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Çocuklannızı 
Koruyunuz 

Y azımın deıeri olup olma
dı~ını araştırmaksızın bu 

satırları siz okuduktan sonra Ö· 

nünüze gelene de okumasını tav
siye ediniz. Bu satırlarda babala
ra ve annelere yüreğ'imdcn kopan 
acıları okutmağa çalışccnğım. Biz, 
sefil harblerin mısır koçanları, 

süpüı ke tohumları yedirdiği bir 

nesiliz. Onun için bizden sonra 
gelcc!klerin cınlı, kanlı olmasını 

la canımızdan arzulayanlardanız. 

Biz, her gun bir tarafında ağrı 

duyarı, bir tarafı sızlayanlardanız. 
Biz~ içinde doğup büyüdüğümüz 

harbler, yokluklar böyle yaptı. 

Temeli sağlam olmayan yapı, zor
la yaşatılsa bile sık sık tamir is
temez mi ? Biz çoğ'umuz böyle 
tamirle yaşıyoruz. Babaları baş 
ucunda olan, sulh ve sükOn içinde 
yaşayan bir neslin sağlam bir te
mel olmasını istiyoruz. Çünkü 
bu temel üzerinde gelecek za 
manların abideleri kurulacak j 

çünkü, bui'ün temelleri atılan, 
atılmakta olan Türltiyenin, onlar 
çatı ahcıları olacaklar. 

S ababl:m işinize giderken 
başındaki kask.etinden mek

tepli olduğunu anladığımız bir ÇO· 

cuğun sigara dumanlarile sarar
IDIŞ yüzüne dikkat eltiniz mi hiç? 
Sigarasını pervasııc tellendiren 
bu i'enç, bu yaşta zifirle karar
ırıış bir ciğere sahip olursa o 
vücut nasıl çalışır. Hangi gönül, 
kanlı, canlı bir gencin yanınızdan, 
kollarını aralan gibi sallayarak, 
geçtiğini istemez. Bu çocuklar 
ıigara parasını nereden buluyor
lar. Bu ıii'arayı nerde saklıyor

lar; anneler, babalar ceblerini hiç 
karıştırmıyorlar mı ? Anne ve 
babanın böyle bir vazifesi yok 
ınudur ? Sigara az para ile satın 

alınmaz. Anneler, babalar verdik
leri paraların nereye sarf edildık
lerini kontrol etmiyorlar mı'? Ben 
duydum ve duyuyorum ; bunların 

içinde harıl harıl içki içenleri 

varmış. Buna inanmamak istiyo
rum; siz de benim gibi inanma
lllalı!lınız. Fakat, takibetmek, ar
kasını bırakmamak lazım değil mi ? 

A rkadaşlarım 1 i'eçenlerde 
bir gece sinemada, başla

rında mektepli kasketi bulunan 

fençlerin esrarlı sia-ara ile şarap 

içilmesinin iyi bir şey olduğundan 

bclıaettiklerini duymuşlardı. Gün
lerce buııun münakaıasını yaptılc. 
Günlerce içimiz sızladı. Böyle u
lllumi bir yerde bile biç çekin
llleden, hiç utanmadan kadın ve 

erkek bahislerini ballandıra bal

landıra anlatıyorlardı. Neslin, her 

leyi bilmesini arzu ederiz; fakat 
her İfin bir çağı vardır. Çağında 
olmayan işler benizleri sarartır, 

cig-erleri söndürür. Onları bu 
Yoldan çevirtc.::k ne zabıta kuv
veti vardır, ne de mekteplerın 

bu kadar keskin nazarı... Onlara, 
tidecekleri yollarda fenerlik ya. 
P•cak olan anne v~ babalardır. 

liu vazife ağır ve fakat çok kıy
ltıetJıdir. ~ıgara, rakı ıçen ağız 

biJinmez mi 1 Gayri ahlaki hare
~etlerde bulunan çocuklar gittik
leri yerlerde takip edilmezler mi? 

Tiyatrodaki bir artistin göğüs 

h.rekotlerinin mektepte şehvet 
t.hrikine vesile oldu2u, hayaller
Qe büyüyen bu işin payaosları 
'tral eylediğini mektepteki ço
~lardan duydum. Takdir edilir 
f 1 bu kulak doli'unlukları maddi 
"'-lıltlara iider, çocukları kuv-

\oetten düşürür. Gördiı~ü şeyler, 
tocutıınuza böyle fena intibalar 

1tt1ı.ıyor11 onu ıerbeıt hareket· 

• 

ispanyada vaz'yet fenalaştı .. 
5000 Alman, 2000 Fransız askeri, bir general 100 

Rus zabiti İspanyada ! . 
. Ani.ara .' - Londıra resmi malıafili Beşbin Alman askerinin asilar elinde muhtelif 
lsparıyol {ımanlunna ihraç edildiklerini teyit etmektedir. Diğer taraftan iki bin Fran
sızm da I ~ P a rı .ll a F r a n s a hududunu geçerek hükiımel kuvvetlerine iltihak ettik
leri le lJ :ı cfme9Pn bir surnlte hulıer ııerilmektedir. 
Royter AjanH d ı içlerin le bir General bulu·ı:ın y 'iz kad:ır Rus zabitinin Malağa li

manına git/iğini bildirmektedir. 

Almanya ile İtalya, aralarmda 
Orta Avrupayı paylaşmışlar! 

. Ankara 1 Havas Ajansı Londradan şu haberi vermektedir . Siyasi maha/il Hitler 
ı:e (talCJa dış bakanı arosmda yapılan görüşmelerde merkezi avrupagı biri Alman di
gerı ltalgan olmak üzre iki mı/uz mıntakasma ayırmış oldukları söyligorlar birinci 
mıntaka çekoslaT.1akga, A·mıst~ga ikinci mmtaka flvfacaristan. Yugoslavyadır. 

Tethiş 
siyaseti 

Sancakta tazyik 
artınldı, halk 

heyecan içinde ... 
Aıık<ıra 1 - Kilis Mnlı!.illi 

h 'jkllmı>t S.:ınc ık mllııtehib sa
ııilerind.•n istifa edenlerin İ!: • i
ft1l1.t ı . ı krıbul <•t:ıll•mi~ .ı ıncfar
malıırln vecel .. ri kupalı kam
yonlnria ~elıirJere getirilmele
rini emretmiştir. 

bir ç )k mllntehibi saııiler 

köylerinden kaçmuktııdırl ır. 
Aııt:ıkyııya halC'pterı yeniden 
mili,; kuvvetleri getirilmi;-:ir. 
Sı'nh :ıramak b::ıhnne~ile esıısen 

Belediye 

Meclisinde 

--------------------=_, ______ .;.;_, yapı~mnk ta olan tazyık ıırtı. ıl-

Dünkü sayımızda Beledi
ye meclisi müzakerelerinden 

Her gün 

·Hamamlar vüstailikten 

Kurtarılmalıdır artık ... 

nıı;ılır. 

bahsederken azadan Temel Umumi ::.ihhalle alilkadar olan hamamlar, en çok dikkat 
Nücumi gökselin okunan erlilnıesi, belediyenin ı:-ıkı kontrolundan tirtir titremesi ve en 

Me!\.tubl.ırı 1 lelgrnfl ırın sev
kı geciktirilmekte, git.ti surette 
kontrol edilmektedir. Sancak. 
ta dUkktlalar tamamen knpn'ı 
dır. Hc>yeran fazladır. Türk hııl 
kı Suriyed~ yaı ı'an mebusun 
seçimini kanuna uykun hulına· 

makt:ıdır. Ali koıııscrc lııı me 
sele h ıkkınd1 'l'tlrk hulh.ı tn · ı
fı1d.ııı lıirço'.\: pr Jl~s'ol.ır goııde 
rilmişlir. 

tenkit raporu üzerine reise çok sıhhi tedbirlere tabi tutulması ltlzımgelen yerlerden biri-

itimat veya ademi itimat l dir. Halbuki bizde iş tenınınen bunıın ak iııedir, en çok unıı
meselesinin meı.ızuu balısol- tulan, en çok ihmale uğriyan yerler hamamlardır. içleri, dış-

ları, donamları, yıkama usulleri itibarile lılilıı ve hı\la vnstal-
duğumı yazmıştık. Temel likten kurlulamaıuış ve kurtarılamamı,tır onları 
Nücumi Gökselden aldığrmız Bu asırda, bugiiııkn temizlik duygu ve ihtiyaçları karşısın- Baf ıkcılık 
bir mektup! a hadisenin ay- da bu hamamlar gil'ilecek, yıkanılacak bir yer olmaktan ~~ok 
nen ve tamamen o şekilde uzaktır. Yıkanma vasıtaları tamamen gayri sıhhidir, yıkayıcı- kongresi 
olmadığı, reisin senelik me- lar en ufak ılıhat kaidelerine uiğanedir, soyunacak yerler, 
sai raporunu tetkik eden odalar iplidai şekillerde olmakla bernl>er umumi sıhbatı da Celal bayarın bir 

telıdit edip gitmc!{tedir. k 
idari. sıhhi ve mali encü nut uyle açıldı . Hamanılardıuı hemen kaldırılacak şeylerden biıi de kese 
menlerin müştereken tanzim denilen pis bez parçalarıdır. Bin bir vücudun teri kiri, kokusu, Ankara 1 - Balıkcılık kon. 
ve meclise verdikleri raporun 1 hastalığı nzerinde dolaşan bu yır:ık. yamalı, dikişli kirli bez. gası bu glln ikli.,at vekili ceHl 
okunmasından ve bunu mü- lerle temizlik yapıuağa uğraşmak vnstailik, iptidailik değil de Bayarın nutku ile açılmıştır. 
teakip kendisinin verdiği nedir'?! l\1urahaslar, nıntehnssıslar snıı-
tenkit raporunun kıraatinden Hfl.mamlar, belediye için de, sıhhi teşkllfıtlqr için de nze- gercileı irı iştirtık etlikleı i bu 

rinde durulııcak, hassasiyet ve asabiyetle i~leuecek bir mcv- l )pl.ıntı l:ı S ıylavlar v~ vekOel 
sonra itimat vega ademi d H · ı ı i'r · 1.ı· k b ı ler, 1·ankal"' r ıncıınessı· ıl .. ıı·, Jk-zu ur. er şcyı o l u6 u gı ı a u ve olduğu gibi ipka eden u .. " 
itimat meselesinin meuzu. 
bahsoldug· u beyan edilmek. 

köhne tedbirler, adet yerini lıulsun kabilinden olan kuşbah,ı U=-at vekıHetinin alnkadar dJire 
nezaretler nı yiuc bu kabilden olan kl\gıt Uzerinde vesayHl ır- reis l eri de bulu nmu~lardır. 

tedir. Bizde hadiseyi bu şe- la i~ bitnıi..,, kavga savmış olamaz. intihabattaıı sonra teknik ve 
kilde tashih ve tavzih et Yenylol teşkilat encUmenleri ayrılmış 

m~ o~oru-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lrapor okunnıu~ Reis Cumur 
- -- == - ,: AtatOrke BtlyUk l\fillet ~1ecli-
lerinden menediniz. Ahlaki le· şüphe ederim. Bilmem ka ·ilerim D 
mayüllerine fena bir darbe olan ne derler? 0nanmOmtz. • si reisi Abdulhalık Hend:ıya, 
bu vücut teşhirlerini görmekten Baş Vekil İsmet lnönUne heyeti 
mahrum bıraktırınız, gönde;meyi- H er şeyi mektebe bırakmak Yunan gazeteleri umumiyenin · ta; im· eılni arzı 
niz onları oralara.. en yanlış bir yoldur. hararetli neşriyat karar altıaa alınmıştır. 

A lılalcı bozan her şey sıh
hati de bozar. Ahlak ve 

sıhhat bir kalpten kan alan iki 
damardır. Ana ve baba, rüşt 

sinine varmayan bir çocıun ahla
ki hareketlerini zalimane bir SU• 

rette takip etmelidir. Yaş bir a
ğaç, neresini müsait bulursa bu 

Mektep, onların bu gizli fenalık- ç· 
larını göremez. Göremezse de yapıyorlar. . ımentO 
haksız değ-ildir. Bir tek çocıığuna Ankara 1 _ Yıunan ga- İhtikarının henu"z 
anne ve baba hakim olamazsa 
yüzle c;ı çucuğ-a bir mektep nasıl zeteleri Donamrıamızm ziya önü alınamadı 
yetişsin. Geçenlerde bir geçit reti münasebetile hararetli Aylardanberi devam etmek· 
resminde hep onlarm yüzlerine 
baktık. Ekserisi can!lız, kansız... makaleler neşrine devam te olan çımento ihtikılı ınııı he· 

Sağ-lam olmayan bir vücuddan ediyorlar. nüz ünCi 3lınamnmı:;;lır. HUktl-
havırlı bir dimağ nasıl beklenir 7 met, çimento ithaline mnsaade 
Avrupalılar niçin: " Sağlam vü- Yugoslavyada Yahudi etmiş, ve ithal mnsaadesini ta-

d 1 d. d rifenin 469 uncu numarasına 
cu ' sağ' am ımağ " iyorlar. aleyhtarlıg" 1 
Denediniz mi hiç ? Sağlam olma- koymuştur. 
yan bir vücudun düşür.c.!leri de İngilizce Morninğ Post Bu tarifenin A kısmında pJrt 
sağlam değildir. iyi çalışamaz, iyi gazetesinin Belgrad muha. land ve B kısmınaa 8Upersyan 
düşünemez. Düşünc.lerinin hepsi biri bildiriyor: ve mağneıli çimentolar mev-
karanlıktı r. Ağlamak ister ; ağla- cuttur. Kliriag listesinin 469 il 
tıcı şeyleri tercih eder, Ağlatan Perşembe akşamı Yuğos ve V lietesine de gene çimento 

./ 

Az. öz 
Esnafa düzen 
verilmelidir .. 

KömUrcOntln yanında bakkal, 
Terıinin yanında kasap olnınz. 
gllnlllk ve mnterakim işlerini 
yetişlirıneğe ça:ı~nn dairelerin 
kur~ısınrla, evlerin altında, mek
teplerin ya nbaşında en ço:~ 
gflrliltn yapan esnııf tnıılı.mını~
lurdır. okuınnmzJ, yeımnnızıı, 
uykunuz'!, istirııhatiııizr, telefo n 
alıp vermenize.hasılı botnn ıne· 
s1i ıiz:> halta olan bu gllrliltil
IPr. hl ;bir kaydl·. hiçLlr nizanın 
bağlı degildir ve te:namen başı
bo,;ıturlar ... 

intizam, sibhat, temizlik ba
kı'l ınc\an dahi esnafın yer yer 
bir araya toplanması lazımdır. 
Şehrin her köşe bucağında k<t
snp dükkanları olamaz, hele 
bizde:ciler gibi nçı'r saçı'{, gayri 
sıhhı, temizlikten tamamen 11rl 
dilkk.'inlıır ! 

Dağınıklık, koutroldan kaç. 
mağa, hileye sapmaya fırsatlar, 

vesileler hazırlar. Halkın sıhhati 
istirahati, ekonomik menfaati, 
esn::ıfın yer yer bir araya top. 
lıınınasıııı bil' i•ıtiz!lnı ve di ip
lin alhna alınmasını aıııi dir. 

P-S • 
• 
lzmire seyyah 

çekmek için .. 
'X eniden birçok yollar 

yapılmasına karar verildi 
İzmir de Turizm f aaligeti 

genişletilecektir. Vilayetin 
geni yıl bütçesi tasdikten 
gelince mühim turistik gol· 
lar inşasına başlanacaktz r. 
lzmire gelecek seyyahları 
gezdirmek 'lJe onlara rehber 
lik etmek için münevver ve 
dil bilir gençlerimize lzmirin 
tarihi ve antikiteleri hak · 
kında tarihi kon/eranslar -ııe 
rilmesi kararlastırılmıştır, 

Turistik asfalt gol/arla 
biri birine bağlanacak olana
sarı atika manzumesi, ileride 
lzmir mühim miktarda se.t1. 
gah celbedecektir./gi tedbirler 
alınır ve iyi propaganda 
yapılırsa ilk sene lzmire 25 
bin seyyahın geleceği ümid 
edilmektedir. Fakat bu seg. 
_qahları barındıracak kon 
f orlu oteller inşası başta 
gelen bir ihtiyaç telakki 
olunmaktadır. 

lzmir tarih öğretmenleri 
ve tarih bilginleri, Beledi· 
gede toplanarak münevver 
gençlerimize verilecek tarih 
kon/eranslarmın mevzuları· 
nı tesbit etmişlerdir. 

~ .. ~~~ ........ ~ =e::..-.:ae:;z ~ ~ 

· tarafa kol salar. Yen iden akan 
bir su, toprağın neresini müsait 
görürse oradan akar. Çocukları

nızın aktıl<lıırı yerleri görmek için 
dürbüne htc~t yoktur. Takip et
mek isteyiniz, göreceksiniz onla
rı. içtiği şeyler görülür, gittiği 
yerler anla~ılır, söylediği sözler 

duyulur. Ceplerini, kitaplarını, 

hatta yataklarını yoklayınız. 

işte, şehre ilk giren bir ya
bancının intibaları: [ Türkçe Tan 
gazetesi 24-11-936 tarihli nusha ) 
« fena bir tesadüf bana çok kö 
tü bir şey gösterdi : Gece, şeh. 
rin ıslaha çok muhtaç bir halde 
olan sinemasına gitmiştim. Ar
lcamda onbeş, . on altı yaşlarında 
iki mektep talebesi oturuyordu. 
Bunlardan biri arkadaşına o gün 
aldığı bir bıçağı gösterdi ve di. 
ğerinin büyük sustalı çakısile mu
kayese etti... » Hangi anne ve 
baba bu bıçakları cepte göremez. 
Böyle bir bıçağı taşımağa lüzüm 
i'ören bir çcc ·ı~un ahUikındnn ve 
buna bağlı olan sıhhatinden ben 

romanlar onun yegane arkadaşı- lavganın Zagrep şehrinde ithali mUsaadesl verilmektedir. 
dır. Hayır; biz böyle bir nesil Yahudi aleghta.ıları bir Ya- G:iınrük tarife numarasında 469 
istemiyoruz. Gülen, şen ve şakrak A da olan Udi çimentolar yeni t 
olan, kara g·örmeyen, beyazı amaç hudi cemiyeti konser ver- A listesine ithal edilmiştir. llu 

Küçük 1 
Silahşor I 

edinen Lir nesle muhtr cız. Atatürk, mekte iken, şehrin en büyük itil>arla ildi çimt>ntolar ticaret 

Cumhuriyeti böyle bir neslin el- konser salonunu taşa tutmuş anldşmaları olan memleketler-
lerine bıraktı, bedbinlik bizi hır- /ardır. den ithal edilebilecektir. 

( Çocuk Hoııınnı ) 

palayaca~ı kadar hırpaladı ; yeler 
artık. Kalabalık salonun içine 

Veremin yüzlerden kanı sild- birdebire bir taş dolusu gağ
ği, aç bir kurt gibi snldırmağa mag· a başlamış ve panik o/

Posta telgraf başmü- t 

düı itikleri kalkıyor 1 

Hayrettin Ziyanın lngiliıce
den çevirdiği bu romandan ço-1 
culdardan daha ziyade büyük-
ler istifade edı ceklerdir. ,J 

Romanın hey~canlı bir sah ~ 
çalıştığı bu muhitte annelere ve 
babalara düşen .vazife çolc bü- muştur. Müteaddit kadınlar 
yüktür. Yalnız. sizin de~il on ye- gara/anmış ve hepsi birden 
di milyon Türkün çocuğu olan kapıya koşuşmuş/ardır. 
yavrularınızın ahlakını ve sıhhatini 
kollayınız. Bunu yapmıyo.sanız Taşlar, iki genç kafilesi 
günah işliyorsunuz; suçunuz bü- tarafından atılmış. ve polis 
yüktür. gelmeden evvel ortadan kay 
Hayrettin Ziya Taluy bolmu~lardır. 

Birinci kiıııunun otuz birin
den itibaren uıe. 'ı olacak yeni 
posta ve telgraf teşkllııtıuın ıı~ · 
zırlıkları tıitınek Clznredi r. ~u 
tarihten itibaren başmüdürlük
leri ihdas edilecektir. Ayni za
manda yeni teşkilatla ıııemur
hı ın maaşları artacağı gibi me
mur adedi de mühim miktarda 
zi~·adeleşecektir. 

ne:Jinden aldığımız satırları 

aşağ-ıda yazıyoruz. 

_ N Ejdc:ha bataklıktan çılctı; 1 
kopekler üzerine atıldılar. 

1 
(~anrı:-erdi) atını sür'atle sür-

·~ d.~· Kopekler canavarı d5ndü- ı 
r. rurken kılıncını çekti .• 
1 Roman yakında tefrikaya 
~ başlnnıcıktır. >!1 
fi!f.=:a;ı « * * Wı+djjii!'jip ~ ~~ 
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Sagja 2 

Tyatro 
Pazartesi gecesi Nurettin 

kardeşlerin Baykuş temsili

ni glirdıik. Öyle sanıyorum 
ki Tiyaf ronun en kalababk 
gecesi idi. Bu, çok iyi. Sa
nat adamlarından. zevkimizi 

yükseltmelerini, sanatın eş

siz işığı ile cemiyete .t;ol 

göstermelerini isterken,· ken
dimizin yalmz isteyici mev 

kide kalacağımızı hiçbir za

man düşünmeyiz. Bizi mem

rırm edebilmek için bir çok 

fedakarlıklara katlanan/arz 

maddi yardımlarla teşvik 

etmek, lıiç değilse hakları 
nı vermek borcumuzdur. 

Birlik Şair Halid Fah

ri'ııin eserini iyi temsil ef ti. 

Başta Nurettin olmak iizere 

sanatkarlar rollerini başar· 

mak için ellerinden geleni 

.ııaptılar. Onları alkışladık. 

Ancak Taş parçasının ver

diğ·i hisleri bu eser vereme· 

nıiştir. Bir kerre eser, faz
la şiirli ve felsefeli .. 

Ölüm felse/esi o Hami 
dune kükreyişler biraz 

sııni. Artık Baykuşun mo

dası geçmiş gibi, ne bileyim 

beni Baykuş kendi üzerin-

de de ötüyor .. Demek isle 

rim ki Bay Nurellin bun
dan sonra. içinde Halid 

Fahrininkiler de bulunan 

yeni eserler srıhneye koyma

lı.. Mesela Akın, Özyurt, 

Kahraman, 70 yıl Mete, 

Çoban, Atilla. Tohum, A1a

·11i Yıldırım. Topaz. Gün 

Batarken, Kör. Köksıizler, 

Cinayet 'l'e ceza V. B . . 

Böylelikle hem milli des

tanlarımııı ve davalarımızı 
daha kuvvetle benimsetmiş, 
lıem de yPni eserl~rde duha 

cok ala1'a toplamış olacak
lar ... 

Birlik bu gece hakikaten 

bir sürpriz yaptı .. Bizi cid· 

di sanat kiymetlerile kar

şılaştudı. insan vücudunun 

büyük hareket ve estetik 

kabiliyetler gö çter ebileceği
ni hayret ve takdirle seyr 

ettik. Bu. bir başlanğıçtır. 
Daha bir çok kiymetli akis· 

ler göreceğimize şfiphe yok 

tur. Böyle uıak köşelerde 

şimdiye kadar bu kadar ile

ri/emiş hareket sanatı gör

mediğimizi itiraf elrn~lilJİz. 

Bunu bize gösterenlere te 
şekkür borcumuzduz . . 

Göz 

NOTLAR 

Ağaç ~evgisi herkcııte olmnlı, 

fokat belediye ve meclisi umumi 

azalarının knlple i:ıde herı.esten 

daha çok kök salmış bulunmnlı

<lı r. Yapıcı ve donat.ıcı mevk.iinde 

old..ıkları için 1 

• - Dere, tepe, düz gitmiş, al
tı ay, bir güz filmiş, arkasına 

Jônmüş bakmış ki, bir çuvaldız 
.vu kı:ıclar yol gitmiş, nedir? 

S)ıırıl nıyccaldarını lilsem 
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Hava tesl'hatı yarışı 
Bütün devletler ha\'a kuvvetlerini 

artırmak için durmadan çahşıyorlar 
.., - .) -

BUtllu lıuulara 500 ııııkliyc vt•l l efrııclıııı ı mı:ınevi kuvveti, 
layyııre~ile, 500 ::.por ve turiz·n görclllğll !alimin derecesi, mal· 
tayyHresini de iliive edcl'sek, A· ıernenin miktnrı ile ölçi\lllr; fa. 
merikar ı ı 92,000 kilomPtro ge- kat. bu askeri lhtiyacatın sOrat
ni:;ıliğinde arazi Uzerindeki mulı le tecdidi tmkünı, fabrikalan 1 

telif şehirlere arasında serer ya. i--lihsal kı:ıbiliyeti, mnhendi.;le
pan ticaret tııyyaı·elcrinln ehem rirıin icad kud_retlcri, teikikat 
miyetiııi bu tayyarelerde i.;lih- ve tecrllbe şubelerin\n faaliyeti 
tam edilen 900 pilotun, '7,000 de ütekiler derece inde mllhim· 
mllkinistin ve muslahdemiıı ma dir. 
n:tsına anlamış oluru1. 
Fransız hava ordusunun 

kuvveti 

Tayyare endQstı isi, coğrafi 

bakıındnn gayrinıl•rkezileşliı il-

mi~ te~kiHit, endllstriyd sefer-
Frarısaya gelince, onun aaa berlik ile ınUtcrııfıl< olmaz, i~in 

vatan topraklurında ve deniz. içine kırla iyeye ya,·aşlıkları 
aşırı arazbirıde mevcut tayya· girerse. bu end!l. triııin millileş
re-lni ı adedi takriben 1 .300 dJr tirilıne:;i bir mncarııd ın ibaret 
buna ~0:000 kil'1ınelroluk mes:· kalır. Tayyarecilik saha ınd 1 

r~ dalulınde se~e~lcr ya~ı~n lDO mOhendi:;ierin ve tekni:siyeııle
tıcaret tayyaresrnı, 1,000 ıla 1,400 rin giri tikleri nman ıı mllcade· 

t . t .. d ' ~ spor ve urızm ayyaresını e ,. lr. aenilikleriu durmadan iriş-

ilt1vc etmek Ianmdır. F~n.usa tikleri iokl;ınf, r~ ·mi i lureleri
hava ordu unun 1 000 tanare nirı ınUdnhalcsile akim bırakıl
d ıha ilnvesile takviyesi mukar· mnmulıdır. Tcrakkiııiıı çare:si 
rerdir. Bu tııy\'areler, hemen h ,,, rl u ı·,ıu,ı ır. 

ayni nisbetlcr dahilinde ağır 

b ımba!'C'h:nan tuyynrel0ri, hafif 
avcı lHyyareleri islik-;ıı-ıf tan.1 
re.eri olarak i ı::;;,ı edihıek te ve 
inş tn~l rh he11C.l h ~m"n uit 
ınel;:tc•lir. 

Her tararıa ın'>der .1 h<t va or-
duları gitgide urlnn hiı· hızla 

kU\1\ 1etleniyorlar. 1 r:rn~ıı tııyya. 
reciliği, top\uııun ply·ulenin haş 
lıc ı u.ısuru olıuu~ı lı •• i->ugnn 
lıısavvur edilebilen k1-... ir hir h:ı 
va muharebesi, ftııtn miktarda 
efrali ve malzeme is:i"ılak eden 
uir harbdir. Bir plılıtı:ı tamam 
o:ması için onun malzeme ia5e, 
yedek parça, mOhimm·ıt, mad 
del iptidaiye stoku gl!.ıi nokhıi 

nazarlardan derin has ıbl.tra ls· 
tinad eder olması iı..ı kaimdir. 

Lir mP.mlekelin hn\·n~ılıktaki 
ku~reti hiç şiip'ıe yl)k ki, ev-

= 

Hu ınıık 1leyi neşrPd~n guw
te lı ı :lı devletlerin hnwı kuvvet 
leı"i h ıkkıııdu ~u lıul ~~ ı iıılve 
ediliyor: 

1' ıy a 

Tayyare ınlı 'tteb:ılt 
S >Vyet Husyu: 2 3 )0 83,00 
Aıneı il<n 2,320 '? 

BOynk Drltıınyıı: 2.~3i 5!'i.OOO 
l'r.ıo a 2 ooo .to,ooo 
lt.ı:ya 2,:JOO 2fi,OOO 
• \lmanyn t.HOO 2:>,ooo 
,J ıp'myu 1 300 15,000 
Ho ııuııya 7G ı ltı,550 

Lehistan 800 8,000 
Çekoslavakya 600 6,600 
Yugosluvya 45'J 5,000 
Belçika ö ıo 2,590 
releınenk -130 ı.ooo 

tsviçre 125 1,GOO 

Doktok Şahtın son seyahatinin oERE.DEN---
----TEPEDEN 

sebepleri nedir ? Nihayet bir tün gelecek 

Taymis gazetesine göre Almanyayı sıkı vazi- ki mumhaneönünde yaru ağ
yara karşı arzı endam eden 

yetten kurtarmak ve yeni pazarlar bulmak imiş Pazar yerini. lütfen ve ina
Taymis yazıyor : Doktor evvel Almanyaya vasi mik· yeten ve merhameten bir 

Suht Alman islilısaliitına tarda ihracatla bulunmuş damla örtülecek, uzunsak 
müşteri bulmak için sega- olan Tıirkiye Alman muba- meraş gibi büyük fle kala· 
lıafine de'l!am ediyor. Anka- dele kanunlarının sıkıbğı balık çaddelerde her adım 
ra 'l'e Bağdaddan sonra lJiizünden az kalsın zıyana başında rastlanan farelere 
Tahranı ziyaret ediyor ve I k uğralı aca lı. ancak yüz, güz elli metro-
bu seyahat Alman ekonomik ş · l · k ı· d •ıp ıesız gere ran a da bir tesadüf edilecek, ba-
hayatını aydmlatmag-a pek k -r · ı. • d 'tl "k gere se ı ur1<.1ye e gı 1 çe zı dar yerlere asılan (şoför 
yarıyor. b 'iıp'i.l/en zengin bir ticaret dikkat/) levhalarının dik-

Doktor Şalıtın bu seya- /.:. H 
hali geçen haziranda orta ·a 11nağı mevcuttur. eı kati azalttığının farkına 

A lr.> lk l ikisi de ııeniden lırıqata ka- varılacak, fırın dedig-in işte 
vrupa ve .>a an ara yap- nşan eski milletlerdir. -ııe 

ilgı seyahat gibi semreli kud~eıli ô'nderlı•r iduresi böyle olur diye bilmek için 
bir netice verirse lran ve alflnda lıer iki millet de Bel•diye canbiniden içi dışı 
Tiirkiyeden Almanyaya yi milli qeni bir inkişaf •ve beton, faresiz, mikropsuz 
yecek madde itlıalô.tt11 ço- /nakki rulıunıı nıoltl.:tir . bir örnek fırın yapılacak, 
ğalmasma ve Almanyamn Yollar 'l.Je şimendif eder in- kahveciler köşebaşlarına, 
şarka daha çok makine sev şa edtlmekte. yeni endüstri- kaldırın üstlerine düzüne-
k<'dilmcsine şolıid olmağa !P.r kurulmaktcıd,,. Son se /erle sanda/ya dizmeninyer 
hazır bulunmalıyız. m•ler zarfında Almunya siz ve haksız olduğuna ka

Diğer taraftan, bilhassa T.irk ticaretinin aslan pa- f ni olarak bu sakim ve za
son zamanlarda. TürkiZJe y.ına malikti. İranda ise in- rarlz udc:lten kendikendile
.lJtiksek kar fakat yavaş ö- f!İliz aslan payrnı kapmişti rine vazgeçmiş olacaklar, 
deme olan Atman siyaseti- i-ln irm mcnıl( f.:t.t kuru yi- elektrik şırketi sudan olan 
nin zayıf tarafları olduğunu yecek maddeleri ihraç etmek sudan çıkan eletiriğin gir· 
lıissetme,lle başlamıştır. Ay tedirler. Taze yiyeceklerin mi kuruş çok bahalı oldu· 
ni zamanda bir çok orta yokluğu karşısında başka ğunun farkına vararak fi· 
Arırupa de·t.1letleri de harici şeyler aramağa mecbur olan atlar üzerinde yüzde elli 
ticaretlerinin Almanya tu- Almanlar için bu kuru yi- tenzilat yapacak,· fındıkka · 
rafından iTıhisar altına a- yecek maddeleri arzu edilen buğu eğer yanmakta devam 
lrnması ilılimalinden kork tam şeylerdir. Pazarlığın ediyorsa hamamlarda yakzl-
mağa başlamışlardır. Dün üstadı olan doktur Şahtı ması külliyen yasak edil-
ya piyasasındaki fiatlerden Ankara ve Tahranda ken- mekle beraber, fakır /uka· 
daha yüksek fiatlerle yiye- dıs.'ne layık rakibler bulu- raya gadredilmesin diye 
cek maddeleri satmak hoş nacaktır. Fakat doktur Şa narh usulü dahi f!azedilmiş 
bir şeydir. Fakat bu satı ati arılaşmağa icbar eden bulunacak, çömlckcinin do
lan yiyecek medde/erine mu- sebepler çifttir: Almanyayı gu ucundan yalı mahalle· 
kabil makine cephane almak şimdiki sıkı vaziyetinden sinin batı kısmına kadar 
mecburiyetinde olmak sınai kurtarmak, ayni zamanda lağım ağzı olan yerlerde 
ku1•vet /erini inkişaf ettir Al h man sanayi inin arp le- denize girmenin katiyen 
meğe çalışan bu devletler 
için güçtür. Bu devletlerin vazımı inşasını bitirdikten memnu olduğu erbabi mu· 

sonra istihsal edeceği diğer cibesile halka ilan ı1e itam 
makinelere ihtiyacı olabilir, maddeler için muhtemel pa- edilecek, mezbaha haricinde 
fak at bunlar bu makineleri 
istedikleri kimselerden ve zarlar bulmak istemakte et kesiliyor iddia f!e muta· 

Yunan 
Kralı 

arzu ettikleri anda almak ııe bu suretle Alman kapi- lô.aları işitilmigecek, yağ· 
hürriyetine malik olmayı talizmini kurtarmağa uğraş- murtu zunlerde köme köme 

Türkiye-AJmanya ~zu ediyorlar. Birkaç ay maktadır. çocuklar uzunsokak ve me· 

t
. ,.. .. b t t yeain almanyadan ithalatına S .., 1 k raş caddeleri üstündeki göl· 

Amiralımızı çok 

samimi kabul 

etti .. 

ıcarı munase a ı 1 ~eline~,, hu 1933 te ttııde 29.4 ag 1 /erde kayıklarını yüzdürme 
Almanya Y akınşartakik ıken 1.J:35 te ynzde ?ı,O 8 çık· yecek, şehrin muhtelif semi· 

nıışlır. Tllrklyenln dığer meın- Ş k h 1 
vaziyetini gittikçe leketlerdcn ithnlntı şöyledir: e er OSta IQ,,_ 1 Lerinde temam on yedi tane 

k I d
. . .. H.133 te 1935 te çocuk bahçesi kurulmuş bu· 

uvve en iri}' or .ı\ınerikttdan 9t> 8,:> ' 6.2 4 lunacak, her şey gapılmıl 
l'nrislc munteşir lıırorııı:ıtıno;; lngillereden "6,4 '17,1 Hastalığın geçtiğini, ka her iş okadar yoluna gır• 
gazetesi son gelen ııuslııısındıı F' d 2 ,. 4 racı·g·er tahammu-l kabı'ligetı' Bcrllııdeki ınuhalıiriııden nlıırak raıısa an "- ,8 .,, ,1 - miş olacak ki, bizim törül 
şu ynzıyı n şretliyor: Bu rakamlı:ır1an Almanyanın nin arttığını, ve hasta az duyuşcu C. A. mevzu buL· 

Dr Şıhtın TMkiyeyi Liyareti Tilrkiye ticaıetinde ne elıeml- çok şekerli maddeler gediği makta adeta güclük çeke· 
Al nnnyada her iki memleket yetli lıir mevki kazandığı anlu- halde, aı tık idrarında şeke- cek; mahut dejermendere 

Ankara 30 - Yun.,,, Kra arıı~ınöakl ticari mOnasebatın şılıyor. Mevaddl iptidaiye kifa- rin zuhur etmediğini gör· çirkefine gelince o da yedi 
lı dün Aminılınuzı kabul l ıkişafı hwusunda bOyllk Umid· yetı:;izliği Almanyayı taviz esasi mekteyiz. 

ler le\•lld etmiştir. üzerinde muamelede buluna- kat yerin dibine batmıl 
etmiş ve kendisine çfJk Almanyada mevaddı ibtda- Llleceği memleketlere mOraca- Dığer mühim bir mesele olacaktır 1 

· d { ·1ı l !yeden bilhassa paınurrun klfa· ate mecbur etmiş ve Yakrnşark- de, lnsulin yaptıran kimse· ----------..../ samımi ve ostane i it at ar- 6 ,.t • h J rıı· yetsizliği hissolunduğudnan mu- taki vaziyetini kuvvetlendir- {erin pehrize itina etmeme· masra,a gırer,· em ue ca 
da bulunmuştur. k 1 1 Al b 1 miştir. l f d nı, bir çok de*alar şiringa ıa ere er n ınanyayı u c - 1935 senesiııde Almanyanın eri keg iyeti ir. Bir kı · ı' 

tıelten nlClkndıır ettiği zannoluna sım hastalarda şöyle bir yaptırmak suretile na/ili 

R d 
bilir. TUrkiye ise şu son sene kuru uzum ithallllının yllzde gere acıtmış olur. Ayni ::a· Oma an ierde pamuk zer'iyatınıı ıstisn;ıi ) Ptıniş beşi, tutun ithaliltıoın zihniyet göruyoruz:" Madem- l 

b
. , . t . t' ,,,

11 
,. • • yllıde ~ lrıni dördll ve incir it- ki İnsulin yaptırıyorum, 0 manda hastalık tedavi edi • 

d 1 
ır \.azıye vormış ır. ı rnıye- 1 . 1 ,0. d lt b' 1 T' l 

ÖnmÜŞ er. nln pamuk ihracatı tmH te ;39 ~~ l'ılıuın ~ z .~ .8 ıııış, ır ~r- halde fazla unlu ve şekerli miş o maz. 
• biıı lira iken 1935 te 4 mllyoa k~yedeıı gelnıışlır. _Bua.t muk~- maddeler yiyebilirim / ,, Halbuki hasta lnsu!irıle 

k 1 
. ., . . , . . bıl Almanya, 'l'Urkıyeyc makı- . 

Müza ere erden hiç bir :LO bın l~ra~a yOk el_miştır 100 1 neler hususile mensucat maki- Bu düşünce hiç dog· ru de- beraber, esaslı bir pehrıJ 
bu senenın ılk 7 ayı ıçinrte de ' . k r netice çıkmamış ! bu miktar bes buçuk mılfo.rn neleri, clek_trık Metleri, . t~le- ğildir. Çünkü, bu takdirde yapmış olsa, idrarda şe e 
bulmuştur. Almanyanın pamuk fonlar, dcmır telle: vermıştır. o şahıs zamanla, hergün iç'in kolaylıkla ve süratle sıfıra 

Ankara JO - Macar h·i- ihtiyacının bu lnki~arta dahil Almany~ıı.ın A~rupanın ce- · iner. Ondan sonra az mi"' 
" nuhu şarkısındekı memleket lnsulin yaptırmak mecburi-

kumet naibi ve nazırları o!duğuna ~üphe yoktur. · · • • tarda şekerli maddeler J~Jl 
1 Yalnız pamuk ı'çirı deıY"ıt, Al- lerle ve bıll_ıassa ) ugoslavya yetinde kalır. Hatta gitigi 1 

R 
J 1;· l · 6 alınsa, artık idrarda şekef 

omaaan v ıyanaya ge mış manya· son bir kaç seneden· ve ~~oma.oya ıle almış olduğu de pankreas kif ayetsizlığinin 
l Ö Ö Ü d t l k 

zuhür etmedig· i, ı.ıe biig/ece 
/erdir. Havas Ajansı Ma beri Tllrkiyenin bUtUn harici yenı vaııyer erg z n n e u u- ve araciğer tahammülsüz-

! k 
. ticaretinde aşağı yukarı birinci tursa D. Şahtın Y~kıaşarkta lüg" ünün fazlalaşması neti- hastalığın tevakkuf ve slJ' 

car gazete erinin e serisıni . .. . . .. '-'11ı1tl""ı son se'-'ahıttın '"'alnız l h k l vk ı p"al ctmektedı l ılh " 1 6 " " • ı· l ci esbettig" i görü ür. Roma ziyaretinde hiç bir me 1 ,ı; r. • A.· Alman sanayi ıneharilinde değil cesı, nsu inin ünitiesini ço- ..ı 
. . . . . - . • kika 'fllrkiye llıracatıııın ynrı:.ı, hükumetçe dahi, bnyuk bı· r l k l l Yukarıda izulı ettijiw t t h l d l d ğa tma azım ge ir. ne ıce ıs ı sa e t me ıgırıı tıımnmolarıık, yüzde -1-7,7 i Al- ali\ka ile takib olunmasınıu ma- tedbir, ve ög"üt verdig·im ge· 
d ki b 

"/d" · J l ı Böylece insan hem /.üzuli yaz ı annı ı ırıgor. manyaya yapılmaktadır. TU~i- nası an aşı ır. mekler haricıne çıkanlarıfl1 

ve kendıLerıni cıadi bir ıe· 
davıge maruz bırakmıgarJ' "' Dikkat istiyen bir iş .. 

Kamyonetler istedikleri kadar yük yükleyememeli, hele &i t:j 
uzun sefer yapanlar sıkı bir kontrola tabi tutulmalıdır.. -.-. 

iki tonluk kamyonet dört maz. emniyet ve iltifat edil Trabzona en yakın olan tin aleyhine olan haller 

ton eşya alıyor, bu yüzden mez hale geliyor. Şehirler M.çka Belediyesi bunu gö- c~d~iydetleddq~1iinül~dc~k?işle-
u 

rımız en e1fı mı ır 

birçok kazalar hadis olugpr, den hareket eden makine rerek mani olmakta mıdır, v tl · t d'kl · namyone er, ıs e z erı 

arabalar devriliyor. insanlar Ier, kaç tonluktur, .kaç ton sefere çıkan arabaların /re kadar yük alamamalı ve 

ölüyor. Üç sene ömrü olan eşya almıştır, bakaj mahal- ni, şusu, busu ne dereceye sıkı bir kontrola tabi tutul
üç bin liralık Mr makine line Değermenduede on, kadar sağlamdır, bütün bu malıdır diyoruz. Bilmem 
birkaç av içinde işe gara pirmi kişi binerse mesela yurdclaşların ve milli serve- il ililer bu iıe ne derler?/ 

ların zayıfladıklarını, idrol' 
farında ( aceton) zuhur el· 
tiğini ve nihayet koma!}~'. 
gani bir nevi bayğınlığa dtli 
tük/erini görüyoruz ( Resiffl 
- 23 ). i:.ger hekim vo~j 
tinde yetışmez tıe kuv'()et1, 
bır /nsulin tedavisi gaP' / 
mazsa, bunların maatese 

iiidükteri ıörüLür. 
Şoq 
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ilk okul ögretmenlerirnizden 
kıdem zanınıi alanlar il 

rJ,dh ~ -~ 
A TEKAMÜL 
~ GÜZELLİK MUSİKİ 50 Ögretmenimizin 1-9 936 tarihinden itibaren maaşları artmıştır. Bu gayretli öğ 

retmenlerimizin adlarile eski ve yeni maaşlarını neşrediyaruz: 
Adı Ödevi Eski aylı~ı H36 eyhllUnde VE TEKNİÖİN· 

Celile 
Asiye 
idris 
Ali Oğuzman 
Sabri 

Trabzon Dumlupınar o kulu oğ. 
,, Yeni okul öğ. 
,, ':l'evfik bey okulu baş oğ. V. 
,, Yeni okul baş Oğ. V. 

1GOO 
li:>O 
1t)Q0 
1600 
2000 
1600 
1600 
1600 
2000 

ıılacağı aylık 

17.)0 
2000 
1750 
1750 

~ SON HARİKASI ~ 

;;r~ 41~ · =; VD lLıD tt 
Osman 
Ali Kemal 
Davut 
Cavit Gıırcan 
Hikmet Karsnn 
Bedri 
Hasan Fahri 
Nebahctt 
Muhsine 
Mela.hat 
Emin 
LUtfU 
Fahriye 
.Jale GUrcan 
Mustafa 
Osman Remzi 
lsınıtil Hakkı 
İbrahim Gani 
Mustafa 
Emin 
Mustafa 
MUfide 
Hadiye 
Sara 
Mehmet Hilmi 
Ali Haydar 
Hllsan Fahri 
Sadık 
Ömer Lntrıı 
Şakir Avni 
Abdurrahman 
Nazmı 

HUseyin Hilmi 
HUseyin Kazım 
Saime 
Muhsin 
Hasan Tahsin 
Mehmet Nuri 
Cemal 
Bekir Sıtkı 
Salih Turan 
Mukim 
İsmail 
Zekeriya 
A. Hasip 

Yomrn Kavala köyl\ okulu öğ. 
Sllrmene Araklı baş öğ. V. 

.. ~ıerkez olrnlu öğ. 
Yomra m.erkez okulu baş öğ. 
Merkez ilk öğretim ispekteri 
ikinci mıntıka ispekteri 
Merkez Gazi okulu b:ışö~., 

,, lskender paşa başöğ. 
,, Cumhuriyet okulu öğ 

" 
" ,, 
.. 
,. 

" ,, 

" 
" 
H 

" " ,. 
" " .. 

Cadi bey okulu başöğ. 
,, 

" " ,, 
" ,, 

" ,, " 
Kireçhane köy okulu öğ. 
Boztepe oknlu ba~öğ. 
Hacikasım okul başö/t. 
İsmet paşn okulu başöğ. 
lsmmet paşa okulu öğ. 

.. Hncika ım okul öğ. 
,, Cumhuriyet okııl başöğ 
,, Knledibi okulu bıışöğ. V. 
,, Kaledihi okulu öğ. 
,, Yeni okul üğ. 
,, Kililt köyU okulu öğ. 

Yomra Arseu okulu lıaşöğ. 
Merkez yeni okulu öğ. 
snrmene marzuba köyll öğ. 
Maçka merkP,z okulu lıaşöğ 
)laçka merkez okulu uğ. 
Ma~·ka hamsıköy okulu tiğ. 
Yomra Kuhla köyn okıılu üğ. 
Maçka G ılyan mesehor köytl ok ulu öğ, 
l\1nçka Mnğora köyü okulu öğ. 
snrmene merkez okulu öğ. 
SUrnıene ortakale okulu Oğ 
SUrmene .Mahne köyU okulll öğ. 
SUrmene Mahne köyn okulu öğ. 
Of Çitaruksa köyU okulu öğ. 
Of 1şkinaz köyü okulu öğ. 
Akçaabat Fevzi paşa okulu başöğ. V. 
Akçaabat Cavana köyü okulu öğ. 
Merkez Cudi bey akulu üğ. 
Vakfikebir merkez okulu başüğ. 
Akçaabat Şinik köyU okulu öğ. 

Dünyada Neler oluyor 1 ·----Garip bir istatistik futbol takımı çıkarabilirsi
niz yani 22 kişi, fakat ha
kem yoktur. İz/anda, Avus
tralya ve Fici adamlarının 
halkı yalnız tavla, tenis 
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25 )O 

2500 
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2000 
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2200 
1750 
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Kanadalı bir başmuhar
rir memleketinin nüfus az
lığına son zamanlarda na
zarı dikkatı celbetmek iste
miş ve yaptığı istatistiğin 
neticesini şu garip su rette 
hulasa etmiştir: 

Mil murabbaı başına 3,4 
kili düştü;üne göre Kana· 
dada her mil murabbaında 
bir briç partisi teşkil etme 
ye kafi kimse yoktur. Briç 
merakının alıp yürüdüğü 
bu memlekette bu hakikat 
büyüle endişe uyandırmıştır. 

gibi oyunlar oynayabilirler. Bütün dünya memleketle
Çünkü nufüsları ancak mil rinin Sovyetler Birliğine, 
başına iki kişidir. Fakat bu birlikteki kiiltiirel, sos
ya Arabistan çöllerinin hal yal ve ekonomik terekki 
kı ne yapsın? Mil · başma hareketlerine karşı hisset
bir kişi düştüğıine göre mekte oldukları alrika, Sov-
bunlarda ancak kendi baş yeller Birliği halinde turiz 
Zarına bulmaca halletmekle inkişafına pek ziyade yar-
meşğul olabilirler... dım etmektedir. 

İngiltere Tahtı Geçen yılın ilk dokuz ayı 
8 inci Edvard taç giydik- zarfında Sovyetler birliğini 

len •onra /ngiltere tahtına ziyaret eden 15,995 yabancı 

lf( ~ (ı, 
~~') 
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9 
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A. 

Muharririn, istatisf iğinin 
kuru rakamlarını pratık 
surette hülô.sa etmesi hoş 
bir şey olmuştur. Mesela 
artık.. Tihette mil murabbaı 
başına dört kişi düşer de
miyecelcsiniz. Ti bette h er 
mil murabbaında yaşayan 

insanlar bir briç partisi teş· 
kil edebilecekler diyece/esi· 
niz. Fakat bu usulü Avrupa 
memlelcetlerine tatbik etti
ğiniz takdirde kesafeti nü
/us yüzünden mil murabba 
ında yaşayan insanlara ne 
oynatacağınızı güç bulacalc
&ınız. Biraz düşünmek la
ıım gelecek. Mesela mil ba 
ıına 5750 kişi düşen Mona
koda halka atletizm müsa
bakası yaptırır ve ayni za
tnanda lcaf i miktarda da 
seyirci temin edebilirsiniz. 
~onro mesela Norv~çtı ilci 

oturacak İngiltere kralının seyyaha mukabil, 1936 yı-
tacı ne kadar baha biçilmez lının aynı ayları içinde bir- tında gezdirilmektedir. Bu 
b . t h l" 18 450 /; usul, gezintilerin gezenler ır acsa, ta tı da o derece ığe . seyya ı gelmiş-

Mt b · k B hl üzerinde uyandırdıg-ı alaka-mu evazı ır is emledir. tir. u seyya arın yüzde 
B · k / 6 2 yı çok /azlalaştırmakta ve u ıs em e asırlıktır. Sten fazlası Amerika bir-

1.ı J l l k çok daha ente,esan yapmak 
meşeuen yapı mış, zamanla eşi devletlerinden gelmek-
rengi kararmıştır. Bu iskem- le,· lskandinavya, Frans, in- tadır. 
leyi 1936 da 1 inci Edvard giltre ve Çekoslovakyodan 1937 yılı içinde turizm 
yaptırmıştı. Ancak bu is- gelenler de büyük bir ye- faaliyetinin mühim mikdar
kemlenin bir taşı vardır le k l l k da artacağı muhakkak sa-
ki, rivayete göre Yıakubun ün teş i ey eme tefiir Bu 

l "lk d .ı l k R yılmaktadır. Çünkü, her yıl 
'ogw lu Yusuf bu ta\:ıri u-stu-n- yı ı e,a o ara oman 

r 'J J h l yapılmakta ve yabancı mem de uyumuş. ya uan ua seyya ge miş, 
Bu taşın Filistinden in- Baltık memleketlerinden ge- leketlerde pek ziyade alaka 

giltereye nasıl getirildiği /enlerin de miktarı artmış- uyandırmakta olan tiyatro 
malum değil. tır. Festivalinden başka,1937 yı-: 

Ölüm Bu yıl seyyah gezintile- lında Sovyetinkılabının yir-
Fransa dqhi/iye nazırının rinde bir yenilik yapılmış· minci yılı bügiik tezahurat

intiharı üzerine matbuat es- tır. Seyyahlar, mesleklerine la kutlu/anacak. çok mühim 
ki defterleri yokladı. Fran- göre gruplara ayrılmakta bir Ziraat sergisi açılacak 
sada 1876 danberi, hiç bf.r ve bu suretle doktorlar, mu- ve ayrıca, ıirisi tıbbi diğeri 
dahiliye nazırı ölmemiş .. O- al/imler, mühendisler, hu- jeolojir, iki beynelmilel 
len yalnız Annable Richard- kukçular, artistler ve saire 

1 

kongre toplanacaktır. Önü-

dır. Ondan s~~r~ da 1936 I agrı ayrı gruplar halinde, müzd~k~ -~ıl içinde Sovget 
da Salengro oldu,.. ayrı ayrı proıramlar tah- ler bırlıgıne bütün bu .se 

RADYOLARIDIR 

hep/erden dolayı 30 binden 

fazla yabancr turist gelece 

ği tahmin edilmektedir. 

Sovyet Ukranyada 
yeni kasabalar 

Yakında yapılacak 1tüfus 

tahririn hazırlık faaliyeti 

esnasında elde edilen ma

lumata nazaran, son on yıl 
zarfında, Sovget Ukranya' 

6 

9 

5 

A. 

da 170 yeni şehir ve kasa· 
ba ve 7000 kadar da yeni 
köy kurulmuştur. 

Bugün Sovyet Ukranya' 

da 573 şehir ve 52,614 köy 
mevcultur. 

Yeni k.ısabaların ekserisi 

Donets kömür havzası da
hilinde ve muhtelif endiis. 

tri kombinaları etrafında 

yükselmiştir. 

icar artırma temdidi 

Belediye encümeninden: 
Değirmenderedeki eski duhuliye kulübesinin 

bir senelik icar art rmasmH1 müddeti on gün 
uzatıldığından istekliferin muvakkat tenıinat mak
buzlarile 8 birinci kanun 936 salı günü saat 14 
de encümene muracaatları ilan olunur. 
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Radyo tekniğinın 

I\~:ıl inalarında emsalsız bir ·. ı · 1 
Ilı=~- , muzafferiyeti. 

1 
bulacaksınız. 

~©lri1 M©~·~~ 

artv~zitı· 

re 
1 f:; 1 Hayret edeceksiniz ... 

R. C. A. .-cLin"' f: nnı görünüz, dinleyiniz 
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~f şekilde Yeni gol yapar ;~ f:j """" aşrada bulunan lara müjde 11 ! 
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1 Tek mi 1 dün ya istasyon 1 arın ı P Ü rüss üz zapteden ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~l B aki~Ulatorlü radyoların en ~üke~~eli ı 
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Radyo 
. 

M eraklılarzna 

ŞAUB:1937 ode 
RadyoSunu görüp dinlemeden 

Radyo alanlar pişman olur. 

Umumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca Trabzon 
--~~~~~~~~~~ 

Remington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin ·z .. 

o Iril11 (@} ~ ©ll 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
• 

Adres: THAUZON H , K I N lb I 
"'ıll duracılar caddesi Oml Ve emO Q ant Qr Mağazası 

~RADV ONE~ 
!j Markalı ahize gelmiştir. !. 
•l B 1 markanın sayesinde artık aJrimülatör ve pillerden kurtulmuş t 

1 •l 1 
•J olursunuz. Çünkü makina ile bc!raber verilen 1000 saatlık Every- t 

:.ı' body akmnıilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- ; 
nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahizelerini ~ . " 

f!~ H A R U N L A R Müesse&e1inde Dinleyiniz. : 
1 f!~ TAŞRA SiPARiŞLER! DERHAL GÖNDERLIR· : 

K•l ~ ll!!'QJP!~ 11'!'.'1 ~ıql 1 1 ı;ıınıq1, •• ~lllil'!!'ltll'~ ~11""11'!!!1111""1Cll"'1111P ı;g;ı "611' lj•l"qiJll:"'lil"::.l""•P!!4ıfll'llll' 'lijjll!:!ijjP~ ~~ :,;G~ı:.ııilı=.' ~.~~ 1ı:'ıt11ı~ h~ıaeı~~i:' b!:dle.0ı:.Am:.';~1.:.-.. ~dlı~A~A·····~~.~~··········ıtr•dı~~ 

VENÔV OIL 
• 

sımevı 
Yeni temiz ve çeşitli huru
fatile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Ma z, Zarf-Kağıt, Muh
hra, Kart izit vesaire gibi bütün 

matbaa· işle rini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönder.r. 
; '· . ,.· .i"" y ... 


