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Yine tenkit 
Bugünku yazım mahiyeıi iti

barile kari'lerimin lıepsini ilgi
lendirmed 'gi halde başa g çmesin
den kendim de sıkılıyorum. Af 
/edilmemi rica ederim. 

• 
Azlzim hay fevlik Vural 

H asta halinizde lütfen para 
vererek alıp okumuı ol

duR-unuz gazetedeki yazıma karşı 
yazılan yazınızı okudum. Yazının 

• iltifat taraflarına teşekkürü borç 
bılirim. 

Her şeyden evvel şunu lcayd 
edeyim lci (tenkit) başlıklı yazım 
- tahmininiz gibı - sizin için 
yazılmamıştır. Yazınızı misaller 
arasında bir misal olarak almış. 
tım. Size taalluk ~den yazının 
altı ve üstü okunursa hakikat 
daha iyi anlaşılır. Hatta, tahkik 
buyurulursa öğrenil <"ektir ki size 
ait kısım, provalar yapılırken ıla
ve edılmiştir. Malıaza ben sizi 
tekrar dıklcatle okumaR"a davet 
edecek kadar cesaret gosteremi
yeceg-im. 

Yazınızı tekrar ve dikkatle 
okumamı 111tiyerf'k zımni dıkkat
sizlig-ime hukmetmekteınnız. Ben, 
yazı yazarken oniıme koyduğum 

şeyleri heyec nsız ve uzun uzun 
tetkik ederim. Belki yazılarım da 
bunu açıkça gösterir. Buna rağ

men, belki lıakıkaten dıkkatsizlik 

ettim diye evvelki yazınızı ve 
hatta evvelki yazımı bir daha 
tetkik etlım - gôz gezdirdim 
demiyorum - . Kanaat getirdim 
ki evvelki yazım çok ) erindedir 
ve siz bu defa •~ya yeni bir 
şey koymuş değilıinız. Y ıne iddia 
ediyorum ki o yazıyı kah tasvib 
ve ltilı cerh ediyorsunuz. Ayni 
duruma bu defa da düşmüşsünüz. 
Bazı cümleleı inizi karşılaştıralım : 
« Yazıcı gördüğü biçimsizlikleri 
en acı bir lisanla tenkit etmiş • 
biçimsizliği &"Ördütünü kabul edi
yorsunuz halbuki yazınız biçimsiz 
lik olmadıtı iddialarıle doludur. 
« Bir kere Trabzon bakımsızdır. 

Bunu hepimiz teslim ederiz • di
yorsunuz, sokakların biçimsiz ol
duğunu Parisin bazı sokaldanle 
mukayese ederek yazıyorsunuz. 

Arkasından muharriri kamyona 
toslamamış diye tezyif ediyorsu
nuz. Evet bu hareketinizin bundan 
bafka manası yoktur. Şehre ba-

kımsız diyen, sinemasile alay eden 

Değirmendere suyu ıle içinizin 
kireç doldutunu itiraf eden sizsiniz; 
ondan sonra muharriri toslabyor, 
kabusa koyuyor, kurunuvustai ma
salların tesiri altında gösteriyor
ıunuz. lıte belediyecilik cephesin
den kih red ve kih kabul ettitiniz 
noktalardan buıları... N a ı ı l ; 
yazınızı okurken dikkatsizlik et
memiıim detil mi ? 

M uhbiria ve benim yazımı 

bir tarafa bırakalım da 
sizin şu satırlarınıza göz gezdirelim: 
• Değil bir talebenin bıçak, silah 
tqunaaı, herbanıi bir yurttaıın 

Trabzonda bıçakla gezmesi nefretle 
karıılanacak iflerdendir. » • Çün· 
kü bulundutum muhit medeni 

bir muhittir; bu muhitte ne çakılı 

talebe ve ne de bıçaklı bir genç
lik vardır • • Soranm size muh
bir: « Bu şehir medeni değildir• 

mi dedi. Bunu ıiz icat ettiniz, 
Bir genc:n elinde sustalı çakı bu
lunması, hatta o çakile bir suç 
iflemesi o şehrin medeni olmadı
tına ve içinde oturanların medeni 
olmadıklarına mı delalet eder : 
Hayır 1 Şimdi yine _sorarım size, 
burada herhangi bir yurttaşın bı
Çalda gezmesi nefretle karşllana
cak bir şey midir ? Mubalağa 

eqen, ifrata varan 5iz detil misi-

Antakya İskenderun davamız .. 
Paristeki müzakereler hitama erdi : 

Sancak Suriyeden aynlmahdır .. 
Ankara 23 - Pariste cereyan etm<!kte olan Tur.le. Fransız müzakerelerine dün niha 

yet verilmiştir. Havas ajansı Miller Cemiyeti Konseyinin gelecek toplantısından etl'Vel 
hir anlaşmaqa erişilmek iizere konuşmalara tekrar başlanacağının muhtemel olduğunu 
bildiriyor. Murahhas heyetimiz Sancağın Suriyeden ayrılması husundaki noktai nazarın
da israr etmiştir. 

Adana 
felaketi 

Sıhhat vekilimiz parti 
gurupunda izahat veriyor

1 

Cumhuriyet halk partisi ka 
mutay kurupunun dilnkil top 
laatısında sılılınt ve ictlmaı mu
avenet vekili Refik Saydam su 
taşmasından Adana ve civarında 

vukua gelen zararlar ve alınan 
tedbirler etrafmda izahat ver-

miştir: Adanada 461 şehre ci

var dokuz köyde 52 ev yıkıl

mış ve biUO.n bu mıotıkada 10i 

ev iahidama yoz tutmuştur. 39 

kişi ölmüş başka vil:lyetl~rden 
gelen ve esasen evleri olmayan 

amele harıç olmak üzre 1800 
kişi açıkta kalmıştır. Bunlar ça
dırlara yerleşlirilıniş iaşeleri te
min edilmi~ !:iılıhi vaziyetleri 
korunmuştur. 

Kamutayda 
kanunlar 

Ankara 23 - Kamutayın 

bu günkü toplantısında 193 
mali yılı müvazenei umu-
miyesine dagil bazı daire 
bütçelerinin muhtelif tertip
leri arasında bir milyon 91 
bin 579 liralık münakele 

yapılması hakkındaki kanun 
lagıhasını müzakere ve ka
bul etmiştir. 

niz ? Hiç de mi Adliye Sara· 
yında görülen muhakemele·ia ne. 
ler olduR-una merak etmediniz; 
hiç mi bir mektep talebesinde 

veya bir ddikanlının belinde bı 

çak görmediniz ; hiç mi çarşıdaki 
bıçakçı dükkanlarının Clmlarına 

bakmadınız. Ah ; nerde o romancı-

ların cürümsüz hayal şehirleri... 

Evvelki yazılarımızdan sonra 

beni ve Tan gazetesini kuvvetlen· 
diren iki hadiseden bahsetmekliği· 
me müsaade ediniz : 

1) Muharririn münkesir hat 
üzerine yürümesine 11ebebiyet ve

ren caddenin çukurlan taş ve 

topraklarla doldurulmaktad1r ; a
meleler hala çalışıyorlar. 

2) Evim Lisenin yolu üzerin 
dedir. Pazartesi günü ( Edebiyat 

yapmıyorum ; arzu buyurulursa 

vak'aya şahit olanlarla isbat ede

bilirim ) iki talebe penceremizin 

önünde kavgaya tutuştular. Ar

kadaşları cvur• diye teşvik eder

lerken bir tanesi " ulan çeksene 

çakını da şuna bir aapluana .. 
diye ba2ırmaşttr. 

A zizim 1 (Tenkidi ) min 
yazıla bulunduR"u gazetenin 

ayni aayfaaında Tan razetesinin 

bu yazııı aynen intişar etmiştir. 

Çok dotru ve iyioe bir aorUflUr· 

iktisadi teşkilat 
. Islahat işine 
Istanbul odamızdan 

başlanacak 
Memlekette yeniden ku

rulacak olan iktisadi teşki
lat için tetkikat yapılmak· 
tadır. Yeni teşkilat bir ka 
nun projesine istinad ede-
cektir. Mevcud Ticaret oda 
Zarının mühim bir kısmı 
kaldırılırken geride bırakı 
/anlar da esaslı şekilde ıs
lah edilecek ve teşldlatlan 
dırılacaktır. 

Islahat işine lstanbul Ti
caret ve sanayi odasından 
başlanacaktır. Diğer odalar 
da buna göre ıslah edile
cektir. Odalar tacirlerınin 
bütün derdlerini dinlig~cek 
ve onlara miif id bir mües
sese olarak çalışacaktır. Bu 
münasebetle odaların vazi
/eleri daha çok şümullendi-
rilecektir, Yeni ihdas edilen 
Ticaret odasına bağlı sana
yi şubesinin de gelecek se
ne bütçesile kaldırılacağı 
söyleniyor. Bu şube şimdi
lik Ticaret odası katibi u
mumiliği tarafından idare 
olunacaktır. Sanayi işlerile 
daha ziyade milli sanayi 
birliği meşğul olacaktır. 

Birliğin sanayicilere mü
/ id bir teşekkiıl olduğu gö
rülmektedir. Bu birlikten 
daha çok randıman alınma
sı için yeni teşkilat .l/apıla
caktır. Bu münasebetle yeni 
iktisadi teşkilatta milli sa
nayi birliği mühim rol al 
maktadır. 

m'l ve tetkik eseri olan bu yazı 

güzeldir. Böyle bir yazı yazan 
öyle kolaye'l istihfaf edilemez ve 
bu tenkit edildi diye müteessir 

olduysam beni de ( arada sırada 
aydınlık ) diye karartmakta hiç 

bir sebep ve mana yoktur. Yara
ları, - kendimizi çirkin göstere
cek bile olsa - saklamaktansa 

deşmek - merhemini bulmak ba

kımından - mimleket için daha 

hayıı lı olur. Etrafı olduğundan 
parlak göstermek göz kamaştır-

maktan başka işe yaramaz; ka
maşan gözler gidec .ği yolu şaşı · 

rır. Memleketi o muharrir de 

ben de sizin kadar severiz. Gaze
telerin vazifelerinden biri de hr-

kikatleri ortaya koymaktır. Kana-

atlerimiz belki sizinkinden ayrıdır: 
olur a. Bu yüzdt n darılıp da 

gramer, san'at ve fikir yanlışlık
larile dolu oldu~unu zannettiğiniz 

bir zatla beni bir tutarak: Yazı 

nızı " bu yazım onu da tatmin 

ltalya ile 
Fransa arasında 
anlaşma konuşma 

Ankara 23 - Euver ga
zetesi lngiliz ita/yan mu 
vpkkat anlaşmasına benzer 
bir F ransl% ita/yan muvak 
kat anlaşması için müzake
relere başlandığını yazmak
tadır, 

Yer sarsıntısı 
Ankara 23 - Dnn gece sabah 

saat dört kırk beşte Boluda de· 
vamsıı fakat şiddetli bir yer 
sım:ıntısı olmuştur. 

Diyar1bekirde 
imar işleri 

Şehrin imar planı yapıldı, 
inşaata başlandı 

Diyaribekir - Şehrimizde baş
hyan bayındırlık hareketleri git
Ukçe inkişaf ediyor. Her bakım
dan imara layık olan, bilhassa 
trenin gelmesinden sonra ~ko
nomik ve içtimaı hayatında ba
riz terakki görQlen Diyarıbeki

rio geniş modern bir bayındır
lığa kavuşmasına ve şehrin bir 
gnn önce sur haricine çıkması
na bQyUk bir alaka gösterilmek
tedir. Yeni ~ehlr planı mucibin
ce arazinin istimlakine başlan
mıştır. 

Bu sene ilk adım olarak ye
ni şehirde umumi mntettişlik 

bınasile umumi mutettlş ve kor 
komutanlık binaları yapılacak

tır. Pek yakında bu binaları bir 
{;Ok resmi ve hususi binaların 
lakib edileceği kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Eski şehrin imarı 
için de esaslı bir plan hazırlan
mağa başlanmıştır. Planın ana 
hedefi, bUyük caddelerle eski 
şehri yeni şehre bağlamak et
rafında bUyQk meydanlar yap-

mak suretile eski eserleri, ca
mileri bntnn güzelliklerlle mey
dana çıyarmak ve şehrin tarihi 
güzelliğini muhafaza etmektir. 

Şehirle istasyon arasındaki 
caddelerden dağkapısıodald şo. 

se bitmiştir. Nafıa vekaletinin 
yardimile yapılacak olan lstas· 
yon - Urfıkapısı arasındaki par
ke caddenin de pek yakında 
inşaatına baıjlanacaktır. Keşif 

bedeli ( 73,360 ) lira olan bu 
candenin itıalesi 15 12 936 tari
hinde yapılacaktır. 

Ayrıca lzzetpaşa caddesinin 
dahi uzatılarak Hindibaba kapı
sı:ıdan yeni şehre bağlanması 

esası kabul edilerek projesi ya
pılmııtır. Parke kaldırımlarile 

yapılacak olan bu yolun inşası
na bu yıl başlanzcaktır. 

Belediyenin bef seneltk me-

edecek derrc~de bir cevap oldu

ğundan ., diyerek böyle bir (dahi) 
ile bitirmek fazla ateşli olduğu

nuza delalet ediyop. Yazıma tek- sai proğrdmıoa ithal ettiği bAL 
rar cevap yazacağınızı umuyorum. ~ parke kaldırım, otel, umumi 
Fakat .. b~n cevap yazamıy&cağım. İ belalarla numune evlerini ve 
Son sozum şudur : Yazı yazmak t diğer işleri nazarı ltlbare oJır
çizmeden . y~karı çıkmak kadar 1 sak Diyarıbekirde bayındırlık 
~olay değıldır. işlerinin ciddi surette ele alın
Ha yrettin Ziya Taluy dıa-ı anlaşılmış olur. 

r ,, 
Yıllığı 24 Birinci kanun 

750 
PERŞEMBE 

Sayı : 2268 
Kuruş 

14 üncü yıl 

\... ,/ '-

Türk kızları Halepde 
haraç mezat satılıyor 

~ 

936 

_) 

Son gelen lstanbul gaze- kurtarmaktan aci# değildir. 
telerinde Antakya, lskende- Bu kudretın küçük bir haml"si 
run facialarının bütün şidde sancak davasını. kavjasını 
tile devam ettiği" ve her gün hallı f as/edecek derecede 
geni bir facia sistemi da- mü e s s i r d i r g i r m i 
ha yaratıldığını görüyoruz. m i l y o n T ü r kün lcalbi,
Kurunu vustai devirlerde hergrin yeni bir saf ha arz· 
bile ldnet ve nefretle kar- eden Sancak facialarınm 
ıılanan insan satma usülle- akislerile dolup boşalmak 
ri bugün yeniden,revaç bu'- tadtr. Asap çatlayacak ko· 
mağa başlamış. bulunuy:>r. pncak kadar gergindir. Bu
Borcunu veremi9en Sancalc nu dostlarımız ehemmigetle 
Türklerinin kızları h.alebe gözde tutm11lıdirlar . .. 
götürülerek satılıyor ve Sancak Türklerine reva 
Türkün vergi borcu bu suret görülen zulum tJe itisa/ 
le ödettiriliyor... Bu vahşe- Türkün gururuna, izzeti nef
tin aktörleri dünyanın en sine, şeref ve havsigetine 
medeni insanlarıyız iddia havale ed•lmiş bir darbedir. 
sinda bulunan bir mi/lelin Aksini düşünmek işlenen 
mümessilleridir buna hayret cinayetlerden daha /tci bir 
ediyoruz... cinayettirki: Tevlit ede bileceği 

Her türlü h(ıfu.l gol/arı meşum neticelerin mesuligeti 
na muracaat edilerek sön hiç bir zaman bize ait o/-
dürülmesine imkan buluna- mayacaktzr. 
mayan milli iman, çöz ıle "Bir taraf ta şataf atlı dost-
meyen milli vahdetin ni a luk nameleri içinde müza· 
yet cebir, şiddet göstermek kerekr devam eJerken di
ve işkence yapmak. suretiqle ğer tarafta O:jnanan kanlı 
söndürülmesine çalışılmak oyunlar,- d inqanın l•ıı sem
tadlT. Bu gibi m;n/ur I are- tinde istıkrar fulmuş bir 
/cet/erin Mç bir zaman mil sulhun. sulhsever/iğin üs
lf bir imanı boğamayacağı· tinde siyah bulutlar belir
na uzak ve yakın tarih en tilmesine varmaktan başlca 
büyük şahittir.... ha!Jırlı bir netice vermiye · 

işkence,- haksı% arzula11nı cektir ... Her ne bahasına o 
zorla kabul ettirmek isti ofursa olsun Sancaktaki 
yenlerin saptığı sapa bir kardeşlerinin istiklalini lcur
yol ve son çaredir. · Fakat tarmağa azmetmiş bulu
bu çareye baş vuranlardan nan Türle mi/idi, bu yolda 
tarihde hangisinin semeıe'i hiç bir /edaft.arlıktan geri 
bir netice elde dtiğini bilmi- durmayacaktır. H e r a n 

bir az daha artan millt yoruz. 

Nihayet Fransız inkıla
bını doğuran amil de tasal
lutunu cebir ve işkence ile 
devam ettirmek istiyen bir 
hnkiımdarin boyu n la r ma 
'Ourduğu zincir değilmidir? ... 

hınç,· amansız bir savlet ha 
lini a l d ığı zaman,
önünde durulamaz, bir sel 
yakan katJuran bir Volkan 
olur. 

P. 

- Kendi hukiırndarlarının Samsunun 
fazla tahaklcii.muna dayana 
mayarak tarihde eşi olma- • 1 • 
yan /canlı bir inkılabın kah- ımar p anı 
ramanları tanınan Fransız- İhtisas encümeni 
/arın,- vatanına. milliyetine çalışmalanna başladı 
bütün mevcüdigetile merbut Samsun _ Samsunun i-
ve istiklale hafc lcazanmış mar komisyonu başkanlığın· 
bir milleti ..,,ir yabancının ca bir ihtisas encümeni te
boguncluruğuna vurma ğ a şeklcül etmiştir. 
kalkışması, çalışması bey Bu encümenin vaa.i/esi, 
hude bir emek olduğu kadar büyük meydanlar ve stad
milliyet mefhumunun mabut yom hakkında fikir bildir· 
haline gele/iği hu asırda mele. muhafazası ldzımgelen 
acınacak ve hatta gülüne- ~serlerin listesini gapmakttr. 
cek bir harekettir. Bundan buşka encümen. i-

Üçy~~ bin kardeş~nin iz mar planında yerlerinin 
tırap ıçınde çırpındıgını acı gösterilmesini arzu ett1kleri 
acı temaşa eden Tür mille- ı binaları da seçecektir. 
ti bir sahur re~oru gara~ Encümene : Belediyebaşkanı 
mış bulunuyorkı: Bu ~ezı- lcültür, na/ia, belediye fıne 
yet yalnız. veyalnız du~ga 1 işleri müdürleri, sıtma mü· 
barışına hızmet fH! samımı cadele başkanı. Ahali gaze
bağlılık dugğusundo.n b~şka tesi sahibi, m ize müdürüdü 
hiç bir manada alınmama ba:;an Belıire seçilmiş/erdir. 
lıdlT. · · Encümen ilk toplantısını be· 

En düşgin zamanlord:ı /,, I -1e salonunda yapmış ve 
bile bütün bir cihan husu- hu iş üzerinde konuşmalarda 
metinin karşısında dim dik l ulmınıu~tu . 
durmuş ve hakkını kendi ilk iş olarak evkaftan 
gücünün zorile tanıtmış bir camiler hakkında malumat 
millet; bugün ogünle mu- istenmiştir. Cevap geldikten 
kayese kabul etmez bir kud sonra araştırmalara ve tes-
rete iken 9ü16in lcardeıini bit iıine başlanacaktır. --"-~ 
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Sagfa 2 

Sağhk 

Çocuk Bakımı 
1 

Bu yazımla çocuğa bak
manın ve sıhhatli, gürbüz 
çocuk yetiştirmenin ne ıu
retle yapılabileceğini anl•
tacağım. ilk olarak süt ço
cuklarının bakımından bahs
edeceğim. 

Y.eni !oğan çocuğun ta
bii hir surette büyümesi için, 
validenin ve valide olacak
ların, modern çocuk bakı 
mının esaslarını vaktinde 
öğrenmeleri garektir. Bunu 
ekseriya yapıldığı gibi. do
ğumdan kısa bir zaman ev
vel. veya hemen doğumdan 
sonra ifğrenmeğe kalkışmak 
doğru değildir. Zira, bu es
nada anne, lzegecandan ve 
doğumda husule gelen ağrı 
ve gorğunluktan, çocuk ha 
kzmı kaidelerini iyice oku
yup anlzyamaz, ve bu usul 
ler dairesinde hareket ede
mez. 

Çocuk bakımı esaslarını 
öğrenmenin, ne kadar mü· 
!dm ve lüzumlu olduğunu. 
son seneler zarfında kız 
mekteplerinde hunun bir ders 
olarak okutulmasından· da 
görüyoruz. Böylece 73 - 74 
yaşlarındaki kızlara istik .. 
balde nasıl bir anne olacak-
ları ve çocuklarına, ne gibi 
sıhhi kaideler dairesinde 
bakacakları ô'ğretilmektedir. 

Bebek bakımında şu nok 
layı göz önünde tutmalı: 
Bakılan süt çocuğu, konuş 
mak iktidarını haiz olma
dığı gibi. yiiı lıareketleı i 
rııe diğer işaretlerle de arzu 
veya sıkıntısını anlatamaz. 
Bunun için çocuğa dikkatli 
bakmak ve başlıyan hasta 
lıkları vaktinde görüp bir 
an evvel tedavisine koşmak 
gerektir. . 

Çocuk bakımının esası, 
sıhhette bulunan bir bebeğin 
sıhhatte kalmasını temin et 
mektir, İlk hayat sesinde 
baş gösteren bir hastalık. 
çocuğun hem vücudunun neş. 
vünemasına, ve hem de ruh 
'lıe zekaca inkişafına engel 
olur. Süt çocuğunu, birinci 

yaşında, her türlü teşevvüş
/erden ve rahatsızlıklardan 
kurtarmağa muvt1.//ak olmak, 
ilk sağlam temel taşını at

/YEN/YOL} 

Adeseden: 

Tiyatro· 
GENÇLİK 

Antakya 
·Köylü erinıize öğütler l 

. İskenderun 1 Kış mevsimini bot bot Tiyat
ro escrteri görerek geçirecr~iı 
anlaşılan. Tiyatro birliğinin bi-
rini uğurlarken diğer lıirini 17 • 7 2 . 936 Tarihli tan 
karşılamış olduk. gazetesinin Antakya İsken 

• 
1 

, şeyden evvel 
esini bilmelidir 

Yeni heyet, bir Tilrk kııdını· deruna Tahsis ettiği sutun
nın başkalığı altındadır. Cumhu· farı okurken tesadüf ettiğim 
riyetin nurlu elile kafesten ve şu serlevha gözüme ilişti. 
peçeden kurtulan 'fQrk kadıaı Tıirk talebeleri ve Fransızlar 
az zamanda sosyal hayattaki ye-
rini aldı. Bugnn en kUçOk iş- Okudukça heyecanlanıyor 
!erden tutun da öğretınenliğP, heyecanlandıkça t it r i y o r 
Doktorluğa, Hı'tkimliğe, MUhen Türk kaniyle Turk imanı 
disliğe, 'l'ayyareciliğe, Gazeteci- ile İstiklal isliyen soydaşla
liğe ve nihnyet s~ylavlığa ka- rınltl yapılan bu imha poli
dar her sosyal ve şerefli iş eri-

tikasrna karşı sonsuz bir lemiyeu gUçlllkler değildir onlıır 
· · ne/ ret /ıis ediyordum yazıda ıçın .. 

Tiyatro artistliği, ütedenberi adı geçen maarif mü/ ettişi 
fena telakki edilen Lir iş sayıl- Peyerre Bozanla Alsas Lo 
masınn rağmen bir çok kadın· rene karşı duydukları sevgi 
!arımız bu alanda çah~mı\\ ve qıe uğrund.:ı yıız yıllarca 
yetişmişlerdiP. döktükleri konı unutarak 

Şimdi karşılnşlığımız bayan Antakya ve İsken d ,. u n 
Sabriye Tokses, hiç te azım.5an
mıyacak varlıklı bir heyetin ba- Türklerini milliyet hislerin-
şıoda yurdun uzak kö:elerine den uzaklaştırmak istiyor 

Bu gün köylümüzün 1 

en evvel bilmesi lazım 

gelen şey kendini iyi 
etmek, edebilmektir: 

Bakın, bununla ne 
demek istiyorum: 

Memleketimizin top
rakları zengindir. Bun
dan haşka J.\llahın bir 
de bu memlekete Fın
dık gibi kıymetli ve 
çok değerli bir lütfi, bir 
ihsanr, bir var 1ın·ı 

J 

dır. 
Senelerden beri bu 

dakar sanat ı~ığı saçan bir Tl\rk vicdanlara hiikmetmeye ça- zenkin topraklar üze-
kadınıdır. Öğrendiğimize göre. /,şan Piyerre her Türkün d d 
epey zaındndır da hu i~in ba:;ın- damarlarında dolaşan asil rin e oğraşıp uran 
dadır; kendisini kullarız. kanm neler yaratabileceğini bizleriz, daldaki Fındığ·ı 

Tokses birliğini, giden birlik-
ve neler yarutlığmı bilsey- her sene devşirip yükle rnuknyese edersek; ilk görü-

nUşte yeııllerirı, mllzik ve vari- di Türk tabelesine ses çıkar- sek fiatlerJe satan yine 
yete bakıınınclıın daha zengin. mazdı. bizleriz. 
t:mısil cihetinden ise fakir ol- Hatay Türklerinin ve ço 
ctuğu ncuce ini cıkarablliriz.. cuklarrnm kalbinde lzür bir Bu yüzden memle-

Kebap yemek ıçın 
şehirden otomabil ıs
marladık, düğünler yap 
tık, bilmem daha ne 
keyifler ettik .. 
Şu muhakkak ki; köy 

!ün.üz her sene eline 
g çen parayı ~on hab .. 
besine kadar hemen 
sarfeder, bitirir,gelecek 
seneye ondan beş pa
ra bile biı tarafa ayı
r1p koymr.z, koymağı 
bil fllt.Z, istemez. 

Bir uf ak misal: 
Köylül«:re soru y o

ruz ; B;r kotluk yeriniz 
var. Buraya Lazut mu 
ekersiniz, yoksa Fındık 
mı dikersiniz. Cevab 
veriyorlar, fakat Lazut 
ekiyoruz.. Niçin : ya! 
f 1~dık bazı seneler ha-

Birlik, ilk temsilini bntün Türkiyeyaşadığı gibi küçük ketimize ve köylürr ü-
salonu dolduran kalnl>alık bir k sılatını daha az verir, 

Asyanın en ıssız bir öşesin· zün cebine para gir-
seyirci yığıoı karşısında Sah ge- de yaşayan her Tiirkii.n ve o sene biz aç kalırız. 
cesi verdı. Temsile snııt ( 20 )de kt d' B .. k 

her Türk çocug"unun kalbin- me e ır. u gun açı r Pekı' amma, FındılYın başlanması biraz sabırsızlık u- 0 
yendırdı. Yine eskisi gibi yarım de lskenderunla Antak9a ça soruyorum : Hangi bol olduğu sene eline 
saat önce başlansa iyi olacak.. yaşıyor • k.. 1.. .. .. b · · k · 

... oy umuzun ı r ı n1 ı ş ç"ok para geçı'yor. On Hirlik bize zengin ve ne~o M p h 
- · t ı · iyerre yaptığı are. beş on parası vardır . d b l verıcı varye e numara arı güs- an 'rşey art r ge e ketlerle sô'yledig"i sözlerle 1 1 ıp -terdi, bu arada pek yeni olma- O h d i'Y h · 

makta beraber güzel şarkılar bu Milli bağları hiç bir za- a a 05rusu angı cek seneye sak1arsan aç 
da dinletti. man çözemez ve çözemiye köylümüz borçlu deği]- kalmazsın. Bilakis daha 

Varyete numaralarından bir cekiir... dir. Neden, Niçin? kaarlı ve hatta ç 0 k 
kaçını evvelki lıevet te !!üsler- ç- k - Ç k l 

" - un ıı. ün i ya e imirnize k l k 
mi5ti. Yeni gürdllklerimiı daha Türkün miihaç olduğu kudret arı ÇI arsın. 
hareketlidir, nncak dansların damarlanndaki as;/ kanda geçen parnm kullanma- Bunu köylüye söy-
isinıterini bilmiyoruz. "üznınnnn mevcuttur, sım bilıneyız, yahut eli- ledio-imiz zaman heı)sİ 
ye de bağını,,, sorma denilebilir. o· 
t<'akat bağını dn öğrer ir:;ek u- Sabahattin Erbay mizde bulunan toprağın hak verir. Fakat ne ka 
zom daha t a t ı ı cl 11az mı '? kıılacağını ummuyoruz. ve mahsulün kiymetini 1 dar yazık ki buna karşı 
Bunun i ç i n s a h ıı e d e ~·ınra sigara ııralığıııdan son- k d 1 
yapılacak her iş ve yııpan el ra seyirciler yerlerine düıııne- avranuş eği iz. şu cevabı alırsınız: iyi , 
mınıarıoa yazıısa veya yapılma- den oyuna başıanmamrııı. Fındık yüzünden bu fakat biz her sene eli-
dan önce bildirilse. oonra ya- ~eyir<'iler 81'11 ındıın alılar, 1 k k l 
hancılar kadar, yerli dan~ları· orı<ır çıkması pek çirkin bir mem e ete ve öy ü- mıze geçen parayı sar-
mızı da ö~renuıek dileriz. Var- tıal; Yine güriHtü yoznndı>n nr- nun cebine az paramı federiz, bir şey artırma-
yete urtistlerindeıı hususile l)a- muni~in başla bulunduğu kon- · • t' B 1 1 yiz, gelecek seneye eli
yao Mlşel başlı başmu bir ne5e seri iyi dinliyemedik. l~·inıizde gırmış ı, un ar ne O -
kaynağıdır. dost var, rlllşmnn \'ar .. Snhııeyi du? nekadar yazık ! mizde bir şey kalmaz, 

Oyun arasında bir artist bi· \'akarla dinlersek 'l'iyntro ve Söylemekten bile insa- Demek ki kabahat 
zi bol bol gUldllreceklerini ~öy- genel olarak topluluk tnrbiye· k B d 
ledl. Glllmedik, hele ne;elenme- mi:t hakkında yanlış fikir edin- nın yüzü ızarıyor. Ü- idaresizlikte İr. Bu gü-
dik dersek yalan olıır. dirnıP.yiz . tün bu paraları yok ye zelin1 topraklardan kar-

Hn son seyrettiğimiz komedi Tiyatro, l>ugıın eski dllşiiull:i re sarf ettik, altından 1ı bir hasilat almak ka-
bizi tatmln edecek kırntlu de- ~·erçevcnıizden l!ııyrılıııışlır .. En 
ğildir. Komik krnk sesle de k!lçilk yersiz hareketimizin ı le g<rip üstünden çıJdık L bil iken yazık ki ken-

mak demektir. 

- Arkas var • 

olsa gOtdOrmeğe çalıştı. güzden kııçmıyacıığını unutını- Hem de bir kaç ay bi1e dimize v e nefsimize 
a Hususi mevkie ııç·ılırn kapı yalım. f k 1 · · I d 
l ~·ok kötl1 gıcırdıyor. Bıı ~ekildc orız misa ir etn1eme şarti e. emniyetımız o ma ığı 
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Veni köy 
öğretmenlerimiz 

2 

Arzusunu, derdini, istediği 
ni, iyi ve kötü taraflarını 
bildiğim köyümün toprağı
mın verimini arttırmak; on 
/ardan Liri olduğum için 
ruhun~. düşündüğünü 'lJe 
karakterini bildiğim köylü 
kardeşlerimi daha ileri ve 
genlikli kalmanın sırrını 
öğrenerek kö'yüme dömiyo-
rum. 

İlk işler : 
ilk işlerim şunlardır .· iyi 

ve güzel işin sağlam ve 

sıhatli vücuddan, iyi işleyen 

dımağdan çıktığım biliyo • 
rum .· evleri a1'ırdan ayırlrı · 
cağım, Ahır ve evin iç içe 
olmas•'ftn {!etirdiği hastalık 

!arı, I< hanı tahta, bol güneş 
·zıe ışık alan pencereleri 
camlı odalar ve evlerc'en u 
zakta tabanı samanlar la ör 
tiilmiiş, su yolları olan iyi 
yapılı ahırlar .... 

Fazla istihsal, iyi istihsal .· 
Memleketin kalkınmG-

sında, yediden yttmişe ka
dar, hepimize ayrı ayrı .va
zı/eler düştüğünü anlataca
ğım. Kış artık bir uyuşuk
luk mevsimi olmayacak. 

- Arkası var -

ıçın, idare edilen şeyi 
bilmediğimiz için okka
sı üç kuruş eden Lazu
tun peşine düşeriz, bü
tün sene onun dibinde 
çalışırız, çapalarız, yo
rul ur gideriz de sonun
da avcumuza giren pa
ra ile kanaat etmeğe 
koyuluruz. 

İşte idaresizliğin en 
büyük alameti budur. 
Doğrudan doğruya ge
çinmemize dokunan ve 
kendi naf akamıza ait 
olan en yakın işimizde 
bile idaresizliğin zara
rını görüyüruz . . Çok 
yazık. Bu gidişimiz iyi 
gidiş değildir. 

Tutumlu olmalıyız, 
vara yoğa para sarfet
memeliyiz, idaremizi bil
meliyiz! 

---~~------------~ ------ ----------~------..................... --------------: " Yeniyol .. un Tefrikası: 11 günle serbestçe konuşulnbilir. Bun· 
den başka diğer çocuklar onun 

Ku .. çu·· K S'ILAA HŞOR :~k~i;~i~:sı;;a~or~:~:rr~:; ~~~ 
ince, al:ıylı ~eslerile (küçük sila'ı-

ı ~or) diye luttururlnrsa nnncsin'n 
ıngilizceden çeviren : Hayrettin Ziya dudakları arasındıın bu kadar tat 

Onu nasıl yakalayabilirdi. To. olmayan muamelelerde bulunuyor- lı dökülen bu isim berbat olup 
pun düştüğü yerde bulunan on- !ardı. Bayan Doktorun ona hususi gidec'.di, 
<l:ın çok uzun boylu bir çocuk bir surette gösterdiği şafkat ol- Ertekinin hü:.r.ünlü yii7:iinü se-
bile ona yetişememişti. Çocuklar masaydı burada çok azaplı bir zen diğer bir çocuk hain, hain : 
<Jnu niçin bukadar incitiyorlardı? hayat geçirecekti. Daim:ı akıllı _ incitme şu bebeği, dedi, 

( Tereyağ' parmak ) pek de tah- hareket edemediği için diğer ço- günün birinde top nvucunn dü-
kir edici bir isimdi. Yeni beyaz '-J L k ı 

CU11; arı 11:endi s i n e in eştiri- .serse yakalar elbette. fanilası içindekinin çok küçük • 
yordu. İyi kalpli Bayan bu küçük Oir•er bir çocuk : birisi olduğunu hissetti ve akmak 6 

uzere olan gözyaşlarını tutmak yabancıya acıyarak, bazan salona - Tunç, bundan sonra sen 
• ~in göz kapaklarını sıkı sıkı ka- alıyor, yanında oturtuyor ve de doğru at dedi şu dıvarr ni
padı. evinden konuşuyorlardı Ertekin ı şanln. Hay:lımda' bu kadnr da 

Çok sıcak bir gündü. Okula Bayana Aygünden, bebekten, da- fena ntıcı görmedim. Şu cebimde
geleli bir ay olduğu halde ora- dıdan, babasından, hatta annesin- ki paralnrln bahse girişirim ki bir 
ya ı'ınamnmıştı. Evde çok iyi den bahsediyordu. Yalnız silah- topu dosdoğru atamazsınız. 
muamele görüyoröu. Doktorun şor olacağı hakkında hiç bir şey • Topa kayıtsızca, havaya doğ'
yurdundaki arkadaşları kaba ço- söylemedi. Tabii bir hisle anlı- ru, v•ırdu ve büyük bir maha
cuklardıı Bunların içerisinde yeni yordu ki bu bahis, yalnız uzun retle yakaladı. 
olarak yıılnız o vardı. Yaşta hep· zamandır tanılan ve münaknşa Dikkatleri oyuna çevrjlmişti. 
·~en küç\ik de o idi. Ona liyık imkanı olan annesi! .. , hatta Ay- Her şeye rağmen onların tarafı, 

topu kısa bir zamnn içinde bir topu zorln görebildi. Top şaka~ı -

çok defa kaçırdıl1tr. ÇocJklar bir- na yapıştı. Canı okadar yanmıştı 

birine girmekteyken Ertekin iç:n ki dehşetli bir feryatla yere yı
münaknşa eden ıki çocıık, onn kıldı. Bır dakika içinde ortalık 
bir şey sö}'Jemek üzere oı taya a- karardı. Topun avuçlarının içinde 
tıldı. 'J\:nç: oMu~unu hissetti. Tatlı tatlı ko. 

- Bnna bak, r.ersem çocuk, nuşan çocukların seslerini duydu, 
dedi, ellerini ne krdar uzalı} or- Çocuklnrdan biri, bereli başı
sun. Den dıvardnn mümki.ın oldu- n ı su döktü. Znvallı çccuk göz. 
ğu kadar uzağ·a gidl C.!ğim, Topu !erini açtı ve etrafındaki siyah 
avuçlannn at c ,0101, 1 benekleri kar fırtınasına tutulmuş 

Diğer bir çocuğa da <löne- gibi gördü. Ölgün ölgün sordu : 
rek : - Ne oldu ? 

- Demir, sana soyiüyorum. 
dedi, ben ... 

Demi!', alay edere;k güldü: 
- Yap:ımam. 

On üç y:ı~larındaki çocük, 
biraz ötede sallana .,allana dolaşı
yordu. Cevnbı : 

- Yapnrsın. 

Oldu. Sonra : 
- Yakala, dedi. Topu Erte

kine attı, 

Küçiik çocuk çok sinirliydi. 
Güneş gözlerini kamaştırdığı için 

Şimdi pişman obn Tunç bağı· 
rıyordu: 

- Ah Ertekin sann dahn iyi 
tulmağa çalış diye kaç kere 
söyledim. Seni incittiğime çok 
mülees irim. 

Demir: 

- Haydi onu Bayım Dokto
run ynnına götürelim. dedi. 

Tunç: 
- Hayır, diye .::evap verdi, 

olm:ız, olmaz. 
Kendi kendine iyileşirse Bıı-

yanın yanına gitmeğe lüzüm kal
maz. Doktor, işi duyarsa bana 
fena halde kızar. 

Daha büyüle bir çcoJk bağırdı: 

- Doğru. Biliyorsunuz ya bir 
kere daha ayni şeyi yapmıştınız. 

Doktor da bir daha arkadaşınızn 

kriket topu atmayı yasak etmişti. 
Ertekin, ııöılerini yine kapa

mıştı. Demir, onun Bayan Dokto• 
run yanın<ı götürülmesi hususun· 
daki fikrini tekrarladı. 

Tunç yalvararak ~ 
- Ah, Eıtekin bana bak; 

bunun nasıl olduğunu söyleme c 
mi. Olu, mu ? dedi. 

Demir, Tunc'un bu haline !!.CI· 

yarak: 
- Her zamanki gibi uslu uslu 

oynıyorduk diyebilirsin, dedi. 
Ertekin gözlerini açtı. Fakat 

gözlerinin şimşek çaktığını gö· 
rünce korlı. Uı' kapadı. 

- Yalan söylüyemcm. 
Akkayıı, büyük bir heyecanla: 

• arkası var • 

... 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischof1 
Avusturyanın Ankara 
Elçili2i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 97 1 
Sımılmasın ki, dava, bununla 

tamam olmuştur. Milletleşme 
hadisesi, öyle ucu bucağı olan 
bir şey değildir. Millet o v.ır

bktır ki, her gelen nesil onuh 
çehresini kendine göre y 1nlar 
ve onun ruhuna nOfuz ederek 
iyi arzularını yerine getirıneğe 

çalışır. 
Şurası yalnız hiç şüphe gl>

tarmez ki, 19H ile 1931 ara"'ıı 
dakl muazzam deği">meler göz 
onllnde bulundurulunca, Türk 
halkı gerek zihniyet gerek bün
yesi itibariyle öyle vahdetli bir 
milli manzara arzetmekledir ki, 
Türk milli devletinin vııcud bul 
masına, daha şimdiden tamam
lanmış nazarile bakabiliriz. 

Bu süratli muvaffakıyet, son 
devrin en mllhim ve en acıklı 
lki millet tasfiyesi sayılan ha
diseler sayesinde kabil olmuş
tur; bllyllk savaşta Ermenilerin 
Anadoludan tehciri ve kurtuluş 
savaşından sonra, Anadolu Rum
larının Trakya Tllrkleri ile mü
badelesi. 

Harbdan önceki Rus politika
sı milli Ermeni hareketini, Os
manlı saltanatının parçalanması

nı kolaylaştıracak ve Husyanın 
Şarki Anadolu vihlyellerlni ele 
geçirmesini hazırlıyacak bir va
sıta olarak gürmüş, ve hatta bu 
harek~ti kısmen bizzat kendisı 
meydana etirmlşti. Bu yüzden 
hasıl olan gerginlik, harbdan e
velki yirmi otuz yıl içinde bir
çok katliamlara sebebiyet ver
miş ve bu sırada binlerce Er~ 
meni kurban gitmişti. Bununla 
berabeJ Ermeui kavminin fev
kaUlde bereketli olmaııı bu kan
lı zayiata her defasında karşı 
gelebilmişti; netekim 1914 yılın 
da 'l'D.rk toprağı üzerinde tak
riben iki milyon Ermeni yaşı
yordu. Eetente devletleriııin bo
yunduruk altında bulunan mil
letleri kurtarmak bahanesiyle 
açiığl barba Türkiye de girince 
Brmenller, .Huslarıu veya garb 
devletlerinin galip geleceklerini 
ve keudilerıııi kurlaracaklarını 

ummuşlular. Ermenilerin bOtlln 
sempatisi, hakimiyet ve kanun· 
ları altında yaşadıkları devletin 
dilşmanlarından yana idi; şefleri 
Endente'in devlet adamlariyle 
müzakere ediyorlar gençleri dı
şarda Osmanlı devletine W\l 
harabedecek iejyoular kuruyor
lardı. t< ehlketlerle alı~kaıı mil
letin başına musibat, işte böy
lece çöklll. Hayat ve memat 
mücadelesi içinde bulunan Tür
kiye, hudud ken~mda yerle~llği 
için ergeç düşmanla anla~cak 

olan bir mllleli memleket dışı
na kovmak suretiyle kendısıui 

korumaga mecbur oldu. t< ak.at 
bunun tatbiki, tasavvur edılewi 
Jecek kadar ıı1tırap ve denşetıe 
doludur. Anadolu .t.:rmenııerınin 
hemen yarı'3ından tuzlası inşan
ların valışi ıhtirasluı ına ve ta
biatın seı·tıiğioe kurban gitti, 
bir kaç )'Oz bini, bıtap kafileler 
halinde lrak çöllerinde kurulan 
tehcir kamplarına vardılar bun 
lar şimdi Suriye, Mısır ve dalla 
başka yerlerde harap muhacir 
kulllbeleri içinde sefilline bir 
surette yaşıyur. Şimdi bu f elıt
ketten ve rn20 > ı ında vuku bu 
lan Türk . Ermeni harbındım 
&onra lstanbulda ve Anadolu
nun ötesine berisıne dağılmış 
bir halde yaşayan ve ancak elli 
bini bulan Eruıenllik bakıyesi, 
bir zamanlur Ermeni kavminin 
buyuk: bir kolunun TD.rkiyede 
feyizli bir hayat yaşadıgına şe
hadet ediyor. 

• Arkuı var. 

Vücut sağhğından bahsetmek 
istiyorum. Kim olursa olsun, 
dünyada her kes çalı~mak, iş 
görebilmek,.. Y aşayabllmek i~·in 
sağlam bir bünyeye malik ol
malıdır. 

Değil iş görebilmek, evimize 
barkımıza ait en ufak işlerimiz
de bile iyi dilşOnOp iyl bir ka
rar verebilmek içln mutlaka 
vncudumuzoo 8ağlam olması 
şıtrltır. Sağlam dlmağ da sağlam 
vncut ta bulunur. 

Madem kl d ığınıı.uzdıır, ya 
şayacağız lrvıanlar dilııyuya ya
şamak için gelmi~tlr. Ezeli ka 
nuıı bunu göstarir. Akıl da 
mantık ta böyle der. 

Yaşamuk, iyi amma mıHl ya 
şamak. Her halde Oç glln iyi, 
beş gün basta olmakla, yediği
miz her )'emekten sonra miy
denıizden sıkıntı çekruel·le, bil
mem daha, her giln bir baş ağ
rısı, bir karın ağrısı, bir sancı, 
bir çarpıntı geçirmekle değil, 
vUcudumuzdan hiç bir şikAyeli
miz olmadığı halde yaşamak la
zımdır. 

Vncut sağlıgı, öyle bir çok
larıoın sandığ, gibi karı~ık, ~~ap ,l•~ 
raşık anlaşılmaz bir şey değildir. [tJ 

Vaktiyle belki öyle idi. Fa- [tJ 
kat şimdi insan vncudunun hiç {~i 
bir tarafı yine _insan aklının '~~ 
kavrayış çevresıaden dışarı kal- ~• .. 
mış deği~dir. Bu glln doktorluk [~l 
o kadar ileri gitmiştir ki uncu- r+ .. 

. • :!-
duru uzun ıçıoden her bir zerre i+] 
sini inceden inceye görmek, mu- ft] 
ay ene etmek, ~imdiye .kadar f t1 
bilinmiyen gizli kalan botun sı- i+~ 
raları bulup meydana çıkarmak ~.~ 
her hastalığı kükD.ndeıı iyi el- fit~ 
mek imkı'lnları vardır. ~~ 

Bu gou bu doklurların sözU ~·~ 
makbuldür. Bakın bunlar ne t:•~ r+• diyorlar: ~~ 

lnsanlar yemelerine i~·mele- ;+J 
rine dikkat etmeli, Bol hava, ~·J 
fazla güneş görmeli, vUcut da- l•l 
ima hareket etmeli, fakat fıızla 

yorgunluktan çekinmeli. tç sı
kıntılarmı başından atıııağa ça
lı~mah şen oımalı. ı:öylemeli, 

gülmeli vücudun ve elbiselerin 
yatak ve yorganların oturacak 
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Döniip dolaşıp 
Alacağınız R AD Y O 

Ca Aa Olacaktır. 
T ediyatta büyük teshilat 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESİ 
Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolar1mız tahsis edilecektir. 
• U·"'~·""'q 11• 1111••"11 ıınıı ""ili 1'"'1111'" llP' 1 ~ ,~,ınıı~ll'!!'ll'~~ıflll!:!lllln~1P'tııOl~"l~ir!'lll~P'"'q l""q1;11:ıı•ıqııı•q11 :ınıq ı "il ınql 11 ıq q 11 ~!P·~ JP!11111:!11111'~'1~1'!'11~11!!!!11~ 
~ı.ııl,ı~ılb~~ıl ~IU~ı~ ı~ılll~~b~~~~..ireııııı~,0•+•4~~~~dl~Jllth;ıd:ı:!ıı~ l~db~d~ı~I ~·~~0~ıf'!:.,~ ı.. .. 

Dünyada iLAN den evvel ölen oğlu Yuku- Acele Sathk 
N l Tapıı müdür{üğünden: bun kızı Zekiye ve yine 

e er oluyor kendisinden evvel ölen oğ 

.. 
• .. .. 
• • • • -.J ., 
• 

ve yatacak yerleıin temiz ohmı 
sına çallşmau. 

Yemek içmek fazla olmamalı. 

Üç kişilik Bisiklet 
Otomobil bisikleti ö"ldür

dü, tayyare de otomobili 
öldürecek iddiası sürüp gi· 

Hellaç oğlu demekle ma- lu keleşin kızı Güllere mün- UCUZ ev 
ruf: Taraf /arı irmak ve ta- hasir bulunduğu ve verese Postahane arkasın-
rikıam ve kardaşi Mustafa- den Salihin kızı Güluzar 

Mideyi basa tıka doldurmakta 
fayda değil zarar vardır. Her 
hastalık mideden geJir. Mide 
dP.nilen şey de nihayet etten 
ve sinirden ibarettir. Taştan ve 
demirden d~illdir. Onu lüzum
suz yere yormaktan çe,kinmeli
dlr. ~uyu az içmell ve yedikten 
ıki saat sonraya kadar su hiç 
içmemeli. Terıi iken de su içil
m~z. 

Yemegimizi her glln aynı sa 
atte yiyin ve yerken acele et
meyin. Yemek. yemeutu de yo
lu ve yolagı vardır. bir insan 
için çoıuk çocuğunu smınin et
rafına toplayıp onlarla birlikte 
soyleye gUle yemek yenıenın 
zevki çok büyüktür. Lllzıııı ge
lir ki ou zevıu Lü)'ıkıyle laUıt· 

lım. _Siodirıle sındiı'ıle yene..ı 

yemekten hayır vardır. Yoksa 
arkudan atlı kovalıyurmu;; veya 
önQndeklnl kııp.:acaklarmı~ gıbı 
acele etmekte Wüna yoktur ve 
böyle yenen yemekten vücuda 
k.Ar degil, zarar vaı dır. 

hız çırtçi.) iı, her gün her sa 
at toprakla ve gübre ile uğra~
dı~ıaıız i~iu elıwiz, Usı Uuıü.z l>a 
~ıwız lrnıa:;ıılmr. Lazım geur ki 
temizliğe souderece dikkat ecle
lım. i::ııK ııık el yüz yıkama~ 

mecburiyetindeyiz. llele sofraya 
otururken mutlaka temiıleııme
liyiz. füiuıiı uasırııdır, ı.;atlakiarı 
arasında toz toprak kalabılir. 

ilunları yemekle birlikle ağzı

mıza sokmaktau çekioaıeJiyıl. 
Çatal ka~ık kuUanwamn fayda
sı buradadır. bizde bunlara ar
tık yavaş yavaş alışmağa başla

malıyız. Vücut ı:ıağllğıua fttzla 
egemmlyet verweuyı.t. Maraz, 
basta bir vUcus için bunca mul 
ve mataJ:ıın beş paralık. kıymeti 
;yoktu1·, ç~u ... 

nm fındıklığı ile mahdut: diğerlerinin muracaatlarma da müezzin sokağında 
Bir kıta fındıklık. ta/ikan intikale talip oldu 6 No da nstünde iki 

Dönüm: 9 Teşrini evvel ğundan bu ger/eri intikalen d b. b h -·• 
diyor. 936 yoklama No. 364 tapuya bağlamasını talep o a ır mut a ve aı· 

Gel gelim son senelerde u b J J kl d 
nane aşıncıa ueme e eyledik/erinden hugerlerde tında abur önün e ge-

otomobilin öldürdüğü bisik- maruf: Tarafları tarikıam ayni bir hak iddiasındath'!-- f niş bir bahçe ile kuyovu 
let canlanmağa b "ş la d ı. ve Hüseyin fındıklığı ve lunanlar varsa on beş gun • • '.J 

Herkes, benzin masrafından hendek ve Haci Mehmet fın içinde tapu daiTesine veya· havı muhtacı tamır Ev 
kurtulmak için yeniden bi dıklığı ve Mustafanin fın- hut 3 1 - 937 Pozar günü satılıktır. İstekliler U-
sikletlerle seyrüsefere baş- dıklığı ile mahdut: Fındıklık. saat 12 de mahalline gele- zunsokakta Mücellit Ô-
ladı. Dönüm: 3 TeşTini evvel cek olan memura vasıkala-

Yeryüzünde en fazla bi- 96 _ı;oklama No. 365 rını göstermeleri ilan olunur. mer Lütfiyi görsnnler. 
sik/etle gezilen diyar lngil- Yukarıda hudut/eri gazı-
teredir. Bu sene ise bi~ik lı gayrimenkuller Arsen kö-
letçiler Amerikada çoğaldı. yünde Küçük lbrahim oglu 

Resmimizde Amerikata Halimin malları olup hali 
hayatinda 365 numaralı 

yapılmakta olan son sistem fındıklık üzerinde bir hane 
bir bisiklet görüyorsunuz. ve bir serander inşa ederek 
Bu bisikletler üç kişiliktir. olsüretle tasarruf unda iken 
Bilhassa yazın plajlara git· 317 senesinde ölmesile ev
mek istiyenler bu bisiklet- /atları Genç ağa ve Salih 
/erden çok istifade ediyor ve Halil ve Abbas ve Gül
/ar. çünkü üç arkadaş bir /er 'l'e Cevriyege münhasir 
olup beraber gidiyorlar. bulunduğu ve verese den 

Ç Genç ağa 35 sene evvel iş 
izmeli koyunlar bu gayri menkullerdeki his 

lskoçgada koyun salıiple· seferinin tamam/arını güz 
ri, koyunlarına kauçuk birer adet Türk lirası bedel mu
çizme giydiriyorlar. Bu şım- kabilinde kardeşleri Salih 
diye kadar görülmemi ti. v~ .Halila_, sattıkları ve ta-

. . ş. rılıı mezkurden buane kadar 
Sebebmı koyunları romatzz. Salih ve Halil kendi his-
madan muhafaza diye izah 1 selerile birlikte satın almış 
edeceksiniz. Hayır. Rütu- oldukları hisselerini diğer 
betli çayırlar, koyunlardıı verese ile bir!ikte tasarruf 
bulaşık bir hasla/ık tevlid edegelmekde ıken bunlardan 
d . .. .. . .. d Salıh 931 senesinde vefatile 

e ıgor ve surunun yuz e t' T. b A l' h . . .. .. verase ı ra zon s ıye u· 
ellısı oluyor. Bu hastalık kuk hakimliğındnn muta 
ta hayvanlar'! ayakaltından 4. 12 _ 932 tarih ve 522 
geçiyormuş. işte bunun için numaralı ilamı mucibince 
lskoçya çif çileri koyunlara v e r a s ' t i e t1 l a t /arı 
fİzme gigdirigorlar. . Hıılim ııı Gülıar 'Pi kindin· 

Pazarhkla ekmeklik fabrika unu 
eksiltmesi 

Erzincan satlnalma komisyonundan: 
1 - ( 450,000 ) dört yüz elli bin kilo ekmek

lik fabrika unu pazarlıkla satm alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli ( 67,500) altmış yedi 

bin beş yüz liradır. 
3 - ilk teminat ( 4625 ) dör bin altıyOz yirmi 

beş liradır. 

4 - Pazarlıkla ihalesi 28-12-936 pazartesi gü
nü saat 11 de Erzincanda askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler ihale giinü tecim ve endüstri o
dasında kayitli bulunduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdir. 

6 - Bu unun ihalesinde takarrur edecek be -
delin üçte biri nisb0tir..Je ve tenıiımt mukabilin
de müteahhide avans verilmesi şart konulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedi .. 
ni ( 338 ) kuruş mukabilinde komisyonmuzdan 
alabilirler, 14-18-21~~· ~--.-~~ 
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A Trabzon ve Havallsl M NLJRI" AYDIN 
" S atı ş De p 0 s u : • ( l\ab:ıoğlu ) 
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Radyo Meraklılarına 

ŞAUB:1937~ 
Radyosunu görüp dinlemeden 

Radyo alanlar pişman olur. 

Umumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca Trabzo n 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ 
lıı7id .... lı.ıı bhdıl ... 'l.ıMll ~tWılıo;;;lıl'lıOilıllıWıl~'Mıl ........ bd'ıi d'id'lıiiOııl ~ 

(FİLKO) K~1 

PlhlüD<e© [~ı 
• 

RAfD YO B 
l • [t] 

v c TELEVIZY ON~! 
Fabrikalarmın 8 &~ 
1937 n;odeline Elektrotlu r•1 
tatb k ettiği [•1 

[•J 
Lc::n balariyle, ğeçen sene olduğu (•1 

T 
gikbi, b~ ~~ne ~e Radyof~ 

e nıgının en başında • 
} üı ilmektedir. ! 

r üzerindeki SELEKTİVİTE, SES : 
• • • • • 

mizliği , RAKiPSiZ ve EŞSIZD!R . c~1 

il •• 

Ut.U 

tabiiliği ve 

t. ~~ 
'smi aran 1 dir. (!1 

[•] 
Herhangi bir crıza :ç·n artık Radyonuzu fabrikaya veya lstanbula i• 
göndermeğe lüzum yok, Çok ha~as muayene aletleri , ve on !. 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O ları her • 
suretle garanti eder ı;I-HLCO yu almak menfaatınız icabıdır . ! 

VA.deli Satış f 

• • • A bdullah Sezgin •: 
Sıra mağazalar No. 118 C•l 

Telgraf: SAATÇl ·Trabzon TRABZON J 
.~·ı n ' 1 l jll 1 ' ' I "'lllP!' ;pı QPl"IJllll"'li11'"11"'itli11111111ıt11q111111ıq l"''lll!PlllJP'"'Qll'"'llfl"''Ql!PllJlll'"'qlf''"llPl'llllP''"llP'"qlll'"'•·ıı11ıı~11'"ll1IP11r. 

~~ ı. ı~ • -:"" ~· • • ı•ıı ~ ıı•~ .t>'ı u;!;ıı ı~ıı ~ın~ıı•ı:trıııı~d~lı~dlı;!;dı~d~ııı~fü!iını:'ıııu!id~ı~~ı!:i .. ~11~ • 

ıngton 
Y aLı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin;z .. 

~<gJ©l 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şe~illeri gelmiştir .. 

OSILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Hami ıe Kemal Nalbantlar Mağazası 
w;m~~~~~~ll'MW~~~ 

:"•ll!U11DQlOI 1 ~· . • 

DVO iL 
• 

ımevı 
Yen · teıniz ve çeşitli huru-
1 a ile> e ,Fatura,Çek,Bono, 

t 
uz, Zarf-Kağıt, Muh- 1 

, 'zi ··vesaire gibi bütün 
matba a işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

urette yapar .. 
Hariçten veril cek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. I ' 


