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· Kamutayda 

Kanunlar 
Ankara 4 - UUkük nıillet 

mec i·dl i ı bu gllukl\ toplanlı

ınnda nasıp tıtrih'eti ıin t shi ı 
edilme i ıi isteyen ıki z bit h k 
kındaki encilmen muzbataları 

ile mıfll tekr ik okulu teşki i 
hakkrndaki kanun lıt~ ıhu~ı mn
zakere ve kabul edllmi tir ve 
mühendislik mimarlık hakkın
d 1ki kanuna ek knnun la) ı ıa
sile suhay ve askeri memurla
rın tekandu i iıı rütbe ve sı ı!
lıırına göre tayin olunan yaş
ları bildiren kanunu değiştiril
mesine dair kanun layıhasının 
birinci mnzakereleri yapılmıştır. 

Sancakta 
Ankara 4 - Sanc1ktan kaçıp 

Kil'se gelenlerin sayısı artmakta-
dır. Sanciktaki tazzık artırılmıştır. 
Kimse malından tanmdan emin 
değildir. 

ispanya işi 
Ankara 4 - lspan ·adaki İn

giliz parlamentosu tetkik heyeti 
Avam kamarasından M ad r ide 
açıktan ıaz maskesi gönderilmesini 
iatemiıler ve General F rankoyu da 
münhuiren sivil halkın bulunduğu 
mıntakaların bombardım~n edilme
ainden dolayı protesto etm:şlerdir. ~ 

Donanmamız Y unanistandan ayrıldı 
Yunan deniz ve hava kuvvetleri tarafından parlak 

merasimle teşyi edildi ... 
Yunan Ba~vekili n1eb'uslarımızı kabul etti ; Yunan gazetecileri 

gazetecilerimiz şerefine bir ziyafet tertip etti .. 
Ankara 3 - Yunanistan gazeteciler: birliği drin Atinada gazetecilerimiz şerefine bir 

ziya/ et vermiştir. 
Yunan boş11rkili din haltn Afinada bulunan b 'iyük mil Pt meclisi reis 'lıekili Nuri 

Conker ile diğer ılç mt•hus ımtız11 ııe m iteakiben gazetecilerimizi kabul etmiştir. Donan 
mamıı brı sabah falerd n lwreket etmiş ve dost 'Yunarı donanması tarafından par· 
lak surette selcim/anmış ve bir ha1.1a /ilosu tarafından uzaklara kadar teşyi olunmuş 
tur. Donanmamız lstanbuldan evvel lzmire uğrayacaktır. 

\. 

İskenderun, Antakyada tazyik 
bütün şiddetile devam ediyor ... 

Ankara 3 - Sancakta tazyik b·itün şiddetile devam etmektedir. Antakyada seçim 
akşamı ve ertesi gıin yapılan porotesto nümayişi sükünetle cereyan ederken silahsız 
ve müdofaasız lıalka zobit kuvvetleri tarafından açılan a~ş ve yapılan süngü hücüm. 
ları neticesinde üç kişi ölmüş ve elli kişi yaralanmıştır. Örfi idare ilan ve lcükiimet 

konağı milisler tarafından işgal edilmiştir. Suriyeli zabitler idaresindeki asker kıya 
f etli kimseler bahanelerle yağma l/apmakta, kadınları hile aramaktadırlar. - -

Madriffe 
vaziyet .. 

Muharebeler ve 
bombardımanlar 
devam ediyor ... 

Apkara 3 - ( A. A. ) 
. f ıdri<l etrafınd ı hurp de

vametmektedir. Asi tayyareler 
diln ve bug ın Mudridi b >mbar. 
dıman etnıi erdir. Ve nnfu cıı 
za)iıt verditilmi~tir. Yangın çı. 
karan bombalarda kullıınılmı~
tır. Madridde bulunan İn&rlllz 
mt>b'ush:.ı 1 bir takım roto~raf 1ar 
almı,lar sivil balkırı bombardı
nı ·rn efüıne ·i•ıin diploması yo
lu ile 1• rank'l nezdinde pr ıtns. 
tu elli me3ini soylemMerdir. 

İtalya - Japon 
anlaşması 

.\nkara 3 - ( A. A. ) 
R ı~ ter Aj ırısı İtalya • J:1pnn

yn anlaşmasının Tokyoda ~lyasi 
nrnhafilde endi~elere sebeb ol
d •ığunu bildirmektedir. 

F5S**P** 

T rabzonun kıymetli vatanper 

ve mert Evlôtlanna: 

• 
Bir köyde 30 tifo 

er ~ Yazımıza karşı Sıhhat Müdürü tevzih adlı 

5 Birincikanun 936 

CUMARTESi 

Sayı : 2256 

14 üncü yıl 

'- .) 

Görüşler 

Duyuşlar 

Fikir kırıntlları 
Bayanlara 1 

Unutmayınız ki bir milleti teş
kil eden höc ·eler ailedır. Bir ai. 
leyi icadın kurar, bir aileyi kadın 
yaşabr, bir aileyi kadın yıkar, 

aileyi kadın söndürür. Erkekler 
daima kadınlara uymata mahkılm 
insanlardır. Elverir ki kadınlar on
ların zail noktalarını tut.bilsin. 

Kadın evin ruhudur. Ruhsuz 
bir kadanın bulunduğu ev bir ölü 
c !1Cdinden başka bir ıey detiJdir. 
Bilmelisiniz ki evinizi temiz, pis, 
süslü, dııflnık; ~vimli, ıotuk bu
lan herkes bundan dolayı kusur 
veya meziyeti size atfederler 1 

Dünyada her erlı.ek uysaldır. 
Her erkek ile ıeçinmek müm
kündür. Huysuz erkeklerin ku· 
surlarını daima kadınlarında ara
malıdır 1 

&yanlar rözlerinizi açınız r 
Y qadıfımız asırda her kadın 
yükselmeğe çalışıyor. Eter siz de 
yükselmezseniz emin olun11z ki 
e. keklerinizin rözleri pek yakında 
daha yüksekleı c, daha yükteklik
lere dönüverir 1 

Erkekler bir cıva damlua fi
bidirler .. biraz ihtimamda k.ur 
edersen:z çabuc.ık elle. inizckD 

lngilterede 
Kanunu esasi 

buhranı 

15 Mayıs 936 da riyasetimde toplanan antlı hakem 

heyeti sizin yurdsever kabiliyetinize ve asil sec;yenize itimat 

ederek Yurdumuzun bava müdafaasına yardım şerefinizi ilin 

etmişti. Taksit müdetleri bitmiştir. 

~~ı bir cevap gönderdi ... 
~ Bizim yazımızm mubalağa neresinde, anhyamadık ? f 

1 
Akçaabadın horovi koyün· İkinci fark la şudur: biz 

de yirmi dört gün evvel hastalığın neden çılctığını. 
tifo hastalığı haşgöstermiş, menhaı an/aşılmıpa ne ıibi 

1 

kayholurlar. 
Kadının ille vazifesi evidir, 

E.v kadım olmayın kadınlar aeka
dar malumatlı olsalar, nek•r 

Ankara 4 -.- lnıriltere Kralının 
hanedana mensup olmayan evlen
mek arzusu üzerine lnrilterede 
bir kanunu esui buhranı bqıö8-

termittir. Röyter domiyonlara doğ· 
rudan dotruya alakadar eden bu 

muelenin bir kaç ırün önce lıale- 1 
dilmey•ootp~~;:;r. 

Kızalhaç birliği Kızıla
yım ızı aza seçti .. 

Ankara 3 - ( A. A. ) 
Pariste toplanan kızılhaç bir 

llği mfıdürler mecliı;i kızılay ce 
miyetlmizi blrltğhı icra komite· 
l 1 azabğına seçmiştir. 

MÜLKiYE 
MEKTEBİNDE 

merasim ve 
tezahurat .. 

Ankara 4 - Mülkiyeliler 
bu gün mekteplerinin alt 
mışıncı kuruluş yılını bü
yüle tezahuratla kut/ulamış · 
Zardır. 

Mektep müdürünün nutku 
ili başlayan 'Ve en kidemli 
müllcigeli Jle en genç mül
lcigeli bir talebenin hitabe· 
sinden sonra baş'Vekil ismet 
lnönünün sure/eli alkışlarla 
lcarıılanan fle genç mektep-
lilerin çolc lçten heyecanlı 
tezahurlc.rına vesile veren 
nutku ile sona eren bu me-
rasimde Büyüle millet mec· 
lisi reisi ile bütüu valiler 
An/caracla bulunan müllcige
liler hazır bulunmuşlardır 

icra vekilleri 
heyet.inde 

Ankara 4 - icra vekil
leri heyeti dün BaJVekil is
met lnönünrin 1eislijinde 
toplanmıı muhtelif i,ler üze
rinde görüşmelerde bulun
muı hu görüımelere ait lca
rarlar ""ilmiıtir. 

29-1-937 ye hadar bu şerefli vazifeleri k o m ş u 

vılayetler ıribi ikmal etmiş olac1ğmızı m•şguliyetim dolayısile 

hahrlatamadım. Vaktinde bu vatan vazifesini ifa edecetinizden 

eminim. 

1 
on iki kişi tutulmuş. kay- tedbirler alındığını bilme 
makama başvurmuşlar, has diğimiz içiTr gaımllllltffflt: 
ta/ığı bildirmişler. hükii- mehterem Sıhhat müdürü· 
met doktoru köye gitmiş. müz cevabında: •lıastalılc 
hastalığın Tifo olduğunu menhaı olduğundan ıüphe 
tesbit etmiş, sıhhat memuru olmayan aptesaneler 'l'a~ige-

TRABZON VAL\Sl gönderilmiş. ayaktakiler, tinin is/ahı çareleri etrafın
yani bütün köy halkı sıra- da köylünün •alakası celbe
dan aşılanmış .. Aşıdan son dilmekte olduğunu,, da hil
ra on sekiz kişi daha has- dirmektedir. 

Belediye 
Meclisi 

Belediye meclisi evvelki 
gün şarbag Kadri Evrenin 
başkanlığı altında toplandı. 
Daha evvel reis vekili Meh
met Kitapcının başkanlığın
da toplanmış olan meclisin 
verdiği kararlaı ın hükmfi 

olmadığı şarhag tarafından 
söylenmiş. hunun üzerine ha
raretli münakaşalar olmuş
tur. Netice itibarile, vaktın 
tamam olduğu binaenaleyh 
celseyi kapattığı reis tara· 
fından beyan edilmiş, bu 

suretle Teşrinisani içtimaı 
da nihayet bulmuştur. 

Celseninkap anmasını kabul 
etmigen ciza keyfiyeti ma
kamata şikdyet etmek üzere 
içtima salonundan ayrılmış 
Zardır. 

Leh - Romen 
münasebetleri 

Ankara 3 - ( A. A. ) 
Varşovadnn bildirildiğine gö

re Polonya d17 bakanı yakında 
BQkreşe gidec ... k ve bu ziyaret
ten sonra Romanya kralı Var
şovaya gelecektir. 

Geşmiş olsun . 
Şehrimiz defterdarı 8. Yektanın 

eşi bayan Nilöfer dün apandisitten 
ameliyat olmuıtur. Geçmiş .olsun 
der afiyetler dileriz. 

lngiltere 

İspanya 
Bahriye nazırı 

ne diyor 1 

talığa yakalanmış. hasta/a... işte mesele bundan iba
rın sayısı otuza çıkmış. Bu rettir. Yalnız. mubalağa 
sefer köylü korkmuş, yine işin neresinde onu anlıga
doktora başvurmuş lar, aşı- madılc: şimdi sıhhat müdü-

• dan sonra on sekiz kişinin rümiizün tavzihini olcu
daha hastJlığa tutulduğunu yalım: 

ve hepsinin doktorsuz. ilaç- y . 1 t 1 DdD lD"'One Ankara 3 - ( A. A. ) 
lagllterede İngiliz gemilerile 

İspanyaya silılh ve mnhimmat 
naklı yaSllk ectllmlştir. Bahriye 
nazırı lııgiltereniıı İspanyol su
larındaki deniz kuvvetlerini 
takviye edip etmeyeceği mese
lesinin vaziyetin inkişafına bağ 
lı olduğunu sOylemlştlr. 

Küçük 
Silahşor 

( ÇOCUK ROMANI ) 

8 Kanuni evvel tarihinde 
neşrine başlayacağımız bu 
romanı Hayrettin Ziya açık 
bir Türkçeyle dilimize çe
virmiştir. 

Roman meraklı ve heyecanlı 
oldug-u kadar ahlak dersi 
vermektedir. 

Romandan bir parça: 

« Ertekin, bir dakika için· 
de kapıyı açb ve kendisinden 
daha uzun boylu, daha geniş 
omuzlu olan çcc ığun üzerine 
atıldı ; şiddetlt= bağırdı : 

- Alçak seni 1 Çocuğa 
eziyet ediyorsun. Al sana, 
al bir daha, al bir daha. 

Küçük sert yumruğile o 
kadar ltuvvetli vurdu ki ço
cuk geriledi, Ve geri geri 
birkaç adım gittikten sonra 
ona hayretle baktı. 

sız yatmakta olduğunu an-
latmış, bakım. ilaç. şifa 
istemişler. hülciimet doktoru 
dinlemiş. fakat sonunda da 
ne g a p q, g ı m • hen baş
ka gere tayin olundum, ar
tık sizin doktorunuz deği-
lim gelemem demiş I 

horovi köyünden matbaa
mıza gelen adam bize aynen 
böyle anlattı biz de aynen 
bunu yazdık. sıhhat müdü 
rünün tavzih yolundaki ce
vabını okuduk, baktık ki , 
o da bizim yazdıklarımızı 

anlatıyor. yalnız iki yazı 
arasında iki noktada fark 
var: 

biz yazımızda aşıdan son 
ra 18 kişinin daha hastalığa 
tutulduğunu gazmış. bilhas
sa hu mühim noktayı teha
ruz ettirmek istemiştik. 

Sıhhat müdürümüzün ce
vabında bu noktaya gani aşı 
keyfiyetinden sonra on sekiz 
kişinin daha hastalığa tutul 
muJ olduğu ve bu suretle 
lıa çta yekununun otuza ba
li j olduğu noktasına hiç 
temas edilmiyor. 

enıyo gaze es m r ıs 

ı 12 936 tarih ve 2253 sa)'Jlı 

gazetenizde ( bir köyde 30 tiro ) 
hastatığl diye yazılan yazı o
kundu. Horovi köyllnde tifo 
hastalığının mevcudiyetl ı ı · 11-9 
da haber alınması Qzerlne köye 
gönderilen doktor tetkikat yap
mış ve 12 hasta ile bir vernt 
teshil ederek icap eden tetblr
lerl ittihaz etmiştir. 

On yedl gnn mezkQr köyde 

bulundurulan knçnk sıhhat me
muru köylnye tifo a~ısı tatbik 
etmiştir. KöyQn sıhhi murakaba 
altında bulundurulduğu ve has
talık menbaı olduğundan şQpbe 

olmayan abdeshaneler vaziyeti
nin islabı çareleri etralmda 
köylllnlln alakası celbedllmekte 
olduğunun ve pzeteolze vaki 
muracaabn blraZ mubalatalı ol
duğunun tavzlbın yazılmasını 
rica ederim. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
M:ldUrn 

FUAT ŞAHİNLER 

Yeniyol - Bu sabah sıhhat 
Müdürü Fuat Şahinlerden 
telef onla aldığımız haber. 
hasta adedinin dörde indiği 
ve hastalığın artılc ""' ani
sini geçirmiı balantlapnclan 
şayanı encliıe bir tJaziget 
kalmatlı;ı m1rlceılndedir. 

zeki olsalar kıymetaizdirler. 
Ev kadını kadınlann en ... 

~li, en ~etli•i ve en muJıt. 
l'emiarr. 

Ev kadım, evini aOalemelr.le 
mükelleftir. 

Süı, zarafet para ile 1el'ftt 
Ue detil, ekserya en basit " 
kıymetsiz vesaitle temin olunarlar. 

Erketi evine raptetmek İlte• 
yen kadın evini ıüalemelidir. Z.. 
rif ve nezih bir yuua haline ıe
tirmelidirler. 

Kadın evinin defterdanclar. 
E.vin bütün heaabatanı kadma tut
malıdır, 

Kadın bir iktisat imilidir. Va· 
ridahnın yüzde yirmisini artbr
mayan bir kadın ailesinin iltik-
b.liae kudediyor demektir f 

Evinin yemeğini muhakkak 
evin bayanı piıirmelidir. Yahut 
kat'i nezareti alhnda pifirtmelidir. 
Kadın evini kendi nezareti alba
da temizletmelidir. 

En zengin kadınlar bile kmdi 
kendi odalanm bizzat kendileri 
temizlerler. 

Sokaklarda dolaşmaktan detD, 
evinizde oturmaktan zevk ahnıL 
Sokağa çok meclup olan kadınlar 
muhakkak kıymetlerinden kaybet
mete mahltOmdurlar 1 

Eviaizin dikitini kendiniz diki
niz. Çamqırlannı bile terziye 
dikdirten kadmlar birer tq be
bekten farkıızdırlar. 

IJte bayanlar, bu fikir bnab· 
lanndan baa'OnJGk bir parça çe
rezlendiniL Akpm Kaz San' at 
GkuJa lizlere bu gibi şeyleri öt· · 
retecek ve hayatta tatbik ettire
cektir. Zaten bu makatla 
mıştır. Zengin, fakir batGa ....,.... 
ları bu okula devam eder rör• 
mek ilteriz. 

Yarman harbı inanı•A 
ferah ferah U) k ..... .,..,_, 
ferah feralı ,. içip, yatıp 

kalkaa TratııııMıiha 1 lnan1n1Z ki 
m- harbi De yerde, ne de 
Alet ancak ve anca; havada 
olacaklar. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar hayataruıı ve 
vatamnıza kurtaracaklar. 



Saı·la 2 :JJ 

Sağhk 

APANDİSİT 
Ve apandisitten 

Korunma çareleri 
2 

mide oğrisile, baş ağrisile 
meydana Çtkar. Bu !metle 
'"erdiği işaretler, basit ve 
!.er zaman mulıtelif vesi/e-
/erle görcildüğü için ekse 

Akçaabat 
yolunda ve 
Kasabalannda 
gördüklerim .. 

Geçenki b ü y ıi k sı:ldl!n 
sonra nasib olup da Akça-
abada gidememiştim. Sel,· 
bu yolda pek büyük fahri 
bat yapmış. köprüleri _qık 
mış. dereleri tarlaları ba-

r iya lıasianın diH·atine 
çarpmaz, elzemiyet 'lıermez. iaklığa ka!Letmi;. bu yol 

Ve bunun için de dokto- tanınmaz bir halde şeklifli 
ra mtiracaatı imal eder. değiştirmiş. şimdi eğreti ge 
Bazen hastalarda akşamla çf·lerle muvasala t t-min e
rı kın/.:./,k 'l'e uf ok sıcaklık diliyormuş .. lJagmıırlu lıa110 -
< örülür. Çok uzak fıasta/ık. !arda bu da mıimkun ola 
/arı 'lle bu meyanda t;.ıeremi nugorn-uş, elhasıl l u yol 
de dtişündürtir. Hail u/..:.i has gidilip. göriileı.:ek derecede 
iıı olan kör barsaktır. p:-rişan bir hale gelmişmiş .. 

Apandisit günün birinde Keza Akçaabat kasabası 
insanı tam sıhlıat içinde •'iden sonra biraz drı ha 
yakalar: Kan11da şiddetli varlıklaşm1ş, o da gidilip. 
ağır, bulantı. kusma ve a- görülecek kadar ilerlemiş 
teşle meydana çıkar. Sıcak- · mış .. 
lık her vakit olmıyahilir. 
Ağrı hazan tahammülsüz- Böylece diyorlardı . b{]y 
dur, v e şiddetli korın scın lece işitiyordum, 
cısı yapan böbrek ve safra Yol: Hacıbeşir köpnis•i -
taşı sancılarınu benzer. Bu n kadar şöyle lıö ıle e çl i 
şekil sanctlar zulıuru11da. hu/inde 'l•e eski durumunda .. 
kör b a r sa ğ ı n lıastalanıp Q, odan St raqn kadar 
hayalın tehlikeye gireceğini ı ger yer de/ık ,İeşik, Sera 
dıişıinere~ doktora gitmelidir. deresi ve köpriis i lnnınmu -

. Abandı~ tı! son zamanlar- _qacak derecede değişmiş. 
da çok tesadüf edilmesi. köprünün bir kolu beri 
şayanr şıikrandır ki. halkı yüzde, öbür kolu öbar güz 
mızın uqanıkltğından ileı i de yere saplanmış duruyor. 
geliyor. Yoksa lıastalık öte Köprü belinden uçmuş git
dmberi me'lıcut. fakat ehem- miş .. Belsiz bir köprü en 
miyet 'lıerilmesi ve hekime kazı., Köprüden Jı) - 40 
müracaat edilmesi yüzünden berı' yan J J f . uan aereye nen 
ieşhıssiz kalıyordu. d d . . 

A d
. 't t h · · k h ve ere en geçıt 1•eren eg-pan ısı eş ısı onan er . b. 

I I k 
.. d 1 retı ır yol yap.lmış .. Bu 

ıas a, arnının ıçın e ner . 
d k 

"k ti . 1 b. geçıt de gol vermemek için 
a ı a pa amog.ı nazır ır b' _ b k D 

bomba sakladığını bilmeli ve ır gagmura a ıyor. ı: 
lıastalığın yegane kat'i teda·- re içi bir bataklığa kalbol
visi olnn ameliyatı yaptır- muş, o güzelim çınarlık. o 
malıdır. Çünkii geçmiş gibi megvalıklar, tarlalar, bağ 
gorunen hastalık, gumın bahçelerin gerind~ yeller 
birinde ve en vasıtasız bir esi.t1or .. Bu dere içine ,e[ 
yerde insanı amansız yaka· bir zavallılık çöknlmiş hı 
!ar ve mezara sürükler. rakmış .. Bu dereden otomo 
Hatta Amerikada hiçbir ra- bilimiz çamurluğa kadar 
lıatsızlık hissetmiqen kimse suya gô'mıilerek karşıya 
!er - .. b' · d hl · gunun ırın e mu e- ttrmandı. Şimdi selin do-
mel bir tehlikeden kurtul kunamadığı fakat zamanın 
mak için, kör barsak/arını d d . l .. . d 

1. t l aşın ır ıgı yo un ıaerrn en 
ÇıKar tınyor ar. 

Bu b · .1 l 
1 

ı- l seke seke Pula tana ya doğ-
ıruz 1 az a e aş o -

makta b b d' .1 ru ilerlegoruz. era er. opan ısı e 
musap ve ameliyattan kor Yolurı sağ 'lJe !.ofundaki 
kan hastalar için. kabız çe- tarlalarda rençberler bir 
olması itibarile dıkkate şa karınca faaligetile toprağı 
yandır. eşeliyor, kimi belleyor, ki-

Apondisitlen korunmak ' mi ekiyor, kimi çapalayor. 
için, kabız çekmemek. bar- Tütün damlarında gözıimli 
s~k m•zlesi yapacak ağır i-: ze henüz dizim halinde ku 
pırtolu ~çkiler. hardal, biber rutulan tütünler çarpıyor. 
turşu gıbi muh . dd .. 
I 

. .. . arrış ma e Uçüncü Umumi Mıifelti-
erı s11ııstımal etm k '- . . .1 . eme . ço1e şımızde 1 gı lJapan ·ve köy-

et yememek bad 'k ·ıı · L • I d ·k emcı 1 ınnr> lümüze yakıştırılmayan bir 
~rm an sa ınmak gibi ff'll · 
bırle la11sige olunu·· manzarada. köylü kadmla-
Ayni zamanda umu,;,i soj rının arkalarında yük, bel 

!ık yaşama kaideleri hari - feri iki h·iklüm olarak gi 
cine çıkmıgarak, vücudun diş ve gelişleridir. 
sıhhi alumgirıi bozan en u Şimdi Kalanima köprii 
fak bir rahatsızlık karşı- ·ue deresine doğru yoldayız. 
smda doktora gilmeği ih Fski köprii yerinde britıin 
mal etmemek lcizımdır. He 
ı e karnı ağrıyan bir şahsın 
bunu hasit bir mide veya 
lıarsak bozukluğuna atfedip 
hekimin fikrini almadan 
müshil almağa kalkışması, 
lıayatma malolocak kad1..1r 
lr"igük bir hatadır. Herkes 
scınu g7qet iyi öğrenmelidir 
ki müshil, zannedildiği gibi 
lıer derdı• dava olmaktan 
•• ,..,,1<_ bilakis bozan hayatı 

koyacak bir ze

Son 

metanetile sele göğiis germiş 
oturuyor .. Asil uzun köprü 
yokolmuş, dere vadisi oka
dar genişlemif. dere mec
rası öyle bir değişmiş •uadi 
öyle bir bataklık haline 
gelmiş ki, insan bu manza
rayı gö'rünce eski Kalanfoıa 
deresinin yeşilliklerini, a. 
ğaçlıklarını. bağ bahçeleri 
ni göresi geliyor.. Bir Nil 
vadisini andtran bu dere 

içinin artık bir daha eski 
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! Sovyet s ada 
A.man - Japon misakına karşı yeni 

bir plan hazırlanıyor ... 
Şimdiye kadar görülmemiş kuvvette askeri bir 

mevcudiyet yaratınağa karar verildi 
İngilizce Dıı ily Ekspres ga- karn oskeri erkıln ı da i 1lirak 

ıe tesirıin Vur.;ova muhabiri, edecekt ir. 
Sovyetler birliğinin ~ imdiye Stnli rı in bu davetinden bir· 
ku tlar gürnlmcnıiş bir k udre tte kaç sııa t {'\' \"el MoskO\'a radyo 
n-ıkeri bir mevcudiyet yara tmak su şunu öylemi, lir; 
kur. a rını vermiş olduğunu bildi- " ... \iman - .J ıpon misal~ı t "l 

riyı>r. ne ;ı i .\ lınan ya Vl' .Ja pnnyonın 

Bu karar, Aim:m~a ile .J 1- n';kı~n hı ı;lnıı ıı \ e ı:; '''~eller 
pınya n r a s ı ıı da bnl e\ ikllk i li~i ıılevh i ı • em ı er •.ıli st 
aley htarı ınisıı ka muka'"ıele ınn· tıı a \'tırlnıı ı gizl( rlll h. l,i 1 bir 
lıi)'L'lindedir S )V\'etler 1 irl lğı. kulknnclır. 
tm mf..ııkı hakikatte bi.· a kerı 
it li f ık ol:ırak gOı mel...t<'dir. 

Yukı da bu ili ı 

Haksız 
Tasarruflar 
Medeni bir camia içinde ya

şayan insanlar kanunun kendi
lerine hah şeltiği tusarrur hak
hırını yine kanunun tahdit etli
ği • P-kil ve derecede istimal ve 
onllnıı istifade snlfilılyelindedir

ler. ~u n ... 11. 'rtırk inkılftbının 

do011rd uğıı ve ('İnann il.in ettiği 
f•-ıu :-; te,t\ilnt kanunumıızlıı dıı 

ıııih·y yet. i r. l iı' kimse kendi~i
ııl' a•t olmaya n bir malda - haıı 
ı,. ı .11lar hariç - temcll lk idrlia
s• ıd t uulunamaz. H·ı k)o, z hf'f 
ııur '{İ L i ı· t .ıo.;.ırrufu n ııe y ı:cı a 
ıp•.ı i ciheli ıe gidi ,,t\\.{İ ni de 
kaııunlaıı •ı 11. tu ·ri ı et ·ıı i ; tir. 

( ı ıımııl benimdir ı kıı ııuu l ve 
ıcıu i !-> l rıda olanlar ta~ i · ı l'diami-; 
ohm mer.ırii mah ıı ıya gi<lı>r 

VI' lı ı k la ıını ııı Ud..ıfuıı \C hıi.1 -S wyet Jlderl Stnh'l. kızıl erk.im lı :ırl iyr~int ı r-.ı' ı bi r 
tr rl '·i ııw; ıid, 1 ı.1 mır.ı~ı r ı sul eder. ordunun be"> mnrn~ah .1 '<rem· 

ll nd • bir konfclrnıısa ~ ~ıı·.ııı . 
tı r. Hiri rıclkfin ıınıı n llçD 1dp t ıı -
l anacak olrın h u koııfernn ı; tcı 

ıe~kil edilecek hllyflk n keri 
kuvvetin plılnı haı ırlu naC'iktı r. 

iı.bat edcceli. VE''ıt; 1 ı .ı m ılikiz. ı prd lcr nra ıııclttld h:ıu b-a tın 

Konferan .ı S lVY•'llN hirll
g; ı iıl di~er vılk ek dt>nlz ve 

Alınan harlıiye naz ı ı >lom- esası .ıı te~kil eden bu gılııkü 

tı c· g oıının llz le'{i srnP ıin ilk ? hukuku hususiye mevz ı ıtı . nıı 
b ıhaııncla Pc>k)O)'a ·~ide· ktır. :;;;ıphe ~ ok ki vnzıı knnıı ııuıııu
Alma ıy a Jap ınpıy.ı b tl y l1 k zun yUksek bil' e~eridiı'. l~u e
nı iky.ı)o,ta sil,1 ı ve n ... keri ıı ı- serle inıizle ~iz bu gllnl\n ıne 
tphas,ıslur uon<lere. •1\.ti. . <I "> ıi nıninlv n 1ian 1 iri \'(> f'll 

haline gelmesi imkanı kal
mamış .. 

vlomobilimiz yme dere 
srı_ unun içinden gPçerek, 

eğreti geçilten g"çer h Pu 
la/anaya doğlU lıızla koş 
mağa ba~:adı. Pulu tanaga 
git erken kalıibeladan kal
ma köprü tıpkı sera köp 
rüs i gibi yıkılmış birkaç 
m etre aşağıdan verilen eg
reli geçitle burayı da gPÇ· 

tikten sonra kasabaya gi 

riverdik.. Ramasan hali. 

İngilterede hersene 

6-7 yüz bin 
kaza oluyor 

İngilizce Ke\' \'~ C 1roıı icle gu. 
z tesi yol kılZialn ı ı un lıa sı etıiği 

bi ,· baş mak ıle ·inde lngilte red e 
kuzı:ılnrın sayı.:ırıı tahdit i ·i ·1 

rpDnnkahH vekı11etinln {ı • ı ı 

tevli t et in veya etmesin, bil
e!iınle kaıalarıı :selwpleıl hak· 
kıııda yeniden derin tetkiklere 
giri~tiğini bildirdikten ·onra ş ıı 

dikkate değer rnkamln ı ı veri 
yor: 

kasuba okadar sessiz, oka- "S•m seneler içinde lngilte-

dar hareketsi~. okadar ten rede re mi ın~k&mların halıer-
cl'tr edildiği yol kuı.ı lurını n sa. 

ha ve okadar uykulu bir yı ı vasall olarak senede altı 
haldeki dükkanlarda sahip ye rti y!lzbln kadurdır. 
!eri tesbih çekiyor, yollar· G.ızeleniıı bu hususta yOrüt. 
da yürüyenler ayakta uyur tnğlk ııılitn l . auya gl~re lrn i~iıı 
gibi yürüyorlar,. Pulatana başarılmasıııda ki ıııU~kJlat, sa-

dece meselenin geniş olma ın
saat 10 olduğu halde hala d 1 değll, ayni zamanda bu ctu. 
uykuda. Ramazan burada va yı teşkil eden elemanların 
daha çok kendisini hisset d .ığıaı~ bir surette dalma yer 
tiriyor. Kasabada belediye· cleğiştimıeslndecllr. kazalardan 
nin göze çarpan varlığı alınacak neticelerin ve intibah 
parkı, Atatürk Bıistü, tan- ların iyice ve etraflıca tetkikin· 

den ve bu suretle alı ıacak ted 
zif ati ... Ve tabii Trabzonda birleri kararlaştırmaktan lıaşka 

) l ·.,ı oı ı. g 1 ll r) iıl ı l i 1 \ t' 

Li ı ıh kın vvll ııebilıı iz. I erdi ta· 
sA rr ıı fn t gibi devlete rıit emval 
\'C eınh1kl ıı üzerinde tasarruf 
hak \<' . elahiyetiııi i timal e· 
den ler yine mevzu olan kava
it ve ıaval, it lıaridoe çıkamaz. 

l.ar, bunların dH hakHZ ve key
fi olan her hungi bir tıısarrur-
1 ı•T' t rı rıC\ suretle iptal ve ke
c· ı l '" yek tl n addedileceğini yi. 
ne ıııuvzuatıııııı lıildirmektedir. 

Bu yı:ızıyı şu günlerde tahad. 
dn eden lıir münuku~adan al
dığım ilhamla yazıyorum. Bun
dan evvel ( Zeytinlikte Cudi 
hl'Y okulunda ) ba;;lığı ve M. G. 
i ıızası altında bir yazıya H. Baş
ma n lıir cevap verdi ve ~1. O. 
turafındıın v e r i 1 en cevabıda 
1· 1:! H36 tarih ve 225:l sayılı 
Yeniyol gazeteı:;inin ikinci satıi
feı i ııd~ okuduk. Bu münakaşa
l a rın esasını 1\1. G. turafıadaıı 
itlıliıı edilen haksız bir tasurrur 
teşkil etmektedir. 
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Kitap yazanlar 
Kültür Bakanlığındr.n 

nasıl yardım görecekler? 
Kültür Bakanlığı şimdiye 

kadar muharrirlere bastır 
dıkları kitaplardan satın 
almak sureti le gardım . edi 
yordu. Bunun için de hası· 
lan kitap talim ve terbiye 
heyetine gönderilip tetkik 
ettiriliyordu; uyğun görü
lürse bir miktarı Vekaletçe 
satın almıyordu; Kültür 
Bakanlıgı bu şekli değiştir 
miştir. 

Yeni şekle göre lıer m1-
ellifin kitabım yazdıktan 

sonra bastırmadan önce Ba
kanlığa gönderecektir. Ba
kanlık uyğun bulduğu tak
dirde büsbütün kendi he~a
bına bastırarak m ü e l life 
munuııen bir miktar para 
verecr ktı ~. 

Plaıiörle 
134 kilometre 

Planörcü pilot İlçenko, 
Simf eropol 'da. iki kişilik 
bir pl<inô'rle ve beraberinde 
bir yolcu olduğu halde. 
çok muvoffakiyetli bir uçuş 
yaparak 13/. kilometre me· 
saf e katetmiş ve bu su,-et/e 
Almanların elinde hulunafJ 
bu sahadaki dünya mesafe 
rekorunu kırmıştır. 

Uçuş 1 saat 40 daki1'a 
sürmüş ve pliinör bu esna· 
da Kırım yarımadası, Siva1 
koyu ve Azak denizi üze· 
'inde cevelan etmiştir. 

Kış 

Bu hafta bir iki gün, lofJ' 
dra ve Pariste hava ögle 
kararmış ki, yollarda mıı· 
ruru uburdur muş .. BilhassfJ 
Londrada adeta gece olmıJ1 
göz gözü görmemiş .. 

Pariste ( bu derece giifl 
karanlığına alışmamış o/afi 
halk gidip gelmeği kesnıe 
mişler ve yalnız Konkord 
meydanında yedi otomobil 

olduğu gibi burada da yer ç·a re yoktur. 
yer yap•lan inşaat plqnsız, ı-----------

gurdu var. Oruç kıranlar 
haritasız. gelişigiizel, başı 

l llhakika ( ~ıaarif Vekliletı 
::\Hlli talim ve terbiye dairesinin 
ilk uıekteplerde himaye bey'
etleri tc~kili hakkında taliınal
uame ) başlığı altındaki 10 mad· 
delik mevıuu lıiz de gördUk. 
ilk mekteplerdeki hiınnye hey'
etleri şüphesiz bu talimatname
ye müsteniden teşekkUl etmi~ 

ve haiz oldukları saltlhiyeti de 1-------------~~ _... 

kazası olmuş . . 

buraya can atıyor. Eğer 
boş bir halde yapılmakta- burası da olmasa, Pulata
dır, Pulatananın demirbaş nada bir sigara içecek ve 
belediye reisi bay Münıir bir nohut tanesi ağzınızda 
Serdar hiç şüphesiz insan- çığnayacak ger bulamazsı 
farın en tuhaf konuşanı, nrz .. Böyle olmakla dikkat 
konuşuğu en çok sevileni- eltim. Bellibaşlı, yaşlı, genç 
di r. Beni görünce: p~k çok kimseleri oruç kırar 

- Eh bakalım neler gör- gördüm. 

dün. neler yazacaksın, fena Memurlar yurdu pek de 
yazarsan bir daha seni hu- memurların oturabileceği, 
ray ı koymam diyerek lali- eğlenebileceği bir yer değil. 
/eleşti, Çarşafı ve peçeyi bu kasabada şehir kultibiı
Trahzondan önce atan, ka muz ayarında küçük nisbet-
sabaya Trabzondan önce te bir kulüp açılabilir. Mo
asri hela yaptıran, Trab- dem ebniyeler yrıptlmış, 
zonclan önce kasabaya ca- bunlardan birine taşımla
navor düdüğii getirten, ve bilir. 
en nihayet de Trabzondan Pulatanada bir çok var 
önce kasabanın en şerefli lrkları da oranın değerli 
yerine "Atatürk,, iimiizıin jandarma komutanı lıa
Büstünü olsun diken v e her len vilay et j andarma K . 
yeniliği ve göze çarpacak ı•ekili hay Saim 'in yaraltı
varlzğı Trabzondan evuel ğz da söylenmektedir. 

Pulatanada merkez ilk 
Trabzonun bir mahallesi okulu dışarıdan hadanalan-
demek olan Pıılatanaga ka mış ve fakat içi harap, lıe-
zandıran hal} Munür Ser- le helası pek berbat bir 
dar eğer Pulatanada istese 
d ı l '·l duru 71da .. ana ne var ı,.: ar yarat 
mazdı ki.. Pulatananın hükumet ko 

nağı bir yıldan beri hala 
Bu kasaba kadar imara 
k h tqmir edilecek.. Kireçleri 

qat ın, u kasaba halkı dökülmüş, her tarafı hazır-
kadar uyanık, zeki görgü lanmış çekidüzen beklemek 
lii lalk az bulunur. tedir. 

Kasabada bir memurlar Ali!p 

bu talinıatnuıucden nlmı~lardır. 
GJrnıüş olduğumuz bazı kuyu
dat ve vesaikten unlıyorıız ki; 
bazı ilk mektep hiıııuyc heyet. 
!eri kendi salilhiyellerini haki
katen hüsnü i::ıtimal etmiş de
ğildirler. 

Kendllerine verile salilhiyet 
yuknı ıda bildirdiğimiz gibi 10 
maddelik mevzuatla tahdit edil
miştir. Me em; ultıııcı madde· 
nin (A) fıkrasında (fakir ı;ocuk-
1.ıra yemek temin etmek) den
mektedir. Himaye lıey'etleri 
bun:ı saH\hiyetlidir ve kendile
ri me::.ela; fakir ç:ocuklara ister
lerse patates, isterlerse yunıur
tıı yedirirler, bu yiyeceğin ciıı
~ini takdir, kendilerine aittir· 
Fakat t.ıu takdir suli\hiyetlerini 
mc ell\ şekerleme de yemekten 
mnduttur diye te':'ıııilo mezun 
ve s·ıh'\hiyetl ır dcğildil'ler. Çnn. 
kll vel'ilecek yemek fakir ı;o
<·ukbr i\ i rı dir, yani gıd.ı mad
d •. i ulnmayan çocuklar içiıı<lir . 
Biııneııaleyh intihap otunucak 
yemek gıdai maddelere nıllnba-
sırdır. Bunun gibi bu talimat
name ile mahdut olnu salAlıi
yctleri harh:inde mesela; mek
tebin duvarlarını yaptıramazlar. 
muallimler odn:sındakl masanın 
ilzcrine bir ürtn alamazlar, ta
limatnamenin yapılmasında gö
zetilen gaye anc.ık elzem ~olan 
fakir çocuklar ihtiyaçlarından 
b1şlayarak h1zım olunların da 
temini cihetine gidilebileceği

dir. 
Bunun iç'in mekteplerimizde 

C\'Yel emirde çok Hlıumlu olan 

Erzurum -Sivas demi( 
yolu tahvilleri satışa 
çıkarılmıştır. T rabzoıı 
halkının bu fırsattaıı 
en çok istifade ede .. 
ceği şüphesizdir .. ,,,,,,, 

~----~~~~---"' 
pek çok fakir ve yoksul çocıı~ 
lara bakmak ve mektebe deVllııı 
vesaitini temin ile onları o1'll' 
mağa teşvik, onların me~teP 
camiası içinde boynu bU1'.n~ 
ve fıtri olan zeka ve kabiliyet 
leriııi inkişaf ettiremez blrbald~ 
bulunmalarından komrna1'Ut' 
Bu yüksek ve f dziletli gaye~ 
ön ayak olan buzı haıuH·e 
yurttuşlarımıLa rchperlik ed~ 
cek olan saygılı ügretaıenlet. 
mi zirı bn esastan harice çı!t~:ı 
maları lllzınıdır. Salabiycuer1 

ıj· 
aştıklaıı znman tetkike sB ~ 
lıiyelli olan n'iakamatın 011ıı~, 
dikkuliui celbetmeğe her yıı ! 
taşın hak ve salfl.lıiyeti vardl1 ıc~' ve ştlphesiz bu kabil ııa ·~ı 

tasarrufntta normal ve ııııJ)J.e 
bir mahiyet iktisap ediııcef,. 
kadar .Ahmet de yazııcakı \; 
san da söyleyecektir. HU ııı; t)l' 
lere kızmak değil bil'akis pıC ,ı 
nun olmak memleket Jıesıt 111 

d 

sevinç buymak ve bu mooa1'
11
• .. 

]'IJ' 
edici arkadaşları sayğı ile ·l' 
şılaınak ıazımdır, biz t>O> 

dUşUnmekteyiz. • /# 
S. Helvaçıo/ 
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ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

__ N_ef_:;_q: __ ı~y'--o_r _I l_K_o_rn_ş_u __ R __ u_s_y_a_d_a_ 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 87 1 
Mustafa Kemal bununla tam 

iki sene iktifn etti. Ve bu müd
det zarfında arka arkaya birç·ok 
diplomatik ve askeri muvaffa
kiyetler, Tnrkiye bOyllk millet 
meclisi hllkOınetini gerek içeri 
gerek dı~nrı drığru durmadan 
takviye etti. 

Devlet şekli mesele ı. son 
zafer elde edilirıci) e kadar, ele 
alınmadı. 

19~2 sonbah 11 ındn, bunun d:.ı 

Cesaret Madalyası 

İngilierede her sene York 
Diiku birine altın Stanlıop 
madalyesi 7.ıerir. Bu madal
ya cesaret madalyasıdır. a
lan /ngilterenin en cesur 
adamı sayılır. 

Bu sene bu cesaret madal
yesini bir kadın aldı. ilk 
de/a York Dükii bir kadı 
na altın Stanhop madalye
sini verdi. 

Bu kadın Mis Eve/in Gra
hamdır. Büylik bir akıntıda 
boğulmak üzere olan bir 
kadını kurtarmış . .. 

Boşanmalar 
ıo;ıra:sı gelnıi~ti. l'Orklerin "da~- Almanyada. Nazi rejimi 
kumandan muharebe::-i,, adını erken evlenmeğe cnıaz ve 
verdikleri bUyQk kurtuluş mu
harebesi, yapılwı;-lı. Yunanlı dU~ 
ıııan mahvedilmiş Çanak'taki 
bulutlar dağılmış mütareke im
zalanmıştı. Kendi aralarında u
yu~ umıyuıı ııınttefikler bu se
ter de, barış mu asına lıeın ls
tanbul hem Ankara hUkOmeti
ni dıt vet ediyorlardı. Artık ka
rar ve hareket saati \'alınmıştı. 

Zaferin prestiji, eksik iz O· 
Jı.ırak kullanılmalı Ye kalabalık 
basımlardan ibaret lıir kar~ı ta. 
raf safiarıuıa arka::ıında bir de 
padişah hUkllmeliııiıı ınU;;kütüt 
çıkarması tehlikesinin ünlloe 
geçilmeli idi. 

Muzaffer TUrkiye nıunına yal
nız bir ağız konuşnrnlı idi: An
kara. 

lşle bunun için 1H22 ikiııci-
teşrininin ilk gilnU, bUyllk mil
let meclisi, şu krır.ın verdi: 
1921 ikiııcikl:\ııuııundu kararla
şan anayasa madde::ıi, milli mi
tıak'ınbl\tUn hudutlarına teşmil 
edilecek ve bu suretle bUltın 

nyor. 

1934 de 7 7 yaşında 280 
Alman evlendi. 7 8 - 20 yaş 
arasında da e·ulenenlerin 
sayısı 2,000 dir. 

7 5 yaşında 62 kı% evlen
di. 7 8 yaşında evlenenlerin 
sayısı 5,000 dir. 

On dokuz yaşına basma 
dan boşanan kadınların sa
yısı 1000 dır. 

Almanya güzellik krali
çesi de 17 yaşında iken dul 
kaldı, 

Gönül /erman dinlemiyor. 

Oruç 
Açlık grevi yapmak yal 

nız mahpuslarla meşhur 
Mahatma Gandiye mahsus 
bir şeydir sanmayın, Hin
distan şeyhlerinden Mioralji 
Mahrac'da üç yüz gün ağ

zına bir lokma ekmek koy 
TUrkiye büyUk millet meclisi 
hükOmetiuin emrine girecektir. 
ÇUnkU •·lstaııbulduki hükllınct 
~ekllui, TUrk milleti bir tek muyor. · · 
şahsın lıUkUmranlık hakkına Sebebi diyeceksiniz ? . 
dayandığı için elıediyen tarihe Bu zatın müridleri birbir-
karı:;;mış,, saymaktadır. l 

lşte Osmanlı hanedanı bu su /erile kavgaya tutuşmuş ar. 
reretle ortadan kalkmış oldu. O da yemin etmiş: 
OörOlUyor ki, Osmanlı hanedanı - Müridlerim arasında ba-
öyle bir gande, bllyl1k ve ha- rış oluncaya kadar oruç tu 
şin bir kararla tahtından )'U- tacağıml. 
varlanmış değildir. Tarih, her 
zamanki derin hakikat dilini Şeyh şu anda bir deri 
kullanarak ve sarih tavrmı ta- bir kemik kalmıştır. hem de 
kıoarak sadece onun nzerinden ' sözün tam miinasile . .. 
aşıp 11ıtmlşlir. Ve kanun bu va- rr·1 · · Ş d l h · o d ·.

1 
. ı ı mızı, aman a şey ı 

kıayı hevecunsızcaol uğu gı H •• 1 _ k . . 
mnşahed~ ve tesbit etmekle ik 1 o urse o~uca endısı devam 
Ufa etmlşlir. Bunu l'apmukla, edecekmış ... 
kanun Tllrk milletini, Osmanlı Mriridler de bir türlü ba-

Sovyetler birliğinde 
Pancar rekoltesi 

; Buharada Arkeolojik 
Araştırmalar 

Bu yıl çok fena gitmiş 

olan hava şeraitine rağmen. 
Sovyetler Birliğinde elde 
edilen pancar rekoltesi, za
manında çok iyi telekkı 

olunan geçen yıl rekoltesi
nden çok fazla dır. 

Bu vakının sebepleri, pan
car tarlalarının randımanı 
nı yükseltmek için kolkhoz 
cuların açtıkları miicadele
de, toprağın çok dikkatle 
hazırlanışmda, z i r a a t ı n 
makineleştirilmesin;n gittik 
çe d•ha geniş bir ,,... surette 
memlekette yayılmış olma 

smda ve büyük mikyasta 
kimyevi gübre kullanılma

sındadır. 

Sovyetler Birliğinde pan
car zeriyatı merkezlerinden 
en mühimini teşkil eden Vi 
nnitsa mıntakasında, bu yıl 
7935 ve 7934 yıllarının 
randımanı mecmuuna müsa 
vi randıman alınacaktır. 
Ukranyanın bir çok kolk
hozlarında, pancar tarlaları 
hektar başına 500 ilii 700 
kental mahsul vermiştir, 

Vinnitsa mıntakasında bir 
çok kalkhocular hektar ba
şına 7 000 kentala kadar 
mahsul almışlardır. Kive ve 
Voronej mıntakaları kolk
hozlarında da bu kabil ran
dımanlar az değildir. 

Pancar ziraatı. bu yıl ilk 
de/a olarak, Kazakıstan. 

Kırgızistan, uzak şark ve 
garbi Sibirya gibi mıntaka-

larda da yapılmıştı. Bura
larda da ç o k mükemmel 
mahsul alınmıştır. Bilhassa 
Kırgızistanda ve kazakıs
tanda umumi randıman bü
tün ümitleri geçmiş ve bu 
mıntakaların bazı noktala
rında hektar başına 1200 
kental pancar alınmıştır. 

Bu yıl kokhozlarda pan 
carların yüzde 90'ı hususi 
makineler vasıtasıyle top
lanmıştır. Ha le u büyük 
tün memleket pancar tarla
larında 7 2 bik kadar lııısu
si pancar topla,l/ıcı makine
si çalışmaktadır. 

Eski abideleri muha/aza 
teşkilatının Buhara komitesi 
Buhura civarındaki kasar 
köyü tümü/üslerinde ve yi
ne bu yakınlarda onbirinci 
asırdan kalma kervansaray 
etrafında arkeolojik araş· 
tırmalara başlamıştır. Biz
zat Buhara şehri içinde de 
şehrin islam devrinden ev 
ve/ kurulmuş olan kısımla
rında araştırmalar ve ka
zılar yapılmaktadır. 

Orta Asyanın en eski 
şehirlerinden biri olen Bu-, 
hara. kurulduğundf4n beri 
eski orta Asya Devletlerin
de idare, siyaset, kültür ve 
ticaret bakımından lıemen 
daima büyük ve eşsiz mer
kez rolünü oynamış olma
srndan Jolayı, bu kazıların 
ve araştırmaların ilim ba
kımından çak büyük ehem
miyeti vardır. 

Buhara şehrinin Orta .... -
Asya tarihinde Arap dev 
rinden evvel de gene çok 
büyük bir şehir olduğu, da 
ha şimdiden, bu araştırma
lar neticesinde elde edilen 
ilk bazı emarelerden anla
şılmış bulunmaktadır. 

Yeni bir 
Dünya Rekoru 

Tanınmış ntletlerden Yo
seilani, Ti/liste yapılan bir 
müsabakada, hız almadan 
üç metre 4d.2 santimatre 
uzun atlıyarak dünya re
korunu kırmıştır. 

Sovyetler Birliği 
İlim Akadernisi 

Sovyetler Birliği ilim a
kademisi merkez binasının 
inşaatına, 1937 yılı ilkba · 
harında başlanacaktır. A-
kademi azasından mimar 
Şçu sev tarafından hazırla
nan plcina göre yapılacak 
olan bu muhteşem bina. 
Sovyetler Birliği merkezi· 
nin en büyük binalarından 
birini teşkil eyligecektir, 
Binanın umumi lıacmı 7 
milyon 200 bin metre mük' 
abı olacak ve merkez kısmı 
onbeş kat üzerine yüksele-hanedanına bağlı bir mazbini rışmıyorlar. 

lAnet ile yadetmek klllf etinden 

. İcar artırması 
Vilôyet daimi encümeninden: 

lrnrtarınıştır. 
Vakıa ise, o kad tr hııptede-

cektir . 
Akademinin bütün büro

ları ile sosyal ilimler ens
titiisii, müze ve akademinin 
on milyon ·cildlik kütüpha-
nesi bu bina dahilinde bu
lunacaktır, 

Sayfa J 

KASE 

NEDKALMiNA 
Beton menfez inşaat eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümeninden : 
Trabzon - Sürmene yolunun 40x 000 inci kilo· 

metresindeki Zarha deresi üzerinde geçen sene 
ayakları yaptırılan menfezin bu yıl tahliyeleri 
beton olarak inşa edilecektir. 
Keşif " 961 ,, lira 31 ,, kuruştan ibaret olan 

bu işin muvakkat teminati 73 liradır. 9- 12 - 936 

tarihine çatan Çarşamba günü saat 14 de Vila
yet makamında topl.:ınacak daimi encümende 
ihalesi icra kılınacaktır. Keşif evrakı ve şartna
mek r;le sair teferruati encümen kalen1inde saklı 
ve her isteyenin incelemesine açıktır. İsteklilerin 
muracaatları. 23 - 27 - 1 - 5 

Ölçüler hakkında 
Belediye riyasetinden: 
1 .. 1935 yılında damgalanmış ölçülerin yıllık 

muayene kayıtlarına 1 ikinci kanun 1937 gil
nünde başlanacak ve 31 ikinci kanun 1937 gü
nü akşamı bitecektir. 

2 - Ölçü sahiplerinin ve ölçü satmakla uğra
şan kurumların ayar dairesinde · mevcüt ve nü
munesine göre yapılmış ölçü beyannamelerin
den birer tane edinerek bu beyennamelere, 1935 
yılında damgalarıupta üzerlerinde ayar damga
sile birlikte ( 35 ) sayısı bulunan her türlü ölçü
lerin ( ölçüler nizamnamesinde camdan ve ben
zerlerinden yapılması kabul edilmiş olan ve Q. 

zerlerinde ilk muayene damgası bulunan ölçü 
ve aletler hariç ) cins, nevi, boy ve miktarlarını 
ayrı ayrı ve noksansız yazarak ayar memurlu
ğuna vermeleri ~e karşılığında muayene günü 
yazılı müracaat kağıdı almaları mecburidir. 

3 - Müddet bittikten sonra yapılacak ansızın 
muayenelerde beyannamesi verilmemiş veya mü 
racaat kağıdı alınmamış ölçülerin kullanıldığı 
veyahut satışa arz edildiği görülürse ölçüler mü
sadere edilmekle beraber kullanan ve satanların 
cezaya çarptırılacakları ilan olunur. 2 • 4 

cek derecede doğru o kadar 
itiraz edilemiyecek kadar aşi 
kılrdır ki, onu padişah hllkOme
ti bile tasdik etıneğe mecbur 
kalmıştır. 3 ikinciteşrin gonn 
Babıali h n k o m e t i i s t i f a 
etmiştir. Bir glln sonra Auk~ra 
hilkOmetinin zir momes~ili. ls
tnabulun idaresini teslim almış-
tır. 

Hususi n1uhasebenin M~hittin mahallesinde 
yeni sokaktaki 41 - 43 No. lu iki gözden ibaret 
ve bedeli sabikı 90 liradır. Bir yıllık kirası 9 -
12 - 936 tarihine çatan Çarşamda günü saat 14 
de Vilayet makamında toplanacak olan daimi 
encümende ihalesi yapılaçaktır. Muvakkat temi
nati 7 liradır. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!f !!!!!l!!!!!!!!!!!!!Jf !i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~'· 

~ S©Dıl M ·©deD ~§ 
Sessizce, gl\rnıtosnıce, kav

gasızca ve kan döklllmesiae lü
zum kalmadan, nltıyllı senelik 
hanedanın dllnynlık hUkllmrnn
lığı çökllvermlştir. Buhard&n bu 
hara doimn daha nz yaprak ve· 
ren ve blr mayıs sabahı her ta 
raftan yeşil filizler fışkırırken 
birden kuruyup karaıweren ih
tiyar bir ağaç gibi, nltıyllz ~ ı\. 
lık hanedan yn vaşçucık, kimse
ye belli etmeden ölUverml, tir. 

1 lklnciteşrin kararı bu ölnm 
\fakasını Meta klinik usul ve 
nlzamatı dahilinde tesbit etti. 
Fakat ölen eskinin yerine ko-

nacak yeniyi doğurtmnkta isti 
cal gösteremedi. Bu yeni doğ
madan önce, mllddetlni tamam
lamalı ve olgunlaşmalı idi. 

• Ark811 var • 

23 - 27 - 1 - 5 İsteklilerin muracaatları. ~= = 

Vilôy~~~~~~ !~~Ü-~-:~-,~~-~-:~-:- !Kartvizitlik huru~!~ 
so~~~~:~r~;%:~~~in m~;~~~~~n m~;;~~si sJı~~: =~_:_ fa t 1ar1 m 1 z g e 1 d i ~-'-~== 
olan 45 Lira üzerinden arttırmağa konludu. 

ıt61-412d-9V3~ı .. tartihinekçatandÇatrşamı ba gkünü ısa- =, Karf vizif /f3rinizi istenilen ~J 
a e ı aye ma amın a op anaca o an ~ ili 
=~~~e:t~~~'.tt~~~;!~~:k~~İay~t~::;:: te: 1 i şekilde Yenigol yapar '§i 

1 - 5 - 1 o -15 en ıilllijiiii~iiiiıi~iiiiiiiiiıi~~iiiiiıijiiiiiiiiiiıijiiiiiffliiiiiii~iiiıiiii~iijiJ,f3ij00JiiOO~W~iiijiiiiiiıiiWfüıiiiiiiil cümene müracaatları. 
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TEKAMÜi 
GÜZ 

'frahz n ve 11 ıvali i M 
• • ~atış T>e>pnsu. 

i i f( • 
: 1 

• 

u A Dl ( ı~ab:ı ~l ı ) 

Kunduracılar cad 'es· N. 86 

·car eksil rne emdidi 
elediye EncV.m_ni den : 
1 - Sinema binas smda 271 No.lu dükkan 
2 - Esvakta Osm~. '· -:-ıkası karşısında 28 No. 

1 ı ınağaza · 
3 - Çömlekci cadd s · n \.! 16 No. lu dukl-.an 

Yukada yazılı Belec 'ye akaratmdan biı er 
s nelik icarlarmın artınııası on gün n i ddetle 
uzablmışfır. 

İsteklilerin ten1inatı muvakkata makbuz1arile 
11-12 936 Cuma gCnü saat 14 de Encümene 
ınuracaatları ilan olunur. 

Malıallesi 
Esvak 

),/..ender p ş 

İca a.'tırma ilônı 
Cinsi· Af N. 
AAnğaza /OJ 

147 

Defterdarhktan : 

Tabiiyeti 
Rus 
Ermmi 

Yukarda evsafı gaz ılı gayri m nku 'atın bir senelik 
icarları artırmaya çıknrılmışt1r. T. l;p o, nların yüzde 
75 dipn;to'1,'' h;,fik • /) 1' 9?ı p. 1'' 11 saat 
14 ı defterdarlıkta in n ak komi yo a m raca tları. 

;.~ 

azarhkla odun 
eksiltmesi 

BELEDiYE 
ENCÜMENİNDEN: 
Belediye devair ve 

müessesatının kışlık ih
f }'acı olan { 28,000) 
yirmi sekiz bin kilo o-

1 
dunun tekrar pazarlık-
la mübayaasına karar 
verildiğinden isteklile-
rin cuma ve salı günle
ri encümene müracaat
ları ilan olunur. 

Zayi şehadetname 
339 senesi zelJtinlik mek. 

tebinden aldıgım şehadet· 
rıam mi zayi eyledim yeni· 
sini alacağımdan hükmü 
olnndığını ilczn eylerim 

Tekke malıallesınden 
Ali o fo Hasan 

ütun al 
ab'il' ği v 

' 
. ~ 

{ 

("'. 

Sayfa 4 ~ 

(FİLKO) ı~ 
D [d 

[t, 
t• .. 
t• 
Lf_. 
(tJ 
[f> 
~! 

~· 1•) 
1.,t, 

L• 

Elel,trotlu t~, 
---·--l,•J 

t•J 
le, g( çen Sf ne olduğu L'~ 

' L 1 ,., , ser. ~ c C' ~·J 

tJir. 

y ı•J 
b d L•J en aşın a t•J 

SES 
[)iR . 

1tJ 
L'> 
L•J ,., 
L•> ,.J ,., 

d. L•l 
1 f . L•J 

t•J 
Heı han_ri b' · a · 7 · ··n art!, Ra '~o ıuzu fabrikaya \'eya IstanbuJa f:~ 
gönderm< ge luz ın yoı. , Ço'' La.:;sas n1uayene aletleri , ve on ,: 
sen Jik hir t eri be . rıh. i olan müessesemiz P HI L C O ları her ~· 
suretle garanti eder I I-IILCO yu almak menfaatınız icabıdır . c! 

Va eli Satış l~ 
Abd lah ezgin lı 

Uz 

""-' 

acagı ız 

S.ra mağazalar No. 118 J 
TRABZON 
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• 

AD o 
D 

Olacaktır. 
iy~tta büyük teshilat 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

ESi 
görünüz tecru e için bir tel fon ediniı 

'rl rinize adyolanmız ta sis edilecektir, 


