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ispanyada harp deva e Ill 

r. Asi ir 
an etti .. ge i Bars·elonu .d 

Plân i~i.. 
Ne oldu oldu, zararin 
neresinden d ô n û 1 ü rse 
kârd1r diyerek b u i ~ e 
el k o y a li m a r tJ k .. 

$ 
ehrin baymdrrlzlc i~
leri dü~ünülmek lâ 
zzmgelirse, en ba1ta 

ger tutan i~in. hiç ~üphe 
gok ki, plân i~i olduju ken· 
dilijinden anla1ilrr .. 

Plân demek. bütun gapz 
lacak i#erin ba$1 ve anah 
tari demektir. 0 derece ki. 
plâns1z i1e zaten i1 denemez 
bile: 0, gapmaktan zigade 
y1kmak, düzeltmekten daha 
ço/c botmalctzr da onun için I 
Ôgledir ama. p~k/îlâ i1te 
~ehir de, goprlan i#er de 
plânstz olup gidigor. 

Evel 1ehir plâns1z duru

yor ve yapilan i$ler plân1rz 
yaptlip gidigor. Bizim de 
mn1zu ve iddiam1z hpdur 
i1te.. Fa kat günün birinde 

lcumet olur da bir plân 
yaptrrrl1rsa. o zoman anla
masi lâz1mgelenler anlam11 
olacaklardzr Ici, bu k o c a 
'ehri, szr/ ugsal/1/c ve benitr.
semezlik güzünden plânsrz 
htTakmak ve plânsrz i5lere 

megdan ve aman vermelcle 
beledige bütçesinin altr 1dan 
kalkamrvacajr ve haklcindan 

gelemigeceji f eci bir alcihet 
haz,,/anm11 ve hu güzden 
bagindirlilc ve onunla hera
be,. olmas1 ve gürümesi lâ 

zrmgelen esenlilc i#eri. daha 
uzun yillar 1eri vurmu1tur I 

Nihaget be1 alti gedi bin 
lirolilc bir i# 'fJaktinde gop

m1garak, hallcrn fJerdigi 
Paradan bukadaTlnr gerine 
Ve en lüzumlu i1e sar/etmi
Yrl'e/c beledigegi. 1ünün hi 
rintle mecbur olup. flelev 
PGrça parça olsan, i1timlâlc 
httdeli olmalc üzere yüz bin
lerce lira znrara solcmalc ve 
bu güzden bayind1rl1k 'fie 
t&enlilc i1lerini gillarca da 
ha geri atmalc. 1ehircililc 
m.efhum ve mantrgrna asla 
sigmrgacak 'Ve s1gdzrilam1-
Yacak bir gidi1 degilmidir?I 
artilc anlam11 olalim Ici. plân 
i1i. agie ba1tan savilacalc 
Ve atilacak bir 11 degildir. 
tJe her 1eçen tün bu 1ehir 
i~in agzr zararlar dojur 
malctadir. Bu i1i bir gün 
evvel ele almak ve ha1ar

m.ak gerektir. Simdiye Ica 
dar olanr biteni biliyoruz, 
zararrn neresinden dünülür
ie lcârd,,. art1k. 

Bek1r Sükûti Kulaks1zoglu 

H i t 1 e r Fr a n sa ile siyasî sahada 
te~riki mesai istemiyecekmi~ .. 

Ankara 18 ( A. A. ) - fur gazetesinin Cenevre muhab 'rinin yazd gma nozaran 
Goring ltalgan sigaset adamlarile gapt1g1 gorü1melerde H 'tlerin bu aym otuzunda 
soglegecegi nut,,/cta elconomik l•~riki mesai için Fransaga e emm1yetle hitap ede egfoi 
/alcat Fransu. Sovyet muahadesi dolay1sile siyasî sahada t ~riki mesai istemiyecegini 
bildirmi~tir. 

Asi bir gemi Barselonu 
bombard1man efti .. 

Ankara 18 ( A. A. ) - Asî bir / pangol harp gemisi bu sahah Barse/on 
bombard1man etmi1tir. 

limamm 

Kamufayda 
Mühim i~ler go
rü~üldü, baz1 ka-
nun lêly1halor 

karar edildi 

l 11rn 1::tarelf'rilc mnl 1 

o rll fuoun Q3] '1 1 h 

li inin muhnc; rellni tnnziru e. 

Az. bz 

Mücadele 1. 
Belediyeden be k le d i tt im11. 

mO<·ad lelerden lml d budu : 

1 nt elerle mile tdel" • 

:lolumy1 1t c del d ,m a 
kar .1 nç1hr h 1m1 , ~arh-

~1m1z.i, ilerl ldi imlz"', ) { k l 
memize mu !r ve e:i el 
eylrr d !Jmn 1 r 11.d1r. \ e nun 

lçindir ki, tcrbiy • 11 i lz, m • 

tl'fekkirlerimiz, c h l U en bO 
yük dl~mnn 0 urmU5 \ • J) ml:;;· 
l!Ird1r. 

Gering 
Napoliye gitti .. 

Her gün 

Agaç sevgisini 
Uyand1rahm .. 

'

• 1 d rien muk(l\elenamenin ln llh1 a 
ngi tere e SOS- ) Ztrdu ) r 0 a5l tf ~ zba, 5e 

11 · 1del l 1 
m kteJ>le i lit 1) J G 1çl, 
beledtyeoln de bu ~ 1ldo ve lm 
u1turda kendlr1e ~Or• ynpaC!i~l 

l 1 r, ns:d1 1l 1lrn1 i.l i } 1k d •. 
~lldir, vard1r nma, tthl d n kttl
kn 1 l •nc:i,,1m hi!dt!tim /. i indlr 
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Romada bulunmakta olan 

Goring Musolini ile üçüncü 
de/a gorü#ükten sonra Na

polige gitmi~tir. 

Kôseden 

istiyoruz ki ... 
Her gelen Ajans haberi, 

her okunan gazete bize Ha
tag/1 karde,Lerimize gapilan 
dürlü i1kencegi fisrldagor. 

hagkirigor. /çimizde ço~lcun 
bir arzunun ta1d1gmr, da 
marlartmtzdalci lcanrn da 
ganzlmaz bir suratla dolai 

dijinr. kayna1J1j11u dugu 
goruz... lstegor, arzulagol'uz 
ki vardlara sad1/c lca/znszn, 
dostluja sagg1 unutulmaszn 
ve insanl1k hll'akilmaszn bir 
tara/ta. • Her5egi iglilcle, 
su/ha hal zevlc verir bize 
fakat gasp edilen hakk1m1zz 

çekip almasrm da pelc igi 
biliriz. 

lstilclâl,· kanrmzz. cammzz. 
hagat kagna;1m1zdir. Ve 
Türlc giJnüllerde ganan ls 
tiklâl lcoru benzemez her 
ate1e.. Onun ne lcudret ve 
ne üstün mahiget ta11d1;in1 
bütün dünga b i li r. 0 Ici 
gakzn gqmi1 de smanm11. 
0 ki yakrn fe,mi#e çolcla 

Geç kalm1' ve ieç kahnm~ 
i1lerimizden biri de ataç dak
me, ataç yeli1tirme, ag-aç sev
gisini uyand1rma i$id1r. Rutu
bet derecesi en e1c1k günlerde 

bile 85 den o~ag-1 dü~miyen 
bu memlekette ag-aç yeh~tirme 

yolunda faûa zahmet ve külfet

lere lüzum yok.tur, dikilen fi
danlar k.endi kendine buyür 
rider. y alnaz çoluk çoouktan 
ve hayvanlardan korunmu1 ve 
kurtanlmu1 için muhafaza al
bna ahnmas1 lâz1md1r. Sehir 
içinde, 1ehir d111nda, 1ehir ka
pùanndan koylere. nahiyelere 
Ve ka.u}ara fÏden yollar ÇI. M• 
ç1plakltr. Niçin bOyledir, niçia 
hahrlaamamitbr bu if, ve ni

bayet niçin en ufak bir bimmet 
aalmm&llUfbr bu i141, buna da 
akJ erdirmek rDçttlr dotraau. .. 

Sehir içioio, tehir d141a10, 
1ebir d111ndan koylere, nahiye
lere ve kazalara dofru uzanan 
yollann ataçlandmlmumdaki 
faydalara, aamrlZ ki 1ay1p dolt
mefe luzum yoktur arbk., Bu 
i4in alelâde bir süa meselesi 
olmaktan ziyade ziraat, ikfüat, 
sag-hk ve müdafaa bak1mmdan 
gerekltliR"i ve bir varlak mese
lesi oldu2u meydand1d1r. 

Ataç aevgisini ag-aç ihtiya
c101 duymak, duyurmak, yap
mak ve nihayet 4ebirden, 4ebir 
yollanndan ve meydanlanndan 

ba4hyar1k 1ehir d1~ma dog-ru 
bu i'i yürütmek bir vaztfcd1r 

sarunz. 
Yenlyol 

rinr galcmr1d1. lite Hatag 
lida bu gün bir ate1le mü- 1 Kalemln 
sel/ah... Hatay: Anadolunun , _____ u_c_u_n_d_a_n_ 
bir lcrsm1, bir parças1 bir 
lcoludur. Hatag/1: tarihini 
gàjüs kabartacafc 1an ve 
1erej dola bir mazigle süs 
legen. ozünde, lcanrnda esir 
olmamalc laür ga1amalc me
zigetlerini ta11gan hir mil
lttin. Turkün oz karde1idir. 

/stegoruzki bu i~te iglilcle. 
dostca hal edilsin, bu ma
nasrz rsrar, bu gersiz inat 
bitsin, son bulsun ve Ha 
tayl1ga hale/cr olan istiklâl 
'f.'~ri 11:-: art1/c. 

8 En bügük a1k vazif e 
a1k1d1r.. Vazi/esini sevl!n 
'Vatan ve milletini de sev
mesini en igi bilendir. 

e Ki1inin lcudret ve krg 
meti siizüyle dejil eseriyle 
Olçalür. Malumga lâf la ge 
mi gürümez derler. 

• //gi ve onem tutu/an 
i#n ba1a11lmasmda en lcuv
'lJetli ilci âmildir. Her i#·: 
mizde onlara ger ver•ek ga· 
pdmagan 1eg kalmaz. 

I• b' ,. -, 
1 

k i 1r \e f.•rde blll ln ub 1yYO 1st Ir 191 mus- larltt llSr.èrJ memurln n el ( 

k'J • • k • knp t \e tizn ' ri mp la d\· 
ta 1 l~CI Ve Oml- l knuu. ua Jiinc 1rmn ve G n- kl, ne keridi nf / } m 1 i t1-

nist partisi mÜ$
tereken hareket 

edecek 
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ln~ilterede mu/ rit sol cena
hi te1kd eden sosgalist bir
ligi mustaki/ i~çi parlisi 
ve komonist partisi mü#e
reken harekette bulunmaga 
karar vermi#er bir beyan
name ne1retmi1lerdir. B u 
begannamede bilhassa fa#st
lije, iTticaa, harhe mil/î 
hülcûmete kar~r mücadelede 
b11lunacajm1 ve Hindista-
nin hüyülc Britanga emper· 
galizmine lcar11 açn111 oldu 
ju mücadele müzaheret edi
leceji gazilmaktadrr, 

F1nd1k mahsulü 
artt1r1lacak 

lki misline ç1karmak 
için tedbir ahmyor 
Glresun - Bu rada f10d1 < 

mahsulnnu art11rmak maksndile 
bUyllk bir sa\o~ bn$lnm1~hr. 
Pek yakrnda Gire unua fmd1k i -
tlbsaUlluun iki mbh no ç1kanl
mas1na ugra~llmaktad1r. 

Giresun 'nll i 1' es yaz Ho ut 
findak mOslnhslllerlnc hi nben 
bir beyenname ne~ relmt~lir. Bu 
beyennameda Garesua r1nd1klan 
bfSkkmda ~· k e !1 m lumnt 
vardir. Beyanaamede deni) or ki: 

Vllayetimizln nüfu unun yQz. 
de be l rmd1k Saye Inde geç(. 
nlr. Oire undn ( 310 ) kUy 1 3 
bin küylUs Q dogrudnn dogrusa 
me$gul eden lmchk, vilAyetimiz 
içrn bu derece ellemmiyet ve 
k1ymet la~1d1ktan b ka bunun 
devlet lktisadmdn ald1~1 yer de 
pek bllyUktQr. Yalmz Oire un
dan ihraç edllen frnd1k \a att 
olarnk yurda ( ) milyon getirl
yor. 

Onuo içiadlr 1 fmd t 
nla~ etiauzin h daman \ 1k
ti admnzm en' saa-tam b1r kn~
na~1 deg riodcdil" 

HugünkU lmlde fmd1kla11m1. 
:ZJD verimi ortalamn b1r hesnpln 
çok a1.d1r. Bunu yakm zamand1t 
1 5 · 2 misline ç1karmak laz1m
d1r. 

rnk lllll 11f Z l nit 1 rJ lda tn l>i
k 1011 cl 1l 

l 11,llr. 

l\amut 1y bug l 1kn t ) i i 1 md 1 

madem uf 1khk 1>nra hnkkrnd 1ki 
knnun birin ·i mndde iod de')i. 

, ikltk ~ ap1l n \ ann mllted 1ir 1 -
un l } 1 1 10 b rinci milz k · 

r ide } 1 11,hr u k nun 
hOkmlloe 0 0re cnaliyc vek~lell
ne ted icen onalh milyoa llrn

hk gümll~ p3ra ç1k'.111hr mah~e 
veklli bu m1kdarJ gOrlHecek Ili
z lm ve 1hliyaca gUro ) lrml 1e~ 

rully m llrava ibluga mezuadur. 

Kamutay çar~amba gOnU l<>pla 
n c1khr. 

Saylav seçimi 
Ankara 18 ( A . A ) -

801 olan Vilâgetler saglav 

lzklan iç'n dun yaprlan se 

çimde Cumlwrigtt halk par 
tisi namzetleri Atif Bagm 

d1T Istanbul. Ibrahim Ddan 

Kocaeli. Mutekait binba, r 
Memet Ali Kurt oglu Siirl 

saylavl1klanna i t t if a k la 
seçilmi#erdir. 

' ruz OP. d • o rn 1 1 b 1 ruO· 
r. 1 1•le~1 1m 11lik 'lllt kOltOr 
rnu ... •1 1ni1:e btrnk r11k, 

el li "ni 1 1 111"Hl i.e et;I, zn. 
rnri 1diy •U cl 1 11 a in beyaa 

fareJerle ml· dt•le 1.ine dône· 
lim · 

1 nrelerle mncadele lnz m 
\ e zarureti bugon lçln kendinl 
g t rmi~ Olan i~lerden de~lldlr. 
Bu IUzum vc z~ruret, Otede 1 

berl, bilhassa findtkkabu~unun 

mehrukat meyamnda evlerde 

fmnlard kullamlmaga ba~len 

d1g"l!;'U ktrk elli )lldnn beriken
dlnl güstermi~ bulunmaktadtr. 

Evlerde tare, bnkkol dllkkan· 
larmda rare , rmnlarda rare, 
hamur teknelerinde rare, velha 
sil hep ve her yerde fure .. lçln· 
de yllz blolerce fore barman 
blr ~ehlrde esash blr mncade· 
leye giri,ilmemell mi arhk ·?I 

K·O 

Aç1k muhabere 

H. Z. 0 Jmzalt okuyucu

muza : sarih adresinizi bi/. 
dirmedikce gaz1larm1:.1 ne~r 

edem 'gecegimizi bildiririz. 

r
mm:r1,r1sr1-.mms-1>r1~mm~ 

Hayrett1n Z1ya, en s n ~ d1 1 bir o nan 
gaz tem1ze ver me~ i vadetmi~br Mu~arri in 

adh romanmm merak ve heyecanla okum1.:afma 
yoktur. 

F ATU,S, bir a1k romamdir. 

FA TU~, bir /azilet romamd1r. 

F ATU~, bir fedakârl1k romanzd:r. 

FA TU,S, ahlâlcî bir romand1r. 

~uphem1z 

FA TU,S, açilc bir Turkçe ile gaz1lmt$llr. 

FA S rom mm kar1l 11m1z n koJaylakla ve bir l i.tap 
. f f , e g z tem1zm haltnde topl y11h1lmcler1 1çm orma orma 

uçur c ve èo dune J ay lnr nda tcf raka e Jeceg1z. 

HA YRETTIN ZiY ANIN seyabatten avdet nde 

romani ne§re ba§layac ig-1x, 

~ ~11;::.t;:~n;;t•~~~a.t.a~ll;;t;#gt#~st 



Sayfa2 

s Qhk 
Aç1k hava ve 
güne~ tedavisi 

3 
Vücut f azla gtine§ ~uala

rm• maruz kalacak olursa. 
derinin k1zard1 gmi gorürüz 
ki buna .. güne$ yakmasz .. 
digoruz. Glines gakmas1, gü
ne~ banyosu esnasmda go 
rünmez bundan birkaç sa
at sonra meydana çzkar. 
Günes ha/if oldugu zaman 
l/alnrz deriyi kizartmakla 
1-:altr. Birkaç gün sonra bu 
hrzarzkltk esmer bir renge 
doner. Bu da deride bazr 
renk veren maddelerin birik
mesi neticesi olur. Bu mad
deler geniden yapt!acak di
ger güne$ bangolar111da cil
din yanmasrna engel olur. 
Renk veren maddelerin ba~
ka bir /aydasi. da vardtr: 
Ultra-viole §ualarz k1sa dal
ga lz olduklarmdan. viïcuda 
çok nü/uz edemezler. Hal
buki ciltteki bu mülevvin 
maddeler, §Ualarm uzun dal
ga!t olmalarmi ve bedenin 
en derin uzuvlanna ( kemik. 
akciger) kadar gitrnelerini 
temin etmektedir. Onun için 
güne~lenme neticesi kimin 
derisinde renk veren madde 
/azla olugorsa. en çok o 
~ahzs giine$În igi tesirinden 
isti/ade edigor. 

Güne; kuvvetli oldugu ve 
vücut buna uzun müddet 
gosterildigi takdirde, deride 
koyu k1zut1dan ba$ka, içi 
su dola irili u/ak/z kabar 
ctklar husule gelir. Sonra 
vücut harareti 39 hattâ 40 o 
kadar yükselebilir. Bu çe~it 
kuvvetli yanmalar, ~ahst 
hasta ettigi gibi, bir müd
deti geçtikten sonra, derinin 
sogan zari gibi soyulmaga 
ba§ladrgmt gorürsünüz! Boy
le $îtldetli güne$ yanmrila
rznt ekseriya. say/igelere 
k1sa bir müddet istirahate 
giden ve bu zamandan aza
mi isti/ade temini için, vü
cudunu ilk günden itiburen 
saatlerce k1zgm günese arz 
edenlerde giirürüz, $üphesiz 
bu tarzdaki güne~ bango
sundan bir /agda umulma 
d1g1 gibi, bilâkis zarar hu
sule gelmektedir. 

Viicudu tedricen giine$e 
a/r$f1rmak suretile, deride. 
arzzalar husule getirmeksi 
ûn, güzel hir renk yapmak 
mümkündür. 

Güne~in f ena tesirini ber 
tara/ efmek ;çin. vücuda he1 
{,angi bir yag •oeya kremin 
sürülmesine lüzum 1;01.clur. 
ltidal dahilinde yap?1ak vc 
zamani tedricen vzaf mak 
!}artile güne$ banJ,•olan ya 
prhrsa. boyle bir tedbire 
1htigaç yoktur. Fakat k1zgzn 
güne#i bir lzavada, uzun 
müddet sandal, yahut kotra 
ile f!ezmek ver1a buna ben
zer diger bir spor yopmak 
isfiyenlere, rue bilhrrssa vu 
eut/art güne~e al1~marm~ 
olanlara. bogie bir tedbir 
favsiye ederim. 

Cüne$ tedavisine ait /s . 
ûçrede Rollier'nin güzel 
bir semasz vard1r: Buna na 
zaran tedaviye, evvelâ ayak
larz krsa bir müddet giine
§e gosfermekle ba~lamr. 

- Arkasiv ar -

/YENIYOL} 

T alebe te~kilât1 
Konf ederasyon 
hklan bitmek 

haz1r
i.izere 

'l'alebe birli~lnin lll~\·inden 

sonra Oniversile lulebesine ait 
i:;;leri gormek nzere Halk parti· 
sine bag-h olarak bir IAlebe 
konfedera y..>nu te~kil cdilece~i 
yaz1lm1~h. 

Ko of ederasyona ait haz1rh~
lar tamamlanmak Uzeredlr. Kon
federnsyonu te .. kil cdccek fn. 
külteler, lllgvedilen e ki cemi
yellerioe ail i~leri silratle tal>
viye edecekler ve kourederus 
yunun esa rnt te~kil edeC'ek 
yeni hususi te$ekkUlU kura
caklard1r. 

Her fakOlte de kurulnC.!k 
bu yeni te~ekkUle içlerinden 
be$er ki~ i ay1racakllr. 

Faknltelerden gelecek bu 
be~er k i .. i konfederasyonuo 
umunii mcrkezini te~kil ede· 
cektir. 

Halk parti inde çnh~acak olan 
konf ederasyonun reislig-ini ber 
sene bir faknlteden seçilecek 
bir mnmessil yapacnktir. bu 
surette nobelle her fakUltenin 
bir mumessili reislik i,ini gOre 
coktir, 

T e~viki sanayi 
muaf iyetleri 

kolk1yor 
Fakat as1l kanunun 
hükmü 942 senesine 

kadar bakidir 

BACCILJK: 

Baglan nas1I ve ne 
zaman gübrelemelidir? 

:•aglurdun muh~ul nhnd1hçt1, 
· dig-"r ura2ide ckilcu nebatlurd 1 

olcl 1gu gibi, toprak yuvn~ yavn~ 
ku vvetini kaylrnder. Binuenalc~ h 
toprn~10 kaybettigi I;td mnct le 
ll'rini OL. •leJ le i d' etm · 
meelH11·iyeti \'ard1r, ki \ erilm('
di~i tnkdirde ha 1\ul daima az 
hr. 

'l'oprukn gftbrf' vermek lP, e\'
ve\A asmamn ne~vl\nnem. smn 
liarthn mt1vadch g1daiyenin top 
mktnki miktarm1 art1rm1.; olu-
l'lll.. 

8a11iyen; toprugm htikmî has
~:.1 iru, mt\na lp bir tarzds, l lab 
etrni$ oluruz Asmalar d dw r 
uebnll 1r gibi, to 1ruk i 

hamm fù fur, po cl u "' 1 zi. 
' i. ei;. ud, h did, knknrt, 
gibi ruuddelcri nhrlur. n da, bun 
lar meyaumdn ea mühimleri 
hamm fcdor. pnt s, azottur, b1 
naennleyh bu Uç gida maddc:,i 
nin lo1m1g.t iatle i Hlz1mchr. 

lite bu maksadla da bag-l 1r
d11 r,nbreleme mesele:sinin ruhu 
vc mana i anla~llm1~ olur. Dl
l'ter ruaddelerio o kadar el em. 
"' miyetl yùktur, çUnkll on!ar lop-
raktn bol bol bulunurlar. 

Asmalara gUbrc verilecegi 
zamdn yahm hir muddeuin, me 
sel i; uzot vey11 to,_fo un v.P.ril
me.si dog-ru deJ!1ldir, bunun fe
na le irleri gürU\l\r. l ioaèns
leyh azot fosfor bl!bas. 1 baglur 
için potH h giibrelerin çok mU· 
him rolleri vard1r. 

Baglar için en iyi gnbre çif
lik gUbresi - hayvanat gllbrcsi· 

1'e~viki sanay1 muufiyetleri dir. Çiflik gUbrc inde bag-laru 
nin 937 malî senesi sonunda asma!aru lûzim olr.n g1da ru .d
kaldmlaca~1 ha ber . veriliyor. deleri bol bol huluuur, ayni za 
Te~viki sunnyi konunundaki mu mnnùu çifiik gllbre i topmgm 
afiyet listesi iµtid11i maddelere bikerui kassaltu101 dUzellir, Hi· 

ait olmak Uzere 132 kalem ka- , lah ve tudll rd r. Yalr iz ver1-
dard1. Kaounun tntbl~inc t>a~- lecek gUbrenin en iyi muhufa 
land1ktan sonra krec11 buuka 1 Z!l edilmi!,1 olma i, kuweltui 
v.e sani~e Oris k~m~nlnn mua. kaybetmemi~ buluamn.ma dik
f1yetler1 kabul ed1lmtj ve bu iki kat etmek l z1md1r. Bt!~l rn ta· 
knnun te~vlkl su yl mu riyet- ze çiflik gObresl kttt1yyen \ il • 
leri li tesi 932 sene::iiade ilga memelidir. GObrenin iyi tahnl
edilerek onun yerine kaim ol- llll etmesi, pi~mi~ olmas1 lâz1m-
mu~lur. dir. 

933 _ene iade Ise bu iki ka· 
nun da llga edilmi!;l ve gene 
te~viki sanayi listesindeki eski 
hUkümler kubul cdilmi~Ur. Fa
kut bu defa listedeki 152 ham 
madde 25 - SO kolcme indiril
mi$lir. Daha sonra hOktlmet 
millet mecllsinden, istedig-i mad 
denin gDrurOk resmini azalttp 
fazlala!ihrmak sallthiyetiai al
m1~t1r. Bu surelle him.1ye gOm
rUklerde yapllm1~ olac1ktlr. 

'fe~viki sanuyi m uafiyetleri 
li::;te ini.u sou be!;! senelik ruUd
deti de 937 mali senesi sonun
da bitmekledir. llu müddetin hi
tammda muariyelin kaldmlaca1:t1 
an la~ 1lm1~l1r. 

Muafiyellerle beraber _tJZûn 

!ormallteler de ortadan kalm1, 
olacakhr. Bu arada mamulnn 
gllmrnk resmî de arttmlacak 
ve ipliJai maddelcre ait resim 
de indirilecektir. Bu ur-ctle Mil
li 1:i11nayi i~·io ilzarni kolayhk ve 
ink~af teruin edileceklir. 

.Muafi}etlerin iJgast 1Jaz1 kim 
seler tarafrndun lè~viki sanayl 
·ununu:iun kald1ril!lcag-1 $eklin

c1e tefslr eallml.,lir. 1'è$Viki ~a· 
nuyl kunununua mOddeli 15 se 
oedir. g27 euesiode meriyete 
girdi'1;lne gore mnddct û42 y1 
lmda bitecektir. 

Maarif müfetti~lerinin 
· yapacag1 tefti~ler 
Bu ayzn 75 inden itiba 

ren Maori/ vekâle.ti umumi 
mü/Jetti#eri 'l1ilâ 7eilere ç1-
karak te/ti~ata ba$ltyacak
lardtr. Bu meyanda nmhte· 
li/ vilâyetlerin or/a meklep 
ihtiyaclarz da bir daha goz· 
den geçirileceklir. 1 

Maori/ vekâleti, bundan 1 
evllel yaptznm~ oldugu tet

kilcat nelicesinde muhtelif l 

Beygir, hayvanall bakariye, 
koyun gl\bre ·i kari 1k olmsa 
ùaha iyldir. Mnamafib, inek ghb 
resi baf!lar ir,:in duha i~·idir. 

Ba~lnra her Uç senede bir 
bol gObre vcrilirse kMidlr. Bu 
takdirde blr dOnllme - brn met
re murabbama • 4000 4500 kilo 
verilirse klltidir. Gllhrenin bu 
mevsimlerde \'erilmesi muvaf1k
tlr. Ba~ bozumundan sonra sun
bahardn vnrillnesl dalla iyidlr. 

GUbrc ba[:m toprag1 ia mUsa
vi bir tarzda yuy1llr ve derbnl 
ç·apa veya bel ile toprag-a gl>
mUlUr. Huv hu mn 1id degil e 
biraz beklemck zaruridir. 

GUbrenin uzun mOddet top· 
rak yUztlnde yuy1h k lm11 , : a
tiyyen dog-ru deg-1ldit·. Zirn, ,.,llb 
renin omouyak muddesi kil) OU· 

lur. 

vilâyet ve kaza merkezle
rindc yeniden 58 ortamekle
bi ihtiyac oldugunu tesbit 
elmi#ir, Fakat bir sene 
içinde birden bu 58 mekte
be açmak. bunlara muatlim 

ve ders vesaiti tedflrik et
mek maddeten mümkün c 1. 

mad1gmdan burilur h r 
sene britçenin 1nu u u 
1usb tmde tedrici bir suret-
te açdacakllT. 

isfanbul 1çin de yeniden 
.lJedi orta mek.tebe ihtiqoc 
oldufu anlo§zlmz$lrr. Busene 
mevcut o;ia mekteblerden 
üç•ïne birer smrf ilâve ile 
lise haline getirilecekiir. 
Bu mektebler, boylece lier 
sene bi1 er sm1/ ilâvesile 
lam devreli birer liseye kal
bedileceklerdir. 

DmJGda 

Neler oluyo ~ 

Bekâr ihtiyar 
f ngilterede Bampton eh 

rinde oluran John Stu.ddon 
yüz dordt.incu yilmz kut
ladt. 

Bu z t liiç eu w 1Pmi$lir. 
Diyor k": 

- Bara dïnJ gz b ··~[ 
salar er e "m 71. Dl' t, bu 
zaman n k12'larz çok tarnk 
ki el 1i!er. f u.k t annem gi 
bi gùzel yemek pÎ$Îremi
yorlar1 . . 

Evlenrr emek için iqi se 
bep def!il ,,,· ? . 

Bu q z dc"r a~ nda ih 
t ·,, r b 1y k lir r. r ist ir 
M ' , , l keman (. ar. 
tahta ar. or<T yapar. 

TaMo o ma rcsimlerinden 
bir ço u Amerika ve ingi. 
lere kilse!'-•rindi dir. 

1 nci ikola ile pu~kin 

Gelecek Ol/ 38 i a$1r.tl11 
iken duel oda ô en m hur 
Rus edibi Pu kmm olum, 
uun y1iztincti yt/1 tesid edi 
lecek. 

Pu$kin istibd.:idm aleg 
liindeydi. Memleketinde san 

sürden hcr zaman $ikâ.Jet 
ediyor. 

0 zama çar olan 7 inci 
Nikola ise Pu$kinin kür i 
idi. Onun y .zrlarzna hay 
randr. Ed1bin sansZ:rden #· 
kâyeti kulagma gl!lince: 

- Bundan .sonra yazzla 
nnt ne$redrlmeden e v v e l 
bana get1Tiniz, ben hizzat 
sansiir cdecegim! dedi, 

Pu$ktnin tarihi d ra m l 

Boris Godununun must1ed
del r.inde, çar 1 inci Niko-

lamn el gaz1s1 notlari var· 
dir. 

KJsmetleri aç1lsm diye ... 
Bizde bir âdet vardz: Ge

lin olan krzm leli kopanbp 
genç k1zlartn saçlarma ta 
kdir; mkah olan kzun gom
legi gmç bir k1za giydtrilir: 
Kismeti açdsm d1ge, 
Fransanm $arkmda da buna 
be11zer bir âdet var. Sene
nin son gecesi. tam S(iai on 
ikide çalznacak çanlardan 
itkinin sesini duyan kzzlar. 
hemen aynamn kar$tStna 

giderlerse, aynada müstak 
{Jel kocalarmzn yüzünti go 
rü1 lermi$1 ... 

Lâ/ deyip geçmeginiz. fil
vc.ki lâ/, /akat Fr:insanm 
§ark 'lll.âJttler "nde senemn 
son geceszndt>; s.iat on ikide 
ilk çalacalc çam btkl 'P 
sonra aynalarmzn ifrmn 
ko$an kzzlarm say1s1 bin 
l . . I en geç19or . ... 

Bor\:!ar 
Bizde me$hur hir si>'z var 

d1r: Borçlu o/mpz henzi sa 
10nr d rlcr. 

Yr1z1d. IJÇU r[,, 

'' r l n h t 
ed ir. t- $U , akkam bu 1unur: 
7. 5(10 1il1/'lT ! ... 

M lâ: Fransanrn 740. 
/ngilt renin l êO. Amerika 
ile ltal amn 130, Avuslur 
yamn 8J. Çekoslovakganm 
30. Po'< nyamn 40 i~7.1Îçre 
nin· .:> milyor borç 1l1 l 7.'ard•r. 

Ôlmekten korkmasznlar 
artzk, uncak benizleri sofa 
caktITI ... 

Hers~yden 

BiR PARÇA 
Koku cemiyeti 

lngilterf'de yeni bir cemiyet 
kumlrnu~tur. Bu cemlyetin ismi: 
Koku Cl'nliyetidir. Rurud11 !;Jarap 
mil ch s islan, çay eksperlerl, 
,ikemper erler, hp adamlari 
ve ki.liyi.kerler bPi;;ba~a verip 

uku'' u iarif edecek yeni yeni 
' {'lime ve tarirler aramakiadir-
1 r. 

> 1 c miyetin mue si 1, I..ou
tl1 a t bir vukalh · .• , irndlyc ka 
,11, • 1\u u tarif ed .n he~yUz 

1 n~ bulctuklarrnt stJylcmekte
c li r 

l 1 1 17. s 1syalistleri11in me~· 
l 11 ml:Jeri, piyc- muhar· 

(>!" l rd Sh3\'V ilE', dUnya 
i 11 th es de bu cemiye 

ll z 1 Jr1d.md1rlur. 

60 as1rlJk 
.. bit t muteha:-. 1 le 1 dlln

yun1 ~ en yu~h ag 1c1m kP-;if et· 
11Ïl·;;!r•rdir Bu 1 ~ne :\foksikada 

::;'1nlamaryn $Pheri~drdir !lu 
:1...,i1CJ l b >yu ;;5 kutru :3 ~ mPl 
r, !Ji,· \ e agaç tnm im alti 1 io 
seneii • l>ir umrn maliktir, 60 
a"lrhk 11({ cm i;:erefine mera!:iim 

1• 11\ 1r •hm1~. 

Dün) amn en zeng:n 
lisam Îngilizce imi~ 

'fimcliye kadar dünyanrn en 
zengin lhammn nrnp~~ oldu~u 
zann dili rfi Dulhuki A vrupah 
hi:; n il1111 l 'ri dllnyamn kelimc
si en bol lisammn lngilizce ol. 
dug-unu iddia etmekte imi:;;ler. 
logiilL c uin 425 000 kelimesi 
v 1r~1 . Uu kelimelerin 240 btni 
l 1 cudan, HO bini Yuoan \'e 

L 111nc ct in 40 bini de ruubt<.'lif 
lisunl rdJo almm1~1m~. 

Londrada sarho~ 
hayvanlar mahalleyi 

ayaga kald1rd1lar 
J Ir lrnç glln evvel Londramn 

bu· semtiudeki lJütlln kediler, 
Kopekler, ve beygirler sarho~ 
oiurak muhulleyi ayaga kuld1r· 
m1~lurd1r. 

I>eyli Ek pres hâdi::.eyi ~ôyle 
a nlutmnk tad1r: 

On f1ç1 Perrier ~arab1 naklet. 
mekte Olan bir kamyuo elekti· 
ri · direklerinden lJir taneisine 
çarp1111i;;, bQtüu f1~:ilar dükUlma:wi. 
ü c1varda bulunau kOpekler, 
kcd1ler ve aruba l>eygirled, yer
lere dokUlen bu ~araui içmi~lcr, 
ve ai1;1mad1klur1 bir $CY oldugu 
için dernitl isarboi;; olmu~lar. 

1<;.kl trnyvanlurrn Uzerrnde çe-
~id çe~1d tesir et mi~, kOpekler 
hav1umaga, ked1 er kenarloru si
nereK. m1yu viawaga ba:jlam1~lar; 
be~ gh 1er, arabacilarrn knmçllu· 
rrnu kulalt aswadan ki~ucmege 
IJa~tur ve ç1fte atmaga koyul
ill ui;,1 r, halk. evlerde ve apur
t1manlurdu peucerelere hUcUm 
etmi;i ve bu garib maozara ikl 

u.1t .1rndur islirmU~. 

Ak saçh dogup siyah 
saçh ôlen erkek 

AmenKn1llu1 l yctmi~ soue 
fosuu lle i l ere nayrnte dU~tl
reu 1Jlr v K'a ulmu~tur. bir A-
111~riKuu guz~l~Sl ou nadiseyi 
,.Oyle un ulwulf.tucJ11·; 

uundun tuKdOeu 70 seue ev
vel Vu .. rngcunda ak saçll bir ço 
cuk dugmu$. çocuk bUyûdUkçe 
&i.çl 11 lia l>eyaz olarak bnyu. 

... \l .. u1.., y :rna \'dflOCayn 
J 1 \ culli.luûc 1 bULilu Klllur 

• nl.Je.y11i. 1wi~. t ali t G0 rnclan 
uu:.1 w u111m lHr degli;ilkltk ol

' Ï1llJ.)'.u"lû s 1ç ve sa ullu11 
ulHhmlJtro karan111,llr. Dükt•Jr-
1J1 lJu n.1di:.e111n 81rrn11 it'.!~l'ct

mbh. 1~1 t ugr1.1:o>u1Ukt.l imi~ler:_ 

1 mm harbi inanm1z, ey 
kr n le u.1 uyku:..inda uyuyan, 
fer 11 lcrnll ) 1y1p 1çip , yabp 
k.Jl .an habzonJu l lnammz ki 
yc!t mm hnrbi ne yerde, ne de 
n1zdc, oincak vc nncak havada 
o.ac kbr. Tayynreye ver~niz 
ve verirkcn ea;.in olunuz ki 
verih:n paralnr hayatm1z1 vc 
vatun1mz1 lturtaracaktar, 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
olu~un bir izah1 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyamn Ankara 
F.lçilig-i sabùc müste!1ar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 115 ] 

"Zaman .. ancak, ideal ile ha
kikat'i l>irbirine yakla~hracakhr. 

Bugün buna ra~men en yllk 
. ek terbiye ve en îleri tahsil 
preosiplerinin mubaraza edil
mesi, TUrk elitine, bugünll 
ileriki gayedeo aymm uzuo 
me afe bakk10da tam bir fikir 
vermek ve onu ilk muvaffak1-
yetleri kllfi gôrmek teblikesin. 
den korumak lçiodir. 

llk ve orta tahsilde az çok 
mevcud olam dalla ileri gOtUr
mek vazifesiyle kar~1la~an TUrk 
Cumhuriyeti, yOksek tabsil ve 
Oniversite rneselesiode, islam 
kUltü1 .i"'ld •.1 ayr1ld1g1 v~ yeoi 
bir k!.ltil1 r· geçlif:i için yepyeni 
bir liltiB~ 1 c:~œ uimak ruecbu
riyelinde kalnu~hr. 

Hk TUrk Uuiversilesi, geçen 
yUzy1lm ortalanna do&1ru, lstul1-
bul'da aç1lm~h. Fakat ~tlh!lU:;. 

Jam, burada mesla Kopernik'rn 
dUnya sistemi gibi noktalar10 
ô~retilmesioi bir kUtur ve ~lrk 
sayarak yasak etml~ti. Hu Uni· 
versite uzun y1llar, hlç bir ve
rimlilik gOstermeden yerlnde 
otlam1~ ve nibayet GençTUrk
ler geldikten sonra, ·er101 
"DarUUUÔun,, a terkeylemi$tir. 
«DarUlfUnuo,, baz1 sabalarda, 
bilbassa islam taassubu ile kar 
~tla~m1yanlarda, az çok bir mu
vaffak1yet gotiterebilmi~tir. Boy 
le olmakla beraber, TUrkiye 
iyi bir akudemlk. tuhsil vermek 
istedigi çowklanm A vrupa Uni 
versitelerine yollamaga mecbur 
kalm1~t1r. 

Halbuki ~imdl, garb kUltü
ruou kabul ettikteo sonra,gerek 
mahiyeti gerek maksad1 iliba
riyle garbh olan bir üniverslte 
kurmak arhk i;iart olmu!;Jlu. 

Kabul etmek 1azimd1r ki, 
'fUrkiye hUkUmeti bu liii, ileri· 
ki kültür iaki~af1 bak1m10dan 
lây1k oldugu ehemlyet ile mü· 
tenasip bir mUkemmellyette 
ba~arm1;;hr. Y eni ünl veri;lteoin 
statlHedai "arbm en de~erli 
·pe yalist lerine yaptud1ktao 
soura A vrupadau ve bilhassa 
almaoyadan dUzinelerce prefe
sôr getirtmi~ ve eni llllllerio 
kurulmas1 ~iue, bu kesad za
manda, bir hayl1 para harca
m1~t1r. 

Ba1;1lang1ç, çok gU.zeldir. Ger 
çl Türkiyde derin bir ilitu ha· 
yatrnm silrat.e teessusu pek güç 
tOr. Uir kere, dil bak1m10dan 
birçok engeller mevcuddur. 1Hm 
termloolojlsi, ilim titeratllrll ve 
. anandard eserlerln TUrkçeye 
çevrilmi~ tercU.meleri yoktur. 
tluua ragmen 'l'Urkiye'nln bUUln 
bu gUç1u.1tleri blr nes1llik. blr 
devra içiude yeuerek yalmz ken
dislne yetecek dtlii1 bUtUn On 
ve Ortausya'ya bi1gi yayacak 
bir Univestte ve yUksek. küllUr 
hayatma kavu~aca~ma z erre 
kadar ~nphe yoktur. 

Ttlrk fikir bayatm1 tamam-
hunuk Uzere bir akademl ve bir 
mllii klHOphane kurulacaktir. 
btrnlar da yap1ld1kta11 sonra, 
l'Urk 1rk1, A nad Jiu topraklarJO. 
du keu01;:;iue Oyte l>ir llliir mer 
Kezi ve kültllrel yurdu ynpm1~ 
ulucnktl: ki buradan, bUtlln dt· 
ger milictlere kar~t dUnya knl· 
tûrO d1iv11lnrmda hakta l>eraber 
ve eererte e~it olarak yar1~ 
({ircbilecektir. 

'l'ilrk fikir bayahn10 yenid~n 
dogu~u11da, mUslümaohgm hiç 
blr pay1 olmam1~hr. Çnnkn rnn5 
lUmaohg-in ta~la~m1~ te.,killlhm 
TUrk milletinin kamnrta kay1 l· 
yau taze enerjilerden ay1ran 
uçururu, son zamanlarda a~1l0 

mayacak kadar geoi~lemi$ti. 

• ark1111 var • 
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Holkevi polikliginde Hosta muayene günleri 
Bay Osman Kamn Cllt KAounsani 21-19 7 Afk1n ve Afk1nlama 

Ziraat 

• Osman ZekiU Daabiliye • 2.J 
.. K8ztm Dahlllye • 26 
• N z1f Pinar Dahlliye 28 

Persembe 
Pazar 
Sali 

Az yerden çok mohsul Plde etmek 
-7-

.. 'I'n' ip Ztlhta Operatôr .. 31 
Pcr~embe 
Pazar 

,, HHyn Dlf Subat 2 -2 -937 
,, Abdullah OperatOr .. 4 P~r~embe 

Sah 

Ah1rdan ç1kan gilb- lan kemre makbuldur. Kadln bastahklan • 7 Pazar 

reyi kemrelige y1gmah Bir gübrenin tarlaya g!~ye : 1~ 1~;!~embe 
ve orada ik1 ay kadar ta~1nmas1 zamanmm ge- Goz a Pazar 

saklamahd1r. Îlci aydan lip gelmedigini anla- .. A d 1 ::adir ~:::~iy~eaz burun : :
6 ~e':~embe 

f azla bekletmek te dog mak için, baz1 tecrübe- • tri Rontgeo • 21 P11z r 

ru degildir. li kôylillerimiz kemre- : ~~~:ma ~~~~!~~r .. ;; ~:~;;embe 
Kemrenin tarJaya ve- JiA-in kenar1ndan siyah ,, rurgut Dahiliye ,. 2 • Pdzar 

·1 k b • Necmettio K 1 k Mart 2 S-937 Sah n ip verilmeyecegini an bir suyun a masma a- • Kemal 0~ a • 4 Per$embe 

lamak için de bir usuJ, karlar. Boyle bir su ak- ,, Arir Dahlliye .. 7 Pztzar 

bir kaide vard1r. Onu maga ba~larsa o kem- :: ~~v~!sim ~:~mye : 1~ ;;~~embe 
da ben sôyleyeyim : religin arhk zaman1 Yuk1mda adlara ve muayene gQnlerl yazlh saym Dokturlar1m1z evirulz pollkli~lndQ meccanen 

AwupalJ~~ kemr~ gdm~deme~~ _m_u_ay_en_e_~_b_a_~-~~~-~-r-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yi fazlaca çilriltmezler. Kemrelikt~n tarlaya Koy~m ve s1Q1r eti eksiltmesi 
F azla çürüyen gübrenin gübre kald1nrken daha 

kuvvetï kaybolur, der- ïkï mes' eleye ehemmi- Askeri satinai ma komisyonundan: 
Ier ki dogrudur. Bunlar, yet vermelidir. Biri §U- 1 _ Trabzon silel hastanesinin ihtiyaci olan 
f azla çürilyüp çürüme- dur : Kemreligin bntün ( 8,500 ) sekiz bin be§yilz kilo koyun eti ile 
digini anlamak için kem- gübresini sepetleyip gô- ( 4,500 ) dort bin be§yilz kilo s1g1r eti eksiltme
religin içindeki saplara türmek dogru degildir. ye konuJmu~tur. 
samanlara ve ifterilere Yani kemrelikte bir az 2 - Muhammen bedeli ( 2975) iki bin dokuz 
§ôylece bir bakarlar : kemere kaJmalid1r ki, yilz yetmi§ bq Jira koyunun. ( 900 ) dokuz yilz 
Bu saplar1n ve ifterile- ondan sonra ah1rdan lira s1g1r etinindir. 
rin eski halini kaybedip ç1kan ta z e gnbreler 3 - Eksil~e gilnQ 21-1-937 çar§amba gOµil 
te tamamile çürüm~ kemrelikte onunla ka- saat 14 ded1r. 
bir hale geldijti zaman rt§arak pi§Sin, kemâle 1 ~ - lsteklile?n ~uha~me,p beddi.nin yQJ:de 
kolla§brirlar ve o hale ~elsin, olsun. Y otumt yech buçutu rusbetindeki pey akçalarile veya 
gelince o kemreligin ar- yapmak için kullan1lan banka mektuplarile kaledeki garnizon sabnalma 
bk tarlaya ta~1nmas1 maya ne ise bu da odur. komisyonu,na muracaa~ ilin olunur. 

Dertveren p1nar 
Memleket hikayeleri 

Hayrettin Ziyanzn hu 
kitabz 25 k u r u ~ fiat/a 
satzlmaktadzr. 

Abonelerimize g ü z de 
lcrrlc len:zilât gapzlrr. 

Ta ~ ra karilerimizdtn 
galmz 15 lcuru1lulc posta 
pulu g o n d e r e n le r e 
taahhütlü olaralc 
gonderilir. 

Bugece 
Nobetçi Eczane · 

FE.RAH 
Eczanesidir. 2aman1 geldigine hnk- Kalankemre maya va- 7-11 .. 16-19 

medilir. Tamamile ku- zifesini gorecktir. a~~5!~~~~~::;;:::ï 

Say/a J 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SIYATIK 

AfTùara lcskin 
ve izale eder. 

Her eczantt!e aray1mz. 

Satllk bir sondai 
ahnacak 

Emniyet 

müdürlügünden: 

Trabzon Emniget mridur• 

lujünce ilci çi/le d~niie mü

tehamm·ïl bit sanJal alma

cagindan sonda/1 olupta 

sdmak htegtnl rin bir ha/ta 

içinde .E'rnniy,.t M:ul1irliij1i

ne murocac!lor: i ân olunur. 
19 22-24 

rumu~ degil, 1slakça o- - Arlc&SJ var -

t1k Ucuzlad1 

KA$E t: 
A 1 NEDKAL • 1 

i 3 
MaQaza icar artirmas1 œ' 
Vilâyet daimi encümeninden : . ~l 

Hususî muhasebenin Tuzlu çe§rr.e hac1 lsma1l ~~ 
sokag1ndaki 2 No. lu magazanan sabak bedeli t:I 
ican olan " 45 ,, lira Qzerinden bir y1lhk kiras1 f ! 
•rbrmaga konuldu. '• 

3 - 2 - 937 tarihinde saat 14 de vilâyet ma- t• 
kam1nda toplanacak olan encümeninde ihalesi t! 
Yap1lacakhr. Muvakkat teminab "350,, kuru§tur. ,. 
lsteklilerin vilâyet daimi encümenine muraca- ! 
atlar1. 19-24-28-1 
--------------------------

ln~aa t eksiltmesi 
Vilâyet doimi encümeninden : 

Naf1a dairesine ait silindir garajinin kap1 ve t 

J>encerelerinde yap1JmaS1 gereken În§Ula ait . f. 
ke1if bedeli olan ( 506 ) lira 40 kuru~ Qzerinden 
eksiJtmeye konuJdu. 

27-1-937 tarihinde saat 14 de Vilâyet ma- 1 

kanunda toplanacak olan encümende ihalesi 
)'apdacakbr. Muvakkat teminab ( 38 ) lirad1r. 
lsteklilerin Vil â yet Daimi e n c il m e n i n e 
lbüracaatlar1. 11-14-19-25 

Oniip d01a$1P 
Alacag1n1~ RAD Y 0 

Ca Aa Olacakt1r. 
. Tediyatta büyük teshilât 

Kunduracilar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESI 
Geliniz gorünüz tecrube için bir telefon ediniz d~rhol emirlerinize 

radyolar1m1z ~ahsis edilece:SkEt:iir~. :a:raœœa·S~~.-....:. 



19 lkincikânun 1937 

e 

Semerciler ba~1nda halk eczan si .. ,..t .. nde Do 'or 

B. Necmettin C umartesi günleri agi -n sonra fol ir 

hostalara meccanen bakmaktad1r. 

Markan 1n 
Her kese ve her k e se ye 

V 

u ygun 

1~9~3 7 V. ~/._A M 0DEL1 

RADYOLAR IN I • 

GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkakt1r ki: en bahah fiyatlarla 

Piyoso) a ç1kar1lon bütün markalara 

Terc'h Edeceksiniz 1 
Trabzon 
sat1~evi 

M. NUR Î AYDIN { Kabao~!u) 

Saat, Gozlük, Elektrik, T elefon, ve saire Ticarethanesi 

Kundurac1lar caddesi N. 36 

~\..'\P Y<P~"Oî~~~~~ 

K1z1laya Yard1m Ede lim 1 
K1zllaya Oye yaz1laflm 

(FlLKO) 

P hüD<eo .. 
t. 

• • .. 
RAD YO f: 

Ve TELEViZYQN~ 
Fabrikalarmm 8 ! 
1937 modeline Elektrotlu • 
üitbik ettigi t .. 
Lan1bala1 iyle, geçen sene oldugu t 

T 
g'kbi, b~ ~~ne ~e Radyo ! 

e n1g1n1n en ba§1nda .. 
yürümektedir. (! 

Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTiViTE, SES : 
ta . i11igi ve tem ·zligi , RAKiPSÎZ ve E~SiZDIR . 1 

1 

nti dir. ~ 
(tJ 

1 

i i 

Herhangi bi a iza içjn arhk Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula 
gôndermege luzum y ok, Çok ha.ssas muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecrùbe sahibi olan müessesemiz PHILCO lar1 ber 
suretJe garanti eder PHILCO yu almak menfaabruz icab1d1r . 

Uz-z n Vâdeli Salt§ 

Tel af : SAA f Çl . Trabzon 

Abdullah Sezgin 
S1ra magazalar No. 118 

TRABZON 

gton 
Y a.li makin~ler1nin son modellerini en ucuz fiatlarla 

magazam1zdan temin edebilirsin;z .. 

~ liifil e ~ c§l 
Cep ve l saatlann1n en fantaz1 ve en son §ekilleri gelmi~tir .. 

üSlbON 

Mahallesi Soko~1 Nev'l Metre Mu. tJbUyeU 
renkhisar Galivas tnhtani bir oda 100 mObadll 

oglu ve ofa altmda 
ah1r. 

" " 
Hane arsast 78 

,, ,, Ar a hnlinde bulunan iki ev 250 67-68 160 • 
" r dr aki Ars a 100 79 50 • ,, J I l 15) 81 82 73 • ,, Lazuroglu \I '-:!l 1alrnrle ev 100 93 100 ,, 
" M1s1ryan Arsa 80 135 40 " 
" h.unila Hnr11p hnne 60 6 75 ,, 
,, 

" Ar a 60 13 30 ,, 
,, ,, Harap hane 400 18 200 Rus 
,, ,, ,, 17 300 Ermenl 

" Ç:i~ik oglu iki ar a 150 64.65 100 mObadil 
,, ,, ,, Dç nrsa 200 54.55 66 80 

" ,, A sa 160 58 60 Ermeol 
llarap ev ve ikl arsa 200 32-88 84 100 

" Dük 11 arsas1 72 75 mtlbadil 
Ars a 312 30 6240 " 

!-1 ll ~ 1 1 ., } 11 rnkulle in mülkiyelleri pei;;ia para ile sattlmak Qzre artbrmaya 
~1kanlm1 l1 1 klll 1 l ~ zd) 1 <> dipozitolarile birlikte 21 1 937 per~embe gnon saat 14 te def· 
terdarl1kta to n cak ko l l una mllracaatlar1. 

8 • 11 • 14 • 19 


