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r~~~~~ 
~ Atatürke 

1 
teşekkürü 
Atatürkün 
cevapları 

~ Ankara 1 ( A. A. ) 
~ HOyllk Millet Mectısinlo 

1 
devlet reisi At tUrke Hatay 1 
işiı de elde ettikleri yüksek 
muvaffakiyetten dolayı res
meıı teşekknr edilmesi için 

~ almış oldugu karar dolııyısile 1 
~
~ bO ı•Qk millet meclisi riyaseti 

tarafından gönderilmiş olan 
tel"'rafa AtııtUrkUn verdiği 
aş ğıdnki, cevap Kamutayın 

bu rQukn toplnntısında okun· 
muş ve sllrekli alkışlarla kar
şılanmıştır. 
BtlyUk Mill~t ~1eclbi reisi ~ 

Abdullıalik Henda ~ 
Hatay mukadderatıuın tes· 

bitini memnuniyete şayan 
görmoş olan bUyOk Kamuta· 
yın hakkİınızda taltif kararı 
vermiş olduğunu bildiren tel· ~ 

Hatay davamızm kazandığı zafer mü
nasebeti le bütün Hataylı kardeşleri

mizin Atatürke bağlılık telgrafları ... 
Atatürkün teşekkürleri 

Ankara 1 { A. A. ) - Milli Hatııy davasının lehimizde neticelenmesinden dolayı Hataydaki Tnrk· 
!erden, cemiyet ve mOessese~erdea, yurdumuzdaki Hatay erginllk cemiyetlerinden gelen ırkdaşlan
mııın :yU~sek heyecan ve asıl dbygvlarını, bağ~ıl~klarını ifade eden sayısı pek çok telgraflardan 
mütehassıs olan AtatUrk Hataylılara tt>şekkürlerının bilcllrilmesine Anadolu ajansını memur etmiş
lerdir. 

= 

Umumi vilayet meclisi dün açıldı .. 
Umumi Vilayet meclisi ( Vakfikebir) katipliklere encümen Başkatibi tarafın-

dün saat ikide Vilayet sa ekseriyetle seçilmişlerdir. dan okunan izahname din-
/onunda sa g ı n Valimiz Bundan sonra maliye. Mac.-

s lendı "e sô'z istiyen olma-
Yahya ezai Uzerin kalple rif, Dahiliye, Sihhat. Na-
umutlar saçan kiymetli bir fia, Ziraat ve baytar encü- dıiına göre de aynen kabul 
söylevile açıldı, menleri intihabı yapıldı . edilmiş oldu. Bundan sonra 

Meclis açıldıktan ve gole- Vakfikebir azası Keleşin Meclisin toplantı ğünleri· 
lama yapıldıktan sonra ölümünden ötürü gede/eten nin Cuma ve Salı ğünleri 
Münür Serdar ( Akcabat) gelen Bay Mehmedin maz- öileden sonra saat ikide 
ikinci Reislije . Mustafa hatası okunarak itti/ akla olmalc üzere kabulünden 
Cansız (Of), Şevket Gürdal kabul edildi. bundan sonra sonra içtimaa son verildi. ~ grdfoamenizi bllyUk memnu- ~ 

~ oıyetle aldım teşekkUr ve 
n ını.ınetlerlmi blldırmekıe bah- E- ~- ---· Sayın Valı·m 1•21·n tk u tir:ır olduğU'llUD Knmutuya +1 açma nu u ..... &*..:!"'--"!'-::;; 

tt arzedilıne"iııi dilerim. i ~i Çok s a y ı n arkadaşlar messilleri olan sizlerin ve mulıtaç olduğu işler için \: 
~ K. Atatnrk .~ hoşgeldiniz: biz mt:murların en mühim tahsisat konmuştur. Tetkik .~ 

v · "' "' ... "' vaziı esidir. buyurup kabul ve tasdik ile ~· ~~Ji:i;t::il~ lf "'ı'laAy•t g•n•l m•clı'sı"nı'n · ~ '+ 

1 
1 altıncı s e ç i m devresinin Vilayet makamı. kanun- se/ahiget verirseniz gelecek ~: 

sveç ~t üçüncü toplantısını açmak şe /arın bahşettiği salahiyeti sene takdirinize layik ola·ı ~. 

gazeteler'ı t~ refi hana isabet ettijinden hü kullanarak azami derecede bilmek için çalışmakta de- • 
~ yük şeref ve iftihar duymak gayretle bu başarıya var- vam edilecektir • 

Almanyaya kar~ı tayım. Trabzon Vilayeti mak için çalışmaktadır. Vi- Bir...az sonra ~kanacak 0 • \ 

h f l I ötedenberi Karadenizin en liiyetin her kazasından, ayrı l 
ayret ve in ia de mühim ve şirin . vilayetlerin agrı yerlerinden gelen fJe· an izahnamede ve tetkiki- "ti 

Ankara 1 ( A. A. ) - den birisidir. yüksek bilgilerle mücehhez nize arzedilen 935 senesi ~+.' 
Bütün lsveç gazeteleri Hit- Bir sene evvelinden heri olan vilayetin en ince fJe en hesabı kat'isinde geçen 935 
lerin Almanları nobel mu- t Üçüncü Umum Müfetti#ilc ckrin ihtiyaçlarına valcıf senesinde ne suretle çalı t 
hale/etini kabulen menetmiş. mıntalcasına dahil olması ve bulunan sizlerin hu bilgi ve ş!ldığı ta/silen bildirilmiştir. t1 

tir hayret ve infial ile icar- çok yakında evvelkinden vukuf unuz dan, irşadınızdan Hepimizin gaye ve emeli tJ 
şılamaktadrr. ~ daha faaliyetli bir surette istifade ederek bu el bir- Büyük Önderimiz ve Kur ı• 

açılacak olan lran Tiransit liğile vaki olacak çalışma- tarıcımız Atatürkün açtığı t 
Moskovada ~ .l/olunun medhali bulunması larımızdan elbette daha zi şaşmaz ve nurlu yolda gü- ,:\ 

l'd k l ı itibariyle bu ehemmiyeti bir- gade muvaf falciyet hasıl rügerelc. memleketin yüksel !•! am arar arı · ı k kaç kat daha artmıştır. La olacaktır. Bu golda her se mesıne ça ışma olduğundan t 
Ankara 7 ( A . A . ) 1 zımgelen imar sahasında neki gibi yardımınızı esir bu yolda elbirligigle gürü ı~ 
S ov11etler birliği icra lco- mali ve iktisadi san'at sa ğemiyeceğinizden eminim. gerek büyük sonuçlar alma i 

rnitesi Troçkiler mahkeme 

1 
halarında gükseltmige çalış- Huzurunuza sunduğum mızı ister ve hepimize mu ~ 

sin le idama mahkum edilen malc bütün vilagtt halkının 937 bütçesine vilaqetin ge va/ fakıgetler dileyerek mec-1:' 
on uç maznunun af taleble- ve bilhassa en mümtaz mü- liri nishetinde her sahada !isi açarım. +l 
~i re.detmiştir. ·- FfS.::...4" M+ * +:+ * •:.---4'.-·•• +:z•n+:+ E'E'-':ı.':'-.1:""C+"!"iSi+ * -~ 

Şundan, Bundan 
Sıcak rüzgrırın arkıısıaı so- zllnU bile göreıniyecekler, geç· 

~ıık ve soğuk rUz1.1ar takibettl miş olsun artık ... 
Nezle znten bol, ;rlp de bolla- Arkadaşım H. M. la " Kale-
nacağa benziyor. min ucu .. bugllnlPMe çok ve · 

Havaların bozukluğu, suğuk· lud kalemin ucundan derken 
luğu, r kirler gibi vapurları da içinden ve özünden damlalıy?r! 
şaşırtıı, gidecekleri yeri ve gn- DUn de Değirmendereyi temız
nu unuttular. İstanbul matbua- liyecek bir varlık (arayan hoş 
lıoa bağlı olanların birbirlerine ve ince buluşunu okudum, sev
en çok sordukları sual posta dim, tekrarladıkça yeni hislerle 
gunıerld.ir. .. karşılaştım. Zaten onun ihtiras 

Bugünlerde elektrikler de ve benlik kokusundan Azad~ 
bir dans nıetakı var gibidir. Bu olan fildrleri değil midir ki bı
llleraklarını sık. sık yanıp sönm~k zi ba~lıyor kendine .. 
suretlle bize gösteriyorlar. Her 29 ikinci kanun tarihli Ye
~atıııın altında bir yılbaşı gece- nlyolda bir takdir ve teşekkUr 
Slo\a S'ln saatları ysşanır gibi· 80 ikinci kanun tarlbll Yenl
<1ir.. yolda bu takdir ve teşekkOrtı 

1 
Kahveler, hanlar, lokanta· başkalarıaa m a 1 eden bir 

ar, oteller, çeşmeler yaglı bo- tavzih gördUm. Bu tavzih yUk· 
l'a ve badana ile süsleniyor, sek bir tevazu nomunesidlr. 
temizleniyor. Semerciler başın. Ancak Cumhuriyet bUyllklerine 
~akı çe~me de badanalanmış yaraşır .. 
arı ı uz aşağıdaki belanın ba- nan vilayet umumi meclisi 

Şıoa ı... - toplandı. Senelik konuşmalarına 
Y eniyolda Ucnrel odasının başladı. 937 yılı her bakımdan 

uzu:ı bir raporunu okuduoı so- ogurlu girmişti, Oğurlu karar
Ya fıısulyasını ballandıra ballan- lar bekliyoruz ... 
dıra anlatıyor. Ballı bakla dedi- Pazar gUnü miting yaptık. 
Qlmiı bu nesne nimetmiş de Miting demişim Hatay dUğttnü 
haberimiz yok. Onu hep bay- J idl o ... Aylardanberl ııtırap ve 
Vanıora yediriyorduk. Şimdi yQ. hey~cl.J içinde çırpıaan kalple· 

Kamutayda 

kanunlar 
Ankara 7 ( A. A. ) 

Komutag bugünkü toplan-

tisinda T 934 de imzclanmiı 
olan ticaret mukavelesile 

tediyatın tanzimine aid an

laşmanın muhtelif tarihler· 

de temdidine ait protokol 

/arın tastikine adliye teşki

lat fJe kadrosunda bazı dtt
ğişiklikler yapılmasına ait 

kanun layıhaları kabul e
dilmiı. geni orman kanunu 
nun birinci müzakeresi ile. 

mal edilmiıtir. 

rlmlze su serpildi, sevindik, se

vinç çığlıklanmız sınırları aştı 

gitti. Bu bir dUğUndU, bir bay

ramdı, bir şenlikti. Hepsi eksik 

bu tariflerin, tavsiflerin, ohalde 
en doğru tavsif hangisi o; Ata· 
tUrk sevgisinin, Atatürk saygı. 

ııoın toplu ve canlı bir tezahü• 
rU idi ..• 

P, 

1 
Kalemin 

-- - Ucundan 

Doğru egrının, bilgi ceh. 
lin daima üstünde ve tepe 
sindedir. 

Disipline ger vermeyen 
faaliyet muvaf fakigete eri
şemez. • lgi oluş,· ıyı düşünüşün 
mahsulüdür. • Mazi : işte ne yakılması 
ne de yırtılması kabil ol
mayan yegane kitap. • Hakikati ifade eden fikir 
ve mutalaalar çok /cerre 
samimi makes bulamazlar. • Temizlik imandandır siizü 
şehirlere de teşmil edilseydi 
imansızlıkta Trabzon bir 
kaç arsa ve hela güzünden 
ön saf ta görebilirdik. 

• Akla,· pek az ki#ye nasip 
olan en kuvvetli sermag• 
de rli11ebi/iriı. 
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SALI 
750 
Kuruş 

Sayı : 2302 

14 üncü yıl 

Spor münakaşalanmız etrafında 
Yeniyolun bir hafta evvel 

ki sıra ile çıkan sayıların
da; sporcu arkadaşım Naim 
Tüzer ile baş öğretmen 
Şükrü Uralın ve benim 
Dumlupınar kupa maçları 
nın tehiri münasebetile gaz. 
dıf zmız yazıları bir idman 
ocağı · Necmiati çekişmesi 
şeklinde telakki edip - ta 
bir caizse - bir iskatci gibi 
neticeden fırsat bekleyenlere 
derimki : Bizim yazılarımız 
gibi spor alan·ndaki karşı· 
laşmalarımzzdan da spor 
heyecanrndan başka fena 
bir rekabet beklemek bey · 
hudl'dir. 

Biz birbirimizle olduğu 

kadar sporcu ruhu taşı11an 
her f erd ve kitle ile de dö.st 
geçinmek isteriz. 

Bizim maçlarımız ve ya
rışmalarımız daima dostca 
loşlar. sportmence biter. 

Bir santim bile sportmen
lik hudutlarznı aşmıyan ya· 
zılarımızı fenalığa yoran-

lar b lmelidirlerki,· biz o 
yazıları ganlıs bazı mevzui 
fikirleri taslıilı içirı yazmış

tık. Bunda da lıer halde 
muvaffak oluyoTUz. 

Bizim bu samimi münR
kaşalarımzu, adi dedi ko 
dularlıı kar1ştınp Nuimi 
benimle darğm bilenler. bir
birimizi diişman farz eden
ler aldanu lar, çünkü biz 
her z.ımankinden sizade 
dost ve h r z ımankinden 
çok samimiyizdır. 

Ben kendı hesabıma çene 
yarış · ndan z·yade sp:ır ya
rışındarı hoşlandığımdan lü
zumsuz dedikodularu kulak
larımz çoktan tıkadım. Dost
lara v e samimi arkadaşlara 
d'l ta'lısiqe ederim; adi de
di kodulara kapzlmasznlar, 
söglenr n her söze l ulak as
masınlar ... 

Belki höqle 'ikle bizi ge
mirip, Lilirecek ol .n illeti 
yakamızdbn ot rn ı $ ve ondan 
kurltulmuş o 'uru1. 

1-1. Çulhrı oğlu 
===========-==-===-=-===~-============ 

Yarı şaka 

Görüp İşittiklerim. 
Dün; bir haftanın yorgunluğu· 

nu giderme" kaygusile meydan 

hamamına do~ru yollanmışhm, git

mek nasip olmadı bir arkadaş ka. 
pahdır dedi.Sebebini so:duıu, tami· 
rat varmış_ Döne dolaşa paşa 

ham· m na vardık. Soyunuyor.ium, 
hamamcı ile kıyafetinden sıva veya 
badanacı olduğu anlaşılan birisi 
konuşuyor laı dL Hamın.:cı : 

- Arkadaş yarın gelip başlamalı. 
Sıhhat Mudürü yağlı boya vurma· 
dıkça, minderleri muşamba yapma· 
dıkça yakamızı bırakmaz. Fakat 
bu işleri hamamı kapamadan yap· 
malc imkanı yok mu ? on gün 
mühlet verildi, yapıımazııak gelip 

kendi elile lcapatac tk. işler değiş· 
ti, evvelki gıbi .suyı tirit dei'il 
şimdi ... 

Banyo yapmadan yorgunluğum 
gitmişti. Demelc ki meydan hama
mı da boyanmak için kapatılmış 

ve durumlarım islih etmeyen ha. 
mamların hepsi bu akibete, sahip
leri de sinek avlamag-a mahkum ... 

Sağlık direktörünün kararı çok 

hayırlı seme eler vermişse bize 
rıkı içmenin de bir yolu ve e ki
nı oldutunu Öğretmiş olmak iti· 
barile büyük bir ders de oldu. 
Zaten çok çalışan Türk hakimle· 
ri bu kanunla hafta tatilleri ve 
çok kere de uykulnrını feda edi· 
yorlar. Yu.tdaşm huzuru namına 

yapılan bu hizmet Türk hakimleri 
için bir üzüntü değil bir vicdan 
zevki ol<.1yor buna şüphemiz yok 
onlara da şültranlarımızı sunarız. 

• . ... 
Otu uyordum yanımı bir ar

kadaş geldi. Merhabalaştık. Nere-

den geliyorsun sordum, postuha
neden dedi ve anlatmnğa başladı. 

iki ay kadar ör:ce Erzu rumda bu
lunan bir arkadaşıma bir m:ktar 
fantezi zarf ve kağıt yollamıştım 

arkadaştan mektup aldım hali 
gitmemiş, posta müdüriyetine mü· 
r::caat ettim. Onları taahhütlü yol
lasan daha iyi olac ıktı, mamafih 
sen o kağıtla: ın nümunesinden 

bana getir İ clbına baknrız dedi. 

isabetli ve yerindedir. Bu suretle Acıba kaç • ü d ha Erzu•uma 
umumi yerlerin sağlık durumların- gider bu kağıtlar ... 

Arlcadaşı:nıı geç olmuş amma ol· 
sun gider bir gün cll.>et dedim. 
Dedim .emma bu iş lcablumbağa yü-

rüyüşüne de benzemiyor. Trahzon 
Erzurum ve iki ay 1 ... Sonra birde 

taahhütlü olsa iyi olu;muş 1. Bu dR 
kendi kendilerine itimatsızhlt 1.. Her 

da yapılması lazımgelen islahata 

başlanmış oluyor ki bundan dolayı 
sayın direktörümüze ne kadar te· 
şeldı•ür etsek azdır. Onun tatil 
günleri dıhi dairesinde me~gul 

olacak kadar çok çalıştığını işit

mekte ve sevinmekteyiz. Trabzon . 
l Jlar ona işinde ve gidişinde bü

ne hal ise vara gide bıı işler çe· 
yük muvaffak.iyetler dilerler .... 

* tin kayaya rastlarsa fantezi zarflar 

S k kt 
.d* ı~ . ._. k. . . kağıtlar Erzuruma vnnr mı? var-

o a a gı en.en ıra ışının d. d- _ d" l t maz mı ? ıye uşun um. s er var· 
konuşmalarına kulalı: misafiri ol- b l 't 

. sın ister varmasın ana ne... şı • 
dum. Konuşmalardan anladım kı . d. y okH içinde 
b

. . . . . ._. t t -t k. tım ıye yazıyorum. 
ırısı musıı;ıra sa ıcı1n, o e ı mey- 1 . f b:l kt 0 aketin .... 

b . s·· l . 1 b. . t• b bır zar ım • e yo u p 
anecı. oy en yor ar; ı r ış ı aiımı 

za çıktı bu cürmü meşhut kanunu. • • • 

Şişeler ter.!kte kü clendi alan yok, 
soran yo~·. Azc ık c vırtan soluğu 
mahkemede alıyor. Gece yok, tn
til yok peşin tahkikat ve peşin 

ceza ... 
İçimden s3yleniyordum Rakı 

· denilen nesne şişede durduğu gibi 
midede durmaz onu içmesini bi
lenler içmeli ve içmesini biLnler 
hiç bir zaman hiç bir yerde solu· 
maz ve solutulmazlar ... 

Cürmü meşhut kanunu asayiş 
vo ıükQn noktuındın no kadar 

Suriye - Almanya 
Suriye ve lubnan devlet

/erile Almanya arasındaki 
ticaret mubadelelerini ne için 

Almanya ile Fransa arasın
da bu memleketler ile tica
ret mubadelelerine ve tedi · 
yat usullerine ait bir anlaı· 
ma imzalanmııtır. 



.. 
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DıJ.nqada Hatay davamızın kazandığı zafer 

Neler oluyor 

Herş~yden 

BİR PARÇA 
Pazar giinkü mitingde hatiplerin nutukları .. 

Londra belediyesi 
Kadın şoför istemiyor ! 

• 
ısrr.a 
' 

Halit YaJçınkaya Tü <lügü içinde inkişaf bul2c1k- Hutay, ıınıumi hflrhm ana 
tır Yaşasın H ıı tay ı yurddaıı ayırdığı bir öz 'I'Urk Evlenme töreni önemiidir 

ntn 
iÜcadele 

Aganoğl ınun Hakkı tc !im edişle Mılletler yurdu µarı.~asırlır. . kci~niz\n 
nut k · ı Cemiyetine in~nımız artmı~tır. güney kıyılR· ı dııdır. ı ir takım Nev - York hükumeti he 

Lnndra beledivesi ıntihim 
bir karar alarak, kadınlarııı şo
förlük etmelerini menedecektir 
Buna sebep olarak da şu hadi
se ilPri snrulmektedir: 

Bug'.in, Türk Hatayın Tii,.klü

ğünü dünyanın tanıyı;ındnn ötürü 

'3öyle bir kanm:ı gdz ta- l duyduğumuz sevinçle toplanmış 

rafında olabilir ve gô'rmede bulunuyoruz, 

Varo!,un krısnba ve l:nz1ılaı i vle h(>rdbP-r lediye reisleri, edenece~ o · 

3 
Dostlarımız Rusya, lngiltere, 1 kenderuıı, .\ •t-ıkya Ş-'hirleri de /anları alakadar edecek 

ıııiitteiik!eriroız Yu~osluvya, Ro- vardır. Jl ııtr V ili dııdiğiıniz lıu bı'r tamı"nı l n~şretti er. Bu 
ıntınya, Yunanistan bu haklı yolu- Sancakta S )\) lıi 1 kanın· Türk 
muzda bizimle elbirliği ettilt!r, vardır. NOf ısı ı .ıun h:lvük eks'!· beyunnamt?ye göre, son za- "Loü'lralı lıir baµazın kızı 

l d l t .. l olan matmazel J',ılersorı hıılm 
Dostluklarını teyit ederek bizi riyetirıı Tül'kl..-r tı:ı!;'kil ptnrnk- man ar a, erı enme oren e- · İ usur humle gelir. İşi biliyorsunuz: 

Şişnnnlt!ctan naszl kaçtn Yurdumuzun Ak leniz kıvılr- memnun bıraktılar. Do tlarımız, tedir Hatay 'l'.ir'~ ilinde Türkçe rine gelenler, giyinip süs- sıı:nn İ':'lerinin iyi gitmediğini 
\ k 1 l 

görün<'e, güzelliğinden nan u..;Ju 
r lı. /,usulünden nasıl kur- rında c~nuba doğ-ru uzaım.ş . 40. başımızladır. ' a rol-rnnls.r, ·onuşu ur. PUt!in ndctleri, an- enm'!JPn, her günkü iş kı-

l T 
L 

1 
· 'f k bir şekilde istif11de elrncği dfl-

. ılmtıltdır? 
asırlık Türk yurdu Htıtay, 1921 sveç Haric ye Nazırı Ü tile ane erı Ur ·tur. /ıklar ile geliyor ve bu su-

0 
•r 'h' şnnmil~ ve hir müddet !liılice 

büyiılc bir sempati .,.österdi. nun arı ın verdi!1'i malı1mata ı ... 

Yemeğfo az yenmesi ve 
. rfıyat n /azla yapılmasile 

de Türk tanınmıiken birk1'ç ay 
öne'} Suriye Araplığın:ı katılı;> 

ortadan çılcarılınak iizerey<li. 

6 " refıe eulenme törenine ehe otom >lıil k il 
biz :!eki yeri. Gönlümüzün ta de- göre Ha tayın Türklüğü d&rtbin -u anrnasıuı 0

bren-

1 • 
l 

·· 
1 

h miyet vermediklerini gö.~ter dikten surira yeni ve mo ·em-
iııledilderi olacaktır. yı evvelim en aşlar. TUrkUn 

ilk anayurdu orta as.vndan u,.,ö,·e- miş oluyorlarmış.. mel blı' otomobil ile µiyusaya 
ıman'ıf!ın ö ıüne geçi/ece- 1 - Olur mu?? ? 

ı i zannedilerek, iş basit te- 1 1921 ili, ne Çf'tin günlcrimizrli 
Fı ansa, eski • do lul!'umuzu U· ~ k 

n utma m akla kaderşinaslıkta den Tllrklerin bir kolu İsken- Duvarlara .!1apzşfırılan çı mı~ ... 
ik.ki cd lir. Fakat hakikat 1 Yurd içinden ve dışından kondak 

d \ ~ Pnter30nun şoförltlğe başla 
bu!unınuştur. Dostlu,,.umuz sonsuz- ı>run ve 1 ntakya bülgesiııi yurt begannomelt:rde d.,_rız"yor kı' 

6 d' · ı d' k • mabı bUyQk bir luldi-se olmıı:-J. 
l ı-Ja doğru devam edip gidec~k- e ınıuı~ er ır i, bn böl ı.;p,ye Evlenme töreni o"nem/ı' 

f 1e l b k d b •t hşmış alev alev y;ınıyo·du. Ve 
rı se e :ı a ar ası 
"/d' G .ı l k biz yurdu o alevler içinden lrn~-

•gı ır. cua .ını aza tma t kt dk , . arma ay ı . 
Eiıl ş•şrnanı aç bırakır- 1 t - d' · · · b ·· ş e ogun verme ığımızı ugun 

!> K, h . a fj lnız ZOtJlf ol- alacaklardı. 
z. a n• ... amanda kuvvet - Olur mu ? 

: kı../ır, a abl ve neşesiz Lozmı yapan en~rii sö;ıdü mü 

t7 'u .. ,. bed,,ni ve rulzi kabi sanki : 
/·jelini t .ıyb,der. Bun.fara lyi bilinmeli: Gö;ciisleriın;7. 

unzam olarak vıicut oçlı- Dumlupınarları yapıın infilak gl:c
leri ile dolu. Sinirlerimizde bin· 

f!ırız g'd'!rmek için gıdaf le ce voltluk Türk kudreti dolaşı· 
l ıymel az, /akat bunrı mu-
t ,,,bil lıaci faz 1a yemeklerle 
m;de doldurulur, mide te-
1·essiıleri lzusllle gelir. 

yor. Geri, ayak l:ırımızın altın la· 

' 

ıiı~. Kafa tach,.ım•z. hadi"lel .. ·e 

dizgin vuran ileri kültürün kay. 
nağldır. 

Evet unutulmamalı : Göğüsle
rimiz imanlı, s:nirlerimiz güçlii. 
kafalarımız kiiltürlüdür. Ve Lo7'l· 

Bö ıfe bir rejimle uzviyet 
~alnız yağ kaybetmez, aynı 
zamanda a!bumini de azalır, 
!Jöyfece vücudun mukave nı yapan enerji · 14. yıldır serpi· 

lip büyüyor. Boy atıyor. 
meti azalıyor, uzviyet sö- H t b l ıcı a ayın aşına gı- ~c~ erf' 

tir. 
Düşünün arkadaşlar : 
Ne g:jnlerdeyiz '? Rusya, ln

,.iltcre, Fr:mrn, Balkaıı llirlıği ıle 
kolkola ve ne ü tün saflardayız. 

8ir de g-eriye bakınız ; 
Okadar yiikseli~teyiz ki, geri, 

~örünmüyor bile 1 
Bu sonunca üstünlüze, şer<"fe 

Ata.türkün Bvşltanlığında vardık 
Ru. yürüyüş, ilerleyişte İsmet l
n6n 'irıün demir irad .. si, keskin gÖ· 

ı ü ~IP.rİ bizimle oldu : 
BJyük tarihi damarlarında ta

şıvan Türk Ulusuıiur ki Ataturk, 
ı~met !nönü gibi eş>izleri içinden 
çıka · dı 
Snva~larda haı cadığ>ımız kanların 

lmıll 6ıdır ki yollarımlLI aydınla
tı •or ve kor~usuı, güv.!nle yürü
yiip yol alıyoruz. 

Hatay denmesi, bu bölgeyi 
0 

ve Paterson fevkalflde rağbet 
zaman ele geçiren akıocı T~irk- I ir törendir. Bundan bôq/e 

1 görrnuş. Ç.>kmüşteri to~ ı ll ış ve 
leriıı veya reislerinin bu adı nikah merasimle' ine gele- ı bir çok ~oförlerin ellerioi bö-
taşımııhırın<iıındır. 1 cPklerin kıf,klnnna itina ğ!lrlerinde bırakmıştır. Hattll 

Taı illin kııvdetli,.lli ~til,,r, 8 ·• l l · il b ı. . şoför gnze'inin ot0mobHioe bin 
~ e nıe erı şar ır, U"U'l rıKSl 

t ·tı H t -ı· d k' ·r ·ı ki Jllek ı irı • »kteptPn kaç.aıı lale 
ı er, a ay 1 10 e 1 l r erden hart!ket etmek, nikülım ana başkulım df'ğildir, l~te Türk!Uk- b •lPr •·ile {orülmeye başlamış· 

nevf ululug·u~a lz 1'irmelsz'z 11"k 1 tıı· \""ı ı u ı gOnden crQn le kiıieıııl çok eski olan hu (jz . 1 
uu JHJ. ı n e 

'l'Ork yurdu, cihıın harlının n:;. ı:""dncrıf<frr· Nıka'ı 71p ,,_,_ ı <· ı~ lan ırın~terileri ara~ına es· 
ınıınlı imparatorluğu ve rnOtlc- len7ıP IÖr<-nlenne g imler kiıierı tranıv.ıytı birıen ih iyarlar 
fikleri aleyhine nı>ÜcelPnmesi süslerine dıkkat etmelidir!,. bile karı~ınışlardır. Bu suretıe 
nzerine suıiye ile beraber I'rıın - haklı hak::.ıl bir çu · şikllyetler 
sanın manda ı allına verilmişti. K meydan almıştır, 

Fakat Atııtürkou ku::nanda!::ı ıyamet günü 24 yaşında on beş 
ııltında kurtuluş savaşı yapılırken evla" t babası · 
Sakarya harhinin kazanılması Rahib Broun. yeryüzünde 
sıralarındu Fransa ile ~apılan münbit ve ku.,.ak arazinin 
Ankııra anla~ma~ıoda ve eoni- hesabını .11aptı ve şu neti-
hayet Lozan konferansıoda HM· C"LJe vardı: Yeryüzii beş 
tayıu istiklilline ait mUhim ıııad· m ilyar kişiyi besliyebilir ve 
deler ve esııslur kabul edilmişti. 

Suriyeye, mandater Fransa gene bir hesaba göre, yer-

Cenubi Afrikada Laddysmith 
~·erlileriııden birisi vergisini 
veremediği içiıı valinin kur~ı

sına getirilmiştir. Vali: 

n iyor demektir. Bn itibarla katlanamazdık. Katlanamadık. İ<1te
zay1/ !atma tedavisinde gi- dik hakkımızı: Hatay Tüı k kala

Haydi arkadaşlar! 
lıeri duygulu, ileri 

mamur bir vatan kurma 

tarnfıııdan isliklfil verilmesi isi yüzünde 135 sene sonra ya 
1'ültürlii, . . 2072 d konuşulur ve parlamentosu se- nı senesin e· mevcut 

- Devlete olan borcunun 
niçin vermiyorsun deyi u ce, 
adamcağıı ıığlamıı(:'a başlamıştır! 

- 24 yaşındayım, on beş 

evladım var, yetiştiremiyorum. 
da miktarının azalmasına ca<tır. 

yolunda 

ileri ... 
rağmen alhumini maddt>lerin 
azalma nası esas telakki 
e !erek hareket etmelidir, 

Gıdai krymet itibarile tofc 
f utan bazı yemekleri yemeli, 
buna mukabil kıymeti gıdai
gesi yüksek olduğu halde 
tok tutmıyanlarz yememeli
dir. Albu'71inf maddeler, 
.lıağlz maddeler nisbete.n da
ha çok tok tatma kudretini 
h'lizdirler. Yağsız d, yağ

sız peynir, gumUTla akı, 
avran gibi yemekler tavsiye 
olunur. Gidaf kzymetle~i az 
yeşil sebze'er ve salatalar 
arzu edilen miktarda ilarıe 

edilebilir. Bunlar bittabi 
pağsız veya hiç olmazsa 
c sğari miktar yağla pişmiş 
ofmalıdtr. Bunlarcı ilaueten 
az miktarda megva ve kom
postolar yenilebilir. Bu şe· 
raitte, muzir tesirler husule 
gelmekt:izin zayıflmak ha 
lif o 'u ... 1•e hasta mevcüt 
i{tihasını da kaybetmez. 

Bazı vak 'alarda pehrize 
rağmen hasta, fazla su iç 
fiğinde dolauı gene şişman 
kalır. Bu gibiler .r;em,.klf! . 
rindeki tuzu azalım .,/ıdır. 
Zira su vücutta tuz bu la 
ma 'ınca tutunamaz ve htıs 

ta da lıu sayede istediğı 
/.. ıdar rn içtiği halde şiş 
ma1z1c maz. Ço~ba fazla tuz 
isted1ği ıçin, içmekten sarfı 
nazar ctmelid;r. Çorba yı· 
1ine yağ r1ınrnrş et sugu 
ıeri'ebilir. Vücutta fn.zfr... . 
laşan !W.JU sar/etmek icin 
"drar söktür c ı ilaçlar da 
almak kahil rfir. 

Bedeni hareketlerin de 
büyi.i'k tesiri o 'duı.iu hıç şii
pehsizdir. Fazla bedeni ça
lışn a, istik1tild arflırması 

Hem döğüşsüz, insanlıg-ın ya· 
şama haklarına hü ·m,.t ederek, 
l:arışla, anlaşıkla . Montröyu Kıt· 
zandıtımız yolda yürüye ek istedik 

Bilenler, dost elini nasıl •ıkb 

ğımızı bilirler. Ve dostluğu bozup 
aykırı yürüy~nler de bilirler : Ha· 
ni eskiden do'itluknaıneyi mızra~ın • 
talcıp üstümüze saldıran eski kral 
(Viladislas) o mızrağa sonra lcel
le!!İni diktirmekle suçunu ödeme· 
miş miydi'? 

Ne ise, hakkımızı bilerek iste
dik. Halt ld, tapındığımızdır. ln 
sanlığın, insan olanların taptıgı 

d r. Namuskar, yiğit, mert olan 
ların taptığıdır. 

Alnımızı gere gere. haklmmza 
güv..:ne güvene Cenevreye, M 1-
letler Cemiydine gatik. Eııkj · 
( Berlin muahedesini ) yap1r gihi 

ya·dım dilenmiyor, tczallum halde 
bulunmuyorduk. hantal :mparator
lu;t-un hantal mümessilleri ile Av
rupada değildik. fıeri ve tek iman· 
l·, çeli'.c parçası gibi kip Tu-\ci. 
y? Cumhuriyetinin irce g3rüşli\ 

keskin zekalı mümessilleri ile Ce 
nevredeydik. 

Konuşııldu, görüşüldü : 
Halı:kımızı Milletler Cemiyeti 

konseyi ve c:ımiyet tanıdı : 
Hatay TiirktUr, Türk kalac1k, 

l<isaları da vardır. Ancak 
buraların hazan zararları 

Daha üstüne, daha yülı.seğe, 

daha şerefliye varmak için tek 
klllp ve te~t düşürıce ile ileri... 

Sulh yolunda elbirliQ-i ile çalı· 
şarak ileri... 

Ve gönliimüzün derinl itlerin-
den bağıralım :. 

Yaşasın ATA TÜRK. · Yaşa sın 
lS\1~T lNÔNÜ. Yaşasın T ü r k 
büyiikleri. Yaşasın asil büyüklük 
mayasını taşıyan Türk milleti. Ya
şaı;ın halc ve fu'leti seven insanlık 1 

Numan SabitCoşkun'un 
nutku 

Şııyın yur~taşlarım , 
Atat!lrkOn başımızda bulun

ması, herg!luOmUzO, heran dü
ğün bayranı yapacak derecede 
S"\'İnçle dolduruz0r. O, bizim 
sevinç ve hayat kaynnğımızdır. 

G1ne in batışını durdum gi 
lıi TUrklüğU batmaktan va göç· 
mekten kurtaran Atatürk ve 
on un candan arkadaşı değerli 
Baı;;vekillmiı 1 ~met loönO, Diş 
işleri bakanımu senpatik dip
lömat 'l'~vrik Rüştn aras, nyl.ır
dırnberi büt!ln 'ftirklilğü alıll a
d'fr eden haklı Hatay dava.mızı, 
istiklıU ve Cumhilriyetimizin 
yllksek şerefine yakışır bir şe
kilde kazanmı'1lar, kazandırmış
lardır. 

Hatay davası, Türkiye Cuın-
olduiu gibi, v·icuttalci suyu huriyetinin davası idi. onun için 
azaltmak kadar da müessir Atatflrk. 'l'ilrkiyesiode ya~ıyan 
değildir. O holde bunların her TOrk, dağda- koyununu gU
yerine idrar söktürticü mad- den TUr~ çobauı, illç okulda 
deler ikame etmelidir. Ver- okuyan Türk çocuğu, yavrusu
diğimiz gudde hala.rnlarınırı nun beşiğini sallıyan Türk ana

müessir olması için istihlaki sı bu davayı biliyı)r, bununla 
kafasını yoruyordu: Acaba TUr-

. orftıracık mı~ far dahilinde kün hakkı tıilıınııcuıi mı? 
verilmesi lazımdı r. Bu mile. Bu ayın Bk bai't11sıoda, bu 
tar zehidt!l/İCİ tesiri haiz işin en gergin ve Türk dkilri 
olabilir. Helecanı kal.p, hu- umurniyesinin en heyecanlı za-
zursuılulc.. a sabiyet, uyku manında l~aşbakanıınız . ismet 

ı ı. J - İ'lönn. p:ı;tı grupunun bır tl)p-
5uz wc CLOgurur. 1 • d . d·kı 1 H 

1 
~ .. ao.ı ın a suyıe ı eı nutuklu 

u asa.· Yukarıda da sog- hakli Hatay d vamızın siyüHelle, 
!ediğim gibi şiş'11anlıktan 1 tatlılıkla bitirilmek yıHuna bi~ 
korunmak yalmz güzellik ı rildiğiol ve l>U ayıa s:mlnri a 
meselesi değil. aqnı zaman- d·>ğru birPeçeğinden sıılJredll· 

dolayısile. za!:i 1//amakta mü da ve daha mühim olarak j mesiai 'l'Qrk.iye efküri umu"lli· 
him bir arnildir bı'r s hh t h t ! yesine illln etmi;;lerdl. Bu bil-• ı a ve ag:ı mese· . 

Vücuttaki istihlaki arttı- l "d' dirışte hugnn kutluladığı 'DlZ 

r, cak a r ca baz -idı h . ) esı ır. J Hatay zureıirıiu habıki manuı:ı 
.1 z zu ı u Sıın 7aş1rrm1u 

çiıirken Türk Hatay ili hakkın- insanları besliyecek münbit 
da kabul edilmiş olan esaslar arazi kafi gelmigecektir ve 
unntulur, Hatııy Suriye hükıl- insanlar açlıktan ölecekler
metine maledilmek istenir gibi d' 

1 
ır. 

hareket v unmuştur. 
K.UltQrDoQ ve dlllnl benllQI- 2072 senesinde ger9üzünü 

mize sindirdiglıniz dost Fransn- mi/ usu 5 milyarı geçecekmiş. 
nıa, bilhassa Suriyed~ki Fransız Ancak hay Brovn 7 35 
mnnda memurlarrnın kabul edil 
miş esaslara ve Hatay ilinin is
tiklaline aykırı hareketlerde 
b ıluomaları Türk efkfü ı umu
miyesini, matbuatını pek haklı 

olarak galeyana getirmi~ti. 
H~kllmetimizin, dost Fransa

oın vaktne kabul ettiği Hatıtyın 
istikH\li g1hi en tHlıii ve medeni 
hnkk.Hll i:ıııımasım. verdiı?i söz
lere ı;-ııcı1< k: lm :u;l,ıı tPmln yo
lırnd1' ve siym;i seh larda dur-
mada'1 ı,:ı:ıilı;.ı1urdu. . 

Yalnll Türk efr:1rı nmnmive
sini n• ml>thıııılrıt f! r~f! . ayı j 

sene zarfında olacak harp

leri, zelzeleleri. tufanları, 
bulaşık hastalıkları hesap
lamıyor. insanların bir asır 
zarfında yeryüşünde yiyecek 

şey bulamıyacak kadar art 
malarına imkan yoktur; 

çünkü bu saydığımız f ela
kektler nasıl olsa top yekun 

hi; koç milyon kişinin ö'lü
mılne sebep olacaktır. 

znma:ıda tıotaıı cli1 ıı v:ı f f" Arı ıı- f iritanya hHktlmetioe, d<ıst Sıw. 
mum~·c;ini ve nı:;lJııw'ı ıı dıı v(>t Hu~yaya, Balkanlı d )!itları 
işgal <'dı>n çnk l~rıı>rıı i 11dı>tıı 1111, R•>m'lnva, Yugo~lavya ve 
dllnyfl ha ı ı ı tehdit ı den bir Yun ıni.;tnnn ne kadıır teşekknr 
mesr.lt> olmu~tu. edil e azdır hUtUo bu lı"lk ses-

L<>h ve aleyhimiz le ort:,\a lnri i tH llPYP-rP k Hatav lıakl,ı ı-
bir s)rQ nıutılaalar ntıiıy0rdıı. da hakka U\'gun bir karar ve
Haklı Hnt:ıy davamızi bl-lim ka- reıı VP hıı sıırPtle dilnya rnillet-
dar J 1 · vetl' mOdaf ıa ed~ıı hak l •riı,in i ııa:ıh ı l>ir kııt d ıhıı ar 
se\•e. ln de e!:sik ıl •ği dl tır ın ulu..,ınr kurumu var olsun. 

Hakkı seyı~ıı ve rnt1d.ıfoa e Dusduğa ve verilen söze sa-
denleri hur .et ı, T.lr~: m~.lctiııirı d.ıka t , Tlirküu tabiatidir. 'l'llrk 
bu ınuhrem kUllesi öoilnde say- ıuillcıtiniu nylardanberi ta~ıd:ğı 
gı ve sevgi ile anmak bir va yüksel\ he) eaıtn ve teessür, çok 
ıifedir. l veı,: h u:ciye nazı ı gaveıH1iğimiz Fransız dostluğu
ınOsyu S .ndl ~r. saygı ve se,•gi nun verilen süzler tutulmak is· 
ile anac.ıklıırımız ara rnda hti tcnmiyerek düşmanlığa inkihlp 
yük yeı- tulur. eder gLıi görünmüş olmasından-

Ç!lakU, c miy(~ti akvııın, oııl· dı . 
· şahltleriıı ruporıınıı, Hat<ty dA- Buton dUnya milletlerini ken-
vamıza ait diJer. bııton MJkt i dimize ve birbirlerine dost ya
nazarlaıı tetkik: ederek konseye parak. bir barış dQnyası içinde 
verilecek rap·Jru hazırlamak yaşamak istediğımlz tıu zaman
i ini mulıt..~c.ı. mösyö Sendlere da bıçak kemiğe dayanmadan 
havale etmişti. Hapor, hakkı an- ruh ve gönUl dostumuz Fransa
Jatır bir tarzda · yazılmasaydı yı kaybedemezdik. Hakka ria
haklı davamızı kazanmak elbet- yeti ve hOrmetktlrlığı sayesin
to daha çÔk çetin olacak, uza- de azı~ dostumuzu kaybetmedik. 
~araktı. Vaı:clsun tıakkın teba- ~ev.ın_ıyor.uz, sevinı,: içindeyiz ... 
r .ızUue yol açan Sen<iler... Emrnız kı, Fransa da bizim ka

( Dost kara gllnde b.dU olur) dar seviniyor ... 
derler ... Ilal~ik:ıten 1 AtaturkUo . ' 1stiklaı ve hürriyetine doku-
z manıııdu· kara ~linU olııı ıy:rn oulunceye kadar 'l'C1rk barışcı· 
I'ürkOn haklı Hatay davası ınU- dıı-. HlıkOweti barışcıdır. Ynşa 
nasebetiyle kendi davaları imiş sın barış ... Ya,usın AtutUrk ve 
gibi hak için gösterdikleri ala mi/leli · Yaşasıa hakkı müdafaa 
k:ı ve hassasiyetle yı:ıptıkları eden ve h:ıkktt teslim olan dost
yıırdımlardan dvhıyı dQ:it bUyUk ı lı! ı nıı . 

Yapılan tahkikat neticesinde 
filhakika adamcağızııı kam uun 
6 defa ikiz ve bir defa da u ;Uz 
doğurduğu meydana çıkını, tır. 

Rol icabı sahiden 
yaralanan aktör 

Şekspir'in meşhur Hamlet, 
oynuauda, Haınlet rolünü, lngil 
terenin tanınmış aktörlerinden 
Olivier yapmaktadır . Yalnız, 

çok iyi bir insan olduğu için 
her zaman arkadaşlarının lıiraz 

da ileri giden muzipliklerine 
kurban olmaktadır. Oll\ier bu 
piyeste oynarken, oyun icabı, 
kah ·aıııanlardan Laertes ile d!l
e.llo ediyor ve her seferinde de 
sahiden yaralanıyormuş. Bunun 
ôııüue geçmek isteyen aktör, 
artık sahneye yUzQnde bir tel 
m:ıske ile rıkm.ıkla imiş. 

Balinanın konservesi 
Almanlar halkın ağzıaırı ta

dını değiştirmek için konserve
lerde ban dE:>ği~iklikler yapma
ğa karar vermişler ve Yunus, 
köpek balı~darile, balinanın etüı 
den k ınserve yapınuğa teşeb

büs etmişlerdir. 'f ecrubeler mu 
vııffokly tli neticeler verdiği 
i;in. ı-;:iıııdi ı;ıimalde ve deniz 
kPnımuda böyle bir fabrika 
ku1'lılm8k üzre imiş . 

Dünyanın en sadık 
köpeği gömüldü 

Nevyork llimayei Hayvanat 
Cemiyeti geçen g!ln büyük bir 
al.ay ile Amerikanın v,.e belki 
de düuyanın en sudık köpeğini 
gömmüşlerdir. Hatırasına hür
meten bir d~ heykel dikecek
lerdir. 

Bu köpeğin sahibi hastala
narak hastaueye girmiş, ve iyi 
olmıyarak ölmüş, köpek tam on 
iki sene her gün hastanenin 
kapısına gelmiş ve efendisinin 
dı;;arı çıkmasını beklemış, için 
için ağlamıştır. Köpeğe hastane 
ain lı ... demeleri her gün yiye• 
cek vermişlerdir. 

Nihayel bundan on beş giln 
evvel Sep hıuıind ki bu köpek 
her vakitki gibi haı:ırnnenin ka
pısına ~itmi~ ve haltı g(>lPCeğl· 

ni zannettiği sahibini beklerken 
bir otomobil tarafından çlQtıen
mlşUr. 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A Vusturyanın Ankara 
Elçiliği 'inhık müsteşar 
Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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bun ·, Suriye üzerinden ilerll
Yen Mısır kOllOr tesirleri katıl 
Inışlır. Sonuncu bin yıl içinde 
i e, garbtaki Yunan kUltUrU11Un 
Illukavemetioi kudıktaan sonra 
hırıstiyanlık (1) rn bunun arka 
sınduu da uıüslUmanlık Anado
luya girmişlerdir. 'fam bin sene 
Anadolu, mUslümanııgıo tesiri 
altında kalacak ve onun dam· 
gasını yiyecektir. 

1 uguu, liu ccaubtan gelen 
ku\·vetin no polilik ne cıe kül-
lOrd tesiri kalmışa benzer. 
Böl le olmakla beraber Anado
lud ıki milletin çehresinı öyle-
sine işlemiştir kı, bu, kalacak
tır. 

Anadoluı:taki millet ise o 
Şiıncti. Avrupai ve sarma tik isli 
kacnetıerden O'eleıı kuvvetlerin . " 
gbıoe, kesışme noktusı üzerinde 

ulunuyor. 
Şiındılik bu kuvetler, sadece 

koıtaret bir yatak takip eder~k 
geliyorlar. f.akat iık fırı>atta, 
bu sakin sattııu allıuda yatau 
POlltlk tetıUKelerio ya garb 
Yahut şiınalişarki blikametlerin 
den belirmeleri daima mUmklln 
dUr. 'l'Urk pulitikusınto bunu 
bir an gö:ıUudeu ka~·ırmaması 
laıımcıır. 

tiöyle bir vaziye tte kuvvetli 
bir milli mUd ftıa~ ı buzu· buluu 
durmak 'l'Clrk devletiuin ili{ va 
Zifesidir. Vurlıöıuı askeri bir o 
Zafere borçlu olup devletin, 
hllkılnıetın ve ordunun başına 
tecrUbeleriııi lıarb meydanların 
da ed. · 

l 
ıunıış genaralları getirmiş 

o an bir .. . 
1 reJımıü bu vazıfeyi 
hnıaı etmesi hatıra gelmez . 

AbdUlhamid zamanında Adeta 
başıboz.ukluşmış olan orduyu 
alnıan bir talim heyeti getirte
rek YUksek bir mücadele vası
:ası haline koymakla, JönUlrk-
er, memleketleriue hizmet 

et · ı · nuş erdır. Cumhuriyet ordusu 
ker d' · ' 

• 
1 ıuı alman kumanda heye-

lırıden kurtarmı~tır. fakat meQ 
rut· .. "' 
d •Yel Ordu:sunun verimlerin 
~n f aydalaumış olduiuna da 

ş J.ıhe Yoktur. 'l'Urk ordusu bu 
gUtı · 
1 • Cihan harbının ve kurtu-
11uş lıaroıiıın kaah u.ek.teblerin 
rııe ~et~şmiş bir zabit kadrosuna 

alıktır. 'l'Urk askeri bu kad 
rorıun kumandasuıda, kendinde 
esa:sen uıevc"d olan askeri va 
61.fl..ırıoı son haddine kadar in· 
kışJf ettirmektedir. Şunu da 
~ÖYliYellın ki, askerJik 'fUrkiye 
. e Yalnız 'l'ilrklere mahsus bir 
•nıtıyazdır. Azlıklar, askere alı
:•rlar aına, geri hizmetlerinde 
U~l~oılırtar. 
lechızat bakımından Türk 

Ordus u, tttnk ve tayyareye bU-
~~\ bir Yer vermekle beraber 
ın avrupasıuın orduları ile 

k Ukayese edilemez. Fakat Bal
an v 

(!ah e Ortaa vrupa orduların<Uln 
kao:r a~ techizatlı değildir. O 
he kı, bu Ordu, mUdafaadl\, 
Or~hauğl ıkı Halkan devletinin 
l.)00~surıa muadil tutulmalıdır. 
Plct nnıa, Yavuz'dau ba~ka tor 
Ye 

0 
ve suaıtıgemileriyle takvi 

ıııuı:1•lınıştır. Kara ordusu hiıa 
11~ Olmamakla beraber Kara· 
biıWJ( ve Ege'de" hatırı sayılır 
Ueu· uvvet teşkil etmektedir. 
bir ~~k UlUdafaası bakımından 
ecıeo san .. ve telılike teşkil 
)'akına denıılıtarize Boaazlarıo 
atıııaca~l askerlik sahası içine 
da ı arıuı, bir başka nokta· 

Şaret etnıi tik 
bUtu ~ · 

lutuıu 0 buular göz unUnde 
lllUctar nca, bugQnkU 'J'Urk milli 
luaulı~~::;ı, O:suıa h lmparator
blr turıu YUzlerce senedenberi 
recey lauıyıuoadıaı bir de• 

e Yüklilelıniştlr. 
( l) ı\ k 

reaı t ~ aliptik şehirlerin 
ane::;ı Aoa<toludadır, 

/ YEN/YOL/ 

Ziraat ondan.. işte şu sebep-

Af k 1 lerden dolayıdırki bu 
Afkın ve ın ama gibi fındıklıklarda bel-

h 1 ld k leme yapılırsa kökler 
Az yerden çok ma su e e etme za'rargörüyor.Görüyor 

-19- amma bu zarar ilk se-
Eğer fındıklık bayır FINDIKLIGI BELLE- nenindir. Diğer sene

yerde ise, ozaman her MENİN F AIDEI:.ERI lerde faide muhakkak
ocağın üst tarafına ince Şurada ayak geldiği tır. Çünkü kökler hem 
köklerin bulunduğu yer- için köylü kardeşlerimize yeniden kuvvetlenecek 
de açılacak uzunca bir bunu da söylemek iste- ve hem de derin gide-
çukura yeşil gübreyi rim : bilecektir. 
gömmek ve üzerini top- Olabilirki arazi ge- Bellemenin faydası 
rakla örtmek lazımdır. niştir. yetecek kadar çoktur, Size bunları na
Ocağın dibine yanaşıl- ahır gübresi bulamadan sıl sayayım, ve nasıl an
mayacaktır. Daima ince veya bulamayacaksın latayım ... 
kökler nerede ise ora- alamayacaksın ve yeşil Her hangi bir neba
ya çukur açılacak ve gübre usuluna da her tın tohumunu, söz geli
f akat çukur açılırken bu ne sebeple olursa olsun mi, mısır dan esini ele 
köklerin zedelenmeme- başvuramayacaksın 0 _ alalım: Bunu kazılma
sine dikkat edilecektir. lurya 1 Ohalde arkadaş mış bir toprağın içine 
Hayvan gübresini ver- Senin yapacağın bir zorla sokalım veya top
mek için açılançu kurun d B . h. l rağın üzerine atalım. 
derin olırasına lüzum şey var ır. arıF ıçd ~ - Bu danenin büyüyüp 
yoktur. F akatyeşil güb- mazsa ~n~ yap. ın ı : fidan oluşunu görebilir 
re için açılan çukur her f ~ılığını guzun bel.leme~ı miyiz.? Hayır. O dane 
halde derin olmalıdır. 1

• mal etme. Emın olkı.' büyfimek ve fidan ola-

ş . d güzün yapılan bellemenın bilmek için 0 toprağın unu a ayak gel- .. b l k d f 
· k ·· l · A gu re eme a ar ay- bellenmiş ve danenin mış en soy eyeyım : - d d B . 

. .. . ası var ır. una ınan. de bunun içine atılmış 
ğaçların ınce koklerı Bazıları diyorki fın- l l d d ·1 ·? 

. o ması Ozım ır eğı mı daıma ve her zaman dıklık bellenirse kökler B ·b· h h · 
. unun gı ı, er angı 

nekadar derınde olursa zarar görür. Bu gerçi b. fid d k I 
ır anı a azı ma-

okadar iyidir._ Ak!ı ba- bazı yerlerde doğrudur. mış bir yere sokarsak 
şı~da. ve. t~crubelı olan Fakat kökleri zedelese netice ayni olur. O da 
k oylülerımız bunun fay- dahi öteki seneler. mut layı kile kökleşm b·· _ 
d b·ı· l ez, u 
asını ı ır er. laka fay dası vardır ve , yümez büyüyemez ve 
Eğer fındıklık ha- hem de bu fayda çok nihayet kurur gider. 

yırda değil de düzde büyüktür. - Arkası var • 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

ISTANBUL 
Eczanesidir. 

ise ozaman yeşil gübre Bellemeden hangi 
nebatlarını ocağın bi- fındıklığın kökleri za
rinci sene bir tarafına, rar görür? Söyleyeyim : 
ikinci sene yine dipten O fındıklık ki ilk dikil. 
biraz uzak olmak Oze- diği zaman toprağı ba~ 
re öbür tarafıncı, üçün· tan başa gırzıya (kiriz .. 
cü sene daha uzakça ol- ma ) edilmell)İş, sa• 
mak şartile diğer tara· açılan çukurlara fidan. Zayi 
fına, dördüncü sene da- lar dikilmiştir. lıte o fm. Ofun Kadahor nahi-
ha öteki tarafına yine dıklıkta kökJer ıamao- yesi ilk okulundan al
çukur usulile vermek la derine gitmediti, yuf. dığım şahadetname mi 
lazım gelir. Yani dört ka kaldığı için yapılan tastike gelmekte iken 
sene içinde ağacın dört her bellemede bu kök- yolda kaybedilmiş ye
tarafına da birer defa ler zarar görmektedir. nisini alacağımdan es
verilmiş olacak demek- Bir bundan, birde fın-~ kisinin hükmü olmadığı 
tir. dıklığın toprağı esasın- nı ilan ederim. 

Açılacak çukurlara dan derin değildir, ve- Uzun er oğlu 
yeşil gübre nebatı ko- ya fena topraktı_r,_b_ir_d_e ____ F erhat Kemal 

nulduktan sonra üzer· Halkevi Başkanhğından : 
leri toprakla örtülecek-

tir. ' Evimiz kitapsaray ve yazı işlerinde çalımak 
Bazıları yeşil gübre- üzere bir bayana ihtiyaç vardır taliplerin mu-

yi ocak sıralan arasına-1_ra_ca_a_tl_a_rı_. ________ _ 
da boydan boya açılan -----

hark vaya hendeklere Acele satl k arsa 
doldururlar. Bazılan da 

ocağın her terafına ve Ayafilbo mahallesinde eski bahçeli 
tekmil bahçeye birden k h k d Ç h d .... 1 .1 ub · ömerler a ve arşısın a u a ar og u yeşı g reyı g • .... • 
Bu gibiler bir kaç sene· sokagında bır arsa acele sathktır. 
de bir yeşil gnbre usu- Almak isteyenler Matbaamızdan 
lilnil yaptıkları için bu I 
da caizdir. sorsun ar. 

Sag/a 3 

Gayrimenkul satış ilanı 
Kıymeti Mu. 

Köyü Nev'i M. Mıı. U. N. Lira Tabiiyeti 
Kala/ka Fındıklık 13875 215 3JO Ermeni 

,, 

,, 

.. 

,, 

,, 

.. 

.. 

.. 

.. 

iki parça 
Fındıklık. 

Üçparça 
Fındıklık 

Dört parça 
Fındıklık 

Dört parça 
Fındılclılc 

Müfrez 
Fındıklık 

/le; parça 
Fındıklık 

iki parça 
Fındıklık 

Beş parça 
Fındıklık 

Dört parça 
Fındılclılc 

9190 570 
571 

15623 

9190 

523 
537 
612 

528 
590 
600 
525 
539 
566 

6433 615 
621 

4595 

12407 

7352 

17461 

622 

714 
715 

438 
192 
643 
645 
646 
626 
673 
676 
627 
668 
547 

5974 577 
605 

95 

Defterdarhkton : 

Tuzlu ,eşme Arsa 62 

200 .. 

340 ,, 

250 .. 

105 ,, 

125 N 

300 .. 

120 .. 

380 ,, 

130 ,, 

47.5 Mübadil 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkulleıin mülkiyetleri 
peşin para ile satılmak üzere artırmaya ç k ınlmıştır. is
teklilerin güzde 7.5 dpozito akçe/erile birlikte 70 2 937 
Çarşamba günü saat 14 te Defterdarbkta topla ıacak lco-
misyona müracaatları. 29 - 2 - 6 - 8 

Gayrimenkul satış artırması 
Köyü NefJ'i 

Kıymeti Mu. 
M.Mu. U.N. lira Tabiigeti 

5093 
5094 

Ze/anoı /ındılclılc 12886 5096 350 
5097 

" 

.. 
" 

Harap 
fındılclılc 

fındıklık 

,, 

H osdimasya .. 

.. Tarla, 
fınJıklılc, 
çalılık 

fıdıklık taılık 
" halinde otlak 

,, fındıklık 

5098 
5099 

7352 5261 
5259 

1838 5270 
3217 5127 

2124 
10109 2125 

2123 

17461 

18380 

4595 

2157 
2158 
2159 
2160 

2304 
2305 

2164 
2165 
2149 
2155 

.. fındılclıkfJeotlalc 7352 2345 

,, fındılclılc 7 352 2237 

tarladan müfrez 4595 2260 ,, /ındılclılc 

.. fındıklık, hane 

Meurya fındıklık 

,. 
" 

5974 2271 
2757 2663 

2668 

6873 2732 
2733 

A :ı 5 hissede4hiıse 2n,,,0 5135 
niı a /ındılclılc rr' 5137 

Munda fındıklık 2757 550 

" " 4575 640 

Defterdarlıktan: 

200 

60 
105 

275 

220 

360 

125 

100 

200 

125 

200 

100 

200 

80 

75 

125 

Ermeni 

• 

.. 
• 

Mübadil 

" 

.. 

., 

.. 
• 

• 

" 

" 

" 

Ermuıi 

Mübadil 

.. 

Yukarıda efJsa/ı yozılı gayrimenkullerin mülkigetlli 
peıin para ile satılmak üzre artırmaya çılcarılmıştır. s
telclilerin güzde 7.5 dipozitolarile birlikte 15-2-937 p~zar· 
teıl ıünü ıaat 14 CÜ <U/tertlllrlılcta toplanacalc lcomısgo · 
,.. mıır11ancllllrı, Z·S·~ 1J 
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en büyük Fen Han kası ve kiymetli 
A· f/~ 
~ (~ fff 

• 

Markanın 

Her kese ve her kese y e uyğun 

1~9 3 7 V. 4 / A M O D ELİ 

RADYOLARlNI 
Görünüz Dinleyiniz 
Muhakkaktır ki: en bahah fiyatlarla 

Piyasaya çıkarılan bütün markalara 

Tercih Edeceksiniz ! 
< i Trabzon M. NURİ AYDIN ( Kabaoğlu) . . 

sa~ısevı 
' 

Saat, Gözlük, Elektri.lr, Telefon, ve saire Ticarethanesi 

Kundı.:ra·~ılar caddesi N. 86 

e o 
Y aı;ı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

• 

Cep ve kol saatlarının en fantazı ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON Ha ·ı ve Kemal Nalbantlar Ma~IZa!l Kunduracılar caddesi m 
j~ 

/YEN/YOL} 

- :;.ı_ 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etm .e~en Radyo 

alcjnlar aldanır 

SCHAUB Radyoları 
daima en başta 

Her Radyo sahibin 

lazım olan elektri li 

otomatik gram'Jfonlar 

MOVADO 
Dünyanın en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci "' 

mükafat 
kazanmıştır 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K)I ve 

· Spor saatları 

HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda 

( FİL _K O) ı 
PhöDCC© I~ 

RADYO 1 
[•J 

Ve TELEVIZYQN~ı 
Fabrikalarının • l•l 
1937 modeJine Elektrotlu !) 
tatbik ettiği "" +l 

k.•l 
Lambalari:y le, ğeçen sene olduğu l•J 

gibi, bu sene de R d l!l 

T k . ". . ,a yo. 
e nıgın.n en başında lt.1 
.. .. kt d' t•J • yurume e ır. l•l 

Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTİVİTE, SES &
1 

tabiiliği ve temizliği , RAKiPSİZ ve EŞSİZDİR . tJ 
l•J 

G . l•~ 
ismi ara dir. =J 

lU 

• 

Herhangi bir arıza İçin artık Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula ~ 
göndermeğe lüzum y ok , Çok hassas muayene aletleri , ve on ~l 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O ları her l~l 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır. ~~ 

Uzun Vfıdeli Satış t3 

T elifr&f : SAATÇİ • Trabzon 

'Abdullah Sezgin 
Sıra mağazalar No. 118 

TRABZON 

'!J 
l•J 


