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Haftan1n lzleri 
Akif oldn 

B 6yülc 'fürk piri Akif ol
dü. 0, Çanakltale desta

nuu yazmlfb ; lstiklâl Ma111 onun
du. 

Altif, hayabn ince ve f elsefi 

taraflaruu rormùt: onlan ·~dah 
keliaat'leria hükt'.\m aürdütü devir
lerde bile aç1k ve aüuüz kelimeJerle 
Y•zau1b Dini çok biliyor, ls.lâmlan 
karanhldara aalan yobazlaran yap
titi ribi dü1ünmiyor, dinimizin 
dOnya ve iasenhlc diai oldutunu 
anlatan fiirlerile vaizler veriyordu. 

Akif vatanperverdi. Dar za. 
18Ullanauzda, lataklâl duypsu o
na COflurmQftu. latiklil Mar11nan 

k&fte.ini o, bOyle bir beyecanla 
Y&Zaufb. 

Akif bir din âlimiydi. Akif, 
temiz, vicdanla, yübek ruhla bir 
tabaiyetti. Akif, inaan bir adamcb. 
Son fiirlerinden biri bunu ne ail· 
cel ra.teriyor : 

" lçimi parçal1yan1ar .. 

.. Üç •uuf balka içim pa ·çalaoir, 
hem nekadar ,, 

" lhUyarlar, karilar, bir de kü
çiilder. 8anlar • 

• Merbamet ronoed, yilz rôr
meli imanlardan. • 

"' Y oUa, in .. obta bilmeaa oaul 
anlar iman ? ,. 

0 oldO. Gozlerimizi ODUD top
... rirmeai yakmafb. Fakat ra· 
-.. bavadialeri arwoda rençlitin 

'-a bllynk ôlOye pterditi h~~
:Jlletï, bdirfiulbl" okuyunca IÇI· 

Ilia daba dyade yanda. Onun ls

Ankaraya giden Hariciye vekilimizi 
Atatürk salâmetlemi~lerdir. 

Istanbul 3 (A. A)- Reisicurnhur Atatürk Rü~tü Aras1 harekelinden once 
bah~de lcabul ederek bir müddet gorii~mü~ 'lie olomobiline alarak ~ehir içinde 
zinti yapt1ktan sonra hep heraber Hagdarpa$aya gt'çmi~ler 71e T1ht1ma çtkarak 
raya harelcette olan Hariciye vekilimizi te~yi etmi~lerdir 

Dol ma 
bir ge
Anka-

Hariciye vekili Ankaraya varm1~hr. 
Ankar• 4 (A.A) - Hariciye 'lJekili R1i#li Aras bu sabah fstanbuldan 1ehrimize 

donmü~ istasyonda velciller. mebuslar, ba~vekâlet müste~an hususi kalem müdürü se
/irler ve haricige velcâleti ileri gelenleri Ankara vas1 emniget müdürü lara/mdan kar-
11/anm11 ba1da muzilca oldugu ha/de bir A keri m·ïfreze resmî ihtiram1 if a etmi1fir. 

Büyük millet 
meclisinde 

Radyo Haberleri 
lspanya Harbi 

Madrit .• Asiler Madrit mrn
takasrndakl baz1 mahallerl bom 
bard1man etml~lerdir. 

Asller aç1ktaki hir Fransiz 
gemlsinl bomhard1mnn etmi5-
lerdlr. ylrmldeo rnzla top atwl:;
lard1r. 

Madrit •• IJnrblye nezareli 
Madrlt cephesinde sOkOnet ol
duguou blldirmi;.tir. 

Meksika · - J::;panya efiri 
ailesile birlikte tnyynre ile Va
~ioglooa gclml. lir. Ser1rin •~· 
1>anyaya s1lilh gônderilmesine 
mllsaade edllmesini istedigi 
zanolunmaktad1r. 

Bulgaristandan gelecek 
gôçmenler 

i ngiliz - ltalya 
anla~mat1 

Anknr.1 i A. A ·- lo~lliz 
r-

gaz~leC'ilerlnin ekire11 i lnglliz 
italyan nktleniz aolR$IDR mm 
mn~ait bir surette k11r-1tamakla 
berllber h 1lk1 her UlrJU muba
la~ad:rn sn\11magc1 davel etmek 
teciirle:. 

DPyli tplgr.ir Jtalya J-fiirlrlye 
rrnzmnrn isp rnyanm mfllk1 tu
rnamiyeti 1e ltalyu taraftncl1rn 
mutl11k surelle rlnyet olun11ca
~1m JJal~ro ad11hu 11d11 i~pan· 
yoJ fa~IOI 1 istikbaline Rr'I'< 
bahs,.dllmeyece~ioi re men te
klt e-tligini y11zmaktad1r. IJU an
la~ma rran iz isiyasl mahafa'm 
de de memuriyeile par~1lnnr. 1..
llr. Yahnz baz1 mahnf1l bu 1m· 
la~ma 1 1 mOesslr olm11smdan 
$'lp'le etmekte v e ltolynmn 
i.;bar.yol i~lerinde ruai IJir ala· 
k11s1 ol in Almanya He ltilAr slyu. 
setinden vaz gc~·mey<'cc4inr!en 

korkmaktadirlar. 

Dahili harplerde 
ambargo 

V1t~logton ·- Ayan merllsl 
h:irbiye cnellment R~i-.1, d11hili 
harp hallndeki memlekellt>re 
gôncierilPcek . il1lhl trA ambar~o 
knnulrnagmm menedilme min 
btenPce~i.1i l lldirnii-;;tir. 

Türk Sovyet anla-..mas1 
istanbul - Turk Sovget 

ticaret anla~masz müzakere
lerine bugünden itibaren 
ba#anacaktir. Sovyet harici 
ticaret mümusili Anlcaraga 

I_ Îkinci kô~emden... 1 

Ïhmal edilenler 
Însan ojlu ! hiç bir ~egi 

halcir gorme. Yolda geçer · 
lcen gàzüne zavallr lc1ga/et
li birisi çarparsa ona yan 
gijz/e hakmn. Onun sana 
bakan gozlerinin içinde bel
ki zelcâ lc1vzlç1mfan parli
gor, belki o hürmete dejer 
bit varl1kt11. A'Ylm1zda nice 
cevherler var/ci lcendi 1uru · 
rumuzun goz/e,imize orttüjti 
perde güzünden on/011 go
remi901 uz. B:iyük Sokratm, 
Del/e mabedinin cep 1a e 1 i 
üz~rine kaz-llftm11 oldugu 
" Nr/sini bil ., düstüründ, -
Ici derin hikmeti insan, ha
yat1 anlodtkça, hergun bir 
pllrça daha jazla gordükçe 
t•e ist,.Jikçe doha Îl/Ï anlz
yor. Koder 'l•e tesadi/ bizi 
olcutlugu. geti~t1r•.!·gi g1bi 
H Baba Salim 0 ;ütçen ,. 
ide bu nimetle nasibedar et
mi~ olsagd1 kimbilir bize 
ne megdanlar olcur 'u Onun 
grlba~r mün1Jsebe1ile gaze
temizde çz~ an: 

.. Tra\ zon 1 alkina 1 a 1 11 ft'DC 

E f Baba sen dahi baht.m dene 
Y oksuzluk içinde kahraan yine 
Git ohür rlünyaya e> le ikamet,, 

Ôzlü k1tusmi h'!m hayret 
ve takdirle ezberledim hem .. 
de içim s1zlad1. Karilerim 
bilmem benim gibi mi dü-
1àniigorlar •. bula ayak baabl1 pndeaberi 

seaçlilt ...... bir ba&e çevir

aifti. Huta1a11 beyecaola takibe
clildi. T abutwaa el n.eriode ,Otü-

Ankara 4 (A.A) 
Bügük millet meclisinin bu 
günkü toplant1sinda lnhi
sarlar umum miidürlüjü bût~ 
~sine 117 hin 1936 umumi 
mufJazenesin dahil baz1 büt
~lerin tertiplui arasmda 
52962 liranin münakalesine 
ve Adlige hütçesinin muh
teli/ /as1llar1ndan 17500 
lira endirilerelc 1935 mali 
gr/1 tahsisatsrz borçlar1 aci
len geni /asla /evkalâde 
tahsuala ail lranun lagiha
larile Ankara 1ehri imar 
plân1 mucihince geni 1ehir 
devlet mfllaalleainde i n 1 a 
edilecelc olan lcamutay riga 
seti Cumhur Ba1vekâlet ve 
H•ricige 'Oelcâleti binalar1 
in 1 a a t 1 için 4500000 
liraga lcadar selâhiyet veren 
lcanun lcabul edilmi1tir. 

F rans1z gazetecileri 
P11ris • Har1clye wnste~arl t~

paoya sefirinl koùul ehni~tir. 
tki l''ran 1z tayyaresinlu ve ga
zetecileriain dO~Drnlme i keyfi
yeti etrafldd4 gOrn~nimU~Qr. 
Selir tayyarelerdoki k1rmm i· 
~retlerin asiler tar11f10dan da 
k.ulla01lmas1 tabli olaca~mdan 
telrika imkan olmad1~m b1idir 

So/ya - Bu sene Bulga
ristandan Türkiyege gelecek 
goçmenler hakkmda bir teb 
lig ne1redilmi#ir. Bu teb 
lige gore goçmen olmak i1 
teyen/erin birer istida ver 
meleri lâzrmdtr. Bu m~lc
satla daha evvel muracaat 
edupta #mdige kadar hak
larmda bir muamele gapil 
mam1$ olunlar dahi mura 
caat efmelidirlerr. Verileçek 
isli lalarda aile reislerinin 
ieimleri, ga#ar1, kurabet 
derl'celeri ve emvalz gayr1 
menkuleleri ile tahmini kig
meileri-gllzrracakt "· Bundan 
boy 'e konsolosluklardan tah
riri bir vasdca almad1kça 
kimse goç edemigecelctir. 
Konsolosluktan 'l!esilca ol
madzkça kimsenin emvali 
gayr1 menkulesinin satilma
mas1 teblij olunmu1f ur. 
müstedilerin hali voziyetle
ri vegahut gidecekleri gerde 
kalacoklarz ailelerin malt 
vazi~ e'leri tetkik edildi/ct,n 
sonra vesika verilecelctir . 

_gjl_mjE __ ir_. -~~ 

0A1:1. ..-ruua tue top. 
reD p ..... ~ latiklâl Muta 
raldanaa - t ril bu okudu. Bir bO.,... IP e en 
bOr,paetteo dolaY' paçliti neka
da oaadan alk•1leuk az olur. 
H:r hnatta oldutU ribi bu bare
k tte de bise ,O.terdi lti T ü r k ;..i botkiaa detildir. 
80~ bilyilk ôlüleri

.U.. ....... h6rmeta1zlik ediyonak 

.._.. ~ olm1yarak JlpbtJ
- .......... 1cbr. Meaelâ: Kubiii
,. ,.mt edildati rünüo ylldôaii

mbi - m...U-f - lataDbul r•
zetelerinde .okuyarak ôtreodik. 
O pa, lakalâban bilyük ôlüsü içia 
ber tarafta ya bU .. toplanb yapal
.. ya pseteler bir~aç aabr yaa 
yudl!ar. 8izim bunu ibmalimiJ 
affedilme• bir ba~r. 

Seeslz sadasu blr yllbql 
1eçlrd1k. KardaD ~ batlse· 
decek de&Ulz. Yll~n•n ka(b 
klfll olmasi uteo prttu · Hatta 
o kadarkl o IOD ddn,.nm her 
tanhDdakl iolaOlar hodUm o
lurlar; D8 f.atlr dQfQDQrler De blr 
191• o 1eceJl herkes keadhWle 
1y1rmqtu; yenlr, lçWr, g01UuQr, 
eaieaWt. ÇllokQ 0 gece ne ka· 
dar netell geçerse gelecek blr 
18Denln okadr meaud aeçece-
atne 4aamllr. 

Yllbql 1eoe11acte etleomek, 
r..-....u- AdeUaln .. brlmlZde de 

ml~ oldutunu otreodlk. 
e alleler gurup gurup 

F ranSJz - lngiliz 
anl§mas1 

ml~tlr. 

istanbul yolcu salonu 
Istanbul - Liman idaresi 

Paris •• FranSJz • logtllz an- tara/rndon devre alznmakta 
la~mas1 yalunda imzatanacakllr. olan go/eu salonunda geni-

Terfiler lilcler gap1lacaktu. Bu ara· 
da 1imdige kadar golcular

$elaTitniz Kazan ç 1abe dan alinmalcta olan ta~1ma 
lalralc/aJc tneflllll1l çali1/can paralrrni laamallar bundan 
gençlerimi%tlen Mehmet Se sonra para dojrudan doj
/ilc Talaalclculc 111be ve ma- ruga yolculardan dejil li
lige tahsil 1abe memura mnndan alacaklard1r. Her 
Fethi, Taluil ,ahe ,e/lijine golca parag1 salondalci vez 
ter/i etmi1terlir tebrilc eder nege gattracalc, bu sardle 
geni odrulerinde igi ha1a- para almamn onüne geçile-
rrlar dileTiz. celctir. 

blraz para toplao1yor. Duydukkl Ainl gOrmiyormuyuz. ? Arka
tebrlmlzde de bOyle blr balo da~lar1w1z arada s1rada bUfeye 
dn,naotmo, fdkat caz olmad1~1 kalkarlarsa ne ç1kar; bu kadan. 
lçio tallk edllml,. Ylne dJyduk· 01 da.-hal1r lçlo- gOrmeyh·erirdlk 
lanm1za oazuao geçlerl".I fed'l· denecekkl: yllba~mda yapamad1-
karhk gOstererek temio etUk- g1m1z ball)yu be~ o o g Il n 
lerl mQzlk beyeti baloya kart t1oora daha parlak y a pari z 
gelmlyormu'- ÇDokO, oolar yenl Buna inanamay1z. l:;iln p ikolojik 
p.ll'çalan çalam1yorlarm11. çQokQ tarafana b a km al 1. Y1lba~la1n 

onlarda etleomek lsteyOp baz1 ba~lara verdi(tl c~lcnme zevki 
bazl bOfeye gidlyorlarm1~ ~te ni ba:;ika hi~· bir geee temin 
bunuo glbl tali blr tak1m endl- edemez. Egleulrlz amu o kadar 
oelerle latanbuldao blr caz ge. de~il. 
tlrtllecek, oodao sonra balo ya- Caz getirtrnek irin m11kave
p1lacakm1f. Kulaklar1 caz SAfle- le yapllatse deoecek bir ~ey 
rtle oldukça dolmu11 blr pbls kalmam1i:t1r. Y1:tpllmam1~sa vu
olarak lddea ederlzld arkadalJ· geçsek ne olur. Huruduu kaza
lafflDIZ bbl dans ettirecek ka- nacaQ1m1z blr iki yilz lira ile 
dv tbU1acamw pek Ala temln kar ostnnrte tltreyen zaval11 

11111 etleamlfler. Çok bek· edlyorlarcb. Bu kaclar varJJai çocuklardao kimbillr kaç taoes1· 
.-11A1u JllbafWI f8hrln °• olmayao tebirler bile lstaobul- ni giydiririz \'e mu iki erbubi 
.aeven bqlanJla btrilkte blr balo d&n oaz gettrtml1or. Haklkat geoç arkada~lnrmnz1 da danlt
•ullldacle 1et;t.rellm; bu sureUe bôyle olsayda 1staobula yQztaoe m1, olmay1z. fier bal0<la yeni .-bel baJatl yapyular da caz bayetl yetmezdl. Hem gece. , bir caz m1 getirteœg-fa. Ynk a 
~rdL sut on lklden sonra, duman- bundan sonra balo mu ynpm1-

)lellllekeUerimizlo bepslnde hnmlj batlano cazio lyislle, yacaA1z. hu gibi salmlnrda ken
albafl balolan tertlp edWyor. ortan arasioda çok loce bir oy- di yagun1zla kavn1lmak ioki~a-

0Qzel blr bulut bu balolata nhk bolablleceatoe akhm1z er- l f1m1z noktai n 8 z a r 1 n d a 
11 rebberoluyor, lnunlann )'llbqa mez. Joan bu 1nl41da zaten 1 elzemdir. 

istanbul ticaret odas1 
Istanbul - Ticartlhane 

Ier saat on dokuzda lcapan· 
malcta ve o saata lcadar ça
l11ilmalcta oldujundan Is
tanbul ticaret odasr mesai
sini bir saat daha uzatma 
ga karar vermi1tir. 

Üsküdarda kalk1nma 
Istanbul - Üsktidarda 

son zamanlarda ehemmiyel
li bir kalkmma harelceti 
ba~lam1$irr. bundan altz se
ne et.Jvel gelen 1ehircililc 
mütehass1smzn Üsküdar hak
kznda 'l.1erdigi rapor paras1z
l1k yüzünden ~imdige kadar 
tatbilc sahaszna geçirileme 
mi~ti. Kalkznma hareketle
rine #mdi ba1lanm1#1r. 
Üsküdar yakmda güzel bir 
muhit haline girecektir. 

Bi rekor 

Îdman Ocag1 16 1nc1 y1I kongresi 
ldman Oca;1 16 1nc1 g1l kongresi 2 • 1 • 936 da 11a-

pdm11t1T. . . 
T. S. K. Nizamnamesinin 38 inci maddesi müc1bince 

bolge ba1/canr bag Tahir Baglcnl mü1ahit ve muralcip si· 

/otile bulunmu1/a,J1,. 
E~lci ba1/can M. R1za Kuguo;lu lcongregi açaralc azag1 

celâmlam11 fltJ /congre Jit1anr seçilerelc ruznameJe gaz,/, 
la1Jsruat mü•alœr~JI• 6a,lanm11trr. Ba1/can M. R1za Kugu 
ojlu. alti itlare la~ elinin 935 yi/1 /aaligetine aid idarî. 
Moll ve Fe1111I raporlar1ni olcumas w lcahul edilmi1tir. 

Büahtue yapilan gizli seçina. sonunda : 
&1/can M. R1%a Ku;uojlu ( lplcaen) 
A&ba,lcan Hami Nalhant ,. 
Gene/ lcaptan Hagdar Çullaa ,. 
Selcreter M. Aatai Gen 
Mulaaslp w Mehmet Sunar 
t•eznedar 
ldare Müd. Osman Kuzin 

Ve hesap Mü/etti1liklerine de Pulataneli lüt/ü ve 
R. Cemal Aghag seçilmi,lerdir; geni hey'eti kutlular 
muvaf /alcigeller temenni ederiz. 

Hayrettin Ziya, en son yazd1f1 bir 
ruetemiac venneyi vadetmi§tir. Muliarririn 

roman101 

FATU$ 
adh romananan meralt ve heyccanla okun1c1f 1na 1üphemia. 
yoktur. 

FA TU.S, bir aile ,omp.mdrr. 

Paris ( Ranyo ) • ·ramnnn~ 
kadrn tayyarecilerden Mari ce- ! 
nubi atlas deolzinl tayyare ile M 
a~mak urcllle yeni blr rekor 

FA TU.S, bir /azilet romanrdir. 

FA TIJ.S, hïr f edaluirl1k romamd1r. 

FA TU.S, alalâlct hir romandrr . 

FA ru.s, aç1k bir Tur/t~ ile gas1lm11trr • 

FA TUS romamna karilerimizia kolaylakla ve bir ki.t~p 
kl ·m1~llr. Yeni rekor 19 saat 28 
dakiknd1r. 

Mektepler 
Istanbul - Sene ba11 do 

layuigle tatil edilen melc- ' 
tepler dün sabahtan itibor~,. . 

halinde toplayabilmeleri i~in fo ma forma ve gazettmiz 11 

üçür:cï ve \!ôrdüncii aayfalarinda tefrika ed<cetiz. 

HA YRETTIN ZIY ANIN en son ya1d1~1 bu 

romam yaluada ba•o•t•z. IJodktmbt• 1rwoda .kwla7, ço- nefldeo fdurdamaktadlr. Çok J 
et1raeme kurumlara lçlD de de!:1 ~fte trll! 1le dans e Jii<il· Hoyrettin Z1yo T aluy . d~"slere ba1i<lm11trr. 1:5,..,.. ~···· •••••• m• œ••3'' sz••....-gt;w,, 
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SaQhk 
Bebek beslemek 

Parti 

Sükrü 
Genel Sekreteri 

Kayan1n Bir Nutku 

7 

Çocuga 1.ierilecek süt mik
larz, anne sütüle beslemede 
oldugu gibi, çocugun ya$ma 
gore degi$ir. Su kadar ki 
inek sütündc alhüminli mad
deler f azla ve binanaleyh 
hazmz güç oldugundan. em
zik zamanlanmn araszni 
biraz daha açmak gertkiir. 
ilk gimlerde çocuk zayrf 
ise iki buçuk, normal ise 
üç saatte bir meme alirken, 
inek s1ïtiile beslenenlere mu· 
hakkak iiç saatte bir, hattâ 
kisa bir müddet sonra dort 
saatte bir emzik vermelidir. 

Bazan çocuk emzzk zama
nzndan e·ovel aglar. Bu tak
dirde çocuga biberon ver · 
mek hiç dojru dejildir Zi 
ra, vaktinden evvel verilen 
süt, çocukta hem hazzm bo 
zukluklarz gapar, hem de 
emzik zamanlarmm kart$· 
maszm ve intizamrm kagb
elmesini mucip olur. 

Çocugun her emzirme es· 

nasrnda alacagz süt mikta
rz hilinmelidir. Bu rakam 
çocugun agrrlzfrzna gore he 
sap edilir. 7 926 de Pariste 
bulundugum zaman. yancnda 

çal1$f1gm1 Profesor Mar/a
n 'm bu hususia güzel bir 
cetveli vardir: 

Ticarette çocuk :beslemek 
iç;n bir de sût hulâsasz ve 
süt tozu •vardzr. Sût lmlâsa 
st, sütü kagnatarak suyu
nun mühim bir kzsmzm bu
hara kalbetmek sure/ile ya
pzlzr. Surup kn1ammda sa
nmtzrak bir mayt olan bu 
sütün içerisine, bozulmamas1 
için $eker ilâve edilir; ve 
kapalz feneke kutularda mu 
ha/ aza olunur. Kullanzla. 
cagl zaman bu sütü 4 5 
misli su ile sulandrrmak 
/âZ1md1T. 

Süt tozu, suyundan tama
mile turit edilmi~ bir süt
tiïr. Su katmakla tekrar 

sulu siit haline gelir. Bu 
gibi srïl tozlarz hazzrlamr 
ken, ileride ac1la~maszn di 
ge, sütteki yagm bir krsmz 
abmr. 

Gerek süt hulâsaszm ve 
gerek süt lozunu, taze sü
tün bulunmad1gi zamanfa -.. 
da. rneselâ seyahat esnasznda 
kullanmah. 

• Arkas1 var -

Ankara Vilâyet parti kong,
reslnde parti genel sekreteri 
~Ukrli Kayamn verdigi çok ü· 
nemli nutuklarm1 aymm yaz1yo
ruz: 

Arkada~lar, 
Sizi Cumhuriyet Ha.lk parti~ 

si Ankara vilâyeti kongrest l\
yeleri ola11Uk hürmetle ve mu 
habbetle selàmlar1m. 

TOrkiyenin bUtiln vilrtyet ve 
parti üyeleri, vllûyet konirele
rinde topl1tnm1'> bulunuyorlar. 
Sizin ylllcsek ~ahsiyetleriniz<ie 
onlttfl da selamtamakl11 murir. 
hirim. BUyllk 1'ilrk kiHlesiuin 
siyas1 ve idari i~lerinin nies'u
liyetiai Uzerloe alan Halk parti 
si mllmessilleri memlekelin kü· 
çük, bUyUk büttla i~lerinl mU
zakern ettiler, ediyorlar. Muz:.i
kere mevzuu meseleler, mem
lekel idaresine taalhlk eden 
bülün ~lerdir. 

Bu l~ler arasmda en fiera îs· 
mi bilinmiyen koylerln ve kôy
lülerin bile i~leri, dü~l\nceleri 
ve dertleri, ~ltiye ait fikirleri, 
idealleri ve gorillmekte Olan 
î~lere ait tenkitleri nülâhazalart 
vardir. 

Bu, 'l'ürkiyede gorUlen rn 
gürülmekte olan her i$. geçen 
hcr hedise ve vakm gorü~Ul
m n-:; tekrar yeni ba~lan milta-
11.1 edilml';i. gOrUJec~k i~ler hi 
rer, IJirer tekrar œuhakerneden 
ge~·irilmi~ dcmcklir. 

I\ôy ocaklarmdan ba~ltyarak 
nalliye ve kazalarda konu .. ulan 
tedkik, teakid ve la kdif edilen 
her i~ nihayet vi!ùyet kongre
lerinde gôrU~lilmü:;;tür. \ ' e s1H1 
olarak bUyük kamutayda gürll· 
~Ulecektir. 

'l'Urkiye Cumhuriyet Halk 
parlisinin kurdn~u ve yürUttn
~ii rejim büyle bir demokra8i· 
dir. Bil, halkm hall\ için ve 
halk taraftodan idarel-ii diye au
d1g1m1z Atatürk rejimini bôyle 
anltyoruz ve bôyle tahakkuk 
ettiriyoruz. Bize demokrasinin 
en yiiksek payesiue va::.Il olmu;i 
diye gosterilen Yunao, Roma 
ve Ortaçag ve A vrupa demok
rasilerinin ve bugüo i~·iade bu
lundugumuz çagm demokrusl 
diye yadetti~i rejimlerin esas1-
lll biliriz. 

Atatürk iuk11i1bma kadar de
mokrasi ve lialk idarcsi demek 
milletin ·reylerinin ekseriyetini 
bir 1miya tophyarak mebuslan
m seçtikten sonra muayyen bir 
devre iç-lnde memlekt:ti idure 
etmek demekti. Hunda en ç·ok 
muvaffak olana en Î) i demok
rat denirdi ve lulla da bôyledir. 

Dünyacla demokrasi haricin
de sistemler kurarak muvaf'fu. 
k1yet arayanlar da va1·d1r VI:' ol
m u~tur. S1ml'lanm1z1u d1~mda 
geçen dahili badiseleri dikkatle 
takip etmekle berabcr klrnseain 
iç i~lerine kart:;iruak !;)tar1m 1za 

"Yeniyol .. un Tefrikas1: 21 

KÜÇÜK SiLÂHSOR 
lngilizceden çeviren : 1 ·a.!Jreitin Zi!, a 

- Yaran mektebe dom:c ·ksin, 
Hedi, be lememiz seni gôtü ecek. 
.Sen aptnl, fena bir çcc..ik oldun 
Î lemen- yala~ma git. Hay1r, Ay-

r[in sen onunla gi<lemezsin; arka· 
Ja~lannin yanm:i git. Boyle bit 
meklup ynzmak da senin için 
çok fena bir~ey. 

Hala, E.rtekini hizmciçi odas1· 
nn golürclii; hizwelçiye leslim 
dti ve sanki bir~ey yapnrnm1~ 

liir çocuk gibi yediri1dikten sonra 

yatmld1. Kendisini hiç de bir SÎ· 

lik§ora benzetemiyordu. Hizmetçi 

çiktiktan sonra uyumak için ken

d1 kendine bag-1rd1. Evvdâ rBhat
s1z oldu. Fakat sabaha kar!il sa· 
kinle§li. ROyas1nda Tan 1verdiyi 

gar<lü. Tan-1verdi, c 1navar1 ël
dürdükten son:a donüyo ·du. Ona 
neler fijggelli g-ini sordu. Bunun 
uzerine sil:ih~or Il le!lekkii r cd ~rim; 
zannelti~in gibi iyi deP;il. Evct 1 

ben eiderhay1 old1irdüm Ama 
ke~ki yap1laclk dogru i§i evvel

den <lü~ünseydim. ~imdi nnh yo· 
rum ki reisimizin izini olmndan 
Lôyle bir i~ yapmag.1 hakk1m 
yoktur )) diye cevnp verdi. 

Ertekin de: 

- Ben de boyle bir hata 

yapltm diye ag-lad1 ve uyand1. 
Gozlerini aç1nca kendioi tuhaf, 
fena bir yatagm içinde yatar bul
du. Nerede oldu~unu dii~ünemo
d n yine uyuyn kald1. 

uym adl~1 içio, bunlar1 ilmî ba. 
k1rudan battn ve hatta objektif 
de olsa millî mütalâalru.·1m1zm 
haricinde b1rakt1k. 

I3e~eriyet tarihile ba!}llyan 
'l'Urk tarihinin hususi icaplan 
Türkle.ri bin bir tecrUbeden son 
ra yani otokarsi ve teokrasioin 
tatll ve ac1 neticelerioi gôrdük
ten sonra àl'izî bir taktm sebep 
lerle memlekeli, islih1 edilmi;; 
istiklàli, htlrriyeti eUnden alrn
m1 . bir hale getirllmi\ltL Uu ha 
zin ve elim devlrlel'i hep bern
ber y~adtk, ve bu terz1 idare
leri t felsef esini birlikte yapt1k. 
En büyllk hakikat bOyUk mîl
letlerin as1rlarm akubile nesil
clen nesile yaphklart bilyük 
tecrtlbedir. Tllrihte bu tecrO.l>e
yi yapan ve ya~atan milletler 
de çok degildir. 

'l'Urk milleti bu milletlerln 
nadirlerinin ba~mda gellr. On 
binldrce sene pek ço" rejim in
k1Hiplart geçiren Türk mllleline 
bUyilk Ôndeti taribio en rn1l~ 
kül devrinde tutacag1 yolu, kur-

. tulu~ yolunu güsterdi: Halk i
çin balk ile ... Memlekeli istîiâ
dan kurtaran Atatürk, memle
k~ti idare için IJir parli kurdu 
ve tt.d1oa Cumlluriyet Halk p~r
tisi dedi ve bülüu rejlmi bu i· 
fadelerin manus10a, mefhumuna 
ve talbikine turakma<l1 bunun 
~eklini ve le~ekklllünil tayin 
etti. Bu beynelmilel Hm~ ve u
mumi tabirile demokrasi de ol
sa, manas1, mefhumu ve tatbiki 
itibarile yepyeni bir idealin ifa
desidir. Bu irteale gore b.alk111 
ekscriyetinin intlhabmi kazun
mak memlekeli idare için kùfi 
gelemez. Bu bir nevi diktatôr
IOgU reddeden bir rejimdir. 

llalk her zamun, her yerde 
kendisinin vel\'.il ettigi meb11$la· 
rmrn ve hüktlmetin i7le iui mli· 
rakabe edebilmelidir. 

A tatllrkiin kurdugu balkç·1llk 
budur.l~te biz bu yolun yolcusu 
olarak burada toplanm1~ bulu
nuyoruz. l\lemleketimîzde ber 
sene toplanan ocak ve nahiye 
kongreleri her senede bir top
lanan kaza ve vilàyet kongtele· 
ri Atatlirkiin i~aretlni takibede
rek bUtiln memlP-ket i~lsrini 
birer, birer mütalâa. ve tenkil 
eder. 

lier vil<lyelin idare àmirled 
parlinin en bliyiik memurlan 
kongrelerin huzurnnda blltUu 
i.,let· hakktnda ll\z1m gelen her 
izahah verirler. 

Purtinin mumessilleri icabe
den her ml\talâay1 beyan eder
ler ve icabeden her suu.li sorar. 
lar. Tatmin edilml~ olan mer
keze gelir ve merkezde dikkat 
ve bassasiyetle tetkik edilir. 
Bunlar icrbtua gore hükùmete 
îcubrna gôre bUyiik millet mec. 
Usine ve icabederse bQyük ku
rultoya arzolunur. 

- Arkas1 var -

Kendi odalarmda halasi ko
casma: 

- Bay Doklor onun burada 
oldu}'unii bildiren tdgraf1m1 ala
cakür. Besleme de onu yann o
raya gôtürcc'!k. Çocug-u azarla-

manm bir boyun borcn oldo?tnnu 
hissettim ama dogrusu o da cesur 

bir çocuk. Bukadar mü~kilâb go
ze alarak, cosaret goslererek, e
ziyet içinde oldugunu hayalledigi, 

kiiçük ktz karde~ine yarduna gel· 
mek mertlik dogrucm. 0 yatag-a 
girdik ten sonra hizmetçiyP. mektu
bu ge~irmesini soyledim. Hakib
ten meklupta deh~etli bir yar<l1· 
ma ihtiyaç var. Aygün o zamRn 
milÜÎ;i bir s1la i h liy ac1 duy
mu~. 

flaiasmm kocas1 : 

- Çocukta bu hal boyle de
vara ederse günün birinde asil 
bir çocult olacalc. Mert, cesur, 
fedakâr, sebath. Bir çocukta daha 
ne olma11m iste .. sin ? dedi. 

1 Edebiyat, Halk1yat, Gençlik 1 ---------------------
KIS 

Ki~ .. kz~ .. geldin mi gine ? I 
Sardlnmt hergeri; 
Dag/a,,, 

Tt'peleri, 
Baglari, 

Dereleri. 
Ôlümü hatirlatan 
Ve kalbe ac1 katan 

0 beyaz kef enine ... 
Her an 

Duman tüter hacalard<...n .. 
Sema hep sisle kaplz; 
Fakirler çok tzliraph .. 

Zengin soba yamnda 
Her türlü keyif çatar.

Fakir go[ kenarmda. 
Tipi altmda yatar ! ... 

Herger sessiz, 
Ku~lar e~siz .. 

Ku; ne kadar merhamefsiz ! .. 

O. Sebati Ertan 

Erzincan ... 

Altundan ka/ese kogdum bülbülü, 
Getirdim O'nüne her çe#t gülü, 
Kokladz, h1çktrd1. dnin ah .. Çekti, 
Eg 'l'.'atan nerdesin. nerde sevgili. ?. 

* * ~' 

Bôyle bir ka/estir bana Erzincan, 
DO'rt tara/z baglik samrtm zmdar., 
Hariler ta~zgan hir cennet olsa, 
ile ne~ 'e verir hanada hicran ... 

Erzincan 
Cem. Azm. 

Baba Salime 
• F.rziocnn mektubu -

Güzel Trabzonda Ne~ 'ege daldm, 
$u kahbe f elekttn gamznz a/dm, 
Sevda megdantna atm1 saldzn, 
Sür zevkz se/ayl bir zaman baba ... 

* * * 
Atilma gatla sakzn sava§a. 
Bülbüller içinde garla ha$ ba$a, 
Badeler nu$ edip her ak$am ya§a, 
Hayat bogie yeçer sen inan baba ... 

* * * 
Bana bu Erzincan sanki bir hisar, 
Bu hisar içinde giinlüm kan ajlar, 
Ne olur yol verse ~u güce daglar, 
Ula§sam sizlere .. Durmadan, baba ... 

Hala dü~ünerek cevap verdi : 

- Zanmma gore annesi itaat
kâr olmasmt da ôgretmeliydi. 

Yolcsa bütün bu iyi huylarm onu 

iyi yapmas1 hususunda bir faydn 
beklenemez ve ~üphesiz büyük 
adam da olamaz. 

Uykusu gelen kocas1: 
- Pekâlâ onu da ogreniverir, 

dedi, annesinden onu hem de zi 

yadesile ôgrenir. Tiin aydm. 
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Küçük silâh§orun 
verdigi sôz 

Y ap1lacak en kilçük hiz
met, kendi inad1m1Z1 yen· 
mektir. 

Diyôdonne 

Zavalh F.rtekin 1 E.rtesi gün 
halanm bealemesile okula donmck 

Erzincan 
Cemal Azmi 

ve n halasmtn hürmetleri var 
Bayan Doktor; o, Bay Ertelc·n· 
geriye, mektebe sronderdi » diye

rek Bayan Doktorun eline, bir 
bog-ça gibi teslim edilmek hiç de 
iyi bir~ey deg-ildi. 

Ïyi kalpli Bayan Dok.for, azar-
larcasma, f akat nezaketle : • 

- Ertekîn, ogfom Ertekinl 
Sen.in yüzünden nekad~r üzüldük, 
diye bag-1rd1. 

Ertekin boynunu asti. Bayan 
Doktor beslemeye dônerek Bayam 
ve Ertekinin eve gittig-i saat ve 
sair §eyler etrafmda malilmat 
îstedi. 

Arhl.: kendisine dikkat edila e
di~i için Erlekin yaptig-1 i~ler 

üzerlnde dii~ünecek vakit bulm~
tu; dü§ünüyordu: 

"Azaptan ba§ka bir§ey ka.za

namad1m. Üstelik silâb§or olmag-a 
da çah~hm. Ben evvelden bu ka
da r ay1p bir~ey yapmazd1m. Ha. 
yattmda bu kadar fe.na ~eyler dil-

HaJk türküleri 
Yeniyolun halk türküleri. 

ni toplamak hususundaki te 

~ehhüsü igi bir alâka ugan

dirm1~tcr. Bu sahada doi 
illerinden gonderilecek olan 
yazilarz bu sütunlarda ne§re 
devam ede~egiz. 

Kemenceler 

Topligan : S. T. 

Ey kemence kemence 
Ne ac1 bagmrsm. 
Sea de ben gibi dertli 
Sevda m1 çagmrsm. 

* 
Kemenc""min telleri 
Ne incedir belleri 
Sen de ~ar bo~azima; 
l) krnalt elled . 

* 
Kemence çala çala 
Klrd1m kaaatlar101 
Kald1rdtm çeaberini 

OptUm yanaklarm1. 

* 
Kemencen1 tural1d1r. 
Sevdigim buralldu. 
Geçme kap1m ooUndeo 
Yüregim yarahdir. 

* 
Kemencemio yay1 nar 
Orta yerde beli var. 
Ander kalsm (*) sevdallk 
Kitaplar da yeri var 

* 
Ey kemence kemeoce 
Zerdali dah m1s1n ? 
Niye hazm ôlersin 
Sen de sevdall m1em '? 

* 
Kemencemin UstUne 
GtUler konduracag'lm. 
0 domuzun k1z101 
Nas1l kandiracag1m. 

* 
KemenC'emin Ustlioe 
Yay1 vuray1m yay1. 
nen sana vurulalt 
Kay1p ettim düuyay1 

* 
Ey kemence keruece 

Niye dallrm ince 
Gl\zcl k1zlar içinde 
ülursun sen ~lence 

Ben kemence çalamam 

Daytm darù1r day1m. 
Day1mrn kizlarmdan 
Yak mudur benim payim. 

(*) yerin dibioe girsin anla
mmda olsa gerek. 

§Ünemezdîm. Trende, o lr.:üçük ço
cuk h1rs1z oldutumu soyledi. Kor
lc.anm lei oyleyim de. Aygün bc
nim tam manasile fena bir çocuk 
oldufumu soyJedi, Ben bunu onun 
için yapbf1ma gore bôyle soyleme
meliydi. Hala, benim pek fena bir 
çocuk oldug-umu sôyledi. Bu aahah 
da güzel maksad1ma in~10d1tm1 ve 
bu gibi ~eyleri bir daha yapmaz. 
sam haldomda bir daba fena fena 
~eyler dü§ünmiytce:{ini bHdirdi 
Eni§tem de halamm duymad1~ 

bîr zaman cesur bir: çocuk ole.1-
R-1m1 d e d î. Zannediyorum ki e 
nî§tem de Ï§ÎD dog-rusunu anlad1. 
Sabahleyin vedala§b~lm1z zaipan 
Aygün a~lad1 ve bundan sonra 
ak11h olacJg-1m1 ümit ettig-ini sôy-

ledi. Ah, ah 1 Sanki ben evvelden 
trende hiç yolculuk yapmam101m 
giri be~ dakikada bir ( pencere
den sarkma. ; dü~rsin ) ( kap1mn 
a~zmdan parmaldarmt çelc ; kaph• 
racaks1n Bay Ertekin l ) 

- 1rkas1 var " 
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ANKARA 
Tnrkiyede'ki yeni 
olll§un bir izalu 

Tiyatro 

( Seyirci ) ye cevap 
• 
1 

• • Yazan : Saym gazetenlzin 28 birinci t 

Norbert Von Bischoff 
Av111turyuun Ankara 
Elçiliti ubak müatepr 

Türlcçege çn1iren : 
m urhan Belge 

( 107 ] 
O,le kl barlslifan azllklara 

tatblk edllemedlAi lçin, bunla 
n1a ayn pbai bukuk preoslp 
lerlne W>lolmalanm tervlç et
lllefe, batt4 Lausanne mukave 
leitndeA aonra dabl mecbur kal 
Jldtbr. 

BQttln bunlar, fOpheslz dog
rllclar. Fakat btUQo bu tek 
baf1aa dogru olan mQtalealar10 
arkasaoda bunlann hepslni blr
dea ucakhyan bir bnynk ha 
kaat vardlr kl, bu da botno bu 
refermlann blr talum lbtiyaçla
ra flnat dflftnkçe cevab vermet 

k.Anun 936 tarlh ve 2271 numa- t 
rall say1sm10 iklnci sabife- t 
sinde llyatroda gOrdnklerlm ba~- t 
hkh ve seylrci imzah yaziy1 o- t 
kudum. t 

Bu seyircl baya ~mou sôyle· t 
rI 'll ki evet ben bayan Snzanla t 
dnet yaphm ve bu dnetler yeni 
ve komedi muzlkaldu. Yaz1la
nnda bu dnetleri vaktile ma
nakyaoda seyrettiklerioi yaz1 
yorlar kl yanh~lar1 olsa gerek. 
Manakyao dram sanalkân oldu
g-u gibi o vakll bôyle dOetlerde 
yokdu. 

• 
~u muhakkakki leokitedeule 

rio mevzu etraraoda geni$ ma
lumat sabibi olmalan icap eder ... 

OOldOrQcll 
Kenan Gilldnrnr 

glbl blr keyft gl)r~n yabud Düngada 1 
Jeal blr JOlun sembollerlni 1 
ve lfaretlerlnl temsU etmekten Neler olu)"Or 
zllllde ylrmlucl uar koltornnnn 1--~.-...--.:----
o.rtae bloa edi1ecet Jeni ve Bir rekor 
IDClllera bl1 mlW TQrk ceml1e-
tlala lncal 1lDl1lrianm tetkll 0 galan ·ba golan, /ili 
•hait olmalam:br, gutta bir gr/an demi#er: 

T81lll ma. g()klerladen ve Bir adam da Kali/ornigada 
UOIUZ bucalwz Olkelerindeo, /cOpe/c 6alrj1 relcoruna /cir
Tnrk .Aaadolu ya d0$mfli ve o 
l'lda kendl dQoyahk yurdunu ""' I ··· $alca dejil, sahi 
bauttnr. Bu fllrdu korumat dttn lc1Tm11. 6ir a; at11inda 
bal. Jurda bakm•k ve bu yur- 18 lcôpelc 6alii bi1 den tut. 
claa IÇiDcle bQton otekl millet mu1 I ... 
hdA keocll yurdJanllda J8pbtl Yrlanrn /ili guttaju ne 
&lbl dolqtp ÇOlalmak. TQrlttln Jcadar do;ru ise bu da o 
Ylllfell OlmUfU. 0 llu iflerl, lcadar doarudur demeginiz. 
lld>takl Ç8fld ~ mllletlere e 
DdW kankterlerlDi l0Jd11f ettlr Acianun gakalad1;1 kopek 
lllek lmUnlaruu veren bukuk flal1ii di# imi1 w karnrn
~ dt1Dyevi bukuk dan tam on se/ciz tane gav 
Formlanaa tabl kllank yapa- lem 
Olktar. ru Bunç1 J~I···,, l 

TllrklerlA blrOQk prb mede e111n e1 sene evve 
Dl Ukâa ara•ada, en ouyo- hir Jifi lciipJc bal1j1 gaka· 
1111 ve eo sosyal denmege laytk lryan Floridalz bir balzkcr
olaa lavlçre medenl kaououou n•n lcôpclc bal1;.rndan ç1/can 
._elerl, dlkkate IQudlr • gat11alar1 ise 11 tane imis. 
ÇQpkQ bu mecleol bukuk Roma Kali/ornigal1 iddia edi
• lormall&t bulwknWn, ken 
diaa.&ereL 1maa aeNk cemiJet gor: RJcoru lcird•m. diinga 
O'-k. lûb.rb'ie ....a tutmue ü,.Jc l>al1j1 1ampigon av
Olaa blr mWeUD buJu1kudur. CISI beniml .,. 
ÔJle kl, bundall 14 am ooce 
latubu1 dliD ç1lwû. bntlln aar- Papamn hayab 
ba bQkmO altana a1cbktao llODl'a Papa 11 inci Pie Stl.6ah .. 
lbUJar blr •corpus jorlP ballne 
&lrlll b1r hukukun, ÇlklJll nok lari 6 da /cal/car. Tirllf olar, 
taJ• avdet ederek bu aefer 6anun için bcrlMr ça;irlnuu. 
TQsklerlD bayallDl blr talum Sütlü lcaJaw içer, hasmi 
,,••Hlt mtlar altma el1M11aa 111pelinde tlaa etkr. 
'llrtde oluam1m11 ve Tart Ôjle gemeiini muntazam 
lopn Jenl JIPJlfl iÇlo, eouad w mulcannen saatkrtû ge
A YlllP. mll1edDlB Jlfttmlf Ye 
blllUID otvm•11ma&101, mafsal- mn. Son zamanlara hadar 
l•t•••o• ve ~· kaVUfma- gemelden sorva 6ir lcalroe 
llDl lelDID e1Jemlf Olall bukuk ile srgara da içertli, 
111teal llltlblb oblom111tur. Her cama günü günahla-

lsvlçre medeni bukuku TQrk rinr çrlcartrr. 
mWeUoe, au1l kepdl nasyooal 
ve IOIJal bqanlara ile dodura Yaz1lar1nr elile gazar , 
caai oerçevenln lçlnde keodl Jalctiloga dilcte e t m e s i 
alllCllJttnl, keudl niumll1ma&101 pe/c nadirdir. 
keadl mafsalla1masao1 ve keadl Güniùul lcütüphaMsinJe 
OI lçbarqma kavUflDlllDI temlo lePtir ve zigaretluine ge• 
edecebe; Tllrk dlDiDin lb\lyaç- knlerk dajc1l1/c 1porlaT1n 
1aftDa ek•tm oeub vereo ye- dan lcollllfUr. 
ni Jiii de hem botoo inilletlD 
9ka1111•1n1 va ktUtQre kaYUfbll Biule ilâw etlèl.im: Ço
llDl temlo edecek bem de bld ropsrz gatar, pcellk ,Iger, 
JeDl .,. blrl eKl olmak Ozre senede illi lœtTe nale olur 
lkl up1 açapklll'. Yeol kapa w Ni, .... 
TQrt mllletlDlD Olledfll ve P1• L~;;;;;;;;;:;:;;;,;;;;;;;i 
blldlll m •tlfct. ••• ,.~~-Pl ... 

~-- iloloSwaaa altmda kal
olaD ve TOrk mllll rubu-

awa dedollklerlne aça1ID bpi 
du. 

Ulla alfabellnln bbulG, 
.-rllrdaaberl yabeDel blr bA

Jet albDda kalmlf Olan 
T ndlUDWI kurtulufwum 

lldlt Tllrk k0lt0r1la0o 
IJlllll lçlD lbam olla uasurlln 
te11Dek pib ftklr kaJDlklartoa 
dOlllf barelletlDl tem1D ettlll 
Il• bu bOJOk lddllenln MID• 
JK»IGall tlfkll eder • .... , ... 

Denveren p1nar 
Memleket bikâyeleri 

H.,,r,ulta Ziganin 6u 
"""61 25 leu ra f /iatla 
satilmalctatlir. 

Ai>onelerimize y ü z de 
lcirlc ttn&ildl gaprlir. 

Ta I ra lcariluimWlen 
galmz 15 /ca11J1lalc posta 
pala g 0 n d e r e n le r e 
taalalaütlü olaralc 

1onJ.,Jlir. 

1 YENIYOL J 

Art1k Ucuzlad1 

• 

1 

DOnüp do 8$1P 
AlacaiJ1n1z RA D Y 0 

Ca Aa Olacakt1r. 
T ediyatta büyük teshilât 

Kundurac1lar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESi 
Geliniz gorünüz tecrube için bir telefon ediniz derhol emirlerinize 

radyolar1m1z tahsis edilecektir . .......................... 
Hers~yden 

BIR PARÇA 

Kad1nlar dert dôkmek
ten mennedilirlerse .. 

Macar Meclisi Meh 'usa
ninda lcaârnlarrn a'IJulcat ola 
m1gacalclaT1 hakkrnda 6ir 
kanun lâgihasr müzakere 
ediligordu. Mahali/ meb 'us
lar lc1gameti koparigorlar. 

- Her türlu halclca sahip 
olan lcadinrn me6 'us da ol 
masr lâz1m 1eldi;ini sog
ligorlardr. 

Meb 'us olan avulcatlar 
salonu terlc etmi#er, bogie 
bir meselede soz soglemek 
istememi1lerdi. Nihagel hü
lcûmetin meb 'aslarindan 6iri 
olduja halde bu i1de muha
li/ lcalmrga karar f!eren 
madam Mermoz kürsüge 
geldi. 
- KaJ,nlar derJ dolcmek 

isterler, kendi derdleri ol 

masa bile ba1kalarrmn der
dine tercüman olmak zarure 
tini hissederler, dedi ve so · 
zünü 1oyle bir suai ile hi
tirdi: 
- Kadinlar derd dolcme 

sinler de s1krnt1dan çatla
srnlar mi ? 

Edvarcllann bqana 
gelenler 

lngiltere tahtrna gelen 
Edvo.rdlarm hepsi ( 6ir ta
nesi m ü s t e s na ) bedbaht 
olmu,LardlT. 

Bir tanesi annesinin ar
zasu üze,.ine oldürülmü1hir. 
/kinci EJ·11ard lahtrndan /e
ragat etml1. sonra da ,lcat
ledilmi1tir. Be1inci Edvard 
da lcan/1 /cale nam mahalde 
hagata hozlerini gumma1tur. 

Birinci Ed.,,ard mftllciini 
muha/aza etmelc için 35 
sene mücackle etmeje mec 
bur olma1tur. O;la ilcinci 
Edvard isa memlelcetine hir 
ba1belâs1 olarak gelmi1tir. 

Üçüncü Edvard ve6a hos-

KASE 

NEDKALMiNA 

tal1j1mn hükûrn s~rd iiü 
bir zamanda lcrallrk etmi1 
ve o;lunu bu hastal1;a lcur
ban '1ermi1tir. 

Dordiincü Edoard ise b41-
fJtziri Var Vick ile ujr'* 
m11 w ma;lfJp olmu1tur. 
6 nci EdfJard 17 ga1inda 
olmtq,tür. 

Banlarin /9inde galnia 
gedinci Etloard hagatrn zev
lcini sürmü1tür. 

Albnci Jorjun en çok 
sevditi yemek 

Altincr }ori a;a.Hgisinin 
hatrra11na laürmet edece;.ini 
daha 1imdiden ihsas etmi1-
tir. Maselâ Sekizinci Ed 
'Oa1d'in Parisien getirttiji 
ahcrga gal 'Otrmemi1tir. 0 
da a;ahegisi gibi F ransrz 
gemelclerini gigecelctir. 1 

Alt1nc1 Jorj en zigatle om
let gemesini severmi1. 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SIYATIK 
A~ telkia 
ve Iule eder. 

Her eczanede aragu11z. 

Kira art1rmas1 

Vilâyet daimi encümeninden : 

Hususî muhasebenin Muhittin maballesi yeni 
sokaktaki ( 27 ) No.lu magazaSJnin sabdc bedela 
ican olan ( 45 ) lira ilzerinden 936 mali seoe 
ba~1ndan itibaren bir yiJht1 arttum ip kODuldu. 
19-1-937 tarihinde saat 14 de Villyet Msb
mmda toplanacak olan encomende i ha 1 es i 
yapdacakbr. . . 

Muvakkat teminab 350 kUJ"Qftur. lsteldilenn 
Vilâyet daimt encOmenine bqvurmalan. 

1 s.s .. 1i.1 



S lldncilcânun 1937 

en büyük Fen Har1kas1 ve kiymetli 

i si ~ 

Markan1n 
Her kèse ve her keseye uyg un 

1 9 3 7 V. 4 / A M 0 D EL i 
RADYOLARINI 

GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkakt'r ki : en bahal1 fiyatlarla 

Piyasaya ç1kartlan bütün markalara 

Tercih Edeceksiniz ! 
Trabzon 
sat1,evi 

M. NURI AYDIN ( Kabao~lu ) 

Saat, Gozlilk, Elektrik, T elefon, ve aire Ticarethanesi 

Kundurac1lar caddesi N. 86 

'tt)U \.'(j'J ~ \.'(j'J '01 d 

Ve • yo a ev1 1 
Yeni temiz ve çe~itli huru
f atile, De ter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, akbuz,Zarf, - KâQ1t,Muh-
flra,Kartvizi · e gibi bütün 

matb lerini 
En iz, en ucuz bir · 

rette yapar 
riçten verll ek sipari$leri k1sa pir zamanda 

haz1rlar ve gonderir. 

(FILKO) 

PhDD<eo 
RADYO 

Ve TELEVllYQN 

Herhangi bir ar1za içjn arbk Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula 
gôndermege lüzum y ok , Çok hassas muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecrilbe sahibi olan müessesemiz PHILCO lan ber 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaabmz icab1d1r. 

Uzun Vâdeli Sati~ 
Abdullah Sezgin 

Telgrd : SAATÇl - Trabzon 
S1ra magazalar No. 118 

TRABZON 

ington 
Y at1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

magazam1zdan temin edebilirsiniz .. 

Om<ega 
Cep ve kol saatlann1n en fantaZJve en son tekilleri gelmi§tir .. 

HSLO 
Cep ve kol saatlan dünyan1n en hassas saatlandir. 

Adres: TRABZON 
~arcaddesi Hami ve Kemal Nalbantlar Mala*l 

K1zday 

Oye 

ya 

arë1m 

Ede li ml 


