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Gençlikle 
Beraber 

E 
vvelisi gün gazetemizde 
küçük bir yer tutan bir 
havadis vardı : Çay ziyafe-

ti ... Bir bakışta basit bir şey gibi 
görun~ bu ziyafetin, gençliğin 

çalışmak azım ve arzusunda oldu· 
ğunu göste. mesi itibarile hususi 
bir önemi olduğu kanaatini taıı· 

maktayız. Gençlik içinden fııkıran, 
kalbinin köşelerindt'n taşıp gelen 
bir iradeyi vilayetin büyüğüyle 
başbaşa ıelmiştır. Sayın Vali, 
gençliğin bu samimi arzusunu öz
den benimsemiş, onlarla haşhaşa 
çay içmiş, dertlerini dinlemiftir. 

Gaziantebin 17 inci yıldönümü 

Atatürkün minnet ve 
tazimat telgraf larma 

cevapları .. 

Ziyafette - davetli olmama 
rağmen - bulunamadıtıma bin 
kere esef ederim. Bulunsaydım 

muhakkak ki heyecan ve hissiya
tım daha derin olacaktı. Çocuk. 
luğumuzu geçirdiğimiz devirlerin 
gençlikle olan ilgisile Cumhuri~t 
Hukömetinin şu unlı alakasını 

mukayese edince insan hakikaten 
gurur duyuyor. Gülmek ayıb, et
lenmek. terbiyesizlık, yaılı adamla-
rın meclislerinde bulunmak manalı 

Ankara 26 - Dün An-· 
kara halkevinde Gaziantebin 
Kurtuluşunun 17 inci yıl 
dönümü büyük bir kitle ta
rafından lcatlanmıştır bu 
münaseb~tle Atatürlc kendi
lerin~ sunulan minnet ve 
tazimat telgraflarına şa ce
vabı vermipir Nrui: Gönlcer 
ve Ali Kılıca onbıı sene 
etroel Antepte ki 1ad~ce 6ir 
Türle. nasılsa yabancı kuv
vetlerin eline düşmüş bulu 
nugorJu. Bu tele. Türk şehri 
hiç bir yerden maddi gar. 
dım ıörmeksizin kendi kah 

ve abes, canlı ve heyecanlı olmak H ık • 
haddini bılmemezlik telakki edil- a evı 
dıti bir devirde yqayanla, şimdi, Başkanlıg· I 
ıı.oharın ıençlı&e açıldıgıru rörün-
ce muletımın ı~balinden bihillin Bu yıl Halk Partimizin kon
bü yük. ümidler, büyük. varlıklar greai çok allkalı başlamlf ve iyi 
doğacağını derhal anlayıveriyor- bir · varlık röatermek suretile sona 
lar. Dune kadar ciddi bir mevzu . f p rti h" L-

üzerinde konuşan gence : c Senin ennıı "· a na ıye, ~za ve 
'-• d h .__ d. viliyet heyetlerinde mühim deti-

aıuın ermez; a a çocu~un • ıye 

haykırılırdı. Gençlik kaç yqında tiklik olm\lf ve değerli arkadaı-
çocukluk. haddini aıırırdr bunu bilen lar seçilmiştir. Parti vilayet heye
yahut arqtıran bile olm~ Genç- tine bilhuaa eaki ıaylavlarımız
lik., belki vücudun amelmande ol- ı dan Ali Becil ve Arif Sayilin ae
dutu bir zamanda ~na ermif ad- ~lmiı olmuı yeni parti hey~ti~e 
dedıliyordu. Onun içiadir ki bir hır kat daha kıymet vermııtır. 
ç.ot••• lsalnkr.., bir waılMe f9r Mm •·t ı ı pe1tiaiıa ltarUfg,.. 
dört ıözll bir araya i'etirip aöy- ıunda ve k............._ 80llra da 
lemeyi beceremeyiz, birİIİDİA hu- yıllarca deterli hizmetleri rörill
zurunda iki utar yua yazarken miiftür. 
elimiz titrer, bir münakaı..la ma Bu Mbeptea prek bay Arif 
kuvvetli fikirlerimizi bile •acaba?• ve prek bay Ali Becilin heyete 
korkusundan ileri aftremeyiz. Pasta firmeJerinden particilik ve inks
kalmışız ; paslı bırakblar bizi. O lipçahk noktumdan memaunuz. 

ramanlığile kendini kurtar
dı ve Gazi ünvanına lıgakat 
kesbetti Gazianteplileri o 
tün olduğu gibi bugün de 
derin hörmetle takdir ede
rim Türküm diyen her şe
hir her lcasaha ve en küçük 
Türk lcögü Gazianteplileri 
tarihi yurtlarında Türklü 
ğün yüksek varlıklarını 

lcahramanlıkla teshit etmiş 

olanlarla şahstn beral e · ol-
duğunu beyan etmekten duy
duğum ı.evlc ve saadet yü-
cedir : K. Atatürk 

Şehir kulubü 
başkanhğı 

Şehir lculubü başkanlıgı
na eski saylav ve parti vi
layet heyetinden bay Ali 
Becil Bu/adın getirilmesi 
için lculub malıf elinde lcuv 
fJetli cereyan 'fJardır. 

Şehir lculiıbü hu şehir 
için çok büyüle bir varlık
tır. Soyın Üçwncü Umumi 
Müfettiıimizin değerli var
lılclarından biridir. böyle bir 
varlı;ın değerli bir başla 

idaresi lazımdır. Bay Ali 
Becil Buladı başkanlıja ge
tirme/ete isabet olacaktır. 

zaman rençlitin haddine mi _ düı- Halkevi a.,1ı:an1ıauun önce Tiyatro 
müıtü ki derdini kendinden bil- bay Ali Becilı verilmeai ve onun 
yütüne anlatabilain. İtte, Cumhu- meıru mazeret Mrdile kabul e- Yıldız sinema sahnesi hu 
riyetin fazilet oldu~~u bize an- dememeaindea IODra bay Arife Ramazandan beri ti g at ro, 
latan fırsatlardan bın. verilmesi ve oaun lı:abul etmiı ol 

G l · A•• ı. f l" t fJaryete, kanto heyet/erile enç erın ~ııma.., u ıye muı çok dabetli olmuttur. Bay 
ıöstermek hakkındaki arzu ve ira- Arif de Halkevini 'idare edecek Trabzonlular egi, kötü gece 
delerini izhar etmeleri üzerine sayın biltllD evaaf vardır. Halk.evi yal. hayatı gaıatmalctadır. Ra
Valinin : • Memleket sizindir, lizi larca aradata baıkınıaı bulmUftur, ma%anda Nurettinin heyeti 
yetiıtirmelı:, çalııma ve yüklelme Halk.evi burilndoa itibaren yepye- ve temsilleri hakkında uzun 
yolundaki isteklerinizi yerine re- . b' eh il heci f' c 
tirmek için çalışacatız • yollu dnı ır vel ale e .de ·~ti'. amay~ tenkitler yapıldı. Beş ongün 

otru yo ıp i'I ece" r. eru .. . 
rösterdikleri alaka, tehrimiz pnç- Bqkana muvaffakiyet dileriz. 

1 
once ıelen bayan Sabrıge 

Jiti üzerinde çok derin bir _intiba • • heyeti ise mü%ik ve dans 
bırakma.._ ümidleri ço""allmlf, he- Macanstanda silahlanma · b l ı .... • ıti ari e iyi karşı andı. Bu 
yecanları coıturtmUftUr. Ziyafet- hakkının verilmesi heyetin temsil kadrosu za11ı'f 
ten sonra temu ettitim pııçler ., 
büyük bir llmid ve allrur içindey- lizımmış.. olda;u için yeniden üç beş 
diler. Ankara 26 _ Sabık Ma- artist ıetirmek lüzümu his 

Bu sütunlarda ben ve arka- car l>a,velcili Kont Betlılen ıdilmiı ve ismarlanmıştır. 
datlanm bir çok . vesilelerle tek- B l 
rarladılt ki İf baflDdakiler, haki- Pesti Napoli ıazeteıinde gaz- u ismar ama heyetin de 
katen, rençlitin ıuurlu heyecanile dı;ı bir makalede yeniden bu akşam geltceği söglen 
beraberdirler. Her fırsatta: "Genç- Trianıın muahedesi aleghin- melctedir. Bayan Sabriye 
lik ıcnin için yqıyoru" düatüru· dd lnılunmalcta "' Mr ııg- Tra6zonun bedii zevkine ce-
nu umde edinmiı bulunuyoruz. ün ftlflel Macarıstana sı- vap verme;e özenmiştir. Mu-

Bütün dünya milletleri milli vaUaJciget dileriz. 
ıuuru kuvvetli, ıuurlu heyecam lalılanma lıalclcının ve1il · 11 1 

Kar 

Paris görüşmele-
• • 
rının sonu .. 

Aylardanberi Türk ve dünya 
matbuatıoı l~gal eden lskende
run, Antakya dav1&mız Uluslar 
kurumu konseyince 18 iktncl 
kaoun toplantısına talık edll
mişdi. Konseyin bu tarihe ka
kadar geçecek müddet zarfında 
TQrk, .Fransız görüşmelerinin 
hayırlı neticeyi kolaylaştırması
nı lavsiy~ etmesinden mül
hem olarak Fransız hükOmeti 
Dı~bakammızı Pari~e davet et
ti. Bu daveti kabul edılen Dış 

bakanımız Dr. Aras bey'eti mu
rahbasamızla birlikde Parise git
miş ve Fransız hUktlmetile mü
zakerelere başlamı~tı. Son ge
len haberler bu müzakerelerin 
de inkitaa uğradıaını bildirmek
tedir. 

Bu konuşmalardan sonradır
ki: :Fransız matbuatında TUrk 
davası lehinde ne~riyyata tesa
dUf etmekteyiz. Son gelen An
kara haberleri Pariste hakıkati 
görenlerin ortaya atılır gibi ol
duaunu batta atıldığını te'yid 
etmekdedir. 

AtatUrkUn milli davalarda 
gQUQQQ barış sever siyasa hak
kında Parla matbuatında takdir
kar akısler görmek ona tapan
lar içio şuphesiz en bUyQk gu
rur ve irtihar vesilesidir. Hele 
bunu söyleyenlerin davamızda 

muhataplarımız olduğunu &Or
dUkce .... 

Bir Paris gazetesinin •yakın 
Şarktaki eınniyetlmiz hiçbir 
dostluğa meydan okumamayı 
emr etmekdedir • şekliorteki 

n&ktal nazarı Tnrk matbuatının 
ber glln tebarüz ettirdiği bir 
hakikatdı. Nihayet bu hakikatin 
r ransız dostlarımızca da takdir 
edilmekde oıpuğunu görmekden 
pek haklı olarak zevk duymak
la ber1&ber Fransız matbuatının 

bu dostca neşriyyatıoı bize ha
ber veren aj•mslar gazete sll
lunları Antakya, lskenderundakl 
aoormal vaziyyetin bala devam 
etmekde oldu~unu da haber 
vermekdedir ki bundaıı da azap 
ve ıztırap duymakta) ıı.. .... 

Bundan sonra Düryonun f e
alını Parlsli dostlarımızın sami
miyetine ölçll alarak Antakyalı 
kardaşlarımızın mlUi bey(:canla
rı ne zaman hQrmete layık gö
rlllQrse biz de o zaman parisli 
dostlarımızın bu samimiyetine 
inanmış olacağız ...... . 

B a r ış bebembsl korumağa 
azın etmiş olduğunu söyleyen 
Fransız Başbakanınn beyaz Kı
tabimizi laylk olduğu ehemmi. 
yelle tetkik edece~lndeo emin 
bulunuyoruz. Bu emnlyyetimi
:zin Antakyalı kardaşlarımıza 

yapılmakta olan zulUm ve iş
kencelerin derhal durdurulma 
sını görmekle devam edebile
ceğini de peşinen söylemeliyiz. 

derin bir ırençlik yaratmak ve ya- meıi ve Macaristanda /co-
1&tmak için olan kuvvet ve kud- parılan topralclartlalci Ma
retlerini sarfediyor. Biz bu sabada carlara hagat lıalclcının ia
ıeç kalmışsak kabahat, cevherimi
zın azlıtında detil muinin karan· desini isteme/ede ve alcsi 
lık izlerindedir. Gelecek nurlu halde Macaristanın millet
rünler el ele vermiı bir rençlitin ler cemiyetinden 'elcilmeai 
omuzlarına bırakılıyor. lazım ıeldiiini söglımelc· 

Yekane temennimiz ileri gO
rllşlü Fransız diplomasisinin bu
lanık suda avlanmak isteyenle
re göz açdırmayacak isabetli 
bir karar almasıdır. bu karar 

ille le.ar dün akşam üzeri TQrk Fransız dostluğunun ve 
ga;mağa ha,lamış ve Boz- barışın devamına ne kadar kuv 

tepe ile So;ulcsu, Ze/anos vetli bir mesnet olacaksa bula-
nık suda avlanmak isteyenlerin 

sırtları begazlanmıştır. Kar kirli kuruntularına da o nlsbet-

Ümidlerio QJerine dotan lflk, tıdir. 
kolay kolay sönmemelidir. Elverir 
ki bedbinlik bulutlan rönlllmllzO 
karartmuuı. Önümüze çıkan küçük 
enrelleri yenebiliriz ; büyük en,.ı 
kalmamışbr zaten. Cumhuriyet Hü
kQmetinde i'ençlite yardam ede· 
bilmesi imkanı olanların hepsinin 
kalbi bir kalp ıibi çarpar. 

Hayrettin Ziya T cluy 

Ası Çin Maraşalı 
Nankinde 

Ankara 26 - Ası Çin 
Maraşali Sanlc sulganlc ma
ra111l Şanıaga selci serbest 
bıralctılctan ıonra kendisi de 
Nt1nldM ıılmiıtir. 

sulu olarak şehir üzerine te kuvvetil bir darba olacakdir. 
ya;malcta devam ediyor. P. 
Artılc dünden itibaren kış •----------
laavalarile lcarıı lcarııgayız. y oguslavya başvekili 
Düne le.adar geçirdiğimiz Ankara 26 - Yoguslav-
güzel tün ve füneşe U%an ga başvekili Bükreşe gel 
ıünler ve aglar hasret lca- miştir küçüle antat dev/Etini 
laca;ız. Kar gağmaja baş- alakadar eden meseleler 
lagınca f alcir ve f ukaragı laalclcında nolctai nauu tı· 
tla hatıra ı•tirmeligi•. atişinrlt: brılun,.cttkfır. 

Erzurumda teşçir işi 
Erzurumda geniş bir ara

zinin teşçir elileceğini ha
ber aldım. bu araziye hll.n
gi cins ağaçların nereler 
den getirileceği Trabzon 
orman müdüriyetinden so
rulmuş ve müdüriyet de 
Ziganadan değil SaT1kamış 
ormanlarından bu lıususta 
istifade edilebileceğini bil
dirmiş. Müdüriyetin cevabı
nın tafsilatını bilmiyorum. 
Yalnız Erzurumda bö.11le bir 
arazinin nasıl teşçir edilme 
si ve ne gibi ağaçlar dıkil 
mesi icap dtiğini izah et 
meği meslelci bir vazi/e ad 
ettim: 

Trahıondan Erzuruma, 
Erzurumdan sağa sola şö:; 
le bir seyahat yapanlar bu 
hakik<..tı görürler. çıplak 

vasi sahalar cansız cansız 
durUJOr, Zigıınagı aşddcian 
sonra ta Sarılcamışa /radar 
issiz s'ssiz dağlar .. 0Jala, .. 

Erzurumun uzun ömürlü 
ve çok yaşamış ihti_qarlaT1na 
soısaıız vole.tile Erzurumla 
Hasankale arasında sık a
ğa~lıklardan gol bulup ff'Ç 

menin çok müşkül olduğu 
nu belkide hatırlarlar. Ya
kın tarih say/aları da o 
muhitin kamilen ormanlık 
olduğunu gö'stermektedir. 
Binaenale9h muhit itibarile. 
Erzurum muhiti pelc çok 
nevi ağaçları yetiştirecek 
kabiliyettedir. Fakat bu işin 
Zigana yahut Sarıkamış 
ormanlarından fidan söküp 
Erzurumda her hangi bir 
arazıga dılcilmelcle olamıga 
cağına lcaniim. Çünkü sö
külecek /idanların tutması 
ihtimali çolc zaiflir. Tutula
bilecek şelcilde dilclcatle ve 
bügük masraf /ar il tigarile 
ambalaj yapılse dahi o fi
danlara daima muhtaç ol 
Jule/arı orman rutubetini 
temin etmek mümkün ola 
mıgacğından gine müsmir 
bir netice alınamaz. Bina 

enalegh bu işte mufJaf/ak 
olmak ve iyi bir netice el· 
de edebilmek için Erzu,um 
fuların yapacağı ilci iş 'fJar
dır : Birisi efJvela bir fi
danlık teminidir. Fidanlığın 
ne şekilde ve nerede yapıl 
ması lazım geldiğini. hangi 
folıurnların nereden temin 
edilm~si icohettiğini hu işin 
miitehassislerinden sormak 
lazımdır. 

ikinci iş : Erzurum hal
kının heveslerini kırmamak 
ve halktaki ajaç muhabbe
tinin gülcselmesini temi 1 

e9lemek için hükumet vası 
fasile zengin /idanlılctar• 
dan Erzurum muhitinde ge
tişebilecelc cinslerden bir 
miktar fidan temin etmek
tir ki hun!ln içinde A-ıkara 
lstanbul bahçe kög fidan
lıklarından istifade edilebi 
lir. Ormandan d,.ğifde fi 
danlık/ardan temin edilebi · 
/ecele miktara göre b!l sene 
için bir saha hazırlanır ve 
bu sene bu şekild ~ geç :r 
f alcat agnı zamanda ana fi · 
danlık da tesis edilir. ikinci 
ve üçüncü senelerde bu şe 
kilde geçirildıkten sonra 
artık harice ilıtiqaç göster
mede11 kendi fıdanlıkların 
dan istifade ederler. Erzu· 
rum ~e malaitindelci teşçi r 
işi agnile Arılc.arada yapıl
dığı gibi yapmalc zarureti 
'fJ:ırdır. Yani nJfJela arma· 
nın rutubetini temin edecek 
cisler dilci/dileten sonra di 
ğer cinsleri, rı ç neli ağaç'arı 
getiştirmelc kabil olacalctır. 
Bu itibarla Zigana fJega 
Sarıkamış ormanından bir 
mılctar fidan çıkartma/ela 
igi bir netice alınamaz. Esa 
sen ağaççılıktan maksat 
fidan yetiştirmek oe getiştn 
fidanlaıdan istifade etmek
tir. Ormandan sökmek su
retile gapı lan teşçirden çok 
J aide de beklenemez. 

Ormancı : Etem Bil~n 

lkhsat vekilinin nutku 
Milli gelirimiz ve 

ticarette inkişaf 
lktnat veklll sayın Celal Ba· 

yar Tasarruf haf tasıoı kapatır
ken İstanbul radyosunda çok 
önemli bir nutuk verdi Uzun 
olan bu nutku &j ms haberleri 
arasında alamamıştık. Memleke
tin bir senelik ekonomik plao
eosunu teşkll eden ve gelecek 
senelerin ekon Jmlsi yOnünden 
hususi bir değeri olan yazıyı 
aşağıya aynen alıyoruz: 

" -· Tasarruf ve TQrk malı 
h!lftan, taamül, bu mevzula ala 
kadar vazife alını) olanlar için, 
besab verme haftası hallne 
koymuştur. 

lk.ttsad Veklll n'atlle. bun
dan hususi bir memnuniyet 
duymaktayım. 

ÇnnkD, tasarruf ve mil i mal 
hareketi, bir n.llletln intibah 
ve ilerleyiş hareketinin miya
rıdır. Her sene, bu gOnlf'rd0 

bir yıl evvel baktığımız l.'llWl , 

aradaki mesafeyi gOrmek, hepi
mize gOaOl feralılıQI ve yeni 
c::!l ;mıı t8Vkl \8l'ffur. 

vncud makinesi, alınan gıda
dan bir kısmı :ıı, yağ halinde, 
ilıtlyaç zamanı için tasarruf 
ediyor. Bu, otamtik, fizlyol9jik 
bir b4dlsedlr. 

İlk devrelerde, insanların el
lerine geçen yiyeceğin bir ku
mını, lhtlyac zamanlan için, bir 
tuaf ta saklamlf olduklannı gö
rüyoruz. Bu bayatı muhafaza 
lnslyakıadan dotaa blr hare
kettir. 

Medeniyet ilerliyor; mal eko
no:nhi devri geliyor. Mabsul4· 
tın, mamulatın tasarruf edildi
ğini görOyuruz. 

Eskiler haricinde vncud bulan 
yeni eleman, tasarruf edil.,n 
şeyin fazla kıymet fazla fayda 
temin ettiği zamanlara saklan· 
ma~ıdır. 

Para kıymet mikyası olarak 
ortaya çıktıktan sonra da, va. 
zlyet uzun müddet değişmiyor. 

nu devirlerde • tasarrufun 
ifadesi Dl1ten artnmak veya 
"ak akça kara gQn içindir,. sö
zQdQr. 

• .\ rhaf..l 2 dq 
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Sağ ilk 
Çocuk Bakımı 

4 

°khsaf veki1inin nutku Tiyatroda 
gördüklerim 

Dünl!ada 

Neler oluyor 

- 1 nştar ıfı 1 ele • 1 s ıb l yapılaca ,ı iri ı hankalaı u 
Halbuki t ~rrı ftır, il rl, hil lik ~~iiçllk i,l~ri.' ucuz ve 

lınh.ikı \'C mıı bet ıııuıı ı..:ı tıu 1 k ı ıy fmuııc;~ etını>sı kolaylaşır. 

Dlln ukşaınki tcmı-.1 !erile 
S.ıbriyc Tokses ve arkodıışları, 
biw yinP. ı:e\•kli hir geee ya. 
ş.ı tmı~ Oldu. ilen, IHI geeenin 
zevkini ihh11 eden noktaları, 

lıuı·ad.ı izuh Ptınekten kl'!ıdiıui 

alaruıyuc ığını ... 

Liste n1üzesi 

londrada lıoş bir müze 
açıldı . Bu miiıeyi bir otel 
·ı:ıe lokanta sahibi açtı. Bu 
adam kırk senedir büttın 
dılnyndaki yemek listeleıini 
toplamış . ve müzeye koy
muş. 

Bebeği podralamak için 
iyi cinsinden talk alınacak. 
ıistü delikli bir teneke ku
tuya koyup. çocuf,wı vücu 
duna serbileceklir. Saçları 
düzeltip temiz tutmak için, 
yumuşak bir fırça ku 'lanı 
lacaktır. 

nu"l tam ter ... inedi.·: Al{ ek f - Beraberıııde, kusuı;;ınd ı p ı 
ak gOan. hıızı .. lumak h;l .. dı : rıı 'ut ıııanııı ~·e~irlli mahıurları 
dişten dt'ğil i t'n artırmıılc l.i- ort.ıdaıı kalktıı·. 

d - Nih·ıy('I, tn ıırruf !wltlyla ır ?!in ı .·. 

Bebeğe banyodan sonra 
giydiri 1ecek çamaşırlar ısı
tdacaktır. Böylece lıer şelJ 
hazırlandıktan sonra banyo 
ya başlanır. Evvela çocuk 
soyulup bir peşkire sarılır, 
!Jumüşak ve muşamba ifriti
/ i bir kundak masasına ko 
r.ıır, ve vücudu kısım kısım 
sabunlanmağa başlanır. Sa 
bun/ama esnasında butt'in 
v icut örtülü ve yalnız sa 
bunlanan nahiye açık bıra-

kılır, Sabunlama esnasında 
ayrıca göz kapakları, burun 
delikleri. /..ulaklar, alı n 
1ıe bütün güz ile boyun 
tıi:bentle veya bamuk parça 
larile silinir 7.ıe temizlenir. 

Sabunlama bitince, be
bek su y a S'Jkulur. Be 
heğin banyodan ürkmemesi 
7.ıe hoşlanması için, birden
bire suya sokmamalı. Evve
la ayahlarını suya sokmalı. 
sonra yavaş gavaş bütün 
1ıücudu batırmalı. 

Banyo esnasında en mü
him nokta çocuğu iyi iutma1'. 
ve bu sayede ona emniyet 
1ıermektir. Bunun için anne 
sol elile küçüğün sol omu 

zunu tutar ve çocuğun başı 
elin bileğine dayanır. 

Ttıs.ırrnfun bu yeni m ınası 
18 in ·i as.ır hily!lk endi.s~ri in 
kıl,\hile b ıı;;lumı;ı, omuz omuz1 
ilerlemi~tir. 

1!) unC'u asrın cemiyet f..ıaH 

yeti s ıha ·ıııda en hn~ :ik i ıtir ı 

no ı in ve ln.ı benz •r .JrkPl
lerdir. 

r ısnrrııf, hıı tarlhle•d •o '; ) 
ra lır ı,i fprrlı bir iınİ\' ıt dPg l 
ıyni z ım,11ıclıı milli bir j,tihsd 
ınıınivelu'l lı ılioc ({l~lmi tir. 

ileri rnillPtleıin bışıun ı~ 

olduklan mu ız a n i':ilerin ger i 
crın ye i.ıi veren, .1yııi zamn'l 

d ı, b ıynl( Leım•ttül".ine iş i ı·.ik 

iınk,'inı b .h~eLlcn yaygın \'e gnr 
kJynuk halin(' gelml-:·lir. 

Mua~ır ta arruf tel.1kki ... i 
kliple, kn'S da. saıı dı'-tta sallı 

nan pflrı• dPğilclir. l\llllı i ·Lihs1· 
le sevkeclileu p ırııdı r. 

'J'ııs:ırrııru milli blihsale kn
nolize eden mile seselel' milli 
bankalardır. 

ıı d n d ,:, yı hı· ki, h.ı\ihi 

nwdeni udam ıııiflı şııuru te
krın n~l el•ni~ adu:n. rehinde 

-ı,; eya ku a. ınd ı ını ru t ınıurı dP
ğll. bir lı:ıı.ktt çekl karııe::;i h
şıyan adamdır. t~u*i 11, il<'fi 
memlel<e lerin hemen lıepsind · 
giindelik alel1de ma raflar dı 

ı;ıdda blHUn tediyeler ~·ekle yn
pıiı~. 

Uu suretle: 
• Pıırn d.ıhıı emin hir tarzda 

rnulıafazu edilmiş olur. 
. Ticarethaneler için, kus. ı 

masrafı. hesıılı k!ilfetl kulknr. 
. llıliyac halinde kreJi i~.tih ali 

k<)laylu, ır. 
- Tediyat çeki~, lıesa;ıtan h~ 

değildir. Hergün beş dakı· 
ka süren bir temiz/ık ban 

yosu, çocuğu hiç b 'r vık.it 

zaqıf /atmaz. 
Banyodan sonra çocuğu 

iyi kurulamalı. Çüı kü. be
beğin derisi yukarıda da 

söylediğim gibi çok narin

S ıyııı dıııleyiciler; 

Bıı birkııı;· kelime ilt> lehrıriiz 
ettirmek, sizi düş!inmeve d ıvet 
etmek istediğim noktalar şun-
1 ıı dır: 

Tu.1rrur telıikki"'i ve mede-
i n16unluk se\·iyesi ara ıııda 

miina ehet \'ardır. 

Uvcrtı\r, hnkiknten çok en· 
fl•sti. Bııy Hrıberin yapıııı~ Ol· 
dıığu stepe diyece!< yoktu. O 
ne ahenkli ve uıuntazam mı M izenin en şnuanı dikka 
mııra ili Bny Hf)ber ya~ı ıııı lislesi. Belgradda veri/, n 
kllı,:Uklnğaııe nuz.mın diye bi· hir ziııu/etin /i,fesidir. Bu 
füiıııki ,lı ıkikııt"n bir az ilc>ri zi11nfdle bu'unan zabit/pr 
gitıııi~ !.!İbi geliy,ır bana. 1 ili- 't · 

l\lil!i şuur. milli sanayi, mitli 
:nsarrur .ırı'l ıda kut'i mnııase-

~ •Pttıf'• PTI (or1 ra soraun gı 
y H'mıısunuz ııefi hir strpten 
s ınra l'ıski tle\·irlcri c ıulııııdı ı/ip krnl .4lekwmdır Obren-

hel vnrdı.-. rın kar tl ııc kadııı· ,·Pğuktu, oııiç'e k'aliç" D'rı;{n:;ı krıt 
1 aııl,n'ur ve tn..;nrrııf nra~ııı ,l11ynn Sı.z ı ıdaıı k11ııtolardc1n ld•r·işf,.,_ 

da rrıGnu:'eh<•t vardır. 

Arknd.ı,lar; 
ziya<! 3 orı jırıııl nıını ıralN lıek- J Af zede Pola JV,,vi i 
leme1

• ic ıhcdPI' rt.ıha dojrusu · p-,. ns M iiz•anin ·,, cıı 'e ıme 
bedii zevk tmltııdıtıı ebvvel ok- sof rasmı ·ı listesi tf,. vard. r TOrk i re 'l'llrk leri ndir; 'J'Ork 

le re ııi 1 k1lacdktı r, diy ıruz. şrınınnğ~ mlihtaçlı ·, u onun 
1 unun m vwııınuz itibarile hakkıdır .. 

ma 11 ı, ruratara~nız cncf Uıstri- j ÜçUncfi defrı perde n.,·ıldı, 
nin yurdumuza ald \'11rlıklnrıı1, hil•np·n n(• cii\•eyi11 karşırrdn 

biz ulıibi, hil dendi i knlncı- ı şeu, şutı ve ~ .krul~, n';:~ ımı 1 bi
ğız demektir. ricik )tldızı k!lçnk Semihn,p 

Böyle olmnsındnki lllzıım \'e görd:lnı. Onıııı halkı ıneınrııııı 
Phemıııiyeli izah edecek deği- ı etme'' İ\'İrl rırpınrırnsı \'f' St•sı. 
il T' . nin tam loııunıı mu:ınf 11.1 l'l 

Memlcl\tıtiıı lıil' kı>loııi gibi rneğe ıığrııştığı hir sı ru<J ı k·ı 
şunun uuıı11n lıP~alııııa ~unun li~ arasında ,.e cephedeki fon 
bıınıın trırııfı clıın d.-gil, ·kl'ndi · arkarnıda kurugüz oyn:ılıl' gibi 
tır ıbırmz1, ke• di evimiz olnrak hareketler ıılrıııı . ı halkıo1'fukça 
ima ı, kalkınrııa· ı l\ııın:ilbt (et • d ıirlendiriyor. Zevk, söylcdi
\'nmıı teııwlidir. ğırn gibi kıım~·ı değil ok-;;u nmnk 

i~te~. Sahnede artbtl içerden Pevlet hlllçc geliri• elen lıu 
rnak ·ııdla ınümk!ln olan tasar- mı ş ; ııl etnıemeleı iııi, ::Sabriye 

Tok. es nrkadıış1ıırına ihtar et
rııf ıı ayırıp lıusretnıektedir. 

l>evlet<,'e dernhcle edilmiş 
ml Hrtir. Artistle veyu soli<- 11 ... 
yttlııız s!lflür al ikadar olur! .. 

ve eclilnıekte olan t. ler: 1 Akşam bay ~1uhicldini cıırı-
1'Urk millPlıniıı ıııcrteni ve 

ileri millet ol.ırak vıır olurn~ı. 

Tıirkiyenin seri eknııomik 

kıı l' ınma:.ı ve refnhı. 

Her 'l'!lı·k i~~in emin, le'nelli 
faaliyet iıııkıln lunnın çe!;'illen· 
dirilmesi. 

Ve kısrıca TOrkiyeııin ekn 
nonıik kurulrnu51 ve korunmuq 
muk rtdlı işlerdir . 

Umumi surette endilstrileş

tirme devresine girmez Uzereyiz 
'l'ekııik, ticari, rn~yonel i~letme 
demek btiyorum. 

:Mua~ır ııınnada, milli. mUs
bet tasarrufu temin ve teşvik 

d.ın tcbı ik etmek ihtiyacını hi;
settiın. lyi bir ınııziğe su.urııı-J 
halkımıza çaldığı yeni tı:ıngoları 
ve milli havamız ZeybPği her 
akşam tekrar etmesiııi ve yine 
her akşam bize milli huvnları
mızdan bazılarını çulıııasını has. 
saten rica ederim. Buııdıuı sun. 
r.ı üç bayanın yııplığı bir nu
ınara~ı gOrdOk fakat balede yal· 
nız yine Semiha vardı Diğer 
bayanlar çok laknyt ve fıılsolu 

bay Mişel bunlarla bir az ala. 
kadar olsa dahu iyi olur. Öyle 
zannediyorum ki bu bayanı lr 
hemız amatörd!lı l ~r. Bu arada 

için, rnii,lıet tusarrufıın aradığı nazarı dikkatimi relbeden bir 
blHUn elemanlan tı.ıın olurıı k hareket oldu. Çok fena demek
mu hafaza ediyonız, muhafaza ten kendi ııi alarnıyac.ıgım. Per· 
edeceğiz. 

- arkası var -

Zengin! 

Dü ı ııınm Pn zengin a 
damı bir A'Tlerikalıdır ... Bu 
giin ! kndar höLJ/e sanı[/or-
'ırk ı/i-/nrdıık ı~; : D ·;,ııın 

nın ,.ll 7Png "'''laml nml-ıak 
kak Amerikudadır. Değil
m: ş meğer, dlinpanm en 
Z'ngin adamı. zamanımızın 
Knnınu meğer }•1ponmuş. 

}aponyanrn birçok fahri 
kalarına sahip olan bay 
Mitsinin ser11eti tiç yüz mil 
l}On liradır ! .. 

lrn~ınn. yok lııktını u andım se
nin elinden dfıetclerini biz Oy
lP. lıatırlayoru ınki ~lıınakyan ve 
kel llasanın kumpanyalarından 
görmn~tnk. l'urih bir tekcrrUr
den ibarettir, doğru, doğru ama 
böyle lekerrUr değil. Bu bayat 
kelimeledo ifade etliği mana
lurctıın, hakikaten lı'.i tık usan
dık. 

Roberle partenOrUnUn yaptı
gı gemici dansı çok iyi ini. Bun
d ıda bOlllnUn falso u kulakları. 
rnııı tırmaladı, gözlerimiz zevk· 
le seyretti kulaklarımız zevallı 
mevkiiae dO~tıı. Bu dans diye· 
bilirimki unıumint itibarile iyi 
idi.. 

Bütün 'tÜcut su ile örtül 
melidir. Ancak hu e;>nada 
ağız, burun ve kulaklara 
su kaçmamasına itina etme
lidir. Sağ el bebeğin vücu
dunu oğar :ve sabunları çı
kanr. Çocuk beş dakika 
kadar suyun içinde bırakılır. 
Sonra sudan çıkarılarak ısı 
tdmış bir tüylü peşkire sa
rılır, ve kundak masasına 
konur. dir ve biraz ıslak kalmakla •------------

de arası·ıdun bir İ$aret yapıldı, 

ve muzisyenlerden biri elini 
kulağına götürerek .. ne söylu. 
yorsunuz dedi galiba. Bu, tu
luat kumpanyulurına has bir 
harekettir. Uay Mulıiddiııden 
böyle hallerin öullne geçmesini 
rica ederiz. 

Karşımızda yine Şemiha var, 
onu bu seferde orejinal bir laz 
oyununda görclük Bu akş·ım 

hulk pJru~ını )ılişelle Sc'lılhaııın 
Çiogenelerin~ ve bayan Sab. 
riye Toksesin tukdfre şayan se
sine verdi.. Eminem stebinin ve 
mişelle Semiha ru'llba~ıııın 
zevkle seyrinden sonrıı, anıaJ 
o temsil. Gülmek için insaıııı 

kendini gıdıklııyacaJ'.tı geliyor. 
llk akşam bir buy bizi lıol bol 
gfıldürect>~inl vadetmişti, Ner
de ! . . . . Başka söz söylemek 
istemem bay Kcnanın Ihsan 
i\lat~·oraya bk az kuvvetli rol 
vermesi ieabeder .•. 

Çocuk banyodan Çikarı 
lırken vücuduna bir ibrikle. 
3i deracelik sıcak su döke
rek, banyonun kirli ve sa 
bunlu suyundan kurtarılır. 
Ekseriya ~ ennelerden, bazan 
da babalardan duyuyoruz: 
Acaba hergıin banyo yap 

mak, çocuğu zayıf latrnak 
mı? Bu düşünce banyo müd
deti uzun olmadıkça varit 

üzerinde yaralar husufe ge 
lebilir. Kurulandıktan sonra 
çocuk pudralanır. Bu•ada d" 
dikkat edilecek nokta. puıJ. 
rayı kuru deri üzerine serp 
mek, ve 'lıÜcudun ıistiinde 

ancak ince bir tabaka yap 
mnkfır. Bundan sonra çocu 
ğa ısıtılmış çamaşır giydi 
rilir. 'lle kundaklanır. 

Son 

" Yeniyol .. un Tefrıkası: 14 

.KÜÇÜK SİLAHŞOR 
İngilizceden çeviren : l!a..:ı rettin Ziya 

- Eve gıtmek mi ? Tek ba ' rnların arncında; dadı, bebeği 
şır.ıza 1 lşidilmcmiş şey. Bn) ann cenuba götüı dü ; ıınncm ve babıım 
!>Ordunuz mu ? başka yerde. Bu .. 

- Hayır. Fakat siz müsaade DoktOl', knşlııtırıı kaldırarak: 
!'derseniz izin ven;ceklcrine cmi- - Sııhi de öyle, d .. di. 
n·m. O, çok iyi düşünür. Gitmemi, - Zavallı Ayglin, yalnız bana 
bir dakika içinde yerinde bul: c:ık. bakıyor. B e n de n yn bir yaş 
Boşka birşey daha vnr efendim. büyük ya değil Fakııt görüyorsu-
0, okadar çok kibar bir bay arı ki... m.z ki bir kızdır; küçuk bir kız· 

Doktor, ekşi ekşi gülerek : dır. Ben ilerde de erkek ol CJk bir 
- Öyledir. Kuçuk adamım, çcc.ığum efendim. 

Yarının harbi inanınız, ey 
Itrah forah uykusunda uyuyan, 
fer alı ferah yiyip içip , yatıp 
k.tlkan Tıabıonlu 1 inanınız ki 
yarının haı bi ne ) erde, ne de 
n iıde, ancak ve ıır.cak havada 
o!ı cnktır. Tayyaı eye veriniz 
v c vcriı kcn emin olunuz ki 
veı ilı n paralar hayatınızı ve 
vatıı nınızı kurtar:ıcaklır. 

Bilmem sizde beğeııdinizrni? 
Benim hiç ho~uına gitmedi, bay 
Kenanla bayan SDzan l>lr dilet 
y·ıptılar. Geçen ak~am lıir baş

kal)ıııu tesadlif etmiştik. Yenilik 
ve güzellik arasına bayatlık ka
rı~lırnıak iyi olmaz zaıınınd3yım. 
Bu. bilmem durrn. beknı hrın Seyirci 

------------~~~-~--':'""""~~-:----
y pıştı-masın:ı müsnnde etmiyecek· 
Ei 1. 

Ertekin, şaşırarak geri çekildi. 
Saklanan bu işin Doktor tam· 
fından far krna vnrılmış olduğunu 

anlıynrak korktu. 
Bayan Doktor, derslerin baş· 

hnın~ına yarım sııat kola kcc ısı
na gelerek, çcc.ıklıırın işidemiye

ceğ'i bir sesle: 
- Ertekinin kafasına böyle 

bir fıkir koyarak niçin gönderdin 
bana ? Zavallı çccuk gilmek için 
ynlvarıp duruyor. Güya sizin 
muvafakatınızı almışmış 1 

- Ancak, sizin muvnfokatınızı 
ı>lrııak şartile. 

- Evet; ben de reddl'ltim Saat onikide teneffüse çıkılır 
tabii. Okadar ağlıyordu ki. Ders- çıkılmaz çocukların bazısı "nesi 
lcre bile girmeğe yanaşmıyordu. olduğunu .. sordular. Mektuptan 

- O, Öğreteceğimiz derslerden çok fena haberler aldığını söyledi. 
birini Öğrenmiş oluyor, bu da gi- , B' 'k' · d d 1 ·1 · ·d 
d'l 1 k l d .. ır ı ısıne e, a ıa ı erıye ,gı e-r en yo un çı ar o mıı ığını gos-
te kt d. rek, kız kardeşinin pek bedbaht rme e ır. 

Bayan Doktor, Ertekine dön

dü ve onu istediği gibi teskine 
çalıştı. O, bildiğimiz gibi cesur 

bir çocuktu, Ebeveyinin rızası ol. 
maksızın ve onların arzuları hila
fına yola çıkmanın hatalı olduğu 

Bayan Doktor tarafından anlatıl
dığı zaman mırıldanmayı kesti ve 
biraı; sonra diğer çocuklarla be
raber sınifa gird;. 

olduğunu ve gelip kendisini gör-

mesini istediğini anlattı. 

Tunç sordu: 

- Pekala. Niçin gitmiyor.sun. 
Nerede o ? 

-Uzakta. Bay Doktordan r:cı 
eltim. Çok kibar davrandı, Fakat 
gidemiyorum i§te 1 

Demir, 
- Bay Doktora 

dedi, ne söyledi ? 
mı sordun, 
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tamamen ortadan knlclırmağa 
çalişma!'iıiir. 

Bu ~ırada il ı şelıler ithm olu
nmu~, muhult'fet gö terrn U"l

rellPr haşku yerlere nnklolun
ııın~, tren ynllııı ı. halk mPklrp 
teri ın~a olıınmıı~. \'l'lhasıl mo
dern devletin Lıntnıı politik ted
lıil'leri ve eebir \'ıı•ıcalıııı kııllıı 

rıılını-;;tır, l~te bu sıırelle .\nıı· 
dolunun, binler<"e yıldarıberi, 

Kürdlorden {'Ok daha l1UyJk 

ve çık daha değerli kavimleri 
yutan ezeli kanunu, yeri•ıe gel 
mi. tir. 

Türkiye. eğer Anadulunuıı 

µ0.i.i'< tıui iııin, ~irnıi otuz )ti 
içinde l ıbiı .• ir şekilde rahat 
ra:ı •t ve lıı: lıi: lıariei tesire 
nıuht ıç olmud ııı bili !in J\ard· 
IPri temsil edt>ceğiııe emin Ol· 
saydı, bu kanunun tı>!'oidrıe gı1· 

venirdi. Fakat böyle bir Umide 
kapılmak için ortada hiç bir 
selıeb yoktur. 

KUrdler, 'l'Urkiye. lran: ve 
Irak araı;ıuda tuksim olmak Oz
re. Asya dUnya siyasasının en 
mühim kuv~et hatlarının Lir
leştiği bir noktttya yerleşmlş

lerdır. Musul havzasında İngi
lizlerin tesiriyle kuvvetıt IJir 
sım~lte inki~af eden milli Knrd 
harekeli. 'f Q r k trıprağınd.1ki 

Kllrdleria otomatik surette Türk 
!eşmesine mani oluyor ve hu· 
dudlaıı:ı sıkı sıkıya kapıılı l>l
ma!'.olila rağmen gene girrneğe 

muvaffak olan milli te::;irler, 
KOrd dini ve sosyal koruponen
lerine tehdidki\r bir şekilde 

katılıyor. Cu sebeble ancak bir 
nJilyonu bulan Kürd azlığıoın 

- Arkası var -

Halk Manileri 

SttkHya çiçek diktim 
Neden belimi bUktun 
.Ekız senin nan ıdan 
Artılı: usandım bıktım ı .. 

• * 
Oalün dalında kuştum 
Çok çetin yola düştüm 
Hu kadar küçllk yaşla 
Sevdalığa tutuştum! 

• • • 
Kµşlar pek cok hassastır 
Sevdalı olmak haslır 
Kız senden ayrılalı 
Her gün tuttuğum yastU' 1 

• • • 
Bülblll gibidir sesin 
Gül musun uilmeın nesin 
Sevdalığa alışma 

Çekemezsin, körpesin ı 
Baha Salim Öiütçen 

- =-
dı ve: 

- Ben de öyle tahmin ede
rim. Onlar seni başıboş bıralı:ır

)arsa ailen neler düşünmez, 
- Biliyorum. Ben de sonra· 

dan inandım, Ama ·annem, Aygü· 
nün yanına gitmemi ister. • 

Tunç kızarak : 
- Neden gitmiyorsun _öyley· 

se, dedi, kimsesiz kızın yardımın• 
gitmezsen senin erkekliğin nerde 
kaldı 1 

Ertekin, yanakları kızarmış, 

perçemli başı arkada, olanca is· 
teğile : 

- Gitmek isterim amıı, dedi, 
salmıyorlar. 

Demir, veda -eder ıibi elini 
çalış bakalım. O size müsaade e- - Adam olccaksın ha ; sen, 
elerse ben df',. öı le mi ? 

- Aman, niçin böyle çıkmaz 

bir yola saptırdın onu. 
- Çünkü, sizin çok iyi dü

JÜndügünuzü ve iyi kalpli olduğu
nuzu söyliyordu. Sizin nasıl hare
ket edeceğinizi biliyordum. Ço-

Fakat, Aygünün, halasının ya
nında maruz kaldığı bitmez tü-

Ertekinin arkasına vurarak : 
- Biliyorsunuz ya fevkalade H ~1 1 e~· - ayır, 0 6 um ; sa ıverm .. 

- Teşekkür ederim; efendim, Doktor, kendisini sıındaliyesi-
teşckkür edc·im, dedi. nin arkasına doğı u bıı aktı. Dok-

Odadnn çıkmak iç'n kapıya torun güldüğünü hiç gö,rmeyen 
kadar yü•üdükten 60nrn geri) c Eı tekine guldü ve ilave ettı : 
lôndU : - Öyle ise bundan sonra lıiç 

Görliyorııunuz ki Ayfün bir çccuğun knfıına kriket topu 

• cukla· ın, beni daima her şeyi red 
sizi de her arzularına muvnf ak at 
eder ~ö:meleri daha do~rudur. 

kenmez eziyetleri düşündüğü için 

hesap dersindeki yekllnleri bir 
türlü tutturamıyordu. Sanki Ay
gunün feryatlarını duyuyordu. 
Dersile bir türlü alakadar olamı· 
yordu. 

iyi bir adam. Bayan Doktor razı Jer. 

olursa kendisinin de razı olacağını 1 Dedi ve büyük çocukların ya · 
söyledi, Yalnız, biliyorslınuz ya, nına doğru koştu. 
Bayana sordum ; istemedi. Yalnız kaldıkları zaman 'f urıY 

Demir, aklına gelen ıeyin deh- alayla: 
§etini iÖ•tf'rerek katlarını kıldır· • arkası var • 

j 
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Herş~yden 

BiR PARÇ_A_ 

Güneşle beraber dönen 
sanatoryom 

Fraosanm cen•ıp tarafhırınrla 
veremliler i~·in yeni şekilde iki 
sanatoryom yapılmaktadır. Sa
natoryomu:ı her ikisinde de 
hasta yatakhanelerinin bulundu 
ğıı kısmm daim:ı güneşe mOle 
veccih olrna .. ı için buton bina
nın mUtehHrrik olması düşUnill 
muş ve bunun lçın ÇOk kuvvet
li makineler ile bir laklı n tesi
sat yapılmıştı ~. 

Bu suretle lı:1stıılır sıtlmht ı ı 

akşama kadar g lneşi ı ~ıra \e
rici şu11111a maruz kal na.\.Lıı \l' 

mahlın olan ted ıvl suroliııJen 

Uç def11 daha s iı 'dtle iyi ol ııak 
ta iınişlPr. Fakat san ıt•lryomla
ruı diğer kısmı y,rnı anb:ırı. 

mutfağı, do1dı1rlar111 d:ıiresl de 
d ıima gülge lçind~ bulunmakta 
imiş. 

Boşanmaların önüne 
geçmek isteyen 

hakimin tavsiyeleri 
Bo~anma d ıval:ırırııı gUnd~n 

hilk Um darlığı. 

Briç h Ukllmdarı olan zat, 
Nevyorkta oturmaktadır. Ve ns 
len Rustur. 20 senede lheri Nev 
yorkln oturm:ıktadıı-. MiHeına 
diyen Briç oyrnıynn bıı ZJtırı 

kar~ı .ında kimse duranıanıakta 

imiş ve Kolbc>rstnn hminde o 
lan zat senede yımm milyoıı 

d ·l ır kazanıyııı·ınu ş K ılbt r~lon 
şi ncii hri,. hııkl ınd ı Nt-v - Y ırk 
Time:.'jlt:' hı i; huk1 ı ıd ı IJ 111 

mıka ıl 'I' ) <t 'I,\' r nıış N••:;ırd 

tiji ldla,Jları on lıi leıc • 
okuy ırınu~. 

•..t 
+.::: 

~l h 
-~ , .. 
~] 

ROMATIZMJ ~l 
LUMBAGO 'A 
SiYATiK •1 . ., 
Ağrıları teskin A 

ve izale eder. •J 
)] 

gQne artm:ısından mnteesslr o- ,~ 

lan Amerikalı bir hakim sene- ~~ ... ~· ,(t] 
l r~•~ lerce suren tecrllbeden sonra .. 

~ladlğl kanaatleri l!eride boşan ,. 
malann önllne geçmek nıere ı.t 

v_=• yeni evleneceklere tavsiye et-
mege karar vermiştir (: 

Hakimin tavsiyeleri şunlardır: ~ 

~· K:ıdmlar fçlo: Evi ıizi çok te· (t 
mlz tutunuz keadinlıl gUzellik ~•] 
ve cazibenize halel verecek şe- -~l 
kllde ihmal etmeyiııiı Başka •-
erkeklerin de nazarı dikkatini 

Dönüp dolaşıp 
Alacağınız R A D Y O 

Ca Aa Olacaktır. 
Tediyatta büyük teshil~t 

Kunduracılar caddf'si 1'10. 17 - 19 

(• 
[•] 

:ı 

f 

' .. 
' 1 
1 

' .. .. 
' ,., 

(•] 

celbetmeyi dQşUnmPyinlz. 1 11 s s s s 1 

_g_o_r!_r_~~_!_~_er-rt_o_'[_~:_=u_ı_.v_:_~-i~_:ı_~_~i1_~_: ___ fl __ e_r_e_c_z_a_ne_d_e_a_ra_y_ı_n_ı_z._ ~: H A R U N L A R M U E E E 1 J~ 
Ölçüler hakkında t: Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirler;nize ~l l. ~~ı 

ÔBlçelilleerdkaiynuenurneuinstlaigt'""biı.nkdtaerı·h"ı· o: lan 31-12-933 i ._,,.,, ... ..,,._..,.~._.,, ''~~J.~.~,~~.~!;.!~.~;1!,!.~~.~i~;., .. _..,.."'""" ""'"' -ı ~~ ..,,_ ~ "llt~ıı ~ .. "'~d~.,.~ .. ıı~dı~ !'ııll~•ıı~~~~ ı-;!.d • b~ı~.t.:ıııı~~~~..ıııe:lb~~~.~~~d~~~ıııı~~~~ ~~·..::.. ~ • ..._._.~i9' .... •.-•ıttııe..G.,-
tarihinde metre sistemine uygun ve ölçüler ni
zamnamesinin ölçü, tartı ve aletlerin şekli ve 
mal maddesi ve tertibatı hakkındaki hükCımle
irine uygun olmctyan ölçillerden ( Ter azı ve tar
tı aletlerinden madasının ) kullanılması için ko
nul~n muhlet 31- 12 - 936 günil bitecektir. 

Üzerlerinde umumi ayar işaretile Birlikte (34) 
ve (36) ayar memurluğu damgaları bulunan ve 
1-1-937 tarihinden sonra dükkan. mağaza ve 
iş yerlerinrie bulundurulması caiz orma yan bu 
kabil ölçüleri kullananlar hakkında kanuni ta-
kibat yapılacağı bildirilir. 2 • 2 

Kira artırma temdidi 
Vilazet daimi encümeninden : 
Hususi muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokaktaki 29 No. lu mağazasının bir yıllık kira
sı 50 lira üzerinden arttırma müddeti on giln 
uzatılmıştır. 2-1-937 tarihinde vilayet makamın
da toplanacak olan encümende ihalesi yapıla
caktır. Muvakkat teminatı 350 kuruştur. İstek
lilerin vilayet daimi eecilmenine baş vurmaları. 

• KASE 

NEDKALMiNA 
.. ....... -

ilan 
O F !c ·a Memu• lug-unden : 

Açık artırma ile parnyn çe•;rilc cek 
gayri ıneııkulun ne olduğu: 

lvyan köyünde iki p11rça farla. 
Gayri mcnkulun bulunduğu mevki 
mahallesi sokağı ve numraHt: 

K. evv,.J 930 T. ve 3 No. 300 
lira ve Eylul 9~1 ve 4 No. nısfı 

150 lira. 
Taktir olunan kıymet : 

K. evvel 930 T. ve 3 N >. 300 
lira ve Eylul 9:31 ve 4 No. nısfı 

150 lira. 
Artırmanın yapılacağı yer gün saat: 

O f<~ ic a dairesi önünde 
28-1-937 Pe·şembe günüS.13·14 de 

t- İşbu gayri menkulun şartnamesi 
28· 12- 936 tarihiııden itibaren 936 -9 
no ile Of icrn dair~ııinln 

muayyeıı numarasında lıerkesiıı g1lre· 
bilmesi iı;ln açıktır. illi.oda ) nzılı 
olanlardan fazla ıııal uıııııt ~lııınk iısli 

yenler işbu şartnameye ,.e 936 - 98 
dosya numarası ile mcmnriyı llmlze 
mııracaat etmelidir • 

2- Artırma) n lştirıık iı;in yukarıda 

yazılı kıymetin ) Ozde 7 ,5 nisbetlnde 
pey akç.ası veya mil it bir hıınknııın 
teminat makbuzu tcYdl edilecektir 124 

8- Ipolek sahihi nlacaklılnrlıı diğer 
alilkadurlnrııı \'e irtifok hakkı sıılıip· 
!erinin ga) rl menkul üzerinde ki 
haklannın ve hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan lddialıırını lşlııı !ilin 
tarihinden itibaren yirmi gün çhıde 

evrakı mUsbetclerile birlikto nıcmu
riyetim!ze bildırmelerl iCllp e 'er . 
Akııl halde hakları tapu sicili ile 
ublt olmadıkça salış bedelinin pay
lqmaınndan haric kalırlar. 

4· Göıterllcn gClude arhrnıa:> a işti
rak edrnler artırma şartnamesini okıı 
muş ve lüzumlu malumatı almış \'C 

bunları kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5· Tayın edllen zauıırnda gayri 
menkul flç defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale ediUr. ancak 
artırma b e d e l l muhammen 
kıymt Un yüzde yetmiş beşini lıulmnz 
veya satıı lıliycnin ulAeağına ruçbani 
olan dlter alacaklılar bulunup ta 
bunların o gayri menkul ile temin 
edlhnlş allcaklarının mecmuundan 
faılaya çıkmazsa en çok artıranın 
teahhudu bakı kalmak üzere artırma 
on bat &tın daha temdit ve on betlnci 

ı4nürı ıonu o l a n 

Yaı:ı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin:z .. 

o l1ifll ~ <g <§1 
Cep ve kol saatlarınm ~n fantazıve en son şekilleri gelmiştir •. 

HDSILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlandır. 

Adres : 1' R A B Z ON H • K 1 N 1 b ti Matazuı l<ıınnımırılar rP.ririPıo;f amı ve ema Q an Qf 

~~~lllfl<dl-1~--
13-2-937 Cumartesi gününde 1 
ayni Matta yap1lr. ak artırma da 
en çok n tırann ihale olunur unr k 

Arttırma bedeli 
salış istc:ycnuian clıığı ruı;haııı ıınol 

diğer alaraklılarııı o gayri menkul 
ile temin t dilmiş 11Jacnklıırı mecmu
undnn fm:lıı) n <;ıknıak şartile en çok 
artırnun ihale edilir böyle bir bedel 
eldeedilıııezse ihale yapılmaz ve 
satış h<:deU dilşcr. 

Pazarlıkla kira artırması 
Bc:deli 

Vakfi Mevkii .No. nwhaımneni 

Mezarlık Akçaabat Dür
binar mahallesi 

.. 
camıı 

273-122 
122-3-4 

Evkaf ;deresinden : 

10 
350 

6- Gayri menkul kendisine ihale 
olunun kimse derhal ve ya verilen 
nıUlılct içinde para) ı vermezse ihale 
karan fcsh olunarak kendisinden 
ıın•el en yilksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bede!Je alnıa
ğa razı olmaz \"ela bulunmazsa he
men on beş gnn müddetle artırmaya 
çıkarılıp en c;ok artırana ihale edUlr 
iki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde beşten hesap olu
nar.ak fnlz ,.e diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriye
tlınlzce alıcıdan tahlil olunur • 183 
işbu gayri menkul yukarda gösteri· 
len 28 - 1 - 937 tarihinde O F 
icra memurlug-u odasmda itbu ilin 
ve gösterilen artırma t•rtnamui 
dıiretinde ntalıe.tı ilin olunur. 

Ak~abat kazasının Dnrbinar maballesinde 
kain evkaf idaresine ait yukarıda y•ılı iki kita 
t~rlanın 1-11-936 tarihinden 31-10;i37 tari~ine · 
kadar bir senelik kirasının arbrma muamelesi 
pazarlık suretile yapılacaktır. 

Pazarl k ınüddeti 22 - 12 - 836 tarihinden 
24-1-"937 tarihine kadar bir aydır. 

Talip olanların bu rr üddet içinde ve her on 
günde bir merkez evkaf idaresine gelır.eleri 
ilin alunur. 

• 
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A. 
Trabzon ve Havalisl Satış Deposu: M. NURi AYDIN (J\abaoğlu) 

" Kunduracılar caddesi N. 86 ,ı 
IQ "XP W(j!I \.'\P' \.4\P ~ ~ ~ ~al 
.cJ; • , - . . , ~-~ 

>il • • • 
'/ 

Radyo Meraklılarına ~ 

AUB:1937mo 
Radyosunu görüp dinlemedne 

Radyo alanlar pişman olur . 
Umumi satış mağazası 

• 

Hakkı Atmaca Trabzon 

-

(FİLKO) 

PhüD~© 
RA[D YO 

ve TELEVİZYON 
F. brikalarmın r,ı..,.. __ 

1937 rr.odeline Elektrotlu 
tc: b.k ettiği 
Ln.n balariyle, ğeçen sene oldugu 

g bi, bı sene de R d f. 
av. • a yo. 

n;gının en başında ,. 
. .. ı t d' ~ ı ı u e e ır. [t 

Bü ün dalgala ...... erindeki ELEKTİVİTE, SES ~ 
ab""liği e AKİPS!Z ve EŞSİZDİR . 1 

1 1 

ı mı dir. ll 
[•l 

Herhan i bir ~ r a 'çjn [ r tı k Radyonuzu fabrikaya veya. lstanbula t! 
göndermcğe I ·zum y ok, Çok hassas ınuayer:e aletlerı , ve on [t. 
senelik bir t crübe s hibi olan müessesc;miz P H 1 L C O lan her lt. 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . f 

Uzun Viideli Satış ~· 

n 

Abdullah Sezgın ~ 
Sıra mağazalar No . .J 18 ftl 

Te'graf : SAl\TÇl • Trabz ın TRABZON ,, 
• P~ ·~' Jl. • P1.11.;, • • + 11,.; P+ 1,.; •ı.,..ı:ı ,. ı .;s.ı P1;,"'1_;11 ~· Jl!.'.llf';ll~;'l•ı;1111;11P.!;r1~1 ~11 11.:; 11~1 11;11 !.'.QP.!;Q 119,11 ı.:;ı 
1 ıılllhıul bıut ıhıuılılhuıl ..!!!.!!._ bi:llJ ı 1 ıı lhidli ıu 111 1 h l lhulllhıul!f ntllhıuıllllııılf 1 ııılfılhıllı l1t11ılnhuı1Ulhllllihuttllbudlkıuılllbullllhııtfl hhd.ıllıuıl ~Jıudllll;ld lıuıJJlbıııl :::--" 

atıs artırma ilanı 
' kıymeti Mu. Tabiiyeti 

köyü Nev'i U. N. lira Nübadil 
Kireçane Tarla ve hane 2743 75 ,, 

arsası ,, 
kalem en fındıklık 2747 75 ,, 
Munda tarla 767 350 

" fındıklık 768 
" tarla 777 ,, 

,, 778 ,, 
fındıklık 783 ,, 

,, 763 ,, 
Mesarya Fındıklık ve tarla 2270 120 ,, 

,, Hane arsası 2084 ,, 
,, Fındıklık 2323 375 ,, 
,, ,, 2321 ,, 
,, ,, .2323 ,, 
,, Tarla maa otlak 7871 75 ,, 
,, Fındıklık 2603 250 ,, 
,, ,, 2607 ,, 
,, Tarla 2765 120 ,, 
,, Münhedim kilise 20 rum vakfi 

ve mektep arsası 
Şana küçük Fındıklık 1617 1380 Ermeni 

,, 
" 

1618 
,, ,, 1619 
,, ,, 1615 
,, Tarladan mutehavvel fın. 1614 
,, ,, 1611 
,, ,, 1612 
,, Fındıklık 1613 

Kilat Fındıklık 1158 175 mübadil 
,, ,, 1159 .. 
,, ,, 1293 440 mübadil 
,, ,, 1293 
,, " 

1296 
Ani fa 4978 250 mübadıl 

Defterdarlıktan : 
Yukarda evs.ıfı ~azılı gayrimenkulatm mülkiyetleri peşin para ile satıl 

mak üzre artı ma} a ç karılmıştır. Talip olanların yüzde yedi buçuk dipo-
zitolarıyle birlikte 7-1-937 perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta toP' 
!anacak komisyona müracaatları. 2 4 


