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Soğuksuyu 
Şenlendirme .. 

1-:tariciye vekilimiz Rüştü Aras Parti ' Trabzon 
Ve -- a bzonlular 

Gurupu_nda Cenevre görüşmeleri , .. °..~.:: ,::.·~. ~= c-.: 

T ı r p ı __ , 
Ende -: c örül Jr -
Fevkatadelik .. 

Ha km sağlıjı. Tra6%onan 
Güze liği bakımından ıere/cli 
B;, iştir bu am111a • . . . . d f d 1 ti 1 •• k A 1 ı • hu iyet g zete•indea iktibuea ve os ev e er e mu a eme erı Yeniycl ıazeteainde iki makaleeial u· • ll.ü, bi l:k. kültür yuvası; 

dahıı okuduk; birili T r a b. o D rençlı2e f'D ll'C ık yuvı 

S ofuksu, yalnuı: Trabzonua hakk d h d şehrine diğeri T r a D ıi t yoJaaa olareJea HaJlcevJ •ri her yerde ol· 
detil, Karadeniz kıydannıa 1 n a •ıza at ver ı' •• • aid.. ..• ıun ve dolr ın va lıkl3r g5ate i-, 

da etsiz bir ioc"ıidir. Çamlaklan, Bir gezi görüf)eri- Edebi a.. binlere' re c· k~c :.ıarken Trab 
bava•a, manzarua, ufaklan kaoak- An/ca 10 ( A ' A ) D" Cı lı u u '-~ı· lü'>la bir gazete aG---da L-L.._ &OD Halkı:vi tam ti:- hıtirabat ya-ra ,.. • - un um ariyet naile Paritsi ıurannntllı naricige f1e1'İ ı ·-- --- O layan açıkbtı ve binbir ,Ozellitile 1 r- dar e ınh bukadar kana-•· Ye flJOnDUJ. ye edcdi d11flerler in 
cidden epiz olan bu filzel uyfi. Raıtü Aroı C'*'1redelci ıaaliyeti dost devlıtl~r haricige nazırları "' miimesıillerile bukadar realiıt olabilirdi. J'.,.. de binleri qma~na ratmea salorı 
ye, nskada~ yazık ki, balkm iati- gaptıjı miiidlenlelerl. 6aıünlcü arsıulusal flaziget halclcıntltı iza/ıat oermiş Mila'loda Maalesef ben ba .,...._. ok• n odalarında 011 kişivi van yana 
iadesinden uzak kalmakta, derli- /talg• luuicig• ıtairile yaptığı miilcdlemeleTi anlatmıç &/gradda Yıııoılaoya 6aşve/cili madan evv•J ikİtlilllll ora... bir rönaek pek az tell&düı ed lır fev
topJu bir nakil vantua tefekkGJ ile gop!ılı ıötdfmelerln esasları ÜzeTinde pnıpıı tmflir .tmiş fll IHı /Jeganatta üçüodıünijn uklfbralaoaf- tah· blideliklsrdenmiş, Ba,talt.i kiı"le
ve tesiı edemediti için bir ttlrlll allcıılarla tuolp etlilmiştir. min ediyordum: Trabl..a.a.rdaa ria bltlln varlalLlara, bütün ku i-

~~ ~~~~~~·-~~~~~-----~--~~==~=~---------~~~~~~·~ ~~~~··~~~·i· 
p 1c uda ispanyada "T k il I bydiai, yiküm:inü beniınqımemesi mob:~~5 ~:~:.:ek::~: ür iyenin mi iyetçl iği yapıcı ~rin::ı.~~:u.:: ::-,İbi ~ 18dDdea yc.k olup ritmeye mah-

8 h F ı de fil klla blayormuı. KülQpler a •· 
yor, iraz temiz ava " Ç88 1• ı·st•m b 1• r h a r e k et t 1 r ff V8Zlfl beklediler, r~ be bek• -...1-L L-
L L ı -'- b f ...1-L• ....-.i IHIZI s.nla,•mamulıkl.ııır .. o .. uıu a ma.. için u e-.rbta lemede ve iıt...,. pa Mlda ol· 
i'Öf6ı rermek her babayij'itin - -1 1 1 1 madı.tıımza fl.tf .,....,_.... .k6tll tesirlerini bu İfde de fÖ.J-

harcı detiJdir. Son"a, farzediaiz neter 0 UYOf Flnanclal Tlmes gazeteıl bu- ona Jabucl demir ve çelikten Çünkil iki it st.ılk .ı ...... ret" te,..kten reri kalmıyo : Mr ço·, 
ki, bu parayı verenler •de vardar, sual TQrklye 0Qsh111ınds logtllz 1110.utal kıbıoılk derec@de ku· I ve ıöyl•ae bir dola .. ı latibM ta- paçler kahve lr.öıelerını tavh at 
fakat nerede oturacak, nerede .._ Anlara 9 ( A. A. ) - saoaJI mQeueselerindeo Bra.. rulaoakb. ribleria ve 1eyyahit.ı•ıl•ia ev- .. JI, Wtam'>il oynamayı Halke\•i 
tirahat edccs, buıi ,....._ J.,.,.geı/11 al laıao.tlcri aert tarafından KuabQkte kuru). TQrklJ• bQttlmeU kurulacak velden haar ...... ....._. _.. ala bitin anlıımıvla ılık Vd temiz 
Jeme ve içme ibtiyaçlanm .-,. dlln Me/ala!Ja 6irlll!ılu oe mat tlzere olan demir ve çelik fabrlblana rerlol, KarabOkte n•rek muharriria P••• .. a. ..-..., m'1:1~t. mi!it çıhşms 
recelı:.tir, o da yok 1 Rogtei'lıt ""6.'Jlit!• ıöre fabrikası hakkında da malOmat SotaDlıdereola at yamada ola- Ju':>ile pekili hiae •n" ~ larma te:c:!ı ediyo 111 •ş 

A..ı mevzu, tehirle Soıobayu Volencige,,,,,,., ~ıler vermektedir. •su•l kolaylıklar rak tayla etütten aonra bu ve ec lf'bir yam .. ., .... ~v.e- HalbQki Tcirkiyede g·n;l k 
bmeıtirme, yelli yeni inpatı So- tlJ,. Fi~ _.1 6fir m- korporasyonu. dlrektOrQ Kar· tellatıa )urulma11 buıuauoda rir. fakat bir ..Wr -1r1"'9i •• denince: iyivi kötüden a) ı t ede11, 

tuuuya, Soıubu pmlıldanaa - ,,_.. lloıkl lmza•nı taşıpa bu ysza. mQteha111ltlann tavelyesiDı din· bilhaaa tq•ı vil&Jltle•iide• vazifeıiai bll n ve ba,a ,. 0 , zarar
dotru nzatabilmek meharetiai iNi- lam 1-tll•ltr iJİaiifliır g•- da ezcDmle denilmektedir ki: lemet OHN barlote tetkikata olan tarilıte edil " hareketli Ja hareket ve itiyathrdan kaçınar, 
maktadır. Sotulı:su, rözü açık, ,.. lııuli/.ri t1111;,,.1;, .to6ı'Ue •Tortler, takip ettikleri nas- bqlAdL 81bafet, •Meun, H. A. ' r<'Jler harplerde bl"1k blyik • yüc, inscnın tr vllı <'i tiQ"i en 
hiıc"lık ve halkçılık mefhumlar.. taarruz etlllmll Katla•"'~ romııtzm dyueUolo, tecavtızl 8nellfl ad Co" ldmll kum- kahr•aı•nhklar röitenüt - .. btlııil emaneti omudarın<ia taşı
kavrıyabiJen bir belediye jçio bu· Hag/a4ltı w Uf' Lalun'tla bir d,...t olroadıauıı lhe de- ~1'. ~ltlMlle laıtltere, yenl phrin 1akinleriai -Mıllea " bq. Jaellk kudrf't ve me,iyc-tlt-ri haiz, 
lunmaz bir nimet, emsabız bir var- _..._ı... -'-'- •-~- a- UU.rJe ptermlşlerdlr. Bu ılya- ~ lıı'laıt _.ek me-1 tob"ia bilfil•, irfult ~ .a-1 ve yu~hal hey· c a&.rta do· 
ı.L ı. .,.. -~ ..,_..... Hl ,.pacı bir bareketllr. Mem- ... nh.,.. ..U olda. LL 
~br. teldi hareketler. m.a. ,.ı-ap-. ---ır iyi uiı- tew yıpmı•• J.l•ak ha lllr kitle MI rir o..alaDJPm&f 
dltlaoe ve tefebblaler ~ .,. • .,_..ı 'l" leketlıı meaabllnl mllleUn mad ~ a...,...1111 evvela hemea ....._ ••'•r• lfr ,a. • ıa.liUerde... 
ne içinde ıehirle Sofuba:ru Wrie,. dl Ye klltDrel llerlemeal*9 teT- K-..ktekl teknik mwleler ute lltunaacla .,.. :" ~ ilk ll.W TGrk paçl ti uyı 
tirebilir. Sotubuda, belediye ıpa clb eden ve o yolda satlamı.t- hattında flldr beyan etmek bir .. 1ı:.ı. de ~, .'9@ •• .,... 
MMlailk ıüco iti-..-. i1raa bir hareket.. !ınzere Tilrktre h1lk1lmetl tara- tılilıll ~ ...... !!! .,.,.. 1-.~lıılablrlttWlkle mil-
.aı..;... Yeni TtırklJe. servet memba f dan da t edllm•·tt. B ı· ...ıtz. ,.._., &ılll'h chana&.as 
US7• lpa ......ı 1ta,.. apa ...., lu ve 19 u me. u. Wk ql.ı' ı't ~ .~.-.~ ;tıllf ~ ta keadiliclir. o.. 
cl8tfl, p1ir ~ ,......,... ..._ lllltebllecat bbllfet\9 le - husllll ilablraı ldr ta edd ~ - ıa • ._ ... ı.ı.ı bilmiyea. 
ler ı qldatualk a anJaqbr. Ba ıuretle rata blrakul11 - daba PYel leri, pt .. aı.n, ,.., I' 1 _ .. ......._ .;... __ ._.. L-•- olaaaJaa onun 

u_ıL- .-ı ... T-""--"-- ~ A.ıtiriw 111 f A. ~ J - bMdl tefktıatanı balkın• fa- TQrklJede o nevldea bir demir l ...a. istiludeleri clerla 98 ~Lı - ..-o nsıa 
~ -...... ........... •- .. fiil mlJanm )'Oklelteoek bir oeiık fabrlkuı tee8IQa t ._.. ia ylrlJ._ea ye o aandmaz V•·· 

zeHı...a bakımmdu ~ .. __ Fillllbatl. ,,.,,.,.. tdırll1' ve e :ile- byıtllatla .abit.pielak iir e:!::H: il-. __ ....... _, b--•---- L-dine. 
-.• _,_ __ ~ fekli.de J9Diden tanzim edb'or; ...... Oldn6n Wa nadide bir ma ,__ -a- .J- r w.....a "-

leadirme -reldi bir :.t:. 8a mey. ı-li·n-.. ~. .,.. -va • oanlandıhbcakbr. ...,. • 8'I •- -w-· ,,,_ .,,•&• a"9H.....--• 1enl bir modele gOre vocude llJett balzdL · 
zu ilzerinde de biraz bfa kiavn- rilnlilk aaeuİJ• ~ v.,1._·~1ı1·.11·n ı•·nılmaıına ıeUrlyor. Ziraat, sanayi, diden· OOrQaotte Bra111ert muta- L•-ı 
timizi rezdinek zarar de..;l ıa-a.. • .. '"'""' • ~ ••• aflaaruıt;; · 

6' ~· ctılk,bıfııı~ıbha. terbiye ve batt.A led getlşl &11ze1 iti taraflı bir • .... 
~z. .tgonüt .,_.,, ttılcip "'11- arUol •jlubalanada bQ70tpr· JDUkaveledlr. Fakat bunaala Trabioa ~ • ıwut •t-

B k. s··k·t· K 1 ks _.... ,,...,,.. _,. ol-1c lf(ıl a· ret •rtectm1or. ...rabel ba ..aveıe - t tan toka.~ ...wa Q; ..... 
e ır u u ı u a ıı~u luJa ,,,..ıa..,, w Aırıdı- Kam41 AtatOrkla TQrk mil- -ttai.s. " avek tatbi:.:.. ihtiva e~eaı _.,. _... •~••11ı.-.. 

Güzelleştirme 
Hnkometin önleri 
gfizelleştiriliyor 

0Ttolı;sartla hülcdm.t lo· 
najının önündeki boılalclar, 
yıllardır apaçılc fle ,ıplalc 
bir laalde durup ıitligor, 
ıögle bir ıelcil oerilerelc ç1. 
çelclendirilmHI ve birlcat; 
münas;p ajaç di/ctlrilmal 
lcimsenin aklına ıamiyor. 
hatıra ıetirilince de menuuı
niyetten zigade lıiıltlet rıg•n· 
dırıyor. 6ıı oaziget 1c,,,,.. 
sıntla tla matatla,.,, ,,_,,. 
aglcıı ilemi tleoam edip .ı 
digortlu. Son pnlert# Or
talıiSGTda lu'ilclJmet ltoulı · 
nın önü o• ganı ıüullepi. 
rlliyor. Önddd ~ıpW ..ılu 
dü•eltilmeje başladı. fi· 
p/clenecelc, ajaçltUUlırıla 
ecılc. Yan tarafıntlalci all 
6ina yılcılıp luılllırılllı, io-
najın batı ıemtl •'"- De
m.le /d, istenlı• lıu pg 
gapılabllirmiı. Sagın Nll 
'fle/dlimis oar olsan. 

Gelenler 
Ôçünçd Umamt M;i/.ttlı

lilc aıltert müıaolrl gar6ag 
Ceflat ve emniyet 1*ülafJlr 
nuıavlnl 6oy Balırl Anla .. 
l'adan ıelı1lmiu dilnlltiiflu· ... 

letlal kurtanbtl ••aa lladaı', .. tamaw real olan çok ta- ı. bir hakı ·~ yq•bilı• 11, P 
g~ /lir • Tlll'tlJeıtabfl 1erfttlerl 13Ulmar- raflı bir alettir .. Ba aıılqmaya I 1 a bu yaza.,. bq. km.- .... '
tnigd t ırlllılf ~.... eatan t.erkedllmlş ve,. ihmal lftlrak etmlt bir çok partile beri etOdlerial .3'•1111!111 oM. ._. 

olaulllfl& Damploı ballgdeki oldutu gibi mail, mnal ve ma~ 1. ketin bilJ'lli ve PDf ~ 
z.kerip ~1111!1"'~ ltbaW memleket •oa,.Uai Ol· deoclllk mllmeullleri ve ticari rınd~n bek~ ~oruz • -~ iM 

-• ti b la( ı.e1P.-____ t~maıl Hrbı ıo yawa cbr'._. Wr Wg• •samı.n Ha.- dQreoek dettc ~e Hrbe&ll gO- mewu er u A9 e •aaaauanur. k ak hal' d ~ 

Y
in Kqzancı oı· lunan ~ rQJorda. Yeni TQrklye eski re· Buolano her .blrlıl vakit vakit aya S 

0 
He · •o~ı; 

Jlm totaıntderlni tedavi eder- mnzüerelere, mOaaslp devre- · eıvaçtoQtW 
_,.. 111emıuen KorSG fitmiı ken yeni noksanlar vocude ı• lerde letlrak etUrllmlştlr. Bun· 1 
olmaııtulan ötıırd llastafa Urmekten azamı ıurette ka\ım· dan lllJe, asgari zaman ve pa· Kalemin 

maktadır. ra •rflle k.endllerlnden azami -U cÜndan 
atltletlilerek getld sıruıntla Tnrklyenln beş aenellk p14· teşrlld mesai temloi ldL,, _______ ..,..._ ... 
birinci olaralc 111/en 6ag 01010 bqlıca ıksamıa1an biri Muharrir IOzlerlnl tam bır 
ZJcui911 Ke/ellnin 6a lce,,e Karabtlkte tam bir demir ve oe· nikbinlik içinde bitirmekte ve 
amlıp ""9et etliltlili laa- ilk fabrlkasl vncude geUrmektL bu nevt anlaemalann muhtelif 
6er alı11ou,ıır. f drilc etler Buradaki sanayi. Tnrklyenlo git· milletler ansında ayol çeşit 
6a,anlar tllla:i.. utoe artan sanayi oellk lbUya- teorlkl mesaide bulunmata ce

Hayvan kesiii\inde 
yeni usul 

Ma/JaNıda iallen laag. 
eanltu 6ait 6ir aıalle ıi 
ılrllnw/de, '8 gil... /ca. 
,,.. atellgal ••nuı/cta itil. 
Av,.,.~ eorl °""' ..u. ~,,,. fi
flrlliıialn. N,lanııJtıt. 

E/eifrllt ~~ lia
...ı Aa.. ......... 
,.,.,,,,,,.,., ,.....,,. va 
cıu/ıı1111 61r ,,_, U. '- Ancı 

1«1WimJd.dü. Bıı ıantlı 

lıep .. ,., '-''"' "' çoi 
/uıgfMll. 611 Üf ltllligı i#n· 

u ılllrllmıit"''· Ba aııll 
,,.,.,,. ltdint.td'*llni • 

"'"'-""'"''· 

cw tatmla edecek olsbette ve saret vereceaıaı 1umaktadır. 

Nazlandı yine 1 
Koca Değjmıendere, gOnlerdir 

kayıplara karışbn yine ..• 

Günlerdın, lıo/talardan be
ri bermutaf kesilen Dejir· 
mentlere sagu ıelıirtle bir 
6oılıılc /aasale ıetirdi amma 
ba ltailiı. temizlilc fi• sal· 
lılc seld rnetl balcımıntlan lıit; 
de fena llir ııy o/matlı tloi
rıuıı. Onan talliati malam 
tlv. gıltla tllılcaç defa lcen· 
tll11l nua çelcer, ç.ımeleTi 
-iflrtıtıı,, lıanuımları lcurataı, 
6eletllgegl teld,. Jüıürill'. 
., gole gere fıualt mutaf· 

lara ıolcaı I '""""' beledi· 
ı• ııll.rtlır •n• 61 lltlıi 

edaını çelcer, onan ıı;rıına 
binlerce onbinlerce linı a
lcıtmıı, bir çolc lcol w lca/a 
lcaflfletleri lıorcamııtır. Ba 
•iurtla harcanan madJt fJe 

""'nevi lcanetler ıaarlu bir 
Aaltle derli topla ilmi N 

lınnt 6ir ı•ldltle 111rf ıt1J/. 
mlı olıaydı ,olctan /cıırtul
maıtulc sn tlertlintlen ... 

Ôyleyıe, /cagıplara lcarııan 
Dellrmendıre 6üt1Jn 64tıJn 
ıetin dibine 6otıın ee gole 
ıfşıın 6atl 1 

Kişinin .1.1apam1gacojı1eg. 
' üzerir de verdiği sGz w 
dın ~n hafif neticesi giia 

kızaTma$ıdır. 

• Geveze e dost olan insan 
ya aptaldır ya tkll. 

• Cemiyete zararı olmasa 
hile f agdaıı dolcıınmaıan 
lcişinin fJarlı;ıgla goldala 
arasında/el f arlc ıı/ırtlır. 

• Zararı ıöze al,,,.,.,. le• 
ra ıiremez. 

• Hagattan ıl/cdgd .,,,,._ 
9en yoktur. Ve Hılı ol""' 
sına ra;mıtı öl4,,.. lorlt 
mayon tla ıö~tırllMff•· • Gentlllıt• 1"""""4 -. 
man w /ırMlllana ,_.. 
tlgarlılda tuta/ııf. 

• Hagot 61r .. ...,.,,. #0# 
"" • ..,.,,..., ,, ... p, 

A taç. tebirle,.de •ÜI, 1athk 
" mldafaa bakımmdan 

.., aadlyeti .. rerekli DelDeler

.. Wri ..... 
Dlbiyeaıa en muanam, en 

..... ve ea •odera phirlerini 

.. afif ....... •taç kaplar, hıJ• 
..,_. iaWalanaa kartı hı l'wa ko
._. ••da ea kuvvetli rolll ym~ 
~ .,......... Ve ba hal waa fibi 
afiklr ve lierbıo., maJılaa bir balti0 1sa-.. Faka• neden ve ae 8ebep. 
deaie fimdiye kadar Trab:ıonun 
ataçlaıuna, •t•çlanch-ılma itinde 
lllliz, Uriaiz k ıı l ı n m ı ş, •taç 
ıevıitiM ebemmiret verilmemiş .. 
Aylar, yallar 5{'çmiş d • ~ ir dal olsun 
IOlmlmamış y e. 

Z~ranın n · 
klraq ve 
IODra olaun 
meli, Tnbıon 
mahJllUlo H 
imif ba i in. 

· d •n dönülilrıe 

leyh bunden 
v iYd yer veril· 
hal ataçlaachnl· 

tam mevlimi 

Benim kafam bu İfe çoktan 
yatb. Ve •Y"'niyo'• bu meYn 
tlurincle rrc •yi rilndilze katb 
yeaclı çisdi, uJ'rafb. Ufratb •m•a 
d11J111 ve dioliyeb ollDUDlfb bu 
..... 

itte b:r teenlbe daha bKabm 
aud relir IOllU..· 

H.~ 

Tark • Felemenk 
anlqması parafe 

edildi. 



Sal}fa 2 

Sağhk 

Şehir gürültüsü 
ve ruhi tesirleri 

2 

Ancak sokak gürültüsü 
çocukları rahatsız eder. Bil 
lnssa iyi havalarda, sıhha
te uygun olması dolayısile. 
açık pencere ile ders gören 
pcuklar için, sokak gürül· 
t rsli. nazarı dikkate alına 
c'lk miihim bir noktadır. 

Otomobil, kamyon, moto 
~ :kfet gürültüleri en zarar
.' ltırıdır. Tramvay gürültü 
s· i ikinci derecededir. Bunun 
a beraber çok şülcür ki bi 
~, muhit olan bütün gürül 
t !er şuurumuz.dan geçmez,· 
.,ukarıda c!a arzettiğim gibi, 
u. lışkanlıkla kulaklarımız
d ın ve dikkatimizdan kaçar. 

Gürültıi kulakta ağır işit 
rne ve kulak go!unda bozuk· 
luklar yapar. Gürültülü iş· 
f ,.rde çalış[lnlar ekseriya 
~ u1ak hastasıdır. 

Umumi asabımızla sıkı 

münasebeti olan ve haleti 
ruhiyemizi bozan bu gürül· 
t ti.ler yalnız gündüz dejil.ge 
ce de aynı şekilde bizi ra
hatsız eder. Gürültünün asa
bi cümleyi harap ettiği mu
hakkaktır. 

En mühim gürültü amil
/erinin. asabımız üzerinde 
yaptığı ilk tesir, bedeni ve 
1 uhi lıuzursızluktur. Bu tak 
dirde, kolay yorulan, has ~ 
sas, sıhhati itibarile istira 
h.ate muhtaç bulunan insan· 
İarın. bugünkıi hayat sava
$ ındaki yerlerinin ne kadar 
i •fıroplı olacağı kolayca 
a"llaşılır. 

Her hangi bir çalışmada 
muntazam bir ilerleme ve 
tek<imül için, bedenf ve ru
hi •ıhhat gerektir. Ruht 
çalışma ve fikri dinlenme 
için en birinci şart sükun· 
dur. Halbuki şehir gürültü· 
sü maales,.f bu sükunu bo 
:zuyor. 

Bu gürültü aynı zamanda 
lı.:ıfıza üzerine de tesir eder. 
Unutğanlık husule getirir. 

Tıbben bilhassa kiymeti 
olan ve uzviyetimizin ter
mımıne yarıyan uykunun, 
bu gürültülerle kesilmesi, 
iki kat zararlıdır. ilmi tet 
kikatla isbat edilmiştir ki. 
/.:.esik bir kaç saat/ık uyku. 
ertesi gün aşikar fikri bo
zukluk yapar, Halbuki 2 3 
günlük açlık. dimaği çalış 
mada lziç bir şey ynp7uız 

Gece sükiinu, çalışma kabi 
tiynti ve ruhi huzur için 
lüzumludur, 

Giirii .'tü. aynı zamanda 
idrak hassasına tesir eder,· 
yapılan devamlı lenebhühler, 
ahvu.li ruhiye züerine fena 
tesir eder,· nebati ve ruhi 
cümlede bozukluk görülür. 
Gürültü tesirile, korku, hid 
rlet ve hayata karşı isteksiz
lik çoğalır. Aile geçim>iz
liklerinde bu ruhi sarsıntı
ların bir hissesi olsa gerektir. 

Bunun için. halkın sıhha
tini korumak noktasından, 

bu gürültünün kabil oldu
( u kadar önüne geçmek 
lazımdır. 

Bilim eıa /li~tırl!e (laıi-
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Y ornra kazası .. 
Birkaç imza ile aldığımız dilektir : 

Haklı sesimizin alakalı nıa- 1 laı ı \ lf~melleri nlılınış, bodrum 
kamlara aksettirilerek hakk ı ı 
korunmasına bu suretle y11rdı u 
buyuracıığmızdan l'min olarak 
şu dlleğimizi suoıııaya cesaret 
ettik. 

Mesela, kaza yapılması mev
zubahsoluaan Yomra nahiyesi· 
ola, kaza merkeziuin neresind 
olacağı davasıdır. 

Yomra, elli köylü v~ kı.-lt 

bin nüruslu eski bir nahiyedir. 
Nahiye merkezi Trabzon • Hize 
şosesi üzerinde Dirona kasttbn
sıdır. Bu Nahiyenin kaza olm<ı
sı öteden beri nahiyeye b 1ğlı fi. 
li köy halkının dilPği idi. 

BUyilk Başbakn• ımız İsmet 
lnönn şark gezintisir.ıde Trabzrı 
nu da şereflendirmi~lerdir.Hall<· 
la yaptakları görUşmelerdt> 

Yomralılarıİı da dilekl"rioi din· 
!emişler ve Yomranın kaza ya
pılması yolundaki dlle~iıuizi 

htlsnü telakki buyuraruk v.ıidd P. 

bulunmuslardı. Eski bir nahiye · 
nln kaza olacağı va11d ve kabul 
edilince nahiyeye merkt.·zlik ya· 
pan Dirona k~sabıtsıcı"l du kuzn 
merkezi olacağı vaat ve kabul 
edilmi~ oluyordu. 

Bu bUyük vaattan duyduğu 

muz sevinç', aldi~ımız ümit \'I' 

cE'sıretle yeniden hükumet ve 
mektPp binala:ı yaptırmaya baş

ladık: 1 ialkıa teb~rru ~tliği bin
lerce lira sarfedilerek bu biua-

Büyük bir deniz 
Bankası kuruluyor! 
Bu bankaya koyulacak 
ilk sermaye elli milyon 

Türk lirası olacaktır 
Ankara :_ · Bir Deniz 

Bank ttşkili için uzurı müd 
detten beri yapılan tetkikler 
nihayet bulmuş ve hazırla 

nan kanun projesi Başvek<ile· 
te verilmiştir. Maliye Veka
leti de mütaltasını Başve 
kô.lete bildirmek üzere pro· 
jeyi tetkike başlamıştır. Bu 
mühim proje ile Devlet de· 

nizyolları işletmesi, Akay, 
fabrika ve havuzlar, kıla-

vuzluk ve gemi lurtarma. 

gibi deniz müesseseleri, ls 
tanbul ve lzmir liman ida 
releri deniz bankta toplan 
maktadır. 

Bankanın bir idare mec 
!isi olacak ve merkezi Is 
lanbulda bulunacaktır. Ka
nun projesile Deniz banka 
konulan ilk sermaqe 50000000 
Türk lirasıdır. Proje üze . 
r."nde Başvelcaletçe yapıla
cak nihai tetkiklerdm son 
ra deniz bank kanun layi
hası B. M. Meclisine sevk
olunacaktır. 

f e edineceğimiz şey, evlerde 
husule gelen gıirültüleri boğ 
maktır. Bu, halkın kendini 

ve etrafını koruması nokta
sından lüzumludur. Yüksek 
konu~mak, vakitsi% eğlen 
celer yapmak, kapıları çarp
mak. açık ·pencere ile gra
mofon ve piyano çalmak, 
başkalarının huıur hakkına 

":.<. 

tecavüzdür, sıhhatsizlik aşı -
lamaktır. ·.' 

Eğlence .. yerlerinin, bah
çelerin sokak · arasında ol 
ması da. o ,civar , halkının 
uykusunu lcaçu:an amiller-

den birisidir. Biı gibi teşek
küllere meydan vermemek, 
mani olmak. lazımdır, 

, -..Naıarı dikkate alınacak . 

k1:1.1ar1 yapılmıştır. •ramamen 
l ıilılmeleri için de ınıumu olan 
in~a malzemesi depo edilmiştir. 
II ıttu yapılmakta olan mektep 
içi ı sayın Umumi Mllfetti;;imiz 
dı:ıy Tııhsiıı trzer yaz lira teber
ru b uyurmak s uretiyle kaza Ol· 
mı iılll nnmz~t nahiyemizin kal
kı ımosıııda fili ve bOyilk yftr
dı 11laruıı e ·irgememekle bizleri 
<>l> di minnet ve şnkraoa sev-

ederek teşvik buyurır.u~lardı. 
llal' uki, 30 1-9iı7 tarihli Ulus 

ga retesinde, kaza merkezinin 
• rsen koyll olacağı tar2ında o-
kııdu~umuı bir ~azı bütUn bu 
çalı ·malıırın gaye!liz ltnlacağını 
d uyurur gibi olmakla bizleri 
~'0°t mUtees:sir etti Tees:)ürümüz 
ço l{ açık olan bir hakbın ziyau 
uğrn r gibi göste rilmi' olmaı;ın-. 

da rıdır. 

Yomra nahiye sinin ihtiva et 
W~i c:ll kövden . 37 köy. nahiye 
merkezi olan Dırona kasabası-

n ın ·aza merkezi olmıısım is· 
tomcktedi r, Arsen k öyUaüo ka
zıı mı>rkeıi olmosını istevenler. 
ıse on 0<' köydt~n ibarettir. 
K'1rkuyorıız ki, a1lıgın hnk

tan uzak sed ne kulak asıluak 
ı.;11 1-. l J gua haklı sesi duyulama
t ı ve Ytı ınrnı ı ı kuzn y.n pılma . 
!-ıuda Cumhuriyet hükılıuetimi
zin i stilıdaş ettiği biiyOk demok
ra tik Jayedeıı ıızaklaşıln ı~ ol-

Hayvanlarımız 
• • 
ıçın 

Hayvan hastaneleri 
Memleketin hııyvancılık yata. 

ğı olan Kars, Erzurum, Sivas, 
Diyaribekir gibi yerlerde 13 bil
yOk hayvan hastaııeı:i ve ayrıca 
hayvanı çt>k alan yerlerde 70 
tıne kilçUk hayvan haı:;taııesi a
çılması plana ilave edilmiştir. 

Serom ve aşı yapma 
H:ıyvanların bula~ık hast11lık

lardarı korunmannı çalışmalarını 
ve a, ı ve ser•Jm yapılnıarnı 
genişletmek üzere Erzincan, Et 
Ji!( ve Pendik'teki bakteriyoloji 
ve scrom enstitüleri genişleti
lecektir. 

Hayvan ve mahsullerini 
kontrol 

Yubaacı memleketlere çıkarı 
lacak hayvan ve süt ve yağ ve 
peynirlerin hastalıklarda nsalim 
bulunmasını kontrol için ihracat 
k:ı pıl:ırımızd•J 70 şe yakın kont· 
rol yeri ve 15 şe yakın baytari 
lıtboratovar tesis edilecektir. En 
f ıızla ihracJt yapan Mersin 11· 
manında yapılacak kontrol yeri
nin inşaatımı uaşlanmı~tır. 

Ziraat vekflleti .;;imdiden Da
nimarka, İngiltere, Amerika ve 
Al maoya'da bu hustalıkla yapı

lan mücadelede alınmış ve alın· 
makta olan kıınunl ve idari ted
birler ile kullanılan ilı'lçlar tııe· 
rinde tedkiklere başlamıştır. Vi
ğor taraftan vekalet hayvanları 
çoğaltma i: ile de ehemmiyetli 
. urette meşgul olmakta ve bu
nun için de bir program hazır
Jamnk tadır. 

- = 
noktalardan biri de yapılar-
dır. Duvarların sesi akset
tirmigecek şekilde yapllTıl
ması lazımdır. Maalteessüf 
bugıinkü inşaat bunun ta
mamen aksinedir. Üst. alt 
ve yan dairelerden, hatta 
konuşulan her şeyi mükem
melen işitmek kabildir. Ta
bii bu şeraitte ıiikun tesisi 
de imkansızdır. 
Şehir gürültüsünden ka-

bil olduğu kadar uzak 
oturmak, s~si aksettirmiye 
cek inşaat yapmak rzıe şehir 

gürültüsünü, lıiç olmazsa 
muayyen saatlere inhisar 
ettirmek halkın bedeni. ru
hi ve asab{ hıf zısszhhası 
için lüzumludur. 

Son. 

Büyük demir ve çelik 
fabrikamız .. 

ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Demirini kendisi dövme giliz fabrikacıları Üzerlerine Norbert Von Bischoff 
yen, sapanın•, knml/onurırı, almışlnrdlT. Bu bir tek çatı. 
tüfeğini, toponu v · ğonu.,u Bir t~k yapı değil, kocam:ın 

Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : lokomotifırıi kt>nAiı>i unpa bir kasabadır. Burada de-
mıyan bi.. milletin. artık mi' r•e Çı'lı .~ dökiilecek ve 
yer yüzür. dP. qaşamaya hak- mille 'İn r;'i ~selmesi ve yur 

Burhan Belge 
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k kl H t fa demir dun ~ o rurıı.ıası iç;n her şey ı yo ur. ı::r aroı' Almanya ile İtalyanın bir 
yolu döşe gen. fı ,,r Y nırıda unp la :, ; ı, cektir. Şimdiden arada olarak topraklarıaa denk 

fabrikalar açan drvletimiz • ; ~ ç · ··. ı .. ühendis!erin b ırı · bir memleket için 18 milyon 
bütün bu fabrikaların anası naçakları urrler grıprlmış nlifus çok az 1ır. çUnkü Alman
olan demir fabrikalarınında bu 1u -ıu!lor. Önümii.uleki ha- ya ile ltalya'da 110 milyon nü
temelini attı. harda r:opı durmt.ıdan ifu !us yaşamaktadır. Yani altı mis 

J k. li'./eceklir. Burada da bin li kesafette bir nüfus. 18 mil· 
Zonguldak yakınmaa ı yon nüfus, içerlere d0ğru mü-

Karabük de yapılmaya baş Lerce Trirk ekmek prırası kemmel mUdafaa imki\nlarma 
lanmrş olan bu büyiik de- çıkaracak tır. Bizi bu b iqi)k malik olmaya kar~ı'ık kıvı!arda 
mir fabrikamız için 16 mil- f abrika1.1oda lra'l•u şturun . mOdafııa bakımından zsıyıf olan 
yon lira harcanacaktır. Fab- cumhmiı;et hıiklımeti 1ıar bir memleket i ·in çok azdır. 

k k l · · · j 0 ı_ .. u· • . ı NUi"usu taşan bir Avrupanııı ya-ri anın uru ması ışmı n- .• 
E nıbaşında 760,000 kil'1melre mu 

ÇlçEKçtJ.fK: 1 ı ----H- d -- rab lııı ı t • ·rak için B milvoıı 1 Bİ_RerşP~AYR~ÇnA J rıüf us ç: ık .: ' F çüa~U bu top-

Güzel bir salon ı a ., hu rıi.; .ı ~ıı ·' lıic ol mazssı il; i 
Uç mislini gt>~·indirebilir. Bu bir 

ç:çeği füksin J ': r on n ('('~isinde rıQfug bo~luğu demektir ki, nü 

bir vak'a fus tazyiki duyan memleketle-
Menşei Yeni Zel<i.nd ada riıı bunu doldum ayı dU-;; ünme 

.J p"ln lllf'Clbi ıneu'usanındu 
!arı olan Füksin çiçekleri leri Türk poJitil{ası bakımından 

muhalif meh'uslardan biri Baş · b" 
daı'ma yapraklarını muha~a- daiını ır tehlike teşkil etmek-

J' vekil Hirotayı fenn halde ten- tedir. 
za eden, zarif pek şık bir kit etmiş ve: Fakat, 18 milyon nüfus, bU 
nebattir. Yaprakları ufak - Başvekil ordunun lılyikile yilk ve geniş Türk topraklaıın 
beyzi veya yuvarlak bir şe- çalı)roasına, kuvvetlenmesine da TUrk n illeti içio, zaman ve 
kilde. çiçeklerinin dokülme marıı oluyor dı>mi~. daha bir mekan içinde, çah~ıp yaratmak 
sile geriye kalan yuvarlak sürn sözler söylemi~. içia büyük bir hayat ferahlığı 

Bıı nun Uzerine lıarlıi ve nazı- ve b t dl l'r d k ö kırmızımtırak me_qvaları ile aya aza lt;l eme tir. Y 
ıı ki.irsnye çıkarı-ık meb'u~un le bir ferahlık ve aıadlık ki, 

tel balon içerisinde hoş man ord · h • t tt· "'· e b U) ıl aKare e ı5ı v unun bunu biz Avrupalılar, Avrupa-
zaralar arzeder. Füksin çi- da harakiri ile lılümü icap et- nın darlıklarında çoktan uaut
çeği sarılıcı ve sarkıcı bir tirdiğini anlatmış· muş bulun uyuruz. Bu tür k 
nebattır. Tavana asılmış tel Muhalefet yapan meb'us şu memleketinin im~ası davıısıoı 
balon içerisinde, büyümüş cevabı vermi~: başaracak olan aksyon ve plan. 
hali herkesin nazarı dikka - Eger sözlerim hakareta- larda, serbest ve bOyOğe gide-

mız ise harakiri yapacag111! bilmek demektir. Bugünkü 
tini celbedecek kadar hoştur. Şimdi hir hey'et mecils za. Tilrk nesli bunu pek idrak et. 

Bunların yetiştirilmesi uıtlarıaı tetkik: edip sözlerin memiş bile olsa, gelen nesiller 
diğer çiçekler gibi değildir. hakaretamiz olup olmadılını idrak edecektir. Hu Uerild hey 
Tel balonlar içerisine ko- mütalea edlyormu~. betli ve efendice inşa için eş-

' siz bir ciş başı• borusudur. Bir 
nulan yosun, çürümüş inek Kralların büyük oğulları millet, kendine inanacak, ken-

kübresi. yaprak çürüntüsü Kralların büyük ogulları her . dine bir yeni dünya bir yeni 
ve funda . topraiıle karışık nedense rahat ömür süremiyor- dam ve yurd yapacak ve bu
mahlut içerisine çiçekler lar. nun üzerinde çalışıp çoğalacak 

ilkbahard• dikilirler. To- Fransada 14 üncü Llliden iti tır. 
humları evvela yastıklara baren hiç bir kralın büyük oğ- Harblar, talancı istismarlar 

lu kral olamadı. ~e hastalıklar, son yUzyıl için· 
ekilir. Bilô.here küçiik fide- de, TUrk ntıtusunu kırmış ya. 

Büyük Doten babasıodan 
fer balonlara naklolunurlar. evvel öldü. 15 inci Lüi Burgon hut inkişaf temposunu durdur-
Nebatın sak/arı pek ince, yo DUklioün üçüncü oğlu idi . muştur. Bugün, eğer dünya öl
/uza kök'eri de kıl g"bidir. 16 incı LUiiıin büyük. oğlu çüsünde bir felakPt TOrkiyenin 

barı~ arzusunu yıkmazsa, kud-bunun ı. ç ı· n bulun Jukları salhedildi.. Uirinci Na1l0lyonun · 
a, ., retli bir ordtı ile sıkı bir m .. u-

J k l l ki l l oğlu imp:ıra.tor olmadi: 1830 itı ' yerae o ay ı a sarı ır ar. dafaaya geçmiş olan bir dış PO· 
Füksinlerin sık sık sulan- tfüUiode 10 n~~ şarJin oglu bu- · litika, Türkiye'deki aUtus inki-

dud harıcı edıldi. 
ması lazımdır, suyu nebatın Lüi Hlibin bUyÔk Ol'rlu bir şafının aıı~asızca devam etme-

6 sini temin edecektir. 
her tarafına pr'iskürtmek su av kazasıod;ı öldü:. Eski talancı istismarın yeri· 
retile vermek lazımdır. Bu ÜçüocU Napolyonun Oğlu da ni şimdi "geniş topraklardaki 

tahta çıkamadı. t k 
tarzda. bir iki sene zarfın- serve aynaklarıoın işletmeye 

Velhasıl üç yüz sene zarfın. verilmesi almıştır. Cumuriyetin 
drı bulunduğu balonu tama- da Fransada hiç bir büyük ev- yoktan var ettiği bir higyan 
mile doldurur ve adeta ta lıld rahat etmedi. teşkilAtı bü!Un memlekette has 
vana asılmış yeşil bir balon lngilt13rede be~ioci .Jorjun tahaneler, çocuk bakım ve do: 

bllyOk oglu kr:ıl oldu amma, "'um evlerı·· yapara"' ş 'lA manzarası arzeder. <H 6 a. a ! ve ı ... ç 
bu da uzun sOrnıedj. lar temip ederek, qer tarafa 

ilkbaharda pek sık olan 1------------~ doktorlar göndererek çocuk 

köklerin el ile seyrelterek A ç L 1 K ölümlerini azaltmaktadır. Poll-
havalandırılması lazımdır. tik, ekonomik ve blgyenik şart 

ların düzelmesi, nüfusun tabii 
Aksi takdirde kök ifarzatı Tenkit, tiyatro tarihi ve san'at yollardan artması hareketini 
kökleri lzavasızlktan harab etüdü yolundaki yazılarile tanın- her yıl daha çok takviye etmek 

eder. Buna benzer dah• bir mış muharrir arkadaşımız Refik tedir. 
Ahmet Sevengil bir müddettenbe· l}u tabii artma harekenine 

çok nebat, çiçekler varsa ri yeni bir yazı yoluna girdi, hi- muvazi Olarak, Avrupa ve As-

da Fülc.sin kadar güzel de kiye ve roman vadisinde çalışı· ya'daki memleketlerden Türk 
ğildir. • yor. Refik Ahmet Sevengilin göçmen • akınları gelmektedir. 

----~--------~~----

Yarının harbi inanın =". ,. .. 
ferah ferah uykusunda uyuya .. , 
ferah ferah yiyip içip , yalı 
kAllcan Trabzonlu 1 lnonırm i ; 
yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, anca'c ve anoak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve • verirken emin olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracalctır, 

11 ÇIPLAKLAR " ismile yazdığ'ı T!\rkiye hUkümeti nüfusunun 
ilk romanı geçen CJcne KURUN 

1 
1959 senesinde kırk milyonu 

gazetesinde tdrika edilmiş, sonra bulacağını ummaktadır. Bunun 
da kitap halinde çlk.mıştı; muhar· yarısını tabii artma yarısını da 
rir, " AÇLIK " ismile yeni bir göçmen hareketleri temlo ede
roman daha yazmıştır; vak'aaı cektir. Bu tahmin tam bir su
A nadoluda geçen, -bir Anadolu rette tahakkuk etmese da hl, 
kasabasında uyanan y·eni hayatı, ylr~i beş yıllık bir barış dev. 
fabrikayı, ziraatçilikten " işçilite 1• resı arızasız olarak devam eder 
geçen köylüyü mevzuuna dekor se, Avfupa ile Asya arasında 
ol ralc seçen bu roman · içli, özlü hem ehem· yeti hem nüfusu 
hummalı bir aşkın · hikayesidir. bnkımından « büyük devlet • 
Karilerin lezz~t ve alaka ile talti~ tamnma~a iôyık bir TUrk dev. 
edeceklerini umduğ'umuz bu ro- letlnin me~ud ohıcağıaa mu. 
man pelt yakında KURUN rue hakkak na,ıadle bakılmalıdır. 
teıınde tefrika edilecektir. ' • MMsr var • 
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Kemrelikler nasıl 
olmalıdır .. 
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- Geçen sııyıdan kalan -

Demekki kemreJik
ler eve yakın oldukça 
zar rı muhakkaktır. 

Söyliyeceğimiz şeY:n 

biri budur. 
Diğer ikincisi de şu

dur·: Evlerden uzakça 
yapılması lazımgelen bu 
kemrelikler bayırlarda 
ve toprak iizerinde ol
mamalıdır. Çünkü kem
renin en kuvvetli cev
heri suyudur, yani si
dik kısmıdır. Kemrelik 
bayırda olunca veya 
altı toprak olunca ya
ğan yağmur suları yığı
nın üstünden girip al
tından çıkar ya bayır 
aşağı veya altındaki 
toprağa iner, kaybolur. 
Halbuki bu sular kem
renin kuvvetini emer 
ve alup götürür, bunlar 
keır1renin en kuvvetli 
cevheri olduğu için ya 
yığının içinde veya 
kemreliğin bir tarafında 
Yapılacak bir kuyuda 
toplanmış olmalıdır. 

Onun için keırreli

~in altı taştan örülmüş 
olmak şarttır. Alt ta
rafı biraz alçak olmak 
Şartile taşla örülmüş 

tava gibi bir yer hazır-

Dünyada 

Neler olu or 

Seyrüsefer µıeselesi 
Paris, londrada an/cet 

Yaptırıyor. Nevyorlc, lon
ra ve Pariste anket yaptı
rıyor. Bütün bu anketlerde. 
&eyrüsef eri tanzim etmek 
İçin, Londrada halkın gol 
terbiyesi methediliyor. Pari 
&in şof ö'rlerinin ustalığı tak 
dir ediliyor. Nevgork zabı
tasınin otoritesi bejeniligor. 
Fakat gene de. hiçbir mem
leket halkı, se9rüsef erden 
memnun kalınmıyor. 
Nasıl kalsın lci, gol/arda 

otomobil var, atobüs fJar, 

kamyon var, tramvay flar, 
bisikletli, motosikletli :var 
Ve unutmı9alım, gagalar 
Var. 

Ancak atlı arabalar pelc 
0 z. Buna mukabil otomobil 
ler her gün biraz daha ço 
iolıgor ve bu otomobillerin 
hepsi de, sabahin agni sa 
0 tinde, şehrin merkezinde 
bulunmak istiyor/er. 

...... 
Bügtik hir şehrin merke 

~· ı olması çok /ena bir şeg. 
#ugün 9eni bir şehir kur 

1"ok istiyenler, her halde 
"ıeıela şimale çarşıyı, şarka 
Poza,.,, cenuba bankaları. 
fQrba da devairi paparltır, 

lamalı ve bunun alt ta.. ~·l 
l•l 

rafında yine taşia örül- L•l 
müş bir kuyu yapmalı- f:j 
dır Ahırdan çıkan kem- t•J 
reler bu tavaya yığıl- ~·~ 
malıdır. Ahırdaki sidik- i!l 
ler bir olukla bu tava- ~·~ 
ya akıtılacaktır. &~ 

Bu tavadaki kemre- f!1 P:
lerden sızan sular ku- l•.l 

l•l yuya toplanır. Beş on [•A 

gilnde bir defa kuyu- t•l. 
dan bakraçlarla alına- ı t!l 
cak suları yine kemre- l•J 
liğin üstüne atmak çok f!j 
faydalıdır. Bu suretle ~·~ 

ı k l'k t..•J 
yapı ırsa o emre ı ~·J 

kızışır, .kar~rır, .u~ ufa~ t3 
olur. Zıratın asıl ıstedı-· ltl 
ği gübr~ de budur. (!i 
Yoksa şımdiye kadar [tj 

olduğu gibi bizim, kem- (!j 
re diye tarlaya verdi- (•l 
ğimiz, kuvvet değiJdir, f:j 
posadır. Onun asil kuv- ~
veti ahır diplerinden ! 
aşağı akıp gitmiştir. ·~ 
Nafile kendinizi bunun- f !1 
la avutmayın. {+j 

. ft.ı 
Her halde kemrelık- i~~ 

)eri, tarif ettiğim gibi, r:1 
yapmağa çalışan. Çün- L•l 
kil en iyi, en kuvvetli [+] 

gübre ancak böylelikle l! 
elde edilir. • 

Son 

-
f 

·-• . 

Harunlar müessesatı 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

Bu suretle daracık bir sa
haya bütün bunların lı~psi 
toplanmış olfl!az. 

Falcat ~içi bir ıelairde 

Taksimde Yıldız sineması karşısında ~· 

... !!}~~~!":~~~~=:~~~=~!~~~~aJ 6ütün bu 6inal•r agni geTe 
toplanmııtır t.ıe dalıtmalc 
ta artık kahil dejildir,· hor
sagı başlca bir meydana gö
türüp. hali dijer bir semte 
nakletmek im/cansızdır. 

Peki, segrüse/eri nasıl 
tanzim edersiniz? BMgi.f.nlcil 
gf bi. r alnı.t gidişe w yalnız 
ıeliıe mahsus yollar ayırır. 
elektrilcli işaretler kogar, 
çiviler lalcaT, işaret memur
ları tayin edersiniz, tünel· 
/er açarsınız. 

lgi amma, bir şehrin oto
mobil sayısı, güz bin /az
/aşırsa, bütün bu tertiba
ta rajmen, segrüsef eri te
min etmek lcabil midir? 

Resmt hir istatistik Pa
riste yalnız üç tan atlı ara· 
ba bulunduğunu ıösterigor. 

Amma bu şehirden atın 
eksildiğine delil değildir. 
Birçok majazalar atla nak
liyat yapmaktadır ııe bir
çok ta süvari ()ardır. Pari s 
te hu gün 9.787 b e g g i r 
oardır.. 

Ejer büyüle ıelırilerdeki 
otomobil saat/arını tahdit 
etmigecelc olurıa. segrüsef e
ri idare etmelc büıbütün 
im/t.a1ıı11 bir ııkil tzl11c11lctır. 

-------------------------------------------------------------------------------------
Müsabaka ile 10 Şoför ahnacak 
ERZURUM DEMİRYOLLARI İŞLETME 
AMIRLIGINDEN : 

1 - Trabzon - lran transit yolunda işletilecek dizel 
Motörlü Otobüs ız;e kamyonlar için 10 Şoför imtahanla 
alınacaktır. 
2 - Müsabakaya girebilmek için Polisce tasdik edilmiş 

hüsnühal varakası, Askerlik vasikası. bulunduğu mahal
lerden aldığı Sertifka ile mektep ve Şoför mektebi şa· 
hadetnameleri olması şarttır. 
3 - Dizel Motörlerden anlayan Şoförler tercih edi-

lecektir. 
4 - imtihan 26 - 2 - 937 Cuma günü saat 9 da Erıu-

rumda Gölbaşında işletme binasında yapılacağından ta
liplerin ayni gün ve saatta istenilen vasaiklerle birlikte 
müracaatları iliin olunur. 3 - 4 

Bu gece 

Nöbetçi Eczane 

HALK 

Eczanesidir. · 

ilan 
Trabzon sulh hukuk ha

kimliğinden: 
Trabzonun Pazar kapu 

mahallesinde ölü Salihkızı 
Vesilenin ve/alile terekesin 
den emtıali menkule kısmı 
na ait olup malıkemfce fos 
bit edilen eşyanın bilmüza 
yede mahallinde satılmasmrz 
karar verilmi1 olduğundan 
17·2 937 Çarşamba günü 
ıaat 14 de müıagede sureli
lı ıııtılacRjı ilan olunur, 

Açık müezzinlik 
Evkaf idaresinden : 

Pazar kopu mahallesinde mumhantmevkiinde kain Ha 
san ağa diğer adi sakız camiinin müezinliii açılmıştır. 
Hademe nizamnamesinde yazılı şeraiti haiz bu cihet, 
camide imamlık vazifesini de yapmak şartile tercih edi
lecektir. 

Arzu edenlerin 26 Şubat 937 tarihine rasta/ayan Cu · 
ma günıi eukaf idaresinde içtima edecek encümene mura· 
caat etmeleri i 1 cin oluur. 

Pazarhkla sabun 
şeker eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan : 
Trabzon askeri kıtaatının ihtiyacı olan üç bin 

yüz kilo şekerin ve 3500 üç bin beşyüz kilo sa
bunun evvelce eksiltme tarihi olan 25-1-937 Pa
zartesi günü talip zuhur etmediğinden eksiltme 
on gün müddetle ten1dit .edilmiştir. Temdit günü 
5-2-937 Cuma gilnil saat 14 dp iJan. ed\lmiş ise 
de bu tarihte yanlışlık olduğundan 25 - 2 - 937 
tarihinden itibaren bir ay mQddetle pazarlığ ko· 
nulduku ilan olunur, 



/ YENl"(_D_L!_ Stıg/a 4 

~./~~~e#h~~~~~ . ....... ttMıWC!v~ _,, 

.-· Satıcıları 1 eğil ~ ~ 11~~7'"· ~cchaub 
Satılanı Dinlerseniz ~ 1 

/;( Siz ~ 
Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
e tm~eden Radyo 

olanlar aldanır ~~ ' ~ 1 

~l SCH AU B Radyoları 
RADYOLARINI 

T e r c i h E_~d e r s i n i z .. . 

7 

9 

6 
A. 

V. 4 / A 

Yuı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
maA"azamızdan temin edebilirsiniz .. 

Cep ve kol saatlannm en fantazı ve en son şekilleri gelmiştir .. 

HDSLON 

daima en başta 

Her Radyo sahibine 

lôıım olan elektrikli 

otomatik gram':)fonlar 

MOVADO 
Dünyaaın en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K.>J ve 

Spor saatları 

HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda T R A B Z O N 

(FILKO) 

PhöD<eo 
RADYO 

Ve TELEVİZYON: 
Fabrikalarının 8 1 
193? mo~e~ine Elektrotlu 
tatbık ettı.ıcrı~ ---- - ı 

~ . ~ 

Lambalariy le, ğeçen sene olduğu 
gibi, bu sene de R d 

T k •v• • a yo: 
e nıgının en başında 

yürümektedir. 

Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTIVITE, SES 
tabiiliği ve temizliği , RAKiPSiZ ve EŞSiZDiR . 

Philco ismi Garanti dir. • 

Herhangi bir ?'' .. Za için artık Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula 
göDdermeğe l~zurn yok, Çok husas muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecı t:Le sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O lan her 
suretle garanti c :er PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır • 

Uzun Vadeli Satış 
Abdullah Sezgin 

Sıra maA'aıalar No. 118 
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