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ühlim nutuk söyledi .. Ataı··r ok 
Ankara 1 - Cumhur reisi 'ı ğına kanii n. Ge~cn yıl TUrl{ hııriyet yeni sağlam e~aslnrile 1 için çok önemlidir. Çünkü hiz şılma~ı için halkın JıllkClmete tır ve her sene bunun artan se 

Atutnrk buJUn bUyL1k millet milleti huwr \'e ~llkLln i~·inde 'l'ürk milletinin emin ve ınC'liil esasen milli mevcudiyetin te- yardın etmek ı~eve~i ifıilıar O· ıııerelerini ıı;ürmO.;- ve gü ter
mecli:-;lııin lıeşiı.c: intihnpdew(- nıillı ve in.;;aııi ülküye nşk ilt> biı· istikbal yoluna kuyt olduğu melini milli şııurdıı ve milli ıunac,ık bit' tezahurdıır. Hıı rıı- miştir. Millletimizin maddi ve 
sinin ikinei i;tim:ı )ılım u7ağı- ko;an kun·etli ve C<ılışlrnn bir kııdar a il fikirlerde ve ruhlar- birfü•te görmekteyiz. llnlk ile hun vaziyet Ti\rk milletini iler- manevi huzurun her şeyden fnz. 
dııki nutuklu at·mı,.tır: Su~ı.ı vnrlık gı, teri~·ordu. ldnrecle ve da ynrııtlığı gU\'eıılik itibarile hUkılıııet arasınd:ıki yakınlık ve leme!' ' ' f' Türk v.ıtam ıı imar la ehemmiyet \erişiıııizin ne 
millet \'ekilleri bizi svgi ve s ıy adliyede yeni knrnınlıırın ve ye bns_untcın yeni Lıir lınyatırı nıt j beraber ~·alışma gayreti ayrı<"a ct·ne!{ için çok \'erimli ve çuk kadar yerinde olduğu aıılıışılı-
gılnrıı:nlıı sel \ın'ıyurnk lıe~ind ııi te~kil Hın ''<ıt ındu~.ı sevindi- de.;ı olınuştııı· memnuniyeti mıwip bir Se\'ive· esaslı bir amildir. yor. Arkadn;;lar ilk tahsilin ya. 
devrenlrı ikinl'i ·encsini açıyı> · f ren rıelic:eleri görlllllyordu. E· Seneler ge:,·tik<'e milli lde!ll dedir. Bu hu;;u5ıta JMrtiıııizin .fe· J)n·,·ıeıı· VI" l1ilk0111"!1' kerıdı' yılmrısı için sade ve pratik ted 

d 1 ' " birler almak yolundayız ilk tuh 
rum. Derhııl suyleıneli~ im ki konoml her snhn c1 ve ıııem e- \'el'iıııli gnvenle çıılışmııdıı ilcr- yizli önderliğini ehemmiyetle malı ,.e koruyucu tanımak t.ıir silde hedefimiz bunun umumi 
bıı ::;eneki çalı~malarıınzın meııı j k~ti~ her tarafında 'l:nrkler ke.ıı leme hevesinde milli birlik ve kaydetmek isterim. İdari ve ya millet için l.ıüyük nimet ve olma~ıoı bir an evvel tahakkuk 
leket ve millet i';llerinde yeni dılerıne \'e devletlerıııe lam lnr milli idare şeklinde daha iyi ekonomik tedbirlerin iyi tatbiki mazhariyettir. 'l'llrk milleti bu ettirmektir. 
iyiliklN ve ilerlemeler ynpaca- İ gllven içinde çalışıyorlardı. Cum- gözlere çarpmaktadır. Bu bizim ve tatbik neticelerinin iyi anla- neticeye Cumhuriyette varmış- _ De\·amı rnrıııkı ı;a\lmızda _ 
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Atatürk Yugoslavya gazetecilerine 
çok kıymetli beyanatta bulundular .. 

Büyük Bayram 

Ankarada fevkalade tezahurat ve 
heyecanla kutlandı .. Ankara 30 ( A. A.) -

Dün akşam Ankarapalas
ta Yugoslcıvya başvekili 
Ekselans Stoyadinoviç ve 
Sovyet Rusya Assoakim 
Başkanı general Erdeyman 
nın ve kor diplomatigin de 
bulunduğu büyük bir ziya
/et verilmiş ve bu ziyof eti 
Cumhuriyet halk partisinin 
suvaresi takibetmiştir. Halk 
ve ordu evlerinde birer ba
lo verilmiştir. Ankarapalas
ta Cumhuriyet partisi tara· 
fından verilen suvare esna-
sında Cumur Başkanımız 
Kamal Atatarlc, Yugoslav-
ya Başkanı doktor Stoya
dinoviç ve hariciye vekili· 
miı Dolctor Tevfik Rüştü 
Aras oldukları halde Yu · 
ıoslavya matbuat mümes- j 

ıillerini kabul buyurmuşlar 
dır. Cumur Başkanımız 
Türkiyenin samimi ve dost 
ça bağlı bulunduğu Y11gos 
lavya matbuat mümessille
rini kabul etmekle memnun 
olduklarını beyan ve bu ka 
bulü. mümtaz bir devlet a· 
damı olan Başbakan doktor 
Stoyadinoviç hazır olduğu 
halde yaptıklarından dolayı 

sevinçlerinin bir kat daha 
fazla olduiunu kaydettikten 
sonra demiştir ki : 

" Görüyorsunuz ki ve 
miişahede etmişsinizdir ki 
Türk devlet adamları n 

Ve Ttirk Milleti Yugos-
lavya milletine, Yugoslav 
devletine ve .. 

" Yugoslav hükumetine 
karşı en samimi hisler bes 
lemektedirler. Bu dostlı...k 
tezahrırunun bütün Türkiye 
tarafından Yugoslaııya hak 
kında beslenen hakiki his
lere tercüman olduğuna e 
minm talır.ıkkuk ettirdiğimiz 
müşterek dostluk devam 
edecektir. Bu dostluğun de
vamına ve daima daha zi
yade resanet bulmasına ça 
lışacağım. Bu dostluk bütün 
sulh dostları için bir remiz 
teşkil edu. Böyle bir dost
luk ancak insani ve kardeş 
his/erile istikrar bulabilir. 
iki millet arasındaki dost
luk i/adesini yalnız [sözler-
le bulmuyor bu söyledikle 
rim kuvvetine inananların 

bir i/adesi olarak telakki 
edilmelidir. Türkiye ile Yu
goslavya arasında mevcud 

sağlam münasebetler bütün 
Balkan milletleri arasında 
mevcud olması iktiza eden 
münasebetlerdendir. Balkan 
/ar bu ideale doğr• neka
dar fazla yükselir/erse saa
det ve terakkileri o nisbette 
artar. ,, 

Cumur Reisimiz bunu mü 
teakib Yugoslavya gazeteci
leıinden asil Yugoslav mil
leti hakkındaki dostluk his· 
/erine tercüman olmalarını 
istemişlerdir. Yugoslav ga
zetecileri namına cevap ve
ren politika gazete 'rı'iien 
Yossimoviç Cumur Risimize 
minnettarlığını arzetmiş ve 
Yugoslav matbuatının dost
luk ve kardeşlik eserine de 
vam edeceğini temin eyle
miştir. Bunun üzerine Ata
türk demiştir ki : 

Türk matburztında her 
zaman tekrarladığım gibi 
bu dostluk hislerini ehem
miyetle kaydetmek Yugos
lav matbuatı için de mukad 
des bir vazi/edir. Bu, yal 
nız mukaddes bir vazi/e de
ğil. aynı zamanda bir ·oa
tan borcudur. 

Ankara - Cumhuriyetin 
on üçüncü yıl dönümü bu 
gün bütün Türkiyede büyük 
tezahuratla kutlu/anmıştır. 
Ankaradaki kutlu/ama me
rasimi bilhassa bu yıl /ev 
kala.de olmuş ve çok heye 
canlı tezahurala vesile ver 
miştir. Hertaraf milli renk 
ferle donamış şehrin muh 
telıj noktalarında Taklar 
kurulmuştur. Za/er abidesi 
le Atatürkiin diğer heykel-
lerine konulmuş olan çelenk
lerin sayısı yüzden fazla 
yı bulmuştur. Bütün Anka-
ra halkı sokaklara dökül
müştü. Atatürk Büyük Mil
let meclisine gelirken bütün 
yollarda yer almış on bin 
/erce halk tarafından çoş
ğun tezahüratla salamla 
mışlardır. 

Büyük Millet meclisinde 
yapılan tebrik merasıminde 
büyük misafirimiz Yugos 
lavya baş bakanıle Sovyet 
Rasya Asseaviyakfn reısı 
ve yanındaki zavatta hu
/unmuş/ardır. Atatürk Ek
selans Stoyadınoviçin teb. 

riklerini kabul ederken bü manzara arzetmektedir izci· 
yük misafirle bir müddet feri ve mekteplileri bölük 
görüşmüştür: Stayadinovic nizamın_ca piyadeler olmak 
ile Baş Vekil ismet lnö'nü üzere her sınıf askeri kıta
ve Teıı/ik Ruştü Arasın at takıp etmişmiştir kah 
birlikte geçit resminin ya- ranzan askerlerimiz çak al 
pılacağı yarış sahasına ge- kış/anmışlardır bu geciş es
/işleri büyük miso/irın şah- nanınd.ı hava kuvvetleri
sında do s t Yugoslavyaya mize mensup filolar saha 
karşı halkımızın duyduğu üzerinde uçuşlar yapmışlar
samimi hislerin bir de/a Jır müsafirlerimiz hu me
daha tezahürüna m ey de n rasimi Atatürkün tirobun
vermiştir. dan takipetmişlerdir büyük 

Atatürk ""feçit sahasına şef geçit resmi başlamadan 
geldikleri zaman merasımı önce Yugoslavya hükumet 
takip etmek üzere bu sahayı reisile bir müddet hususi 
dolduran yüzbin kişi tara olarak görümüşlerdir geçit 
/ından sürekli alkışlar ve resminin sonuna doğru sa. 
yaşa ses/erile karşılanmıştır. hanın ortasında bulunan 
Geçit resmine saat ondörtte Türk kuşuna ait bir balon 
başlamıştır. Bundan ön c e havalandırılmış bu esnade 
muallim Sabiha geçen Tay- bütün saha üzerinde Şiple
yaresile saha üzerinde devam- rin sesi duyulmuitur. Şip/er 
lı uçuşlar ve hareketler yap- dikkat ediniz diyordu bu 
mış ve Tiirk kuşu mensup balonun üzerinde şu cümle 
lan da paraşut atlayışlurı yazılıdır. 

Cumhuriyet bayramımız çoşkun tezahuratla kutlandı 

yapmışlardır. Bilhassa on- , Var ol Atatürk bir anda 
beş paraşutcunun saha üze- yüz bin ağizdan bu tek 
rinde birlikte atlayışları cümle çıktı : var ol Atatürk I 
çok heyecanlı olmuş ve al· ve dakıkalarca süren bir 
kış/anmışlardır. alkış /uf anı bütün sahayı 
lki bine yakın izcinin ge- kapladı Atatürk sahadan 

çişleri/erile başlayan ve ayrılırken gelişlerinde oldu
dört bin atlı halkın geçişile ğu gibi surekli alkışlarla 
biten geçit resmi /evkalade uğurlanmışlardır. 

Belediye, Halkevi taklariyle Cumhuriyet meydanında yapıl. 
hava kurumu donamı diğer tak- dı. Jfü saat ötlc:eden asker, o
lardan donamlardan daha üstün- kullar yerlerini aldılar. Saha dar 
dil .. Şehir baştanbnşa bayrak- ve merasime hiç de el verişli ol
larbı ıüslenmişdi.. Gönül daha madığı için askerin ve mektep
ÇQk isterdi ki göze çarpan dl- lerin durumları göze çarpacak 
aer binaların çoğunda da dO· derecede sıkışıktı. Herneyse 
nam, sns, ziya gözlerimizi sns- halk ta eski lise ile yol arasın
leyeydl.. Donam, sn cihetinden da dar sahada üst tl te bir şe-
7.englnlerden daha çok mutern- rit halinde yerlerini aldiktan 
ZI varlıklı olnrılnrın evlerini do· sonra vali, kumandaıılı:ır sahaya 
nanmış gürdnk.. geldiler. Askeri teftişten sanra 

Bu en büyük bayramda ol- hitabet kllrsnsn karşısında yer 
sun, bu en bQyOk bayramı ne aldılar Halkevlnin baudo taktmı 
derece- kutsal mana ve mahiye- istikllH marşını çaldılar. Kimi 
tl olduğunu takdir edenlerin şapkalarını çıkarmış, kimi ~~ikarA 
hiç olmazsa penceresinde bir mamı~ vaziyette marş dinlen
aınpnı, bir bayralt göze çarpı- diklen sonra memleket hasta
YOrdu ... Bu yıla bakarak gele· nesi baş hekimi operntkr B. Ab
Cek yıl bayramında tek bir ya· dullah kUrsiye çıktı mevzun ve 
Pi tek bir evi bayraksız, süssüz ahenkdar söylevini canlı bir 
~Orıneyeceğimizi umuyoruz .. Bu surette söyledi ve alkışlandı 
ayram Trabz1n ba\ ton başa pe~inden bir ktz talebe kürsil

llur ve ziya içinde yaşadı de· ye çıktı oda aynı talakat ve be
~ek i{in «Onuncu» bayram gi- lağatla stlylevinl okudu ve al-
i en koylu kö\ eden en göze kışlandı. Hundıın sonra lıir lise 

Carpan meydanlara, caddelere ttılebesi b\r söylevde bul~ndı,ı. 
ltadar baştan başa btnalrır yapı- Vuıtnıizin musnadelerini alarak 
ltr donanmalı ve taklar sık sık lise son sınıftan bir talebe kilr
~öze çarpmalı idi.. süye ~·ıktı. Yeni baştan ruhlar-

Bayram töreni porğram vec- da, kafalarda, b~yinlerde ışık
~lle Yapıldı vilayette valimiz 1 lar manalar, heyecanlar tu\uştu. 
rafından saat sekizden 10,51 ran, yaratan bir talakat ve be

il '-dar kabul :reami, tören lakatla gnzel ve kısaca bir soy. 

le\'de bulunôıı. alkışlandı, En 
sön olarak yine valimizin mu. 
saadeledyle ilk tedrisat ınnfet-
ti:;;imiz bay Halit .ı\gan kUrsüye 
<·ıktı, baştuıı başa heyecan Ulktı, 
enerji knyımğı olan bu hatip 
bUtün söylevlerden daha üstnn 
manada ve heyecanda ve ol~un 

naşnıelnrı ortulı~ı sabaha kadar 
çınlııttı durdu, havai fi~ekler, 
fener alayları, davul zurna, gra

mofon radyo gllr!iltllleri, sesleri 
arasında Trabzon çoşkun neşeli 
bir gece yaşadı!.. 

Balo 
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[•1 •• l•l 
~!j Uçüncü Umumi Müfettişimiz (:1 
~!1 Sayın Tahsin .u. zerin tebrikleri ~~ 

ve yepyeni mevzu ve uslupta, ...... ~~ 
dinleyenlerde mutlak dikknti Bu yıl Cumhuriyet bavyramı f [t~ Ankarada bulunan Uçüncü Umumi Mü/ettişimiz [•l 
çeken ve her kafa ve beyne onuruna Halkevi salonunda veri- l•~ Sayın Tahsin Uzer biiyii.k bayram ve parti ocakla- ~·~ 
UlkU' lnkilap, Cilrııhuriyetln var- len devlet balosu çok neşeli ol<lu. ~·1 rınm açılması münasebeti le gönderilen telgraf /ara ~·~ 

Salonda ışık tertibatı, Atatürkün ·.~ çok samimi karşılıklar vermişlerdir. Bu telgrafları ~.~, 
lığını a~ılayan perrlnleyen bir ~~ J d' ıa::.s 
iest bir eda ile ı;öylcvde bulun- tablosu çok güzel bir şekil ve l•1 uerce ıyoruz. [tj 
duvc çok alkışlandi. Söylevler manzara arzediyordu. Cnz takı· rr..•l ÜÇÜNCÜ UMUMİ MÜFETTIŞLlGE t_tj 
bittikten ı:;Oiıra ban~o Cunıhuri· mı da yüksek müzisyenlerden l•A Büyük Atatür inkılabının Cumhuriyeti yarattığı tarihi günü- [tj 
yet mar~•nı çaldı. llinlerce ağ- müteşekkildi. Baloya konsoloslar, l+l nü, ı_atı alilerine, kıymetli mesai arkadaşlarınıza vo civanmert [tj 
zın iştirı\k ettiği lm yUc~ marş· Türk ve yabancı 150 den ff,zla [+J halkın mümessilleri Şarbaylara. Parti arkadaşlarımıza, sonsuz [tj 

l+J sevği ve sayğılarımla tebrik eder, bütün doğu diyarı için daima [tj 
tan sonra geçit başladı. Asker seçzin zevat aileJerile gelrnic::lerdi. v " [t] ve güzel günler ve güler yüzler dilerim. 11:.~J 
cebeli mntelıorrlk., gibi kaç\ı. Büfe tertibatıqn çQk ç.eşidli nefis l•l Üçüncj Uıi:ıumi Müfettiş [+l 
YUreklr gur~rln kabar(\ı. Peşin- içki ve yiyeceklerle bezenmişti. l~ Tahsin Uzer [+J 
den mektepln geçdi. 'l'aleb~e.r Balaya 9 da başlal'\d" gcQe 4 e !.+,! ÜÇÜNCÜ UMUMİ MÜFETŞlŞLlCE VE PARTi UMUMİ t..+] 
iyi geçtiler. Fak~t knıtur O,re- kadar çoşg\\n n~e içinde devam l•l MÜFETTJŞL1G1NE [+] 
dusqnu.n geçlşlnl de tipki as,ker l•J r+: 
geçişi g\bi görmek isterdik. Oe- eiti. Va\iıui~ ve eşleri zaman za. e-+1 Parti ocaklıı~ı~ın açı~~ası münasebeti le bana telgrı.fla ~~ 
'tt b'tt'kd l man Büfeleri, masaları ziyaretle ~•l muhabbet ve ıltıf~t gosteren arlcndnş_larıı, Parti ile ilgili kar- ~·~ 

Çl e ı 1 en sonra a &y şehre. ev sahibi vaziftuini nezaket vı: il- -- d l seı - 1 '-- -+• doğru akma başladı şehir akşa- [U e~ ~re'. s~nsuz am. ve. saygı a.rıını, yu~ek tavassutunuzla arz ~::s 
ma kadar insan seli içinde çal- tifatlarla şenlendiriyorlardı. Caz, [+j e~tığımı bilhassa kendılerınc teblığ buyurursanız çok m:itcşl!kkir t!l 
kandı. Akşamdan sonra ~ehri- dans çok temiz ve nezih bir çoş- LtJ 0 urum. _ .. .. . t 
ayin başladı, yer yer elektrik. ğ'unluk yapıyordu. Balo kıyafet- l•~ Uçunc.ı Uınumı ~e Parti Müfettişi ~~ 
ampnllarının ışığı içinde kadın, 1

1 
ıe.i çok zarifti, Baloda dn\•etliler ~.:S Tahsın Uzer !ı 

erkek, ÇOluk Ç8CUkakınlarl kay- hoşl.Jir arcıa yaşadılar l~~~assı:;:;:~:.-r~t;:.e:~~ıtu~qıı.1ıı;q11;ijt!Pqq1pı•ıııpını~ıını1pı•qjlll 11q)ll_!ijlll 
r, ·- • ıuı dlıiuııllııu~iıl~ılllıı·'flllı'!l,ıııı~~I~~~ 



Sayfa 2 [YEN/YOL/ 

Şehir meclisi toplanırken! Türk kuşu 
Sovyet hc..va kurumu 
başkanının takdirleri 

Ankara ( 30 A. A.) -

Belediye üyelerile hasbıhallerim .. 
Mecliste görüşülecek, mecliste ileri sürülecek 

işler nelerdir ? Bugün saat on dörtte 
köylüler izciler v e Ankara 
halk mümessilleri şehitUğe 
gitmişler, çelenkler koymuş
lardır. Bu merasimde mozi 
ka ve bir bölük asker de 
iştirak etmiştir. Dün geçit 
resminde Atatıirkün tribü
nünde bulunmakta olan m:
safirimiz general Ejdemarr 
geçit resmi esnasmda Türk 
Kuşu planor paraşufcuları
nın uçuş ve atlayışlar ne 
büyük bir alaka ile takip 
etmiş ve Ttirk Kuşu kuru
munun pek kısa bir zaman 
içinde elde ettiği neticeden 
ve genç planör ve paraşüt
çülerin mmıa/ / akıyetl erin
den dolayı takdir lıislerini 
Atatürke arzetmiştir. 

Şehir işleri ve ihtiyaçları karşısında 
Üyeler neler düşünüyorlar ! .. 

Bir Muharririmizin soruş/arına üyelerin verdikleri 
karşılıklar .. 

Bakıoğlu lcahvesindcyiml Mü
tekaid bir maliyeci olan ve bele
d iye üyesinden bulunan bay Üs· 

man Ôzatalayı zevkle s~yretti.{ i 
oyundan ayırdım . Bir köşeye, bir 
masa başına çekildik. Sordum ve 
şu lcarşılığ'ı aldım : 

- Bu meclilıten hiç bir şey 
İ:itemem. Çünkü istenilen şeylerin 
hiikmü yoktur, hükümsüz kalıyor. 

Henüz arkadaşlarla temas et
mediğim için birşey kararlaştırmış 
<le2"ilim. Bu vaziyette ne söyle ye. 
yim 1.. lc:ant hususunda herkes 
gibi ben de müştekiyim. Şikaye
tim verilen kararların ic ·a edil· 
meyip hükümsüz bırakılma'lındun
dır. Memleket ihtiyaçları ne ise 
hepsini birer birer mecliste n iste
yeceğ'iz. 

Tam bu sırada bir zabılai be
lediye memuru iki zarfla bay Üs· 
man Ôzatalayın yanına geldi, Zarf
lar imzalanıp verildi le.ten ıonra: 

- işte meclise çatrılıyoruz, 
dedi. 

Zarfları açtı. Birinde taksim 
yanında istimlak edilecek bina ve 
yerlere muhammin tayin edilditini 
bildiriyor. Diieri de meclise çağ
rıyordu. çafırma lciğ'ıdındaki .şu 
satırları not ettim : 

1 - Meclis birinci ve ikinci 
rei:1 vekillerile dört katibin seçil-
meııi. 

2 - Meclis bütçe ve kati be
ap encümtni ile idare, :sıhhat ve 

nafıa encümenlerinin seçilmesi. 

3 - Mesai raporu. 
4 - 935 senesi ı,.kati hesap 

ve idare lıesabı rapodarı. 
5 - Zabıtai belediye talimat

n amesinin ikmali. 

6 - Evrakı saire. 

• • • 
Münevver gençlerimizden ve 

belediye azasındllJl Tevfik IYunus 
oğlunun ticarethanesindeyim. Ka
myon malzemeleri, otomobil las
tikleri, reklamlarla dolu ~yazıhane 
önünde Erzuruma gicec~k bir ka· 
rniyonet yükleniyor. Bir hay huy· 
dur a-idiyor. Bay Tev(ik meşıul 
olduğu kağıttan başını le.aldırıp 
ıelamımı aldı. Bir dakika tasdi 
edecetimi ve anketimi açı:c ığ'ımı 
•Öyleyince rüldü ve sor dedi : 

Sordum ve şu karşılığı aldım. 
- Bu def aiti mecliste barüne 

kadar yapılan işler hakkında reiı 
bir senelik mesai bilançosunu oku
taca~ ve biz de buna göre leh ve 
aleyhte memleket lehine olarak 
tenkitlerimizi yapacağız, öteden· 

beri olduğu ıibi.. Esasen beledi
yenin faaliyet ve herhan ri bir va
ziyeti halkça malumdur,"' Biz şeh
rin nefi için elimizden gelen i•Y· 
reti göstereceğiz~ 

lşile a-ücülc meşgul olan bay 
T evliği daha fazla işgal etmek 
istemedim. 

* • • 
Parkta raatgeldiğim bded' •e 

azasından mühendis bay Salibi :a. 
kaladım. itti soluk konuşmak için 
iti sandaliyeye iliştik. Sordum ve 

şu k.arşılığı aldım : 

- Başlıca isteyeceğimiz su, 

l:iğımlar, bir de halihazırdaki fu. 
runların temizlenmesi. Başlıca bu 
üç şey mühimdir. Öbürleri tefer
ruattır. 

Devam etti. Meseli yolla:ı ve
saireyi istemişsin ne fayda J.. be
ledi yede hangi ic ·aat • vardır. Biz 

de h n l k ı i b i müştekiyiz. Bir 

şey gördüğümüz yoktur. 

- Şarbay bu sözlerinize a-ü
Cı!nmez mi? 

- lsterse darılsıl'l, isterse da
nlmasın, bay reiıin fikri Ü7.erine 

mi hareket edtceği~ darılmaya 
hakkı var andır ? Ü da l>izim ri

bt iıter, l·.temA::ı: .mi dersin ? f-

Ayağa kalktıktan sonra bir şey 
daha demek istiyorum amma... de
mesi için isr1tr ettim ve nihayet 
söyleyiverdi.. Belediye encümeni 
azaları artık değişsin inhisar al
tına mı alınmıştır, dedi , ayrıldık. 

* * ıt< 
Henüz öğle paydosu, saat ya-

rım Şem" kahvesinin bir kapu
sundan girip, öbüründen çıkmak 

üzere içeri girdim ... bir tarafından 
Sala ı..attin Eyiboğlu.I karşısında 
berberler c ~ miyeti başkam bay Sey it 
ile konuşan tapu müdürlüğün

den müteknid b~lediyenin en yaşlı 
ve en ağırba~ lı üyesinden bay Nu
riyi gördüm. Yanına giderek sor
dum. Şu karşılığı verdi : 

- B•l diye bize su i11ini ve 
biraz da yolların parke işini yapa
bilirse ço:C iyi, çok büyük iş gör
müş olur. Bugünkü varlığile bele
diytden fazla bir;ey istemek in
safsızlık olur. Burada yazmamın 

m ü nas i p olamıyacağı m ü -
him bir iki mis:ıl anlattıktan sonra 
ilave etti : Bugünkü mali vaziyeti 
le, bugünkü ihtiyaçları belediyemi
zin gideremeyeceı-ini takdir etme

liyiz. 
Bu sabah herlces gibi dükkan

larını açarken bakıoğlu kahvesi 

önünden matbaaya doğru ilerleyor
dum. Benim gibi sab:ıhcı olduğu 

anlaşılan belediye daimi enc'..imeni 

üyesinden bay Mesud Keleşe 
raıtladım. Ayak üzeri anketimi 

sordum ve şu karşılığı aldım : 
- Ben riyaset makamı yanın

da yer aldığım için ve belediye 

işlerini tanzimde rol oynısdığım 
ve ve meıJul ve suallere muhatap 

bir sıfatım bulunduğu için beledi

ye işlerine aid ne söyleyebilirim. 
Başka türlü işlerden sorarsanız 

bir fikir verebilirim, Bu arkadaş 

yoluna devam ederken ben de 
şöyle kitabihamdiye doğru bir sar
payım, bay Hadi ile konuşayım 

diyerek yoluma devam ettim, 
... * .. 

Belediye üyesinden bay Hadi 
Başmtnı radyoyu ayar ederken 
gördüm. Yanına ıittim ve sordum. 
lki satırlık bir Cı!vap verdiler: 

- Bi:ı mevkiimizi henü:z: anla

madık ki.. Verditimiz kararlar 
tatbik vekale alınmazsa bizim ne 
hükmümüz kalır 1 Bütün halkın 
bilditi ve bir şey yapılamıyacağı
nı anladıtı belediyeden ne isteni
lirse isten,in fayda vermez 1 

Buradan da ayrıldım. Bay Te
mel Nücumi Göksele gittim. Çok 
erkenden ticarethanesini açtırmış, 

temizlik yaptırmış, yeni kumaşla· 

rın, çeşidli tuhafiye eşyalarının 

arasınd~ dolaşırken gördüg-üm bu 
ıabık enerji sahibi belediye reisi 
velahak belediye üyesi olan bay 
Temel Nüc·Jmi Gôksele yanaşarak: 

- Kıu bir sual soracağım, 

dedim. 
- Senden arkadaşlık namına 

rica ederim. Bana bir şey sorma. 
Çünk(i uvap verirken heyecanla

nır, varır ileri, geri yani herşeyi 

Sporculann 
Tezahuratı 
Ank•ra 30 ( A. A. ) -

T ıirk spor kurumunun 
şahsiqefi hi.:k,.,dyye inin G. 
H . Partisine nza olarak ka 
bulü münasebetile bu gün 
Türk sporcuları tarafından 
tezahurat yapılmış .ıve zafer 
Abidesine çelenk konulmuş
tur. Bu münasebetle Ankara 
vali ve parti başkanı tara
fından bir çay ziya/eti de 
verilmiştir. 

Bayram 
Tezahuratı 

!A1tkara .J(). A. A. r 
Cumhuriyet bagramı dun 

memleketin her tarafında 
parlak tezahurutla kutlu/an 
mıştır. Her tarafta bir yıl 
içinde başarılmış ve başa 
rılmakta olan işlerin plan 

çosu halka izah edilmiş. 

yeni kurulan enstitülerin, 
yapılan mekteplerin, yolla· 
rın, kurutulan bataklıkların. 
kanalların, su ve elektrik 

tesisatatının açılma ve te 
mel atma törenleri yapıl 
mıştır. Bayram tezahuratı 
her taraf ta devam etmekte
dir. 

T.C. Odaları başkatipleri 
Ankaraya istendi 

BUtUn ticaret odaları bı:.ş kil

tipleri vek<iletten gelen emirle 
Ankrraya istennıi!~tir, 

Şehrimiz Ticaret Odası ba~

kAtibi H. Halid kılıni de çağrıl
dığından Ankaraya gitmiştir. 

Oda b:ı~kıUiblerinin toplantı

sıaın memleket iktisadi i~lerile 
ve bilhassa eşya fiyatlarının in
dirilmesi v·e ihtikar mncadele· 
sile alakadar olduğu tahmin 
olunmaktadır-

olduğu gibi söylerim ve gü~~ndi- ı------------
ririm. dedikten sonra : Bütün hal- simizi güc.!ndiririz diye bu eski 
kın birşey yapaauyacağını anladı- belediye reisinin yanından ayrıl
ğı böyle bir belediyeden çok ~P.Y dım. Ve yolda gıılirken düşündüm: 
illemek, hiçbir şey istememek gl- B~lediye üyelerile yaptığım 
bi bir şeydir. bu anketten ne fayda hasıl ola-

Artık daha inceleyip, daha ile- cnk ? Üyelerin hemen hepsi be
ri gidip bay Temel NCcJmi Gök- tediyeden çok şey istiyor, bele
ıeli rahatsız etmek istemedim. diyeden çok 'müşteki olduklan nı 
Çünkfi olabilir ki heyec.ınlar.ır ve söylüyorlar .. Ohnlde biz de bti
ileri, geri yani her şeyi olduğu yor, biz de şikayet yapıyoruz. 
gibi söyler, belediyemizın binbir Belediye azalarile bizim ne !arkı
ıes ve sedaya, Binbir tenkid ve mız var ?.. Biz dışardan, onlar 
iştikiya kulak tıkayan, omuz ve- içerden hep istiyor, hep tikayet 
ren, bildiğinden şaşmayan ve yapıyoru:ı. Bu ne demektir ? Bu 
miUetin kendisine emanet ettiği sorgunun karşılığını sayın ve sem 

aefinei beJediyesi pupa yelken bu patik. şarbayımızın ve! mesini dile

rüne dek nbil ıelimettc yüzdii· 

1 1) )'UIDUJf k )'ÜJ.;lü1 ı~ns qjıji rcİ· 
rim. 

Bayram 
münasebeti le 

Parti genel sekreteri 
tebriki 

Cumhuriyetimizin 13 iincii 
yd döniim:'i m:inasebetiyle 
dahiliye ııekili ve C. H. P. 
Genel sekreteri Şiikrii. Ka
yadan parti başkanlıgna 
gelen bir telgrafı aşağıda 
yazıyoruz: 

CUMHURiYET HALK 
PARTİSİ BAŞKANL!C!NA 

TRABZON 
Her ydım başka bir sı

caklık içinde. kut/uladığı · 
mız bu y üce ulus bayramı· 
nzn bıi t in yurttaşlar için 
sevinç ve heyecan kaynağı 
olmasını diler içlen gelen 
sevgi ve tebrik/erimizin b~i 
illn arkadaşlara iblağmı ri
ca ederim, ] 

Dahi/ille v ekikili ııe 
C. H. P Genel sekreteri 

Ş. Kaya 

Sovyet hava 
kurumu başkanı 

Ankara 37 - Soııyel 
Rusya cıssoayakım kurulu 
başkanı Kor General Adi 
aman ref akatındaki zevatla 
bu sahalı Kayseıiye varmış 
ve orada merasimle karşı
lanmıştır. General fabrika
ları gezdikten sonra bu ak 
şam Ankaraga dönmüştür, 

Bay Asım 
O~·nnoU Umumi MUfl t ' işlik Yazı 

j.;Jcri nı eınurlarıııdan Bay A~ı ·n 
Kars Vilayeti maıyyet ıne'm ur-
luuaa tayin edilerek mahalli 
me'muıiyetine gitınişci ı l'. Bay 
Asıma yeni vazifesinde de mu
vaffakiyyet dileriz. 

Adliye 
müfettişleri 
Necmeddin Zahirin 

başkanlığında B. Remzi , 
Tahsin, Said Ekremden mü 
teşekkil dört kişilik Adliye 
teftiş heyeti şehrimize gel 
miştir. 

B. Tevfik 
Bir müddetten beri izinli 

bulunan Orman müdürümüz 
B, Tevfik şehrimize dönmüş 
ve vazifesine başlamıştır. 

Resmi tebliğ 

Yugoslavya 

Basvekili , 
Ankaradan ayrıldı 
Aakara 31 - Dost ve mllt

tefik yugo;luvyıı Baş vekili B. 
Stoydinovi~\ dUn ankara civarın
da bir gezinti yapn.q ve bu 
urada eti mesut numune köyU
nUde görmil~tnr akşam yugos
l:ıvya büyilk elc;bi tarafından 

:;;e rcflcrıne uir ziyaret ve ril
miş \'e s:ı) ııı mi..; ııfiı i ıııil saat 
i'd ot uıda hususi tn•n le ~elı

rinı i zrlen aynlmı -;ılardır. ve i..;b
sy ı.ıd ı ha-;: ve!\ il ismet lnünil 
ve refi'~.ıla ı ı . Tt> vfi'{ ırn~n ara~ 

ve hariciye vckfllt>ti erkı1arıi, 

Ank. ı ra \'a lisi tııra ~ı ırt .ırı 11 11-ur-
"' lan 111 ,ıt ır. 

Bu ziy.ı ret ınnnasebt.>~ile ne~

redile :ı Hesıııi tebliğde yu ;{OS 

l•w ya huk t"l met reisinin aııkara
d .ı: .i i :~a ::neUe, i cs:ı ı h ı.ıda bir 
çok mıılııkatlaı\la ve bu arada 
Atatl\rkün Stoıı:ıyoviı; ile ~!Ok 
ıı rın ıli r nok h inazar tnıı ti;.;iııdf' 

l..ıı . . ı dut ı kıı :.'rl •'<İ.İı.ıt!k l•• \ 'l' 

bıı konıı~nı ıılar sırnsınlia iıd 

memleket arasında her noktada 
tam bir menafi uygunluğu ve 
gürü~ birliği me\·cut olduttu 

i ~aret edilmektedir. Ve dost ve 
mtittef ik iki milletin hissiya
tına tamamile uyan saınırnı 

te:;:riki mesai siyasetinde ken
dllerile mutesunid bulunduklan 
Halkan dntantı memleketlerine 
knr.;-ı evvelce cızılan istikamette 
devamedilınesi ve ekonomi mü
nasebetlerini artırmak üzre iki 
hukt1nıet ekonomi bakanları 

arasında ve ayrıca kültUrel 
münasebetlerinin tesis ve inki
şafini temin i~·in sıkı ve de-

vamlı bir surette temaslarda 
bulunulması TUrk yugoslavya 
üniversiteleri arasında talebe 
mubadelesi iki memleket uni-

versitclerinde konreran.slar ter
tibi Türk ve yugoslavya milleti 
kiir~Uerinin açılması kararlaş
mıştır. 

Hava 
lki gündenberi havalar ga

yet güzel gitmekte, unuttuğu

muz güneşli ılık sonbahar gOn
leri yeniden gelmiş bulunmak-

tadır. 

Biı' ay evvel geyilen palto
lar atılını~lır. Herkes caketle 
gezmektedir. 

Bayrağa sayğı gerek 1 .. 
fi 

Bundan birkaç gün önce 
26 birinciTeşrin tarihli ve 
2228 sayılı Yeniyolda, bu 
b.:ışlık altında bir yazım 
çıkmıştı. Yayımda, dilim 
döndüğü kadar, btıgrağın 
ne demek olduğundan, ona 
sagğı ve sevginin hem bir 
vazife, hem de bir borç 
olduğundan, bahsetmiş ve 
sonunu da şöyle bitirmiş
tim : 

" Önümüzde - hepinizin 
bildiği gibi - Türkün en bü
yük ulusal bayramı var. 
Umud ederiz ki. bütün gü 
rekler bu büyük günün yük
sek lıegecanıgle dolmuşken 
gözlerdeki ışık. - bayrak 
diye - asılan soluk bezlerin 
verdiği o derin elemle tek
rar kararmıgacaktır .... ,, 

işte. bütıin halkın coşkun
lukla iştirok eltigi bu kurtu-
luş günü de geldi. geçti. 
Fakat, ne yazıkki bizim ga
zımız kimseyi ilğilendirme 
d. I 

l • •• . • 

* * "' Bundan birkaç ay ô'nce, 
geni k•nunu herkese bildir 
mek İfin, hüt4n lstanbul 

gazeteleri bayrağımızın res
mini basmış, ayı, yıldızı, 
şekli ve rengi hakkında 

malumat vermişlerdi. Baş 
ka yerleri bilmiyorum am
ma, şehrimizde bu kanunun 
hiç bir izi görülmedi. Acaba 
gazele oJ..umuyorlar mı ? 
Şüphesiz okuyorlar .. Fakat, 
nedense anlamak istemi
yorlar ... 

Belediye, her hangi bir 
hücuma karşı : " yapama
yız.. bütçemiz dar I ,, diye. 
bilir. Fakkat, yağlı, koyu 
kırmızı, vişne rengi bayrak
lara bir düzen vermesi 
için de bütçesi mi dardır. 

acaba ? l. 
Yazımız biterken tekrar 

edilim : Bu gıiz kızartan 
çirkinliği goketmek zamanı 
gelmiş ve geçmiştir bile. Be 
tediye ilk önce bu işi h< r 
tarafa bildirip, ihtar etme
li .. Ve eğer bu :söze kulak 
asmıganlar olursa, bu gibi· 
lere ceza kesmeli bizim bu. 
rada. Türklük namına ileri 
sürdüğümüz bu işi muhak
kak yapmalıdır artık I 

O. Sebati Ertan 

2 lkinciteşrin 936 

Gripten korunma 
ve Kurtulma 

3 
bırakmayıp. yine evden çık
mamaga çalışmalıdır.. Bu 
kısa ve hafif şekillere mu 
kabil uzun süren ve hasta· 
lığın bitti zannedilip, tekrar 
zuhur eden şekilleri de var
dır. Bu hallerde hastalar, 
çok zayıf düşer ve lıı rpala
nırlar. Grip bilhassa ame · 
fiyattan kalkmış ve neka 
hat devresinde olanlarla. 
losalarda, uyuyan veremi 
bulunanlarda ve kalbi hasta 
olanlarda çok tehlikeli ola
bileceğinden, bu gibi kimse
lerin korunmağa ve hastalı
ğa tutulmamağa çok dik · 
kat etmeleri lazımdır. 

Bu hastalıktan korunma 
esasen ço ~ mühimdir. Ya
pılacı..k i k ~ey. hastayı a· 
gırmak. /ı..;slu ile herkesin 
temasına môni olmak sure · 
tile sirayetin önünü almak 
tır. Her hasta hem k mdi
sini tehlikeli bir takım son
lardan korumak, lıem de 
hastalığın etrafındakilere 
geçmesını menetmek ıçtn, 

hastalığı hafif te olsa, lıu 
susf ziyaret yapmamalı, 

umumi yerlere girmemeli 
tramvay ve vapurda aksırık 
ve öksürük/erile etrafı bu
laştırmaktan kaçınmalıdır. 
Bir evde hastalık zuhur e· 
dince, ev içindekiler el tJt 

ağız temizliğine dikkat et
meli, günde birkaç defa 
mikropları öldürücü garga

ralarla ağızlarını ve bojaz
larını yıkamalı, ve bilhassa 
burun temizliğine itina et
melidir. 

Bu korunma çarelerine, 
evde hastalık olsun olma
sın. umumi mikyasta riayet 
edildiği, soğuktan ve lıava 
cerganlarından sakınılarak 
vücut mukavemeti mümkün 
mertebe muhafaza edildiği 
nisbette hastalıktan korunmak 
kolay ve mümkün olur. Bu 
salgından en çfJk hastalığa 
tutulanların, giripli hasta· 
ları ziyaret edenler arasın· 
da olduğunu görüyoruz. Bu 
itibarla gripli bir eve, dost 
ve hatta akraba ziyareti 
için dahi gidilmemelidir. Bu 
bizim adetlerimiz hilafına. 
zaruri bir kaide olmalıdır. 

Gribe tutulunca yapılacak 
tedavi : Evvela yataktan 
çıkmamaktır. Alınacak gıda, 
süt. sütlü şeyler, ayran, yo· 
ğurt, portakal suyu, çay ve 

• Arkası flar • 

Halk Manileri 

Atın üstünde eğer 

Zengi takılı me~er 

Sevdiğim biraz esmer 
Lakin milyonlar değer 1 

* * • 
iki tahta bitişir 
Kanaryalar ötüşür 
Artık öldürdün iteni 

Bu kadar naz yetiıir 1 

• • 
" 

Çarşıdan aldım ~eker 

Datıttım teker teker 
güzellerin elinden 

Aşıklar neler çeker 1 
• * 
'* H:ndistanda fil olur 

Çimenler yeıil olur 

Yar yanımdan i'İdeli 
Her reçen bir yıl olur 1 

Baba Stıllm öıaı,-



Say/a 3 

il ANKARA ı· 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Köylülerimize Oğütler 
·----~~------~· ~~~~.....;~----------~------

Parke kaldır1m ve trotuvar 
inşası eksiltmesi 

BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : Ziraat Bahisleri : 
Norbert Von Bischoff 

Av~sturyanın Ankara 
F.lçiliğ'i sabık müste:jar 

Türkçeye çeviren : 

Merinos koyunlarından memleket çok istifadeler 
temin edebilir 

Evrak keşfiyesi yeniden tanzim edilen Ye
meniciler caddesinin ( 4646 ) lira ( 33 ) kuruş 
bedeli keşifli Parke kaldırım ve T rotuvarlarının 
inşası onyedi gün müddetle tekrar açık artırma
ya konulmuştur .. Burhan Belge 

[ 64 J 
Yün verimleri itibarile yerlilerimizden çok üstün olan bu koyunlar sanayi 

ve ziraatımızda yeni bir inkılabın başarılmasına temel olacaktır. Artırma 6 ikinci Teşrin 936 cuma günü 
saat ondörtte icra edileceğinden isteklilerin be
deli keşfi üzerinden yüzde yedibuçuk muvakkat 

Parls ve Londra'dııki diplo
matlar kendisine ne nisbetler 
dahilinde müsnudelerde bnlunu
labileceği üzerinde konuşup 
dertleşirken, ~lustııfu Kemul'ia 
ruhu ile uyanıp kendine gelen 
nnadoluu Türk milleti, ses ·iz ve 
ciddi bir vazife <l uygusu ile 

BugUnkU yun dokumacılığına 
haydt veren Merinos yetiştiri
ciliği, yeryl\zllni\n lıelliba:;;lı bir 
dGşUııccsi halindedir. Dokuma 
sannyiine yepyeni bir çığı.· a~·an 
Merinos yUnll; eri~·i!eıı buuca 
terakkinin bnı;;hcn nnıil!erinden· 

dir. l'ilhakiku muhtelif iklimle· 
kendi hlliiui kendi knba renç- rin nyısız koyun çe.,·itleri ara
ber ellcrrne alıııı~ ve ehil bır sında yalnız :\lerinosun verebil· 
demircinin irudenin çeliğinden diği ince yumuşuk ve uzun tel
dövdügü kılıcı dUşmnnının kafa- li yünler olmasaydı; kuma~ sa
sına indirmi';itir. nayiinde ~iıııdiki ileriliği gör-

26 ağustos gOnO, Mustafa memiıe imkan olmazdı. Çhrıkil• 
Kenıal'in lıizzat kendi idaresin- dokuma saııayilnde ileriye doğ
de olarak, lngili7.lerin "alınmaz" ru atılmak istenilen ilk adımda 
ilan ettikleri Dunılııpınur'a kur- daha iyi t;.lenebitecek bir ~·un 
~ı TUrk saldırı i başlamı~tır. ihtiyacı hi sedilmlştir. lyi mal 

30 ağustos gUnn, Yunan or- elde edebilmek i~·in ( dokuyan ) 
dusu, ortadan kaldırılmıştır. On dan ziyade ( dokunan ) a ince
binlerce nef erl ölmüş, 011 bin- lik vermek lclzı~ngelinae ilim ve 

fennin mesaisi de makineden 
lecce neferi esir dOşnıUştü. Bir ziyade koyual ıra yönelmiştir. 
kaç bozguncu kol, kurtarıcı de· Ana vatanı ispanya olan Me· 
niz kıyısına kapağı atabilmişti. rinos koyunları, bu ilk ihtfya
Yunan istila kuvvetl kırılmıştı' cın duyuluşundan sonra etrafa 
Üç bin senedenberl Yunan has- yayılmaya ve her yeni girdiği 
reline mevzu olan, Anadolu, iklim ve toprak parçasında yer
Yunan milleti için kaybolmuştu. leşmege başladı. Şimdi koyun 

Koyun yeti,tirnıeğe esa~en 

çok elverişli olan yurdumuzda 
l\terinoslar kolaylıkla yerlileş
miş bulunuyor. Yün verimleri 
itibıırile yerlilerden çok Ustun 
olan bu koyunları köylü adam
akıllı beniınsemiıtir. Nasıl be· 
ninısemesin ki: Bir koyundan 
alınan yün mikdarı yerlilerin 
iki uıisil ve bu yUne verilen 
fiyat, yerli yünlerin kat kat Us· 
tündedir. 

Dokuma sanayiimizin ilerle
mesinde yeg<lne istinatgah ola
cak Ol\ln Merinos koyunlarının 

memleket içinde çoğalması ve 
ihtiyacımızı karşılayacak bir 
kerteye gelmesini gaye güden 
hUkllmet; bunlardan alınan ver
giyi de o nisbette azaltını}tır. 
mr yerli koyun 40 kuruş sayım 
Yergisine tabi lk.en, bir Merinos 
koyunundan alınan vergi yalmı 
yirmi kuruştur. Üstelik bu ko
yunların vereceği beher kilo 
yün için hUktlmet otuz kuruş 

prim vermeği de taahhüt et
mi~tir. Eyrıca iyi kuzu yetişli

ren verimli koyun bUyUten ye-
Tllrk kurtuluş hareketinin yetişen memleketlerin hepsinde 

tişliricilere ınOkafat verilmesi 
iki y ı 1 l ık z af erler des- o yerin şartlarına tamaınil~ a-

de kararlaştırılmıştır. Hülılsa, 
tanı, bütOn dllşmanlıkl ırı yatış- lı~hrılmıı l\terison çeşitleri bu· Merinos yeti!~tiriciliğinin köylll 
tırmıştı. Birtanesi ynlnız, en lunmaktadır. llizde de yün do- ilP. hükılmet arasında çok iyi 
bUyOğU, ayakta idi: lngiliı dllş- kuınacılığına bir ilerilik veril- anlaşılmış bir pro2ram dahilin
manııeı. Şimdi, ismet Paşanın mek istendiği zaman ilk iş oln- de Uerlediği göze çarpmaktadır. 
muzaffer kıtalari ile lngilizlerin rak ( ~!erlnos yeti~tiriciliği )ele Bursa ve Balıkesir çevresin
kUçnk ı5gal kıtaları, savaşa alı- alınmıştır. Bursa ve Balıkesir de yerli koyunları daha kolay. 
şık Çanakkale topraklarında, viUlyetleri, Merinos koyunları- tıkla Merinoslaştırabilmek için 
bir kurşun menzili i~·inde karşı- mn Uretilmesıne ayrılmış Al- sun'i surette aşılamaya da çok 
karşıya gelmişlerdi. Tllrk, lngl- manya ve .:\lacaristandan getiri- deler verilmiştir. Bir koçun ta
llze, bu topl'akları tahliye etme- leo damızlıklar önce bu mınta- bii surette gebe bıraktığı koyun 
sini söyledi, Tilrklerin yaklaş- kadakl devlet ~·iftliğlnde ( Ka- adedi, ımn'ı surette aşılanabile
ması üzerine yanındaki Fransız- racabey harasında ) yetiştirilme ceklerden on defa daha azdır. 
larla ltal)'anlar uzaklaşmış ve ğe başlanmııtır. Karacabeyde Yani tabii surette bir koçtan 0. 
kendisi yalnız kalını~ olan İn- bu işin nıutehassı~ları bir taraf tuz kuzu almak mllmkllnse 0 
giliz, toprakları tahliye etmedi. tan damızlırları üretirlerken bir koçun tohumlarını alarak bu. 
Her an toplar patllyabillr ve taraftan da bunları bizim yerli nun sun'i surette koyunlara at
lniiltere ile Tllrkiye, Avrupa kıvırcık koyualarımızla yerli- makla üç yüz vavru almak 
ile Asyll için neticeleri meçhul leştirmeğe uğraşmı,tardır. Son- mümkUndllr. Mııtehassıs baytar 
bulunan bir muharebeyi açabi- ra bu iş, çiftlik hudutlarından lar tarafından yapılan bu iş için 
lirdi. Fakat ik.l ha ım anlamkta dı,arı çıkarılarak nihayet bütün Merinos mıntıkasında sekiz sa-

Bursa ve Balıkesir çevresine ya bit ve iki seyyar istasyon açıl. 
gecikmediler ki, Doğu Trakyası ,.·ılmı~,,tır. 

J mıştır. Yalnız bu yıl, sun'i aşı. 
ve Boğazlar yani hadbelerin 1------------....;_------~----:-
ameli oiaruk halledt'medlği bu 
iki mesele uğruna harp etmek, Un eksiltmesi 
doğru ye faydalı değildir. Böyle k I k 
bir harbin, her iki taraf ıcın de As eri satına ma omisyonundan : 
masrafı çok ağır, kArı çok çe-
limsiz olabllitrdl. lngillzler, Erzincan kıtaatı için ( 450000 ) Dortyüz elli 
Trakya'nın g eri verilmesini, bin kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye 
•rurkier de Boğazların serbest 
kalmasını kabul ettiler. lngiliz- konulmuştur. 
ler, Yunan kumarını kaybet- Tahmin edilen bedeli altmış yedibin beşyüz 
tiklerini, TUrkler, Boğazlar üze-
rinde İngiliz ve milletler arası liradır. 
ilgiyi tasdik. ettiler. Hu akıllıca Eksiltme 6 .. .2. Teşrin - 936 günü saat - 11 -
ve as&eri, politik realiterleri de Erzincanda Tümen karargahındaki satınalma 
nazarı itibara alan gOrü;ı saye-
•lnde Mudanya mütarekesi im- komisyonunda yapılacaktır. 
ıalanmış ve bu suretle, 11 ilk- 1Ik teminat miktarı - 4625 .. dörtbin altıyüz yir-
teşrln 1922 de yani l\londoros'u 'b ı· d 
teslim kararından dört sene 1 mı eş ıra ır. 
ıonra, Tnrk kurtuluş harbı, İstekliler ihale günü tecim endüstri odasında 
buton gayelerine erişerek şanlı k ti b I I d 
bir sona ermı}tir. ayı ı U unma ı ır. 

Geriye kalan, Tnrk silahla- Artırma ve eksiltme ve ihalenin 32 - 33 - 34 
tının zaferini milletleraarsı hukuk dd 1 · d k' l k · kl'l · 
bakımından kütüğe geçirmektir. ma e erın e ı esasata uygun o ara ıste ı erın 
Hu vazifeyi, üzerine lsmet Paşa muracaatları. 

nın ba;;kanlığındaki Lausa~ne teklif mektupları 6 - 2. Teşrin - 936 ünü saat 
barı1 delegasyonu alını~tır. Ön- g 
der, ordu ve millet tarafıddan 1 O ne kadar komisyona verlmiş bulunacaktır. 
Anadulu'dn yaratılan eser ile Bu unun ihalesinde tekarrur edeck bedelinin 
karşı\aştı:-ılınca, Lnusnnne, ufak . . • • • . . 
gözükebilir. Fakat deleğ.asyon üçte hırı nısbetınde ve temmat mukabılınde mü-
başkanıoın zekasını ve sınirle· hh'd' · k 
rint çok ağır bir imtihana çek- tea ı ıne avans vermesı şart onmuştur. 
llılş olan bu mnzakereler, Mus- Şartnameyi okumak isteyenler bir adedini 
tatil Kemal'in orğanlzasyon ve k k b"I" d k · d 
•skerlllk bakımından yarattığı 338 uruş mu a ı ın e omısyonumuz an 
eserin yanına konnıağa ıaylk alabilecekdir. 
'1lplomatlk bir başarıdır. 

• Arka11 var • 23-26-29-2 

lama ile on sekiz bin koyun 
gebe bırakılmıştır. 

Merison koyunlarının ( Da
lak - Antraks ) ve buna ben
zer hastalıklardan korunması 
i~·in her yıl aşılanmasını hükO
met meccanen deruhte etmiş 
bulunmaktadır. 

Denebilir ki. koyunculuğu. 

muza yeni bir istikamet veren 
·~1erinos yetiştiriciliği• bir kır
langıç hızUe ilerlemektedir. Bur
sadaki •Yün iplik» f abrikamıı 
işlemeğe başladığı glln yerli 
Merinos koyunlarının yUnleride 
balyalerle kapıya dayanmış ola
caktır. 

* 
KöylUler; Merinos yetiştiriniz 

Merinosun yaloıı yUnU değil, 
erken yetişen iri kuzuları da 
sizln için çok kazançlıdır. Kı

vırcıkla melezleşmi~ Merinos
lar sut veriminde de UstünlUk 
göstermiştir. Vergisinde sütün
de, kuzusunda, etinde, yUnünde 
ve bakımında eskilerinden çok 
daba . üstlln olan merinos koyun 
culuğuna sizin vereceğiniz de
ğer, göstereceğiniz merak, 1'Urk 
yurdunda yeni zirai bir inkıla
bın başarılmasına mensup ola
caktır. 

Çiftçi 
Ziraat husu5undaki müş. 

küllerinizi bize yazınız. Si. 
ze c,vap verelim. 

teminat makbuzlarile birlikte Encümene mura-
caatları ilan olunur. 23 26 29 2 

Sinema icar artırması 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 
Belediye Sinemasının bir senelik icarı tatil 

ediJen şartııamesi mucibince on yedi gürı müd
detle tekrar açık artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin muhammen bedeli olan ( 1025 ) 
lira üzerinden verecekleri teminatı muvakkata 
makbuzlarile birlikte ihalenin icra edileceği 
6 Teşrinisani 936 cuma günü saat on dörtte 
Encümene muraL 'tatları ilan olunur. 23 26 29 2 

T ômirat eksiltmesi 
Trabzon İthalôt Gümrüğü 

Müdürlüğünden: 
165 lira 57 kuruş bedeli keşifli dahili Ticaret 

ve ihracat gümrüğü tamir işi 12 - 11 - 936 günü 
ne müsadüf Perşembe günü saat 14 de gümrük
te müteşekkil komisyon marifetile açık indirme 
ye konmuştur. İsteklilerin o gün yüzde 7,5 te
minati muvakkatalarile komisyona muracaatlan 
ilan olunur. 29-1-4-7 

Erzak eksiltmesi 
Lise Direktör1üğünden : 
1 Lise ve Pansiyonunda 936 Teşrini saniden itibaren Mayıs 937 sonu

na kadar sarfedilecek aşağıda isimleri yazılı yiyeceklerin beher madde 
için ayrı şartname ile 16 - 10 - 936 Tirihinden itibaren eksiltmeye kon
muştur. 

Erzakın nevı 

Kuru f asulya T om. 
,, ., Şeker 
,, ,, Horoz 

Limon 
Konserve ır uhtelif 
Fındı içi 
Kuru indr 
Gaz yağı 
Pirinç unu 
Tel kadayif 
T ahan helvası 
İrmik 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Tuz 
Sirke 
Ispanak 
Pırasa 
Top Lahanası 
Gümüşane Elması 

,, Armudu 
Taze üzüm 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. -7,5 
13 
13 
3,5 
30 
70 
20 
27,5 
30 
40 
45 

Mık tarı 

Kilo Gr. - - -
1000 

500 
500 

7000 Adet 
1500 kutu 
500 
400 
200 
200 
400 
500 

25 200 
27,5 1700 
31 1000 
5 700 
7,5 250 
6 2500 
6 2500 
5 2500 

12,5 1500 
10 1500 
12,5 500 

Tutarı 

Lira 

75 
65 
65 

245 
450 
350 
80 
55 
60 

160 
225 
50 

467 
310 
35 
18 

150 
150 
125 
187 
150 
62 
60 

Kr. 

50 

75 

50 

50 

Teminatı 
muvakkatası 

Lira Kr. 

5 
4 
4 

18 
33 
26 
6 
4 
4 

12 
16 
3 

35 
23 
2 

11 
11 
11 
14 
11 
4 
4 

-63 
88 
88 
38 
75 
25 

13 
50 

88 
75 
06 
25 
63 
14 
25 
25 
9 

06 
25 
69 
50 Ekmek kadayıfi 30 200 Adet 

Tahan 35 300 105 7 88 
2 - Şartnameler her gün bedelsiz mektepten alınabilir ve görülebilir. 
3 - Eksiltme 2 Teşrini sani 936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

14 te Lise binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mıktarları her maddenin hızasında yazılmıştır. 
6 - İsteklile.r 2490 numar:ılı kanunu 16 ıncı m~ddesi ahkamına göre 

muvakkat temınatlarının eksıltmeye başlamadan bır saat evveline kadar 
Mektep kitabetine vereceklerdir. 17 • 21 • 26 • 30 
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~~ St§llhı ü 1b ü li1l ü lFil t- J 

~~ ~®~Ü i~ 
~ E:~~k~!s~~ti:~r:!i0r:d~~~!~k~a:öpek markadır.. ı -

Radyo serisi : 

~: 1937 model 399 tip ve 299 ~- ~ 

~~ tip MARKO.Nİ Radyo/arz P. 
~-- E-=== l Hiç şüphe yok ki bütün r•dgolardan üstundıir. Tecrübesi badavodır: ~- . 
~ Radyo salonumuzda dinlenilebileceği gibi arzu edenlerin evlerine de , - _ 

,,~~~~~~~~~~~~~ 

I SIHIR~A.R ~EYiN ....... 
1 S 1 H 1 R ~ A. R Ç' O Z .. .. . . . 
~ SIHIRKAR MUSiKi ..... 
~ Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
~ Kırah 
1 Olan ... 

1 
1 • 

~ ~ 
~ 
( 

· ~ 
R d k

.. ~ 
a yo te nığının W 

' 1 
_ ... 

emsalsız bir IJ 
n~ ~:zaff eri yeti. 

; :~ gönderilmek suretile tecrübe ettirilebilir.. ~- -"" 

!i 937 modeli ~~ ~ 
i! TÜNGSRAM ;~ 

R C Makinalannı görünü7, dinleyiniz . .A 
Hay ret edeceksiniz~ .. 

İ~ Radyosu ~-~; 
~ -
~ ~ - 4 Aynı derecede ki r11dgoları11 en kullanış/ısı' en ucuzu, en zarifidir. ~ 

-=:=.: ~ -=-

~ liparton Radyosu ! 
= r 

.t::: ~ Hem en ucuz, hem de en ~ık radyo almak isteyenler bu radyoyu ~ 
_ almak mecburiyetindedirler. f -
-- 1 §===--- -~ 

I~ T ungsram ampulü F~ 
~s e._ 
~1 Bol ziyalı ve çok ekonomik Yalnız bu ampullerdir. r _ 
İ~ Pulatanalı Kardeşler. ~ 
İ~ıiiffiii@iiiiiiiiiiii Wiiiiiiiii iiiiiiiiiiii ıiiiiiiiiiii iiiiiiii~ii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıijiiiiiiiiiıiiiiii~iii ı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiılıl 

ACELE SATUK HIRDAVAT 
MAGAZASI 

Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok 
hesaph olarak satılacaktır. 

Görmek ve almak için matbaamıza muracaat edilmelidir. 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağa1amızdan temin edebilirsin'z .. 

o ®@:, 
Cep ve kol saatlarının en fantazı c:::;,1 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: THABZON H . K I N lb I 
Kunduracılar cuddesl Oml Ve emO Q ant ar Mağazası 

HARUNLAR MÜESSESESİ 
~~~~~~~~~,, 
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k) Taşrada bulunanlara müjde 11 ~ 
f:J Tek mil dünya istasyonlarını pürüssüz ·zapteden : 
t~l akimülatorlü radyoların en mükemmeli ! 
~] .. 
~ .. 
~ : 
~ :. 
C•l Markalı çıhize gelmiştir. 
(!~ Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş 
c•] olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every
t!i body akimmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki-

1 c•] nanızı çalıştırmaktadır. R A D Y O N E Ahizelerini 
t•l 

1 A R U L R Müessese · e "nleyinız. 
TAŞRA SİPARİŞLERİ DERHAL GÖNDERİLiR· 

[•l 

(!j 
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• 
VlENDVOL 
Basımevi 

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

matbaa işlerini· 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönderlr. 
, ' 


