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Kar devam ediyor, Fırhnadan Telgraf muhaberatı kısmen durmuştur. 
Elektriğin bu akşam yanacağı şüphelidir ... 

Belediyeden iki rica Beş yıl sonra 
paydos!! 

Türk Parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 156 7 numaralı kanunun 
4 üncü maddesini değiştiren kanun 

1 Olurşey değil!.. ı 
B 

el diycden ( Yen"yol ) a 
mal ed rek ı k ı r cadn 
bulun cı ız. R'cılarımız 

esas itibarı! ön mlıclır. Fakat, 
tatbik ve m sraf yonund n hiçbir 
külfeti miıeddi olmıy c1ktır. R c ı 
haddinden hnr c · çıkmayan yazı

mızın musbet e .. erl rıni gormek 
( Yeniyol ) içın ba tıyarlık oln

cıktır. 

Fmdıkkabuğu 

G 
un geçmıyor ki f ındıkka
buğunun leh 'e aleyhinde 

birşey duymuş olmıynlım. ( Yeni
yol ) k >leksiyonunu karıştırırken, 

geçen ene de fındıkkabuğu mfi
nakaşasının yapılmış olduğunu 'e 
kış bitınce bu munakaşanın da 
sona erdığini gordük. 

Fındıkkabuğunun çıkardı,2'ı du
manın havayı bozduğunu duyuyo
ruz. Rivayetlere göre c·var vili· 
yetlerdcn biri de fındıkkabuğ'u 

yakılmasını menetmiş. Sobalardan 
çıkan dumanların kesafetinın ha
vaya nazaran fazla olduğunu göz
lerimizle görüyoruz. Fındıkk.abuğu 
yanan odalarda genızlerin yandı· 

ğını hissediyoruz; hatta göz ka
paklarımızın altında bir yanıldık 

duyuyoruz. 
Yine rivayetlere bakılırsa fın

dıkkabuğundan çıkan duman ak 
ciğerler üzerinde çok fena tesir 
bırakıyormuş. Hatta halle biraz 
daha ıleriye giderek veremin bu 
ltadar sür'atle yapılmaaaaa Ye" bw 
kadar tahribat yaymasına fındık.
kabuğunu amil olarak ıösteriyor. 

Halkın bu endışesine gazeteler 
de tercuman oldu ; sulun sütun 
yazılar yazıldı. Bu yazılar, Yeni
yol'un sayfaları uzerinde siyah 
birer nokta olarak kaldı ve ko
leksiyonun kalın mukavva kapak
ları arasına gömüldü gitti. 

Halkın bu endişesi yerinde mi
dir, detil midir ? Şüphe yok. ki 
buna ne halk.tan bırisı, ne de ga
ıeteler isabetli bir c vap vere
varemezler. Duyduk ki bir doktor 
ledkikat yapmış, müsbet sonuca 
vormış, diğ'er bir doktor tedkıkat 
Yapmış, menf ı sonuca varmış. Yi· 
ne duyduk ki Almanyada _bilmem 
nereden sorulmuş, zara. ı olmadıtı 
Yolunda cevap alınmış. Bunlar 
hep 11.mışıı !ardan ibarel Bunlar 
lıakikate ne dereceye kadar ya
lındır; bu lıu usta kımse kat'i 
bıı şey soylıycwez. ' 

auuıır.ır.uou u aıo.ılwasının eski 
bır wı.:.ı:ıııı yor.. ) aşılarımız, fın· 

dıkkabu~unu ~akmanın bereket
•iılığe delalet ctlığını, onun için 
fındıkk.abuldarını doktultlerıni söy
liyorlar. Böyle inanışların altında 
dai111a maddi düşuncelerin saklı 
Oldua-u malum bulunduğuna ıöre 
)•tlılarımızın niçin fındıltk.abuğu 
)akmamış olduklarını düşunmek. 

la.ıamıelıyor. 

veremin tırnak g~çirdiği bu mu
hitte tehlıkenin önüne geçil"cek 
tedbirler neden alınmıyor ? Bu 
hu u ta gidilecek iki yol vardır. 

Birincisi : Fındıkkabuğu yakılması 

zararlı bir iş değilse umumi fikir
ler tatmin edilmelidir ; herk.esin 
sinirleri yatıştırılmalıdır. Baba, 
evınde sobayı yak.arken etrafa 
avuç avuy z:ebir uçmadığını bil
meli&; a?ıne, beşiğ'ini sallarken 
yavrusunun minicik ciğerlerinin, 

m!nicık gözlerinin bozulmadığına 
kat'i bir inanla inanmalıdır. İkin
cisi : Zarar verdiği muhakkaksa 
fındıkkabuğu satışının önüne ge
çilmelidir. 

Beledi yeden ricamız : Bu sa
hada bir tedkikat yapılmışsa, dos
yalarda salahiyetli makamların 
raporları varsa ve bu 
raporlar halı:kımız:da hayırlı ise 
bunları yahut bunlardan alınmış 

ve hazırlanmış bir notu a-azete
mizde yahut herhanıri bir razete
de neşredelim. Halk, rörıün işit

sin ve inansın ; ondan sonra ao· 
banın başına rahat bir kalple ıreç
sin oturaun. 

Bir tedkikat yapılmamış, hiç 
bir tarafa başvurulmamışsa, şeb
rın umumi sıhhati bakımından der
hal teşebbüsata ıiriıilmelidir. Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekile· 
tinin modern enstitüleri vardır. 

V ukubulacu resmi muracaatlara 
derhal cevap alınacatına şüphe 
yolttur. Hatta b•unla da bırak
mamalıdır; arsıulusal müeueaele
re muracaat edilerek. hakikat • ö~
renilmeli ve belediye dosya!an 
aruına bir dosya ilave edilmeli
lidir. Hiç bir külfeti olmıyao bu 
tetebbüfler, uzayıp riden yılan 
hikiyeaine nihayet verecektir. 

Çöp ve~~ 

Dllnkll Yeniyol gazetesinl e· 
lime aldığını zaman birinci say
fanın ikinci sUtunıında: 

or mektubu! 

Kanun :\o: 3010 Kııbui taı i'1i: 27 11 1936 
Nt-şrl tarihi: 2 12 19313 

Be~ yıl sonra Of! Madde 1 -· TUrk parasmın kıymetini koruma hakkınd ıki :?O 
!;iUbat 1930 tarih ve 1öG7 numarıılı kıınunuu d0rd!lncU maddc:-ıi 

Başlığım göı·Unce 936 senesi· aşağıdaki şekilde değiştirilmi-;lir: 
niİı son gUnlerioi yaşadığımız TUrk parası kıymetinin korunması i ·in lcra Vekilleri Heyetin· 
için bu senenin hesablnı da bir ce ittihaz olunan kararlara aykırı hareket eden veya ettiren ı, ın
Oflamı kapatıyoruz yoksa gii- ka yfthut mnes~eselerin mUdUrleri ve alı1kııiı mf'!ınurlnrile lıun
zel Trabzon için beş sene zıırfm- lordan başka şahıslar üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile 
da göze görünecek bir eser cezalandırılırlar. 
weydaua getiremediğimizden Kıtrarnnmeye aykırı olan fiil, er>nPlıi pmıl ·11 ıı ve her t, ın 
müteessir olduğumuzu mu bil- · 1 esham ve tahvıl er ile yabancı ıııı>ınlt>kc ll •r üzerine ç ·kilıı i., 
dirmek isteyoruz diye bende çek ve p >liçeleri izinsiz memlekt•l rlı:;;ı 111 çık umak 'eyıt k ı ır
bir tereddUd ha ıl oldu. Bu te- mağa te~ebbUs etmek suretile i~leanıı'; ise faılleri yukıırı i r k
reddUd içinde yazıyı okunıağa rada yazılı habis cezasile ınahkO 'll edilmekle bernber zobtedi •n 
okudukca bir ferahlık: duymağa yabancı paralar, esham ve tahvillerin mUsıtderesine de hOknı >· 
başladım ve yazının 1'rabzon lunur. Bundan başka zaptedilen: 
için deyil Of kazasının beş se A) Yabancı paraların kıymelleriııin hir kah. 
nelik gayret ve faaliyetine ait B) Esham ve tahvillerin kıymetlerinin bir kalı, 
olduğunu anladım. Neticede or- C) Çek ve poliçelerin kıymetlerini ı i'i kııtı, 
ıu yurdda~larımızı ve genç kay- D) Yabancı paralar ve esh:ıın ve tııh\'İ l.,r kaçırıl mı~ olup d ı 
makamını, şarbayıoı ve beledi· zoptolunınamış ise tesbit olunacak kıymetlerinin iki katı, 
ye üyelerini haddim olmayarak Nisbetinde ağtr para cezası alınma ı ııı da h.\knıolnnur. 
tebrik. ve takdire !;layan buldum. Yukarıda yazılı kıymetler Maliye Ve1<ı1le i ıce giısteril •c· •k 
Acaba Trabzonumuzda neler var. makam tarıfındao, zaptolunduğu veya knç·ırıldıjı hırilılere gvre, 
Benim gördUgüme ve herkes· TQrk parası olarak tesbit olunur . 
den işittlatme göre beş sene Bu maddeye göre kaçak olara'i tutulup zaµterlilPn pır", e:.· 
zarfında varlığa delAlet edecek bam ve tahvillerle çek ve poliçeler hakkloda lıiı zabıt \urak ... 
hiç bir eser yokdur. Yapılamaz- tutulur. Bir örneği de suçluya verlllr. Zaptolunan şeyler makbuz 

İtalyanın 283 tul mebdei 
tizerinde birer rad ıo islas · 
yonu vardır : Bari islasgorıu. 
Bu istasyon ırı hafta 1.a bııı 
geceler arapc:ı tıe b:ızı g • 
celeTR umcıı ~nrk laT n ·şrt>l 
tiğini, konferanslar verdiği. 
ni duyarız 

Bu radqonun y,Z baş n 
dan itibaren haftada bir 
gün kült ir ıi:e·ine Türkçe 
konferanslar ne~rede ·eğirıi" 
h ıfıar/a bir geceyi de Tıirk 

musikisine ac;ıracaf!ını g ı
zdele.ıde oku Juk. Propagan 
danın bu kadar tal sızın12 
hiç rastlamamıştık doğrusu 

olur şey degil ! . . 
lrnper:;a 1i-;t k:ıfa trı-ıyan 

milletlerin türlü t ır/ i pro· 
pog'lnda 'lıas falarını biliriz 
amma iki rtıdJo is'tır;r.;onu 
olan v~ hiç b r ı i ı /·1 h'ç 
bir milletin yar lım ncı ihti · 
qacı olmıı;nn Tı fd11,. e 
karşı hö!]IÖ 1,:,. l ıtuf da ( I) 
bulurımanzrı manas,ni anlı

gamadık. 
karŞlh~ındıı o yerin mal sandığına teslim olunur. 

mıydı'? Çok fazlasil~ yapılaca- Hnkmoluoan para cezası tahsil edildikten sonr çek ve p 11 H lk • 1 • • 
aına kani olanlardanım; çUnkn çe~ r ıı .. ~illerinc geri verilir. 0 eVt top antlıSI 
Tral>zoo halkı çok ynksek dO- Üzerlerinde beyanlarına uymıyarak izinsiz bulunacak yabaııcı Halke11i idare he7eti bag 
şllnceli, çok hassas, çok feda- para veya başka menkul kıymetlerin Türk p:ırası ol ırak tutarı Arifin başkanlığmda komi 
kardır, gördUQUnü, bildiğini en yllz lirayı geçmezse bunlar hakkında 1918 sayılı kanunun 18 iııci te başkanlarının işlirciki/e 
i kt kad Ö bil maddesi hilkıuU tatbik olunur. nce no ıısıoa ar g re e- f t.vkalade toplanmış; evin 
ceı.. bir zekAya mallkdir Fakat Bu madde hllkmU 1918 sayılı kanuna göre t11tl>lk olunur. 

.. · ' genel ihtiyaçları ve kollarm 
öyle bir vaziyetki gençleri bile Madde 2 ·- Hu kanun neşri tarihinden mutebrdir. 
bizi bu ataletten kertarınız diye Madde 3 •• Bu kanun hUkUmlerlaln ict"asına lcrll Vekilleri çalrşma programları üzerin-
feryad ediyor binaenaleyh bu heyeti memurdur. de görüşülmüşdür. 
şehirde terakki ve imar deyll Gelecek haf ta toplantı, 
k.Grlerln bile bis He anlayabi- ı s p Q R rnda konitelerin ayrı ayn 

S ayın belediye reiainin bir lecelderi bir gerilik. vardır. Yal- ----------------------- ihtiyaçları dinlenecek ıııe 
lstanbul ıazetesine vaki nız emin olalımki 937 senesinin k d çalışmalara yeni ve esaslı 

beyanata arasında şehrimizde te- llk gUuUnden itibPren seneler- Kendi en imize sorahm. bir hız verilecektır. 
mizlik işi için senede on bin lira denberi hükllaı süren atalete Adisababada 
ııarfedilmelı:te oldutunu okumuştult. artık paydos borusu çalıomışdır 
Büyük ve sahil boyunca uzayıp mütemadi bir st\y ile geçen za-
ıiden bir ıehir için bu muraf mıtnın zararları kısa bir zaman- il Amerika ve Romanqa A 
çok detildir. Fakat, vazifedarların da ortadan kalkacıakdır. Dünkü yazımızda mem- yad sebebiledir ki senelerce disababada birer baş ko"nso 
vazifelelerini hakltile yapmadıkları M. G. leket spor işlerindeki ( ne stiren muvaf f akıyyatsizliğe los 'uk tesis etmişlerdir. 
kanaatindeyiz. Meseli: Şehrin rö- 1-------------
be 

. d ._~. . • ._ b . . . .. d"k "·u··rerr·ııe için) yokluklarının birine rag·mm bu işin en makul . d h' . h . d k' 
tın e .. aın evımıze çöpçü i .. i }ayan irısını ıor u • '' ı. . . rı e TÇ ş u p es ı z tr z 

kere _ 0 da bayramda _ u&- yerden kaldırdığı çöpleri arkaaın- dokunmuştuk. Bu gün, şu bır şeklı olon yavaş. ga'llaŞ .. d / / kt C' 
6 / k b'/ .1. b' muca e eye a ışma ır. ra-

.ramıştır. liir çok kimseler de bun- daki küfeye atıyordu. Bu iki z.a. ursuz yapılan spor yüzün ı a al ı gı ı ır :iUretle te- k t ··h · kt b 
U · · k k . a en mı ım no a u ga 

dan müştekidirler. Çöpleri ne yap- vallı da mikrop bulu arı içerııın- den memleketin bünyesinde er te er emnıyetle çıkmak l 'b. 1• t tt .• · 
al. ail f b d d Ba hulalıldarın l . ı ıye ı sporun aym e ıgı 

tıtımız su ıne ma ese u satır- e yaııyor u. zı gençlik aleyhine açtığımız yo unu tutamayız, ( hır se- . l . . . d 
lar arasında cev•p veremiyecetiz. teve11üne mani olmak için tedbirler amansız harbın başka bir d b ... d b l d . prensrp er çerçevesı ıçın e 
Yalnız bizim civardakilerin ne alınmakta olan bir muhitte zaten ne en erı ıçın e u un ugum kazana bilmek 'l.'e asıl ga-
y•ptıldarmı en atar miaafirlerin az bir para ile çalışan n binaen noktasına işaret edeceğiz. Tra~lz~n. spor aleminde edi- yeden uzak/aşmamaktır. Fa 
konalı:ladıta y,.•ilyurt Paluan ar- aleyh vaki tedbirler al .. ran bir Çok uzun bir safha arz- nebı dığım halcikatlara is- k t b' b [ b' t' k ...., . a ız u ~a ı ıge ı azan 
ka balkonundan ıörünen bir ana- xavallıyı mikropla omuz omuza, eden bu kısmın bu gün an- tınaden söyleyorum ) maal- k · · k l ~ · · J k · b -h h d d ma ıçın. !l tıp ıçınae ı u · 
da efelenen tavuklardan anlamak atız ağıza bırakmalı: er al e oğ'· cak bir cephesini kurcala- esef Trabzondaki spor ku- t ~ t. . · k le t 
kabildir. Şüphesiz iti belediye, ru birşey değil. Bir insanın kıy- yabı'lı'yoruz. 1 .. / . J k' /ı l ~ un gayre ımızı ço uvve • 

up erınae ı . aa gayrı ıa- lı' bı'r on bir bulmag·a ve 
çöpçülerin arkamdan koımaz. metinin ne olduğuna işaret etme. 
Fakat çöpçülerin başına vazife his- miz biraz fazla olur. Bu hususta Bu günkü spor işlerimiz al azalarda güdülen bir tek yahut bir iki as teminine 
si olan onbaşılar tayininde isabet belediyeden ricamız şudur: Çöp önümüzde açılan beş on g"ye gözükür. O seneki lik çalışır dururuz. Hatta bu 
olaca~ı kanaatindeyiz. Bunlar çöp- çülere birer eşek verml!k... Bir basamaklı bir merdivene şampiyonluğunu kazanmak asları öteki teşekküllerdt n 

çulerin arkasından harıl harıl koı- eıelı: iki küfe taşır. Bu suretle benzetilebilir. Kaf omızda ve yahut fi/cin kulübü ye aparma suret ile kent/imize 
malıdırlar. Onbaşılar varsa vazi- bir çöpçüden yapılan tasarrufla kökleşen müzmin bir fikri yenerek ... Kupasını kazan- mal etmek bahasına bile 
felerini yapmıyorler demektir. bir eşetin iünlük masrafı temin le ıı l l k sabit sebebile, bu merdiveni ma . ( misa /erimi a ır en olsrı. Şimdi: bir spor kulii.· 
Medeni bir şehirdeki eve aylarca edilir. Artık yorulan çöpçü hem 
utramıyan çöpçülerin derhal atıl- küfesini bir tarafa bırakıp işten çıkmağa oğraşırken daima daima futboldan bahsedigo bünün ifade ettiği mana ile 
masını rica ederiz. kaçmaz hem de mikrop akınından birinci; ikinci, üçüncü basa- rum. Çünlcü: Sporda bir bi- güdülen gage okadar de 

Bu bahiste uı1 ricamız çöpçü- uzak kalır. • Umumi ve hususi makları bırakarak dörder, rinin mütemmimi olan bir ?ğişti o kadar tahavvüle oj 
ler için olacaktır. Bir rün bir e- yerlerin aüprüntülerini muntazam beşer atlamak isteyoruz.Bu· çolc şubeler bilinmez bir se radıki verebileceği neticele 
vin kapısından çöp almakta olan ve fenni vasıtalarla toplatmak, nun neticesidirki h i r inci br-ple ktnara atılarak. yal ,; ara yaca le olursak hedef· 
bir çöpçü a-orduk. Küfesini kapı· kaldırtmak ve ifna etmek» hu- merhaleyi atlayabilselc. hile nız "top o.;ununa .. sardmak t kiat1rdıg·aşaşmamak eldeı 
nın a2'zına dayadı. Evden bir te- suaunda bu teklifimiz çöp araba-
nekeyi k ü f e y e boşalttılar. o lan airemeyen sokaklar için bir ikinci, üçüncü merhaleler- adet olmuştur. ) Galip gel f elmez. Stbtbi teştkküllerde 
zavallı adam toz duman aruında- çare bulununcaya kadar iy} bir den, tepesi üstü daha lcötü mele, hiç şüphesizdirlci çolc ( bu ne için ) kelimesinin 

Fındıkkabuğu yakıllllaın zararlı 

~ilse hakikaten çok istifadeli 
bil'fey. Trabzonda Gıresona naza
"ıı bahalı olmasına [ hallt, bu fı
t.Q daha çok inmesıne imkan ol
~tunu ve Gireson Beledıyesinin 
"ti hususta çalıştığını iddıa edi
t~r ) rağmen hndık.k.abutu yakı
~~ maddelerin en ucuzudur. 
:-"ll<1an başka ormanlar da tahrı
b.tt.n kurtuluyor. Fındıkkabuğu
"1ıı dumanı zararlı değilse ve 
~dıgi gibi muzır bir a-az neşret
'-i)oraa niçin yakmıyalım. Fakat, 
~kkabutu, hakikaten iddia e-
~i ıibi muzır bir nesne ise 

ki küfeyi derhal aırtlada. Yine bir adım olacak kanaatindeyiz. bir hızla aşağıya gu'lJarla- haklı ve yerinde bir istek ' _yokluğudur. 
ıün omuzunda küfesiyle çöp top. Hayrettin Ziya Taluy nıyor, ve yine bu kötü iti- tir. Sporun faidelerinden bi - Arkası 2 de • 

--~~~----------------------------....;. ______ .....;;... ________________________________ __ 
8 ve 11 lambah P H 1 L C O radyolar' geldi. Bir defa dinleyiniz hayret edeceksiniz. 



Sayfa2 

Sağhk 

Bebek beslemek 
2 

//cinci günü çocuğun ala 
cağı sütün y e le ü n u 150 
gram. 

Üçüncii günü ç o c u ğ u n 
alacağı sütün yekunu 230 
gram, 

Dördüncü günü çocuğun 
alacağı sütün yekunu 310 
gram. 

Beşinci günü çocuğun ala 
cağı sütün g e k ü n u 380 
gram. 

Altıncı günü çocuğun ala
ctJğı sütün yekiinu 460 gra 

Yedinci günü çocuğun ala
co ğı sütün yelcünu 550 gra 

ikinci ve ondan sonra 
gelen haftalar zarfında, ço· 
cuğun 24 saatte alacağı süt 
yekünu 550 gramı geçme
melidir. Ancak çocuğun ağır
lığı dört kiloya vardığı za
man, sütün miktarını da 6 
grama çıkar,;,alıdır. Çocuk 
beş kilo olduğu vakit 24 
saatte 750 gram, allı kilo 
olunca 850 gram, yedi ki
loya varınca 900 gram ve 
nihayet 8 kiloya gelince bir 
kilo süt vermelidir. Tabii 
bu miktarlar vasati rakam· 
!ardır Çocuğun ahvaline ve 
bünyesine göre bunları bir 
parça azaltmak veya çoğalt · 
mak mümkündür. 

Gerek meme ve gerek 
emzik, çocuğa gelişi tüzel 
verilmemelidir. Bunlar adet 
ve saat itibarile muayyen 
olmalı 'Ve bu hususa çok 
ihtimam etmelidir. Bir ço
cuğa ' saatte bir meme ver
meli. 24 saatte 7 defa em
zirmeli tıe geceleri 6 saat 
hiçbir şey 'Vermeyip çocuğu 
mutlak surette istirahat et 
tir melidir. 

Üçüncü aydan itibaren 
çocuk altı defa meme em
meli ve geceleri 9 saat uyu
malıdır. Uyku meselesi süt 
it.adar mühimdir. Zira. ço 
culclar için uyku da bir 
nevi gıdadır. Binaenaleyh 
bazı annelerin yaptığı gibi 
geceleri çocuğa meme ver
mek. hususile vakitli vakit
siz emzirmek çok yanlış ve 
muzırdır. 

Dalıa sonraları emzirme 
adedini 24 saatte 5 hatta 
4 def aya kadar indirmek 
mümkündür. 

- Arkas 'Var · 

Adeseden: 

Tiyatro 
Sabriye Tokses birliğinin 

temsillerine ikinci olarak Cu
martesi gecesi gittik. Salonun 
her yeri dolu idi. 

llk geceki gôrüşlerimiıi yaz
madan önce yeni birliği gide:ı

lerle karşılaştırmış: yenilerin, 
mllzik ve varyete bakımından 

daha zengin olup piyes temsili 
yönünden zayıf olduklarını söy
lemiştik.. HUgUn, gördüğümüz 
zayıfllğı eksiklik diye kaydet
miyerek, mllzik ve varyete hak
kıortakl kanaatımızm kuvvetlen-
diğini sevinerek bildireceğiz. 

Piyano ve armonik çalan mn 
zik şefi bay Muhittinin titiz bir 
sanat ruhu ta:;;ıdığı seziliyor \'C 

bu ruhla haraket ettiği gfırüHi 

yor. Arkadaşlarının da hafif kıy
metler olduğu söylenemez.Toplu 
çaldıkları parçayı zevkle dinledik. 
Garuıtcısuzce dinlendiği için de 
sanat ve sanatkurlar namına 

memdun olduk .. Bu artistler bir 
ustll ve dllzenle çalışıyorlar, 

uydurmasyon yapmıyorlar. lste· 
diğimiz budur, halkın karşısına 
ciddi bir çalışma ile çıkarak i~ 
g ö r e b 1 1 1 r, başarı elde 
e d e b i 1 i r i z.. Bay Muhit· 
tinden, Mulıli Sabııhattiniıı v0-
ya Cemal Heşidin halk melodi· 
l •rini örnek alıp, batı tekııigi 

ile besteledikleri e~e:leri dinle
mPk bizim i~·in - şimdilik - bil· 
yük kazanç olacaktır .. Üzlediği· 
ıniz 'l'Ork musikisine kavu:;.ma 
ülknsnıın böyle eserler le be~li-

yebillriz .. 

Arada değerli varyete artisti 

b a y a n Semihadan, Tuk· 
sesten güzel şarkılar dinledik 
bayan Sabriyenin SÜ) lediği ~ur-

kılarm çoğu iki kere süylelildi. 
Onların bir iki::.i rıkarılırsa öle· 
kiler öz ezgilerimiı esas tutu
larak armonize edilmi~tir. Yesa
ri Asımın sarızamba~lllm husu
sile son kı mi ne kadar bi~im
dir. Bayan Sabriye 'l'okses ol
duğu kadarölçlllu bir sesle öy
lüyor •. Burada, sıra~ı gelmişken 
sahneden gelen dil aksaklarıııı 
hiç hoş görmemek ve göz yum 
m11mak lilzım geldiği hakkında· 

ki kanaatımızı bir kere daha 
tekrar elmiş olalım... Variyete 
numaralarından bir ik isi hariç 
hepsl iyi idi. Hayan SeıııillB, bll
yUk bir hareket kahiıiyetidir. 
Ç!ngene dansını çok. güzel ba
şardı.Uzun boylu artistle yaptı~ı 
raks çok hoşumuza gitti Yanım 
da oturan bir arkadaş, - ne dan
sı bu acaba diyordu .. tık yazı
mızda ortaya atlığıwıı ıdileğt, 

tekrar edeceğiz. 
Blilik, nihayette bir mevzuu 

.karikatürleştirip dört perdelik 
komedi halinde gösterdi, fena 
değil •. Orta oyunundan dalla ha-
rekelll ve tekAmUl etmiş .. Bu. 
nunla beraber hoş va.kıt geçirt
tiler; mııksat ta bu değil mi·~ 

GÖZ 

"Yeniyol,. un Tefrikası: 16 

KÜÇÜK SİLAHŞOR 
lngilizceden çeviren: Hayrettin Ziya 

" Dünkü nüshamızda bir tertfo Mavi gözlerinde bir tatlı taktirle 
I 

lıatası yapılmış olduğundan 8 inci bakarak: 
kısmı g e n; ba.,tan - Görüyorsunuz ki biletimi ., gazı yor uz. 
- - d ·ı · almadım henüz, dedi. ozur ı erız. ,, 

8 

Aygnnu 
Kurtarmağa gidiş 

- Öyleyse çabuk ol da al. 
Ertekin kızarak ; 
- Bununla bilet alabilirmiyim? 

diye sordu. 
Memur başını pencereden dı

şarıya uzattı. 

- Rica ederim yarım 
başka param yok. Fakat 
ıitmek isterim, 

- Sen minicik bir çocuksun 
ayol. dedi, yarım biletle gidersin. 

liradan Ertekin yenı bir ümidle: 
mutlaka Evet, dedi, yedi yaşındayım ; 

istasyon memuru: 
- Yarı.n lirayla olmaz, dedi. 
Sıruını bekleyen iri bir adam; 
- Küçük ; kımıldan bakalaaı 

:bize, dedi. 

sekize gireceğim. 
Ve kendini yukarıya dofru 

çeicti. 
- Pekili 404 kurut ver ba

kalım. 

- Ama ben yalnız elli kurut 
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SPOR 
Kendi kendimize 
Sorahm. 

(Ne için?.) 
il 

- Başt:ırafı ı de -

Memleketin bir s po r kulU
bUnden beklediği iş çok kuvvet
li bir onbir ve iki onbir ve ya· 
hutta çok sağlam bir iki as de· 
ğil fukat toplu ve sağlam bir 
b litilndnr. Sporu, ~ahsi mıırif et 
' 'e dağınık lıir heves olmaktan 
çıkarıp onu biı' şekil ve hir di· 
siplin vernwk spor kulOblinUrı 

en mülıinı bir şian olmalıdır. 

Çocııklarıımza sporu hliner ve 
yahut (oyun ) değil fakat vıl

cutlar ı gOrhüzleştirmek için bir 
va~ıta olurak kullanmnlı ve lıu 
suretle memleke t mlldııfnusına 

da sıhtıntlı ferdler hazıl'lanınlı 
dır. Bir spor kullibnnnn her 
şeyden en·el n:ızıırı itibara a
lacağı nokta umumun zindeliği
ni temin etmek ve lıu sıhhati• 

klHleyi yaratalıilınektir. Tahay
yl'ıl edilen o kuvvetli on bir 
hi<· ~flplıe etrnemelidirki o sağ
klHlenin i~·indt•n kendiliğinden 

ve eskisine na7.ııraıı çok kuv\'et 
li olarak doğar. Fakat ne y:uık
tırki kongrelerde ~·ok gi\zel söz
ler söyleyip kt\ğıt fizerinde ni. 
zaınname rnıııldelerinl hayret 
edilecek bir .,ekilde tefgir et. 
mek yolunu bilen, ve kendi ta. 
rafımızm kazanması için her 
çareye her maddeye baş vuran 
( bizler ) sporun ana maddeleri· 
ni ihmal ederiı. Onnmuze gelen 
bir gence ayakkabı vererek sal· 
veririz sahaya ( 'J\ıp ayununn ) 
bu oyunlara hevesli olan çocuk 
saatlarca koşar, didinir. lıitnp 

dUşUnceye kadar calıalar una 
bir kim~e ~·ıkıpta ne y11pars10 
deyen yoktur. 

Madde tefsirini k\>ngre ni
zamnamelerini bilen idaroci"'l 
her şeyden evvel spöreusunun 
doktoru olduğundan bihabeı tlir. 
Altı ayda değil senede bir de
facık olsun doktor muayenesin
den geçirilmeyen gençlere ku
lak asan yoktur. QünkO idare
ci, her bünyenin saatlıırca koş
ınağn, top oyununa mlıtehammil 
olmadığından, alınacak netice
nin !'ayda yerine nıff.arı·at ola
cağından lıl haberdir, Veya l>il· 
diği halde bu en hayati işe arf 
edecek zamanı lUzumsuz teHlk
ki eder. 'fUrk spor kurumunun 
gönder<iiği sıhhat vesikaları toz
lu bir köşede durur, elle tutu
lup sebepleri ara~tırılmağa 10-
zuııı gürOlmez. Ç!lokn ondan 
evvel mllnaazalı atılan bir go. 
lün aylarca devdm eden dedi
kodusu yapılmalıdır. Bir kulübe 
spor idaredsi tayin ediliriz esas 
vazifemizin hikmetini unutunız. 

Ç.Unkü işi daima dört ku!Up 
binıı. ı arasındaki çekifme üze-

aldım 

- Eeee, haydi çek arabanı; 
elli kuruşla bilet alınmaz. 

Erltekin, kıpkırmızı kesilmiş, 
mavi gözleri dumanlanmış ısrar 
ediyordu: 

- Fakat " işim çok mühim, 
çok mühim. Küçük kard~im bü
yük bir azap içinde, büyük bir 
azap içinde efendim. Gelip ken
disini kurtarmamı yazıyor bana. 

- Yardım cilcmcz miııini:ı: ona 
efendim. Ben parasız bilet vere
mem 

Ertekin, bir clilc gözlt•rindeki 
yaşı silerken titreyen dudaklnrla : 

- Ah efendim. dedi. 
Yaptığ'ını bilmiyordu. Kasaba. 

ya döncmiycc :ığine l! mindi. Eğer 

tren onu biletsiz almazsa • evet -
gidemezdi de. Fakat Aygün onun 
silahşt)rluJuna hitap ediyordu. E
ğer bu çağırışa 'karşı gidemezse 
~lr silahşor olamıyacağ'ını düşü
nüyordu. 

iri adam kendi bileti için 1abır· 
11zlanırak ı 

İktısat vekilinin nutku 
- Geçen sııyıdan ıırtnn -

Bankada olsun sigortada ol· 
sun milli tasarrufumuzun em· 
niyetile, titizlikle alilkadanz. 
1933 senesinde mevduatı koru
ma kıınunu neşredilmişti. Bu 
sene daha geniş surette banka
knnunu ıle milli tusarrııfumuııı 

teminat verilmiştir. 
Kanuııun himaye ve temina

tıni bakanınızın bankalar kanu
nuna uymakta gösterdikleri le· 
halllk ile artırdıklarını söyle· 
mekteu zevk duyarı:n . 

Hayat sigortalarına gelince 
memleketimizde heıınz yeni o
lan bu mevzu da ayni derecede 
alnkamızı çekmektedir. 

Ticari muvazene vaziyetimizi 
ayni seneler zarfında gösteren 
rakamlar şunlardır: 

Türk lirası olarak 
llırııratımız itlıulıitımız Fark 

rnaa te 29.tn:woo i4.Gi:ı.ooo :ıt.490.000 

1934 te 92.149.000 86.i!IO.OOO 5.a5H.OOO 
ı tı::ı.; te ıı;:;.861 .000 88.823.000 7 .o~.000 

1936 sen~si ilk on ayma aid 
vaziyet ise, iki evvelki sene ile 
mukayeseli olarak aşaQııiaki gi
bidir: 

93-l senesi ilk on ayı zar· 
fındn ihracatımız yek ı1nu 65,5 
ırıilyoıı lira idL Htti senesinde 
hu rakam 68 5 mlly ıııa ~·ıkmı~tı. 
Bu ~enPnin ilk on ayı la ııicl ye
klln i ... e 82 ~ l0.08li liradır. Yani 
ı .ı rnily.)n liru fıızladır. 

lthalatıııııza gelince gent> ay 
ni senelerde nnur aylık ıılarnk 

Hrasile :.?i milyoa 73 mily·m 
75,5 milyondur. 

1 
Herş~yden 

____;;;;B~I R~P....;..A_R-.iÇı-A_ 

Gandi ilaçsız doktor
luğa başladı 1 

Son zamanlarda ismi 
unutulmağa başlanan Gandi 
kendine mahsus bir tedavi 
usulü bularak, yakınların~ 
o yolda iyi etmeğe ba,La
mıştır. 

işe ille defa katibi lıususisi 
olan Madlen Slad'den baş
lamış ve kızı iyi etmişlir. 

Gandi kat'iyen iltiç kullanma 
maktadır. Hastalarına peh · 
riz tavsiye ettikten sonra 
bazı otları yedirmektedir. 
Gandi şimdi doktorluğu ile 
ıöhret kazanmağa başlan 
mıştir. 

Esıısen sigorta mevıualımızı 

yaııileycl'eğiz. Bu meyanda ha
yal sigortalarına milli tasarru
fun himayesi bakın ı ııdaıı ayrı 

bir eheııı miyet vt.>receğiz. ban
kamızın mevduat sahibleri tara
fından vuku bulacak her tıllebi 

Bu seneye aid <liğer şayanı 

di ckat bir nokta: ::-i'1n iki sene 
ynııi rn:a, rn:n senelNi ilk on Amerikada k adınla r 

karşılaşnbilmelcrini istediğimiz ayı zur·ı ıri 1 ti ~ ırct ıııuvJıene 
yanlarında köpek yerine 

hindi gezdiriyorlar 
gibi, 'I'Urkiyede çulışııu ~igortıı ruiz G,5 milyon lira kadar açık 
~irketlerinden ele g !lnll geldi- iken bu sene ayni devrede tii A· 
ğinde her poliçeyi ödeyecek va- kis 7 mily0n lira fazla ile ka
ziyette olm ıılıırııu istememiz tu- panmı~tır. Bir zamanlar köpek mo · 
biidir. Bunun için hayat sigor- bıı vaıiyel, tifcik. ıı ıdık, lU· dası vardı. Hemen herkes 
talarında riyazi itiyadlarrn nere- tun, pamuk, nznın, incir,krom eı.dnde köpek beslerdi ve 
ierde kullanılabileceğini ve ne · · ·b· dd l · · 
relerde kullanlll11ıs·acatıını tayı·n ve sa\re gı ı ann ına e erımız sokag· a çıkarken köpeğini 

"' ihracatında güriHen inkişafın .,, l d 
edaceğiz. Uuolar milli ekonomi- eseridir. ae yanına a ır ı. 
mize doğru kana.lize edilecektir. 'l'Urkiye ithahlt, ve flıraca- Şimdi bu merale azalmıı-

l\levzuu genişleterek, mem- tının aşağı yukarı '4 90 ı halen 1 tır. Sokaklarda köpekle ge
lekete iş ve tedavül hacmi hak- klering veya benzeri anlaşma zenler eskili kadar çolc de-
kında fikir veren lıirk.aç rakam ı 1 d ile bağı bu un uğumuz mem- g·ildir. 
zikredeyim: ı 1 ı k d 

Türk lirası olarak tedavntde- tekel ere yıthı ma ta ır. Fakat Amerilcada hunun 
ı il 1iğiniz veçhlle, 1 kilnun- . • l 

ki milli para miktarı : sani rnaı tarihinden itibaren, yerıne bır başka moda ge -
Kllğ ıd .M ııılrni \'ekün mı"stir 

kont<>ı·an yani umum ithallltın ' 193:1 te t 4H.8'.w.ooo .:;;2.000 ı rır;.ıı!Ja.ooo H" d' b l k dı 
1934 te ı r;;.ı :-, ; .ooo o.2w.ooo ıu;Aım.ooo miktar itibarile tahdidi sistemi ın ı es eme mo ası. 

193;; te JG2.i 54.000 rn.ooı.ooo t78.i5r..ooo kaldmlmakla ve klerinğ veya Kadınlar şimdi evlerde hin· 
Cumhuriyet merkez banka- benzeri anlaşma mevcud mem- diler besliyor ve sokağa 

sınca yapılmı~ iskonto muame- tekellerden h1J<ludsuz itlıalat çıkarken hindileri köpek gibi 
hitı sPyrini güsteren ~u rakam· ~mk<inı \:eren y~nl bir rejim tasmaya bağlayıp yanların-
lar da son derecede şayanı dik- ıkame edılmektedır. . . 
kattir: Bu yeni rejimde anlaşmalar- da gezdıngorlarmıı. 

'fllrk lirası olarak: la 'ıl'ürkiye ihracatı ı~·in istih-

n~rı Cç 1mr.alı Yekıiıt sal edilecek kolaylık ve men- 1 Halk Manı·lerı· 1 
iskoıılo scııedler 

3 .. , " 8 ~ ._, •,·-~·_, .,,6 1 r. raai karşılığı verilecek madde- '------------l!l33 te 20.::ıı; .ooo . ·"'"'· ı .. v 

H>!l4 te 4 .514.2.15 t.80.U l21 ıl.81G.556f leri, ithalı memnu kalması l~ati 
rn:n tc 20.ııs5. 'r>4 3.i W.400 23.iıill .7~41 eden maddeler ayn ayrı listeler 
ı 936 3i .97l. 75 ~ıo.ıı•9.247 ıIB.ım.1221 halinde gösterilmiştir. 
rinden g'örnrnz. Ak:;ıi iddia edi- 1 'Bu senenin 11 inci ayı so
lemez yüzlerce misali sayılabi- nuo_da . klerlng hesablanmızm 
lir. Biz bu yazılarımıZdu ylne balöyesı, tabiri diterle, metu
hakbııız. Mazinin karanlık devir- leketimizden 'l'Qrk matı al
leri !l'pQrun asıl gayesini daha mak için piyasamızda bazlr pe
dol'irusu ~poı un kendi~inin ne ol- şin para yekt1nu 2ıl, 000, 000 
duğunu idarecilerimize a~ılatına- Türk lirasıdır 
miş. Bu gUn olgun netieeler - Arkası var -
beklemekte bittabi haksızız. 
Yalnız aman bir ~ey var. Hiç 
olmassa onu ihmal etmeyip ken 
di kendimize soralım bir teşek
kOlOn ba,ında (N'e i\·in ) bulunu
yoruz Alacağımız cevap nzerlne 
bu sahada bir parı,•a etUd ede
rek vazifemizi öğrenelim. Mem
leket sporundan gençlik aleyhi
ne yıpratıcı bir harp !iekllni a· 
lan kanunsuz, nizamsız' ğayesiz 
sµorden bu suretle kurtulabill-
riz. 

Yarının harbi inanınız, ey 
ferah f~ralı uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiylp içip , yatap 
k~lkan Trabzonlu 1 inanınız kf 
yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

Yazın kuşlar tüy düker 
Yarım şeker mi ıeker 
Güzellerin elinden 
Bu güynüm ntler çekeri 

• • • 
Avcılar Geyik vuror 
Ağaçlar kışın kurur 
Benim bir sevdığim var 
Nele.adar rtazlı yur,ur l 

'* •• 
Sel 'yapar büyüle dere 
Yazılan gelir stre 
Bugün garımı gördüm 
Başına koymuş bere I 

•• ... 
Denfaler fırtınalı 
Ekız elin kınalı 
Tamam on sene oldu 
Attşine yanalı I 

Baha Salim Öiütçen 
----- . 

_ Çekil yolumdan; tren ka- ğim. Sen şu kapıdan ~çerken bit için gelenlere aert sert bakmıta 
çı:ca~ görmüyor 'tDusun, diyerek memur benim biletime baltacık; başlfdl. Bu yüzdea içeriye kimse 
Ertekini bir tarnf a itti. eter seninkini sorarsa cev.ap ver- rirmelc istemedi. Sonra, kapdar 

d ~ - ·· B l" 1 · L.-'ıca kapandı vo kilitlendi. Tren Ertekin, boşalıverdi. Fakat bu me; 1:1,.ru yuru. en azımıre eru mu 
. • 1. L 1 yap. catım. kalktı. 

anda ıkı kuvvet 1 ILO OnU OmUZ• ç ki L t ı.ı 'bi ı. d J ıJ a· . . . . ccu ar, &onuı U& an gı taayon an aç ır aç ma~ ır· 

la~ından .!akaladı ve ıy.c~ gıyı~- ı bileti zımbalayan kapıcıyı hiçbir aon Ertekine, saklandığı yerden 
mış, ondort yaşlarında kadar bır müşkül görmeden geçtiler. Çünkü çıkmasını söyledi. Ertekin de et
çocuk, kulağına : l o, Erekini yolcu gönderen . bir rıtfa korka korka bakarak çıktı. 

- Bağırma küçük, dedi, git şu arkadaş sanmıştı. Trene doğru Ô.:eki çocuk gllerek ona : 
sandaliyeye; biletimi alınca yanına yürüdüJer. Diğer çocuk boş yer - Çok tetikde durmağa gay-
gelir, seni isteditin yere gönder- bulana kadar birkaç tane birincr ret edeceğiz, dedi, yoksa derhal 
mele yolunu bulurum. mevki kompartıman goezdi. aftlatıhrız. Belki de hapsi boyla-

E t k. · -· ı d d Erteltine · nz. Bereket versin ki bu yol çok r e ının goz yaş arı ur u. 
8

. d d. .. l d. . .b. 
Çocuğun yüzüne baktı ve sordu: h -k ın, li~ ~· soG~ e ıtım gı 1 iyidir. Ben de istasyonların nere• 

. . . ~ are et etme sın. ır ıu sıranın lerde oldutunu biliri-. Bu ek .. 
- Sız bır sılahşor musunuz ? altına. Çabuk.. Paltomu üstüne pres yalnız üç istasyonda durur. 
- Silahşor mu ? Hayır. Be- atacatım, Oralara gelir gelmez sen hemen 

n·m adım Birsondur. Haydi koı Ertekin, bunu beğenmedi. Ha- yerine saklanının. 
oraya. ta yapıp yapmadıfını düşünmete Ertekin, "evet,. der gibi bqını 

Ertekin, hemen oraya koştu. ba~ladı. Ama, Birsonun dedlti gibi salladı ve kekeliyerek : 
« Birson » diye düşündü « tama- yapman istediRi yere nuıl -gl~ - Ama, ~rusunu . _ .. yliye• 
men iyi bir çocuk. Fakat silahşor cek? Sıranın altına :soründü. Ço- yim mi, dedi, korkuycfr-f&. Bu, 
olmadığını •öylemekle ne demek cuk, onu, paltosile, bakışlardan belki, dogru bir4ey detiL Eğet 
istedi ? » sakJayı.csk- surette, tamamen 6rt· bizi hapse gönaerirlerae, bi&i 

Birson yanına yakla9arak ı tü. meydana çıkarırlar11 ? Bu, fe1tı' 
- Yürü, dedi, aöyleditim gi· Birson peııaereden 11rkb ve fena birşey olacak ! 

bi seni istedifin yere rötürece· Jrabıya kiaı1tnin yaldqmııpuı • ırkua vır • 



ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliti sabık milsteşar 
Türkçeye çtviren : 
Burhan Belge 
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Bütan bu işlere vncud veren 
tektek milyonlarca emek ve 
sonunda muvarrakiyete inklAb 
eden binhlr mu\affaklyetsizlik
tlr Bu başarı belki dağınıktır; 

adsız olduğuna, sessiz ve gö 
ooısnz devam ettiğine hele hiç 
şüphe yoktur. Buna rağmen 

halbuki, Tnrk milletinin ea şa 
şırtıcı başansı, bu alandaki ba 
şarıdır. 

Türk milletıain ilk defa ola 
rak meydana koyduğu bu ce 
miyet, bünyesi ve yapısı itiba
rile, tamamen garbteki cemiye 
tin aynı olacaktır. Nasıl ki bu 
nu çerçevelemekte olan devlet 
ve ekonomi de garbteki örnek 
lerinin aynı olrrak tasavvur 
edilmekte ve tahakkuk ettiril
mektedir. 

Yakın bir göçebelik hayatı
nın son artıkhmnı. bu cemiyet 
acel"• tasrtye etmektedir. Y eul 
cemiyette, Tllrk, •mukim,, ola
cakbr ve kendi yurdunun top
rağında kenisi yalnız kendisi 
Kök salmış olacaktır. 

llk defa olarak, 'f Urk, ken 
dinin olan, maddeayle hazır ve 
geografyası Ue mevcud olan 
bir yurd elde etmiştir. Bir yurd 
ki kendinindir, kendisine vazl
feier yüklemektedir ve blltiln 
bunların mesullyelinden, yalnız 
kendisi mesuldllr. 

Bir geografik bölge)' e bağlı 
buluomak, garb devletlerinin 
varllRını tayin eden bir esastır. 
Tnrk lçio halbuki, bO)'Ja btr 
esas yepyeni bir şeydir. 

Wr zamanlar, TUrk doğu ile 
batı jahud şimal ile cenupta 
topraklar f ethetmlşti; Padişahı 

lçin. Hunun arkasından, ufalma 
devreeine giren imparatorluğun 
eyaltllerini memur olarak idare 
etoıff; hududlarmı asker 
olarak müdafaa etmeğe çalış

nıış J8hud muhacir .kafileleri 
halinde lazım gelen noktaların 
Dtıf~ unsurunu teşkil etmlştL 
Makedooyada ve aoadoluda, 
Ulalılltanda ve Bosnada, Trat. 
ya ve Epir'de, hep padişah na
nıına. ı-~akat biç bir yerde, bu
lundutu toprağa ısınmamış çün 
kn nereye gitti lie, orada ba~ 
kaları ile yilşamak mecburiye
tinde blmıttır. Hiç bir yere 
kendi öz toprağı, kendfoe mah 
ıua toprak adını vermemiştir. 

Şimdi halbuki, impratorlu• 
aun terekesl ile kurtuluş bar 
binin kızgıu ateşleri arasından 
bir yordun dotduğuou görO,Or 
du. Bu toprağın üzerinde , o , 
dQnkQ 6' göçebe ,. şimdi adak 
•yerleşik• olmakla ve sarsılma 
dan durmakhdır. 

Yeni Ankara, bıt- htdlsenlo 
lempolll ve şahfdttllr. Ankara 
Ue, Türk. yeoi yurdun bidaye 
tine varmaktadır. Ankara, bu 
1enl yurd utnına yatırılan re 

bindir. Ankara, llk 19birdir ki 
Onu yalınz 'Pflrkler loşa etmi~U 
ilmdlye kadar nereyi fethetti 
ler ve içinde oturdularsa, orayı 
kelldllerlndea oııoe başkaları 
ı..,,. etmişti Oyıe ki, oıılarııı 
~be ruhlan, bu şehirlere 
karşı derin bir batlllık duya 
'1acıı, o şehirlerde kalmak ka 
l'lruıı, içten veremedi. İstanbul 
ela dahil olmak Uzere, bu ıehir 
ler, TUrkier i\:ln, sadece konak 
Jerleri ldl. TDrk varlığının mna 
latu ba)'at Abaları, müatakd "'il •balan. moatakll blfarı 
-.ı.n dellldL 

• Arkuı ,., • 

l 
ISTANBUL GAZETELERiNDE 1 

OKUDUKLARIMIZ rt 

T rabzonda 3 ~ 
yeni orta okul ~ 
Trabzon, ( Tan) Şeh ~. 

rimiz ve hava/isinde okuma [• 
hevesi gittikçe artmaktadır. [t 
Bu sene orta okullara ve ')• 
lisege müracaat eden tale- t 
beden bir kısmının kabul e t 
dilmediği nazarı dikkate a- ~· 
lınarak ~ür"!ene, J!ulatane ~: 
ve Valc.fıkebırde bırer orta ?+1 
okul açılmasına karar ve- '•1 
rilmiştir. ~] 

Trabzon :•"' 
i:~i 

civarında tifo -:ı 

rtık· Ucuzladı 

• • • • • 
l!J 
t:~ 

1 
Trabzon, (Tan) - Yom-

7

• 

ra 'nın Kocaha köyünde ti/o :• 
zuhur etmiş, hükumet dok- t!] 
toru ve sıhhat memuru gi- t 
derek /cög halkını aşılamış :• 
/ardır. Hastalığa tutulan .. • 
/ardan gG lruz bir /cız çocu- it 
ğu ölmüştür. ' 

Bundan bir müddet tvvel ~ • Çıçera köyünde çıkan lif o 
ıiddetini kaybetmiştir. 

Dönüp dolaşıp ı: 
• .. 

Trabzon Parti Kongresi 
Trabzon, (Tan) - C. H. 

Partisi merkez kongresi, ka
munlarc/pn gelen murahhas
ların iıtirakile toplanmış, 
birinci reislije Doktor Ra
fet, ilcin_ci reisli;e afJukat 
Azmi Our. Kaitiplilclere 
Yalıya S11başı whagan Fat
ma seçilmi,lerd!r. 

Dile/eler müzakere edil
dikttn ve hunların il kon 
gre$ine havalesi takarrür 
eJJlAten sonra idare 'lıegetine 
baytın Fatma Harun Harun 
filu, Cemal. Nihat Rüştü, 

T•fik.. Y .~. Dolctor Ra 
/et, Arif ,~Barutçu intihap 
olunmuşlardır. 

* • • 
Tra6%on, ( Tan ) - Baş

vekil G•neral ismet lnönü
nün lnıragı zıgoreti eınasın
diı lceıUliıine arzolunan di
leklqden. en mühimmi lıas 
tane ihtiyacıdır. O zaman 
Başvelcilin Trabz,,,,_, açıl· 
DHUını emreg.lecliji 250 ya
taklı asri nümune hastane· 
sinin infQ w teıisi için 7-
8 güz bin liraya ihtiyaç 
olilaju ~bit edilmiştir. 
Bananlıa Ü~ü Umumi 
Mllf etıtılilc meşgul olmalcta 
Ju. lnşoata başlanması ifin 
lıemen l4sım olan 200 6i11 
lira hususi idare tarafından 
verilecelc, mütebaki parayı 
da. Sılılıige vekaJ.eti temin 
-*cılclir. 

Üçiınicd Umumi MiJ/ettıı 
/ileten, bu husasta alınacak 
tdirlen dair vildgl!Jt ma 
kt1mına hir telgraf gelmiş 
bwmn üzerine ıar lcaru/u 
/evkalidt içtimaa çajrıi 
mı ıtır. 

llbag Rif at Danuışmanın 
rcisliii altında toplanan 
şar kurulu, lıastanenin in· 
ıası için hususi idare büt 
çesintlen 200 bin lira veril
mesini fle hu paranın <lef' 
aten tetligai için oalige 200 
"in liralık istilcru aleti sa 
lahigetinin itasını lcahul 
•tfl!Iİflir. 
&ledig•ler Banlcası, Trab· 

zon he/ıdigesin• bu parayı 

ödü~ """'"· '"'"'"'· ıJ. agni mehld;ı idange ilcra"k 
'"'~"' .,,.,. ,,,,.. ,..,,, . 

Alacağınız R AD Y O .. 
• 1 

Ca Aa Olacaktır. 
T ediyatta~ büyük teshilat 

f. 
f. .. .. 
1 

• 
1 Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESİ 1 
Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize [• 

Dünyada 

Neler oluyor 

Hem Ördek hem Ho
roz, hem Karğa 

lngilterede bir Tavuk ma
kine ile çıkardığı bir çok 
cİ'Ocİ'Olerin içinda bir gün 
acagıp horozumsu civcıvı 
buluyor. iyice muayene edi
yor. 

Hayret içinde kalıyor. 
Çünkü bunun diğer horaz
lrır gibi bir ibiği olmasına 
rağmen vücudu ayni bir ör. 
dele 'OÜcududur. Suda ördek 
gibi yüzme/etedir. Tavukçu 
iyice ?Jile/tat ederek bu ga
ribegl bıi11ütügor. Bir hag 
ret daha. horoz ibikli, ör
delc oücutlu bu acagıp mah 
liık tıpkı bir karga gibi öt
mektedir, Fakat garipliği 
burada kalmıyor. Bir gün 
anneleri bir tilkiye kurban 
ıitmiş olan 8 tane civciııi 
yavru ediniyor ve onları 
bugütügor, lıemcinslerinin 
hu hareketinden hoşlanmı
gan diğer horozlar ona hü
cum ediyorlar. Onları ka
çırtıyor. 

Geceleri di;er horozlar 
gibi ötmigen bu a c a g i p 
mahluk ördek ıibi yerde 

le öd~gecelctir. 
Hastahmingapılacağı ger 

lcararlaştırılmış ve projesi 
lıazırlanmııtır. 

Sı/Jaat Bakonlıjı da gene 
lıaıtanı i'in ıimtlililc 50 bin 
lira 16ndermtlc üıuedir. 

yatmaktadır. Garibeler sade 
insanlar arasında değil, ha 
yvanlar arasında da görül
meğe başladı: acaba hay
vanlar da dejenere mi ola
yorlar ? .. 
Yeni moda ayakkabılar 

Amerikada mt1da denilince 
ilk akla gelen şeg zarafet 
değildir. Amerikalılar için 
moda demek ticaret demek
tir. 

Geçenlerde bir moda meş
herinde kadi/ e döşenmiş mer 
divenlerden şık bir suare 
elbisesi giginmiş bir mode
lin inmekte olduğu göruldü. 
Nazarlar elbise üzerinde te
merküz edecek yerde ayak-
kabılar jizerinde temerkuz 
elli Çünkli modelin giydiği 
ayakkabıların toka yerinde 
bir buket mavi menekşe gö
ze çarpıyordu. Elbisenin 
penbe rengi ile mavi me
nekşekr pek güzel gidiyor 
du. Herkes bu geni usul 
çiçek taşımağa bayıldı. Fa
kat işin asıl garib tarafı bu 
değili 

Modeli görenler arasında 
bir de çiçekçi varmış. Ayak
kabılarda çiçek kullanma 
nın çiçek istihliikini derhal 
artliracağını anlıyan çiçek
çi derhal arkadaşlarını ha· 
berdar etmiş ve bu modeli 
taammüm ettirmenin işlerine 
pek yarıyacağını anlatmış. 

Bir iki gün sonra gaz.ete
/erde yeni moda çiçekli ayak· 
kabı/ar için bir çok il6nlar 
çıkarma;a ha,Lamıı. Agalc 
kabıcl/ar mırakla bu i'an· 

Toplantıya davet 
İdman ocağı reisliğinden : 
Nizamnamenin 17 inci maddesine tw/ilalii[;: 2 · 2 inci 

Kanun • 937 CİUJl4rtesi ıünü saat 20 a totlanması lca
rar laştırılmıı 16 Mel gıl lconıresine hltiin Ocaldıların 
gelmelerini di/eriı. 

Ruzname: 
A - Niıamn11mınin 22 inci madtl11i maci6i 

lconıre divanının tqiili. 
B- ldart, fenni, ve malt raporların olcunması 

oe lcabulü 
C - '15 inci gıl htsap mü/eltişlerinin raporunun 

olcunması ve lcabulu 
D - Billtz R'!J!P'anun okp,ması oe kabulü 
E - 16 inci gıl çalışması hakkında m!izalcereler 

ve ttmenailu 
F - 16 ıncı gtl iaare lı/tr!finin ın'hltahı 
G - 16 ıncı gıl lıesap mufettişlerinin intıAabı. 

!arı kimlırin ~tliilfri araş- gağ çılcarmrıtır. 1'11tllcten 
tırmışlar ve hayretle öğren- sonra üzerine incecilc kesil
mişler /ci çiçekçiler cemiyeti miş bir kilo da "'!'Jodanaz 
bu modagı taıımmüm ~lli.r- ~ktan IAria ~ l/tiı11a 
mele gagtsini gütmektedir. getirmiştir. 

Bu balığı JJ.igeraler ~ür · 
Dünyanın en Jez zetli /erinde bög{• ~ez•li 'IG/ı/c 

balığı g~edilclerlnl ıög/emilhrdir. 
Lodranı• balılc&ıları geçen Cevap Writr 

gün 250 kilodan /azla ağır Oğlumla lconuşugortlam. 
lıkta büyük bir tonoe balığı Oğlum gaman afacanlar
avlamışlar ve bu balığı pi datfdır. garamaı/ıjılu her 
şirme;i Neıasün A<liıa6a- fegİ a;,.,.,,.Wc, liilnle/ı. he· 
ha 'daki lngiliz ajcısı Sa· vesinin hatırı için laoı ıö· 
har 'a havele etmişlerdir. Sa
bar lıusust bir tepsi yaptır 
dılctan sonra balığı teraiz
legip tepsiye yerleştirmiş ıve 
bir elelctrilc fırınına ltog 
maştur. Baiılc ile ltirb*te 
tepıige on lcllo Jornale( on 
ilci /cila soğan, 32 ıiıe be 
gaz fdTdp. tJikt kili.. igab 
zıgtin dı il4f11 dmlıtir. 

o~ı " ,, , "' o 

rüqoram. 
Şartlan hrı·dan iltıfauıar· 

kert S<1'tlli: 
- Kuı tlg rWlır?. 
- Kuıların sqsüdür .•• 
..... l'tki ./ctı1 ügiJ nasıl 

biter ?. 
- ~alcalım pası iOrsa. 
- <Jslelit MI 11• 6ir 

6l1111nın iütilw; • Ka1 ttı• 
"#il '!OMIM • 
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A TEKAMÜL ~ f!) 
~ GÜZELLİK MUSİKİ._. ~ }:~ 

~ P'll4~~~~~~~~!11!!.'lll~'U•~ll.r-! ~~"'1"~ıaıtji!!•Ş: ""'-"'iP. S::: - -g ~ 
~~~~~ı:a~~~~ıı~···· .. ~~~~~ ~~···.._~~ı!Jı~.:;,.·~~.·-···~ ~ 

( F 1 L K O) i!1 

A VE TEKNIGIN ~ ~~ 
\1 SON HARIKASI ti t3 

~C>)höD<e© l! 
l•l 

RADYO f! 
~ r,(J 41~~7 VD ILO~ ~i 

{~ !f ~ t!l 

• t•J 

Ve TELEVIZYONt! 
\ 

~ ' ~ Fabrikalarının 8 l!j 
1937 modeline Elektrotlu l•1 

~!j 
.:.ı :. ... 
[+1 

tatbik ettiği l•J 
l•l 

Lambalariyle, ğeçen sene olduğu l•J 

it:~ 
RADYOLARIDIR f~j 

gibi, bu sene de R d l•l 

T k . ". . a yot:J " e nıgının en başında l•J 
.. .. kt d" l•J yurume ' e ır . l•J 

~ 

7 

9 

6 
A. 

6 

9 

5 

A. 
A Trabzon ve Havalisi M NURi AYDIN 

~ 

\1 S n t ı ş D e p 0 s u : • ( Kabaoğlu ) 

l\ Kunduracılar caddesi N. 86 ~ 

IQ ~ i()!i \.U'3 "\P \.'\P ~ ~ \.U'3 QI 

................ -.ı•--
Radyo Merakltlarına ~ 

UB: 1937 model 
Radyosunu görüp dinlemedne 

Radyo alanlar pişman olur . 
Umumi satış mağazası 

• 

Hakkı Atmaca Trabzon 
. · ... ' . -. ., . . ·~ -- . - . . : ' . 

f+l :..= 

i•l Bütün dalgalar üzerindek.i S~LEKTİVİ~E, ?ES t!j 
f!j tabiiliği ve temizliği , RAKiPSiZ ve EŞSiZDiR . t!J 
ın 1. m 
t!j ismi r an 1 dir. ~:1 
~~ l•J 
~!J Herhangi bir arıza içjn artık Radyonuzu fabrikaya veya. lstanbula t:1 
i•J göndermeğe lüzum y ok , Çok ha$Sas muayene aletlerı , ve on [•] 
i•l senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O lan her ~~i 
i!1 suretle garanti eder PHILCO yu almak n1enfaatınız icabıdır . t!l 

t:j Uzun V fıdeli Satış l!J 
ru ~ 
P? Abdullah Sezgin ,.1 
f•l Sıra mağazalar No. 118 , f !) 

Telgraf : SAATÇl • Trabzon TRABZON 
~;'1J11;llfll.:'ll';_ı11ı;ı11~JJ;!Ul;ı11':;1 ıp.'111Jli.;:t:~ıı;.tıl~ll;tl:ı=.tl';ını;ı1ııı_;ı1 '::ııı;! .... ~IJ;ıa'!i:ll'!;'IP:;:t"~Ji!;llfl;~,. ... ""'="'=' • 

-----.t__.ıı ... ıUıort~lıİooılfbıoollllbudllıı>oıdlıi;idl~ııı;;ıııtıj,,dlbbı~ılıı>oll!Jıboıdll"'JdliWllllbolılliıHlllltı,rtlloli:iillbi:iidltıortlllıi:iılıi:İİdlıi:illlıi:ıılliıudlltıNllllı;;iıllııo"l'lıi:iıllıh 

,,~~~~~~~ 

1 Remington 
Yalı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin;z .. 

o Hifil ~ <g <§1 

1 Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
n Adres: TRABZON H 1 K 1 N lb tla Mağazası a.._ Kunduracılnr cadd{'Si amı ve ema a an r 
~~~~~~~~ ------

V~NDV· OIL 
Basıme·vi 

Yeni temiz ve çeitli huru-
1 ati le, Defter,Fatura, Çek,·Bono, 
Senet,Makbuz,Zarf, - Kağıt,Muh-

tıra,Kartvizit vesaire gibi bütün 
matbaa işlerini 
En temiz, en aucuz pir 

surette yapar 
Hariçten verilecek siparişleri kısa pir zamanda 

hazırlar ve gönderir .. 


