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atay mese esinin halli için uQra,1l1yor 
uriyede Türkler aleyhine çall§malar .. 1500 Arap Reyhaniyeyi 
asmak için emir ald1 .. Hudutlar1m1zda mühim hareketler var .. 
~ -

1 k•ll · H f 1 · 1 k h ft Dumlup1nar Kocok kose crave 1 en a ay mese es1 ge ece a a K Nihayet verildi Karar 

H d k d 1 k 
UpC mCÇI Uzun zamaolardao berl sn-e yeti için e müza ere e j ece • • Maçm telriri üzerinde bag tunlar dolusu yaz1 yazarak ge-

Hagdar ve bag Naimin ga- nel &atht1 te 1did e1eo bu ~Io 

Dun l. lno''nu''nu''n Türk Frans1z heyeti murahhasalar1 hususi 'iki içtima zilarznr olcuâum. Gageden ~a81~u·~:·m:~~i~rylJ! b~e:!:ii1:;r; 
çolc uzalc olan bu yazr/ar-

8a1kanhA-mda toptand1 yapt1lar. Tevfik Rü$tü Aras Edenvelitvinofla gorü,tü.. "0 benden gaprlan sorgu =~~ba;oa!1:t e~:~arm::::;::11 b~: 
l Ankara_ 22. ( A . A ) -
era velcillerr laegeti dün 

Sa,velcil / s me t lnonünün 
Ba1balcanl1;rnda toplanm11 
Mü/etti1i umumileri dinle 
mi1tir. 

Gece Ba1velcil nintle le 
ra velcilleri hegtlini Mara
lal/a beraber telcrar top 
lfltn,~trr. 

Radyo 
Haberleri 
( Belrrad Radyo1undan: 23 ) 

Muletier Cemiyeti dün uat :::e •çalmlfbr, Bu toplantada 
•ndern ve Antakya meaeleai 

~•iftir. Fakat Tevfik 
Aras aOzakereaio bir an 

-...& batanl•111aa çalapaaktadar, 
....;:-9Yfik RtlttG A .... ve f,.... 
de b:!Y• vekili uzma mlzakereler
P laaauqludar. T. R. Arum 
~ Hariciye veki1i ve diter 

111 -le olaa tah•I r6rlpaeleri 
leaaereler vermektedir. -..1:8Vre 23 - Atmmferi nor

tda r tekildedir, Bundan anla
JOr ki Antakya ve Iskenderun 
~ uzun milddet devam ede-
l11;tir, 

R& Îoplanbn1n hitamanda Tevfik 
liQ·ltG Ara1 ltalya Hariciye veki
~ ~aveti Ozeriae Romaya ri
...... , t• haberi yay1lmafa bql'-
--, Ir. 

t.le Alak.ra 23 - Büyük M1lbt 
tir c~ai ~rllo iki c lte akdetm•t
llQ. .•z1yetin inc lifi ve ehem· 

1 
Yeu dolay11ile ik nci celse rcce 

V ~la lcadu devam etmi1tir. 
bGet iller hey"ti receli gllndüzlü 
1'or~~ r•yre!lerini urfediyo·lar. 
'1 •ye l•ken<te ·un ve Antakyaya 
be -~let, ailih kullanm1y1c '~' ha 
Ill ra Ceaaiyeti Akvamda memnu-

Yeti llluclp olmu,tur. 
Frlll1a1 r•zetelerinin verditi 
aaaata ,Ore lakenderwa, An-
Ja ·-•eai halli UZUD mOddet 
._ edeoektir, ,Batvekil BJum'
laanda aaeaelui üzeriDde aarar 

IR"lll._: Îlrkiyede adetai memnu-

'~_baJreti •uoip olmuttar. 
..,atere, lakeaderua ve Aa-

..... 11ri'a•L •etelui halliade f ranaya 
•ret •tmektedir. TOrkiye -

ra.... llleleleainin uzun mtlddet 
llt edeo911 haberi KilçOk An· 

J
ta adeai memnuniyeti mucip 
Or, 

Liibo.a. mfltemadiyea bom
.• Pltiaaaaktadar. Madrid tahliye 

_....

111-°'· He .. ,On yllzleroe oto-

_... ...... Lve k•yoaet etY• " iDlaD 
tacLr 

l.k;d,..;... ve Antakya metei--. bir vaki tekilde 
tabaaia edilmektedir. 

Cenevre 22 ( A . A -
Türk Frau1.z hegeti murah 
liasalar1 dün rapotor lsveç 
lraricige nazrrmrn rigasetin 

de ilci lwsust içtima gapm11 
ve bu içtimacla mukabil 
saaller ve cevaplar üzerintle 
ilci tara/ nolctai nazarlarrnr 
tlsbit ltmi1tir ilci taro/in 
laalculc mütelrassulari cla hu-
susî bir içtima gapm11 ve 

ha toplant1tl• davaga e1111 
olan hulculci ttzler izah edil 
mi1tir. lsveç laarieige naz1rr 
F ransrz lregeti murahhasa
sile temastan sonra Rü1tü 
Arasla cla uzun mütltlet fÔ· 
rü1mü1tür. K onseg a s a 1 1 
bulunan tlftlletler billaassa 
dost 'De mütte/ilclerimiz ln
giltere, Sovget Rusga, Ro 
manga haricige naz1rlarr 

meselenin lc1111 bir zamanda 
/aalli için oira1malc husu
suntla 6ügülc bir arza ve 
temagül 1ô1termelctetlirler. 
Hatag m e 1 el e,si lconsegin 
rüznamesintle meocut olmalc
la l>eraber 1elecelc lao/ta 
ipntle ne günü müzalcere etli 
lec;i laenü• malam de;ildir. 
Rrï1tü Aras dün Etlen ve 
litvino/la gôrü1mü1tür. 

Suriyede Türkler aleyhine harekete 
geçmek için çeteler te~kil ediliyor .. 

T eslih edilen 1500 arap Reyhaniyeyi basmak için 
emir ald1 .. Ermeniler de Sancaga gonderilmek üzere 
Frans1zlar tara f 1 n da n g i z 1 i ce silâhland1r1hyor .. 
Hudutlar1m1zda mühim hareketlerde buJunuluyor .. 

Boyuna asker gonderiliyor ... 
Ankara 22 ( A . A ) - leri te1/cil etlilmi1 ve bun itimat ettilcleri lcimselere 

gazeteler in Sancalctan oe lar da Sancalc mintalcalari 1ildh claj1tt1/claT1 fie Aneze 
Surgetlen aldrlclari haberler na gonderilmi1tir. a1jr!t~erinde te•lila ettilcleri 

• L le le ,L gorulugor. aleghrnJe nare ete geçme Halep ci•aT1nda tulln v. _1.1._ J_ t ,_, J_ 
L A- L- nlTIAllflftuu a1na~caruun 

için liir çolc 1üpheli ve Türlc eclilen bir oe1gâz l'Vtloa ;;,giis ii,ililt mü•ellJa 6ir 
olmagan lcimstlerin t•slila ve Reghanigegi basmalc va•i- çete tqlci/ etlllmiitir. Ban
buttlaTtlan çdeler te1/cil etlil /e&i verilmi1tir, Halepte ta1 tltut 6a1/ca lmJatlaram1z üze
tliji bildirilmelctetl,,. San- nalc ermenilerde Sancaja rlnde Fran11zlarin mühim 
cale lra'Oalisine genitlen tes- gontlerilmelc üzre Fransrz laare'lœtlertl. balundaldarr 
lilr edilmi1 Çerlcts bolulcleri lar tara/rntlan gizliee tes- aslcer gonderdilcleri ve Türlc
gonderilmelctedir . Bundan lih edilmelctedir. Hudutlarr- lerden ga11ri t1hos1 teslih 
bailca bir talcrm Arap çete- mrz civarmda Fransrzlarm ettilcleri anla11lmalctatlrr. 

Mekte·pli 
Fakir Çocuklara 
Ôgle yemegi verilecek .. 

Saym V alimiz Bay Y ahya Se
zal Uaerin yllksek pfkat ve alâ-

Partivehalkevleri Bulgar-Yugoslav 
Üzerinde faydali Dostlugu 

gôril~meler. Belgrad 22 ( A A. ) - Bul-

Ankara 22 ( A . A ) gar b~vekllioln zlyaretl dolay1-
1lle bOyOk baztrbklar yaptlDllf

C. H. Parlisi gengaralcurula tar. Bulpr .Patveklll burada bul-
dorl Mü/etti1 umuminin de gar • Yugoslav dosUuau mlsa-
iitirâlcile dün Da/ailige fie k101 tmzabyacaklJr. 

ga cevap vermeden evvel bir mlkoba yarakhk edeo agu 
maçr tertip etmelc dolag1Sile oç1k toprak çO!Dleklerde sald
bu arlcada~lardan rtcam $Ü- masrns mani olmah, bu hale 
dur : blr ulhayet verllmell Ur dlye

Bir birlerine soylemelc is geldlJtlmiz bu 11 nlbayat balle-

/c b diliy >r. 
tedilcleri soz/eri ba1 a ;, OQo Belediyenin bu yoldaki 
ba,I1k altmda gazsalar Ica karèm JI blldiren ve yirmi ~One 
noatrmea âaha igi ofur. kadar bu gnokn pts çOmlekle
Haki/ci telrir sebebine 1e- rin yerlne bak1r veya çinkn 
/ince: kaph11a kullan'masrn11 gerek

Maçrn i/lc telairi iddia e- llgini ve bu karar dt .1 1da bare
dildiji gibi /dman oea;inrn kPt f'dPnlerin c0 zllnndmlacag1-

11 hittiren ùir ihlmn1 okudum, balada olan bir oyunCU!>U 
pek sevindim ve i~·indeo ya~. 

güzünden dejil günündr:n peynir ve snzrne yogurt gibl 
iki gün one! bag Agâhm nesnelerin camPkân içlnde hu
havamn souk olu1unu ileri l~ndurulmas1 1çia verilecek ka
sürmesi dolaguile de ie ibi rarnd1r in~alla 1 sm1 dedlm . 

• hazrrlrk yaprlmadi;rndan •-----------
tabii ~ekilde tehire u;ra-
mz~trr. 

//cinci tehire 1elilll!e : 
Her maçta oltla;a tibi 

bir giin ftlflel lculûplarrn 
hazir olup olmatl1;1n1, tara 
/egn hazir oltla;a talcdrrJe 
maçzn gap1laca;in1 lcendile 
rine teblii etmelc üzere 
Necmiati lculûhuna 1ittim. 
Bay Agdh golctu talcim lcap
tdll1 bag HaHntlan laazrr 
o/up olmaJ1klarini sorJum. 
Dort oguncrunuz laadadrr 
ictimatlan sonra haber wrl
rim tletli, Bay Atâlr geltli 
toplanclilc 

1. Ocagi - Necmiati 
kupa maç1 tehir edildi 

/. Oca;i Necmiati ara-
11nda Dumlaprnar himag~ 
laegeti tara/1nclan lconma1 
olan lcupa maçrni laavalarrn 
so;ulc ve ga;mkrlu gitmol 
güzüntlen bir men/aat temin 
edilemigecegi dü1üncesil hi 
mage laeg 'eti ve lculiJp mu
rahhaslaT1ntlan mürelclcep 
bir toplantula lae9 'el, gagt1 
olan /alcir çoculclara gar
tAmda daha igi bir luœlât 
temin etlilebilmesi için mü
nasip 6fr zamana tehirlni 
istemi1 'De ba tlilelc lcallJp 
murahhaslar1 tara/rntlan lca
bul edilmi1tir. 

Bu suretle maç lculûp/e. 
rm bir seggahatr olmazsa 
kurban bagraminrn üçâneü 
Sali günü mümlcün olama
d1;i talcdirde birinei tlevre 
/ile maçlari hittiji illc Pa· 
zar günü yapilmasina lca
rar verilmi1tir. 

Y eralta hangarlan kalarile mektepl1 fakir çocuklara 
ber filD otle yemeti verilmete 
b11lanacakbr. 

Sayan V alimi1 bu tefkat ve 
JQrd yavrularma korumak ve 
,Orbllzlettirmek itini dikkale al
m1flar, bu baamta tefekkOl etmit 
bulunan kurumu hemen faaliyete 
ptirerek bir toplanta yapbrmlJ• 
lar, enelki rODden itibaren faa
liyete beflamlflardu. 

/cili ve C. H. partisi genel 
selcreteri $ülcrü Kaganin 
rigautintle toplanaralc parti 
'lie Hallce'lJleri üzetfnde a~un 
fJe /agdalr g ô r ü 1 m e le r 

Havanrn /ena. 1ehir lco 
~usu, Trabzon sprun musa 
meresi oldu;undan gaT1nki 
maça lc.imse gtlmigtceji.g~ 
ge olan /akir çculclara gar 
d1m imlcanî olm1yacag1 bu 
balc1mdan maçin tehiri da
ha igi olacajinr ileri sür
düler Bu icarara : /utbol 
hagetinden maç1n bu ha/ta 
matlalca gap1lmas1 için emir 
alclij1m1 gelecrk Ira/ta saha
gi alam1gaca;1m1z1 lrer maç 
ta o~dU;u gibi inzibat için 

Milli müdafaa için alâlcadarlara bai fJUrup bu
na geltcelc ha/ta için de 

Loodra 22 ( A A. ) - Morlng 
post gazetesi KJbrlS adumdakl 
osiàyak10da blr çok yer alla 
haogarlar1 loi& edllecetlol yaz. 
maktadtr. 

Her yal ylzleroe vataa yavna
~u doyaraa Trabsoa, bu ya1 
daha çok aiktarda olaa puklan 
yeclirmek detil batta ri1dinaek
tea bile çekiamiyecefiae emiai&. 

Bu iti çevirenler ve baf8raa
lar varolsunlar. 

gapm11t1r. 

Kendir soyma islatma 
istasyonlan 

Anlcara 22 ( A . A ) -
Ziraat banlca11 bu grl Ka1-
tamonacla lcentlir sogma ve 
lslatma istasyonlaTI yapa
calctir. 

Va~va 22 (A. A.) - Le
blatan hOkQmetl mllll mQdafaa 
tabstsall bakk1nda kabul etUtt 
blr kanunla 1987 den 1940 a ka
dar mllll mDctaraa lçln blr mll
yar lloU tahals etmektedlr. 

Bir atanma 
Maarif mlldllrtlmQz Bay Sait 

Nutf Izmir Llsesl Franmzca mu
alJlmlljine atanm1"11r. Vent va
zltelerlode de muvaftaklyetler 
dllerlz. 

~elcrare yüzüm lcalmadr;mi 
/a/cal bütün bunlar bag 
Agâh tara/rndan gaptrrrla
caji lcabal edilirse ben de 
"'°''n tarihine razi olaca· 
;1m1 ileri sürtlüm. Muta61/c 
lcalJ11c maç ta tthire u;radi 
bu telair lctg/igttini Oealc 
lcalâbana niçin haber ver 
metliiime gelince: lcendileri
ne ilci tara/in tla hazrr fJe 

-saha ilân hazirl1/cl11nnin 
temam olup maçrn gap1la
cagin1 haber ~•rmedim Ici 
tehiri için de ilcinci /Jlr ha· 
bere lüzüm olsun ben Nec 
mi.Jtiden tamam liabui al 
sagdirn ldman oca;ina ma· 
çm gap1laca;i haberini v• 
rtulctim. 

Sükrü Ural 

MANTOLUK KUMA$LAR 
K 1 k k 1 1 1 ed Kuntlarac1lar 72 Tiiccar Tersi 

GELDI .. 
on~~andanazmi~rç1kanyeniman~u uma,arge~m~1~$ti~·~~~·~·~~i_ni_L~~~~M-~v~·-M_~-~-~_RA_K_r_A~, 



Sa9/a 2 /YENIYOL} 23 llcincilcânan 937 

SaQhk Edebî ko~e 

D i v a n ve H a 1 k 
Deniz ve güne~ 

ban yola ri Mllllyet v~~~y~!r~~~ I ~i,~~::1 ~~!~!! en saldhl· 
3 yOzOnde, insanlar a1·as111da en yatli edebiyatç1lar1mmn agzrn. 

Bangodan çikmca sert ge• çok tulundu2u bir z'lmaaday1z. dao l~tttigimiz gibi bizim çokca le· 
'-l le le Bu gQn bir din ve iman hall ni "'l. r alt10da kuld1"'1m1z zamaolarm me" er ve mi tarca ço ve 0 

& alan mllllyetl her nerede arnr- mahsuln olan divan edebiyah 
agrr ~eyler gememeli, ha- sak buluru1. bile tamamen milli ec1ebiyatm 
zimda güçliige sebep olma Ça111da pazàrda;mllli ban, milli hudutlar1 haricine ç1kam!lm1~llr. 
malrdir. Bango ile yemek otel oldutu gibi milli maoifatu- Prefe~Or Bay Fuat KoprUHi
arasmda r lâalcal bir saat ra, milli tubaflye ve hirdavat nnn sôyledi~ine bak11lrsa divan 
f asila bulunmalidrr. Bango- ma~azalanda ekslk deglldir. Mil- edeblyuhn m1\li edeblyatm çn
dan ç1krlmca halsrzlik. ka- li kuma~, tuhafiye, hirdavat ma- çevdsi içine alrnak pek tabiidir. 

aazas1 diye kapusunda bir lev- Yalmz burada divan edebiya-
oiligetsizli/c ve titreme çazla l d b n l 

J 
1 ha as1 1 uran u m essese e· hm milli edebiyat diye kabul 

ise gataj<Z yatarak /rilcsi- rln fçine girdioizmi derbal sizl ederken onu halk edebiyatio 
yon gaptirmak ve · sicak kar~llayacak olan Tnrk patron ve dan ayirmnmiz icabeder samyo 
~egler. hattâ 1arap içmek saticllardan isteyece~loiz bir rum. çunkll daha düne kadar 
lâzzmdzr. Eger ha1ajrilarr kuma~m Tllrk mah oldug-u ka- lçinde arapça kur'an dinledig-1-
mevcutsa, agaklari s1cak dar lngi\iz mah oldu~unu da miz ve d1varlarrn1 11rap yaz1la 

k k 
~ l gOrllrsUnUz. Buna mukabil bir rayla sOslediMrniz SülPymaniye 

suya ogma 1 ayda rdir. h tt ··1 t 5 • çak1 veya ustura a a Jl e a- camilnin oasllkl kubbasi arap 
Ba1agrzsr denize gl_r m ege rarsamz bunuo yerlisini degil felsefesi llzerine. TOrk zevkine 
mâni dejildir. yabanc1 milletlerin fabrikalarm- uygun bir tarzdll mllli san'at

Banyolarda husule gelen da yapllm1$ olan101 almaya mec- kfir tara:mdan kondurulmu5i.a 
/ena aksûlâmeller, a1 rzalar bursuouz. divan edebiyah da hpk1 on un 
nelerdir? Sahibi kadar bUtnn vitriole- gil>i TUrk san'alkâr1 tnrafmdan 

B . . . b l J b rinin yerll malt ile dolmas101 Arap ve Acem kUltUrleriyle 
1nnc1 ango araa. a1a candan arzuladl""mlz bu mlles-

k h Ici le b 
•· yo~rulmu~ ve Tnrk zevkini ifa-

an ücumu, szca r • ü- seselere bemen milll damgasrn1 deye çab~mt$hr. Divan edebi· 
güklerde, gormede bozukluk vurmam1z ber eeyde milliyete yah bunda snleymaniye kndar 
gibi ~eylerdir. Çoculclar fe do~ru daima ile ri hamle yap da muvatrak olmu;itur '? Bu giln 
nalrk hissetmeksizin yalnrz may1 ôzleyl~lmizden ütUrü_ olsa Baki, Fuzuli, Nef'i bu muvaffa
kzzarlar. Baz1 asahi çocuk- ' gerek. BUtUn ~o~yal ~e~1':1.me- kiyetln birer ü\mez ôrne~idir. 
l . t b 'A b. t h M 1 lerde oldugu g1b1 bu 1~1rn1zde Halk ectebiyah ise daima ken-
. ar ga~rr .a u " a_ ar~u~ de ônayak olan edebiyahm1z 

siyet gostenrler. Eksenya r/cr bile llk guonaden ltibaren bu- di yag-1yla kavrulan halkm ruhî 
üç günde kagbolan gorgun· nu yapmtya uera~iyor. Edeblya. heyacanlar1m ifade eden bedia. 
luk ve isteksizlik gorülebi tim1z bu sahada oldukc!l muvaf- lardan mllrekkeptlr. Yani bu e
lir. Mide ve harsak cihet- fak1yet gôsterdi ve gôsleriyorda. debiyat kallks1z denebilecek ka-
lerinden de bozukluklar go- Bii.im tarihiwiz gibi dilimiz dar saf ve temiz bir TOrk kUl-

M l b ·r A l k h ve edebiyahm1z da engin hir turünün mah ulUdl\r. Nitekim 
ru e l '~: me ve ag u- geçm~e sablpdir. Bu pek tabli- bu iki edebiyahu Oraekleri her 
suie gel1r. Bu hallerde he. dir çUnkQ taribi ortaya yaz1 ile: uerede k11~1la~salar birbirlerin
men bangolar1 _ kesmek lâ eser haline koyan edebiyathr. den ayrilacak derecede evsaf 
zrmdir. Tarillsiz edebiyat olmad1e1 "ibi gôsterirler. F uzulinio bir gaze li 

Deniz bangolarile bir/ilcte edebiyats1z da tarih olamaz. ile Erzurum lu gmrahm bir ko~-
yoprlan günei tedavisi çok Yelnaz edebiyahmtz b:tz1 ir masuu ve yahul KaracJo~lai:un 

l d timaî sebepler dolayi ile zam11n bir 'l'OrkOsUnü yanyana getirir-' 
gara: 1 ir. zaman tlmmetçl olmu~tur. J.~a- sek bize bu hususta lâz1m ge· 

Gune1 1ualari, deniz ta- kat ber ne obana olsuD Tllrk leu kanaat ve hQJuaA-0.lç tered
ra/mdan geni1 hir sahada edebiyatJ yabanc1 kOUUrQ tesiri dllt etmeden verdlrlr. 
alcsettirldiginden, #ddetleri altmda en çok kald1g1 zamanlar- $imdi Fuzullnin en çok sevi-
pe/c zigade artar. Deniz, bu da bile kendi ôzUoU kaybetme- len ~u gazelini okuyahm: 

~ualarm .harruî ~ olanlarm1 K1ld1 zülf ün tek peri~an hâlimi J1âlin senin 

yutar, kimgevî olanlarzn1 Bir gün ey biderd, sormazsm nedir hâlin senin 

ne1rettirir. Bu sagede deniz, Gitti b~andan gônül ol servikaddin sayesi 

hava tabalcasmm szcaklzgz· Ag-la kim idbara tebdil oldu ikbalin senin 
Ziynet için cism divannda etmezdim yerin 

nr agnen lcendi de kazanrr. Çekmeseydi a1k, can levhinde timsalin senin 
Agni zamanda denizde, gü Tiz çekmezain cefa tifin beni ôldürme~e 
ne#i saatlerin /azlalrgz, si- Ôldürür bir rün beni ah1r bu ihmalin senin 

sin azl1j1, havagz bozan Gark1 hûnab1 c·ier k1lm1~ gôzüm merdümlerin 

tozlarm. dumanlarm bulun Arzuyu hâli mü~ginü rühu âlin s•nin 
mamasz, denizde günei te- Damgâh1 a~ktan tut bir ltenar ey murgu dil 
davisinin. kara iklimine na- Smmadan senii melâmetti•n peru balin aenin 

Sayevef çoktan Fuzuli hakipaym yaalamr 
zaran daha bügük bir rüç- 01 ümid ile ki bir rün ola p:imalin 1enin 
hanigeti haiz bulundujunu 
gosterir. 

Falcat deniz kenarlarzn
daki güne1 bangosunun bir 
takzm 1artlara baglz oldu 
gunu unutmamalrdir. ~ Rüz
gâr ekseriga zararl1 olar. 
Çünkü bazan rüzgâr daniz 
lcenarlarrnda lcuvvetli eser. 
Deniz rüzgârz güne1 teda
'fiisi için bir maniadtT. Hele 
güne~in s1calcl1jznrn oz 
6ulundugu zamanlar rüzgâr. 
güne1in telâfi edemigf'uii 
bir ziga1 hararet sebebi olu~. 

Ben bu gazelde ~airin deha ve zekasmdan maada TürklUte 
mal edilecek bir mevcudiyet gôremlyorum. Halbukl buna mukabll 

Etraftaki havanrn s1cak
l1 k derecesi_bilhassa ilk gü 
ne~ bangolarz için ehemmi
getlidir. 

Güne~ bangosuna $U 1e 
kilde bo1lanmal1d1r: Îlk gü 
nü el ve ayaklarr birer sa 
al /aszla ile üç de/a 2-3 
dakika müddetle güne1e tut
ma/1d1 r. 

lkinci günü el ve agakla
rzn güne~e gosterilmesi be1 
dakikaga ç1karrlmal1 ve bu
na ilâveten dirseje kadar 
ve bacaklar, üçer dakilca 
açzlmalid1r. 

• Arka11v ar • 

.Brzurumlu Emrahdan ayni a~k mevzuu ve gUzele dair sOylenml~ 
bir kO$ma okuyahw : 

Sabahtan ugnd1m ben bir fidana 
Dedim mahmurmusun, dedik.i yok yok 1 
Ak elleri bo~um bog-um kmah 
Dedim bayramm1d1r, dediki yok yok ! 

Dedim inci nedir , dedi ditimdir ; 
Dedim kalem nedir, dedi ka41m\11r; 
Dedim on bet nedir, dedi ya11mdar; 
Dedim daha varm1, dedilti yok yok. 

Dedim Erzurum, nendir, dedi elimdir ; 
Dedim gidermisin, dedi yolumdur ; 
Dedim Emnh nendir, dedi kulumdur; 
o.,dim satarm1s1n, sôyledi yok yok .... 

Bu ko~mamn Ise neresi biilm degildir ? Bunu hangi Tilrk 
dioler veya okurdu anlay1p zevk almaz ? nir de divan edebiya. 
ho10 blllbnli\ sayllao Nedimden bir parç.a al1p halk eairi Karm.;a 
~laola kar~tla~hrahm; o zaman Nedirnin blze Karacau~Iandan 
d?J.ha uzak kald1g1m eyice anlama~ oluruz. 

Me.ti nâz1m kim büyüttü boyle biperva seni 
Kim yeti,tirdi bu gûna servden bâlâ seni 
Bûydan ho1, rcnkten pakizedir nazik tenin 
Beslemif koynunda gùya kim gülü rana .seni 
Güllü diba giydin amma korkanm azar eder 
Nazeninim aayei bar1 rülü diba seni 
Sand1m olmu~ ceste bir fevvarei ab1hayat 
BOyle sr01terdi bana ol lcaddi müsteana seni 
Ben dediltçe bOyle kim kald1 Nedim'i natüvan 
Gosterir engü1t ila meclistt-ki mina seni 

• 
Halbukl aynl Tllrk gUzelioi ' lis v.&- pUrUzsUz bir dllle; ber 

Karacaotlan Nedlmdeo daba se- Tllrkilll abll)acati bir '8kilde 

er$~yden 

R PARÇA ----
' l. __ D_ünq-ada~-· ANKARA Neler oluyor Türkiyede'ki yeni 

Muhterem büyücü ! 
Hnza aç1k "ôzler bilhassa 

cahil muhillerde halk1 aldatrnak 
suretile çok iyi p•tra kazantrlar 
Buoun bir nnruunesine Lehis· 
tond tesadtlf edilml~tir. 

Geçenlerde Var:;;ova civarrn
da bir küyde halk isyan etmi~ 
ve knsabahrrna gelen bir bll· 
yUcüntin memleketten def'edl
lerek ~1 1rnr1lmas1m i-;temi.,tir. 

Büyl\r!l o küye Uç sene 
evvel :,:1•lerek yerle~mi1, muh
terem ùir insun tuvrt takmmt';I, 

istikbal hakkrnda herke. e ha· 
berler veriyor, ve ba:;;larmrn 
etraf1nda dola,.an tehlikeleri 

blldi iyur, hu tehlikelere moui 
olmak i~·io fakir ve C!'hil halk
tno para topluyormu~. Holk pa
ray1 verdi~i için hiç birinin de 
ba~ma o mefruz tehllkeler gel
miyormu~. Muhterem büyncn
nOn nihayet geçenlerde i lik· 
balioi ô~renmege gelen l>ir 
kmn fikrioi izale ettigi mey
dana ç1km1s ve herif lin.; edil
mekten gOç bell\ kurtulmu~tur. 

Çiçekçinin Ruzveltin 
ogluna muzipligi 

Huzveltin o~lunun milyoner
lerden Durand k1zile ni$anlan
d1(t1 malùmdur. Bir gtln niean
hst Ile beraher gezerkeo, k1z 
bir çiçekçiden begendi~i bir 
gnl nlmai;i ve gôgsnoe takm1 , 
HOzveltio o~lu çiçekçiye para 
verecek olmu~. 

- Kaç para demi~. 
Çiçekçi ker.,m11da evveUl Ruz 

vellin oglunu bulmu$. sonra 
bukm1s yamnda bir de nisonhst . 
var, y1ir.:1daua ~il~tnm1s : 

- 200 dolar demi~. 
Ak llit,te bakrn ki, delikanh· 

mn nzerinde de 200 dolar yok 
mu,·-

I\l~anh•r1m yamoda oguk 
ter dOkme~e ba!;llam15, sn~urn1~ 
ellerini ceplerinde dola:;:t1rm1:;. 

Bu vazi.veti gôren çiçekt,:i 
Ruzveltin o~lunu mahçup b1rak 
mamak için : 

- 150 dolar verin ne yapa 
hm demi~ ... Hu seter nisaoh.1 
Mis Durand çautssm1 1:1çm1~. 

- Ne mnnasebet demi;;, ev. 
vela 200 dolar istedin, o kadar 
al. Ve 200 d )lan f1rlatt1~1 glbl 
çiçekçinin yuznne atm1s. 

ne candan ve samimi olarak j. 

fade etmi$lir: 

GUzel ne gllzel olma~sun 
Gürlllrueyi gorOlrneyi 
Siyah zlllf!ln halkalanm1e 
Ôrlllmeyl OrUlmeyi 

Bahçencie gUlUn gUllenmi~ 
t=ieyda bOlbUlQo dillenmi~ 
~nynunda memen kirlenm~ 
Orülmeyi Or1Hmt•yi 

Meodillm yudnm antt1m 
GUlUn dahnda kuruttum 
lsmin ne idl unuttum 
Sorulmay1 sorulWdYI 

ScA'irttlm ard1'1dan yettim 
E~ildim yUzQadën ôptnm 
Adrn bilirdirn unuttum 
Ça~1rmay1 ça~rmay1 

Benim yanm hana l<OsmC~ 
ZlHfllna gerdana dükrnU$ 
Muhabheti beuden kesml~ 
Sevilmeyi sevilmeyi 

Çtt!:ttr karacaoglao çagu 
Ta~ dU~tagu yerde ag-1r 
Yigit sevdigioden so~ur 
S1mlmay1 sarllmay1 
Bu ôrneklerden maada ala

cag1m1z botnn orneklerln de 
bize anlatt1{t1 gibi pek a~1kiir 
olat'ak gôrOIOynrki divan ede
blyat1 ba~ka dU$ünce ve gürgU 
mahsultl halk edabiyalI ise ayra 
blr duygunun ifadesidir. 

1 evfik Vural 

Demokrat Krallar olu~un bir izah1 
Bu asirda krallar bile Yazan : 

demokratla~ryorlar. Biliyor 
musunuz ki Romanya kralr Norbert Von Bischoff 

jKarolun Bükre1te bir dük- Avusturyanm Ankara 
Elçili~i sab1k müste~ar 

kânz vardir ve bu dükkân- Türkçege çeviren : 
da ~arap satzlir? . . Burhan Belge 

Bu bügük bir dükkândrr [ 118 ] 
ve Romanyada çrkan her 
cins 1arop burada bulunur. Meerutiyet kükOmetlerinin 

de deg-letirmPA'e Çalt~hkJarl, fa· 
Kra/in çiflik mahsulâti da kat bir tUrlU muvartak olama-
bu dûkkânda sat,/dzgzndan d1klar1 bu hali, garbtn polltik 
halk. ucuz bir fiatle kralcn boyunduru~undan kPadi • gl!cll 

so/ rasmda içilen ~ara plan. ile kurtulmu~ olan Cumuriyet 
genen yog, pegnir ve yemi~ bir hamlede ortadan kald1rd1. 

l · / b l l Bunun yerioe bir milli ekoni.>-
e rt a a i iyor ar. mi politikas1 ikame edildi. TUr-

Dükkân sarayrn yanzn- klyede artlk bntno ekonomlk 
dud1r. Bilhassa ~aroplarz çah~malar, memlekelln bUlOn 
çok revaçladir, Kralm bag· servet kaynaklarm1 i~letmek 
/arr Basarabyadadzr. suretile orgaoik bir milli eko· 

nomioin emrine verildi. 
Amerikah talebelerin Cumuriyet bu muazzem l~e 

and1 ba~larken, iki ba~hca ~rltan 
1 mahrumdu: l3u i~e katllmaya 

Her sene gzlba~mda, A- lstekll sern aye ile bu Io~ i~ini 
merika mekteplerindeki ta. gerçt-~e çevirecek kadar tecrU-
lebeler $'1 nn /t içt'!r/er: be sahibi eleman. 

Eski TUrk ekonomisJ, serma
- Biitün sene agaçlarr ye lhliyaçlarm1 dl$ardan temin 

kPsip. çiçekleri harop etmi- edlyordu. Boyle bir feye bair 
gedegime, ku~larz korugaca- lang-1çta imkan olamazd1, çUnkQ 
gzma, ha~kasmm malma yeni rejimin sermayedar dev 
h letlerle ara:.1 lyi degUdi. Yeni 

tirmel edecegime, terbigeli rejimla ~eflerl, yabanci piyasa • 
konu~acagzma, tramvaylar- lar nazar10da kredisizdi. Yaban 
da, gollarda tükürmiaece- ca kançalaryalarla borsa muhlt
gime umum bahçelere ve leriode, cumurlyelin llerlsl ka
yollara kâg1t atm1gacaj1ma ranhk gôsterlliyordu. 
ant ederim. Berlde, Türkiye hnkametl-

oin kendisi de, bu kredi yasa-
Güzel, güzel amma aca- g101 parçalamak için hiç bir de 

ha riayet edigorlar m1 ?... nemeye girmiyordu. Yeni ve 
Her halde bu geminin bü- daha korkunç bir tabiiyet altma 
tün degilse bile az çolc /ag- girmekten korkuyor ve bUtQn 

in$a davas101 memlekette mev
dasz vardir. Biz de tatbik cud olan imkaularla ba~rmak 
etsek f ena olmaz, istiyordu. 

Namuslu sahtekâr tasan ma1zemesï bak1m10dan 
Olur mu ga? dige"/ui. da, ayn1 tarzc1a bareket edildl 

01 lmparatorluk zaman1nda, TOrk-
ni z. urmu1 meger. 

Bükn#e Halit Gaf''ur Ier, ekonomik ~Jeri yabanc1la-
' 

1 ra ve hmstiyan azhklara barak-
a dm da bir adamcajzz 11ar, m1~lard1. Kendilerinln, bu busus 
Bu adam i~siz güçsüz ta/ci ta, ne tecrnbeleri ne de tradis 
mrndan; serserinin hiri. Gùn yonlari vard1. Halbukl ~lmdi, 
lerden hir gün açlik Hali- kovulup ç1karb.lan Rumlar ve 
din canma talc digor ,_e Ermenilerle yabancal11rd1m kalan 
sahte para imaline ba#1yor, ekonomi ~lerioi adeta blr gQo 
çabalryor ve nihaget asrlla- içlode ô~renmek laZJm gellyor-

du. ÇllnkU Aprupall yabanctlar 
rrna tamamile ugtun para sade Tilrk.ler kendilerini kar!f· 
imaline muva//ak olugor .. , hrmad!klar1 için deill, kendlle

- Derken paralarr piga. ri de kar!fmak istemediklerl 
saga sürügorl digeceksiniz. için ekonomik i$lerden ellerlni 

Hagir, Halit dü1ünügor çekml~lerdi. (1) 
ve imal ettigi paralari sür- Eaer yeni TUrk ekooomisnl 

yaratmak tecrllbelerlnln, dUn
mege gonlü razz olmuyor. yadaki ekonomik yaptuto sar-
Namuslu bir adam: Yapt1j1 smtllara uQ"radiA1 ve ycpyenl 
sahte paralarz bir zar/a ko- blr dllzene doaru glttiQ'i blr 
guyor bir de mektap ili1tirip devreye rastlamas1 &Oz Onüode 
malige nezaretine gonderigor. bulundurulur ve bu yUzden 
11 memleketier aras10dakl e1kl 
melctubunda digor Ici : baglann koptu~u ve blltQn dev 
- Ben açrm, karmmz do letlerin muazzam ekoooml da-

gurmak için bu çarege bai- valara ile kar~da1taa1 batulanu-
fJUrdum, f akat ileri gideme- sa, Ttlrk ekonomisinln de, bq
dim çareme balcmizl lantJçh, bazi hatalar ve ~u

R omangada para sahte- malar kaydetmi~ olm111 tabil 
gôrtllür. 

kârlarz pek çoktur. Malige As1i 1a,irtlc1 olan nokta, bu 
nezareti zabita ile elbirliji llk seodelemelerden bemeo on 
edigor ve Halit Ga/Jura y1l kadar soora, 'fUrk ekooo-

ht k A l k .6. miilnin kendislne sadece açak 
sa e ar arm ta r me me- blr rota çizmif olmakle kallDl-
mur ediyor. yaNk, büytlk baearilan kucak

Hulit bu i~i mükemmel lamtJ olmas1d1r. 
ba$arryormus / . . ~Uplleslz, 'l'ilrkiyenio daba 

Madam Simpson'un ziyadc iplidai bir ekonomi buo 
ycsine ve bir de krize dayao1k 

J<ulland1A"t maruf krem h birkaç ihracat maddeslne 
Viyana 1azetelerl Madam mnlik. bulunmabI, ona, garbm 

Simpeon'un, her an tazellgioi yUzJerce çark1 biribirine glrmi~ 
mubafaza etmesinin me~hur blr olan fazla mntekamu kredi ve 
Amel'lkah deri mntehassismm ekonoml cihazrna nazaran dnha 
terltp etUgi bir kreml kullan- elver~li bir vazi)et temln et· 
masmdan ileri geldikini yazayor ,_m_i,_ttr_. __ _ 
lar. Bu kremin terklball ~un- (l} llischorr, burada, lddia-
lard1r: s101 fazla ilerl gOlQrQyor. ÇQn-

35 gram beyaz mum, 180 kO ne azhklar1m1z ne de A vru
t!l'éHll agaç yag1, 40 gram Balina palllar, ekonomik i~lerden elle 
uallg1 ya~. 6 gram gol yagi, rini çekmemi~lerdir ve bugnn 
50 gram gllserin, 15 gram toz dahl d1' ticaretimlzin en bUynk 
haline getirilwi~ tebe1lr ile kA· bolnmn, bu unsurlar10 ellofle 
furuo, 10 gram halls alkol. bulunmaktadir. - B.B. 
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Degil bahk gübrele
ri, hattâ bütün her çe
§Ît hayvanlarm lâ~ele
rinden (100 kilosunda) 
10 kilo kadar kuvvet 
vardtr. 
BOYNUZ TOZLARI 
ve T ARAK TOZLARI 
ve KEMlKLER DE iYi 

GÜBEDiR 
Bu gübreler de çok 

k1ymetlidir. 100 kilo 
boynuz tozunda ( 10 ) 
kilo kuvvet vard1r. 

Ham kemik tozu da 
iyidir. Bun un da 1 OO 
kilosunda üçbuçuk ki
lo kuvvet vard1r. 

T abakhane1erde ka
lan deri parçalan da 
iyi gübredir.Ancak bun
lar tarlaya atalmadan 
evveJ bir kuyuda kireç
le kan~tinlmah ve on
dan sonra kullamlmah
d1r. 
SULU GÜBRELER 

NASIL Y APILIR 
VE FA YDALARI 
Sulu gübre meyve 

ve fmd1k agaçlan için 
pek uygun gübredir. 
Çünkü bu çe§it gübre
ler topraga verilir verif
mez agaçlar ondan he
men istifade eder, bek
lemez. 

Y eni f1nd1khk yap1l
d1g1 zaman ilk senesi 

yaz1n genç fidanlar1n 
gübreye ihtiyac1 çok
tur. l~te ozaman sulu 
gübre kullan1hrsa pek 
faydah olur. 

Bundan ba~ka, yeti~-
mi~ fidanlarda sene bo
yunca birden bire her 
hangi bir zay1fhk gôrü-
lürse veya kuruma alâ
metleri ba~ gôsterirse 
onlarda da sulu gübre 
kullanmahd1r. F aydala-
r1 say1lmakla bitmeye
cek kadar çok olan 
sulu gübreleri f1nd1kbk
ta ancak bu sayd1g1m 
hallerde kullanmak lâ-

Sath k bir sondai 

ahnacak 
Emniyet 

müdürlügünden : 
Trabzon Emniyet müdür 

lugünce iki çifte deniu mü
tehammül bit sandal alina
cagmdan sanâali olupta 
&atmak isteyenlerin bir ha/ta 
içinde Emniyet Müdürlügü
ne muracaatlari ilân olunur. 

19-22-24 

z1md1r. F azlasma git- ,. 
mek dogr~ de~iJdir. [! 

Halbuk1 nad1rve kiy- i• 
metli diger meyve a- L• 
gaçlarmda sulu gübre- t! 
lerin ..ku1lmlacag1 ver- f+l ' 
Ier da ha çoktur. M~se- '!~ 
l .. k t . J"k bA a uvve siz 1 yüzün- ~•] 

den iyi büyüyememi~ ~~; 
zaif dü§mü~, yapraklan ~!J 
küçük ve filizleri c1hz ~·~ 
kalmi~ agaçlarda sulu ?!~ 
gübreler kullamhrsa fa y ~·: 
das1 büyük ve geni§ o- .,..•J 

lur. Bundan ba~ka, 
meyva vermiyen agaç
lar için veya çiçekler ·ni 
veyahut verdigi n1ey
vay1 vaktmdan evvel 

DOniip dola$1P 
doken agaçlar için de 
sulu gübreler pek mak-
buldur. • 

Alacagznzz RAD Y 0 

Ca A.a Olacaktzr. Bu günler ak§am f ! 
ilstü ve yakmurdan son-t• 
ra agaçlara verilirse r: 
iyidir. Y almz agac1n 1• 
gôvdesine yana~mahdir. ! 

Tediyatta büyük teshilât • Kundurac1lar caddesi No. 17 - 19 [•] 

Ince koklerin oldugu • 
yerlerde bir kaz1kla a- ~· 
çilacak bir kaç deligi t! 
dokülmek suretile kul- [• 

HARUNLAR MÜESSESESi 
• • • • • • • • l~nmahd~r. Bu delilr le- (! 

nn üzen ak~am üstü 

Geliniz gorünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolar1m1z tahsis edilecektir . 
samanla, sapla ifteri ile 

:Jll!:~~r.~:&~ .. ~Jll .. ~...,lll!:! ...... ._,,."!'114ill'!!'•,..••'!1111...,lll'!~U,..~,..-.~ .. ~P!91-

ortülür ve bir kaç gün Ïki daktilo bayan 
içinde toprak tarafm-
dan tamamile emildigi 
gôrüldügü zaman top
rakla kapabhr. 

- Arkas1 var -

. 
aran1yor 

Halkevi ba~kanhg1ndan: 
Evimizde Yirmi.1er lira ilcretle 

iki bayana ihtiyaç vardir. lsteyen- , 
lcrin mür11caatlar1. 

Kapal1 zarf usulü ile eksiltme ilân1 
Naf1a Vekâletinden : 

1 - Eksiltmege konulan i1 : Trabzon - Iran Transit 
golunun Trabzon 'Oilâgeti içinde •eglâp tahTibatma kar11 
yaptlac•k duvar, anro1man. mahmuz ve sair in1aattir. 

Ke#f bedeti ( 125.855) liradir. 
2 - Eksiltme 4 - 2 - 937 tarihinde Per1embe günü 

saat ( 16) da Na/ta vekâlctinde Sose ve koprüler reisliji 
eksiltme Komis go nu odasmda kapalr zarf usulile 
gaptlacaktir. 

3 - Eksiltme $artnamesi ve buna mütef erri dijer 
evrak ( 629) kuru~ bedel mukabilinde $ose 'le koprüler 
1eislijinden alznabilir. 

4 - Eksiltmege girebilmek için taliplerin ( 7543) 
liral1k muvakkat teminat !Uermesi ve resmi gazetenin 
3291 sagtlt nüshasmda ç1kan talimatnameye tevfikan 
müteahhitlik vesikasz ibraz etmesi lâz1md1T. 

lsteklilerin tekli/ mektuplnrmz ikinci maddede yaztlz 
saatten bir saat evveline kadar komisgon reislijine 
makbuz mulcabilinde vermeleri muktazidir. 

Postada olacak geçikmeler kabul eâilmer. 
. 21-23 25.27 

Seker eksiltme temdidi 
Askerî satmalma komisyonundan : 

Trabzon k1taat1mn bir senelik ihtiyaci olan ( 3100 ) 
üç bin güz lcilo 1ekcrin 15-1-9.37 cuma günü vaki ola11 
eksiltme neticesinde talibi zuhur elrnediginden bu tarihten 
itibaren eksiltme on gün temdil edilmi~tir. Eksiltme aünü 
25 - 1 937 pazartesi günü saat ondorltedir. 

Talip olanlarm muhammen olan ( 992 ) dolcuz ytz 
doksan iki lzranm yüzde yedibuçek nisbetindeki pey ak
çalaTlm hamilen satmalma komisyonuna muracaatlari 

i/ân olunur. 

Beda va 
muayene 

Semerciler ba~1nda halk eczanesi üstünde Doktor 

B. Necmetti~ Cumartesi günleri ëgleden sonra fakir 

hastalara meccanen bakmaktâd1r. 

- ~ . .- ~ •"' . '"~ . . '[ •, ' 

Gayri menkul sati$ temdidi 
Mahallesi 
Yenicumaibalâ 
Firenlchisar 

" 

• 

Sokaji Nevi M.N. 
Iran caddeei Arsa 30 
todosaki ,. 79 
Kanita harap ev 17 
Todosalci iki arsa 81-82 
Çagilc ojlu iki arsa 64-65 

A1.M. 
312 
700 
000 
750 
150 

Muhammen k1ymet 
L. K. Tabiigeti 
62 40 mubadil 
50 

300 
75 

100 . 

Erme ni 
mübaâil 

• 

Defterdarhktan : 
_ . Yuak~rda evsafz gazilz gayri menkullerin mülkigetleri pe#n para ile sattlmak 
uzere i~alel~ri. on ~ün müddetle temdit edilmi#ir. lsteklilerin yüzde yedibuçuk diprr · 
alcçalaT1le birlikte ihale günü olan 30 1-937 cumartesi günii saat onda de/tcrti.J. 
likta toplanacak komisgona muracaatlarr. 

Bugece 
Nôbetçi Eczane 

FERAH 
Eczanesidir. 

Sabun eksiltme temdidi 
Askerî satmalma komisyonundan : 

Trabzon k1tatmzn bir senelik ihtiyac1 olan ( 3500 J u 
bin be~yüz kilo sob·m1M 15 - 1 - 937 Cuma "gunü 'l ak 
olan eksiltrne nelic•sinde tali' i zu 'wr etmedijinden hu 
tarihten itibaren ek:il me on giin temdil edilmi~tirtir. 
Eksiltme günü 25 - 1 • 937 Pazartesi günü saat 14 dedtr . . 
Talibi olanlarm muhammen olan ( 1400) hin dort gr1z 
lbamn güzde yedihuçuk nisbetindeki peg akçala l 11 ha
milen satina/ma lcomisyonuna muracaatlari ilân olun11,. 
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enbüyük en ekiy 
fr~ 

~~'~ 

arkan1n 
Her kese ve her keseye uygun 

19 3 7 V. 4 /A 

RADYOL 
GOrünüz D ·nzeyiniz 

Muhakkakt1r k.: n bahah fiyatla~la 

Piyasaya ç1kar1lan bl'.tün arkalara 

erci 'ec ksi iz ! 
Trabzon 
sat,sevi , 

M.N ( Kaban{tlu ) 

Saat, Gëz!ül, El ktriJ·, Telefon, \ ,• saiH. Ticarcthanesi 

K unc'ur l J..,r <' rL es· N. 86 

Y ai:1 maki, ·et inin son model1erini en · ucuz fiatlarla 
magLizam1zdan temin edebilirsin:2 .. 

_ Cep ve kol saatlann1n en fantaz1 ve en son ~ekilleri gelmi{)tir .. 

Cep ve kol saatlari dünyamn en hassas saatlarid1r. 

Adres: TRAnz:oN H • K 
Kunduracllnr cadùesl amr 'Ve tlar Mafl'azas1 

/YENIYOLJ 

SC 

Radyosunu 
Di n ley i p, mukayese 

etmeden Radyo 

'"Olonlar aldan1r 

B Radyolar1 
en ba~ta 

Her adyo sahibine 

lâz1m clan elektrikli 

otomatik gra i\'J; nlar 

Dünyamn en 
mükemmel 

saabd1r. 
157 birinci 
mükâfat 

kazanmi§br 

OVADO 
Sat1§1 

leminathdir 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep KJI ve 

Spor saatlan 

HAKKI AT1l!ACA 
Kundurac1larda T R A B Z 0 N 

. .. . ... -
.. ' ' ".. .'."'""" . '\' 

(FiLKO) 

PlhlüD<C© 
:J 
• • • • 

RA~D YO r! 

Ve TEL ViZY ONê~j 
F abrikDlarmm ' !i 
1937 modelinP Elektrotlu • 
tat bik ettigi ~ 

• Lambalariyle, geçen sene oldugu • 
gibi, bu sene de R d t!l 

T k . V • • a yor.+1 
K• e nlQlnln en ba~mda m 1 1J· yürümektedir. ! 

1 l!J Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTiVITE, SES ! 
'•
1 

tabiiligi ve temizligi , RAKiPSiZ ve ESSiZDIR . ! 
. . d' I! 
s 1 1r. f! 

Herhangi bir ar1za Îçin artik Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula •· 
gôndermege lüzum y ok, Çok hassas muayene aletleri , ve on ! 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PH 1LC0 lan her t• 
suret)e garanti eder PHILCO yu almak menfaabn1z icab1d1r . ! 

Uzun Vâdeli SalI$ I! 

Telgraf : SAATÇt. Trabzon 

Abdullah Sezgîn 
S1ra magazalar No. 118 

TRABZON 

• • • • • 


