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Şehir işleri _,_ 
Belediye meclisinin 
toplandığı şu günlerde 
şehir işleri üzerinde 
durll}ayı faydalı saydık.. 

B elediye meclisini ikinci 
teşrin içtimuına d ıı v e t 

edildiği ve toplantılarına ba~la· 
dığı malumdur. Aşnğı yukan bir 
ay devam edecek olan bu top
lantılarda, şimdiye kadar yapı
lan ve bundan sonra da yapıl
ması ıazımgelen i~ler konuşula

cak, şayet yapılabilip te yupıl

mamış kabilinden i~ler varsa, 
inceden inceye tetkik edilecek, 
ve yapılması gereken işler var
la, onlar için de aynca tedbir
ler ve kararlar alınacaktır. Mec
llsin vııcudundeki s e b e p ve 
hikmet budur. Ama, bu sebep 
ve hikmete göre yUrUnUr mil, 
)'UrUnmez mi, onu önUmüzdeki 
lctimalardan öğreneuek ve anlı
yaca~ız ! 

Zaman zaman bu sUtunlarda 
Yazdık, hem de uzun boylu yaz
dık, fakat bir i~i birkaç d e t a 
yazmış olmak dahi o işin ele 
ve öne alınması için ktlfi olma
dı2ındandır ki, y i n e yazıyor, 
Yazıla çızıla temcit piiavina dö· 
nen bu lı;;leri, hazır belediye 
nıeclisinin içtima halinde olduğu 
şu gUnlerde tekrar ele ve ka
leme almakla yine bir fayda 
umuyoruz. Ama, belki aldanıyo
ruz, IJelki aldanmıyoruz, - şim

diye kadarki inlibalarımıza göz
lerimizi yummak ~artile - onu 
da bize yine önUmUzdeki gün
ler ve bu gUnlerin içine sığa
cak ulan içtimalar ve bu iç.ti~ 

blalardan alınacak v e r 1 ın l e r 
Kösterıniş olacaktır 1 

Maltlmdur ki, veya malam 
olmu~ olmalıdr ki, şehir işlerinin 
Ve şetıir halkının ihtiyaçları her 
&ün biraz daba artmakla, fakat 
bu artma keyfiyeti, sırf yeni 
Yeni ihtiyaçlarla karşılanını~ 

Olmakta deau, daha ziyade, se
nelerden beri yapılmamış işle

rin Ustllste yıaıım~ olmasından 
Ueri gelmiş bulunmaktadır. . ..,.. .. 

Şehir işlerini Uç kısma ayır
llıak mnmkUndOr. yapılması 

&ereken i~ler böylece IJir ta:;
ntre tAbi tutularak mutalAa ve 
tetkik ed i ı i r s e ğörUleceklir, 
bUtçe vaziyeti doıayısile bir 
kısım işler birden başarılıımasa 
bile, dıger kısımların ba~arıi
llı.aması için hiçbir sebeb yok
tur. 

İşlerin en bUyUkleri ve en 
Cok para istiyenleri değil, fakat 

ençogu mutlak ve mutlak, vak
thıde ve zamanında yapılır ve 
bapnlır .. 

Şehir işlerini ~öylece üç kı· 
•ıoı Uzeriude toplıyu bitirız: 

- Çok para istiyen i~ler, 
- Az paru istiyen h;iler. 
- Hiç para istemiyen i~ler. 
liunlardan birincisini teşkil 

eden ve çok para istıyen i~lt=r 
C1ahi, birden elde çok para ui
llladıaı için, yapılamıyacak ve 
lilU.temadiyen her sene üstnn
<ten atlanıp ieçi1ecek işler de· 
tllair. çok para istemesıne ra2-
lllen onıar içln de başarma ve 
blfarılma yollan vardır, ve her 
)'erde eldu2u gibi lıeı· zaman 
lnevcuddur da .. 

Çok para istiyen işler, elde 
bircıen çok para oımaaı~ı hulde 
!lasu yapuır ve ba~arılabilir, 
lıahi uzun süreceği için bu kısım 
• o n r ay a da b ı r ak abiliriz • 

~·lkat az para isteyen ve hiç 
lltrll l~leruıyen dahu çok, daba 
~İılbllllJl 1~1er varaır ki, bUlUn 
''Qlaf'Jl ieneaen iene3e birbiri 

Partide 
toplantı 

C. H. Partisi vilayet ida 
re heyeti dün akşam sayın 
vali ve parti başkanımız 
Rif at Danişmanın başkan 
lığı altında toplann11ş. saat 
on ikiye kadar. müzakere 
de bulunmuş. konuşulan 
işler kararlara bağlanrmş
tır. 

Suriyeden Atatürke tebrik 
ve Atatürkün cevaplan .. 

GORO$LER DUYUŞLAR 

Şundan .. Bundan .. 
Ankara 5 - Camhuriyet bayramı miinasebetile Şamda, 

Suriye 7.ıatani fırkası reisi Fahri Elbe•udi. Reisi Cumhu.r 
Alatiirke aşa~ıdaki telgra/1 gilndermişlerair. " Arap ale
minin hassas kararı surige. büyük P.serinizi tebrik eder
ken kendisine karşı gıiksek tev ccuhlerirıizi diler. ,, 

Reisicumhur Atatürk klmdisine aşağıdaki cevabı ver
mişlerdir: " Samimi tebriklerinize teşekk ·'ir ederim. Suri 
yeye karşı hissiyatımız halisane 'l.Je dostanedir. Suriye 
halkının mes 'uc/ ve rw"ire//eh olmasmı dilerim. 

Akçaabadın Zan g a r y a kö
yünden ve maruf kaçakçılardan 
Mazlum oğullarından Eyüp ve Te
melin 13 avenesile birlikde bar
hana halinde ovaya çıkdıkları ha
ber alınması üzerine lazımgeJen 
tertibat alınmış, kaçakcıların geçe
cekleri geçitler tutulmuştur, ka. 
çakcılar yoUarın kapatıldığını ve 
ilerlemek imkanının kalmadığım 
görünce hayvanlarını yüklerile ka
pu köyü ve livera ormanları 
içerisinde i'izlemişler ve Emin is
minde silahlı birde gözçü biı aka
rak köylerine dönmüşlerdir. Takip 
kuvvetleri ormanda yaptıkları ta
harriyat neticesinde hayvanları 

1500 kilo kıyılmış tütün yükleri
le elde etmişler, Emini yakalamış· 

20 ·milyon Türk 
Atatürkün qrka-
sından yürüyor 
Belgrad - Vreme gaze

tesinin Ankarada bulunan 
muhabiri Cumhuriyet bayra
mı yıldönümüniirı /evkalade 
tezahüratla kutlulandığını 

ve bu vesile ile Türk- Yu 
goslavya dostlugunun da 
tes'id edildiğini kaydederek 

Halkevinde M. Stoyadino · 
lar ve Eminin delalelile Zanıarya · viç şerefine verilen balodan 
köyüne dönen aveneyi siliihlarile 7 •.. k · C J reisi 
elde etmişlerdir. Eyüp ve Temelin sonra, ur ıye um zur 
vaziyeti henüz tesbit edilmemişse- Atatiirkle beraber Yugos
de kardaşları Faik ve lsmail tcv- lavya Başvekilinin Anara-
kif edilmişlerdir. . · · t · n 

Bu araşdırma esnasında Zangar- daki Orduevmı z19are l • 

ya köyünde 59 kilo kıyılmış ve den bahsederek diyor ki: 
100 kiloda yaprak tütün bulun- "T - k · e Cumhurreisi 

f ·u · 1c 1 t u r ı Y muş ve aı erı ya a anmış ır. _ . . . • M 
Vak'anın teslfü ve takibinde Ataturk, azız mısafırı · 

vilayet Jandarma K. vekili Saim Stogadinoviçe demiştir ki : 
Maçka Jandnrma Bölıik K. Yüz- .. _ 20 milyon Türk be
başı Şaban Akçakbad Jandarma 
Bölük baş çavuşı Mustafa, baş nim arkamdan yürümekte. 
çavuş Nuri ile inhisarlar başmü- dir. 20 milyon Türk "Ar 
dürlü~ü takibat amiri Necati, Sa- kamdan suga atıl !,. dersem 
im, Cafer, Mehmet, Arıdan ve Ka-
dirin çok büyük hizmetleri görül
müştür. 

Fındık kabuğu 

atılır.,, 

Orduevinde bulunan za
bitler Atatürkün bu sözle. 

rine hep bir agızdan: 

" _ Emret Atatürk,. ce 

vabını vermek suretile Bü
yük Şefin emirlerine daima 
amade olduklarını göster

mişlerdir. 

Bundan sonra bir Türk 

Her gül} 

Ağaç dikme 
mevsimidir ! 

Ağa\' dikme, ağe~ları ko
r.ıma işi de bir iştir. Halbu 
ki biz, yıllnr gelir geçer, ne 
bir ağu~: dikmek lınlırımıza 

gelir, ne dt> bizden ün<'e ge· 
lip geçenlerin diktikleri ağaç 
J::ırı korumak lüzUmnnu his
sederiz! 

Sokııklar ~·ıplak, caddeler 
~·ıplak, nH~ydanlar ~·ıplak, :jl'lı· 

rin yanı, yüresi, yıpluk, ~e

lıirden sayfiyelere doğru uza. 
nuıı yollar çıplak ve nihayet 
ı;;ehriıı yunıbaşıada ve Ustün
den a~agı lıir tepelik gilıi du
ran zavııllı Boztepe sırtları 

çırılçıplııktır. 

Bu yolların ve bu sırtlurın 
uğı;ıçlanması ve a~a~·lıındırıl
nrn.:ı, bilmek lılzıındırki, bu 
şe!ırin güzelliğine bin kat 
daha g n z e 1 l i k katar. 
O y ı e y s e niçin duruyur, 1 
r~ niı·in gelip geçen yılları 
hep boşuna geçiriyoruz. ağaç 
dikmek i,i, para işi, bUtçe i~i 

değildir, yaloız, bu lüzumu 
duymak, islemek ve yelten
mek i~idir, alt taraf 1 un para
sız vllcut bulııcıık, meydana 
gelecek i5lerdendir. 

Bir ağa~· bayramı yapmak 
ve ::;enede bir gUn iki gün 
üç gUn, her ne ise, bu bay
ram gUnlerinde umumi l.ıir 
ft1aliyet h n y n t ı y.ı~tmak, 
ağa~· dikmek ve yetiştirme 
işini başnrnıağu kafidir. hal
kın sağlığı, şehrin g!lzelliği 

ve hatta hava mudııfun::.ı ba
kımından dahi çok gerekli 
bir i~lir bu ... 

Yeniyol 

Bir belediye varlı'· gö"iter
mek i:stcrsc neler y.ıpnrmı~ '!,. 
Konya belediyesinin gıhkye de
ğer fnalıyelincten illret vp ür
nek alınsın diye l\onyada yapı-
1.ın bir yıllık Herin hulfıs.ısım 

huraya ğeviriyorum: 

" :.; 

\' ır~ı içinde 7li:>O, mahalle 
i i ıch• 9J:>O metre nıuı-Hbbnı 
' 
kaldı. ını, 3000 metrn murabbaı 
p.ırkt', HOOll metre de lıığım 

yap~ln.ı. tır. 

" :'i 
45 Furun otuz lıe .. l' indiril-

miş hawıır yoğurma ıııukine::-i 

konınu-;;lur. 

" ~ 

Pişmeden yen<'n 1.ıntun mad
deler kapalı zarflar i{'inc alın
mı ~tı r. 

~ 
~ 

J>..ırke ta~ nnğı a~·ılmır. 
~ 
~ 

400 1000·2000 mikyı\sla şehiı 

j 
hnrılu:sı ınünnknsayu koıımu-;:· 

tur. 
§ 

ı ŞPhitler Abidesi yuµılnıı. tır. 
8 :.; 
ç. ıcuk lıahçesi yupılıııı ~tır. 

" ~ . 
~eluin temiz içme ve kııl-

lırnma sulan temin edilmi~tir. 

" :.-> 

ı· idunıı:~taıı otuz lıin ağaç 

verilmiştir. Şehı c :.wuuu ağ..ı.ç 
dikilmi~lir. Ayrıca çam dikme 
tecrUbesi de yııµılmıştır. i\1e· 
zarlığa 15ü0 ağaç dikmiş ve l.ıir 

de çeşme yapılmıştır. 
§ 
1135 fekir muayene. 80 has

ta hastahaneye yatırılmış, 508 
kişiye sıhhat rnboru verilnıiş, 

!l27 esnaf muayene edilmiş ve
saire vesaire yapılmış ..... 

bizim belediyemizin IJir yıl

lık faaliyetini gösterir mesai 
raporu henuz hnzırlanıb meclis 
le ukuusınadığı için ne gibi i~
ı~r yapıldığını bilemiyoruz. 0-
kunsuu, onları da göreceğiz 

şUphe~iz .. 

* * • 
Ordu hilınelinde kudııılunlaıı 

da blifade edilmesi için bir ka 
mın yapılacak {Ak~aııı) lspan-

1 yada kııdıııın ermeydanında, :sa
va~ alanında erler gibi ~·arıııı

tığıuı, bizde ise geli~iğlizel a

kan, ğeli~igUzel koruyan çeşme 

s:ıvaş alanında lspanyol kadınları 
gihi kurşun gülle içinde bti
fade Pdil rııesi elbet doğrudur. Ar
tık hundan böyle harp olur~a dul 
knlac:ık kııdın arnrııamalıdır.On
lnr da erkekler gibi ya gazi 
olacııklnr, ya şehit.. Ev halli, 
lı ep lıir lı:ılli olac.ığız .. 

* * * 
Şimdi size mllhim bir haber 

Yereceğim. Bu haberin yeri 
bu ~ıltıın değil, gıızetcniıı hava-

dis sntnnu isedc ben bu mühim 
haberi sözUne ilimad ettiğim 

bir zattan aldığını için ve he
nuz tahkikıne vukıt bulamadı
ğım iciıı, revi,i hale gül'e hııki
knt olacağından endi~e ettiğim 
için bu sUtuna ge~imıeyi ve O· 
kuyucularıınııı kulaklarına üfle
meyi daha uyğun buldum. 

IJaber ~ud~r : Beleuiyc mec
füinde kalabalık bir gurup ara
larında and içmişler. S a y ı u 
ve sevimli ~ a r bu y ı ııı ı z a 
kar:;-ı i~·ilen bu aııd lehindemi 

' aleytıiııdemidi ? diye dü~ünme-

ğe başladım. Eğer aleyhinde 

be mUlılırnJir. Şar1Jay1mızın te

tik bulunma~ı gl-!rnklir. Bu andı 
le:1inc çevirme:si için ne gibi 
bir rol oynııyucağmı bilemem .. 

IJildiğiııı bir şey vursa oda : 
d~ğil grup, bUtlln birlik olsun 
reisi milin lıfr kılına bile doku. 

namazlar .. 8ugnne bugıtn ondan 
daha elyekı bulunursa ben de 
uularlu bir olurnlll. ~arbayımız 
için her ne kadar yavııştır, yu. 
mu~mktır, Jıntır günlll kırmaz, 

i~ler yolunda yUrUtUlmez diye 

yazıııı~. tenkidlcnle bulanmuş 

olmakla beraber tam yalnız 

küldı~ı. dü'.;ieceği bir anda ben 
onunla beraber olıııağı ınerdlik 
ve vefukürlık şanından ad ede
rim. Lıeıı karagün dostuyum .. 
bu, böyle bilinıneli<.lir ... 

Cevdet Alap 

B. Mithat Aydın 
Saglavımız B.Mithat Ag-

dın iki gün önce şehrimize 

gelmiş, dün akşam Gulce

maila İstanbula gitmiştir. 

Bay Mithat 

Gireson Beledigesı ha 
mamlarda fındık kabugu
nun yakılmasını yasak et
miştir. Sebep olarak ta hal
kın yakacak ihtiyacı olan 
fındık kabuğunun hamam
larda harcanması kabuk 
f iatlarını artıracnjı ve bu 
yüzden fakir halk kabuk 
tedarikinde zorluk çekeceği 
gösterilmiştir. 

zabiti söz alarak kısa bir 
nutuk söylemiş ve Türk 
ordusunun yalmz Türkiye Fındık 

Fiatla.rı 

ba~larında lJir yudum su için Bir müddetten beri izinli 

hamamların bugünkü ku 
ruluş şekli fındık kabujun
dan ziyade odun yakmağa 
elverişlidir. 20 kuruşa bir 
çuval kabuktan hamamlar 
tam 60 kuruş kar etmekte· 
dirLer. Hem yakışla hama
mı ısıtıyorlar, hem de yanık 
ateşin mangalını 5 kuruşa 
satıyorlar. Jş işten geçmek
le beraber hazır belediye 
meclisi toplanmışken şu 
meseleye de bir ilgi göster
seler fena olmaz. 

Uzerine yığılması ve yığınlar teş
kil edıp gitmesi için hiçbir ma
ni ve hiçbir makul sebep yok· 
tur ve olamaz da ı 

şu hal ve hesaba göre, cğ~r 
isterıtek şehir işleri içinde mU
him bir .ıurnıını ba~arılması ltl
zııııgelen ~ e k i 1 do başaralJil_ir, 
balkın ihtiyaçlarında çok mühıuı 
bir kısma pekala cevap vere~i: 
liriı. Bunlar da, dediğimiz gıbı 
az para istiyen ve ya hi~· para 
istewiyen i~lerdir. 

Bekir Sükuti Kuloksızoğlu 

için değil, Türkigenin müt
tefikleri için de hayatını fe
daya hazır olduğunu sôgle 
miştır. 

Bu sözlerden fevkalade 
mütehassis olan M. Stoya 
din ov iç frşekkürle mukabele 

etmiştir. 

Irak 
ve lngiltere 

Ankara 5 - !rakın yeni 
baş vekili frakın lngiltere 
hükumeti ile sıkı dostuk 
münasebeti/eri lüzumuna ka 
nı bulunduğunu töylemiştir. 

Cumhuriyet 

Kupası 
iki haftadan beri devam 

eden maçların son fir.alı 
Pazar günü İdman ocağı -
idman gücü kulüpleri ara
sında <>vn{lnaçaktır, 

saç sa~·a, baş başa geldiklerini b l .. - .. A •• . . . u unan uçuncu umumı mu-vc nıce destılerın ba~laruıda 

Bir kaç günden beri fındık 
piyasaları durğun devam 
etmektedir. 

parçalandığını biliyoruz, BundJa f ettişlik emniyet müşaviri 
böyle çeşm~ lJa;;ında dögUşen 1 lstanbuldan şehrimize gel
kadııılanmızduıı ermeydaııında, 1 miştir. 

Bugün sabah borsasında 

/op Trabzon hazır fındık 
içleri 77 kuruştan 74 buçuk 
kuruşa kadar 30000 kilo 
iç. 70 buçuk kuruşian 7 0000 
kilo sivri içi ve 34 buçuk 
kuruştan 20000 kilo kabuk
lu tombul fındık satılmıştır. 

Fiatların yüksek olması 
ve Ramazanın da tekarrubu 

Trabzondan 
Gümüşhane ve 

Otelin balkonundan Gü
müşhaneye ilk bakıyorum: 
Tüyü dökülmüş deve sırt

l•rı gibi sualunmış çırıl çıp
lak dağlar, dere kıgılerına 
serpilmiş geni ve güzel ev
ler, obek obek yeşillikler, .. 

Bizim Trabzon kıyıların ha)ebile civar kazalardan 
da dağ, ga tarla. ya orman ve iskelelerden piyasamıza 

külligetli miktarda mal veya yayladır. Bizim köy
lünün hazım czlıazı da daggelmektedir. Mahsulün id-
lara yapışıktır. Gümüşha-

rkakd zamalınından bugüne t nenin sırtı soyulmuş dağları 
a ar mu ammen rekolte-

1 
• . 

. b t .. _ - "hraç 0 arasında ya~amak ıçın ne 
nın eş e uçunun ı · , .. .. k · 
l d . b günki . kq,dar gucLu olmak gere mış. 
~n ugurz: n_azalra_n un çok 1 İnsan karakterinin yapı-
pıgasa aurgun ugunu 1 k · · lJ 

k d .1 olacag· ı /ışında tabiatın et ısı o uu-ya zn zaman a zaı 1 • D-
alô.kadarlar tarafından sög- • ğunu sciglerler. unganın 
I ki d. 1 uarısına h ü km eden, 500 enme e ır. ti 

Erzincana 
Günışhaneli 

Halit Ağan 

milyonu çeviren lngiliz. bir 
kanş boylu Beritanga adası 
yaratmıştır. Japon 'un gücü· 
nü de sismogril./ grafikle
rinde aramalı. 

Hava, yumuşacık suyu 
soğuk bakmağa başladı mı? 
yumuşacık su ne tez granit
/eşiyor. Ateşe atup yakmak 
istenildi mi ? Kaçmasını da 
bilir. Su bile karakterini 
değiştiriyor, 

Hiç tanımadığım Gümüş . 

lıanelilerde dağlarla döğü
şen, taşlarla pençeleşen da 
yanıklı bü:. karakter tasar_ 
lıyorum. Olüde dirilik ya 
ratan Gümüşhaneli yaşaya• 
sın, 



Sayfa 2 /YEN/YOL} 

Sağhk 

Tifo 
Ve 

korunma çareleri 
Ti/o ( örtülü ) demektir. 

Bu hastalıkta ekseriya has
talar dalgın ve etrafında 
olan biten şeyleri hissedip 
anlayamıyacak surette, ade 
tci yarım uykuda oldukla-

rından bu isim verilmiştir. 
Atf emleketimizin birçok yer-
lerinde ti/oya kara lıummu 
denilmektedir. Bu afet. bu 
lıastalığı yapan mikropların 
yalnız ağız yolile lıazım ci

hazına girmesi ve ılrımesile 
meydana gelir. Bu da, ya 
hastaların idrar, tüknik, 
maddeyi gaitası ile pislen
miş eşyayı tnttuktan sonra 
elleri temizlemeden ağza 
götürmekle; ve hastaların 

bu pisliğine konmuş sinek
lerin, yiyecek ve içeceğimiz 
şeylere konmasile ve keza 

hastalık mikroplarile bulaş
kap kaçaktan yemek içmek 
le sağlam insanın lıazım 
yoluna girer. 

Birde kendisi hasta ol 
modığı halde biı.rsaklarında 
ti/ o mikropları taşıyan ve 
bilhassa biiyük aptestle bu 
mikropları etrafına saçan 
insanlarvardır. Bunlar, te-
mizlik esnasında buluşan 
ellerini. dikkatla temizleme-
den her hangi bir şeye 
( kap, kaçak. bardak. kapı 

tokmağı, kağıt paralar, el 
sıkma suretile) dokunurlar 
Kirlettikleri bu eşga ile 
temas eden herkes. ellerini 
temizlemeden ağza götür 

mek veya bu ellerle yemek 
içme.lele, haberdar olmadan 
ve zahiren hiç bir hasta ile 

temasta bulunmadan, hasta
lığa tutulurlar; ve ekseriya 

görülen bulaşmalar da bu 
nevidendir. 

Ti/ o mikropları çabuk ça
buk ölmez. insan pisliğinde 
toprakla, durgun sularda 
uzun müddet yaşar. durur. 
Bu mikropla bulaşık gübre 
-ııe toprakla temasta kalan 
meyva ve sebzelerin çi ye
nilmesile hasta!«k meydana 
gelir. 

Görülügorki mikropların 
bedene girebileceği biricik 
bulaşma yoltı, hazım boru
sudur. Bu yolun başlangtçr 

olan ağza, giyip içeceğimiz 

şeyleri götüren ellerdir. 

- Arkası 1_1ar -

G ençlik 

Antakya köylüleri sefalet sebebile 

çocuklarını satıyorlar 
Sancakta Cumhuriyet bayramını kutlu]amak 

için büyük hazırlıklar yapılmıştır 
Antakya - l\.ırı!(lıarı ve HPY· Bıırıııfan !'ayır Bııc:nl. nahiye· 

haniyt!den dönen Antakya he· sine gidildi. :iayır lıucak vukli
yeti Kasir vo Bayır Bııcak ııu- le Osıııaıılı hlikı1meti znınunın

hiyesini ziyaret etmeğP knrnr da iiç 'l'fırk nahiyesiydi. Şimdi 
\'erdi. Bu seyuhuti Cııınhııriyet Fran. ızlar lııı üç nalıiyeyı iki 
namına takip ettim. llk ıığral1ı· nnhiyt• ~· ıpıııı~lıır. Hıı iki ııalıi
mıl Karbeynz kOyli oldu. l<;ıı·- ye 180 köydnr. Bu 180 küydc 
beyaz köytı 2700 nrırıı~lıı, ~!illi 'l'tlrk mektr.-hi clt.•ğll, iki Aral> 
llarev<llle «Ok fed•ıkiirlık gös- nıekh•hi ~urdOk. llali 'l'llrk o
tcrmi-;; tık 'l'lirk köylldfır. Bu lıın hıı mılıiyc \'oc·uklıırı lıizi 
köyde llocn ılımııuş el'endinin gördDkleriııde: 

evine ıııh;afir uldıık. lleyetiıni- -·- Dilitnili llkutıııuynrlnr' 
ze kahve ve ~erhet ikmrn edil- diye ıığln<lılar. ı n mıınz ırayı 
dildikten scınnı Kıırlıeyaz rııek- \"Ok tehlikeli lııılclıık. Hayır :Hıı 
tebi ziyaret edilrli. Sanklı bir tJktıın avdet ediyoruz. 
tıocunııı idare etliği cami ıned· .\ııtııkynyıı tabi ylizellillgll•n 
resesinde yirmi kud ·ır talebe Ahmed Al<'ındarın mnctrır bu
gürdiik. ! loca, surduğurıııız sıı- luııduğu ŞPylı kuye geldik. Küy 
allere !;ili cevıtbı verdi: ın ih• hıısbihal ettik. \cıardrııı 

Ben yeni harfleri hilııwn. llc- ııılıımdnn şil(<lyellPı ini lıize söy 
rıi lııı mektebe \'ekil olarak lP<liler. Seyuhatlt•ıı :-oııra ..ı\ııtak
gönderdiler. 1 le yel azası ~·o<'uk- yaya avdet etlik. 
lardun sekiz ya-;;ıııda birini ~~ı- "' * 

* ğırdı: 
- yeni harfler\ lıilmiyorııın Ale\·iler tıırnf taraf iclinınlaı· 

efendim, Lıcn 'l'Urküııı ve büyük y.ıpnıı 7, Sancakta 'l'iirk eksNi
babamıı ( Atutfırk ) tnr. Diye yetiııin verdiği karar gibi Su
ceaab verdi. ri\'t' iııliıuıbalıtın i 1tirak clnıc-

Heyet bu l'ami medresesin- ın~ğe kurar \'erıııijıerdir. 
den ı;ı'ı<.lıktan suııra Kaı·be~ az llulebde Suriye mualıedesi
köyUnOn meydan ~ahasında ka- nin Vııtnniler tnr.ıfındnn i'flrıın· 
dı.l erkek bı·nı01···e halkın ara- l k b l " "' ctaş s ıunı hoşııuJsıız u a~ ıı-
sıı.d ı heyet azasının hllrriyet:-

ıııı:;;tır. mizi alıyoruz dize verdiği ou-
Dirozda Ermenilerle Arblar tuk Yaşasın hürriyet, yaşasın 

arasında bir vak'a oldu. Atntuk diye alkışlandı. 
Ermenilerin Hıılebe gelmekte Heyet oradan Ordu nahiyesi-

ne tabi ıtaosoına küyiine geldi. oldukları, yani 1 >iruzu terkettik 
Hansoma 2000 nüfuslu gayet leri ~imdi 1 lalebden gelen bir 
güzel bir köydür. Jleyeti karşı- yoku la rnfuıd:.ı.n öğrenllıııiştir. 
lıyan köylüler Yaşasın bizi kur. Ulzkiyede Tilrki.{C lehine 
taracak Atatürk diye bağırdılar bUyUk bir cereyan oldıığu çur:;;ı 
ve alkışladılar. Muhtarın evinde ve pazarlarda nhaltoin ( Yaşa
heyetiınize ayran verbet veril- .,ın Atatürk ) diye bağırdığı 
di. Köylülerin büyüklerinden mevsukun haber alınmıştır. 
Tııllb Ağa heyete kar$ı ağlıya- 29 Teşrinievvel Cumbutiyet 
rak: ... 

_ Efendiler, hoş geldiniz bu ' bayrnmmı uınııuı :sanca~tıı kut-
esaretten bu zulmünden ne va- lulamali için şimdiden fevkultl
kit kurtulucacız·? diye fel'yad et- de bir hnzırlık bıışıaııu~tır. 
ti. Heyet azalarının biri: 

Kurtuluş bayramının ariCesin 
deyiz, uz zaman için sabır ve 
sllkOnetimizi muhafaza edelim 
dedi. Talip Ağa: 

Ben Atatnrkiin nutkunu oku
dum, Türk esir olmaz denıi~ti. 
Huna imamın vur; ancak köylU 
iktisadi vaziyetten çok nıatees. 
sir, ı;ocukldfllll satnıağa ba~ladı 
dedi. Heyet hlzım gelen nasiha
ti verdikten sonra ve köylilıınn 
Ya ttsın Atatürk! sndaları içeri
sinde Hansoma köyllnü lerke
derek üO 'filrk köyünden müte
şekkil ( Ordu ) nahiyesine gitti. 

Bu altınıs köyü olem Ordu 
nahiyesinde yalııız ıııerkezd~ 
bir mektcb vardır. ::\1ektel>in 
muallimi Abdülkadir adlı lloy. 
bon cemiyetine mensub bir 
Kurudur. :\lektebo şapka ile ge-

l 
len çucukları knpıdı~ıırı ettiği 
heyetimiz tarufınclaıı teslıil rdil· 
mlştir. Orada tesudilf ettiğiıııiz 

1 60 yaşıııda, aksakallı ~lehmed 
isminde biri 1'izc gelerek: 

- Yayla köyil alıalisiıHlenm 
~ urada gördflğünilz köy ve çift
likler heµ 'l'nrktnr. Ben asker
lik yaptım ve Türk ordusunda 
iki kurşunlu nıccrnh oldum, 
dedi. 

Komşu Rusyada 

Endüstri 

Ağır endüstrinin 

1936 Bilançosu 
Sovyetler birliğinin ağır 

endiistri alanındakı faaliyeti 

ve faaliyetle artmakta olan 
istihsali, bu son yılın ilk 
dokuz ayı içinde de inkişa 
fında devam eylemiştir. 

Muhtelif ağır endüstri 
alanlarında geçen yılin ilk 

dokuz ayına nisbr!tle hu yı 
lın ilk dokuz ayları içinde-
ki istihsal yükselişı, yüzde 
hesabiyle, aşağıdaki derece
leri bulmuştur. 

Traktör 6.8. kok 19.8 
Çeli~ 32.0, Elektrik ener 
jişi 27.5, Tasfih 36.7. Font 
16.7. demir mt1.denleri 4.9 
gaazda dahil olnw.k üzere 
petrol 70.6, makine 27.I 
maden kömürü 29,9. Brüt 
bakır 28.2 harman makina
leri 94.2, kamyon oto
mobil 57, 6 dir. 

Seni bir gün görmesem gelir bana dünya dar 
Sana karşı göynümde aşkla dolu bir his var. 
Ta kalbimden kalbine akıp gelen bu hisler 
Yarattı yaratacak sevgi dolu akisler, 

Sovyetler birliği ağır en
düstrisinin ıımumi inkişafın 
dan bu yılın en göze çar
pan hadise, demir sanyiinin 

mu va/ /akiyetidir ki bu da 
demircilerin mekanik agre
ga 'fara daha ıyı surette 
istismar etmeğe başlamala
rından ileri gelmektedir. 

Sana doğan bu sevgim uzak değil pek yakın • 
işte koşup geliyor yanıma akın akın. 
O: koştukça coşuyor ve coştukça koşuyor 
Hem ögle bir hızla ki tepe, deniz aşıyor, 

ınver Özkan { T. A./ 

uHgrp çıkarsa 
Allah yardım
cımız olsun 1,, 
Lord Nulfield İngiliz 
Hava Nezaretini is~ 

rafla itham ediyor 
Dün gelen lngiliz gazE'teleri 

ge~ Pnlerde İngiltere.de hayır iş
lerine bir buçıık milyon sterlin 
tehrrnı eden Lord Nııffield ilP 
lrıgiltcre llnvu nezareti aru::.ıııdn 
~·iknıı i ılilıifı uwn unın lllE'V· 
zııu hah~etınektt>dirler . 1 ord 
Nııffic>ld huva ıwz·ıretirıc ktıl'Şı 

u(!ır ithnınlarrla hulıınmaktadır. 

ı ir gllnde milleti irin hir hu
çıık milyon stt'l'iin tc>berı ıı eden 
Lrır<l Oııl'fielrl gazetrl'ileri kabul 
ederek .şıı izahatı Vt•rmi~tir. 

" - ~lilh,tin ilıliyıl<'llll güze. 

terek 500,000 lngiliz lirn~ı snr
CilP tııyyare ıııotürlPri iu:;ıa::;ı i
çin bir fabrika yapmnk \'e hD-

kı1nwlin hu gibi malzemeyi te
darik i.;in çok kara verdiğini 

söyledim. 
Anlaşıldığrna (!öre bu fızle

riııı lıavıı nezurcli slyıısi ıııelıa

filincle ~·ok iyi tesirler hu~uıe 
!.!l'lirınemi:;; ola!'aksır ki ta\' İ· 

yelerim tnınıııııile mııznhharat-

siı kaldı ve nıalzcıPeye !Uzum 
olmadığı tebliğ edildi. Hıılhuki 
pek az zaman sonra h;tihsalUtın 
azlı~ından ınlHhiş bir şikayet 
ba}göstemıiş bulunuyordu. 

Brlstol tipi tayyare motörle
rinden 2000 tane isşa~ı için yap 
mı~ olduğum teklif, fiatlnrda 
hiı;bir fark olmadığı halde red
dedildi. 

Elimde lıir falırika olduğu 

hı.ılac wOlürlerin lıehemflal ha
va nezareti fabrikalarında inşa-

siııı şart koşuyorlar. Acaba t.ıe

niııı fabrikamda inşaat kabili
yeti noksanı mı var '? 

Şuna kuniim ki Hava Neza
reti israflarda bulunmuktadır. 

Vergi mUkellefJeriııiıı paralarım 
bu suretle israf dogru değildir!11 

Lord Nuffieldio bu ithaınla
rı:ıa diger millıim fabrikatorlar 
da iştirak etmektedirler. ltirnz
l:ırı esas ilibarjle iki nokta üze
rinde birle~tlrmek kabildir. 

ı - Elyevm hUktlrnelçe ka· 
bul edilen pl<in mucbince seri 
bir ~ekilde istilısallltı ~oğaltuıak 
kabil olnııyacaktır. 

2 - .Muhtelif fabrikalarda 
yapılan muhtelif ınotör aksamı
nı 1 bir araya getiı'mek husu
sunpaki gliçUıkleri ıktihum im
klinsızlıgı \'ardır. 

Lord Nuffield ile Hava ~eza
reti nrasında çıkan ihtilafı baş
nı.ıkale mevzun yapan l>aily 
Telgraplı la şu mlllalcada bu
hı ımaktadır: 

qJ..ord Nuflicldin tayyııre mc
toı· sannyiindeıı çekili:;;i .,nhsına 
aid bir meseledir. Diğeı· tarııf

tan llava Nazırı da bu mesele 
hnkkıııdn parlunıeııto nçıldırı 

zaınıııı izahat vereoeğiııi vadet
miş bulunuyor. 

~!illi nıildafıın hakkında umu
mi kararlar vermek vnıifcsi 

kabiıwyc aid bir mesele olmak. 
ln beraber L-Ord Nuffielcliıı de 
tayyare motor sanayiinde ihti
sas sahibi bir insan olduğunu 

urıııtmaınnk l:izıınclır Şu halde, 
siyasetle, ihtisas arasındaki ih
tilnrııı hal ve fııslı ıııillctinınen 

afii iktwı ından olduğunu söy
lemek hak~ınaslık olur. 

Şahsi işler hatm için değil, 

ILilli mOdafaarıın hayati bir kı-
smını teşkil eden bir meselenin 
salim bir mecraya lmalcsi ba-
kıııııadan ihtililf etraflı surette 
tetkik ve temik edilmek icap 
eder. ,, 

Lord Nuffie1d Hava Nımrile 
konuştuktan sonra, ayrılıJken 

şu sözleri söylemiştir; 
« -- llarb zuhurunda Allah 

;ardımcmız ohın ı » 

Balkanlar 
Küçük antant .. 

Bir İngiliz gazetesinin 
dikkate deger bir yazısı 

-7-
lngiliz gazetelerinin "The 

Oheserver,, "Belgratla top 
!anan diplomatlar.. " Bal
kanlarda daha sıkı bağlar 
temini .. '' Kiiçıik an/anim 
p/fınlarr,, gibi başlıklarla 

Halk<m misakı 'l'~ küçük 
an/onla dahil dri•lt'llerel' 
ait ;11 şayanr dikknt bir ya 
zruı 1wşrt'fmişlir : 

"/lı•ruprırlu clı•ıı/ı•I adam 

larnın /Jir mPmlel:t'ften /,ir 
mPmkkrle g~mehri nu~r 

hiışey değilse dt', kıiçii.k 
anlan! 7ıe Balkon antantı 

nazır 1ıe 'l'Pkillerinin şimdi 
c.ılmış görünen faaliyetleri 
lıiç şühesiz biraz şayanı 
dikkattir. Belkide gizli tu
tr.lr1rr ~ll i,.:., Ro nr:n 'fil 17,r; 
'i't!~ılı Al. Tııtıırt'skonurı son 
dP/a Belgrala gaptığı seya
hat, mutadın fevkinde bir 
alaka uyandırdı. Fakat hu 
seyahat, lıur iki itti/ ak sis
teminin de liderleri arasın 

da son de/a yapılan bir çok 
seyahatler zincirinin ancak 
bir halkasıdır. 

Bundan daha beş haf ta 
eııvel, Yuğoslav Başvikili 
M. Stoyadinoviç Bükreştey
di. Ve şimdi umumiyetle 
" Tataresko - Stoyadino 
viç muahedesi,, adiyle anı
lan mühim anlaşma imza
landı Bu anlaşma, her iki 
memleketin sür 'at le ve mü
kemmelen siliihlanabilmesi 
için lıam maddelerini daha 
geniş bir esas dahilinde mü· 
badele etmeği temin eyli 
yordu. 

Eylülün 1 O unda imzala 
nan bu anlaşmanın ardın. 
dan çok geçmeden Bratisla~ 
va 'da küçük antant kon/e
ransı toplandı. Bu konje 
ransta R o manga ile Yugos
lav9 a arasında yapılan mu
ahede teyit edildiği gibi 
Çekoslovakyaya teşmil et
mek için hazırlıklarda bu
lundu. 

Çr-:koslovak hariye nazırı 
doktor Koro/ta, son de/a 
Prag parlamentosu hariciye 
encümeninde söylediği bir 
nutukda "Bratıslava konfe
ransı,, için demiştir ki: 

" - Bu kon/eransta küçii.k 
antant devletleri, sulhu ya
lnız garpta organize etme
nin kendileri için kufi bir 
temnut olmadığını bildikle
rınden, mevcut vasıtalarını 
oı'ğanize ve cemetmek işin
de daha ileri tehlikeye diiş
iüğü zaman ne gibi mecbu
riyet altında bulunacakları -
nı tam mananasile tayin 
elmeğe karar vermişlerdir.,, 

Bu mecburiyetlerin neler· 
den ibaret olduğu söylen 
mektedir, Fakat hiç şüphe 
yok ki üç memleketin mu
htelif taahhütlerine Bratis
lava kon/eransında bir in
scam verildi. 

Sonra Belgrata diger 
mühim ziyaretciler geldi. 
yeni Romanya hariciye na
zırı M. Antonesko Cenevre
den dönerken Belğratta iki 
gün kaldı. Türkiye hariciye 
nazırı Dr. Rüştü A ras da 
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Tos vurdu! 
E"Jki kadılardan birisi tos vu· 

rurmuş. Zamamn hükiimdarınll 
demişler ki sen gibi adil bir lıii· 

kumdarın zamanında nasıl olur dıı 
falan yerin kadısı tos vurur me· 
ğer kadı efendinin huzurunda her 
hangi bir suçlu davayı kaybeder· 
se kadı efendi k..>ç gibi geri geri 
açılarak suçlunun karnına üç ker· 
re kafa vururmuş. Tos vurmakta 
buna dermişler lıükılmılar kadınııı 

tos vurmaııını işitir işitmez teııc 

ciib edt:r ve der ki nasıl olur dıı 
bir kadı toq vurur. Bu iş merııkı· 

nı mucip olur. Bir gün hükı1md11r 
tebdili kıyaret eder dog-ru haki· 
min icrayı hüküm etliği memleke· 
te gider doğru kadının mahkeme· 
sine girer samiin yerinde oturur 
kadı efendi minderinin üzerinde 
bağdaş kurup oturduktan ve çu· 
buğunu doldurarak bir nefes çekip 
a~zından boru gibi duman savur· 

dukt lln sonra orada bulunan bir 
davac ve h r suçlu huzuruna çıı· 
ğırır heri l ·r kııdının huzuruna 

gdıı.c.: söylcyın bakayım davanıt 
!l'!dir demiş, Ve davacı icadı efeıı 

ui demiş ben şu adama bir "ene 
evvel yüz lira borç verdim ben· 
den bu parayı bir haftalığına aldı 
şimdi ise tamam bir sene oldlJ 
paramı vermeyor. Her ne kad•' 

istedimse de param yolc, olduğ\I 

zaman verırım diyor. Halbuki 
vermeye kudreti vardır. HakiıJJ 

borçluya: 

- Bu adama yüz lira borcdll 
var mı diye sordu. 

Bu adam da evet vardır dedi. 
Ôyle ise niçin parasını vermeyor• 

sun dedi borçlu şimdi vermeye 
kudretim yoktur. cevabını verdi. 

Mahkemenin bundan sonraıll 
da şöyle cerey•n etmeği başladıl 

- Öyle ise ayda beş lira ver• 
- Hayır veremem l 
- Üç lira ver. 
- Veremem! 
- Bir lira ver. 
- Veremem l 
- Yirmi kuruş ver. 
- Veremem 1 
- Bir kuruş ver. 
- Çoktur veremem 1 
Bu muhavereyi dinleyen hii· 

kumdar pür gadap olarak yerinde 

oturamaz oldu. Kadı devam ettL 
Pek iyi efendim yirmi para vereyitıl 

amma ben bu alacaklımı nerede 
bulup vereceğim ben işimi gücU· 
bırakıp peşine gezemem sen buoıl 

bir yere mahpus ile, ben de her 

ay gidip onu orada bulup yirtııi 
para taksiti vereyim demiş bunıı11 

üzerine yerinde pürgadap bu oıab 
kemeyi seyreden hükümdar dah' 

sabrcdemiyerek ve ayağa kalkar•~ 
bağırmış : Kadı efendi dedi to1 
vurduracak mısın yoksa ben ll'i 
vurayım? 

Hemen kadı efendi ayağa kıal• 
karak geri geri tos vurdukt•11 

sonra hükümdara dönerek haykır· 
mış: 

- Ben tos vururum amııt' 
böyle heriflere vururum. 

Hükümdar kadıya hitaben ş1' 
satırı söyleyerek ayrılmış: 

Ferman eltim böyle heriflere 
Tos vur ey kadı 

Parçalansın göbeği karnında 

Has vur ey kadı ••. 
~~~~~~----~--._./ 
oraya uğradı. Sonra Ro' 
manya Başvekili Tatares· 
ko 'nun ziyareti,, vakı ofdıl 
ki, buna "n~zaket ziyaretı~. 

'ki adı verilmekle beraber, ı , 
memleket başvekili arasıflJv 
muteaddit konuşmalar ya' 
pıldı Ve yugoslav harbiye 
nazırı General Mariç 'ind~ 
bulunduğu bir ô'gle zigaf ell 

verildi. Hiç şüphesiz bu ge 
ni ziyaret. şimdi artmak1~ 
olan mütekabil emniyt et 
gardım tedbirlsrine bir 11 

dahc ilave etmişti"' 
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ANKARA Bir Amsterdamlı kadının pek rJ&th~ı- dh~dhdhdhdh~ 
Türkiye'deki yeni samimi bgyram tebriki 
oluşun bir izahı "DudaklarımJz, sizinle birlikte Milli marşınizı 

TEKAMÜL ~ 
GÜZELLİK MUSİKİ ~ 

Yazan : söylüyor,, 
Norbert Von Bischoff' Size. dünyamn lıea tara- candan temennileri. neşe'li 

Avu!Jturyanın Ankara fından, az çok resmi sıfatı bayram hazırlıklarınıza ve 
Elçiliği sabık müsteşar Tı" k · C /; haiz şahsiyetlerden telğraf tır ·ıye um wrigetinin on 
Türkçeye çeviren : /ar ve mektublar gp/ecektir üçiincıi yt!d6n·im•inü hazu-
Burhan Belge Fakat. biliyor musunuz ki, !arken duyduğırmz sevince 

l 67 ] dünyada, lıiçbir sıfatı lıaiz katılmaktadır. Kalblerimiz. 
Bundan bn~ku, bıırış ıııırnlıede· olmadıkları lıalde size sa- güzel memleketinizi görmek 
lerinin dem \'tır<.luğu silfüılaıı· dece dostluk duyğularırıı, arzusile doldur; dudakları
ıııayu ku~ı ııznıuııı cliller gittik· samimi takdirkcirlık hisleri- mız, sizinle birlikte, milli 
çe dulıu a~·ık konuşmaktadır. 

Öyle ki, •rnrkiye'ıılıı boğaz- ni ifade etmek isti yen er· 
lar ve doğu 'I'rııkyu ı üzerinde kekler 'lle kadmlar da 1ıar
ki hllkllmranlık haklurınıı, ~u dır? 

maşınızı terennum ediyor, 
Yüreklerimiz, Büyük Şe 

/iniz Atatürke karşı derin 
htirmet his/erile doludur. yuhud bu ~ekildt', askerlık bu· Bundan belki de lıaber 

kımınduo du tasarruf edeceği dar değilsinizdir. Çiinkii, Onun gözleri. bir zamanlar 
glln o kudur uzak olamaz. Ve vakur bir alimle bakarken. 
birgüıı, Lausanne'da bir zaman· sadece " dost şahsiyetler " şimdi, size levecc ilı edince 
lar yapılmış olan bu kon ses yon den ve "sizi anlamak iste- öyle mezul bir şef katle dolu 
pratik ve politik hllkmllnü kay- miyeler,, den bahsediyosu yor ki, sizi bu kadar sami· ~ 
bedeceklir: nuz, b · h bb l 

Fakat l\lusul meselesi, yuka.'."" mi ır mu a et e sevme· 
Fakat. pek çok kimseler sek onu sizden kiskanırdık. 

rıkiue göre, 1!)23 den IJeri aksi 
bir inki~ar takib etmiştir, 'C'ürk· vardır ki, kalbleri Kamalist işte şimdi o yı/döniimıi- ~ 
ler, Lausanne mOzakerelerınde Tiırkiyeye karşı derin bir ntin eşiğindesiniz. Ve biz . 
.Mu:,ııl ıızerindeki iddiularıni, ibir muhabbeile dolu . olarak. isimiz "yabancı,, far, bugün 
turuftan Musul'uıı Mondoros güzel yurdunuzda cereyan güzel bayramınızı tebrik 
mllturekesine kudur lııgilizler eden her h<idiseyi yakından için sisin ellerinizi sıkı ~ 
tıırafındıın iağal ellllıncıni:;; ol k b 

l• l etmektedir. Biitiin bu yorıız 
ması keyfiyetine bil· taraftan · 
da i lı1m oldukları ve 0 zawa- insanların d·lşunceleri 1ıe Anne Maria Van Dtm Bergh 
na kadar milli hi" bir tema'-' Ul ~~ıınııı ı;.ı P;!tıı1•qıı.•111111pın qıı~··ııııı•ııqıpnııı,ıınıııp•n•ıııı•111111ıı"Q( , .. ,,, ''"'ltll'"'llll'"'ll 1111ı11 ı•"'llfP'"llll'"'ll ıı••ıı ''"'l ll'"'l lflllll"''ı! 4 

... J idlı...iıllı ıı11•·11·•d.~·ı·•ı··•ıı• ••••••••••••••• ~· 
dikl 

. i . ']'Q k :. · ıu luıınuıuı ....... lıııU """' lıud lııuılllıuıııl!ııuılllıiuıtl lıuııl lıuıtllııııı!lliıiıılllıhoıdlıı't'llhı.4ılllıııUllıiuıd ııuıı'lıuıU ll~li;_'f,E 
gösterme erı çın r sayı _ ~ ~ 

labilen kUrtlerle mesktln olma- i•1 ı.•.ı 
sına istinat ettirmişlerdir. lsmet .. ~~ ş a n s 

1 
n 

1 
z a ~·l Paşa'nio dayandığı j lridik baz 

1 ~·~ F-t] ~ 
görUlUyor ki, o kadur kuvvetli 

1 
r..•~ &•l 

değlldir. Fakat lnglliılcrin jüri- ~·~ t:.•~ 
dik esasları, bllsbUtnrı zayıftı, ~~~ ~·.~ 
hatta yok gibi bir şeydi. Huna r..•~ •• • • ' " ~ 
mtıkabil, lngiliz imparatorluğu- f:~ g u ·ve n 1 n 1 z • ~.(_~ ~ 
nun menfaat hcsnblurı çok kuv- 1 -~ ~ -
vetli idi. Musul me clesi, Lau- ~r·~ [•J .i ~.-

::ı~~~e ~ı~:!er~~ri~:~~et ç~~:~ f•J Tnyyare piyango biletinizi alırken şansmıza giive- [.~ ~ 
sında doğrudan doğruya yapıla- iL•~ niniz. Maksat zengin olmaksa yine bu guvenle mut (•J 
cak müzakerelere havale edildi i..• ... lak maksada irişir, zengin olursunuz. l•.J 
Bununla, Musul, 'l'Urkiye için 

1
(!j Bu gıiveni ancak ve ancak bakıoğlu ~evkiinde ~:i 

kaybolmu~hı. ÇUnkU Lııusanne (t] 1.:~ ~ 
daki umumi hesapluşma~a, t~k- t'i G •• (•l 
tik ı;;aruar çok daha kendı ıehıne 1~~: U V e ll FE.~ 
oldu"'u halde halledemedi"'i bu .~ = 

• 6 ~ OC_ı: 
meseleyi, TUrkiye, İngiltere ile [tJ F."' ~ 
tekbaşına kalarak na~ıl halle- "'t'i B b ı d E.t;§. 
debilirdi'l kaldı ki, Mu uı üze- :.1 er er sa onun a ~:~ 
rinde tngiiiz imparatorluğunun ~} b ı b · ı k • • eı.-= 
ehemiyetli meraauarı biriknıi~ r•l u a ı ece sınız ...... i!j ~ 
buluııuyurdu. t•l [t,l 

Musul'un 'l'Urkiye için kay- fti! G •• (t] 
bedlldiği Lausanne'de a~·ıktan [ti u v e n [ti 
açığa olmamakla beraber, auıa. [t] -.'l ~ 
şılmı~tı. Fakat TUrkiye kendini [t.J r.~ 
bu geyeye nisbeten kolay alı;.· [•] berber i*'ı 
tirdı. Büyük ekonomi meselele- [t] F"~ 

kayıdsız oldukları ~arnmdur. r•1 salon Ull da [.]I 
Politika bakımından ı e, mem- [tl [t] 
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A. rine kar~ı milletlerin ne kadar [tl [J ~ 

leketin cenup .doğusundaki U· [tJ l•lı 

eundan bir toprak parça~ı elden [tl Y k d k "l'kl {ti ~ 'I'rııhzoıı ve Ilavafü:i M N LJ R"I ~ çıkurılıyordu. bir toprak p:ır\·a- (t] a ın a ço yenı ı er göreceksiniz ! [tl~ • AY O 1 N 
sı ki, Enadolu ile doğrudan ~l~qıtP"••ııı•"•ııı•"•ıı;:-t-;-ın"••ıı•"•ıııı•"•ı~ı·"'llP'"''ll'""'lıı•·ıııııı••11qıı"•ııııı"•11ıı•"•ıııı•"••ııı•"•tıı•"•ııııı"•ııı••"•ıııp""tııv11111ı•"•ıP·••f'~ Satı~ Deposu • • ( Kabnoğlu ) 
d .... • b. - 1 ·t yokt ~ • • •' ; • • • .••. ,. • • • ·• ·• • • • • • • • • • ~~ K 05rn~a ır ıııuvaıse e~ u, ınııllllıiodllhıııUll'.'.'.'..'!.,~~~·llw~uıl.huılllııu~llııuıllllını~lı .. ıll·lıuıllbı .. ılllııııılllı •• ıtllıı .. ıılııuıll'ıı .. 1111ııudllıı.uıllh .. ılllllıııu~ • d 1 dd . N 86 
Tllrk olmıyan geri bir insan \ ~ un uracı ar ca esı · 
yığıni ile me kOndıı. Böyle bir Pazarllkla odun alınacak ~~ \!\P \!\P \4()1li ~ ~ ~~ \!\P~ 
toprağı kaybetmek, o k ad a r . .. . ~ ~ frı' 
acınılacak bir şey değildi. BELEDiYE ENCUMENINDEN: 

J<~ğer kllrd ıııe lesinin TU~ki· Belediyenin kışlık ihtiyacı olan ( 28 000 ) 
yenıu 1.ıa~ıııa daha ne tehlıke· . . • ' 
ler ~·ikaracağı ve 1ogilterenin kılo kesılmış odunun pazarlıkla n1übayaası mu-
nasıı zahmetlere girerek ve karrrer bulunduğundan isteklilerin C 
~liralle o IJölkede bir milli kürd uma ve 
varlı~ını organize ederek mem- salı günleri saat 15 de Encümene muracaatları 

' le\rnlin iç politika bakımından ilan olunur. 
hu sas olan bir sınır nokta::ında ~----...------------------
birinci derecede bir propağanda • ğundan 7-12-935 tarihine miisadif 
merkezi yapaeoği hatıra gelnıı~ 1 1 a n pazaartesi günü saat 10-12 kadar 
olsa idi, .\Iusul'<lan o kadar ko- dairede birinci artırmalan yapıla· 
l il d . Trabzon ic;a memurluğundan : k A ay vaz geç mez ı. ca tır. rlırma bedeli kıymeti 

Demek oluyur ki boğazlar Yeminli üç ehli vuku tarafın- muhammenenin yüzde 75 ini bul· 
işinin önce aleyhte ba:;;hyarak dan 900 lira kıymet takdir edilen duğu takdirde müşterisi üzerine 
gitgide 'l'Orkiye lehine bir in- Camiikebir mahallesinde sağ' tara- bırakılııc::ıklı:-. Aksi takdirde enson 
kişaf taklb etmesine makabil, fı Hamami zade 1.ahvehnnesi, sol artıranın taahhüdü baki kıılmak 
Musul meselesi, önce zararsız tarafı İbrahim ağa bonesi arsası üzere artırma on beş gün müddct
görllnınU~ \'0 glln geçtikçe telı- müderris Saadettin vereseleri lıa- le temdit edilecek ve on beşinci 
likeli bir mahiyet ıılrnı.,tır . nesi hazan da curdan znde hanesi günü 23-12-936 çarşnmba günü S. 

Fakat lsmet Paşa'nin, azami ve ön tarafı tarikiam ile mahdut 10-12 de dairede yapıle.c~k ikinci 
proğranıından, mnzakereler es- alt katta bodrum ve bir küçük artırmasında artırma bedeli kıyme 
nasında ufak tef ek bazı indir- oda üst katta iki oda ve bir ı:ıofa ti mu'1ammenenin yüzde 75 ini 
tneler yapmağa meebur kalma- ve bahçeyi müştemil bir bap ha- bulmadığı takdirde satiş 2280 no
sına rağmen, J..ıil'çok zeyilleri nenin tamamı. Eylül 933 tarih ve lu kanun ahkamına \evfikan geri 

~ lle birlikte 23 temmuz 1923 de 14 numarada kayıdlı. bırakılır. 
~Uiı.. • Arkuı var • Açık artırmaya çıkarılmış oldu Satış peşindir, Artırmaya işti· 

''QlaNl »eu1r 

rsk etmek isteyenlerin kıymeti 

muhammenenin yiizde yedibuçug-u 
nisbetinde pey akçesi veyn milli 

bir bankanın leminat makbuzunu 

havi bulunmnları lazımdır. Hakları 
tapu s:c'llile sabit hulunmıyan di-

ğer ipotekli alahaklılar da diğer 

alakadaranın ve irtifakhakkı sahip 
lerinin bu hakları ve huttusile faiz 

ve masrafa dair olan iddialarını 

evrakı müsbitelerile birlikte ilan 

tarihinden itibaren yirmi gün znr
f ında dairdmize bildirmeleri lc1zım
dır. Aksi trkdirde hakları tapu si-

c:llile sabit olmayanlar aatış bede 
lin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Miiterakin vergi ve belediye rusu 

mu artırma bedelinden tenzil olu-
nur. 

Da he fazla mııhlmat nlmnk is
teyenler 6.l 1·936 tarihinden itiba 
ren herkes"n görebilmesi için dai· 
rede açık bulondurukcak artırma 
şartnamesi ile 936-43 nolu dosya
ya murııcaatlıı mevcut vesaiki gÖ· 

rebilmeleri ilan olunu~ 

Kapı inşaatı eksiltmesi 
İTHALAT GÜMRÜGÜ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

129 lira 95 kuruş bedeli keşifli Dahili Ti
caret ve İhracat Gümrüğü ithal kapısı mevcut 
kroki mucibi yeniden yaptırılacaktır. Bu kapıyı 
yapmak isteyenlerin yüzde yedi buçuk teminat 
akçalariyle ihale günü olan 20-11-936 tari
hine müsanif Cuma günü saat 14 de Gümrükte 
müteşekkil satınalma komisyonuna ve kroki 
üstünde inceleme yapmak isteyenlerin de bu 
müddet içinde Gümrük muhasebesine muraca-
atları ilan olunur. 6 9 12 16 

Şehir kulübü 
Büfe ve lokantası 

Ge~e gündüz daima herkese açık bulunmaktadır. En 
NEFiS yemekler herkesi memnun edecek bir şekilde Jıa. 
zır /anmakta ve verilmektedir. 3 _ 6 

• 
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' ~ @ Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
.:ı f 1 Kıralı 
. ~ Şüphesiz en iyi gramofon bu markadır.. P ~ Olan ... 
~~ En yüksek artistlerin okuduğu şarkılar • 1 
="'! Sahibinin Sesi plaklarında bulunur.. ~ ı 
=-=§ § - ~ 

~J Radyo serisi : '· _ ~ 

~~ 1937 model 399 ve 299 tip !- 1 
~ MARK ON [ RAD Y O L.tiRfl' 1 Maki~::=~~n~7nız. _ . _ 
~~ Dünyadaki bütün radyolardan üstundür. Tecrübesi badavadır : [ . ~ 

emsalsız bir 

m ı:zaff eriyeti. 

Radyo tekniğinın 

- - -- -~ 

=~ Radyo salonumuzda dinlenilebileceği gibi arzu edenlerin evlerine de ~ il 
E§"'.l gönderilmek suretile tecrübe ettirilebilir.. ~- ~ 
I@.~ ~= ~ 

I~ T U G S A M Ra f~ i 
( İ~ Aynı derecede ki radyoların en kullanış/ısı' en ucuzu. en zarifidir. [_ 

:;~ SPA R TON Radyosu ~;; 

R. C A. Makinalarını görünüz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNLAR MÜESSESESi 
~~~~~~~~· ~~ Hem en ucuz, hem de en şık radyo almak isteyenler bu radyoyu r-

\ ~ alnıak mecburı"yetindedirler. =.~ ~ıı;ııı;tı-;'Jll',:t11;1lır:,ııın;•.P;tı~ıı;ııll'.:ıı...-~ııııı;..111ıı;ıill;•ıP;•Jl'..;:ı,ı~ıı;ıııı;ıııı;ıı~~ıı;ı~~~-.·~ıı;ıııı;ı•:::ıfi _., . __ [t] ~llWıllbiddlıbdıllıa..a:~ıııMıllbıdılltı.;;cı;ıı.;;ıı•lıi:iıl~ ııU&d~ı.dllh•..ı 1ıiU11Jıı;;;.ı.Jb.utJ1 .. •dıı.ıulM't1ıMiıllı .. - lıwiı11ı' d ••t:iı'lıiawıllıi:iillııMiıı~ ~b ·ıılııMiıl 

I~ ~= t!l Taşrada bulunanlara müjde 11 ! !f T ungsram mpulü '= tı Tekmil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden = 
f§f~ Bol ziyalı ve çok ekonomikYalnız bu ampullerdir. s-- [!) akimülôtorlü radyoların en mükemmeli &j 

~l Lt » lUI o @) 1t ©1 t : ıı; 1 
e/ '"El ~:ı . Ltl :! K @l [F <dl @ ~ (® fr ~= f ~~ Bu markanın sa~~~:~!~tı~~~~!1a?ö~l~i!~l1~0rden kurtulmuş : ~j 
~.= :::= (~l olursunuz. Çünkü m:ıkirıa ile...o eraber verilen 1000 saatlık Every· 1 
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ACELE SAT __ LIK HIRDAVAT il H AR U N LA R Mü ssesesinde Dinleyiniz: ~ 

M AGAZASI ~~~~~~·~~~11p:~.:~~ı~~:~:~:::~~~~~ıpnıı~~~l=~::.~~~."'~'''~pq·qqpıSF-~ t 
~~ııi~;!,ıı1ıı~n:.d~ııııı;!,~,11ı~~;!,ı1~ıtJ11~ıllı;!,111ıı~ıı!:~11ıı~ı1ıı~~ıını::~~l:':'ıt111~dı~111ı~·••1~ı~ı11i::,,.•+4;. ~ 

Semercilerde bir hırdavat mağazası ~şyası çok 
hesaph olarak satılacaktır. 

Görmek ve almak için matbaamıza muracaat edilmelidir. -----
~~~~~~~ 

e ·n to 
Yazı makinelerinin son dellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin·z .. 

Om~a@ 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol .. saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
• 

Adres : TR A B z 0 N H , 
Kunduractlıır caddesi amı ve Kemal Nalbantlar Mağazası 

,, 
a 

VE NDVOIL 
Basım evi 

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

m atbaa işlerini 
E n temiz, en ucuz bir 

s urette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönderJr. 

' 


