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Boztepe 
• vemes e 

Bahçelerde bazı ağaçla · 
rın çiçek verdiğini görünce 
ilkbaharı hatırladık ve gel· 
mek üzere olan bu en gü 
zel mevsimin arkasmdan 
da yeza doğru her gün hi· 
raz daha yaklaşmakta ol 
duğurnuzu düşündük Fakat 
bu düşünceler arasında 
Trabz:mun çehresine yeis 
veren mühim bir noksanı 
unutmak kabil olamıyor 

İn o·· 
:> e u •• 

illi müdaf-a Vekaletinde 
A k ır z 7.3 { A A . } - Rıdf;icumlıar /.;met Jnönci 

diin ögled,.n sorıra m"l i müdJ{aa Vekaletint> gılmişler ve 
'fi kil Nıci Tınas qanırıd:ı g •ç v:ıkte k ıdır kalmı$lardtr. 

• 
ın- y o t uha • 

esı 
Ankara 13 ( A A ) - Finlandiya cephesinde Sov

yet taarruru devam etmektedir. 

ov t-A an 
an aşması 

Ankara 13 ( A. A . ) - Sovgetlnle Almanqa ara 
sında bir ticaret anlaş'11ası imn edilmiştir. Ba anlasm• • 
ya göre So uyetler Almangaql'J iptidai madde ihraç -"de 
erk ve bıı ihraç Almrınqadan Sovqetler b irliğine endüstri 
maddeleri v~rilmesile telô/i o1anr.c 1ktrr 

Dominyon kıtaatı Mısırdau 

Geçen mevsimler gibi 
önümüzdeki yazda da şeh 
rin kavurucu sıcağ1nd11n 
kurtulacak geniş ve rüzğarlı 

bir yer bulac11k mıvız ? 
Şehrin dört tarafına baksak 
Boztept den başka en yakın ı 
ve en havadar yer bulama Ankara 13 ( A. 11 J - Avustralya ve ge1ıi Zelo.n-
yız . d2 kıtaatının ilk kofilesi Mısıra gelmiştir. Dominyon kı -

Boztepe. kuruluş tarzile taotı agnen lngilis ordum gibi te1uik edilm;s bulunuq0 , 

Zel2ele Spo 
11-2- 940 Paznr günü saat 

12 de fıkatür mücibe Sebııt idman 

Partide 
Dün akşam Cumhuriyet 

Halk Partisi vilayet idare 
heyeti, reis vekıli illi Rıza· 
mn reisliği altında topla
narak vilayet dahilinde in· 
şa edilmekte olan Parti 
ve Halkevi binalartna ait 
işler üzerinde tetkik ve 
müzakere/erde bulunmuş ve 
bu meyanda Yoınra Halke· 
vi binasının ihalesi yapıl· 

mıştır. 

B. M. Baha 

. 

Umumi mecli te 
Müzakereler devam 

ediyor. 
Toplantılar haftada ikiye çı arıldı 

Umumi meclis üçüncü itiyadmı terketmeleri ~us~~ 
toplantısım pazartesi günü sunda alınacak esas 

1 
f1 

Parti binasındaki ça/Jşma münasip kararlartn heme 

~aJresinde saat,.. l .5 de va ta bikine geçile~e~fi~. dev 
/Jmız Osman vabri IIdillm Umumi meclıstn ou C 
riyaseti altmda yapmış ve re içf imamda bir ir.k~:: 
ruznamede mevcut madde davası olan bu nokta affa· 

Turım satış kooperatıf fer üzerinde kararlar ittihaz rindeki karar ve mu~h di· 
birlıği tara/mdan viliigetı- etmiştir.. kiye/ tarihe geçecek 8 

miz d:J.hi inde serbestjmddc Kıo··rıu- ka-' 1 h · -' umılJfln şe ıruen selerdendir. . . ar af 
mubar;aalarını ycıpmak üze· köye ve köyden şt:.hıe ar- Umumi meclıstn ç ş. 

b .. /ec"' bır 
re bir ik umum müdürlü- 1 kaların~a yü~ t~şı.n:alarınrn işindJ de yme oy w 

gıi C"' s tış kooperatif iş 1et- l medenı şekılsız/Jgı hak kararı vardır. 1 n 
me şefıiğı ve birlik mümt!s- kmda Parti kongrelerinden Helkevi karşıs~nd~./: :e 
·u t . d'l 

8 
ı gelmiş ruz:namede mevcut sinema olarak. ış/e ıfe dan 

sr ıgıne ayın e 1 en · bir m a d d e üzerinde içinde Halkevı tara m 
M B.ıha. şehrim•ze ge!miş umumi mecfts ittifakla mühimce tadi/Bt Ytj!18fe 
t1e diinden itibaren 'Vazife· durmuş ve valimiz Osman binamn bedeli muka 

11~k· 
sine başlamıştır. Sabri llda/Jn inkilap Türki- Halkevine satılması ve d, 

O
- .... h yesinde gerek geri ma.ızara çaabadm .. Puladhane.. e· 

mer Saru an b dı alması ve gerek müsavatsızlık ba· nilerek yalnız u a daha 

Ankara 13 ( A. A.) 
Son yirmi dört saat içinde 

Sıvast11, Erha.ada yer sarsın

Holıındıı hUkümetinın ~ehri· kımından serdettigi müta ve dairelerden gelt~ di· 
miz fah ri Konsoloslul?'uoa genç vo leası ve yaptığı güzel izah . bir çok teklifler. tetkı~_zeere 

Yurdu ve DoR"anspor birinci ta- ltiyaıt-tli tüccarlarunıı.daa ve Bele I I / ek U liırdan sonra ne gibi bir ip me.: ise ge m . 
kımlan karşılaşmaunda 4- o Se- dıye ıız .sından Ôoner Saruhaa ta- k · 1 edılm ş 

11deta zemine bakan. çok 
k~panık olan b:r şehrin 
bu sebeplerden biraz da 
neş'esi devamsız ahlk için 
mesire olacak en mü 
kemmel bir yerdir. Ruh 
dar/iğ mı gideren bir irtifa 
ve genişlikte. bütün ufukla· 
ra hakim, dağ ve deniz 
rüzgarları ve en bol güneş 
ziyalarile doiu bir tepe, bir 
yayladır ve tabiatm Trab· 
zona en yüksek bir ihsa
nıdır. 

bııt takımı ınaçı kazanmıştır. arar ıttihaz edilmesi icap encümenlere hava e . 
yin edilm ıştir. p test -

:-------------ı Ayni güa saat 14 de yine edeceği cihetinin evvela ve meclisin. azar 1' 
miyetsiz bir Masrafla dü fikatür mücibe ldmnnocığı ve Avukat Kemal da'ıiliye encümeninde gö Perştmbe günleri saat ' 

tıları olmuştur. 

Boztepe bütün asabi 
ah va/de ziyaretçilerinin sinir 
ve ruh titizliği üzerine en 
t1Jbii ve müessir masajı 
yapan bir hayat yatağıdır. 

Orada bir müddet istırahat. 

insana bütün yorgunluğunu 

unutturan tam bir zindegi
/ik verir, devamlı surette 
neş'eli olmanın mayasını 
aşılar, bünyede battal kal· 
mış taraflardan eser kal
maz. zeka taşgın derecede 
işlek bir hale gelir. heye· 
can artar, daima ça/Jşma 

ve iş verme çerçevesini ge
ni~letmek zevki ve hevesi 
doğar. Partimiz müfettişi 
muhterem Sadettin Uraz 

bir gün Boztepeye de çık
mış ve lfvrupanın bir çok 
yerlerini gezen bu yüksek 
lcültürlü zat. bize Boztepe
nin bir memleket halkı 
için bu derecede çok istifa 
deli. ender bulunur. müs
tesna bir yer olduğundan 
b•hsetmi~ti. 

Şimdi bu noktada itti
fak eden şehir halkının 
mesire ihtiyacını mevsimin· 
den evvel nazarı dikkate 
almak icap eder. Evvela 
buraya bir otel ve gazino 
kurmak lazımdır. Küçük bir 
tesviye istiye11 yolu ehem· 

zeltı/ır, otobüs servisi de Necmir.ti birinci takımları k r:it · Bir ınıJd.iett 0 beri lstanbı.lds rüşülmesıne karar veıilmış 30 da iki defa topfanmas~ · 
yapılırsa Boztepe yalnız laşmasında 4-2 ldınsnoca~ı ta- bul<Jnan Avukı:t B Kfı al Gü tir. encümen kararı mec/Jse na karar verilmiştir. Encu· 
pazar günleri değil günün _kı_m_•_m_aç_ı_k_•_:ı:a_n_m_•_şt_ır_. _____ 0eyıu vapurıle şehrimize gelmiştir. geldıkten sonra köylü ka- menler şimdi muntazama; 

her sabahı1dan akşamına Fındık f ı·atlarında dınlanmızın çit kin birman· mesa /erine devam etme· 
kadar dolar ve boşalir. zara teşkil eden bu as1rlık tedirler. -

Boztepenin mesire ha· 
/ine getirılmesinde ilk adı. 
mı resmi kanaldan atmak 

mt!cburiyeti hasıl olduquna 
esefle işaret etmek isteriz. 

Şahsi teşebbüsle memleket 

halkının ıhtiyaçlannı karşı· 
/ayacak ne karlı işler var
dır. Fakat. cesaret ve mü

teşebbis ve sonra bu nevi 

işlere karşı da heyes yok. 

Umumi m l clis ve Bele· 
diye meclısı ıctıma halin· 
dedırler. Bu dar zamanlarda 
bir çok eksıklerı karşılamak 

mevkiinde olan bütçelere 

ne de olsa bır aqırlık his
settirmemek lazımgelir dü · 
şüncesile ve 4- .) bin fıra 

sarfıle hususi muhiuebe 
ve Be/edıyenin müştereken 
Boztepede bir otel ve ga
zmo yaptırması Trabzonda 
hayat şartlannı bıraenbıre 
degıştuip yukselten mühım 
bir inkılap olur. 

Çok isteklı ve en ham· 
leci bir ruh coşgunluğu içm · 
de Trabzona yeni eserler 
vermekle mt.itevaziane bir 
sa'y iıe devam eden valimi
zin bu husustaki himmeti, 
kendılerini çok seve11 şehır 
halkını daha çok sevindi· 

recektir. 
Cemal Rıza ÇINllR 

iyiye, guzeı2,doğruya. 

tere u va Karagözün diriltilmesi 
B" "k /k " , 1 • lıarf!ktle uyu ' ·rr ustamız, kıymet· dik auak ürerındedır, . · · 

Ji lerbiyecimiz: lsmaU Hakkı geçmesı rçı11 ona miJ/tlımızın 
Haltacıozlu, ötedenberi K"rano-ıu··n /' · 

Bir ihracat komitesi tesekkül etti 
Eve/ki gün öğleden erıel 

kont ·oiörlük daires;nde Va
limız. Osrnc:n Sıhri Adalın 
riuasetlnde ihrnc1fçılann 

istirakile iki toplantı yapıl 
mıştı,., 

Fındık ih,acatımızın tan 

1 "it F Al .. ,.. qcni 1Ul1unu verme ıqıı··· ~· ,-. ran ngı ere. ransa. - tugiinün şartlarına llydurularak . b-t·•n il 
B,.n bu fikirltrı il " l d. 

• 

manqago önümüzdeki ho/. diriltilmesi fikrindedir. ü~tat, 1 kabu e ' 
tal arda külliyetli miktarda Jikirlerıni kendi mecmuası Yeni şüncem v~. doygu~ 0 feransından 
fındık ihracotma h şlona- Adamda neşredeg,fmiştir. Geçen yorum Udadın •on da birlikte 
cağı hafJJdisi p "yasada der- lıaf ta du Ankuı a radyosunda şa son güzel parça?' inanmak 
hal tesirini göstermiş '' pi- (J.,.rdıgı çok güzel iki konf ranstan okuya ı' m : "Karagore dehasına 
yasamızda normal $ekilde bırinde Karazözü anlatu. Ciddt'fl !'ürkün yaraKtıcı sa;:~e ölen un· 

orzjinal bir tetkik. eseri olan bu ınanm .ı ktır. nrag /ardır. 
beklenilen fiqat qükseklik- f · • unsur zimi hususunda merkeıi Gi korıferı.ın:> U:us gazetesinde de :surlar yalnız anı na 

1 
leri ~Ö ülmiqe b şlamıştır. 1 neşredildi. ır111umu oya 

resunda ( Trabr.onda f'Je S· PerJe (Je 9°5 ktir 
Mıntokamızrn brı$lıca ih- Bu sinema a,rzrıda Karagö. ı k k -:ı ölmiqcce · 'k t 

tarıbu lda şubeleri olmak üze rocat madd111s;rı i te~kil edl'n o ara arago k hart t. ' 
.., ~ ziin diriltilemigecegy inı', çu-nku··, Kr. ~ago"rdekl ışı • · ı 

re) bir fındık ihracat kn- • Jıı1rıye fındık mrılısulunun nihayet :>estım, renkten sonra koku ver- ifade, tagyı mekatı "~ nalla 
rnitesi teşkil edilmİştir. Bu değeri olan fıyata satılma· mesi .d~ dii?inıllırn bilyü~ b~ga :z: imkan ırı başka hiç bır sa 

. birli;in Trah~on komite şu. qa başlanması mucibi mem- t pırdenın ka,şuınd:ı yaşamak. goktur. k h. irşat 
besine beı ihracatçı intihap nuniuet olmakla bu hususta şöyle cursun, nefes dahi alamı . Kar göı mutla ır 

1 

l seçilerek dünden itibaren komiten:n Trabzon şubesi yacağını iddia edenler bulunabi- qıe te ı~:- n111ktt'bidi~ 
Lir. Fak.at hüküm vermekte ace. ~n gırc· 

fJaz.ifege başlanmıştır. azalarına muaof f akiget te- 1 1 --:s· emanrff, tıgatron . ebi/İTı 
H aber aldıöımız.11 naz11. m•n ,>ı ı· ,.deriz.. e detmem~ i.. Karagözü niçin d'~ · e karagSz gır " ---"-----------! mo erıılettırmeiı ? sorusuna, b:ı- me l5 t _yer 

k.ınız, Baltacıuğlu nasıl karşılık gir mis• ' Je'k . mefhrır.ıun, :~· 
(}eriyor : "Şunurı için ki tiyatro, ilmi•, fı ·rın Jığı ve so il· 

ıılı eser i• sokulamt:i Jı .. ,. 11oniil· 
si11r.ma, radyo ne derece ileri gi· d m i! ıg 6 l maya cesaret e e .1. soku · 
derse filsin, uf ak bir s.J/onda kuiabr ır, 

YARI ŞAKA 

Eskiye yeniye dair .. 
lttrı>. karagöz so 

Evvel zaman içinde, Kalbur saman içinde, deve ıeyircil~ri lıaycil oyununun mu d Je· 
1 muştur •· _ k halkının 

tellal iken. horoz imam iken. ben babamın beşiğini sa/. cizeleriyle ogalıyacak nükteye Karagöz Tur 
/arken. uzunsokak caddesinde keyfemaveşa bisiklet ceve- 1 kadar t~k. artıst, ~ir karagöze:! hasıdır.• _ lı t ;/f11İ" esas· 
/anları yapılaml)'acağı hakkında Belediyenin yerinde ve- uaroldukca karagoz de va,ola- Jnkılôbın os m ıs e Jıi/h scıı 
rilmiı ve zaman zaman tatbik mevki ine de geçmiş bir caktır. Büyük endüstri hirf etl~ri /arını köqler'- kad~;, e tirrnet 
kararı olduğu bazan şayi ve bazan dd sabit olmuştu. kal.d~rdt; fakat haiıcdık, dut1ie kö_qlerl', ırı11rrıak (il! • i ' f i 

O l b 
_, d k _,_, _ . _, _, lecılık, ta !ıt.ı O!Jmactlıiı, re.,fm için larr.p5td tı 

zaman ar u uap aracı cauue uzerınue sauece tr· alro gı"Lı· or ' ·· l 1 . 1 '. d · ı ı 'l ço· y u ıpna yapı ı ış erı ı c~~ m·~ ' { 
mektepli çocuklardan sepetini bir tarafa atan hama/ CO· ••• sanatları kaldıram .. dı s :n l 1. / • • ip k ~' i dı ....... .. ı " i ·ı r n ı • • m ı tt rı ~, , J:nl . 
cuklara varıncıya kadar acemi bisikletsüvarlar göze çar · manın ica:!ı tiyııtrod..ı rı birç?~ il''" l ı ı, ı .. ~rn 11 t ,rı~ ' 
parken şimdi yıldlfım süratile uçan motosikletler de şey, pitareslc. elemanlarını da r;okt 1r H ,/h 

1 t " ti ı k 
sahneye çıkmış odu. Ktırar diye işte buna derler. Görü · aldı, ti9<1troyu su// ı~tırdı,· f ıkat fo rı S"'1ed · 

1
'2 de 

yorsunuz ya. insan n U ımmer oldukça. yani çok yaş1J · ' karagJzd~n hıç oir şeg ul.Jtnadı. ! - ArkdSI ıurıc8Y 
dıkfa neler görüyor / Karailöz orijinı( teknijile. dim · 1 HoKKI 
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i DOGDUKÇ_A_ 

Şuba 
Eskilerimiz. Şubat'a (kü

çük oy) derler. Bu küçüklük, 
gününün azlığma bir işaret 
olduğu kador, küçüklerin 
umulmadık yaramazhklar 
yap•bileceğine de bir tel· 
mih olsa gerektir . 

O. kış mevsiminin son 
basamağında Bahan k1.ıcak
Jı1111ıya yeltenen bir teşri 
f atçı edası taşır. 

(Yeniuol) 
F 

İNÖNÜ'NÜN ŞA s· 
YAzAN: iSMAİL HAKKI BALTACIOGLU 

Tahsin ile mn.li me'.'Ceif'lu üze men aşan sonsuz bir idealizm 
rindi! ıörilsılqorlardı . Biz bu hamleıini. Bu has~alarrn en iyi 
ehmımİJf'ili görüsmeqi can ku. belirt/ili teknik ba;rarılarrndan 
lafı.qle dinliyorduk . O~ıi" gör biri Türk ıilkf'.sinin bir demir 
düm ki: /,.met lnönü'ndtki Türk l ağı ile ve onun iradesiyle örül. 
hallcınrı has olan hayat Jugge1su mesidir. 
'ti• gerçek ?agırn en yüksek Milli Şefin hu hassalarını 
derecededir. böylece iÖz/e ıörwlebilir bir 

14 Subat 940 _...... 
• 

Samimi bir tenkidin samiıni cevobı 
" Lise müsameresi hakkında,, 

9 Şubat .940 tarih ve 837 No.lu Halk 
gazetesiade intişı.r edeo Hüııııü 
Güler imzalı ya:ı.tya c evap 

Mt!lc.ttb sıralarının elem nedekilerin jutlui ile nis· 
ve rıeş'elerini müştereken betleştirigor ve diyor ki: 
tadan birkaç arlcadaşm el- ' Anatlolu. lcahrt:manlık des· 
birliği ederıdc. meydana koy . t nları okuyan içli bir sat· 
duğu eser hakkında. kendi dır ... E'Uet. Ey lcentlisifll., 

Munis görünür. ılık ve 
latif görünür. sonra birden 
bire peşiman olur: eser. sa
vurur. 

Yeni fldamdan iktibas 
Türkiqe Cılmh•ti.qeti Riiıi 

Mil/F Şefimiz ismet lnönü i/f! 
şimdiye le.adar sekiz defa uzun 
uzadıyıı tıe hemen daima ilim, 
kültür :Je maarif meseleleri üı:c· 
rine görl1mek fırsatını bulJam. 
Milli Şe/imizir: inkılap t«rihi 
mizin baırnicın beri sögleiiklcri 
bütün natulclt1.fl ve g•siılcl•rı 

bütün !l'mlcırı da olcadarn. Ban 
otuz gılda•beri insan ruhu, ce· 
m;yet hayatı wurirıtie crişüncn 

cıe çalııa11 iir adamım, Bu fa· 
aligetim Milli Şefin ıalul§eti 
hakkında ilmr bir Miküm ucr
mck cesarttini bana oeriqor. 
Yin<'. ben su Jakik.ada hiç/,ir 
sigasi fırkaya mensup olmıga11 
«Je ilmi hükümlerin; ilmi o/mı· 
yan, kalbi filcirlerin esiri etmi· 
yen serhest bir insanım. B• lı.ir 
tıaz;yelim Je bana bu işdekl bi
taraf lığı, gnrazsızlı;ı verigor. 

Milli ~ıfi.,.izin fikri şahsi· hale getirdikten sonra Tı1rk mil· 
~etini töze çar11ar bir hale geti- Jetini buderece başarı ile temıil 
ren büyüle. hrısaıiyıt şudur : Bu ttmesindeki ıırrı da meydana 
hıJgılk tıtl•m ckonemik, <1e poli- çıkarmış oluqoru:. MU:eller an
tilc •tfa teknik . lıer ha.,.gi mıo cak kendilerine henzigen insan· 
Ha CÜJÜ•iüji zaman realiteyi ları severler cıe başlarında la· 
,.,;, ()e mücerret semalar• İrc• tarlar. s~tıgi bir benzerlik, bir 
ttmiyor, bilalds gerçeği bütün llirUk ps.ikolojisidir. Türk mille· 
ıirintile1i <1e çıkıntıları ile kat1· tinin zamııın tıe mekcinırı şeamet
rigor, Bu !tassa Cf'miyet hn#atu11 ltrine en çok ıöğü<ı ıeren milli 

Y•iurma kudretini toşryan bü karakterlerirıi arastıralım. Bun• 
aı'ik rt!a/ist eehiların inhiıamitr. lor nelerdir? 1) Akıl ti.leminde 
Bu nwi %ek<iga en geniş rıe realistlik 2) Gönül aleminde pan. 
doğru anlayışıyla realist zekô. teistlil<. 3) irade aleminde yara· 

içlerindtn herhangibirine sor• malc.al sinin sltıntia lci ilfl 
.ttam% DtlTl ayrı itiraf eder- zasigle tanulığım dost!· 
ler ki : kendilerini tetmin An•c•I ! .. tarihin binbir te · 
eden bir m•v f /alcigıt temin ce llisi11i birer nadı bebek 
edemttmişludir. - Efkari gibi /11ığı ırada bügüttfl• 

rımumigı müst~sn"' olmak mulc•der f ~ldlc.etlerini ta· 
ıiıere- a~nçlfk lcolnq tatmin hammül/ersa sızı/arını. asil 
edilir mi ? . Bunun se- sekmesinin sonsuı bahadırlı' 
bebini ayn «grı şu f1ega ğı iltt avutan Anadolu I . . · 

Tes•düfen göstereceği 

güzel bir gününü ıkilemez : 
işte geçirdiğimiz pazarın le
tafeti ve işte onu takip 
~den günlerin çılgin/Jğı ... 

Şubatı görünüşü ile azar
lamıy11 hakkımız fok. bir 
az insaf edelım : Canımızı 
sıkan. nefemizi bozan ta· 
r•flar1m ortaya koyarken. 
yüzümüzü güldüren cebi
mizi dolduraa bereketini 
de unutmıyaltm . 

Şubat gelince uyuyan 
tabiatte bir canlanma baş
lar mı ? unutulmuş tarlala
ra akın yapıllrmı ? flğaçtan 
mahrum yerlere. fidelerden 
süs t•kı/Jr mı ? 

Evet ; başlar. yapılır. t•· 
kılır. 

tSonrası var: Tüccarından 
zürr11ın11 kadar herkeste bir 
kıpırdoma görülmezmi r•: .. 
Milyonlara varan para ha
reketleri. piy•sa cantıliğı .. 

Şubat, tütün alım ve 
$atım •ytdır. Trabzon gibi 
binlerce nüfusunun geçımi-
1ti tütüne bağlayan bir 
memleketin. bu bücur aya 
k11met vermesi onu okşa
ması pek yerindedir. 

Nitekim. şubat haftasm
da Jnhısarların allcılığJ/e 

•çıl•n tütün piyasası zür· 
raın ve onunla ılgıli olan
l•rın yüzünü güldürdü ve 
güldürüyor. 

Çulha 
Ha•iı ı 
Şabat (rilzel güaü il ik.ilemez.) 

.tedıa •••• , rüıel fCÇc;a Salı ve 
Çarıa•b•fl rörüııce tıl.rı l dil
aelt••• 1bı•ı•ldı. Ne dıyelim[ 
Şubaba •il veleri bu ••• 

Ç. 

Teşekkür 
Oi um lnhuarLar me

murlarından Hamdi Laçın· 
ın ıenç yaşında fÖzlerıni 
c6etıigen hayata kup Jması 

mü,uısebdilc ~gerek cenaze 
merasimine işcıralc eden fJe 

ıcrcl<H ıifahan ve tahriren 
tazig• tat/unda bulunan 
dostl•rıntı•a v• bıihaua 
mHerına ,eLenlc lcogma/ıc.La 
ıöstırcilcleri lcatlırşina$Lılc· 
t•• celeıı da ıınçler k•lü-
611 mensu6i11inı vı inhisar· 
l•r erlcatia,LarıntJ kalbi 
ııiircnlarımı arz ederim. 

M1tha11ı•n Babası 
S•Lih Laçin 

Kaldırım tamiri 
Pt1rlcı ~addelerde .ı:a n

l• ••gitteıen, hatta r;ölce ele 
lı•ıtalaıan hir kısım gırler 
8ıltcii11 tarafından üz:cl
tlll!t•lclıdlı. 

Milli Şefimizi akıl «Je zeka 
bakımından karakterize edebile
c •k olan en büyük lıassa olarak 
ondaki konkre dugtusunu, ıer
çek saygısını gösterebilirim. Vak· 
tıyle Darülfünun emini ordun 
duğum zanııan Atatürk.'e ta:ıim

lerimizi arzetmek üzre, bir lıe. 
yet halirıde ArıkıJra'dan iz.mir'• 
giJigorduk. lzmir'e gitmekte olan 
hükumet reiıl lımt t İnörtü'rıü• 
yanlarında ftfilc. ismet lnönl 
heyetimiz arasında bulunGn can· 
dan dostum Agn{zacle Hasa,. 

Karagözün 
diriltilmesi 
- Beşleraf ı l de 

lcr• ıidip temsil fl•rebiliJ/or? 
Hakik•t ıöıc önünde: .)"ine•aıı 
lcöylere kad•r ~agmalc. iç;n d•· 
ha Hun Hnalcr beklemek l<izıM 
ıelecd:tir. Sonra kö!llaınıfu Ho
livut çıplakltırını wga ı•nıı· 
terleri mi tösterecefiz? •i.s rö 
nuansımızı lc.ökle#irm•lc zoran · 
da olan. bir milletiz; Bizl11t •I· 
lencemııc de terbiye edici olacak· 
tır. C. H. P. mızin hallc.ın w 
Jcöglünün ıeui!Jesini Jiik.ıaltmek. 
için, e«Jelce bir Jefa temas etti· 
;imiz, miJJi, içti11tai, zirai film· 
ıer yaptırmaıı «Je göstermcıi için 
p::k. çok masrafa ıntiguç oardır. 
Halbuki karaaör. böyle mi? Önce 
her «Jilajete, soMa kaza «Je na· 
higılcrc birer karagözcü geliştir. 

mekle iı hallediiebitir. Bunlar 
Ha.lkeuleri teşkilatına oega Jot · 
rudan ıiozruga C. H. P. ne ba;· 
lı o/aıak ;, iÖrürler.. Detılet 
memuru gibi çalışırlar, kög kög 
gezerler .. H•r uilaget vegu böl
ıenin ıos11al ek.sik.leri üzerin · 
de tfurarl11r, icap ed.,, irıat tıe 
telkinleri bedii çerçeue içinde 
gaparlar,. 

Karagöz çocuklar için de 
teıirıi bır terôiı• «Jasıtası ola
caktır. Ankara Halkc«Jinde ço
cuklara göstcrilctı le. a r a t ö z 
m ü n a ı c b • t t l • "Ulus,, 
u1t ııerdili ı• laaf!adiıi OJlnln 
alıgorum: ıanat tualıür•" 14,::ıO 

da küçük çoc•klara. ıanatlc.ar 

kfiçıik. Ali tara/ında11 oy•atılon 
Karoıöz ogun.u ıtc 041larnııtır. 

/:Sandal'& soıucı lıcr ç•r1a111&ba 
tünü agrıi ıaattc oy11,11tılac•k 

utan ba Kcraıöz oı•nund• düıı 
coku• gti:ı: lc.aca, çocuk o•lun· 
mu,tur. Y aurular, için,/~ •İl•JJ• 
hurmct, rejıme oa;ııtılr. ••tııl•rı. 
ıta teıkın efiılen 41U CJgunu bıl · 

gilk bir .u•" iıı: "Ilretmi~, 
•:ı:uft uzun iÜlüp etl•nmijlcr~ir. ,, 

Uıtafi lSaltacıoaLıl nun ı'cni 
Adam'ın :son :sagısındaki baş 
gaıı:sında.l'f. memnunıgetle öireni. 
9<Jruz ki Halkevleri umumi reisi 
tJe talım terbi11e reıı uek.ili, ka
ragoz llı ııgıltmmışleraır. balta. 
cıozıu Halke«JLerı merk.e:ı:inin 

maksudı ıçin çalıfacaaını vade · 
dlJIOr. 

Bu uadi• tu yerin• a•lmHi 
için üstada 11aıu,mrken. partımi· 
ıin de bu iıL• doğrudan dotr•g"' 
alakalrnm<nını rmı ed.igoru~ .• 

HsKKı Tyncay 

diyebiliriz. ı k C k ·ı -h- JI · tıcı ı •. aş un tıe ı a ı mı eit · 
Milli Şe/imizin müstesna miı.i:& bu bitmez u~ tükenmez 

şahsiyetini en igi 'tle en gerıii 

olaralc. agdınlaian ışrk merkez
lerinden biri de Tıirk. milletine, 
insanlara, hattıı eşya ve hadise· 
lerr. /.arşı gösterdikleri büyük 

ve foıuuz sempatidir. Bu sem . 
pati onda o Jerece büyük.tür ki 
bütı1n ~ahsi "' fani hauasiyet 
61nır/arını ıışmış ııe sonsuzluia 
kadar ıaytlmışttr Milli ıı/imi· 
%İn Juyıu ve iç alemini çerçe 
tıeliyebilıcek olan tele sınır idea
lbt ıuurıdır. Şef •• ıevgisini 
en bügük Türklen en lciiçük 
Türlc.c lcadtır tıe Tiirk millali11,
Jen bütün ehlciki tıe mede1ti 
insaniyet• katlar sunmı.şlartiır. 

Bir Tirlr. için lıi, bir an, lnönü
nü11 h.zur•nd• b•lsnduea ue 
•• •n•n sôrlerit.i riinlediti arı 
ksdar teselli edici «Je 
ümit «Jerici tlejilJir. 

lnıanın şalısigetı'ni en çolc. 
lc.arak.tcr/entiircn ne zektisı oe 
ne 1ö11lıi a•tildır, irad"itlir. 
Çrlrık.ü her ıeyle birlikte insanı 
insan gapan asıl lıassa ~u irade 
u• garatıcılılc. halidir. Bır ırade 

gibi aldıi;mı% •aman ismet lnö• 
nü'ncie ne bulaıoruz? ,:,':.ınforı: 

I ) l1iilıln güçlüklere tıc geç/ıkle
,. rajmın, imkan oL•rcık kendi
ni ıöıtcrcn milli idı;.aller ania
yııını. 2J Zaman tıc mekan için
de çalısan, kauiıler, revirler 

çiacn, Jale.at ant' çizgisi üzeriııt· 
den ayrılmıg.ı11 şuurlu tıe terkıp 
çi hır kudretin f•aliyetini. a) 

Her hedef• oarıjta durup dfo. 
lcnmedan b• «Jarıı 1toktar11u /ıe. 

Y anhş bir ihbar 
Mıııuuuı maha.Uuınde 

goütan I U - ı) metre ıçerl 
•ır han• cuıarında iaıım 

açıjından dola*' etr•fı 
delt~tUı lcolc.ular ıartlc;ı 'Ol 

bütü11 11tahallı lıatkının şı· 
lcti11•tfi otau;a hakkında 
JJelıcııeMı bır ılıbar tuzlci 
otmıııt•r. 

La;uıa açı;ındcın •ahse· 
JUııı hanının Ca"dı t•ra-

f ııa• olan '''""" ha.iaıı 15 
ae11ıdıa/J1ti çınaenıe ilı ipt•L 
cdılmııtir. bir teôahluır nı· 
tic11t Jiv•rcolci 6e11Hr "' 

İCfllİ hof if ôir isLclclı;ı 
•ıtra/ı de.'ış Jtlt lıolc•Lar ıtır· 
tiı, aman ı•r•bbı bitün 
mahauı lı ıtlcı, ııl<t1.N•tcıl. 

fiıgc • ıu:ı iııt t•misti;i 
ıa11m11.dan K~ndi üzerini lcolc

tııaralc b.1z•lc #lir ıaur •• 
yag ıaracı bir ruhi• Bil•· 
digege y<.u ... ,4 ganlış ihbar
da ouıunan za 11tıll~ h~r kim· 
n h lıne •"nır doir•su .. 
BclediJJenin her tür'u ihbarı 
""o;rudur. dtg• lco.bu.L fit: 

ma•m•t• ıhtaı et111ig relc 
herhanıi bir "Uatantlcııın ıe· 
rt/ine hürmet laiısi beslı
mHl dı ltizimtdııulir. 

- - ,t.."' .. 1 

lıagat kaynakları - olduğu gibi 
- fakat terkip halind<'., demek 
ki en zengin dereceshde, /nü
nü'nde ııardır. J:Jiz Türklt:r lnö· 
nii' fÜ onun için se<1İyoruz.. 

Milletler için kendilerine bir 
şef seçmekte iki akibetten biri 
mukadderdir : ya bu Je/ u mille 
ti11, kendisini ifade eder, ozaman 
saadet muhakkaktır; gahut bı: 

it/ o milleli11 kendinden ba~ka· 
sını temsil eder. Ozaman da je· 
Laket mukadderdır. f smet /nünü 
1'ıirk milletinin kendisidir, en 
gübek derecede Türk Millttitıin 
kendüi ... Onun için Türle. milleti 
ıüksck Jerect. mesut bir millettir. 

Maçkada 
umran ... 

Maçka muhabirimiz 
bildiriyor 

Maçka /Hususi} Kay
makamın uhteımde oıılıınan 

Beledıge ışlerinde /c.asabaga 
göre bir harele.et ba,Ladı;ını 
görmekten memnura olma
mak kabil aeğıfdu. Çu.ıkıi 
bugüne kadar Kasaba dahi· 
linde /Jeledtge mewcudiyetıni 
halele.ile ısbat ve ifade ı.ı •n 

Maçka lcaymalcamı B. Reşat Yücel 

hir faaliyet olamaması bu 
kaydı icabettırmıştir. Bit
hasStl. 11enı ôır belediye bi-
nasının inşası Ma'k." ııoi 
imar vı umran iialıasında 

ıeri lcalmış şirin bır lcasa-
11• için zılcrı değer IJir 
m•oaf falcigcttir, 

Şimdi de lcasaba ;,inden 
ıeçen fit: gağmarlu hailalar. 
da ttu ve ıamıır gıjınla.ri · 

{e çok. bır•at bir fJa~igct 
ars eden golun parka döıe
titmeıi ttşebbüsunde butun
mıılctadır. Kasao" bu yel 
uzerindc kurulmuı oldugu 
ıçın medeni oır t1eç11e cumu · 

sı nokfosından mutLu.ka p.ı.r· 
lce ite döşetılmesine ıuzum 
•e zaruret hıJsıl olmaktadır. 
Memleket sevdası ıçrnac: 
lRıtlr t1e umran ı,terinı kar

şı da guksek a.aka gösterın 
k.ıgmetU kagmakamım,z R.:
ıat Yücel bu goluıı parlce 
aôşetilmesi huıullundu. 11.ı:Q· 

t ıavreti ıar/dmektıdir • 

bu ş hıs/2ra isrıad rtmek * * * 
doğru hir iş olmaz kanaa· "Andav•lp :ılas,. a ıelin' 
tındayım. Yclıut muhtebf ce : Temsilin lcrititine tir· 
sebPp/eri qalcardı.n l'IŞ ğıga meden ö11ce eıer ii•erinde ki 
doğı u tadat etmek nı tiere şahsi gÖtUşlerimi serdt'tie· 
cege kadar yerinde bir ha- yim: Üscad lsmail Hak/el 
raket o'ar ? Balfocıoı u'nun ··A11dat1al· 

Ya/tur (U bıitün ~ir palas., tAdlı 'OOdoili tigatrO 
gÖ11ul do/asrı ztimad/a &Öır a eminde cidden O' jina{ /Jİf 
lene bilir ki, ımclu çalış. eser olmaklaberaber tırat· 
mışlar vı ~•lııtık !erı nis· lar/ı.1 doludur. Muharrir se" 
bette mali•// lc.iget ıöstf!r· yi,ciiere eserin harekıt nJefl 
mişler dir ... Şemst ttin Sami dejıi rnükiilemesinden isti• 
Beg m1rhum · Hüsnüniyet fode ettirmelc. tibi bir ıage 
hizzarur sadir olan lcrısur- gör. Ö:1ünde tutmuştur. Hülfi5d· 
ları of /ettir... der. işte hıı J:.'ser. bır $egirci dejil, tiirı · 
kanaat anlar için en lcuo- Leyici kiı.ttesı içın kaleme 
fJetli bir teselli kaf!na;ı ol- ulınmış d~nebuir.. Temsil· 
mai• kdf i d•iilmi dir ? . . dfkıleria amatör oluş tarını 

Gençlır ha temsili Jcrs "' ı~ıonun mezkur molızu· 
natldrinJen artırdıkları ı:a· r•nu naıari ıtıbare alacak 
man/ard11n isti/atJc ıJırek olursak, uar bir arkadaşın 
hazırlamışlardır. Ba tflltbe- himmc;tigle ötüp diriimı1' 
tile namına bir f1tdaJcirLık, t1azıyettn.den kurtulmuş olııf·· 
ıcnçiilc 11amına bır j'eraıat- Tenkidtn sahibi, temsi· 

,_ iin "~adecı: ıytiiıındın buh-
lci.rlıdır ... 

Miinekkid •Ates. Piyesi sıtmelc kfifı,. dıgor 'll• Ke· 
üzerındı ki tenlc.u"1tuıden ma.L 'e f enaiık 'Uas/ını fleri· 
1>11.hsc"erlcen csırın salaae yor. Es•rı olrlc.aç defa oku· 
taknijıne lllJfUn olmogııını 11u.n fleya temsitı gokınıfl 

takıb edenler ôiiirL•r kt 
ııarıt etm"i oıilıassa gerı1tde· orada "Dırvan - Rıdın.ın.ı 

dır. E11d, eıer ço" ozta ve iirık Bey roLıındo k.ı o.rica.dal 
olm::uına roj'l1ın madlısej 
hukılcaı 6udur. Ba. ktıbaha.tı şansının gardımı iiı milgo · 

ner olmuş t1ı bu münasebet· 
pıyesın ıımoriama olaıun

aun b. şka ôır g1T1Je arama
ğa haN.k.ımız 'fltır mı ? . 

Z=ki, Hu.'''• Mu.o.nez 

le uzun müddttt AmcrikG 'Ja 
dolaşmış bir züppJ oLmaıı· 

mı '"';men iısanını deji,ti· 
rememık.ttuı başk:ı bü!joutufl 

ve 011uın uHr4nde kı töruş · ooz.11uş, iurur!u fit: ülcaLll 
ter umumi "' ıst:ıl>eltl dır. 
Y wlnı.ı Lı:kı ~ı:~tf4t: bıra~ 

aalu azır tle ıhtıycı.rcw bzr 
ıoıı 'lh:r~egaı sıııonu11 mahal 
mühzuru noJCtaı nuza1111dan 
sesın her dıniegıcı tarafın 

dan ıııtıunık 1aJ1esindetı 

uHklaşmıı olma• mı ıaı ? . 
Sır.ısı ıetmıı ken udve 

edegım: Dekor ıuuıriu.mak. 

husu~anatı ıenfi~re yurdım 

eaeıc Haıkeflı tı:m~ıL 1<ulunu11 
tJ/l>ırtııı ıic cuami bır /au
/l~fit iÔaterme:tı J::lganı lQk-

audır .. .. .. 
O mcıaucun ıegirci. le.üt

'"' ıçıtıcie H IJCdT '1c: ZtJICı ',dn 

tıtnsıı eıtıtl•fl gaşttı hangi 
an11• 'Ue bubu vcırd.ır kı ou 
hactıHrıın flımlı •• halcıki 
•'anına ~ahıd olmcımıı ot-
ıt•.ıntc;ır. r &ılfll• o segircı '"'/
'"" ura~mda d•jıt, bütün 
memic:k.et ıçınc1• ouer "ıhtı-
yar ask.er,, ıık ps.gesini al· 
mıga1e ucuoa lıunıı ıhtiıJar 

'Uurdır. 

Mildt:dk.ik. harada ıarkı· 
uuı her mısraınd..ı ôir ta
haısü.r -ue bir hic"mı vataa 
saklı olduğun, kurtalaı ıcı 
'lltışuun tedaisindcn mütıoel· 
lid hiiınün tiıamitlini Hh· 

lnr tıptır. Ket1dısıne f evke· 
ui·i~ k.ıgmet t1Brmesi işti 

bu fO&dı! t>ulunmasından ti•· 
rı ıeıse ır:relc ... 

U,numiget itıbarile bütün 
arlcadaıtarı tıJl<.d.r ederek 
hrpstnı ugrı agrı tebrik 
.:ac11 muntk.lc.ıd fiUZtsını ~ö·g· 

'~ uıttrı11or. "Son ~öı ota· 

rıık dım,cbiLır "' o ı.ıkşam 
ılcı 01<.HA/'ı Lariki ltutup
ıuLor. .. B:ınu, b'iyulc üst•d· 
tarın 1euçuk hcve~lcartara 

karşı 1ö~t1tdıkterı teş • 
vılc.lc.ti.r l>ır ce 1 ile olarak Jel' 
Oul edıyorum. Ve kanaali 
ucız:ınerne ıörtt, onları• 

mı.ılcıadı kutup, burç veytı 

Juhıkaı manzuınei şemsiye f' 
ouer ef seı i mutena, yahut 
oırerc ahterı şülepuş olmak. 

deıu ıe11çlı;ın. çaLııır$a her 
ışı başarallıieceıinı ef k.ari 
umumıgt:Jle bır daha hatır"' 
ıatrmılelır •• 

den dı $On söı olarak 
şunu ~ö'glıSJeSJim 1<1: Mflktı• 
umı" hu satırındu ciddi ilif 
s~mımıget çeşnısi tattım. 

[emuld.elciler i11 mıiıaad•

Lerig Le te11kiılin ıaluôinı ıtı.• 

11umi teşdkkürlırimi ıı.ıno• 

rını .. 
YAYLAL\ 
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Kışın yapılan budamalardan epey konuş- ağaçlar için lüzumludur. Şu kadar ki yanlış ya
muştuk. Bugün de yazlık budamalardan bahset- pılmamalıdır, çünkü fayda yer ine zarar verebi1ir. 
mek istiyoruz. Bunlar yazm yani ağaçlar yaprak- Bu sebepten, anlayışlı, usta adamların yapabile-
landıkdan sonra yapılan faydalı işlerdir. Maksat: Fi- ceği bir iş diye kabul edilmelidir. 
lizlerin lüzumsuz olanlarını çıkarmak, azgın olan- 2 - Filizlerin azgınlarını kuvetten düşürmek, 
Jarını kuvetten düşürmek ve zaif olanlarmı can- zaiflarını da bilakis canlandırmak, meyva vere· 
landırmak, gözleri ve meyva dalcıkl rını kuvet- cek olaıı da'cıkları kuvetlendirmek ıçın 
lendirmek ve böylelikle ağacın dallarını birbirine henüz taze, yeşil olan uclarını parmakla kopar
denk getirmektir. Bu arada ağacın üzerinde bes- mak lazımdır. Buna buhçevanlar "Ucalma,, der
leyebileceği kadar çiçek ve meyva . bırakıp faz- ler. Çiçek tomurcukları görünmeden evel, tam 
!asını yolmak da vardır. Ağacın verimini çoğalt- zamanında yapılırsa faydalıd r. 
mak ve m~yvaların iyi büyümelerini sağlamak Elma ve armutlarda Mayısın ilk haftalarında 
için yaz budamaları lüzumlu ve faydalıdır. birinci, Temmuz ortalarında ikinci uç alma yapılır. 

Fakat bunlar yüksek boylu ağaçlarda yapıl- Bu iş zamanında yapılmazsa filizler uzar ve 
maz. Nitekim bu gibi ağaçlarda kış budaması da tazeliğini gaybeder. Bu takdirde uzayan ve sert
yoktur. Yüksek boylu ağaçların ihtiyacı: Ara- leşen fılizlerin ucları koparılmaz ancak 10 santim 
sıra, icap ettiği zaman sık ve kuru dalların kesil- uzunluğundan bükülür veya burulurlar, ki buna da 

mesinden ibarettir, ki buna "Aralama veya Ayıkla- "Bükme,, veya .. Burına,, derler. 

ma,, derler. Onu evelce yazmıştık. Vaktinde u_.cları koparılamadığından dolayı 
Yaz budaması her sene muntazam bir suret- uzayan filizler iyice odunlaşmışlarsa o takdirde 

te budanan. öylece terbiye edilen muntazam şe- ' 'Burma,. kabil olamayacağt için, beş altı göz üze· 
killi, müsait ağaçlar için Jüzumludur. Bu hususta rinden ''Kırma., yap1lır. Çakı ile filiz azıcık kesilip 
yapılacak şeyler şunlardır: kırılır ve kırılan filiz tamamen ayrılmaz, asılı kalır. 

1 - İç içe giren, hiç bir işe yaramayan, lüzum- Bu işler ağacın kuvetli veya zaif büyüyen 
suz ve yersiz filizleri, ağaçlara su yürüdükten son- dallarını birbirıne denk getirmt:k ve öylece büyü
ra, kesmek icap eder. Buna bahçevanlar "Filiz meğe bırakmak suretile yararlıdırlar. 

ar 
Ağ lardan 

fa.z1a yermamak, hırpalamamaktır. açb·Jınek 
her sene biteviye,. mükemmel meyv~ .• ala ı itme,, 
için çiçeklerin f azlasmı koparmak yanı Sey~ . çi-

d. kıçın yapmak faydalıdır. Bazan fıliz ver ırme 
çeklerin hepsini yolmak da caizdir. la· 

Yalnız çiçekleri deği), elma ve armut ağaÇ 
nnda olduğu gibi. meyvalar iyi tuttukdal so:~~ 
şöyle böyle, Haziran ayı baş'arında bun arık t 

. b d f\~a sa ' fazlasını koparmak bazan ıca e er. k-
kalanlardan iri ve lezzetli meyvalar elde etınde l . d a. 
tir. Yolunacak olan meyvalar daha zıya e 
!arın udarında bulunanlardır. . e 

4 - Dalları meyvaya yatırmak, gözlen ~ 
. d .. k .. ınüoUll 

meyvaJarı olgunlaştırmak ve meyva o u f d 
önüne geçmek için dalların dip tara ıoka, 

b k ıs-meyvalarır. da altında dalların sadece ka u k 
mmı yarım santim enliliğinde yüzük gibi kes~re 
"Halka çıkarmak,, faydalıdır. Buna "Bilezik a nı;ı• 
veya "Yuvarlak yarma,, derler. Mayıs sonların a 
yapılır. Çıkan kabuğun yeri macunlanır. h I 

1 d . . k )ev a ar 
Bir de ağaç arın göv e~ıne çın o k 

sarmak ve bunu telle sıkıca bağlayıp tutturkma 
· e açı· 

şekli vardır. Bundan maksat. ağaçların çıç B 
mıoı ve meyva verimini isteklendiımektir. uftna 

·ık ha a· bahçivanlar " Boğma ,, derler. Mayısın ı 
larında yapılır. . _ 

Üzerinde " Bilezik alma ,, veya "Boğma'' ış 
leri yapılan ağaçlara usulen gübre verilınezy 

Kazım BULUTA 
alma ,, derler. Faydalı bir iştir. Ancak genç ağaç· 3 - Yorulan. kuvetten düşen ağaçların fazla 
lara yapılmaz,kuvet ve kudretten düşmüş yaşlı çiçeklerini yolmak lazımdır. Maksad, ağacı daha 
------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- ~~~__:._:. ______ _:_~----~----------~_:._------

ZEHöRLö 
Gözleri yakan v yaşartan gazlar 

Beyaz ıstavroz gazları 
Bu çeşit gazların her hangi birinden havada 

az miktarda dahi olsa gözlerimiz evela kızarıp 
yanmağa ve hemen arkası"dan da yaşaraıağa 
başlar. Ve gözler kapanır. Eğer havadaki bu,u
nuş nisbeti biraz fazla ise ins nı öldürebilir. 

Korunmak 

Sağlam gaz maskeleri ve kenarlı gözlükler 
ile bugazdan kurtulmak ve korunmak kabildir. 

Burun ve böğazı yakan 
aksırtıcı gazlar 

Mavi ıstavr~z gazları 
Bu gazlar burun vasıtasiyle nefes alırken yu· 

karı taraf nefes yo!larına girer. Ve dokandıkları 
yerleri bt.rnu, genzi, boğazı, gırtlağı yakar ve 
gıcık,arlar. Böylece şiddetli aksıcık ve öksürük 
başlar. Çok fena ve ileri derecede nezleye tutul
muş gibi baş ağrısı diş ağ'rısı ve alt çene ağrısı 
yapar. İnsanı çek rahatsız eden gaz çeşıtlerin
dedir. Bunların bazıları ayrıca gözlere de tesir 
ederelc yakar. 

Eğer teneffüs edilen havadaki miktarları faz. 
la olursa insanda teneffüs d rlığı ve boğulma 
çarpıomaları da yapar. 

Bu guruba dahil gazlardan bazıları burun 
kanaması salya bolluğu kulakl rda ağrı ve taz
yik ta yapar. 

Korunmak: 
Yaylı kapaklı mask ,}er veya pamuk tabaka

sı taşıyan büyük maskeler kullanmak iledir. 
Bu gaza çarpılanların Üzerlerindeki bulaşık 

elbiseleri çıkarmalı burun ve boğazı köy ecza 
dolabımızdaki permanganatlı veya asitborikli 
sularla yıkamalı, gargara ettirmeli. Hastayı te
miz olduğunu bildiğimiz havadar bir yere taşı
malıdır. 

Böğucu gazlar 
Yeşil ıstavroz 

Boğucu gazlar teneffüs edildiği zaman bil
hassa ak ciğerlerimiz üzerine ve teneffüs takım
larımıza tesir ederek bkanıklığı ve boğulmayı 
mucip olur. Bunların en mühim ve en tehlikeli 
zehirli gazlar çeşidinden oldukJarını hiç bir za
man unutmamalıyız. Başlıca dört çeşidi vardır. 

Boiucu gazlan teneffüs eden bir adamda 
neler olur. 

Evela burnu, boğazı, gözleri ve ten ffüs bo
ruları yanar aksırır. öksürür hatta bu arada kan 
tükürür. 

Bu .. oğucu gazlardan birin adı klor gazı 
dır bunurı etrafa yayıldığını tesirlerinden de an
lamak kabildir. 

Zira bu gaz ağaçların yapraklarını döker 
soldurur sarartır. 

Atlar ve köpekler klor gazından en çok mü
teessir olao mrhluklardır. 

k için 
Bu gaüdan kurtulmak ve koorunma z 

hususi maskeler vardır. ~taske bulamadığımı 
taktirde küllü suya batırılmış yaş bir pamu~ ~=~ 
Ya mendil ile a"'zımızı ve burnumuzu yanı .. 

lS k .. tu 
neffüs kapılarımızı tıkayacak olursak bu 

0 

gazın tesirinden kurtulmuş oluruz, 

Klor gazile zehirlenmiş bir muhite aınfof~ya; 
. . k k . .d. Ki tene us serpıştırme te ço ıyı ır . or gazı k kok-

denlere de hafif ve yavaş yavaş amonya 

!atmayı unutmamalıdır. . . 
ikincısı 

Sağucu gazların birbirine benzeyen t h-. ı· e en e 
de Fosgen ve difosken dir. E"1zehır 1 v la hiç 
likeli sinsi bir gazdır. Teneffüs edenler e~: iga. 
bir şeyin farkına varmazlar. ) ' alnız ınese ~ ~ de 

. . 1 2 aat ıçın 
ranm lezzetı~u anla.maz olurlar. -.. 5 lar. Bu 
kötü ve akcığerlerı parçalayıcı tesırı baş 
az fazla teneffüs edilirse öldüı ür. 

· · kur ycr-
Bu gaz havadan ağır olduıu ıçın çu 

lere dolar. 

Korunn:ak: . ·n 
un ıçı 

Bu gaz s ll ve rütubetten aşamaz 00 bur-

ıslak bir b:::z, mendil veya pamukla a~z~:: ken 
nu kapamak suretile bu amansız zehır ,.. ,..., ıs 

f_J s '.:>l ıı• 

dimizi koruyabilmek ınıkanı vardır. n~ 
keleri de v~rdır. Keza amonyak f J.yda 1 ır 

Ruknettın Fe:thı 01cavtuğ 
(Köyümün Dokıoru kıtBbından) 

- Devam ed c k -
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Ba çeva a 
Patatis, Soğan, Sarmısak ve 

hususi her nevi sebzeler için 
hazırlanmış 

Adındaki Uzvi gUbreyi mutlak 
kullanınız 
Mahsulünüz 

Bol, Temiz, ve irken yetişir 
Satış yeri 

Kitabi Hamdi ve Makdumları 

Memur Alınacak 
Ticaret ve Zahire Borsasından: 
Tıail%on Ticaret fJt! Zahire Borsasına 50 lira a;Jlık iicretle 

•e misahalca imtihanile bir memur alınacaktır. Talip/i!e. 
ri11 orta tahsili ikmal etmiş balarımaları ve ya,Jaruun 
•t•ııı ıeçmemiı olması ltbımdır. imtihan 15 - 2-940 
Perı.,nhe tünü saat 14 de ticaret ve stılıire horsosıntla 
gapılac11/ctır. 

/ıtelclilcrin maraccıat eorcıkına •ıa;ıitı qa~ılı f1'saikl 
i•ilıg•ralc en ftç 14-2-9~(J ttırihine lcaaar Ticard 'ile 
Ztılair• Bor.aıına mrıracaatltırı iltin olunur. 

1 - Tahsil vesikasınırt asıl vega sureti. 
2 - Nii.fas oe askerlik ~esikası. 
J - Sıhhat rapora. 
4 - Hüsnühal vtsilcasi. J-2 

Asri hel6 inşaat eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

1 - Kuııduacılar cıd esi, şeker fabrikası sokıığında Be· 
ledl1eeı utıa ahaan moltaııl unları nzıı.rlnde ynptırılııcak (a075) 
lira bedeli ketlrtl 11ri bela inşaatı (21) gQa mtıddetıe ıçılt ek
ılll••I• koaulmuçtur. 

2 - Elıtltıae 27-2-940 Salı gDo 11Bt (15) de Btledlye 
eaıtaınlnlle yıpılııcııktır. 

1 - M11nk:knt teminat ~edeli (230) lira 69 kuruştur . 
4 - lf bu loşa ta muta lllk proj , şartname ve keışir enı· 

kı ıarıtlerl Belediye J<'en işleri mQdDrlOğiindeo para ıı alıaablllr. 
1 - lıteklllerin, ba kabil inşaatı yepmağa fenni llyatatları 

ohl•ğ•H dııir Vilfiyet Narla mOdllrlOğOadeo musııddak birer H· 

ıllla llı. ticaret odasın kayıtlı olduklarına dair ayrıce nılkı ib
raz etmeleri arttır, 

6 - Bu şeraltl haiz taliplerin yukarıda, lklooi maddede 
taJID olanın gOn ve saııtta evrakı Qsbltelerlle Belediye enen. 
aııılaı mQraoaalluı ilin olunur . 2-4 

Yt!nluol 
l'2 !A 

::ı:c::: -

G yrimenkul S ış artırmas 

32 ::a f f..JuJ;:!_~ 

İlön 
1'rntzon t f pu ııic 1 oıulııfıı 

A-mdıın : Mahallesi Soicajı N,.v 'i M No: K. No: M. 2 Muhammen kıqrnefi 

l. Kurus Çukurçayır köyünde şark• 
irmak rarbea ve c~oubea ııbİ 
sentl tarlası şimaltD Sivri İ~ 
mahdut yirmi beş dönüm tarlı '" 
Şarkaa Ye Şimaleo ve Ceınıbt1 

sahibi .enet Garbeo yol ile 111•b' 
dut otuz döaöm tarla •e Şır~-' 
ve şimalea ve garbrn ve cı:aub' 
1abibl seaet ile ml\hdut be4 dÖP 
~tlafın Nalbaııt oflu Mehmet ~· 
reaell'rİ tarafıodu ve ıeoeUil 
tasarnıftaa teaçilleri istenilmekte 
dir. Tapuca kayıtlı o!mıyaD b 
gayrimenkullerin taaarruUan h•\ 
kında yeriado tahkikat yapılıcJ 
tıadaıı taurrui iddiuıoda bul~ 
oaalar varsa veıailti tasarrufiy• 
!erile birlikte daireye ve ıı:ef 

ıciıaü olan Mart ayıoıD 3 ii•'' 
pazar JCÜ•il yeriade tablı:ikat 11 

pıcak memura miraoaat etaefcr 

Boıttp~i halô. Manastır Tarla 55 

" 
Hane 52 

.. 
Hane arsası 53 .. • 

• 54 
• Manastır Clld Köhne hane 67 

Es"•k Semerciler Majaza 103 

40 
) 
~ 
) 

21 
10 

1738~ 3125 00 

150 00 
1125 00 

Agt1•sıl Alemdaroğlu 

• • 

Mağaza 108 
• 10, 

13 
17-15 ) 

3165 00 
• .. 
.. • 

Han 110 
Mağa%a 711 '' ) 21 

Zef anos kiiyü Makullu 

• • 
Kirtçhane 
.)ot ha Balıçivan 

Esvo.lc Camiaraltğı 

Kasımağa Uzunsokolc 

• • 
Çarşı Sipahi 
Dfl.bokhane Cizmecioğlu 

Arsa 16 
Fındıklık 7 6 
Otlak 
Arsa 20 2; 
Maja2a 7 
Dükkan 22 

23 
Mağaza Ti 
Üç kopdı 
lı ~nenin 6 de 
4 hissesi 

1008.5 
2816 75 
2757 

15 11 50 
1 

83 
85 
2 
3 3.7 

I 

15 
80 
52 
50 

170 
225 
225 
360 
!Of~ 

00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
OD 
00 

ılia oluaur. 
~----------~--------~~~--._.I 

Tashih 
Gı.zelcwız.ia 11 :l ~40 tırı~ 

ve 2o~;.ı )ıl . Nualıaauma ol ııcı •• 
bıfesınıo a llCll ıutuauoda 9)J 
656 lcra doayasile açılt artır,.•' 
ya koıaao haaeaia bıriaci artır· 

Yukarda cins 'Ve evsafı yaıılı ırıyri menkalln 12 2 940 torilıinden it ;barnı 15 maaı l l·J.9,ıo puarte.i rüııü 01'
1 

l 
tı ykzılııcı~ i~ .. aobvea 11·2 g,~ 

Defterdarlıkt'an : 

gün içinde hede /eri peşin ödenmek şartile ve oçılc. artırma saretilt mü/k;gttleri satı- pazarteaı rö»terilditi aalaıılaı•"' 
laca/dır. Talip •!anların 0/0 i',5 teminat a.'cçalarile birlilcte 27-2 !140 tarihine m ·isadif la 11 ·3 9(0 puarte.i 1aat l4 Jô 
Salı giinii .soot 14 Je Defterdarlığa müracaatları ilan olunur, 1 _ 4 olaralt taslailı oluaur. 

SOSYOLOJİ 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu' nun 

1 1 

yenı eserı 

S11,ılc Dcıriilfönün Emini hu 11tlla gt!ni bir kitap neıret· 

-----~~ ~~ 

içtırnaa Davet 
Ağaç, Beton, işcileri cemiyeti riyasetinden: 

Cemiyetimizin geni sene idare htgeti stçimi yopılacajındafl 
Cemigt!timiı:e mcnsüb bütün aza arlc.adaş!arın Şubatın 17 
inci Cum11.rtesi günü oksa mı aat / 9 de meydanı şarkı deki 

Cemiyet binasına gelmeleri reca olanrır. 

Ruzname 
miştir. Eser ""•sg11/ajinin bütiin 6ahislt!rini top!amekta, ba 1 - 'J9 Senesine ait. lıısaotd pila,osurıun t,.tkılc "' 
yeni ilmin me••••. mttoda ve /aydaları haklc.ınia bilıiler tasdılc.ı 
rermelt.tedir. Soıgeloji. lise talebesi oe 611 ilme geni baş. 2 - Yeni sene büdc•sinirı tesbit "• tastıkı 
lıgcınlar ;,in. çolc a,ılc llir ifaJe ile gtuılmıştır. Maarif J - Yeni une itl.are hegetinin seçimi 1-2 
Vekilllil Sosgoloii'gi lisder• yardımcı lcitap olarak ka. i----------------------
6•1 etmiş •• •u lcararını g~çende müesseselerine tamim 
etmiş hal•nmtılctadır. Sosyoloji İsmail Ha.lckı Baltacıojlu ·
nan Felsefe we Toplu Tedris aldı kitaplarından sonra bu 
gıl ntşrettiji üçüncü eserdir bu lcitap ıençlerin, öğretmen
lerin billıassa tlefJlet memurlarının isti/adtsi için tavsiyeye 
thjer 6ir ilmi uerdir. 376 sagf a olan kitabın değeri 150 
lcuru#ıır. lcitop yalnız Yeni Adıım gazıtesi idarehanesinde 
satılmaktadır. Adres: lstanhul' Ankara Caddesi, Adalet 

Hanıdır. Telef•n numarası 60350, Gazete abonelerine 
güzde 20 tensi/11.t yapılır. 

İcar artırma temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

H11sui mııhasebe,,in tielikli taı me(Jlciindeki daba;htı · 
11• •inasının s bile icı:ır 6edeli olon { 45) lira üz.erinden 
artırma müddeti on jün temdit edilmiştir. Muvakkat . te · 
minatı ( l38) lcaıuıt•r. 

11·2·9'10 tarihin• çata11 p:uartesi ıa11t 15 de vilayet 
ma&amrntla toplanacak ol11n daimi encümende ihalesi 
g•pılacalctır. isteklilerin enıümene müracaatları 

Hemşeriyi 

okuyormusunuz ?. 
lstanbal'da çıkmakta olan Hemşed Yurdumuzun 

her tarafmd ı sevile, sevile okunan biricik h ıllc ıazdi!sidir. 
Bütün memlelcet "e dü.nga havadislerini el't tüzel 

resimler ve tatlı bir dille yal1aız Hemıeri .tazetesinden 
ö ;r~nebilirsiniz .. 

Hemşeriyi okuyunuz .. 

y urddaş kızılaya 
Yardımı unuima 

y NöVOL MATIBAASD 

er •• u 
.. 
u • • • 

ş erını 

iZ 
e En Ucuz, En Çabuk Bir Surette İhzar Eder 


