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N VAMD~ 
$ayanz 1nemnuniyet bir §ekilde neticelendi .. 

Azapl1 
Yolculuk ... 

D ô. t uzun gece bir tren 
komparltmnnrndn, ta~ gibi 

rt bir kolluJî*' kenarm1 yaslik 
Parait yatmnnm nzab1m bu aza

t lmam1~ olanlanldr b1lemez. 
'rb rini tutm1yan baberler znmnn 
lllan §&blanan sevinc'mizi balta
or. Susam1§ bir yolcunun gôrup 

Dün Milletler Cemiyeti Konseyi 
toplanarak S a n c a k meselesi 
etrafmda konu~malarda bulundu .. 
Neticede mesele ~ayan1 memnuniyet bir ~ekilde 

halledilmi$tir. •kl11~lig1 çc§meyi kuru bulma~1 
bi haberlerin nslr ç1kmad1g1 za
n bayai inki arma u~ 11oruz. 
l. man da~ ba§mda bir lwltu
n Ûlerinde k1vnlm1~ uyumata 
h~a.n bir yolcu old11g-umuzu da-

1Y1 anliyoruz. l§1ks1z geceler. 
asabadan getirtebildigimiz mum
r, pencerenin kenarmda b1r.imle 
ay Cder gibi cans1z, sonùk SÔ· 

k y .. myor vc son demlcrini 
§<1yan bir hastansn nefesieri gi· 
lba bir znman 1i.;ande tukem-

Cenevre 27 ( A . A ) -
milletier cemiyeti konseyi 
nin bugünkü toplant.1smda 
lskendernn ile beraber Dan
:zing ~lie Madritteki elçilik
lere s1gmanlar mesel~luinin 
neticeleri tesbit edilecektir. 

Cenevre 27 ( Â . A ) -
Millttler cemigeti konseyi 
bugün toplanmt$ ve Sancalc 

\.dgrnf habcrleri lcilom"treler- Vekil Saraçoglu 
Yolun sekiz melre irlifamdn 

1la k11pnh oldu~unu bild1riyor. 
r rnakinesi gelmi§1 bozulmu§; 
nisi gelmi~ o da sôkemiyormu§. 

•yahn ak1~1 gibi birbirini tutmt· 

h haberler •. Zaman zaman ser
n kar, zalim bir eda ile kor
luyor biti. 

Koyünc i2inli giderken bir 
f tasm1 kuru bir tahta - . d .. uzenn c 
urcn, olen ber dak1kH1nda ka-

Kamutay gurubunda 
Sancak meselesi hak
kmda izahat verdi. 
Anka,.a 27 ( A . A ) -

Cumhuriyet halk partisi Îr.a 

mutay gurubu dün toplan 

mt~tzr. Vekil Saraçoglu 

Sancak meselesinin .son sa/· 

halarz hakkinda izahat ver-
1111 bir an evvel kav~amad1• 
dan dolay1 üzüntü içinde luv

nan bir er yamlc bir tUrlcü tut- mi1tir. 
ttnu§; sesi, daglar arasmda kay
lan bir dercnin sesini andmyor. 
Bir meldepli çocuk, ko§up s1ç

Yllinad1kmdan müteessir. Elini 
P•nin tahtalarina vurarak mar11 Ylüyor. 

B· •r nnne, çocug-un" yapti~1 0 • 
neak. 'b' b' gi 1 1r salmcJg-1 scsinin 
~·ulrn:i d k ' 

Portekiz hükûmetinin 
bir karari 

lizbon 27 ( A . A ) 
Portekiz hükûmeti memleket-
te sakin hügük gabanct!art 

ciddi bir teilcikt tabi tut-sin an orkuyormu~çasm:1 
3 

ulnn bir ninni sëylüyerek maga mahzurlu gorcilenleri 
ll1yor 

K 1
. 1 hudud harici etmege karar 

u ald t1a11 • • d b' h b r · • 1 n •çm e Ir ara e vermt~tir. 
§ ug-u vnr: bir otomobil sesine, 

" nra'>a tik1rd1 '" , bïr saucm n I Macar erkâni harbiye 
Ynundoki dnmarlari çatlatircn· • • M"J d 
~ ç1kan hayk1n§1na, bir dcmir re1s1 1 ano a 

han çek;c·nden ç1kan Lantinelere Roma 27 ( A · A J -
9
tetim. Yeni bir hastah~a tutu! Macar erkâni harbige reisi 

u~uin. Bclk1 t1p kititplarinm bu k h 
stahkt h Milanoya gelmi$ as erf sa 
~h an ctberi yoktur. Buna 

• 
3 §mda, kardan bir Çl'nber siyetlerle gonÏ$mÜ$f Ür. 

nde k 1 k 
b. 8 

llll§ olanlnr tutulur. Bu, knranhk gec•nin kara ellorile o • 
•abn .. c· 1 · • • b' f ........ erine ar1z olan 1r c~na ok~ano u an3n ilü lokomoti , 

stahlttar B · " d · una fehar hayabna ~imdi gô,2'ün maviliklerine uman 
4011~larin tutuldug-u hastahk püsküre püsküre tepeleri tarma· 
Yebiliriz. 

Arka vag 1 d . k 
tûrlt· on ar an YUJ4' yam 

dir? u gcliyor. Agit m1d1r 
Kulalclanmdan beynime 

ruyor B 
d • u esten bayku~ sesi 

ar ihkuyorum ~1mdi. Siyah 
rranun 1 
1 gib· ' Pa lom, g cenin Knran· 
ni 1 so~uktan koruyam1yor 

Betine· -
tinc 1 gun de zavall1 goçti. 
rtlcd' rece peynir, elcmek de 

rn ' tl c~ Y•ltam. Son gece bu. 1 er1 l Yû Çoga tan bir habcr: Se-
4, z lllehc kadar bir ycr kal 

Yedinci -
fraf d' gun Gune., a-ülllyor; 
d •reltterinden kayan habe

uy1nu4 1 
4, Bir ka 0 sa gerek: Yol aç1l· 
llkta b' lllpana, bir düduk sesi. 
or. Ir hayk1ri~; ellcr ç1rp1-

Daglar1 b 
Unün b ' ay1rlar1 orten bcyaz 
Plr1ld oncuklar1 güne§in altm· 
h"yk 'Yor. Tren k1zm1~; kaylc1· 
.. ira - 1· 

t, Alti 'ûgur •ye gûrl1yc ko~u-
î ndUr, bulullu îO~ün, 

myor. 
Bir hnftad1r tren seslerine has-

ret kalan koylüler kap1lara f1rh

yo"lor. 
Çamhbele brmamyoruz. Tren 

kendi boyundan yüksek kar yar· 
malaunm iç'nden gidiyor. Günler
denberi buralarda çahi1lm1~. Kar 
makincsi toprag1 oyar gibi kalm 
kar tabakolanm yarm14, etrafa 
atm•~; §imdi de ônümûzden gide· 
rek bize hiilâ yol açayor. Da~la· 
rm cteldcrinde k1vr1hp akan su 
da beysz yorganmm allma îÏrmi~. 
Bu yorganm yer yer yutildann· 
dan ne tarafa akhg-t anla~1hyor. 
Kaç gOndür ao~uktan titreyen 
ku§lar güne~i gôrünce, yaramaz 
çocuidai 10 kizakla ~ kaymalan gibi 
yamaçlardan dereye ,dogru seke 
se~c iniyorlar; sektikleri yerlerde 
pençelcrinin ü9 dnlh lzi kartn ÜS· 

tünü oyaliyor. 
Lokomotillol', blr h11(tamn ac1-

s1n1 ç1karl1yOr i kar hîictimundan 
blr Mn cwel kurtulmak için kaç1· 

meselesi mazbata muharriri 
olan lsveç hariciqe naz1T1 
sandler raporunu olcumu~
lur. Bundan sonra hariciye 
vekilimiz Rü~tii A,.as bu 
ropor mühteviyaftm kabul 
ettigini soglegerek kendisi
ne bügük gardtmlarz dokun 
mus olan Sandlere lngiliz 
hariciye nazzrma te1ekkür 

Bay Hakk1 Mahir 

etmi~tir. Müteakiben sira 
ile Fransa /ngiltere ve Sov

get haricige na:1Tlarz birer 
nutuk soglemi1lerdir. Kon· 

seg Sandlerin raporunu ka

hul etmi1tir. Buna nazaran 

millî da'Vam1z olan Sancak 
meselesi ~agani memnünigt.t 

hir ~ekilde neticelenmi~tir. 

Orman kanununun 
müzakeresine ba~land1 

Ankara 27 ( A , A ) -
Büyük millet meclisi bugün 
Orman lcanunun müzalcere 
sine 6a,Iam11tir. 

Gërü~ler 

Duyu~lar 
Bay lsmail Habibin 
T rabzona girerken 

yazis1na ... 
Cumhuriget gazetesi aj

dali. mecaz/1, istiareli. z1lc
zakl1 /akat çolc içli, ozlü 
ve leuetli üslüp ve gorgü 
sahibi bag lsmail Habibi 
Anadoluga, memlelcet tet-

kiklerine sald1. Yurdun her 
~ehir ve lcasabasma dair 
yazdigt mektuplarm bir ço 

Trabzonumuzun gog-silnü gere 
gerc iftihar e :fec ~g-i gençlerinden 
olup eski Halkah Ziraat mekte· 
binden mczun olduktan sonra ilk 
memuriyetini Trabzon merkez zi. 
raat memurlutunda muvaffakiyctle 
vermi4 olan ve Trabzonda kald1g-1 
birkaç ytl içinde gençlik muhitin· 
de ve memlekct muhaf1linde ken· 
dini yükaek aeciye vc bilgi v• 
bilhassa sempatisi ile tan1tm1J ve 
1evdirmi1 bulunan ve Trabzon 
gcnçlig-i küllürilne ç1kard1t1 
( A K 1 N ) mccmuasile büyük. hiz
met etmit ve lnlulâp a11s1na bü
yük bir cesareUe Trabzon muhi· 
tindc tatbike muvaffak olmlf1 bu· 
luoan Gireson vilâyetinin roster
di~i lüzum vc Zirut Vekâletinin 
intihap ve tensibi üz.erine Gire•on 
vilâyeti namina üç y1ld1r Avru•. 
pada ve bilhassa ltalyada z.iraat 
doktora11m vermis, hnd1kç1hk üzc
rine ihtiaas elde etmek içia tetki
kat ve tetebbual yapm1f ve en~te
si fmd1k mütchasaunm1z Bay Kâ
z1m Bulutay gibi bir fmd1k müte
hass1s1 olarak Gire5ona gclmif, 
vazifcsine ba~lam1§ olan Bay Sü· 
leyman Mahirin kûçük karde~i gunu maalese/ olcuyamadrm. 
Bay Hakk1 Mahir sala yapmak Ü· Karadeniz ktgz $thir ve ka
r.~re. izinli olarak ~e'trimizc gel· sabalarma dair yazdtgt ga-
mi~br. . 

Yeniyol - Bu deR-erH genc~-

1 
zrlart drkkatle okuâum. Bu 

~i~e ho~geldin demeg-i bir vazife güksek edibin Trabzona ge
bilar. lip gelmedigini bilmiyorum. 
yor, kaç1yo". Vngonlar1m1z da on- f Çünkü gelmi~ olsalard1 
larm ark.1mndan nefcslerinin yet- tl ka go'"rm - J mu a U§ 'Vega auy· 
tig-i kadar lco§uyor. 

D 1 - 1 b'ld' . k d mu~ olacalctim. Belki gizli 
a~ ar. go2 a 3 1 •k• ·a ar • _ • . 

karh Ak~m bu bey zl1b1 dalm btr h•ivzgetle gelup geçm1$-
koyulll§brd1; biraz soma mavile~- tir. Bence l:u zat Trabzona 
tirdi. Uzaklardaki tdgraf direklcri ujramamr#ir.llk yazzsmdan 
kara, elle saplanm1~ birer detnek bu kanaat1 edindim. Her-
gibi duruyor. Beyu:lar dumanlan
d1; etraf bir denize bcnziyor. Ay, 

ir.ce bir portakal gibi koyu mavi 
bir ôrlû üzerindc bize bak1yor. 
Kar41smda bir de y1ld1z tcbcs
sümler saçayor. 

Trenin lambalan yandt. Hafta. 
nm yorgunlu~unu unuttulc. 

Kayseriden otede kar daha 
çolc. Oüzlüklcr kar denizi, tepeler 
ltar dai•· K1~in zalim elile 11oyul
mllf a~açlarm dallar1 bir bahar 
manzaras1n1 and1rm1yor 1 benibeyu 
olmuflar. T clîraf · telleri beyaz bir 
kablo içine girtHitlcr, 

Çok sevdiglmlz ANKARA YA 
kavu~uyoruz. 

16-1-937 
Ankara yolunda 

Hayrettin Ziya Toluy 

ne kadar : " Trabzon go 

ründü. Trabzon gô'ründü. .. 
.. Hepimiz küpe#enin sagma 

geçtik. Ônce dürbinle, va
pur gakla1t1lcca dürbinsiz 
bak1yoruz. Tatli megilli bir 
.saha üstünde bütün enda
mmi go.steTeTelc 1erilen 1e
hirin So;ulcsu 11rtlaTtna 
do;ru 1erpili1inde Samsunu 
andiran blr ttla var. ,. Ta
ri/i hir resimden, bir dinle · 
meden fJtgahut çolc eJlciden 
ugranilm11 bir intibad,m 'lie 
ya hir ha1lca.suun tari/in 
den de bu tasvir ve tarif 
gaptlabilir, 

• Arka1t1 2 de • 

Amerikada 
Nehirlerin ta~mas1 yü
zünden 700,000 ki§i 

aç1kta kald1 
Nevyork 27 ( A .A } -

Nehirlerin tasmast yüzünden 
#mdi,qe kadar 97 ki~i ol
mr;s ve yedi yüzbin ki# 
yrudsuz ka/mis zarar dokuz 
yiiz milgon dolan bu/mus 
fur. 

Üçüncü Müf etti~lik 
Mü~avirleri 

Ankarada bulunan Üçün 

cii Umumî M1ïfelti~lik ba~ 

mtÏ~avtrt bay Nizamettin 
ile müsavirltr bu günlerdt 
sehrimize gelecegl ve Saym 
M if etti#mizin geli1inin da
ha bir buçuk ay kadar te
hir edecegi haber almm11t1T. 

Miif tltislik baymdtrldc me
murlanndan boy Osman 
evvelki tiin Anlcaradan $th 
rimize ttdmi1tir. 

Bay Tayyar 

Erzurum tütün inhisarla

rz bai direktorü bag Tayyar 
~ehrimize gelmi1tir. 

Konferanslar 
H"llcevinde lcon/eranslar 

serisine galcmda ba1lana
calcttr. 

Bir c1rp1da 

Düzen nerde) se 
Dirlik ordad1r 

Arzuhnlmmu ynm · bit~rnrlit 
demircl biri dtl~nunp yaz1c1 
diiterl vurncu ve gO: Ollür.n •• 

SuradJ z.irir bir mai 1 i lpe'.
satar, Y" nu da hir d lkkAu ki 
pamuk atar .. 

Hastastruz D >kt 'lrumuz mut
htk bir sOkOn ve uyku t 1vsiye 
eder m;,mnfi l , llrahati•1lid-, 
hayatamz. l'l 1 d inlZl l "lt1 id ,Id 
marang01.lln i•1 ·a' \'C in 1~11·1 n 
vabe ·te. 

Yollar s 1n g:l lerin kar "' 

dU~en hntlinden \' 11' .. hu kar 
ve buz t11b11lrn•1n10 yok nlm11s1 
yalmz gUn.e in hinunct1ne kal
d1y a ki \'11ziyet hu tu... gllnler 

haftalarca knl ... c..1"1 yok. 

Evet d )~Tu amma hnton bn"· 

limn topu11u bel ·cf iycrten bek
lemek yerind~ olma a gPrek.Bir

azd l herke~i 1 ko• dia l ·n lllZl'll, 

Bakahm yan 1a ne d \~U b~1gno 

hu kadu ôltii .. a71 1. 

BE~ 

F1rmc1lann ~ikâyeti 
Firrncilar beledigenin kog 

du;u narha ra%1 olmadtlc
larmdan lcaç gündtir ilc;nci 
elcmeji pi~irmemeldedi ·Ier. 
Belediye ile olan ihtilâfla· 
rtn halli için saym fJa!imi· 
ze ha1 vurmu$lard1T. 

Ziraat V ckili mühim bir beyanatta bulundu 

6000 kombinahk bir progrom 
haz1rlan1yor 

Hükûmet çiftçilerin en mükemmel âletlerle 
bir arada çah~malar1na yard1m edecek 

Zlraat veklllmlz B. Muhlis 
Erkmt:n, te~kili dasonnlen zi· 
rai komblnalar hakkrnda ~u be
yanatta bulunmustur: 

''Ba~bakammmn Parti guru
punda i~aret buyurduklari gibi 
bugnnkU dUzf>nle ziraî lstlh!lali
miztn artrnastna imkAn yoktur. 
Koyll\ bugilnkü vas1tnlarile yal
mz kendini - o dr.t dar blr çer
çeve içinrle - ya~tablle.cek bir 
gelir elde etmektedir. 

Bllhnssa Ortn \'e ~arkî .\na
dolucla bu vaiiyet daha a~iknr
d1r. KOylUnUn iptid 11 aletlerile 
topra~t lyi sürme lne. vaktinde 
mahsul almas101, hattA blrçok 
yerlerde mah!lulQnQ zamanmda 
kald1rmastna imkQn yoktur. ~u 
halde onun gerek kuvvetinden 
ve gerekse zamaomdan azaml 
isttrade temla edel>llmesl ve 
topragmdan iyl verim alabilme
si lçin en iyi ve yeoi aletlerle 
techlz edllmesl H\zlmd1r. 

kQmetin çok himayekAr ~lllt: 

ve yard1m1 ile yapmak karar ID· 

day1z. Bu mak.,atla vOcut bula
cak Olan zirai cUzUtsrnlar blrer 
kombinad1r. Knmhina deyince 
bir l\let mecm uas1 la 1vvur e
dll mP.ktecii r. 

M(:'mlekAtiruir.de l\ç nevi kom
hinn kurulncak:1 · 

Birinci..;i b ~ . , innc'u·. 
Harman ma~in° ... i, tr 1 • .ürO, ve 
pullu~u. k'l1 'v t"r, Y\'Rn lçb1 
pulluk. hrnn'·, o. t makioesi, 
harman makinPsi parçalanndau 
te1·ekkllp edrcPktir. 

lkloclsi. yal01z harman ma
kinesl, traktür ve pulluRund11n 
t~ekktll ed~ek olan koçnk 
komblnad1r. 

ÜçUncn korobina bunlar ara
smda mutavas 1t olnr11k vncut 
bulacakt1r. Bu orta komblnada 
barman makloesl rerlne hoaz 
maklnesi kullamlacakhr. 

Her bir kombina blrcuzutam 
Bu alellerl kôyln kcodi ala· halinde çall~ca~ ve yerler~, 

maz. Alabilmi-:- olsa da yaln1z m1ot11kalar10 zf rai i:arllaraaa go· 
ve ba,h ba$tna kullanabilmest re tP.sblt edllec;•kllr. 
menfaatll olm1tz. Me elA anoak 1 Program1m1z 6 bln komblna 
100 dônilmll\k blr toprak oz~· 

1 
OzerlnPdlr, takat llk senelerde 

rlnde çall~abllecek hlr adarr11 azd11n bs~lao1lacak Ve seneden 
ellne b~ yoz dOuUmde kulla- l 1eoeye mlktarlar1 arttmlacakhr. 
mlabiiecek blr Alet geçse. bu Bu komblaalar llk zamanlar
alêti kullanmas1 hlç de lktisadi da r.iraat Vekaletl elile \'e mO· 
d,glldlr. O balde bunlarrn ken- j ralabesl altrnda i$lelllt'cek, bi· 
dl aralannda el ve i~ blrlltl I léhare koyltrde te~kll eclllecek 
yapmalar1 Udlia eder. Db bu lsllhsal koo~ratitlerlne devro· 
el ve l~ blrtltlal dtvlelln, hU- 1 lunacak(lr. 



SarJ/a 2 {YENIYOL} 

Sa9hk Gërüsler , Soya 
Fasulyas1 

Hers~yden '\ i Dün_qada 

BiR PARÇA ! Neler oluyor _____________ -..:::------ -------------
Uykusuzluk ve 

buna kar~1 çareler 
2 

Duyu~lar 
Bay Îsmail Habibin 
T rab2ona girerken 

-3-
Bundan ba~kn soya fasulya

srnm eksiksiz bir gtda oldu{tunn 
en hirinci delil Çin ve Manc;id-

Ondan sonra uykunun de- yaz1s1na · · · doki aynz insanlarm binlerce 
rinligi tedricen azalir ve en - Ba~h1rnf1 1 de - ::;ene g!lçlU \'e kuvvetli olarak 
ha/if ugku uyuduktan itiba Bay Îsmail 1-/ahib üç diirt yulu1z bu madde ile beslenme-
ren 4-5 inci saatler arasm- yd once bay Hakkr Mahirin leri ve en iplidaî hayat $artlan 
dadzr. ç1kard1g1 akm mecmuasrna içinrle ha::;tallksiz ve bol nesil 

yeli~tirme kabiliyetidir. 
Ugkuyu bozan sebepler, bir mektup yazarak " Aria- Zuman11nmn g-eçirmekte ol-

/ unun ga müddetine veya dulu ~ehirleri hakkmda bir cl11~u buhran her memlekettekl 
derinligine dokunur; bazr eser vücuda getirecegim. t kir halk klltlelerinin i$siz kal-
asabi kilmelerde uyku pek Trabzonun tarihinden, man mas m, ve pal'8.1zhk yUzUndea 
lzafiftir,· bunlar en ufak bir zarasmdan $Usundan. bu be leiunemelerini mucip olmak

turhr. Hunu nazar1 itibara alan 
sebeple uyamrlar. sundan. bilgi veren bir etüt bir çok hükOmetler soyan10 

Miiddete tesir eden ·uyku- gonderilmesini 1 iakkt Ma- hem ucuz ve hem de az zah
su:lukla daha çok gorülür, hirden rica etmi$li. Hakkz ru lie kolay yeti~mesini gOr
bu guru '>a dalzil olanlar ya llf ahir d~ re-;imlerile. malû rnC1-;;ler ve bu t1rllnU kenc1i 01. 

t nca biruz. uyur, az :zaman I mati'e .. m ike1~m_el bir mek- kelerindc de yeti~tirilmesioi te-
sonra ugarur 7.le bir daha 1 tup gondermz~lz. mine ba,lnrm~lard1r. 
u 111.r;amazlar. /$fe /smail Habibin Ana- Fiziyolojirle hir in an günll1k 

i;;lerinde ve hnyat m kinesinin 
Uy/.m boz'ln sebeplerin ha dolu $ehirlerine dair yazJ1- ku ursuz i!;llemesinde n1uil oJa~ 

$znda, ruhî ve bedenî yor- gr ve Cumhuriget gazete etik kuvvetl yedi~i g1dalnrla vil
gu11luklar gelir. sinde hepimizin zevk ve a- cuda ettrnl etmektedir. l lalbuki 

Fikren çok yorulanlarda. lâka ile okudugu " yurddon asr1mizda ya~1yan iusnolann 

f!eCPnin stïkû.nunda çalr~ma yaztlar .. z boyle ismarlama yUzùe O uinin vücullart Jt;in 
lûw:n olan kaloriyi yaratacak 

.'/l tercih edenlerde bülün yazilard1r. Trabzonun Jet gid l}'I tednrik etmesi maddeten 
dimag ve àsap /aaliyet ve hinden evuelki de11rine ait imk1nsiz bir ~ekle gfrmi:;11ir. 
le ,ebbüh halindedir. Bu de muhtelif ecnebi m•ïverr;hle l'.unnn i~·indirki i~ci ve çifci SI· 

rece yorgunluk ha/inde hu- rinin eserlerinden 1z i/âc;a e nif1 Ml bol ekmek vc 11atetes 
lunan dimag. hemen sükûn dnek verdigi malû?iat, bi gloi ucuz ve kuvvol iz ruadde-
ve uykuga dahil olamaz. zim Trabzon tarilzi hakkm- leri ;emekte1irler. l3u surette , 

R l k 
de ycmek ylyerek g1da almak 

u itibar a o imseler yd da oldukça geni-: b igisi o v mefhumunu hO .. ruideyi doldu· 
hiç uyuyamazlar veya riïya !an bay Baki'ye gore tamn rar k açhk hissini tatmin et-
ve heqccanla dolu kzsa bir mile hakikata uygurr degil mek ihtiyac1 has1l olrnu~tur. Bit 
ugkudan sonra. ba~ sersem mi~ .. ilk omek olarak Trab tabi bu yolda heslenen L>ir vll-
/i ~i ve k1rzklrkla kalkarlar. zon tarihini gazan 'lie ken cutta enerji zny1fJamaktn, ç~1h~-

R '~ h l J mak his ·i ônmekte ve her tnr-
um eyecan ar ua esasi dine gore ~oyle büqle nis 

k l b l 
lU hastalt~l mllsail bir vaziyt:te 

uy usuz ugzz n se ep erinden beten bilgi veren C'akir <-"et1-Y Y dO;nnektedir. 
biridir. ketin de ulemadan degil, ke tn~1111iyet i~~in · bek ac1 ulao 

Mektep yorgunlugu, se/a- tebeden oldugunu b.1g Baki bu hale ( Çinlilerln pek hakll 
hot, cinsiget hayatmda uy si'iyligor. Sonra bag ismail Olllrak mukadde:s tamd1klan) 
[. unsuzlukl11r. jllZla miktar Habibin Trabzon un iariiân- :soya fasulya~n eu keslinue bir 
da kahve ve çay içilmesi den i~e giri$ine giire Trab çare ve fakir balk kllllelerine 

"'e bilhassa en mühim ola zon hakkinda etraflrca qa 
en ucuz blr g1da olubilecektk 

A~ag1daki tnbloda ve Avrupu 
,,,k tütünün thfiva ettigi zz yazacagt anla~zlzyor. Bü- fiyntlnrrnn gôre bir in nom gün
zelzirin tesiri, uykugu se/be tün yazzlarznz okumadan lük g1dasrn1 temio etligi ruuh

den en müh:m sebPpleri te~· $imdiden bir fikir yürütmek telif muddelerin ·nyutlan muka· 
kil eder. dogru olmayacagl ve ancak yesèli olarak .:ostedlmi~tir. 

Ïhilyarlarm gençlere nis- ilk yazrszndaki misallar ve Madde kuru~ 
belen az ugkuya ihligaçlarr h Id b l l soya unu ile 10 tari ten a igz i gi ere Yumurta ile 74 
'lJardir. Bunlardan uykusuz- " z · "h · · t d J armre1 1ss1ya rn an ., ua ::;1g1r eti ile J.~ 

lukfa snyd1gzmzz sebepler- katarak anlatmak istedigi sut ile 35 

den ba~ka, ga$a ait tesirler Trabzon halkznr- tari/de çok t · Yukanda da güsteiildi~i veç
de vardLT. i h t i g a r l or hataya dü$mekte olacagz ;ç;n hile soya uouuun ucuzluguuu 

daki uyku bozuklugunda. i•e Trabzonu ve Trabzonlu- iz!lha hacet yoktur. 
kan damarlarmm serie$mesi larz lam manasile tebaruz A vrupada soyiî unu iitibsali 
'l1e bobrek vazi~esinin bozul- k k 1 k l için yap1hm ilk tecrübeler-

1' ettirece a1 a ve a ëmin 
masz gibi sebepler diï-:u-nmeli" de gerek taoesinin ve gerekse 

r çok bitaraf 'lie ganÎ$ gür- · l tt tt o o 
ve hekime müracaat etmeli ununun ezze o~ g r lmemi~-

gülü. samimi duggulu olma- se de bilàhara wuhtehf madde-
dir. si lâuzmdtr. Bundan gayrzsz lerle kan~tmlarak çe~nisi de-

Bo~and1ktan 38 y1l 
Sonra tekrar sevi~en 
Kan koca 

.Amenkar.111 kilçllk bir kasa 
bas1 olan Dnve hurg''i:t 38 sene 
evvel birL>irlPrlle gevinemive
rek ayrllmJ 1 < 1!1111 hir kar1 koca 
blrbirlerini11 hnsretine. dayana
m1yarak tekra1· evleunfr;llerdir . 

DavPsburg kUçClk bir kasa
had1r. Eski b:un !wca ber gnn 
birbirJerile sok.akta raslgeliyor, 
fakat selârnla~m1yorlard1. arada 
her ikisi de evlenmi~ler, fakat 
gene dul kalm1~lard1. Kadm bu 
arallk prote:->taohktan ç1km1~ ve 
Katolik olmu~. 

Nihuyet :38 y1l s0nra koca 
srna g'"'ne bir gl1n tesudüf ettigi 
zaman rucz.h.ebini degi$tirdi~ini 
blnaunuleyh eski yeruinia artik 
hUkmU kalmnd1~101 süylemi~ ve 
tekrar evlenme leklifinde bu· 
lumnu~. Kllc1s1 da dayaaama
llll~: " ladi evlenelim., de'Jli~ ve 
boylece hay. llanat 38 yllhk 
hir fa~ 1ladan . onra lekrar bir· 
le~tirilmi~lerdir. 

Havac1hkta pek mühim 
bir icat 

logiliz gazetelerinin Jupon 
gazeleleriuden naklen yapt1k
lan ne;;riyata inanmak lâzirnge
lirse, tayyarclerin olduklan 
yerde:l amuden havalimmalari 
mesele~i halledilrui~tir. 

Hriga Nich isminde bir .Japon 
mtihendisi alti senelik mts111-
dcn sonra bôyle bir tayyare 
ic11dina muvarfak olmu9tur. Ale 
linin ismini ".Jettoplan• koymu~ 
tur. 

Hiriza'ya nnzaran bu saycde 
bir çok kazalarrn onu almacak 
ve tayyareler ber yerde i:slimal 
edilehilecekleri için çok daba 
fuydah ve barpte de o nisbetle 
zararll olacaklard1r. Hiriza inti· 
rarn1 on dokuz millete hirden 
satm1~ ve bu yUzden bUyUk bir 
servet temin etmi~tir. 

içki içiniz diye bag1ran 
doktorlar 

l• ran~ada ~aratn ve içkiyi se
veu dokturlur, içkinln muzlr ol
mad1~m1 peropaganda etmek 
için b1r k.ongrn toplam1~lar ve 
bu kougrede reis: -- Arkada~lar demi~. içkiyi 
bilhas::;a men::mp oldu~ullluz 

llp iilomi ruenellnèktedir. Uüyle 
keyfi ve cahil tue bir memnu. 
uiyete kulak. asmak sitf1etinde 
buluo.rn iasanh1ra ~unu bUtlin 
kuvvedl!'le huykmyurum: 

- lvi11il ... ivKh1in zarar1 yok 
tur. • 

Tabiî uyku kaç saat sür- ..,.. b l Id' - · "b · ni~tirHllli~ ve soya unundan ya-
/ d 

'1 1 ra zonu evve ge 1g1 gz z b Bu kougre nzerine beynel-
me i ir r p11an salça, Japonyada yeoi ya-ne anlamt$lar ve ne de an rnilel t1h c~miyell, bu doktor· 

35 ya$ma kadar olan in- p1lmaiîa ba~lanan taze soya sü-
latabilmi$lerdir. larin hcµsioi l>llhas:.a rei:si pro 

tc:sto ctmi~ler, ve icray1 san'at
ten meuedilrnelel'i hakkmda 

sanl&Jr için 8 saat uyku lâ Hi k.oo::;ervns1, soya peyniri, pas-
zîmdtr, Daha ga$ldari 6-7 Yalmz evliga çelebinin tus11 çüreai ve taneleriud1:m ya-

saat ki/ayet eder. Bermutat Trabzon için : " Hakkaki p1lan ezlllesi ( p!lresi) en mak-
tam Î$ ve i~rel geridrr / ., hul yiyecekler aras10a glrmi~tir. F1·ansiz hükûrnctine mUracaat 

gece yarzsmda evvelki uy- demesinde isabet vard1r. Fa Esa:=en iosan yiyecegi g1àada etrni~lenfü. 
kularm dah.a çok kzymeti E'f <;e:;;niden ziyade vùcudu k1n la- ----------

d 
tihin: " Tarap - zun ,, ta- v kolayca h zmol b k 

7iar "· zun olan kuvvet ve kaloriye e-
8 unur ve er e-

Ui,Jmsuzluktan sakznmak rifi de isabetlidir. Trabzon hemllliyet vermesi lâz1m gellti- ~eye elveri~li ye~ane bir g1da 

için. muntazam bir lwl/al 
ga~ama/1, yemeklerin saati 
ni düzeltmeli, ugku zamllnr 
tayin elmeli ve bu' laatz ge 
~irmemeli, ak$am yemekle
rini muledil .t/emeli, mideyi 
lüzumundan f azla doldura
cak $eylerden sakmmalz. 

·oyle bir yer ve Trabzonlu gini izatiu hacet yuktur. Mut- maddesidir. 
far og/e insan/ordtrki bu i/c.i bah lekuikiade bazil'lanan bir 4 - IJayVRDl&ra yem: 
varltgt anlamak ve anlata- yemegin bet1leyici 01mas1 ve Memleketimizdo yeti~tirilen 
bilmek için bcïtün benligi, ilk evvel bu husu:siyet1 dll~U- yonca gil>i Amerikada da hay

unlmesi, sunru da leizeti nazau van yewi olarak 1sHlb edilmi~ 
bütün hüviyeli, bütün ozü itil>ara almmasi ~nrttir. taze suyu yeri:;itirilip bayvanla· 
ile tam kültürlü bir Trab- ::>o~amu diger l..iir gususiyeli ra verilmeitledir. 
zonlu olmak gerektir. d~ vUcudun muhta~· uidugu .} u- ~!amulb Yellovv, Vilson so-

Cevdet Alap murta akuu <1u~ruc1an oogruya ya isimlerindekl bol ve çabuk 
ve naturel bir surette l>ize ver- yeti;;en bu soya crnsleri Ameri

Büyük ~ehirler 
Bu gün dünyanzn en bü 

yük §ehiri londradir. Nü
f usu 8,j00,000 ki{>idir. Bu 
nüf us Nevyorktan iki buçuk 
milyon f azladtr. Ancak Nev
yorkta niifus kesa/eti /az
ladzr. kilometre ba$zna /az
la insan dü§ügor. londra
nm mesahi sathiyesi 693 
mil murabbai. Nevyorkun 
ise 299 mil murabba1d1r. 

Londrada 2.154 doktor 
'lJUTdrr. 1.774 000 ki$i sigor 
talrd1r. Bir ser,ede Nevyork
tu 56 853 dogum kaydedil
m1$fir. 

Tarihten bir yaprak 
7867 Paris sergi.'ïindP Ki

el limanmda duran 15 fon
lrik bir topun yanmda, K
rupp / abrzkalarinin gaptzgz 
50 tonluk hir de çelik kül
ç0 leshir t-dilillordrz. 

3 tincii Nù.polyor1 serghi 
gezdi, Kwppun topunu gor
dü. hayran oldu, Kruppa 
ni$an verdi. ve bandan boy 
le srrf Fransa için çal1~ 
masrnl tek/if etli. 

Müzakere b11$ladi. Anla$
ma imza edilecegi szrada 
Bismark pazarligz haber al 
dt 'lie diplomasi go/ile bu 
i$i onledi. Kruppla Fransa
nm anla~masi suya dû.#ü. 

Serçe durmuyor 
Almanya Harz vilâye 

tinde havasile me§hur bir 
kô'y vardir : Alleno kogü. 
Bu kiig 455 metre yiiksek
liktedir. 

Bu koyde her $ey var, 
yalntz serçe ku$U yok. Bir 
kaç kere serçe yeti~lirmek 
Îftediler, muva/fak olama
drlar. Serçeler o kogde 
durmuyorlar. kaç1p gidi
yorlar. 

Sebebi? 
Sebebini anlamaga gelen 

birkaç bilgin 1$ln içinden 
ç1kamadzlar •. Bu muamma 
çoziilmedi. 

El mas 
An verste bir elmas sergi· 

si açtld1. Bu sergide 500 
milgon liralrk mücevher 
te~hir ediliyor. 

Ama biliyorsunuz ki bu 
para. gani 500 milyon 
f rank, bir sene zar/znda 
elmas Ï§çilerine ücret ola
rak 'Derilmi~tir ... 

Elmasçzlik samldigz ka
dar kârli bir i~ degil, 

Negse, Ï$in dikkate deger 
tara/i patron/aria amele 
arasmdaki kar$zlzkli emni
yettir. Gerek borsada, ge
rek atol9elerde, elmaslar 
elden ele dola$ir ve kagboL 
maz. Zabita sergiye giren
leri tasarru/ eder, /akat 
sergideki ameleler her tür · 
lü kontroldan âzadëdir. 

sarince hir odada galmalr; •---------------
soguk bangolarla vücudu. l 

llle~1d1r. HalCJuki et ve yumurlu kada bayvanlarm en birlnci g1- 1------------
/; J kl , Y anmn harbi inanm1z, ey 
zuraretin aegi# igine ali~ ~ ferah Ieraq uykusunda uyuyan, 

t1rmal1dzr. f h f l ern erah yiyip içip , yattp 
Ugkusuzluga kar~1 çare- 1 kalkan Trabzonlu 1 lnanm1z ki 

Ier nelerdir? Bu çarelerin 
ba~znda evt1elâ tegaddi tar
zz gelir: ak$amlarz hazzm 
kolay ve sulu ~egler tercih 
etmeli. gemek ü~tüne "çalr-~ 
mamalidu. 

• Arkasi var .-

yarmm harbi ne ycrde, ne de 
nizde, nncak ve ancak havada 
otacakttr. Tayyarcyc veriniz 
ve verirken cmin olunuz ki 
verilen paralar hnyab01ZJ ve 
vntnrumz1 lcurtaracakbr. 

gibi llladaeltmle k1 a:wtu, hay- da maodesi arut.rna girmi~lir. 
vun otu ~ iyt:n.~k temlll "tmek.te Huodau ba._ka simayide yagi a
ve vlicud~ncta lellleSsüi ettirdlk- }lnarak geri kalan küspelerde 1 
ten t>Onru eli ve yulllurta!iile b11yvanlar.a en kuvvetll bir g1da 
bize verlllektecJir. Bu ~ekil hem I olmakta ve her hayvan bu klls· 
uzun ve dolambaçh oldug-u l,t.ibi beyi severek i~tiha ile yemek
aym zamanda da a~ol ottan bay- t Leùir. 
vana ve bayvandun iusaoa ge· A.,11tt1dakl tabloda g1da ve fi• 
çerken yUzde 70 uil:;betiude e- yal bttlômmdau muhtelif hayvan 
nerjisini koybetmektedir. yemleri mukaycseli olarak gôe

Hülusa soyti fa ulyas1 ve ma. terllml9tir. 

1 
muUtt1 en ucuz, çok kuvveU1 1 • 1r1'at1 vu • 

Bugece 
Nobetçi Eczane 

$1FA 
Eczanesidir. 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
olu~un bir izah1 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanm Ankara 
Elçiligi sab1k. müste~ar 
Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 122 ] 

Hizmet etmek nzre yarahl
m1~ Olan G'llem, yaradadma ce 
likten bir boyunduruk takm1~. 

kendine ~ekil vermi~ Olan iasa 
m ayagrnm altrna nlarak ezmi~ 
tir. 

Du~uda ise, kurucu bUyUk 
neslin say1s1 hennz mabduddur 
bunun içln, maklna, gemi ùaha 
az1ya alrna1msllr. Xatürle olan 
bUyuk mucadelesinde, daba in
saaa yard1m ctmekte1 bt'teket 
vc refah getirmekte ve onua 
emrinden dl$8fl ç1kmamaktad1r. 
Do~uda, in<;an, daha makinaya 
hllki'll bulwrniaktadir. Yeni ve 
kUdl'Plli EtlJttn OUÜnde, dogu. 
daki i ·s 111, • •lt<jkan va deg-erli 
bir ki.Jlesitii ununde daha yirmi 
otuz sene unue durdugu gibi 
durrnakt:id1r. Alet ile ruhu ara
smda dah11 hiç bir irtitfat yok
tur ki, nizaw yahut nizamsizhk 
duy~ulari ile duygulansm. 

~u var k.i, makiualur, bal1da 
uldugu gibi doguda da çogala
cakt1r. Makio1101u çUnkU getir
digi ~ervet ve bereket Çf'g11l
dLkça çogalma!:l; onun yap1i:.rnda 
yatau bir kanuniyettir. 

Ve d0~udaki insan için1 $lm
di eu bUyCtk ve en traj1k dava, 
makioamn mutlaka gel e ce k 
cüo hilcurnuna kar~1 lllUkave
met edip edewiyecegi ve ken
diade yatan insaollg1 n.;.akinada 
yatan insanhks1zh~a üstUn klllp 
k1lam1yaca~1d1r. 

Do~udaki milletler, makina
nm devce verimleri gibi garb 
dOnya~10da yaphg1 tabripah da 
btliyorlar. EodUi:;tri sahalari ce. 
hennemlerini, na sil kanserlI 
yuvalar gibi sosyal ve ekono
mik gOvdeleri yiyip kemirdlk
lerini biliyorh1r. Sousuz servet 
y1ganlarimn ardmdan nasll son
suz kefalet ufuklamnn aç1ld1-
g1m biliyorlar. .Milletlerl ketldi 
içlerinden parçahyan s101f kav 
galanm ve milletleri pazarlar 
etrafrnda biribirine parç.alatan 
harblara ve krizlere s!lrUkliyen 
ve mllyonlarca insamo cam ile 
binlerce medeniyet degerinln 
ortarlao kalkrnai:.wa malolarak 
garb dünyas1m lnr y11ug10yerl-
ne çevlren kazanç ve rekabet 
yan$lari01 biliyorlar. 

Dogudaki milleller, maklna
mn kurkunç kudrelial, :;;ilphe 
yok. ki, biliyorlar. Yalmz, anla
m11k lstedikleri ~ey, garbtakl 
milletlerin de bnnu bilip b1lme 
dikleridir. Çfmk.!l garbla, mese
lu tllfek gibi nilluyet L>ir insa· 
um bir d1geri tarafwdau üldU-
rlllmesine ve neticede aa1r ceza 
larla cezaland1C1lmas1aa yol aça 
bilecek. olan bir nesneye malik. 
olmak için deyletiu mUsaadesl
nl almuga lUZUlll varchr da, ~e-
h irlel'i, lllellllekelled ve k1tala. 
n b1ribirîne parçalatmak islida
d1nda olan makinaya sahib ol 
mi.k babsiude, her iosan kendi 
keyfiue birak1lm1~tlr. 

Halbuki, ~1·k1l mi1leller ma
kina ile beraber makiuamn bu 
belah tarafim asJa almak niye 
th1de de~ildider. 9a1'kl1 miHel· 
ler w11kinumu ne 1'.adar OldU
rOcU lJir kudr~te mtui1' olduQu 
nu bHd1l.ueri ic,:iodir ki, bu kud 
l't~tiu uym1z bir tek ki~i turafla 
dau <11s1vün altma a1mabilece
g1ue trnllldtder. tsu bir tek kl~i 
ou àe.1as1uua da: JJevtet'Lir. 

~urta devlet, makina'y1 ken. 
di t1iimeti alt.ma almakrad1r. 

lJevlet ondtrn, re.kabet ve 
kazanç de~il, ihtiyaca cevab 
vermesini istemektedJ.r. Bu Oyle 
bir barraj du vandir ki, c,:ogalan 
maklnalar b u n u n Uzerindeu 
a~amaz. 

- Arkasl var • 
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Ziraat -
Afkm ve Afkmlama 

Az yerden çok mahsul elde etmek 
-15-

mek âdetidir. Her dô
nüme sonbaharda (300) 
kilo ve da ha f azla sôn
memi~ kit eç veriyorlar. 
Hattâ sônmü§ kireç te 
kullanmaktad1rlar : Ki-
reci tarJada y1g1nlar 
halinde b1rak1yorlar, ü-

Zeytun yagi ç1kanl
d1ktan sonra zeytunun 
kalan posalan da iyi 
bir gübreclir. Sarap ve
ya raka yap1ld1ktan 
sonra kalan Qzflm ve 
elma posalan ve cibre
leri de iyi gübrelerden 
sayilir. Bunlar dogru
dan dokruya gübre 0 _ zerini toprakla ôrtüyor-
larak tarlaya veritebil1r- lar. Bir kaç giln sonra 

llâ n 
Aç1k arhrrua ile l ~n i: 'rtl k 
ayrl lll<:Jllrulun n du u 

Yemen'c'ler mcvkï. Dûlc n 
• rsastmn nis1l hbs_ 1 laµunun 3 J 
e!}rievv 1 ve 0 numarasmda lr:n. 

y1tli. ar§in : 24 

• 1 

Yem'!n·c er. 

ia.o;ttr olunau a{J\ n t 

Dükk:.n arsa min a.:r..1:-

100 li·a. Ka tvc:h ne ve KI ma~a
:z:anm tamamma 2du0 h <1. 

Artirmanm ) ap1Jncng1) er 'Un s: al: 

d d h · · · b ni bu y1n-1nlan toprak üze-se e a a 1yis1 u an 5 1- l~bu gayrl mrnkulnn varlnnm 1 

komposto içine katarak rine dag1bp belle top- 2s.1. 93; tarlhlnden ltlbaren 93 ') - ri 1 
no ile 1rabzon krn dalre lude herkesin 

vermektir. Orman ton. raga gômüyorlar. Yeni gorcbU1ueQ 1ç1n a\lktir. HAnda )uih 

Trabzon icra duiresi ô niode 

27-2-937 cumartesi günü Saat onda 

r olanlardan fazla malurual almak lsU 
raklan ihmal edilecek dikmelerde kireci çu- yenler lçbu vartnameye \'~ 935 - ubl 

k kl domya numaraai lie mt:murt)t:Umiui §ey degildir. Kesilen kurdan ÇI an topra a mu1&caut tltmelldJr . 

hayvanlann kanJan en kanctJnyorlar. 2" Artmnaya l~tlrak !tin yukarida 
~ yaz1h kiymeUn ) Dzde ï,5 n1sùetlnde 

lllQk 1 mib d. o·· d ü b" l ~y &k\'.fltil \'t:)ll millt blr baukamn emme 6 ... re Ir. unya ay Z Jner- lcminatuu1kbnzutu\dled1leckur1~4 
Ehya ta~1 deniJen 1 1 .1 1 3- tpotek i;ah11i1 a1ucak111ar1a d14e1· 

Ce, ffiJ• YOD 8fCa, ffiJ yar• alû.kndar!an~ Ve lrHf11k baklu aahip· 

§ey de -makbuldur 0 da larca insan V ard1r Bu l leriniu gayn meukul Qzerlnde ki 
t k b b k • 1 haklarin1n ve hu&utdyle faiz ve mas
Opra için ir q a insanJann hiçbiri birbi- rata dalr Olan lddlalar1n1 i11bu illln 

baktmdan ok fayclah larlhl11den ltlbarts11 ~O gUo lçlnde 
ç fine benzemez 4te toir evraJU mQalJeidJerlle birllkte W ntU· 

bir nesnedir ihmaJe gel- Id d L !:! •• • H" riyelimlze Wldlrm lerl laip e er • 
' ra ar 8 uoy edar. IÇ Akai haJde haklari tapu dc1ll ile 

Dlez. Kireç kullanmak- b• t k d L! 111tbil olmadtk~a 1111h1 l>edelinin pa)-
lr opra yarun 8JU lqnwu11da.o bariç ka!Jrlar. 

ta faydaJidar. 8aZJ top- bah eOÏD topramn b J •- Gllaterilen günde artmnaya loti
r Id k. f ç 5• a en rak edtsnler arlm11a vartnameailll oku 
a anm1z 1reççe a- zemez. TemamiJe bir muo ve 1azuan1u m•lumata aima, ,e 

kirdir. Ha1buki her top- . . . bun1an kabu1 etmlf ad ve mbar 
. b1rin1n ayn1 oldugunu ohuturlar. 

rakta az ÇOk k1reç bu- 5- Tayin edl leu %limanda gayri 

l ah..J_ B l sand1;e..1n1z topraklar as- mcnku1 nç deta butin1d1ktun •onra unm wr. u mese e- 6 

ye kôylümQzQn ehem- bnda biribirinden çok 
miyet vermesi lâzim- farklad1rJar. Bunun bôy-
geJmektedir .. Kireç ye- Ieee biJmek lâz1mdrr. 
rine .. eski SJva parça- Onun için herkes ken
lan da kullandabilir. di topragmda her za-

Herkes bahçesinden man tecrilbe yapmak 
§Oyle bir odalak yer ka ve toprag1mn ihtiyac1m 
dar ay1rmal1 ve orarun anJamak mecburiyetin· 
topraAina bir az kireç dedir. 
abp kan§brmah. Boy- Y alnJZ kireç için de
lece bir tecrübe yap- gil, her gilbre için bu 
lllab.Gelecek sene ora- tecrübeleri yapmak lâ
da ve yarubqmda ki- zimchr. 
teçsïz toprakta yetÏ§en F elan gllbreyi kul
lllahsullere bakmab. Bir landim da ben f ayda
iyilik gôrOyorsa demek slDI pek gôrmedim di
ki o toprat1n kireç, Ici- yenler çoktur. Buna t!J 
teçlenmeA-e ihti)lllCJ var- biz de inanmz. Oki her ~•l 
cbr. toprak ba§ka ba§kad1r, ,:) 

Avrupada bilhassa 0 halde her topragin ~~ 
tneyve agaçlan ve ho- ihtiyac1 da ba1ka bar r;, 
fmd1klddara be§ alb ka demektir. 

_!ebede bir kireç ver- - Arkas1 var -__ _,,_ 

ha •• r1 fcsh o.unnrn~ 1u:.na. u dei 

e\ el ~n ' 1 < k teldtfte l J ur.ru 
kimse ::m: tm , oldugi.1 bed lie ulme
ga razi plmu \e)a bulunmazS<l he· 

ruen c.n ~ ~Un mUd t t u arur 118)8 
ç1ka 111p eu ~ok artirauM ihale edulr 
ild luale a &1 daki fark \4! g çen 
g!l.Jller 1,in l il.:du be t 11 h(;&Up o1u· 

naca.k faiz \'cl digar .r.arar la r ayr1ca 

htlkme h•cel kalmakli1Lm memurlye· 
tllUlZce aJ1c1da11 tahsil oluuur . 138 

l§bu gayri mcnkulun yukarda -go:. 
teralen 'l.7-2-937 tarihmde Trabz.>n 

ic:a memurlu~u odasmda i~bu ilan 
ve go~terifon arl1rrua !}artnames1 
dairesindesah laca~a Han olunur . 

# 

- Say/a J 

agaza icar art1rmas1 
t ·n1i encümen nden : 
m ih sebenm T uzlu çe~me ha ci lsmail 

ak · 2 1o. lu magazanm sab1k bedeli 
.) , 1 lira uzerinden ~·r ) 1 hk kiras1 

J ) ! 

3- ·n :e sao.t 14 ce 
ol n encJr 1 e 

_;..yç;:. ma

de ihalesi 
, • Jru~tur. 

encümenine n uraca-

19-24-28-1 

icar art1rmas1 
Mt1halle ve kii11û Ne11i M. N o. Tabiige' i -Ewok Mu gaza 147- 748 E1meni 
Arga/qa Emlâk ve arazi 75 I'um 
KalcUJa maa 

A1agla 1ita T.,r u til•in dam1 2 Rr.m 
Sogu~su } 'am~ 2.4) I U .> 
Esvak D.1kl.c. n 37 Rum 

" 41 Rum 

Defterdarlrkton : 
Yukarda t"lJS 1/1 1.J<lZ 11 gagri mcnku lnin br sen~/,k 

·~arion crtum11a ç1k. nm~ttr. /çt k/' r:n <111"'" le ,t;edi 
luçulc d pozit larilP. birl1kte 5 - 2 0 )Ï Cu na st 1w1 M<.t 

14 de D {ter rld.ta toplanacak ko msjori11 mir ~roaf a n. 

"'6 • 28. I - 4 

edav yene 
Semerciler ba~1nda halk ec anesi üstJnce Doktor 

B. Necmettin Cumartesi g··nleri ëgleden sonra fakir 
hastalara meccanen bakmaktad1r. 

ADYO 
Bina ile maQaza 

art1rmas1 
Vilâyet daimî encümeninden : 

liuaust muhasebenin belediye bahçesi kar11-
llnda karabet hekimyandan metrük "261" No. 
lu fevkani bina ile albndaki "3" No. lu maga
~ rnalkiyeti muhammen bedeli olan ( 11 OO) 
blll Yoz lira Qzerinden arbrmaga ç1kanlrru§br. 

Ra Ca Âa Olacaktzr. 

27.2.937 tarihinde saat 14 de vilâyet maka
lblnda toplanacak olan encilmende ihalesi yap1-
laca.1ttir. lsteklilerin yOzde yedi buçuk muvakkat 
te1n10atJariie ~ilâyet daimî encQmenine mura-
Oaatlan. 20-28-10-20 

T ediyatta büyük teshilât 
Kunduractlar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESi 
Geliniz gorünüz tecrube için bir telefon ediniz derhol emirlerinize 

radyolar1m1z tahsis edilecektir . 
a:a:c+~·-z•zm:--= ... •·••tll!!la•1!!!.lls 



• 
28 lkincikânun 1937 

Markan1n 
Her kese ve her keseye ygun 

1 9 3 7 V. 4 / A M 0 D EL i 
RADYOLARINI 

GOrünüz Dinleyiniz 
. Muhakkakt1r ki: en bahal1 fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

ercih Edeceksiniz f 
rabzon 

sati evi U i A ( Kahanglu ) 

Saat, Gozlük, Eiektrik, Telefon, ve saire Ticarethanesi 

Kunduracilar caddesi N. 86 

0 
Yai:1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

magazam1zdan temin edebilirsiniz .. 

Cep ve koJ saatlanmn en fantaz1 ve en son ~ekilleri gelmi~tir .. 

Cep v kol saatlar1 dünyanin en hassas saatland1r. 
Adres: TRA BZ!ON 
Kundurac1lar caddesi 

• 
' ml V emal Nalban lar Ma1tnzasi 

/YENIYOLJ Saq/a 4 

. 
Radyosu u 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldan1r 

adyolar1 
en ~ta 

er adyo sah;bine 

lâz1m olan el trikli 

o omati ' gram':> ~ r--. 1 r 

MOVADO 
Dünyan1n en 
mükemmel 

saahdir. 
157 birinci 

mùkâfat 
kazanm1§br 

Sat1§1 
teminathdir 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep KJl ve 

Spor saatlan 

HAKKJ:ATMACA 
l ; 

. Kundurac1larda T R A B Z 0 N 

(Fi L~K=O) 

PhaD<e© li [•l 
l• 
"• 

RAlD_ YO ~!j 
Ve TEL VIZY ON:~ 
F abrikalarmm ~j 
1937 modeline Elektrotlu l•l 
t~ibik etti~i l•l 

+J 
Lambalariyle, geçen sene ldugu t•l 

gibi, bu sene de R d t!~ 

T k •V• • a y -•J 
e n1g1n1n en ba§1nda l•J 
.. .. kt d" l•J yurume e ir . (tJ 

Bütün dalgalar ~üzerindeki SELEKTiViTE, SES t3 
tabii igi ve temizligi , RAKiPSiZ ve ESSiZDIR . t3 

l•l 

t. l•l 

ismi 1 dir. ~J 
l.tl 

~~rhangi bir anza içjn arbk Radyonuzu fahrikaya veya_ Istanbula i3 
gondermege lüzum y ok , Çok hassas rnuayene aletlen , ve on l•J 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PH 1LC0 lari her •l 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaabn1z icab1d1r . f!~ 

f elgril : SAA I'Ç1 . Trnbzofl 

âdeli Sa I§ 
1 

Abdullah Sezgin 
S1ra magazalar No. 118 

TRABZON 


