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ı T a zon mey anları, caddeleri 1 

Ha ay için yapılan muazzam 
mi ingle çalkandı 

Sevinç coşkunlukları ortalığı çınlattı .. 
1 !at.ıg için kazandığımız kürsiye ilk tedrisat mrifet

bü!J ik zaferin sevincini ve tişierinden bay Halit Yalçın 
rnrnnet şuluanlarını butün kaya ve ondan sonra ziract 
Ywdda oldugu gıbi Trabzo doktoru ve Girson fındık 
rnuzda da bınlerce halkın .mütehassısı bay Hakkı Ma 
coşkun tezalmrlerile bütJn hir ve en sonra da maliil 
durıyaya ilan ettik: gazi Naman Sabit bi1er 

Dun saat 14 te beledi:1e nutuk irad etmişler. Bu te 
meJJ d t - k zahurü. bu coşkun sevincin 

uanın a ser ve sogu · . . . 
ruzg- . mana ve mahıyetlnı çok g ızel 

ar ve yagmura ra~ men . 
bir e h k t l belagatle if aJe etmışlerdır. " rca at op anmış _ . 
Hu.ta · · b · 1.1 Ld Nutuklardan sonra buyuk· y ıçın (irlŞ yo ı e e e . 
ed l b f".f /ere çekılen telgraf /ar okun-

' en uyuk muva 1 akı yet I lk d H lk . kul[ ·l B muş ıa ora an a evzne 
u anmıştır. aşta sayın d t l ve sonra a par ı onune 

va ımiz bay Yahya Sezai gitmişler ve buralarda da 
Uzer ile beiedıye ve diğer doktor Kazim Hüsnti. ve 
teşekkuller erl:<ini ve btitün iiğretmen İdris tarafından 
okullann talebeleri de gel- bir nutuk irat olunduktan 
miş bulundukları halde ya- sonra mitinge son verilmiş 

Pllcm bu mıtmgde ılk once tir. 

Japon 
o su 
Bir beyanname 

neşretti! 
Ankara 3 J ( A . A . ) 

}aponyada ordu geni bir 
beyanname neşrederek dik. 
latörluk emelınde ve kanu 
nu esasiyi ihlal niyetinde 
olmadıgını bildirmiştir, Or 
du nazırı/arın partilere men
s~p olmamalarını ve dış 
sıyasada sarıh açık hır mil
li lıattihareket takibini iste
mıştir. imparator eski lıar 
biye nazırı Hayaşiyi kabi 
ne ieşkıtine memur etmiştır. 

Genel kurmay 
Başkanımızın 
teşekkürleri 

Ankara J / ( A . A ) 
Gı;.ne[ kurmay başkanı Fev
zi Çakmak halay davasının 
mıUi arzulara uygun olarak 
hallinden dolayı almak ta 
olc,,,.'uk.ları tcbrzklcre teşek 
kurlerınin ıblagına Anadolu 
ajansını tavsıt buyurmuş· 
laıdır. 

AmcııKada 
tugyan felaketi 

dehşet kesbetti 
Ankara 31 ( A . A . ) 

Amerıkada tugyan felaketi 
gıttıkçe artmaktadır. Yuzbin 
~ışi misısipinın bendlerıni 
ııvvetlendırmege çalışmak

tQdırlar . Tuggarıa maruz 
kalan Ohio havzasmda his
sedılen zelzeleden bendLerın 
SQrsılacagından kwkuLmak
tQdır . 

Efgan başvel"ilı 
Londrada 

E Ank~ra .31 ( A . A . ) 
d f gamsfon bc.şvuki/i Lon
ı:a~a gcl~ıştır. Yarın lngıh: _oşvckılının, öbür gün de 
ukunıet ncunma Edenin mi

sof' · ırı olacak ve kral tara-
hndun k.,bul edılecektir. 

Sovyet Rusyada 
T ethiş hareket~nden 
İdaın ve mahkum 

olanlar 

Ankara 30 ( A . A . ) 

Sovyet Rusyada Troçki ta

raftarlarından tethiş hareket 

/erinde bulunmakla maznun 

olanların muhakemeleri bit

miş bunlardan on kişi ida
ma, üçü on, biri de sekiz 

seneye mahkum olmuşlardır. 

Umumi vilayet meclisi 
U uumi viluyet meclisı L>ugün 

sııut on dortte Vuli \ l.!ktıııuiz 

bay Yubya Seztıi Uzcrin ba~knn
.ı!lı ultı.ıda nçılııcnkıır. 

Kalernin 
ucundan 

İyilik. tatlılıkla yapılan 
işler zor ve cebirle başarı· 
!anlardan çok daha kolay 
1ıe kuvvetlidir. 

Samimiyet bir/ık ve te

şekküllerin başarısında en 
büyük rol o:;nar. 

Su. yüz karasından baş. 
ka her şeyi temizler derler .. 

Bi/memki biz Değirmende

reyi ne ile temizliyeceğiz. 

Fertlere karşı yapılan 
suçlar belki af edilebilir, fa
k at cemigete karşı işlenen 
suçlarda a/ın yeri yoktur. 

Kazanmak için yaşama .. 
Yaşamak için kazan I 

Yalan ve kötü lıaller ne 
kadar gizlense ne kadar 
ualdızlansa bir gün yine 
;,,ıtır, meydana çıkarlar .. 

Dn(!rııyu. doğruluğu bı-
rakma I 

TC!rkiyenin her tarafında KOŞEMDEN 

Zorla inanacağım 
geli) or ... 1 mitinglere 2,000,000 

halk iştirak etmiştir .. 
Bilmem izde clu\dıını z mu? 

Ben dahn dlln i':'itli'Il ve lıir te
sndnf ynriı'n ctıne-.cydl hr r 
halde kolay k l]nydn öğrene c k 
değildim 

Ankara 37 ( A. A.) -
Bugün b·i.tiin Nahiqe, Kaza. 
'lJe Vilayet merkezlerinde 

Hatay için mit."ngler yapıl
mış ve şimdiye kadar alı· 
nan bilgilere göre bütün 
Turkiqe le bugünkü miting 
!ere kadmlı, erkekli, iki 
milyon halk iştirak etmiştir. 
Hatip! r cemiyeti nkvamca 
Hatayın ayrı bir varlık ve 
Tıirkçenin esas resmf dil 

olarak kabul edilmesinin her 
yerde hüsnü telakki edildi
ğini kaydettikten sonra ce 
miyeti ukvam ve orada Türk 
davasına muzahir olan müt-

tefik ve dost devletler hak
kında cemilekô.r sözler söy 
iemişler Suriye ve arap is
tiklali için de dostane temen
nilerde bulunmuşlardır. 

Mitinglerin k 6. f f e sinde 
Atatürke, Başvekile ve Hü-

=~=><== 

Nakliyat ve Liman 
Nakliyat, fikir, duygu ve is- siyasi ve içtimai bir çok amil· 

tek gibi mnnevi ihtiyaçlarımız lerin de te'siri vardır. 
dan tutunda her türlü madde Karadenizde da ıf la r sahile 
şekliude tezahDr eden şeyleri· muvazi olarak uzandıklarından 
nin bir mahalden diğer isleni- yurdun cenup sahilleri gibi 
len bir ınahHle ulaştırma işidir. ınebznı koy, körfez ve tabii 
Nakliyat hısanla başludığınu gö- limanlara malik değildir. Akde
re eski bır tari.ıe maltktir. Fa- nizde birbirinden daha nıUsait 
k t :ısıl nnkıiyatı:.ı oııdokuıuncu tir çok tabii limanlar mevcnt
asrın ıı\.ıı•cl y rM ld:ın itıonren ken Karadeniıi takip eden ge
bllylli\. lıiı· ıl ·rlel' i ~ haınl.?ısi yap- niş bir sahil IJoyunda Sinop tan 
tığluı göruyuruz. 20 inci ynz.yı- başka hemen hemen vapurla· 
lın ha va alııuıııda harikalar a~~- rııııızrn barınabilece~i tabii bir 
tığını dOşUnecek olursak nakli- liaıaıı mevcut değildir. Bu iti
yat turitıinin yUzyıl evveline baria haşin karadeulzde nakil 
gelinceye kadar geçen yığınlar vaHtalarıınıı Tabiatla zorla mU
b, lindeki asırlar içinde lıir ço- c dele ediyor. Ve bu arada kur
cuk vıırhğma n nlik olduğunu, banlar da veriyoruz . Ekonomi 
ancak yakın ~ ılların ise onu ya. sahasındaki zayi olan menfaat
man bir delikanlı haline getir- !arımız da ihmal edilecek kadar 
diğlni kolnylıkla anlayabiliriz. az değildir .. 

Nakliyat sahasında ilerleıne- Sert ve haşin karadeniz sa-
ler, bnmleler insan oğlunun bO- billerinde liman yapmanın ne 
ton maddi ve manevı· dClnyası- deınek olduğunu pekala idrak 
na te..,ir etnılş ve ı"llın de ancak "' ediyoruz. Su içiude milyonları 
onun ı~ıkları altında en yüksek dondurup kalıplaştıracağız. Bu· 
bir inkişafa mazhar oluıuştur. nun bul{UnkCl daba yUks~k ulus 
Meselll nakliyatın talıcıkkuk et- menfaatları için uıuhassas dovlet 
tirdiği ke~ıfıer saycsiudedirki blldçesinden ~·ıkarmanın gUçlU· 
ılinı iusau fualiyetini genişlete- ğU de aşıkilrdır. l:IUkOınclimız 
bildi 1 her şeyi yerinde vo zamanında 

BugOn insan hayatı üzerinde yapmaktadır, buna iuauııııız ka
nakllyutıo aktif roıU Okudur e- vidir. J:<'akat hugUulerde çoşup 
heınmıyet keslıetmi~tirki her çağlayan şu yaman denizin Ö· 

millet yoksek mektepleıinde nOnde durdukca, nakıl vasıta. 
nakliyat tekuiK ve nuzariyatıaı !arımızla emniyetle temas ede
yeni neslllera nakletmek mec- bilmek için liman ve nakliyat 
buriyetiııi lılssetnıi~tir. Hu neti-
ceye vusıl olan nakliyal hak- mevzuu üzerinde konuşmaktan 
k d b d Ut l 

kendimizi alakoyawadık. 
·ın u u ar s uu urımızın 

çerçivesi içine dulla başka ne Yakın bir zamanda İran tran-
söyleyebllit"iı;? .. YalntL şunu di- silinin beşiği olan Trabzon ve 
yebiurlz ki: tieşeriu nakliyat hu- orta Anadolunun hemen yarısı
smmoda gösterdigi tekaınul şim- na yakın geniş bir hinterlanta 
diye kad..ır daima yUkselen bir sahip olan Saıııısuudaıı başla
moııııuuıyi takıp etmiştir. Şahsı muk üzere lı;tanbula kadar uza 
menr at ve mısklu zihniyetlerin 
yeuilige olan dUşıııunlıklarrna nan sahillerimizdeki şehirler 
rağmen bu tekt'lınUl mUnhanisi asri limanlarla sUslenecektir. 
d.ııwa yUkı:;elecektir de ı. ŞOınendUf er garlarına kıyasen 

lasıııılar mutıtelif nakil vası. vapur garları adını vermek 
talarından faydalanabilmek için mllınkUn olan sun'i limanları 
birı;uk ıııa:srııfuır intiyıır etmek Cilınbu::-iyet BUkOmetiuin Kara
wecburiyetindedir. Kara ve ha- deniz çocuklarına en modern 
va nııkliyat işlerinde Olduğu gi- bir organizasyon halinde hediye 
bi deniz naıdıyntııllta d11 bugü.:ı edeceği zaman uzak degii<lir. 
huyıı ınasratları göze ıılınak icap 
eder. Vapurııııın ııııktar ve ha. Çağlayan 
cimları ÇJğııldıkça gemilerin ı------------
barı ıabılmesi için tabıi koy ve Romen heyeti 
mahfuz walıııller i.ıliyuca kifa. 
yet edememeğe başlamış dalga- Ankara 31 ( A. A. ) 
kıranlar , sedler ve limanlar Romen hariciye nazırı An
yapmali. zaı urotı hasıl olnıu~tur. tonesko hükumetimizi res· 
uunun ıçın bu0 Un dün~uda mil· 
;onlar ı:ı.ırf edilmektedir. Hele men ziyaret etmek üzere 
transıt merkez,erinln bulunduğu s e k i z Şubatta Bükreşten 
şehirler V<' yine geniş binler- Ankaraga lıtJreket edecektir. 
Inntiı \llıı~ctlerdo milyonları a-
ş.ın modern tesisatlı munzzaın İngiliz heyeti 
limanlar mevcuttur. Liman, yal-
nız bu realh ... ~L zorladığı eko- Ankara 31 ( A. A. ) 
nomik dOşUnUş mOlı\bazasıle Filistindeki /ngiliz tahkik 
vUcud bulmaz. Ayrıi zamanda heyeti londra11g dönmüıtür. 

ku'Tleline Mareşal Fevzi Çak
mağa. Hariciye ve r. H. 
P11rtisi genel sekreterliğine 

teşekgür 'lJt tebrik telgraf
ları verilmiştir. 

Bug•in Ankarada büyük 
tezahürat yapılmış ve bu 
münasebetle bütün Ankara 
milli renklerle bütün resmf 
'l'e hu msf binalar baştan 
haşa Elektrikle do n atıl· 
mıştır. 

Görüşler 

Duyuşlar 
Benim görüş ve 
Duyuşuma göre ... 

Değerli emniyet direktö 
riimiizle bilmünasebe Trab
zonun en eski halkı ve ta 
rıhi vaziyeti üzerinde gör:i
şü.gorduk. Kendilerinde Rus
ca bir eser bulunduğunu ve 
bu eserle beraber Türk tari
hi araştırmalarından edin
diği malumata göre Trab· 
zonun en eski halkının orta 
Asgadan sağa, sola sarkan. 
yayılan Türk kollarından 

• bir kolun Kof kas yadan şi
male doğru geçerken serpin
ti halinde bu şehire de uğ
radığını ve burada yerleş

miş bulunduklarını, cenup
tan ise hiç bir Türk kolu 
nun Trabzona sarkmadığını 
söylemişlerdi. Diğer bilgi
leri gibi Tarihi bilgisi de 
çok olduğuna emin bulundu
ğum değerli emniyet direk 
törümüz bay Nurettin 'den 
Halkevi salonunda bu mev
zu üzerinde bir kon/ erans 
vermelerini Halkevimizin 
başkanının ricada bulunma 
sını çok arzu ederim. 

Yeniyolda bay lsmail Ha
bibin " Trabzona girerken n 

başlıklı bir yazısını mevzu 
yaparak bir gazı yazmıştım. 

Evet don bıılkPviude topl 1n· 
mı~ şund.ııı bunclıın, son g!ıı l . 
riıı kar ve s )ğıığunclrın, so~uğun 
getirdiği hast ılı ~lnrdan tınlı e· 
diyorduk. Aramızd.l d ıktorlnı ı ı
dıı mevcut olrnası s m bııhi · tı

zerlnde Ppice durrn·ımız'.l sehe.b 
oldu .. Am 'rikttd .ki g ip sal~ ı 

Ozerin1e uzun uzuıı k ınuşııldu. 
Ve bu arııd1 bir d >kt ır bu nıot. 
hi~ grip s~lJını kur\ıs ucln 
sezsiz ve hıır~kelsiz kahımadı· 

ğını. lııbertuvı:ır lnrın LLHOn tıi: 

hızla çalışdıklnrı~ı \•e lıottn lıir 

serum bulunıiıı.{•ınu ö\'lrrti'den 
sonra bu ..:; •romu.ı bizim hiç 
işe yaraıll'lz s ındı;-11.ır. f ıreler· 
istihsal den edilcHJınl l llhas-m 
kaydetti. 

Bu hnhf're.: ~nşırındım ders~m 
yalan olur fakat iliruf etmell
yimki Trabz1n adın·ı d •h..;Pfü 
bir sevinç e duycluın.. övİev·• 
Amerika f.ır<>~i en f!Z .ıatla lıiç 

yok de ıileıi rcr>k mrmıeı,etıer· 
den biridir. P.11 it\'1 rı ıh ıriçtt>n 
mulıakkal( f n r e ilhn etmek 
mecburiye i ıı1l' lir • ..:ıı bu bovle 
olu ne'\ Tra 1n Hı da ınr•\ c t be i ·, 
kedi kad.ırlaı ı ılıırur<c>n Av,·ı pı. 
nrn b~zı yerle in 1 hu-ıusi ye
tiştirilen uf ıcl ~ h")'ıız fı1releri 
olacak değillerya. 

Bu seroııı mesele i doıtru ., 
ise Trabzon soka1da anda eli 
sopalı, m şalı inssnlara, fı1re, 

avcı partilerine sık sık rastla
nır .. artık bntna mevzu bu olur. 

- Ben bugno 1000 dnue 
fare tuttum 

- Yahu işittin mi farenin 
danesl elliye kadar yOks(>lmif .. 

- Bu ğiln amerikııdıı ... Eczıı 
fubrikasına blr milyon fare ~i
kardım. Gigi muhavereler dU\'U· 
lur, buyo.dn çuh~un ticaretha
neler, şirketler kurulur .. dahn 
tuhafı bugün imhaları için E'n 
ınOthl~ zehirler kullaodıgımız 
fareler O z:ımun pastırma, su
cuk gibi şeylerle beslenir .. Ge
tirdiği hııstalıkiıtrla adıaı etmek 
ten korktuğu nuz bu hayv.ıu 

o zaman özlenen, hayranlık du
yulan bir ıııııhluk tıallne girer. 

Pekte d )ğru olacağına kana
madığın bu serom meselesine 
beşerin gripten, 'rrahz<mun fa
reden ancık bu sm·etle ku rtu. 
lacağmı dtlşilndUkçe zorla iııa-

nacağım geliyor. 
r:~~dımım k hangi maksadı H. M. 
gud üğü avranmadan ten- 1------------
kide uğradığını SÖ!Jlediler. da cihan harbinden önce 

Bay lsmail Habib Trab- Trabzonun nü/ usu 87 bin o

zona gelmiş olabilir, Trab- !arak kayit eddiyormuş. 
zonda temaslar yapabilir. Trabzonun nü/usu bugüne 
resimler, bilgiler toplaya- kadar 87 bini bulmrıdığı 

gibi bugiin de bay /.;mail 
bilir. Ve Trabzonda hakkın- Habibin dcd;ği gibi bunu'l 
da bir çok şeyler de yaza- yarısı dÜlıi yoktıır. Bugtin 
bilir. Bay İsmail Hubib bir 26 ilci 3cJ bin arasındadır. 
iki gün ve bir hafta Trab Mektep çocuklarına yanlış 
zanda kalmakla eğer Trab- bilgi vermemek üı:ere bu 
zonun gürültülü adamlarile noktayı kaydetme fi f agda-
temas etmemiş, Trabzonlu lı buldum .. 
nun iç yüzunü tanımamış " Tarih Vasıf : Trabzon 
olduktan sonra Trabzon hak- halkından bahsederken sert 
kında bence pek te isabetli 'lıe dik başlı olduklarını 

l b 
.
1 

k l söylüyor " huşunet ruunetle,, 
yazı yazı a ı ece sayı a 
maz .. Nitekim " Trabzona meşhur imişler, " kulun ku-

. , b d b la ne borcu var ? ,, Sözıi 
gırerKen " yazısı en e u dillerınden düşmez ve hiç· 
intibaı uyandırmıştır. Yeni ten bir bahane ile hPmen si
goldaki yazımda da demiş- lô.ha sarılıp ... Bundan dola· 
timki ikinci ve üçüncü ya- yı tedipleri lazım gelmis.:· 
zılannı okumadan bir fikir şimdi şu parçaları tohlıl 
yürütmek doğru olamaz. edelim : 

" Bouillet 'in ,, kamusun- • Arkası 2 de • 

• 



Sal}fa 2 

Sağık 

Şişmanlık ve 
.ununla 

Mücadele 
2 

Şişmanlık ne gibi netice
/ r hazırlar? Etler arasm
d..ı fazla yağ birikmesini, 
el ferin fazla yük altında 

k imasını, damarların sıkış 
m:zsını mucip olur; kan iyi 
d veran edemez; müvelli-

ıl humızza sıkıntısı olur. 
} ~an tazyika uğraması. kalp 
İt., in yorğunluğu mucip olur 
.. • neticede kalp iyi çalışmaz. 

Tene/ /üs te şişmanhktan 
" iteessir olur. Karında faz 
T, yağ toplanması yukarı 

d Jğru tazyik yaparak tencf
J ısü guçleştirir. 

Vücudun fazla ağırlığım 
ff1şıyan ayak oynak/arın 
d ıki haıekô.t güçleşir, ve 
diz taban dediğimiz hal 
husule gelir. Bu hastalar 
it hammülsüz ayak ağrıla
rından şikayet ederler. 

Kadınlar ekseriya yağlan
mış ve büyiimüş olan karın
larını sıkı korsalarlu tas· 
I ;h etm ğe uğraşırlar. Kar
nın üstüne yüklenen sıklet 
damarları sıkıştırır, böyle 
lece kan iyi cevelan ede
mez. Bunun neticesi ayakta 
•i.Jarisler olur. ayaklarda /az
le.. yağ birikintisi alur. ve 
işer/er. Bu şeraitte bir ka

dın. vücudunun zarif görün 
mesmı. bacaklarının s u i 

. ş ki ile öder. 
Uzvigetle, söylediğimiz bu 

rrıilıa niki değişikliklerle be
raber, kimyevi d ğişiklikler 
de olur. Birçok şişmanların 
ileri hayatlarında şeker has· 
talığı görülür. Şeker hasta
lı ?ının teşekkülünde, /azla 
yemek ehemmiyetli bir se
beptir. Bunu Amerikalı bir 
m·iellif "·ş e k e r hastalığı 
oburluğun cezasıdır ,, demiş· 
Tutulan muhtelif istatistik 
/ere istinaden. umumiyetle 
yağın fazla miktarda istih 
salaki aynı zamanda hem 
şi~manlık. hem şeker hasta· 
lığını doğuruyor. 

Harpten evvel halk ara-
sında pek çok şeku hasta
b ğı varken. harbin son se
ne.Zerinde bu hastalığın a 
zalması, gıdanın noksanına 
b·iuük bir delil teşkil eder. 
Harp senelerinde şeker hasta
/, ğı geçirmiş olanlarda, har· 
bin sonunda nüksler görül
m·iştür. O halde harp za 
manında yağın azlığmdan 

dolayı. fakirane genen 11e
meklerin. şeker hastıılığı 
11zerinde şifali bir t e s i r i 
'l ardır. 

Şişmanlığın yaptığı diğer 
Mr hastalık ta, damarların 
:. rtleşme"i ve tansiyonun 
rrükselmesidir, Bu da fazla 
gıda ile münasebettardır; 

•ue fazla gıdanın hastalığı 
fazlalaştırdığı muhakkak gi-
1 idir. Burada da gene taz· 
.ZJikin yüksekliği hasebile 
kalbe yüklenmiş olur. Kalp 
yorulur ve za/a uğrar, da 
mar patlamaları görülür. 
Bu gırtıma eğer beyin da
marlarında olursa şuurda 
bozukluk olur, hasta konuş-
maz, ve hatta ba:an da 
ölür, 

;: Arkası var • 

Tavukçuluk: 

Tavuklarınızı daima 
kontrol altında 
bulundurunuz 

Zuhuru muhtemel her 
hangi bir hastalığın ö
nüne ancak bu suretle 

geçmek k.:ıbildir 

Evlerde tavuk besley<rnlerin 
bir çokları, tavuklara muayyen 
olan zamanlarda, yalnız yem ve· 
vererek bırakır giderler. Hatut 
bunun ufak çocuklara terkeder
ler ve onların ahvali umumfy('
lerine katiyyen bal>.mazlar. Hal
buki, tavuklarda bir çok kasta
lık Arazı vardir ki, vnklind('n 
evvel keşf edilebilirse tehlikenin 
önüne geçilmiş olur .. 

Tavukl rdn görfilecek umu
mi hastalık ftrazı, sıhhatlerioiu 

bvzulmak üzere olduğu, k llmes
te hastalık zuhur edect-ğine a. 
lam ettir. 

Mesela: Tavukların rlcrnıan-
~azlığı, zayıflaması, fena f era 
pineklemesi, ibikleriniu donuk 
olması, baztrn İ"ihal görlHmesi 
gibi avarız tavukların sıhhati 
umuruiyelerinin bo:wlduğııııu 
gö,terir. Bu takdirde lJöyle olan 
tavukları hemen biribirleriı.ıden 
ayırnıaidır ki, zuhuru muhte
mel herhangi bir sari .,hasta'ık
taıı diğerleri vikaye edilınl~ ol-
sun. 

KOmes hayvanlarıuın ba·ıı 

mühim hastalıkları ,ekseriyetle 
başta görlHür, bazanda ayaklar 
da. 

.Mesela: Tavukların ibikleri 
nin soluk olması kansızlığa altl
mettir ki: Bu da, fazla lJitlerden 
barsak hastalığı veya veremden 
ileri geldiği anlaşılır. 

Bundan başka karaciğer hlls
talığına tutulan tavuklurın ibik 
leri ve ağıılarınıu lı; t rafındaki 

zarlar sarımtırak olur. 

Keza, lüzumundan fıtzla ko
yu kanın lbikte görülmesi, ka

nın vUcudde iyi deveran ede
memesinden ileri gelir. 

lbiklerinin üzerinde sarımlı· 

rak sert kubartıların görU:nmesi 
çiçek hastalığı ni. anesidir. Güz
ler ve burun kenarlarında be
yaz sarı!Btırak kabarcıl{ların zu. 
buru burun akması tuvuklarııı 

şiddetli sari nezleye tutuldukla 
rıııa delalet eder. l3unuııla be
raber ağzın içeri::iinde, beyıız 

beyaz gümüşü renkte lekelerin 
görülmesi ve bunların berbad 
bir şekilde kokması tuvuklarw 
difteriye tutulduklarını gösterir. 

Ayaklarının pul pul kabarıp 
şişme t, hunun bacaklarına doğ
ru ilerlemesi ayak uyuzuna ya
kalandıklarını gösterir. 

l~tc, bu gibi arızaların zuhu· 
ru anında lnzımgelen tedabire 
tevessül ederek sağlamlarını 

hastalıklı olanlardan a~ırmak te 
daviden daha faydalıdır .. Tavuk
larda sari hastalıkların tcda\isi 
hemen yok gibidir. Olsa bile 
çok pahalıdır. Onun için sari 
hastalıkların .kUmeı:>e girmeme 
sine dikkut ve itina etmek, 8i
rayet anında da hasta olanları 
neillen ke8mek daha faydalıdır. 

Bunlar meyanında, ayaklarda 
ki uyuz Jubili teduvidir. İbikle· 
rin üzerinde görülen lekeler is
hal ve inkıbaz hastalıkları asa
rıdır ki, tedavi i kulJildir. 

Kümes bayvanlaı ının yem, 
sularına sıhhat şartlarına ehem
miyet verildiği takdirde hiç bir 
tehlike yoktur ve olunın. 

İtina edilecek mühim mese
le : Hariçten olur olmaz kimse- 1 
!erin kümese girme erine mü
saade etmemek. Çllııkll: Bu hal 
suri luu;t11lıklaııu sirayet vasıta
larıdır. Zaman zaman sari has
talıkların sebeplerini yazarak 
bu gibi hastalıkların umuwi va
zlyetlerindeu bahsedece_ifz,, ı 
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Görüsler 
• -----
Duyuşlar 

Benim görüş ve 
Duyuşuma göre ... 
- 13aştarafı 1 de • 

Trabzon halkı tarihin hiç 
bir devrinde tedıbe uğramış 
değildir. Sert ve dik başlı 
olabilir .. bu, ancak haksızlığa 
karşı. kendisine aykırı dü
şen vaziyetlerde sert ve dik 
başlılık yapabilir. " kulun 
kula ne borcu var,, sözünü 
dillerinden düşürmemeleri 
de yüksek bir seciye ve 
meziyetin ifadesidir. 

Bay lsmail Habip Trab
zon halkını tarif ederken 
tarihten getirdiği bu misal
lerle çok meziyetli. yiğit 

bir tabiutleri olan Trabzon 
halkının serkeş, sert, dik 
kafalı. hemen kızan, silaha 
sarılan.. Bir halktır gibi 
manasında kötü bir örnek 
vermiş oluyor ki onun Trab
zona girerken yazısını oku 
yanda bu zahap hasıl o[. 
mamak kabil değil.. 

Sayın Şarbayımızzn çok 
beğendiğini ve tarihten bir 
çok hakikatler, bilgiler ver
mekle yazının isti/adeli ol
duğunu söylemesini de ben 
beğenmedim. Yine tekrar 
ediyorum. Bay lsmail Habi 
bin Trabzon hakkındaki 
yazısı bukadarcık ise bu 
yazı beni tatmin etmez. Fa
kat arkası varsa ondan son 
ra hükizm fJermek icabeder. 
Ben memleketime temas e 
den yazılarda çok titiz dav 
ranırım. Trabzona gelen. 
giden ve Trabzondan bahis 
gazı· yazanların yüzde dok
sanında Trabzonun kendini. 
özünü, içini, ruhunu, benli 
ğini anlatana tesadüf etme· 
dim. Ve bu sebeptendir ki 
Trabzon olduğu gibi anla
şılamamış ııe anlatzlama· 
mıştır. 

Bugünkü Trabzon hamsı
ga (hapsi) demez, hamsıyı 
çok sevmekle beraber hamsı 
çıkışının ilanını Bag İsmail 
Habibin anlatmak istediği 

gibi ilan etmez. 
Bugünkü Trabzon ve Trab

zon halkı ne Osmanlı im
paratorluğunun, ne meşruti· 
yet devrinin Trabzonu ve 
halkı . olmaktan çıkmıştır, 

Bugünkü Trabzon ve Trab
zon halkı Atatürk Cumhu
riyetinin, Atatürk ,;jiminin, 
Atatürk duygusunun, Ata
türk gidişinin Trabzonu ve 
halkı oldugunu artık bil 
meliyiz. Bugünkü Trabzon 
centilmen, yigit, temız hısli 
ince görüşlü, zeki, f eaakô.r, 
/eragatkar, yurdsever Ata 
türküne inanmış, bir nestın 

Trabzonudur. 

Cevdet Alap 

Yarının harbi inanınız, ey 
krah ferah uykusunda uyuyan, 

fer ah ferah yiyip ıçip , yatıı.ı 

kalkan Trabzonhı 1 İnanınız kı 
yarının harbi ne yerde, ne de 

nızde, ancak ve nncak haval : 
olacaktır. Ta yyaı eye verını. 

ve verirken emin olunuz kı 

verilen paralar hliyatınızı Vt 

vatanınızı kurtaracaktır. 

Dünyada 11 Herş~yden 
Neler oluyor BİR PARÇA 
-~----=-

Sincap savaşı Hizmetçi pazarı 
Kanada ormanlarında, 

ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeııiren : 
Burhan Belge 

kırmızılarla giim:işler ara
sında savaş başladı. Kırmı
zı sincaplar daha kuvııetli 
olduklarından biitiin Kana
da ile Anırrikanın şimalini 
kapladılaı. Gümü şu sincap 
lar Nevyorkun şimaline 

Sofyııda dUnyanın hiç bir 
yerinde tesadüf edilmiyen ga
rip bir borsa vardır. Bu borsa 
yahut p..ııoı· hizmetçi pazarıdır. 
Senenin mu iyyeu bir ayında 
küylerden ilk defa hizmetçiliğe 
çıkan kızlar. buraya gelirler, Vti 

hizmetçi isteyen bayanlarla kar [ 1~5 ] 

doğru kaçıyarlar. 
Kırmızı sincaplar 60 met

reden gümüşıi sincapların 
sırtına atılıyorlar, yere yu· 
var/ayıp sırtüstü yatırıyor

lar sonra sivri di:;lerile bo 
ğuyorlar. 

İki ırkın savaşrl 

Uyuyan aç kalır! 
Meğerse yanılmış. uyuyan 

aç kalmıyormuş. Bunu Ma· 
kaşan adında bir çif çi ispat 
etti. Bu adam yirmi iki se 
nedenberi mütemadiyen umı 
yor. Yalnız sabah akşam 
kahvaltı/arife öğle ve ak 
şam yemekleri zamanı uya 
nıyor. karnını doyuruyor ve 
tek kelime sô'glemeden tek

rar yatıp uyuyor. Yirmi iki 
senedir bu hal devam edip 
gidiyor. 
Makaşan doksan yaşın

dadır. Gözleri biraz zayıf. 
lamıştır ama sıhhati yerın 
dedir. Doktorlar: 

- Böyle bir vakaya şim
diye kadar tesadüf etmedik 
diyorlar. 
Doksanlık ihtiyar kolla

rım ve bacaklarını oyna
tabilmektedir. Fakat en çok 
ve en kuvvetli oynattığı ye 
ri çenesi ... Konuşmak için 

değil. yemek içini 

İspanyada çiçek bayramı 
inanılır şey degiL amma 

doğru: lspanyonilar bir ta
raf ta birbirlerini yerlerken 
diğer tara/ta eğleniyorlar. 

Barselonda bir çiçek bayra
mı tertip edildi. Bıigük hir 
çiçek sergisi açıldı. Birinci
liği kazanan bir Fransız 
guiür.e bir altın madaiya 
takıldı. 

Bu gulun yapraklarının 

içi surınıtırak k.u mızı, dışı 

pembedir. Gui katmerlzdır 
ve güzel bir kokum van ır. 

Japonyada fılm sansörü 
japonga dahiliye nezareti 

fol is mü/ettişli~i bundan 
böyle }apon.:Jada aşk jidmle
ri gôsterı mesim yasak et· 
mişlir. Dans eJı.en, ö~ü~ü· 
Len. içki içilen Jilımler de 
gö'sterilmigectktir, 

Tehzil maksadile yapıl
mış siJ,·asi renkli /ilimler 
de yasaktır. 

Japonya sinma sanayi a
temi bu karar uurıne if L<is 
borusunu çalacaktır. 

Eski kralın serbestisi 

8 inci Edvard, lngiltere 

tahtından inip başından k
rallık tacını atmakta, her

şılaşarak kendilerine iş Lıulur- G:ınumuze kadar, bu yllden 
lar. Burıı'lt üslü açık bir mey- liarab ve bu yUzden sefil kalmış 
dandır. Hizmetçilerin aylıkları tır. Bu selyatıığı Ozerine inşa edi
mnzayede suretile tekıırrür ar- len yeni Türkiye, bu noktayı 
lırılır. Hizmetçiyi erkekler ara- gözden ka~·ıı·mawalıdır. 
yaınaz. gidip 8eÇecek kimsenin Bu uç: istila selinin politik. 
ruulıaklrnk kJtdın olma ·ı liizıın- bakımdan on kuvvetlisi Samat
dır. rAr kapıda hizmet Ptrniş 

1 
lannki olmu~tur Hititler r ar!i 

olıtn bir hi1.metı;i le ·rar borı'nda hır ve Mıdyalılar ve bun,lardan 
görUueıne1., sonra Tatular, Mongollar ve 

Kadınlar arasında kısa 
çorap modası çıktı 

111gilterede çıkan kı.;;a etek 
mud ısrnd:ıu sonra, bir de kısa 
çorap modası alıp yOrllmUştUr. 
k:ıdınhr uzun konçlu çoraphr 
Yt' i H'. şİ'lıdi. di7. kupııklıırııı. 

daıı a~ağı. lm 1usliklc t•lllUı ul
rıı u~ ve Trui::t - puart dedikleri 
çoraplar giyiyorhırmı~. Sebebi 
de, çok ince tuvalet giyen ka
dıalarda j trtiyelerin hariçten 

Türkler, hep sarmalık ı:elin 
getirdiği milletlerdir. Ondok.u
zuucu yüz~ ı\daki Çar Rusy~sı 
tazyiki de, sarmatik. bır tazyik 
iıli. oOgllo i-;e samartik kuvveti 
temsii l deıı büyük bir politik 
ve klilt.ırel ııüf tı7.a malik. olan 
S·JVyctıer Hu~ya::.ı'dır. 

Avrupa'dan gelen istila selini 
Juzon ve Agamemuon ile baş· 
lata bilirız. .öundan sonrıııkiler, 

lsK.euder, Sezar, uizan'i, haçlı 
seforleri, Veoedikli tüccarlar 
ve ninayet Avrupa emperyaliı
mirıin Çanakkale ve Sak.arya 

Gece konuşan insanlar önlerine kadar gele ve burn!ar 
da .Mustafa Kemal'in yllptıgı 

görünmesi imiş. 

Paris üniversitesi profesor. 
leri.ıden Kalmez gece uyku 
esııasıuda konuşan insanlar Uze 
rinde bir takını tetkikler yap
mış ve vardığı neticeyi şöyle 
ilan etmiştir: 

taı:;anlaruı yllzde doksanı 
gece konuşurlar. bu rüya gör
mek kadar tabiidir. Sayıklıyan
ların sözlerine kat'iyen ehem
miyet V\)rınemek lazımdır. Zira 
ağ1zlar111dan çıkan sözler, hiç 
bir esasa iıotinat etmez. Baı.ı 

polisler, sayıklayanlardan esrar 
kaptıklarını zanned~rler. Halbu 
ki l>u fikir tamamile yanlıştır. 

1osan pek lllu rüyasında yap 
madığıoı yaptım diyeceği gibi, 
aksini de söyleyebilir. 

Dilencilikte en 
Müterakki memleket 

hangisidir 
Dilencilik hususunda en ileri 

giden mewlek.etleriu başıuda 
.Mucaristırn gelmektedir. Mucar 
uilenciterıniu içrnde mul, wül.k. 
!!Utıivıtri pek ı;ok. olduğu gibi 
l.>auKnlaraa oıuıerce ıira serveu 
oulunaular t..la vardır. 

liilt:neillk ile n.ücadele ef-
ıncK. Hh~.)'cıt Maear aıuıiııye 

ne:ı11reıi ge~oalerde dlleueuıgı 
mtıuetwışlir. lJıteuciler nakkın
u .. takilıal ya!Jıldıgl ıçın bunlar 

yakalandık.ca hapbtıaneye sevk 
edilnıege ba~laowıl;itır. l< ak at 
l.Junıar o kadar çog11ımışlardır-

i ııavisnaııeler dulmuş ve la~

ruışLır. 

Dunun üzerine bUkQmet di
ıeucııen lek.ru tahliyeye .karar 
\ eı·wı~ur. 1J11euciler, yak.uyı !lur 
ta1d1Ktan soura, alUiuıruH oaşla 
ruııı aııp gözden kaytJuıacukla· 

ııua üırıeşwı~ıtır ve tev.ıu!uuue 

ue gu.;ııuıkıerı güuıer :ııı.rhudıt 

li..ı :ı...ırar Vtı zıyıınlanuı ui.iAU

lll~lltHl uavıa elIM~~e .b..111kuıı~-

1aıu11. ~illi ı w.e:.eı~ wuu h.t;Wt:· 

ye ıutı.Kaı etnu~ur ve ııerKe~ 
uu <111vaııın neticesini ıı;aoırsız

Hlilıı be.kı"w~litedır. 

barajlara çarparak parçıHanau 

alacll ntıcuw kullarıdır. 

Fakat barrajiarın durdurdu 
ğu bu sellerin sularını ~imdi, 

Türk milletınin bizzat ktJudısi, 

binlerce kanaldan Anadolu'uun ' 
çorak küllUr l!\.rlalllrına iletmek 
tedir. 

Selleredn politik bakımdan 

en zayıfı olan üç Uncusu f ıkrl 
bakımdan en ku vveLlhii olmuş
tur. Buna biz ceııubtau gelen 
Arap sall dedik awa, bu, yıduız 
geografya bakımından tıir ad· 
ıandırmadır. Yoıuıa bu tıitHl leş

kil ve temsil edeu Kuvvetler 
pek çoktur ve birioirindeu ay
rıdır. 

Gerçek.ten Arap devletleri, 
hele Mısır dan biç dem vurul
maz KUçUk.aaya nın l>elli başlı 

l.Ju!geıerı uzerınde aevanııı bir 
nai.ıuıiyet .kuraınawı~ıudır. Gtır 

ı,:1 Mildddım yeaı 11bl.C OllCtı As
sarlıadou, KHık.ya yı Abur cıev

ıeliue ilnak. eaco11uJI9ur uwa, 
11 . liuııtııuıııısır'ııı :1.ıuuıauwcıu 

nududlur tıpkı bu~uu 1
1

1.lL"Kıye 

yı ırak Vtı ~urıyc dcu ayırnu 

ııuaudl•uıu üzcru.ıatıu .:1:ı111uı::ı.ıı. 
liU sıuırı, 1't Uallll"ll HUUfd.h.l ,>tı· 

aiuci ve ı>eKııiuci ıı:Mua.ıı..ı J\.l'öp 

U Ut:UWlUll aa ıı~aWUllH~lh', 
uUllU Kııı.,ı ın., Cl!uUUuu .h. -

çUkasya lı:t.tHluUcn.ı ın.!l ı.t:blr 

ıeri <;uk l>UyUK U1UlL.i\'\Ul ••• u 

tesırıerıu litıiltıl"l :.ı.11 ı.ı).. AU! 

uzeriuae yüı·uwuı;tı.a'. 

Kalı üçüncü l>lu y mu bV.ı.uu
rında, h. UçUı..ıısyaı. tı uıü.ıU..t:ueıi 

ı..Htbll k.tillUrUnun ıc:sııı ııhıua 

Ki1'flıiı;i1erai. lıuucı om ~ ııua, 

- Arkaı:;ı var . 

Halk Manı1erı _ J 

Htt valcırdan buz gc lir 
O<la Uızu vı:ı. gelır 

hız ~cçemem hllpludan 
i\.Urkacım kı bvZ ~elır ı 

.... 
* l\Ium gibı buyur çawlar 

kes gibi, hür ve serbest ya mamda ıstirahat, lokantada 
şıyacağını sandı ise aldandı: ögte gemegı; oraaan çıkar
}ı! atbuat, yalnız İngiliz de· ken icadın garsonlardan bi
ğil. bütün dünya matbuatı, rı kenaıszne üç gul verdi. 
Duk de Vmdsorun attıgı her Uuk Almanca te~ekkur etti. 

Gönül uerde a şawlar 
Ekız seni ~urUuce 
Kalbime neler damlar l 

* * * Ağaç rllzg rdnu yanlar 
Mor olur batlıcanlar 
Atı ilme deli göniU 
Anıudan kiı ıler atılar 1 

* * 
J adı_mla .meşguL. Uwıun :wnru ozr şe1<.ercıden 
! işte sıze. Vıganada geç~r 

1 

şelı.r;;r atış Vt:J ı~t .. lyıkmad<ın 
diji bir günün hesabı: in- uu vı.uw.ul< ıu su ıçmış .. 

• gıitere sefaretini ziyaret, bir' lJCJTU!JUr~unuz ga, ıçtiii 
1 buçuk saat alaturka ha suyu tnle bıLıgoruz .. 

* ullk dllnyanıu i~iue 
Ayına güueşiue 

Daha ya~ın gUç11ktUr 
Dti~ıııe sevda peolııe ı 

Baba Salim Ö;ütçen 

b 
c 
t 
r 

k 
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Ziraat ve bir de ekilme her tarafına gömüle-

n A 
Az yerden çok ma s 1 

-18-

ek 

Eğer toprağınız çok ne tarlaya gömün. 
killi, ağır bir toprak ise Havvanların altına 
oraya kara bakla e ·iniz. yataklık olarak kullan
Olrnazsa bezel) a, b ı dığın 1:1.. her ~ey ni11ayet 
çak ve yonca da ek - "emre ge g'deceğı ıçin 
bilirsiniz Toprağınız ki- ka} · ;:,a ı ~1az. 

reçli ise oraya ( E li. a ~ z ·n kısası : Bu 
otu denilen nebatı eki- .ı. ı:ı. nebatlar top 
niz. ~ ı-..:r· } ü ~e 

Bu tohumlar tarlaya çol tli b' · ul l,; 

memleketimizde sonba- vız ,e5r i g ")rüJer. Bu
hara doğru atılmak mu- nu her kes yapn1alıdn., 
vafiktir. Karabakla e- Fa) dasını n1utlak gö
kilen dönüme 20 ki1o, recektir. 
bezelya ve burçak bir 
b 

Bunun asıl en büyük 
uçuk kilo yonca ekile

--i ve büyüdükten son- cektir. Fakat fındıklık 
a toprağa gömülmesi içinde olursa iş değişir. 

'şi vardır. Düşününüzki Hayvan gübresile fın
toprağınız o zaman za- dıklığm ne suretle güb

ten bellenecektir. Bina- releneceğini evvelce 

enaleyh masraf yalnız söylemiştik. Yeşil güb

._ohum parasına kalıyor re ile gübrelemek de 

i o da pek ehemmi- aynı onun gibidir. Ma-
yetsizdir. mafih bir daha tarif 

Yukarıdan beri say- edelim : 

qıgımız bu usul gübre- _ Arkası var -

ye Anadoluda ( yeşil 

~libre ) adını verirler, 

onun için biz de böyle 

dedik. 

Yeşil gübrenin top
rağa gömülmesi mes' e
lesi tarlada olursa ko

laydır. Çünkü tarlanın 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

ŞİFA 
Eczanesidir. 

f a ydası, tarlaya bu ne-
cekse üç buçuk kilo hatların tohmunu atıl- A 1 k 
tohum atılmalı ve son- f I 
ra da Üzerleri toprakla mazdan evvel kireç ve ce e sa 1 arsa 
kapatılmalıdır. bazı çeşit Avrupa güb-

rele~~ verilirs~ gör~ı~r. I Ayafilbo mahallesinde eski bahçeli 
Yalnız bir şey var ki Henuz o çeşıtler hızım ı 

ona fazlaca ehemmiyet · d l d ğ k h k d Ç h d 1 pıyasamız a oma 1 1 o ve arşısın a u a ar oğ u 
vermek gerektir. Ekti- için onlar şimdilik ka-
ğiniz bu tohumlar hü- bil değildir. Fakat bun- sokağında bir arsa acele satlıktır. 
Yüyüp nebat olduktan larsız da olsa söyledik Al k . 1 M b d 
sonra acaba bunlar bi- !erimiz yine makbuldür. ma ısteyen er at camız an 
çilip toprağa ne vakıt Faydası muhakkaktır. sorsunlar. 

icara 

/ı.fa ,aza 
Argalqa Emlak ve arazi 
Kalciqa maa 

Mağlazıila T"rla t tün damı 
So ·ulcsu 
Es vak 

Deft r a 

H nP 

D'.JkCin 

• • 

. Nı. 

7-748 Ermen 
75 Ru .. 

2 Ru 1 

2-4? Rus 
37 Rurn 
41 Rum 

Yukarda e·l'sofı gaz lı gayri menkul erin b;r sen /, 
icarları ar ırmaqa ç kar•,11 tır, İsteklilerin yuz if! t edı 
buçuk dipozitolarile birlikte 5 - 2 - 917 Cuma g ınu sool 

14 de Defterdarlıkta toplanacak komisyona mıiracaatlar . 
26 - 28. I - 4 ... -----....... --·-------~ -- -- -

• a za ıcar artırması 
Vilayet daimi enc··men·n ~n : 

Hususi ınuhasebenin Tuzlu Çt ş r.e la .ı Ismaı1 
sokağındaki 2 No. lu mağazanın sabık bedeı: 
icarı olan " 45 ,, lira üzerinden b:r yıllık kirası 
artırmağa konuldu. 

3 - 2 - 937 tarihinde sadt 14 de vilayet n.a
kamında toplanacak olan encümeninde ıhalt·s: 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı "350 .. L.\;nıştur. 

İsteklilerin vilayet daimi encümenine n.uraca-
atları 19 24-28-1 

Çini, Beton, Su tesisat•, Ba-.yo, 
Hamam, Sıva, Badana, Üti.' f uhar 

makinesi, İnşaat işleri taahhüt eder. 
Meydan belediye keşısındn • ı & m • z • • N-:> • .ı.7 l 

MUSA KARSLI gömülecektir. İşte bu Ufak bir yerde tecrübe 
mes' ele mühimdir. Buna ediniz Her mahsule ya

çok dikkat etmelidir. rar. Her fındık bahçe-
Bunun için de usul leri ve patates ziraatı 

ve kaide vardır : Bu için tarif ettiğim bu 
nebatlar büyüyüp te çi- usul pek kıymetlidir. 
çek açmak çağlarına İhmal etmeyiniz, yapı

Artık Ucuzlad 
geldi mi, artık daha 
heklemeğe lüzum yok
tur, hemen biçilip ya 
kazma ile veya bel ve
Ya sapanla toprağa gö
tnülmelidir. Çiçeklen
tnelerine müsaade t 

llleınelidir. rö 

1a an 

l) 

eç 

s f '>l 

r se e er l a vanların alt 
} takl k olarak kull 
dığınıız ifcer ler { ığr atı m l' 

~ 7 D u 
otu ) bile İ} i b'r ) e'>İ 
gübredır. Üpun ıçin or
lllanlarda, bahçelerde. 
Zifinliklerde, ş rad, bı ı- f 
rada çokça eti<:Pn if p } 
t " ( erıler 0 ,. 

on, r o 

i.1.n b ı r tc..n e 
~yet 

, bu g n 

a çuvalı en az 

ayvana ) at 
1 a.k verin veya topra- Y ·· · br~, topraga 
R"a ·ı b ı ı_ nda kıvam Yeşı gü re o araı< a. 
a'öınun da Kuraklı a , 

Bundan başka fasul- kP-r to ra a Gayanı,. 
}'a, Patates bakla gibi lığını da artırır. ikinci + 
nebati l d b m·~hı'm bir faydası da . arın tar a a i- + 
çıldikten sonra kalan budur. Bu iyilik Avru- ~. 
anızları d · · b' ·ı pa gübresinde yoktur. ~·. . a ıyı ır yeşı 

~Ubredir. Onları da baş- Görüyorsunuz ki, bu '• 
a Yerlere götürüp veya gübre pahalı değildir. 
~akıp kaybetmeyin, yi.. Nihayet tohum masra-

Alacağınız R A 

Ra Ca Aa Olacaktır. 
Tediyatta büyük . -ı a ~ 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSE i 
Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolarımız tahsis edilecektir . . ~ 
aaaaz;z-..ı~~•trt·ı·.:;.~a~~:i:.:::&ıı;ıı;:~,.:~ıı:ıı~.~saıı::~~~~~ 
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en büyük Fen Han kası 1e kiymetli 
~ rr~ 

(~ fft 

r;; 

Markanın 

Her kese ve her keseye uyğun 
• 

1 9 3 7 V. 4 / A M O D E L İ 

RADYOLARINI 
Görü11üz Dinleyiniz . 

, 

Muhakkaktır ki: en bahoh fiyatlarla 

Piyasaya çıkor1lan bttün markalara 

Tercih Edeceksiniz r 
'. , T , 

ı roozon 
satrşevi 

Saat, Gözlük, E!ektril--, Telefon, ve saire Ticarethanesi 

Y a.ıı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

(' ep ve kol saatlarının en fantazı ve e; son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dfinyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON H • K 1 N lb 1 M Kunduracılar caddesi Omf Ve emO Q ant ar ağazası 

/YEN/YOL} Sayfa 4 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
e t m .. e d e n R a d y o 

alanlar aldanır 

S C HA. 
daima 

B Radyoları 
en başta 

Her R ady9 sahibine 

lazım olan el@ktrildi 

otomatik gram .. Jfor.lar 

Dünyamn en 
müken1me1 

saatıdı r. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

MOVADO 
Satışı 

teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep KJl ve 

Spor saatları 

HAKKI 1AT M A C'A - - -..-·----k ........... -q-,Jl,,,.--.wl!i -- = ~~...........- . ~ ~ ' ~ ... .,. 

Kunduracılarda T R A B Z O N _....: 
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