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« Ak akça kara gün içindir )) 

diyen atalarımız gerek kendi za
ınanları ve gerek kendilerinden 
ııonra gelenler için çok esasi .. bir 
düsti.ir bırakmışlard ı r. insan dara 
düştüğü zaman en iyi arkadaşı, 
hatta en iyi akrabası paradır. 

Hotgim değil iz ; fakat tec übele
rimiz göstermiştir ki : « Düşen'n 
Yari yoktur. » lkbaldeyken herkes 
kapılarımızı aşındırır, herkes bize 
hürmet ve itibar eder. Lakin her 
hangi bir kaza aonucunda bu ik
bal hırpalanırsa yüzümüze gülen
ler birer birer ve hatta nezaketi 
ihmal ederek eteklerini çekerler. 

insanlar, daima karanlık göre
celderioi bilerek hazırlıklı olma
lıdırlar . • Felaketler bizler içindir. 
Karanlık bir günümüzde hiç ol
mazsa kuru ekmek yiyip yine 
atalarımızın dediği gibi « namerde 
muhtaç olmamak 1) yolunu tutabil
mek için para biriktirmelidir. Ö
nümüzü misallerle dolduran tabiat 
bile gelc.cek g ünler için biriktir
meyi, karıncalann yaz içindeki 
hummalı faaliyetlerile bir ibret 
sahnesi olarak gözlerimizin önüne 
koymuştur. 

Evlenen bir çift, dünyaya 
gelmesine amil olduğu çocukları

nın istikballerini düşünmek mec
buriyetindedir. Onlar, okumak, 
büyümek, yetişmek istiyecekler
dir. Evlenen bir erkek, günün bi
rinde öleceğini ve karısının dul 
kalacağını düşünmelidir. Dul ka
lacak kadın, yetim kalacak çocuk 
ne yiyip ne içecek ? İşte, baba· 
nın vazifesi onlara istikbalde ku
l'u bir ekmek temin edecek bir 
kaç parayı bir tarafa ayırmaktır. 

Birçok k i m s e de: • Param 
olsun da bak nasıl biriktiririm, 
ben de biriktirmesini bilirim ama 
yok; ancak günü gününe geçinip 
gidiyoruz işte » kanaati vardır. 

Bu kanaat bir bakışta isabetsiz 
gibi görünmez. Fakat yine tecrü
beler göstermiştir ki böyle den
dikçe para birikmez. Çünkü, in
sanların ihtiyaçları sonsuzdur. 
Para biriktirmeyi ihtiyaçla ölçe
cek olursak hiç kimsenin para 
biriktirmesine filen imkan kalmaz. 
isteyince dilenciler bile para bi
riktiriyorlar. Fakir birisinin, ailesi 
kalabalık bir adamın yüzlerce lira 
biriktirmesi mümkün değildir. A
ma, az. pek az bir şey olsun a-

lı .t:,<;Ju fü'lncle ımiz bile 
. \ ı ;:., ıcn p11 a:.ı dıyc bir 
ç ıkııı ) .. .., ... ; oıı taı af a korlardı. 

Herkes, kudret ine göre ufak, bü
yük bir tuarruf yapabilir. Zen· 
gine : " Biriktir " demeye !üzüm 
yok. Onun zaten ihtiyacından 
fazla parası vardır; ister istemez 
biriktirecektir. 

T uarruf ne demektir ? Bu, 
cidden üstünde durulması gerekli 
olan bir mevzudur. " işten değil 
dişten artar ,. kaidesi kat'iyen 
yanlıştır. Sıhhat işinde tasarrufun 
yeri yoktur. Boğazından kesip 
para biriktirmeye bakanlar çabu
cak mezara gideceklerine göre 
biriktirdilderi ~paradan bir hayır 

ıröremezler. Buna tasarruf değil 

hasislik denir. Zengin olacağım 

diye açlıktan ölmek şu dünyaya 
niçin geldiğini bilmeyenlerin ya· 

· pacatı iştir. Tasarruf, mübrem 
olmıyan ihtiyaçların tehir, yahut 

feda edilmesile temin olunur. Ya. 
ya ridilmeıi mümkün olan yere 
otomobil ile ıridenler elbette pa
ra biriktiremezler. Ôyle aileler 
tanırım ki içtimai seviyelerine 
\'e reislerinin kazançlarına naza
ran meseli : Keten c:insinden, 
pamuk cinsinden elbise iiymeleri 
lizımıelirk.en ipekler i~inde nüma· 

Sancağa gidecek müşahitler 
Ankara 18 Cenevreden bildirildiğine göre Sancağa gönderilecek müşahitler komitesi 

bir lsviçreli. bir Danimarkalı ve bir Norveçliden mürekkep olacaktır. 

Adana 
felaketi 

Sefirler hükumetlerinin 

teessürlerini bildirdiler .. 

Ankara 18 - Fransız 
Sovyet. Amerika, Yugoslav
ya. Bulgaristan elçileri ha 
riciye velcciletine verdikleri 
takrırlerde Adana seylüp 
f elô.ketinden dolayı hükume 
timize teessür ve taziyet/e. 
rini bildirmişlerdir. 

Macar sefiri de bizzat tees 

sür/erini ifade etmiştir. F ran

sa lran hariciye nazır/arıda 
seyliip felaketinden dolayı 
hükumetimize taziyede bu
lunmuşlardır. 

Ankara 
Stadında 
Yapılan maç .. 

Ankarn 18 - Ankara 

stadında üç gün süren fut

bol turnovası dün bitmiş 

neticede Fenerbahçe birinci, 

An1cara Gücü ikinciliği al
mıştır. Adliye vekili takım

lara kupalarını vermiştir. 

Yomrada 
mektep 

Yomra köylül~ri okulun 
yapılmasına çok gayret 

gösteriyorlar .. 
Yomra nahiye merkezinde 

hu yaz beş sınıflı modern 

bir okulunyapılmasına baş

landığını önceden hab~r ver 
miştik. Mektebin inşaatı de. 
ııam etmekte, Yomra köylü 
/eri bu iş üzerinde çok bü-

yük gayretler göstermekte
dirler. Yomra köylüleri 

kültür işlerinin kıymetini 

çok güzel takdir etmiş ve 
canla başla çalışmağa atıl 
mışlardır. 

yişe kalkışırlar. Bu, karganın ta
vus tüyleri takınarak. böbürlen
mesine benzer. Kazanç tarzlarına 
nazaran herkes iç yQzümüzü bil
miyor mu sanki ! Bu aile, pekala, 

ipeği kapısından sokmayabilir; 
eskimiş robunu biçer, çocuğuna 

gömlek diker. Koc :ısı ucuz sigara 
içerse, ipek gömlek giymezse, 
ucuz boyun bağı takarsa. içkiyi 
terkederse, pençeli ayakkabı gi
yerse, kahveye çıkmazsa, kumarı 

bırakırsa ne kaybeder. Bu bahiste 
kadınlara düşen önemli işler var-

dır. Eski bir darbımeselin dediği 
iibi : " Yuvayı kuran da kadındır 
yıkan da ,, söküğünü diken, ye
meğini pişiren, ütüsünü yapan, 
kocuını "al" diye zorlamayan ka
dın, evine tasarrufun manasını 

sindirmiş olan kadındır. Yakın 

zamanda çarıaftan çıkan, erkek
lerle hir mecliste oturmağa baş

layan kadınların ıüı masrafları 
tabiatile faıla olacaktır. H&yli bir 

İspanya 
harbi için 

Ankara 18 - ispany a 

harbini durdurmak için ln
gilterenin bir tavassut pro 
1esı hazırlamakta olduğu 
Londradan bildiriliyor. 

Romanya ord4su için 
Ankara 18 - Romanya 

hariciye nazırının Pariste 
yapmakta olduğu müzake· 
relerde Romen ordusunun 
techizi gibi bazı teknik me
selelerinde görüşüldüğü söy
leniyor. 

Ocak - Necmiati 
Kupa maçı 

Dumlupınar ilk okulu ta
rafından l Ocağı - Necmi 
ati kulupleri arasına bir ku
pa konmuştur. Hasılatını ta
mamen bu okul yetimlerine 
bağışlayan bu iki güzide 
kuliıbumuz gençlik arasında 
ikinci bir varlık ve sport
menlik göstermiş oluyorlar. 
ilimizin tanınmış ilci kulu
bu olan Ocak - Necmi 'ati 

maçı hiç şüphe yokturki se
nenin en büyük ve en zevkli 
maçı olacaktır. 

Bir taraftan Cumuriyet 
kupasını kazanan İ. Ocağı 
zaferini tazelemek için çok 
iyi bir şekilde hazırlanırken 
Necmi 'atinin de yaptığı Ri
ze seyahatinden '4ldığı çok 

parlak netice her iki kulfı
bunda temameş hazırlanmış 
olduğunu göstermektedir. 

Saraç oğlu bay Remzinin 
vitrinine konan ve şimdiye 
kadar kulupler arasına kon
muş kupaların hemen en gü
zeli olan Dumlupınar kupa
sını kazanmak için iki kuliı
bunda canla başla çalışacağı 
muhakkaktır, Bu bakımdan 
da maçın çok heyecanlı o· 
lacrğı görülüyor. /spor se

ver halkımıza iyi bir gün 
geçirmek için bu maçı gör
meleriai tavsiye ederiz. 

yük olan bu masraf, gün geçtikçe 
mutlaka çoğalacaktır. Tasarrufun 
değeri de o zaman belli olacaktır. 

Filistinde 
Yine mücadeleye 
başlıyacakJarmış ! 

Ankara 18 - Deyli tel
graf Kudüsten aldığı bir 
habere nazaran Filistindeki 
arap ihti/alcıları lngiliz 
tetkik komisyonunun hare
keti günü yahud Nebi Mu
sa bayramı günü yeniden 
mücadeleye başlamak nıye
tindedirler. 

ı ı 

Yolluktan 
çıkan yol! 

Erzurum caddesinin Tak
simden it;baren Ayafilboyu 
kahvesine kadar olan kı sm ı 

bize verilen haberlere ve 
yapılmakta olan acıklı şi

kayetlere göre çok f ena bo
zulmuş. yer y er insan v e 
nakıl vasıtalarının gidip ge/. 
mesine enkel teşkil edecek 
handeklerle dolmuş, şehrin 
en mühim bir caddesi ol 
duktan başk• Trabzon Er
zurum yolunun da başlan
ğıç noktasını teşkil eden 
bu yolun bu parçası yol
luktan çıkmıştır. lki Üç 
aydan beri okuyucularımızdan 
bu bozuk yol hakkında bir 
çok şikayetler duyduk. u 
marızki. şehrin iktisadi va
ziyetile de külli alakası o
lan bu yolun tamir işi ar
tık daha ziyade uzamamış 
olsun. 

Necmiatinin 
Rize seyahati 

Necmiati spor ku lübu bay
ramın birinci günü birinci 
futbol takımı .ılaturka ala
franga musiki şübelerile bir
likte kırk kişilik bir kafile 
halinde Rizeye gitmişlerdir. 
İkinci günü Rize halkevi 
takımile yaptıkları maçta 
bire karşı dört sayı ile ga• 
/ip gelmiştir. Ayni giinii 
akşamı halkevi salonunda 
konserlerini vererek bayra
mın üçüncü günü avdet 
etmişlerdir, 

Teşekkür 
Rizede yapdığımız maç 

verdiğimiz konser esnasında 
kulübümüze karşı y ük sek 
iltifat gösteren vali. bele-
diye reisi. halkevi başkan 
ve idare heyeti ile bizleri 
çok samimi karşılayan Rize 
halkına kulubiimüzün içden 
gelen teşekküriiniin iblağına 
muhterem gazetenizin tavas
sut etmesini saygılanmla 
dilerim: 

Necmiati kafile reisi 
Agah Erdemli 

iyi bir aile reisi çocuğuna, 
sarfetmek Üzere, verdiği azıcık 
paranın bile hesabını sorar; kılı 

kırk yarar. Para, ehemmiyetsiz 
gibi görünen yerlerde, ehemmi
yetsiz gibi görünen şeylerden 

artırılır. Para, biriktirmek iste
yince birikir. Artırma, alışmaya 

bağlıdır. Artırma zevkini, artırma 
zevkini çek.er. Bu uvki tatan, 
sigara tiryak isi i i bi, kendisini ona l "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiii9. 
kaptırır. Para, azmettikçe tasarruf 
edilir. Biriktirilecek bir kuruş, bir 
tarafa ayrıldıktan sonra ona do
kunulmaktan korkulursa o zaman 
tasarruf edilmiş olur. Muktasit 
Şarl J it : " Biriktirmenin en iyi 
muhafaza çaresi onu sahibinin e
linden almak ve bu suretle ko
layca sarfedilmek arzusundan onu 
meneylemektir" diyor. 

.. Arkası 2 de • 

Yarının har hı inanınız, ey 
krah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 İnanınız lci 

yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
o!acaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı .kurtaracaktır. 

r ){ ""'\ 
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İnci gerdanlık - Canfes kese 
Haftanın son gününde 

Ekonomik İstiklcil ne de- şıkırt sı bnlki zevk 1ıerir. 
mektir? Bunu he1ha/dP en f akal yalnız sahieine .. Ger 
igi biz biliriz; bu özgcnlik danlık belki s•ist ir, belki 
ten yoksunluk acılarını en gör nleri imrendirir. amma 
çok biz tattığımız için .. Biz-" salt takana ve gören bt>ş 
lcr J i. kopıtrilcisyon der.il n on kiş;yi. o kadar. lhtiyacr
belôlar belôsmtn ağır buka· ımzdan artan pnralanmrzı 
ğıstnr yüz ııllarca ayağımız· Ti 'usul bankalarımıırz verir
da taşıdık.. sek. daha üst.ın zevk/elin 

KocatepedPn hız a la n tad n da ermiş oluruz ... 
Ttirk g ic i İı71 ·r kıv /arın Hcır gi s·is Torosları ge 
da dJ.şmanla birlikte aı;a- çip Akdwizi Antalya kıyı
ğımızdaki bu paslı zinciri larmd:ı selamlayacak trenin 
de d.,nize almrştr.. yne serilecek çelik rayla-

Lozanda her dür! ı esirlik nndon daha üstün 1ıe g i
bağından kur/ulu'> b0rat1mı ı zeldir. 
ald•ğımız zaman bizi çok s n Bir çocuk yaşı kadar bile 
bazı uııın görüşlıı si 'lasfln( 1) uzurı o'1nt1l/On zaman sonra 
- Bırakın, T.irkler ek>- Erzııruma ula[acak lo~omo
nomi alanında yalına k f 

ti in 'l'e vagonların tıkırtısı 
'Ue yayadtrlar ! Bu lwlden 

hangi sesten dalıa çirkindir. 
nasıl olsa kurtulamayccc.k-
lar 11e sonun la bize a, uç Ne altın bileziklerin mat 

panltısı ne kurk manto açar.ak/ardır! .. 
Gerçi biz bu alanda o ıa lı ilga/an. ne şu. ne bıı sıtma 

man dedik/eli gibi yalm 1 s1 .. Erzuru rndan kalkıp. Zi 
yaktık. Fakat hu. aqakh bz ğanalurm Pn dik lJPrinde 
giymeo;ınz bilmediğimiz 1 n Atct irk he kelinin lunç be
değil. kign.ege fırs t hınk- den·, i s 0 liim 'ad,l.:tan sonra 
mad klarmdandı. l<ikin bu Trabzona u 'nşac ık trenin 
fırsatı elimize aldıktan soma tiz s .,; iie. l/t ni ı;npılmış 
an lattıkları ve diledıkleri bir liman içinde bekleyen 
gibi kalmadık,. vapurun üfleyeceği gür ba-
Bugiın artık ne çıplak ne ğırma birbirine karıştiğı 

yayayız ... Şimdi yeni lıali giin butün şahsi zevkleri
mizi görenler şoşadursunl r, mizin üstunde bir heyecan 
biz yolumuzda sonuna ka içinde yüzeceğiz .. 
dar yürüyeceğiz. Bu sevincli günlere biran 
Eğer şüphelenenler 'i.arsa önce kavuşmak için. şıkır

lıiç şüphelenmesinler. 

Amacımıza çabuk ulaşma 
mız, kafalardan kuşkuları 
silmiz if,,in elimizden ge'<n 
her çeşit özveriye eeve seve 
katlanacağız. 

l çimizde canfes keselerin
deki altın şıkırtısından zevk 
duyanlar, boyunlarındaki 

inci herdanlığı süs sayanlar 
vardtr .. Kesede saklı altın n 

= 

tısı yalntz kendimizi a1mfon 

ke!elerimizin vannı ı;oğunu 
v~ lukse aytracağumz mas

raf /arın bütününü bankala-
rımıza yalıraltm .. 

kalbi yurt aşkile çarpan 
hangi yurttaş bu dilege or~ 
tak olmaz ve gücü lJeıtiği 
kadar istediRine katılmaz. 

S AVRAN 

Moskovada kültür faaliyeti 
Moskovanın umum nüf u· 

sunu teşkil eden 3 milyon 
500 bin kişiden 1 mİZlJonu 
y ani nüfusun üçte biri. or 
ta. sanat ve yüksek mek 
tep/ere devam etmekte ve
y ahut hususi kursları takip 
eylemektedir. 

lnkıltiptan evr_ıel Mosko
vada yalnız 13 yii.ksek mek 
tep vardı ,· halbuki bugün 
Sovyetler Birliğinin h ıklı
met merkezinde 73 yüksek, 
111 işçi fakültesi ve satıat 
mektebi me-rıcutfur. Bu mek
teplerde okuyanların adedi 
138 binden /azladrr. 

Moskovada bulunan 1ıe 

okuma çağında olan biitiin 
çocuklar, istisnasız mektep
lere gitmektedir. 

Çocuklara ve gençlere 
mecburi folısil lıaric ·rıde 

normal tahsil çoğt geçmiş 

olanların öğrenm'! arıulan 
da tam suretle is'af P '/ 

mekte i ir. Bun 'ar için 31l6 
mektep açılmış bulunmak
tadır ve bu mekteplerde. iş 
matları haricinde; 217 bin 
kişi umumi bilgilerini ta· 

mamlamaktadtr. 
Moskova işçileri. altı ay· 

/ık ve bir yılltk olarak a · 
çılan bin kadar hususi kurs
ta teknik bilgilerini tamam 
layabilmekle ve qeni yeni 
bilgiler de edinebilmektedir 
Her türlü iş sahasında tsu 
kanovist faaliyetleri ile gö
zt. çarpanlar ıçın ayrıca 

lıususi kurslar da metJcut· 
tur. 

Hususi enstit iler tarafın 
dan muhabere u(uliqlc ida 
re edilen tedrisat ıle radyo 
konf erarıslar:nın faydaları 
da gittikçe artmakta ve iyi 
neticeler alınmaktad1r. 

Af oskovadaki bu geniş 
tedrisat şebeke~i. b.ıtün Sov 
qet vafonda';larma tahsil 
ha/<kı bahşeden yeni kanu
nİ<?sasinin 121 inci madde
~i n 'n f, m bir tezahürunu 
teşkil eylemektedir. 

Düzeltme 
G ızet mizin dUnkO "ıyısındn 

ikinci ~tıyfanı~ ikinci sU unun 
7 inci 1tı ın ·ondan ik inci k , •. 
llmesiııin bnş harfı ( P ) olac!lk
ken seh\'en ( K ) olmuştur. 'l'as
hlh ve özllr dileriz. 
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Verem 
Dispanseri .. 
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KOŞEMDEN 

Sancağın hakkı 

B 
iriken para nereye ko ·'a mil;on lira biriknıi~ olur. Ban· deşleriınizin. istiraplıınna ortak Verem mütehassısına 

kl ? 
ka.n ınUddetsı·z, yanı· 1· ..:teoı·ı olmaktan doğun acılıırhı tulu- k 

V b k l 
ca ır Medeni o'.mıyaıı " ~ t d" 1 e una arşı çare er digi zaman alınmak üzere para şurkeıı; içimiz bıı~ka bir acı ile a ır er ... 

milletlerin fcrdleri kilplere kor- bir kerre daha ve bir knt da- Bundan on iki sene evvel 

Tanınmazsa 
tanıtılacakdır 

7 

Bu yazıda. son senelerde 
orta yaşlardan itibaren he
men herkesi altikdar eden 
ve akibeti itibarile hayali 
ehemmiyeti olan, tansiyon 
meselesini konuşacağız. 

Damarlarımızda cereyan 
eden kan, biri kalbin itici 
'lle hemen gö"nderici, diğeri 
de kan damarlarının ve 
bilhassa ince kırmızı kan 
damarlarının. bu kuvvete 
karşı gösterdiği mukaveme
tın tesiri altındadır. Şu ha
le nazaran damarlarımız
daki kan, muayyen bir taz
gık altrnda cereyan ediyor 
demektir. Hali tabiide kal· 
bin kuvveti yerinde olur ve 
damarlarda da t a b i f bir 
mukavemet bulunursa, kır
mızı kan damarlarındaki 
kan tazyiki. yani kısaca ve. 
umumun kullandığı i/ ade 
ile, tansiyon tabii olur. Kal· 
bin atması şiddetlenir ve 
bilhassa damarlardaki mu
kavemet artarsa, tansiyon 
yükselir; kalp za/ a uğrar 
veya damarlar gayri tabii 
surette gevşerse ta z g i k 
azalır. 

Kırmızı kan damarları 
kendilerini genişleten veya 
daraltan sinirlerin tesiri al. 
imdadır. O halde sinirlerin 
de tansiyon üzerine ayrıca 
bir tesiri vardır. 

Bugün elde mevcüt mü· 
tekami/ aletler sayesinde , 
kanın damarlara kuvvetle 
sevkedildiği zamandaki tan
siyonla, gani kırmızı kan 
damarlarındaki en yüksek 
tezyikle. kalbin sükuna da 
/ıi/ olduğu zaman damar
~~rdaki en aşağı tazyiki 
olçnıek kabil oluyor. Bu iki 
tazyikin birlikte yükselmesi 
veya aralarındaki farkın 
gayri tabii bulunmasile tan
s~yo~ yükselişinin, uzviye
lm uzerindeki tesir ve «ki
beti hakkında bir fikir edi
nilebiliyor. 

Kan tazyikinin yüksel
mesinin, gani tansiyonun 
artmasının sebepler neler· 
dir? 

- Arkası var . 

ı B t k · yatıranlardan duha ziyade, mUd-
ar. u a dırdescrmaye, ölme- detti yani « ~u kadar nıUddt!t ha burkuldu .. Seyhnııı3 bulanık oldııkçıı ağır bir vereme ınllp- Duyuyor ve biliyoruz ki dost 

den gömlllmllş demektiı· ve iş- suları, !!Uneşli gllnlcr içiııde teliı olnıus.,~ ve zamanında teda- Fransız hükılmeti bUtUn aht ve 
t sonra alacağım ıı diyerek para ,. 
e oznman ölmll~tor. Kıymetli gelen bayraının ın•ııle\•ı· lınvası- visine koştıığum İ"ı·11 kurıılmuş- alJlaşmalara ra..,men,· Suriyeden yartıraııların fıızla biriktirdikleri • ,, 
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madenlere tahvil ederek bu nı da bulandırdı.. turu. S-ın günlerde vücuduıııda ayn bir muhtariyelle idare e-
d 1 · kl ve fazla kazandıkları sabittir. • nıa en erı sa umanın da moda· tıı·sceltı·ğı"nı '·a··ı ralıatsı·•lıklar dilmesi 11l.zımc10len Sancahı da · ı· " 

1 
Çünkü bu gibiler ellerinden Tabiatın öfke ile ~·arpılan Çıı- " u " " ' .,._ 6 

sı geçmış ır. son zaman ara ka- k lı k dola' 1._ile hastalı~rn ın nükset- Suriyenin bir vilı\yetiymiş gibi 
dar kollara gerdanlara altın do- çıkardıkları parayı bir dııhn ·urova ·arde,. lerimiz sulaıla ., ., 
luyor, beş parmağı taşlı yüzük- ehle edemiyceklerl için ellerin· stlr!\kleuip giden emekleri nr- miş bulunma:-ı ihtimalini güz muameleye tabi tutdu. 
Ier sUslUyor, ağır kOpeler ku- de kalan paralarile geçinmek dından, elleri bOğUrle.ıiude ba- önDnP alarak muayene olmak Omdaki yüz binlerce Türk \"a-
lakları çekup uzatıyordu. Kadın- husıısun<la kendılerini z ):lamı~lar kaknldılnr .. Kaybolan yalııız _c nz .. re 'l'rnbz rn verem ctispanse· tanua .. ı arap esareti altına sokdu. 
lar bu ağırlıklardan, erkekler ve bunda muvaffak olmuşlardır. mek te degil; ev haı'k, dulıa acı rine lwş vurdum. 1 ı>ııi mıınyt>· A r·a µla r ı n yağmasına, kan 

1 k 
· ·1·1 d ne ı·clcıı ını"c"''e ı ı· ,, ı dökmesine maııi olmadı. l\rı·ııi göğllslerini saran nltrn kordon- ı er esııı hiç olmazsa kırk para sı sevgı ı er e var. Arııı, Oğlu- lı "" ~e ı ıı geıı.,.: ıe· 

lurclan kurtuldular. Mi\lk sahip- atmak i ~~in bir kuınlıara.ı ııun, hacı, eşinin arrtmdun kan kimiııiıı ha~talıf:ı·ııın S\•yri ve dava. ı yolunda çalışan mfülafaa-
leri b l le, i d 11 r e masrafla- olmalıdır. Bir kumbara kllçilk biı ağlıyor .. JJangislue yrınınulı .. Bi· !ı:. i ııızır v:ı.dyHi lıı.ıkl-.ı'ldu is,ı sız, bigUnalı kimseler lelıdid, ve 
rının Ç-Okluğundım ve 11erkesin bankadır. Kuınharaya ııtılan pa. ri kaz.rnalıııı di~·e ~·ırpınıyonız, ')l'lli güriiş ve nı!"ıhle:ıı:-ı kal'~l şehid edilir ve bunlar gibi da-
mnlk sahibi o l m ak husu- ra çok az miktarda olıw:ıgı iı;in yUzüıı acı::,ına nas.ıl dayıınalıın ! sııılla lıııyran l a !clıııı, ııcsıl lı:ıy- ha bir çok fecaat işlenirken ne-
sundaki gayretlerinden ötUrU elinizden <·ıktığı zaman kntiyen Yurdun her derdi gibi, bu nın ıılınayuyıııı ki lııı gorllş \'e dense dost Fransız hHkOnıeti 
fazla mülke sahip olmaktan çe- his etmiyeceksiniz. da giderilecektir. Dileyelim ki, mntalt>a l'\'Velce bir ~:o'< p.ıra- - esefle söyliyorum - his iz ve 
kiniyorlar. Süs de bir ihtiyaçtır. Seyhanı_n, bu sor.ı ta:;;ınnsı ol~uıı. ! ,J:,ır :-n_ l'f <:.'fi.erek bıış \'tırduğu ses~iz kaldı. Ve nihayet blltnn 
.Fakat biriktirilen paranın sl1s p arasını bankaya yatır- ı ü k bu hadiseler ona ne Lozan ne maktan kQrkan bazı dar Dülenelım ve ı-;;e lıaşlıyalını; r · ıycmızm laııııııııı ;- prufc. ör 
için bile olse ihtiyaçtan fnzlac:ı. SeyhJıı k ı~ ı ı: ~ıııı y:ıp:ıen~ı ı.ı7. <ltık torl ı rının Jörllş \'e m utn te- de Ankara anlaşmalarını hatır-
a 1 d·ı 1 1 dOs,nnceJilere "Ok defn rastlarız. 1 l·ıtn1 ıı,.,.1 k ı·r·ı geldı" 

h ıd Bunlar, cıva lıaııka ı'fl"s ederse•• L'ak~t L ·ı meıı· ve nutm 
ın ıapse ı nıes ıem sahihi Y .. beton duvarıur, )alugııı~ dalaı-ı ıı ıı 11111111 ııyııi i<Ji. Mübcel Cuııı- 0 

• 

em mensup o uğu millet için J " racagımız demir taral,lar, a ıs i hııriyet hUkılıııelimizin her şey- r ·• u aına-
zararlıdlr Gar P ı"kt• 1 1 diue endise ederler. Jıı·r banka- lı,·ız ı·ı· vaı <1 ı'ı ında daı·n u t · · ı.-ac çı arı, "' ·rı k 

1 
b. 

1 
~ . . nehre şu hakikııtı i~ ire anlnt ın: d ~ oldugu gibi hııllun sılıh:ıtile "' · " ., ... .ı · ıa s 

şark. kadınlarının boyunlanndıı- nı>ın ı k~sıd o pky lır ıa?ıse mıdıJ"'? Cumhuriyetin, lı~tnn i .... yanlaı ı dP c· lk ynkınılan alıilrndur o'du olmak, kanında esir yaşamamak 
ki. altını "'l u Jll, o n ar o au bır Re\ ·e e- . rı ı. · meziyetlerinı· ta.:ıyan· tnrı'hlnı· nrıı v ııı ş s~rınnye ııa- . J • • amansız bu yumruklu ezL·ıı nl· J.ı.ıu ı u ınt. lııı ı!.! ı.i ııl ııı lııı · \ • 
zarfle bakarlar. Herkesce 

1118
_ vııule saklanan paranın lıırı:ıız · . • l · il · yüzünü ağartacak, gö..,süııU ka-tarııfından ·ıılınma'-ı • 

1 
d 

1
. ı ınaz ıracle.sı, suların uyuklauınu- mıı e\'azı 111 esı:ıc~eııııı Lıa..-ıııda ts 

lumdm ki devletin ~·ıkarmh ol- ç " . ~ a ıu Hr -ı:-;ıoa da vol l um muz. böyle kiymetli bir hekimin hu- barlacak !;ian ve şeref dolu bir 
duğu para, ihtiyactan fıı1.la de- yıınJın tarafından ı:ııliuip sDpll- ., Junın:ısı Trnhzon halkı i•~ in bı"r maziyle sUsleyen, biri hepsi, 

rfllın "sı· ,., ı ,., "' Aziz olaıı suya, bize Aduııa r gil lir. Buda e\'lerdc, kflplerde e " 8 ın mı zoruıır. Banka ':lrnzhariyellir. l•'akir olsun zen- hepsi biri için yaşayan TUrk 
hap::.edilirse piyasadaki para ııın iflası bu son iki hadiseye ornsında hir daha azizlik yap- giıı olsun kendisinde böyle bir göz yumamaz, kulak tıkayamaz 
dünme.f okııclnr uzıılır; ihtiyaçta nazaran ender vukubulur. 'l'Or- lmnamayı dli~l\nllrken, şimdi tıaı:ıtalık şOphesi oha bUtiln hal- buna ... 
o!rndndar lazyık edilmi~ olur. kiye Cünıhuriyetiııde buna da köşeye, bucağa sığınmış ~~ukur- ka şefkat kollarını açan ve bun- 'l'Urk: Sulha tapan, sözUode 
Ferd zarar ed~r; çilııkll asıı.nız imkan veriluıiyccek tedbirler ovalı kardeJcrimile şefkat e- lardan fakir olanlarına imklln duran, mertliğin timsali demek-

ahnmı~tır. ( Bnnkulur kanunu ) limizi uzntnhın, elimizden gel- nisbetinde gıda dahı· tevzı· et- d. 
paraya çok kıymet vere.:, buoun ır. 
içiıı parayı bir ücret mukabilin- yatıracağımız paralaı ın teminata di~i. gOcllmllzOn l etti~i ka<hır nıe!(te bulunan bu faideli mu. Ahdlarına daima sadık kalan 
de kiralayan i; mile seselirile raptedilmesi ve bankanın ba- Hızılayn para vererek oııl 1 1 1 e.>.:>e:se hekiminin bilgisinden is- bizler hoşlanmayız sözUnde dur-
doludur. Bu kira oldıİkça önem- ~ıncinn geçecek her hangi bir yardımına koşalım. Anc;ak böy- tifade için vakıt ge~·irmeden bu ınayanlardan ... 
lidir. Bu müesseseler kira ile knza sonucunda ınevudatımızın lelikle belki tasaınılı biral'. <lin- mUesseseye ınuracaat etmeleri- ister ve arzularız ki Fransız 
aldıkları parayı başkııhrına ki- heba olnıanııısı esbabını temin direl.ıilir, kendimizi azıcık avuta- ni hasta kardeşlerime tavsiye dostumuz anlaşmalara sadık k.al-
ralarlar. Hu UçUncU şahıslar da etmiştir. Türkiye bankulaıuıın biliriz.. etmeyi bir borç saydım. sın, Sancaktaki kardeşlerimiıin 
bu suretle sermaye s.ıhiui olup hepsi emindirler. Bu emniyet, H. Tuncay Bir misafir huzuru, rahatı temin edilsin. 
iş yaparlar. Bl.ıtUn dnnya meııı- ınenbıunı , hem bankHlnrın hu- [ lmza ve hüviyeti gazetemiz- Hirimiz ağlarken diğerimiz 
leketıerinde birik<tirilen paralar ı::u~i durnı1arınıtııki ınğıamııkta Tiyatroda milli marş de ına11ruzdur. J gttıemeyiz, birimizin sızısı on-
boyıe bir mUesseseye yatırı!- hem de kanun kuvvetlerinde l _____ __,; ______ _ , sekiz milyon kalpde gösterir 

maktadır. TUrkiyede l>tı lıizıııeti bulıııaktndır. Bankalar eıı emin ça mak adeti Klorformla bayıltılan kendini .. Ve nihayet hatırlatmak, 
gören mnesseseler bankıılardır. boğça, en emin sandık, en enıiıı lngiltcrcde btHlln tiyatrolarda ağaçlar duyurmak isteriz ki her şeyi 
Bankalar en knçnk mikyasıaı i ~~ e:. faidP.li bir küptnr. Huna son perde kupandıktnn sonra lngilterede oir nğncı bir yer- iyilikle, sulhla hal UlklldUr bize .. 
parayı kabul ederler. Bunun t ıç ddır vatandaşın kOçllcük bir milli maı·ş çalınır. den diğer bir yere nakletmek Fakat unutmayalım ki milli guru-
içinde ~·.arPler bulmuşlardır. Bu ere Delil olmamalıdır. Bu adet 1745 de başlamıştır. içtn ağaç sökUldOğU zama klor- ra hUrmeJimiz çok, haksızlığa 
çarelerin başında kıımbaralır Harpten sonra bazı milletle- bir akşam Durey Lane tiyatro form zark ediyorlarmış. tahammülümüz yokdur ! 
gelir. Kumbaranın deliğinden rin para kıymetlerini dflşürınOş sunda bir krdııı artist bOll per- Klorforın nebatlar llzerinde H M 
içeriye parmaklarııı küçük bir olmaları, enflı\syonlar - yani IU- cle<leıı sonr"·. . • 

d 
u aynen insanlar üzerinde yaplıöı 

darbesile giden bir kurus tasar- zumun an fazla para çıkararak . . .,, · "Kralı Allah koru un,, tesm yaparmış. 
rur edilmtşur. kumb ·ıra~·ı kır- para kıymetini döşnrııwk _ ui- G 

J "k . Şarkı ını söylemi~. uu şarkı eçmı"ş z l k" nıaııızın, parayı içinden almanı- , rı ·tırenlerc endişe vermektedir: a.ınan O ur ı .. 
1 çok alkışlaıınıiş. Erlesi gllııden S J 

zın imkıloi kalmamıştır. Bu kum- j u Y~ bizim da parJrnızııı kıy- itibaren bil tün liyatrnlar ayni " e, alet içindeyiz. Yer-
bara, tasarruf iradenizin, tasar· metı böyle dil~erse '? " bu en- · 1 güzünde mislı· go··ru""lmemı"ş şeyı yapmış ardır. 
ruf arzunuzun dü:ıııanlarına . dişe oldukça yerindedir. Fııkal Son perdeden sonra ınillı bir harp geçirdik: Her gün 
karşı 1.ıir istihkılm, kuvvetli bir Cumhuriyet lıükılınetimiz bü\·le " marş çulıııııınsı fideli o zaman. geni vergiler altında ezili 
nıaniadır. Bankalar, bu yolda bil' ıılycli olmadığını m!Headdit dan kalmadır. 
d h ·ı · ı 1 ·1 1 l yoruz. Harici borçlar her-a a ı erıye g tmişlerdir. Kum- vesı e er e bildirmiştir. lsmet 
bara saatler yapmışla:dır. Saat, lnünll bunu daima tekrarlsmı .. adnm, karu günlere karşı a~ı- gün biraz daha artıyor. 
içeri::iine g!lnde on kuruş atma- tır. Bu vaziyet karşısında se:- lanmşıtır ,, , " Türk partıı-ı en Hayat günden güne paha· 
dıkça ~şle.m!~Or. Tauii elektrik mayeınizi ölU servetlere bağla- sigortalı paradır. ,, , " Bankaya lılaşıyor. Buna mukabil pd 
saatlerı gıbı ışletınek için atılan mak manasız bir i. olur. Bu- yatırılan para, lnrlnya atılan ra kıymeti düşüyor, alım 
on kuruş hemen· tasarruf hesa- günkü duru mile Türk paran tohum gibidir! Ürer. ,, , " Para kabiliyeti azalıyor ... ,, 
bina geçmiştir. Şu muhakkak- sapasağlamdır ve hatta en kuv- biriktirmek için yalnız ~·ok kıt· H ayır, geni bir şey oku-
tır ki paramız g!lode on kuruş vetli \'e en emniyetli pnralar- zanmak değil hesaplı harcamak 
ek"ildi diye başka yerden on darıdır. lazımdır. ,, , " Celirinden fazla mugorsunuz. Bunları 1880 
kuruş borç para ulacak değiliz. Yazımızı Ulusal Ekonomi ve s lrfetme. ,, , " Bankalardaki de İskoçgada çıkan bir ga
tşte ayda llçyüz kuru~ tasarruf Artııma foırunıunun halka ııitap artırma hesapları kara g!iıı dos- zeteden iktibas etmişler. 
vesilesi. On kuruşu az gürıniye- ctli!1'i gilzel sözlerden IJirkaçını tudur diyoruz. Kara giiıılerde Her vakit geçmiş zama . 
lim. Günde bir kuruş birik liri- tekrarlayarak bitireceğiz: "Ban- dostsuz kalmo. " manın hayali cihan değ-
lirse 'filrkiyede on yedi milyon kadu bir artırma sahibi olan Hayrettin Ziya Taluy miyor / 

Bir rekor daha 
Bir Macar, bugüne kadar 

kimsenin kırmağı düşünme· 
diği bir rekor kırdı: Sıcak 
suya haganmak rekoru, 

Bu rekoru bu Macar, Ya 
/ova gibi bir cıcak su mem · 
bamda kırdı. 

Tam dört gün bir ban
yoya girdi va halka kendi 
ni teşhir etti. 

Beşinci günü adam tam 
mdnasile haşlanmış bir ista
koza dönmüş, kıpkırmızı 
olmuştu. 

Nihayet İşe zabıta el koy
du, Macarı tutup lıastanege 
kaldırdı far . 

.. Yeniyol" un Tefrikası: 7 - Peki anne; çabuk ol. So- ağaçların dallarını sallayan rüz
gar uçurtmayı yükseklere çıkar
tırken çocuklar hayretle bağır· 
dılnr: 

- Çabuk Aygün, tepeden. .• 
İpliğinin hepsini salarsan alabil
diğine gidecek. ~ÜÇÜK SİLAHŞOR 

lngilizceden çeviren : Hayrettin Ziya 
- Eğer o, küçük çocuğa fena atle annesinin boynuna doğru 

muamele yapdıysa hata kendisi- atıldı. 
ni n<lir. Bu yüzden ona hücum et-

tinse sen de doğru yapmadın. Bi
liyorsun ki Ertekin ona tatlı tatlı 
E>Öyliyec.!ktin. Ondan, kardeşine 
karşı dnhn nazik olmasını i.stiye-

cektin. Şimdi, yapacağın şeyi an
ladın zannederim. 

Ertekin, annesinin ona tarzıye 
verilmesini istediğini biliyordu. 

Çocuğa bir bakış fırlattı ve elini 
ımıdla ve "hayır.. dercesine salladı. 

- Gel Ertekin, git ona tar-

zıye ver. 

- Asla. 
Perçemli baş bir taraf tan öbür 

tarafa sallnndı. Ondan ıonra tür'· 

- Anne : o bir canavara ben
ziyordu. Siz de beni onn hücum
dan menetmemiştiniz. Ben de bir 
silahşor olmak istiyordum. 

Annesi, sert sert konuşmağa 
çalışarak: 

- Saçma, dedi, bir kere o 
bir canavar dczil; insandır. Ondan 
sonra da sokakta, sizin tarafınız
dan hücum edilmeden yürümek 
hakkı vardır. Ona çok ağır bir 
surette vu.-dunuz, yana~ında bir 
bere gördüm. Bak gidiyor; koş 
arkasından ve ona bu yirmi beş 
kuruşu ver 1 Çok üzüldüğünü de 
söyle. 

Alicenap çocuk ; 

kağa çıkmadan yetişeyim dedi. 

- Bundan sonra küçük kar
deşini mıncıklnmamasını da ondan 
tatlı tatlı iste;sin belki. 

- Peki, peki. 

Çayırı h11.la geçli gitti. Anne
si, onun çocuğa yetişmesini bek
ledi Oğlunu onlarla konuşurken 

seyretti. Fakat olanı biteni uzak
tan göremiyordu. Ertekin, kolla-

rını çocuğun boynuna doladı. Ve 
bir dakika içinde perçemli baş, 
çocıJğun, berelediği yüzüne yc

pıştı. Ondan sonra birlıkte soka
ğa çı'r.tılar. 

Bayan A) can, oğlunun bu za

vallı fena lıuylu çocukla bu kadıır 
yakın temas ctmesile kirlencce· 
ğindf'n korktu. Tutamadıg-ı göı 

ya,lını arasından gülümseı ken 
gözleri bir an için o tarafa kay
dı. Kendi kendine : 

- Küçük silahşorum, dedi, 

benim cesur küçük silahşorum. 

4 

Uçurtmanın 

Kaybolması 

Eski hir tıırkO \"ardır ki 
hıi liı : " ı;oruğun iste{,'1 
rnzgiırın isteğidir. ncıı\li· 

j:\iıı el UsOııcelcrl sonsu;:dur. 
Soıı...~ıız dllşfiııhclur ... ,, 
))iye h!>ıldur ve ınırıldnr. 

Lonef ellrnJV 

- Hazır mısın? 

- Kolver Ert kin. 

Bütün yaz t.ıtırn le en parlak 

eğlcrc lc·i olan uçurtmayla koşan 

Ertekinin bıraktığı uçurtma Ay-

günün ipi kuvvetle bir 

üzerine ileriye doğru 

atıldı. 

çekmesi 

ok giLi 

Çocukların sıclk yüzlerine 
esen ve oynadıkları meydandaki 

- Yaşnaaa ... 

Üzerinde oynadıkları meyda~, 
hükumet konağı bahçesine biti
şikti. Çccuklar burada bir çok 
zamanlar lek başlarına serbest 

bırakılırlardı. Çünkü onlara orada 

bir tehlike yoktu. Fakat buranın 

tehlikeli olmaması Ertekin için 
esef edilec!k bir haldi. Buradaki 

tepec·k uçurtma uçurtmak için 
çok müsait bir yerdi. Aygün Er
tekinle beraber tepeye çıktı. Sa-

bırsızlanan Ertekin, Aygünün ace
le etmesi için etrafında dolaşıyor, 

yolunu kesiyordu. Havalandırmak 
için dahl kuvvetle çektiği uçurt
mayla çabalayan küçük kız solıı
yarak; 

- Tekin, yolumdan çekil, 
dedi. 

Aygün soludu : 

- O 1- ol · olmaz. E - e - elimi 
kesiyor. Şimdi kolvereceğim. 

Ertekin itidalini kaybederek: 
- Hayır, hayır; ver bana. 

Ben tutabılirim. Kolverme aptal. 
Ne aptalsın aman] 

Diye bağırdı 

Bu aralık kuvvetli 'bir rüzgar, 

uçurtmayla birlikte kuvvetle ka· 
rıştı ve ipi evvelkinden daha ser
bestçe çekti. Ertekinin eli ipe u
zandığı tam bu anda uçurtma Ay
günün elinden kaçtı. 

iki çocuk, büyük bir hiddetle 
arkasından baktıkları uçurtma, 
yukarlara, yukarlara çıktı. 

Aygün, 

- Beceremedim. Ne güzel, 
ne uzun bir yola gidiyoı değil 
mi? 

- ırkaaı vır • 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Van Bischof1 
Avusturyamn Ankara 
ElçUiti sabık müsteşar 
Türkçeye çeviren : 
Buıhan Belge 

[ 93 1 
Fakat ideolojik bakımdan, 

TQrk inkılabı daha Sıvas kon 
gresi lle başlamıştır. ÇUnkO o 
larihden lllbaren, Tnrk mill"'· 
tinin iradesi, yeni bir istikamet 
te ynrnyerek, mlstııkıl Tılrk 
mllli devletlola kurulmasını 

milletin tamamına bir vazife 
olarak yllklemlştlr. Ve gene ide 
olojik bakımıodau, Tllrk inkıla
bı, ancak hallreliğln kaldırım
larıodan ve bunu takib eden 
Yeni Teşkilatı Esasiye Kanunu· 
nun kabOlllnden sonra nihayete 
ermiştir. 

Ancak bu iki hadiseden son 
radır ki, TOrk inkılabı, Slvas'ta 
söz ile değilse bile zımnen ifa
de edilen ka~ıtsız şartsız isllk
lal ve milletin hakimiyeti pren 
slplerini tahakkuk ettlrebilmiş
tlr. 

Evet hatta, Tllrk inkilabı 
derken, buna 1926 dan 1930 a 
kadar TOrk mllletlnin hayatını 
baştanbaşa dealştlrmiş o 1 an 
devrimci reformları ııave et
mek hiç de yanlı~ bir şey ol
oıaz. 

Fakat, bunların hepsinden 
iyisi, davayi iU bôlllm üzerin
den alarak lnkU.'\b'ı hukuku 
esasiye'deki manasiyle anlamak 
ve yeni devletin kurulması ve 
bir de yeni hukuku esasiyeyi 
verecek yeni normların tesisi 
ile iokılab devresinin bitmiş 
olduğunu kabul ederek yeni 
cemlyet'in yeni iokılab mllesse
seleri ve yeni inkıUlb kanun
lariyle loşa edilmesi işini re
formlar bölQmüne sokmaktır. 

Tnrk inkılabı son derece 
Olijinal ve şayanı dikkat bir 
lrıkılabtır. Onda ne :Fransız in 
kılabının Bastllle hücumu ve 
terrör gOnlerl ne de Rus inkı
labının barik.ad çarpışmaları ve 
dahili muharebeleri vardır. Ke
za, faşist yalıut nasyonal - sos
yalist lnkılabları gibi, uzun 
Yıllar, Ulegal bir mOcadele dev 
resi de kaydetmemektedir. 

TOrk inkıhlbl, asli yapısında, 
otorite ve dhısiplin bulunan 
adeta kanuni bir lnkıtabllr . U
zun mOddet devam etmiş olma 
sına ragmen, o da şekil itiba
riyle, bir tek ihtilalci hareket 
kaydetmiştir: Mevcud hukuku 
esasiye ile sarahaten taaruz 
etmiş olan Nisan 1920 seçimi. 

Fakat buna dahi kanuni· bir 
eekll verilmesi ihmal edilme
miş ve Millet Mecllsi'nln 29 
Nisan karariyle, dllşman istilası 
yQzünden meflQç bir hale ge
len hukuku esaslyenln yerine 
muvakkat ve zaruri bir rejimin 
ikame edlldlal tasrib edilmi,tır. 
Öyle ki, yeni hukuku seasiye 
kanuni bir tekil almış olan 
bu muvakkat ve zaruri rejimin 
bir devamı olarak doğmuştur. 

Tllrk inkılabında, birden te
pen lbtiraslarıa yahut irrasyo. 
ııel heyecanların uzaklaştırılma 
aı pahasına sıkı bir itldalın ve 
P<>llllk imkanlar ile zaruretle
rlo matematik ve stratejik he· 
aabını yapan bir zihniyetin ha
kim olması, lnkılab idaresinde
ki vahdet sayesinde olmuştur. 
Bu vahdet, ilk gtlnllnden zafer 
gtlnQne kadar devam esmiştir. 

TQrklye lçln 1919 yılında mev
cud olan devrimci imkanları, 

tek başına olarak, Mustafa Ke
lllal görmOştür. Ve derhal, ha
reketin idaresini kendi eline 
alarak, şef salablyetlni ciddi 
ltlrazlara ve sarsıntılara maruz 
bırakmaksızın. aonuna kadar 
llluhafaza etmiştir. 

• Arkuı var. 

/ YEN/YOL/ 

Herş~yden 

BiR PARÇA 
Kauçuk nallar 

Nevyorkta Şeffield çiftliğin
de binlerce at vardır. Bu atla
rın hiç birinin ayağı bildiğimiz 
şekilde nallanmış değildir. Çift
liğin nalbantları atları kauçuk 
nallarla nallamışlardır. atlar 
bu nall2'rla tlahıı rahat olduk
ları gibi yollardR da fazla gQ 
rnıtn çıkarmamaktadırlar. 

.. 

Artık Ucuzladı 

3000 palto çalan hırsız 
Viyanada bir adam bir lokan

tadan palto çalarken yakalan
miştlr. tlu adam hakkı'lda ya
pılan tahkik.at Viyımanm bntnn 
otel ve gazinolarından seneler
denberl palto çaldığını ortaya 
koymuştur. Böyle yerlerin plan 
Jarı kendi:dnde w .!VCl tt Jr. ı eş 

senede tam Oç bin palto çal
mıştır. 

Danimarkadaki 
hizmetcilerin vaziyeti 

Danlmirkadaki ev kadı ıla· 
rı klllbile hizmetcller f ederas· 
yonu birlik olarak hizmetciler 
meselesıoi tetkik etmektedirler. 
Burada hizmelcilerlo çalışma 

saatlan, tahsilleri meselesi ve 
alacakları para tesblt e(jilmek
tedir. Danımarka bOkılmeti bu 
nuo bir kanun olarak kabul 
edecektir. 

DOniip dola$ı 
trenler . !. 

Oyunlu, eğlenceli J' 

Amerlkada tayyareler. şl- \ • 
meodiferlere yolcu blrakma
maktadırlar. ı;,;imendifer kum- ı ·• 

Alacağınız R A D Y O 
paoyalarından biı l yolcu bula- • 
bilmek için yeni bir çareye baş • 
vurmuştur. Slmenditerde me- t. 
murlar gayet nazik ve hoş soh • 
bet kadın ve erkeklerden se- t 
çllmiştlr. Bunlar, trene 'bloen
lerl bir eve gelmt, misafirler J 
gibi ağırlamakta, tren içinde 
oyunlar, eğlenceler tertip et

Ca Aa Olacaktır. 

mektedirler. 

Komşu Rusgada 

Sovyet 
Uzak şark 
mıntakasında 

Üç milgon altıgüz kilo 
metre murabbai mesahasın 
da olan Sovget uzak şark 
mıntakası, az nüfuslu ve 
kültürce elconomice geri bir 
memleket olmaktan çıkmak
tadır. Bu mıntakanın nüf u
su, bügün iki milyondur. 
Burada oturan halk, /collek
tif ve ıemereli gayret/erile 
'Daktile mef lcut gibi telakki 
edilen bu araziyi modern 
endüstri, yüksek ziraat ve 
müterakkı kültür sahası 
haline getirme/etedir. 

Son sekiz yıl içinde, uzak 
şark arazisinin inlcişa/ı için 
dört buçuk milyardan fazla 
para harcanmıştır. Yalnız 
1936 yılında burada yopıl
malcta olan esaslı inşaata 
üç mi/gar hasredilmis bu
lunmaktadır. 1932 yılından 
beri, bu mıntakada geni o
larak elli kadar müessese 
faaligate geçmiştir. Melca 
nik inşaat elektrik ve ma 
denoilik f abrıkaları, çok ça
buk bir seyir ile teralckı go 
/undadır,. 1936 sonunda bu 
mıntaka beş milyon ton kö
mür istihsal edecektir; hal
buki 1932 yılındaki istihsal 
ancak ilci milyon idi. Dals
trog tröstü, bu yıl, son dcht 
yılın istihsali kadar altın 
istisal edecektir. Son ilci 
yıl içinde bu mıntakada 
yirmi üç yeni elektrik is 
tasgonu çalışmağa başla
mııtır. Halen de Artemtem-
1"' bü11iik 1Gntr11lı /aali • 

Tediyatta büyük teshiiilt 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESi 
Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolarımız tahsis edilecektir . 

yd sahasına geçmek üze- inşaatına hararetle devam 
redir. olunmaktadır. 

Sovget uzak şarkında Vaktiyle Çarlık Rusgası 
yeni geni endüstri merkez- nın zalım valileri elinde in 
/eri kurulmaktadır. /egen uzak şark ahalisi, bu 

Yeni geni endüstri şehir gün, Sovgetler Birliğinin 
/eri dogmuştur. Bunların en her tarafında olduğa gibi 
mühimleri, Komsomolsk, Bi- serbest bir tarzda ve refah 
robican, Sovetskaga Gavan, içinde çalışmakta, ve bura
Kolıma, Artem, Suçan. Spa- farda gaşıgan milletlerin 
ak, Voroşilov. Okha ve hepsi, Koreliler, Yahudiler, 
Surajovka şehirleridir. An- Ruslar, Ukranyalılar, Çin
cak bir kaçgıldanberi mev liler va Japonlar, Sovget 
cut olan ve halen 60 bin Kanunuesasisinin vermiş 
nü/usu bulunan Komsomolsk olduğu bütün haklardan tam 
şehri. yakın bir istikbalde surette müstefit olmaktadır. 
uzalc şarkın en mühim en- Münhal 
düstri merkezlerinden birisi 
olmağa namzattır. zabit katipliği 

Uz11/c şark köylü arazisinin Trabzon Adlige encümeni 
güzde doksanı, 14.:JJ kolklıo rigasetinden: 
halinde toplanmıştır. Bu Açık olan on lira aylıklı 
mıntalcada ekilen arazinin Akçaabat kazası mahkeme 
milcdarı, bir mi/.11on yirmi zabıt katipliğine talip olan 
altı bin hektardır, Bıt mın- /arın memurin kanuni mü
talcadaki kollchoz ve sovk cıbince lise veya Orta mele 
hazlar arazisinde 4500 trak- tep mezünü olması, askerli 
tör ve 1200 harman maki- ğini yapmış vega tecil edil
nesi ,alışmaktadır. Ziraat miş sıhhati gerinde, hüsnü
rekoltesi f ozlalaşmakta,hag hali meşhut bulunması la
van sürüleri çoğalmaktadır. zımdır. Bu evsn/i haiz o/-

Eski uzak şark mıntaka makla beraber sür'atla ma · 
sı1ıın en büyük derdi, gol- kina kullanabilen/erle sürat
suzlulc ve ,1imendi/ersi%lik la gazı gazabileeeklerin 
idi. Bugün ise, uzak şarkta müsavi şerait altındaki ta
nakligat işlerine tahsis edilen liplara tercihi gözedilece · 
büyük milcdardalci sermaye ğinden bu gibilerin ilan ta 
nin neticesi olarak, yeni de- rilıinden itıbaren azami bir 
mirgolları vücuda getirilmiş haf ta içinde mektep şeha
deniz nehir ticaret /ilosuda detnamesi veya tastikname 
fazlalaştırılmıştır. Bu yıl si, nuf us kağıdı, askerlik 
Uruşa - Voroşilov demirgolu : vesıkasi hüsnühal ve me· 
hatti çift hale getirilecektir. , muriget mazbataları, sıhhat 
VoroşilO'V • Komsomolsk hattı raporu gibi vesılcalarla bir
inıaatı da muvaffalcigetle ı likte encümene muracaat 
ll1rlım.lctı ot gıni gollar etmeleri ilan olıınur, 

Mağaza icar artırması 
Vilôyet daimi encümeninden : 

Hususi Muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 
solcaktaki 29 No.lu mağazasının bir yıllık kirası 
50 lira üzerinden arttırmaya konuldu. 23-12-936 

tarihinde Vilayet makamında toplanacak olan 

encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat temi

nati 350 kuruştur. İsteklilerin Vilayet daimi 
encünıene milraatlan. 

ilan 
Trabzon sulh hukuk ha-

kimliğinden: 

Müddei lcacaba kögüntkn 
molla durmuş oğlu ölü 
mustaf a kızı ve çağilci oğlu 
ali karısı gülizar ve fcoca 
sı çağilci oğlu ali tarafın
dan müddealeghler ayni 
köyden molla durmuş oğlu 

hasan oğlu mehmet ııe can

8-12-16-19 

diği cihetle giqap kararının 
ilanen tebliğine karar ve
rilmiş ve muhakeme 22-12 
936 sali saat 9 ze talılc lcılın 
mıştir yevmi mezlcürdemez 
bure hanımcı;ın lnuaf mala 
lcemege gelmeJlği ve lcnani 
bir velcil göndermetli;i talc 
dicde bir daha malelwnege 
kabul olunmagacajı ,;gap 
kararının tebli; ""'8imn4 
kaim olmak üzre lcef/iget 
ilan olunur. 

bakal oğlu hafız ali aleyh· •----- - - - --
/erine ikame eyledikleri 
gomranin lcocaba köyünde 
vakı ve aralarında müşte
rek bulunan gayrı menkul 
/arın taksimi davasinda 
hissedar olup ilcametkdhı 
mechul bulunan ayni köy
den molla darmuı oğlu ha 
san kızı lıanımcığın ilÔ/len 
tebliğat gapılJiğl halde 
mahkemeye gelmediii oe 
konanı bir fit/dl ıöıttrflll· 

Zayı 
Şehadetname 

Boztepe ille melctebinden 
6u ~ne a1dı;ım mezun iget 
ıehadetnamemi zagı ettim 
JJ.enisini alacağımdan za.qı 
,ehadetnatlNnin hükmü ol 
madığını ildn eglerirn. 

Yenkama malıallsinden 
Salahiddin 

Sarı m1/ımıt o;ı. 
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G Ü Z E L L İ K M~U S İ K İ ıt/ ~!~ 
VE TEKNİÔİN 

SON HARİKASI 
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A. 
Trabzon ve Havalisi M NURi" AYDIN 
Sat 1 ş De p 0 8 u : • ( Kubuoğlu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 
~ \b(J5' 't\P ~ ~ ~ 

Radyo Meraklılarına 

Radyosunu gö üp 

Radyo alanlar pişma olur. 

Umumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca Trabzon 
,. - '. ..... . . :: '!'?" ':'.. '· 

~"!'il~ ~~ ~"~~l!l'!.ll<r-ı!'l!~fl!lflll!.'lll'""l~ll'!'ll'"'Qll!!'ll~:l'!'l~!11"1~~..,'*-·.-~-~ 
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(Fi L K O) &1. 

~ah ö D<e© t:1 
[•J 

RADYO t:j 
..... ., . ~~ 

EVIZYONt3 . ,.J Ve 

Fa brik ala rının t•J 
1917 modeline Elektrotlu t!j 
tat b k ettiği l•l 

[•] 
L, n l alaı iyle, ğeçen sene olduğu l•l 

g'bi, bu sene de R ~~ t3 . ". . aayo,.1 
~gının en başında l•J 

.. .. 1 t d" l•J ) uı um e < e ır . l•J 

Bütlin d\. lgalar üzGrindek.i S~LEKTİVİ~E, Ş ES 
tabiiliği ve temizliği , RAKiPSiZ ve EŞSIZD!R . 

l•J 
l•J 
l•l 
l•l 
l•J 
l•l 
[•J • • 

ısmı anti dir. l•J 
[•] 

Herhangi bir arıza ·çjn artık Radyonuzu .fabrikaya veya. lstanbulal ~·~ 
göndermeğe lüzum ) ok, Çok ha!Sas muayene aletlerı , ve on !l 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O ları her ~i 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . l!l 

U zu11 V ;ideli Satış ~j 
Abdullah Sezgin &i 

· Sıra mağazalar No. 118 t!l 
Telgraf: SAATÇl- Trabzon TRABZON ,, 
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gton 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsiniz .. . o Hifil ~ gj c§l 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

HDSILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

~~~~~;a~ı~:"~;ci~: Hami ve Kemal Nalbantlar Mağazası 
~~~~~~~~~ 

a 

DVO lL 
• 

ı evı 
·z ve çeşitli huru-

' 

e 
r,Fatura,Çek,Bono, 1 

, z,Zarf-Kağıt, Muh-
fıra, arfvizi vesaire gibi bütün 

atbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 
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