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ancak mesele • 1n tam bir itilâf var. 
Anla§ma bugün Millet Ier 

Cemiyetince tasdik 
edilecek .. 

Cennn 26 ( A. A ) - Cenevretle Türlc Fransra hegetleri 6a alcfom '°""""'""" 
tre Sant:alc nee•leli11tle tam 6ir itilif etml1l11tllr. Ba 1114.f gum .m.tl., amlgdilfft 
lolfllc olanacaitrr. 

Türk Frans1z h yetleri aras1nda 
müzakereler devam ediyor. 

Aiilera 26 ( A. A ) - Caae11re0 /aususf miilui6irimiztle11 Tiirlc Fnuuis /,.gelleri .,.. 
..,.. ln1iliderde luizir oltla;a laaltle tlin sa6ala w alc,am miUalceNl.n ._,,. etlll · 
nd,Ur. Hasu1t ionaf""'W 6aan ~le çdin olmalct11tllr. Bir pic m...Wertle IUlf/ -.,1 
~~mu,setle mrlhim bir lld ltollll • haüs miitaNUt goitur. Haut .,_lcenlen •· 
Ufl/a da "-am of~r. 

Nallnll Yavrular 1 .. 
Diin o;le üeri otartlapm 

gerln onüntlm ,,, g•""' 
lco/ilui 1.,igorcla. sor•111; 
tlce/c prba içmej• 1ldigor· ,.,,,,,, ... 

~elarimiule mulataç gafl· 
rr1l1U11 sica/c. prba ""n 
t•lclciiller oardtr. Her gil 
6a tqe/Jcüller biras Jalaa 
teni1l~melcte "' gartlam ell· 
ni tlttha ltalalJol11c gnra 
lca/ilelerine tqmil elrtlelcte· 
"''· Ba grl bu gardrmrn 
•rttr;i beriz 6ir 1elciltle 
1ou pirpigor "' SGqin Va
limirin 6a hogrilr i1• Je el 
att1i1 anla11l1gor. 

G6rdüjüm lca/ilegi ince
Jen i(lcege süztlrim. Yo/csu/-

naaz. 
Onlar HtJilrrw;e. lcoran

mafll ldqr/ctirlar, Sn1ilmelc 
lcoranmolc onla'1n ne '""'4r 
/aa/c/a ise onltU'I lft'mele. 
lconunttja malctatlir olanla· 
'an Ja bu qat1r11lar1 Sftlip 
lcoramalarr o lcnd11r miJAim 
vaii/eleridir S<!tsiz çal11an 
nuiaseselerin etTo/larrrea. 
la'alio'zlc lcitle lop/1g•mt1.· 
tlilclannz her za.man 15r
melctegiz, 

YarJim lt.urumlaTmda ça· 
l11an iyi lcolpli "~ /azilelli 
i111anlara l""çlik azt1mi tle 
recerle ilgi 1oslerm~li. mü 
aamereler. loplantilar terlip 

itilaA n ........... :-------1 /aprt her çqjtline 11iimu11e olacalc f!pler e/uii tlellltll. 
/Ès la11•mdt• 1111/inla 1•· 

1 .......... ... 
etlu•lc onlann ba hagirl1 
i1l~rini lcola11lo1'•'mal1Jir. 

Her i1de oltl11tu sril,/ 6a 
i1tle J~ ~ tr 11 r n Vidimizin 
gostertlig1 11 ü le s ,. le alâlca 
ba .l/Gt•rulrJrin lco·u .. masr 
hesobinn "" brïu11lc. garantiyi 
te1lcil ~lm•lct~ti1r. 

memnuni--t izhar efm •ri -wilû mi? ,uiliqOTmllJ tl.emek. ... )·~~~~--.. er .. ~galdtu .,, ipntle lc1plc1rm1-
•• olma1 w sirt11ula ha/If 
lcdalertlen 6ir gomlelc bu, 
lanon Hlalc benisli titrelc 
gnralar lca/ilenin. elcseriye 
tini 1.,lcil etligortla. 

Ernovel gazetesi " Türk dostlu u -~ ..... rn 

akliselim kabul etmez,, ~ r. 
Adora 26 ( A . A ) - Pari• lmsalf """"'"""'" """"6or. -

_,.. .W. edllm preMlp itlll/1"""11 tlola11 ~ j/w •~-~,,.,.. M•~H 
,..,~ ........... .,,.,,.,. ola ......,.. ,,..,.,.,,,,. ,..,.,,, 

•-. -'""'' rr1rlip u. ,..,,.,..,,,. "' ..r.,,.,. "'"""*"''· Blrllfi:I ..,, 

Mitlelu illnlgor /alcàt 
•gaitor. tnJcat 6us "" ne 
ltagin ohir Ici o 11âmn J. . 

..,,, ...... 
.. ..,.,..,. l.SHoll '9111 

l,I.riaâ llm lilllr ne ••'· 
diJ.r W.-. 6a h/ll1g1 
6ataa ,Jalrlinin içtlll 6ir 
al4/uJ 18.temaalnl •na 
ellgorum. r, ...... ,.larinin 
lullla 6a lcatal otlew a 
milctartla i,tirilc efae tl.fil 
ôgle 103 • 200 çocajun gal· 
nis bir sita/c çorba içmesi. 
o çrplalc becalclar. nal1nl1 
..,lclar. titrM fit sola/c 

Çünk·i o huluntlul u ilin 
ha/Ici için b iyülc blJatigor-
lJc olan lllU8l biT l'lilsigettir. 

Çûnlcü 0 6iigilc ., ... ..... ,. .......... 

\f.éltiler'heyetine 
~~.., etrafmda 
1qbat verecekl« 

Aabn - a... mtanaa 
•111Dl •Ofettltler ba lt ICllklan 
nporlar etraflllÜ vekUIN be' 
)'9tlae IMhat VE"receklenllr. T•'P
labda ba,vekU l11met tnona de 
balunaclk ve uœuml mOfetUt· 
1er blrer blrer dlnlenecekle,., 
nporlar bariclnde blan dllek· 
ler Tana bo~lat te1btt edüecek 
ve mtlblm kuarlar verllecekt\r. 

Bu toplaotao1n tierlhl beollz 
l•blt edllmemltllr. Y ak1oda 
toplaod1e11t tabmi'l PdUlynr. 

H8yrettln Zlya. • - ,_.ia w.. ,.. .... 
..... ., ër ........... ~ ..... dliria 
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Sa.lJ/a 2· · 

SaQhk 
Uykusuzluk ve 

buna kar$1 çareler 
1 

Uyku, günlük f aaliyetle 
yorulan bedenin ve dimajzn 
dinlenmesi için, uzviyetin 
bir ihtiyac1d1r. Uyanzk kal· 
drgimrz zamanlar, harici 
tesirlerle yorulmu$ olan si· 
nir ve etlerimiz, sar/ettik
leri kudreti ancak uykuda 
kazanzrlar, Çok çalr1mak 
lâzrm gelen bu asirda, esa· 
sen k1sa olan omrün hemen 
üçte bir kzsmznin ugkuda 
geçirilmesi. insan hayatz için 
bir kayzp telâkki edilebilir. 
Ancak hayatzn zinde bir 
f aaliyetle, srhhat ve ne$e 
içinde devamz için uyku da 
yemek içm~k kadar, uzt1i
yetimizin ka ç z namzgacagr 
labii hir hâdisedir. 

Vücudumuzun dimagî ve 
hedenî olan bütcïn /aaliyeti. 

· uzviyette yorgunluk madde
lerinin ve zehirlerin husu
lüne sebep olur. Bu zehirler 
uzviyet için zararlr oldu 
gundan, mümkün olan sü 
ratle bunlarzn 'f.IÜcuddan ç1k 
masr lâzrmd1r. Bunu da te
min edecek yegâne 1ey uy 
kudur. 

Uykunun hayatz ehemmi
yeti bu noktadadrr. Zorla 
uzun müddet uykusuz bira 
krlan bir insanda, bu zehi 
rin birikmesi nelicesi olüm 
'ltLZ kua gelebilir. Ni f e k i_m 
takriben elli sene evvel Çin
dc idam mahkûmlarz bu 
~ekilde oldürülüyormu~. 

Vrïcuddan bu zehirin ç1k 
mamas1. yani uykusuz ka 
bnmas1, evvelâ cill ve bil
hassa yüz cildi üzerinde te
sfrini gô'slerir. Yüz srhhatli 
rengini ve gerginligini kayb
eder; insan gorgun ve hez
gin gorülür. Uykusuzluk 
devam etti gi takdirde yüz 
soluk bir renk alzr, alâsti
kzgetini kaybeder. Ve bil· 
hassa altmda ve agrz etra
/znda derin çizgiler husule 
gelir; insan ihtiyar ve yip · 
ranm1~ giirünür. Yüze sürü
lecek hiçbir sey taraveti 
iade edemez. 

lJykusuzlugun sebebi ev
velâ birçok hastalikl•r ola
bilir. Hastanzn ate#, oksü
rugu, ogrzsz, gagri, tabiî 
susamas1, gecûeyin srlc szlc 
idrara kalkmak ihtigacz, 
nef es darlzklan gibi cztrrap· 
lar .uykugu bozar. Fakat 
bunlar mevzumuz haricinde 
oldugu için tafsil etmiyecegiz 
A#kâr bir hastalck mevcut 
olmad1g1 haide husule ge 
/en u y k u suzluklardan ve 
bunlara kar~r çarelerden 
hahsedecegiz. 

Ugkunun, uzviyetin din
lenme sa/hasz oldugunu sog
lemi~tik. Filhakika uyku es
nasmda kalp, uyamk bulun· 
dujumuza nazaran daha az 
atar, nef es da ha seyrektir,· 
vücutta her türlü sar/iyat 
noksandir; etler 9umu$am1~. 
hassasiyet ~azalmt#zr. 

lnsanin en tatlz uykusu, 
uyuduktan bir saat sonra 
ha#ar ot1e bir saat devam 
~der. 

.. ArkasHI af • 
> 

Soya 
Fasulyas1 

-2-
Kom~umuz Bulgarictanda ge

çen sene 16 bin heklara ~Ofa 

tasulyas1 ekilml~, lm m i k ta r 
1936 da 30 bln hektara ç1kar1l
m~hr. 

· Romanyada 1935 de 20 bln 
hektara soya ekimi yap1lm1r; ve 
1936 da 100 btn hektara ç1ka
r1lm1~hr. Orla A vrupa ile bOtün 
mustemlekelerde soyanm ekl
llp üretilmesine vasl m1k.yasta 
ba~lanml~ ve ber tarafta sene
den seneye istlbsal IÎliktar1 bll
yük rarklarll\ ço~alma~a ba~la
m1~hr. 

2 - Soyamn k1ymeti: 
Her memlekette gUn ge~:tik

ce eklm ve istihsall fazlalasan 
:,Oya fasulyasmm muhteviyab 
a~ag1d11 gOsterilmi~tir. 

G1da bak1m10dan en kuvvetli 
maddeleri haiz Olan soyada; 

YUzde 34 Yumurta akl 
YUzde 18 Ya~ 
Y Uzde 1,5 Lecltio 
YUzde 11 Su 
YOzde 6 KUl 
Yüzde 29 Karbon bulunm11k

tad1r. 
Fiziyolojik tesbitlerle bir in

sanin gUçlü ve kuvvelli 0Jmns1 
her zor i~i ba~arabilmesi ve 
taru sthhatta her türlü has1uhk
hua rnukavem~t edebilme'i için 
11lma11a mccbur oldug-11 ~1dalnr1 

llltlva eden eu u r u z biricik 
madde soya rasulyu 1d1r. 

En kuvvetli bildi~imiz g1da
lardan ba~hcalarile soyanm yu~ 
ve yumurta ak1 muhteviyaltm 
a~a~1da mukayeseli olarak gôs
teriyoruz. 

Yilzde 
G1d1 maddeleri yu111url1t 

ak1 
34 

YDzde 

18 

/YENIYOL] 

D0$0nce katan .. 

Kar1n $Îiri 
Ve hüznü 

Dünyada 11 Her$-=yden 
Neler oluyor BiR P ARÇA ------------- --------~---

Karlar, sanki uçsuz, bucalcs1z 
bir kovanm uçsuz, bucaks1z ag-
zmdan ftrhyan sessiz ar1lar gibi 
sessiz sessiz dolcülüyorlar. Baza 
büyüyerelc. beyaz kelebekler ha
linde uçu~uyorlar .. Kar~1ki yüksek 
binanm daaomda kargalar bo~uk 
bog-uk. ba~myorlar, küçük ku~lar 
~a~1rm1~ bir halde karlarla birlikte 
rüzgânn onüne kablm1~ savrulu
yorlar. 

Kararanlar1m1z1 dinlemiyerek, 
gôlder ~ehrin yüzunü ikinci defa 
a~artb; hem bu sefer ilkinden 
baskm olarak .. 

Kann ya~1~m1 seyretmek ha.na 
büyük bir zevk verir. Edebiyab
maza Cenap ~ehabettin'in elile 

( Elhana ;iita ) adl1 bir bedia ar
magan ettiren bu ya~a~m ne e~
siz gorünü~-ü vard1r. Bu, sessiz 
bir orkestradar; seessizlik içiode 
ber yere bembeyaz bir tiir ôrer" 

Bu sirada bahçeye ç1lun; dal
lar üstünde inciden çiçehler !Ja. 

!inde yumak yumak açan karlan 

gorürsünüz, ufak bir harelc.etle 
toz halinde yere dokülen çiçekler. 
Onlnra bakarken ruhumuzun ince 
telleri üstüne tüneyen siyah ke. 
der ku~lan uçup gederler. 

Ïkinci kânun 
Senenin ilk ayi lkinci kâ

nun sulhun muha/rzr }anü
se itha/ edilm!~tir. Senegi 
ilk de/a Îkinci kânuunda 
ba~latan 9 uncu $arldir. Bu 
hususta emri 4 ugustos 1564 
de verdi. Onclan evvel se
neba$t szk sik degi$irdi. 

Cumhuriyette Fabre Eg
lantinin yapttgr takvimde 
ikinci kâmm Pluviose oldu. 
Yagmur ayz demektir. 

Mücevher 
Her i~ bitti. bir bunu he · 

sap etmek kald1: Yer yüzün
de ne kadar mücevher var. 

Hollandada çrkan bir is 
tatistikte yer yüzünde 40,000 
kilo mücevher oldugu ga-
zrlr. 

Sihirli 1~1k 
Eski zamanda sihirli kül

lâh e/saneleri v a r d z. Bu 
külâh1 giyen goze gorün
mezdi. 

Bir italyan bilgini. insa
m giizden sakl1yan bir l$lk 
ke~/ etmi§. Bu 1§1k rontgen 
~ualarmzn aynidir. YapiLan 
tecrübeler müsbet netice ver Kar, yalmz ~iir deg-il sa~ltk 

ve bereket kayna~1d1r da .. 0 
yagd1~1 yal birçok haslalaldarm mi~tir. 
kn:al satmaamdan kurtuluru:r.. füt Yüzlükler 
a~p-~k varl1~. :ki~leri~ .. üstünde 

1 

Hangi diyarda f1Ü% ya~r. 
gorulmeue lcoylunun yu:w okadar t l · -

1 
ni amam amz~ znsan varsa 

gu mez. h 
K b

- - A d .. hemen hemen epsinin isim-
ar, utun vrupa a .. 1~ . 

sporlaranan anas1 ve babasadrr. Bi7. lerz gazetelere akseder. 

0 ü n y ad a mevcut elmas 
yekûnu 50 ton tutuyor 

Bi1tUn dUnyadaki elmaslart 
bir araya getirseler acaba kaç 
kilo tutar tahmin eder misiniZ'? 

Bu hec::aln me~hur bir ku
yumcu yapm1~ ve dnnyada mev 
cud elmaslarm 50 ton sikletin

de oh1u~1mu tesbit etml$. Buna 
mukabil elmas madenlerinde 
çah~an amelelerin miktar1 yawn 
milyon, tr>ptan elmas ticareti 
yapan ttlccarlann da mikto.rt 
y!lz bin imi~. Hu surette 50 bia 
kilo a~1rh~rndaki elmastan dUn 
yada GlO bin ki~i geçinebiliyor 
mu~. 

Di~ler aras1na s1k1~an 
fotograf makinesi 
Panama hUktlnwt 1abltn"'t. 

geçenlerde Panama kaoalwin 
memnu olan mrntakttsmda ,Ja
p mya hesabrna casusluk eden 
Bruua isminde bir lugilizi ya 
kulaun~hr. 

Buraun memnu mrntakamn 
fotottraflartm "lmakta ve ,Japon 
yaya rntmakl11 irni~ . Bu casu:-;un 
kui1.1Udi~1 fult>grat ugi1uda \'e 
di~lerinin arasrnda imi:;;. Braun 
her defll ag"zim aÇ'.Ip kapad1kça 
resim altrnw,1. 

Canavarhg1n bukadan 
olur mu? 

Graç ~ ebrin1te Hirç lsminde 
43 ya§tnda l>ir adam 63 ya~rn

dak i anasm1 Oldürmu~, ve ka· 
duno 1Jw;nu1 gôvdesinden ay1r 
d1ktuu suma, oca~a atarak. kar 
~1smda pipo içme~e ba~lam~. 

Yapti~1 bu eiuayeti karis1 
pùlise huber vcrmi~. ~in gUzel 
taraf1 da ~u : Hirr bu cinayeli 
k.ans101 fazla sevdigi için i~le

wi~mi~. Uir g!lu aaas1 kar1s1 
ic;in: Seya fasulyas1 

Bugday, arpa ve 
emsali 

6.1 

bunu ancak filimlerde gorüyor Ama bugüne kadar yüz 
veys îar:elelerdc okuyoruz. Tatil ga1mda insanlarrn nerede 
günleri 4ebirdc oturanlarm ÇO~ll çokfuk o/dugu gazzlmamt~ 
küme küme da~lala dokülüyorlar; tr. Boli-oyada, 4000 rakam
temiz havada güle oymya spor lt bir lepede ga~rgan kzrmt-

1,!) .yapayorlar .. "' Hayat harckettir .. ZL derili insanlarm çogu 
düstbrunu tam olarak tatbilc cdi

- Seniu knnn seni sevmi
yor demi~mi~ ! ... 

Kanadada sigara J:t'asulya, Bakla 19,3 l •) ·-emsali 
Mercimek 10,1 1 •) 

'"' 
Ya~ll s1g"1r eti 11,4 23J5 
Dana eti 19 5 
Koyun eti 20 18 

Yukandaki nisbetlere 20re, 
soyamn dig-er bUtUn g1d11 mad
delerinden muhteviyah Hlburile 
duha k1ymelli ve kuvvetli ol
dugunu gOrUrUz. ÇU11kU bir in
san vUcudunun en çok muhta~· 
oldu~u yumurta ak1 ( Azot) di
ger blltun yiyim muddelerine 
nisbeten soyada bol bol bulun
dugu gôrülmektedir. 

3 - G1da olarak soyamn fay
das1: 

lDsan vücudunun iyi beslen
mesi için 1az1w geJeo bUton 
cevherlere malik olao fasulyas1 
5000 seneden ueri Çin ve Man
çurinin yilzlerce milyon halk1m 
be::;lemektedir. 

Evvelleri Çin ve .Mançuride 
l:lu t'1sulyalar1n iptidui tagsir 
banelerde yag1 ç1lumlaraK hem 
yemeklerde Jrnilamlmakta ve 
hewde 1~1k olarak. yaJulmakta 
ve geriye kalan po8asmdan da 
çorek. yap1larak yenilmeKte idi. 
Sonra1ar1 bu maddeden peynir 
yapmaaa ba~lallll~hu· ve tedr1- . 
cen munteli.f ~ekillerde baz1rla
nan soya fasu1yàs1 yemeklerile 
g1dalar10a temin etrni§lerdir. 

A vrupada soyadan un h1tih
sal etmek için y11p1lan ilk tee· 
rübelerde ya~1 çok olduau için 
elde edilen unJar lezzetce ac1 
oldugu, uzun müddet dayaoma
d1g-t gôrnlmu~ ve beklenen li;
tifade temin edilememi~tir. Fakat 
uzun tecrübelerden sonra Dr. 
L. Bergzeller tarafrnctan bulu
nan bir usul ile elde edilen un 
daba dayamkh ve yaaü olup 
rengi a~·1k 1ar1 ve knkusuzdur. 
Bu un Almanyada çavdar ile 
kar~t:mlarak. ekmek )Ulpllmakta 
olctu2u gibi pasta imalinde de 
Amerikada bugday unu ile ka
r1~tir1llp ekmek yap1lwakta ve 
P-ru4a i•da maddele.riai ttfkll 

yorlrr,. Kendi heaab1ma bôyle 

filimleri1 fac1a sahnelerine bakur

lc.en harcad1g1m heyecandan üstun 

bir hazla seyretmi§imdir. lsviçre 

sanatoryomJari,. karlar la ortülü 
koy11 ye~il çrmlarm çerçevelçdî~ 

yamaçlarda imi§.. Bir yerde ve
remliteri aç1k karl1 havada iyi et-• 
taklcrini oltumu~tum, 

Son yùlarda bizde do Uluda2-
da vc Anltarada lcar aporlan ya
p1lmag-a ba~lad1. Oônüt ister ki 
yurdun lr.ar ya~an her yerinde 
bu i~ bir sag"hk. ç1çegi ~ib1 açsan. 
0 zaman pi1 kahv• dumanlarm1 
mavi 2oklcrin aonsuz bu111Uan 
gabi gormiyece~~- Dunyamn ve 
msanlarm da tavla tahtasman dar 
vc tozlu mustatilleri 1çine s1kif1p 
kalam1yaca2m1 Ô2'rcneceg1z. 

Savran 

eden bütün yemek.lerde kulla-
01lmaga ba~lanlllll;)tlr. 

:::iuya unu ll:e muhtelir macide 
unlun v" et yemeklerllllll mun
te v1yau a~ug1attKi ta1J1oda wu.k.a
yesell ol1&r1t1'. iosterilnn\! ir. 

Patates unu yUzde 76 su, 2 
yumurl1t u1, u.1 yag, 2.1 .k11ruuu 
Vô& Kiuori 

nuiaay unu yuzu"' fo i;u, 11 
yumurta ak1, 1.1 ya~, 7o K11rouu, 
~6UO 1'alor1 

Çavdar unu yUzde 1~ su, 10 
yuwurta ak1, 1.4 yae-, 7-1 kurbuu, 
ij5t:i0 kulori 

soya unu yüzde 9 su, 41;5 
yumurla ak1, 20.3 yag, ::!4 k.ur
boa 4600 ka1ori 

Kemiksiz s1~1r eti yUzde 75 
su, ~o yumurta ak1, 4.8 yug, 
OU kurhuu, 1~61! kalul'l 

Yumurta ytlzde 73 su, 14 yu
murta ak1, 11.l> ya2, 0.7 kai·boo, 
16:l6 kalûri 

Y ukaudalr.i m 11kayesede ve 
mühtellf Klda madae1eJ.i 11rasrn
da soya ununun intiva ettigi 
beileyici cevbeJ'iD hepsind<;u 
çok oldu~unu iürürQz. 

• arkaea var .. 

JJÜZ: ga~ind•n /az:La ya~iyor-
Larmz~. 

0 diyarm a ra z i s i hiç 
münhit dejildir.. Hararet 

çok de/ a sz/zrdan a~ajr 36 
derecege du1ùgor. Ktrmzzt 
derililer toprak kulübelerde 
ya~ay1p zariô bir bulamaç 
yigorLar. Ama yüz ya~ma 
kadar ga11yorlar. 
. E;er uzun omù;lü olmak 

için orada ya~amuk gerek
se, varsm gene oraltlar 
uzun iimürlü olsun ! .. 

Dikensiz gül 
Dikensrz gül otmaz der · 

lerdi.. ldi zie siiglügoruz, 
çünkü Amerikalr btr çiçekci 
dikensiz güller yeti~tzriyor. 

Bu z~i yapmok için de 
uzun boylu tecrübeye giri~ 
men.z~. Diyor k.z: 

- kasgele bir f idandan 
dikensrz gui geti~tirmek ka
bil olugor. 

/:Jilmem bu bir muva/fa· 
kzyet rmdzr? Kimbilir, beL
ki de f Ülleri sevmemiz. di 
kenlerznzn halzrz 1çzndz. Ma
Lûm ga bir siiz daha var
d1r: Güiü seven dikenine 
katlanir. Mademk.i bundan 
sonra katLanzlacak dik.en 
kalm1gor, güllerzn kiymeti 
a zalmigacak mi acaba ?, -

Y a~1?1~ harb~ inanm1z, ey 
ferah fetah ùykusùnda uyuyan, 
&.erall terah y1y1p içip , yatap 
kalkan '! rabzonlu 1 lnammz: lu 

yannm harbi ne ycrde, ne de· 
nizae, ancak. ve anca.k havada · 
olacaktir. '!'ayyareye venniz 
ve verirken euun olunuz 1'1 

verilen paralar hayntm1z1 ve 
vatanm1z1 ku1ta1açakt1r. 

içmiyen kad1n yokmu~ 
Kauadall k.adrnlar s1garaya 

f evkal< de muplclà imi~ler. 
l~sKicJen yuwu vagu.ulanndu 

k.ompartimanlarin b a z 11ar1 ua 
.. k.aa1ulara mausustu1., levllui:;1 
ko.uu1wu~ • .Kunactada kad1ulur ou 
lcvuaya ilirai etm~ler, lJoy1e 
bir uynllga lüzüm 01mad1~1111 

falull Lluna ruul:ütbll, sigara u;eu 
kad10lunu fovkaUlde çugalt.1lg1 
"uru1du~u.ucie.u, i:;1~aru lÇilleyeu· 

lttf~ Wllll::.U::. l>iJ: liUWJ>Ul'llillUUlU 

cosls cll11we:sw1 lsl~Wlioiler. 
:;i1wù1 Kauaùuda s1,tara içme

.Ye1ü~l'~ wuusus olau bu .Ku111. 
lJèU'llWUU lailluwlle lJO:;> lllil~. 

liripe tutu1an hayvanlar 
.uu· Kuv ~uu tlVVtu l"'unaruaa 

den~elu l.Hr gnp sa1g1u1mu wev 
euu ui.duguuu yazlll~Uk. ::>un 
"eum 1uglll.Gc~ lJil' "azelede 
uubtaugiu uayvanat ban\!esrne 
~dlllaJ.· ~11·1..11g1ui ve bulUu 11ay
vauJ1111u g1'lp u1ùuk1.a1 lUl uku
uu&.:- üuzete usteUJ:t ou m1'1ù 
wau verweKteàlr : 

Bo ~uç · iy1 oütnlar fillerdir. 
.ûir ayuau evvel keuileriue 6'0· 
ltUilI.)'ur1ar. Aslauuu· on be~ 

~uuûd aylle~iyurlar. Tav~unlar, 

ua::>LiUl~a llU) ttnuway 1p 01U)'Ul'· 
lar ... •iay wuulur ise up.IU rnsan-
1ur ~UJI VaSall Olamk Oil' llafla 
L'UUUl::.lL.lllillYUf lu r •• 

Nota yaz1 makinesi 
Du sent: Laypztgde açrLa· 

cak otun panuytrda .~agam 

dtk.kul btr ·ma1<ine te1hzr 
eaw:cek: Nota !J a z m a 1 a 
mu.tisu~ gazi makmesi. 

ou mak.megr rcad eden 
bir u,u!lanctir. MucuJ.ie ma• 
kmeyz te~lur edecek oLan 
.11.tmun muessesesi arasznda 
oir zhtllâ/ var. Muessese 
makmeuz ALman markasiLe 
te~htr etmek istzvor, ltalgan 
cta buna razi oLmuyor ... 
JJakalzm mnil anla1acaklar. 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
olu~un bir izah1 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanm Ankara 
E.lçilig-i sab1k müste~ar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 121 1 
. 

Kendilerinden kredi bak1mm 
dan uz çok istitade edilmekle 
beraber, imparatorluk zamaom
da, bu bankalar, baslarmda o 
heybetli "Osmauh Bankasu gel 
mek ~artiyle memleketin para
s10a, kredisine ve ekonomisine 
kayad1m ~arts1z olarak hi\kim 
idiler. 

Memleket bankalar1 arasm
da en bilyilk vazife, alti bin 
y1lhk bir tarih ili~ig"ini t1~1d1g1 

~erefli adla temsil eden "SU
mer Bank .. a dü~mektedir. 

Bu banka, bir devlet banka
s1dar. Rusya·laki be~ y1lltk. plan 
dan az ~:ok mlUhem olan be!} 
y11hk eudn~tti prog-aonm huki
kate kalbeden ve Türkiyeye, 
h 1m maddeleri ve pa ia r la r 1 

mcmleketle ruevcud modern 
bir endUstriyi kazund1racak o
lnn, bu baak.ad1r. 

E~er k11zanç hesablarmdan 
ve ekonomik mülahazalarmdttn 
muîeessir olmaks1zm kurulan 
harp endüstrisiui bir kenarda 
b1rakusak, TUrkiyede bllyük 

endUstri olarak ba~anlan ilk 
i~ler, çimento ve ~eker endüs
trlsi olmu~tur. Bununltt, Türk 
tediye muvàzenesi derhal ferah 
luml:ihr. Bugllu bUyü.k teksitli 
k.ombiuatlan yttpuwaklad1r. Hun 
lar, memlekte wevcud paruuk. 
ve yUn maddesini i~liyecek ve 
~imdiye .k.adar hep d1;mndan 
getlrilen bezlerin ve kurna~la
rtn yerlne T!lrk pamuklanm 
ve 'f Urk ynnlUlerini koyacaktlr 
Arkas1odan, cam, kimya ve .k.a
g1d endllslrisl kurulacaktlr. (1) 

'l'Qrkiye'nin her sahada en
düstrile~wesi, dU~UnUlwewekte 

dir. 'l'urkiye, hamma<ldesi ken
drnae ruevcud o1m1yan el;)yay1 
di~arelau alacak. ve tmna kar~l· 

llk, k.eucti ae2erli ihracat mad
delerini salacaKtir. 

TürK.iye suni bir endüstrile~ 
meye ~u itibarla muhlaç degil
dir k.1, berllangi bir haro vu.K.u 
undu, yoUanu aym zamanda 
ularak hem A vrupaya, hem Ak. 
denize ve hem Husya ya dog 
ru k.ttplill.illas1na inllilllll verwe· 
wekledir. 

Uemek uluyor ki, 'l'ürklye, 
ilertsi içrn duni, A vrupa waua
rina muuim b1r pazar .ka1ac11k· 
Ur. 'l'ürlüye oauay1le~llK~e, uu
fusu ve ullu kalJmyeu lie 1uu
yaç norrualan artacak. ve ou 
itibarla, iittikçe dalla mumm 
bir pazar ulacakl1r. 

lJaba bugünden, 1'ill'k ille
riude oacalar tutmekte, çelik 
çar1'.lar 02u1damakta ve tUrbin-
1erm sarno~ edic1 ~ar.kuar1 yUk 
selmektedir. Avrupada do2an, 
Amerikada büyllye11 makina, 
Suvyet Rusya'nm ona hazll'la
rug1 minberden, kudretin hUkllm 
r1111ll2111 ve azad11g10 ilânlle
rini 0Kuwaklad1r. 

.Ma.itllla, Kendisini kendi di-
maimda ctu2uran ve kendi yU
regu11n kuu1 lle besliyen garbll 
iusaw ma~lùb elllil:jtir. ::>ev~i 
y uzu.uden y umu~ayau, irartes1z 
leduK.ar ve cefaJrnr bir babay1, 
oàkim yarad1ll~ta bir uguluu 
a.uetwes1 ~ll>l. uarlJu lilstWIU 

uayauw uru1' Keua1 yureai 
deg11, makinenin piston gid~ 
ge1i~1eri l:ievk ve idue etmek· 
tect1r. 

( 1) B.i.scnoff'uu kilkbmdakl 
mUreklu;b dalla kuruwlldatn, 
bunJ.arm birço&:u "'eq;eK 01wu~
tur. 'l'ürkiye, u ruew1~Kelllr kl, 
ouun hukk1uda Îl:ilU~IJal &iyaga. 
s101 kullanmak bir hayli teuu~ 

J(eli olmu~tur.- .t3. B. 

- Ar.kaa1 var ~ 
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Ziraat -
Afkm ve Afkmlama 

Az yerden ç o k mahsul elde etme~ 
-14-

I YENIYOL) 

Kapah zarf u lü i e siltme ilân1 

Naf1a Vekâletin en : 
1 - Eksiltmeye konulan Î$ : Trabzon - Iran Transit 

yolunun Trabzon vilâyeti içinde seylâp tahribatm a k ar$l 
yapzlact1k duvar, anro$man, mahmuz v e sair Ïn$aalttr. 

Say/a 3 

Ned 
1 Bir veya bir buçuk A vrupahlar bu çe§it Ke$i/ bedeti ( 7 25,855) liradzr. 

metre Ir adar bir y1g1n gübreye ( Komposto ) 2 - Eksiltme 4 - 2 - 937 tarihinde Per$ernhe günii 

l k ·· adm1 41erirler. Siz de saat ( 16) da Na/la 'llekâl1tinde Sose ve koprüler reisligi 
Yapi ir, yazin sica gun- . b d · eksiltme Ko m i sg on u odasmda kapa/1 zar/ usulile 
lerde üzerine kemrelik istersemz u a 1 v)enn, yapilacaktrr. 

Aspirin ? 
isterseniz ( çürünlü ve-

suyundan veya sidik . I' fk d" . 3 - Eksiltme $artnamesi ve buna mtile/erri dzger 
abhr. Ïki üç ayda bir ya çe§It 1 a Ill iyin, , evrak ( 629 ) kuru$ bedel mukabilinde S ose v e kôpruler 
temamile ait üst eder- ne derseniz diyin, fakat reisliginden alznabilir. 

cesine kari~brihr. Bu her halde bunu yapma 4 - Eksiltmege girebilmek 1çin talzplerm ( 7543) 
g1 ihmal etmeyin. lira:1k muvakkat teminat v ermf's i v e resrnt gazet~nin 

}'lgm alti ay, veya bir Q k k""ll · k 329'/ sayilz nushasznda çzkan talimalnamege tev/zkan 
d h ... b. b ca u en uv- "t hh" l"k "k "b l , sene, a a 1y1s1 Ir u- mu ea 1t z vesz ·asr 1 raz etmesi lîz zmazr. 

çuk sene iyice çürür, ve vetl~ ?übreden sayildt- isteklilerin tek lzf mektuplnrmz zk.mci maddede y1Jz,/1,.. 

h ,.. h ·· b · gi lÇin kornpostolara saatten bir saat evvelin P. kadar komis1ton reisligine atta ayvan gu resm- k k f d J d · 
d d h . · d h k ari§brma ay a 1 1r. mak huz mukabilinde v ermeleri muktc:zzdir. 

en. ~ a ~!·· a a ev- HER GÜBRE Yl Postada olacak geçikmeler kabul trdilmez. -
vetJ1 b1r gubre olur... TECRÜBE EDiNiZ 21-23-25 21 

A vrupada her koy-
. Kôylümüzün, tarlas1 lünttn bôyle bir gübre-

ligi vard1r. Orada bu bag1 ve bahçesi için is-
tif ade edecegi gübregübrelikler ta~tan ve 

çimentodan yap1lrn1§ ha- Ier yalmz yukanda sa- . 

K1z1laya Yard1m 
Edeliml 

vuzlar §eklindedir. Kôy- y1lanlar degildir, Daha 
l bir çok gübreler vard1r. _,,..._ 
ü, evde, pazarda, tar-

lada ve sokakta ne bu- Bunlarin çok iyi ve ba
z1lan da ihmal edilmil ursa hepsini ta~1r bu 
yecek kadar oldukça 

Bugece 
havuza atar. Sonunda . . ··b l d. M 

1 
.. 

h' k .. b" ··b 1y1gu re er 1r. ese a: 
iç yo t~n 1Y1 ir gu re Havuz, gôl ve dur-

Nôbetçi Eczane 
Semerciler ba~1 da al 

1 

Çünkü ASPiRiN sene. 
denberi her fürlü s-...:;,i c: 

gmliklarma ve agr la 'E.. kar 
fe!rri ~a~maz. bir i.lç o.d"'gu:-

isbat efmi~tir. 

A S PiRi in tesirinden . 
emin olmak için lütfen mark a-

sma dikkat ediniz. 

cz es· üstün Do ;tor 
eld~ ~tmi~ o~ur: . .. gun sulann diblerinde 

lstiyoruzki b1z1m koy- kalan tortular1 çamur
lül~ri?1iz de bunu âdet lan toplay1p bir yerde 

FERAH B. Necmettin C umor .olli günleri ogleden SOl}ra fakir 
hostalara meccanen bakm 

edmsmler. Ellerine ge- .. h 1. t' l' 
1 . y1gm a 1ne ge 1nne 1 

çen ler ~eyi, tarJada ve ôylece, bir zaman 
ve sokakta ayaklanna b kt kt k l 
d 1 ira 1 an sonra u -

oianan her nesneyi 1 I d h .. . anma 1 1r. 
or gormesm, ayagile Hendeklerden ve hark-

tepmesinler. Onlari ahp lardan ç1karilan çamur
çukurlara y1gsm, gübre larda fena degildir. 
Yaps1nlar. - Arkas1 var -

Sabun eksiltmesi 

!•l ... 
~·l 
1.•l 
t•l 
•l 
i•l 
r•l 
-·1 
t•l ,.l 

t d .d. [•J 
em 1 1 t:J 

Askerî satinalma komisyonundan : ~:J 
Î rabzon askerï k1taabmn bir senelik ihtiyac1 :!J 

olan ( 3500) üçbin be~yüz kilo sabunun 25-1-937 .. •l 

Pa~artesi günü vaki olan eksiltme neticesinde i!1 
tahp zuhur etmediginden on gün müddetle ten1- .. •l 
dicline karar verilmi~tir. f !j 

Î emdit günü 5 -2- 937 Cuma günü saat on t•l 
dorttedir. ~!~ 
. T aliplilerin bedeli muhamm.eni ?Jan ~ 14~0 ) :~ 

b~n dôrtyüz Jiranm yüzde yed1 buçuk n1sbetmd~ Î•l 
dipozitolarin1 hamilen Güzelhisarda müte§ekk1l i•l 

!atmalma koplisyonuna muracaatlan ilân olunur. fa 
$eker eksiltmesi 

l•l 
•l 
t•l 

d .d. [•] tem 1 1 l•l 

Askerî satinalma komisyonundan : ,t~ 
. r rabzon askerî k1taabmn ihtiyac1 olan üçbin 1t:i 

kilo ~ekerin eksiltme tarihi olan 25-1-937 Pazar F.•J 
t~~i günü talip zuhur etmediginden eksiltme on ~? 
iun müddetle temdit edilmi~tir. f• 

Î emdit günü 5 _ 2 • 937 Cuma günü saat ~~ 
14 leâir. â•l 
Îalip olanlarm bedeli muhammeni ohm_ ( 992 ) ~) G 
d~kulyUz doksan iki liramn yüzde yed1 buçuk !l 
nisbetindeki pey akçalarile Güzelhisarda askerî .•l 
•atinalma komisyonuna muracaatlar1 ilân olunur. 

Eczanesidir. 

DO p 
Ala arj1 lZ A 

T 
Kundurac1!ar caddesi No. 17 19 

HARUNLAR SESESi 
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1937 VILI IN ~
1 

41~37; Sclh1aUJlb> ~ 
en büyük Fen Hankas1 ve kiymetli ~ 

A rn hediyesi ~ 
~ '~ ~ 

Markan1n 
Her k:ese ve her keseye uyg un 

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

RADYOLARINI 
GOrünüz Dinleyiniz 

' 

Muhakkakt1r ki :· en bahah fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

T ercih Edeceksiniz 1 
Trabzon M. NURI AYDIN ( Kabaoilu) 

~ 

• 1 

• • • f. 
f. . .. 

· Kundurac1lar caddesi N. 86 t! 
~3PvtP'-'P~P~P~~P~P~~ 

.. 
' ~ ~ 

Y u1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
magazam1zdan temin edebilirsiniz .. 

Cep ve kol saatlanmn en fantaZI ve en son §ekilleri gelmi1tir .. 

HDSLON 

SCHAUB 

Radyosunu 
Di n le y i p, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldan1r 

daim a en 
R_a d y o 1ar1 
ba~ta 

Her Radyo sahibine 

lâz1m olan ele ktrikli 

otomotik gram')fonlar 

MOVADO 
Dilnyan1n en 
n1ükemmel 

saabdir. 
15 7 birinci .. 

mükâfat 
kazanm1§br 

Sat1f1 
teminatlid1r 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K.>l ve 

Spor saatlar1 

HAKKI ·ATMACA 
[Kundurac1larda T R A 8 Z 0 N 

( .F 1 L[K~O) 

PhüDco 
RADYO 

Ve TELEVIZYQN 1 

F abrikalannm 8 : 
1937 modeline Elektrotlu Il 
-tatbik ettigi - - - - t 

1 
Lambalariyle, geçen sene oldugu [tJ 

T 
gikbi, b~ ~~ne ~e RadyoÏ 
e n1g1n1n en ba§1nda 1 

yürüniektedir. m 
Bütün dalgalar :ozerindeki SELEKTIVITE, SES 1 
tabiiliQi ve temizliQi , RAKIPSIZ ve ESSIZDIR • 1 

Philco ismi Garanti dir. I 
~~rhangi bir ar1za içïn art1k Radyonuzu fabrikaya veya. Istanbula · (! 
gondermege lüzum y ok , Çok ha~ muayene aletler1 , ve on 
senelik bir tecrilbe sahibi olan müessesetftiz PH 1LC0 Jan her (t 
suretle garanti eder PHILCO yu almak · menfaabmz icab1d1r • 1 

Uzan Vâdeli Sati~ 
Cep ve kol saatlan dOnyanm en haMaS saatland1r. Abdullah Sezgin lt 

· S1ra m'it2alar No. 118 M 
=~~A!i7f.! Hami ve Kemal Nalbantlar Maa- 1 Te1, .. i' sAArçt. r .. b .. n ABZON B 

.... ....,...... ... .,. • ....,..,, ~sas:œs:szz?...ï:S:::·:·~.:~+•<;;fo-aawfl . 


