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Direktörü , Başyazıcısı 

BEKİR SÜKUTi 

Telef on N.<! : 79 

Uzunsokak Ng: 63-65-67 

r 
Fiatı 

100 
Para 

~ ..) \.... __ ../ 
Su meselesi .. 

T rabzon şehrlnlnln en bU
yQk derdi susuzluktur, 

bunu arlık yediden yetmişe he
pimiz ezberledik. Eğer beledi
ye de buna kani olmuş olsa, 
ve eğer belediye meclisi Qyele
ri de lıtemiş bulunsalardı, 'rrab
zonun bu en bUyllk derdine 
mutlak ve mutlak çoktan çare 
bulunmuş. halk da bir turlQ so 
nu gelmemiş, dinmemiş ve bit
memi~ olan bu azıb ve iıtlrap
tan yine çoktan kurtulmuş O· 
lurdu ı 

• * • 
- Mesele nedir? 
- Su! 
- Lllzım mı? 

- Evet! 
- Niçin halledilmiyor ? 
- Para yok! 
- Nekadar para \Azım bu ışe? 

- Nereden, hangi su ve na
sıl ge~lrilebllir ? 

- ..... 
- Projesi yapılmış mı ? 
- lfoyır ! 
- Pekiy niçin yaptırmıyor-

sunuz? 

- Para yok! 
- Bir pr<'ia yap:ıracak ka-

dar tamtakır n ı bu belediye, 
)'Oksa bUtçeye koymadınız mı ? 

- Bütçeye koymadık 1 
- Niçin koymadınız? 

- Bir su mnhendiıi getiri
lip şehrin ihtlyaclle malt Tul 
yetimize eo uygun gelecek bir 
ıu projesi yaptırmak aşağı yu
tan altı yedi yQz liıalık 

bir it demektir. Koca bir mem
lekt halkının •llık ve eeeollk 
Ye batta eknoml bakımmüıı en 
kOUO, en Ozln bir dava8111a hQ
knm almak için alb yedlynz 
lira bulunamaz mı ? 

- lıtenlr ve meram edilirse 
bulunur zahir ı 

- Nlçlo istemiyor ve m• 
ram etmiyorsunuz ? 

- ..... 
- Oyleyae Belediye mecll

sloln muhterem bir azası olan 

Hamleler 

siz. mevzuuo, meselenin ciddi
liğine daha inan ve iman getir
mediniz ... 

- Nasıl olur bu .. Bili~·or
sunuz ki, hal kın çoğunun içtiği 
de, kullandığı da değirmHdere 
suyudur; halbuki bu su, su de

[:il, bugilnkn hal ve mabiyetile 
bir çirkaptır, bir beladır. «Yeni
yoh un yazdığına göre Beledi
ye dolaplarında küflenen tahlil 
rap0rları da böyle diyormuş 

Bu mülevves mayiin bir dam
lası, mecrasında 100,000 fakat 
şehire girdikten, yani içilmeğe 
ve kullanılmığ11 arzedildikten 
sonra ı,o:>o,000 mikrop taşıyor
muş! 

- Siz bu tahl11 raporlarını 
gOrdQoUz mu 'l 

- Görenimiz de var, görıni· 
yenimiz de ı 

- Nerdedlr bunlar ? 
- Müttehit ve müttefik bir 

ifade ve kanaate göre Belediye 
dolaplarında t 

- On sene evvel on altı 
bia lira ıarf edllerek yaptırılan 

şehir lıantasının tlrditi dolapta 
mı? 

- iyi bilmlyOrum, belki on. 
da, belki yanındakinde 1 

- Şimdiye kadar gellp ge. 
çen toplantılardı bir defa Olfün 
okunmuş, veya bir üye tarafın
dan sorulmuş mudur ? 

- Hayır t 
- Niçin acaba 1 

demek ki, su meselesi, veya 
ÇlrkAp dediğimiz değlrmendere
suyunun balkın ço~u tarafından 
içilmesi .ve kullaoılm&St.:-. ayn 
ayrı llzce ve toptan Belediye 
meclisince, ele alınacak, .tonu
ıulacak, dQşQnDlectık derecede 
Onemll blr mesele detlldir. Ne
dersinlz, hakikaten bu değir
meodere ıuyu bok.adar pls ve 

ıusulamıyacak derecede kor
kunç mudur '? 

- Evet t 
- Oyleyse niçin SUIU)'Or 

Te niçin içiriyorıunuz ? 

Bekir Sükuti Kulaksızoğ!J 

Çocuk bahçesi 
Gün ıeçmezki Yenigolun rıçta iı alan oe çocujuna 

ıütunları bir derde dokun- bir balcıcı temin etmeje 
masın çünkü derd çolc ce- bütcesi elvermeyen aileler . 
vap veren gole. Bugün gine için çocuk bahçesinin lüzum 
çocuk bahçesi üzerinde ko- TJe ehemmigeti bir icat daha 
nuşacağız bu derdde her artar. 
Z•man söglene gelen derd Beteiige bu ihtiyacı duy
/erden birisidir. Dünkü Yeni muş ve bir lcaç ag önce dt
yolun notlarında .. çocuk Taksım mezarlığında bir 
bahçesi çocuğu sokak çocu şeyler gaptırmaja haşla 
ğu olmaktan kurtarır • diye mıştı. Hepsi olcadar ! .. Baı
bir fıkra okudum. Ço.ulc lanmış v~ kalmış.... Niçi11 
bahçesi çocuğu solcalctan haşlanmış ihtiyaç olduğu 
kurtaracağı ıibi bizi de so- İçin mi ? Har halde evet. 
~ak çocuğundan lcuıtara- Oha/de niçin bıralcılmış ih
calctır. Bu günün çocuk ba- tigaç kalmamış mı ? işte 

bu sualin cevabını baş/a
lcım ve terbiyesinde asri bir yanlar vereclcler ... 
çocuk bahçesinin mühim ro 8 ir iıe baş/amale ihtigacı 
lü vardır. Koca Trabzonda duym11/c. deme/ese de ıhtiga 
6;,. danecilc olsun çocuk ca cevap vermek değildir, 
bahçesi ıörmemelc ıehir !it Ba,Lanap yarıda lcalan, ya 
ıı/Urcililc n11mına cidden Ü· rım yapılan iılır hayır de 
ıülecelc bir mahramigettir. ;il %arar tlo;unır/11r. /1 ba· 

Çocuk bahçeleri bizi yal- ıında bulananlar, iş gapmalc 
nız ıokalc çocujundan çocu- fit yaptırmak mnlciintle o
iu ıokalctan, ıayri ahlalci /anlar cemiyet hesabına lıa
"8 ıayri sıhhi itiıip lcallcıı· relcet ettiklerini lcdr fle za· 
tnalardan kurtarma/ela lcal- rarın cemiyete ait olduğunu 
tna~ agnl zamanda ev hari- bilmelidirler. Ancalc ha ıart
einde dişili erice/eli iı alan leJirlci /Jize lıagırlı tıerler 
oileler ı,in de bü9ülc bir t1ertbilirler. 
ırırdım "' ıü/ıQlet olur. He· lıı11l.1dir 6afl"l•P 6ııa4· 

r \( ' Yıllığı 

750 
Kuruş 

GONDELIK SiYASİ GAZETE TRABZON 

Doğu illerinde bayındırlık işleri 
Üçüncü Umumi Müfettişimiz sayın T ohsin Üzerin 

lstanbul gazetelerine beyanatı .. 
T re- bzon limanile İran arasında Transit - T rabzonda soğuk et ve balık, 
Erzurumda iplik fabrikaları • Hopa iskelesi - Bakır madenleri - On altı 
şehirde elektrik - Trabzon lise binası - Sıhhi teşkilat - V dli muavinlikleri
y eni halkevleri binaları - Iğdır küçük bir nil beldesi - T rabzonda stadyom .. 
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T ı r p a n 

Az değilmiş ... 

G eçenlerde bazı haslalıkln-

rından bahsettiğim lçkale 
sokağı yani Ortahisardan Kindin:ı.ra 
giden yol üzerinde bir parça daha 
durmam, birkaç hakikati daha or
ta ya koymam lazımmış. 

Bana anJathldarına göre bu 
mahut yolun bazı yerleri bir za. 
man evvel yapılmak üzere sökül-

Geçenlerde Ankarada toplan difer için doğu mıntakasında 12 T . abzon Lise!li bu yıl yeniden foşa müş, fakat neden ve ne sebebtf'n· 
mış olan Umumi Müfettişler kon- milyon lira sarfedilrceğini ıÖ) le- olun :ıcaktır. se yapılmamış ve daha do2'rusu 
gresinde memleketi çok yakından sem, bu bile halkan refahına ne- Do1hı rı'ıhat tcşkiliitına da e- eskisinden kötü bir hale sokula

aliikadar eı:len mühim kararlar ve- kadar yardım edcc ·ğini gösterme· hemmiyet ve il.niştir M in1al ka- rak oldum olasıya bırakılmış. 
rild iğini yazmıştık. Kongreden de- ~e kifidir. Bu para münhasıran za d'lkto lukhrı doldurulmuştur. Vaktile bu yolu sekerek geçen 
nen U-,:ürcJ Umumi Müfettiş Talı- Oivrik jJ-, Erzurum arasında şi- Seyyar sı1ht"ckip teşkil.;.tı da bu yolc.ılar şimdı atlamak fırlamak, 
sin Uzer bir muharririmize şu i mendifer inşaatını sarf edilecektir. 'ıl doıuda tatbik olun · caktıw. Ye- hatta - kabil olsa - kanat tak-
zııhı.tı \'ermiştir: lrao transit yolu amel i yeııine kııv di kaza ve on sekiz nahiyenin mak mt.c'>uriyetini duyuyorlarmış. 

« - Dahilıye Vekilimiz Şükrü vetle devam edilecektir. Önümüz- yeni·fon te 1kili, Kars, Erzurum ve Bu yüzden atletizm müsa alcaları
Kayanın- başkanlığı altında Umumi deki yazdan itibaren en son sis Trabzonda vali muavinlikleri ih- na girecek, birine lik kaıanabile
Müfettişlerin kongce halinde top- tem 86 parça kamyon ve otobüs c;lası, bazı mühim nahiyeleri tam C!k kuvvetli atletler hal ne gelen· 
!anışı ve son•a ayrı ayrı Vekiller- Türkiye ile lran arasında işliye teşekküll i hde sokt iması Dahil Y"' ler varsa da kolunu kırnr, başını 
le temasları, memleket için çok cektir. Trabzonda soğuk et, ko:ı· Vtkilim·z;n himmetiJe bu yıl mev- yaran yağmurlu günlerde basıl 
faydah olmuştur. Bilhassa 8aşve- serve, balak ye mü4tekatı fabrika- kii tatbika konukc ktır. obn bataklıklara saklanıp kalan· 

kil lsmet lnönünün Müfetti4ler lan, Erzurumda iplik fabrikası E · zurum, Erziı.can, Karı, Art lar da az değilmiş. 
kongresine önem vermeleri ve vapılmua da tekarrür etmiştir, vin, Bayburdd!l bu yıl bire" Halit. Kişinin başaramıyrcığı, yarıda 
onları günlerce Heyeti Vekile hu Bu inpat ikiııci beş senelik pro· evi yapıkcJktır. Bu iş için ay ıhn bıraltacıığı işlere hiç başlıınmamaııı 
zu .. unda dinlemeleri verilen ita- grama •okulmu4tur. 2-10,000 lira mahallerine gönde il- bunun içinmiş ki daha doğ'ru ve 

radarın idare havatımıida dikkat• Celil Bayarın himmetile Ho- mek üzeredi·. Doğunun spor teş- yerinde bir hareket olurmuş. 
şayrın ıyi net" c Je le karşılan .. ca- pa iskelesi yapılı c le, Kovarsan kilatına da mühim miktarda tah. 

Bu yolJan geçen su yollaı ı ğında şüphe bırakmamıştır. ve Margum bakır madenleri işli- sisat ay ı!mı 1tır. Iğdı"ın Se d 'l ra-
0 esaslı tamir yüı.ü görmediğinden 

Ben çüncj Umumi Müfetti4- i yecektir. Karakösenin elektriği b.,d barn;ı Türk mühendisleri ta· 
O h f şimdı de olduğu gibi yer yer pat!sır, li'c mıntalı:ası hesabına ve kemji ı bitmiş, tenvirat başlamı4tır. a a ra ından önümüzdeki yıız mevsi-

1 
k b 1 k k oradaki çrşmelerde mu!lluk yerine namıma çok müteşekkir ve min- 16 ıehir ve asa anın e e tri minde açılrc.lk , .e Iğdır ovasının 

nettar olarak ayrıldım. Büyük projeleri bitmif olup Nafıa Veka- mühim bir kısmı sulanı c lktır, lğ- gelip geçen hayııseve lerin sok
Başvekilin, doğu bu koca vatan letiDe sunulmak üzeredir. dı · kiiçük mikyasla bir Nil belde- tuğu odun parçıılan goriılürmüş. 
parçasının da pek çabuk ıenlen- Karaköse, Sarıkamış, lfdır, Pa- si olmağa namzed-iir. Bu yaz Yoll'lrın bozukluğu, çeşmelerin 
mesine, kalkınmasına sebep ola · zar ıehir ve kasabalarında orta- T b d b muslukıuzlugu yuzünden bu za-

ra zon a İr stadyomun yapıl- vallı sokak daima su içinde kalır, 
caktır. Meseli bu yıl yalnız şimen- mekteb açılmuı takarrür etmiştir. ması düşünülmektedir. ,, 
-=====-=~=====-========-=::::ıı:===='====:=;;====-==-==•-=:z:::ı:=I bir zaman yerde seyreden mayi, 

R. Aras 
Selanikten geçerken 
An/cara f5 ( A. A. ) -

Tevfik Rüştü Aras dün Se
lô.nikten ıeçerlcen Seldnilc 
belediyesi tarafından satın 

alınaralc Atatürlce hediye e 
dilen tarihi nJi gezmiı 

Atatürlce lcarıı ıösterilen hu 
cemileden dolayı memlelcet 
namına belediye reisine te 
ıelclcür etmiştir. Hariciye 
tJelcilimiz Yunan gazetele
rine beyanatında buıün her 
zamandan daha ·kuvvetli 
bulunan Balkan antantının 

Balkanlarda ve· Balkanları 

çeviren denizlerde barışın 

en mustelcar unsurlardan 
birini teşkil eylediğini söy~ 

l~miştir. 

Anadolu demiryo1u 
Ankara 15 ( A. A. ) -

Anadolu demiryolları fJt 
Haydarpaşa şirketleri heg
eti umumiye/eri bugün f ev
kalô.de bir toplantı yapmış 
/ar ve mubayaa mukavele
lerinde yapılmış olan tadi
lat müzalcere ve tasvip et
mişlerdir. 

malar, yaparken yıkmalar 
arasında bocalayıp duruyo
ruz on yıldır Trabzonda hiç 
bir .11enililc icad edilmemiş 
eslcilerin yamanmasile yıl
lo.r öldiirülmüştür. Ba ya
matma hevesinden flaz ge· 
'elim artılc yapacağımııı 
ölçertlc hi,erek yapalım bir 
yapalım pir yapalım. 

P, 

Kamutay 

tatil yaptı 
An/cara 15 ( A. A. ) 

Kamutay bu günlcıi toplan
tısında ıündelijinde bulu· 
nan maddelerle beraber dt'V· 
let demir yolları fit liman
ları i,Letm• umum müdürlü
iü 1936 yılı bütçesinin muh
telif /asıllarına bir milyon 
665 bin liranın munzam 
tahsisat olaralc konulması 

na ait konun ldgıhasını lca· 
hul fit verilen bir takrırla 

gelecek toplantısını yirmi 

iki Mart Pazartesi gününe 

talile edilmiştir. 

ispanyada 
Ankara 15 ( A. A. ) 

Asi lcuv'Oetlere mensup de
niz ku'lJvetleri dün Valan
siyayı ve Barselonu bumbar
duman etmişlerdir. 

Balkan 
antantı 

An/cara 15 ( A. A. ) 
Bugün Atinada toplanmış 
olan Balkan konseyi bugün 
öğleden sonra çalıımalına 
ba,lamııtır bu çalııma Per
şembeye lcadar dnJam ede
cek ve sonra bir resmi teb 
liğ neşredilecelctir. 

Antant matbuat lc.on/e · 
ı·ansı da bugün ille toplan
tısını yapmıştır. 

Değirmendere 
suyu ..... . 
Dört güne kadar 
geliyormuş 1 
Şarbayıaıızırı ağzından işittik: 

Değirınendere su yolu Ay11filbo 
köprUsU yanında bozulmuş, kaç 
gQnden bert tamirat devam edi
yormuş, dört gQne kadar tamir 
işl bitmiş, halk da suyn kavuı
muş olııcakmış. 

Suguzluktan muztarip olanla
rın ytıreğine su serpil -ı ln diye 
mUjrieliyoruz. 

Pl8.nh iş ... 
Yapı işleri plana dayanamıyorsa 

kanuna dayanmalıdır ... 
MnJzu yapı i,Leridir. Şu birlcaç satırla, yine hesapsız 

fle kitapıız yapılan yapı işlerine dolcunmalc. istigoruz. 
Şehir ııe şehrin lıerlıangi bir sokağı , bir parçast tasar 
rufumuztla de;ildir lci istediğimiz gibi lıusust icap ve is
teklere töre ıelişigüzel hareket edebilelim. 

• • ııı 

Yapı iıleri pldna dayanmalıdır. Bu asla demek de;ildir 
/el, p/dnsız şehirde pldnsız, yani hesapsız fle kitapsız ve 
gani lcanunıuı hare/cet edilir/ pldna daganamıyan inıo.at 

Acınan. ""'"""""'""'· ıltlaki ıapı '4111111unı I.-

ilerdeki ilU fÖze8İDe dalar ve bir 
baıka çetmeye boplıl'IDlf. Velha

sıl bu yolun yürekler acıaı bir 
hali varmıfo Rica edilirmiş ki ora· 
81 da rörülaün, ihmal edif mesin. 

Amin. .. 

T rabzonua bir kıyısında 

Mumhane onu, sebzeciler 

pazarı denilen bir meydan mev
cut imit- Köylü ve bahçevanlar 
tarla, bahçf leriode yetiştirdikleri 
öteberiyi dotruca buraya sretirir 
aatarlarmıf. 

Orada yer alan e1Daftan bazı
ları daleveralı itler yapıp dolap 
çevirmekte, iki üç kiloluk eşyayı, 
yi yeceti bile aekaen, doksan kilo
luk kantarlarla tartmakta ve koca 

kantarı belli belirsiz de olsa inhi
raf ettirerek. tartıya bile katmakta 

imi~ler. 

Bu hileli tartıyı çakanlar mı 

olmuş, şikayetler mi başlamış, ne 

olmuf sa işe vaziyet edılmiş, 

işittiğime i'Öre tahkikat yapılmış 
ve neticede anlaşılmış ki bu koc.s 
kantarlarla iş gören esnaf ufak 

bir el hareketile her üç kiloda 
tam 350 gram kazanıyor ve halk 

kimbilir ne zamandanberi bu yol

lu boyuna soyulup duruyormUf. 

Yolıuzluk, bileki• lık ne bah
ama olursa olsun saklanmaz bir 
gün meydana ç•k.ar. Hak ve ha
kikat onun üstünde, tepesindedir 
daima. Ve öyle bilinmelıdir ki hil
ekirlı~ın en ufak kıpırdanııı bile 
hakkın en şt!dit yumrufu, adaletin 
en affetmez, en yakıcı pençesi altın· 
da ezilmeye c ın vermeye mab-

kOmdur. 
H. M. 

Muso1ini 

An/cara 15 ( A. A. ) 
Musolininin z.igareti müna
sehetile on Martta Trabu· 
lusıarh ile Tobrulc arasın· 

• Ja yapılacalc büyüle maneo · 
ralara altmıı lıarp ıemiıi 

"''"'" •tJ•çe*'f '· 

1 



Sayfa 2 

ANKARA 
Türkiyed~'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

/YEN/YOL} 

ispanyada 
Sivil halk k c1tiedi1 i yor 1 

Madrit 14 ( A. A. ) Burada bulunan ecnebi ga· 

16 Şubat 937 

Halk türküİeri 
Norbert Von Bischoff 

Avusturyanın Ankara _ 

zeteleri Fransız boş vekiline bır telgraf çekerek başve· 
kili insaniyet namına Mnlagada yeni kurbanlar ve
rilmesinin onüne geçmesine davet etmişlerdir bu şehirde 
sivil halkın kat/edilmekle olduğu söyleniyor. 

Gurbet akşam r nda 
İçinizde bir sızı dııyup beni anm::ıyın, 
Yoksa unutuldum mu ? diye dertle yanmayın. 
Gurbet akşamlarında , Gurbet akşamlarında ..... 

Ayva.o, ayvan füıttldür, 
Ayvanım yol üstündür 
Gel geç bizim kapıdan 
Koy desinler dostudur. 

Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 137 ] 

Bu kanaatlerden her hangi 
biri, .A vrupadaki üç dikta tora 
rrjimiaden herhangi birinde, 
bir kimsenin parti haricinde 
atılmasına ve belki de daha 
ağır bir cezaya . çarpılmasına 
kafidir. Bu kanaatlerden herhan 
gi biri, ~ vrupadaki demokrat 
memleketlerde bir yeni partinin 
teşekkül etmesine kafidir. Bu 
kanaatlerin hepsi birden ise, 
'fDrkiye Halk partisinin çerçe· 
vesi içinde, A vrupadaki demok
rasilerin pıı.rlamentolarında ha.· 
kim olan bir hürriyetle birbir· 
lerile mücadele etmektedir. 
~anki Muhammed'ln şu opti
mistçe sözü hakimdir: " Benim 
ümmetim, yanlış bir nokta üze 
rincle asıla ittifak edemez.,, Var 
sın Muhammed'in dini, hükmü
nü bu topraklarda çoktan kay
betmiş olsun .. 

Demek oluyor ki Türk de
mokrasislnin hakikl ·ifadesini, 
Kemalist hilkümetin teklit et
tiği kanunları karar altına alan 
Millet .Meclisinden ziyade Cum
huriyet Halk Partisinin kong
resi teşkil etmektedir. Bu kon
greye, memleketin dört buca
ğından ve köylüler ile mekteb 
hocaları, esnaf ile işciler yani 

halk arasından gelen erkekli 
kadınlı delegeler, bu halkın 

nasıl yaşadığını. nelerln eksik· 
!iğini duyduğunu, ne istediğini 
ve ne umduğunu kongreye bil
dirmektedirler. Ve Gazi ile hü
kümeti, her itibarla reşit olma
~ıaa daha vakit lAzım olan bir 
mHletin vekilleri sıfatiyle hal
kıa bu delegelerini dikkatle 
dinlemektedirler Ve kongrenin 
vereceği kararlar, Millet Mecli
si ile hükümetin, üzerinde yü
ruyecekleri direktifleri teşkil 
etmektedir. 

Demek oluyor ki Türk dev
l<}tine bakim olan dinamizmi 
anlamak için, sıkı · bir demokra 
si fasadıoın arkasında gizlenen 
otoriter idare mekanizmasını 

ve iradeeine giden sayısız ka
nalları ve yolları keşfetmiş ol
mak lazımdır. Fakat bunu yap. 
tıktan sonra blltün bu organiz. 
me eğer bir ad vermek ve bu 
adı da Avrupa hukuku eaasiye
iine aid terminolojide aramak 
lazımgelirse, bu adın ancak 
"demokrasi,, olabileceğine asla 
şüpbe yoktur. 

Burada, denen öyle ise Türk 
demokrasisinin kendisine aynen 
A vrupadaki mekıımizmayi alma 
dığı suali sorulabilir. Buna ve
rilecek cevab, iki demokrasi 
arasında esasen ve bunların 
vazüeleri b«tkımından bir fark 
mevcud olduı?unu söylemek 
olacaktır. 

A vaupa demokrasisinin vezife. 
si, şüphe götürmiyecek kadar 
mevcud olan bir devlet siste· 
er i:ıe göre, halkın muhtelif par 
çaları arasında doğrulukçu bir 
beraberliği temin etmektir. 
'l'ürk demokrasisinin ise vazife 
si, ibalkın menfaatlerini önce 
mevcud ondan sonra da itibar
lı kılacak olan devleti ve mil
leti inşa etmektir. 

Avrupa demokrasisi, reisinin 
ha:;;kanhğı altında toplanarak 
şirketin ehemiyetli yahut ehe
miyetsiz işleri hakkında müza
ker~ler yapan bir umumi hey. 
et toplantısına benzer. Eğer 

r~is, çoğunluğu kendi tarafıada 
bulmazsa çekilir ve onun ye. 
rine karşı tarafın lideri oturur. 
Ye şirketin iş programı deQ'lşlr 
ıma, bünyesi deSl~mez. 

hrlQllU f IJ • 

YorTıra kazası 
Dironanın suyu ve havası .. 

Bir kaç imza ile aldığı- Ye n i y o l gazetesinin 
mız yazıdır: 13-2 937 tarih ve 2311 sa· 

Yomra nahiyesinde kaza yılı nushasında basılan ya. 
merkezi olacak yerin tayini zıda hu hedef !erden fama
sudan istinat ettirilemez. miyle uzaklaşıldığını gör
yurdun her yakası olduğu mekle müteessiriz. iyiliği 
gibi Yomra nahiyesinin hiç fenni bır raporla tayin e
bir köşesini kötüieme elden dilği bilinmeyen tek ve ip
gelmez. yurtseverler için lik kadar arsen suyunun 
yurdun herganının değer müstakbel bir beldenin su 
biçilmez kıymeti vardır. ihtiyacını nascl bir mucize 

Dironr.i muarzzİarının bir ile temin edebileceği cidden 
tarafı batırmak öbür tarafı düşünülmeğe değer I 
aşırı derecede övmek gibi Dironada bu sudan daha 
çok yersiz ve yakışıksız bol ve belki daha iyi bir 
mü da/ aa yolundan gidile- su yok mudur ?... Bir değil 
mez. Dirona kasabasının bir çok suları vardır. Pür
kaza merkezi olmak lıusu hank. Taş, Defni, Soğuksu 
sundaki rüçhan hakları çü- Karadağ sugu akla gelen
rütülemigecek kadar b ı'igük lerdendir. Bunlardan başka 
tür. ışıklıdır. Çünkü, halk.in suları buz gibi birçok pı
ekseriyetinin arzusu Dirona narlar ve kaynarca/ar da 
tarafındadır. va,.dır. 

Coğrafi vaziyetin de bu- Ne denirse densin. Yom-
nu emretmekte olduğu mey- ra nahiyesinde bir kaza 
dandadır. Hakkı ve hakıka- teşkil etmek kararını ver
fı gifren gözler, Dirona ka- mekle nahiye halkına büyük 
kasabasının kaza merkezi bir sevinç bahşeden Cum 
olmaya liyakatı hakkında huriyet hükumetimiz hiç 
ki rüçhan haklarını mahal- şüphe yok ki, iktisadi, idarf 
/inde gidip görebiler. ve halkın ekseriyetinin ar· 

Kanun 'Ue devletin olan 
son hükum ve karar veril 
meden hakkın tezahürüne 

zuları bakımlarından kaza 
merkezinin nerede yapılma-
sının daha /aydalı olacajı
nı herkesten daha iyi kesti
rir. Zaten hak ve salahiyet 
te onundur. Onun adilane 

fJe huna gö"re bir karar ve
rilmesinin teminine çalışı

lırken hakikattan uzak mu-
talaa ve törüşlere yer ve- kararına tabiyiz. 
rilmemelidir. Bunda birkaç Bundan sonra, kuvvetli 
kişinin şahsi men/ aatı de- delillere istinat et mi yen çü
ğil, 40 bin nü/ usun men/ a- rük davaları müdafaa efmeğe 
atı olduğu gözönünde tu çalışırken ana yurdun her 
tulmalıdır. Bu yolda yazı- hangi bir yanını kötülemek-
/an yazı ve sö'ylenilen söz ten başka müdafaa elemanı 

;: 

* * 
Tükenmesin neşenız. l-Ia11ntr boş sanmayın. 
Size uzak gorunen ıi l.~üden usanmayın 
Gurbet akşamlarında. Gurbet akşamlarında ... 

* * * 
Titremesin yaşınız kirpiğfoizde sakın. 
Hasreti besteleyen kalbimdir size yakın, 
Gurbet akşamlarında, gurbet akşamlarında. 

içinizde bir sızı !:ıyup beni anmayın. 
Yoksa unutuldum mu ? diye dertle yanmayın. 
Gurbet akşamlarında, gurbet akşamlarında. 

S amiye Yalçın 

İkimizin sarkısı 
• 

Dolaşsın da ne/ esin dudağımın ağında 
Bakışların gö'zümde saçın yüzıimde kalsın. 
Uzanalım • ihtiras - denen zümrüt bağında 
Kalplerimiz bir tatlı rüya içinde dalsın ... 
Dolaşsın da nefesin dudağımın ağında. 

* * * 
Kollarımdan bir hamak öreyimde beline 
Gönüllerimizin hzzz son - isteği - de çelsin 
O - anın - titreyişi yayt!sında - teline -
Bir nağme de arzulu dudağından yükselsin 
Kollarımdan bir hamak öreyimde beline 

Şarkı 

M . F. Günçel 

Bestekar 
Salahaddin Pınar' a 

Gel bir kere, tekrar beni sevdalara ver de. 
Bir damla su dök içte yanan kor gibi derde ... 
Tattıkça gönül, uzleti bitmez gecelerde, 
Bin ah ile der : nerde, yaz günleri nerde ? 1. 

O. S. Ertan 

* 
Bir kız gördüm atınr 
Bahçe verir bağ alır, 
Bir gördüm birde görsem 
Cl.lmle yaram sal}'alır. 

* 
Dağların başı kardır, 
Gamlı yüreğim dardır 
Adam dertsiz olur mu? 
Herkesin derdi vardır. 

* 
GlllUm kurutmam seni 
Suda çürlltmem seni 
Yedi yıl hasret kalsam 
Gene unutmam._seni. 

* 
He.y yavrular yavrular, 
Anaç ol muş yavrular 
E in derdi ::rnğ'alır 
Benim derdim yavrular. 

* 
Ey pınar eşme pınar, 
Yaramı deşme pınar 
Yarım yoldan geçerken 
Yol ver dertleşme pınar. 

* 
Bu bağlaı- ulu bağlar. 
Meyve~i "ulu bağlar 
Yar aklıma dOşende 
Gök gürler. bulut ağlar. 

* 
Karanfilin beolisi 
Güzel olur yerlisi 
Gurbette olanların 
Mektuptur tesellisi 

* 
Su gelir akmayılan 
Dereler yıkmayılan 
Uzaktan nasıl doyar 
Yar yara bakma yılan 

::: 

Sabah açıla yarım 
Atın kamçıla yarim 
Bir parça mektup yolla 
Gönlllm açıla yarım 

* 
Su gelir. çay uzunu 
Yaprak almış yüzUaU 
?;'üzün yüzüme koysam 
Opsem kara gözünü. 

* 
Gel benim alışığım 
Bal ile karışığım 
El yanında kOsUlü 

---=-~========~~G;;,;;i;;;;zlide barıf ırım 
/erin hedefi. halkın, amme bulamayanlara karşılık ve- ekilmeden bir ay evvel hazır- ----Dünyada 1 Almanya. Avusturya, Ma-
nin men/ aatı olmalıdır. rilemiyecektir. lanmış olmak üzre derince bel-
=;;~~~~...;..-...;.._.;;;~=~~~~~;;;;;-;__...;..· ...;·...;.;;---:::::;;;;;;::;;;:;;;;;;;~ lenir. 1,20 - 1,5 metre genişlik Neler oluyor caristan bir yataklı vagon '-------..!!..--- şirketi teşkiline karar ver-

Y ataklı vagonlarla diler. Bu şirket lokanta va· 
Lokanta vagonları xonları da işletecekti. Orta 

1 K • • ı • · ı • • • • " • • ti I ' ve 8 • 10 metre uzunluğunda i oy u erırTııze agu er 1 tahtalara ayrılır. 

• 

Sebzecilik 
Soğan ekimi 

- 2 -
Analık soğanların hasat 

. . 
mevsımı 

Soğan ekil<iikten altı ay ka
dar sonra tohum alınır. Uu da 
Temmuz nihayetinden Ağustos 

sonuna kadardır. Sakı zUbrevi
lerden başlayan sarılığıa bütün 
gövde ve yaprakiarda görUnme
si, tohumları kaplayan gışacın 
yırtılarak kara tohumların siyah 
s i y a h görünmesi; olduğu

nu anlatır. Hastanın yapılması 

için tohumların etrafındaki za
rın her halde çatlamış olması 

şarttır. Bu zamanda başaklar, 
alt tarafında yirmi beş santim 
kalacak surette kesilir. Ve bez
ler içerisine konularak harman 
yerine götürülür, hemen serilir. 
Başaklar serilmeyecek olursa 
kızışır ve tohumlar bozulur. Ba
şaklur, bir hafta kadar epeyce 
kuruduktan sonra bezler üzerin 
de toplanarak dövülerek rüzgAr
lanır, ve kavuzlarından ayrılan 
karı tohum toplanır. Toplanan 
kn~ &o um temiı ve tatlı ıu 

ile yıkanarak serin bir yerde 
kurutulur. Bez torbalara kona
rak havalı serin bir yerde sak
lanır. Kara tohum en iyi başak 
halinde saklanmalıdır. 

Bir dönüm yerin toplanması 
için on beş, harman iı.;in uç işçi 
yeti:;ıir. Bir dönüm yerden vasa
ti yllz kilo kara tohum alınır. 

Kaba Soğan 
yetiştirilme . 

Kaba veya tatlı soğan mem
leketimizde ve ecnebi memle# 
ketlerde tanınmış kırmızı, mor, 
beyaz nevileri vardır. Bunların 
yetiştirilmesinde kara tohum e
kilerek doğrudan doğruya iı i 
başlı soğan alınır. 

Toprağın ve tarlasının 
hazırlanması 

Soğanın yetiştiği iklimlerde 
su altı mevaddı uzviyell yumu
şak derin olan bahçe toprdaı 
kaba soğım karaoasının ekilme
si için en iyi toprakl.rdı~. 'farla 

Mevs1m ve ekme usulü Orta Avrupa hatlarında Avrupa hatları hu şirketin 
Hava iyi giderse şubatta, so- yataklı vagolarla lokanta inhisarına verilecekti. 

ğukça yerlerde martta tohum E l b 
atılır. Serpme olarak veya tah
talar blrihirinden 15 santim a
ralıkla açılan çizgiler içine sıra
vari ekilir. Ekildikten sonra n
zeri taraklanır ve hafıf babı hı
rak biraz çllrüntü konur. 

Tohum miktarı 
Serpme suretile metre mu

rabbaına 6 • 10; sıravari ekil
mede ise metre murabbaırıa 
2,5-3 gram hesap olunur. 

vaıonları işliyen " Mitro- vve ci eş milyon marlc-
pa ,, kumpanyası. bu ayın la " Mitropa .. ;irketi te
l ci güniı, yirm•nci yılını şekkül etti, flZ zamanda ser
kı iladı. mayesini 20 milyon marka 

/Lk yataklı vagon 1872 çıkardı. 
de Parısle Viyana arasın- Buıün hu şirketin vaxon-
da iş/emeğe başladı. Bu va ları bir çok lsviçre, Hol-
gonu Liejli mühendis Na lcnda ve Skandinavya hat· 
galmaker yapmıştı. Vagon larında da işlemektedir. 700 
iıç bölümdü. Bir sene sonra, vagonu olduğuna göre yer
ilk Avrupa yataklı vogon yqzünün en büyük lokanta 
Lar kumpanyası dojdu. ve oteli demek. oluyor. Her 

Timarı 1Lk Lokanta vagonu da gün 1800 kişi bu vagon. 
Ekildikten on gün sonra ka- ı Almanyada, Berfin • An- Larda uyuyor. 50,000 kişi 

ra tohum çimlenir. 2.3 yapra.ldı haLt hattında işledi. Bu kü. yemek yiyor. " Kitropa ., 
olduğunda fazla sık olanı::.~· $ey çük bir vagondu, yolcular şirketmin gündelik giyecek 
rekleştirilir. Otu alınır ve ata- da ancak istasyonlarda /o. sarfiyatına bir göz atalım: 
sıra su verilir. :Fideler iki :ı~ lı'~ kanla vagnonuna girebili- Ayda 53,000 kiLo et, 200,000 
olduğunda kökleri zedeleuml·k gorlardı. O zaman vagon- k ·1 
sizin fidelikten sökülerek ı ... ı 1 0 patates, 10,000 kilo 
ay evvel hazırlanmış, tu t~t.ıl.ı; . /arda koridor olmadığından balık. 6,000 kilo kahve: ga• 
ayrılmış asıl tarlasına birtıı ı i.ı - vagondan vagona geçmek rım milyon yumurta, 4 mil• 
den 12 şer santim ve sıra ara- kabil değildi. Vaxon/ara yon sişe bira! .. 
sında da 18 aantim ara ile di- koridorlar yapıldıktan son- Yazın, lokanta vagonla· 
kilir. Dikilmesi bittikten sonra ra lokanta vagonlarının rında günde 3,500 masa 
bir defa su verilir. Toprağı ka- kıymetı· arttı. · Alm.anya .Ja .. t ·· .. 25 000 
parlılır. aı or usu, ' peçete yılca-

Bu fideler Birinciteşrin son- yataklı vagon · kumpanga- nır. Vagonlarda falzşan 
!arına doaru baş bağiıyarıık. er- /arı ecnebi idi. müstahdemlerin sagzsı SOOO 
dijlııdt toplanılır, Umümf harp · ~ıruındQ ,j;,. 
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-v,ıa-ncık- Satıcıları değil ~ Tütünlerde alaca hastalığı 

Ziraat 

Buna Muzaik hasta- rülebilecek kadar ka
lığı da derler. Tütün fi. bartılar ·görünür. Hele 

Bu marazı hemen hepi 
danının hem yan ve sıcak yerlerde bunlar miz tanırı2. Bulaşık, pis 

hem de tepe tomrucak- daha ziyade olur. hastalıktır, ögle ki, bu ma

larında görülür bir has- Alacaya tutulmuş fi. raza tutulmuş bir hastaya 
yanaşıp dokunma/ela sağ-

talıktır. danlar ve temamile ve / . l u l am ınsan ara .geçer. ne e 
Oldukça büyümüş ya biraz yaprağını dö- vücudumuzun her hangi bir 

ve kemale ermiş olan ker hazan da aksi ola-
1 

yerinde, derinin 
1 
üzerinde · 

yapraklar hastalığa tu- cak, üzerinde haddinden her hangi ufak bir sıgırık 
tulmazlar. fazla yaprak bulunma- olunca hastalara hiç ganaş-

Hastalık tamamile sının sebebi üst tomur- mamak lazımdır, çünkü teh
like fJardır. 

meydana çıktığı vakit cuklann bilakis fazla B h t 
1 

. b. k 
.. .. . . h ide u as a ıga ır ere 

iki türlü alamet göze buyumesıdır. Bu a. . tutulup iyi olmakla bir da ı 
çarp . Evvela: Y ap-a- yapraklar dar ve sıvrı ha hastalığın gelmiyeceğini 
ğın b zı tarafında renk olur. 1 zannetmeyin. Bazı hastalık-
değişir sonra da yapra- Bazan bu hastalığa far flardır ki bir kere tutul-

ğın şekli bozulur. tutulan yapraklar te- d~~uz. mu, artık o hastalık 
.1 · k h sızı hır daha tutmaz. Fa Yaprakta az miktar- mamı e uruyup ma v-

. kat bu Yılancık hastalığı 
da beyaz, üzeri sarar- olur, olmasa bıle tema- öyle değildir. Yatta buna 

mış yeşil renkli lekeler mile büyüyemiyecekleri tutulan ve iyileşen insan 

görüldü mü, onu bu için ~e yaramaz bir ha- daima Yılancıktan /cork

hastalığa hükmetmeli- le ~ir, kuruyup pastal malıdır. Çünkü böyleleri, 

dir. Gerçi Sarılık deni- yapıldığı vakit iyi ek- hastalığa hiç tutulmayan 
len hastalıkta da bu le.. şimeyeceği için bozulur, /ardan daha ziyade tehlike . 

içindedir. f 
keler vardır, fakat bun kolaylıkla toz haline ş k h 

1 
. v 

1 t e er asta ıgı, na p ve 
lar sarılık illetinde ol- geçer. I karaciğer hastalılcları, yor-
duğu gibi yeşilimtirak Gerçi mikroptan ile- ıunluk# 11çlık. sefalet ve 
sarı değildir. Fakat bu- ri gelir bir hastalık de- kadınların aybaşı iidetleri 

radadır. Alaca hastalı- ğildir. Fakat fena bir Yılancığın başgöstermesine ~ 
ğında sararmış yeşil hastalıktır. Asil sebebi yardım eder. · 

Bu hastalık 3 günden 22 
renkte olan yerler, sat- de temamile anlaşılmış ~ güne kadar devanı eder. 
lam yaprakların göster- olmamakla beraber bi- Fakat çok defa, bir hafta 

diği düzgün yeşil renk- linen bazı şeyleri de içinde şiddetini alır, ehven-
te daha koyu bir takım yok degildir. Ona göre leşir· ~ 
sönük renkli lekerler ile şu tedbirler alınmıştır : Yılancığa tutulan insan
lcarışıktır. 1 - TOtünlerin to- /arı hemen ayırmalı 'lle on· 

Alacalı olan yaprak humlannı hiç tütün e- /ara yanaşm•malı, taki has- ~ 
·· k t t l talık tamamile geçsin. guneşe arşı u u up kilmemiş olan yeni bir 

bakılacak olursa sarı k k H•stalık devam ettik"e 
yastı üzerine e meli- cerahatle bulaşma şeylerin, ~ 

yeşil ile koyu yeşil sö- di r. çamaşırların iyiden igi te-
nük rengin arasındaki 2 - Bir tarlada het mizlenmesi şarttır. Hasta-

fark daha aşikar görO- zaman tütün ekilmelidir. lıjı atlatan insanları da .1 
nür. Çünkü san yeşil Tiltünden evvel ve son- temizlemek. her tarafım iyi
lekeler daha şeffaf gö- ra tütün tarlasına ekile- ce yıkamak; odaları. elbi 

seferi, gatak takımları, ve/-
rünür. cek nahsul belli olmalı- hasil evin her eşyasını te-

lki parmak arasında dır. mizlemek icap eder. 

tutulduğu vakit koyu 3 - Taze olan veya Hastalığa karşı gapıla-

Satılanı Dinlerseniz ~ 

Tercih 

7 

9 
• 

V. 4 / A 

Siz de ~ 
~ 
~ 

RADYOLARINI ~ 
Edersiniz ... ~ 

satı şevi 

Trabzon M. NURi AYDIN , .ı:(abaoğlu ) 

Saat, Gözlük, Elektrik, Telef on, ve saire Ticarethanesi 
Kunduracılar caddesi N. 86 

yeşil renkli lekelerin henüz temamile çürü- c~k ameliyatta ve her pan -
daha kalın olduğu gö- · b 1 ha simanda bilhassa çok ted-

memış u unan yvan birli davranmak lazımdır. 
rünür. Alacalı yaprak- üb · k·""-- 1 g resı wummama ı. Cilt üzerinde, vücudun 
lar koparıldığı vakit Bunun yerine Avrupa herhanıi bir gerinde bir 

~"O" G()'I ~ ~ ~ ~ ~ <U7 rJ 
sonradan meydana çı- gübresi kullanmalı fakat çi~nti mesela diken veya 

kacak yan tomrucak- budaazotluolmamalı- hıçakçizintilerifJe buna edava muayene 
larda ayni alametleri d btnzer fJesair garalar olun· 

ır. ca hastaya hiç yanaşmamalı. 
gösterir. 4 - Ağır toprakla- Hastaya yanaşanlar çolc 

Hastalığın evvela ra yahut suyu altına dikkatli davranmalı, hele Semerciler başında halk eczanesi üstünde Doktor 
tomrucukta başlayıp, siizmeyen killi toprak- :~:~:e::;;:~liğine fa :z la B. Necmettin Cumartesi günleri öğleden sonra fakir 
yaprak büyüdükçe yu- lara tütün ekmemelidir. hastalara meccanen bakmaktadır. 
kardan aşağıya doğru 1------------------l·---------------------------
genişlenmesi ve sonra Mağaza icar temdidi 
da birbirine rast gelesi D 
karışık yeşil ve koyu- almi Milayet encümeninden : 
yeşil lekelerin peyda Huauai muhasebenin mühittin mahallesi yeni 
olması Alacahastalığı- sokakdalci ( 37 ) No lu mağazasının sabık bedeli 
nın bellibaşlı alametle- icarı olan ( 60 ) lira üzerinden bir yıllık kira 
rindendir, yani insanı arttırması 10 gün uzatılmıştır. 20-2-937 tarihin
yanıltmayacak kuvvetli de saat 11 de vilayet makamında toplanacak 
alamet budur. Hastalık olan ıencOmende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat 
lı yaprakların altından temlnafi 450 ktlruştur. İsteklilerin vilayet daimi 
l)atUne dotru iöıle iO. fıf~Qıtalbine bat vurmalırı. 

Bu gece 

Nöbetçi Eczane 

FERAH 

Zayi 

Şehadetname 

1 ~28 senesi de rll, tiye mek· 

tebl:ıden aldığım şehadetname· 

mi zayi etıim yenisini alaca

ğımdan zayi şehadetnamenin 

bllkmıı olmadığı Han olunur. 

Kavakmeydan mahallesinden 
Alım.,t Vıoııoaıu 

Dikkat .. 

istifade 1 
Her nevi yatı, dikiı. na 

lcış ve sair makineler. au 
tüf enle/eri, parçaları kırık 
fit yapılması mümkün değil 
:zannedile11 her çtşit maki
neler teminatla yapılır .. A
yağı kesile olanlara ogalc 
imal olunur. 

Uzunıulcalc No. 9.5 
f/ı••'f Kıflfll Kprt•ı;ıu 
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~j Bayram münasebetile ~ 
~ 1 

~ I stanbuldan ~ı 
t~ sipariş ettiğim ·z ·~ 
:.~ Son model 1

• 

i~ kartvizitlik 
~:1 yazılarımız geldi. 
1 Kartvizitlerinizi çok temiz ve şık 
·~ olarak yaptırabileceğiniz 
• rt) yegône yer 

ı:i y . 1 
r:ı enıyo 
~ 
~ B . 
:~ asımev ... 

• 
emı g 

[+] 
t+J 
f"+) r+; 
r+ı [+~ 
{tlı ~1 

f.•j Y aı:ı makinelerinin son modellerini en ucuz ~·~ ! ~·4 
f+'i f" tl ı d . d b·ı· . . tı.+J s.+J [+] ıa ar a mağazamız an temın e e ı ırsın·z.. t ~ ~j r . m!~ 

~I o lrii1l ce g ©l ~ ı;i 
m ~M 
[+] Cep ve kol saatlarının en fan tazı ve en t+J [+~ 
[+] k·ıı . ı . . [•l ~·l [•l son şe ı en ge mıştır.. [+] [+] 
[~] [+} f+~ 

f!~ IUI R <eL~ ~ i:1 
l!J ru u el) ~ ıs f:J 
[•] m i+J 
(+l Cep ve kol saatları dünyanın en hassas [+) ~~ 
t~ saatlarıdır. ,!. f~ 
[4'] fl.T.t [+] 
l+J Adres : TR AB Z ON Kunduracılar caddesi [+] [+! 

g) Hami ve Kemal Nalbantlar f3 f!l 

l mru 
M a ğ a z a s ı . l•l f +1 

~~~ıı:tar:'~~~'='~'~~~~~u,;ıı~ı~~ıı~:ır: ~ := lıdtl~~ _...~~ı-..o.ıı--.ııı~ııı:.oı~ ııi:iıl"""llMll~'IWll~ IWlllıM&llbWJ mP' 

Ankara Halk Partisi Genel 
'1 Sekreterliği tarafından tertip 

edilip, muhtelif resm1 devaire 
m e n s u p fenni b~r h e y e t 

~ purHa yipılL m~akO 

Radyoları 12 rakip marka 

1 arasında Birinciliği kazandı. 
R a k i p markaların daha 

ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 l C O nun 

pek yüksek "E V S A F 1 nazarı 

itibara alınarak 
sipa riş 

/ YEN/YOL/ 

~ 

__ ACAGIN 

Harunlar 

ya verildi. 

sc el "mı 

Her adyo 
lôzım ola 1 

~ otomatik Qi a 

Abdullah Sezgin 

... Dünyanın en 
müke mmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

" •••• ~ ·• •• ::. • • • • • • • ·: ,· J • • 

. . ::ı . .. ~ ... . ·. '• . ··.:.. .. : . ~. 

.. RI 

e 

c • r 

. . .·-. " . . .. . . .. . ~ .. 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldanır 

OVADO 
Satışı 

teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K:>I ve 

Spor saatları 

HAKKI ATMACA 
Müessesesi 

Sıra mağazalar No. 118 
Telgraf: SAATÇİ· Trab2on TRABZON 
~~~~~~~ 

TRABZON 
"'~~;;:, ..... 

~;v.-- r~ . .::_~~~~ !'..!~?:-. • 


