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Yepyeni 
Bir Afyon 

1 Kamutayda kanunlar .. T rabzonu gezerken 
Ve bir Abide 1 
Bu Abide asri mezar
lıktır ki , başlıbaşına 
muazzam bir eserdir .. 

An~ara 8 ( A. A. ) - darp şa limın ş "rk tleri ma. 
Kamutau bagangıi toplantı hayoqa ı ıukcw lesinin bazı 
sında 936 muvazenei umu· maddt!ler ·nin tadiline dair 
migeıine giren bazı daire mukavP!erdn fastilc.ine mü
ler bütçesinde 302 bin lcü. tedair kanun lagıhalarları 
sür liralılc münalcale gopıl lca6ul edilmiştir. 

Şimdi değil; on beş yıl önce de orada hiç tekke 
ve dergah yoktu. Bir de T rabzonu mOteassıb 

sananz, memleketi bilmedikten sonra san 
sanabildiğin gibi .. 

masına devlet memurları Kamutayın bugünkü top lakeleden 10nra; eli .. , dar, he-

lı J_ lantısmdı orman kanununun lezoalu, ve ancak yaya aidip re-
A fyoakarabisar, IOD •ae· maoıotının tn it ve teauu- ikinci müzakeresi yapılarolc Jiaea bir yoldaa, dolaaa dolau 

lerde cidden betuileoek 111 luJc/cındald lcananan onun- caddeye çakıyoru. Biraz soara 
bir ıekil alm11 i yaptlu ifleria, cıı 11111JJelerine birer fıkra kanun kabul tdilmiıtir. De belediye pukı meydaaıaa vardık. 
meydana -tirilea eHrleriD, yeni l b le ·ıı mir gol/arı akay işletme- a .... , ... ____ en ·-undaa rarbe ·- i nesine ügü mı et mec· .. - --
Afyonun yeDi sokaklarıaın, yeDi /erile havuzlar ve lcalavaz. bir - aynhyor:, bn traDJit yo-/isi amıının t.Juiıat ve .-- _, 
caddelerinin, yeni meydanlanma lale müdürlükleri 'De cletJlet ladar. Meydaaaa ea uflndaa de-
fotolraflanaı mes'ut •bir teudüf luırcıralılaTI luılclcındalci lca- reisine ait deniz vasıtaları mu dotru Gazi caddeai iniyor; 
eaeri olarak Erzurumda gördüm. nıınan l>aa•ı laülcümlerinin ve memurları 'De gemi a- bu ıeaİft fakat ancak bir iki yb 

Bana Afyoa tebri hakkıada deiiıtirilmesine siyasi müs- damları hakkında telcaut metro boyuada. Adı bilyiik, keadi 
kıymeth izahat vermek lütfuada teıarlılclor iHdasına Anado- kanun layihasının müzalce- rtıdilk. Şehrin ual Oç ceddeai, 
bulunaa muhatabuaJa ilk tanıtmıf birbiriDe .-avui olarak prka 
1 /u demir yolları ve Hay- resine hoşltınmıştır. o mama rataaea keadiaini barak- dotra aıamaktadır. Şu halde 

madım, tehiıciJik, yapıcılık hak- ispanyada bu meydan bir AVUÇ ayuı fibi 
kanda uzun utua .ua11er sordum, SQncaktaki ve bu avuçtu.,.. parmak ayn-
uzua uzua cevaplar aldua. O aa. byor 1 

latarkeo daha çok haz duyuyor, müşahitler 1 şiddetli Serp parmak, traalit .,...;, 
ben dinlerken daha çok deriale- on bakı bq parmak, Oui çad· 
fiyordum. Afyonkarahisar IOll AnlcaTa 8 ( A. A.) muharebeler 1 ... ,.. .... beab ..... ODU 

birkaç yal içiode yepyeni bir febİr Sancalctalci ına,a/ıitler Bera- ...1- L....:..L A..ı öteki a~ parmak • 
1- mdi _.__ ı 1:> An/cara 8 ( A. A. ) - 11111 ...-. ... • 

OuuUf, ve fi ·yepyeni bir vv-v ta ıitmlı CTtlir. rnlcalatle altta prfl oaddeai, yayvaa taftan 
.r--...ı· lı .!::.L Sı Madrit ve Ma/a11a da Rld AGUıyor... /com#r e ıöra,tiüden ari • ... parke cl6fenmiı; ortada Marq 

Şarktan, fimalden. ve k11men 
rarbden denizle çevrili Trabzonun 
bütün caddeleri ve 90kak.lan de
nize küıkQn. Şehrin içine firdia 
mi deaizi kaybettia; ve ,ehirdt'a 
çıkmadan denizi röremiyoraun. 
Nazar detmesin diye adec 1 bir 
rui caddMi açılmq. orada da 
nazara detecek birtey yok 1 

Şehirden denizi röremeuin ; 
zahmet edip deniz kıyı11na inm"k 
mi? Fakat kı1ıya da inemezsin 
Liman tarahndaki dairemai kıyı, 
iskrleden Detirmendere atzına 
kadar hep kumsal ve ıQprOntü

lilktilr; daha ıeniş olan timal ve 

rarb byıaa, o da hep kayahk ve 
kumsal içli d1Şla iki iaad ; deniz 
iki koldan habire ıebri kucaklıya
c 1fım. tehir de ltat'iyyen denize 

bakauyaoatam dayabp duruyorlar. 
Olf inadın uaandı:ı, iç inadın da 

Afyonun yer yer yıktlap JU ,,. r.tsl aımllllrana Şamda t!e /; (!lulıarebelerolmalctad r. caddeli, kayılanaa evlerden bafka 

yer yapılarak nihayet bu,._I ,__. tt "/et t le Asl kuı•vetler Malaganın aeldep1er ve depolar 11ralanmıı; BereLet Gn•elh'ı••rın •on .,,._ arflze1 ve ~ok rüzel -&dini ..ı-- .sı;ww e ı en sonra e rar m; .. .... _ 

... ...- -.. 1 J le' J: Varo•lanna dı• malıal''·l·- a..&&.. u ---L-L --•-L ti l d 1 

badıta yokl 

olmuı, öyle batara relebika.k -ctıla ıtönece ı~ru.ir. ., ., ıı.. .. _,.. ~; mGUUCl'e D en man ar a yapı mıı olan Kaleparl.ı-
oldutu ribi, maddi yardımlar, ka- ltalya rine girmişlerdir ast donan- eaki " _.ı. belıtemiti; birbirine DL Bura11 Trabzonun denize en 
bank, zenfia bütçeler veya be- maya mensup üç lcru1uızör maval uaaaa bu ilç caddeyi çok ilerliyen burun yeri. Minare 
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SAL/ 

Sayı : 2308 

14 üncü yıl 

Tırpan 

Umanm ki 
Bu sefer ... 

B ilmf'm bu şehirde çarşı ve 
cadde üzerir.df ki t!Vlerde 

oturup da ıü· ühüJen şikayet et· 
miyen var aıa ? • Yeniyol. şimdi
ye kadar bu mevzu üıer:nde epe/ 
iflemif, yazaı11 ve çizo i.,tir. Fakat 
aedenae duyulmamış. vaziyet yine 
eeki taı, eski hamam yol ala,.1 
ritmiıtir •.• 

Şehrin t'D i~lelc c ddcle. i iz~· 
rinde yer alan nuır•ng z ve d 1ğ· 
ramacıların keııer ve hızar sesleri 
ffCCnin sukQtunu yırtar, İnlirohı t 
ve uykuyu yo~ eder, btfyin tı -
malar. Ve bu hal;n aııat bi-e iki)·e 
kadar yol alıp 1ritmesine rağmen 
ne duyan, ne iı.tcn, ne de şik.ı· 
yetleri dinliyen olur. 

Haatalıınır.sınız d ·ktorunuz 
mutlak bir siı~ üo ve u ku tavı.ı 
ye eder. Fakat islira'lı.liııizde, ra
habnızda; hatta hayoıh :z bile O· 

danızın alt:ındlki ına nngoıı:un insaf 
ve merhametine vaı-estt'dir ... 

Ben şimdıye ladP.r tir çok ker 
reler yazalı.n bu sıslı l 11 M .. n gün
lerdeki iyi oluş, id h"ıe e'ia 
vercli~i ce.-~m·ıl~ tekra 1 dım. Uma 
nm ki bu sef-:r du; ulur ve halle
dilir bu i;. 

§ 
ıapsız kitapsız iabkrularla bep. le 011 il.·i musel/ah balılcçı amadl w daha ince aokoklarda, boylu, üıt6vaai biçimli ve üstüa 
-•-,._ vuku• ~1-:. L.l- ı. Han°cı

0

ye na-n bi-l...t-'-...:-e birl--N---L -La..&- d &..-.. Şimdi b 1.nem .,,- a Ur zaman nam., ...... ._.. ıııııır ., .w gemisi ş lıri şiddetli topca l'Ull'IWlll vw .. n::uaA ...-&--, e --, OD barmanhk aha olan 
olarak m uta 1 la eııfH aıliıclir. hastalandı. ateşine tutmaktadır. f..Jak fuılalı bölmlfler, Buralara dörtte içi deaizle çevrili, qi zor ~~ kahradenizin i~cıı.i diye an1ı!aa Bütün yapWflar, meydana rel· parmaklann mafsal yerleridir. bul b uu te re bılbu a ak.pmıa auca 
mit olaa e1erJer, ibatah, reeif iba- Biilrq 1 ( A. A. ) Ankara 7 ( A. A. ) - C. uaur ir yer. Halk Üfamlan karanlıf1Dda ıöyle bir babraan.z 

A. J_,_ . L ______ .. Asz'".ler J,.pangolharp a·-•·ı· ddeleria aekadu dar oldu- oradaki parka doluvor. Deaize -. .. bir dumaa k.Otlainio r-Apr,vre W..Oir röriit" d..,......... ifa. ..-UUlll apuuı ~' mu- .. ,,. ... ,... L-L- ~ v- ...- ...-
~-- A.ı ••• ı. L-L..1- ,a "" '--~ Al_J_ • J b ~ ..... U9Ull ki, iter iflah binl18 UKllD ....... klieltile tek ... •dilwt kucnkladlflllı rörOraiaü& uaiclir. ,._,-yor ki .-Ueilik> -.....r : nllltwt : • ...,. ba- nJWenl•ae İT ..,ovyd ıemi ..11......ıi_ı..,. _J __ , ._._..,1_ ba L-

-. 15vruau-. .. -- )'er ..... _, "fbl1 ve phre yalvana dfımai w .....,.aız ki b·r zehirli pa uu-
fekefui Af;romia - w ki.il iaı AltteneMo sop/c al- sini torpillemiştir. 89 eMldeailr toptu teqlifi, aa· a ha..._la örtGlmO_..fir o. Evet bu 
.. auile balda oimUf, ba cleria • lıl ntla mut l'..1-- yalvardafile tek kmnqtata 781'· ... , ~ 
kavray11taa ve bu bvraJlfb JI- ıın ı n arıp o"" Bir Alman ak turlr, elli -trodv. Çal'fldm zanda yanılmamış aldaamamtpmı.z 
rüyüıten dahi yea~ yepyeai bir ia için tlolctorlar.ın tavsiye alt bylllDdaa Uswokatua a.t Tebiye'aiD abtbtına pre dar. ÇOakü: bu ~uman emaalind~n 
ıehir dotmuttur. si üzerine dön beı ıan ga- h • • kaya;.u bir fatboloaa pu vermo- OuekiziDCi una ortalanaa dotra keufet itibariyle pek •t•r olaa, 

Afyonkararu1ar ptıri, yer yer taiıntla çilcmigacalctır. Ba· arp gemlSI cllD nbat rahat fit çekebilir. oraya Aluaedotla adaada bir pa- aauarrab yokdur iddia11oda bulu· 
yıkılmata ve yapalmata baflandaf1 lca1t Ankara ıegalıatının Ankara 7 ( A. A. ) - Eter otomobille paiyorıu. ,. bafmetJi bir aray Japbl'llUf. naaların mevcudiyetine ratmen 

bel d. büt · b' · L- Onbı"n tonlu'- L1·r Alman Uzıauobktaa ..a+1.L ••-r:lf Ada da •Gozelearay• ..,. p.... oiferler Gzeriade biçde iyi teair zaman e ıye çeaı, ıınm ..,.. Atınadan tlönüıünc tali/cini "' 0 •·---, nu1 --
1 d. b" · d L daha LL! L • • dı • i'-..ı.t ·ı oaddetladea d6ae-L .... Hrpya biriDOI M.hmucln pubeaa a-·. J•pmayan bir duman, fuıdık kabu-e ıye utçesın en ço.. , ... ir rica etmiştir. Bundan Jolagı narp gemısı e11ı•• naırı -. ..... ...- Hem keUe.i •··- zebi li d d y · 
~c kwrm•ft fakat bugünkü bOtçeai miştir. fireoebi• Bu •adcleler fidip pJ- ritmlf, h.. urayı ~ ........ ~tnn'i::.:~:r· teh:7~ ~: 
biz'm biıt~enin bir a.ialinden daha Antenesko agın yirmisinden ...,..-----------• me 1 .. 1• ~· ..,.;__ -•· ,.kbnı..,tar. Urana diye arbk -.-

... An L- ı /et· ,.... ._..., ya •·- nya ..... oadan 90DJ'a kimi! oraya a..:~ tawa-ıe doktorla nam imsa11nı ta· Çok kabarn-ıcı. Şehir bir •--ftaa sonra ~roga eı.ee ırr. l ı•----------•ı l · T b ad vd - _.,,.7 
• ...... •• çaa. ra~~a e en 6aae yapbrmayor. Halbakl dipteki ha.. flYaD ve bu dumaam kata tesir-

imar ed.lmiJ, ıüzelleımif. tehria Almanya kapitilasyonlar Her gün ev dlfhllmllf, Kirrir, iki ~ yak kayalana in aı- slbl oyuJ. Jerladea baba edea yazılana bu-
rü:ır.lliti arlarken belediyenia ıe 1 katla, oldukça yQbek evler. Baa- L --Lla IUJUD••"• "'İresun belediyesia"n .. . . '--'d nim sına mq .. ovwı; naa ııokalaa c1a1 ... a1ar -- • 
lir kaynakları da artm.., ,. • ......., repmlDBl IUll ıa Yol gos.. termek lamı yQkaekliti yhiladen cadde- • fmdak ubu11ou yakaa boru ve mca 

-ı.a.. bile böyle yer buluaur ma diye 6 

hal° ID ihtiyaçları ~.!~a· ..... L~~ muvafakat ediyor. d Jer daha dar Ve caddelerin darJafl itte derin derin, köpilldil k6pGklQ lan 18 mf t:-e yilbeltmeaine ve 
rilzellitini, halk -tıai ~~ Kahire 6 ( A . A • ) _ lazım ır · · · · · yllzGaden de bualar daha yilbek ıöylenip duruyorlar. aamrunki bizim belediyenin bir 
auş, bu ara ve 11rada dam 11eıo- l l Diln. bir arkadaş anlatıyor- rörGaOyor. Hele Uzuaaokaktaa iki yal evvel fandık kabutu yakal-
diye bütçcsinın relir in... bir Almonga lcapiti asgon ar du: Ham~ı yllklll hayvanlar ıiderkea kendimi bir dehlizde ya f small Habib llWDua hakkanda bir karar vermiş 
miaii daha kabarmış ve &rtmlf. rejirninin lcala1T1lmasına ma kunduracılar c1ddeslndea ge- rOyor aaadam. .. Arkası 

2 
de _ olmuıaa rağmen her boru ve her 

işin zararlı ve kOlfdli bir ta· fla/alcat ettiiini /alcat motrö çlyor, sep~tl~rdea akaa ham- ı -...----=-=-----====-===.;;.;.;;.;;;,;,;;;.,;;;..,;.;~---1 bacadan tüter bu duınan. 
rafı yok, bilik.is her taraf Urla da Nisanda toplanalcnk sılar, h!lmsı suları caddeyi Tahsil şefli.V.i Mu.v.Ja vilayeti bütün Mamafi elı-ıettc bir rün yoluna 
ve her bakımdad her yönde bir lcon/eronıa davet edilmesini berbat edip k<>kutuyllrmuş. 5 5 airer bu iı de. 
memnuniyet havası. İfte .. biroilik arzu etmediiinl Mısır lıü Gilbre olarak yQk yQk bab Defterdarlık ftdtibi olup tOtilnilnil satb fel11efeainin sarn ve en özlO ma· l'J . . çelere taşman hamsı, mesela ta/asil ıerliöi wlcillı"ı·ı·-z J,. 
Daaı da bu detil mi? 1 lclJmetinı 6i a~rmııtır. kalabalık ve çı>k dar olan · ~~ 11 • '" u~ 

• • Al çarşı c:ıddesinden dea.11 de ı,a •deıelmelcte l>alanan ve Tütünü bol Maöla'da .,. • E.,ki man • /ıe • -
Afyonda yapılaa ifler ya.,.ı..- meraş c1ddesi boyunca taşm- ,. zaman ıım:rlerinin te- tılacalc tütün lcalmamııtır • 

.. ., e.ki bir ıehirden yep7eni mOstemlekeleri mış olsa olmaz mı. elbette veccülıünü lcazanmıı 
0 

'an 
bia ..1_L, d b iyi ı M ' 1 Ba gıl yalnız tütünden vi-• ,ebir Ç1bralmam11 olu ....U, lon ,.,_,, 6 ( A • A . ) _ a a o ur. olozdan me- pılıılcon w çolc nezila ı•n' 
meyclaaa retirilmif olaa url .... ur raş caddesine girmek için lagd içine dört milyon lira 
aarlık ı.. •• ııı....... bir e1e1, 6raek Ronter ajansı /Jlldirigor: ilabl yine nlsbeten tenha, fa- memarlarımıztlan B ıı g Is- · . . .,. 

.,... .....- ~ Al " "ll L_ ,__ gırmııtır, ı ütüncüleTin gri· bir eser, muazzam bir wrdir, bir Almonga eı/d man muı- kat daha kısa ve kestirme maı n uıı urre De/tertlıır-
abidedir. Afyon yapaa, url me- temlelcelerinin Almangaga yollar yok dPğildir. lılcça in/uı edilmiı oltlaja zü ıülmüıtür. Yeni gıl tü-
ıarha-ı muazzam bir aer ve bir il'---' lı · luılt Belediyemiz, himmetini bu ta/asil fıl". ,_ l tün/erin lıazırlıiına fimc/l-
•bide haliade ...nzıerde ve f-6nnl• ı•ri fJ•T: mAI muı esı • la Qzerlne de aAI-- fena Ol• ,. ıııne 'flelCtf atçe 

·- .. .ı.. .-L .ı_ 1 giliz v -... terr,· t · lı da den 6aılanmııtır. Gelecılc lerde y ... tan, belediye reiaile lcıntla peA gıMınıuı ın maz sanırız.. ııan agın o ıın la mem-
beiediye mOhmdiaidir. Cevherli laülulmeti ile müzalcerege nuniletle luıber alınmııtır. gıl eltim mi/cda,,nın /azla 
belecliye reiai halen dahi ifiain 1lrl1ecıldir. Ymıoı Tebri/c ederiz. alacalı amalagor. 
ve yazifeainia bapadadar. Deferli A v d k 
:a:::t:~::d~=::: gaç i me mevsimidir .. 
: :;;.çal:·;~~ 8::: Ağaç dikme mevsiminin tam ortasındayız, her sene 
:;.~e:a;ı:a:~ ;:~:;.. olduğu gibi yine boş geçirmiyelim bu mevsimi .. 
·-ıoDbrahilar be.lediyllİlle iflori YallardaD beri JdlP duru· gibi yerimizden kıpırdanmak •lao barnmı Japmak. atao 18,_ blO benlmaemedlk ve 1apmak 
l:aarer aorar, fotopaflenaa -.r, JOruZ. olmadı Beledlfemlse bir lıtemedlk. • Y enlyol • da blılm gtalot yaymak fÖJ)e dursun, istemedik de onun lçloJ mQblm
hiçolaıaua mearJak ....ı yapabr- •'80 ba1ramı ihlal ettiremedik. zaman zaman yazdıtımız yazı- bir JOla, blr tarafa altı kavak semedlk •• Jıpmıubk amı. 
llılf oaa ifreDirdim. Afyon uaak- ŞeberlJl içinde, 1aoııoda yoke- lardan başka. mQtehaısıılanmı- •l•oı bile dttemedit. Niçin dik- bundan IOara oı.un bealmatye-
11 ~ızurum batıım&1a ucımda, .. atnde, eeblrden kOY ere ve •- zın da bu uğurda bir QOk yazı- ed' .... a .. 
t•r iaterllk, Afyoau 1.,.. de- •balata çırılçıplak usanıp giden ı lan, çıktı ve okundu. Fakat bQ m ... U&\llu dikemedik, )>lla)ı Um ve 7apel1~. Ataç dlkinek, 
terU aaiihudia 1''ehmida, .. U. J'ollarda, ve olbayet eehrln tepe· ton bu yaıı'ara, arzulara ve Q Oldutundaıı. para harcamak atao muhabbeUnl J•JIUk bir 
ele ç6k fe 1 it ~ı ılnden lfllt atllaD ıOJel, fakat 

1 
badavadao yol ve tedbir a'ôst• lttemedftlmlzdeıı mi, bayır, bil- v11ltedlt. Vallte ite mutlak 

Y er rene (1 ;~ık .AJJtebede ltlDld ıtaçlan- rişler ve ) Jrıe bııdava bflmel tf1D J•Pl'•O•k basit Ye mudil bqanlmak lbımdır ve blplJI. 
B•kır Sükô~ Kulaksazo0JlJ .. .it ıtmm v• aruıeü yokmuş anıl ve lekJUJerlae nam-. lfler albl, ba bult iti c19 ~ mı malldlr ı 

• 

H. M. 

1 
Kalemin ı 

_ ----Ucundan 

H11/dlci t~nlcit hem sanat, 
laem de /azilet ister. 

• Kiıi sözlerile de;il eserig· 
le anılır "e tanılır. 

• Ruhlarında ilıliras, lıege. 
can. irade taıımagan inMlll· 
lar dur11111 111/ar gi/Ji gomn 
ıünqten malı1um mftHlt gi-
bi lcii/lenm«g• ma/JcfJmdur
lar. 

"qesi.s lıagat çi~lcsiz ba· 
laara benzer ve n~s• lıare· 
lcetle ganyana ıeıır. 

• Spor ve sporcululc kofa 
tatmalc, teleme atmak. gum
ralc sa/lamlı delildir .• Ha· 
idil •porea 6a iıin n~za· 
Mt; nem/ut, •oige v• se 
cige ifl olt/111,,,,,, l>llen v• 
h luıitı.ı• riogd "'-"'rı 



Sagfa 2 

Sağhk 
- --- -

Zehirlenmelere 
karşı 

En çok rasgelinen zehir-
1 enmeleri gözden geçirmek, 
doktor yetişmeden evvel, 
r 'ligen almacak tedbirlerden 
bahsetmek ist(LJoruz. 

Zehirlenmeleri hirdenbire 
lıumle gelen ve tedricen 
meydana çıkan zehirlnmeler 
Jige iki kısımda mı'italea 
edeceğiz. 

Evvela, maalesef çok sık 
görülen alkol zehirlenme
/ erini el alalım. Ani alkol 
z~hirlenmesi, heyin inmeleri, 
k ılp if la'1İ/e ölümü intaç 
ı ler. Bu takdirde derhal 
s•cak şeyler içirmeli ga 
!·et koyu kahve vermelidir. 

Birçok ölüm kurbanları 
-:•eren müzmin alkol zehir· 
i .melerinde vücut, hergün 
ulznan içki ile tedricen ze
lıirlenmektedir. Günün birin 
dt: agır gö'z hastalıkları ve 
I örlük husule gelir. Yapı 
focak şey alkol içmekten 
ııazgeçmek, i/ rata gitmekten 
i çtirıap etmektir. 

ikinci çok kullanılan ze
hir, tütünde bulunan ve ni
kotin denilen maddedir. Bun
da ani zehirlenme ile ölüm 
çok nadir olabilir. Ağır ze· 
lzirlenme!erin önünü ancak 
rtıiisekkin ilaçlar vermek 
suritle alabiliriz. Müzmin 
rıikolin zehirlenmesi çok mü 
himdir. Göz, damarlar ve 
kalpte bozukluklar yapar. 
J-lastalık. zuhurunda tütünü 
kat 'ig9en terketmek lazım· 
dır. 

Sosf, al yaşayışımızda bir 
yara olan koka;n tesemmü
ı:u'i, tenebbülıiyet ve bilaha
re felç ile zahir olur, Has
tanın şuurunda bozukluk, 
yiiz so 1ukluğu, korku hali 
gô'rülür. İnsanın dimaği, be
deni ve ruhi inhitatını mü 
çip o!ur. Bunun izalesi, an
cak hususi sanatorgomlarda 
kabildir, 

lvlüzmin morfin tesemmü· 
mü de sosyal bir sızıdır. 
Szk. sık gO'rülen ani rno,./in 
zehirlenmelerinde dttrhal mi 
dr! yıkanmalı. hastayı kus 
turmak için sıcak mayiatı 
zorla ağza akıtmalıdır. 

Evle kı:llanılan ve koku 
• "UZ oldugu için hissettirme 
den insanı zehir/iyen gazlar 
vard,r. bunların başmda 

kö ·nür çarpmasını yapan 
hamız ve humzu karbon ge 

/YEN/YOL] 

Trabzonu gezerken 

, 

Umumi Vilôyet Meclisinde 
Daimi Encümenin Mutalaanamesi 

- Geçen sayıdan kalan _ ih tiyııcını takdir ve bunun Uze· 
8 . Genel mecliscı~ kahul 0 _ riae emre i~aret buyurdukları 

1skt-1'ye köyüne ve bundan haş 

9 Şubat 937 

ANKARA 
Türkiyedetki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Şimdi değil; on beş yı~ ii: c " ~e orada hiç tekke 
ve dergah } oktu. Bir de Trabzonu müteassıb 

sanarız, memleketi bilmedikten sonra san 
lunan iskele tarifç-,irıd~ i:;ıitrn· 
memiş demirin twlwı· ı,Po..;uıı- ka eıı çok ihtiyacı bulunan yu Norbert Von Bischoff 

kıırıki mekteplerden her ha!lgi 
sanabild'ğin gibi .. dan üç p:ırı nw1ıi:1 aıınıa~ı 

bit i:ıe verilmek üıre iki ınwılyazılıriır. 1311 ta ift'dP, o·,mayan 
• Baştarafı ı de - leri :ıtlayıp kancılarla duvarla-, ve bu yıl j .;'-.,!ı;.mize i.ır.w o·u- li~in tayin vei~tihdaııu:ıa l6-~

r'\ tırmanarak kttleye girdi, ve n"ln rayları 1 i.41ı>n ·wnfr .. ·, ve va 9·>" t ırıh \'(' 393 sayı 11:'. v~rı-lyi ki oraya mnna~ız birşey " ı k h u ıne 
P"Şine iki hin esiri l:ıkıp gitti. I i~lenrniı.:ı aı iPdİ!ı! bu ıLHi..ın ııe- t·•1 . 1 "11 ~ v·~ uoua ZP_r. yaptırmamışlar. Cyle bk yem < • . 

1 
,_,., 1 t:.ıli1.t ıı nııı ;;ın mazbata dahılıve 

en yakışacak şey böyle lıir Li- gün de F'nlih geldi; ne mu- 1 miktar re::; 1Lı ı ,ın,ıcı;J ı .1 ı.,.~,,. · 
h1sıra, neiıUcıım,l<ver,yoksa .. » 1 da tereddici-! dl'ı~.H·ıı•·:_: \lJli vek,l•liııe sınulmuş ve tastik-

parktı GUzelhisımn kecrli btıtnn 
1 

i ieıı•1ıi-. ; ld ~undi:tn iki muallim 
Şehria gövdesini arkasııın takıı.> de·~i. ve Kımınenler imparator- . yılı bütçe ı.i.: ı....,ıı •me~3.cin ıı- v· .. • 

1
._.

1 
• .... 

1 
~ ı I · n olunnıu~tur. denize güttlrnyor sı:iOi atıı~arı lu~unurt tarihi bitti! ci maddesine tevfikan düğümün 

~ -· .. t 11 · l\fornleket gPn~·liğinin SH~· bı·r· duruşa s11.hibdiı'. Orava Y8f)ı Ş.rnrin srrnundayız ml.iret açılması içitl k+'yfiyPt eocüme. 
lü, '1.İO·le ve çevikliğine tıi7.me<t 

lan Park ta Şeb.ırliyi denize zö- mPzırlı~ı. Hatuniye camisL ser- nimize havale edilmiş vakı oha 
., etmek ve noun ~·i'ıksdmesir.i 

türüyor. Ve Orası dalıa ne ol- vHer, sandukalar, ve başköşede tetkikin sonucu: İşlenmemiş 
öııt•m \'e iigi ile k"ığ:ılaınak !rn 

k . Yavuzun anası Gülbahımn tür- demir gibi fabrikad·m çıktığı 
maz ı ... SU;,lllld l s<ı.yı.ı lllPC i-;iıı" lıf'l' Z:i-

uzunsokaktan şarka dn"" u besi. 'l'ürbeain g0vdesi sekizli zam1;1n haiz bulunduğu evsafı 
& man izh ır evlı>digi dııvgulıH"<J 

A vusturyarıın Artkara 
f.lçiliği sabık müste~ar 

Tiirkçege çeviren : 
Burhan Belge 

[ 132 1 

gl.dı'yoruz. Bu sokaı, hem uzurı, bi_r mud_alla
1 

v. e kubbe.t'.'i_kurşu_n.. mu_hofı:ız:l eden bu raylarda_ n da k d ·ı-· . 
~ i,,;tirn e ı:-n n:ııuını.~ daimi en-

bem dar lıcm de deve sırtı KıtabesıııdeKı Uç beyıtlık farı:ıı tarıfode mevcut işlenmE>mış de- . d' k , yapııaa tecrübelE>rden, Tahran 
' - ,, • • T • • cameıı şıın l\'e Mı ll' t1ıır;,k ... v; 

"izğisi gibi inişli yokuı.:ılu. f-.te 1 kh .• yı rı vayete gore l ızz!:ıt \ a- mırden alımın Uç Pıra resmın , . b , .. d·· , . . d . .. ve Kabıl istifade etmektedir. 

Bu tlç devlet araşıodaki mu 
kadderat birliği çoktan sezilmiş 
ve bunun yardımlaşma polilika 
sı da yaratılmıştır . En kuvvd
lileri ve en ilerileri olmak iti
bariyle, bu husustaki önderlik 
ödevi 'l'ürkiye'ye dDşmekledir. 

Yeni devleti ve y~ni cemiyeti 
kurmak hususunda Aokara'da 

v '• ~ • ,, • . • . . • ~urad,ı ı.1a a pı,n~'\n uı.ıınıd,, . . , 
dericı bir yarmaua indik; 'J';ı. vuz ycız•ııış. « 3u düııyarfan ote cıbayetı tonsıp edılnrn;ıtll'. Anc:ik. ·.. . , , .. ı., , 

1
, ı··ı Ve gUnbPgJ.a, Tllrkıye'nın 'I al1 

.J ı · ctı· "ti" b d" t ül ( · k.l t• d i\,ıl,ın lrnuZO 1 S 1J ır r-U U Hırıa . 
baklıane deresi ta" bir kürırli l Kt unyaya gı ı. P e ıye nı - 1 iktıs1t ve a e ın en S'.Jn gLloler- . h . . t ran ve Kabildekı nüfuzu art-. ' ·" ' · · · ı b' . tı ıı • u ·H mu 1tsen0;ıın uz u c f'Ş· . dimdik heybetli kale duvaı ları kü ve cenuetıo tahtı onuıı üze- de tPblığ o unan ır tahrırut11 

1 
. A t- , ,,_ d. makbıdır. Eilnassa Afgamsltın, 

, . ,_ . [ E . _ . . . . . •ııe lı-> ı·ıı·ı 1 tıf' s ıırn;.wı .ıı..ı 1 . .. . . 
tekrar üklllm JJükHim , ı'{tıktmı ı rınıle mu.-..ttrıer oldu•, 1 ] j bağlı ıskı·le re~ıı ı ıe t ılı ınevat . . f ,... . • , , .. , _ 1't;t' .ı "ılı> ugreomek ıstek.lı-

'" · · , , .· ı . . . . . , (ı ı:ıı, lu t"\ t\.tlH )• p . .,ı lli:l tıu . . . . , 
sonra mimari~iode mekteb ed 1• mealındekı ilK beyıtle hem ho- ı tarıfesınde ı:;keleınıze çı.rnrıla d d k .. . ..:ı Hiır .. 1 nı,1 rır:ıı:!a, Avrupalııa-

, :s · h t t·f ·d ı a 1 .. 'nun ;H ıo ..ı Qncı:;ıne·,epo yn· . . ,. . 1 • 0 .. - • 1 , ! . . pı ma uzse no. ıı mag.ı ıı11 ı ı . T 

Si duyulan hükt)nıet konall-Hll şuma, em Ula ıma gı en ı Cnk eşya ..,urup ara a)rılmı:;ı y,.. 1 , k .. • -1 1 ""·. 1 n .ı ~ d 111, i '' .~ h •lCa nrı V0 

aeçip yenı"den bir yırmuy ·ı vrı << Janyu Rum» tabırı Odu. ı.u l lrnnlara bırer kıymet sı>çılnıesi t , . . 
1 

. k teknisiyeulerı almı~tır. \ e pek 
o ' ' ' • • • lf'I'(' '>'llf1fl "1 1\'-'l-'.l e (''il' \ 1 1 
rlyoruz· zaanos deresi trpne nuu dUpedOl tUrkçesı <<.\.nadolu ·ı icap etmiş ve bu gurulıun ic·ıb~ 1 ı · · · . . · . yakında, şiındiye kadar anı.;ak. 

, • o • , • n . , . . . uı .• ıı Leıı.ı . at \'·• oı ,·ı\.l.·; ı .ı '" i · 
kılrgir bir köprü önde ve ar P;ensesı•> detııeKtır. O kadrna ! ları encUmemmızce YPrine ge. f ,. . . , , . .,,, . . k· ,; .. , •. ! Awup;ılılann elinde lmlundu-

' b t b" • , b'} y d • 1 • • • •· "kt" • b,J.n~kle O.l1Cwl:ı, anuı .• J<.op . . . , kada kale duvarları. lnsan şa~ı- u '1 ır az 1 e: avuzu ogu- . tırılınış, soa suz ı ısat vekale 
1 

d.d., 
1 

.. d· 
1 

.
1
. k·4 rulan bılgılerı, Afganıı tı:ılelıe 

. aı n· ları ı y·ıvtızu 1 . . ld ğ nd b . t ·r aru ı ı lK enıı·, 1 ıı ıye ve u- ı· k" d d. k . rıvor· derinlikler yük ·eklikier· ran a 1
• a . '1 1 

' , tının o u u an u yem arı e 
1 

. . b. · b ğ d ge ıp 'für ıye e e ınece lir . 
.J ' ... ' ı · . d ·,1 d" çok t .h 7 1 k elwrn ıı· yayım uyru un a , 

tabiatin oyukları, taritıiıı kııhar· 1 . ter vaı 10 
• yer v e~ 7 1 937 arı ve nu, u arar ı t , kküll · d ' f"" • Türkiye - İran dostlugu ise, 

tll l·ı · ~·ıı d·ı"··c·ı'.- <'a•lcl~·ııı·ıı •· ı·> · ı·v.ıya LUrl)elerıne ve ztyaret ile sözü geçen vekalete so.ıuı. m el:;;e 1erdı~ e men~ 11

1
. u 

' • "' • '" ··· " , • v ·'' ı · · . mum yeve ıa ıııı cemıye ıae seri ve g:lzE>l bir inki~uf dev-tır•ı sl\rperizlNP- b·•k' 1 yel'lı->rnıe elıenımıyet verıp on- mak üzre muhasebeye tevdi 0 . . • 
0 

' • • 1· r , t · b" · · · k•·. · ~~, datul vlduğuou anlamış ve bu- resindedir. Eski dUşmaolı~ı'l Ç lk yprde kelelı>r vn~si>k!e 1 1 1•1 ııç ırını sı:- .ıunıy~n ı:.ı'i· lunmu:;;tur. ., .· . . . , .. 
• , • • ., • .. • • . 

1 ıiya \:elebi 'ftabzuoda ziyaret- .. . . uun üzP.ııoe ıdareı hususı)eı yerini, ayoı kültOr ve politika 
dır, ayrı hır t(>pv lıstunde kuru- , . l l k l b G"l" l 9 - Sayın UçUncü Umumı vilayet k-ınuııurıun 92 inci mad- ..,_ ollarında yürümek lilzUmun-l b ld l . k d b· k r h.:'l l O ard ya DJZ U u ua ıar . · ·. · ·ıa f . . . _, 
up e e ere ~ u ıırh ı.ırı :ı ı.. • d b l d , , b MUfettıı;;ınıızıa vı ye ımız ıçın da...:i hükümleı iue dayanarak d"n !relen ı·dı·"k ferahlı""ı almı.;ı 1 H lb k" T b rt h .. Ha.un an 111se er. Ira z0nun . r . · i b"l ... ~ ... 6 , 
ar. . a u ~ ra ~n:ı_ u . ~e ll · pu kabarık vasıflarından bid lfı- çok ö~em 1 sa.~~ a 1 en tf'~"li- \ 1""' lıu kanunun 1-14: inci mad- tır. Türkiye bu hususta ilk a-
kıılP,oın ve ale şen .. rı:ı ıçı:.ıd ı•. 1 .' . 1 r büslerınden bırı olmak u:ue ue-i•.ıın (j inci fıkrasına tevfıkan ılımı güzel bir hediye ile atmış 
Besbelli arazinin dalg;ı'ı olu~u:ı ı· H mauz_araıı. ~ uşı~dw. \.OCa- şükranla kayıt ve arz eylerizki: vü~~ meclisin. tastikina sooul 

Jn U Şelıırde ·kı kılı"':.ı.ye eklen .J varı, Tl'ıt·k çocuklu""u baııudı-
daa olacak,· ummuflığın yerd11 .! • • • • ~"' , - 7 4-936 tarih ve 871 sayrn buy- n1ak ve müddeti bu toplı:ıntıııız- · 6 

l ıkı mıuare ve bır camı o ran lcau - Azerbaycanı üzeriu-kaleye girip umdutun yerdi-\ m ~ . ·. . ' ruklarıad11 936 - 937 ders yılı da kesin olarak ta"in edilmek 
kı:ıdar. Şımdı değıl ou beş yıl T b k . d . .J deki her türlü talepten v1tz 

kaleden çıkamıyorsun. Gurach .. ' k'- d baı;;ıuda ra zon mer ezm e bır şartile 6·5-936 tarfüindea itiba- geçmiştir. Hudud ay!'ıhkları 
halle mazi sarmaş dtı!aş. önce dektorada_hıçdte l\.

1
°, vbe er- akşam kız san'at mektebinin a- rEHJ bir sene müddetle mecca-

., .. 'lı yo · u Bır e ra z ·mu · · bertaraf edilmiı;;, ğöçebe kürd Kulehisar, Ortalıisqr, Aaşğı- :,,a t b · 
1 

k . çılacağı, ancak binası hususi oen tahsısıne Uö sayı ile karar 
h . E 1. ç 1 l.· b lı 1 . mu eassı saoırız, mem e etı h b d t . t"l t k verı·ımı·şt·ı·r kabileleri davası hallolmuş, Lil 
ısar... v ıya e ''ul u uç ll· b"! d"' t b"l mu ase e e emın şar ı e e · · 1 

1 en O S n hassa ran içLı mühim olan . • 1 .. d k ı me K s nra an su il ı . . f .f k"'l t· Arkası var sarın çevresını ö çuy:>r: o uz d. . .b. mıl masra ın maarı ve Cı e ıı.ı- • - ekonomi!{ münasebetlere giri 
bin adım gelmiş. Ayakta kala- ığ,ı~ gı ı. . den ödeneceği bildidlmi~ti. Bu- - - - ~ilmi!;Jtir, Öyle k.i, 1ran'LI:ı ver-
bilAD kııle duvarları ı;;iwd\ bfü~ lrabı.obnukn diğer bır _vasfı_: nuo üzerine ikl bina bulunmuı;ı Herş~yden 
heybetli. Bu duvarlar muhtelif Nereden a san~ şehri göremı- sureti mııhsusadıı !stanbuldan · --,___ diği sözden dolayı TUrkiyeye 
d · 1 d k 1 1 t · h. yorsun. Oranın Çamlıcası demek .. d .1 1 k: k , t B 1 R P A ~ Ç A olan itimadı, Afganistan ile olan 
e~ır .er e yı. 1 a yapı "' arı 11 olan Soğuksuya çıkı ık. Yer yer gon erı en se çu ız sana D bir hudud anlaşmazlıgınd11. Türk 

çeşıdlı hamurıyle yuğrulriu. Bu k.. k k' k. ' mektebi müdürü tarafıadan bu ünyanın en uzun hakemli""ıui ·kabul edecek ka-
u d U tt k . b. ğ 1 t ume ilme, örpe örpe çam- 6 

y z en s e ı ır maz 11 aşı- . binalar gezilmiş matluba muva- bıyıklı adamı dar büyüktür. 
nın alta inip alttaki hir kitabe- !ıklar; seyrek seyrelr, bırer kat fık olmadığı ve ancak son ü-
nin üste çıktığı görülmektedir. 1~ evler;. v~ en üs~:~ ı:ıeı~l~ke- çüncu Olarak bulunan tekke Son asrın en uzun bıyıklı BUtün bu işlerin on sene 
Tourefort duvarların yüksekli· tın. AtatürKe v_erdıgı köşk, laS~· adamı Mti.caristanlı bir domuz gibi kısa bir zaman zarfındıt 

lt l b d t k matıallesinde Nemli ogullarından 48 ". · ğiaden dolayı bu kitabeleri nııu ~m 1 ı . 1~ ?~e , ve ıv- çobauıdr. boyu ıuç.. yanı başarılmış olması, Gazı Mustafıı 
k d rr fl . S 1 . rak lıır taç gıbı. r akat frabzon Şevkiye ait IJinanın ilıti.racatı biıiı.u ö~çül~rimizle tııkrib~n 65 Kemal ve Rıza Şah Pehlevi gibi 

o uyama ı.,,ına ese enır. a 11. . .. ş . · , . k öulenıekle kafi olduğu bilaidl- t d ı ~ o ks b 
olmıyacak yere dllşıniış ıııer- gl örubnmuyor. enkır sa~n.kıl sa - iittn un ır . ..,o an se eo ır ya iki büyük şefın gerçekçi g·örliş 

. aın a<; oynuna çı -rnış . ..,a anan miştir. SahilJi ile yaplian pazar- şıudadır. Lu adam geçenlerde f leri sayesinde kabil olmuştur. 
mer kıtabeler agızdı:ın_ çıkarılıp Trnbzonu bUtUu endamile ııiha- lıkta l.ıu l.mıauıu yı.iık kirası bıyıklarının yüzünden bir kaza- Bu gerçekçi görüş, fakat mu-

db~,ş1ka ğ~be~eh ı_nıhhhın·m. ış. bl eyaz yet Boztepede yakaladım. 6\JO liracıa takarrur eLlllİŞ ancak ytt u~ramış ve hastaneye yatı-
1 er ı ı azın azı ı "ırı ıyor vaffak olamazdı, eğer her iki 

:'/ 
1 

" - J t k" Ü kü l k l ııwı;;ıtu·. 
1 1 ~oz epe, se ız Y z sur u 936 büt<;e'!>inde bu kabil tatısi· ı memlekette de, softalık tasfiye 
ar : . . , b >yite, şetırin baı;;ucuuda, liman- .Kaza şöy e olmu~lur: Adam 

Üz~rınde oulu_nduğıı muz ~~g dan bakarken,çalık kaşlı, sert bir sisat Olllladıgıudan ınaari! büt- cagız oıyıKiarı pal'iasın diye gaz edilmemi<;ı ve buuun bir netice 
nos köprüsü eskıden ~sn~a ıdı; lala gibi duran bu yaııardağ es- çesiuin 24 l lllt:ı;ilepierıe1· tamid sUrwıl~, ve sonra da bu işi yap si olarak, eski SUnni-şii kavğa
mak.a.ra1lar~ . ta~ı~ı. zıncırlerl~ 1 kisi; meğer Trabzouu bambaşka faslındau lıu ıniö.lar paranın tea- _lıgını uuurnrak sigarasını yuk- sı tavsamamış olsaydl. 
gLlndüz.erı ındırılır, gecel~rı 1 bir belde halinde göstermek zil Vt.ı lllilKeı·rer~:n ıı~ıian 3U 1 uıı~. l'ttbii bıyıklar birdenbire Zaman zaman Irak'ın da TUr
kııldırılırdı. Kendilarine inıpa- için ta biatin elile kurulmuş bil- faslıı.ıa ınüua!talesi içlo eucüıne-. }.>liL"Utllıış, ne u ~uzelim 80 sene kiye - lran •. Afganistan dostluk 
rator adım veren komnenler ğLllü bir kürsü imis:: Şehı·r, te- nimizce tunzim üıuaan 19-8 i.l36 llK. bıyıktar, ne kipdkler, ne 

v tarih v 45 ı, b k ı " 1 y u ü d k ve tesanlid çevresiuin içine gi-aacak bu derin hendeklerle penin eteğini dolau11.rak, garbe e su~ııı .aarar maz a- a:;; ar ~a wı:;;. e Y z e av-
·ıı· tik ' d ı · · tası datıiliye vekaleLiue iiOuul- ruınu0vu i\:ln hastaneye yatını- receği haberleri duyulmaktadır çevrı Y seK. uvar arın ıçıne doğru açıla açıla, hep kırmızı 

kapanır.ı ~ t ft k. 'I'ü k h.. muş ve yüksek tastika iKtiraııla llıı~ur Irak demek lmriltere demek ?• e ra a ı r ll· kireınidli, hep kfirgir, yer yer r • ~ 
kılmdarlarile Türk beylerine bUyUkçe yapılar, id konaklar, Jelmi!;I ve mezk.ür mektep dtı Evli kadınlar kuvvetli olduğundan, böyle bir anlaşma . 
prenseslerin en gllzellerioi ge- kuleli mabedlerle enikonu bir ou Yll içinde açuarak işe baş- olmalı imişler mu fazla bir şey olacağını um-
lia ederek tahtlarını korumak 1 r d T T lamıştır. mamak lazımdır. 

L d mumure ıa ın e serı ıp sarpı ı- lagilterede .Mis Nora Rind 
yolunu tutmuş ar ı: Kuvvf'tioi yor. Nerede o dılr i<;li1iğile içi 10 - Merkezi vafiyette ve ta 
erkeklerinden değil dişilerin- daraltan beide, nerede şimdi ! lebesi Çvk olan lskefye köyil arkaua~ı olan meb'usıardlln biri Herhalde, Türkiye, bufiun 
den alan bir devlet! gözlere şeulik halinde gülen t ve Sllrlilüne.uiı..1 .Artt.ıi.11, mahno vasH11.s11e ıırnclise şöyle bir tek peşinde değildir. Türkiye, impa 

lif y11.ptırnıı~tır: t ı "" A la Yoksa ne derin hendek, ne belde. ve Ofun Hayrat okullarına ma- ra or u6 unun rap parça rı!l-
k k d ili .. T" 'l' d •·r.vli kadınların yalnız sih- dan bidayetten itibaren vaz yO se uvar. r g.ırı ımur. razonu sa ece görüp beğen uşldıı muallımler maaşı tasar- hatli oıwası k.afı değildir, ayni 

lenğin askerlerinden Mir Metı- ınek mi istiyorsun'? Öyleyse vapur- rufatından ve 16 şer lira ü~e- zıtmanda · kuvvetli olmaları da geçmiştir. Gerçi, Arap memle-
med Kanber bir yılan gibi bıı daıı doğruca Boztepeye çık; bak, lazımdır. Gilreş, boks, ve atle- ketlerhıia kemli tam istiklalle-

I ir. Bu gazlar havadan ağır 
oldukları için c:ğerin dıbi 
ne çökerln,· oraları isval 
ederler. BO'glece yaşamak 
için lazım olan temiz hwv1 
vücuda ka/ i mıktarda gir 
mez, viicwl havasız kalır. 

asma köprüye sarılıp iç kapı~ ı ve tepeden doğru vapura gir l rinden ödenmek şartlle daha tızi:n buguu tıayaun artık lazım riue k.uvuşmatarı, Türkiyeniıı 
' açarak kaleye çullanıverdi. l•n- ! İsmail. habib 4 öğretmenin verilmesi ve kad- gayri ıuutariki ouuu~tur. Ana- arzulan dalıiiiude idi. Fakat 

parator aoc.ık b!Hltn hazinesini ~- _ --= roya katılması husundaki Lkiif l.ıı·, ounu tmweli ve çocuklarını TU.İ·kiye aalamıştır ki, yapılmış 

Böyle bir kaza müvace 
hesinde, hastayı derhal te 
miz havaya çıkarmalı ve 
~un'i tene/ /üs yapmalıdır. 
Bu nevi zehirlenm~lerde 
kanda bozukluklar olur. Ze
hirlenme, başağrısı. baş da
marlarmzn atması iJksiirük. 
baş dönmesi ile başlar. Bil 
O.hare havasızlık, bagğınlı1'. 
kay görülür. Tene/ f üs ün du
rması ile hasta ölür. Bu 
zehirlenme eğer hava ga
zından ileri gelmişse, gar· 
dım için gelen adam içeri-
11ık at 'ip11en yanar bir şeg.. , 

vermek suretile şehri onun ( 1 ) Çün zidünya stly-i uk- encLlmeuimizde tedkik olundu. o yolda yetiştirmelidirler. olan, bu parçalarm Osmanlı ha 
elinden kurtarabil;yor. Başka 1Ja kerd rev .Uanuy.u Rum, V11.kfikebir taraflarını gezen sa- Dünya futbol takımı kiıniyeliuden ~uf ingiliz veya 
bir gLln bizim Amasyıı Valisi ŞUd mukarrer taht-ı buld ü yın ~çilnccı _um~m Mılfetii~Luiz Amerika ~azetecileri dünya Fransız hakimiyeti altına kou-
~ızır Bey m:ıncıoıklarla hendek- milket-i d:ıyim beru _ =-= ~~hsın Uzerın görilpzlruret ve nıa meşiıur . şalısiyetıeriudtın mak i~in koparılı;> alınmış ol-

le girmemelidir. ~~le husule gelen zehi;lenme Fabrikalarda h;;s~:e -;,..,/en . ım fuLbül takımı le:;;kıl etmesi malandır. Ve Turkiye, bu vıızi. 
Zehirlenmeje sebep olan /er de 'lJardır. Bunların ba· kursun ( kurşun borulcı;, w1 ıı,;irı Uııiled P!'es ı;jarısının dirnk yeti kabul etmiştir. 

Şln Ja et. sucuk, balık gelir. panlarda ) . cıv. a ( a~ : • ........ k- Lörüne biı' müracaatta buıun-
gaz yandı[ ından ve bütan u 1 l cf, ) k t muşl11.r, o da şu takıuıı teşkil 
odaya yayılmış bulundugun Bılhassa sıcak mevsimlerde ar. a ' arsenı ~s:11 m. m cmıı:;.: 
dan, mevcüd gavn parla. etin koku;unda ufak bir de- lerz vardır. Bu g~l-ı hc~:a Kuleci : Pal'a. 
masınz ve tehlı"kenz'n .1aha - · 'k/'k ~ · k lıklarda karın, agrısı, a,-:ı, l ılekler : Baldvin, Musolini, 

"' ~tfı '. · o !f.emegı yememe ağızda kuruluk, tıtrem:. h:! 
mühı'ik olmasını mucip olur. ıçın hır alamet olmalı lır. ı yecan, korkaklık gifrülür. Son Sağ haf: Sekizinci Edvard, 

Tı d h l h d Santrhaf: Hitler, Yapılacak ilk şey miivelli- e avi müs i ve per iz ir. zii.manlarda hı/zıssıhhaga Sol haf: Lindberğ, 
dülhumuzası hol temiz hava fl1antarlardan müleveif it riayet sayesinde bu . tesem Sağ açık: Franko, 
vermek ve saatlerce bıkma zehırlenmeler de vardır. Bu- mümler kısmen azalmıştır. Suğ iç : Heryo, 
dan sun 'itene/ /üs yapmaktır.! nun için mantarların yenen Fosforun yaptığı zehir len- Hantrfor: Joe Luiz 

Hayatta mühim rol oy- ı ve yenmeyen/erini çok igi me varsa da, çok nadirdir. Soa~ : Blum, 

nıyan (le birçok yiyecekler· tanımrdıdır. Kemiklerde tahribat yapar. SJl açık ; Stalıii, 
( ,., 

• 

Tilrkiye'nia Arabistan üze· 

rinde pölitik aspirasyonları yok 

tur. Netekim onları kendine 

bağlıyabilecek olan son bağı, 

halifeliği, kendi eliyle kesmiş· 

lir: Fakat müslümanlarla mes• 
kua bir memleket olınıık iılbıı .. 
riyle, islam dünyasıaın iokişa• 

fına büyük bir dikkat ile takib 
etmektedir. 

• Arkası var • 
• 
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Müsabaka ile 10 Şoför ahnacak 

ERZURUM DEMlRYOLLARI iŞLETME 
AMIRLIGINDEN : 

1 - Trabzon - lran transit yolunda iıletilecek dizel 
Motörlü Otobüs t.e kamyonlar için 10 Şo/ör imtahanla 

alınacalctzr. 

2 - Müsabakaya girebi/mPk iç;n Polisu tatKlik edilmiş 
hiis-ıühal varakası, Askerlik vasikası, bulun<lıığu mahal-

lerden aldığı Sertifka ile mele.tep ve Şoför -..melctebi şa 
hadetnameleri olması şarttzr. 
3 - Dizel Motörlerden anlayan Şoförler teuih edi

lecektir. 
4 - imtihan 26 - 2 - 937 Cuma günü saat 9 da Erzu

rumda Gölbaşında işletme binasında gapzlacağından ta
liplerin ayni gü~ tJe saatta istenilen vasaiklede birlikte 
müracaatları ilan olunur. l - 4 ------------ ------·----~ 

Mağaza icar artırması 

Vilayet daimi encümeninden : 

Zayi tezkere 
Askerlik terhis tezkeremi U)'l ettim. Yenisini alacajımdan 

e8klslolo hQkwQ olmadıgıoı uan eylerim. 
V akflkeblrin Şalpazan nahlyesloln 

GOl&erlt kOyQnden COre otullanodao 
Y .ab1• otlu Mahmut 

i>l7 

ALACAGIN 

Harunlar miiessesatı 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

Taksimde Yıldız sineması karşısında 

M lS LEN of omobil lastikleri deposu 

ilan 100 lira lcigmetli ve 25 nu
marada lcagıtlı dört dönüm 

Trabzon icra memurla- fındıklık 'De güz lira lcıg-
;unJan : metli ve 26 numarada ka 

lı bankası Trabzan şube- gıtlı b~ı dönüm tarla fJe 20 
sine birinci derece 'Ue sua· ı· k' l" 27 ıra ıgmet ı numarada 
da ipotek olup satııı mu- ı. ti k "ayı ı i i dönüm tarla fJe 
karrer bulunan ve üç gtminli 70 .~ lira kimttli 28 numara. 
ehli valcu1_ tarafından ta- da kayıtlı ilci dönüm çalı-
mamına 600 lira lcigmet l k 
takdir edilen Yomranın ı 'De 30 lira kigmttli ve 
Kahla köyünde /cıiin tapu- 29 numarada kayıtlı 3 dö · 
nun Eglul 929 tarih ve 10 nüm fındıklık fle 10 lira 
nomarasında kayıtlı 30 dö muhammen kiqmetli 'fle 33 
nüm ~ındı/cl, /c ve /ceza hin nu_marada muka.qqit iki dö 

• 1 1 
• num çayır ve 60 lira mu-

lıra muhammen kıgmetlı ve hammen lcigmetli ve 34 nu-
tapunun aynı tarih ve 1.! ı numarada kayıtlı 5 dönüm 
r.~ma1rasdın~a1 ,~ayıtlı ~O 1~

0 I tarla 'De 20 lira muhammtn 
num ın ı" ı~ ve ~uz ıra lciymetli 'Ve 39 numarada 
muhammen kıgmetlı ve 12 mukagqet bir dönüm iki e.'fl 

numarada kayıtlı on dönum ı /ek fındılclılc '"e 10 /ı' 
l 

_ . .
1
. " ra mu· 

tar a 'De Y?Z gır'!'ı ıra mu· hammtn lcigmetli 40 numa 
hammen l<ıgme.tlı ve 1 ~ n_u· J rada kayıtlı ik. d"' -
marada kayıtlı 12 donum , /ılık ve :JO /" 1 o'h:ım ça
tarla oe 750 lira muham- 1c· 1. ıra .m.u mm~n 
men kigmetli ve 20 numa- 'Y'!'het 1 ve Teşrrnıevvel 930 

h _ ~ tarı ve 44 numa J '-radıı lcagıtlı 30 donum 1 ın- raua 1ta· 
dılclılc 'Ve 50 lira lcigmetli Y,1tlı bir hop han_e ve · . 50 
21 numarada kayıtlı bir bab lıra muhammen kıgmetlı 'Ve 
hane oe 160 lira kigmetli ayni tarih ve 45 numarad(I 
ve 23 numarada kayıtlı mukayyet altı dönüm tarla 
8 dönüm tarla ve 10 lira fle 60 lfra muhammen kig
kiymetli ve 24 numarada metli fle Magıı 9.10 tarih 
ka11ıtlı J dönüm ~lılılı "' w J9 n111n01tula malca1111t 

beş dönüm fındıklık ve 60 işt;/cilc ftmelc isteyenleri•ı 
lira muhammen kigmetli ve kıymeti muhammer:ennİn 
ayni tarih ve 40 numarada güzde yedi buçuğu nisbetin
kayıtlı beş dönüm fındık- de pe.IJ cıkçr:sı twua milli 
/ık ve 30 lira muhammen bir bankanın tı mirnt mcık 
kigmetli 'De ayni tarih 45 buzunu h o 'l' i b11 'urımaları 
numarada kayıtlı dört clö- lazımdır. Huklcırı topu si 
nüm tarlanın tamamına cilile sabit bulunmıt.ıan Jiğet 
Açık artzrmaqa çıkarzlmıııı ipotekli alacakları da di{!er 

"' olakadcırlan.-rm '!' ~ irtiful: 
olduğundan 11-3 937 tari- lıakları sahip 'e!İnin bu lıak 
hi_ne müsadif Per~embe gü /arı ve husuçi/e /.aiz ve mas 
nu saat 13-15 e kadar ic-
ta dairesi önünde birinci rafa dair olan ıddialarınc 

evrakı m isbeteltrile birlikte 
<.artırmaları gopdacaktır. 

Artırma bedeli /ci_qmeti ilô.
0

n t~rihinden itibar~n g~r 
mulzammenenin güzde 75 ini mı gun :arfında daır~mı~~ 
bulduğu takdirde müsterisi bildi~meleri lôzımdır. A~~ı 
üzerine bırakılacaktır. Alcsi 1 t~kdırd~ hakları topa sıcı· 
takdirde enson artıranın ta blıl~ s?~ıt olma~anlar sdaatınş 

h 
euelının payıasmasın 

ah üdü baki kalmak üzere 1 h . k l l Müterakim 
arilrma onbeş gün müddet ' arı~ a ıbr alrd. · rusumu 
l 

. 11ergı ve e. e • ·ıe 
e temdıt edılecek V ;! on be arltrma bed~ 'inJen tenzil 
şinci g•in ıi 26 3 937 Cııma o'ıı.,ur, 
günü swat 13 15 de dairede · Dııha fazla malumat al 
yapılacak ikiI.ci ortı rmaıoın m .k i stiyenlerin 9 2-937 
da artırma hed~li kıymeti 1 t~:ihi?dett .i~i~aren. herkesi~ 
muhammenenin lJlİZdt! 75 ro·e~dmesı ıçın daıreJe açık 
ini bulmadığı takdird~ ..sa bu! undurulacak. Artı r m a 
fış 2280 nomaralı kanun şartnamesi ile 935. 1171 
ahlc4mına tefi/ilcan geri bı- No. dosyaya m araca a tla 
rakılzr. meucut vesailci ıörebill'Mll · 

Sotıı rıtndlr, Arl11-ı• rl ll4n ,,1ıwv,. 
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Satılanı Dil1le ·J,(~lfJniz 

RAD 
Tercih Eders iniz .. 
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~ Trnozon 
~ srJısevi M. NUF"'i A Y D f ı . , .... ~, ı 

· a:ıt, Gö:zlijk, Ele':h iı·,q.Telefor, ve saiıe T'r ctl cn<·s! 
r u duracılar cad ..... r 1• ~6 

Cep ve kol saatJa,.ı cünyar ırı en hassas fü.1 rlarıdıt. 

/YEN/YOL} 

sc 

Her Radyo sahjb'n~ 

lazım olan el 4 ktrildi 

otomatik gram4jfo-ll r 

Sa,qfa 4 

Radyosunu 
D~nl.ey ip, rnu 1

( ·/ese 
eı·med(~n Radyo 

alanlar aldanır 

Radyoları 
en başta 

MOVADO 
Dü~anın en 

mükemmel 
sa atıdır. 

157 birinci ~ 
mükafat 

kazanmıştır 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep KJJ ve 

Spor saatları 

HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda T R A B Z O N 

__________ __..,. __ .,,_ ___ . _ _,__ ____ . ______________________ _ 

(FİLKO) ı 
• 

P~öD<e© f~J 
RA.DYO : 

\ 

l 
• • 

ve TELEVIZY ONt! 
Fa brik alarmın 8 f~ 
1937 modeline Elel<trotlu ı~ 
tatbik ettiği ;j 

. . •] 
Lambalariyle, ğeçen sene olduğu • 

T 
gikbi, b~ ~e.ne ~e Radyo! 

y!me~t~~! .rn n en başında 1 
Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTIVİTE, SES ! 
tabiiliği ve t mizliği , AKİPSIZ ve EŞSiZDiR . 1 

Philc ısmi Garanti dir . 


