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Atatiirk biiyiik erkini harbiyede 
F. Çakmakla iki saat göriiştü .. 

F r a n s ı z Baş ve k i 1 i h a r b i n ö n ü n e geçeceğız, diyor .. 
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Vekilimiz 
Değermendere su yolunu 
tetkik-Erzurum, soğuksu 

Zef anos yolları .. 
Muhterem Vail vekilimiz hay 

Yahya Sezai Uzer, dUn sabah 
erkenden Değermendere su yo
lunu, dereden ayrıldığı nokta
dan itibaren görmek ve tetkik 
etmek Uzere Ha<'t 'llehmet rnev
kiinin Otebaşına kadar gitmiştir, 
bozuk Olhn su yolu üzerinde 
tetkiklerini yaptık.tun başka. su· 
Yun, dereden ayrıldıktan ~onra 

bir wllddet açık bir hark içinde 
gelınekte olduğunu görerek 
müteessir olmuşlar, harkın ka
patılma ı için belediyece ahn
llltiı lAzımgelen tedbirler hak
kında emirler vermişlerdir. 

BRy Sezai 1 Tzer, Erzurum 
Caddesinin taksimden Değermen
dereye ve daha Otelere doğru 
Yer yer bozukluğunu da gOr
tnUşler, yapılacak tamir ve in

~ . . w 
f:j Atatürk ismet lnönü ile [!i 

lf~ Büyük Erkani Harbiyede i~ı 
ıiJ F. Çakmakla iki saat görüştü . . r:ı 
t•ı Ankara 24 - Reisicumhur Atattirk yanlarında Başvekil ismet lnönü f+] 
t•t bulunduğu halde dün B·igük Erkiini Harbiyeye giderek ilci saat kadar Ma- · [+J 
[!1 reşal Fevzi Çakmak ile görüşmüştür. t:ı 
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Fransız Başvekili ne diyor : 
harp var mı, yok mu ? 

Ankara 24 - Fransız başvekili lngiliz Amerikan cemiyetinin verdiği ziyafette söy
lediği nutukta şunlrı demiştir: Fransız milletinin büyüle bir ekseriyeti /ngiltere V! 

Amerika ile müştereken sahih olduğu demokrası ananasını muhafaza etmek fikrindedir. 
Ne /ngiltere ne Amerikada ve ne Fransada hiç kimse harbin mukadder olduğuna inan• 
mamaktadır. Biz bu tehlikenin ön~ne geçmek için bütün gayretimizi teksif etmeğe 
amadeyiz. 

Şaata mutealllk tedbirleri ele ve •==='--=--"'==-=.::...= 
öne almışlar ayni zamanda SO- Habeşistan 
Quksu yolunıın~uk kıs~ 

rının acilen yapılmasım dahi Üzerinde ltalya 
derpiş buyurmuşlardır. Gnzel 
Zeranosun, yıllardan beri bakım- hakimiyeti 
sızhk, yapılmamazlık, yUzDnden Ankara 24 _ f sveç ltal-
COk f ~na bir şekle giren yolu-
nun yaptırılmasını da dDşlln- yanın Habeşistan üzerinde-
Dıektedirler. ki lıalcimigetini tanımağa 

Muhterem vali vekilimiz, Er- karar 'Oertfıiştir. lngiltere 
zurum yolunun geçen buyuk ve Fransadan sonra Belçılca 
Selde tahribe uğrıyan kısımla-

rının icap ettirdiği bllyUk inşa- da Adisababadaki elçiliğini 
at hakkındıı da etutler y11.parak baş konsolosluğa talıvil et-
nafıa vekaletinden gereken yar- ı 
dımı istemişlerdir. meğe karar verdiğini ıtal-

Bay Yahya Sezai Uzer dlln gaga bildirmiştir. 
sabah Değermendere su yolun
da ve Erzurum yolu Uzerinde 
bu suretle tetkiklerini yaptık
l4n sonra şehre dOnmUşler, öğ
leye kadar mOf P.ttlşlik dairesin
de mUf ettişlik işlerile, öğleden 
akş.ma kadar dahi hllkllmet 
konağına giderek vilılyet işleri
!~ meşgul olmuşlardır. 

Muhterem vali vekillmiz, dlln 
öğleden sonra malbaa'llızı dahi 
teşrif etmişler, gazetemiz bası 
lırken makine dairesini gezmiş 
\'e görmüşler, gazete işleri Qze
rlnde malumat almışlar ve kıy
llıetU alakalarını ibl'Pz buyur
llıuşlardır. 

Şark demir 
yolları .. 

Mukavele vekiller 
heyetince tasvip 

olundu .. 
Ankara 24 - Nafia t1e 

itdleti ile şark demir yolla
~' lirlceti delegesi arasında 
1'11tigazın devri t1e mevcu
rlotm satın alınması husu
lflnda cereyan eden müzalce
"e neticesinde hazırlanmış 
0lan iti/cif mukat1elenamesi 
rlun vekiller heyetinde mü
~alcere ve hudut esasiyesi 
lti6arile t<11flip 'dilmiıtir. 

Çay 
ziyafeti 

Dün akşam saat altıda 

idman Gücü kuliıbünde 'Oali 
'Vekilimiz bay Yalıya Sezai 
Uzer şerefine bir çay ziya
feti verilmiştir. Gençler, ça 
lışma, faaliyete geçme go
lundalci dilelclerini, kendi/e
rile iki saat kadar tatlı 

ve lıız verici bir hasbelıal 

yapan muhterem 'Un!i velci 

limize arzetmişler, bay Yalı

ya Sezai Uzerin "memleket 
sizindir, sizi yetiştirmek, ça 
lışma ve yükselme yolunda
ki istelc.ler."nizi g e r i n e 
getirmek için çalışacağız ,, 
le a r ş ı l ı le l a rı n da n çok 
sevinmişlerdir. Samimi, 
aşklı imanlı ve ıef kat dolu 

bir hava içinde saat sekiz 

buçuğa kadar devam eden 
ziyafette mektupçu bay Fa

ik Pulat, Üçüncü Umumi 

Müfettişlik Adliye Müşaviri 

bay Sellimi ve evrak mü

dürü hay Münip de davetli 
olarak bulunm111lardır. 

Çekoslovakya 
harbe hazır 1 

Ankara 24 - Çekosla
vakga reisicumhuru n o el 
yortuları miinasebetile söy
lediği bir nutukta 1936 se
nesi fırtınalar ve ihtilallar 
senesi olmuştur: Faşist ko
münist ve demokrat cebhe
leri tehlikeli bir muhalefette 
bulunmaktadırlar. Harbten 
lcorlculugor harb takdirinde 
lıer hangi bir ihtimale kar
şı hazır bulunmaktayız de
miştir. 

Büyük tarih 
kongresi 

Kongre ağlebi ihtimal 
Haziranda Ankarada 

toplanacak 
Ankara - Büyük tarih 

kongresinin Haziran içinde 
Ankarada toplanması muh
temeldir. 

Tarih cemiyeti, büyük 
Türk tarihi çalışma raporu
nu kongreye arzetmek üzere 
şimdiden tabettirmeğe baş 
lamıştır. 

Kongrede son zamanlar 
da memleketin muhtelif yer
lerinde yapılan arkeolojik 
hafriyatın neticeleri etra/ın 
da yapılacak görüşmeler, 
tarih bakımından büyük bir 
ehemmiyeti haiz olacıılctır. 

Bundan başka, kongrede 
bir lngiliz ôlimi tarafından 
yapılan uzun ve yorucu tet
kikler neticesinde Hindistan 
da keşfedilen yeni bir Türle 
medeniyetinin izleri etrafın 
da dikkate şayan izahat ve
recektir. 

Uzunsokak 
Caddesi de 
Tamire 
Başlandı ... 

Şehir içindeki yolların 
ger ger çolc fena hir şekil · 
de buzulduğu malumdur. 
Şimdiye kadar hernedense 
tamirine başlanmrımış olan 
bu yollardan Uzunsukalc 
caddesi üzerinde i k i ü ç 
günden heri hummalı bir 
faaliyet göz.e çarpmaya baş
lamıştır. 

Bu caddenin tamirinden 
sonra, iiğer yollar üzerin
deki buzuklulcların tamirine 
başlanacaktır, 

Türk Bakır1 
1938 senesinde çıkmağa 

başlıyacak 
Ankara - Ergani bakır ma

d~nlerinde yapılacak izabe test. 
satına önUmOzdeki şubat sonla
rında f iileo başlanacaktır. 

Tesisatta takip edilecek ı-is· 
tem, Ilerlin yUksek mühendis 
mektebi izabe kUrsıısıı prof esö
rllne Erganide yaptırılan ted
kiklerden sonra kati şeklini al-
mıştır. Tesisat 1938 senesi ma
yısına kadar ikmal edilecek ve 
ayni sene haziranında TUrk ba
kırı akmağa başlıyacaktır. 

Burada yaptırılacak izabe te
sisatı için iki milyon lira sarfe
dileceklir. 

Lordlar kamarası Türk
lngiliz ticaret anlaşma

sını kabul etti 
Lordlar kamarası, 'l'Urkiye 

ile yeni bir klering ofisi ihda
sına d11ir ol~n emirnameyi tas
vip ettikten sonra içtlmalarıoı 

26 k4ouou saoiye talik "tmltUr. 

Şehir 
işleri. 

Gün geçmez ki bu sütunbrda 
şehrimizin bakım .. ızltğından bı is 
geçmesin uzun umın ihmal c .J ı. 

m·ş bir ş•)i·d!yiıı: Devamlı. me 

todJu yo-uc ı bir ç1lışma istiyo uz, 
ancık o zarnan h !r g:in ku' a'<h· 
rımız1 gden şikayetle· g::>ıle•h1i e 
batan eksi!dıkler o ·tad:ın kal !C mş 
ol c.tlctır. 

Bu tün işlerin bir g ın, bı · ar. 
bir yılda başarılmuını d İŞJnm k, 
İ,;tem ..::c ns-;ıl boş bir hayal ıs 
bugünkü can ıızlı.cla d ı bJ işi in 
yııpı

0

'1
1

">il c:ı-ini beki mek o'ı::adar 
boş bir mutalaadır. 

Bir ay kadu öne• bir iki fı 
rına hamur makinesi konuldu un:.ı 
duyduk hatta bu fı-ıncılardan i. 
s n' sayın b!l~d·ye reis mizın 2.::ıO 
Jira kadar dn avan'i vermek .s ı C· 

tile yardım ve teşvikte bul •ndu
ğunu "şitlik \ "C sevindik. 

"' "' Şi.ndi Uzun )1rnkh c ı ı<>lı bir 
tamirat başlamı? bulunuyor. Yaz. 
murJu günlerde Uzunsokağın ne 
perişan bir manzara arzelti ini 
düşünmek. başlanılan bu işin öne· 
mini artırmaktadır. Bundan s n a 

yağmur, çamur, kar ne olursa ol
sun Uzunsokakta ayağımızın dıbi
ne bakmadan, çamura batağa du· 

şcceğiz diye irgilmedcn yolumuza 
devam edebi!eceıiz 

ı(üçük, büyük şehirde yapıl· 
mağa başlanan her imar işi .1ehir
finin yüreğine su serpmekledir. 
İşlere biraz daha hız vermek, 
canlılık göstermek şehirJlnin be
lediyeye muzaharetini artıracak 

bu muzaharat yeni işlerin baş
lanma ve başarılmasına imkan 
verec~lttir. 

Mevzuumuz fırınlara konulan 
hamur makineleri ve Uzunsoknkta 
başlayan tamirattan doğdu. Bu 
vesile ile bu yönden sıraya ko
nulması icabeden işlere bir göz 
gezdirmek istiyoruz. 

Fırınlara hamur makinesi koy· 
mak şehirlinin temiz ekmek ye· 
mesiııi tam surette temin etmiş 

değildir. Fakat bir adım, bir baş
langıç olmak itibarile küçültüle· 
miyecek bir yeniliktir. 

Hamur makinelerini pışıpıue 

makineleri lakibedfcek işte o za. 
man şehrimiz asri fırına, şehirli de 

temiz ekmeğe kavuşmuş oltcaktır. 
Şehrim;ze gden bir yab .. ncı

nın ilk bakışta sokaklardan şika

yet edeceğ"i muhakkaktır. Trab· 
zonda muntazam bir c!ddcdir de 
nilebilecek bir varlık yoktur. 
Buna misal getirmeyi lüzümsuz 
sayarım. Sokaklaı ın bu vaziyeti 
nin ıslahı belediye iş planının en 
başında yer almalıdır. 

Memleketin biricik sağlık mü
essesesi olan hastahaneye gid •n 
yol Uzunsokaktan sonra ve belki 
daha önce tamir edilec_k bir hal 
dedir. Maraş cadd .sı, çoc ık b:ıh· 
çesi, asri m•zaı lık, So~uksıı yolu 
şehrin mühim ihtiyaçhrını ka·~ı'ı 
yacak işlerdir. 

Küçük mikyıı•.ta da ol a bele 
diyede bir çalışma isteği gö m k
te ve bu isteği büyük hum! le ın 
başhngıcı sayarak memnun ol
mak.tayız. Bir yazımızda : Bir ha
reket görürsek bu hareketin dur
maması için mütemadiyen teşvikte 
buhınEcıtunıza yumııtık, Bu ya. 

~~-=~-=~=-=-=-===== 

Okurlar1mız 

Ne diyor 
Kindinar yolunda 
undan bir 'iki ay evvel Kin

di ıar yo'und ı bir faaliyet vardı 
lrn r ın o yıl sökülmUş ve b1· 
zulmu~ bir hcılde puttkılmışlır 
buradan i ,le) e 1 hıılkrn kimi 
dO,il:.> ay»~ım i:ıgidiyor kimide 
ba5 k0l a~ı:tıyor ve kanatiyor. 
bu yol tı.ılku yasak edilmeli 
künkU bu y ıldc1 tehlike var. 
S ıb ıhlrırı buz h ığlanıı ve ak
ı;ıamltt.ı dd ) ine nyı idir. Onun 
i<·in Kindinara bert t ıraftan gi. 
de.ı bir y ıl d 1ha vardır. L;u 
yolun bazı ye l •rinde ufak 
bir tnmıratlı mnkemnıel bir 
y Jl kazanım~ oluruz. rn bu yol 
Ozerinde iki ve yahut llç lanı
bad ı lızııııdır. 

H ılk nk\·amhrı 011 yPld11n 
ç ık le llİl\.e geçirmektedi.·. 1 u

nu i ısaniyet naıninn olsun be
lerlıyeıniıden beı i tıırartan gl
rleıı yvl nzeriue i'd ne lamba 
ile blltlln bu yoldan yukan gi
den kö~ ın yurddaşlarımıda kur
t~ ~r. Ve bizi de kurtar
mı. olurlar. Beri tarafdan sa
pılmııısma başlanıp bırakılan kn
ya yasak edilmelidir. Bunu da b ·
leaiyemizrlen bekleriz. 

M. Yayan 

TORK PEHLIV ANI 
Arif, Pariste İsveçli 
Malmbergi yendi 

Geçen salı günü Pariste 
Palais des Onotso 'da dün
yanın en maruf profesigonel 
serbes güreşçileri karşılaş

mışlardır. /ık karşılaşma 
Cin Londos tarafındtJ.n şeh
rimizde yenilmiş olan Ka
zak Kvorianı ile Polonya 
şampiyonu Bronoviç arasın· 
da olmuş ve K vorianinin 
galibiyeti ile neticelenmiştir. 
Kvoriani iki defa rakibirıi 
bir koç gibi kafa darbeleri 
indirerek gere getirmiştir, 

ikinci müsabaka Tt;rk 
pehlivanı Arif ile lsveç şam
piyonu Malmberg arasında 
cereyan etmiştir. Seyirciler, 
lsveçlinin galip geleceğini 
muhakkak zannediyorlardı, 
Halbuki müsabak9 başlar 
başlamaz. Arif k u v v etli 
lıamlelerile rakibini hüki
mgeti altına almış ve yirmi 
dakikalık bir güreşten son• 
ra lsveçlinin sırtını yere 
getirmiştir Arif tu galibi
yeti ile Pariste bügülc bir 
şöhret kazanmıştır. 

zı:nız bu yönden i inci umarayı tıı
ı:n k dır. Hareket devam ettik-

ç z <.e devam edecek ve şe-

i l nin belediyeye muzaharıttini 
t m"n-: çrlış cağız. 

dug:inlük, gördüğümilz bu 
carılılıktan dolayı sevint!iğimizi 
yazmakla iktifa ediyoruz. 

Yeni hamlelere, yeni teşekkür
lerle cevaba hazıdanmak için ... 

p 
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Sağhk 

Çocuk Bakımı 
2 

Bunun ıçın çocuğa zarar 
veren şeylerin hepisinden 
çekinmek l<izımdır. Bunla 
da bir taraf tan, fena bakım 
dikkatsızlik, h ı / z ı s sıhaat 
kaidelerine riayetsizlik ve 
yanlış besleme, diğer taraf 
tan da mikroplardır. Bebe
ğin nazik ve narin vucüdu. 
kendisine giren ve hastalık 
yapan mikroplara k a r ş ı 
mukavim değildir. Çocuğun 
dış ve iç derileri o kadar 
naziktir ki, bunlar mikrop
ların vucüda girmesine cid
df engel olmamaktadır. Bu 
sebepten çocuğu, t e m a sla 
geçen intani ve cerahatli 
hastalıklardan k o r u n mak 
için. muhitini ve eşgasile 
takımlarını çok temiz tut 
mak geregtir. Bebeğe iyice 
temizlenmiş ellerle dokun
malı ve lüzumsuz gere ka
nştırmamalıdır, 

Bir çocuğu sevmek i ç i n 
yanağını okşayan kimse, 

modren çocuk bakımından 

lıaberdar olmadığını göste

rir. Ellerinin temiz olduğu· 

nu zanneden tamamile al 
danır: Çünkü: Ellerimizde 
güzel görülmiyen s ay ısız 
mikroplar vardır: ve bun
lar çocuklar çocuğun kiiçük 
vucüdu için. büyük tehlike
ler doğurabilir. 

Bebek. hava intan/arınan 
meslô nezle, grip, verem 1•e 
sair hastalıklardan da kc· 

runmalıdır. Bu n o k t adan 

lıerkes çocuğun etrafında bir 
tehlike teşkil edebileceğin

den, işi olmayanın çocuk 
odasında kalması doğru de
ğildir. Hususile nezlesi olan 
'Oeya kendisinde açık akci
ğer ~eremi bulunan kimseler 

çocuklanndan uzak kalma 

lıdırlar. Maamo/ih diğer 
kimseler de çocuğa ne/es/e-

rile çok yaklaşmamalı. Ke

ıa anneler çocuklarını ağız 

larından öpmemelidir. 

Kısaca anlattığım bu mü
him noktalara riayet edil 
diği takdirde, sıhhatli ve 
gürbüz bir çocuk elde et 
mek mümkündür. Ve bu, 
ebeveynin mük<i/atrnı teşkil 
eder. 

- Arkas var • 

Yeni köy 
öğretmenlerimiz 

4 

[YEN/YOL] 

· nrınyada =-ı ı Köylülerimize öğütler 1 
____ N __ e_Ie_r_o_l_u~y_or __ __ 

Gözlü ev Aşı Macunları Rundan on sene/ evve bü-
tün dünya mimarlarını ls-
panyol mimarları meraka Fıdanlarınızı aşıla- pılması ve kullanılması 
diişürdülc.-, bilhassa Kato- dıktan sonra kesilen zorcadır. Fakat soğuk 
lonyada yapılan b in a la r yerleri macunlamak ve- merhemler öyle değil· 
dünya mimarlarını şaşırttı: 
çünkü Katalonyalı mimar- ya merhemlemelisiniz. dir. Bunlar elin sıcaklı-
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KOŞEMDEN 

Tiyatroda 
gördüklerim 

Du yıl Tiyatro yönUnden bahtı
mız a~·ık, şansımız yaver gitti. 
Saııattaki Ustun kııdretile ken
dini butQo Trabzonlulura taıııtıp 
Sevdiren Nurettioe gllle gnle 
derken gUzel sesli okuyt.cu 
Sabriyeye hoş geldin dedik. 

Altı ve üstü hazine olıın 
bu topraklar ıisf ıinde bay
sallık ve genlik içinde ya
şamak için durmadan çalış
manın gerekli olduğunu an
latacağım. Ekilmemiş bir 
karış toprak kalmayıncaya 

kadar rahat uyuyamıyaca 

ğırnızı, y e de k tohum· 
luk. yedek para. /azla üre· 
timin bir yaşama şartı ol 
duğuna inandıracağım. 

/ar garip garip binalar Kullanacağınız bu ma- ğıyle kolay yumuşar ve 
in ş a s ı n a başlamışlardı. Sabriye Tokses ve arkndıış-
Rt>simde görülen gözlü. in cunlar veya merhemler zaten yapışkandır. Size tarı topluluğu bir kaç gUrı ev-

b b
. ne kuruyucu, ne yakı- bu so!'Tuk macunlardan veı çalışmalarına başladı .• biraz 

san yüziine enzi_r;en ına 5 geç kalarak yer bulmayıµ dön-
on sene evvel Katalonya cı, ne akıcı, nede çat- bu güelük bir danesini dt1ğUm birinci akşıınıın acısını 
mimarisinin vücude getirdi- l l d B tarif edelim : çıkarmak kaydile erkenden 
ği garibe/erden biridir. o layıcı o mama ı ır. un- koşdum ikinci gece .. 

Cumhuriyet köylüsünün 
karasapan kullanmasını a· 
saydığını. bir pulluğun beş 
sapan olduğunu. makine du
rurken el ile tohum atma-

zaman bazı beynelmilel şöh. lar, kalemler yerlerine Yarım kilo kara Salon ho~a gidec)?k kadar 
reli olan mimarlar böyle konulduktan sonra ana- sakız, yarım kilo çam j sıcak .. Kaptı .durmadım gıcırda
garib eserler viicude getiren \ makta .. dakıkalar kayıtsız, per
beyinlerin. iktisadi 1-tıhranın cm ve kalen1in yarala- sakızı 100 gram teı: e- vasız yol alıp gidiyor. Ve seyir-

doğurduğu bir zihnigetirı te rına bol bol sürülmeli- sir tozu 7 5 gram bo- ciler bir birine giren yekpare 

il ld l 
'l ' sıra koltuklara yerleşmek, sı>ta· 

nın bile bile emeğini ve pa ';:ü:l;rdi. ıığanu i eri siir dir. ı'kı' yalı adi ispirto, 50 dir.. bilmek için uğraşıp <luruyorlıır. 
rasını heder etmek olduğu- Bugün İspanyol dahili sa- Bu merhemler Lem terementi ruhu 6 S.ıat sokf ~l l)ll ge~·iyor .. botun 

nu anlatacağım. Tohumunu vaşı on sene e1n•elki gifrü- çeşittir. Bazısı sıcakken k d b l rahabı1.lığ rağınon yer knlma-
ilciçlamasını, ayıklanmasını, gram a ar sarı a dı s1l > .. d,ı •. G "'zel bir muzik 

l 
şün doğruluğunu meydana kullanılır, bazısı da so- . mumu. t sonra açılıl•or _ı>erde .. Varyete .. 

yağını makine i e çıkarma- çıkardı. .ı -
·· - t - · lYukken Bunlar çoktur E , "' . f .f b' Solo, Dans, ::>tep ... bu; Kıs H'a 

sznı ogre ecegım. Şimdi de büyük eski eko- 5 .. vveıa ha J · ır a- övertilr diyeceğim kı 111111 sakat 

Yalnız buğday ekmenin /tın me§hur mimarları dci- Size birer danesini ya- teşte ve demir bir kap t:ırafı yok gibi.. glızel sıralıın-
ka/i olmadığına inanadıra şi'inüyorlar: Acaba kübik zıyorum: .. d k k . mı~. okşuyor içi.. Sicak bir ha-
ca>[ tavuk besleme. bol hay- mimariyi doğuran sebepler ıçın e ara sa ızı erı- içiııdc yol ve bol b o ı al k l ş 
ven beslemeye alrştıracak hangi zihni.1Je1İn m ah 5 u- SICAK MERHEM: tiniz sonra bunun içine alıyor .. 
kögün havasına, iklimine l··d- ? 40 g r a m reçina k d Muzik bazı kür:ilk falsolara u ur . . çam sa ızını, sonra a \ 
ve verimine gi'ire yeni yeni Ç ki d rağmen Ustun bir varlık güs· 
mahsul ne1dleri bulmağa ocu ar iyarı ile 120 gram çam bal mumunu katınız ve termekte .. denilebilirki çokdan-

savaşacağım. Yeryüzünde en fazla ço- sakızını birlikte ateşte daima durmayıp krrış- dır saza susamıı ruhumuzu do-
v ·ık.. c_uk nerededir ? Polonya, o· f yuracak, dolduracak bir kabi· 
'eşı 09: ı ı ç } h eritiniz. ıger tara tan tırı .. z. Bunlar bı'rbı'rı"ne Ağaç sevgisinin göniiller- fa ya, in, apon ve da a liyet taşıyor. 

de ger tutması; kö.tJümüzün bir çok memleketler bu re da 40 gram iç yağı- ıyı karışıp eridikten Nihayet sıru piyesin. tc.:ıa-
korun kendı'le · -1 ldu · b" k · · mıdır, voclvilmidir. Koınedimidir 

adının Yeşilköy olması. a rmae 0 gu nı ayrı ır apta ıyıce sonra kabı ateşten in-
[ k Ih 

ı l mı iddia ettiler. Halbuki. ke. dirileıniyen bır e er oynanı-
ğacın saj ı ve sız at ue eritiniz ve su gibi olun- diriniz ve uzakça bir ~or. tık kısının verdiği haz ıığır 
desi olarak tanıııması ilk yeni çikan bir istatistik bu . 'dd" l d .. - d.. E ca öte tarafta birlikte k B d ağır eriyor. Bır birine giren 
yapacağım işler arasında- ı ıa arı suya uşur u. ·n yere oyunuz. un an sıralar daha tiz perdeden ddha 

dır. Bir ajacın; bir etılôt fazla çocuk olan diyar. Fa eriyen ve karışan reçi- sonra bir elinizde ispir- sı•{ ve daha surekli feryada 

k J k JJ ld • roe yarım adasıdır. Her ·ı k ı l yo ve nilı yet ı.i y auar mu aaaes o ugunu; na ı e çam sa ızının to, digv er elinizde tere- >aşa r. a ur ~e 
• k ·· - ·· ·- ~ d aileye - vasati - 7 çocuk kk anlamadan, bir şey du.vmaduıı 

eger oyumuzun yanın a içine hepsi de sıca en 
bir ormancık olursa; bizim düşüyor. Birçok ailelerin menti ruhu şişeleri ol- varıyoruz Piyesin sonuna .. 
tezeğin gönül karartıcı ko- 76 17 çocukları vardır. dökünüz ve karışhrınız dug" u halde ateşten u- Bayan Sabriye topluluğu ku-

k k 
rarken bu kısmı dUşllnmeıniş 

kusundan kurtulacağımız. gayret edeceğim. Köyde ta- ıyıce arıştırıp sıca - zaklaşttrılan bu kabın ihmal etmi~. Anlaşılan " bu 

bu ajaçların gölgesinde din- sarruf terbiyesinin yerleşme ken bunun da üzerine yanına yanaşınız, bir a- kadar kusur kadı kızında da 
lenecek ev/adlarımızın bizi sine çalışacağım. Bir köy azar dokmek ve karış- olur,, soznne dayaıımı~ gUven· 
hayırla anacaklarını ve bu meydanı, pof kitab •ve ga- k . l SO dam bu kabın içindeki miş olacak ... 

ormanın köyümüzii kurak- zetesi alan bir köy odası; tırma ş a r t ı e lerini karıştırırken siz H. M. 

lıktan kurtaracağını anla- toplu ve hareketli bir hayat gram kırmızı aşı boyası de elinizde şişeleri bir- ı-s-ad_e_b_i_r_m_e-rh_e_m __ d_a_h_a_ 
tacağım. yaratmak için yılmadan ve katınız ve yine karış- d b k b b 

Kögün sıhhat memuru : b k J • E en u a ın içine o-' maaan ugraşacağım. 7.1 tırınız. l k 
Sıhhat müdürlıiğii bize de dokunan bez ·n. halının şa tınız ve arıştırınız. 

bir çanta verecektir : bu ve t?/işlerinin sahibine para Bu merhem ne pek Bu eczaların hepsinin 
sağlık çantasında tentüdiyot getirir bir hale gelmesi için sulu ve ne de pek katı biribirine iyi karıştığı 
gazlı bez, oksijenli su. as teşki/dtlanmasmın ne kadar 1 k k il 
pirin. kinin, derece buluna- gerekli bulunduğuna. koope- o mayaca tır. u anır- anlaşılınca bunların Ü. 

cak .. Köye "Kocakarı ilcic1., rati/lerin köy hayrıtmda ne ken dima sıcak bulun- zerine azar azar dök
nı unutturacağım. Tt:miz gez_\ biiyilk bir dayanç olduğur.u durulmalıdı. Bunu ya mek ve yine karıştırmak 
menin, bol hol yıkanmanın 1 öğrenmemiş değilim. Ve bri fırça ile veya bir çu- 1 
köyde lağm çukurları gap tün bunlar yapılınca bol şarti e tepeşir tozunu 
manın. düzgün helalar sahi niifuslu şehir ·ııe mesud A· buğun üzerine sarılmış katınız. 
bi olmanın bir Cumhuriyet nadolunzın doğacağına ina- bir bez parçasile sür- Bu merhemi soğu-
vatandaşının bilmesi 1 e yap- nar ak ü mid. neş 'e sevinr;

1
''.e melidir. duktan sonra kullana-

ması lazımgelen haller ol- huzur içinde köyüme gı ı- " 

vardır. Bir kilo yapış
kan ( Balçık ) toprağile 
yarım kilo inek maya
sını karıştırırlar. ve ba-
zıları daha kuvvetli ol
sun ve iyi tutsun için içi 
ne kıyılmış ot katarlar. 

Bu merhemi aşın 

üstüne bezle sararlar ve 
sicimle bağlarlar. 
Bu merhemi, fidanları 
değil yaşlı ağaçları aşı
lamakta kullanırlar. 

duğunu anlatacağım. yorum. ı' SOGUK MERHEM:lı caksınız. Ayrıca köylü-
Kög kanununun tatbikine Son Sıcak macunların ya- ]erimizin kullandığı pek 

~~~~~~~~~~~~~~---~~ı:s~~·-

., Yeniyol .. un Tefrikası: 12 Bayan Doktor içeriye telaşla 

girdi: 

İhtiyatla cevap verdi: 

- Bir top vurdu. 

liydi ki Bayan Doktor yumuşamak 
mec~uriyetinde kaldı ve ister 
istemez: 

yordu. Şimdi her şeyde bir baş

kalık görüyordu. Çocukların hep· 
si, ona iyi muamele ediyorlardı. 

KÜÇÜK SiLAHŞOR 
lngilizceden çeviren : Hayrettin Ziga 

- Dediğin gibi alçaklık yapa· kadar büyük bir şiş peyda ol-
tnazsın, dedi. muştu. 

- Tunç, çekil yolumdan; gÖ· Gözlerini açıp gülümsemeğe 

türcccğim onu. • çalışarak: 
Ynptığı şeyi Öğrendiği takdir- - Teşekkür ederim, dedi, ra-

de Doktorun kendisini cezalandı- hat getirdin. 
rr.cağını bilen Tunç: - Sana karşı bu kadar ka-

- Beni ağıza vermemesi için balık ettiğimden dolayı fena hal· 
onu zorluynmam, dedi, fakat Ü· de müteessirim. Acıya bir kahra
mit ederim ki acır da söylemez. man g-ibi tahammül ediyorsun. 

Bunu yapmıy:ıcak kadar da yüreği - Sizin böyle söylemeniz 

olduğunu sanırım. mühim birşey. 
Demir, Erlekini kollarına alıp - Asla. Ama Ertekin, Tunç. 

eve doğru taşıyarak : tan bahsetmiyesini7.. Her .~eyi• 
- Milsterih ol, dedi. hak ettiğini biliyorum ama ... 

Beyaz yüz, ole.adar donuklaş· Ertekin sözünü kesti : 
mıştı ki ... l lemcn götürdü ve ye- - Söylemiyeceğim. 
mek odasına yatırdı. f.rtekinin - Bunu yaparsan o seni ev-

da hemen hemen yumru~,q velkinden daha çok sevecek. 

- Ah yavrum, yavrum. Ne 
oldu? Val\ vnh; az kalsın öldü
recekmişler. Şu pis kriket. 

Telaşlanan Demir: 
- Hademeleri çağırayım mı ? 

dedi. 
B:ıyan Doktor, hakim tavır· 

larile: 

- E.vel, evet, dedi, sıcak su 
ve sünger getirmelerini söyle. Se· 
bebini arayacuğım bunun. 

Buna rağmen, büyük bir tat
lılıkla Ertekinin başını yıkadı ve 
kucağına alarak merdivenleri çık· 
tı; yatağa yatırdı. 

Elişini aldı, suallerle taciz 
etmeden uzun zaman yanında olur· 
du. Henüz akşam olmamıştı. Er
tekin uzun ve güzel bir uyku u
yuduktan sonra Bayan Doktor 

yavaşça : 
- Şimdi söyle hakalı.m doğ

sunu Ertekin, dedi, bu iş mısıl 
oldu? 

- Evet beli'. Ama kim attı 

onu ? 
Cevap yok. 

- Haydi yavrum; hemen söy
le bana. Kimin attığını bilmeliyim. 

Bayan Doktor, daha iyi işit
mek için kulağını yaklaştırdı. 

Küçük çocuk, ani bir hıırekel
le kollarını Bayanın boynuna dp
ladı ve yalvarırcasına kulağına 

fısıldadı: 

- Sayın Bayan Doktor, sor
mayınız bunu bana. R:ca ederim 
Öğrenmek istemeyiniz. Birisi işte. 

- Ama Ertekin, bilmek iste

rim. 
- Rica ederim. Size söyliye

miyeceğim. Sahi söyliyemiyece 
ğim. Çünkü söylemiycceğime söz 
verdim. 

- Kim söz verdirtti ? 
- Rica ederim ... 
Ertekinin ıesi okadar kuvvet· 

- Peki öyleyse, dedi, hemen 
iyi olursan sormıyıcağım. Ama 
ha,talanırsan ailen olanı biteni 

Öğ"renmek istiyec~k. O zaman da 

her şeyin söylenmesi lazımgele

cek. 
- Teşekkür ederim, teşekkür 

ed~rim. Kendimi artık iyileşmiş 

hissediyorum. 

Bu kadar saflıkla söylenen 
bu söze Bayan doktor g-üldü ve 

çocuğun alnından öptü. 

- Seni perçemli kilçük baş 

seni. Haydi git yat. Bu iş için 

üzülme artık! 

Odadan çıktı gitti. 

Ertekin hastalanmadı; bir iki 
gün içinde kendine geldi. Yalnız, 

altın perçemlerle yarı yarıya sak

lanmış kara bir bere topun ne
reye çarpmış olduğunu gösteri-

Hele evvele~ çok kabalık yapan 
Altkaya bile değişmişti. Kazaya 

sebep olanı ağıza vermediği için 

onu hepsi takdir ediyordu. Erte

kinin hu iyi hareketi çok teşek

küre değerdi. O da tatlılıkla çok 
çok teşekkürler etti. Çocuklar al· 

kışladılar ; okul bahçesinde omuz-• 
tarının üzerinde taşıdılar. 

7 

Aygünün mektubu 

Artık kuvvetli ol ı 
Ku\"\"elli ol knlbJın. 

(ispanyalı Talebe) den 

Teşrinievvel başlarında 1.llif 
bir sabahtı. 

• arkası var -
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

( 98 1 
Anadoludaki Humlarıo imha

il, bundan daha noksan olma
mıştır. Rumlar Uç bin yıldımbe
ri Anadolunuıı kıyılarına ve 
Kostantir.ıin şehrine, memleke
tin sahipleri veya yabancı ka· 
ounların göz bekçileri olarak 
yerleşiyorlardı. Çalışkan şehir· 
ler yeşil bıtğhır ve bahçelerle 
bezenen vadiler onların verimli 
faaliyetlerine şahadet ediyordu. 
On dokuzuncu asırda Yunan 
devletinin yeniden doğuşu ve 
Osmanlı hakimiyetinin durmak 
bilmeyen inkirazı, Büyük - Hel· 
las !ikı'ine tekrar hayal vere
bilmen ümidini tekrar canlan-
dırdL Yunanistanıu büyük harp 
esasında uzun tereddUtlerden 
iltihak ettigi mllttefıklerin gali-
biyeti ise bu nmidin tahakkuk 
inıkanını elle tutabilecek kadar 
yaklaştıracak oldu. uu cazib 
mllk!\falı kudretli hamilere de
gil, bizzat kendi kuvvetine ıned 
yun olıııak için derhal harekete 
geçmek icap ediyordu. Fakat 
bu kuvvet 'J'Orklerin birleşik 
iradeleri kar:;ıısında çok zayıf 
kaldı ve evvela Sakarya netıri 
kenarında. bir yıl sonra da 
Dumlupınarda tamamen parça-
landı harap oldu. Anadolu Hum 
larının büyük bir kısmı mağlOb 
ordu He birlikte ka~rak gemi
lere iltica elliler. Geri kalanlar 
tardolundular. lki milyon Hum 
Anadoludaki evıerini, ocaklarmı 
terkederek tanımadıkları bir va 
tanda, kendilerini bekleyen ka
ranlık. bır istikbale dogru l;!il-
tiler. Yunanistan bu sefalet or
<lusuaa değil iş, hatta sadaka 
kabiliudeıı bir aitim ekmek t~· 
min etmek hususuada bile gUç
lUk çekiyordu. oolaı \n yerine 
mübadele lşlnio Yunan vilayet-
lerinden çıkardl2ı Tllrkler yer
leştirildi. Hatta Orta Anadolu
nun çok.tanberl TUrkleşmlş olan 
ve ancak kiliselerinin UstUnde
ki çitte haçtan ve zengin evle
rinin kösterişli yapısından Rum 
oldukları anlaşılan ce~aatlar 
bile bu acı kaderin pençesinden 
kurtulamadılar. Ancak İstanbul 
ve civarında oturab Rumlar, o-
caklarında kılabildiler. Bunların 
mikdarı tahminen doksan bini 
bulmakla berabe r hemen üçte 
biri Yunan tı\bilyetine mensup· 
tur. Bugün asıl Anadaluda Rum 
yoktur. Honıerln fiili, artık Ada 
lar denizinin do2u kıyılarında 
konuşulmuyor. 

Tarih, kendi hadiselerini, ifü 
san hukuku bakımından haklı 
veya haks\ı diye tasnif etmeğe 
kalkışacak blr mahkemeyi şim~ 
dtye k11dar daima reddetmiştir. 
Adaletin kılıcı, suçluyu tarihin 
kılıcı da mazlumu vurur ve in
san vicdanı da buna razı olur. 
Bu razı oluş nisbeteo kolay O· 
lur, eğer geçmiş bnyok !ela.ket
ler yaptıklaı tahribat ve sebe
biyet verdikleri elemlere mu
kabil moral bakımdan müsbet 

. .kıymetler doğururlarsa. 
Ancak, Anadoludaki Rum ve 

Ermenileri kökünden yoketmek 
ıuretiledir ki milli bir 'l'Urk 
devleti ve bu devlet içinde ta-
nıamen Tl\rk olan bir cemiyet 
kurmak mOmkUn olmuştur. A-
nadJlu ve onunla beraber bU
tnn TQrkiye, Rum ve Ermeni
lerinin kovulmasından itibariy
le nıillt bir damga ta~ımağa 
başlamı~lır. 

Anadolu toprağı üzerinde bu 
lunan muhtellf mnstnman ca
mialarının 'rtırkleştlrilmesi işi, 
nıunak.ale yollarının en kuytu 
Yerlere karlar sokulmasının te
siri ve milli iradenin yardımı 
ile çarçabuk tahukkuk etmeğe 
ba~l:ıdı. 

• Arkası var -

Köy Hekimi 
NE DlYOR 

Kuş Palazı 
hastahğı 

Çok defa çocuklar ara 
sında ve hele bunların 2 
yaşına kadar olanlarında 
görülen brı hastalık güzün
den baz an mühim telef at ta 
verdiğimiz olu.yor. 

Çok köyler varki bu has 
talığa ehemmiyet vermiyor
lar. Bu suretle hastalık bu
laşık olduğu için etrafa da
ğılıyor, bir evde çıkan tek 
bir hastalık bakıgorsunuzki 
beş on günün içinde bütün 
köyü ve sonra köyleri, mem 
lekeli kablıgor ve telefat da · 
bu güzd~n çağalıgor. 

Bu hastalığa tutulanların 
aksırırken, öksürürken, la-

kırdı söylerken ağızların 

dan çıkararak etrafa saç 
tık/arı damlacıklar vasıta

sile vukua gelen temaslar 
hastalığı bulaştırır. 

Bununla beraber hasta ço
cukların oguncaklarile, kö
pek, kedi, oda, ev, araba, 

elbise, yatak takımı ve ça
maşırlarda hastalık sağlam
lara geçebilir. Hasta adam
ların boğazlarından. çıkan 
tükürük ve balğamlarla ça. 
buk bulaşır. 

Hastalık 24 saattan yedi 
güne kadar, fakat ekseriya 
3 gün devam eder. 

Bu müddet içinde, yani 

hastalığın lc.uş Palazı oldu
ğu anlaşılır anlaşılmaz; ya 

pılacalc iş, hemen hastayı 
ayırmaktır. 

Bu ayrılık uzun zaman 
devam etmelidir. Hatta has
taya bakanlara bile yanaş 
mamalc lazımdır. 
Bunlara şiringa yapmak is

ter. Zaten bu hastalık gö
rülür görülmez h•ikiımeti 
haberdar etmek ve çoçuk
lara şiringa goptırmak icap 
eder. 

Buna bedel he/cimlerin 
vert!cekleTi bazı tavsiyeler 
tozlar ve (ciçları tarifeleri 
üzerine yapmak da muva
filctir. 

Su çiçeği 
Çucuklar arasında meş 

hur olan bu hastalığın şim
diye kadar aslı, esası ne 
olduğu tamamile anlaşılmış 
değildir. 

Başkalarına nasıl geçtiği 

de belli degildir. fakat bu
nunda Kuş Palazı gibi ak
sırırken, öksürürken, lakır
dı söylerken hastanın etra 

fa saçtığı damlacıklarla 
hastalığın geçtiji ihtimali 
vardır. 

Hastalık en ziyade iki ya
şına kadar olan çocuklar a · 
rasında görülür. 

Bir defa tutulan bir daha 
tutulmaz. 

Fakat Su çiçeğine tutulan 
diğer asıl çiçek hastalığına 
tutulmaz zanedilmemelidir. 

Bu hastalık üç günden 
on dokuz güne kadar ve ek 
seriga iki haf ta devam eder. 

/ YEN/YOL} 

Herş~yden 

BİR PARÇA ---
Kuduran kadının sağ-

lam yavrusu 
Fransada bir kadın ku 

ğuna inandrklarmdan tele 
fon numarası seçerken çok 
müşkülpesent davranırlar. 
bu mağazalar uğurlu nu
maraları evvelden alır. ve 
kendilerine müracaat eden
lere satarlar. 

duz köpek tarafından ısırıl· 
mıştır. Kadın kendini teda- Avusturalyada körler 
vi ettirmemiş ve az zaman nasıl tedavi ediliyo~ 
sonra kuduz lıastalzğı ken-

Avusturalganın Sidneg şe
disinde başgöstermiş. Teda 

hrinde gözleri kör olan 
vi edilmigecek bir halde Frank Birincuter isminde 
iken Pastör enstitüsüne ge- bir tüccarı tedavi etmekte 
tirmiş/er. Enistüde kadının 
gebe ve çocuğun tam teşek- bulunan doktorlar sağlam 
kül etmiş bir halde olduğu bir göz beyazının ameligat
anlaşılmış. kadının karnı la kendi gözüne konmasile 
yarılmak suretile çocuk a- körlükten k u r tul a cağını 
lınmrştır. Kadın ölmüştür. söylemişlerdir. Tüccarın ka 
Fakat çocuk yaşıyor. Ve rısı kocasının körlükten kur 
kendisinde kuduz alaimi gô'. tarılması için bir gözünün 
rülmemektedir. beyazını vermeğe razı olmuş 

Kralların mesleği ve bu arada sekiz kişi de 
büyük bir para mukabilinde 

Krallık işsiz, güçsüz o· 
gözlerinin birisini vermeğe 

turmak demek değildir. talip olmuşlardır. Fakat A
Kral 16 ncı lui mükemmel 
bir çilingirdi. 4 üncü Hanri vustaralgalı tüccar bunların 
güzel yemek pişirirdi. lm- hiç birini kabul etmigerek 
para tor Rudol/ kimyagerdi. londraga gidip tedavi edi. 

meğe karar vermiştir. 
daha doğrusu kimyagerdi, 

~PİRİN· 
/, ;/'/ 

, 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprime!erin 

üzerinde hal is li ğin timsali 

olan EB markasını ara1 nrz. 

·-wtW \Wft 
'M·KWWW:: 

altın gapmağa uğraşırdı. 265 senesindenberi 
1 inci Fransua ile 9 uncu yaşayan adam Pazat lıkla mağaza 
Şarl şairdiler. Romanya lngiliz gazeteleri Moğo- k 
muharrirlerinden birinin listanda 7671 tevellüdlü bir dük ôn icar artırması 
yüzüncü yılını kutladı, bu 
muharrir Karmen Si/va im· adamın bulunduğunu gaz- Belediye encümeninden : 
zasile gazan krali<,,e Eliza- maktadırlar. Havadise inan- 1 S b k 2 1 d k 

mak !<izım gelirse bu adam - inema inası ar asında 7 N. u ük an betti. 8 inci Edvard da halı 
dokuma merakında imiş. 265 yaşındadır Sıhhati 9e- · 2 - Esvak Osman' ı Bankası karşısında 28 No. 

T elef9n numarası 
rinde ve dinçtir. lu mağaza 

Şimdiye kadar en çok 3 - Çömlekçi yokuşunda 16 No. lu cükkan 
satılır mı? gaşıyan adamın bir ispan- y 

}apongada kapılarına bu yol olduğımu ve !85 yaşın- ukarıda nevileri yazlı belediye akaratını:l 
tarzda ilanlarkogmuş ma- da O"ldüğünu sô.glerler. Mo. birer senelik icarları paza rlığa bırakıldığından 
ğazalar vardır. }apolar bir ğolistanlılar bu rekoru da isteklilerin bir ay içinde encürr.ene muracaatları 
çok rakamların uğursuzlu- kırmış oluyorlar. ilan olunur. 
- · ;q1ı~1pı~·p;q1ı;q1ı;_ı1P.;ı1ıı;r.ıı;tııt;r.ııı.qJ11_;ı ıı;qp_;ıııı;ı·~;_'l'p;qtı;'IJl''"''ll'"''ll 1'"~ ll!:'lliidll•"ı111•"•11 ı""'ll''"'ll ~""ll:t•"qll"'"Q"'""l ''"'q ,,.,, l"' 1111• ı pı•~ 1 ~··• ~ı ı il'"'' pınıı ~ı·q11,ını11,1•"1ıJll"llUP'qq '"" il' "' , 

ıı..ııllıı"ııuıııdl lııudll1ıuiıllıiMı411ı0=iıllııuıı.lıiuııııı.: ııılb;.ııl~ılıi;;JıJ1ıı .. ıı.bı .. ıı;lıhdıllııioılllı!;ı~ııl~~l~ıı:.;'d1~dJ~lb~ıl~ıllı~ıl!ıı~b'!ı!lıı'!d:ı~ııılı~ı ı:.;. ~ '!ıııh!' ~ ı~ı tı~ı ı:!ııtı:.;ıı~ıı.e~~ıeıı ı~ I~ 
• 

Artık Ucuzladı ıı~ 
' 

Döniip dolaşıp 
Alacağınız R AD Y O 

<Ca Aa Olacaktır. 
Tediyatta büyük teshilat 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESİ 
Geliniz görünüz tecrube için bir t~lefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolanmız tahsis edilecektir: . 
~·r~ ııınııınıııqıııı~ıı·~ıı~ıll"•Qlı•"•lllfl"''llll!~lfl"'QIJlll'~'"'Q ıı•nı"ı•qqp~!lll"''llUl'!!'llll'nıı1P~ll'!!'q1ll'•11!1il"!ll'IP1tQlll!!'llP'"''U'''qll.1l''llOI'"~. •ı uıının ı• ol ıuıq ııu •: •ıq ı • ııı •!'lf 11" ır.ırnıq ııuıır,:ı•~ırıı" t:P"''il ""'lil'"''lllP"•Q ıı•• 
~"'~~.:.ııı:ıııı=.~~Cı~ı~.t·:..b:..: .• • .. ~11=..ıı:•f°•·-~-·d~~ .. ~ ... "":ıı~.~-=dk1:1ı~ı.:ııı:.ı-:.ı~~:.-ıı1~1~ı~~ •• ., 

• • • 
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~ 

Trabzon ve Havalisi • M NURi" AYDIN . ~ ~I 
Satı Ş D ( Knb.ıoğlu ) eposu • • 

~ Kunduracılar caddesi N. 86 /.3 _ 
IQ <XP CL(J" ~ <.UU ~ ~ ~ ~ ~, 

~fl'~~~~~!Jlınıı~ll'!'IP ?ld'..!!li~~Fs:;ı: 4~'!'11~~-~P--11-~ 
~· • ı~~.eıı~~ ~~~·Uı.· ... ..--ıe.~~~~ ... ~~.:..~~~~;:4:.~.····~~. ~ 

( F 1 L K O ) [•l 
•l 

. PhüD<e© ~I 
RADYO f!1 

• [•j 

Ve TELEVIZYONf!~ 
Fabrikalarınm 8 ft1 
1937 modeline Elektrotlu f!~ 
tcıtb k ettiği C•l 

Lan balariy!e, ğeçen sene olduğu ~~ 
gibi, bu sene de R d t• 

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

} ürümektedir. ! 
• • 

Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTIVITE, SES : 
tabiiliği ve temizliği , RAKİPSİZ ve EŞSİZD!R . ! 

G t. ~:~ co ismi aran 1 dir. t:~ 
Herhangi bir arıza içjn artık Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula r 
göndermeğe lüzum yok, Çok hassas muayene aletleri , ve on I! 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O lan her • 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . • • 

Uzun Vadeli Satış ! 
• Abdullah Sezgın ·~ 

Sıra mağazalar No. 118 t!l 
Telgraf : SAATÇi · Trabzon TRABZON J 

ı• rJıını11~1nı1t 1ıı1111pın1111•"•I Jl'"llllP"'llll~'lllll'"'llll'""iJl'"'llP'~P''"llil'"'llııo"llP''qll~'"lflP'"'ll •~ JP11•tdl~ll""llll'!!llP'"'llll'"'ll~':'.!11~':!11P'"'l!P''"11lll'''ll 1ı11ıı~~"''QllP'll 
~~ıaı~.b~ıııı-:!ıırı~ıı~ı~ıı~ı!ı~ı11~ı111~111ı~ı11ı~ı11ı~ı1 11~11~111~1ıı1~ıııı~ıı~ı~ıııı~•b~•&eıaı~ııı~b~ıı~:.d~ib!ııııı.~h~ıııı• 

emington 
YaLı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

o liifi1 ~ <g@). . 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

G=OöSILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

o· . ~ - ~~ : ~ •:.r· •• " ... • , ' . 
. ~ . -~ ...... _._. -~ . ~- . . .. ) . ; - - . ~ - . 

• 

YILBAŞI Kartvizitler·nizi . 

• • 
asımevının Yeniyol 

Son model 


