
r ,r-, 
r· '' l Yıllığı Direktô.rü, Başyazzcısı 

BEKiR SÜKUTİ 

Telef on Ng : 79 

Uzunsokak Ng: 63-65-67 

Fi atı 

100 
Para 

750 
Kuruş 

27 llcinciteşrin 936 

CUMA 

Sayı : 2250 

13 üncü yıl '- _) ~--.) GüNDELİK SiYAST GAZETE TRABZON \.. .) \... ______ J 

Musiki ve Dans Almanya Japonya Donanmamız 
G azetede bazı sahnelerin leh 

ve aleyhinde yazılar y:ızıldıg 
için bu konu üzer inde kalem yürüt
meyi zaid addediyorduk. Son gün

lerin yegane kuvvetli mevzuu 
olan tiyatro trupundıın bahsetmek 
istiyoruz. Şu satırları yazmayı 

kendi görgülerimizden daha çok 
arkadaşlarımızın ilham ve israrla
rile karalamağa çalıştığımız için 

mütalaa ve iddialarımızda kuvvetli 
olduğumuz kanaatını da taşımak
tayız. 

Bu işin tekniğinden anlamadı-

2'ımız için tiydro sahneleri hak

kında bir şey diyemiytc~ğiz. Yal

nız bizi fazlasile tatmin ettiklerini, 

bazı acemi ve fakat rolleri kısa ar
tistler istisna edilirse, bahalı ol
masına raimen, tiyatroya seve 
seve gitmekte olduğumuzu mem
nuniyetle kaydederiz. 

B izi ıinirlendiren, tiyatr~
nun baş tarafına ek.lenmış 

sahnelerdir. Müsiki.:ien az, amma 

pek az bir ıey, anlayan, ömründe 

bir tango dinliyen, bir çifte telli 

oyunu gören bu sahnelerin bizi 
ıinirlendirmeaine hak verir. Müsiki, 

yalnız yay çekmek değildir. Gü
zel bir keman, reçineli bir yayın 
altında hoş sesler çıkarıyorsa 

bunun kerameti her zaman çalan

da aranmaz. Müııikinin belli başlı 
üç unauru vardır ki müsiki erba

bı bu unsurların hepsini bilmek 
mecburiyetindedir. Alaturka bir 

saz heyetinde, ç.>k defa raatladı

fl!DIZ gibi, herhangi bir parçayı 
henüz ıeçmemiş olan artist beş 
on saz ve cırtlak cırtlak bağırma 

aruında falıoıunu örter. Uzaktan 

onu da çalıyor .zannederiz. Fakat 

ıolo yapmak ne demektir ? Bunu 

bir nota defterine hemen şöylece 
röz atanlar ve o kargacık burgacık 

notaları rörenler pekala takdir eder 

ler. Yayını müsiki aan'atının kayıt

lerine uyduram~yanların değil ala
turka parçaları, Aydadan parçalar 
çalmasına ve hele münevverlerin 

aalıkla takibedebilmesi pek müm
kün olan •Ramona,. yı çalmasına 
akıl erdiremedik. ilk gecelerde 

• Yanık Ômeri,. i çaldılar. Oriji

nal besteler yapmak için canını 

veren bcatekir Sadettin Kaynak 
duyaaydı kalemini kırar, bir daha 
beıte yapmazdı. Hele o Tanburi 
Gemilin carum parçaları yaya 
( Fatma hanım ) dedirtebilmek 
için ne azaplarla kıvranıp duru
yordu. Halk, belki bu yayı alkış
lıyor, başlarını uyanık yanık sağa 
ıola ıallayorlar, iç çekiyorlar, 
perdenin tekrar açılmasını istiyor-

lar. Artiıt ve onu idare edenler 
hep alk11& bakmamaladırlar. Bazan 

da uıl alkııın •etmesi !üzümlü 
olan taraftakilerin yay inlemeg-e 
başladıtı zaman ıirara içmek için 
cbfarı çıktığını da a-örmelidirler. 

ten ibaret zannile yürümek ve 
dönmek için sahneye çıkanlar var. 
Bir çok dela, ~ir çok yerde ha
kir görülen çif e kiti oyunu hile 
ahenkleştirilmiş bir oyımdur. Çıfte 
tdli, çıplak bir vi'.c ıdun, ine ·!iği
ni kaybetmiş taraflarının saga so
la hareket ettirilmesi değ-ildir. Bu 

Mukavelesi ve Avrupa ! 
Anka~a 26 - Donanma

mız bu sabah Fa/ere gitmek 
üzere Maltadan ayrılm1ştır. 

hareketlerde hiç mi, hiç bir san' at 
eseri yoktur. Artistler, aktris mi
dir, şanlo:: mudur, nedir anlaya
madık. Hele şu zavallı tatlı Türk
çemizin başına gelenler ... 

Ankara 26 - Alman }a 
pon anlaşması mlinasehelile 
Fransız dışbakanı bu muka
'lıelenin Avrupa sullıu ıçı n 
b:r sükiin unsuru olmadığı 
nz teessii/le kaydetmiş 'lJe bu 
anlaşma Fransanm reddet 
tiği bir zihni_qel içinde yapıl
mıştır demiştir. 

Birleşik Amerik11 dışba-

T iyatroyu id:ıre edenlerin kam mua'lıini bu mukave
söyleyec.!klerini bil•yorum: !<====== 

.. Halk ~öyle istiyor.,. Bu işin ü- Fransa 
zerinde <iüşünülmez de birdenbi-

re hükam verilirse oralar haklı ordusu 
görülür. Fakat küçük bir muha-

keme · gösterir ki hıılk da bunu 

istcmedig-i gibi bir gece tiyatro
daki göz aşinaları tesbit edilirse 

seyredenlerin içerisinde yüzde el
lisinin halden anlar oldukları der
hal anlaşılır. Hatta her tarafı sa
rılı olan ( Çalıkuşu ) nu hararet
le alkışlamaları da iddiamıza bir 
delildir. Belki bir kısım fikir mu-

arızlarımız: " Trabzon ne anlar 
san'attan, onlara böyle lazım ,, 
diyecekler. Bunlara da güleriz. 
Bu halk, san'atı yalnız yarı çıp. 
lak kadın seyrelmek zannet.selerdi 

Trabzondalci sinema hiç de işle
mezdi. Uykusu gelen, ( dans nu
maraları ) bittikten sonra tiyat· 

ronun yarısında bık~r giderdi. Bir 

an için halkın böyle düşündüğ"ü

nü farzedelim. Sorarız; bu düşün

Ankara 26 - Paris 937 
kara ordusu biilcesi geçen 
senekinden bir milyar 400 
milyon faz/asile on bir mil
yar 46 milyon olarak mec
lise verilmiştir. 

ıstanbul saylavı 
General Şükrü Naili 
sektei kalpten öldü 
Ankara 26 - Edirnenin 

kurtuluş bayramında hazır 

bulunmak üzere Eairneye 
gitmiş olan lstanbul say/avı 
general Şükrü Naili, dün 

akşam vilayet konağında 

st!ktei kalpten ölmüştür. 
ceyi istişmar mı edelim? Vücudu :ı------------
bir artiıt viieudunda aranılan 

vasıflarda olmayan ve sanatla alaka 

sı bulunmayanları sırf gaye hasıl 
olacak diye seyirde devam mı 

edeceğiz. Sanatın oynayan bir 
kadın göstermek demek olduğu 

kanaatini halkın zihninden silecek, 
yine sanata hürmeti olan sanat. 
karlardır. Halka dansın manasını 
anlatmak da bir sanattır. 

S ahnede tiyatrodan evvel 
( Çalıkuşu ) le ( Ahmet ) 

bırakılır, diğerleri kaldırılırsa 
ve keman faslı da halki okşayak 

( gezinme ) kabili olan parçalara, 
yahut da hmüz mazbut müsiki 
kadrosuna alınmamış halk türkü-

Her gün 

BU 1HT1KARIN 
ÖNÜNE GEÇMEK 
LAZIM DEGiL Mi? 

Hiçbir yer ve hiç bir medde 
yoktur ki bukadar ihtikar yapılsın, 
üzerinde bu derece insafşızca 
ihtikar oyunları oynanıın da 
belediyesi harekete geçmemi§ 
olsun l 

Yanı başımızdaki Giresonda 
7,5 - 10 kuruşa satılan bir çu
val f ındıkkabugu, bizde türlü 
ihtikar oyuncJlarırın elinde 
30 - 35 kuruşa fakir fukaraya 
satılıp durmaktadır. ihtikarın 
katmerlisi olan bu hareket hiç
bir tedbirle karşılaşmış değildir. 
Fabrikacılar, istediklerine satar, 
istemediklerine satmazlar, bir 
taraftan depolarını doldururken 
öte yandan hamamlara yüzler
ce ve binlerce çuval taşınır. 
Çünkü hamamlarda f ındık.nabu
ğu kömürü yapılacak ve yüze 
yedi yüz kar temin edilecektir 1 

Bizim bildiğimiz, zaruri ihti
yaç maddaleri üzerinde ihtikar 
oyunları oynanamaz. Belediye
ler buna müsamaha ve müsaade 
edemez, bilakis narh usulünü 
koymak.la ihtikarın önüne ge
çerler. Bizde niçin olmıyor bu'?I 

lenin Amerikan menf aatla 
rile doğrudan doğruya ala
kadar olmadığını söylemiş 
tir. Royler ajansı bu anlaş 
manzn İngiliz politikasının 
aksine olarak bir birine 
muhalif ideoloji blokları 
sistemini kuvvetlendirmesi 
itibarile lngilterede sevilme
diğini bildirmektedir. 

Bir Fransız 
gazetesi 

hakikati teslim 

ediyor .. 
J\ntakya, İskenderun 
Türktür, Türkündür 1 

Antakya ve lskenderl.ln 
meselesinden dolayı Fransa 
ile aramızda cereyan eden 

müzakerelerin devam ettiği. 
ne dair neşriyatta bulunan 
Fransız gazetelerinden Rep 
üplik, bir münasebetle şu 
mütalaayı ileri sörmekte
dir: 

" Fransanın Suriyedeki 
azlıkları tatmin edecek bir 
rejim temin eylemesi kati 
surette lazımdır. Bu, evvela 

bir insaniyet vazi/esidir. 
Aynı zamanda Dürzi ve 
Türk ahali daima bizim en 
sadık müttefiklerimiz olmuş 
bulunduklarından bu bir hak 

kaniyet meselesidir de. Ni
hayet, eğer bizim zararımı

za olacak bir Türk milli 
hareketini ateşlemek istemi· 
yorsak, Suriyedeki azlıkları 
tatmin edecek bir rejim te
min etmenin politik bir za- 1 

Madritte 

sükun! 
Ankarn 23 - Mudrid Cf'hlıe· 

si 1de yağmur \'C kar yUzlhıden 
tam bir sokan vardır. 

Macar - İtalya 
Ankara ~ 5 - Macar Kralı 

naibi, b:ı ş ve dı .ı bakanları Ro
maya gelmişlerdirler. 

B.Baha Said 
Uzun zamandanberi Şark 

Vilayetlerinde teflişatta bu
lunan flava Kurumu 2 inci 
rmntaka Mu/ ellişi Bay Baha 
Said Çonay diin Erzurum 
dan şehrimize gamiştir. 

Bay Daniş 
Bir müddettenberi şehri

mizde bulunan Say/avımız 
Bay danış Egupoğlu din 
Ankaraya gitmiştir. 

Bay Nedim 
Bir aydan heri tarife iş. 

!erini konuşmak üzere An 
karada bulunan elektrilc. 
şirketi direktörü bay Nedim 
şehrimize dönmüştür. 

Ümit ederiz ki bu konuş
malardan sonra halkın tari 
f e üzerinde sabırsızlıkla 

beklediği tenzilatın tatbik 
cihetine gidilmesi artık da
ha ziyade gecikmiyecektir. 

Lütfü Ömerbaş 
Ankara hukuk fakültesi

nin yeni mezunlarından genç 
ve güzide hemşerimiz lütfü 
Ömerbaş. şehrimiz orta mek-

tep tarih ve yurthilgisi mu
allimliğine tayin olunmuş
tur. Tebrik eder, başarılar 
dileriz. 

ruret olduğunu kabul etme- f.2 &• .. •=·~::.-.:..;-.-~•=• ...... • • • • • ... • .. ~~ 

liyiz... ff:~ Bahçevanın !; 
Fransız gazetesinin bu ı·~ • • t kk•• .. • m~tala~sı hakikati~ teslim ·~ eşe uru : 

edılmesı yolunda hır adam- ,'!1 GüziJe muhharrirleri- ; 
dır. Fakat burada da düzel t!I mizden Hayrettin Ziyanın • 
tilecek bir nokta vardır. ıf! gazetemi~ i~~~ lngili~ce
Antakya ve iskenderun hal- ·~ den çevırdıgı bu guzel 
kı orada bir azlık değildir ; hikayeyi bugün ikinci s~-
D _ J J _ .. rr- k. :! hif emizde bulacaksınız Uç 

ogruuan aogruya oz ı ur .• - J J le olan .,• gun uevam eaece 

Az, öz 

CEZJ\LJ\RI 
BOYKOITURI 

GlZet~mizde çıkan makale 
ve hikilyelerl seve seve okunan 
değerJI yazı arkada~ımız Hay
rettin Ziyıt Taluy geçen enn bir 
yazısında mllhim bir noktaya 
temas etmişlerdi.. bazı maQ'aza
lann tutturabildlklerine mal 
sokuşturmalun, gnnnne ve ada
mına göre ynzde on, yirmi 
faıla istemeleri . ve fazlasına 
satmalı ı ihtikar ı.ı tam kendisi
dir. G.uiplir ki, en çJk ihtıkar 

yapanlar en çok kadın mnşterl 

bulan. en çok satan, en çok. 
kazananlardır! slze elli kuruş 

inmemek için gllya ağlar, yal
varır gibi vaziyetlerle binblr 
yemine kalkı~ırken aynl malı 

bir başkasına iki Ura noksanı. 
na, hem de yalvararak satarlar! 

Ticarette blr çeşit meşhut 

cUrUmdilr bu .. öu suçun cezası 

boykottur. Boykota layık olan 
bu gibi çok müşterlU, fıthlş sa
tıcıları bellemek ve belletmek 
lazımdır ve bir vazifedir. .. 

B-S 

DİKKJ\TLER 

Çöp meselesi 
Bir mülkiye müfettişi 

gelerek tetkikata 
başladı 

Şehir çöplerinin oehre civar 
yerlere döknlmesl yQzQnden 
taarrnn hasıl olmuş ve şehrin 
bir çok yerlerlai sinek lstlla 
etmlştL 

Bu bal, 1stanl.ıul balkının 
sıhhatini tehblt ettiğinden Mat
buat tarafından vaki olan neş
riyat ftzerine deledlye tedbir 
almıştı . 

Dahiliye vekaleti, belediye
nin vaktile neden dolayı sıhhi 
ve f enoi tedbirleri ittihaz et
mediğini tesbite lnzum görmllş· 

tnr. Bu işi tedkike bir mOlkiye 

müfettişi memur edilmiştir. 
MQf ettiş tahkikatına cumar· 

tesi gnnn başlamış ve dllıı de 
devam eylemiştir. 

Yeniyol - be i~ Trabzon 
belediyesine ait de;il, lstan. 
bul belediyesine aittir. Vt 
ôizim belediyeye ait olma· 

dığı, çöp meselesi oldu;un· 
dan da anlaşılmrılctadır. 
Çünkü bizde d~ğermender• 
gibi, lağımların sulara ka-
rışması gibi fJe daha hunun 
gibi öyle meseleler vardır 

ki, çör çöp işlerini bin de

/a geride ve gölgele hıra· 
k,, I 

D anM gelince: Bazı sahne
lerinde başımızı sıkılarak 

Önümüze etmekten başka bilmem 

neye yarıyor. Hatta halk bile, 
lüzümlü lilzümaüz yerlerde her 

lerine hasredilirse ne onlar zarar 
ederler, ne de seyredenler sinir

lenirler. Ne ölmüş bestekarın ru
hu rahatsız olur ne de yaşayan
larını sevenler azap duyarlar. Ne 
dansın manası kaybolur, ııe de 
kazanmak isteyenler hiç bir zara 
ra girmezler. Sanat, sanat için 
olmalıdır. Nasıl ki ilk günlerde 
afişlerde (muganniye) diye medh
edilen ve bir iki gece bize zorla 
dinlettirilen bir artist (1) ondan 
sonra sahneye çıkarılmadı. Çok 
ince görgüsü ve hakiki bir san'
atkar olduğuna kanaat getirdiği 
miz trup şef inin bu yola gitme
si halinde isabet olı:cağına eminiz. 

Hayrettin Ziya Taluy 

memleketinin ö·z sahibidir. ·ı bu cidden istifadeli hika-
onları tatmin edecek rejim ı: k<iyeyi çocuklarınıza oku-

de ancak muhtariyet idare r: tunuz ve okuyunuz. ~l·------------
"d ~ • 

Yenylol 

okuyanı, her oynayanı alkıflamayı 

uaul ad ve teliklti eylediği halde 
b.zı aahııeleri alltatlamaktan aakı
IUyor. lamini bize zorla öğreten 
( Çalaltutu ) röz dolduracak dans
lar yapıyor. O, aahneye çıktığı 
&aman kartımızda bir ( dans nu
lllaruı ) denilen ıeyi görüyoruz. 
( Ahmet ) de halk için uhdesine 
dGten iti baprıyor. Fakat bunlar· 
dan evvel yalnız kol açmak, tatlı 
tivemi&le iıtihza edercesine keli
llleleri baıka sedalarla çıtlatmak 
~· aıtil\iD rolil ıahnedı dönmek· 

sı ir. ~·rs~~~~•!ifr•~.-=+3~·~·~·· 
-================~==""'""=-=-====~=~===~=======·===~====--

Mühim bir sıhhat nıeselesi 
Evlerinizde çöpçülere kullanılabilecek kôğıt vermeyiniz 

Şuraya buraya atılmış, 
kirlenmiş, mıkroplanmış 
düz veya torba kağıtlarını 
çopçülere çöp verirken, sa
kın beraber vermeyiniz. si
zin, pis addererelc dışarı 
attığınız bu kağıtlar, çöp
cüler tarafından bakkallara 

bu kôğıtlar tekrar evlerinize giriyor ! 
bakkal dtikkanlarıdan dahi 
yiyecek maddelerine sarıla
rak tekrar evlerinize gir
mektedir. Sıhhati berbat 
ve her türlü hastalıkları 
davet eden bu kullanılmış, 
öteye beriye, çöp tenekele-

k b. . 1 
satılma ta, pe ınnetıce ' 

rine atılmış pis, bulaşık, 
mikroplu ktiğıtları ya, isti· 

f ade edilemiyecelc, kullam
lamıyacak derecede parça

/ayınız, yahut da evleriniz
de yakınız, imha ediniz. 

burada belediyeye düşen 

bir vazife var ki o dıı bak
kal dükkanlannda vakitli 
flakitsiz araıtırmalar gap-

maktır.. Fakat korkulu ru-
ya görmektense uyanık yat
mak evladır darbimeselini 
yabana atmıyaralc bu işi ken 
di eliniz ve gözünüzle hal
lederseniz daha iyi yapmış 
olursunuz. çünkü muhim 
bir sıhhat mese/eşidir bu ... 

Bu akşam 
iki mendil 

Neşlwr giildürücü hay 
Ahmet Güldürürrü mıltlalca 
bulunuz ve görünüz. 

Olcadar güleceksiniz ki 

gözlerinizden yaşlar aka
caktır. 

Bunun için cebinizde /az· 
ladan bir çi/t mendil bıı· 
lundurmagı unııtmagınıı, 



--------------------- - - -- - - - - - -- ------- -- ------- ------------ ----- -

Doğru Görelim 
Bay M. G. ye 

Cudi beyOkulu hakkında 

)azılığınız yazıları okudum. 

Sizi okullarla nlflkalı bir yurd
d .1ş görmekten biiyUk bir se· 

\ i:ı~· duyınııkla beraber mu il· 

denizle görnşunnıd~ki hmbet
si 1.liği tashih etmek isteynrum. 

1 - Okul hinnc;inin yılbrdıtn 
l l'l'i badana edilmediğini. odıı
l ı ·ının karanlık ve havadan 
r1.ıhrıım olduğunu, beş öğret-

m ;ı odasının knçnklüğllnn, ko
ı ı 1 lrların genişliğini söyleyor
su rnı. bunl ır ne okul id.ıresi
l'i ne de him ıye hey'elini rnn 
u'ı,ızeye de~er bir keyfiyet de 
gihlir. Yıılarıı. siz degil lH'r 
kPs çoeuklıırını ıısri bir okulda 
u'.utmak ister: Fakat muınknn
mn·? 

Tenkit ettiğiniz okul yarım 
nsırlık bir hayata maliktir. ve 
vak tın ilı liyaci na göre zamane 
mimarlarının elinden çıkmıştır. 
ne yapalım. Kusur varsa mima
rına aittir. bunu her zaman 
i tediğimiz bir şekle ifrağ ka
bil mi·? 

Memleket hasta-
nesinde on 

il 

gun 
Boztepeııin yamacındu yOk 

selen bu ş~rkal yuvasınd ı ı ıı 

gUnUııı geç·di. Bu on gün hnya· 
hının biri<'ik on gi\ııtldllr onu 
unutulmaz izlerilo sakl.ıyı•c ığıın. 

Hasta olıııııyanlar su!thğın ta· 
dını nasıl tatnıamışlarsa hu~ta 

nede yatmayanlar da şefkatm 

hakiki manasını anlayamaCL T 

tatmamıştır. O şefkati tatmak 
in ana bazım bUynk ııtırııplaıa 

mal olsndıt tatlıCı •. l\.tıdsırlır. 
Her iş o~ağı kanunla, nizam

la trıyin edilıoi7 bir ~·aiı~nıııya 
tahidir fakat bu yuvada bu ku· 
yıl yoktur vaktı mesııi ınefnu

mu bu kapıdan girmc1, mesai 
şif:ı bekliyen ha~tal u·ın tedavisi, 

teskiui neye ve nekadttr zamuııu 

mutevakkifsa o kadar dır. Ge
cesi gQndllzQ yoktur herkesin 
derin uykudtt bulunduğu gece· 

nin geç saııthm'lda amansız has· 
talerına yardım için sayın baş· 

hekim bay Abdullahın otomo

bil 1e ve ne içli bir heyecanla 
hastaneye geldiğini görmek O· 

Hemde bu i) her şeyden nun nasıl bir şefkat ve fazilet 
evvd bir bOdçe meselesidir. a bide"i olduğuna iwan etmek 
O~ul idnresi ve himaye hey· için en cauh bir tablodur hele 
elı çok şeyler isler fakat bir 1 • • 

kı ·nıı yaııı'ır· ,. k d 1 bır hasta hatrı sı>ruşu vıırkı e:ı · • . ne a ar arzu 
etsek bir dikımliği hemen bir 1 hissiı instuılaıı lrnndine bağltı· 
glll bahçesi yapamadığımız ync ık kl\dar hi:;li ve içdendir. 
glbi... Nasıl ı ı dediii zaman kalLiııden 

2 · Öğretmenler odasında tnşan şefkat dud'tkhırında tatlı 
fıızla iskemle bulunmaması ta- bir tebessllm yanaklıırıoda pen
bii bir haldır. ÇUnkll orası mi- be clıgiler yaratmaktadır. 
safir oda~ı değildir, orası bir Ameliyat masasında doğrııl

öğretmenin talebelerinden uzak duğum zaman cdo~ru söyle hi\: 

kultlıği pek kı ;a bir zaman için birşey duydunmu• diyi?ini ha
bir dinlenme \eya okuma oda-sıdı... yatımın sonuna kadar unutmıya-

HenUz vazifesini öğreneme
di~iniz ve benimde içinde bu· 
l•ıııduğum okul himaye hey e. 
tiııi gayri faul veya ihmalci 
1Plı\kki ederek gendi dllşllnce
nlıe göre ona yeni yollıtr gös
termeğe kalkmanı'za doğrusu 
hayret eltim. 

Şimdi bea size anlatayı:n: 
Himaye hey'cti her yıl okula 
i ıtiyacntı için tahsis edilen pek 
cilz'i bir para harlclnda okulun 

sı'Jhi, terbiyevi idari bakımdan 

ıır>ksanıarıni temtne caİışır. raz
ıa olarak da yoksul talebeye 
levazımı dersiye tedarik eder. 

Şimdiye kadar yapdığımız İ-j· 
lerle tefıthur edecek de~illz, 
bunun sizde tahkik edebilir::,iııiı 

yalnız yap:qımız işlerden kO
{'llk bir danesini ml3al olarak 

söyleyeyim: Okulu eyi gezmiş. 
seniz görmllşsnnnzdQr ki her 
sınıfta talebe miktarı odaları ı 
istiap edemeyeceği kadar çok, 
bir öğretmenin hakkile vaıtfe
siui ifayn milkterlir olamıvaca· 
(tı kactar kulabıılıklır. Bu itibar
in sııııflarrt.ı soba yııkmak mu
v ıfi't görnlnıemi~, nst katta 
ı ılflnı ı ı sık sık buzu lan hava
ını değlştirmek ve kışın her 

t ırafı m!ltedil dereceyi hara 
rt>lte ı ·ıtınak için tertibat ıılin 

ını. ve yapılan tecrabeler dı• 
r>yi bir netice vermi1tir. Tr ıh· 
z ında sizin istediğiniz i~leri 

; rnn belki sizin daha ismini 
lıılt• işitmediğiniz blı· kurum 
<I •lıa vardi!'. llnikıo, idarei hu 
s ı ,iycııirı, lıelediyenin yardı'm ı 

ı ivlc çalı..,an lıu kurum daha 
~~(·~·eıı yıla kndıtr her gün okul 

l ırd.ın 550 kndar fakir talebeye 
t.icık yemek yedirmi~tir. Kurum 
hu günlerde yine hayır'ı vıızı

ftısini Iraya ha21 ·lanmaktatir. 

Söziime son verirken sırf 
gıızetelcrcle bir yaıır{. çiksın 
diye bir çok yoksulluklar için· 
d~ şahsi ve vatan\ vazifelerini 
ıraya çalı5an hamiyetli kimse 
lerle öğretmenleri yerinde ol
mayan mLluhazalımnızla incitme· 
rnenizi ve elinizden gellrse 
o:ılarl d ı'lıt ziyade çıılı~ma1a 
lı·~vik etmenili tevsiye ederim 
tenkit kolay yapmak güçtür. 

H. Ba~man 

cağım, Başımın ucunda a~ılı du

ran derece levhasıoda ateşimin 

dUşdUğUnü gördUğU zaınan bir 

çocuk gibi sevindiğini gördilm 
dUşen ateş beni yaktığı halde 
dll~tuğUnden bu kadar ·sevin· 
menıişdim. 

Orası ıztırap içinde ~ırpınan
ların llticagahi, ıztırabın ~efkat
la mücadele ederek rualup ol 
du~u yerdir. Orada bir bıçak 

darbesile yılların azıttığı ıztırııp· 

lıır dindirilmekde yine bir bıçak 
darbesile ölUm yolundan yolçu
lıır döndUrlllınekdedir. 

1'llrlll iç ağrılarile hastaneye 
otomobUle, sedye ve salla geti
rilip yatırılan cansıı, kansız, hal"
talar sa) ııı dahiliye hekimi bay. 
TıalAtı 1 isabetli te~hisi ve tatbik 
etliği fennin en sou tedavi U· 

sUlleri sayesinde ve kısa bir 
zamanda kanlı, çanlı, sağlam bi
rer insan olarak yuvalarının 

döndilr!llmekdedirler. 
Karanlık odasında sessizce 

çalışan sayın rönlken mntehas· 
sisi bay lrf an arkadaşlaı ı.ıın ha. 
yırlı ınesailı•riai müsmir netice
lere ula~tırmıtk için büyük bir 
enerji sıtrfelnıekde onlara lam 
bir eş ve rehber olmakdadır. 

Hastanede Uç hemşire vardır. 
Demek ki her hastanın Uç an. 
nesi vardır onlar hastaların ha· 
kiki anneleri kardeşleridir hat
tA daha UstündOr. 

Onlar hekimlerin direktifleri 
!.tiresinde yorulmak uilmez bir 

çalışma içinde her an bir has

tanın ba<;ı ucunda me~gul olmak

dadırlar. Hustalurın en bn~il il:
liyaçlarından en hüyük ihtiyıı\~-

larıııa kadar her şeylerile içden 

uhlkalanmakta onlarl:t ~·ok sami

mi ve mllşfik bir dert ortağı 

olmaktadırlar hastaların temiz
liğınde. Hastanenin temiLlenme-

si ncte gösterdikleri hassasiyet 
ve litlılik bilhassa şayanı ka· 
yıt:ır. 

Bu kutsal yuva işte böyle 
vazife aşıkı, mu,rık faziletli ve 
bUyUk kalplı insanlaıın elinde· 

dir. 
Orası metotlu çah~manın sa. 

mimi iş ortaklığı:ıın numunesi. 
dlr vo biz her iUn bu metot· 

/YEN/YOL} 

Görebildiğim : 

Yangın 
Cıımn gecesi vcdut Urfi'ııin 

bi.· dırummı gördük. Bir ııile 

t'uC'i ı!:ll. Afrika \'üllerinde parn 
kıwıııımya giden bir adamın 

\{lippe, dli~gün bir karısı vur. 
Koc t::.ının zengin bir dostu ile 
sc\'işiyor.. l\ocıtsıııa Afrikudıt 
iken ve orudan getirecek lrnsu
si hizmetinde kullnncfığı bir kız. 
elan geçen adına miskin hasta
.ı;;ı da denen cnzzam sarmıştır. 

Knıı:ıının kendini aldattığını gö

rllııce hastalığrn a~ıklara da bu· 

!aştırıyor. Boylece onlardan in

tiknnı alıyor. Kendisi bu i7i 
yaptıktan s1 ınrıt evden uzakla

şıyor, limarhnncye giriyor. Aşık
lar sevi~ip gitmekteler.. Çok 
sllrııı!lyor zııvallı tüecar hastulı· 

ğı ilerlemiş olaruk karşılarına 

<ı~\ıyor. Ve onları uyandırıyor; 

Oça de hasta oldukları için hü-

knnıete tesliın olmıyu giderler

ken aşıkın tabancasından ~·ıkan 
kur:jun tUccnrı öldurnyor. Bu 

suretle feylesof dedikleri ve 

dostları olan zutın romanı haki· 
kat oluyor. 

Oynanış: Mureltin çok iyi.. 

'J'cıbiı ve canlı. lclal, bence en 

çok bu piyeste l.ıaşaı ı elde et
mi-,tir çok tabii idi. öteki arlis;t. 
l •r de derece ile tıldıkl.ırı işi 

başardılar .. 

Bu iki gecede kemandan Ro
ınıına ve iyice bir tııksiın dinle-

dik .. Kemanda tuluat yapılmaz. 
se diıılediğiınizi anlıyoruz. Ger
çi bir konserde değiliz. öyle 

umu derme ~·atına eserlerle halk 
kar~ı5ına çıkırnhıyız. Musiki kül-

tiiriiınUz zayıfla· i\lk!l her ve::ıile 
ile onu yUkseltmek.. 'l'anınmı,ı 

ve seçme eserler ve berrak 
halk tllrkUleri işimizi görecek .. 

Eu gece bir de birliğe yeni 

katılan bayan • . . . . Dinledik. 

Fakat şimdilik birşey söylemi· 
yect-ğiz.. Yalınız ~u kadarıuı 

bildirelim .. Bayan .... Bu işle az 
çok uğraşmış gürUnUyor. bize 
bir başlaugıı,: yaptı. Arkası iyı 

devam edeceğe benziyor.. Bek
liyelim .. 

Ahmet GUldürllr: Hakikat 

gUldUrtlyor.. Bay N urettiuden
den bir ricamız vıtr: El ilı:lnla
nnda faciai hakikiye, sureti mU

kemuıel ve IJuua 1Je11zcr tcrkip
löri kullanmasınlıtr. Eserlerden 

de icap etmediği yerlerde yaşı
yaıı kelımelerla konu~malıırıuı 

dileyoruz. Temsil eltif:i devrin 

lisanını aksettiren v~ daha çok 

i~o yıırayaıı eserler başka. 
Uvz 

ıu ~·dlışmamn, sıııniwı iş biriiğl
mu veriwli neticelcrile kar~ua

şaruk vicdauıınızda zevk ve HU· 

zur duymaktayız. 

l.,:iındeki bir ~ızıyı da bu sa
tırlara dökmeKden kendimi ala· 
mıyuca~ııu. Hsstaııe Ve::,nti bakt
ın ıudan çok fukırdır atllt ve ci
hazlarııı bir ~·oau Ruslardan kal

ma hilrde şeylerdir. Bu yok:sul
luğu hekimlerimizin IJUyUk f e
ruğal ve gayretleri telıitı etınek

declir. 

Biraz insaflıca konuşursak 

onların ylikii kafi derecede a

ğırdır kiınbilir vesait yoksullu

ğundan ne inkisarlara ugramak

dadıı·lar vazifemiz onları idkisa

ra uğratmak olmasa gerektir. 
Artık bu köhne vesaitin depo-

lara terk edilmesi ve yerleıiue 
yenilerinin koııulnıu::ıı zamanı 

gelıni~ hatta geçmiştir. 

Son sözüm ylue orada çalı· 
şanların o kutsal yuvanın UlkU
sliue yaraşan büyük bir şefkat 
ve feragat timsali olduklarını 

tekrarlamaklır önlerinde saygı 

ile eğilmeyi l.ıir şernf ve bir 
vazife sayımın. 

İhsan GUllekiu 

Çorçilin 
makalesi 

İngiltere-Akdeniz 
Habeş ıneselesinde 
İngiltere - İtalya .. 

Trirk. Yunan donanmaları 
İngiliz donanmasını takviye 
edecek ,. 

- , - 1 
S1:1lı1'\ J ı1gilfz nazırlarından 

Mister Çör~·it Akdeniz mesele:,,i 
hakkında şu mlUıim makaleyi 
yazmıştır : 

« A vnıp'lnın ınukadderntına 

t:ıallllk eden hndisclenle dolu 
bııluııan bu sene i~·iude Akde· 
ııizdel\i lııgiliz. ltalyaıı ınUnnse· 
batı ınOhim lJir rul oynamıştır. 

Bu denizde lııgiıiz dırnanma
~ı kısa bazı ml1ddetler istbna 
edilirse Jki yllz seneden fazla 
bir z:ımau hUkınnnn sllrmnştUt-. 

Geçen asrrn ortalarında Ka
vurun dehası \'C G.uibaldinirı 

kahrunıanlığile İtalyan milleti 
tefrikadan kurtulup bllyfiı. Li · 
devlet Olnrıtk birlPŞlİğİ Zl:lllll\ll 
bu hadise lngiliz ve Fraıısız 
demokratları tıırntından tınra

rellc karşılan nıı':il ı. ltalyaıı rıı i ı . 
lctiııin lııı inki~afı Jııgiliz do 
nanmasının himayesi ve Fran
sız ordusunun yardımile uıu
\'affak olmu~hır. 

Bundan elli sene ev\'cl ltal
yn Avusturya ve Almanya ile 
birlikte ittifakı Mnsellese dahil 
olduğu zaman ltnlyn hi\' bir 
zaman tngillereııin aleyhine bir 
harbe girişıniyece~ini gizli bir 
madde ile taalıhlld ctuıi~, son
ra Uınuıni llarbcte garbin iki 
demokrat devletinin ınuıuherP.
tile eski mllttefiklerine karşı 

harbetmişli. Hnrp lıitlikten son 
ra Fransa ile İtalya arasında 
kıskan\•lık çıktı . I~akat 1935 
senesi yaz mevsimine kadar 
İngiltere ile ltalya arasındaki 
ğeniş dostluk hiçbir zaman 
gölgede kalmadı. 

1935 senesinin ilk ayında 1-
tulya ile ı;ransa arasındaki zıd· 
dlyel te Homa anlaşınnsile ber
taraf olduktan sonra Akdeniz 
devletleri arasındaki sulh lve 
i~birliği Avrupaııın kal'iyelle 
sağlaınlanıış bir temelini kura. 

cak zannediliyordu. 

* * * nngiliz - ltalyan harbı 
eli kulağında idi 

Bu parlak Umidlerin peyda 
olması akabinde manzara bir
denbire deği~ti. İngiltere Mil
letler Cemiyetine knrşı olan 
tuahhUdlerden dolayı Habeşis· 

tanın istilılsına kalkı:;an İtalya 
ile ihtilMa dllşta. İtalya Malta
yı lahrib ve logiliz donanması
nı Akdenizdcn defetmek telıdi
Gi ,de bulundu. Diğer taraftan 
logilterenln llnlyu He IIabeşis . 
laudaki IJl1yUk ordusunun deniz 
mu\·asulı1sını ya Al(denizde ya
hut Sl\veyş kanalında kesmek 
teşebbUsUııdc bulunması telıli

ke::ıi kendisini göstermişti. 
Çok tehlikeli olan birkaç 

ay içinde her _an lngiltere ile 
ltalyauın harbe girmeleri ihti
mali vardı. Sonradan tehlike 
bertnrul' oltlu. Çünkll lngiliz do 
nanması ltalyaya karşı hareke
le ge~:ıııcdi. Ve ltalya Habe<.ıis-
tanı za plc!lli. ~ 

Jyi fena, lııgiliz - ltaiyan 
mUnasebatınduki harlı ihtimali 
devresi kııpantlı . Fakat bu dev-
re tehlikeli bir .vaziyet bırak
mıştır. Hugün ne lugiltere, ne 
de ltalya kendilerini Akdenizde 
emniyette gormtlyorlar. lıtisi 
de birbirine vahim zarar \'e zi
yanlar ika edecek kuvvet ve 
kudreti haiz bulunuyorlar. M. 
Mussoliııi Alınan millı sosyaliz. 
mile fiskos yapınıığa başladı. 
ltalyaııııı bu hareketi İngiltere 

ve Fransa aleyhinde bir politika 
mı olacak, yoksa yeni do~tane 
bir anlaşmaya kapı ını açacak'? 
Hakikati hiç kimse süyllyemez. 

- Arkası var • 

Çocuk Hikôyesi 

Bahçevanın teşekkürü 

-, -
Biiyiik şehirlerden birinde 

zenginliğile maruf bay Ay
can. şelıirden kilomrtreler
ce ıırok bir bağda oturur, 
şrhirdeki işine buradan gi· 
dip f! l'lirdi. 

Bir g in. şehre uzak bir 
ııerde 011 yaşla rıncla kadar 
rr i ze! Mr çocuğa rnstladı. 

çocuğurı, zorla kaldırdığı 

hcili oları gı'i.l.:lü b ı r b ill!ik 
~wpet i omıııunda taşıdığını 

giiu:lii. Z(lvtJ!lı y01vıınun 

11:ik·in ağırlığile çöktıiğt'i 
s ziliyordıı. D işiinCP!i yı'izıi. 
yorgıınluğnu ııe /af... r 'iğini 
a11lutıyurclu .. 

iyi kalpli ve iyiliği seven 
A_11can, çocuğun sıkıntı için
d·· o 'du pcmıı hr>rrum far/.: 
eltı. Arubusırıı dwdu10ruk; 

Yavrucuğum. dedi, bu 
kadar ağır yiikle nereye gi
diyorsun bi;'y/e ? 

Çocuk: 
Dünyanın yolunu .lJÜ 

riidii.m, Daha da çok gidece 
ğim efendim. Diye cevap 
verdi. 

- Taşıdığın nedir ? 
- Mey va ve sebze efen-

dim. 
- Sepetin çok ağır de

ğil mi ? 
- Evet efendim; sahiden 

de öyle. 'Okadar da yorul
dum ki; buradan ô'tesini na 
szl gideceğimi bilemiyorum. 

Zengin, arabadan yere at
ladı. Sepetin, hakikaten, ço 
cuğun kuvvetinden fazla a
ğır olduğunu, yoklayıp an
layzverince bunu zavallıya 

taşıtanın kim olduğunu 
sordu: 

- Babam efendim. Ma
navdır. Şehrin dışındaki bü
yük camiye yakın bir yerde 
otururuz Köy bahçelerindeki 
megvalar oldukça babam 
onları satın alır. Kardeş 
!erimin en büyüğü olduğum 
için ben de gider. alır ge
tiririm. 

Kudretinden. fazla çalışan 
çocuğa acıyan Aycan. sepe
ti kaldırdı; arabayc koydu. 
Çocuğu da arabacının yanı
na bindirdi. Arabacıya da 
manavın evine doğru sür
mesini emretti. 
Manavın evine gelince ba

basına sordu : 
- Adamım,· bu nasıl iş. Ba

ba değil misin sen? Çocuğun 
kuvveti üstünde bir yükü 
ona nasıl taşıtıyorsun ? 

Adam, kendisinin böylece 
sorguya çekilmiş olduğun 

dan pek de memnun görün
müyordu. Ters ters cevap 
verdi: 

- Ağır işlere alışmasını 
öğrensin. Bir çok boğaza ba· 
kıyorum. Çocuklarımın ten 
bel yetişmelerinin önüne 
geçmek lazım I 

- Haklısın. Fakat yapa 
mıyacağı şeyleri ona yap
tırmakla da bir şey kazan 
mış almıyorsunuz. Kuvveti
ni bu suretle israf ederse
niz onu sakat falan bir şeg 
yaparsınız. 

Ters adam: 
- Evet, dedi. parası pulu 

lnbrilizecden ~eviren: 

Hayrettin Ziya 
yerinde olanlar için böyle 
konuşmak oldukça kolaydır. 
Lakin hasta bir karıya ve 
yarım düzüna çocuğa giye 
cek. içecek tedarik için bir 
çift kolurıdan başka bir 
şeyi olmayanlar hakkında 
iş bildiğin gibi değil.. Eğer 
oğlum bu meyvaları alıp 
getirmezse d ü k k cin da ne 
satacağız. 

Aycan, manavla münaka
şanın faydasız olduğunu 
apaçık anladı. Fakat aklı da 
çocukta kalmıştı. Ailenin 
sahiden büyük bir /alcirlilc 
içinde yaş11dıgını gô.rüver
mek .$!'İÇ hir şey değildi. 
Çantosın<1an ilci tane beş 
liı a/,k çıkardı ve babaya 
dönerek: 

- Hemşerim, dedi, sözle
rinin hepsi yerinde. Lakin 
zavallı çocuğuna biraz da
ha dikkatli olmanı yine 
tekrarlarım. Ona. olğan bir 
adamın başaracaiı işleri 
yükleme. işte sana iki tane 
beş liralık. Biri le, size mey· 
va ve sebze taşımak için 
bir eşek almanızı isterim; 
kalanı da çocuğun. Küüçüğti 
pek beğendim,· tam haya· 
!imdeki gibi bir yaıJ1u. 
Onu işe alıştırmamız. fa · 
kat hiç bir zaman kuveti
nin üstünde iş vermemenizi 
ihtar etmeme müsaade edi· 
niz. Sizi yalcinda yine zi· 
yaret edeceğim. 

Böyle şöyleyerek parayı, 
şaşkına dönen manava ver
di, arabaya atladı ve uzak· 
/aştı gitti. 

Yabancının iylikseverliji 
hakikaten yerinde oldu . 
Artık zavallı çocuk yorucu 
yolculuklar y a p m ı y ordu. 
Çünkü, hemen ertesi ıünü 
babası ona günlük meyfJe 
ve sebze yükünü taşıyacak 
kuvvette d~hşetli bir e~k 
satın almıştı. 

Turanın babası, her nelca· 
dar bazan kaba ve neza 
k e t siz konuşuyorduysa da 
muşfik ve ıyı kalpliydi. 
Zenginin çocuğa yapmış ol· 
duğu iyilikten çolc mütehaı• 
ssis olmuştu. Bu adamın 
kim olduğunu öğrenmeğe 
fazlaca merak sardırmıştı, 

Ertesi sabah, eşeğe hay
retle bakarken 'Ve bu güzel 
hediyeden konuşulurken ba
bası Turana sordu: 

. Arkası var • 

Halk Manileri 
Sonbaharda battı kış 
Gök delindi bu ne iş 
Tam bir hafta yagıyor 
Eyi değil bu gidiş ı 

* * * Zaten biraz kıtça kar 
Keselerin agzl. dar 
Bir de kış bastırırsa 
Fıkaranın lşl varı 

• • • 
Bir kilo kömnr dörde 
Melheın varını bu derde 
Y ağm kilosu seksen 
Pilav yemek nerede ı 

* • • 
Çok şUILUr ki et ucuz 
O biraz açıyor göz 

Koyun eti yirmiye 
Onbeoe koca öknz 

Baba Şalim ö;rıtçın 

J 

• 
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İkinci beş senelik 
plônımızın 
esasları 

Geçen sayıdan artan 

Elektink işleri 
Yeni beş senelik pldnda 

elektirifikasgon işleri için 
düşünülen büyük santral 
merkezleri şunlardır : 

Zonguldak enerji merkezi: 
Elektrikasgon işlerinde ilk 
olarak bu mıntakanın ele 
alınması yalnız planın her
hangi şekilde bir icaln de
ğil, aynı zamanda demirgol
larımızın o mıntakaga düşen 
kısmının birinci derecede 
bir zaruretidir. 

Bundan maada gene bu 
rada kurulacak olan sant 
raldan elde edilecek enerji 
Zonguldak havzası kömür 
istihsalatının rasyonelleşti
rilmesini temin edebileceği 
gibi Karabükte kurulmak 
üzere bulunan demir ve çe
lik sanayi merkezinin bir 
kısım enerji kuvvetini te 
min edebilecektir. 

/kinci enerji santralının 
da madenler kısmı üzerinde 
muhtelif bakımdan tetkik 
edilmiş olması Kütahya 
linyit havzasında kurulma· 
sı esası tutulmuş/ ur. 

Gıda maddeleri sanayii 
Zirai ihracat madenlerin

den bir kısmına aid sanaui
in tesisi düşünülmüş ve /1<
tısad Vekaletinin meyva ti
caret işlerinde ihtisası olan 
Türk ve ecnebi müşavilcleri 
bir müddet evvel memleketi 
dolaşarak ve hususta tetki 
kat yapmışlardır. 

lktısad ve Maliye Vekil-
lerinin şark seyahatlerinde 
lcatileştiği gibi şark vilayet
lerimiz halkına tepşir edilen 
taze et ve konserve sanagi
inin de plana alındığı mu 
halclcalc gibidir. 

Diğer bazı gıda madde-
leri sanayii de, konserveci
lik gibi, planda nazarı iti
bara alınmıştır. 

Kimya sanayii 
Birinci beş senelik planda 

zaçgağı, klor, sutlcostilc, sü
per/ os/ as kısımlarının mem
leket ihtiyacına göı e tesisi 
mevzuuhahs olan kimya sa
nagiinin diğer bi kısmında 
ikinci beş senelik planla 
etsis edileceği tahmin olu
nabilir. 

Sentetik mayi mahrukat 
sanagiinin bu meyanda ol
duğu ve //ctısat Vekilimizin 
evvelce Büyük Millet mec
lisinde sögldiği gibi soda 
sanayiinin t e s i s i hu
ıusunun mevzuu basolduğu 
da muhalckalc gibidir. 

Denizcilik 
Yurdumuzu çevrilen de

nizlerden 11e bu denizlerin 
saklamakta olduğu servetler 
den istifade geni planın 
ana hatlarından biridir. 

Balıkçılığın her türlü te
ıisat ve teşlcilcitile mühim 
6;, istihsal kaynağı haline 
ıetirilmesi, başlıca limanla
rın, tahmil w tahliye vesa· 
itinin rıhtım ve antrepola
rının ilcma/i, ticaret filomu-
zun genişletilmesi gibi mev
tuların, planın denizcilik 
kısmında gözönünde tutul
duju anlaşılmaktadır. 

/kiMi bıı ıenılik plan 

/ YEN/YOL] 
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Sağhk 
Kolay ve güç 

ANKARA ~eth etb 

Hazmedilen yemekler 

Türkiye'deki yeni ~ T E K A M Ü L 
oluşun bir izahı G •• ı· K 
Yazan : LJ Z E L l MUSİKİ 

5 
faydalıdır. Böylece yemek 
/erden sonra midesinde ek
şime ve ağırlık duyan kim 
se. biraz su içmekle bu ra 
hatsız/ığı yok edebilir. Hat
ta buradaki basit su. her 
hangi kalevi bir maden su
yunun veya bizzat bikarbo 
natın gerini tutacak iktidar
da, ve senelerce buna ben 
zer ilaçları kullanmaktan 
bizi koragacak haldedir. 

Norbert Von Bischoff ~ 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Tiirkçeye çeviren : 

VE TEKNiGiN 
SON HARİKASI 

Lakin untmamalı ki eğer 
midenin hô.mızi ifrazı azsa, 
o zaman su tamamile mu-
zır bir surette tesir edn. 
Zira zaten az olan hamız 
ve mayalar, su il<ivesile btis 
bütün s.p/anarak yemeklerin 
daha güç hazmolmasına se
bebiyet verir. Bu itibarla 
bu gibi kimselerin, bilhas
sa yemekten sonra tam ha 
zım esnasında su içmeleri 
fenadır. 

Bundan başka su, mide 
muhtevisinin ağırlığını ar 
tırması itibarile de mideye 
fena tesir eder. 

Şimdiye kadar mide nok
tasından yemeklerin hazım 
kebiliyetini anlattım. Ancak 
hazmın yalnız midedeki fi 
illerden Jbaret olmadığın, 

hatla en mühim kısmının, 

brsaklarda geçHğıni söyle-
miştim. Filhakika yağ. ekmek. 
meyva ve sebzelerin hazmı, 
barsak/arda olur. Binanaleyh 
barsak hastalıklarında, me 
selci isgallerck ekmek, mey 
va ve sebze yemek fenadır. 

Sonra barsakta, karaci
ğerden gelen safra, ve pan
kreas bezinden gelen üsare 
sayesinde hazmolan yağ, bu 
iki uzvun ( karaciğer, pan
kreas) hastalıklarında yen
memelidir. 
Kabız çeken ve ancak 

müshillerle defi tabii eden 
kimseler, bol sebıe. meyva 
ve bol ekmek giyerek, bu 
kabızdan tedricen kurtula 
bilirler: 

Son olarak, çiğ yenen seb
ze ve meyvalardan, ve bol 
vitamin almak arzusile son 
zamanlard bunlara karşı 
husule gelen temayülden 
bahsetmek isterim: Filhaki-

Burhan Belge 
[ 82 ) 

'I'Urk milletinin kendi vekil
lerinin ağzından 1920 senesinde 
28 ikincikflnunda neşrettiği 

'".Milli ;\Hsak,, ve bununla l>D
tlln cihana Hun ettiği karnl'lor
da hakikaten l>OyOK bir cOret 
ve yolgöstericillk vardı. Daha 
ultı ay evel, tanı bir teslimiyet 
içiııde muzaffer devletlel'iıı im
ha kararlarına boyun e~eıı bu 
millet, Mustafu Kemıd'iıı fikir
leriyle aşılandıktan sonra gurb 
devıetlerinin kar:;ıı:mıa bllsbü
tilu deği~miş olarak çıkıyor ve 
o sıralarda daha tesirini kay. 
betmeıııiı;; olan VVilson madde-
lerine dayanarak, iç ve dı~ poli
likabı bakımından kendi hakla. 
rıııı kendisi tesbit ediyor ve 
kar~ısindaki devletlere şartlar 
koı:uyordu. 

.Miltarckcye kadar düşman 

ayuğı değmemi~ olan yeni 
Türklerle ıııoskOn ...>lan tovrnk 
Jıır için lıü1"1'iyet, istiklal \'e 
bölUnnıezlik istiyordu. Arablar
la ıııcskL1n olan ocrJer için ise 
uralJlurııı fıknııin alınmusıı.ı 

teklif ediyordu ki, bu, u zıııııan
ki şartlar göz önHndc bulundu
rulur ise, uralurdun vaı geçi
yor demekti. 

Boğuzl u 'Jan serbest ğc~·i~ 
haklı ı kabul ediliyor f akal ls
taul>'uıı askeri emniyeti şart 

ko~ulııyordu. 
'l'llrkiye\ieki azlıklara, TUrk 

sınırlarının dışıuda kulan 'l'Urk 
azlıkları için, o sıralarda Avru
pa lıarıı;ı ıııunhedelerinde kal>ul 
edtlen azlıklar peren:silıiııin tat. 
bile ı::ıteuiliyordu. 

'fllrk milleti, içerdeki milli 
külluı· davasıııı başarmak için 
kaylisız şarlsız istiklal, kapllo 
lasyonlarııı yabancılaıa verilmiş 

olan imtiyazların, yabancı kou
trolun ve lıer tilrill haksız l>ağ
larıo kaldırılmasıııı istiyordu. 

lşte Türkiye tlUyUk Millet 
.:\leclisi, ınuzaff er devletlerinin 
parlamentolarına l>u noktaları 

bildiriyor ve bunların k.abulUnU 
harptnn muzaffer ~ıkmış olan 
deınokrabi percnsibi ve dcmok
rotık vicdan iıe demokratik 
adalet nawıııa talep edi~ordu. 

'fUrkiyeyi par~·alamak ve or
tadan kaldırmak desablariyle 
meşğul olan Avrupalı dipluınat
larca, hele Almanya, Avusturya 
Macaı ıstan ve :Uulğarıstan gibi 
memleketler ses ~·ıkarwaz ve 
her emre boyon eğerken bu 
tarzda tekıifier yapılması bun-

ka çiğ yenen mevatta vita· ları yapımların ~·ııdırdıklarıııa 
min bulunur. Bu itibarla, deUUet cdiliyordi. hıkat bu se
vücudun vitamine olan ih se iyice kulak verenlerin anla· 
tiyacını, bu suretle temin malaıı Hlzımdı ki, bu teklifleri 
etmek muvafıktır. Ancak yapan , o zamana kadar görtll· 
çiğ yemeklerin hazmı müş- memi~ yepyeni bir kuvveti ve 
kül olduğundan, bu husus- eğer buna kar:;ıı acele ve huy. 

ratça harekete geçilmiyecek 
ta ifıata gitmenin doğru olursa, bu kuvvetin manası çok 
olmıyacağını hatırlatırım.. tehlikeli bir geııi~liğe ve derin 

Son liğe gidebilirdi. 
---------:-~---::--~-:-~~ 

gibi, büyük devlet teşebbüs işte bunun l~·in. mart ayınin 
ferinin diğer bütün sahalar- 16 ıııcı günü, garb parlaweto· 
daki imar ve kalkınma iş !arından 'l'ürk talelıleıiııin de· 

mokrasi prensibi namına kabU
lerile ayni zamanda tasav- Hl yerine, ingiliz gemilerinden 
vur ve tatbik mevkiine ge- lstaııbul'a bir işğal ouvveti çiku 
çirilmesinesinin ne büyük ve müdafaasız şehirde bir takım 
idari ve mali bir kudrete, zalımaııe hareketleri de ıhıııal 
nasıl müstesna bir idare etmiyerek eline geı.;ire lJiidiği 

. . . b -ı ld - liderleri ve mebusları Malta'ya 
kabılıgetıne ag ı . o ugu sUrdU. 

düşünülürse planın ehmmi Bu suretle, Etennte devlet
yeti bir kat daha tebarüz ı ıeri larııt'ından gt1ya cihan har-
der. Fakt birinci planı bü dında zafere güturUtuıuş olan 

e ük bir enerji ile tahakkuk d~mokrasi. prensibi ve milletle- I 
Y h . t h -k A rın kendı haklarını kentleri 
ettiren Cu'!' urıye . u ume- kararlaştll"mas nanııııa, cidden 
tinin genı hamlesınde de gUzel bir örnek "Ö 'l ··ı · 

l h
. .. e s eu mış 

muvaffak o acağına ıç şup- oldu. 

hı goktur. - Arkası var • 

41~c:!7 VDILD 

Eknieklik Un eksiltmesi 

Erzincan askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Erzincan kıtatı ihtiyacı için ( 450,000) dörtyüz elli bin kilo ekmek-
lik un pazarlıkla satınalınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 67,500) altmış yedi bin beşyüz liradır. 
3 - İlk teminat ( 4625 ) dörtbin altıyüz yirmi beş liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 10-12-936 günü saat 11 de Erzincanda askeri 

satınalma komisyonunda yapılacaktır . 

5 - İsteklilerin ihale günü tecim endüstri odasında kayitli bulundukla
rına dair vesjka ibraz edilecektir. 

6- Bu unun ihalesinde takarrur edecek bedelini üçte biri nisbetinde ve 
teminat mukabilinde müteahhidine avans verilmesi şart konulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak İstiyenler bir adedini 338 kuruş mukabilinde 
komisyonumuzdan alabilirler. 27 -30-4-8 
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Emekli zabitanın Nefis Börek ve Kadayıf 
nazari dikkatine Şems oteli karşısında ;tçtı ğ'ı dükanda meşhur 1 

Poğaçacı Şaban Karaköy Poğaça ve Böreği 
Askerlik şubesi reisli-

ayarında Börek ve Poğ·aça ile Kadayıf yapma
ğinden : 

ya başlamıştır. Az zamanda çok rağbet görınüş-
Askerlik şubelerinde tür. Tavsiye ederiz. 1 - 3 

istihdam edilmek üzere •-----------------
cmekli yüzbaşı ve bin-
l aşıların ve Kars müs
tahkem mevki an barın
da çalışmağa istekli su

bayların şubeye mura-
caatları. 2 - 3 

İcar artırması 

Vilôyet daimi encümeninden:· 
Hususi muhasebenin l\1uhittin mahallesinde 

yeni sokaktaki 41 - 43 No. lu iki gözden ibaret 
ve bedeli sabikı 90 liradır. Bir yıllık kirası 9 -

İlôn 
•rrn bwn icra memurlugundıı.n: 

Elycvrn ikametğtlhı meçhul 
hr>nıer kaya ınalı11lleslncle Golu 
o ,lu Hizaya ... 

12 - 936 tarihine çatan Çarşamda günü saat 14 ~ 
de Vilayet makamında toplanacak olan daimi ~ 
encümende ihalesi yapılaçaktır. Muvakkat temi- 1 
nati 7 liradır. ~ 
İsteklilerin muracaatları. 23 - 27 - 1 - 5 ·~ 

1 Kemerkaya mahallesinden E· 
rr lr Oğlu Haşim in tahtı tasarru
funda olup tnrafınız1an fuzuli 
i gııl eclilmekde mezkllr mahal-

Beton menfez inşaat eksiltmesi 
lede vaki tararıarı sağ tarafı sa V 1 d • a 11 1 d 
vas~Jpolus hanesi sol tarafı Is- i Ôyet Olml encumenın en : 
pirli oğlu hane i arkası eendi 
oğlu hanesi ve cebhesi tariki Trabzon - Sürmene yolunun 40x 000 inci kilo-
am ile mahdut hanenin tahliye- metresindeki Zarha deresi üzerinde geçen sene 
sine dair Trabzon asliye hukuk 
mahkemesinden ihtihsal edilen ayakları yaptırılan menfezin bu yıl tahliyeleri 
28 2 936 tarihli ve 125 86 nolu 

Makinalarmda 
bulacaksınız. 

R. C. Al 

Say/a 4 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 
n1 uzaff eri yeti. 

Makina lonnı görünüz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNLAR MÜESSESESi 
1İtlın berayi infaz icraya veril- beton olarak inşa edilecek tir. 
miş ve icradan çıkarılan tahliye 
emri mubaşlre tevdi edilmiş Keşif " 961 ,, lira 31 ,, kuruştan ibaret olan ~~~~~~~~ 
mubaşir tarafından yapılan tah- bu ı·şı·n muvakkat teminati 73 liradır. 9- 12 - 936 ~~ı:ıı~ıı:,~ııııı:•ı~g~ ıı;ı.ıı;ı:ıı:ıı~• '•ıq ~,fll_;ıE+ r.'•11dS::;·111~~!~~~::;:sa~,...4i.ı .. ~.4:i.:.ı 
kikatta İ'itanbulda bulundu~u- ~lllıMiıılıwıs:ıbid:~ .. ıtlıiMiıltıWı:lıiMiıl!ıbdı:'1Wll!lıı.illl:ıiMiıl ı .... dlıi;;tıı~ı11 ..... tl ..... ı • --- ı 

nuz blldlramiş ve Jstanbulda tarihine çatan Çarşamba günü saat 14 de Vila- f!j Taşrada bulunanlara müjde 11 
gö terilen adresde de olmadığı yet makamında toplanacak daimi encümende [+] 
lll7. derkerıarile icra emri lstan- ~:I~ Tekmlıl duıı nya ılstasyonlarını pürüssüz zapteden ! 
l>ul tebliğat adliye baş memur- ihalesi icra kılınacaktır. Keşif evrakı ve şartna- 't.T :.: 
hı ğundan geri çevrilmiş ve bu f k l d ki t k1 11 I A 11

• d 1 11 k l1 

suretle ikametgllhıoız meçhul melerile sair te erruati encümen a emin e sa ı r.. a ımu ator u ra yo ann en mu emme 1 
txılunduğu anlaşılmı~ ve hukuk ve her isteyenin incelemesine açıktır. İsteklilerin ~ 
usutn mahkemeleri kanunun [+] R A D y o N E 
llladdeyi ID8hSUSaSına tevifkan ffiUracaatlan. ______ 2_3_._2_1_-_ı_._s __ I f•:~ 
ill\nen tebliğat ifasına karar ve
rilmiş olduğundan tarihi ilan- etmediğiniz ve bir itirazınız var 1 tahliye olunacağı icra emri ma
dan itibaren bir ay urfında sa dermeyan eylemediğiniz tak· kamına kaim olmak nzere Han 
mezkOr haneyi rızanızla tahliye dirde mezkOr hanenin zorla olunur. 

1 car 
Köy veya 
mahallesi Cinsi 

Souksu Emlak ve arazi 
Esvak Mağaza 
İskender pş. ,, 

Defterdarhktan : 

artırması 

Sıra No. 
14 

Metruke No. 

103 
147 

Tabiiyeti 
Rus 

,, 
Ermeni 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkulatın bir senelik icarları artırmaya çı
karılmıştır. Talip 'oJanların yüzde 7,5 dipozitolarile birlikte 30-11-936 
Pazartesi günü saat 14 de defterdarlıkta toplanacak komisyona müra-
caatları 14 - 18 - 23 - 27 

~~~~~~~ 

Remington · 
Yazı makinelerinin son mode1lerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

o lfiill ~ ~ ©l 
Cep ve kol saatlannın en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

HftSlLON 
Cep ve ko) saatlan dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON 
Kunduracılar caddeal 

• 

Hami ve Kemal Nalbantlar Mağaıası 

• Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş 
! olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every-
:ı body akmmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum ~alm~d~n maki- : 
• nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahızelennı 

• 

L:~~~~=r=E::::::.~:~.-~i 
Y~NÜVOL 
Basımevi 

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

matbaa işlerini 
ucuz bir En temiz, en 

surette yapar .. 

~- ~--

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

. • ... -._:- ~ - : ......_ -•.r ~· - -. . . 
~ ~ 


