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Haftanın izleri 
Orduev inde rimizi sunar, bizi daha iyi geceler 

yaşamak fırsatından mahrum bı

ralı:mamalarını rica ederiz. 

Kız sanat okulu 

Açılmış; duyduk. Küşat resmi 
yapıldı mı; bilmiyoruz. Gidip ya· 
kından görmeği isterdik. Artık, 
eserlerini görmeğe gideriz. Yazı
mızın kıtası dar olduğu için bu 
okulun ehemmiyetinden uzun uza
dıya •bahsecemiyccetiz. Türk ka-

r ~ ""\ 

Yıllığı 21 Birinci/canan 936 
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GONDELIK SiYASi GAZETE TRABZON \... _) \.. ...) 

Sancak müzakeresi için 
Cenevredeki dışbakanımız ve murahhas heyetimiz 
Fransız hükumetinin daveti üzerine Parise gitti .. 
Ankara 79 - Hariciye vekilimiz ve murahhas heyetimiz Fransa hülcıimeti tarafın

dan Sancalc meselesini görüşmek üzere valci olan davet üzerine Parise ıitmiştir. 

İngiliz dışbakam ne diyor : 
ispanya işinden devletler uzak kalmazsa bir 

harbi çıkabilir ! 

Okurlar1mız 

Ne diyor 

Fındıkkabuğu 
M ... imzalı olcugucumuzdan: 

Fındılclcabu;u dumanı ıela
rin hawuını halkın sıhhati 
ni bozuyor. Bunu anlam•lc 
ve ıörmelc fÜÇ bir iı değil· 
dir. Bütün lcıı boyanca, ıe· 
lıirde fle şehrin en p1/c fın 
dılclcabu;a ya/can, lca6alc 
dumanı neır eden ge,lerin-

Bayramda güzel bir aile balo
sile neş'emiz arttı; neş'eli bir 
bayram ..geçirmiş olduk. Orduevi, 
sıcak mubılıne bizi de çağırdı. 
Böyle toplantılara gönül çektıği·· 
mizi öteden beri hissedıyoı duk. 
Fakat duygularımızın bu kadar taş
kın olacağını, bu aile muhitinden 
bu kadar haz duyacağımızı da 
o derece tahmin etmiyorduk. Bu 
toplımtı bize aile muhitlerinde, 
garplılar gibi, yanyana, başbaşa 
tanışarak, anlaşarak eğlenmenin 

lüzümunu bir kere daha anlattığı 
için fadaca önemlidir. Muhitimiz 
de ltış günlerini geçirebilecek tek 
bir sinema ( ti y at r o ) vardır. 
Ona da kadınlar gidemez. Çok 
geniş düşünceli olmamıza rağmen 

kadınlarımızı bu tiyatronun erkek 
kalabalığı içinde oturtmaktan ne
dense çekiniyoruz. Trabzonda bir 
aile reisinin iki lira verip locaya 
oturmuı da o binayı satın almak 
kadar agır, okadar bahalı gelıyor 
bize. [ ekseriyetle erkek arkadaş
lar bir loca tutup bedelini müte
aaviycn taksim etmekteyiz l. Şu 
taktirde kadınlarımız hatta erkek
lerimiz ileri bir milletin çocukları 
olduklarım anlayacık her hangi 
bir fırssta malik ve sahip değil
dirler. lıeri ilem, reçen gününün 
zevkli ve neş'eli olmasını ister, 
bunun için ze~k ve neş'e icad 
eder. « Dünyada miskinlik, ahrette 
ıcvk ve neş'e • düsturu Türkiye
de iflia edelı çok oldu. Dunyaya 
yaşamak için gelinmiştir. Madam 
ki böyledi.; yapmalıyız. Ueri bir 
•dam a-Unlük yorgunluklarını biraz 
rülmeyl•, sazla, sözle hafifletir, 
dağıtır. Aldı başında bir insan 
rünlük çalışma zevkine akşam 
biraz da eğlence zevki ilave ederse 
oırünü çok mes'ut geçirdiğini du
Y•rak rabat ve haz içerisinde u
yur. Muhitimizde, maallesef bu 
zevkleri çok güç elde edebiliyo
ruz. Böyle toplantıların inkılibı
ınıza da hizmet ettiğini ve edece
~ini söylemek elbette zaittir. 

dını, ileri yürümeğe ayak koy- Av r u p a 
muştur. Madamki böyledir; ileri 
milletlerin kadınları gibi giyinecek, Ankara 79 /ngiliz dış işleri balcanı eden avam kamarasında ispanyanın istediği 
onlar gibi süslenecek.tir. Giyinme hükumete nail olmasını temenni etmiı ve ispanya mücadelesinin dışında lc11lmalarının 
ve süslenme kadınların hem ir.c~ bütün milletler için bir vazife olduğunu. aksi halde Avrvpada bir harp tehlikesinin 

de teneffüs edilecelc temiz, 
zararsı% lıafla bıılm0/c im
/cansız bir lıale ıeligor. 

T oplanhlara şimdi asker, me
ınur doktor ve bir iki tüccar , 
ailesi iştirak ediyor. Bu ilk mü
llevverleri diter vatandaşlarımızın 
da takibetmeleri elzemdir. Bu da 
duydurtarak, tecessüs hislerini ha
rekete retirterek, ince hisleri rı
cık.lıyarak temin edilir. Bu suretle 
l'ürk. ci.mıası ileri milletler arası
na tam anlamile girer. Bilmeyen
lerimiz de yemek yemesini, söz 
•Öylemeaini, terbiye ve nezaket 
Yollarına iyice ögrenmek fırsatını 
elde ederler. 

zevklerinin bir tezahürüdür hem l [ · · daha ziyade büyümüş o acağını söy emıştır. 
de ihtiyaçtır. Kadınlarımız, ku- _ _ _ _ 
yumcuların sanatlarının esırı ol
maktan çıkmış, kendi gözlerinin. 
kendi parmaklarının, kendi zevk
lerinin eserlerine makes olmağa 

b a ş l a m ı ş 1 a r d ı r. K a d ı n ı 

beşibiryerdelerin değil, k u m aş 
parçalarının daha iyi gösterdiğine 
herkesin inandıtı devirdeyiz. liu 
zevk, bu kabiliyet çalışarak, göre
rek elde edilebilir 'ancak. Terzi, 
ş a p k a c ı, b i 1 m e y e n, .an
lamı yan bir kadının zevkine hiç 
bir zaman tam cevap veremez. 
Kadın, giyeceğini, yakışacağını, 

idareli olanını bizzat kendisi an · 
lamalı, kararlaştırmalı; kendisi dik
mese bile terzisine, şapkacısına ve 
ayakkabıcısına bazı bilgilerle mü
cehhez olarak gitmelidir. lıeri bir 
kadın, münevver bir kadın, asnn 
erkeğinin istediti kadın evinin kadını· 
dır. Ev kadım bu bilgileri mutlaka 

Amerika 
donanması 
Şimdiye kadar görül
memiş bir dereceye 

çıkarılıyor 1 . 
Ankara 19 - Amerikan bah-

riye mehatlllnde söylendiğine at· 
feıı Vaşiogtondan bildirıldiğiııe 

nazaran bu senenin sonunda 
munkazi olacak Londra deniz 
anlaşmasından sonra Amerika 
bULUn dikkalipi tilosunun tak-

Akdeniz 
Paktı 

İngiltere ile 
ltalya arasında 

~ vlyesine basredecektir. 1042 de 
Amerikan donanması şimdiye 

kadar görlllı:nemiş bir dereceye 
yük.selmiş olacaktır. 82 kıl'ôva
zor destroyer deniz altı ve tay
yare gemisinlnin inşası pek ya
kında bitecektir. Son kongrada 
kabul edilen 528 milyon dolar
lık kredi de yakında sarfoluna
cdktır. 

Ankara 20 - Royter 
ajansı lngiltere ile ltalya 
arasında gılba$ından önce 
bir Akdeniz paletin. n akdi 
b~lclendiğini bu anlaşmanın 
ne ispanya meselesini nede 

ltalyan impartorluğunun ln
giltere tarafından tanınma
sı ltal<lcında muayyen hiçbir 

formülü ihtiva etmediğini 

bütün görüş ihtilaf /arı hal 

ledildikden sonra anlaşma

nın ıelecek sene merigete 
giıeceğini bildirmektedir. 

Her gün 

bir yerden ötrenir. İtte, Trabzonun 
ileri atılmakta olan ve kendisin
den daha atik davranmış olan şe
hirlerdeki kadınlara yetişmek mec
buriyetinde bulunan kadınlan bu 
bahtiyarlığa Kız Sanat Okulunun 
açılmasıle kavuşmuş oldular. Kız 
sanat okuluna muvaff akiyetler di
ler, yakın zamanda kadınlarımızın 

}zerinde deterli eserlerini göre· , Harap olan köprüler 
olduğu gibi duruyor 1 

ceğimiz ümidinde bulunduğumuzu 

tekrarlarız. 

Hayrettin Ziya Taluy 

Çind e 
vaziyet 
fenalaştı 
Japonya neticeyi 
endişe ile 
bekliyorl 

Gçen sele, Pulatana ile aramızda olan, Trabzonla Pulata
nayı birbirine bağlıyan şoseni üstünrte bulunan Sera ve Ka
lanima köprülerinin tamamen çöküp harap olduğu malum
dur. 

Pulatanadan Trabzona gelenler ve Trabzondan gidenler, 
dere içinden geçecekleri için daima yağmursuz ve iyi ba
eaları beklemeye mecburdurlar. Köprüler barap olmuş, de
re yatağına isabet eden yol suya gitmiş, Pulatanaya, Vakfi
kebire, yani yilılyetin bu iki kazel'ıle iktlsaden bağlı oldu
ğumuz daha ilerilere gidip gelme işleri normal şeklini kay
betmiştir ı 

Geçenlerde, Pulatanada yaptırdığımız bir tetkikten hiç 
de lyl neticeler alamamış, fakat yol ve köprll vaziyetlerin· 
den otnrn haklı şikayetler ünlemlştlk.. 

Orduevi, o rece çok iyi bir Ankara 19 - Çinde bükllmet 
Yıkılan köprQ, bozulan yoL buğOn değilse yarın yapıla

cak. durmayan tUrlU ihtiyaçlar, mutlak ve mutlak bunları 
yine bize yaptırtacaktır. Yolsuzluk, geçitsizlik tnrıo ihtiyaç
lardan başka ekonomik münasebetleri dahi müşkOlleştiren, 
baltalıyan ve akamete uğratan amillerin en bellibaşlıların
dan biridir. Ticari ve iktisadi mllnasebetleel inkişaf ettire
cek hareket ve faaliyetler beklerken mevcut mUnasebetlerl 
tezelzllle uğratan ihmal ve imbaleri görerek mUleesslr ol
mamak mümkün olmiyor. 

Ge?elim bu köprüler işine: nasıl OlM bunları yapacağız. 

Ohalde Uzerlnden aylar ve yıllar ge~·irmeden yapsak daha 

•ile ocafıydı. Aile reisleri çok kuvvetlerile asi kuvvetler ara
ltibarbk eseri rösteriyorlar, her- sında dllnden itibaren üç gOn
lteai atırlamak için ellerinden ge- Ink bir mütareke yapılmışhr. 
len rayretleri ıarfediyorlardı. Bu müddet içinde maraşal Can. 
Böyle topluluklarda fedakarlık kay Şek serbest bırııkılmadığı 
töıtererek vatani • ileri hayatı- takdirde bükOmet kuvvetleri 
~ııa adım oldutu için muhakkak yeniden barekat11 başlayacaktır. 
iti vatanidir - hizmetlerini yapan Japon dış işleri bakanı Çin elçi
tcnçler müzik iletJerile gençleri sine şimdiki vaziyetin Japonya
danaa teşvikten geri kalmamış- yı son derece alakadar ettiğini 
1•rdır. Belki daııaeden azdı, belki ve Japonyada neticenin endişe Yeniyol 

~d~n~~~ ~hl ka~~ ~~k~~~~~~lşti~ -~~===~~~~=~~~~~~~~~~~~=~~~ 
iyi olmaz mı sanki 'l ! 

'Yra, erkekler ayn köşelerde san- "" -

dtıiyelerde sıralarla di&ilmi,, göz- Satılan cı·g"" e rlere daı·r .. 
ler yalnız danaedenlerde oturu-

Yorduk. Salona bakan odalarda, Hastahkh koyun cigv erleri satıhyormuş .• 
'Yra ayrı köşelerde canlılıklar 

Y~tu; yüzleri dolgun bir neş'e- Egv er böyle ise dikkat ister bu iş 1 1 • • • 

~ırı izleri sarmamıştı. Olsun. Bu 
~ adım. Orduevinin ııcak kuca
llaıın bize daha iyi receler 
~rlayacatına ıüphemi& l yok. 
t.ftıtevazı b ü f e ihtiyaçlarımıza 
~kili cevap verdi. Hüliaa : Gör
lo ilk, etlendik, sevindik. Aile ba· 
ı._ı.rına önayak olan rüler yüzlü 
~Utanlara ve Orduevi idare 
"WJttine tekrar tekrar tetokkllrle-

Çarşıda Pazarda yolda izde, 
kapalı açık, gizli, aşikar satılan 
Ciğerler hakkında dinlediğimiz 

şikayetler çağlıyor. Eğer bu 
ciğer içinde, denlldlQ'l gibi has
talıklıları varsa, bunlar mutlaka 
mezbadada değll, kıyda bucakta 
gizli glzll keflllen koyunJann 
cıaerlerldit. .Belki claerl hula· 

lıklı olan bir hayvanın eti de 

ekle salih değildir. Ama, deni

lecektir ki, şQrbe salıh olmıyan 

değermendere suyu nasıl içili

yor da kıyamet kupmıyorsa, 

ekle aalıh olmıyan ciğer ve et

lerla, yaui f ennt muayeneden 

kaçuılarak kesllen ve saWan 

hastalıklı ciğer ve etlerin eklin

den de elbette kıyamet kopmaz! 

Böyle bir mutalaaya bizim 

aklımız ermez duğrusu .. satılan 

ciğerleri sıkı bir kontrol altın

da bulundurmak lazımdır. hal

kın sıhhati 'Damına llgllllerden 

bunu rica e<liyoruz. 

Hatayın 
İstiklali 
Hatay Türkleri 
erginlik cemiyetleri 
ay yıldızlı bayraklannı 
tesbit ettiler .. 

Kışın ıehire indi/eten son
ra ıönüs tutulmasına •;rtı 
yanlar çoktur. Aarada 6iT. 
fındılclcabuğu dumanından 
lcurtulmak için şehirden lca
çanlar, gönüs tutulclu;undara 
da kurtulmuş oluyorlar. &. 
nun ıibi dalıa birçok zarar
ları olan fındıklcahu;u Ja 
manı daha nezamana icatlar 
bu şehir halkının sıhlıatini 
'emirip titkcelctir. 

Elektrik 
fiyatlanndan şikayet 

Ankara 20 - Hatay er- Halle. giiya elelctrilc kilo-
ginlilc cemiyetinin dört gol t1atını 20 ku1u1a _qalcmıya 
şubesi beıgüz Hataylının muvafakat etmiş de onun 
lruzurile açılmıştır. Konıra için şirket de fiatları yirmi 
Atatürlce, ismet lnönüne lcuruşa çıkarmış. Hallc.ın 
Şükrü Kayaya tazim telgraf- J bög~c bir muva~a~tı w ta
ları çekmiştir. C.migetin ~ allı_., ,..,,,,,.. ~ 
1 l "h · ıı · Kı·l · - ı. _ j8luJ.n /dmaain ltaberi s a ıge, mersın, ı ıs ıu~- Lt Yı· mi lca ı L 

l ._,_ l le u l yo"' "'· ,, nışa eıe"'· 
trıae açı aca tır. natag ı- t ile la. ı. . _,_ /et 

. r ı~ oır gdruc go ur. 
/ar bayraklarını tesbıt tl Esası sa oıan bir lcııV'O't 
mişlerdir. Bayrak aynen hanıi hesaba istinaden bu. 
Türk bagra;ı şeklinde fle lcadar güluelc w tammül
rengindedir yalnız beyaz /usa. ~ir /iata satılıg~r. ? 

. . Bu ııdııle Trabumtlalcı ıır-
çı zgılerden ıbaret olup orta- '--t 1c·ı t 1 • tl le . . . _ '" , ı ova rıa arı11ı ıga-
sı kırmızıdır. Bır ılcı ıune mete icatlar indirmelf istemi-
kadar Dörtyol şübesine me- gecele.tir. Çünlcıi gine bu ıi· 
rasimle çelciltcelctir. tliıle. fle buıünlcü ıerwit 

M 11 1 için kıyamete kadar borW.n 
i et er lcurtalamıgacalctır. fa i• t. 

cemiyetinde 
Ankara 19 • Milletler ceml

yetinln onsekiz lklocl kAnuoda 
yapacağı toplantıya İskenderun 
meseleslade 1eornşnlecektir. 

Hamleler 

hallcın burida ııinafu. sipı 
ta/esiri nedir lci ltıgamde 
lcadar on lcanıılalc elelctri;i 
yirmi ıalcatlar lcurufa ga/c. 
sın ıitsin ? 

Ort~hüar: M. Ya11an 

Kan ağlayan kardeşlerime.. 
A. A dan, Havastan, yakıcı -1er, geıyinliti buler, daral

mış nefesler, üflenirken bize soranz aize 1-
Nerde hilrriyetçi, F ranta Nerde hukuku bepr, beyannamui, 

manası kaldı mı gösterin bize !. .. 
Mandacılar AntaJtyada, tutup attılar, yıkıp yaktılar, ıtlafll 

taktılar ve 11pladalar kalbrihıama. .. 

Orada zulum var vabpt deminde, kız ve relinler, bitfia ıhti· 
yar engiziıiyonla omuz, omuza. .. 

Sulhu severiz, doat olalım deriz ve bu ife biz çok emekleriz, 
Çünkü bu alanda lir centilmebiz. 

Biz her cepheden tali deneyen, debirleri yenen, bir ipretle 
Ak.denize inen kahramanlarız. •• 

Barıştan, doıtluktan ve komşuluktan, nud anlanak, kahra· 
manlıktan da öyle ;,.anlarız... 

Mert oğlu mertleriz, her ıözümüztl içten aöyleriz, iki yOzltl 
dostluğu hiç sevemeyiz. 

Hem inansınlar, hem de kanıınlar, bir kardeılmiziD bir tek 
kılına bin lu.rdeş kanıni hiçe nyanz. 

Atamızdan aldık llÖnmeyen bir hız, ölsek de ha yoldan döne• 
meyiz biz, ay ve yıldızdır idea.lim:z .• 

Gilzel Sancak.ta. Bayar b\:c tkta, tüten ocaktı, rönüıte, ku
cak.ta al bezde ay yaldız öz diletimiz... 

Durma.ua kendi kendine zulıım ve iıkenceler, röklere yOkae
len ahlar, eninler, onu elbette biz durduracafız. .. 

Cabiri abyor, Etaaı tutuyor, aanmayın ki Iİz, bu dolmeları 

biz de yutanz. .. 
Antakya dOtünüade, baap ,waODde, tartmakçıa oalara bil, 

birer kıza! çizri koyarız. 
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Sayfa 2 /YEN/YOL} 

Sağhk 

Yüksek Tansiyon 

Trabzon Belediyesi Prens Seyfeddin 
Mısıra gidecekmi? 3 -

Ve buna karşı çareler 
2 

Yolun kesdirmesi cadde 1 

ve şosalardır diyen bir A 
/imin sözünü unutarak bir 
gün kestirmeden çıkacağımı 

Tansiyonun artması umu- ümit ettiğim Taksimdeki 
miyetle bir hastalık sebebile /urunla inşaatı yarıda ka
olur. Sık sık boğaz ağrıla- lan eczahane arasındaki 
rı, kızıl vega yılancık gibi aokaktan Teke mahallesine 
b:iyük ate,li hastalıklardan çıkmak istedim. Sokağa gi 
sonra lıusule gelen böbrek rer girmez kendimi bir de
iif etlerinde, böbreği ve da re içinde sandım; biri sağ
marları bozan müzmin kur- da yalnız dufJarları kalm1ş 
şun zehirleme/erinde ( bo- bir binanın içende 'l.ıe so 
yacı/arda, kurşunla uğra- lcokda bir çeşmesi bulunan 
şanlarda ). ilerlemiş kalp bir depodan, diğeri de bu 
•11e damar lıastalıklarında çeşmenin karşısında ve biraz 
billıassa damarlara zehir aşağısında yapılmış deponun 
gibi tesir eden nikotin, gani taşmasından sular kendi 
tütun şuiistimalinde. yüksek kendine akıyordu. Bu yeni 
tansiyon alametleri görülür. bir mes 'elemidir ? Hayır . .. 
Nikrisli, digubetli, astmalı Çok zamandanberi bu vazi
ve yarım başağrılı kimse- yet göze çarpmakdadır. Bu
/erde de keza tansiyon yük- nu ki11Jse görmiyormu? Bile 
sektir. /d miyorum. Yalmz bi iğim 

Bir de asıl en ziyade te- bir şey varsa 0 da herkesin 
sadüf edilen 'l.ıe bir hastalı l d B gözü önünde oması ır. u-
ğa bağlı olmıyan yüksele radan beş on adim kadar 
tansiyonlar vardır. Bunlar bu dereciği takip ettikden 
genç yaşlarda da görülür. 
B b sorıra zikzaklı yollardan u, ya ir muayene esna-

J geçerek Teke mahallesine smaa anlaşılır veya şahıs 
farkına varmadan , uzun geldim, Buradan .11ine so-
seneler yüksek tansiyonlu kokları talcıben Yenicuma 
yaşar ve günün birinde güle- istilcametinde ilerleguek bü 
sek tansiyon alcimetlerini yük köprüye çıktım. Ne o 
hisselmeğe ba,lar, [urdu epeyce bir mesafe sa-

Bilhassa asabi /cimse/er- yılan bu ıolcaklarda tamir 
de. sinirlerimizden daha ça- edilmiş bir parça 9nüne 
buk müteessir olan damar· bakmadan basacak yer ara· 
larımızın büzüşmesi. cereyu madan gidebilecek elli met
eden kana karşı büyüle bir re olsun düz bir yol göre
mukavemet gö'sterir. Kadın· bilseydim ....... Bazı çocuklar 
/arda adet kesilmesinden hu solcalclarda koşarak git-

' sonra tansiyonun yükselmesi ti/ece şimdi bir taşa çarpyp 
'lle bu andan itibaren yük· düşecek. başı, begyni par
sek kalmasına bakılırsa, çalanacalc diye helecan için
damarlara lıcikim olan si de idim. Büyük köprüden 
nirlerin yanında, dahili i/- Zağnos köprüsüne kadar 
raz uzuvlarımızın Ja, tan nisbeten rahatca gittikden 
si9on değişikliklerinde his sonra buradan gine bir so-
sesi olduğu anlaşılır. irsi- /cağa saparak oldukca dik 
yetin de hu hususta rolü ve çok gayrimuntazam bir 
vardır. yoldan dere ıçıne indim. 

Tabii tansiyon azami 14, Dere kenarında muhtelif 
asgari 8 dir. Sıhhatte bir aralıklarla bir hiıoya sıra 
şahısta tansiyon tahavvül- lanmış beş altı etJ, her evin 
/erinde, bilhassa artmasın- önünde de ev sahipleri ta
da, gıd;nın, b~den hareket- rafından galcıldıjı tahmin 
/erinin, harici tesirlerin az. edilen tahtaları çürük ve 
fakat ruhi tesirlerin oldu/c. korkululcsuz köprüler ....... Şu 
ÇC< mühim birer hissesi var- derenin 20 - 30 metrelik bir 
dzr. Şişmanlık da tansiyonu kısımdan ibaret yatağı beş 

girdiği bu kısımdaki halka 
bir hizmet olmak üzere beş 
on direk feda ederek bir 
kaç yere mazbut geçitler 
yuptırılıverse; asayış için de 
her halde çok faydası ola
cak olan bir iki elektrik 
lambası asılıverse acaba bu 
kısım için tahsısatmı yoktur 
diye düşündüm 'lıe neticede 
bu işin hüyiik tahsısatla de 
ğil Belediyeni nıeııcut ame
lesile dereyi derhal temizle
tebileceğine 'lıe ehemmiyeı 
verilirse bir iki lamba ası
labilecegine ve beş on direk 
tedarik edebileceğine yalmz 
sayın Şarbay Kadri Mesut 
zahmet edüp bir kerre hu 
kısmi görivermesile bütün 
bu işlerin derhal yapılı'l.ıe
receğine karar vererek yo 
/uma devam ettim. 

Çünkü Sayın Şarhayumz 
da bilir/erki : 

Bir gün dere taşupda bu 
evleri yıkar, insanlar ğeçe
cek kaçacak yer bulamaz 
!urda sular içinde çırpına· 
rak boğulup giderlerse 
ZACNOS DERESi FAC/. 
ASI başlıjı altında gazete
lerde sütunlar dolusu yazı 
yazmakla vazifem izi yap
mış olmayız mevcudat bile 
bizi ayıplar. 

M. G. 

Kuyu ağzındaki 
armonik 

Karolinde bir kuyudan mn
temadiyeıı gaz çıkmaktadır. Q. 

ranın yerlilerinden biri bundan 
istifade etmeyi dUşOnmUş ve 
kuyunun ağzına bir armonik 
takmı~tır. Bu armoniği çalmak 
için yalnız tuşlarına dokuıınıak 
kafidir. 

Cep telefonu 

Bir İtalyan mtıhendlş böyle 
bir telefon icat etmiştir. Bu le· 
lefon radyo ve telefon ara~ıncla 
bir filettir. 

Bu alete sahip olanlar birbi
rile konuşmak imkılnını' bula
bileceklerdir. 

İnsan südü inek südü 
gibi satılıyor 

Prensin buradaki ma
sarifi ·kontrol ediliyor 

İngilteredeki tımarhane
den kaçuıld1ğındanberi şeh
rimizde ikamet eden Prens 
Seyf ettinin hukuki vaziyeti 
yeniden mevzuu bahsolma
ğa başlamıştır. 

Prens Seyfettin. burada 
validesi PrensP.s Nevcfoanın 
yanında ikamet etmektedir 
'lle Mısıra avdeti memnudur. 
Yalnız çok ungin olan p. 
rens Mısırdan lıer ay nıuay 
yen bir tahsisat giinderil
mekte 71e bu para ile bura
da yaşamaktadır. 

Kral Fuad öldıikten son-
ra Prens Seyf ellinin Mısı 
ra 01.ıdPtine miisaade mese
lesi nıt'l•:ı ·u l:ıf· ,. !muş. hat
ta bu yolda müsbet bir ka
rar verilmekte bulunmuştur. 
Fakat, her nedense Prens 
henüz memleketine avdet 
etmek temayiilünü göster
memiştir. 

Prens Sey/ettinin serveti 
Mısır evkafı tarafınd•n 
idare edilmektedir. Prense 

1 
her ay 1200 Mıstr lirası 
gönduilmekte idi, bilahare 
tahsisatı az görülerek 1500 
Mısır lirasına çıkarılmı~!u. 
Fakat son zamanlarda Prens 
Sey/ ettin ıçın gönderilen 
paranın tamamen kendi şah
sına sarf edilmediği hakkın
da bazı iddialar ortaya a
tılmıştır. Bunun üzerine P 
rensin Mısıra gelerek yer· 
/eşmesi cereyanı başgöster 
miş, diğer taraf tan da Pren 
sin sıhhi ve mali vaziyeti 
tetkik edilmiştir. 

Bunun üzerine Prensin 
şehrimizdeki ailesi e/rrıdı 
ile Mısır hükumeti arasında 
ihtilaf ç1kmış, hatta bir 
arahk Prense aid tahsisatın 
gönderilmemesi bile düşü· 
nii.lmüştür. Mısır hükumeti 
bu arada şehrimize doktor 
Behçet isminde birisini gön
dermiştir. Ayda 80 Mısır 
lirası maaş allan bu zatın 
vazifesi Prens Seyf eltinin 
buradaki masrafini kontrol 
etmektedir. Prense aid ihti
lafları halletmek üzere P
rens Nevcivan geçenlerde 

tt b l J b" 'd. on amele ile temiz/ettirilse 
ar ıran se ep eraen ırı ır. ve bu suretle devamlı ve Pariste belediye doğunılıaııt4-

Yüksek tansiyonlu şahıs !erinin birinde, bir insan sUdU 

Mısıra gitmişti. Prenses o
rada icab eden temasları 
p,..ptıktan sonra şehrimize 
dönmüştür. Prenses;n Mısır
daki temaslarından nasıl 
bir netice aldığı gizli tu-

ne hisseder ? şidddetli yağmurlarda taşup kısmı a~·ılmıştır .. Burnda sntll1 
Bu hastalar. baş dönmesi,· evlere girmesi men edifsp,· kadınlar çoC'ukları icin sut iste. 

bilhassa sabahleyin başağ Şimdiye kadar ne bir tan. dikleri zaman kadınlar elektrik 
rısı,· başın şişkin ve ajır. zif at amelesinin ve nede li bir )llelle sağılı:ırak sütleri 

tulmaktadır. - Arkası var . bir medeniyet kandilinin şişe içinde satılmaktadır. 
----"!!!!!!!!!""~~'!!!!!"~"'!""9--....... ~~!!!!"'"--~~""""!"''!""""~!"""""--'!!!'9'~--~--........ ~~~---:--.--:-~--~~--

"Yeniyol .. un Tefrikası: 8 

KÜÇÜK SiLAHŞOR 
/ngilizceden çeviren : Hayrettin Ziya 
Hatıra gelmeyen bu uçuşun 

güzelliği, büyüklüğü karşısında 

kendinden geçen .Ertekin, uçurt
m:ıyı kaçıran kardeşini paylamağı 

unutarak : 

- Bu uçurtma okadar güzel 
yapılmıştı ki, dedi, zannederim 
dünyanın etrafında uçakcak. 

- Eğer yukarıya, ta yukarı
ya çıkmazsa Ertekin. Böyle nere· 
ye gidecek acaba '? 

- Belki güneşe. 
· Ynhul dıı aya. 

- Onu hala görüyor muıun? 
- Evet. 
- Ben göremiyorum. 
- Hııyır : gitti. 
- işte şu detil mi ? 
- Hayır; rıttı. 

Ertekin, kendini yere atlı. Yü-
zünü çimenlerin arasına sakladı. 

Aygün sordu : 
- Ne oldu? 
Cevap yok. Yalnız Ertekinin 

omuzlan biraz sallandı. 
- Ertekin ne oldu ? 
Küçük çocuktan hıçkırığa ben

zer bir ses çıktı : Aygün korkuya 
düşerek tekrarladı : 

- E.teltin ne oldu ? • 
Ertekin yukarıya doğru bakb 

ve hıçlunlda cevap verdi : 

- Kaçtı. Bizim güzel yeni u
çurtmamızı bir daha sröremiye
cetiz: 

- Belki rüzıar onu geriye 
ıretiri1o 

- Gılmeı. Rüzıirın bir feYİ 

geriye getirdiğini duydun mu ? söylemeden eve doğ-ru yürüdüler. 
- Hayır; ama biz küçüğüz Lakin eve vardıkları zaman acı 

her şeyi duymuş olmayız ya. acı konuşmağa başladılar. Kapıyı 

- Kaçmasınıı sebep sen<ıin. açan kizmetçi kıza : 
Acıdım da ilk. defa sana uçurt- - Gülrenk, annemiz nerede; 
tum. dediler. 

- ilk defa benim uçurtmamı - Ah Gülrcnlc, Aygün uçurt. 
siz vadetmiştiniz. Fakat ben bu- mayı kaçırdı; ipi salıverdi. 
nun bu kadar berbat bir şey ola- Aygiin bağırdı: 
cağını bilmiyordum. işte bak şu - Elimden rüzgar aldı gö-
elime. türdü onu. 

Ortasında kırmızı bir kan izi Merdiven basamaklarından : 
olıın tombul elini kaldırdı. Erte-

- Anne, diye seslendiler, u· kin: 
çurtmamız kayboldu. 

- ip yapmış. Ben olsaydım 
- Gulrenk; anr.e nerede ? 

kolvereceğim yerde dayanırdım. 
Hizmetçı çok ağır davranıyordedi. 

du. B:ıştan savar casına: 
Aygün, bir iki dakika kadar 

- Bayancığım cevap verecek 
perişan kaldı. Sonra : vakit btrakırsanı:r. 

- Gidip annemize söyliyelim, 
Diye başladı. dedi. 

Yüzü birdenbire parlıyan Er- - Çabuk ol, Gülrenk; bırak 
tekin yerden fırJıyarak: şu merasimi. 

- Olur, dedi, annemize gide- Bu son cümleyi bir ye,.de işit-
e •ğiz. mişti ve manaaı hakk.n Ja az bir 

Çocuklar birbirine başka ıöı fikri vardı. 

Kiraz ve vişne 
ağaçlan nasıl 
yetiştirilir ? 

Hangi ağaçlar üzerine 
aşılanırlar ? 

Kiraz ve Vişneler, diğer mey
rnlar kadar sevilen ve aranılan 
mey\·alardandır. Hele vişnenin 
sarfiyatı diğerine nazaran daha 
{'t)klur. 
Yi~neden yapılan !;ıUrup, reçel 

ve p ıstalar cidden pek ınak
tıuldur. Vi-;;ne ile kirttz Hynı 
l ıınıl · ımn üz k ırde~lı>ri mesa-
uesincipdir. Men~eleri birdir. 
Yıılnıı vi·:rneleıın ek~i olmııH 

hirilıi itNindc>n tel riku medıır
dtı'. 

"h.ir.ıd ır. füJi kil'n1. kıı, kira
zı ııanıil • il..i grupa avıı.ırlar. 
Ktı';> kirazlarııı<i.rn lııtlı kinızlıır 

ınevdaııa gdmi~tir. ~'ln iki lct
ı 11zın tp:s,ılnbUndcn <le \'i ~neler 
hıı ... ıl olıııu ~tıır. 

Kirazlar, kireci hı\ i kuvvet- 1 
li tnrır·lklıırı \ e ha) H' yerll:'ri 
Se\ •!1'11..·r. hğt:ı· kiraz kuş kirazı 
üzerine a;;ılanmı;; be kireçli 
toprakları sever, böyle kire\:li 
ıo:ırnklar i~·iıı kirnzı irtri-ı Oıe

rim· m;.ıhırnııt\ 1<1ıııııdır. 
\ i;;ıw uğa~·hırı, ct•:snınel itiba 

rile, kiraz ağuçlaı ıııdun daha 
kllçllktur. l>iğ"er nıeyva ıığaçla

rınırı yetişemediği topraklarda 
vişne ağacı muvaffakiyctle ye
tL.,ir ve toprak hu~usunda o 
kadar mU~kOlpesencl değildir. 

Kuruca ve kabili nüfuz tokrak
lardan \'İ~ne ağncı hoşlanır . .Kl
r.ıılar a~ı ile Qretilir, ağaçlaıın 

dil)le. inden çıkan fışkınlar ile 
üretilmesi doğru değildir. 

Hüyilk ı;;ekillar ve nıUnbit 
topraklar için ehli kirazları, kuş 
kirazı üzerine aşılamalıdır. Çe-
kirdeklen yetişen ve nim yaba
nı olan kıraz üzerine arzu edi
len makbul kirazlar aşılanabilir 
Kire~~li, kumlu topraklar için 
kirazı idris Uzerine a~ılamalıdır 
mraz ağaçlarını fazla budamaya 
gelmez, onun için kirazı bUyUk 
boyda bırakmalıdır. 

Halbuki vişne ağacı kirazın 

tamamile aksinedir. Kirazın en 
maruf nevileri. 
ı - Dalbastı kirazı meyvası bü
yük ve kırmızıdır. 2 - Meyvası 
siyah olan Amasyanın tabanı 

yarık kira11 da pek makbuldür. 
Çorum viltlyetinln ak ve ala 

kirazı da enfestir, mayısda ke
male gelir. lspartanın Dırağan 
ve Yallı kirazı da makbuldür. 
Afyonkarahisarı ve Tavşancının 
vişnesi de pek makbuldür. Mey 
vası koyu kırmızı yuvarlaktır. 

Surub imalinde kullanılan en 
maruf vişneler bunlardır. 

Yarının harbı inanınız, ey 
fc.rab ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 inanınız ki 

y .mnın 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. 

·-
Ertekin bağırdı : 

- Annemizin nerede olduğu· 
nu bilmek isteriz. 

Hizmetçi mendilini gözlerine 
knldırarak : 

- Peki Bay Ertekin, dedi, 

bilmek mi istiyorsunuz ? oda-
sında ..• 

İkisi birden çığlık attılar. 

- Aman Gülrenk ; annemiz 
hasta mı yoksa. 

- Hayır, ha.<1ta değil. Fakat 

rahatsız edilmek istemediğini zan
nediyorum. 

Gülrengin hüznüne dikkat e
den Aygünün dudakları titreye
rek: 

- Saçmalama Gülrenk, dedi, 
eminim ki bizi içeriye alacak. 

Ertekin sabırsızlıkla : 

- Evet, dedi, gel Aygün. 

Merdivenlerden yukarı koştu 
ve annesinin odasımn bpı11ndaki 

tokmaf' çevirdi ; kilitliydi. 
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Dünyada 

Neler oluyor 

Patronlara öğüt 
Şu ııeya hu iş için me

murlarınıza bir nutuk ver
meniz icap ediyor. Nasıl 
konuşursunuz ? 

Bir kere bahsedeceğiniz 
mevzu kendinizi alakadar 
edeceğinden mademki kendi 
işinizdir, aliilcaclarsınız de
mektir. Canınız sıkılmış gi· 
hi bir çehre takınmayın , 
din/iyen/erin c a n ı n ı <'Sık
mazsınız. . 

Nutkunuzu şu iki sistem 
dahilinde hazırlayın: Teknik 
meseleler için dakikada 90, 
diğer meseleler için dakika
da 110 kelime söyliyen. 
Veya nutkunuzu, her biri iiç 
dakika sürecekbeş k ı s m a 
ayınnrz, 

Konuşm< ğa başlarken asa
bmıza hiıkım olunuz ve der
hal sadede geliniz. Mümkün 
olduğu kadar dinligenleri· 
nizin her birine ayrı ayrı 

hitabediniz. 
Eğer doğrudan doğruya 

birine hitab etmiyorsanız, 

yukarıya, memurlarınızın 
başları üstünden ötelere ba· 
lcınız. 

Çok el •allamayınız, sah
te evza takınmayınız. 

Elinizle vega parmakla· 
rınızla masaya vurmayınız, 
kısa bir sessizlik kadar 
hüsnü tesir yapan }ıiç bir 
şey yoktur. 

Sesiniz fazla dik çıkma
sın, haylcırmayınız, heceleri 
yutmayınız. 

Son kelimeden sonra su· 
sunuz, tek bir kelime daha 
ilave etmeyiniz. 

Balık ve istatistik 
Sabırlı istatistikçiler de

nizde 120,000 çesid balık 
yaşadığını tesbit ettiler. 
• Bu istatistiğe göre bir 

morina balığı senede 9 mil· 
yon yumurta yumurtlarmış. 
Bu yumurta ancak 7 metr~ 
murabbaı yer kaplarmış. 

Tütün balığı kabuklu hay
vanlarla beslenirmiş, tütün 
balığının karnında 60,000 
tane kabuklu hayvan bul -
mak mümkünmüş.. • 

Peki amma bu ne işe ya
ra ? .. Paris Soir gazetesine 
göre bir işe yarıyor: Yer· 
yüzünde /aydasız şeyler için 
zaman kaybeden insanlar 
hulunduğ11nu öğreniyoruz! .. 

- Anne, anne. içeriye srirebilir 
miyiz? 

Kapıyı kuvvetle vurdu. 

Çok sevdikleri seı cevap 
verdi: 

- Şimdi olamaz yavrum ; işim 
var. 

Sesin tonu çok hüzünlüydü. 

Ertekin Aygüne yavaıça: 

Bir şey var, dedi. 

Küçük kız fena halda korktu ; 
atlamağa başladı, Ert;kin sükO· 
netle: 

- Ağlama, Aygün, dedi, anne

mi kandıraca~ım. Anahtar deli
tinden seslendi : 

- Anneciğim , seni mutlaka 
görmeliyiz. 

lçerden gelen cevap sadeçe : 

- Biraz beklemelisiniz; anneni· 
zin işi var. Oldu. 

- Oh annecitim. seni mutlaka 
ırörmek isteriz. 

• arkası var • 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliti sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 94] 

Onun iradesi, fikirleri v e 
Planlan ile çarpışacak çapta ve 
kudrdtte bir adam, bütün inkı
lab devresi esnasında, çıkmamı~ 
ve çıkmak fırsahoı bul.aıaııııştır. 
Bir defasında olsun, ne hadhse· 
ler ne de mubelifleri, onu, çiz
miş olduğu yoldan çevirememiş
llr. Mustafa Kemal ve inkılAb, 
hakikaten bir ve ayni şeylerdir. 

Gerçi TUrk milletinin lebine 
olan bu gnzel fenomen, bu ka
dar ~ksiksiz bir kemale gide
ID.ezdi, eger dt18rının getirdiği 
tehlikeler, inkılAb karargahında 
hadis olacak lkillldere bir v a 
tan biyanell damgasını vuracak 
lsdidadda olmasa idi : nasıl ki 
tarkta, cenubta ve garbta cere
yan eden muharebeler, mihver
lerinden uğramış olan her türlll 
reglonalist temaynlleri, önlerine 
Yurd uğruna kahramanca vuruş
mak vazifesini koyarak, bir tek 
istikamette, yurd hizmetinde 
toplanmıştır. 

TUrk lnkı14bının bir başka 
buausiyell, ondaki pragmatik 
mahiyet ve her tQrlQ t e o r i k 
ve ldeolo}ik. hazırlığın yolduğu
dur. Öyle .k.l, 'fürk inkılabı biç 
llıeydanda yokken, birden ha
kikat olmuştur. Ve tarih bOyle 
bir idoolojik. hazırlık için ne 
Mustafa Kemal'e ne de Tnrk 
Irıilletlne vakit bırakmı;ıtır. Her 
ikisi de inkılAb yapmak vaziye
tine getirilerek. tarih içinde ir
Ucalen blr takım işler yaratmak 
mecburiyetinde bırakılmışlardır. 

Öyle ki, Tnrk. lokılAbının he 
Yetini yontan Gazi, içinde tasav
vur ettiai resmi gerçi önOndeki 
llıalzemenln hususiyetine gOre 
fakat serbest ve modelsiz olarak 
o malzemenin üzerinde yont
lllağa başlıyan heykeltraşa ben
zer. O heykeltraşa ki, malzeme
nin içinde yatmakta olan şekil'i 
ve canlı'yı, lşl"nmemişUQ"in heb
ainden kurtarmak.tadır. Onnnde
ki modelin şeklini pergelle mer 
illere naklederek. buna modelin 
Şeklini veren heykeltraş ise, 
ayrı bir heykellraşur. 

Mustafa Kemal, eserinin her 
1-rafını, ilk adımda bılmiyordu. 
Mustafa Kemal, eseri ile yarat
tıkça tanışıyor ve tanı~lık.\!8, onu, 
Claba iyi yaratıyordu. tm iki ta
raflı h4dise yani öğrenmek. ve 
Yaratmaktır. ki, Mustafa Kemal,e 
ber tarafında hayat k.ımıldıyan 
eserlııi Vddırmıştir. 

Gaye malOmdu: Türk mille
Unin azad devıellni kurmak. 
Fakat bunu yapmanin yolu, 
bunun için lAzım olan enerji 
le fedakArlık; bütün bunlar, 
Uerledikce lanışıla.n, işe baaıan
dıkça ölrenllen noklüaroL Y O
lun her Dir bUktlntusu, oır yeni 
)olun başlanğıcı &ibi idı, fakat 
levk ve idareyi kenat üzerine 
llnıış olan Gozı, sevk ve ıdare 
etmek bahsinde, kendiuden bir 
defasında olsun şüphe etmedL 

Sevk ve iuarenw tamamen 
bayata göre yapuması, iuKııabı 
le devlet Ue cemiyetin inşası 
lşlnl Onceden kabul edilmiş bır 
ideal ile karşıtaştınlmak kUl
felloden kurtarmıştır. böyle bir 
karpıaştır&J.uıa, çtuıKU. l.Ull:ill ol-
aa acı neticeler ve inkisarı ha
l'aller doauracaktı, zira hakt
kauer dnoyasının idealler dUn
l'asına tamamen uymuı lmkan-
117.dır. Türk inkılabında ise, ide 
ll, yeni devlet yaratılır yaratı!
lbaz, ortaya çıkmıştır ve bu ye
lli Tnrk ... dnnyasının inşasıdır. 
hu suretle, hakikat Ue ideal, 
birlblrini bulmuştur. Böyle ol
llıllkla beraber, UstUnHlk haki
k.tlodlr. 

"Arkalı var· 

/ YEN/YOL J 
----------~--------~ 

Hers~yden 
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Atlantiği yüze yüze 
geçecekler 

BiR PARÇA 

t~ı Ar ık Ucuzladı 
londradan gelen bir ha

bere göre meşhur Oueen 
Mari vapurunun yolcuların
dan biri At/antik Okyan 
usunu güze güze geçmeye 
teşebbüs edecektir. Bu yolcu 
Oueen Mari Avrupadan A 
merikaga hareket eder et
mez vapurun ha'l•uzuna gi
recek ve Amerikaga varın
caya kadar havuzda bir 
aşağı bir yükarı gü~eceklir, 
Bu suretle At/antiği yüze
rek geçmiş olacağını • iddia 
etmektedir, 

•' • .. 
• • f 

• • 

Fakat böyle garip rekor t• 
kırmak teşebbüsünde bulunan t! 
yegane adam bu değildir. -.] 
Forte ismınde bir ltalyan ~•l 
Normandige rlilcip olaralc (+'I 
vapur Amerikaya varıncaya ?•J 
kadar arka arka bir aşağı ;,•l 
bir yukarı yürüyerek At }! 
/antiği arka arka yürüyerek ~ .. 
geçmek rekorunu kırmış o- ~. 
laçağını iddia ediyor. Allah t 

Dönüp do 
akıllar versin ! . . . t] 

Mektepliler evde vazife ! 
yapmamalıymış l ı 

Alacağınız R AD Y O 
lngüterede Jakşfre yakın kQ f 

çnk bir şehir vardır. Bu şehir- 1 
de llkmektepe giden çocukların 1 
sayısı 400 bnr. .Bu dört yaz ço- •:.. 
cuğun ailelerine bir sual sor- 1J 
mUşlar: l•l 

Ca Aa Olacahtır. 

.• çocuklarınıza evde yapma 
ları için yazife verelim mi? 

Yalpız yedi aile çocukların 
evde vazife yapmalarını istemiş 
g~rl kalanlar çocukların mekteb 
haricinde vazlf e yapmıyarak 

sade eğlenmeleri fikrinde ol
duklanni bildirmişlerdir. 

Serseriler kulübü 

T ediyatta büyük teshilat 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

• HARUNLAR MÜESSESESi 
Geliniz görünüz te6rube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolarımız tahsis edilecektir • 
lngilterede garip bir klilp 

vardır. Bu kulübün adı: Serse
riler klllbUdür. Azası sekiz yaz ı 
binden fazladır. Uu klUbQn u- Komşu Rusyada 

---------------------

mıştır. Cenubi Uraldaki ni 
kel f ab11kasımn ilk ma
mulatı, iki antimuan ve di· mutni kongresi pek yakında 

yapılacaktır. Dünyanın bir çok 
yerlerinden kongreye lştlrıtk 
için gelecek kimseler vardır. 

Serseriler klübü azaları arasın. 
da biç de serseri olmıyanlar 

serserilerden daba çokmuş . 

100 metre yüksekte 
patenle kayıyorlar 
Şl.kagolu bir caııoaz mühim 

bir hüner yapmıştır. Canbaz 
bir bQyQk tayyare kiralamiş 

tayyarenin kanadıardan kuyru
ğa kadar uzanan kıslftu.ııo Qze

rine sun'ı bir buz tabakası koy 
durmuş ve tayyare bin wetrfl 
yüksek.de iken buz tabakası 

üzerinde patenlerle kaymıştır. 

Romalılar zamanında 

zehir ve elektrikle tedavi 
.t:su1ınnlerde mOda olan yılan 

zehirUe tedavi usulll ıtomllillar 
zamanında vardı. Neronun dok
torları kan akmasına karşı yı

lan zehirini kullanırdı. 
Elektrik tedavisini de şu su

retle yaparlardı: 
Romatizmahları canlı torpil 

balığının üzerinde ayakta dur
dururlar, torpil balığının çıkar

dığı elektrikle roma~izma teda
vi edilirdL 

Amerikada sigorta 
hesabı 

Amerikada bir ıngorta kum
panyası sigorta olanlara kaç se
ne yaşayabileceklerini şu suret
le hesaplamaktadır: 

Kumpanya sigorta olacak 
müşterinin anasının ve babası
nın yaşlarlle, onların analarlle 
babalarının yaşlarının yekQnunu 
altıya taksim etmekte ve bul
duğu adedi sigorta olacak ada
mın azami yaşayablleceat yaş 

addetmektedir. 

Sovyet 

Metalürjisi 

ger maden/ar f abrıkalarının 
ıtk maht.ulleri yakında pi
yasaya çıkarılacaktır. 1936 
yılında demir hariç diger 
madenler endüstrısi için ya
pılan masraf. I mıtyar rub
leyi geçmıştır. 

1937 yılında ıse yenı geni 

Sovget demir endüstrisi 
son yıllar zarfında bügük 
adımlarla ilerlemekte devam 
eylemiştir. Yalnız son l 936 
yılında Sovyetlerde çelik bir çok f abrıkaiur daha iş
istihsalatı 4 milyon ton bir 1 lemege açılacaktır. Bunlar 

fazlalık göstererek 12,5 mil- f arasında Balkaş bakır döle 
gondan 16,5 milyon tona me fabrıkaşı, Biava kombi 
çıkmıştır, Metalürji salıa- nası, Degtiarka bakır ma 
sında da büyüle. teraklc.ıler denleri ve daha diğir mü
vardır. Nitekim 1929 yılın 1 esseseler mevcuttur. 
da elektrik fırınları ile !-----------
Sooyetlerde dökülen çelik ":Z::Jll9' 

ancak 20 bin ton ılcen bu 
yıl 800 bin tona baliğ ol
muş ve Sovyetlıer birliği bu 
suretle bu sahada dünyada 
birinciliği almıştır. 

Sovyetler birliğinde de 
mirden başka madenler en
düstrisi de mühim terakki
/er kaydetmiştir. Bakır dö-
kümü son üç. yıl içinde ikı 

misline çıkmış, Uralda ye 
ni bir alüminium f abrıkası 
açılmak üzere bulunmuştnr. 
Sovyetlerde nikel 1934 'ten 
ve abtimuan ile kadmigun 
1935'ten beri istihsal olun· 
maktadır. Ridder ve Or jo 
nikidze kombinalarında Jıa 
len kadmiyum atalyeleri 
~şl~melctedir. 1936 yılında ı 
ılcı Tnaf nium f abrıkası açıl· 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

Atralara teskin 
ve izale eder. 

Her eczanede arayım~. 

.. NEDKALMiNA 
Pazarhl<la ekmeklik fabrWa umr 

eksiltmesi 
Erzincan satınalma komisyonundan: 

1 - ( 450,000 ) dört yoz elli bin kill elde\
lik fabrika unu pazarlıkla satın almac4-lt\;. 

2 - Muhammen bedeli ( 67,500) altmış yedi 
bin beş yüz liradır. 

3 - ilk teminat ( 4625 ) dör bin ~z yiniü 
beş liradır. 

4 - Pazarlıkla ihalesi 28-12 .. 936 pazartesi ga. 
nü saat 11 de Erzincanda asker-i satmaln(I ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler ihale günü teci11;1 ve eQS!Ostri o
dasında kayitli bulunduklanna dw \' a ibraz 
edeceklerdir. 

6 - Bu unun ihalesinde takarrur edecek be. 
delin üçte biri nisbetinde ve te..Pnat nııtkabilin
de müteahhide avans verilmesi şart konulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak is~n-.-bit adedi
ni ( 338) kuruş mukabilinde komisyonmuzdan 
alabilirler. 14-18-21-24 
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GÜZELLİK 

RADYOLARIDI 

7 

9 

6 
A. 

Trubzon ve llnvalisi • M NURi" AYOi , 
Satış Deposu • • 

6 

9 

5 

A. 

Radyo Meraklılarına 

Radyosunu görüp di emeden 

Radyo alanlar pişma olur. 

Umumi satış mağç:ızası 

Hakkı Atmaca Trabzon 
.ıH,-~-· ··:· - .• • . •, • • • v-: ~·A-L~t.,.°". 

- ~----- ~'-

/YEN/YOL/ 

(FİLKO) 
l:1 

rP'lhı öD~© ,:J 
t•l 

RADYO l3 
• (•l 

ve TELEVIZY ON13 
Fabrikalarının 8 (!j 
1937 modeline Elektrotlu l•J 
tat b.k eltiği l•l 

t•l 
Lc.n bclaı iyle, ğeçen sene olduğu [+l 

gibi, bu sene de R d l•l 

T k · -· · a YOt!J e nıgının en başında l•J 
.. .. kt d' l•J 

ıuıunıe e ır. (+J 

Bütün dalgalar üzerirıdeki SELEKTİVİTE, SES t!J 
tabiilig" i ve temizlig-i , RAKİPSİZ ve ESSİZDIR . t!J 

' l•l 

t. l~j • • 
ıs mı an 1 dir. ~:J 

l•l 
Herhangi bir arıza içjn artık Radyonuzu fabrikaya veya. lstanbula ıl•~ 
göndermeğe lüzum yok, Çok hassas muayene aletlerı , ve on !1 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O lan her +l 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . f!j 

l•l 
l•l Uzu11 
~:J 

Abdullah Sezgin (!~ 
Sıra n1ağazalar No. 118 t•l 

Vadeli Satış 

Telgraf: SAATÇl ·Trabzon TRABZON ~ 
"'llJl'"'llP'"'ll(ll"ll(~''llJl""llPl!!'llti"''QP'" lll"ııtlf1"ıtJ1ı•ır11"'1!!Jl'"'q(l""Q fl"lqJlı•"l~lll'"'ll"" (ltn•ııtl•"lllJl"''f111""1tll'"'llJl'"'lıll''"ll:l1"'Qll'1~fl"ll:(ll'!'"'IP•ı~lll"'llfll'!'I 
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Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

o li1Fil ~ <gj@l 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

ft~ILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : T H AB Z ON 

• 
ımevı 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
f atile,De ter,Fatura,Çek,Bono, 1 
Senet, Ma buz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

urette yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 
~~~-........... ~.......--...._,.. 
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