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Kamutayda 
rnüzakereler 
kanunlar .. 

Ankara 3 ( A . A . ) 
Kamutayin bugünkü toplan 
tısında Sümerbank kanunu 
on birinci maddesinin de
ğiştirilmesine on birinci 
maddesine bir /ikra eklen 
mesine öğretici ve teknik 
/ilimlerin gömrüksüz olarak 
memlekete sokulmasına is
kan kanunun bazı madaele
rini n değiştirilmesine Türk 
ceza kanunu ile bu kanunun 
meriyet mevkiine konulması 
hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinde değişiklikler 
gapılmasma Türkiye, Çekos
lovakya Türkiye. Yoguslav
.11a ticaret muaahedelerile 
Turk. Filandiya ara~ın Jaki 
münakit ticaret ve seyrisefain 
muahedesine müzeyqel itilô./
name ve munzam protokolun 
tasdik/erine ait kanun l<lyı
haları müzakere ve kabul 
edilmiştir, 

Japon 
gazeteleri 
Kabineyi pek 

soğuk karşılamış! 

Ankara 3 ( A . A . ) -
Japon gazeteleri geni kahi
nayi soğuk karşılamakta 
ve bir intizar kabinesi ol· 
duğunu söylemektedir. Ka 
bine bu günkü toplantısında 
iki meclısten kendi arzu 
larile tatile girmelerini is
temeğe ve lJeni lwkiimetin 
~iyası programmı az zaman 
da teshit etmeğe karar ver
mişlerdir. ----·----------

Kalemin 
Ucundan 

insanın hakiki kıymeti 
ô'ldükten sonra anlaşılır,· ve 
matburılın verdiği ehemmi· 
pete giire bPş ilti on gün 
sonra unutulur. 

Paranın açmadığı kapıpa 
söz çok kerre anahtar ol 
muştur. 

• Bir günü diğerine bir sö-
zü ötekine uymayan kişiler
le teşriki mesainin başıda 
sonu do boşuna bir didiş

Tn.t>dir. 

• Ağaçsız şehirler merha 
met ve yardıma bayık,· a
ğaçsız kaldıkça da hunlar
dan temamen mahrum za
vallı çocuklara benzerler . 
rrabzon da ağaçsızdır. 

• Aykırı huylardan biri de 
tıka/alıktır. Ve ukala kişi
lerin yoktur dostu, 

insanın kuvveti ar:usun
dan çoktur .. işin başarı/mama 
sındaki suçu istememezlikte 
ora malı. 

Hariciye Vek' imiz 
İtalyada çok amim i 

karşdandı .. 
İtalyan hariçiye nazırıle görüşmeler devam 

ediyor. Müzakerelerden sonra bir tebliğ 
neşredilecek .. 

Ankara 3 ( A . A . ) - Hariciye vekilimı'z dün ak
şam Milanoya muvasalat etmiş, Trirk ltalyan bayrak 
larıle donatılmış istasyonda merasimle ka~şılanmış ve 
ita/yan hariciye nazırile buluşmaları çok s a m i m f 

olmuşdur, Halk vekilmizi çok sıcak karşılamışdi iki 
hükumet adamı bugün iki defa öğleden evvel iki saat 
görüşmüşlerdir. Bu gö"rüşme .. esnasında Roma büyük 
elçimizde hazrr bulunmuştur. Oğleden sonra ikinci bir 
mulakot yapılac11ğı ve bir tebliğin neşredileceği bildi 
ril mektedir. 

935 M a 1 i y ı l ı n da 
Vilayetimizde yapılan işler 

Umumi meclisin açılışında okunan izahname 
- Geçen sayıdan kalan • amelesine muhtelif mahaUerde 

hafri, 21012 metre mükiip toprak handele açtırılmış, teressübat te
kazılması ve 3380 metre mükip mizleltırilmiş, şosn lcumlamo ve 
imla ameliyatı yaptırılmıştır. Ay· tnmiratı, ahşap köprü ve menfez· 
rıca bu sahil boyunca daimi ta· lerin tamir ve temizlettirılmesi 
mirci postaları da teressübat te- gibi işler yaptırılmış, bu amelenin 
mizliği. şosa yaptırılması, handek yıllık ücretlerine 2006 lira 81 ku
temizlettirilmcsi ve açtırılması ve ruş ödenmiştir. 
kum serptirilmesi köprü ve men· Ç) - Trabzon - Soğuksu 
fez tamir ettirilmesi gibi işlerde ve Mahmnd yolu: Bu kısım Trnb

istihdam edılmişler, bunlnrın sene· zonu .Maçkaya bağlayan bir yol

iik ücretlerine 1770 lira sarfedil. dur. Üzerinde çalışılan kısım 15 
miştir. kilometredir. Sevkulceyş noktasın· 

C) - Trabzon - Gireson dan önemi vardır. Bu yolun 9-050 
yolu: Bu yolun 34 - 140 ve 36 inci kilometresinde 2;:15 lira 43 
170 inci kilometreleri arasındn kuruş keşif bedelli 15 metre uzun-
3076 lira 34 kuruş 1.lceşif bedelli luğunda harçlı istinat dıvarı 210 
bir, bir buçuk, iki ve dört metre liraya müteahhidine ihale edilmiş 
açıldıklarında dört adet beton ve yaptırılmış ise de sonradan 
nrme menfezin inşaası 2470 !ıraya yağan yağmurların şiddetli tesiri 
müteahbidıne ihnle edılmiş ve ik· ıle fazlaca kayan toprakların akın
mal ~ettirilmiştir. 39-000 uncu tısına kapılarak yıkılmıştır. Bu 
kilometrede 24 metre açıklıgıoda yolun Atatürk köşldiııe kadar o-
778 lira 5 kuruş keşif bedelli İS · lan kıimı 151 iıra lira 75 kuruş 
kefye ahşap muvakkat geyidı 700 sartiyle tamamen kumlatlırılıDış, 
lira 25 kuru$a ve 35-600 üı.cu oundan başıca 2!5 mı.iıteltd amele 

çahltırıJarak :.fö~iJ metre miıkfıp 
kılometrcde 40, 50 met re ıtçık 'ı· 

gında 1409 lira 17 ku. u,, keş.f be
delli Akhisnr muvakkat geçıdı 

1268 lira 3 kuruşa miıteahıııuıne 

verilmiş ve ınşııları iıtmnl olun· 
muştu. Ancak Vakfikebir kazası 
dahilinde iki defa vukua gelen 
seyliıbın birine.sinde Akhısar, ikin. 
c"sinde iskefye ahşap muuakkat 
geçıtleri sular tarafından tamamen 
yıkılıp götüı ülmı.i~tür. Bu inşaat 
tan başkn 325 !ıra masrafla 35 OOJ 
inci kılometrede çawlı~ muvakkat 
ahşap köp üsü tamir ettırilmiş 

ise de yukarda söylenen sel su 
Jarı bunu da yıkmıştır. Encümen 
karariyle 75 lıralık çivi ve keres. 
te alınarak muhtelif kilomerelerde 
bir köprü ve üç ahşap menfezin 
döşemeleri tamir edilmiştir. Bu 
yolun 13-000 üncü kilometresin· 
deki Kalanima köprüsünün ahşap 

tabliyesi ve menfezi derenin taş
masıyla tamamen suların akıntısı-

! 
na kapılarak gitmiş ve geçit ke
silmişti. 390 lira 4 kuruş sarfolu. 
narak 128 metre mükip hnrçlı 

dıvar yaptırılmak suretiyle geçit 
temin olunmuştur. Bu sahil yolu 
üzerinde çalıştırılan 3746 mükelJef 
amele ile 4370 metrelik şosa kıs
mı tokmakla tamir edilmiş, 1760 
metre mükap kırma taş hazırlat

tırılmış, 6664 metre mükap ham 
taş toplattırılmış, 24 metre mükap 
kuru dıvar yaptırılmış, 16056 met
re mükap toprak knzılmış ve 670 
metre mükap imtn _ameliyatı vil

c uda getirilmiştir. 
Ayrıca bu sııhil yolunda lstih

dı::. ... ct.:il .. n tamiratı mütemadiye 

toprak. kazılmış, 32 metre ham tısş 

ve b~ metre mukap kırma taş 

ihzar olunmuş, 3 J:) metre uzunlu

gunda bir lc.ısıın şosa tokmakla 
uımır ettırılwi~. ayrıca bu yolun 
daımi bakımında ıstıhdnm edilen 
tamıratı mutemadıye amelesi üc
retıne de ~öO Jıra sarfcdıimıştir. 

D) · Vakfıkebir· Tuııyu yolu 
vakfiKebir kuzasıle tOn)·a nalıi· 

ytsım ve ful tıududunu kaznye 
lHrle.oılll'ell ıklllci derecede lJir 
yoıctur. l\azu hududu datıiliude 

ııçııuu kısmı ııe beraber uıunlu
gu 4o kiıonıetre olup şosa kıs
mt le:,vıye haliudedlr. esasli 
ıımai iwaı yokdur. bu yol ilze· 
rinde çalışdırıhm 1236 mükellef 
ıuneıe mı.ırifetile ı 1106 metre 
ınükap topruk. kazılw11 ve 9üU1 
metre mükab kaya lıafredilmiş 

ve yeniden 2580 metre tulundu 
Lesvıyei türabıye yapılwıı;; ve 
bu iŞierin başarılmasına srn 
Hra 27 kuru~luk mevııddi iufi
lakiye sarroıuumuşdur. 

J•;) ·Of- ~ayburt yolu: bu yol 
boyunca çalıştırılan 2370 mu
kellcl' amele ile 42196 metre 
mükab toprak ve fü16 metre 
mUkııb kaya kazıhnı~. 826 met
re mükab kuru istinad dıvarı 
yapılwışcth·. bu i~lerin başaııl
masıoa da 902 lira JO kuruşluk 
patlayıcı maddeler sarfedılnıiş. 
dir. 

F) - karadere - Bayburt yı)
lu : Sürmene kazasını bnyburta 
baglayau ikinci derecede ehem 
miyetl haiz bir yoldur. Bu yo-

Kafa ve Asab 
Yeni yol Gazetesinin 28- ı 2-936 

gila ve 2 . .?98 s:ıyılı nnshasında 

( GOrUşler ve Duyuşlar ) başlığı 
altında tıir yazı okudum. Öyle 
bir yazıki; Cumhuriyet gazete
sindeki ynzılarile bize memle
ketin dört bir bucağında gördü· 
ğn intibalarım bildiren 1smuil 
Habibin Trabzon hakkıuda yaz
dığı birinci makalesine tariz
lerle dolu bir cevap ... 

Mubarririn yalnız bu tariz
lerinde İsmail Habibi lsırınuk 
i~·iıı okşadığı, onuıı bilahare ya
zılarının bırer nıedlıiyye olınıı
sını btedıgi hıs ediliyor. Muhar
rir bu yazısında ( lsmuil Hal>i· 
bin Trabzuna gelUp gelmediği

ni bliıniyorum) diyor. Gilzel ve 
açık manalı bir cıımle... Fakat 
lıemen arkadan ( ÇUııkü gelmiş 
olsalardı mutlaku görmüş veya 
duymuş olacakdım ) Şu ifadeye 
uaznran bu yazı sahibioin iske
lede büvviyet tetkik me'muru 
olduğu zannedilir, halbuki; vi
ldyet kapısından girenleri mut
lakn görmek veyıı duymak iste 
yen bu zat lsmnil Habibin gel· 
mediğini, 'l'rabzoua fığramadı~ı
nı göstermek iç'in böyle ediba
ne bir edebiyatla işe girişiyor 

ve lsınııil Hublblu 'l'rabzona uğ 
rıımadığını uzun uzun ve abuk 
sabuk bir takını tariflerle ta vsı
fe çalıvıyor. Ve evvelden ihzar 
edılıniş masa bıışı notlarım ha· 
kiki müşahede! riciu mabsulU 
imi~ gibi bizlere de zevk ve a
laka i e yutturduğunu keşf el

nu5 olci uğunu bu vesile ile izah 
edıyor. lnsan bu yazıyı okurken 
memleket mnnevverlerinehitap 
edeu bu münevver wuharrire 
mi yoksa Tralnonun biricik ga
zetesi olan Yeniyolamı veyahut
ta ıııewıekettnni açımak ııızu

ıııunu tayinde mütehayyir kalı
yor. 

Bu memlekette aı veya çok 
okuyan bir kütle olduğunu bu 
mubcarrir acaba bilnıiyornın? bil· 
uı~dıkleri lJir husu::; hukkıuda 
kehanet veya islınareleriui ne
diy.e bizlere okutmuk i:Heyor, 
uı~·ııı bllnıedikleri ı.ıır hususu 
ögreuwek lçiu sorup soru;;tur. 

wıık zanmetinde datıi bulunmak 
btemeyerek yuzı yazıyor ve ni
~·ın lıernaugı bir hissin ve bir 
sevkıtaliiıuın Z01'iyıe muhatap 
kıldıkıarı efkilrı tazip ve izaç 
edııor bu salılhiyeıi bu hakkı 
c:ıeredeu ve kimcitHı alıyor? LJu 
bir cUret değegilınidir '? 

lsnıail Habib Doğu illerinde 
scyyuhat etmek ıçın 'l'rabzonıı 

gcuıılş vo geymişair, Erzuruın

da da keudıslni gürdilk. orada 
da Uç dvrt gUıı kaıcıığıoı biliyo

ruııı, daha da ileri gitmek i~·in 

oradıın ayrılmışdı. Bukadar ba

:sit bir bilgiyi elde edemeyeıek 
kadar acz içinde bulµnan bu 
muharrir ayni zamanda çokda 
övliuilyor (uğrasaydı mutlaka 
görUr veya duyardım ) diyor. 

ıuo eçılmasıua başlanıldığı gü.n
cıen beu ancak. 1G lJuçuk kilo 
metrelik kı:,wıu te:,viyei tilra
biye:si y11pılwış esaslı sınai ame 
Jiyutı, yoktur. muvakkat ahşap 
gcçıdıel'lt) gidış, geliş temin 
oıunwaktadir. bu yol nzeriude 
37U mükellef auıele çalı:;.dırıla
ruk 58UJ ıııetrn milkap imla 
aıncllyati, 1950 metre mUkup 
tıJprak ve ı~uı welre mükap 
kııya lı11frıy11ti ve 47u mtıtre 

nıılli.ap kuru dıvur ınşası vucu· 
da getirliwıştir. Bu işlerin de 
ba;;arılnıası içııı 114 lira 23 ku· 
ruşıuk patlayıcı madde harç 
oluuıııuş<lur. 

• Arkası 2 de · 

Ön' il At11lartmız: Ovıınen ba~a 
ı,epti kcçak götOr de'llişlerdi.~ 

lsınail llablbin Trubz'>nun 
fethinden evvelki devrine aid 
verdi~i malumat muhtelif ecne
bi muverrihlerinin eserlerinden 
hulosa edilmiş muharrir bu hu
lasulnr hakkında da ( bizim 
Trabzon larilıi hııkkındıt olduk
ca geniş bilgisi olan bay Bakı

ye göre tıınHlınile hakikate uy
gun değilmi~) diyor. Bura k11r
şı kencl!ı:ıiaiu olmayan tıir me
tın satmada Yeniyol muhurriri 
neden bıı knıfor istical ediyor '? 
Madamki bu memleketin tarihi 
hakkında geniş ıııahlmııt sahibi 

bir zıt vnrdır niçin bu leukit 
onn bırakılmıyor, daha ilmi. d:ı
h' rııukııi ve faydalı malum ııı 
o"rnmıı~u, öğrenmf'ı;e ht>µiınıziu 

ihtiyııcı olduğu düşüuülrueyor '? 
u bü) b olmakla beraber Şa· 

kir Şt:vketin ( ulemadan deJ4il· 
<l~ ketebeden olduğu) hııkhın· 

. d·ıki yllksek bu u~laı ı ı nedere· 
c, fa ide bahş Olacağının tayini· 
. ıi okuyııculura bırakının. 

lsıııaH Habibin müteakip ına 
kRlel ~' ioin m1.1t,iyetini şimdiden 
ke~r etınek iktidttrını gO:;terPo 
muhıırrir ( l'rdbzıın ve Trauz lll· 
ıut ırı tanı manasile telıarnz et
tirecek knfıl ve kalemin ~,Q:{ 
bitaraf, geııi:;; görgnııı ve saıııi· 
~i duygulu olmaı-ı 11\zınıdır ) 
ıiıyor. Yaııi eser sahibini taruf
girlik, ınahdudiyet ve cehaletle 
ilham ediyor. lşte memlekeli 
çok sevdiğine şUphe edilmeme
si lazımgeleıı ve çok değerli E· 
'1ib ve muharrirlerimizden olan 
Isınail Habibin bu gUnUo Uslu. 
bile edibaoe, bltarafane ve kıy-

ın~tli bir tnvsifinin hedef oldu
ğu bunca tarizlerden sonra mu. 
harrir; Evliya çelebinin .. fhık· 
kaki tam i~ ve işret yeridir ,, 
deme:,ile Fatihin " 'l'tırap - Ef
zun ,, tarifini isabetli buluyor. 
Halbuki bizce bu iki tavsıfde 
de hatıı vardır. 

Evet. Trabzonıın pek bedii 
çok şirin, cennet kadar güzel 
yerleri vardır, fakat bugünün 
zevkile ıscı.,ret edecek tek bir 
gazinosu hile yokdur. Fatih 
Trabzoau LıugOnkU vnziyyetinde 
görseydi herhalde ( serap - Er 
zun ) olduğunu takdirde hataya 
düşmezdi. 

Muharril· yazısının svnunda 
(Trabzon öyle bir yer ve Trnb· 
zonl ular öyle insanlardırki tıu 
iki varlığı an1amak ve aulata-

hilmek için bütUn benliği, bU· 
tıın hflvvlyeti, btıtUn özU lle 
tıım kllltr\rlfl bir Trabz•)nlu ol 
mak gernkdir ) diyorlar. Şuh· ı 
de herkes gördOğilnU gördUğU 

gibi söylerken tınviyyet varaka. 

sıoda doğum yeri Trabzon ya. 
21lı olmayanların sözlerine inao
mak lı1zııngelıneyecek demek
dir. Memleket hepiınizindir. 

Tum kllllUrlU 'l'rabz >nlun un 
bilmediğimizi, bllemedlğimiz şe· 

hir ve şehirli hakkında bize su· 
nacağı yazıları sevinçle okumak 
ve istifade etmeği cidden bOyUk 
bir istekle bekleyoruz maale ef 
Llzde bilhassa eski merkez ohın 
lshınbul tarihinden gayri vilA· 
yeller tarihleri hemen hemen 
yazılmamış ve mevcud malumat
larda pek fakir ve kn · ı~ık ve 
birlJirioe aykırı yazılardır. 

Ben Trabz0n viltıyeti icln 
şimdiye kadar yazı' nı15 kıymeti 
tarihlyyesi olan bir Türk e~crl 
ne tesadllf etmedim. Bu husus 
da asabı dC'ğll kafası işleyen 
kUltUrln bir yurttaşııı blıi ten
vir etmesini bekleyoruz. 

s. Helvacıoaıu 

Muhavere 
Bir kaç arkcda~ konuşu· 

yorduk söz yaza intikal e · 
dince bir arkadaş : 

- Mal pazarr zibil paza
rı oldu. lfabire do 1duruyor 
!ar gaz yaklaştl sivri si
neklerden voq halimize ... 

- A /. Biradt r O"lun siv
si de dıiz i d~ zararlı nah. 
luklardır tô"re ıüp üremesine 
imkan bırakmamak lazırn. 
BP!ediye 1. u rih fi elbP:it«• 
dtiştinügor -!ur Yaz gelme dm 
bir çaresine bakar ... 

Bir diğ•ri: 
- Yub"zi•n Yenicuma me 

zazlığı ile taşhanPr m dı 
varları ne o 1ac ık. Yık· ima~ 
üzeredir 'er. ço 'u ~ çocuk al-
tmda ezilecek l/a yıkma 1ı 
qa yap71alı çiiıık i tehlike 
var ... 

- Merale. etmeyin henüz 
belt>diqe c'u ırnamrş oha ge· 
rek duqunca icab na bakar 
yapamzm bile .tııkar. 

Bir başkası : 
- Benim aklunrı hi,. şe J 

geldi anlııta!/ım: şu mal pa
zarına yığılan zibille1i be
lediye mumh ınPde sebze pa 
zannın olt.mdal..i han önle
rindeki prılnklığ ı taşıurp 
doktürs-' n· i i olu·du. Hem 
mnl paznn kuriu 1ur lıem d! 
bir bataklık kurutulmuş 
olur .... 

- Öyle şey olamaz 50 
metre mesa/<'de deniz kena · 
rı ta:-, kumla doludur. Ta
şın kumun bukadar bol ol
duğu yerde zibi '/e batak 
doldurmağa başfar .. :1<. hali 
miz gaman olur. O ;le di-
yecek yerde taş kum -<.'ö'<
sünler desen daha iyi o 'ur. 

Öteki: 
- Panto 1umun h aline 

bak I mubarek Çömlekci ça
muru zamk gihi yapışıyor 
fırça ile hile silemedim. 
Ah !, Birader Çömlekciden 
Değirmendereye bir yolcu 'uk 
yok mu ? sorma gitsin gırt· 
/ağma kadar çamura bu
lanmaz çan yalançı olayım. 

- En kolay iş yalı ora
da taş kum istediğin kadar 
belediye bu batağı birgünde 
doldurta bilir merak edile
cek iş değil. yakında olur 
biter. O raya batup çıkan yal· 
nız sen değilsin aliikadar· 
/ardan birisi de batar elbet. 

Sessiz duran birarkadaşa: 
- Sen neye bir şep söy

lemiyorsun. 
- Ben ne söyleyeyim be· 

nim zorum Tahim Değir
mendere yolundandı oranın 
taşları kırılıyor yapılacak 
artık. .. 

- O halde darısı Çöm 
lekci Değirmendere yolu· 
nun başına diyelim derken 
sözümü ağzrmda kestilır 
c:u var bu 'lJOT derneğe baş
ladılar kafi artık sıra ile. 
eıroelfı bu birinci şikcigetle
rınız cevaplansın ondan 
s o n r a yine mulı11vere
mize devam ederiz. Toptan 
iş toptancı mağazalarında 
olur belediyenin işleri pera· 
k~nte u·ulle yapılır uwl ha
ricine çıkmayalım dedim ve 
muhavtregi kestim., .. 

P. 
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Sayfa 2 

Sağhk 

Kanamalarda ilk 
yardım 

2 

Onun için kanıyan yer 
bailandıktan sonra. hastayı 
derhal hastaneye götürmeli, 
bağı kaldırıp esaslı tedavi 
yapılmalıdır. 
Dış kanamalarından başka 

birde burun ve dış etleri ka· 
nama/arı vardır. Burada 
o ğzı. sulandırılmış sirge, ve 
şnp ile veya çok _sıcak ya
l ut soiuk su ile iyice çal
k ılamalıdır. 

Hafif burun kanamaların
d ı. başı yukarı ve arkaya 
almak, dar yakaları açmak, 
başa veya enseye soğuk bez 
ler koymak ekseriya kô.fı 
gelir. Kuvvetli devam eden 
burun kanamalarında derhal 
doktora müracaat etmelidir. 
Düşme neticesi veya da

yak. bıçak yarasını mütea 
kıp çok görülen bacak ka 
namalarında ayağı yükseğe 
kaldırmak '(le sıcak sarmak 
kafidir. 

Bir de basur memelerinde 
kanamalar olur. Barsaktan 
geliyor hissini fJerir, Bura
da kanı dindirecek ancak 
doktorun ilciculır. 

/ç kanamalarına gelince. 
bunlar çok tehlikelidir. Dok· 
torun bile gözünden ~kaçan 
bu kanamalar hastanın oe 
t>trafmın ekseriya dikkat 
nazarına çarpmaz. Bunlar 
./.:arın ve goıuse tramvay, 
otomobil çarpması, at tek 
mesi. insan yumruju fJe tek-
mesi. bir değnek darbesi, 
yüksekten düşme neticesi 
göğüs veya karın boşluğu 
içerisine k•n akmağa baş
lar. Bu kan. parçalanan 
mide. barsak ve nadiren de 
karaciğer. dalak ve böbrek
ten gelebilir. 

Tc.bii bu kanamalar, ha 
ricen görülmediji için anla 
şılması güçtür. Maahaz• 
.lJÜZÜn sararması. soğuk ter
/u, kısa ve sık teneffüs. ve 
tedricen süratlenen ve za
!:rf lıyan nabız ve gergin/ile 
ten dolayı ajrıyan icarın. 
içeride kanama olduğunu 
hatırlatmalıdır. Böyle ka 
namalar, mide ve :on ilci 
parmak barsağının yarala
rında olabilir. Bunlardan 
kusma ile kan ıelir. 

Bir de cijer yaralannda 
ve ciğer vereminde öksü 
rükle kan gelebilir. Aynı 
zamanda böbrek fJe idrar 
torbası yaralarında da icarı 
işeme görülür. Bunlar ıçın 
derhal doktora gitmek lô. 
zımdır. 

Bozan sebepsiz. bazan da 
ufak bir ameliyat. diş çek
me veya iğne batması gibi 
uf ak bir müdahaleyi müte 
akıp burun. ağız, barsak. 
idrar torbası içine kuvvetli 
kanamalar olabilir. Bu lca 
namalar günlerce hatta haf 
talarca devam ederek insa
nı öldürebilir. Bunlar husa
sf bir hastalıktan ileri gel
dijinden, tedavt ettirmek 
lazımdır. 

Bütün bu kanamalar ur· 

Geç kalmışız anıma .. 
Vilayet hıfzıssıhha meclisi ı Gibi hususatdan ibarettir. 

937 senesi ilk ayının ilk Yukardaki mevad gözden 
haftası yapdıjı toplantıda 1 grçirilececek olursa bu bir 
meclise t evdi edilen 7 6 yenilik deyi! iki sene evtıel 
maddelik bir larihayı mü 20 17 · 934 Tarihinde ka 
zakere etmiş halkın sıhhat bul Edilüpde bugüne kadar 
'CJe hayatına taalluk eden her nasılsa hiç bir maddesi 
bu mevad hakkında meclis tatbik edilmediği anloşılun 
mukarreratı Bel~·diyeye teb- sıhhı zabıta talimatnamesi 
u; olunmuştu. nin emr eylediği işlerdir. 

Mevzuu müzakere olan Yukardaki mevaddan bi-
mefJad: rinci maddeyi Belediye te . 

T - Yiyecek, içecek yapan mamen tatbika başlamış. 
ve salan bakkal. aşcı. lo- verdiği müddet hıtamında 
kantacı. pastacı. sütcü, es- yopmayan esnafı icrayi sa
na/ile dükkanlarının; nallan men edeceğini bil-

2 - Gazino. kahvehane, dirmiştir. 
han, hamam, tiyatro. sine Meydan hamamı nızam-
ma, otel gibi umumi top namenin emr eylediği şekle 
lantı yerlerinin sıhhi ·ve girmek için faaliyete gt>ç-
fennf bir şekilde ıslôhı; m;şdir. 

3 - Moloz, Sotha, Faros. Sinemanın sıhhi tedbirle-
Mumhane onu, Çömlekci ri tamamlamadığı takdirde 
gibi umumi pazar yerlerin- kapatılacağı anl•şılmıştır 
de, muhalle civarında ve Tanzıfat işlerinin gece 
caddelerindeki bozuk t•e yapclması takarrur etmişdir. 
açık lajımların kapattırıl- Fırınlara 'verilen müddet 
ması,· bitmek üzeredir. Kapatılmak

4 - Çarşı, pazar ve umu 
mi caddeluin gece siip:i.rül-
mesı; 

5 - Fırıncıların asri tıe 

sılzhi bir şrkle sokulması; 
6 - Soba borularının çar

şı. pazar ve urnurnf cadde 
leıde ıelişi güzel uzatılma-
ması; 

7 - Yojurt ve sütlerin 
toprak çömleklerde bulun
durulmayıp munfozam ka 
palclı emayye kaplarda, 
kalaylı bakraçlarda vaflılıp 
satılması; 

8 • Şehre 6elC'n ç~şme su
larının televvüsden muha
fazaları; 

9 -Modoş taşhan ve em 
sali harabelerde ikamet ·t-

den fakirlerin temizliği; 
10 - Sebze fJe meyve pa 

zarlarile yağcılar için mü
nasip bir mahal te 'mini,· 

11 • Tanzifat amelesinin 
kıya/eti, arka sepet yerine 
el arabası kabulü; 

12 - Meydandaki tathir 
merkezinin pratik ve faal 
bir şekle getirilmesi; 

13 - Umumi helalar te'
sisi ve mevcut olanların 
isliihı,· 

14 - Şehir mezbahasının 
ıslahı, kasap dük/canlarının 
fenni bir şekle solcu/malan,· 

T 5 - işlerde takıp fJe 

kontrol; 
16 - Meclis azalarının 

şıhhı ve ictimai teklifleri· 
nin ruznameye ithali şekli,· 

namalar karşısında, şimdi 
diner diye beklemek kat'i
yen hatadır; hastanın ha 
yatına malolabilir .. 

Kanamalarda yalnız kanı 
durdurmak değil. avnı za. 
manda kaybolan kanı telafi 
etmek lcizımdır. Kan ziyaı 
tehlikesi. yalnız miktara 
tô.bi değildir. Bıiyükler 2 2.5 
litre kan kaybettikleri hal-
de ölmezler. Kanamanın 
süratinin de burada çok 
ehemmiyeti vardır. Kanama
lara umumiyetle ihtiyar ve 
çocuklar tahammül edemez
ler,· kadınlar erkeklere na
zaran daha mütahammüil
dirler. 

Kan kaybeden hastayı 
uf ki bfr 'Uaıiyde yatırmalı,· 
/alp ~flvdini $!iratlı iade 

dan gaka/olarını kurtarabi
/,.cek Fırınlar üç ay içinde 
makineleşecekdır. 

Yoğurt ve sütlerin çöm · 
/eklerde satdmasının meni 
z,ımanı pek yakındır. 

Harabelere sığınan fakır 
vatandaşların ikametgah te
mizliği kısmen yapıtmağa 
başlanmışsada maalesef şah 
sı temizlikleri henüz naza
rıdikkate alınmamışdır. 

Esnaf tarafından yapıl
ması lcizımgelen işleri der
hal emretmiş olan Belediye 
nin kendisine taalluk eden: 

7 - Lağımların kdpıttlması; 
2 - Meyva ve sebzeci/erle 

yağcılar için elan münasip 
bir mahal te 'min edememesi: 

3 - Tanzıf at amelesinin 
kıya/ etlerini ve süprüntü 
sepetlerini arabaya tahvil 
etmemesi; 

4 - Suların televvüsden 
mu haf azası; 

5 - Umumi halalar te'sisi 
ve mevcüdların ıslahı; 

6 - Şehir mazbahasznın ıs 
/ahı ve itmamı gibi büyük 
işler için ne zaman f aaliye 
te geçeceği malum olma 
malda beraber malum olan 
bir keyfiyet' varsa o da hal
kın sıhhat ve hayatına ta
alluk eden işleri yapdırma
ğa azm etmiş olan Vilayet 
hıfzıssıhha meclisi mukar
reratının mutlaka yapılması 
lazımgeldiğini herkesin bil 
mesi ve öğrenmesi lazımdır. 

M. G. 

için kahve veya ispirtolu 
meşrubat içirmeli,· kanıyan 
adamın ayaklarını kaldıra
rak, sıkı bir sarğı ile ayak 
ucundan başlayıp yukarı 
gelmek üzere bütün bacak
ları sıkıca sarmalıdır. Böy· 
l•ce hayati ehemmiyeti haiz 
olan dimağ, kalp gibi uzuv
ların kansız kalmamaları 
temin edilmiş olur. 

Vücut kaybolan kanı ye
rine koymak için enıicesin
den su çeker. Böylece susuz • 
kalan ensicege, makat tari-
kile damla damla su ver 
mek suretile. susuzluk gidi
rilmiş olur. 

Çok kan kaybeden has
talarda. hayatı kurtarmak 
için yapılacak en güzel ça
rı. sıhhatte hir 1ah11tan, 

Bağcılık: 

Bağlara verilecek ma
deni gübreler hangile·
ridir, nasıl ve ne suretle 

verilir? 

Bağlara ııu r üç Renede bir 
çiflik gübrı ~i v«->rmekle bera
ber, çitlik gubrı:>sinin noksanla
naı itmam zı ıınında madeni 
gübrelerin cic! bağlfırtl verilıne~i 

taydalıdır. Ç'.lokll, madeni g!Hı

reler yliktit'k miktarda gıda 
maddelerini ihtiva ettikleri gibi 
ıız zamanda da inhil<1l ederek 
asmalar tararıadan çabuk ve ko
laylıkla istitade edilir .. 

Madeni gübreler şunlardır: 

1 - Azt>tlu gübreler, - Fos
forlu gübreler. 3 · potaslı güb
relerdir. Madeni gübreleri. cins 
lerine göre, mulıtplif ıamanlar
da vermelidir. Meselıi: Az0tlu 
gUbreler suda pek çabuk mnn
hal olduğundan asmalar !asliye 
te ge~·tiği bir zamanda veıilm€

si lazımdır. 

Bu gübre zayıf kalmış, büyU 
memiş asmalara verilmelidir. A
zotlu gübreler bağlara ilk ba
harda, yazın da azar azar veril
mesi daha doğrudur. Beher dö
nume 3.> - 40 kilo verilirse ka
tidir. Azotlu gübrelerde kibriti
yeti amonyak vardır. Az.>tiyeti 
sud gibi kolaylıkla inhilıll et

mez. Onun için bunu kı~tan ev 
vel toprağa vermelidir. Beher 
donume 25 -30 kilo verilirse ka
fidir. Azotlu gbrelerden Syıınn 
mit de vardır. Bu gllbreyi çif
lik gllbresi ve sUper rostat ile 
karıştırmamalıdır. DönUme 30.35 
kilo verilirse kı:lfidir. 

Fosforlu gilbrelerin bağlara 

faydası çoktur. Kimyevi gübre 
fabrikaları tarafından yapılan 
kemik tozu da bir nevi fosforlu 
gübredir. 

935 Mali yılında 
Vilôyetimizde yapılan işler 

Umumi meclisin açılışında okunan izahname 
- Baştarafı 1 de -

6 - Vilayet maarif işleri: 
A - Urnuıni meclisce kabul

edilen bütçe va ktıltür bakan
hğıııc.ı ınıısaddak kadro muci
bince 13 si merkezde, 3 mer. 
keze ha~lı köylerde, 8 zi yom
ru nahiyesinde, 15 şi akcabadda 
rn zıı vakfikebirde , 1 ı il mııç
ka<la, U zu sUrmenede 13 u ofdıı 
olmak llzre H3 okul faaliyetle 
olup bu okullarda rnn ça lışınış
dır. 

.:\taaı if kadru uncta mevı·ud 
ilk öğretim ispeklerleri t :.ıra ı 1 1-
d:ın okullar l e "tiş olunıııuş ve 
bazı ııı ııkteplerde külliır dfrek
torn tarafından görfllm!lştilr 

bu okullarda talebeoini fazlalı
ğı dolayisiyle bir katdatıa du
yulım sıra ilıtiyadne binaen 
181 s ra yaptırılmı~dır. U.)5 sc
uesi tamirat talı ,· ..,atmdan okul 
ların bir kısmı tamiredilmiştir. 
Kl)y okullarının inşa ve lami
r atı rı ıt yardı m ln'ı i~ıı tırıdrn 

::)ürıııeneııiu ~lalın ) ve ~hıı; ·a
nın Soldoy köyü il~ Beşik düzü 
nahiyesi okullarına yardımda 

bulunulm ııştur. Ofun bazı köy
lerinde köy kanununa dayana
rak yeniden okul binası yap· 
tırılınış ve tedrisata başlaaıl
mı)dır. Vilayet dıtlıiliııdeki mek 
teplere devameden öğrenci 
mık darı' 

Vi ıay~t merkezinde: 1372 Kız, 
W55 Erkek, Yekan 332i. 
Merkez köyleıinde: 13 Kız, ı 13 

Erkek, yekun H>5 . 
Yomra merkez ve köylerinde: 

20 Kız, 779 Erkek, y~kun 799 . 

aşılı fidan, 150 çam fidanı ve 500 
sitros ağacı yetiştirilerek çiftçiye 
dağıtılmıştır. Diğer senelerden 
daha fazla fidan tevziati yapabil
mek için :fidanlıkta , teksir kısmı 
daha fazlf\ genişlettirilmiş ve 937 
sonbaharında da~ıtılmak üzere 
muhtelıf cins 15000 fidan aşılana
rak büyütülmekte bulunmuştur. 
Aşı kalemi dağ-ıtmıık üzere her 
cins meyva ve narenciyeden da
mızlık fi dan yetiştirilmiştir. 33 cü 
faslın 1, '2, 3 üncü maddelerine 
konulan 20 lira tenvir ve teshin 

' 10 lira müteferrika ve 10 lira kır-
tasiye tahsisatı ile memurların bu 
nevi ihtiyaçları temin olunmuştur. 

8 - Baytar işleri ; 
A) - Baytar işleri için 9H5 

bütçesiyle verilen tahsisatın ye
kunu 2601 liradır. '28 ine! faslın 

birine' maddesiyle verilen 10 lira 
kırtaşı > e '2 nci maddesiyle veı i
len 1 '5 lıra tı>nv;r ve teshin, :~ 
üncü madue:ııyle ver.len 10 lira 
müteferrika tahsisatı Sürmene 
memurluğ'u ile baytar müdüılüğü 
dairesi ihtiyacına ve 29 uncu fas
lın birinci maddesine konulan 250 
lira, '237 lirası Sürmenenin büyük 
ve küçük zarha, habilJi agnas, 
bifera, kulrnda, donilc, lcöprübaşı 
ve karedere köyleri koyunlarında 
çıkan sari çiçek hastalığı ile mü
cadele edilmek üzere gönderilen 
baytar memurunun tahakkuk eden 
harcırahına sarfedilmiştir. :n inci 
faslın birinci maddesine konulan 
serum mualece ve edevat bedeli 
50 liradan 29 lira 10 kuruşu sar· 
fedilerek Sürmenenin hastalık çı· 
kan köylerinde icabeden yerlerde 
fenni tathirat yapılabilmek için 
muktazi mualece ve muzaddı teaf
fün mevıd satın alınaralc ahurlar 

' a~ıllar dezenfekte edılmiştir. 

Maçka merkez ve köylerinde: 
69 Kız, 890 Erkek, yektln 959 • 
Sürmene merkez ve köylerinde 

190 Kız, 1520 Erkek, yek.On 
Kemik tozunun kireç ve fos- 1710 . - Arkası var -

ror cnruru Ue karıştırılması Of merkez ve köylerinde: 98 
kaliyyen değru değildir. Süper Kız, 1376 Erkek yekıln HB.) . 
fosfat, bu da pek iyi bir made-

Akca bad merkez ve köylerinde 
ni gUbredir. Dönüme 35 - 5'.) 980 Kız, 8-!ö Erkek, yekun 1826. 
kilo kadar kış hafriyatı ile be- Vakflkebir merkez ve köyle
raber verillrse çok raydalıdır. rinde: i8 Kız, 2059 Erkek, ye. 

Dünyada 

Neler oluyor 

En çok mektup yazan 
milletler 

Potaslı madeni (ltlbreler: Bağ kOn 2137 . 
ların en ziyade muhtaç oldul'ru Diinyada en çok mektup 

& Umum Yeklln 19/H Kız 'l/ f h l bir gllbredlr. Bualardan kibriti- yazan mı et er angi eridir? 
» » 9579 Erkek v b Al yeti potas vardır. Bu gübre killi ı eni ir man istatistiği 

k
. 1. Bütçede tahsisatı bulunmadı-ıreç ı ve nmuslU topraklarda d . bu meraklı sualin c'evabını 

ilkbaharda, hafriyat zamanı ve- ~'.~. an ~;vb~lk~ ~enele~~.e oldu~u 'Demektedir. 
rilirse daha iyidir. .Maaaıafih, gı 1 me e 1 u unan oylerde ve D - d k kt 

kaza merkezlerinde muallimler tara- unya a en ço me up 
sonbahard \ verilmesinde bir t t k ·1 At fından fahriolaralc okutturulmak.. yazan ve pos a eş ı a ı en 

y ur. birer millet dershanesi açılmas ıyı ış egen mem e et ngı . mahzur okt u.zrel · · · I l k J 'l 
Oınüsn olwıl an, kireci pek çalışılmıştır. İkinci teşrin ipti~:: terede imiş. Ve lngilterede 

çok olan tebe~irli topraklıırda sından itibaren vilayet dahilinde her f erd senede vasati ola
potas rnulıafaza olunamıyacağın- açılan bu desrhanelerin 47 si (A) ~ak 78 mektup yazarmış. 
dan bu gihi topraklardR pıJtaslı 53 çü (B) olmak üzere 100 ders- lngiltereden sonra en fazla 
gübreler, bağlar çiçek açtıktan hane faaliyetle bulunmuştur. Bun- mektup yazan memleket A · 
sonra verilmelidir. 8eher dönll- ların (A) kısmına 525 erkek ve merika imiş. Orada da adam 

" (8) kısmına 713 erk.ek olmalc üze- b 67 v . 7 l d-' 
me .5 · J9 kilo verilirse kafidir. oı38 aşına • ı enı L..e an ua re 1 ~ yurddaş devam etmiştir. J . 

Potaslı gübreler yerine mulı- Uzak koylerderı tam teşlcilatlı 66, svıçrede 59, A/manya-
telit ağaç gübreleride verilebıllr. mekteplere geleoek talebe için da 55, Danimarkada 41, 
Meselli: Asma dallarının yan- Maçlc.a ve Valcfikebir, Beşikdüıü Avusturyada 38. lüksem· 
ması.ıda.n elde edilen kül gayet 1 merkezlerinde Alagavur köyünde, burgda 34, Holar.dada 31, 
gtlzel bır p1taslı giibredir. Çif. Tonya, Şalpazarı kamunlarında, Belçikad 29, lsveçte 26,4, 
lik gllbresinde, to;mıkta kaybO· .Sıirmenenın Aksu mevlciinde Alt- Fransada 26·2 geliyormuş. 
lan amonyak kısmıdır, bir kıs- çaabat merkezinde, Yomranın Ar- Posta müvezzileri ömür
mı azotiyet haline geçer bir kıs. ııen k.öyunde dok.uz pansiyon açıl-
ını da sonbahar yağmurlarile mış ve bu pansiyonlara 173 ö4- !erinde kaç kilrmetre 
toprağın en derin tabakalarına renci gelınilitir. yol kat' ederler 
giderek kaybolur, asmnlıır bun- 7 - Ziraat kısmı: 

A) 935 1 
Son Hmanlarda garip iş. 

dan istifade edeme li 1 yı ı ziraat bütçesinin 
. . z, eze m e 31 inci faslının 1, 2 inci madde. ler yapmakta olan Ameri-

1..ıağlRr meyıllı: yamaçlı yerlerde Jerin~ konulan 5820 lırn tahsisat kalı/ardan geri kalmıyan 
olursa bu zayıat daha fazladır. ziraat dairesinin memur ve mfüı- Macarlar yeni bir garabet 

Binaenaleyh bağlardan iyi 've tahdimin maaş ve i..crctlcrine ve daha göstermişlerdir. Posta 
bol ~ahsul almak için kaybolan rilmişlir. Mütehassıs ile memurlar telgraf nazırı yeni bir ka 
azot ve diğer maddeleri, made- fidanlık: i~lerini ve köylerde yapı- rarla posta müvezzi/erinin 
ni gtlbrelerle telafi etmek mec- lan mahsul denemelerini, fındık ayaklarına birer padömetre 
buriyeti ~arşısında madeni gllb· imar ve domu~ müc.ıdele işlerini takılmasını emretmiştir. Pa. 
relerin eb.emmlyetl anlaşılır. yapmışlardır. Ayrıca bütçenin dömetre ayaklara takılan 

hasta olana kan 
etmektir. 

nakl- 34-l faslına konulan harcırah taksilerdir. Ve bu aletler 
nisbetinde köylere giderek mah- vasrtasile çok çalışan mü 
sul veriminin artması için çiftçiye vezzilere aylıklarından başka 
gereği kadar tavsiy .. de bulunmuş- bir de ikramiye verecektir. Kanamalarda, bir · hayat 

mahvolabileceği için. daima 
dikkiıtlı bulunmak, acil ça 
relere baş vurmak ve hemen 
doktora müracaat etmek 
lcizımdır. 

Son 

-
--·-~-..._ 

lar ve bu ışlere ait ileride taki- Bu münasebetle nazır eski 
buta geçilmek üzere hazırlıklar 
yapmışlardır. 

35- 1 faslına konulan 500 lira 
fidanlık tahsisatı ile aynı sener.in 
ııonbaharında meyva ağ-açları ile 
narenciyeden muhtelif oin• 12209 

bir müvezz.iin katettiği yolu 
anlatmış ve demiştirki: " d8 
sene kendini bu mesleğe vak/ 
eden adam 453,000 kilomet-
re gol yürümüştür. 11 
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ANKARA Ziraat 

Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı Afkın ve Afkınlama 
Yazan- : ~ Az yerden çok mahsul elde etmek 

Norbert Von Bischof1 -21-
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık miisteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 128 1 
1 .undan ba~ka bu dostluk, 

her iki tarar i~·io, Asyn'da öyle 
bir prestij temin etmektertir ki 
'l'Urk • Sovyet grubu gerek Ön 
gerek Ortaasya'daki politika 
kombinezonlarıda bUyOk bir 
cazilıe kuvvetine malik buluo
ınaktadır. 

Garlı emperyalizmine karşı 
beraberce yapılan macadeleniu 
fırtı ıalı günlerinde başlıyan 
·ı•ur:t . Sovyet dostluğu, bu teh 
like geçeli çok olduğu halde, 
defonsif vasfım muhafaza etmiş 
tir. Her ikisi de hUcumdan şim 
dilik olsun vaz geçen garb ile 
barı~larını hemen aynı tarihler
de imzalamışlardır. 

Sovyet Rusya gibi, Türkiye 
de, yeni kuruluşunu ve kuvvet 
lennıcsini tamamlamak için u 
ıuo ve güvenlikli bir barış dev 
resine muhtaçtır. Bu barış ihtl· 
Yac.:ı her iki devleti de, Avrupa 
da bugünkü statusguo•yu pek 
InUkeınmel olmamasına rağmen 
Yeni bir muhar~beye tercih 
eden devletlere gittikçe daha 
fazla yaklaştırmakladlr. Diger 
taraftan bu dostluk, Şark avru
Pası ile ön · ve Ortaasyadakl 
bugünk.ü nizamın en kuvvetli 
direk.lerinden birini te~kll et
mektedir. 

Bu, devamlı olarak böyledir 
ve böyle kttl ıcaktır. Türkiye 
ile Sovyet Rusya arasındaki 
dosttuk sağlam temeller oıerlo 
de oturmaktadir. Bunu telıllke
Ye S'>kabilecek amil, Husyanın 

sisli b r Ortodoksluk ve paaisla 
Vizm politiknsina avdet ederek 
İstanbul ve boğazlara Ortodoks 
istıı. vruzunu dikmek istemesi 
Olabilir ki, böyle bir ihllmalin 
realist bir besabta şimdilik yeri 
Yoktur. Bunuu haricinde her 
hangi bir Rus politika~ının ga
Yesi, şimdi olduğu gibi, Karade 
niz ve Kafkaslardaki nazik cep 
belerin müdafaasını dost ve 
Inllttefik bir Türklyeye havale 
etmek olacaktır. Bu müdafaanın 
zaten en iyi, böyle bir Türkiye 
tarafı ldan yapılacağına, Rusya 
lçin şüphe yoktur. 

Türk diplomasisini tetkik 
ederken, ilk yeri, şüphesiz Türk 
Sovyet dostıuauna vermek ıa
zımdır. Çünkü o dıploruası bu 
dostluğa dayanmak suretiyle 
aksyooa geçe~ilmiştir. Bunun 
hemen arkasından, Yunanıstan 
ile olan sıkı ve dostça mana 
sebetler gelmektedir ki, bunla
rın roın TUrk - Sovyet dostlu· 
aununkl kadar mühimdir. 

Her iki devletin de şefleri, 
Şarki Akdenlzdeki politik baya 
tın muayyen bir anında eski 
düşmanlıkta devam etmenin 
1'llrk milleti kadar Yunan mil· 
leline de taşıyamıyacakları bir 
takım külfotler yüklemek istl
dlldında olduğuuu anlamışlardır 
Ve, bunu milletlerine bildirmek 
Cesaretinde bulunarak milletle
rlnia tam bir anlayışı ile kar
şılaşmışlardır. 

Bugün, Türk - Yunan dostlu 
tu, artık onu meydana getiren 
lerin şahslyle kaim bir dava 
değildir. Bugün bu dustluk her 
Uu milletin devlet Politikalarına 
Klrınış bir esastır. 

Bunu yapmakla Türkiye ya. 
lnız 1912 kombinezonu gibi bU 
lUa Balkanları Tilrkiye aleybiııe 
Çevirecek bir ihtimali önlemek· 
le kalmamı~ tek başına olarak 
'I'ürklye için tehlikesiz bile olsa 
başkaları taratındön Türkiye 
aleyhine musallat edilmesi her 
?aman muhtemel olan bir dOt
blandan kurtulmuştur. 

• Arkaaı var • 

İşte toprakta ki kuv- kuvvetli ve gelişli olur. 
veHen fidanın ve ağa- Sözün kısası,belleme-
cın istif ad esi de bunun nin saymakla tükenmez 
gibidir, O kuvvet piş- daha bir çok faydaları 
miş ve olgunlaşmış ol- vardır. Onuni çin ihmal 
malıdır. Onu da yapa- etmeyiniz. Her zaman 
cak olan su ile havadır. nasılki mısır tarlasını 
Toprağa su ve hava belliyorsunuz ve belle
işlemeli ki o hamlık ve mek ihtiyac~nda iseniz 
çiğlik kalmasın. O su fındıklığınızı da belle
ve o hava da ancak mek mecburiyetindesi
beJleme ile toprağa gi- niz. Hiç olmazsa, bir 
rer. Faydanın dördün- kaç senede bir olsun, 
cüsü de budur. mutlaka eski fındıklığı-

Bunu size daha iyi nızı derin bellemeli, da
şöyle anlatayım: Ar.ılar ha iyisi, derince kazıma 
çiçeklerden bal alır. in- lısınız ki kökler derine 
sanlar da o balı kovan- gitsin. 
lardan sağıp alırlar, de. AVRUPA GÜBRESİ 
ğil ıri ? Bu kadar uzun' NEREDE VE NE 
şeye ne lüzum vardı. J Z A M A N 
Mademki arılar o balı KULLANILMALI ? 
çiçeklerden alıyor. O Bu gübre de müdim-
halde biz de yiyeceği- dir Yalnız şu fark ileki 
miz balı doğrudan doğ- bu gübre bahalıdır, bu 
ruya o çiçeklerden al- yüzden memleket dışı-
sak olmaz miydi ? na çok paramız gitmek-

Olmaz, çünkü arının tedir, ve sonra da, her 
çikçekten aldığı bal de- toprağa yarayan bir 
ğildir. O, ancak arı ta- nesne değildir. Bunu 
rafından yenilecek ki yazarken hemen söyle
ondan sonra bal olabil- yeyim ki, her toprağa 
sin : işte topraktaki yarayan Avrupa güb
kuvvet te böyledir. O- resi yok değildir. An
rada yüz binlerce mik- cak bunlar bizim mem
rop vardır. Bu mikrop- leketimize henüz gel
lar o kuvveti yedikten memiştir. Bu gün her 
ve çıkardıktan sonrd kes yalnız bir çeşitgüb
dir ki fidanlar ve ağaç- reye sarılmıştır. Piyasa
lar ondan ististif ad e- da mevcut olan odur, 
derler. Demekki o mik çünkü bu gübre iyi tu
ropların bize çok fayda tulmuştur. Halbuki bu 
sı vardır. gübre toprağa dört 

Lazimgelirki onları kuvvetten yalnız birini 
çoğaltalım ve yaşatalım. verir. 
Onun için de bunlara Bir masanın dört a
hava vermek lazımdır. yağı vardır : Tek ayak 
İşte toprağı hava- üzerinde masa durmaz. 
landırmanın yani bel- Topraklarımız }!alnız bir 
lemenin bir faydası da kvvvete değil, kuvvetin 
budur. dördüne de muhtaçtır· 

Güzün bellenen top- Yalnız birini vermek 
rağın içine kışın yalnız kafi değildir. Aaradan 
su ile hava dğil, karlar, zaman geçince, bu gün
soğuklar ve donlarda kü rağbetin aksaklığını 
girmeli ve işlemelidir. göreceğiz. 
Buna çok lüzum vardır. Bunu söylemekle Av-
0 topraktaki böcek, rupa gübresini kötüle 
hastalık ve maraz yu- mek istediğimi sanma
vaları ancak ve bu su- yın. Onun da kullanıla
retle mahvolur. Fayda cak yeri ve zamanı 
nın biri de dudur. vardır. Ancak şunu söy 

Bellenen her toprak- lemek isterimki mem
ta kökler da kolay ve leketimizde bedava 
serbest büyür. etra veya az masrafla elde 
fa yayılabilir, meydanı edilir çok kuvvetli güh
bulur.ca geni§leyebilir. reler dururken bunları 

layıkile kullanmıyoruz, 
ihmal ediyoruz da, işte. 
buna şaşıyorum. 

- Arkası var -
Zayi şahadetname 
1330 senesinde Vaktlkebfr 

mektebl rllşdiyeainden mezun 
olduğuma dair şahadetnameml 

mabacirlik dolayısile ialp et
tiın mektebi mezkUrden şaha
detoame aldı~ıma dair şahid ta
lebe arkadaşlarımdan Vaktike
blrin Ruka köyUnden Kudi Oğ· 

lu Haşim ve ozamanki muallt
mimiz Zitınl oğlu Bay Ahmettir. 
Vakfikeblrin Caterli köyünden 

Bank oğullarından 

Mehmet oğlu Süleyman 

İcar artırması 
Mahalle ve kö'gü 

Esvak 
Argalya 
Kalciya maa 

Mağlavita 
Soğuksu 
Es vak 

.. 

Nevi 

Mağaza 

Emlak ve arazi 

Tarla tütün damı 
Hane 

Dükkan 
.. 

Defterdarlıktan : 

M. No. 

747-148 
15 

2 
2-49 
37 
41 

Tahii11eli 

E ·' rmenı 

Rum 

Rum 
Rus 
Rum 
Rum 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin bir senelı ( 
icarları artırmaya çıkarmıştır. isteklilerin yüzde ye.li 
buçuk dipozitolarile birlikte 5 - 2 - 937 Cuma günü sact 
14 de Defterdarlıkta toplanacak komisyona müracaatları. 

26 - 28 - 1 - 4 

Tem liken satış ilanı 
Muhammen bedeli 

Vak fi Mahalle fJe mevkii Cinsi No. Lira K. 
Badiseher zade Sotha Arsa 777 - 118 50 
Müftü Çarşı camii şerifi .. 96 - 2 60 
K<itip zade .. Kemeraltı ,, 790 - 26 40 

.. ,, ,, ,, 791 - 28 . 40 
Karlık imaret hamam sokajı .. 76 - 30 
Küçüle /brahim oğlu Yomra, Arsenizir Nısrf hisse hane 60 - 300 

Mehmet 
,, .. ,, 

" 4-3 hisse f ~vlcanı 
tahtanı han 64 7200 

• ,, ,, ,. Fırın kahı e fJe 

dülclc<inın temomı 93 1200 

" " 
,, .. Arsa 69 100 

,, .. • ,, 
" 70 700 

,. " • ,. ,, 71 700 

Evkaf idaresinden : 
Yukarda yazılı gagrimenlcaller temlik.en satılmak üzere artırmaja çıkarılmışsadı 

teklif olunan bedeller layılcıhat görülmediğindtn ihale müddeti on glin daha uu trlm 
1 

ve ihale tünü 5 ıubat 937 tarihine bırakıldığı halde gine hattı la9ık görülmediğin fe11 
artırmadan sarfınazar 5 - 2 - 9J7 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlık sureti!i 
ihalelerinin yapılacağı ilan olunur. • 
~- . .. . t ,,, ~. ~· ' 

. 

Semerciler ba,ında halk eczanesi üstünde Doktor 
B. Necmettin C~martesi günleri öğleden sonra fakir · 
hastalara meccanen bak.moktoa. 

• • • • • •l 
l•l 
l•l 

VIENDVOIL 
BasımeVi 

ı·ı 
t~ı Yeni temiz ve çeşitli huru-
1\I f alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
!j Senet,Makbuz,Zarf, - Kağıt,Muh
: hra,Karlvizit vesaire gibi bütün 
.. 
: matbaa işlerini 
.. .. .. .. .. 
• .. 
• • .. 

En temiz. en ucuz bir 
surette yapar 

zamanda Hariçten verilecek siparişleri kısa bir 
hazırlar ve gönderir. 

'9.,,•at•'=•'>...• .. •.u: .. v:.•.J' ~ ~ ~ •z~aadlliaıtaiilıiiil 

• • 
f 

• • • • • • • • • • • • • • 
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Satılanı Dilılerseniz 
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RADYOLARINI 

Tercih Edersiniz .. 

V. 4 / A 

Trabzon M. NURİ AYDN ( Kabı oğlu ) 
satı şevi 

Saat, Gözlük, Elektrik, Telefor, ve saire Ticarethanesi 
Kunduracılar caddesi N. 86 

Ya.lı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

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

HDSLON 
Cep ve kol saatlan dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON H • K f N lb ti M ~R Kunduracılar caddesi Oml Ve ema Q On Or a zası 

~-~---

--.--~· --"" ----~~----

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

a!anlar aldanır 

SCHAUB Radyoları 
daima en başta 

Her adyo sahibine 

lôzım olan elektrikli 

otomatik gram'Jfonlar 

Dünyanın en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

MOVADO 
Satışı 

teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep KJJ ve 

Spor saatları 

HAKKI ATMAl'A 
Kunduracılarda T R A B Z O N 

. ! . ', ... ' : . ~ \t'..S- .{<t.::,li;ll .. . ' . . . . --·tı:· '".", ~ ., 
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