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Kardeş İrana gidecek heyetimiz şehrimizde.. T afjhi T efr~kamız: 6 
Dün akşam belediye tarafından şehir kulübünde verilen ırm~~~~~~J•;;~t:n•.t.~~~~~ 

ziyafet geç vakte kadar samimi bir hava içinde devam etti.. ~ Rume linin ziyaı ~ 
~ T. U. 

Transit işi .. 

E ski Bern elçimiz ve mil
letler cemiyeti nezdinde 

daim i murahlııısııııız Cerııııl 

Hüsnilııl\n bnşknnlığı altında 

Tsıhrana gidecek olan heyeti
miz dlln şehrimize gelmiş bu
lunmaktadır. l leyet lıugOıı şeh
rimizde kalacak, yarın, 'l'mnslt 
yolunu takiben Irana gitmek 
Uzere şehrimizden ayrılacaktır. 

Heyette hariciye ve iktisat ve
kaletinden müşavirler bulun
maktadır. 

Kardeş Iran hUkOmetile Tah

randa mü1.akere edilecek me
seleler, hi~· şUphe yok ki her 

iki do::,t ve kardeş memleket 
için de faydalı rn hııyırh r;eti
celer verecek, hayıdı ve fayda
lı neticeler azerinde karar kı
lacaktır. 

Kardeş 1ranla konuşulacak 
ve ş o p h e s 1 z kari neticelere 
bağlanacak olan işlerin i\·inde 
ve en başında Trabzon - Tebriz 
Transit yolunun i letilmesi me
selesi yer almış bulunmaktadır. 
Bizim kanaatimizce kardeş lran
la aramızda konu:;ulacak siyasi 
Ve iktisadi meseleler üzerinde 
ki anlaşmalar hiç çetin olııııya
cak iki tarafın samimi kardeş-

' lik hi~leri ve ııınşterek menfa-
atleri hlltün bu rnUzukerelerin 
'tn çabuk yollardan hal safha
sına varmasında birer amil olıı
Caktır. 

Trabzon - 'febriz transit yo

lunun lşletilmeğe başlamış ol
ınası, iki memleket arasında 

ticaret ve ikllsat işlerinin geliş

tnesine hız vereceği gibi, iki 
kardeş milleti birbirine daha 
içli dışlı bağlıyncak ve daha zi
Yade yaklaştırac.:ak olııınk itiba
rile ayrıca büyük Lıir önem dahi 
ta~ımaktadı. 

'1'rabzon ve doğu illeri halkı 
ile lranlı kardeşlerimiz sık sık 
temaslar yapacak, hu gidip gel
Ilıelerden, bu mesut temaslar
dan hiç şüphe yok ki, her ba
kımdan çok verimli neticeler 
elde edilmiş olacaktır. İşte, 
heyetimizin, 'l'ahrandn konuşup 
anlaşacağı meselelerin önemi 
Ilıeydandadır. 

Heyetin başında Cemal Hüs

nu gibi tecrllbeli bir d e v l e t 
adamımızın bulunuşu, iki mem· 
leket nıenfaatlerluin en sağlam 
Şekuıe en kat'i hal yoluna va
racağı hakkındaki kanaatlerimi
zi daha ziyade çoğaltmaktadır. 

vaziyetler Uzeri:ıde kendilerine ki znmanlardan b e r i tpşıdılı ~ Bir sene son-a Baltık <leni-
has sıcak ve samimi lıir Ji~an ehemmiyeti iz.ıh eylemiş, her ~ zinde ( Reval ) de Çar Nikola 
ve ifude ile verdiği kıymetli iki mılletin iktisadi mUnasebet-

1 
İngiltere krl!Jı ( Edvard ) ile 

Artık Makidonyanın Osman
lı imparatorluğu dinde idare 
olundu~una şahid lazımgeliı di. 

Bolu Saylavı bay Cemal ıuıs. 
nünün başkanlığı allı:ıda d::>~t 

ve kordeş lrana gide..:ek ol ın 
heyet dlln Ankara vııpıırile li
manımıza gl'lınlş, sa~ ı ı Umumi 
Mtıfettişiıniz, Valimiz, Belediye 
ı·cisimiz tıırrıfıncı,rn Vdpurda ve 
iskelede, şehrimizde bulunan 
l\fllfcttişlik mıntakııc;;ı Valileri, 
mevki koınu'a ıı, Ml\fettişlik er-

izıılıut ve bu bakımdan ynplıJı leri arasında en ileri mevkii iş- ln'.'.l'iltere başvekili ( Asküvit ) , 
t ll b h l · b" ı·k l · · · ı j 6 Umumi müfettiş Hüseyin Hilmi a ı ha::; ı a <1erııı ır ıı a ·a gu eden 'l'ransıt ı~.ı o c uğunu Huric ye nazırı ( Sir girey ) 

kfını, devatr ve teşekküller ile · 
ri gelir ve 1eyetleri, nsker, .fan. 

darnıa, Poliıs müfrezeleri tara

fından kar~ılanmış ve seHlmlun
mışlır. 

uyandmlı Bay Cemııl IHlsnn lıc- olanca üncmile teburnz ettirdik- ! Çarlık lıaric:ye nazırı ( Sazn-
yetin üzerine aldığı vnzit'oııin ten sonrn heyete muvuf'fakıyct- 1 nor ) birleşerek ( Mustik ) 
yüksekliğindeıı, iki dost ve kar- ler dilemiştir. UiltOn bıı samimi mukarreratını hafif buldular. 

deş millet arasıııdaki rnilna ·c· sözler dinleyiciler üzerinde iyi J ~ Mu·mkk::ıten mal c 17. olan l\tn-
beUerden bahsetmiş, Heyete te:-.irler lıırakrııış, alkışların kar kidonynyı yine Hıılgnrlar hcsa-
kıtrl'l,'l !!üsterilcn samimi aluka- b k k k k 

~ şılanmıştır. 1 ına peş eş çe ·mc ·arn: mı 
dan dolayı te.,ıekkür etmiştir. Ziyafette, şehrimizde bulu _ ı verdiler, tam haczettiler. Bu 
Hundan sonra 1rarı konsolosu karara göre Makico lya viliiyati 

nan Müfettişlik .Mıntıkası Vuli- 1 
Asaf Han iki dost memleket 1 eri de da\'Clli bulunmakta seliise namih nüfuz mıntakı:h-

idiler. 
arasında her gün daha mesut 

1 
rına ayrıldı. 

bir safha ıırzetmekte bulunan Manastir ltalyanlara, Kosva 
Heyet şerefine <lilıı ak:;;nm kardeşlik ınnna!';ebctleriııden Heyete, muhtelif Vekıtift!er- Avusturyalılara, Seliinik Mos-

belediye tarafından şehir kult1- bahsetmiştir. Belediye rern den mUtehassis ml\şnvirler ilti- j koflarıı, Siroz Fransızlara, Di-
bOnde kırk ki,ıilik bir ziyafet Kadri Evren bu iki mesut an- hak elmiş lıulıınıııuktnclır · rama İngilizlere, « Asayı~ mu-
verilmiş, ziyafet geç \'ııktl' ka- taşmadan ötfirfi 'L'ı·abzonun se- %iyafet saat yaı ıında hitam 1 rakebesi ıı ismi altında terk 

p:ışa merhum hamiyetli, dira

yetli bir zatlı. Seliinik valisi 
Hasan Fehmi paşa mer~ıım dn 

çok büyük celadet ve hamiyet 

gösterdi. Fakat ( Mustik ) 

( Reva! ) mukarrcr:ıtile kendi- 1 
lerine « arzı mevud » sayılan 

Makidonyaya kat'i surette ~ 
kavuşmak için Bulgarlar. Mnki
donya komitesi tevali eden 
bu siyasi muvaHakıyetlerden 
büsbütün ümide düşerek rahat 
durmadılar. Bilakis Şeknvetleri-
ni, şenaatlerini arthrdılar ..... .1 

-~ dnr samimi bir hava içinde de- vinç hislerini ifııde etnıi~, ziya- bulıııu-;;, bay Cemal HUsııO mırı- I edildi 1 
vaın etmiştir. Sayın 'l'alısiu Uze- feti kabul vo şereflendiren he- tıkn Valileri, Uınunıi .Mtifcttişi- Her mıntaka<la kendilerin- Bulgar deme;: kan, ölüm, 
riıı memleket işleri, doğu ille· yet başkanına teşekkUrlerini mize misafir olmak üzere So- den bir amiri askeri ve bunla- yangın demekti. Makidonyanın '1 
rinde kalkınma, inkişaf ve imar arzetnıi5tir. ğuksu küşk!ine heyet ıı z ası rın maiyetine birçok jandarma asil ve tarihi sahibi Atillnnın ~ 
hareketleri, Trabzondan GnrcU- Sayın Tahsin Uzer, lranla ti- dahi yeşilyurl oteline gitmiş- tensık zabitleri verildi. Hey'ti evlatları, Türkler memleketlı;ri-
bulağa kndar Transit yolunun caret ve 'l'rarı!Sit işlerimizin es· lerdir. umumiycsinin başına da salahi- nin bu herc:i mercisine, Maki-

İ n g i lterede -si lahlanma faaliyetleri .. - ~ ~::~~:Yi.~:1~~~:~::~:;,~ ~:~:: k~::."~:'" .. :·.::::::~; 
kontrol edecek beş büyük dev- duymakta, devletin mukadde-

A k b k 1 d l t. b" d l · d - k ratını idare edenlerin muvaff a-

m eri aya irço tayyare ismar an 1
1 

~~~mi~;~r.~:.:t~:·,":~~. ~:i.=~:~ ~~::~:~":,~~~~·m:~.~.':~.~~~ 
Ankcra 19 - İngiliz silahlanma f aaligetinln günden g:ine arttığı ve hükumetin yeti haiz birer Moskof ve A- zaldı Mustik mülakatına kadar 

Amerikaya bir çok avcı ve bombarduman tayyareleri. ismarladığı ve silah f abikaların- vusturya ajan sivili dn umumi Makidonyada cereyan eden 
daki amele adedinin çoğaltıldığı londrndan bildirilmektedir. idareye nezaret edcc.!kti. Bun- vakayie adeta bir seyirci vazi-

Habeşisf anda askeri hareket başladı! 
Ankara 19 - Yağmur mevsiminin sona ermesinden Habeşistanda bir cok noktalarda 

geni suel hareketler başladığı Romadan bildiriliyor. 

ların hepsi geldi, yerleşti, işe yetinde kalan Yunanlılar, Sırp
başladı. ÜçUnc'J ordu kuvveti- lar Makidonyanın Bulgarlara 
nin makül bir hadde indirilmesi, peşkeş çekilece~ini anlayınca 
masarifinin Makidonya bütçesi faaliyete geçtiler. Reva! Mülii

m::::mr ı 

Fındık 
Fiatları 

75-37 kuruş 
Avrupadan ve lstanbul

dan gelen telgra/lara na
zaran fındık fiatlarınm bir 
parça gevşemiş olduğu bil 
dirilmektedir. 

Bugün sabah borsasında 
fındikiçleri 75 ve ·kabuklu 
tumbul fındıklar 37 kuruşa 
kadar satılmıştır. Fiatların 
geıışemesine sebeb fındık 
tüccarlarımızın Avrupa alı
cılarına fazla miktarda sa
tış teklifi gapdıklarından 
ileri geldiği söylenmektedir. 
Mamafih f iatların yüksek 
olması yüzünden piyasaya 
fazla miktarda mal gelmek 

Afgan 
heyeti 

Ankarada mera
simle karşılandı .. 

.Ankara rn - Afkım hnrbiye 
bakanı maraşal Şah Mahmud 
han refakatında Afgan genel 
kurmay başkam olduğu halde 
bu sabah şehrimize gelmiş ve 
istasyonda milli müdafaa ve 
dış işleri bakanlııı·ile genel 
kurmay ikinci başkanı , mil
li müdafaa ruilsteşarı, dış işleri 
bakanlığı genel sekreteri, An
kara valisi, mevki ve merkez 
kumandanlı.ırı tarafından kar~ı
lanmı:; ve muzika He bir aske
ri klt'a tar ıfrndıın selilınlnnmış
tır. ilu mUnrıscbetle istasyon 
bina~ı ile şehrin bn, lıca cadcle-

Atatürk 
At koşularını seyretti .. 

Ankara 19 - Ankara sonba
har at koşusunun Uc;iincnsn dlln 
yapılmış ve Atatürk, yüksek ko 
rumları altında olan koşuları 
yanlarıııda kamutay l>a.,kaıu ve 
bakanlar olduğu halde balkon
dan seyretınişler~ir. 

Şehir meclisinin 
toplantısında 

Neler görüşülecek ? 
Bu seferki şehir meclisi

nin toplantısında müzakere 

~ varidatından hariç tutulması ve katile vehameti görünce Bul
U buna benzer istiklal mefhumu garlar aleyhine büyük milcy.es-

l ile te'lifi imkansız maddeler ko- ta harekate başladılar. 
nuldu. • Arkası var -

~~~~~~~~~~~~ 
== 

Güzel Antakya 
Antakya. bu me.11ı.1a, çiçek her an çiçekli ve daima ba. 

ve su şehrini görüp te sev- har. Burası p~rtakal. limon 
memek. sevip te aramamak mandalinu. ve her türlü 
mümkün değil . . 

Bu yeşil gurdda insanı meyvenin en bol bir verim-
bügüliyen, kendine çeken le getişdiği zengin bahçeler 
ve kenini aratan bir kudret diyarı. Harbiyede tefne şe

lalelerinin, te~ne, çınar ve var. 1 , 

Antakya. dilile ülküsile söğüt, ceviz ağaclarmın ko. 
nekadar bizden ve bizimse yu, gölgelikleri içinden gü· 
tabiat durumu itibarile de zlerce şelale teşkil ederek 
o kadar bizimdir. akan gümüş sular karşısm-

Ben Antakyayı yeşil Bur· da hayran kalmamak müm 
saya ne çok benzetirim. An- kün de~il. 
takya da Bursa gibi sırtını Bir dağ sırtını boydanbo. 
bir dağa yaslamış, Önünde ya kaplıgan bu gürsular gü
geniş bir ova, kızıl dağla· 
rın mor gölgeli eteklerine müşten sedler kurarak. düş-

tedir. Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Fın=d ık f-~ia~tl a~r==-==ı n=-==:-ı düşür-

leri Afgan · Türk bayrnklarile 
süslenmiştir. Misafirimiı, milli 
mUdafaa ve dış i,lcti bakanları
nı, kamutay başkanını ziynret 
etmiş ve bu ziyaretler inde e
dilıniştir. 

Tevfik RUştU Aras Şnh Mah
mud hıın şerefine bir öyle, Ge. 
neral Khzıııı Özalp ta bir akşam 
ziyafeti vcrmişlen..lir. Akşunı zi
yaf elini bir suvure taki.IJ etmiş
tir. 

mevzuu olarak azaların bir 
çok mühim işleri ortaya 
koyacaklarını duyduk. bu 
çok mühim işlerin başında 
su, heykel, plc'in. kanali
zasyon, belediye meydanı ile 
uzan sokak, semercilerin 
alt çarşusu parke döşenme
si, hal'ın dam altına alın 
ması, şehrin münasip yerle
rinde Pulatana, Ordu da 
olduğu gibi temiz, sıhhi he
lalar inşası, bütün hakka 
lige mağaza ve dıikkô.nları
nm cam/atılması, şehirde 
mevcud bütün esnaf larm 

kadar yeşil bir deniz gibi tükleri yerde gö'lctikler ga
uzamgor. Fazla olarak or- parak yeşilliklerin içinden 
tasından çoşkun bir hızla a- atlayıp sıçırıgor: ve en ni· 
kan Asığ suyu şehri ikiye lıayet iki dar sırtın kucak. 
bölüyor, ladığı derin bir vadide kö-

Ne garibdir ki öz Türkçe püklenerek, pamuk/anarak 
anlamı ( Asığ - fayda) de. uğuldıgarak akıp gidiyor. 
mek olan bu su Arablaşın- insan burada, bu .sık ağaç
ca asi/eşmiş. . /arın gölgelendirdiği gümüş rnek için bula bula bunu 

bulmuşlar: Avrupaya 
fazla mal arzetmek ! 
Fındık fiatların;n yükselmesi ue normal seyrini takip 

~dip gitmesi, içimizde ger almış bulun<J..1 bazı fırmaların 
Pek te hoşuna gitmiyor ve her sene çevirdikleri antrikaları 
bu sene çe'llİremedikleri için menfaatlerine de rıyğun düşmü: 
llordu_! gizli aşikcfr, açıktan ve perde arkasından çalıştılar, ug
'aşt ılar fiatları düşüremediler. Ve şimdi son bir çare bul
dııfar k i. 0 da şudur : her gün için Avrupaga fazla mal 
1ll"zetmek .. Fakat go1Ulmasınlar, yine meydanı boş bula~ 
rt&ı11cıcak, gine emellerinde muvaffak olamıyacak/ardır I 

Dost Rusya 

Generoh 
Ankaraya geliyor 

Anknrn 19 ( A. A. ) 
Dost komşumuz Sovyct Hus

yauın, Assoqeyiın kurumu b&Ş· 
kanın\u Türk hava kuruıııumu-
Ztln misafiri olarak Cumhuriyet 
bayramını da Ankurada geçir-
mesi için yapılan daveti kalJUi 
ettiği haber alınmı~tır. general 
Bu ayın yirmi altısında Ankura
da bulunacaktır. 

semtlere tefriki, hamamların 
asrileştirilmesi, fındık kabu. 
ğununu hamamlarda yaktı
rılmaması, çocuk bahçesi 
tesisi, yeni bir sinema bi
nası, otomobillerin şehir 

içinde yavaş sürülmesi. us 
ta şof örlrin eline teslimi. di 
/enci/iğin meni. daha şamil 
olacak bugünkü sıhhat. be-
lediye zabitesi talimatname
sinin harfiyen, şiddetle tat 
biki gibi belediye vazaifinin 
i/ a ve icrası işi istenecek ; 
tir. 

Maalesef herkes onu bu sular üstünde en derin bir 
son an/amile tanıyor. Hal- tabiat sevgisile heyecanla· 
buki adıle de Türk olan bu nıgor, Şehirle Harbiye ara· 
ırmak, bol ve gür sularılu sında ikiye ayrılan yoldan 
kıvrıla kıvrıla akarak. An- biri Encamuza gidiyor. Ha 
takya, ovasını denize ka- fif meyilli bir sırt üzerinde 
dar götürüyor. Zeytin. Portakal, limon ve 

Antakya sayfiye/erile de hertürlü megva ağaçları 
bir dünua cennetini andın arasında kaybolan beyaz 
yor, Şehire dokuz kilo met k~şklerile Encamuz görü. 
relik asfalt bir şose ile bağ- nugor. Sırtın eteğinde Asığ 
lı Harbiye, giir ve yüksek ovasının emsalsiz yeşilliği 
bir yeşillik içinde daima ve Asığm kıvrıla kıvrıla, 
taze bir bahar hayatı yaşı- büküle büküle akan gümüş 
yor. suları ışıldıyor. 

Harbiye, her an yeşil , • Arkaıı 2 do • 
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Modern Türkiyenin 
yaradılışı 

İnkılabımıza dair İngilterede çıkan 
yeni bir kitap 

" Hayret edilecek nokta şudur ki ne Osmanlı 
hükumeti ne de Avrupa makamları Atatürk'ün 
şahsında ne gibi bir insanla mücadele etmek 

üzere olduklarını kestirememişlerdir .. ,, 
İngilterede Türkiye hak- hükumeti, ne de Avrupa 

kında bir kitap neşr edil- makamları, Mustafa Kema 
miş ve iu sene dil kurul· /in sahsında ne gibi bir in 
tayına lngiliz murahhası sanla mücadele etmek üzere 
olarak tştirô.k etmiş olan olduklarını kestirememiş
meşhur şarkiyatçi Sir De- /erdi. 
nison Ross bu kitaba dair Saltanat ve hilafet 80 
bir makale yazmıştır. seneye yakın bir zamandan 

Dünkü posta ile gelen beri tahtım işğal etmekte 
( Sunday Times ) gazete- olan Osmanlı halifeleri bir 
sinde gördüğümüz bu ma- inhitat timsali olmuşlardı. 
kaleden anlaşıldığına göre Mustafa Kemalin Samsuna 
modern Türkiyenin yaradı- ayak basmasından 1921 
/ışı ,, adını taşıyan bu ki- Ağustos 14 ndeki Sakarya 
tap Sir Harry Luke ismin- muharebesine kadar talih 
de, 1904 ten 1920 senesine terazisinin kefesi Anadolu
kadar Türkiye ile gerek dan yana basmağa başla
resmi, gerek gayri resmi mıştı . ., 
münasebette bulunan bir zat " Modern Türkiyenin ya-
tarafından yazılmıştır. radılışı ., isimli kitabın son 

" Modern Türkiyenin ya- iki faslını 1923 senesi tem
muzunda aktedilen Lozan radılışı " Osmanlı impara- muahedesinden itibaren vti 

torluğu zamanından bazı 
cuda getirilmekte olan devir 

tarihi saf haları anlattıktan 
yaratıcı değişiklik/erimize 

sonra, 1919 senesinde Türk tahsis edilmiştir. 
milliyetperverliğinin nasıl Memleketin kanunlarının 
canlandığını yazmaktadır, değiştirilmesi, merkezin ls-

Kitabın tenkidini yapan tanbuldan Ankaraya nakl
Sir Denison Ross diyor ki: edilişi, kadınların serbesti 

" Hayret edilecek nokta ve inkişafı, Dil inkılabı. 
şudur ki, ne o zamanın mer- Fesin kaldirılması, ve diğer 
kezinde bulunan Osmanlı yenilikler anlatılmaktadır. 

Hamleler 

İki maddelik muhayyel bir ruzname ve buna 
müsteniden verilmiş esbabı mucibeli 

bir karar örneği .. 
RUZNAME: 

1 - Şehrin ihtiyacına kafi adet ve evsafta asri furun ve hamam 
yaptırılması. 

2 - Halihazır furun ve hamamlarla yapılacak olanlara yüksek 
baca koydurulması. 
KARAR: 

Bu inşaatın yapılması külliyetli bir paraya lüzüm gösterdiğine ve 
halbuki belediyenin mütehakkak varidatina nazaran tahsilatının 
bu yıllarda pek düşük olmasına ve bir kısım alacakların tahsili borç· 
luların in.şaat için ruhsatname almak üzere muracaatlarına talik 
edilmiş bulunmasına ve berveçhizir mahazirin de buna inzimam etmiş ol. 
masına nazaran şimdilik bu inşaatın tehirine oybirliği ile karar verildi. 

MUHAZIR/ MEZKÜRE 
1 - Hamam ve furunlara yüksek bzca yaptırmak suretile fındık 

kabuğu dumanından şehrin üstüne çökmekte olan kesif sis tabakasının 
parçalanması ve yükseklere atılması istenilmekte ise de saat 24 <len 
sonra karanlıkta kolan şehrin ay ve yıldız ışığından istifade etmesi 
gibi zararlı bir halin hüdüsuna imkan verilmiş olacağı. 

2 - Yapılacak hamam ve furun bacalarının minarelerden alçak 
yapıldığı takdirde müezzinleri tfoiz edı:c:ği ihtimali varit olduğu. 

3 - Bacalar yapılarak şehrin üstünden uzaldaştırılacak olan boğucu 
sis tabakasının yazın güneşten, kı~ın yağmurdan geceleri ise ay ve 
yıldız ışığından korumakta olduğu halkımızı müdhiş bir şemsiye mas
rafına mecbur edeceği ve bu su~etle çarşllfların bile şemsiye yapıldığı 
bu şehirde bir şemsiye buhranının doğacakJ. 

4 - Fındık kabuğu dumanından ürkerek kabuk yakmayanların da 
bu zararın niıbeten uzakla~mış olduğunu görerek kabuk yakmağa 
başlamaları kuvvetle muhtemel olduJundan bu suretle şehirde bir ka
buk buhran ve ihtikarının Önü alınmr.z bir hal alacağı. 

5 - Asri hamam yaptırmak şehirlinin sıhhatini korumak ve bil
hnssn nezle ve garip hastalıklarile mücadele açmak demekse de bu 
Jıalin hekimlerimizin faaliyetine sekte ir.as edeceği. 

6 - Asri f urun yaptırmak da sürü halini alan farelerle ve fare
lerden bulaşan hastalıklarla tniic'!ldele mülfihaznsiJe rı.ı;znameye alınmış 
ise de bu da « kıyarsan kıy yılan ile çiyanı, kıymazsan kıyma hiç bir 
canı » kavli şerifine menafi olacağı. 

7 - Şehirde her nekadar toz bulunmazsa da furunlarda, aşÇJlarda 
yenilecek nesnelerip camekanlarda muhafaz.ası İ4labeder, ancak 
seleflerimiz tarafından yaptırılmış olup halen muhtaçi tamir ve tathir bu
lunan bu camlıdolapların islii.hı seleflerimizin hatıralarına hürmetsizlik 
olacağı mülahnzasile şimdilik tehirinin muvafilc görüldüğü .. 

8 - Aşçi ve f uruncu işçilerinin önlerinde taşıdıkları önlüklerin 
değiştirilmesi ve yenilenmesi muvafik ise de heyet salifenin hatırasına 
lıürmeteG şehir müzesi açılınca oraya konulmak üzere bu önlük.1.erin 
de halile muhafazası pek muvafik olacağı. 

9 - Teşrin toplantısı ruznamelerinin akibetini gösterir esbabı 
mucibeli karar Örneti yukarıya çıkarılmıŞtır muhterem şehirlilerin 
aıan ittilaana vaıolunur 1 P. 

- - - - ------ - - - - - -- - -
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inhisarlar umum 
müdurlüğü 

Kanunuevvel sonunda 

Ankara ya nakledilecek 

A.ıkar.ı - l>c\'let mnhllesin

de inşa edilmekte olun gllrnrük 

ve inhi arlar vekı1leti binasının 
inşaatı teşrinisani i~·inde bitiri· 

lcceklir. Binanın cinhili tefrişntı 

da bir a.f içinde tamamlanırsa 

inhisarlar umum modnrlllğn kll

nunuı!VVel sonlarına doğru An. 

karaya nukledileceklir. 

Baş muallimler 
Yeni talimatname bir 

çok vazifeler veriyor 
ilk mektepler yeniden mllf· 

redat programı esa::ılurına güre 

bir talimat name hazırlanmıştır. 

Talimatname baı;; muallimlere 

bir çok yeni vuzil'ı.•ıer ve selfilıi 
yetler vermektedir. Baş mual
limler her sınıfa girerek sınıf

ları daha sık suretle teftiş ede· 

cekler, ayda l.Jir defo da her ço 
cuğuıı rnlbile tenıns ederek ço

cuklar hakkında velilerin nıa· 

lüıııatını soracak, terbiye ve 

tahsil hu u ·und ı çocuklarda 
gördükleri nok~an lıır lıakkınd.ı 

velilerin nazan dikkatini celbe
deceklerdir. 

Baş muallimler ~imdiye ka
dar haftada on iki saat ders o 

kutnıakta idiler. Yeni vazif ckr 

üzerine ders saalleri altıya iıı
dirilmi .• tir. 

Bundan ba~ka baş muallim 

muallimler ıırasınclan bir yar
dımcı arkadaş seçecek ve bu 
yardımcı muallim baş muallimin 
i<;ılerinde kendbine yardım ede· 
cektir. 

Ağaçlandırma 
Bütün istasyonlara, im
lalara ağaç dikilecek 

Devlet demiryolları umum 

mUdürliiğU istasyonlarımızı da
ha ziyade güzelleştirmek va ha 

va tehlikesine kar~ı binalı ve 
atelyeleri gizlemek, hat boyım
daki iııılıiları köprıl yataklarını 
sık sık götüren sellerin önfinlı 

almak maksadile eski veya yeni 
açılan istasyonlar etrafına geni' 
gölge! i ç·ok mikdnrdu nğaç dik
nıeğe karar vermiştir. 

Umum ınildilrlük bıı ihtiyacı 
kendi vesaitiyle karşılıy1>bilmek 

için elindeki bir kaç fidanlığı 

bllyUtmek ve yenilerini tesis 
etmek iç'in çalışmaktadır. Ye ni 

açılan knyaş, Vezirhan, Boğaz
köy, Ya iyan, SidO\'n, !\ler~iıı, 
Adana, Samsun fidanlıklnrıııda 

68000 kUsüt· ağaç lıazırlanclmak 
tadır. 

Bu yek On Afyon. İzmir - Ban
dırma - Eğirdir hat ve şubele-

rindeki yekOna dahil değildir. 

Bu salın alınan hatlarda da ye

niden geni~ fidanlıklar tesisine 

önümüzdeki dikim mevsiminde 
başlanacaktır. 

Örıilıııüzdeki kış bilhassa Mn
latyamn ( BekirhDyin ) ista ·yo
nundıın l>iyaribekire kadar olan 
çıplak k:ısını sUratle ağaçlandı
r,ıacaktır. 

SİN GER 

Nakış - Dikiş 
salonu açıldı 

Her sene olduğu gibi Singer 

N'akı;; • Dikiş salonu bu sefer 

de şehrimizde, Elektrik şirketi 

arkasındaki dairei ınahsusada 
bedava olnrak açılmıştır. 

NEZLE 
Sebebleri, tedavisi ve 

korunma çareleri 
(3) 

Nezlede görıilen alc1met
!er şunlardır: Rumn delik
lerini içeriden örten kırmızı 
deri iltihap neticesi şişliğin 
den tenef fiiste müşkülat baş 
gösterir. Nezleli şagış kô.fi 
miktarda lıava alabilmek 
için ağzını açar,· ·ve bu yol
la eksik havayı tamamla
mağa uğaşır. 

İhtikarzdan dolayı buru
nun iç derisindeki bezler, 
sümük dediğimiz fazla bir 
mayi ifraz ederler ki bu lıa
rice akar. Biiylece nezleli 
bir kimsenin sık sık emndi
lile burnunu sildiğini gô" 
riirii.z. 

Şiddetli nezlede burunda
ki koku hissi kaybolur. İn
san ne yediği yemeğin ko 
kusunu anlar. ne de kokla
dığı bir çiçek ·ueya parfü 
miin ... 

Nezle sık sık baş ağrısr

da yapar. Eğer burundaki 
nezle ve iltilıap üst çene ke
miği boşluğuna da sirayet 
etmiş ise. başağrıları şid 

det/enir; ayrıca yukanki 
dişlerin kökleri ve iist çene 
kemiği hizaları çok ağırır. 
iltihap alın kemiği boşluğu
na kadar ilerlemiş ise göz· 
ferin üst kısmında ve alnın 
her tarafında ağrılar zuhur 
eder. 

Hastalık burun arkası boş
luğunu istila etti zaman, 
başın arka tarfında ağrılar 
olur. Şayet hastalık daha 
ilerler ve boşluktan kulağa 
da sirayet ederse, kulakta 
ve hazan da kulak arkasın 
da şiddetli, hatta tahammül 
edilmiyecek kadar sancılar 
ol cır. 

Nezlenin ve nezl~den ileri 
gelen ihtilatların tedavisi 
ve bunlardan ko•unma 
çareleri: 

Had nezleyi lıenüz baş
langıçta boğmak için, şimdi 
sayacağım tedbir ve teda
viye baş vurmak gerektir. 

ilk nezle alô.metleri görü
lür görulmez hastayı terlet 
meli,· bunun için de sıcak 

ihlamurla birlikte (salisilat) 
mürekkebatı ( aspirin. sali 
pirin ) vermelidir. Hakika
ten hasta bol aspirin ve ih· 
lamurun tesirile güzelce ter
ler, vebu terlemeyi mütea· 
kip başındaki ağrının ve 
vücudundaki kırıklığın geç
tiğini ve hararetinin düştü
ğünü görür. 

Terleme tedavisins bir. 
hatta iki gün deı•am etmek 
muvafıktır. Bilhassa orta· 
lıkta grip salğını olduğu 
zaman. nezle olan birçok 
kimselerin, nezlel~rini bu 
söylediğim tedavi ile berta
raf etmeleri, aynı zamanda 
gribe tutulmalarınada mani 
olur. 

Nezleli bir kimsenin bur
nundaki hastalığın, civar 
boşluklara sh ayet etmemesi 
için, burun deliklerini ııçmak• 
ve açık tutmak icap eder. 
Bunun için şişmiş ve kalın 
/aşmış olan burun iç zarı 
nın şişkinliğini mantöllü 
m~rhemler sürerek, manto/, 

• Arkası var • 

Güzel Antakya 
- Baş tarafı 1 de • 

Ben Antakyaya yaptığını 
seyahatlerde ne zaman En 
camuza gitsem ovanın o em 
salsiz gurubu karşısında 
Alw:e:! Haşımin şu mısrala 
rı gayriihtiyari dudaklarım
dan ymwrlamrdı: 
Ak:-jam yine akşam, yine akşam 
Bir sırma kemerdir suya baksam 

İnsan ancak Encamuzda 
Haşim gibi suların kemer
lendiğini ve sırmalaş!tğınc 
gor:rr. 

Ne uçs11z, ne y r"iksek ve 
ne sık bir yt:şil/ik . . 

Antakya, toprak ürünleri 
itibarile de nekadar Bur saya 
benzer. En m•fis şeftalileri 
Harbiye bahçelerinde bulur 
sumız. Elmaları, Erikleri. 
Ceviz. kaysı. fazla olarak 
Portakal, Mandalina. Limon 
ağaç/erile Antalya zengin 
bir meyva şehridir. Ne ya
zık l<i hı:r=da ::eng,'n!ik sa
dece tcbfotledir. Tubiate 
ikinci bir tabiat kudreti ka. 
zandıran teknik ve devlet 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischof 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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l~te Osm:ınlılar devletinin ~-o 
nu bu olmuştu. Altı yUz sent 
Anadoludaki topraklarından b~ 
döndürUcU bir irtif aa ~·ıktıktııO 
sonra Osmanlı 'I'Urklerıi eşsiı 
bir kapaklanma ile, gene aYl11 

topraklarda, Ertuğrulun soyun' 
otlak olarak verilmiş olan sıı: 
karya boylarında son ve şUpheıı 
bir sığınak buluyorlardı. MO' 
dern tarihin kaydettiği en bO· 
yük devletlerden biri, çetin bir 
mUcadeleden sonra, parç~ıao· 
mı«tı. Binle,.ce senedenberi oo· 
gu;ııu : ı hil':·nu altında yaşaıııı~ 
olan A:ıad ı!uvu Batı devletief1 

geri :ılını,ı.:,·uı. . 
Bu hıidisedeki trajik ve tarı· 

hi haksızlık şundan ileri geli· 
yordu ki, imparatorluk, taıtl 
Türk milletinin görüşlllmeıııl; 
bir heyecanla evini dnzeıtmeı1e 
başladığı ve doğu milletlerini~ 

yardımının yaratıcılığını bu- dünyasına ve cemiyetine katıl· 
rada göremezsiniz. Bunun mağa hazırlandıgı bir zamand~ 
içindir ki memleket ekono- zeval buluyordu. Fakat bntıll 
misi günden giine kör/eş- : emperyalizmler için de, zııte~ 
mektedir. Vaktile pek ileri lazım olan bu idi. Yani, ·ror~ 
giden ve memlekete büyük milleti, işlerini düzeltip meınıe· 

k l · k l ketini kuvvetlendirmeğe dab• azanç ar getıren ozocı ık. k"t b 1 d Ud h 1 dıv 
va ı u ama an m a a e c •' 

Zeytinyağcı/ık ı•e sabunculuk rek uzun zamandanberi gUzeıce 
bugün pek zavallı vaziyette- 1 hazırladıkları imha ve taksiJll 
dir. Çok yakın olan bir An planlarının suya dUşmesine JJJS' 

fokyalı, kozacılığın bu acık ni olmak. Osm~nlı devle!i~~ 
/ı d~rumu karşısınla dut bilyük savaşa gırnıek hafıfllğ 

• / ··k ·· l · batı devletlerinin imha işleriol agaç arını so up yer erıne . ıı. 
• . . • . . kolayla~tırmıştır. Padışahın 11 11 

meyva agaç/arı dıktırecegını kL)meti imparatorluğu zafer oe 
söyliyordu. Halbuki Cum- mağlubiyet'in insafsız kaidesiııt 
huriyet hükumeti herşeyde te~liııı etmekle, kendi tiylaını& 
olduğu gibi kozacılığı, ipek- adeta bllerek yazdırmıştır. 
çiliği, sabunculuğu da ken· Bundan başka, entente deı'· 
disile beraber yükseltmiştir, !etleri, imparatorluğu esasen t~ 

.. . . sim etmek istedikleri gibi ,w 
Antakya koylerınde gezdım rupırnın ötedenberi bir kı.lbıJS~ 

kO"ylülerile konuştum. Türk olan "şark meselesi,, ni haııt 
kadınını orada kaçgöç S'lÇ • fırsat çıkmış iken ekonomik ı•e 
masına kapılmadan erkeğile politik bakımdan ortadan 1'al· 
ganyana çalışırken ve görü- dırınak istiyorlardı. İmparatol" 

• k .. J·· O l !uğun hain Ermenilere kıır;1 

şur en goruum. n ar ne . . -e 
· l b. .. k .1 tatbık etmış olduğu ceza, bu ~ 

temız ne tat ı ır ~ur çe ı e fer, entente devletlerinin ağzın' 
konuşuyorlardı. Koy kadın- esasen kararını vermiş oldul;.11' 
ları etekleri ve omuzları kır- rı eseri, insanlık ve huk narııı· 
malı çiçekli basma entari- na yapmak iddiasını koymuştur: 
leri, saçlarında hiç eksik Rusyanıu, Almanyanın ve A,·ıı: 

etmedikleri karanfil ve ka ~ur~an.ın nüfuzun mağlL1bi)·~~ 
d"' · ki ·ı k el ıle ıhlıhll, alıp götürmüştü. 6 

ı! e . çıçe erı e ne a ~r naonaleyh muzaffer Enteııte 
dıncdırler. Ben burada koy devletleri, Osmanlı fmparatorlıl' 
ve şehir halkını büyük in- ğunıın tasfiyesine, hiç kimsefe 

kılô.bla beraber yürümek hesab vermeğe mecbur oırıı~· 
iştiyak ve haeyacanı içinde mama ceberutu ile başlıyabilir• 
gördüm. lerdi. Ü~ aylık bir "Diktat,, ıııU: 

.. _ . zakeresınden :sonra, eser, tıı 
Onlar ulkulerı, dilleri, mamdı. Padi~ahın mürahhasıarl 

giyiniş ııe yaşayış/arife ô"z 1950 ağustosunun onuncu gooO 
yurddaşlarından hiç te geri öğleden sonra saat dörtte, ltJl' 
kalmamışlardı. Antakyalıyı paratorluğun ortadan kaldırıl• 
her Türk gibi zeki, anlayış· masını ve TUrk milletinin ~Ol 
lı ve merd özlü buldum. ıııUrge halkı ilfln edilmes1ı:ı 

- Arkası var - ,J 

Ben Antakya halkında ulus Halk Manı·lerı· ~ 
sevgi ve hasretinin en yük- 1 
sek şeklini gô'rdüm. Bu sev
gi her yıl daha çok ateşle
nerek alevlendi. 

Ben ulus ve Atatürk sev 
gisinin bu şekline sevgi de
gil aşk diyeceğim. 

Onlar bugün yurdlarının 
kurtuluş umudları karşısın 
da gene yolları için hayat
larını fedaya hazırlanmış 
bekliyor. Hepsinde nederjn 
ve ne önüne geçılmez bir 
heyecan var. Onlar bize, biz 
onlara kavuşmak ,için çıpı
myor, çırpınıyoruz. 

Bursa kız Öğretmen okulu 
Tedrisat usulü Öğretmeni 

Nurive Siliöz 

Gölgesi yok taşların 
Kız ne güzel kaşların 
Yalanız mı gezersin 
Varını arkadaşların 1 

* * • 
Gözlerim oldu nehir 

Her gün i~erim zehir 
Sevdiğimin busesi 
Olur bana panzehir 1 

* * • Tahta biçen rendedir 

Bülbül~er gü! ~eqd~qir 
Yüz bin güzel verseler 
Gene göğnüm sendedir! 

!.,. • 

Çileliyim çilen yQ~ 
Göı;üm yaşın silen yQk 

Bu aşkın kitabım 

Benden başka bilen yok J 

Baba Salim öıutıfA 
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Dünyada Neler oluyor 1 ~ 1 
--~~~-=-~~---:-~~~~~:-'."'""~~ Kiralık Hem kayak, Toskanini ile Musolini Spor Demiryolu 

Hem Bisiklet Musiki ile en az alakadar O· 

Ia~ıl?rıı.ıı~z ~ile 'J'~ıska~i.ninin .is: ; Kadın 
otomobilciler 
seyahatlerini 

Yeni sovyet 
demiryolları 

Uralsk i/P. İlietzk arasın
daki 263 kilometrelik de-

ROMATİZMA 
LUMBAGO Yeni ev Avrupada ve Amerikada bll

liln gnıı i~ peşinde ko,;en in· 
sanlar arasında balık tutn.a~a 

ınerukh olunlıır dıı v.trdır. Ara
da bir Amerikan gazetelerinde 
reisi C!lınhur .:\1. Huzveltin At
lantik Okyanusunda bnlığıı çık

tıö-ını okur dururuz. Şimdiye .. 
kadar bu yilk. ek devlet adam· 
ları ve milyoner balıkçılar av
lanmak için pratik biı· şeyin 

mevcud olmadığından ~ikıiyetçi· 
dirler. 

Sandal ve motürlerden i~ i 
avlanılmadığını iddia etmektey
diler. Bu şikıiyetlerden pey ka
pan açık göz bir Amerikalı genç 
bir Alet ihtira etmiştir. Balık 
tutmak için pratik olduğu iddia 
edilen bu Aletin ayaklan kayak 
lara benzemektedir. Bıılıkçının 

nstUne oturduğu yer ise tam 
bir bisiklet selesidri, 

Balıkçı elleri ile hiç bir hn
reket yapmağa ıozum gürmeden 
ayaklnrına oynatarak is!ediği 
yere gidebilecek ve aynı za
manda balık tutmakta devam 
edebilecektir. 

Aramlan vasıflar 
Amerik11da intihabat yakla~ı

yor. Duvarlara ;;öyle listeler a
sıldı: 

- Riyasete seçeceğiniz in
san Ey!lp kadar sabırlı, Eflfltun 
kadar nüfuzu nazar sahibi, Her
ğUl kadar ku;•vetli, Hohole k~
dar zeki aslan kadar kuvretlı, 
Demosten kadar hatip, Sllley
man kadar hakşinas, gnvercin 
kadar zarif, EbUlhevl kadar ke
tum, Şekspir kadar meşhur ve 
beynelınllel olmalıdır. 

Gençlik 

mıııı ı-;>ıtmışlprdır. 1 osknnını 
bııgilrılin en hliyOk urkestre ' 
:;;eridir. 

G ~·ızleri notaları gürenwme. 
sine görmek içiıı pertavsız kııl
laıııııak mecburiyetinde olması- bitirdiler 

miryolu üzerine son raylar 
konnlnıaktadır. 

SİYATİK 
Ağrıları teskin 
ve iznle eder. 

na rnf:tınen Toskuniııi gene de 30 Eylülde Moskoııada 
musiki d!lnyusınııı ı·nkiı>~iı dik- 'h ete eren Sovyetler bir 

Bu yeni demiryolu, Do-
nets havzasını. Şimali Kaf 
kasyayı ve aşağı Volga 
mıntakasını . en kısa terikle 

Tekke çayırlıkta 5 

oda, mutbah, çamaşır
hane, iki balkon, banyo, 

elektrik, zül mera suyu, 

deniz görür bahçeli ev 
kiralıktır. 

tatörn addedilmektcclir. m ay 
fig·i dahilindeki büyük oto-'l'osknrıini bu diktatörlüğn • 

emsalsiz saıınt kuclreliae borç- mobil seyahatına iştirciketmiş 
lu olmakla beraber, karekteri- olan 45 kadın şof ô'r, maki
nin de bunda dnhil olduğu in- nist, doktor, gazet•ci ve işçi 
kilr edilem~z. J O bin kilometreden fazla 

Gt!çenlerde ~ev Yorktn bir katetmişlerdir. 

Saratov kô"prüsü tarikiyle
Orta As.11a climhuriyetlerine 
ve kazakistan '• bağlıyrıcak 
ve aynı zamanda yukarı 

daki demir yolunun yükünü 
hafif lelecektir. 

Tal ip olanların se
mercilerde 10 No. lu 
İplik mağazasına mü-

orkestraya şeflik ederken Tos- Bu kadınlar, otomubille-
kaııini birdenbire biı· kmnanis· 
tin yanlış bir nota c;aldığını i:;;i
tiyor. Başıııı derhal o tnrafa çe
viriyor. ::>es ~·ıkarınadan gözle
rini kemaniste dikiyor. İlham 
edici bakışların altında keman
cı dnyur:ınmıyor, kemanını kap
tıgı gibi kaçıyor. Bir daha da 
onu gören olmıyor. 

DiktatörUn gazebiııi celbet
ınck kolay şey değil! 

Bundan bir kaç sene evvel 
'roskanini ltalyadu Milllnoda 
Scala operasıııcla orkestrayı ida. 
re t~clerkcn ~ıussolini gellyor. 
Orkestra ~efine haber gön 
deriyor: 

- Faşist marşını çrıl! .. 
Toskanini çalmıyor. Mussoli

ni sebebini soruyor. Toskıınini 
çalmıyor. 'l'oskanini diyor ki: 

- O ııııır~rn musiki bakımın 
dun hiç bir kıymeti yoktur, ça
lamam! 

İtalyada Toskııniııiyc, Faşist 
mar:;;ını çalmıyan adam! derler. 

'foskanini Auıerikada yaşa

rini Kazakıstan steplerinde- (TA.) 
ki kervan yollarından, Ka Madenc'lik 

Her eczanede 
racaatları. 7-7 

arayınız. 

rakam çöltinün tuzlu ara- Yeni bir bakır madeni 
zisinden ve Ural dağlarının Karaganda · Balkaş de-

:~ k~::: ı!:.~.:~i ::i '~'.~ ı::. ;~ g;~~i c~~;,~:t~, ç:!a ~::; ~llillii!lllli!iillll::ııııııııııııil!ııııııımııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııııııııımııııııııııııı~ıııı~ııııııııııııa 
ve bütün bu güçlıiklere rağ- bulunmuştur. Bu sahada ya- __ ~~··•lllllı1ı .. ı1ııııııı •.•• ııııııı1ı .. ı1ııııı11ı ... 1ııııı11ı ••• ıııııı11ı •.• 1111111ı1 ... ıı111111ı ... 11111111ı .•• ıımıı1ı .. ı1111111ı,,~ 

~~~-~~--~ ----~----------------~------

men, seyalıatı hiç bir ara pzlan jeolojik tetkikat ne- === Mehmet Mercan === 
zıya uğramadan bitirmiş- ticesinde madende 3 milyon ~.. i.~ a 

ferdir. tonluk saf bakır bulunduğu 

:~f::::~;~;ifL:~i:~: ~:~~~i.:~~2i;:1~;;;:;: 1 : __ -~-~ ~~~:o,:üh~~1:~a ~:e~;~: ~=-
nu teşkil eylemektedir. Hu niş bir maden tabakasının "' 
kadınların en yaşlışı 34 ya- · · · ·· ·. · === S t F " G·· ı··k l"t d ti ===== . . . ise 25 mevcudıyetını gosfernuştır. ~ aa , ennı oz u , a a ve e eva arı f _ şındadır, ekserıgelını Yeni keşfonulunan buma- -,; t t · t ğ 5. 

~~~kf{ :ı°r:eı;:~:;da gençler I d;nin B;~k:~ mlnlatasında J ~:a::o: s::::~e~b:~ ::a;~ ~ -
kl _ak~:ı~z;:k! ;;lüt~lk~k~~~;:hsdı~n:: 1 =~::h;s 1~: :~:::~:~~~ al~Jifüiiiifüifüiiiiiilliiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiii~iifüiıiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ii~iiiiii~iiWiiifüi~iiii~lıfıl ı ve ma ıms ı sarıa - k d 
d f l . . ma ta ır. a, ena yo şeraıtıne ve • 

iklim değışikliklerine rağ- Koyun ve sığır eti eksiltmesi 
men, muvaffak olabileceğini Havacılık 

- ~- lam suretle ishal etmiştir. Ufacık bir balonun Askeri satınalma k'.:>misyonundan: 
• Bu seyahate iştirak etmiş muvaffakıyeti 

maktadır. 

olan kudınların hepsi ga- s0 ,.9, 1 taggrecilerinden Trabzon süel hastahanesi ihtiyacı olan {10000) 
yet zinde ve sıhatlı olarak ( 000 ) k 
dönmüşlerdir, hatta bazıları Vasileviski. çok ktiçük ha kilo koyun eti ile 5 ilo sığır etine ihale 
segalırıt esnasında bir kaç cimde bir balonla. en.teresan günü olan 5-10-936 pazartesi günü istekli çık-

ŞEYTAN AHMET 
Küçük derenin kenarında 

sürü sürü ördekler yıkaını· 
yor/ar, kimi kenerda, sıcak 
güneşin verdiği tatlı bir 
hazla tüyünü kurutuyor; ki
mi başını kanadının ııltına 
almış, ve tek ayak üzerin· 
de şekerleme y a p m ak t a, 
kimide tekrar suya dalmak 
için derenin kenarına doğru 
paytak adamlarla badi ba
di ilerlemekte idi. . . Biraz 
ilerde ihtiyar bir çark, su
yun verdiği hafif bir akın
tıyle inildeyerek dönüyor, 
ve değermenin, ağır çakmak 
taşını çevirmeğe uğraşyor-

du ..... 
Elindeki bir sô'ğüt dalı-

dın budaklarını çakıyle , 
yontmakta bulunan şişman 

ııe ihtiyar adam, karşısında 
da oturan orta yaşlı, zayıf. 
çiçek bozuğu bir adamla 
konU§uyordu: 

- Demek öyle Hüseyin ? 
Ahmet ağa artık işi iler 
letti . . 

Öteki başını sallayarak 
ce'!!ap verdi: 

Oy/e ya herifin işi yolun 
da,· sürüleri ovaları aşıyor, 
ekin tarlaları, buradan fa ... 
ÇARIKLI. KÖSE L I ye,· 
ıeriside, KARA ALI ye 
kadar varıyor. . . Paranın 
~arı$ı pnda he( yıl küpler 
dolµsu altı11 yıjıyor . . · 
~ aça şişman adam, 

ilan; dejirmenci içeri ha 
lıtdı: 
~ Ulan S ü ley m an iki 

kahve . ... 
Cıri döndü. Gene konuş-

1 Sedat Olgener 
mnğa başladılar .. Biraz son
ra uf ak bir köylü çocuğu, 

eski ve paslı bir tepsiyle 

tiryaki biçimi iki fincan ge 

tirdi. ve çekilip gitti. işte 
bu sırada uzaktan gelen bir 

sürü kağnı arabalarını go

ren zayıf adam eliyle işa 

ret etti: 

- Bak görüyormusun Be 

kir ? . . Bu gelen ekin ara
ba/arıda onundur· qtekisi 

hiç sesini çıkartmadan elini 
esmer anlına koymuş, ve 
arabaları seyre dalmıştı. , 

Hakikat uzaktan bir sürü 
ekin arabası geliyordu . . 

Bunlar yaklaştılar, yak 
/aştılar. Nihayet şoseye gir-

diler .• , Ve ANKARA yo

luna doğru kayboldular . .. 

Şişm•n adam içini çe
kerek, 

- Bunlar böyle sarı ekin
le gidip sarı lirayla döne 
cekler .. 
dedi. 

• 
Aylar yıllar bô'ylece ge-

lip geçiyordu. . . Bir gün 
Ahmet ağa kızım evlendir 
meğe kalktı. . Peri masal
larında ki gibi kırk gün 
kırk gecelik düğünler der
nekler haztrlandı. işte hu 
s..ıralardR Ahmet ağa da; eki
nin ve çiftlik mahsul<itının 
parasını almak için ihraca
tın satılmasını bekliyerek, 
kızına çeğiz almak için is 
tanbula hareket etti . .. 

• Arkas var· 

k .1 d h. t 1 d 1 ve muva/ faktyetlı hır uçuş b d 
ıBo a ı ar mı~ atr ı:.t. k yapmıştır. Vasilieviskinin madığından tekrar ir ay için e pazarlığa bıra-

u uzun seyarıa e ış ıra . . .. 5 k' k 1 p J k 6 10 936 b b 
J 1 d" .. 1 . d M hmdıgı balon, ancak 4 ı- ı mıştır. azarı - - ta, iti aren ir ay euen e, onuş erın e, os- . . _ 

kovada büyük tezahüratla loA sıkletın~e 7 5o ;et re~~- içinde her gün saat 15 de kalede satınalma ko-
karşılanmışlardır. Binlerce kabı hacmınde u, acık ır . d 1 k 

l mısyonun a o aca tır. kişinin iştirak etliği kısa ba ondu. 
b . .t. d Şimdiye kadar bu kadar Tahmin bedeli ( 3600 ) liradır. ır mı ıng en sonra, seya- .. ..k . l l h d 
hat yapan otomobiller, bin- kuçu hır ba ona a·rıa a Şartnamesi her gün satınalma komisyonunda 
lerce otomobilin ortasında. ancak ve en fazla O~Gl:ak k b·1· 

9 t d t ti' ı parasız o una ı ır. bütun şehir sokaklarmda saa urmuş u. v usı ıev· 

dolaştırılmış ve bu suretle ski ise havada 21 saat 10 Eksiltme 6-10-936 dan itibaren bir ay için-
herkes bu cesur '"e sporcu dakika kalmış ve bu müd dedir. 
genç kadınlan alkışlamak det zarfında 7oo kilometre Muvakkat teminatı ( 170 ) liradır. 
fırsatını bulmuştur. katetmiştir . . 

( T A ) Sovget pılotunun bu ~- İstekliler belli gün ve saatta kalede sahnalma 
· · çuşu kendi sahasında hır komisyonuna muracaatları ı"la"' n olunur. ~ hayat rekor teşkil etmektedir. 

Sovyetköylerinde~~~~r_r_.A_._J~~~~~~~~~-6_-1_3-_20~-27~-
1 

sınema Kapalı zarfla Un eksiltmesi 
det

0

%~f ;;e bi;'T~n:::~~:i Askeri satı na ima komisyonundan: 
l 936 tarihinde mevcut sine- Cinsi Miklurı Bede!i Muvakkat ihale 'I'. ihale gU. Saat İhale 
maların adedi yalnız 685 kilo lira lira şekli 
idi halbuki bugün Sovyet Un 200000 30000 2250 3·11-936 Salı 16 kapalı Z. 
köylerinde, 3,000'i sesli ol- Giresun garnizonu ihtiyacı olup kapalı zarfla ek iltıııeye konulan cins ve miktar, muhammen 

bedeli, muvakkat teminat, tarihi, gllnU ve :saat~arı yukarıda yazılı bulunan (200,000) kilo Unun şartııa
mak üzere, 5,300 sinema mesiııi görmek ve almak istiyenlerin he:glln Gıresuadn alay binasındaki satıaalmıı komisyonuna vardır, gelmeleri. 

Seyyar sesli sinemaların Eksiltmeye girmek istiyen~crin ( 2490 ) s:ıyılı !(anununun 2. 3. üncü maddelerinde yazılı vesika. 
adedi de gittikçe artmakta !arla teminat ve teklif 1.:·ıoktuplannı ihale saatından lıir saat evvel komisyona verilmiş bulunmaları. 
d,r Bu yıl başında seyyar Unun Samsun, .dmasya, 'l'oknt, ve Smıstıırla mııayeııeye ·arz edilebileceği ve muv11fik raporu ıı-
sesli sinemaların adedi yal- lındıktan sı:.ııra Gire.suna ve alay kilerine kadar nrıkliyesi \'C yollarda ıslanmak ve dökUlmek gibi 
nız 29 iken, bugün 500'ü I }1er ~ıurlfl arıza ve noksanın nınteahhidlne ııit bulunduğu ilAn olunur. 16-20-24-27 

geçmiştir. 1937 yılı başın.-. E k k ·ıt • 
da Sovyef kollç[ıozlur:nın rza e Si mesı 
ve köylerim gezecek olan A k A 1 k , d 
bu türlü sinemaların mile s eri satına ma omısyonun an: 
darı 1,000 i geç~cektir. Cicui Miktarı Bedeli Muvakkat İhnle 'l'a. lhafo gil. 

DeıJletden maada aynca kilo lirn Teminatı lim K. 

kolkhozlar da kendileri için Sabun 4fi00 1710 129 3·11-936 Salı :: 
sinemalar inşa etmektedirler. Palatis 30000 155 113 3-11-936 ,, 
Bu meyanda Azak denizi Kuru Uzum 4500 1350 102 S·11-93G ,, 16 
ve Karadeniz mınf akasında Soğan 7000 3500 26.~5 3·11·U36 " 17 ,, ,, 

Giresun garnizonu ihtiyacı olan yukarıda yazılı dört knlem erzaka ait şartnameleri almak ve 
kolkhozlar, kendi varidat- görmek istiyenlerin her glln alay satınalma komisyonuna muracaatla. 

larıgle oniki model sesli Eksiltmeye girmek lstiyenlerin ( 2490 ) yayılı kanunun 2 ve a Uncu mnracaatla teminat mek-
sinema inşa etmişlerdir. tupJan veya uınliye vezne ınakb•zları ile ihale zamanında Giresun alayındaki satınalma komlsyo-

T. A. nunu muraoaatları lltln olunur. 16·20·24'>27 

lbale S. Şek ti 

Açık ek, 

" 
" 



20 Birinciteşrin 1936 /YEN/YOL] Sayfa 4 

Borsalar 
1 

19 Birinciteşrin 936 1 

, Hamburğ borsası 1 

1 

Gireson fındıkları 
[Ç fınd~zır ' 

.. • vadeli 
Kabuklu fındık hazır 

" • · vadeli 

,,_Trabzon fındık-la_rı_-Jt 
l-tı;~fındık hu-;;:--- -~ -

• • vadeli 
Kabuklu fındık hazır 

• • vadeli 

ita/ya fındıkları 
, ı iç fındık hazır 650 
_ w--...!.. vadeli 650-600 

1 Berfin bor;;;;- ---Türk yumurtala;;----

Bu gece Yıldız sinemasında Kızılay menfaatına 
bir müsamere verilecektir. 

Yann akşam yıldızda 4 eser birden 
1 - Gece bülbülü Fransızca operet 
2 - 9 Eylül İzmir sergisi Türkçe sözlü 
3 - RED STAR VARYETE 
4 - ÜÇ SiLAHŞÖRLAR 

Fevkalade proğram ------
Kız sanat Mektebi için 

AKŞAM KIZ SANAT OKULU DİREK
TÖRLÜGÜNDEN : 

Kültür baknlığınca T rabzonda açılan akşam 
Kız sanat okulunda Dikiş ve moda şubeleri pek 
yakında faaliyete başlıyacaktır . 

1 

Kaçtık mal u 
Orta • 14,25 
frt ,, 14,60 1 Kayıt şartları: 

lstanbul kambiyo borsası 
Peçe ta 78225 

' Lirel 160193 
Hayişmark 1969:-J 

- lstanbul ticaret borsası-
-lç fındık Glr-eso-n-~-

• • Trabzon 
" • Akç,ekalo 

Trabzon Borsası 
ı 20 Birincitcşrin 936 
1 İç fındık 75 

Tumbul ,. 37 
ı · Sivri • 
il Foşa • 

Badem ,. 
Knrkalak,, 
Yumurta blrincl 

,. ikinci 
İşlenmemiş 
Mısır 

Fasulynlar 
İnce mal 
Horoz fasulya 

Unlar 
İstanbul bluiııcl 

• ikinci 
1 Samsun birincl 

11 
• ikinci 

Muhtelif lılrincl 
• ikinci 
,. üçüııctt 

1150 
2000 

371) 
5.50 

6 
10 

12,15 
11,90 
12 
11 
12 
11,50 
11 

1 

Nüfus kağıdı 
Sıhhat raporu 
Aşı kağıdı 
Doğruluk kağıdı 
Mektep şehadetnamesi 
Şehadetnamesi olmıyanların ulus dersanesi 
A . B kurslarından vesika almış bulunmaları 

lazımdır . 
Mektep tekke mahallesinde eski nemli oğlu 

Şevki binasıdır . kayit günleri : 21-10-936 
perşembe gününden itibaren her gün saat 1 den 
4 de kadar mektepte yapılır. yazılmak isteyen
ler okul direktörlügüne baş vurmalıdır . 

Köprü boyama eksiltmesi 
Kars Vilayetinden: 

1 - 12-10-936 de ihalesi mukarrer vilayetin 24 
adet demir köprünün boyanma işine talip çık

madığından ayni şeraitle 83341 lira 54 kuruş 
bedeli keşifle on gün müddetle açık olarak ek

:.=========::.- siltmeye konulmuştur. 
Harley Davitsen 2 • İhale 22-10-936 de müsadif perşembe günü 

505 CC. tek zilindre saat 15 de Kars Nafia Müd. toplanacak komis-
Bir Motosiklet yonca yapılacaktı. 

sathktır. 3 - Muvakkat teminat 625 lira 61 kuruştur. 
4 - İsteklilerin teminatlarını mal sandıg"' ına ya

Görmek ve almak isteyenler 
Matbaamıza müracaat et- brarak belli gün ve saatta komisyona müraca· 
melidirler. 3-7 atları ilan olunur. 2-4 

ACELE SATLIK HIRDAVAT 
MAGAZASI 

Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok 
hesaph olarak satılacaktır. 

Görmek ve almak için. matbaamıza müracaat 
edilmelidir. 

~~~~~~~. ! 1 SIHIRKAR BEYiN .... . 
1 SİHİRKAR GÖZ ... .. 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 

1 
1 
1 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kır ah 
Olan ... 

Makin rı 

bulacaksınız. 

R.C.A. 

.... 

• 
• 

Radyo tekniginın 

ı emsalsız bir 
mczafferiyeti. 

Makinalarını görünJz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

..._ HARUNLAR MÜESSESESİ ,. 
~~~~~~~~~~· 
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00 • 

ın : 
f!~~ Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın : 
[+ k d • r• en iyi şap ası ır. • 
00 • 

f !) Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri ~.:~ 
[•J ~~ 
[•l Ha unlar Müessesesidir. r•l 
ru • ™ • 
f!~ Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka- ! 
ru • 
ro • ~·~ lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. • 
~ . 
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• VE DVO lb 
• a 1 evı 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

Om~g~..w 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Yeni temiz ve çeşitli 'huru-
1 at İle, Defter,Fatura, Çek, Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh-1- fıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

1 matbaa işlerini 

' 
Cep ve kol saatlan dünyanın en haşsas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON H 
Kunduracılar cnddesl ami ve Kemal Nalbantlar Mağazası 

! 1 En temiz, eri ucuz bir 
~ surette yapar .. 

Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 
hezırlar ve gönder;r. 

-· - -. ~ --
. ~ 


