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AMERDKADA TUGVAN 
Zarar On be$ ilyon dolar1 buld •• 

Rü,tü Arasla Amerikada tugyBmn yaphQ1 zarar ve 
ltalya hariciye ziyan 15 milyon dolan buldu .. na11r1 
3 ~ubatta Milanoda Be$yÜz bin ki$i aç1kta kald1.. 2 milyon ki$i içecek 
Aabro ~~>er:.. EJ1 sudan mahrum .. Rozvelt bir beyanname n8'retti .. 

lllalllmat ataa mabfeller RQftQ Nngorlc 25 ( A . A ) - Zarar 'Ve zigan onbq mllgo tlol.n ,,,,,,_,,,,,. Reisi cum-
Arula ltalya badclJeoazm ara- har Rozwlt 6ir 6egann•~ ne1r edere/c. segldp nuntalQI /dtJ/œhMtltrilw J.a;atalnaalc •nchkl mQIAbbn Qç tubatta 
MntDOda vuku bulacati une- üzere Aallun lc.azallaaça ilci milgon dolar vermesini Ul8llllflir. 
dllmettecltr. ltalyan10 MootrO Nngorlc 25 ( A · A ) - lngiltere ile Gal naemlddbttle .,_ ,.a, 6ir mhaga ta/a
tonrl'aDaloa llUhakl lkl deylel rip etlen Ta;gan neticesi mtslcdnsiz lcalanlarrn sagisa H,gh 6bt ld,idlr. Yünlll plair 
'demiaaa bu mQlAkau eao•unda w lc.asabalar salar altinda lcalm11 içeçelc sadan malvam bla ÜUllll IO,lla ild mllgon 
hlç topheslz temla edeceklerl li1ige balii olmu1tur. 
IDQblm meaelelerden blrlol tif-._ ....... __ ..._ _____ --------------------

kil etmetted1r. Kamutayda Yugoslav-Bulgar Ankara 
T okyoda 1cablne müzalcereler Dostluk muahedea 5pc)r bolgesi 

t. • Aakara • (A. A.) - &aa. Bel.rat 2.S ( A . A ) - 8ir _.,... t UVUI ÏStira 8ttl. tay bugQakl top1aabd1 rama- Yopsla"g• Bal,ar tlodlrd ... i-t um 
Erkini barbiyenin meslnde me•cut madclelerl mQ. müalaedai tliin bara• W tertip .tti . 

akere ederek kabul etmltttr. laiilcûmet l>afW/dllui Nllip Ag .. ,. 2j ( A • A ) -
tebliti. F k 

7_,0 25 r A. A J _ Mektepli a Ir :;/~ :::; Wj ::;:-~-:i 
Wine illi/a etmi1tir erlcâ- Çocuklara yemek etml1tir. Mi4'M ;u.,e 6ir /lll6ol tw-

ni 1u&r6i1• isti/a üzerin ne1r· veriliyor Asdsiz bir haber ,... lrip dmlftlr. 
dtifi l•6lilê 1ogle deme/c- Sayio Vallmlz Bay Yabya- Drk resÏJn seraim 
tedtr: llilll miùltlfaaii liir- smt Userln JllkHk fefbt ve Ankara 2S ( A. A. ) - Tet'fl· • 6--

llll. •---JL --•. L '•-,-J-·. alablarlyle mekteJ Il fakir ço- Id sanayl kanunile senal mQes- Atina 25 ( A . A ) -
..,..," - ... ~ -. """•. cuklara ber gQo Otle yemeat seselere bah~edllen mnsaade ve ,,,,_ ~" ·'- • 

Sigaset atlamlarile ,,.,. tiJr. verlleeetlnl yazm1~ttk • Saym muafiyeUerin kaldmlacatma da- açi~ "u1~ resim fie au. 
li tefrlld ,__,..,)tJilM .. wtMlalr Pllklan toruma Ir gazetelerde çatan baberler Io 'su,al /Jigfi 6ir alilla 
lla ol,-'- • .... __..,,,... • 11181 elFate aluè bu bUMlflta a11l11tcbr. ~. _,.,.., fvr ... p Jill t111tkll ..... balwa kuna-

6'a lœrtJi mMa!aa1uJr111t. •• 1uUJete 1et1reret blr 5 ~ ulyaSI 
Ion lcart11rnt11ga ,,., tiJrliJ toplanb ppmaf)ar ve kurum 0 ya ras 
lllàtaNSllt anla1ma tanla~ blrkaç 1G11 enel fullyete eeç
,..,., ret etme;e w Japon mqdlr. DQo .O,ledeo ltlbaren 

çocuklan 1 e me k verllmete 
llgaNtini lcendi t1a11talan- haa1 ... ....-..llllftlr. 
,, ... ,. 1•nileflirme1e lcarar Lik maçlan 
Verdilc. 

TrKblOD bGlreel llk 111991an
na 1 1ubat 1931 Puar lb8 
bqlanaeak •• lit maçlan ., 
Mm 981 de DlbQet bubnut 
olaaakbr. 

Ba mlddet lolDde her paar 
lkl blrloal .. w lklnal lùl1ll 
~ d6rt mo ,..,..,__ 
dir. 

Trabzon bOigell futbol beJ-
etl taral'mdaD tandm edllen 
tataatar kulQplere 1ooderllmif-

Kalemln ----
----Ucundan 

loumo lnaaolyete en bOyDk 
borcu bakmWn otrenmek, 0-
1enmedeo otretmekdlr. 

• Bir ltlo bat1ralm11mdl bllgt-
den dyade lltek ve azm10 rolo 
verdir. 

• Allm olam1yonan cahll kal-
mamata utraf. 

l ucuz. 11 babahdlr. soze 
deall Ife e11emml1et ver. 

,_ bllJJàr lyllerdeD pek 

flbak bOJGf ve 1111brlar. En 
kOfGk fenabklardaa bile tort 
ve Uçm. 

~tl l.DkAr, eklerlJ• ce
bll ,811 prurdall Uerl pUr. 

Paretete temay4l, •aktl hüs• 
DCl lltlmal f8 Ill' eaklamak fa· 
pdmlll ei.em olaD takat en 
8Gf 1'fllllablleA .. ,lerdlt. 

1 - TARIHÇESI a W. M 1 Pn• ... rdar. 
BIDnaa MuourlDID ft8l ve 

laual1na yiyeoelderiDi te.Ill bal .,.... 1 • Çlnla k8llf bal-
için topnfa atbldm llk toluml• ma' T ••4" 18 kima IMID 
......... Soya .... ,.. • ...... edllenk: ba bQrlk •mtat1da ... 
makucbr. el..,_ .......... M lltlblnl 

ÇiDc1e balam ft t.. talla ....... lfllllnuthr. ÂY· 
2838 .... enellM ailt olla Wr Ir,..,... .,,. lltlblftl fagle)lfr 

.. ,...... ... IUddlal• ... '*- --- ..... .,. ...... 1-
bifildifiadea ........ ektedlr. ..., .. .. •••llhllmde de 

Tarlbia bydettiti •••ech• ~ utra11lm• 
bui Çialileree mabc:ldea olank bqlamlfbr. 
tam1aa ve TIDrllUD kaUanaa bil- 81r1Da1 defa Vlynah Prof• 
huu ibua ettiti fanecWen bet IOr BaberlaDd tem1lbe blbçe
âaldde arumdl Soya da mevoat- 1erlDde IOJaalA QreWmell lçln 
tur. oalJIDUtbr. 

Soya botbin lelledenberi pek J>lter memleketlerde de bu 
kuif olan Çin b1lk1a•n n acu uprda utrapiq fakat tobu
ve çolt ~eyioi bir rada IDldcle- mun topnp allflDUI ve lkllme 
IÎDÎ tefkil etmektedir. UJD1811 loin UZUD tenllef UI• 

18 iaoi yOaydm Dibayetine ka- rqmat meoburlyetl bull.olmu1 
dar bu kJymetli mlClde Çiadea ve babUIUI ÇID ve MaDÇUrl la
bqka biçbir memlekette t.1n•am1- tlbla)Ab oot UOUI blr ftJatla 
yorda. Ru-Japoa barbl ..,. • ..,. plJWlm tloldarduta albl Bar
da ukerleriDi bellemek •lfkill- bl amumklea enel bu IODkO 
tanda ka1ua Japoaya çok ucu bahna ve lplzllkte bulumna
bir faatla temin edilebilen Soya d.am-n 1920 l8ll8llne kadMr 
faulyuile ordunun i1paiai tee- blç blr Yerde vul matJUta 
rübe etmif ve iyi neticeler .....,_ 8018 Wb JaPllDlllmlfbr. 
br. Soya tanelerinden y1palmq Barptea IOIU'I ya)Jllu tecrO
çorbl ve çoreklerin 'Ukere pek be " ÙIDaD Yerlmll net.lcelere 
yar1makta oldutunu ,Orea J•poa· latlDad~ enela Amerlka blrle
J• .bu maddeye bOyQk bir l1Aka flk memlekeUerlDcle lll'RabDa 
rmtermete bqlama1br. bql1am11 ve 1900 HD88lode 

Buodan aoora aoya taneel 109 bln bektar uulye ~1• •· 
ve 1111 luymetll varha1m Av· kllmlftlr. Vedm ve r.,dalaruwa 
rupa ply1aalanoda da 10.termé- cuaar btlttla ,. Clrlatllleriaclen 
te baflamlt ve llk olarak lllt·· QltGDlqa IOrGJdoaoaden eklm 
aul et Co. ftrmua tanfllldaD llbMI her ... OOlll~ bu 
1908 aeaealDde blrlnol IOJI mtttar ( Be,..•llel Roma 11-
partlal Loncin plJWllU ...... rut BnltftQIQ lltatlatlklertne 
dllmlttlr. DallflD ) 198818Deelnde 1 mll· 

Avrupa ply111lal'lllda IOJIDlll JOD llektan qlDlfbr. 
tamnmaSl ve k1ymeUoln takdlr RllQICla 1986 leDeliDde 130 
edllmesl 1or11mana de 90lalt- bla hektara IOJ• ekllmlf ve bu 
IDlf oldutundan, falla talep dtar 1938 •Mllnde &'JO blD 
ka111smda Çl.illler de IOJ• ara- bektln bulmQftm. 
ata111 \eVll ederû bUUll IDlk- • .-. var • 

kupa maç1 
münasebetile 

Naim Îilzer ve Sükril 
Urala cevap 

Sira talc1p etlil1Msi /daim 
1elirse illc ônc1 arlcatla,a111 
N11im Tüure : 

( &ni w 6enimle 0era
ber e/lcâri runu111igegi tellflir 
malcsa"1.le gasd1;1 ga119a 
Jedi lr.odu talâlclci edilmeme 
sini ricadan sonra ) 1ogle 
cnop wregim : 

Yaz1nzs1n en ba11nda ga
irmdan • maçm neden og
nan,,,.thla de;il, /Jman o
ca;rmn Necmitlligl niçi11 
qenemedili se6eplerini arll$
th;r1111 • sal1inia laer laalde 
/asla hassas olfllana1tla11 
ileri 1eligor. Ben bogie bir 
/i/cir ta11m1gordum, 0 ga
zimda da sôgledijim 1ibi 
• sporcu için genmelc, genil
mek mevzuu6alu de;ildir. 
Maksatl1m1z spor gdpmalc
trr.. Ba cümlelerân gine 
ldman oca;rnin Necmiatigi 
netlen genemediji /iluini 
idiluaç dmala meg""1t 
""'1lftlf~lc içi11 .,., cl/aet. 
lue 1eçigomm. 

Yüae teluar etllgorum. IH• 
ogntinllllc nudarlgdlntle M• 
lantlapn.u mapi OgrlllCll· 

lanmuua luuta olmalan
,,. ,,,,,.. p/ub/c - 011•-
"'" lud/Ju/d, •• 11tudij1-
nu 6'/li 6iitrJn rlanttutlan-
nr• tlejil 6ir lkl.tlll,. w 
6illrtua sùin luutalalm1a11 
6a mapn teldrlne _,,.,, ol· 
t/apna bpa ..Jd6l 6alanan 
,Sa/crii Ural J.a gine bu sa 
tanlartla gam11 w halcilc.a
ti eflcdri amamigege biltlir
mi1tir. Ba luua1ta/ci /ilcir 
w arzanrua tesat tq/cil e
den ba hale ne bagurulur. 

( Balo 1ecesi sa6ahi... ) 
Adam verdliiniz 10-1-937 
Pazar tiinüntle de ma,an 
tehirinin 6enim w tlolag1-

sile /Jman ocajrnrn ~lcin
,enliiintlen ileri 1elmetli;ï 
'ni Uralan gaz111nr olcudulc 
tan sonra arfcaJ.a,larrnazdan 
daha igi tahlilc etlip 6jren 
mi1sinizdir. 

Yazinizin 6a 1i6i 6ua /cz. 
samlarrna ,Sülc.rü Uralrn ga· 
zrsa cevap te1/cil 1decelin
tlen telcrarrna libum fOT· 

mügorum. 
Y aalanmi ganlr1 teld/Jci 

etmenlzthn. ga•am•i gazer 
lcen bu i1in 6ir çok ndtala 
rana tJGir/ olmad1trni• an
l.,aligor. Ben liai l1l 6lr 
spon:a olaralc ttuurim w 
6anan içintllr Ici sial 6a a 
lflda maau 1lre6illrln&. 
S.mlml telülcl etUflm 1•· 
'""'4 ,,,.,,,, .... 

===-=-=-........ ---
Bir ç1rp1da 

Ki§ baba .. 
Bu yll nedense gOk yQzQ 

pek Ulk. Gllnefll ve berrak hlr 
semaya, çamursuz. kan1z yere 
çoktandlr hasret kald1k. 

Yatmursuz, kars1z gauler 
A)'llacak kadar az . Hele Ill a n 
gDnlerde lu, baba ortahta dur
madan beyaza boyayor. Yerde
kl br kelko:adao gOkdekl çul· 
lao1verlyor. 

Deoizde ftrh rla ve 11 , karada 
J•tmur. k 1r, aotuk ekslk olmu
yor ..• Elektrlkler kftra 1 karan. 
vertyor, telefoo t~U.·rl yerlere 
ser111yor. agaçlar y1luhynr ve 
nlbayet blr az yOkseklerde ka
pidao chjlln ç1k'1m1yor. Yakacak 
ftyatl•n ber halde eak.tsl glbl 
detlL 01unu bilmem amma 
fuuhkkabutunuo çuvah 3'> - 35 
kuru~ olmas1oa raitmen neden
ae bulu1r u ) • Ge!e l geçenl 
çamur ve su lçiuda b1ra'un ~ô
forlere suai dahi s11rulmuyor. 
Ve daba sonra ha7111 slnemada 
soduktan 1nltoyla, kr.r\le dahl 
durulmuyor. 

Otrendqiœe gürP; eaer dot
ruysa elektrlklerln sono, s6nQ
vermeslne sebeb 01110 koatak 
nèdeoH buluomuyor, bal11aa
m1yor. Ve nlbayet bu Jù klf&a 
pet flddetll leoeeeliae. blr oo& 
fù1r JUrddqlua OC* .. ..... 
llne serre tftpbem bl•JOr-

BBN 

DQzeltme 
25 • 1 • 937 tadhU guete

mlsde Io~ eden Divan ve 
Hait edebtyab.o1n •rnhklan 
blfhkh yaada KaracaOj'lan tQr • 
koaooan lklacl krta11D1a 80ll 
IDl8l'll • EmUmeyl emllmeJl • 
ohoûten terllp pnhfhll ola
rak • Ortllmeyt 6rGlmeJ1 • '8k· 
llade ça'<m1fbr. Tublb eder, 
6sQr dllerlz. 

Sara bag ,SWü Uraltla: 
Si•e lcrsaca cevop wrece;im. 

ô;retmenim : sizin 6111/a. 
ca lca6ahat1mz spor i1lerin
delci tecrühesizli;inizdir. Yal
naz dilc.lcat etmeniz ldzim 
1elirdi Ici : bundan tam ilci, 
ilci haçulc aq evvel ba laa
grrla tq b;:ise br 1'arlcen 
o zamanlci bôlge ba1/canrn1n 
idarainde bütün ltulûh ma
raMasinin i1tiralcile bir top
lanta gapilma1 w gapalacalc 
i1ler bir lcarara 6ajltmUf· 
dir spor i1lerind. matlalc 
intizam ldzrmdir. 801/m tir
lü gürümeaine a imlatn 
go/ctar. Ba itibarla /Jir ma· • 
ça 6a1lanmas1. genltlell 011 • 
nanmasi, tJdri matlalc a• 
ltJ/cadarlantun t1er«Jd•l 
lcararla ola/Jilh ( .,. · ""' 
~all 111-937 p.., ,,.. 
matlalc ,,,,.u. o,_,,,..,, 
ipn fat/Jal Aegethuà /mldp 
muralaluuWvwa vertllll D• 
,., .,. son olarak ltlnton 

Otltll""" •'- aidluu/lir a· 
.,,. ...Malctuun w o-
W /allllq• ~·dlnln ,,.,,. 

•Arbltldt· 



Sal}/a 2 /YENIYOLJ 

SaQhk 
Deniz ve güne~ 

banyolar1 

1 Këylülerimize ëQütler 

SaQllQ1m1z1 Koruyal1m ! 

Hers~yden 

BÎR PARÇA 

ingiltere hapishanele
rinde elektrik yok 

5 T etanoz == Kaz1kl1 Humma tngiltere haplshanelerlni ter
ri~ eden heyet rei i buralarda 
crOrdOttU iyJ ve fena 1 ~ leri nnk· 
lettikten sour i, rnporunu 'iJül'le 
yazm1;;: 

Bizzat büyükler de bu kü
çtik arrzalardan masun de
gildirler. Onlar için de çok 
dikkatli ve tedrici bir teda. 
vi usulü takip edilmeli ve 
giine1 tedavisine, 1ahsin sa 
hile, deniz iklimine gelme 
sinden itibaren bir ha/ta 
evvel ba#anmamalrdrr. Bu
na ragmen bazi güne1e has
sas 1ah1slarda ba1agrrs1, 
bulanlr, i~tahsrzlik. derecesi 
liararet yükselmesi gô'rülür 
ki bunlarm hepsi. hiç ol
mazsa az hir zaman için. 
n.uhakkak surette güne$ te · 
davisine mâni olur. Bu ~e
raitte güne$ hangosu yaprl 
maksrzm hava kürlerinden 
istif ade edilir. Ve epey bir 
müddel, derecei hararet nor 
mal bir seyir takip etmeden 
yeniden banyoya girilmez, 

Deniz kürüne ne kadar 
devam etmelidir? 

Denize girenlerde hemen 
hergün Î$iah çogalmast go
rülür. Ekseriya kabrz var

Kaz1kh llummn: \'lh;uddtt et
lerin ~iddetli gerihneleriyle. a· 
emlarile kendini gôsteren bu
la~lCI blr hastahktlr. 

VUcuduo her hsogî bir tara· 
fmda, deri Qzeriodeki yara, be
re, ezik Uzerine yerle~en veya 
çivi, a~aç k1ym1~1 diken batma
sile veyahut kur~un gibi vücu
du yaralayan ~eyler ile giren 
mikroplar l:\astalt~1 yapar. 

GUne~siz yerlerde gUbre gi
bi maddeler lçiode bir çok se
neler ya~ayan bu bastah11"m 
mikrobu ot yiyen hayvanlar10 
ba~1rsaklarrnd11n hiç zarar ver
meden geçer, gübrelerile etrafa 
yay1hr. losanlarlll pisliginde te
sadUf edilmi~tir. 

Bu mikrop saglam deriden, 
zardan geçemez ve bundan do
lay1 a11cak yarahlarda 11,{0rülilr. 
Yarada kalan mikroplar bazen 
yara kapand1ktan sonra her han 
gi bir sebeple Urer ve hastahg1 
yapar. 

Bu mikrop yara yerinde kn
hr vncude yaytlmaz lâkin zehir
lerini bulundu~u yerde yapar vn 
cude yarar ve hastahg-1 meyda 
na gelirir. 

Hu zehirler vUcudda sinir 
d1r. Hattâ meme çocuklarrn- yollarile bel kemiklerindeki 
da dahi. hergünkü yemegini murdar ili~e kadar gider 01·ada 
yedigi lzalde, kabrz gorülür, yerle~ir. 

Bu, dogrudan dogruya hava. Hastahg-m tamhc1 en milhirn 
z.iya. ve güne#n yeni iklim alâmeti yani etlerin ;;iddetli ge 
deki tesirlerine, 0 civara rilmeleri; mikropla bula!;itk yara 

• vncudUn neresinde bulunurSll 
olan a'11kanl1gma aittir. bulunsun ilk ônce yUzde çene 

Müzmin ve irsî hastal1k etlerl nzerînde gargiolik ve si-
lurda iklimin tahavvülâtz k1~ma ile kendini gü~terme[te 
için dort hafta beklemelidir. ba~lar ve son~a rli~er azularda 
Deniz bangosu esnasrnda da gôrUlür. 
çocugun zag1/lamas1, yalniz Hastall~n ba~lang1ct: Mikrop 
iHim ve mevsime degil, ag lann az veya çokluRuna, •Dcu-

ni zamanda icra edi-
da dôktUkleri zehir miktarlle 
yaramn derinligine gôre 6 - 14 

/en küre tâbidir. gUn arasmda çene etlerinde nô· 
On be~ gün geçtikten son · bet tarzmda gerilme, s1lu~ma O· 

ra çocuk artzk muhite lama- lur ve çeoenin aç1lmasmda zor
men ali~mz~tzr. Kalp sükûn luk duyulur. Bundan sonra ynz. 
bulur. kan mü11ellidülhu- deki etlerin gerilme va çekil
muza cihetinden zenginle#r. mesi ba~lar ve adeta gOlUyor 

gibi bir hal ahr. Burun sivrilir 
kan kürrecikleri çogalzr, te- alm buru~ur, gôzler yar1 aç1k 
nef /üs daha zigde derinl~- yar1 kapah kahr, çeneler nôbet 
~ir. adedi azalzr, agzrlrk , nôbet s1k1~1r veya biraz gev;;er. 

onda dokuz nisbetinde, hele Yutmak zorla§•r ve nibayet 

k.ür esnasmda izi takzp edzl 
mi$ ve nezaret altrna alrn
m11sa. artar. Ugku sakin 
ve derin olur. Asabî cümle 
sükûn bulur. En zigade h•
ztm kolayla~zr. 

yutamaz olur bundan tiOnra di
ger etlerden, kollarda bacaklar
da sertlikler ba~lar, ba!;I arkaya 
çekllir bel kemi~i yukardan a
!J8~1 orak glbi çokllk bir hal a
llr. 

Etlerde gôrnlen bu sertlikler 
zaruan zaman nOhat tarzmda 
~lddeUenir bu nôbetler bir kaç 
saniyeden bir iki daklkaya k.a
dar ~Qrer. Gnrnltu, pahrd1, kt v
vetli 1~1k, konu~mak bu nobet
leri artmr. Ve duyulan a2nla
r10 da !;liddeti artar. 

Hastahk iyili~e yOz tutacak 
olursa bu nôbetler seyrekle;;ir; 
yok kôtnlUge gidiyorsa nôbet
ler s1kla~1r ve basta olur. 

Kuvvetli ba~layan hastatikta 
ôlUm 2 -3 gnn zarfmda ve en 
zlyade blrincl harta içinde ülUr. 

Hastalrktan kurtulma: 
Tetanozun yaralanma ile ha

s1l olabilen bir hastahk olduku
nu katiyen hatmlan ç1karmama
l1 ve cildi ( deriyi) yaralaynn 
s1y1ran veya bir )erine batan 
çivl. tabla veyn a~nç k1yn11tt1 
diken gibl ~eylerin hUyl1k blr 
tehlike te$kil etti~ini iyice bil 
meli. Bilhassa yaralan kir li top
rak veyu gUhre ile bulu~m1, o 
lanlnrdn yaralanmo.nrn heme n 
akabinde ~'ara yeri gayet lyi 
temizlenmek, tentordiyot ile 
raikroplar1 oldUrmek1e beraber 
en geç 12 saat irinde tato oz 
serumu yap1lmaltd1r. Ne knd r 
geeikir i ·e istifade o kadar aza 
hr, tehlike o kndar çog-ahr. 

Serumun verdi~i muafiyet 15 
gUn devam eder. 

Yara büyük olurda bu mlld· 
del zarfmda kapanum1yacak ise 
hiriaci serumdnn soara bir huf · 
ta ge~~irmeden bir ikinci serum 
daha yap1hnalld1r. 

1Iastel1k ba~lad1ktan soora ise 
serumdan istifade çok azalm1~ 
bulunur. En mühim kurunma 
<;are i hastah~a kar~1 koruyucu 
11~1 1 ile a~1lanmakl1r. 

Hastoligzn tedavisi: 
Hastalar lo~ca, sessiz, sakln 

bir yerde yatmhr. Süt, hO$af 
gibi içilebilecek g1dalar ile besle· 
nir ve serum i;mngalarm teda
visine çah~1hr. Hastalarrn dok
tora haber verilmesi ne kadar 
çabuk olursa ôlilmden kurtulma 
Umldi de okadar fazla olur. 

kupa maç1 
münasebetile 

Naim Tnzer ve ~nlfro 
Urala cevap 

- Ba~taraf1 1 de -

tehiri için verdigi karar gi
bi ) yoksa bir kulûbün be
yan edeceii her hangi bir 
mazeret ve temin edecegi 
saha ve diger tertibat me
selelerile maç tehir etmeye 
kalkr~mak fJe tehir etmek 
bilmemki ne dereceye kadar 
dogru olabilir ? üstelik bu 
tehirden alâkadar kulûpler
den biri •de haberdar edil · 
mezse ... 

Bundan evvelki yaizmm 
bir k1smz size ait o/Jugun· 
dan ( Dumlupmar kupas1 ) 
ba~lzgmr münasip gor diim. 
Bu gazzmda . bence bir 
mahzur gorülmemekle bera · 
ber - arzunuz vechile ba5-
l1gr degi~tirigorum. 

Te1ebbüsümüz yine igz 
bir neticege bajlanm11 ve 
ef kâri umumij)e de maçm 
neden tehir edildigini etraf. 
lzca ogrenmi~tir. 

'"fa hkika 1m1zdnn anlo~1ld1 

ltJna gôre, e lektr ik i inden an
layanlur 1k :-11 lwpisltaneye 
dU!;lmerlikle ri için hap1 haneler
de de elektrik tesisat1 yap1hm
yormu~ ,, 

Müfelti~. bu ndan soarn ha
pishane.l rio nurJ kuvo!;lmns1 
lçin ele ·trik u ·tas1 saL1kahlarm 
hapishiineye dil!;lmelerini temen 
ni etmektedir. 

56 y.1~mda 
69 çocugu olan kad1n 

Yunan gazctelcrinde yaz1l 
d1gmn gôre, A vusturyah Mndnm 
Bernard Sainber~ 56 ya~mda 
oldug-u halde ü9 çocuk d )(!11r-
nrn!;ltur. 

Madam Sainbe~ bi<; blr de
fa tek bir çocuk dogurmum1~trr 
dôrt defn dorder. yedî def a 
O<;er ve on defu da iki!;ler ço
cuk dogurmu~tur. 

Madam Sainberg ohnU~tllr, 
kocas1 banun Ozerine tekrar 
evleumi~tir. Bu gUn 7ï ya!;lmda 
olan bu ada.m hlllil sapasa~lam
d1r. Ve yeni kar1smdan dn n~: 

defada dokuz çocu~u olmu~lur. 

Dük do Vindsorun 
~ikâyeti 

E. ki lngiltere Krah DUk dô 
Viudsor, tac ve tabtim birakh
~1 halde, gene halinden ~ikû
yetçldir. 

Viyaaada misafir buluodui;tu 
evln sahibine: 

- Bir turlU hürlyelime ka· 
vu~amad1m! demi~lir. 

Filhakika Viad or DllkUailn 
etraf10da arzusuna ragmen h, Hi 
mubaf1zlar bulunuyor, her ad1-
m1 gazeteciler tarafmd&n ukip 
edillyormus, Geçenlerde b ir 
Avusturya gnzetesi DUk do Vin 
dsorun hamamn gittigiai bile 
yazm15. 

Filistinde kad1n 
buhran1 var 

Londrada ç1kan l~verjbodj's 
yz1yor: 

i. J'ilistindekl Aral>larm Ya· 
hudllcre k1zmalarn11n en ba~
hca sebeplerinden bu tanesi, 
cariye fiallanm 30 liradan 100 
füaya Çlkarm1~ olmalarmdan 
ilerl geliyormu~. 

Aruplarda ve bilhassn Fills
liade tarrlularda çalliJùDlann 
kadrnlar oldu~u mnlOrudur. Ya
hudiler bu .kadrnl:m bôyle yUk. 
sek fiatla ald1klari gibi her b1ri 
tarlasmda 15· 16 kadm çall9tm 
yorw u~. ~imdi kadm piyas blD

da bUyUk bir butmm varm1l>i.11 

Y 1lanlara ~erbetli 
olanlann hilesi 

Buna mukahil bazz kim
selerde, birçok ha/ talar geç
tikten sonra ha/if bir ezgin
lik, ba~agrisi, ugkusuzluk 
asabi tenebbühiyet, zâf hali 
ve bazan bai dô"nmesi go
rülür. Bazan mide bozuk
luklan. kalrn harsalc nez
lesi, ishal ve hogaz agrila
rz meydana çrkar,· 3 6 mci 
haftada zuhûr eden bu arr
zalar. denizden uzakla~magi 
istilzam eder. Bu uzakla1 
maga ekseriya. deniz ban 
lJOsunu suiistimal etmek ve 
h1/ zrsrhha kaidelerini iyi 
hilmemek sebep olur. Ban· 
goyu bzrakmakla arizzlarrn 
iinü almm11 ve asabf mu 
vazene temin edilmi1 olur. 

Baz1 kimselcr zehirli } ilan
larla oynama kalJUi} etJUdeuk
ler. Hal k hsam du, uulara 

da, su f.lt! güne1 tedavisi, •--------------• ":;erbetli,, derJer, ve yilanlarm 
sihhat için en deg· erli ve onlarn bir ~ey yupmad1Kllll te-

Birinci haftay1 geçirenler kur
tulma QmUdi artar. 

Bu hastahk esnasmda bara
ret çok dera yllksellr. 

Kurban bayrammda bir 
mani çzkm_azsa • spor sever 
kalkimiza egi bir maç gos 
terebzlmek için eltmzzden 
gelen gagreti sar/ edeceg1z; 

. Haydar c.:uLha oglu 

Güne1 ve denii tedavile
rinde bütün kaidelere riayet 
edilmekle heraher, 1ahs1n 
tahammül kabiligeti. ya~r. 
s1hhati ve iklimin derecei 
tesiri mühim olur. 

Hulâsa yaz mevsiminde. 

d1nl1 iltlimi, dlni1 '"""'"'· ' 

Yar1mn harbi inamm,. ey vebilme· ederl 
zevkli bit vasztadir. Hele .., er. ferah ferab uykusunda uyuyan, Halbuki mesele biç~ de ôyle 
güne# bol ve deniz iklimi, ferah ferah yiyip içip , yatip degilmi~. Blihassa Kobra yllan. 
bulunmaz güiellikleri hait. kalkan Trabzonlu 1 lnan1n1z lu larrnm enselerine tesadüf eden 
olan memleketimizde, hu te- yarmm harbi ae yerde, ne de yerde oyle bir nokta vurm1~ ki 
davi ve srhhat kaynaklarzn- nizde, ancak ve ancak havada oras1 biraz s1k1~tmld1A"1 takdir-
dan, hekim nezareti altznda olacalcbr. l'ayyarcye venn1z ue, y1lan WU\'akkut bir felce 

ve verirken emin olunuz .1t1 duçar olurmu~. DU mtlhim nok 
ve bir meto dahilinde isti verih:n paraiar hayatmw ve tunlll ~imoiye kudar bir lOrlU 
fade· etmelc hüyülc hir Ica- vatan1n1z1 lturtaraoa.lttar. bulunawaw1;; olduguna hayva. 
~ançtir. nat\:11.ar bilhsssa bayret eaiyor-

Son , JarPUf. 

Dünyada 

Neler oluyor 

Elektrikli ~ato 
Amerikalr mi/garder Ha

rold Branton u~ak ve hiz
melçi ytizü gô'rmckten ho~

lanm1yor. Bu sene elektrikli 
bir ~alo yapt1Td1. Yalmz 
sabahlan $0/ akla bnaber 
u~akla hizmetçiler ortalzgr 
silip temizliyorlar, sonra 
odalarrna çekiliyorlar. 

Kapz çalmd1g1 z a m a n 
llorold odasmdan geleni 
ref lekto'r vasdasile gô"rüyor, 
t •lef onla konU$ULJor, isterse 
yan na kabul ediy or, 

Yazl odaszndi ahcr 'lJe 

verici telsiz cihaz1 var. Kâ 
tibile telsizle ko1m$uyor. 
Yemekleri telsizlc 1smarh
l1yor ve gemrgi ofornatik 

kay1c1 bir masa ile odasma 
kadar geligor. 
~afoda b1ïtün kapclar elek

trikle, kendiliginden açd1p 
kapamgor, elektrikler kendi
liklerinden yamp sifoüt or 
lar 

i~taha açmak için 
Yemeklerden evvel bir iki 

kadelz içilen içkiye: Aperitif 
derler. Amma eskiden bu 
mânada kullondmazd1. 

7835 de, operti/ ilâçtz. 
Akademinin diksiyoneri ~O!J 
le yaz1yor: " Aperiti/ler 
idrnrz zorlar. ., 

1878 de de fÔ
0gle tarif 

ediliyor: " Aperiti/ ilâc1 
mesamat1 açar. mayiin ce
regamm kolayla~trrzr., ve 
biraz sonra da aperitif 
ilâçlann i~tahayz açtzgrnz 
/arkediyorlar ve ondan son 
ra da diyorlar k;: 
- Aperiti/ i#ahayr açan 

bir lilcô"rdür. 
l#ahay1 açt1g1 soylenen 

likiirlerin bir kaç ka
deh yani /azlaca içilirse . 
i~tahagz açacak gerde kapa 
d1g1 da muhakkaktir,. 

Napolyonun torunu 
Nopolyon Bonapartzn to

runu kont Leon geçenlerde 
oldü. Kont Leon lûgat ki
taplarile me1hur bir kütüp 
hanein mümessili idi.Bu zat 
Bonaparta da benzerdi. Fa
kot çok mütevazz bir adam· 
dz. Kendinden hiç bahsettir-
mez. büyük babasile ovün
mezdi. Buna ragmen, bir 
gün ba§rna garip bir vaka 
gel di. 

Bir gün Bordoda bir bira 
rahanede otururken, mü#e 
rilerden biri yanrna sokuldu: 

- Nek.a da r Napolyona 
bmziyorst n 1:: I dedi I 

- Evel benzerim, çünkü 
Napolgon büytik babamdz. 

Ôteki bu sozü duyunca 
hemen zab1taya haber ver 
di. Polisler .geldiler, uzun 
istintaktan sonra leonun 
sahiden Napolyonun torunu 
oldugunu anladrlar, /akat 
merkez memuru güle.rek: 
. - Mademki Napolqonun 
toruriusunuz, torunu kalmu, 
ancak dikkat ediniz. bunu 
kimse duymasml dedi. 

Di§ f1rças1 
Fransarla di~ fzrçasznm 

160 mcz grli kutlulanacak
m11. Di$ /1rçaszn1 bir ln
giliz icad etti ve 1777 de 
fzrça Fransaga girdil. 

0 zaman di~ fzrçasrnm 
szhhate muzzr olduguna da 
ir ~iddetli bir ceregan bai• 
ladz .. 
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ANKARA 
Türk.iyede'ki yeni 
olu§un bir izah1 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyamn Ankara 
Elçiligi sab1k müste~ar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 120 1 
Ancak bundan sonradtr ki, 

memleketin parçalar1 birbirine 
ba~lanabilmi~tir. 

On yll lçinde, biolerce kilo
metrelik ray agi, eski da~rn1k 

hatlan tamnmlttnn;, IJiribirine 
baglam1s ve Ortaanadolu ile 
Bntianadolu u'aun bUtUn istih
sal mmtakalar1m denize vasle
den bir vahdetli transport sis
temi vOcuda getimli~tir . Bu 
sistem. yakm bir zamaada Do
guanadolusu'nu da kucakhyacak 
ve lran ile Sovyet Rusya y1 
'l'ürkiyeye demiryollar1 ile bag 
hyac1kttr. 

'l'U ·k millelinin ~a~tlacak 
kildar ~Bu h ir zamanda ve yal
m:t. kendi. vusilalariyle ba~ar

d1g1 bu tarib.'i dava, hem TUrk 
millî müdafaasma hizmet et
mekte hem de yeni Türk mil 
li ekonomisinln belkemi~ini 
te~kil eylemektedir. 

Hu demiryollar a~mdan ilk 
f J\ y da 1 an an, Ortaanadolu'nun 
i;;imdiye kadar hemen pek az 
el det;!mi~ ulan hububat istih· 
sal mmtakalar1 olmu~tur. ~im
diye kadar kalabahk klyllar, 
uPlarrn1 d1~ardan satm alm~lar 
Orla anadolu ise, hububabna 
pazar bulamad121 lçin, verimli 
tnpraklanm bozkmn pençesine 
teslim etmi~tir. Klyllnr pazar 
olunca, Ortaanadolu, ekin saha 
lar1m geni~letmi~ ve istihsal 
vas1talaru11 ve metodlarm1 ye-
nile§tirmi~lir. Kara sapan ile 
ant1k «dllven!> in yerini yeai 
ziraat v1untalar1 almaktadtr . al
tmtaoelerloln aç1kta kahp çQ
rUdUgQ yarlerde ~iwdi dev1etin 
mcd ·rn hubJbat 1i. olar1 yUksel 
mektedir. Ve su bendleri ile 
modern sulama tesisati, binler
ce y1lllk susuzluktan dudakla
n çathyan topraklara, su ifet. 
mektedir. Türk reaçperioe ma
teryel ve sosyal faydalar temin 
eden ziraat kooperatifleri, yer 
yer, kur ulmukta ve gtmi~le
mektedi.r. 

Rùyde hennz iptidai Olan zi
raat bilgisi, Aokarudaki ziraat 
eustltUleriude kendme, butUn 
~arkta bir elii olmad1~1 içln, 
bUtUn Ônasya _ya faydas1 doku 
nacak olan muazzam bir yurd 
bulmu~tur. Nillayet, memteke
tin en bUyUk kredi muessesesi 
olan Ziraat Uankas1, ruilletin 
- devlelin • ve ekonominin te
mel dil"e~i Olan 'fürk K.OylUsU
nü, iligiue musalhll 01.au würa
baha belas1ndan kurlarmakta
dir. 

Büyük: bir sermaye ile çah
§an 'i'ürkiye Ziraat tsankas1odan 
ba~ka birçok milli bankalar 
kurulmu~tur. llunlardan herbiri 
millî ekouowinia bir ba~ka sa
has1a1 kredi ile beiilemektedir. 
r>ir tsnel:ii prive end Us tri ile 
licareLi b1r aigeri d"vlet endUs
trisini , bir ü~üncüsU kômrU, 
bak1r ve <1aha bir~ok yurd ser 
veueriui 1~letecek maàen en· 
dOslirltillli beslemektedir. 

Mi 11 i bankalarrn ba§Inda, 
MerKez ôanlius1 bulU0Wallr..tad1r. 
.tfü bauka, 'l'ûrk para.sm1 k.un
troi etmekte, emisyonlar yap· 
makta ve elwnow1k sahawra 
tewiz kan güUlrmekte olan 
devram ldare eylemektedir. 

Bu bankuiar10 idaresl ve 
maksadlar1 glbi sermayel~ri c1e 
mUlidtr. Ve devletin pay1, bü• 
yük.tUr ve hâkimdir. 

.t:Sunlardau ba~ka, TUk kanun 
!arma gore te§ekk.111 etm~ ya
banc1 baukalar mevcuddur. !:Sun 
lar, kendi memlkellerine dogru 
olan Hmacat Ucaretlni beleme~
tedir. 

• arku& var .. 



Afk1n ve Â ni ma 
Az yerden ç o k mahsul elde etmek 

,.19-
Be§inci çetidi : Bir ri ve lallan, ocd lfu. 

kilo kemik tozuoa 400 rumu ( isi ), keliûWilè 
kilo su lcatmalda yap- soyu, alur SIZIDbSL.. l,te 
llr. bunlann hepsi veya bir 

AlboCJ çefidi : Bir kaça bir ku:y uya veya 
lc.ilo kuru kan tozuna bir çukura abhrsa ve 
40o kilo su kabnalda ai-alarma kireç, toprak 
yapihr. ve hayvan gübresi ta-

Bu sulu gübreden e baka tabaka konulursa .. 
ziyade elma. armut, e:. ve bôylece istif edilerek 
rik asma ve fmdaklann çOriltnlnrse, neticede çok 
çok istifade ettiti tee- iyi bir gObre elde edil-
rtlbe ilv anla11llD1§br. mit olur. 

Bu çefitJerden birin- Her koylOnOn nasd 
ci, ikinci, ClçtlncO ve ki alurlar ônOnde iyi 
d6tdnnc0 çefitler ilk- kotfl bir kemreliAi var.._,da ve gOzOn, be- sa yine her koylOniln 
IÏnci ve altmci çe§itler bu Çe§Ît gObre için ay
de yazm a"'açlara ~ nlllll§ bir kuY.USU veya 

5
' êlaha iyisi ~r çukuru 

rilmek muvahkbr. mutlab ofmal.du.. Çfln. 
KOMPOSTO NBDIR kaçok llznmlu bir teY· 
veNAsIL GOBREDIR dir. 

Keailen ~a l>Qda- BUDun • lètfà bir 
naa •iâParm clallan, yeme, alb sert olmak 
filizleri, kbtaklèri, ko'k- farlile, çukurca bir yer 
leri, gOzfln ataçlArdao aynhr. Bunun yerine 
dO§en yapraklar, çllril- kuyu da olabilir. Bu 
arilf meyveler, ifteriler çukura veya bu kuyu
fakctik ~uflan, hayvan ya ~ 8'yd1timiz 

lwuilder, deri- IC'ylêrden ele ne geçer
,--a:lar, çamurfàr, ev se hepsi toplanip yiai-

ve datt dà her 
tavuk \'e: Ye 

ocak kolleri, evlerid a.- banan gtibreai IConu
va d6kllntoleri, yOn ve lur ki daba iyi çOrilstln 
Yapagt kmnblan. pa- ve kuvvetli gObre olsun. 

_çavralar, hayvan toyle- - Arkasa var • 

Halkevi Ba,kanltg1~dan :_:±-
". 1 • 937 t"""'1uà "' /comi,.,,.,. -ball-~
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Art cuzlad1 

• 

Daniip 

a 

Alacaiflnlz RAD Y 0 

Ca Olacaktlr. 
Tediyatta b-..

tunduracdar caddeSi 
t hHê:t 

HAR NLAR MÜESSESESI 
G•hniz gorünüz teerube için bir telefon edintz d rhat irférinize 

N6betçi Eczane 

H,A L K 
Eczanesidir. 

ne 

radyolar1 1 t sis edilecektir • 

~ 
~ 
Rut 

1 R1111t 
~ R• 
8'I Ram 
41 R11111 

ROMATIZllA 
LUMBAG'O 
SJ.YATIK 

Atnlm te.Ida 
ve lale ecler. 

Süt yoQurt sa arilar 
h kk1nda 

Sat t•Bmatnamesinin 19 uncu ~ is
tlâaden erâ ~fèai ve brma babr 
kmJun. pirinç, çmlco ve1arslz toprai "- tahta 
kaplara konulup sablmam yuak edilditinden 
OlçOler kanunu hGldbnJerine• UYl'Jll olaialc f&I'• 
tile sOtlerin blayL ve imtiuçh lcapakh balar 
ve ya kalvenizli pas tutmaz kalm saç kaplara 
konulup tafmmas1 ve sablmasma, yoturtlann 
dahi yene snt talimatnamesine gôre adi toprak 
ve kalaym lcaplara pash tenekelere konulup 
tapnmasa men edildipden yogurtlann içi difi 
suL. ke1ayca temizleair, aeni§ atizh Ostilvani
yGl§e!kil iapâlèh toprak; porSelen, veya kalayh 
balar veya lcapakl1 bakraçlara konulup 8'tdmasa 
kararlqbn)mq ve bu if için yirmi gàD mGbJet 
verilmq oldutundaft moddetin halammda ifbu 
karar hilafma olarak gerek koylo elinde va p. 
rek dtllckânlarda f6ndecek stlt 9e yopt .--. 
lanmn mOsaifere ve imhà munacati gaoi ..... 
casirleri halclanda da -aynca .a ta • 
Ai ilàD olunur. ~ flllt.IMll." 
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ah ah ~ah ahahah~ 

93' . y ~ 
Fen Ha 1kas1 e kiymètli 

Ma kan1n 
Her kese ve her keseye uygun 

• 

1 9 3 7 V. 4 / A. M 0 D EL i 
RADYOLARINI 

GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkakt1r ki : en bahall fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

T ercih Edeceksiniz 1 
Trabzon M. NURi AYDIN ( Kabao~l u ) 

~ sat1~evi 

Saat, Gôzlük, Elektrik, T elef on, ve sa ire Ticarethanesi 

Kunduracilar caddesi N. 86 

• em1ng on 
Yai;1 makineierinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

magazanuzdan temin edebilirsiniz .. 

Cep ve kol saatlar1run en fantaz1 ve en son ~ekilleri gelmi~tir .. 

. Cep ve· kol saatlar1 dünyan1n en hassas saatlarid1r. 

Adres : TRABZ{ON H • K 1 N lb tl M 
Kunduracllar cadde t Omf Ve ema Q an Or a~azasJ 

Radyosunu 
Dinleyi p, mukayese 
et.meden Radyo 

alanlar aldan1r 

SC AU B Radyolar1 
da'ma en ba~ta 

Her Radyo sahibine 

lâz1 olan el ktrikli 

otomatik gram'Jfonlar 

• 

OVADO 
Dünyamn en 

n1ükemm el 
saahd1r. 

157 birinci ... 
mükâfat 

kazanm1~br 

Sat1~1 
teminathd1r 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep KJl ve 

Spor saatlan 

HAKKIATMACA 
Kundurac1larda T R A-B Z 0 N 

( F 1 L .. K_ 0 ) 

PhüD<e© 

F abrikalarmm • 
1937 modeline Elektrotlu ! 
tatbik ettigi • • Lambalariyle, geçen sene oldugu • 

gibi, bu sene de R d • 
T k . ". . . a yo: e n1g1n1n en ba§1nda • 
yürümektedir . l~ 

Bütün dalgalar üzerindeki. SELEKTIVITE, SES ~~ 
tabiiligi ve temizligi , RAKIPSIZ ve ESS(ZDIR . &1 

!&m'h. CO ismi Garanti dir. '! 
l+J 

~~rhangi bir anza içjn arbk Radyonuzu fti>rikaya veya. Istanbula ~ 
gondermege lüzum y ok, Çok bas.sas muayene aletler1 , ve on ~jl 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PH 1LC0 lan her ~· 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaabn1z ïr:ab1d1r . ! 

Telgraf : SAATÇ1 • 11rnbtoti 

bdullah Sezgîn 
S1ra magazalar No. 118 

TRABZON 


