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1 Uzunsokak N.<!: 63-65-67 Para 
\.._ _) \... ..) GONDELIK SİYASİ 

Londra, Atina elçilerimiz 
Donanmamıza karşı gösterilen tezahurattan 

dolayı teşekkür ettiler . 
Ankara 5 - Donannı'l VJ Ttirk bahriyesinin derin 

mızrn }'un m sularmı ziqaret 
1 
teşekkürlerini ibltiğa memur 

esnasında d si 7Je m ıttefık { edilmiştir. Yme Malta sey
Ynnan milleti hükumeti ta ynhatmdarı ana fıafana u

rafınd rn gösterilen candan nululmaz bir hat1ra ve dost 
tezalwratlcırı ve kralm izfrır 1 

luk hissiqatile dönen filo
buyurdukları r; iksek illi/ at 1 muza Mal tada gösterilen 
tan dolayı Atina elçimiz hüsnü kabulden dulayı çok 
Cumhuriyet h ikumetimizin 1 müteha sis olan Cumhuriyet 

l11ikumetinin teşekkürlerini 
Londra elçimiz İngiliz ha
riciye nazırmrı bildirmiş ve 
ayrıca bu hususda amirato 
le Malta erkôn bahriye ve 
mülkiyesine iblağını reca 
etmiştir. 

Donanmamız dün İzmire 
gelmiştir. 

Madrit bonbardıman ediliyor .. 
Cumhuriyetci kuvvetler Burgos yolunda ... 

Ankara 6 - Madriiten verilen bir habere göre asi tayyareler dün şehrin bazı ma 
hallerini bombardıman etmiştir. Burgos ayaletinden ilerleyen cumhuriyetci kuvvetlerde 
Burgosa kırkbeş kilo metre yaklaşmışlardır. 

2 5 O O İtalyan siyah gömlekli 
İspanyaya mı gitti ? 1 

Ankara 6 - Royter ajansı Cebe/tarikten bildirdiğine göre 2500 ita/yan siyah göm
lekli faşist Al gezi rasta karaya çıkarılmışdır. 

İngilterede 
vaziyet ... 
Parlement'Jda 
anlaşmamazhk: 
Krahn istifası mı 
kabinenin çekil

mesi mi lazım 1 
Ankara 6 - Vinston 

Gorcil ile parlemento ara
sında bir anlaşmamazlık 
mevcut olmadığını par/emen 
to rejimde kabine tarafından 
Krala istifa teklifinin hiç 
bir zaman vaki ve kabine 
nin buna selahiyeti olmadı
ğını. Kral meclise bir kanun 
verilmesi teklifınde bulunmuş 
ise: Kabine bunu reddetmiş 
ise ve Kralda israr etmiş 

ise kabinenin yapacağı ye
gcine işin çekilmek olacağı
nı söylemiştir. 

Sıvas 
Erzurum 

İstikraz tahvilleri 
çok rağbet gördü 

Ankara 5 - 4,5 milyonluk 
Ucüncn tertip Sivas Erzurum 
istikrazının sn krip. iyonu bu 
gUn halkın bu defada gö terdı
ği bllyük rağbet ve fnzlasile 
talep netice::siode ınuvaffnkiyetle 
kapatıldığı Maliye vckiılctin
den bildirilmektedir. 

Kağıt 
Buhranı önlemek 
için tedbir .. 
Ankara 5 •· Piyasada ki\ğıt 

ihttknrını önlemek için hariçten 
kağıt getirme i ucuz kAğıtlarla 
piyasaya çıkarub suınerbaoke 
verilmiştir. Öğrendiğimize göre 
kAğıt .Fabrikamız gelecek sene
den itibaren memleket ihtiya
cını temin edecektir. 

~~~-;;..;;.~~~~~~::::::=== 
Her gün 

ZAVALLI 
HAYVANLAR 
Şu yük arabalarına 

koşulan atlar bir lisana 
gelse gok mu. emin olu
nuz ki, arabacılar kodar 
'l'e belki daha ziyade be. 
lediyeden şikciget ederler. 

iki atın çekemiyeceği 
yükü tek bir hayvana çek 
tirmek iııs<ıf sız/ık değil de 
nedir. gerçi arabacı/arda 

insaf. merhamet denilen 
şeylerden eser yok, ve 
haydi diyelim ki onlar 
şuursuz haıeket eden a
damlar, fakat belediye 
bu adamları insaf /ı şuur
lu harekete mecbur tuta-
maz mz? . 

Bir arabaya nekadar 
yük yüklenebilir, bunun 
karara bağlı olması da
hi lazımdır. 

Amma, denilecek ki, in-
sanlara ait işler bitti de 
sıra hayvanlara mr geldi? 
Bizce bütün belediye iş-
leri arasında bu mevzu
un da bir yeri vardır. A · 
rabacılarc sıkı bir disip
lin altına almak lazımdır. 

Yeniyol 

Ekonomi 

Ve artırma 
Haftası .. 

Yedinci artırma ve yerli 

mallar haftası 12 · 12- 936 
da Başbakan lsmet lnönü
nün bir söylevile açılacak-

tır. Haftanın, bu sene şeh

rimizde geçen yıllara nis· 

betle daha büyük bir alaka 

ile yaşatılması için gereken 

tedbirlerin alınmasına baş· 

lanmıştır. Bu akşam halke
vinde bir toplantı yapıla
rak hafta komitesi seçile
cek ve faaliyete reçecektir. 

DEREDEN----

----TEPEDEN 

İKİ KAR 
Vedahi malam ola ki: 1955 

senesinin ilk kanunun sonların
da Tr.11bzon şehri içinde lamba· 
sız bir tek sokak kalmıyacağı 
1956 yılından itibaren daha bir 
tecrllbe olmak ve faydası gö
rQldUğll takdirde tedricen tak
sim, iskele, çarşı ve maraş cad· 
delerinde de tatbik olunmak 
üzere tenzifat ameliyesinin öğle 
üstü değil sabahleyin herkes e
vinden çıkmadan ve çar~ı pazar 
kü!fade kıhnmadan önce yapıl
mış olacağı muhakkak Ollliağ-

la ......... ,. 
Belediye meclisinin şubat iç

tima devresinin son celselerioin 
birinde mestti rapuru mllnaka
şalarını mQteakip Okunarak 
karara bağlanmak teınennisile 

hitama eren kalabalık imzalı 

bu iki takririn unutulmamak 
için ~imdiden daktilo edilmekte 
olduğu kaydi ihtiyatla istişmaın 
olunmu;;tur ı 

YoLCU 

Mülkiye 

Mektebinde 
Başbakan İnönü 
mühim bir nutuk 
soyledi .. 
Ankara 5 -- Mülkiyeliler 

dlln ~1ekleplerinin altını~ıncı 

kuruluş yılını büyük tezahu
ratla kutlulamı\dır. 

Başvekil lsmet ioönü söy
lediği nutkunda ve mülkiyeli 
leri idare, maliye ve siyaset 
sahusıada memleketi idaro ede
cek başlıca bir unsur sayıyo
ruz arzumuz yarın memleketi 
idare maliye ve siyaset saha
sında idare edecek olanları bir 
zabit gibi en küçUk seviyesin
den en bnyuk derecesine kadar 
mblklye mektebinde yetiştir
mektir az bir zamanda mülki
yelileri çok artırmak dllı, llni
yoruz mçlkiyeliler korunmakta 
olan yeni 1'ilrkiyenin ikbalı 

sa tveti sizin aşkla idlalle vucu
dunuzu memlekete vakt etme
nize bağlıdır. 

GAZETE TRABZON 

İngilterede 
Buhran 

Krahn evlenme 
meselesinde mu
halefet ediliyor 
Ankara 5 - 1ngilterede Krs

lın evlenme meselesinden do
ğan buhran devam etmektedir. 
Haş vekil Baldvin Avam kama
rasında evlenme projesine kar .. ı 
alenen vuziyet almıştır. Domin· 
yonların muhalif oldukları an
la~ılınaktndır bu vaziyet karşı
sında pazartesi kralın istifa 
etmesine intizar edilmektedır. 

Fransada 
Hükumete 
itimat .. 

Ankara 6 - Fransada 
mecliste harici siyasete ait 
müzakerelerden sonra hü kiı 
mele 171 e karşı 350 itimat 
reyi verilmişdir komonist 
gurubu müstenkif. kalmışdır 
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PAZARTESi 750 
Kuruş 

Sayı : 2257 

14 üncü yıl 

B ediye mec isi 
Son celsenin usulsuz ve l{anunsuz 

olduğundan bahsile ve daha bazı 
maddeler serdile azadan on iki işi 

Şarbayı şikôyet etti .. 
Belediye meclisinin son 

celsesi çok hararetli geçmiş
ti. Bir giin eımelki içtimada 
zaı,tm Turk harf/erile ha

zırlanmanuş olduğu. bina

enaleyh zapta mevcut nazrz. 
rile bakdamıyacoğından 1•e
rilmiş olan kararlann da 
hii.kıimsıiz bulunduğu şarbay 
tarafından serdedilmiş. bu

nun üzerine uzunboylu mı 
nakaşalar ceryan etmiş. ne
tice itibarile de <r10ktin fa
mam ve içlirnam hitam hu/
muş olduğu mutal<iasile mü
zakereye ve devre içtimmna 
son verilmesi ıiznrine ilirnz

lar yapılmış.· azadan on iki 
kişi keyfiyeti r a ~-amala şi
kayet edeceklerini sögliue 

rek meclis salonunu terket
mişlerdi. 

Meclis birinci ve ikinci 
reis 'l.ıekil/erile daimi encu· 
menin miintehap iki azası 
1ıe divani riyasetin dört 
katibi ve btitçe. idare sı lı
hiye encümenleri reis ve 
azalarından mürekkep ol-
mak tizre on iki imzalı bir 
şikayetname hazırlanarak 
lİÇ'inc i Umu'lli Müfettişlik 
-::ıe Vilayet mokamlarile 
mülkiye miif eli işine veril 
mişf ir. 

Şiktiyetnamede. meclis 
muzakeresinin unılsuz sona 
erdirilmiş olduğu 2.ikredil 
dıkten başka dt ha on iki 
madde yer a'11l'ş bulunmak
tndır. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

İzmirde donanmamız 
şerefine şölen 

Ankara 6 - ( A. A) 
lzmir belediyesi donanma-

. -
mız şerefine bir şölen ver· 
miştir. 

Siirt Mebusu 
Mahmut Soydan öldü 

Ankara 5 -· Siirt mebusu 
Mahmut Soydam lstanbulda 
ölmüş ve b!.lglln merasimle 
şehitliğe gömUlmnştnr. 

Ameliyat 

Ve doğum 
Kıymetli Ebe doktorumuz 

belediye tabibi Osman Dün
darın Askeri hastanede bir 
Kızı dünyaya gelmiştir. 
Doğum keyfiyeti mühim bir 
ameliyat neticesinde vaki 
olmuş, ve ameliyatı bera 
berinde değerli Doktorla 
rımızdan hastane Operatörü 
Binbaşı Muhittin ve opera
tör Tayip Zühtü olduğu 
halde bizzat Osman Dün
dar yapmrştır. Hastanın ve 
çocuğun sihhatınzn artık 
tamamen iyiliğe doğru yol 
almış bulunduğu memnuni
yetle haber alınmıştır. 

Küçük 
Silahşor 

( ÇOCUK ROMANI ) 

Hayrettin Ziyanın İngiliz
ceden dilimize çevirdiği bu 
romanı 8 kanuni evvel salı 
günü neşre ba.şlayacağ'ız. 

Roman çocuklardan daha 
çolc büyükleri ilgilendirecek
tir. Merak ve heyecanla oku
nacl\k roman sezdirmeden 
ahlak dersi veriyor. Bir ço
cuk safiyeti okuyucuları gül· 
dürecek, hazan { bravo ) 
dedirtecek bazım da acındı
racaktır. 

Romandan aldığımız bir 
parça: 

« Boş salona geçtiler. 1-
kindi güneşi annelerinin sev
gili sandaliyesi üzerine olanca 
kuvvetile vuruyordu. Bunu 
görmeğe dayanamadılar, san
daliye okadar boş görünü
yordu ki... Döndüler yemek 
odasına gittiler. Burada da 
ayni hal vardı ,. 

Yaşasın Cürmü meşhut.. 
Birinin asabi, titiz olduğu İz: · 

yonomisinden ve anlatış jestinden 
anlaşılıyor, diğerinin de sogukbnı 

olduğu durumundan belli oluyo du. 
Asalisi anlatıyordu : 
- Kafam kızı::c ı gözüm dün

yayı görmez, çok ters tabintim 
var. içimden bir kaç defa geı,.ti : 
Şunun suratına bir kaç tokat nta
yım •... otlu . . • • bir iyice 
pataklayayım •. Fakat her tepem 
attıkça, her içimden geçtikçe ak
lıma birden (( Cürmü meşhut " ge
liyor, hiddetimi içimde yeniyor
dum. Karşımda öyle ako;ileşiyor. 

öyle sinirlerimi sarsıyorum ki •.. 
oğlu başımı belaya sokmak için 
sanki beni teşvik ediyordu. Şu 
cürmü meşhutten evvel karşımda 

Böyle yapaydı yok mu, imanını 
gevretirdim billahi.. Dua etsin 
cürmü meşlıude 1 ... 

Yanlarından geçerken : 
- Yaşasın cjrmü mcşht .. Mü

barek kanun, hem seni kodesten 
kurtardı, hem onu pataklanmadan. 
Demeden geçemedim .. 

Cürmü meşhu~ kanunu çıkalı

beri ortalıkta çit kalmadı. Herkes 
her cihetten emin . Ezer bu kanun 
çıkmamış olmayaydı. Her Rama
zan olduğu gibi bu Ramazan da 
akşam üzeri oruç t:ryakılerinin 

kimbilir ne kadar cürmü meşhu

dune şahit olııcıktık .. Haddini bıl

mezlere de haddini bildiren bu 
kanunu çıkarm:ık kimin aklına gel
miş ise Allah ondan razı alsun 1. 

Gündüz açlık grevi, 
Gece oburluk rek~ru .. 

Biri diğ'erine anlatıyor : 
- Ben öyle kimseler bilirim ki, 

gündüz oruç tutuyo·um d i ye, 
gece oburluk rekoru kırar .. 

Akşıım olunca başlar yemeğe, 

içmeğe, ta sahura kadar yemedi
ği, içmediği bir şeyi kalmaz. 

Beş altı türlü iftariyeden takar, 
çorba, yemek, su, gazoz, sigarn, 
fındık, elma, artık ne bulursa mü. 
temadıyen mideye indırir ve Ü9• 

klik yatarken de tıit.a':>asa karnını 
doyurur ve yatar ııykuya .. 

Buna oruç tutmak d~nı ,.J,. .. 
Gece oburluk rekoru kırmak de ler .. 

Rtıya hu ... 
Gaya cebimde birkaç yüz 

tane yılbaşı tayyare piyangosu 
bileti r var. Sayın yurttaşlarıma 

bu b' letlcrden birer tııne sunmu
şum. lstanbulda 1 kanuni sani 
937 gec-:si binle: ce halkın heye· 
canlı lıuzurlnrında piyango çeki
liyor.. lsab!!t eden ikramiyeleri 
burada radyo başında heyecanla 
dinleyoruz. 500 bin lirn.. Numa
raya, 100 bin lira ... Numııraya, -O 
bin lira, 10 bin lira falan falan 
numaralara çıktığını duyuyoruz. 
Bır de önümüzdeki listeye • bakı
yoruz benim sayın yurttaşlara 

sunduğum b i l e t le r e isabet 
etmemiş mi 7 H ıı y r e t doğ· 

rusu .. Artık Trabzon çalkanıyor .• 
Talılıler, şanslılar günün m~hur 
adamı olup çıkıyorlar işin içinden .. 
Tabii bunların arrsında ve başın
da ben de varım . Hemen yıldı
rım telgraflarla piyango mudür
lüğünden soruyoruz. isabetler 
doğru .. 

Artık bizi görmelisiniz .. iltifat
lar, itibarlar kırla gidiyor. Bak. 
kal, furuncu, kasap, terzi, kundu
nıcı, faize , kürke itıbnr edenlerin 
durumları hemen değişiveriyor .. 
Gözunü dort açıp alacag-ını iste
yenler tarafından nerede ise ya
kaya sarılacak olanlar: 

- Ehemmiyeti yok, ne vakıt 
olsa verirsıniz, acelesi mi var ? 
Diye kompilman başlayor. Birden 
masalarda, mevkilerde meclislerde 
yerler ve iliyor, davetler çoğala 

yor, elhasıl dünltü silik ve sönük 

huviyetiniz birden "ncc.ni dirch
şan., gibi parlayıveriyor. 

Bir de ruyadan a y ı l ı p 
insan kendıni eski taş, eski ha
mam vaziyetinde bulunca ne fena 

oluyorb:lseniz;.. Ah piyango, ah 
bu yılbaşı ikramiyeleri l Benim 
gibi n c ~ insanları tatlı hulyalar, 
rayalarda yaşatıyor.sun l ~ Ümid 
iledir, cıhanda her hal ,, 

Ümid olmasaydı. Hayat kim 
bilir ne berbnd bir yük olurdu 
insanlara ! ... 

Cevdet Alap 

Meyva islahi 
istasyonu 

Ankara 6 - Bu sene iz 
mit vilayetinin mey11a mış· 
tikalicivarından bir elma 
islalıi istasgorıu kurulacak. 
tır. 
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Sayfa 2 [YEN/YOL} 

Türk- Yunan dostluğunun kuvveti Valile Şişkin gözler 
Bir Yunan gazetesi bu mevzu etrafında çok konseyinde neler Gül yaprağı gözler 

Sağhk 

KANSER güzel bir yazı yazdı için çok iyidir 
Nasıl hastalıktır, ne AfiTZada intişar eden M.·c; kiııe ı•e _ Yunanistan lıer görüşülecek? Bazıları 'lı•rdır ki goz 

suretle teşhis edilir? sager d'AAthenes gazetesi t ırLü muhascmanın haricin 1-Iususi idarelerin ıslahı kapaklan şişti mi bunu bir 
Tedavisi için mevcut 1 filomuzun Yunani.,tanı ziua- de kalm ığa azmetmişlerdir. hakl,ında 1nühin takım tuvalet maddelerile 

1 reli miinasebetile yazdığı.., bir Bugiin hu derece kestirme tedavi edilir sanırlar. Yan 
vasıtalar nelerdı'r?. 1 b k kararlar verilecek ı b' f"k' ı· Hı l aşma alade ezcümle diyor s?z söylemek imkanı hala ış ır r ırc ır. e e a t 

1 ki: mevcud mudur? Bu sene- Bir inci kılnunıııı beşinde An- kapakların şişmesi anında 
Kanser çok eski zaman- "Tüı k - Yunan mu kar~ nin bidayetinde şarki Ak- knradu bir valiler konseyi top. t muhakkak bir doktura mü 

1 
b ı· d B lk l d f laııacağ ı yazılıııı -;. tı k'1nseye ıacaat etmek laAzınıdır. Bu-

aan eri mali.mı bir hastalık I ne ın en sonra, a an ar a deniz, utma haberi veren 
l h d l 

umu mi ııı llfet tişler ve umumi ı ı1un bı'n bı'r sebebı' olabı'lı'r. 
tır. Miladı lsadan 1500 se-

1 
an aşma sa asın a yapı an bir rüzgarla iirperdi. Bu fır mnfetll~lik ııırnluka lar ı haricin- 1 

ne evveline ait bazı mısır bütün işler. denebilir ki, tına patlamış olsaydı, lıan d ki \'il.'yetlcrin va lileri i~t irrık 1 Uykusuıluktan. böbrek ra
•ve Hint kitaplannda ( kar- her iki millet tarafından gi memleket onun sav/etin- cdecekı ır. 1 1.utsızlığından , karn<dğer 
lzalı ura/) ismi altında_ konulan esasların genişle- d k l b'l' d ' ? ı Konseyde gurn~ıHecck mese- ralı.dsızlığmdan. bir korm 

.. ı tı'l e . ı. t. d ,. ,,.. .. k eıı masun a a ı u ı . lelerden biri rte vilılyetlerlıı da- 'u /Jelt•rı'ıı 'lıazı'/elerı'nı· ı'.1,11' 
muprıem de olsa bu 'ıasta m sı marııye ın et ır. ı ur C" lh ı. dl ı. 1:- , ,, .,u perverane maKsa ar.uey hili teşk il atıdır. B ıı n ı-.ıdu id ıre 
!da 't b f l Yunan paktı, dört Balkan l l l l [ l d ı ıfıı eJememelerirıdrrı Bırin ,., aı azı ta si ata tesa- ne mi e an aşmaz ık ar un heyl'tlN i vn rdır. Anku rıı, ls tun-
d if olunmuştur. devletini birleştiren hareke- uzak kalmak azmi nekadar lrnl, lmıir g ibi l>irinf'i hınıf vi· ci.,i i '/( "yumakla geçer. 

Eski Yunan tababetinde, tin ilk merhalesi olmuştur. kuvvetli olursa olsun, buna li\yellc rdc idare lı t• yetleri vnli 1 Fukı..t ütekıler iç.in mutlaka 
mesela Hippocrate zamanın- İlk lıamlede, Türkler •ve kcifi gelemezdi. mııaviııl eriuin reisligı altında sıkı bir teda<•i gerçektir. 
da kanser daha igi tanın- 1 Yunanlılar, kendi ~~7.ılet a ın .llkiyc mtltctti :;ı lerile eski vn- Eeğer şişkirılık. yorgız.ı. 
mıştı. Hippocrate bütün ur- d~mlarının teşebbusıle sa- Şu altı sene zarfında, u- lilerdl•n mUrekkeptir. Diğer vi- luk. ağlamuk 'l'Je saire gibi 
farı selim ve h b' d' 'k' nıımi suretle el ele verdik- mumi vaziyet, esasından de l ıiyc tlerd c defte rdar ıncktııpru SPheblerden husule gelip 

a ıs ıge ı ı l . • . ğişmiştir. 1930 da dünya maarif, &ıhhiye ınUdUrleri gibi 
kısma ayırarak mütalea et· 1 erı zaman bu. şnı hır de \'ilflvet erkiiuı idare heuetini mu l'akkat ise sıcak ve so 

· · "k/'k b l henüz hulyalar besliyordu; .ı .ı mişti. Sonra habı's olanlar- gışı ı gi i görünmüş o a- h te-:kil eder. ğuk kömpresler iyi gelir. 
b l 

r adisat bunları sildi. Silah ... dan kanserı· b l d - 1 i ir. rakat bunu büyle gö- Ankarada yapılacak toplu tı- Hassat gözleri olan şu ih-
, · u un ugu yere l . sızlanmadan bahsedili.t1or, 

g
öre mide ·h. ' ren er, ancak hadıselere u da, blitJıı \'füıyetlerde idare tı9atf ted~irler şişme!nine 

· meme ve ra ım ! kollektif emniyet inanılıyor kanseri diye sım/lara ayıra· zaktan bakanlar olmuştur. heyetlerinin vilfıyct erkfiııı hıı· mani olabilir. yazın top/ı-
rak esaslı a l . h Bunlar. yalnız zolziri göre- milletler cemiyetine itimad ridndcki kimselerden teşkili yacağınız gül yaprakların-
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Gümüşanede 
Muhtaç mektepli 
çocuklara nasıl 
bakıyorlar .. 

GllmUşane ( Yenlyol) - RU
tun nazarlarını bilhassa fakir 
çocuklara ~·eviren ve blltUn şef
katlerile her dakika bu yavru
cukları okşayan merkezdeki ilk 
okul hey'eti talimiyyesile hima
ye lıey'eti azaları ve bunların 

başında bulunan çok değerli ve 
gayretli maarif ruOdürUmllz ta
iiıııatname dulresinde aldıkluı ı 

tedbirlerle 5! fakir çocuğa ke
ten elbise ve 20 çocuğa ayuk
kubi vermişler halkın da bl\yük 
bir alıika gösterdiği bu çocuk
ları her gün her evden verilen 
iki kap yemekle ioşe etmekde 
bulunmuşlardır. 

Maarif mudıırumnzle okul 
hey,eti talimiyesinin ve ge
rekse çocuk velilerinin bu ha
yırlı i;;de gösterdikleri deı in 
ah\ka şehrimizde her glln şük
ranla k ır~ıt ınann bir hadisedir. 

Fabrikalanmız 
Başvekilimiz yakında 
bir fabrikayı açacak, 
birinin temelini atacak ' raz arını ıza bil' l 'k. .11 t besleniyordu. Bütün bunlar görilşüleccktir. Bu suretle vilft- dan bı'r kısn•ını tu··ı bı'r tor-

etmişti. 
1 

ır er ve 1 1 mı e arasın h ld S l vet erkfını kendi i:;ılerile daha • 

Bundan Sonra G a l l

• en da asır lorca su"ren mıı··şte ma vo 11• u h için meı•cud .r b · · k k k Ereg-li mensucat 
1abrikasının 

b 
fazla me:-o,' !:!Ul olmak iıfo vakit anın ıçıne ogara sıca ı' 

k d l 
ir endişe me1ızuu daha or- ~ \ l kanseri ve d' - l · · re mevcu iget eri esnasın- bulabileceklerdir. Bu cihet ka- suyun içi na batırdıktan son- iş etme tecrübeleri muvaf fa-

ıger ur arı ıyı- d tadan kalkmadan başka bir ce tetkik t · t. v d' . a qat•aş yavaş lıusul bu- rar altınıı al~nırsa 937 bUt\·esine ra göz kapaklarına tatbik kıyetle ilerlemektedir. 
e mış ır. r...en ısı, · mevzu ortaya çıkıyor. vücudun dış kısımlarında lan müteaddid temas nokta· tahsisat konncilktır. etmelidir. Eğen hazırda Fabrikanın imal etmekte o/-

husule gelen urların, ameli- !arını bilemezlerdi. Bununla beraber bu deği- . Anknra~aki toplmıtıda h~s~ · I f! ·;/ı"ıniiz yoksa, sıcak suda duğu ipliklerle yakında bez 

l 1 ,.,.u-rk ,., r v ·11 ti şiklikler, ,.,.ı.ı'rk · vunan an- 51 idnrelenn ıslah ve tanmnı. • } ll d'l' b b' dokunacaktır. 
Yat a çıkarılmasından sonra ' ı ve ı unan mı e e- ı' ı ' ı 'ıı. ıa e ı ıp u suya ır hu::.u::.i idareler varidutının art • • 

ge 
· k l rinin büyük harbden sonra !aşmasının ilk mahiyetini k b t k go''z ka Ereg· [i #abrikasının işletme-rrge a an garının içeri ı . . ' _ tırılma::.ı hakkında da bazı kn- pamu a ırata -

1
' 

sinde hu hastalığa ait kan ınkışaf eden muşterek men- değiştirmemiştir. Bu anlaş rarlar verilecektir. pak/arının üstüne komalı- ye açılması ve Malatya /ub-
ve usareden hiçbir şeyin /~at/eri, bu vaziyet 'e daha ma, bir mtidaf aa 'l.ıasıtası • dır. Sıcak gül süyu banyo . rikasının temel atma mera· 
kalmamasrna itina edilme zıyade kuvvetlenecek sağ- olmakla beraber bir sulh lzmir belediyesi- su da çok iyidir. simleri başvekilimiz ismet 
sini ve en son olarak ta bu lam zemin bulmu-;'ur. Bu vasıtası mahiyetini mcıhafa· b k Gözün etrafında teşkkül i lnönü tarafından yapılacak· 
mahallin kızğın bir demirle menfaatlerin son derece za etmektedir. Yunan hüku- nİn iy~ İ r Orarl eden mor halkalar da ba-1 tır. Merasim günü henüz tes~ 
.llakdmasrnı tavsiye etmi~ti. sulhpervaer bir mahiyeti met reisi. millete hitabeden Bütün ahırlar şehir zılarında güzel bir manza- I bit edilm~miş is~de ya~~nda 

Kanser muhteliş tarihi vardı. Türk - Yunan itilafı her nutkunda Yunanistamn ra teşkil etmekle beraber yapılacagı tahmın edılıyor. 
devrelerde, size saymasını resmen ilan edildiği :J-Oman hiç kimse aleyhinde enük - haricine naklediliyor karaciğer hastalıklarına da 1 "Bunu idam edin L 

.. cJ, r ı h lzrnir - Schir i~·indeki ahır- 1 .. faydalı görmedig-im, birçok 0.n.u_ 'lıucu e ge ıren.er, u çük bir maksad bile gütme delalet edeceg-i cihetle leh- 1900 senesinde kaçar h4ne· ı -# f r lnrın, belediyece göstel'ilecek 
meşlıur hekimler tarafından ılı a, ın sır teda, üi bir ga diğini söylemekten hali kul yerlerde in~ası için bugünlerde likelidir. Gözlerinin etra danından bir şllh Avrupada bir 

mıitalea edilmiş ve bu hu- 9~ mahsulü olduğunu hiç miyor. Fakat şunu da ilave ahır sahibleriııe tebliğııt yapıla- /ında vakitsiz buruşukluk ! seyahat yapmıştı. Bu arada 
susta ku-tu .. h l d l kımseye karşı herhangi bir etmeg"i unutmuyor ki. Yuna cııktır. Balkın sıhlıalioi tehdid l h l l b l Frarnsaya da uğramıştı. Pariste P ane er o usu h . ar ası 0 an . a!Jan .a~ iken bir idam sahnesinde bulu· 
eserler yazılmıştır. Bununla te dıd ;'eya bir suiniyet ta- nistan, kendisine aid olan 1 eden ve şehirde kam ve sivri barsaklarını ve sınırlerını nmak istedi. O sırada da idaIO 

b b Şımadıgını bütün S(J mı'mı· t bı'rşe h h . b. k. sine"in üremesine amil olan d · · k b 1 e_ra er kanser henüz, sebe- b.. .. : . . ye ye, er angı ır ımse 1 6 
. . 1 < d le avı ettırere una çare edilecek bir mahkllm vardL 

bini laA11ıkı'/ b ·ı d' -· · V.! ulun ıtmınanlarıle lıOi - nin dokunmas na .. d 1 ııhırlar, şehır lçınde G!J tane ir bulmıya çalışmalıdırlar. 1 Makü.mun idam ~. dilecehi 
_., e z me ıgımız, k dl ·· 1 musaa e Mahalleler arasına dıığılınış bir • 

ancak neden ibaret olduğunu b~~ lı da~. Bu her zaman için etmiyecektir. Çünkıi, sulh ' halde bulunan ahırlar, bir yıl ilk tedavi esasları bunlar gn~_şa!a b:~ber verdıler, şah 
ve teda1ıisi ne suretle müm- oy e ır ve doğrudur. Fa- perverane maksadlar, azim- içinde tamamen ~ciıir dı~ına olmakla beraber iş uzadığı 1 ge 

1~ aok mut görlur gö,rmez: 

k t 
· k · l . . - uU ç zayı , o maz 

ki'in olduğuru bildiğimiz bir a · gen~ aynı ımse er şu karlığa ve metanete mani nakledilerek modern birer şe. takdırde behemhal bır dok ı Dedi ve orada bulunan nıad· 
hastalıktır. nu da soylediler ki. şayed değildir. Bilakis. bu sulhper .kilde inşa ettirilecektir. torun reyini almak icap deiumumiyi gösterdi: 

Kanser v.. d t harb tekrar dıinya yuzune ver ana maksadlar. hürmet lzmirde fakirlere parasız eder. 
1 

- Bunu idam edin ı 
. ucu umuzu eş-

kil eden say h.. l saldıracak olursa Türki1e telkin edecek emin vasıta K·· .. d ğ t l k ısız ucere er- omur a ı ı aca 
den baz l b' ve Yunanistan. or.un yak- !arla kuşatılmış oldug-u için . . H 1 b' d h' 

ı arının, ızce ma l _ • . . .. . ızmır • a\'a ıırın ıı· en uı-

lıl.yetı' tam ·1 lA l aşmıyacagı yegane ıkı mem daha muessır ve da 1za na anız e ma um o - l k '' - re soğurnıu nzerlne odun kö-
m ıyan seb l b' J b' e et olarak kalacaktır, Tür /izdir mü fi tl b k Ok ı ep ere, ıruen ıre __ · " r a erı ır uruş y se -

çoğalmağa başlaması, ve ye- G 1 k y J J mlştir. lzınirde kömOrcUleriıı 
enç 1• a ançı ar arasındaki · ı · k ni bir teşekkUl, yani bir ur söz birliği ederek fıat arı yli -

.. d müsabaka seltmeleri sebcbsizdir. Çllnkü 
Vllcu a getismesinden iba- • b d r t b · h iŞ aşın a Aınerikııduki yahrnçılar klıl- piyasada 50U tundan faıla kü-

e ır astalıktır. Hemen mlir vardır. 
lıer bu'"y- l So1ıyetter birlig"inde ılo bil. bir yutan ınn abakası ynp· . ume ve çog· a ma . J Belediye, bu yıl dıı fazla so-

. d yaş n d /d l b nıı~lır . . Mllsıtbakaya iki bin iıe~ vucu un men/ aatına oldug-u 1 1 0 urmuş o an ii '' ğuk gllolenle kızılay kurumu 
1 " l k yllz amatör yalancı iştir,lk et-
rıalde. f.:.,.,ser hu"'crelerı'nı'n tun genç er, ô'y Söuyetle- · b' . .1...... u ile bil'likte fukirlere 'Jarasız · d k mış ve ırıncı ısı venj ımen t 

çoğalması lenıamile vücudun rın en mer ezi icra Sovye- Feresa isminde bir yalauçı ka- kömUr dağılacs.ıktır. 
d tine kadar bütün meclı'slere "0 n t B · b k U 1 b' · zararına ır. Zira, bunlar, ""' mış ır. enJıımen mOsa a a- zun ömür Ü ır gemı 

seçmek ve seçilmek hakkını du şu yalanı söylemiştiı': 
- Arkası var - , · · mu"ze oldu haiz bulunmaktadırlar. Sou- uızım evimizde büyük ba-

--':"":--:".:-:"".'.'-----· yet gençliği. hu lıakkından bamdan kalma eski bir duvar 
Halk Manileri 1 ı tam surette istifade etmekte sauti varc!ır. Saat ayni yerde o 

----------- l k kad.ıır zaman durmuştur ki göl-
Ay mısın yıldız mısın ııe mem e etin iş lıayatına gcsı duvarı delmiştir.» 
Eşi yok bir kız mı-;ın olduğu gibi sosyal ve siya- İki bin beşyllz kişinin i~ti-
Bütün kalbimi çaldın sal lıagattna da büyük vu rAk ettiği ınilsabakada birinci-
Bilmem ki hırsız mısın ı geniş mikyasta iştirak et liğl böyle bir yulııııın ka1..aıı-

mektedir. ınasırııı doğru u ~aştık ... Biz bıı-* "' .. 
Kapıldım ben bir derde 
Soruyorum her ferde 
Acap bilen varmıdır 
Ben nerde, gönlüm nerde 1 

* "' * 
Camım başımdan taştı 
Aşkım ruhumdan aştı 
Beni bu hrl.! sokan 
Sendeki siyah kaştı 1 

* * * 
Sular gibi akarım 
Sevdalıktan çakarım 
Belki gelirsin diye 
Y oJlarına bakarım 1 

Baba Salim Öjütçen 

Koy Sovyetleri azası ara- na gelinceye kadar ne akla gel-
sında 25 yaşından aşağı 0 mez yalanlar duymuşuzctur. 
lan/arın mikdarı. 350,760 Sülünlerin doktorluğu 
kişidir. Bu mikdar köy Sov Kuşlar arasında sUlOnler her-
yetleri azalarının mecmuu halde en zeklieridir. Fran~ada 
nun güzde 26.4'ünü teşkil bir avcının vurduğu bir sillOnUn 
e1Jlemektedir. 9000'den faz- ayağında muntaıum sarılım~ bir 
la genç başkan ve 24,000 bez bulunmuştur. Bu bez açıl
genç sekreter vardır. dığı zaman altında pamukla ya-

pılnıı5 bir pansuman görOlnıOş-
Nahige Sovyetleri azala tur. Bu sUlUn ayağını yuralaınış 

rı arasındaki gençlerin sa • ve bu pansumanı yapıp bandla 
yısı 12 bin ve şehir Sovget- sarın ışlır. 
/eri azaları arasındakilerin Jl ıyvanat ıllimlerl bu tarı 
sayısı ise umumi k bir P ınsuman yapmanın sevki· 

!J
üzde 17, 7'sı'dı'r. ye unun ta ~,n ile imkansız olduğunu söy 

lem 0 ·1 tedlrler. 

1790 senesinde ynpılıın bir 
yelkenli o zaıııandanberi hiç 
durmaden işlemiş ve yakın zıı

nınnda Anıeı ikan limanlarından 
birine çekilerek bir mnw ha
line getirilmiştir. Eıı yeni vusi
talarla yaptlau L.ıugUnUn geml
leriııden hiç biri 1700 du yapı
lan bu yelkenli kadar ümilrlU 
oıum:ıınıştır. 

Bu sene 64 milyon 
liralık elmas satılmış 
Kadınlar nrasındn her cins el

ma lura kar .• ı rngbet çoğaldı
ğından elmas fiallnrı gittikçe 
yükselmektedir. 

Elmaslara o kadar çok tfllih 
vardırki, d!lnyanın en lıUyOk 

elmas ticarethaneleri m üşterile 
riain Hlyikile arıularını yerine 
getirmemektedirler. Yalnız bu 
sene 64 milyon liralık elmas 
satılmıştır, 

Nurettin kardeşlere .. 

Bırakmadın bizde elem ile gam 
Sanatta yeni bir va;lık yarattın 
Cennette yaşarız sanki her akşam 
Bütün derdimizi kökünden attın. 

Ne parlak geceydi ( Baykuş ) gecesi 
Sahne aleminin büyük hocası 
Bence olmaz bundan daha yüı:esi 
Sanatın ehlisin varol Nurettin. 

Ey komik bay Ahmet emsalin yoktur 
Bulduğun ilaçı bulamaz Doktor 
Zevk ehline bugün hizmetin çoktur 
Güldüre güldüre bizi çatlattın. 

Çıkmca sahneye sen bayan le/al 
Seyirciler kaldı hazurunda lal 
Bu ne büyük sanat bilmem bu ne hal 
Ölmüş gönülleri hile canlattın. 

Çalıkuşu sen de yamansrn yaman 
Emsalin hiç yoktur sanatta inan 
Taş parçasında verdin imtahan • 
Taş yüreklileri bile ağlattın. 

Ey üstün sanatkar Sa/ahi Ayan 
Yüksek yetiştirdi seni Trabzan 
Sahnede ruhlara verdin heyecan 
Yüzbin neş 'e saçtın zevkler yarattın. 

Geride bıraktın bütün derdini 
Düşünmezsin artık geceyi, gunu 
Bugüzel alemde verdin kendini 
Ey baba, aklını sende atlattın I 

Baba Salim Öjütçen 
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ANKARA 
1 

H d 1 ~·~~·ı;ıııı;ıııı;ıırr;ıı·ı;qı~ııııı;ıııı;ıı ;ııı~rıı •;..rıııı;ııı:;e::.ıırı;ırp;ıııı;_llJ)l;ııp;ıııı;ıırı;ıııı;ıııı;ıııı;ııp;ıı ı;ı:rı;ıı,ı;ıııı;ıı~ıP;ıuı;ıııı;ııır;ııı~ıııı;ıı;~ııııı;ııP•'"11P;ı~~~lllh•Qp: * *!il~~ 
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Türkiye'deki yeni ~~ A k ı d oluşun bir izahı insand~n. hoşlanmıyan 'ı!~ r 1 CUZ a 1 
Yazan : ılr ı adan1 r:t~ 

Norbert von Bischoff ·aeçenlerde Siducye gelen fi1 
Avusturyanın Ankara lıir vapur kupdJlll Büyük ?~- ftf 
Elçiliğ'i sabık müsteşar ynno un ıssız adnlurı~dnn l.ıı~- tft"i 
Türkçeye çeviren : nio cmırından geçer en uza - f"t~ 

tan iki beyuz insaa görınUş ve I~~ 
Burhan Belge kazazede sandığı bu iki adamı e..•~ 

[ 88 ] kurtarmak için gemiden indir- J•4 
Gerçi, bundan iki sene önce diği bir sandala binerek yanla- 1~·~ padişahın hUkUmranlığı yerine rına gitnıic;ıtir. Bu iki adum ken 1~·~ 

mlllelln hükümranlık haklarını di arzulıırile mUnzevi biı· hayat ~·4 
geçiren prensip artık filen ta- geçirmek Uzcre iki sene evvel ·:~ 
hakkuk etmişti Fakat millette buraya geldiklerini ve bu mUd· ~.~ 
ki bu hUkUmranhk haklarının det zarfında hem cinslerinden i.~ 
ne şeklide tecelli .edeceği tayin hi~· bir kimseyi görmedıkleriııi r.~ 
edilmiş değildi Ve 5 EylOl 1920 bundan memnun kaldıklaı ını [tj 
deki kanun mucibince, "Padi söylenıişleı· burada bul ve gn- it] 
şahlık ile hilafetin kurtarılma · zel ıııeyvalarla hcı· türlU cins ftl 
sıııa .. kadar idare ve sahihiyeti ku:;ı ve hayvanat bulunduğunu [t:i 
muvakkaten eline alını;> olun deniz kıyılarında en nelis ba- (t;; 
BUyUk Millet Mecli ·inin, yerini lıklur avlanubildiğiııi eıı birinci rtti 
yeni ve kal'i bir idare şekline arzulnrıda kendilerinin fazla ra r.1 
terkeylenıesi ıazımgeliyordu. hatsız edllıneyip yanlarından il•~ 

Nazariye bı&kımından, meş- uzaklaı;mıası olduğunu ilave et- ft~ 
ruti bir hUk.Umdar idaresi kadar mişlerdir. [tJ 
cumhuriyet şekli de mevzuu Cennette yer satan ~-·•~3 bahsolabilirdi. Fakat bu ikisin- ~ 
den birisini seçmek sırası he papas ft~ 
nUz gelmemişti. çunkn birinci Besarabya'da Ki~·niyev'de bir jft] 
ı,ıkkın seçilmesi, Mu~tafa Kemal papas türen~iş. Her ~nün~ ge- ı[t] 
in ilerisi için dil~UndUğU i~lere- lene c~nnetııı gtızellıklerınden [t] 
mani olabilirdi. lkinei şık için bahsederek yer satmıya başla- [t] 
ise mllletin kafası henUz kafi mış. . . [ti"' 
derece olgunlaşmamıştı. J Evınde, masasının Uzerınde, [• 

• bir taraftan hadiseler aylarca Uşenmeden ya~tığı mu- ft 
Faka~t idi. Bunl~rın istika · hayyel bir cennet harıtasını kı· lftJ 

yürüme e . sım, kısım ayıran papas, bu kı- r ... 
metini Mustafa Kemal tayın sımlara, yerine, ~uyuna ve ha- •.1 
ettiği mUddetı;e, er .geç, onu? 1 vasına göre fidt koymuş ve Ct] 
lstediğl noktaya gıdecekle.rdı: kandırdığı zavallıları evine da- fti 
işte bundan dolayı, . 1 lkıocı vet ederek beğendikleri yeri r.~ 
teşrin kararı~ı~ şlmdllık devlet haritada tayin ettirmiştir. [t~ · 
şeklinin tayınıne ~lr şümulU J Alelade bir yer, bizim para- ftl 
olmaması ıazım gelıyordu. miıla 25 lira imi~. Bir çok köy- ~.~ 

Dönüp dolaşıp 
Alacağınız R AD Y O 

Ca Aa Olacaktır. 
Tediyatta büyük teshilat 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESİ Bu karar, hilafetin Cs nanlı liller, bu cennetten yer satın ı·1 
Hanedanında kalacağını ve TUrK: alabilmek için son öküzlerini •] 
milletinin hilafete destek ola- de satıp parasını papasa kaptır- t1 
cağını tRyin etmişti, Fakat bu, mıştır. Papas böylelikle 200 e ., Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 
lslam hukuku bakımından, ga- ya\.::ın yer satını~. bittabi sonun- [+j 
yet acayıp bir vaziy~tti. ÇUnkO da da hapishaneyi boylamhıtır. [t] radyolartmlZ tahsis edilecektir 
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bu hukuka göre, ııaııre. ancak K. f .. sarayı ~ • 
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hUkOmdarı olabılırdi. Gerçi, 13 P ~=- -----
asırli\c varlı~ı esnasında, islll.m te y~pıl'!1akta olan .Beden Ant•ıka su·· tun satın' 83 yaşındaki kadın 90 Deniz altındaki tatlı su 
dini birçok intibak kalıiliyetle· terbıyesı sarayının ınşaatı 
rl göstermemiş değildi, Zaman bitmiş ve son günlerde bu lık kocasını katletti Bardada deniz altında mem-
olmuş,· birkaç hUkUmdıır birden sarayın küşat resmi büyük alan Amerikah Los Ancelos'da 83 yaşın bdlar vardır. Ve bunlardan tatlı 

Yarının harbı inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 inanınız iti halifelik etmiş ve zaman olmuş tezahürle icra olunmuştür. daki bir kadın doksan ya- su çıkar. Yerli dalgıçlar bu 

öyle hUkUmdarlar halifelik et· •• . •
1 

. Romada seyyah sı/taile şındaki mefluç kocasının us- nıembuların yerlerini bilirler. yarının harbi ne yerde, ne de 
nizdc, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunu ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

miştlr ki, bunların hUkUmran- Bukreşte yankesıcı erın dolaşan bir Amerikalı kibar tura ile boğazını kesmP.k su Ve ellerind~ tulumlar deaize 

lığı oturdukları sarafın ~a~ı· yüzleri boyatıldı taı11r/ı güzel ve nazik bir retile katletmiştir· Kadın dalıp tulumları su fışkıran yer-
sına kadar dahi gideme~ışlır: BOkreş zabıtası halkı yan hıraktıg· ı bir mektupta cina-

f i dU ı lerı Fransız ile karşılaşıyor. F b b l lerden doldururlar. Bunlardan 
Fakat hali en n nya ~ kesicilerden korumak i~·in sa- yetin se e ini şöyle an at 
üzerindeki nüfuzunun tamaıne~ bıkalı yankesicilerin el ve yüz. ransız ona: makta imiş,· düldurulan S

1
1da zerre kadar tuz 1 

k lkması ı.lk defa oları1k vakı R J J l b · /(, · d O bulunmaz . ··----------' a ' . . . lerini sl\bit bir boya ile boya· omaua meguan arın ır " ocamı sevıyor um. -· 
oluyordu. Bunun ıçındlr k~, za- nııya karar vermiştir. S<1bit bo- kısmının ortasında dikili ise evdeki hizmetçi ile bana 
ten, TUrk milletinin halıfeye ya 1le

0 

elleri ve yüzleri boyalı hiyanet ediyordu. gerçi hi· 
d k t bulunan Trojan sütununu . 

destek kalacağı kay 1 onmuş u olan adamlar halk tarafından yanet edecek yaşı çoktan 
Şurası yalnız muhakkaktır- derhal anılacağı tİ"in onlardan iki milyon dolara satın al-~· aşmıştı amma onun nazar-

ki nihai zaferle .bütUn. yolların uzak kalınacaktır. 1 dığını söylüyor. larında benden esirgediği 
kendi inkıltlpçı fıklrlerıne açıl- A ·k / b ·· / b · ı · şef kati hizmetçiden sakla 
dıöını gören Mustafa kemal, E s· d . - merı a ı og e ır ~n ı · 
19

622 lkiuciteşrininde duba, hi- rzurum- ıvas emır kayı elden kaçırmak ıste · madığını görüyordum. 50 
senelik kocamın bu haline 

lafetin dişarı doğru, turk mil- yolu tahvilleri satışa mediği için: " Aman diyor, dayanamadım. Onu kestim 
Jetini kendi mllli davuların~an çıkarılmıştır.Trabzon sana iki milyon dolar ben ve kıskançlıktan kurtuldum.,, 
alıkoyacagını; içeri duğru ıse: f vereyim de şu sütunu bana 
dünyevi ve dini müdahalelerı halkının bu ırsattan d F 1 
sebebiyle devlet hUkUmranlı- en ok istifade ede- evret " ransız razı o u-
ğını takyid edeceğini kestirmiş- ? .. . . yor. Parayı a{ıyor. 
u. ceğı şuphesızdır.. Ertesi gün Amerikalı te-

• Arkası var • darik ettiği amelelerle sütu

Gençlik 
ÇILGIN AŞK 

O ne uzun kirpikler o ne hazin bir gülüş 
O ne ince kıvrak bel o ne güzel bükülüş 
Kız o ne tatlı bakış, o ne baygın süzülüş. 

O tatlı bakışınla ta can evimden vurdun, 
Bahar güneşi gibi çapkın göynüme doldun, 
Ey güzel kız. ıirin kız artık sen bt'nim oldun. 

Senin çılğın aşkındır yalnız gönlümde yatan, 
Emin olki güzelim kalbimde sensin atan 

Senin elci ıözündür sevgime sevgi kotan 

Enver Özkan 

nun yanına gidiyor ve sü

tunu devirmek ve Ameri · 
kaya göndermek için hazır 
lıklara başlıyor. Polisler 
sütün tamir ediyor zannede
rek evvela seslerini çıkar · 

mıyorlar, fakat sonra işin 
değiştiğini görerek Ameri
kalıyı yakalıyorlar. . 

Amerikalı başından geçen 
bütün vak'a/arı anlatıyor, 

dolandırıldığını yana yakı-
• la söylüyor, fakat Fransız 

paraları aldıktan sonra sır · 
ra kadem bastığı için anti-
ka meraklısı Amerikalı önii- ı 
ne gelene derdini yanmaktan 
başka bir şeg yapamıyor. Her 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SİYATiK 
Ağrıları teskin 
ve izale eder. 

eczanede arayınız. 

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

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

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

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

3 - Müddet bittikten sonra yapılacak ansızın 
nıuayenelerde 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. 3 • 4 



7 Birincikcinun 1936 
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RADYO ARIDI 
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!YEN/YOL} Sayfa 4 

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

~ Oüii11~<g©l 

~ = A. ~ ~ Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
1 fi Adres: TRABZON H • K 1 N lb ti Mağazası 

1rnbzon ve Ifovalisi • M NURi AYDIN ·~~~~~~.A\!11~~ 
. ~I .... Kundııracılnr raddesi amı ve eme a an ar 

~~;;u~~t~fr~~(·=rJ'. "' v ENE Ü v·o iL • 

Radyo 
-

Meraklılarına . ~· 

• • odel 
Radyosunu görüp dinlemeden 

Radyo alanlar pişman olur. 

Umumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca Tra zon 
4 .. . ,, . ' •• 

Bası·mevi 
Yeni temiz ve çeşitli huru
f atile, De ter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Ma buz, Zarf-Kağıt, Muh
hra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 1 

• hazırlar ve gönderir. I 
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