rı ıd ı c·rı ıı ~· .. lı':'m'llar yapılmak 
t ıdı ·. 11 '<lıa ı ıı ü.ı yııylalaru çıkan 

·~ v ı at bir,,r \Jj,·pr t··r ııornet 
re mu ıy~n" iade:ı '{ rlrilir ,.e 

l<I ·d.ı O, )' ıyllc'd lll :ıWlPl 

• t 1 ri ı · da tt\' ıi ııııı ı\'ene 
" ' r ı · •ılı lir ııı d ı ı lı1 ;!~ l l:ıırı 

nl 1 tJ 11 1 !) kil ıllıt>ll () 1 ,'Prİtle 

1 ul ı ırı hv\ler yıl'1aiJirkıç de 

. ı f' t• ler n m11.nıP ıııu ıyt>:ıe 

mad Jeden i"lnret mesai p~ogr.ımı- hl\' l blitre,ı bir ınily ır sekiz 1 0 t h"h d ı lığı dn 1, O oyyııreye sa ı 
1 nı benim gö:-emecliğini zannettiği ~"lz milyon liradır. bt lunuyorsn da, uu miı~taı ın 

i · ıi '"!' tıh•r gind "1 ı,t~rıril· 
m \tL1dir ... ı ıı d ııı l~ ı{• ıl{ veya 
ıt•ı·ırnıı .i uir sııretle \ t'ı-.iku-,ıl 
\t' b yl ır mu.ı}Pll · rııµ >rıı nl
ııı d ırı ,.{I recJk hnyvıııııur 21 güıı 
müddt:tle kıırcntinıı altına alın
makta ve bu müddetin sonuııdıt 

göılerime soksun, ben c ·bimden İngiliz ha'lıa kuV1ntleri nç ::;eııe Z.fll fıııdu 2,300 h ırb tay-

p·oıramı çıkarıb kendis•ne oku- İngiltere !)00 peiçası ana va- y.uesi dalın ilılve. l suretile tf'Z· 
mak iıtediğ'im zaman program bu l'.ln:ı nınh 11 olmak nı 'fd 1300 yi H ıırnkuı rNdir. h ta:ı'< nn s;:ı im nlduğu arıln,ı 
de 'ildir demesin ve nasıl oltı ·dn pu.; 1 tayynrı>ye snhib bulunu-

1 hr .ı "er 1e. uı. ıhı.nı .n.lu• ı .. n.u 

ulvi ve mübeccel bir \'ıtzifey i yord ll Hl33 seııcsiııde yn pıl 111 BAGCI ll K: 1 zalJ. d ı birer k orak hay\ Ull ~ıtıg 
U-1.C. ·ıne nl ın bir Himaye heveti Jı 1r rnemurlııı ı \'ardır f'tı ıı l J i k hir p ırgram mllcibince H500 " · J me 

ıvıeqva arz do, şeker ilıti- re"si pro.Tramd:ın ha':le~i olma.r. Bu mevı:ı"mlerde Omca- murlarher u"· ~ı güıı ınuntuza-1 ° p ı ,; ı ı hllyllk 111ıw1k nıre 1850 .., " 
1ıa ettiklerinden do!a<ıı yr- d ye heni düşiin Jiirmesi~... kalemlerı' ıııan mıntcka köylerini dı)!aşa. 
mome!iJ,"r.1 Bun 'arın içinJen Nu.,,ıl hııyret •tın )'C) ım : . k rak hayvanları muayene etmek ı 

· t ,~ J, 11'{' d 111fl in. ısı illi • 1 \'\'Cl' }ardan aşı 

1 - G~z t- ı'l • \•e.-ı 1.ı ·."ın'ı1 c vah- clİ!'. 19·~7 ilk l>ahn ı ıdıı bıtPce } J 1 t d' l l · h t l k k · ı ' l ·· ·· nası a ınır ve nere er e ır er. ..ır us n ı · zuhurundd ~e erı az o an eqi e ma, l 1 hıı inşrnt h·l\li ıl ıt ... n i~- -
l:ı J •ıa lı c ı b ni n ı ,., ~ '· l!l ·k- l f d l ? derhal telgrafla vilayete haber 

/renk .. - "l k ka JlS 1 ıl ·. rakal HJ,ilJ ııb lfl ~.l Y~I i de ll1U ıa aza e İ İr . 
llZ tnı·ı. Çl e ', 1 tı'>JnıJ hiç d.! ıııe•uk ve dikiı::at e verilir ve ha~taıık mııhalliuc gi-

•ve erik, fazla yememek şar okuma ~ızınııı tınhclım . Çünkü b n lıi · pH1n d ılı 1 yupı~ ııı • 1 • ki, hu Asmnlıır yapraklarını tamamile dilerek teda\ bi yapılır. Vilı1yet 
tile o kadar muzır değildir. Ö'l'retmenl le Hıınaye l.eyetin:n pı.irıa göre aııvatuıı 1 mahsus bn doktüktcn :ıonra omc ılar üze in- nıerkezinde bir nyı:,ır deposu vur. 

Ekmek 7ıe undan yapılan m"·ktebdeki gayret ve fnaliyet'ni y.lk l ıyynrelerln sa~ ı-.ı 1 i50 ye deki fazla kolların ayıklanmasına dır. l)epoda tıir ut, beş merkeb 
qemekler ( bö'rek, mıı.knrna, bir lisanı şükrıınl:ı yıızm·şken biz çıkıırılmış, 1938 sene i içiıı 130 hu mevı,imlerde başlanır, bu me- aygırı bulunnıuk-tadır. ki yıldır 

( bizi munhaze ediyorsunuz dedi fılolill l hnıırluıımn~ı tal~arrlir ) anda ilkbaharda yapıl cak kalem Erzurum Hıca UYrill' deposundan 
simit, çörek, hamur tat/da- _ı b" hu etrı i~·tı"r. "k" d · · 

niı ) ve gazeteue ır yaıım - :ı aşıla. ı için de kalemler alınabilir. ı ı aygır ynr ıın ıçııı gOnderH-
" ) · l«'za pirinç yemrmeli- ı n ·,un diıe d-.:rhnl bir c ·v&p gön lııbofücre, sc>kizirci ohrak bir mektedir. IW'-·lerde d··mız.•ırra 

Kıdem ıılma ameliyatı, ~kseri- " .. o 
diri Ekmek gerine. rıi~ai derdini:r.. Okuyuş ve anhyışdaki tıı'-'.~ııre geınisiııi daha tt>zgAlıa elverişli ulan l>ogu ve koçlar 

d ı " yetle ıısmı lara su yürümediği za-ma desi az ılttlmrş g.uten imhel;izlik kar~ısınd·ı brn giildüm ko~·.ılU!:i' bııluııu.•·ur. Efrııd adedi b d muayene edilerek H'-'ll!ır ve di-
. -' man daima alına ilir ise e b u " 

ekmeği tavsiyeye şayan ılır. O Y .ızımı bir kerr e daha lütfı!n 30,000 den elli bine C'l,rnrılııcak aylarda almak daha doğrudur. ğer danıızlıja elverişli olmıyan-
Mtisaade edılen yemekler: okwstnız mu'ıakemenizo:leki i<1al el· f ı ·. llava rnOdııfıııısı tııkvi.ve e- lar ihsa edilir. Ge~·~n yıl 1931 

1 k Alman aşı kalemletini sülükle- 1 1 Çorbalar ' etler, balıklar. t>izliği derhal an ay. c ır.ız. dilmişlir; hııva ınıııtakal ırı ve ri temizlendikten sonra bunlar yı ıııa nazaran ıay\'an mikturı 
2 - Ben he) etinize Y e n i Yol k k d yüzde 65 nisbetinde noksana iat·uk, ywı urla, ve lıovuç havn ordusu yl\kse ·uman an muhafazalı mahallerde, şimale ma-

göste medim. Bu benim' hadd:m il 1 t ff dll:;;mtıştllr. Bu noksanlıışmuya 
ile pancardan başka h.itJn ·· lı~ı te:k ntı ynı.ıı mış ır. ızme- ruz bir çntı altıda veya dirrer mah- b" · ı · ı d"ğil Bu yolJ •ize go .te ·en ve te n 'rnnn pilotların ı::ayı 1 arlı 6 en ırınc anııı hracatıa tevel-
s hzelcrl e, tereyağ; ve pey cm ·ed ·n Y uksek K•ıltür Baknnlıo ı fuz bir mahalde, içinde yüzde on- ltldata nazaran normal olmayı-
ni r lerdi r. M J1i tıılim ve terbiye dairesinin ııl nı~ kultlblerde ihtiyat piivt- dan fazla rutubeti olmıyan iı.c! şıdır; Hnyvanların bir çoğu halk 

d tarı l talim görmelerine emir kum deı·ununda muhafaza edı"lir. tııruf'.udan t l kt d Kö J Müsaade edilen içkiler: t-ılimatı ı·. LJ. sa 1 nıa • a ır. Y 0-
Sayın bayım; peldila bilir.;in"z ki verilmiş techizııt ve lesllhat i ~ Aşı zamanı kalemler kumdan çı- nün yardınıile kazalarda iki at, 

Su, Lilhas-;tı kalevi maden devletin idaresi ve hü'.cümete ait l •ri sıklaştırılmı:;;lır. ımtçe :::5 karılarak kumlar temizlendıkten nç ~erkeb aygırlık birer sıfat 
Sll!fU, sakkarin ile pişmiş İjler:n bir elrlen ve muntazam bir mily ın lngi:iL lirıısından fazla· yıkandıktan sonra aşıda istimal istıısyoııu teşkil etmek suretile 
1. h 'k d k dır. 1\Juli husu. ta gösterilen b k d Ka ve, çaq, az mı tar a tr şekilde tedviri kanun ve niz mnıı- olunabilirler.. u mıııln ·u a hııy\'au cinsini ıs-

ı mızı sarap ve tatlı olmıtıan mderle tlllıtı te'mine alınmıştır. himmet en ziyade teknik mal- Bunlar bozulup bozulmadıkları- lah ve ÇOğaltınuk üzere teşeb-
k 1 zem' lı'l\'ll üstleri ve nıektPpler bll · · ·ı · · beyaz şarap, S•it az miktar Teş .. kküller i~iıı c!e bu şe ·i c 1• nı anlam it için bıçakla kesilir, se gmşı ınıştır. Bu işte nıu. 

r'ıd'ır. işte bu cjmle Jen ol:ırak ihctıı .ı gibi hususta mııtııftur. b k ·ı k Vıtffakiyet hasıl olursa vı·ıı11 vetln da 'l'e şeker ilave ' .. e Jilmek k"t 1 b b kundan ım şayet çu uğun esı en ma tat "" 
hi 11nye ,.e muhnfıızalar.n:ı H:ik:- Bey.ız 1 8 

l, u 
8 

- -yüzü- yeşil renginde ise sa~lam- at ve sıg-ır cinsi birkaç l 11 için-
sizin içildiği ta~.di~de. oka- m_ j, i ·n büyük bir ehemmiyet yJk Britıınyanın teslihatazminin dır, siyahlanmış suyu kaçmış ise de taınanıile ıslah edilmiş ola-
dar ıararlt degıldır. f verd'ıl'rı fn' .. ·ı'r vnvrularımız 'e bir ifadesi olmuştur. caktır He'-'\'un cı· i . ğ l 

6 J sağlamdır, siyahlanmış suyu kaç- • " .. llS nın ÇO a · 
Sö'zümü bit ermeden eı11.1el 

1 
mekteptcld bütün talebelerimiz. Dig" er Avrupa devlet/erile ması için hayvan itıracııt ve ke-

mış ise liı ... - ynramayecağı an-
goyet mulıim bir noktaya 1 iç"n yiiksek Külli:r Bakanlığının Japonya 1 1 b 1 b t kd" d t 1 simJnde mümkün mertebe disl 

. "lk k 1 d ışı ır, un ar u n ır e n ı ır, ~ 
İşaret etmek isterim: V.icu- cmrıle . 931 de 1 

• me _tep elr e Yugoslav~n, Çek >slavakya, diğeri aşıda istimal edilebilir.. hayvanların kullanılması için 
birer hımaye heyetı teşkıl o un 1 bir krıyıd bırakılması lazımdır. 

du sırf şek rli ve unlu h . . l' d t Lehi ... tan gihi memleketlerin Omc lnrdnki kollar ayıklanıp, 
muş ve bu eyet ıçın ıır e n he'" bı· rı· ·ı Oi:>-0, 700 tay,_·ı:ıre rı 1 aşı k- ıemleri ôe alındıktan sonra Vilfiyet ç·evrcslııde bulaşık hay. 

maddelerden maluum ederek l B t ' w h t 1 kl k 1.imatn me ~~leme ;ı ın~u-'ltı-.• u .n- kartı bilir. Romanya şu antla ha· zayıf kalan bağ köklerine hayvan van us a 1 • arı yo tur. Her yıl 
f edaviqc uğraşmak doğru ı t h ve ılk m ktf'p hayvan yeti~ tirilınesine halkı ım 1 nı~eyı 1 zar , ~ ı va malzemesini yenileştirmek gübresi verilmesi çok faydnlıdır. 
değildir. Zira. v icut kendi- le;e go ıdermekten maKsat \'e teşvik için yarı~ ve sergiler ter-
sine lôzım olan kaloriyi gaye her mektepi:e vahdeti idn· yeHeri altında başka işlere srı fı- rununa gelince: . . . tib edilmektedir. 

( tıasar l k k ·1 b , re •i l n :im ve bu tün yavrula ı· na ne talimat müsaittir ve n • de 1 Yuksck şahsıyetlerı hepımızc~ 
ı o ara ı o aş.na ' 1 ı B T 1 N·· · 

30 k l . ) l mızın ayni şekilde bı:kım ve ~e· kııvanin ve nizamatı devleti mü- , ma \1m o an ay eme ucumı 
a on qa nz z el 'l1e :m . . . . . k • ı· b b" - · h · t fk t · tı .. melerını temındPn ıbard.tır. d ıfaayn memur ma amat a ıye u ır muc ::.semı amıyye ve şe a -

murta fa bulunan azotlu maJ-ı Hatta bu mnksadı te'} id eden işe müsaade edebilir. tir. Etrafına aldığı bir kaç arka-

100 
Metre yüksekliğinde 

rl~ler!e, yağlardan temin e- me7.'<0r tıılimıılın altırıcı madde:;İ Şimdi mü:ı:ıadenizle so uyorum: : daşile mektcblerde tııhsi.lde bulu-

demez. D.ılıa dojrusu v:;cul (Hımaye hı>yetinin başlıc ı meşgul f Benim gazetede yazdığım iş- İ nan fakir çocuklardan bır kısmının 1 1,000,000 
k /" dd l olacağı i,ler şunlardır. l'u mad· l · e karşı sizin hunu te'yid edı n karınlarını doyurmağa çalışması, i 

ş~ _er _
1 

.m.a. e er alma I ne 1 deyi ihtiva eden ve A dan U ya c vn~ ınız muvafiki talimat mıdır, 1 yalnız bu yavrucJkların değil bü- Tonluk bir heykel 

Yeni keşifler dıgerın ıyı bir suretle S<Jr/ ka !ar numara alan 19 fıkra fakir değ l midir 7 tün Trabzonluların minnet ve şük
•ııe istimal edemiyor, kın n 1 ço-:u' ların bakıTı ve bütün tale- Yükselt Kültür Rakanlııının ranlarını haklı. olarak kazanmış 
hamizi.ıe/i çog·al ·d,. _ O<!nin ilmen, f k-en, ahlikan te:ıık· talim ıtı haric"nc çıkmak ve bu olan bu heyetı ben geçen sene- italyadn ynz metre yükseklik-

., ıyor. ı ar . b d b . kl "b h" . O 
d:ı ( A,. l ) J ·1 b · ki ve tekamülü e.baı ını ız ar talimata riayetsizlik doğru mudur, en crı ta,pıma · a mu 3 ıyım. te bOyUk l>ir heykel nypıloıca~ı 

~e on uenı en ır ı· d h t k' l" · d k" ~ 
dd lı i il) çok kıymetli ve değer ı der•il midir 7 saygı eğer eye "1 e ınız e 1 haber verili'-'Or. Bu tıevkel bir ma e ~u ur cdir' · 0 l" · lt dd · · " " 

• :1'0r. işle~i em ·etmektedir. Y ne bu ka E <er siz bu lıılimal ahkan,ını ta ımatnamenın a ır:cı mn esının mermer kııya <Lığında, kayalurıu 
Onun için, azotlu ve yağ drr munzzam bir işin uzun sene- Jıurfi;en ve tamamen tatbika mu· A fıkr39ınd~ (Fakir çocukla_r~ yeıiode nyulınası ve yontulma-

/ la b. J 1 zarfında meydana getirilebi- lf k ld kt ı t l yemek temın etmek meselesını sı ile yapıla<Aıktır .. Bir seneden 
t rın yanı s1ra. ıraz ua er . . " - "k le B k k va n o u an sonra meK epe- üzerine almağı şeref bilmiştir, 
Ş kerli maddeler vc~rmek laA lec-_sını duşı;n_n yu se a ·anlı· rimiz için duba bir çok ycnllıkler 1 bP.ri hazırlıklara başlanmıştır. 

zım g •liqor! Fa/.-at bu son 
ı 1adde. hastada şeker has 
talığınrn zuhuruna seb:?b;yet 

riyorsa. o zaman jnsulin 

rı.ıpmak meccuriynfi hasıl 
' o ur. 

Binaenaleyh. hastalığın 
başlanğıcında iyi bir pe/ıriz 

•e muntazam bir lnsulin 
1 visi yapıldığı takdirde, 

Arkaşz var• 

k ı . t d. · dd şte Bayım : k b h k mez ür ta ıma ın ye ır.cı ma e- meydana getirebilirseniz bununla d r a ııt, u "'-Y el etrafıncirı 
. d ıH· h t• k d Ben yazı yaz.masını gazete e İt 1 d . b" 

sın e : ıı ımnye eye 1 yu ar a m:lletimizin yaratılışında me\ c t b" b 
1 

. . d ,...1 b 
1 

a ya ın inç ır haber verilme-
. k b b"l . A • • • • ır yazım u unsun ıçın e6 ı e -snyılon ışlerdcn anc • aşara ı e fednkarlık hıslcrını bır kcrre da- ı k" b. h k"k t• "d f b Ik" d mektcdir. Hattl1 lıunun l\1usso-

.. 1 . - . l k d'I ı ır a ı a ı mu a na e ı e 1. . . b. t k 
1
. l 

C •'11 I~ erı Uzerıne n ır ay 1 e ra nc;ari)e oö,tcrmiş olursunuz k f' 1 k t d"ld'b" l d Inılllll lr ley "C l 0 llCliğl hak-
' _ _ • • b • ey ı ıare e e ı 16 1 zaman ar n 

lıeyete buyuk bır serbeitıyct Esasen hnmiyyet ve fodakaılıtı kudretim dahilinde yazmayı sever kıudaki şa~ hlar tekzip olunu-
bahşetıı;iltir. Prozrcm haric· yapı- he·kesçe t nınmış olan Trabzonh:- bir yurtdaşınızım. Hakikat tezahur yor. Yalnız heykelin "genç İtal
lnn ve yaptırılmakta olan işleri- lar yerinde ve yolunda olan fo- ederse gurur duymam, sevinirim. ya,, yı temsil etmesine ihtimal 
niz için ise bir madde gö terme· daka lıkdan hiç bir zaman çekin Maksadım memlekete hizmet ve ' veriliyor. 

miştir. mernişlerdir. hükfimc:tin kanunlarına ve emir- J işin en garip ciheti, btılıey 
işte; bu de·ec! sarih ve kat'i" 3 - Benim haberim olmadığını !erine harfiyyen itaat olııcağ'ı hiç kelin yapılmakta olduğu söyle· 

olan t.alimatı.n. em·eylediği işl~ri zan ile hatırlatmak 1ütf 4.1nda ~u- bir zaman be.nim_ ~atırımdan çı_k- J nen clııı:1ın Lı_rıtnn şehirlerden 
yapabılmek ıç·n çocJk vel'l'!rın· lunduğunuz Sayın Bay Temel Nü- maz ve aksı duşunceler benım uıaktu lıuli bır yeı· olmasıdır. 
den tet,erru suret' le toplan:ın pa. c ınıinin riyaseti altında . teşekkül kafamda yer bulamaz. 1 Bu büyük heykel orada ne 
raların himırc heyetleri meJ'uli- den fnkir çocuklara yardım ku- M, Gündoğdu l maksatla yapılıyor, dersiııb; ?. 
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KOŞ EM DEN 

Seni 
Bekleyor 

Vazifen f •. 

U zun zamaadan beri içifll1 

kemiren, yüreğimi sıkııll 

bir acı var. Yüzüm kızarıyor, gu· 
rurum kırılıyor. Yi:ce Ataaııll 

arzularının tamamen başarılamnnııı· 
sından doğ-an bir teessürle boğU· 
luyor gibiyim. 

Kııhve adını taşıyan ve bu 
şehrin dört yanını çepçevre sıı· 
ran pis havalı ve her köşesi, her 
masasında bir Fırap, bir Raıniı 

bir Poker çevrilen kumar, dediko· 

du yataklarının hıncahınç dolıua· 

sına mukabil ışık, feyz, Ülkii 
kaynağı Halkevinin ılık, geniş, te' 
mi7. ve aydınlık salonunun insan 
yüzüne hasret kalması öldürüyor• 
boğuyor beni. 

Gençliğe kucak açan, onu bir 
yerde bir Ülkü etrafında topla· 
aınk, ona Kutsal vazifelerini ba· 
şarahilmesiıı kolaylaştırmak kay
<lile ku. uhın hu yerde Vahın ve 

Millı:tın yi.celmesi uğrunda bütün 
gayreti, bütün kudretile çalışına· 
yan gençlere tcıyor, bu küth~yi 

toplamak !taydı altında bulunup 

da hareketsiz kalanları ayıplayor, 

ve bu uyuşuk halin benliğimde 
yarattığı derin acı içinde kıvranıp 
duruyorum. 

Yüce Atamın Turk istiklal ve 

Cumhuriyetini ilelebet muhafazıı 

ve müdafaa etmek gibi en şe:-efli 

vazifeyi tevdi ettiği tunç kü!le· 
nin Trabzondaki parça ı seni va· 
zifeni hakkıyla başarıımamaklıı 
itham ediyorum ... 

Senin yerin, kahvelerin duman· 

lı köşele:i değil, Vatan ve Millet 

yolunda Soysal ve Kutsal yii· 

kümlerini başarabildiğin taraflar• 

dır... Senin vazifen dumanlı ve 

pis köşelerde dedikodu yapmak, 
kumar oynamak değil Atatürk'iltı 

gösterdigi nurlu yolda durmadan 

dinlenmeden bütün hız ve bütiltı 

kudretinle yol almak, feyz saç· 

maktır .. 

Haydi dön yerine .. Seni bek• 
leyor vazif ~n 1.. 

H. M. 

NOTLAR 

Gözüm nuri 

Halil Sıtkı ... 
Trabzonda çok oturmuş, ço1' 

ahbap sahibi olmuş, konuşkanı 

mültefit ve :sempatik reisler· 

den biri dünyaya geldiği zaman 
babası, doğumuna tarih dllşür· 
mek üzere şu mısraı yazmış : 

Gözüm nuri Halilki 

Kadem baslı bu dllnyaye .. 

Gel zaman git zaman, aradan 
asırlar değil amma rubu asırlar 

geçmiş, ve nihayat bay Halil 

Sıtkı yakın eyyamın birinde yu· 

karıdıtki baba yadikftrı mısraı 
alarak çuııçatan şaira gitmiŞ, 

bukbııkayıın l>en neyim demiş. 

Şair sadi noktalı ebcete vurmuş 

72 ~·ıkmış, noktasıza vurmuş 6S 
e dUşmUş ... Fakat her iki tarzi 

hal de bittabi bay reisin hoşu· 
na gitmemiş .. Uu işte bir yanlışlı1' 

olsa geaek demiş ve mlsraıuı 
alarak daha mah1r bir dostuna 
koşmuş: 

- Bak şuna Allah aşkına, 

demiş, ebceti bilen şaira gös· 
terdim, nJktalıya vurdu 72 çı1'· 
tı; noktasızla yaptı 68 e dOş· 
tll, halbuki apli aciı •••• , 

l\lahir dost, mısraa bir göı 
gezdirir gezdirmez: 

- Merak etme buldum dB4 
miş, seuin gilıi göz nuru oldu1'4 

tıın sonra elbette netice b~ 
çıkar J 
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Sagfa 3 

ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

- Dünya<!!!_ - 1 Komşu Rusyada 1 ~ah 
Neler oluyor I ~ T E K A u·· L Ku up civannda A M 

Dev gibi uçak G · • · '( 
Los Anjeles'de yalnız fi· Arkeof oJ"ik U Z E L L 1 r MUSİKİ 

Norbert Von Bischoff /im çevrilmez. bir de uçak Kazılar 
yapılıyor, hem de dev gibi A vusturyanın Ankara 

Elçiliği sabık müsteşar bir UÇ(.k, Sovget arkeologlorz, ku, 
Türkçeye çeviren : Bu uçak 60 yolcu taşıya tup dairesi arzmda Obi neh-
Burhan Belge cak. saatle 350 kilo metre ri kıyılarında salegard mın 

[ 85 ] yol alacak. bu hızla gider· takasında çok eski zaman. 
Ve, iliive ediliyordu: Türk ken molifr kuvzıetinin an- farda otunnuş bulunan meç 

milleti doğru olun uarı:;; ile is- cak güzde altmışmı kulla hu! bir milletin konak ger-
tiklulini tulcb ettiğinden, bu nacak. !erinde araştırrlmalarda bu 
barış hakkında soz söylemek Bu uçağın ağırlığı 50 lunmuşlardır. Geçen yıl sa 
ancak 'l'Ork milleti tarafından tondur. 3 milyon franga /egard civarında kiiin eski 
tayin edileıı vekillerin hakkı z l 

ma o ocaktır. bir şehir harabelerinde ya-dır. 

Yapılun şey, bundun iba- Doğru mu dersiniz? pılan arkeolojik kazdarda. 
retti. B orada yaşamzş olan halkzn 

Ve Hoğa:t. içinde oturan zn- ir zaman Muoslininin yiiksek kıiltiir seviyesine i-
vallı Esir'e, hutttl Lir sııyğı tel- lOO metre yzikseklikte bir şaret eden bazı artistik eş 
grafı bile çekildi. heykelinin yapılacağından ya ele geçirilmişti. Kaıılc. ra 

Bu, nh;an ayında oluyordu. bahsedilmişti. bu yılda da devam olunm 'ış 
Ertesi ay zaı·fında, padişaha Bu haberi lekzib etmişti. ve evvelce lulunandan daha 
müttefiklerin barJŞ şartları lıil- s· _!; J b k b L b 

ımui ae aş a İr rıa er eski zamanlara ait bir kodirildi. Bu ~artlar öyle idi ki, 
d çıktı: nak .•ıerı· keş 1olıınmuşlur. artık ne padişahın ne c onun ~ I' 

adamlarının takıb ettikleri po- Bir dağdan bir milyon Gerek fııvelki konak gerin 
litikanııı iflası hakkında zerre tonluk yekpare bir mermer de gerek bu qeni keş/ edilen 
kadar şüpheleri kulubilirdi . parçası çıkarılacakmış... yerde, iskit '/erin kültürü 
Bütün Umidlerin göınUlmcsi Acaba doğru mu dersmiz? , damgasını toşı!Jan 36 bin 
hlzımdı. Padişahın çizmiş oldu- Bir milyon tonluk yekpare kadar muhtel!/ eşya 1ıe9a 
ğu yolda yOrUyecek bir Türk bir mermerin dağdan başka parça bulunmuş ve bunlar 
milletini ancak eksiksiz bir orta- bir gere nakledilebileceg~ini tasnı/ olunmuştur, 
dan knlkma bekliyelıilirdi. j 

:Mayısta, doğudaki Ennenis- aklınız kesiyorsa doğrudur!. Bu kazdo.rdan çıkan ne· 
tan cumuriyeti kuruldu. Hazi- 1667 Denberi I tice/ere göre, bu iki eski 
randa, Yunan ordularının istila- !6ı67 d · t. b l şehrin meııcut bulunduğu e ın cşara aş ıyan 
sı başladı. Ağustostu, padi~:ıh b ·· l k - .. ı zamanlarda, o men takada ve ugun, parasız ı yuzun z b 
hükttrneti teslim bayrağını çe- d k 1 rıayvanat ve ne atat tama 

en apanmak mecburiye· 1 l k h. kerek Sevres adlı t,lUm kara- . men oa~ a ır mar.z11ra 
rını imzaladı. tınde olduğunu yazan bir 1 arzelmekte idi Bulu nan lzat.J-

Dı~ tehlikelerin en son ru1- gazete vardır: Gazelle de van ve kuş kemiklerine ba 
delerini bulduğu ve binaen Gand. · · kılır ise, şimdi hali bir 
aleyh acele ve ke::.in kararlar Bir Fransız gazetesi di- tundra olan hu yerleri 7.ıak-
bekliyen bu vaziyet üzerine, yor ki : tiyle zengin bir ormanltk 
BüyUk Millet .Meclisi, eylQl a- o·· l k l 

y e es i gazete er var- kaplamakta ve bu yerlerde yında, mUstemlrren toplu bu-
lunmak kararıııı vereli. Fakat dır ki kapandıkları duyul- çok reımaklı nebatlar yetiş -

SON 

7 

9 

6 
A. 

VE T.EKNiGi 
ARİKASI 
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halıl, üzerine alruı:j bulunduğu duğu zaman insanı mütees· mekte idi. Çok Pski zaman
icrai vazifeyi muvakkat görU- sir eder. Bugün de en eski !arda buralarda oturmuş 
yor ve padişah ile halifenin gazetenin kabanacağını ha- olan kavim, tarih için dalıa ~ 
lstanbuldaki esareti nihayet her alıyoruz. Ancak bu es- bir muamma halinde bulun 
bulur bulmaz bu vazifesinin ki gazetegi kurtarmanın im maktadır. 
sona ereceğini sanıyordu. Hala kanı yok mudur ? . Ô b k 
ilerdekl inkişafa matuf bir ka- z e isten ~ 6 
rar ve hareketten sakınılıyordu 269 sene her gün intişar 
Şu da vu ki, ~lustafa Kemal, ettikten sonra günün birin- meyvelikleri 
harice kar!;il henU:t. o kadar de kapanmak bir gazete için 
büyük muvatfakiyetler kaydede- sahiden hazin ! . . Son yıllarda Özbekistan ~ 
memi:jti ki bunlardan aldığı Denize mahkum da bir çok yeni meyvelikler 
hakka dayanarak, millet ile vii.r.~ıda getirilmiştir. 
millet meclisini, o andaki zaru- lriandalı Frank Kelleg Ozhekistan meyvelikleri, 
retlerin ilerisinde bir zarurete günlerden hir gun Ameri- 1934 yılznda 2.252 hektar ~ 

9 

5 ve bunun istilzam ettii karara kada bir bankayı soyuyor, 7 935 yılında 2,900 hektar 
doğru sUrükliye bil,:,in. 30 sene hapse malıkum olu iken 7 936 yılında 4,300 

Fakat çok geçmiyecek, ge- yor, bir kaç sene yattıktan k 
nel teşkilatçı, 'l'Urk milletine hektara çz mıştır. 
inanmanın meyvahmnı toplıya- sonra af /ediliyor, fakat A- Bu meyvelik/erde yüz ne- ~ 
caktı. Böyle bir hasadın saatı, merika toprağına ayak bas vi üzüm, on cins kayısı ve · 
artık çalmıştı. ması da yasak ediliyor. gene on cins kadar da bi 

Ermenilere karşı hızla. baş· Kelleg lrlandaga dönmek rinci sınıf elma yetiştiril 

A. 
lıyan sefer, GUmru barışı, ve istiyor. Kabul olunmuyor. mektediT. Mütehassısların 
Yunan istila ordularına Anado- Serbest devlet teşekkül et- kanaatlarına gô're, Özbekis
lu'nun yollarını kiliHiyen İnönü d" - · d d J l tanda Tıaşkend cı·varındakı· uferi ile, en bUyQk tehlikeler me ıgı sıra a a aua o ma 
önlenmiş oldu. dığı için vatandaşlık lıak meyvelik/erde .tJetişen nar, 

Birçok bozğunlfırdan ve ha- kını kaybetmiş. Ka/if ornia narlarına mürec" 
karetlerden sonra, bu muvaffa- Amerikaga dô'nüyor, ayak cahtır. 
kıyetlerin millet ile millet vekil bastırmıyorlar. Kel/ey bir Özbekistan 'da ayrrca fın-
lerl üzerindeki tesiri, muazzam vapurda ateşçi oluyor, fa dık ve badem ağaçlarının 
Olmuştu. Asla mübaleğaya dilş- k b 
meden denilebilir ki, bu tesir at ütün dringa zabıtasına yetiştirilmesine de büyük e-
Marue mucizesinin Fransız ru- ismi -ııe resmi gô.nlerildiğ n- hemmiget verilmektedir. 
hunda yaptıgı tesirin ayni ol- den onu lıiç bir memleket Bütün k!ınlardan ÇJkardan 
muştur. kabul etmiyor... netice, Ozbekistan Sovyet 

Evet, bu muvaffakiyetler, Kelleyin ömrü denizlerde Cumhuriyetinin bir gün pek 
henüz ilk zaferlerdi, kati neti- 1 geçecek / yakında Sovyetler birliğinin 
ceyi henüz gelirmiyen ve ileri- N d l . meyve bahçesi haline gele 
nin en çetin davalarını henüz e en ev enmış 
halletmiyen zaferlerdi. Fakat Bundan beş sene evvel ceğidir. 
ve hele padişahın korkunç biı· Kansas Sitide Mari Ley Tıb Ansiklopedisi 
felaketle neticelenmiş olan po- Tayyareci Vensan Rapa Sovgetler Birliğinde do-
llttkası göz öııune getirilince, d · kuz yıl evvel yazzlmasına 
bu muvaffakiyetler. .Mustafa var ı . .. 
kemal'in çizdiği yolu doğru Bugun de mahkemeye baş başlanan büyük Tıb ansik-
gösteriyor ve Mustafa Kemal'in vurdu. Ayrılmak isliyor. lopedi bitirilmiş ve tana-
rnıııet şefi rolUnU tasdik edi- ı Reis sormuş: men neşrolunmuştur. Ansik 
Yordu. - Anlaşamıgacağınız bir lopedisi, 35 cilttir,· içinde 
Davasında haklı ve rolünde ' adama ne diye vardınız? 80 bin terim hakkında mu 

salllhlyetli çıkmak, şefe, milleti I v d b .. 
lçin tasavvur ettlgi yeni niza- • l'\..a .ın. ne cevap verse e- taliialar ile 6396 mJkale 
ınıaa temel taşını koymasına genırsınız ? vardır. Ansiklopedi üzerine 
lnUsaade etti. J - Parasız tayyareye bin- 20 akademi azası, 692 pro• 

• Arkası var • 1 mek istiyordum I •. demiş. fes ör çalışmıştır. 

Trabzon ve Iluvalisi M NLJRI" AYDIN Satış Deposu : • ( Kabaoğlu ) 

Of asliye mahkemesinden. 
927 senesinde maaştan faz 

la aldığı iki liranın tahsili 
için Of hazinesi maliye vekili 
Yusuf Ziya tarfından müd
dei aleyh Of mahkemesi 
sabık azasından Mustafa 
Asim hakkında yapılmakta 
olan muhakemede muma 
ileyh müddei aleyh Mustafa 
Asimin ikametgcihi mechul 
bulunduğu davetiyesi zirine 
mubaşır tarafından verilen 
meşruhattan anlaşılmış ve 
hazine vekilinin talebile 
kendisine ilanen tebligat ic 
rasına mahkemece karar ve
rilmiş ve muhakemeninde 
Salı günü saat on11 bırakıl-

Kunduracılar caddesi N. 86 

~ 
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Beton menfez inşaat eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden : 
Trabzon - Sürmene yolunun 40x 000 İnci kilo

metresindeki Zarha ·deresi üzerinde geçen sene 
ayakları yaptınlan menfezin bu yıl tahliyeleri 
beton olarak inşa edilecektir. 

Keşif " 961 ,, lira 31 ,, kuruştan ibaret olan 
bu işin muvakkat tenıinati 73 liradır. 9- 12 - 936 
tarihine çatan Çarşamba günü saat 14 de Vila
yet makaınında toplanacak daimi encümende 
ihalesi icı a kılınacaktır. Keşif evrakı ve şartna
melerile sair teferruati encGmen kaleminde saklı 
ve her isteyenin incelemesine açıktır. İsteklilerin 
n1uracaatları. 23 - 27 - 1 - 5 

._.._._._. - -~---.--~-----------------mış olduğundan mü.ddi aleyh tevfıkan musaddak bir ve nin gıyaben yapı!Gcağ1 teb-
Musta/a Asimin mezkur kil gönJerilmesi aksi tak- !iğ makamına kaim olmak 
günde bizzat veya usuluna dirde hakkındaki muhakeme- üzere ilan olunur • 
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flôn 
1 

f car a rtırması 
Of asliye ma'ıkemc::;iııd en: 

Vilayet daimi enclimeninden: Ofun .Jelekn köyUnrlen Şeri f 
o.!IU Ahmrt vcı lılldE>k n~ıı'ların 
dm StılC'ynıan oğl u ü ner ve 1-Iususi ınuhasebenin T\1~:hittin maha11Psinde 
ı,·ılbrı lı koy lndeıı Bnltııcı o"'{hıl b 
ı. t'lndnn Nıı•nan oğlu soıeymn- yeni sokaktaki 41 - 43 No. hı iki gözden i aret 
ıı ı devlf't ormanından b!l,l rıı lı- ve bede Ii sabikı 90 l iradır. Bir yıllık kirnsı 9 -
ı-. ıt ağaç kPsdiklerinden rloln~ ı 

:ınnn ifl ıresi tarnfıııd aıı aleh· 12 - 936 tarihine çatan Çarşam :Ja günü saat 14 
h•"iııe ikame olu: an 22'-\ lirn d ı k l d · A 

t z'lliırnt dara 1 hJkk ı 'Jd.ı rnıı l de Vilayet makamın a tc p anaca o an aım ı 
ı 11ktn olun muh ıkemede ııın rı encümende ihalesi yap.Jaçaktır. Muvakkat temi

i n lPyhıımıd ın ı"ııman o l ı 
IPJ m ınıa ıll'ıh ili ik ımPti ıııı na t i 7 l i radır. 

'ıul o ı rn-.,ıncı ın n .i k<'rdi- İsteklilerin muracaatları. 23 - 27 - 1 - 5 
• • il.lnPn t«lı i . tı il tid i \ (' ___ _ _ _ _ ----

i ·.ı kı •ııı .ı ,1 h 1lrl • g hıp !ıgi t\ .1 
1 nııldn .ı.t 'r \'C i ln'k bi tu- IYlOğaza icar artırması 
1 ı h.ıkl(ınd ı <.i nıııı ı\"nı i ı 

'\ ıbrn İl' ·u-11 ı v~ k-ı l 1 I· Vilayet dair ıli en CÜ m ninden: 
' m ı ı kezı il ı.1eıı te•11iği~ı' 

ı
1

ıkeme e l. ır ı r vPr·lerPk I-Iustı5t mul as( benin I\luhittin maha!J:si ) eni ~ 
m ıh'.!keını>nin ::!O 1 9.l/ .,·a rşam- ... cokakta .. ki 31 No. lu m;·cr ıarıın bedelı o;abıkı il ~ 
l ı günn -.ı·rnt ona hmıkılııı·ı-. ı ı:ı 6 '?a 
k -.ır \ Prilnı ş o:cttığu ndıııı rııncı olan 45 Lira f zf r:nden arttırmağa koıludı . ~ 

~~~~~~~~~~ 

Sİ H İRKAR BE YİN .... . 
SİHİR K AR GÖZ .... . 

SİHİ R K A R MUSİKİ ..... 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kıralı 

O lan ... 

Radyo tekniğinın { ·ı nl •y'ı snı •yınnı 11 n·eı.'nlr ç b 
1 

( ınde biz:1. ı t \'e '-'a u ıı 'un·ı tev- 16 - 12- 936 lE rihine çatan aışam a güııü sa- ı-
k 

J k l Makinalarında ı un mı adr1 ık bir vekil gön at 14 de Vilavet rnakamın ,.Ja topla naca o an ~ 
<1 •rme i uksi takdirde hakl.11- ı bulacaksınız. 

emsalsız bir 
m tızaff eri yeti. 

<1 ı~i muhakemenin g ıyııben i n- encümende ihalesi yapılaca ktır. Muvakkat te- ı 
hç ve birdaha mnhkemeve ka· d i k · ı V'l" t d · A ı ul edilıneyecE>ği tebliğ ·mn~a- minati 4 lira ır. ~ste h erin ı aye aımı en-
' ııa knim olmak nzre ilEin o- cilmene müracaatları. 1 - 4 - 1 O - 15 lun ıır. 

R. C. A. Ma~ inafcrr nı görünüz, dinleyiniz 

~ . ~ '-~~~~~~~~ 

i; fatı~.r·~·~-~el~ı r=- lil r::~~~~:i~a~~~n~~~'::s~~~~:!~ i !i: Kartvızitlerın~Zl ıstenılen ; ı:~ akimülôtorlü radyoların en mükemmeli : 

li şekilde YenılJol yapf!:~ . .. JI : R A D y O N E ' 
Radyo Meraklılarına ~ [~) 

ŞA UB: 1937 model . ~) 

Markalı ahize gelmiştir. . 
Bu markanın sayesinde artık aJrimülatör ve pillerden kurtulmuş 
olursunuz. Çünkü makina ile bc=raber verilen 1000 saatlık Every
body akmmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum ~alm~d~n maki
nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahızelerını 

a yo a an ar pışman o ur. ,~::.--......... ,.,, ............. ~......... ~ ---· 

Umumi satış mağazası 
Hakkı Atmaca Trabzon 

--==~~~~~.-~-~~~~~~~~, 

Remington 1 
Yazı makinc 'eri:ıin son modellerini en ucuz fiatlarJa 

mağazamızdan temin edebilirsin 'z .. 

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

HDSILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

• 
Adres : T H A B z o N H , K 1 N 1 b 1 
Kunduracılar caddesi Oml Ve ema Q ant Qr Mağıızıısı 

1 
1 

VE:NÜVOL 
Basımevi 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 alile, Defter, Fatura, Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten verJecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönder•r. 
. ... .,- ..... ··"" . 
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