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Adanadaki tuğyan felaketinin tafsilatı . • 
Atatürkün teessürleri ve yardımlan.. Yine o mesele : = 

Bir köyde 30 tifo meselesi ! Anknra 10 - Adananın cenub mıntnknsındnki köylPrde 930 ev yıkılmış 3210 kişi yersiz yurt uz 
kalmıştır. Henüz gidilemeyen '1aha aşağıdaki köylcrdede birçok evlerin yıkıldığı söyleniyor. Os
maniye Halk Partisi felAket ZPdelere gidilmek Uzre 13000 kilo kümllr 30000 kilo odun gönderıni~tir. 
d6nada teberruler de\•nm etmekte Adana havalisinde vukııa gelen bu felflkettcn rok derin leessnr 
duyan Reisi Cumhur Atntllrk kwlny cemiyetinin yapmakta olduğu masraf urnsında sorf edilmek 
Uzre 10000 lira ttthsis etmişdir. Kızılay 8Uyllk şefiıı bu teessürlerini ve yardıınlarnıı Türk milleti
ne şükranla haber verirken kendisinin tavsit edilmesinden nıtHevellit minnetlerini de az etmişdir. 

Adana 
Felaketi 

Anadolu ajansının dünkü 
sayımızda çıkan telg
raf /arı Adananın bü

yük bir tuğyan f elô.ketile 
karşılaşmış olduğunu bildir
mekte idi. Beş gün fası/asız 
yağan yağmurlardan sonra 
Seyhan nehri beş altı met
ro yükselmiş, şehrin üçte 
ikisi su altında kalmış, bir 
çok evler yıkılmış. birçok 
insan boğulmuş, otuz. bin 
kadar yurddaşunız sular 
içinde ve açıkta kalmıştır. 

Tahribatın, can ve mal 
zayıatmın derecesi henüz te 
mamen tesbit edilmiş olma 
makla beraber telğra/ların 
getirdiği haberlerden Ada
nanrn pek büyük bir f ela. 
ket içinde bulunduğu anla
şılmakta dır. 

Hadise Kamutayın evvel
ki günkü içtimaında önemle 
karşılanmış, sıhhat ve içti
mai muavenet vekili meclise 
izahat vermiş hükumet ve 
Kızılay t•rafından yapılan 
acil yardımları anlatmış
tır. 

Şehrimizde derin bir te
essür uyandıran tuğyan ha
disesi, hiç şüphe yok.ki mem
leketin her tarafında ayni 
teessürle karşılanmış. Ada
nalı kardeşlerimizin uğradı· 
ğı bu çok ağır felaket, 
kalplerimizi acılar ve sızı · 

/arla kaplamıştır. 
Adana gibi büyük bir 

şehrin üçte ikisinin su al
tında kalması, otuz bin ka
dar insanın sular içinde 
açıkta bulunması, birçok ev
lerin yıkılıp birçok insanla · 
rın boğulmuş olması f elfı
ketin ne kadar şümullü ol
duğunu göstermektedir. 

Kalplerimizin üstünde A 
dananın ıztırabını taşıyor, 
binlerce ylJrddaşımızın inil 
ti/i seslerini içimizde duyu 
yor ve sarsılıyoruz. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Ulusal 
ekonomi 
ve artırma 
haftası .. 

Ankara 8- Ulusal eko· 
nomi ve artırma kurumu 
yedinci artırım ve yerli ma
lı haftası 12 birinci Kanun 
Cumartesi günü saat onbeş 
buçukta Başbakan ismet 
lnönünün bir söylevile açı
lacaktı.r 

Adanada tuğyan felôketi ... 
"(ıkılan binalar 1200 den fazla ... 

Ankara 8 - Adanada sular tamamile çekilmiştir. Beş 
güzden faz.lası şehirde olmak üzere yıkılan evlerin sayısı 
1200 den /az/dır. Şehir hudutları içinde güz.den /az.la ölü 
vardlT. Memleketin Zenginleri teberruatrı başlamışlardır. 
Harap olan binaların başlı caları arasında halkevi. kız 
lisesi, ticaret mektebi, tüm karargahı bulunmaktadır. · 

Kontrolörler 
15 Birinci künunda tama

men merigete girecek olan 
3018 sayılı kanun hükum
lerine tevfikan ihracat eş 
yasını mütehassıs kontrolör
ler mari/ eti le murakaba e 
decek olan iktisat vekaleti, 
bir buçuk ay evvel Anka 
rada açtığı ihtisas kursuna 
yüksek tahsil görmüş genç· 
terimizden otuz zat iştirak 

etmiştir. Ankarada on beş 

İstanbulda da on sekiz gün 
çalışan kurs mudavimieri 
pazartesi günü başlarında 

kurs müdıirü ııe iktisat ve 
kaleli mütehassıslarınden 

doktor B a d e o l d u g u 
halde şehrimize gelmişler
dir. bundan on gün kadar 
Fındık ve Yumurta muaye
nesi ve kontrol tatbikati 
yaparak 15 Kcinunevvelde 
vazi/ e alacakları iskelelere 
hareket edeceklerdir. 

Kursta Kon/ erans vermek 
üzere Ankaraga giden hem· 
şerimiz Fındık mütehassısı 

Kazım Bulutay da bu hey 
etle birlikte avdet etmiştir. 
Heyet, dört gündenberi halk
evinde ve fındık f abrikala
rında tetkıkat ve tatbikat
la meşguldur. Dünkü gün 

Kazım Bulutagla bir gurup 
Tirziğa giderek Fındık bah 
çelerini de gezmişler, Dok
tor Bade ile diğer bir gu 
rup da Fabrikalarda Fındık 
kontrolü yapmışlardır. 

Türk mahsullerini tağşiş 
ten kurtarmak ve ecnebi pa
zarlarında değerlendirmek 
için iktisat vekaletinin itti 
haz ettıği radikal tedbirler 
arasında mukabele işinin de 
memleketin münevver ve de
ğerli evlatları eLile vapıl
masının bir kanunla teyidi 

hiç şüphe yoktur ki az za· 
man içinde iyi tesirlerini, 
faydalarını gösterecek ve 
Türk mahsulatı dünyanın 

her tarafında layık olduğu 
kıymet ve rajbeti bulmuş 
olacaktır. 

Bu heyet arasında Trab
zon Ticaret odası başkati

bi Halit Karni, hemşerile-

Fransız 
Başbakanı 
Türk- Fransız 
dostluğundan 

nasıl bahsediyor 1 
Ankara 8 - Fransız Baş

bakanı meclisteki nutkunda 
bizim için şô"gle demiştir : 
Türkiye ile münasebetimiz 
arizi bir müşkülata rağmen 
hiç bir oakit bugünkü ka
dar dostlukla mütemayiz ol
mamıştır. 

Kamutayda 
müzakereler 

Ankara 9 - Kamutay bu
günkü toplantısında tuz ka
nununun encümeni geri ve
rilen 4 inci maddesi müstes
na olmak üzere heyet umu
miyenin ikinci müzekkeresini 
bitirmiştir. 

Afyon saylavı 
Ziya Nuri öldü 

Ankara 8 - Af yon meb
usu general Dr. Ziya Nuri 
dün akşam ve/ at etmiş, ce
nazesi bugün lstanbula nak
ledilmiştir. 

rimizden Samsun Oda baş. 
katbi Osman Cudi ve gük 
sek iktisat Mektebi mezun
larından ve . gazetemizde 
cidden istifadeli makaleleri 
çıkan geç ve güzide gazı 
arkadaşlarımızdan Sa it 
hilal da bulunmaktadır. 

Osnıan Cudi Gürsoy 
Geçen sayımızda izinli o

larak şehrimize geldiğini 
yazdığımız Samsun ticaret 
odası başkatibi Osman Cu
di Gürsoyun da iktisat ve 
kalelinin açtığı Kontrolör
ler kursuna iştirak ederek 
ayni heyetle birlikte vazife· 
ten gelmiş olduğu anlaşıl
mıştır. Osman Cudi Gürsoy 

şehrimiz borsa ve ticaret 
odasında çok çalışmış, 
muhitimizde çalışkanlığıyle 
tanınmış ve sevilmiş hem-

şerimizdir. 

İşi mu b a 1 ağaya, mugalataya boğan biz değiliz. 
Lüzumsuz telaşlarla uzatan da ·sıhhat müdürü oluyor .. 
Sıhhat müdürü bize ders vermek ve gazetemizin ciddiyetini ölçüp biçmek 
mevki ve salahiyetinde değildir. Bunu yapmıya kalkışacağına, velev 
tavzih sadadinde olsun gazetelere yazı yazmanın ve hitap etmenin şekil 
ve usuilerİnİ hiçolmazsa İstanbul gazetelerinde takip ederek belJese 
daha f ay d a 1 ı bir iş y a p m ı ş o 1 u r ... 

Birkaç gün evvelki sayı 
larımızın birinde akçanbadın 
Horovi köyünde ti/ o hasta
lığı olduğu, ayni köyden 
gazetemize verilen maluma
ta atfen yazılmıştı: 

Yazının özü şu idi : Ho
rovi köyünde 12 kişi ti/ oya 
tutulmuş, kaza doktoruna 
haber verilmiş. doktor git
miş, ti/ o olduğunu tesbit 
etmiş. sıhhat memuru gön
derilerek köy halkı aşılat 
tırılmış, hastaların sayısı 
artmaya başlayınca köylü 
gine kaza doktoruna baş
vurmuş, fakat bu se/er dok 
tordan şu yolda bir cevap 
almışlar: 

" ft!-. yayapım ben .artık 
başka yere tayin edildiğim 
i~in gelemem ... ,, işte yazının 
eni boyu bundan ibaret .. Ne 
bileyim ki bukadar bir yazı 
yazmak, muhterem sıhhat 
müdürümüzce büyük bir ka
bahat addedilecek. Yolladı
ğı tavzih yollu cevabını 
neşrettik. Bize mübalağa 

at/ ettiler. Biz de yazımızın 
mübalağa neresinde, anlı 
yamadık dedik ... O tavzih · 
/erini gazeteye gönderdikten 
sonra da telef onla başmu
harririmizle görüştüler, Ho · 
rovi köyündeki ti/ o hasta 
lığının tavsadığını ve has
ta adedinin dörde kadar 
indiğini ve artık mucibi en
dişe bir 1ıaziyet bulunmadı
ğını bu mütemmim haberden 
de gazetede bahsedilmesi
ni arzu ettiler. Arzularını 
yerine getirdik, hasta sayı 
sımn dörde indiğini resmi 
bir ağızdan duyunca oh de
dik ve sevindik. Ve tavzih 
/erinin altına aynen şu ya
zıyı ekledik : " Bu sabah 
sıhhat müdürü Fuat Şahin
lerden telef onla aldığımız 
haber, hasta adedinin dörde 
indiği ve hastalık artık had 
devresini geçirmiş bulundu 
ğundan şayani endişe bir 
vaziyet kalmadığı merkez.in
dedir.,, Dedik ve zannettik 
ki mesele kapanmış, iş bit
miş kavğa savmıştır artık. 

Aradan bir kaç gün geçti 
sıhhat müdüründen tepeden 
inme bir yazı daha aldık .. 
Vay sen misin " yazımızın 
mübalağa neresinde, anlıya
madıkn diyen, ve " aşı ameli
yesinden sonra hastalığın ar-

!tığım,, söyliyen. Muhtere'Tl· 
sıhhat müd!irünıin l/Ukarda 
ismi geçen •ve aşa{!ıda oku 
nacak olan şiddetli yazısı 

matbaamıza gelmiş hu/unu 
yor. Okuyoruz. okudukca 
hayrPlten hayrete düşü_goruz. 
Sıhhat müdürü gazetenin 
bir hastalığın mevcudiyetin 
den bahstmesinin lüzumsuz. 
!uğuna kani .. ve sonra kPn
disi nederse ayni keramet 'l'e 
hakikat. fakat gazetenin de
diği. resmi bir yazı olmadı
ğı ve sıhhat mıidtirliiğü ma 
.kamından sorularak, alına 
rak yazılmadığı için haki
kate muğagırdır I 
Sıhhat müdürünün yazısını 

aynen noktası noktasrna 
neşretmekle olduğumuz için 
burada satır satır, fıkra 
fıkra tahliline girişmiyece 
ğiz. bu tahlilleri okuyucu
larımıza bırakacağız 

Gelelim maddenin kendi
sine: Aşıdan sonra hasta 
adedi. 12 de kalmamış art 
mış, bu vaziyet üzerine 
ikinci defa doktora başvu
rulmuştur. Bunu biz uydur· 
muyoruz, ayni köyün adam
ları diyor. inanmıyalım mı?! 

Sıhhat müdürü altı gün 
evvel telef onla hasta ade
dinin dörde indiğini, has
talığın tavsadığını, şagani 
endişe bir vaz(qet kalmadı
ğını söyledi. Eııvelki gün 
köye giden, / akat köy kor
don altında bulunduğundan 
içeri sokulmıyarak geri ge
len adam köy srnırı üze
rinde kendisine hasfG. yatan 
on beş yirmi kişirıin isim/e
rile haber verildiğini söylü
yor. Buna da ne diyelim. 
hayır üç 'dört kişi ölmemiş. 
hastaların sayısı dörde in
miştir, sen yalan söylüyor 
sun mu diyelim ?! Ve niha 
yet biz inanmamakla bera 
ber kendisinin dahi köy sı

nırı üzerinde işittiği, dinle
diği sözlere inanmamasmı 
siiyligerek hakikati ô"ğren
mesi için kendisini sıhhat 
müdürüne mi gönderelim ? 

Sıhhat müdii.rü yazısının 
bir yerind~ istiskal tabirini 
kullanıyor, böyle bir şey ne 
aklımızdan geçmiştir, ne de 
geçebilir. 

Yazımıza son verirken 
şu noktayı tebaruz ettirmek 
isteriz : Muhterem sıhhat 
müdürü bilmelidir ki kendi . 

/eri bize ders vermek, ve 
sonra gazetemizin ciddiye· 
tini ölçüp biçmek mevki tıe 
saltihiqetinde değildir. Bu 
gibi vaziyetlere kalkrşaca
ğrna gazeteye 'l•ele7.ı tavzih 
sadedinde olsun yazı yaz · 
manın ve hitap etmenin şe 
kil ve usullerini hiçolmazsa 
lstonbul gazetelerini takip 
ederek bellemiş olsa daha 
/a.qdalı bir iş papımş olur .. 

Muhterem sıhhat müdü
rümüzün ta1.ızihlerini İşte 
aynen •11e noktası noktasına 
derç ediyoruz: 

Yeniyol gaze tt• i mUd Urlll
ğUııe. 

( ::JO ) Tifo vak'ası hakkında 
gazetenize gönderilen resmi tes
keremizin mUnderec ıtı meya
nında bulunan mubalağa kelime
sinin anla~ılmadığı beyanile ba. 
zı lnzumsuz mutalaalara ve ilo 
olduğunun görlllmeslne binaen 
bu defa daha anlaşılacak lıir 

ifade ile yazılma~ına znrurat his
sedildi. 

Evvela şunu kayt edelimki 
tevzih adlı cevap kelimesile is· 
tiskal edilmek istenilen yazı 
resınl bir makamdan çıkmış res
mi bir izah ve bakikatı ihtiva 
eden resmi tahrirattır. 

Sonra: Mu balağa sözUne ge
lince: Tavzif edilmiş bir me
murun tesbit ettiği, ve 17 gUn 
vazife görmek sure tile bekle ti. 
len bu memurun verdiği resmi 
rap~r ve ihbarnamelerle yeni 
vak'diar olmadı~ını bildirdiği 
vec:1ile hasta adedinin 12 bu-
lunması ve gazetenizin bu ade
di 20 olarak yazmasının muba
lağa olup olmadığıaın takdiri 
gUc bir şey değildir. Köyleriodo 
30 Tifolu hasta olduğu beyanile 
Akçaabat tebabetine kimseni.ı 

muracaat etmediği, ve tabialile 
tabibin dtthi y&zdığıoız tarzda 
blr cevap vermediği yaptığımız 
tetkikten anladığımıza göre bu 
da hakikata uymamaktadır. 

Alakadar mnkamlardan sor
mak lmklim varken böyle mu
balağalı ihbarata tabi olarak ga. 
zeten,zde yazı bulunması gaze
tenizin ciddiyetile telif edileme
miştir. Anlaşılncnğına kani ot. 
duğumuz bu izahıılıınızuı lUtten 
gazetenizde yazılmasını rica e· 
derim. 

Sıhhat ve lctimai Muavenet 
MUdQrU 

Fuat Şahinler 

Yarının h:ırbı inanınız, ey 
ferah ferah U}·kusunda uyuyan, 
fe~ah ferah yiyip içip , yatıp 
JcnJk:an Trabzonlu 1 inanınız ki 

yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ~ i 
verilen paralar hayalını:ı:ı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 



Sayfa 2 

Sağhk 

KANSER 
Nasıl hastalıktır, ne 

suretle teşhis edilir? 
Tedavisi için mevcut 

vasıtalar nelerdir? 
3 

•ue derinleşir, Bu nevi, me
sela dil kanserinde gô'rü
yoruz. 

Kanseri, gô'slerdiği man
zara, şekil ve diğer mümey
yio vasıf larile tanıyabildi
ğimiz gibi. vücutte husule 
getirdiği arazlar ve teşev
'l.•ıışlerle de teşhis edebiliriz 
Mesela mide kanseri, bu
lantı, kusma ve hazımsız 
!ıklar,- rahim kanseri, adet 
haricinde kanamalar; han
çere kanseri, ise seste kısık
lık yapar, Fakat bu arazla 

rı başka hastalıklarda da 
hulabiliriz. Onun için asıl 
kat 'i teşhisi mikroskop va
sıtaı ile koyarız. 

lvf emesinde sertlik husule 
gelen bir kadını muayene 
ettiğimiz zaman, bu sert kı · 
sım s liratle btıyiiyorsa, kol 
tuk altında bezler yapıyorsa 
ve daha sonra hastada ağrı
lar tevlit ediyorsa, bunun 
bir kanser olacağında şüp. 
lıe etmeyiz. Fakat h-..ıstalı
ğın bu kadar ilerlemesini 
beklemek doğru değildir. Bu 
itibarla memede tesadüf et
tiğimiz bu şişten ufak bir 
parça çıkarır, bunu mikros
kop altında muayene ederiz. 
Bu sayede erken ve kat 'i 
teşhisimizi koyarız ki, erken 
teşhis meselesinin kat 'i te
davide nekadar mühim ve 
ne kadar büyük rol oyna
_dığını biraz sonra anlata
cağım. 

Rahim kanserleri için de 
mesele böyledir. Tenasül 
yolundan biraz kan ka he' 
tiginden şikayet ederek./ "ü 
racat eden bir hastanın, ka
nayan mr..halden uf ak bir 
parça kesip, mikroskop al
tında muayene ederiz; ıııe 
bö"ylece kat 'i teşhisa vasıl 
oluruz. 

/YEN/YOL} 

İdeal bir Belediye Reisi Karabük demir ve Napolyon aslen 
çelik fabrikaları Bulgar mı imiş? 

Nevyork Belediye Reisi 7 milyon 
nüfuslu şehri nasıl idare eder? 

İki senede bitecek, Sultanselim camiinin 
parası mal verilerek bulgar üslubunda oldu-

Otomobil yürüyor ve Reis bir diktafonla nlüte
madiyen emir veriyordu. Sonra hale uğradık. 

ödenecektir ğunun söyliyen gospo-
Ankııracla iktisad \ ek<lletile tin gene garip bir kon

Brııssert grupu nıUınessilh>ıf a-
rasında imzalanan mukavele ferans verdi 
hakkında Ulus refikimizin ver- Sof ya Evvelki gün 
<!iği taf~ihua göre, nı')C)ern tesi- burada papuzlar birliği 
sata mıılik olacak olan Karnblik birıastnın salonlarında Bu/
fabrikaları senede 180 - 210 bin 

g. ur okuma yerleri birliği
ton demir ve çelik islflısal e-

M. La Gardiya etleri, balıkları kokladı, 
meyvaların tadına baktı. Belediyedeki 
birkaç saati zarfında milyonlara da

yanan bir sürü inşaat ışını 

başarıvermişti debilecek ve ayrıca birçok te- rıin senelik kongresi açılır-
sis ılı ve makine fabrikaluıını ken Bulgar muharrir ı11e şa

ınayesinde bulunsun ve yahud da ihli\.ı edecektir. Bu ıne~ dan iri St. Çilingirof. bir "Bul 
0 siya~i partinin mnmcs ili ol- da meınleketimlzln çok muhtaç g r milleti. diğer milletle 
sun 9 Bir kimsenin, ,lııımenin olduğu, ikinci sanayi pi ınınu re ne'er 7.ıermiştir ?.. mev 
mü, terek mennfiini korumak dahil, su boruları fabrikası da ıulu bir kon/ erans vermiş 

-2-
Belediye Rebi, elleri ve ba

lıkları kokluyor; bir armudu 
ısırıp tadına bakıyor; bir hama
lın sırtım okşuyor ve nöbetçi 
memura iltifatlı bir selam sal
lıyor. Sonra ra~orları dinliyor, 
fiatları gözden geçiriyor; fıldır 

fıldır dönen gözleri birkaç sa· 
niye içinde ilfinihaye uzayıp gi
den yiyecek yqınlarıoı ve sa
tıcı kalabalığını dolaşıyor. Göz 
açıp kapayıncıya kadar kfttibine 

iki kelime ile bir sllrü emir ve 
riyor. \'erdiği emirler iki ı:ıy 

sürecek bir inşaat işine nid . .Za
pılnc1k birçok muayene ve ta
dilat ınevıuubahs. 

için bir mevkie getirilmesinde, vurdu·. ve bu konferansmda, Na 
aneak o kimsenin tek. ik ve Tesisat, lngilterede satılacak 

'l'Cl k ıı ·1 k" ,,o/yon Banapc rtın menşeinin prııtik bilgileri flmil ve mile. :sir r · mo arının p::ırası e se · ız 
..;enedc ödenecektir. Bulgar olduğunu. b·iylik olabilir. Bizzut ben bu preıısipi 

takib ediyorum ve bunu N'ev- Demir· çelik fabrikaları, 1934 babasının ismi de Bulgarino 
york şehrinin teşkil.Hında tat- te lıuşlamı~ ve 1939 senede lıi- olduğunu iddia etmiştir. 
bik etm~k istiyorum. lki sene- teC'ek olan sanııyi pltııııııııı mü- Bundan başka geçenlerde 
denheri bu vadide epey ilerle- hiın kısmıdır. Gelecek seneye ô'len Faansız şairesi Anna 
dik... kalmış olanlar çok. kllçllk i:;ılcr- de Nooy 'rn, miif P1ıef fa Pski 

u· . dir. 
uıraz sonra, belediye dııire~ı- 'r . t 8 t k Bulgar papazı .so.lronı"y 

esısa ın ra ·ser ·umpanya 'J · 
nin önüne geldik. Burası, şıışı- sı gibi htHlln dOnyaca ~öhroti Vraçanskinin torunu oldu
lucak kadar sade, iki katli bir 

tanınmıs.· bir nıllesse eve veril- g·unu ... ,e nıarııf Avusturya 
lıina. Odacıların \"e memurların .ı ' 

rne~iııden srınrn beş senelik ilk j h Kı ' 
Tekrar otomobile atlıyoruz. arası ıdan yıldırım sllratile geç- sunuyi plıiııı muvaffakıyetle ve ressamı o an anon mın 

ti ,,Belediye reisinin ııfaeık ıne- da Bulgaar menşeinden Havai şimendifer, cehennemi tam.ımen neticelenmiştir. 
s:ıi ocla ında cfurdıık. l\1a~anın geldiğini söylemiştir. 

bir g!\rültü ile teperuilden ge- ll<:;tllnde tonlarla nıcktul>. ve ııik Brassert grupu nılldllrU M. 
çlyor. Belediye rebi: .:\fechenzi bu mukavele ile Tür- Şair St. Çilingirofa göre 

imzalanacak evrak vtır. Üç kıi- l b k 
- Ç~o"'u gitti, azı kaldı, diyor. kiye sanayileşme plılmnda ilk Balkan devlet eri ugün ü 

6 tib, dört muavin en küçOk emri 
Otoraylardan sonra, l\letroda ye- lngillz teşriki mesaisinin başlıı- dev!( t ve kültür teşekkülat ifaya amade, bekliyorlar. La 
rin altına inecek. Onun yeri o- ınış olduğunu söyledikten soı.ı.ı luı ınJuki terkkilerini Bul-
rasıdır. Guurdla, dalın ba~ından şapka- Atatllrk Tzrkiyesinin lngiltere 

ını, sırtından µaltosunu çıkar- . 1 . garlara medyun imişler. 
Bu birkaç kelimenin ifade sermaye ve sanuyı n emıne ver-

matlnn ufacık ellerinin sert, a- d·rr· bıl nk · t• h 1 Bulgar alfabesi müessisle-ettiği muazzam mesaiyi dQşQ. ı"ı y · emnıye ın, ayır ı 
nünce insanın haşı dünllyor; fa- daleli parmaklarile mektub des- neticelerinin gecikmiycceğini rinden Bulgar kiri! ve Me. 
kat, bu enerjik ve son derece telerini karıştırmağa başladı. Üç söylemiştir. todi kardeşlerin sayesinde 
nnmusktlr uraktefek zalın, dün- kfltibe birden liyrı ayrı mektub Mukaveleye göre Marabük dünya yüzünde iki yüz mil 
yanın en büyük şehrindt>ki fr. lar dikte ediyor. Bunlar biı· iki fabrikalarının mühim kısmı iki yon halk bugünkü medeni. 
tik<lb uuvasında başardı!!'ı mesa- kelimelik şeyler, fakat, daktilo sene zarfınd ı ikmal edilecek ve b l . 

.ı ~· k 1 yele erişe i miştır. iyi gözle görmek ve takib et- ız ar • dikteain başclöndürllcU bnmı takilı eden 6 ayın niiıaye. 
mek te baş<löndQrücli hir şey sliratini takibde gfıç·lOk ~·ekiyor- tinde mne~seEıeler taaliyete ge- Çilingirof'un bu konje. 
o, bundan hiç bahsetmiyor; r~ lar. çebllecektir. ransı samiin tarafından bir 
knt bu hususta bana sijylediği Ve Le Guardia, evrakı karı~- M. Mechenzi demiştir ki: hadise olarak karşılanmış~ 
~ey gayet sarih. tırıyor, bir yandan da söyltlyor. « - Yapacnğınıız iş, İngiliz sa- tır. Geçen sene de St. Çilin. 

• 'I'eşekk{lr mektubu. . . Ce- nayiinin dllnyaca meşhur olan giro/, burada verdig" i bir 
- Beni belediye reisi intihal> Şöhretile mlHenasip olacaktır. 

ettikleri zaman iki şeyi gaye vab istemez... Zevzeklikten Bu noktadan denıhte ettiğimiz kon/ eransında Tıirkiyede 
edindim: Rotun dairelerden her ibaret. Ay, 0 ne? Ha, evet, ya- camilerin hilhassa Edirnede 

zıııız: « Mektubunuza tesekkllr vazifenin malıi~ et ve eheııııııi-
türlU siyaset fikrini ~llpOrtrnek '-'elini takdir ediyoruz.. lJiğer la Sultan Selim camısının 

ederim. Fikriniz. beni alilkadar .ı 
ve yurddaşlarıILın vergi olanık raftan bu iş, 1ngiltere lıUkıl.me- üslup/erinin Bulg· ar üsliı-
öd d'kl · h d ı k l ·1 etti. l• ırsat zuhurunda bu mcse 

e ı erı er o ara mıı ·an tinin ve bilhassa Cityııin Os- bundan olduklarını ve usta-
kendilerine 100 çentlik refah leye avdet edeceğim ... » Bunlar manlı Jıükı1meti de dahil oldu-

d b'l r \t /arının, mimarlarının da temin etmek. u yarış ı e 1• ı eşe... ğu halde 12 ııci nsırdnnbt!ri ilk 
\ r b l ct· · · b" Bulgar olduklarını iddia Yurddaşlarıaın belediye rei- e e e ıye roısı, yarış ı- defa oloral~ garanti ve finanse 

::.ine mutlak bir itinındları var. letleriııi sepetten kimse almasın ettiği i:;;tir. Bunun iki memle- etmişti. Bundan dolayı da 
Kendisini intihnb edenler ne dıye bunları yırtıp öyle atıyor. ket için de malı neticeleıiui iza- bazı Türk mimarları Islan· 
Cumhuriyetçilerdir ııe de de- Sonra katiplerinden birine tıa mahal görmem. bul gazetelerinde Bulğar 

• mokratlar . Her iki putiain sesleniyor: BUtlln bu miizakcrelcr 8ırıı- edibi St. Çilingirofa cevap 
K . d müşterek karnrile se~·i!ıniştir. - .luk ı Bu yeni belediye is- sında lktisad Vekilinin ve uhl- vermişlerdi. 
anserın te avisi için MUddetl iki sene sonra l>itccek tikrazı arasıı:ıda bir de hastane kalı memurların bize gösterdik- ı-------------
mevcut vasıtalar: rakat tekrar intilıab edileceğine ynptıraınazmıyız? leri kolaylık ve bu büyük ıın-

Kanser şifayap olmıyan emindir. Jak bir şeyler mırıldanıyor. la;aııııyı tesis için gösterdikleri 
bir hastalık değildir. Bu Esasen La Guardiu, kendi Fakat belediye reisi haykırma- hüsnıı niyet ve dostluktan miıı-
nunla beraber kanserden her şahsına karşı çok ciddi ve sert ğu ba~lıyor: uettarım. 
sene Almanyada 2J,OOO ka kendi eralini çok salim ve par- - Sen kanunu okumamışsın Sözllmti bitirmek i._:iu birkaç 

lak bir görüşle tenkid ediyor. Jak ! Ver bana şu kanunu, çu· ay evvel bir lngiliz memurunun 
dın. 7b5.000 eı kek; Fransa· - Bir devlet memuru, nıııaşı· buk ol ne duruyorsun? Senia Anknrncla söylediği sözü ben de 
da ,000 !erce kimse öl- nı, bütün memleketteki ymd- fikrine ihtiyaemı kalmadı, ınad- ayni kanaatle tekrar edeceğim: 
düğü gibi, diğer bütün daşlardan aldığı halde ne mQ- deleri kendin okuyacağım. - Aylardan beri 1'iiı·kiye mali-

- Arkası var - nasebetle bir siyasi partinin hl- - Arkası var - yesi, iktlsadiyatı ve ilfth.. üze-

"Yeniyol,, un Tefrikası: 2 ~_;,.--------------~·----~--~--~ 

ÜÇÜK SlAHŞOR 
/ngilizceden çeviren : Hayrf'itin Ziya 

Bu sıl:ihşorlar dehşetli cengaver
dılcr. Savaşa çıktıkları zı.ıman 
7.ı lılarını giyerlerdi. 

Bayıın Aycan biraz durdu. 
E tckın: 

- Rica ederim, devam ediniz 
'"'nnc>, diye bağırdı; hala ejderha
Y• gelmediniz. 

Anneleri, çocukların çok sev
dikleri tallı ses ile masala devanı 

el i: 
Silahşorların yaşadıkları yer-

dl n pek u;r ~ima yan bir yerde 
v vardı. Köyün 

oenin ayağın

~erha yaşar

'lu büyük 
dü. Ba

in su 

başına gelen davarları yiyip yu
tardı. Hatta sonraları zavallı bir 
Çoban ÇOCUğU da bu akibete Uğ· 
radı. Şimdi de tepedeki köyde 
oturanlar bu tehlikeye düşmüşler
di. Cesur silahşorlar ejderhayı 
öldürmek için tekrar tekrar saldı
rışlar yaptılar. Fakat her hücum
da, ejderha köpürdü, Üzerlerine 
atıldı ve onu öldürmek üzere 
yaklaşan siliılısoru öldürdü. 

Çocuklar bağırarak annelerinin 
sözünü kestiler. 

- Aman anne, ne korkunç 
ejderhaymış bu 1 

Devam etmesini tekrar anne
lerinden rica ettiler. 

- Nihayet reisleri, hiç bir 
ıilah~orun ejderhaya kar~ı çıkamı· 

yrcağını söyliyerek onları hi.cum
dan menetti. Bundan sonra· çalı
şıp onu öldüremiyeceklerdi. 

- Ah anne. Ya o zavallı çoban 
çocukları ne olacak? 

- Evet. Onların maruz bulun
dukJnrı tehlikeyi düşünmek haki
katen yürekler acısı. işte bu ara
lık, Tanrıverdi adlı bir silahşor 

meydana çıktı. O, ejderhanın za. 
vallı mahlakları parçalamasına im
kan verilmesine tahammül edeme
di. Bundan başka, ejderhanın ko
laylıkla öldürülebilmesi için güzel 
bir usul keşfetmişti. Reisin emrine 
bakmıyarak bu usulü tatbike kn
rar verdi. Canavarın koca vücu
dunun bir yanında, kılınçları ve 
mizrakları geri çeviren o büyük 
pullardan mevcut olmadığını sezdi. 
Hayvanın bu müdafaasız tarafını 
bir hileyle döndürtüp de oradan 
vurabiJ; se öldüreceğine kanaat 
getirdi. Birkaç köpek nldı ve on
ları ejderlıı:mın üzerine saldırtmağa 
çalıştı. Fakat k~yde ejderhanın 
yanına sokulabilecek köpek bulu 

namadı. Hatta Tanrıverdinin atı 
bile bu istikamette gidemedi. 

- Sonra anne ? 
- Söyliyeceğim. Biraz uzakta 

olan kendı memleketine gitti. Ko
caman sahte bir ejderha yaptı ; 
içini yiyecekle doldurdu. Bu sahte 
ejderhayı öyle bir surette yap
mıştı ki bir tarafına hücum edil. 
diği zaman hücum edenlerin üze
rine doğru geliyormuş gibi bir 
yana donüveriyordu. Sonra, birkaç 
köpeği, bazı pullnrı yiyeceklerden 
olan ejderhaya soldınp döndürt
ınek için kışkırttı. Kuvvetli bir atı 
da eıderhaya yaklaştırmak için 
çalıştı. Bu usulü lıer zaman tek
rarladı. Beygir ve köpekler bunu 
yapmağa alışınca onları aldı ve 
sahici ejderhaya saldırtmak üzere 
adaya götürdü. 

Çocuklar yine sözünü kestiler. 
- Söyle haydi anne. 
- Ejderha bataklıktan çıktı; 

köpekler üzerine atıldılar. Tanrı
verdi atını sür'atle sürdü. Köpek
ler çıınavarı döndürürkep kılıncını 

rinde tetkikler yavıyoruz. 
Bu tetkikler neticesi göster

miştir ki, 'l'Urkiyede herhangi 
bir taahhüdü deruhte etmesi 
için şüphe ve tereddllde mahal 
verebilecek en küçUk bir sebeb 
yoktur. Türkiye muhakkak su
rette bugün en müstesna i~ 

şartları ve im kUularını gösteri
yor. 

çekti ve oracıkta öldürüverdi. 
Ertekin ba_ğırdı : 
- Aman... Ne cesur adam-

mış. 

· Aygiin de: 

- Hem de zekiymiş ; tam ma 
nasile zeki. dedi. 

- Bunu duyan silahşorlar ar
katlaşla rını pek çok takdir etliler; 
omuzları üzerinde reislerinin hu
zuruna çıkardılar; " Tanrıverdi 

canavarı öldürdü 1 Cesur Tanrı

verdi c:ınavan öldürdü 1 ,, dediler. 
Çocuklar bir sesle bağırdılar : 
- Anne ; reisleri memnun ol

du mu? 
Annesi, yavaş sesle cevap 

verdi. 
- Hayır. Reis, Tıınrıverdiden 

memnun olmadı. 
Ertekin hıçkırdı : 
- Memnun mu olmadı '? 
Aygün sordu: 
- Neden memnun olmadı. 
- Reis, Tanrıverdinin bundan 

sonrı. ııilah;orluk yapamıyacııa-ını 
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Dünyada 

Neler oluyor 

Patates enstitüsü 
18 inci asırda patatesi 

Fransaya sokan Parmanti
yeye fen akademisi büyük 
bir para mükôf ati verdikten 
sonra 1795 de kendi•ini 
enstitüye aza intihap etti. 

Bu sene de akademi en 
büyük mükafatı olan 15,000 
/ranğı, elli senedir dağlar· 
da patates yetiştirmek usu
/ile uğraşan enstitü azası 

bay Konstantene verdi,,. Ne 

yazık ki, Konstanten bu 
paradan istifade edemedi, 
çünkü ertesi gün fücceten 
iildü. 

Tayyarede cografya 
dersi 

Bir coğ"1/ya iiğretmeni 
talebelninr. ilk defa tayga. 
rede coğru/9a dersi verdi. 
Bu Hollandada oldu. 

Hollandadaki mekteple
rin programlarında şu oku
nuyordu: "Pazartesi saat 70 
"Aerodromda coğrafya.,, 

Kültür bakanı ilk ders 
münasebetile Aerodroma 

gelmiş, bir nutuk söyledik
ten sonra, öğretmen talebe
/erile tayyareye binerek 
havalanmıştır. 

Hollanda pek büyük bir 
memleket olmadığı için bir 
saat süren ders müddetinde 
talebeler memleketlerinin 
büyük bir kısmını görebil· 
mişlerdir . 

Öğretmen dersini mikro
fonla takrir etmiş, talebe. 
ler hem dinlemişler, hem 
de aşağıya, lazım gelen 
yerlere bakmışlardır. 

Evlenme teklifi 

Kanadarıın beşiz/erini artık 
herkes biliyor, tekrar etmi· 
!}elim. Bu beşizler bugün 
iki buçuk yaşına bastılar, 

içlerinden birine de 8 ya
şında bir Amerikalı talip 

çıktı. Gazetelerde resmini 

gördüğü beşizlerden birine 
şu mektubu gô"ndermiş: 

"Seninle evlenmek istiyo
rum, Yeryüzünde benim ka
dar seven kimse yoktur. 
Ruzveltten sonra hen cum · 
hur reisi olacajım ve ben 
muharebeye gidecek olur
sam hükumeti sen idare 
edeceksin.,, 

İlk kocan: Bobbi 

ıöyledi. 

Çocuklar l.ir ağızdan batır
dılar: 

- Ne ayıb. Bu nasıl iş ? 
- Reis, T anrıverdinin · bir ai· 

lahşorun birinci borcunu yapma
dığını söyledi. Bilin bakalım ne
dir o? 

Çocuklar söyliyemediler. Cc. 
aurdu, köylüleri ve zavallı çocuk
ları müdafaa etmek için canavarı 
öldürmeğe gitmişti. Daha ne ola-
cak dedile~ • 

Anneleri: 

. - Ama, o itaatsizlik etmişti, 
dedi, hatırlarsınız ki silahşorların 
hepsi reialerine itaat edecekleri
ni vadetmi~tiler. Reis ise bir daha, 
canavarın öldürülmesine çalışılma
sını menetm:şti. 

Ertekin bağırdı : 

- Fakat anneciğim, öldürdü 
de fena mı etti ? 

- Mesele bu değil. lş, onun 
yaptı~ı itaatsizlikte. 

• ırkuı vır • 

~· 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
ElçiliA"i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 89 ) 

Bu itibarla Vl Melınıet, isti
Yerek veya istemlyerek, halife
lik yllzUoden kendi. ile Ankara 
hUkOmeU arasında ileride hadis 
Olacak kompilkasyonlardan çe 
kioerek 1922 ikinci leşrininde 
kapağı bir iagiliz harb gemi 
sine atmakla, Ankara hUkOme
tine ve turk nıilletiue bllyilk 
bir hizmette bulunumuştur. Bu 
nu yaptığı içiıı, dini mevzuat 
dahilinde halifelikten dOşOrlll
nıesi kabil olmuş ve yerine Ab· 
dlllmecid getirilmiştir, 

ı ikinci teşrin kanuniyle 
işlerin o zaman muallakta bıra 
kılması ne kadar makul ve Hı
zım idi ise, onların kati ve sa
rih bir neticeye bağlanması, 
bu sefer o kadar zaruri idi. 
Yoksa TUrk mılli kurtuluş ha
reketi bir takım engeller ve 
hattA tehlikeli tepgiler ile kar
şılaşabilirdi, 

şnphe yok ki, TUrkiye gibi 
bir memlekette, halkın, kanun
ların metininde değil de t~si
riode yatan manayı anlaması 
için epi bir zamana ihtiyaç var 
dı. .Fakat halk bunu bir anla
dımı, derhal ötede beride mu
halefetler baş gösterir. Binaen 
aleyh Gazi, Tllrk milletinin ilti
&ini kurtarmak için böyle bir 
hareketin doğmasına meydan 
Vermemekle m Ukellef ti. Eski'yi 
temsil eden kuvvetler önllnde 
herhangi bir gerileme herhangi 
bir kompromis, tereddi etmiş 
bir eski dUnyanın bağlarından 
'I'Urk milletini kurtarmak eseri 
ni gQçleştirebilir ve hattA neli
Cede, milletin dışarıya doğru 

kurtuluşunu dahi tehlikeye 
&oka bilirdi. 

Ve Lausanne'de, İsmet Paşa 
harb cephelerinde kazanılan 
istiklali politika alanında da 
gerçek kılmağa çalışırken, Gazi, 
A.nkara'da içcephenin gedikle
rini kapıyarak onu vahdet gö
tıırnyordu. Bu vahdet, yalniz 
banş görllşmeleriui muvaffuk 
kılmak için delil, eski'yi yık
tıktan sonra TUrk milletini yeniye 
\le bllyUk inşa davasının başına 
Ça~ırmak için de lUzuın vardı. 
\re Gazi, bu yeni'nin ioşasiyle 
tarih tarafından kendiıslnin vazi
f elendirilmiş olduğunu biliyor
du. 

Çok yakında, milletindAn 
tu çetin taleblerde bulunacak
tL ÇürUmllş eski adetlerden ve 
•sırıarca mukaddes ve doku
nulmaz sayılmış bir hukuk 
Sisteminden ayrilmak; TUrk 
lnilletlnin o zamana kadar bll-
tnn hareketlerine bakim olmuş 
Olup yirminci asnn demir adım 
lan altında ezilip bükülen te
~ek.knl ve kanaat felsefesine 
"eda etmek; bir yeni gllrUltUlU 

- Arkası var -

Halk Manileri 
Pilava yağ dağlarım 
Bilmem neden ağlarım 
Nasıl ağlamayım ki 
Geçti geaçlik çağlarım ! 

* • * 
Tali bana yar olmaz 
Ruhum bahtiyar olmaz 
İhtiyar olsam da ben 
Gönlüm ihtiyar olmaz l 

• • • 
YUreğim durmaz sızlar 
Bir su getirin kızlar 

Yok1a bir ah çekerim 
Hep dökülür yıldızlar 1 

• • • 
Yamaçtır dağın bell 
Aşkından oldum deli 
Kardan daha beyazdır 
Sevdiğim kızın el~. 1 

Baba Salim O;ütçen 

Herş<:yden 

BİR PARÇA 

Ölümü bir şehir halkını 
müteessir eden köpek 

İtalyanın Astı şehrinde 
bir köpek ölmüş, ve bu kö
peğe bütün şehir halkı acı
mıştır, Bu teessüre sebeb 
köpeğin sahibi öldüğü gün 
cenazeyi mezara kadar tti
kib etmiş olması ve tam 
bir yıl mezar başından ay
rılmamış olmasıdır. Zavallı 
köpek, sahibinin öldüğünün 
yıldönümünde yola çıkmış. 
fakat birdenbire bir oto
mobil altında ezilmiştir. 

117 Senelik banka 
müşterisi 

Nevyorktaki bankalardan 
birinin 117 senelik bir müş
terisi varit!r. Bankanın ilk 
açıldığı hafta bankaya mü
racaat edip para yatıran 
bir adam bütiin ömrünce 

, 
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parasını bu bankada sakla
mış.. ve onun çocuğu, çocu-
ğunun çocukları daima pa
ralarını ayni lıesaba yatır-
mışlardır, 
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Dönüp ~olaşıp 

Bu sene banka bu eski 
müşterileri için bir ziya/ et 
tertib etmiştir. 
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<Ca Aa Olacaktır . 
e.+J 

.güvercin ft] 
~" Almanlar güvercinlere f o ~·A 

Fotoğraf çeken 

toğraf çektiriyorlar. Güver- ''•J 
cinlerin boyunlarına çok u- ~~; 
fak f otoğro/ makineleri ta- r!ı 
kıyorlar. Bunların hangi ,.1 
saniyede nereden uçacakla · r:•l 
rını ha saplıyor/ar. Ve f o l_tj 
toğraf makinesini ona gö're ı•] 

Tediyatta büyük teshilat 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 
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kuruyorlar. Güvercin kendi •i G ı· • •• •• •• t b • • b" 
haberi olmadan resmi çeki r!1 e ınız gorunuz ecru e ıçın ır telefon ediniz derhal emirlerinize 
yor ve getiriyor, Çok küçük ~ d I h . d"I k . 
oı"mlakna~bnuı dreasimmele'lırciutbtuu-yriilt mek 1 "''111!':.'llP'"!llıP•••ıtı"''lll'"'~'P''llllP''l(l''"'''P'"'Qfll~ "''tıı!~ll"~.!:!!:!,~. ı~.!P".!~IP!''' P~a~qp!•"•ıuı~••ıı!.~!:.ııııı!~, ~ ııı:•Q1P"•QP•"••ı~ı••ııı1pı~ıgı~111ı~'"'Qfl'!llln•• 

• • ................... ~ ..... , b ··ı ı• ı• b •••••••••••••••••••• • ••• • INllPhnıtllıa .. adlı .... ~·~ .. ıdlıı .. ııllıi:iıll ıı .. iıllhıuıılhı.rtıllıWll huıdlıiud m ı...1dlı1Nılı-lhutlıwnlll tulu ııMıd lhoırt ıı .. ıı bdılllıuiılbıMdlbı .. ııltı. .. ııı ı.;,ilJllWı!lıJ;;ılllııo.ı~ıllıi .. ıllıi:idlıı':iıllıi';.~lei • ı*' ~ı ... id 

Komşu Rusyada 
Sovyetler birliğinde dış ticareti 

1936 yılının ilk 9 a_qı rarfında Sovyetler birliğinin dış 
ticari hacmı, 2 014,200,000 rubleye baliğ olmuştur. Geçen 
yılın 1 milyar 901 milyonluk ilk 9 ayına nisbetle, 700 
milyondan artık bir fazlalık göze çarpmaktadır. 

Bu müddet zarfında 1 milyar 9 milyonluk ithalat ve 
1 milyar 5 milyonluk ihracat yapılmıştır. 

ithalat malları içinde. gıdai maddeler umumi gekunun 
yüzde 6.4 ünü, y•rı işlenmiş maddeler yüzde 35'ini ve 
tam işlenmiş maddeler ise yüzde 56'sını teşkil eyle 
mektedir. 

ihracat malları içinde, endüstri malısulleri yüzde 83'ü 
zirqat mahsulleri de yüzde 16'yı teşkil etmektedir. 
Aşağıdaki /i,te, Sovyetler birliğinin muhtelif memle

ketlerle olan ticaret bılançosunu göstermektedir : 
Sovyetlerden Sovyetlerden 

ihracat ithalat Bilanço 

İngiltere milyon ruble : 
Almanya 
Amerika birleşik devletleri 
Belçika - Liiksemburg 
lran 
Fransa 
Hollanda 
Japonya 
Çekoslovakya 
ita/ya 

Özbekistan Operası 
Moskovada devlet konser

vatuvarına merbut Özbek 
Opera stüdyosunda 47 ta 
lebe çalışmaktadır. Bu genç 
talebenin 28 i arkek, 19 u 
kızdır, ve ekserisi köylüdür. 

Bu stüdyonun hedefi, Öz · 
bekistan Cumhuriyeti için 
milli bir opera vücuda ge
tirmektir. 

Özbekistanlı bu ıenfler, 

245,3 
100.0 
107,2 
83.9 
49,8 
59.7 
39,5 
18.8 
3.7 

32,3 

- -147,8 387,7 
202.2 303,1 
179.7 286,3 
38.9 722.8 
57,3 107.1 
35.4 94.5 
52,2 94.5 
48.9 67,7 
36.2 39,9 

5.1 37,4 

yüksek çalışma kabiliyetle
ri ve tabii müziksel haslet· 
feri doloyısile. bilhassa bi

dayette karşılaştıkları bü

tün güçlükleri yenmişler ve 
Avrupa müzik melodi ve 

tekniği benimsemişlerdir. 
Şurasını da kaydetmek la

zımgelir ki, sesleri nazarı 

dikkata alınarak seçilen hu 
genç talebenin bir çoju, 

Kira artırma ilanı 
Bedeli M. 

Vakfı Mevkii' Numarası 
273-122 
122-3-4 

Cinsi 
Tarla 

Lira 
70 

350 

Mezarlık camii Pulatana dürbünar Ma. 

" ,, " " ,, 

Evkaf idaresinden : 

Akçaabat kazasının Dürbünar mahallesinde kain olup Evkaf idaresine 
ait iki kıta tarlanın t..11-936 tarihinden 31-10-937 farihine kadar olan 
kirası artırmaya çıka~ılmıştır. İhalesi 18-12-936 Cuma günü Evkaf idare
resinde yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk kuruş muvakkat temi
nat akçalarile ve bir muteber kefil ile beraber Evkaf idaresine gelmeleri 
ilan olunur.- 10 -12-15 

Moskovaya ilk ayak bas
tıkları zaman, Avrupa mü-
zik aletlerini ilk defa gör
müş ve Avrupa müziğini 

ilk defa istemişlerdir. 

·Özbek stüdyosu, halen, 
Özbekistan operasının ilk 

reportuarını hazırlamakla 

meşgul olmakta ve genç 

artistler "Faust,, ve "İvgen 
Oniegin,, operaları üzerinde 
çalışmaktadı, lar. · 

Özbek artistlere bir Av· 
rupa orkestrası refakat et
mektedir. 

Ayni zamanda Taşkend'

de de, halen. Özbek milli 

müzik aletleri üzerinde tet

kikler yapılmakta ve bu a
letlerin senfonik orkestra

nın müziksel mecburiyetle 
rine adapte edilebilmesi için 
uğraıılmaktadır. 

Pazarlıkla odun eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Trabzon garoizonu ihtiyacı olan (755000) 
yediyüz elli beş bin kilo oduna kapalı zarfla 
talip çıkmadığından bir ay müddetle açık ek
siltme ile pazarlığa konmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün Kaledeki Satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Tahmin bedeli ( 849375 ) sekizyilz kırk 
dokuz bin üç yüz yetmiş beş kuruştur. 

4 - Muvakkat teminatı ( 635) albyilz otuz beş 
lira (31) otuz bir kuruş(25) yirmi beş santimdir. 

5 - Eksiltme 9-12-936 gününden itibaren bir 
ay içinde yapılacaktır. 

6 - Taliplerin belli günden itibaren her gün 
komisyoAa muracaat ederek eksiltmeye iştirak 
edebilirler. 10-18-26-4 
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Radyo 

VE TEKNiGiN 

RADYOLARIDIR 

-
Meraklılarına 

ŞAUB:1937 Odel 
Radyosunu görüp dinlemeden 

Radyo alanlar pişman olur. 
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RADYO !J 

• [•J 

Ve TELEVIZYQNi!j 
F abrikalarmın 8 (:J 
1931 mo~e~ine Elektrotlu t•1 
teıtb·k eltığı l•J 

l•l 
Lanıbalariyle, ğeçen sene olduğu l•l 

gibi, bu sene de R d l•l 

T k . v. • a yot:J e nıgının en başında l•J 
.. .. kt d' l•J ) uıume e ır. l•J 

Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTİVİTE, SES t!J 
tabiiliği ve temizliği , RAKİPSİZ ve EŞSİZDiR . ğl 

t. l•l 

.... ~ismi aran 1 dir. g~ 
l•l 

Herhangi bir arıza için artık Radyonuzu fabrikaya veya. Istan~ula ~·~ 
göndermeğe lüzum yok , Çok hassas muayene aletlerı , ve on ı,~~ 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O ları her ~~1 \ suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . l~j 

Uzu Vfıdeli Satış " 
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e ington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

VlE NÜVOIL 
Basım evi 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 alile, Defter,Fatura, Çek, Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

m a t baa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. Umumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca Tra zon Hariçten veril cek siparişleri kısa bir zamanda 1 
- • " hazırlar ve gönderir. ~ 


