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Balkan antanhnda kon u ş b şadı ... Almanyaya, İngilterenin 
elinde bulunan r den hiçbiri verilemiyecek ! 

Köyler 
Köylüler .. 

Ş ehlrlerle Köyleri. köyle
rimizle şehirleri birbirine 

bıığlıyan maddi ve mnnevl brı~. 
lım arttırmak ve kuvvetlendir
mek lazımdır. ltıraf etmeliyiz 
kl, biz şehirJiler, gereği gibi 
köylerimizle, köy l o le rimlzle. 
uğraşmayı, onların durumlarını 

incelemeyi. ulusal bir vazife 
saymak ~öyle dursun, şöyle bir 
adt't bile !dinmiş değiliz. 

Amerikada olup bilen işleri 
en ~işlrilmiş taf:)ilalıaa varın

cıya kadar takip eder, Pariste 
geçen blr zabıta vakasıaın arka· 
sıoctan haftalarca ve aylarca 
sUrUklenir gideriz de burnu
muzun dibindeki köylerimizde 
olup biten veya olması ltızım· 

gelen işler Uzerinde şöyle bir 
zihin ve fikir gE>zdirmPyi aklı 
mız 1an geçirmeyiz Onlara karşı 
öteden beri hiç de yerinde Ol· 
mıyarak gösterdiğimiz uysallık 

hr<hn bir tnrlU çekip afomadık 
k.endimh~i .. 

KOyQ h1t1mak, Köylerimizi 
ıevmek m~rak ve sevdası hen Uz 
içimizde kökleşmiş ve dalbudak 
aalmış değildir. Halbuki bu bir 
sevdadan ziyade bir davadır dı! 
Memleketi yükseltmek, köyn 
VtEl)flQyü kthllrnmr' rytık

eeıtmekle olacaktır. KOye aşk 
bıtlımının ulusal ve yurtsal 
blr vazife olduaunu lçlmlıe ala· 
hm artık. Vatan ve inkılap mu
vacehesinde mnnevver ve mn
nevverli~ln manası budur işte ı 

Köylerimizde sığlık, bayın

dırhk, ekonomi bakımından ve 
soysal bakımından yapılacak 

işler ve dUzeltllecek gidişler 

çoktur. Fakat, daha önceden 
şunu da haber verelim ki, bu 
çok olııo işlerin ve dllzeltllecek 
eldlşlerln çoğu paradan ziyade 
görgl\, bilgi ve telkin ile ola· 
caktır. KöylOyO aydınlatmak, 
yaptığını, zarar getirecek şekil· 
de de~ll. faydalı bir surette 
yapmak ve yaptırmak, köy işle 
rint yarıyarıya seıamete 11lmağa 
klt11yet edf!lr. İşi bu dı•rkeye 

gütUrmek i~·in su•1tlm s·ırfetme
ae nP. 11\zuın vardır ııe de icap ... 

Zaten bu uğu.,,h \'e bu yolda 
sarfcdilınekte bulunan parnlar 
ytoe bu işlere yetPceklir. 

Eizlm fstediğirnlz, salt aydın

lıktır. Sağlık da, esenlik de, 

ref ıh da, her şey ve her şey 
bu ışığı:ı altından fışkırır 1 

Bekir Sükuti Kulaksızoğ!.J 

Londrada 
toplanan elçiler 

komitesi 
Ankara 16 ( A . A · ) 

londrada toplanan elçiler 

komitesinde önü mü z de ki 

Cumartesinden itibaren ls 

panyaya gönüllü gitmesi

nin meni ve altı Marttan 

itibaren ispanyaya silah 
mühimmat ve gönüllü gir
memesi için karadan ve de
niıden bir kordon tesis edil
mesi hakkında bir anlaıma 
ılrlı edi/miıtlr. 

~ ~==--=== 

Dahiliye veki 
iki tamim yaptı 

• 
mız Balkan Al manyaya Tırpan 

Aukıırn tG (.\ A.) - Dahiliye : rah ıtsız Pt nf'IP ri!:ıd ' nilıa\ t 
Vekili ve C. H. P. genel sekre ve ilme 1 i bi\d rmi tir. 
teri B 1y ş.lkrO Knya fstanbul ~ııy şn ıcro K w i i ci bi 
ırt haınmall ı•rndan bir yllrt- lfuni ııl ncl • thU lı ı lel M. eli 

tnşırı yUkOn ağırlığı atiında öl- ·inde bazı unvarı ların kaldırıl
d!lğnun bUyOk teessl1rle haber mıısı hakkırıdu kabul edilen 
al lığından ba'lisle tekrar bir knounu hatırla tarak Türkçe 
tamim gOndererek sırt hamnıal- konuşmada ve yazıda erkek 
ıızının orhdnn kaldırılmamıı isimleri yanınn her hangi mil. 
bir kerre dtıh, tebliğ etmiş ve lelten olursa olsun bay ve kn 
bu vesile ile de şehirlerde yo dın isimleri yun ı ıa bayan ka 
ğıırtçu sucu ve sefertası ite ırnlınıı.sı diğer yabancı mahar 
yemek taşıyan kim'lelerin o reratta ise o dilin bııy ve bayan 
muzlarında iki tarıı.fft eşya asılı makamına kaim olao u ıvaııla 
uzun sırıklarla geleni geçeni ~ konulması 'lı tebliğ etmiştir. 

Gümrüklere 
gelen mallar 

Ankara 16 ( A . A . ) -
Bir Şubat 937 den evvel 
gümrük/erimize gelmiş hu 
lunan ve bir kararın bajlı 
A ve M. L;steleri maganında 

bulunmayan sanayi makine· 
/eri oe diğer sayılı pozisi 
yanlara aid olmayan eşya· 
nın malların Mart sonuna 
kadar resmi 'Vapur iilerı 
gümrüklerden çıkarılmış ol 
ması bazı memleketler men
şeliler ise kredi ile idhal 
edilmekte bulunması şarti/e 
bir Marttan itibaren idhali 
ne müsaade edilecektir. Ala 
kadar/arın nihayet onbeş 

Marda kadar iktisat veka

letine muracaatla hu karara 
tevfikan gümrükten çıkara 
rak istedikleri m a l la r ı n 
mıktarı ve kigmetlerin ve 
dahil oldukları pozisiyonla
rı bildirerek müsaatle alma
ları iktisat vekaletinden teb· 
lij edilmiştir. 

Avrupa sulhu 
ve Almanya 

Ankara 26 ( A. A.) 
Alm:ın hariciye nazırı Av 

rupa sulhu için bu gün hiç 
bir tehlike olmadığını bil· 

akis baynelmilel vaziyetteki 

gerginliğin azalmış bulun

duğunu söglemiştir. 

Japonyada 
neler oluyor ! 

AnktJra 16 ( A. A . ) -
Japon başvekili Diyet mec
lisinde geni hüktimetin prog 
ramını izah ederken Çin ve 
Sovyetler birliği ile olan 
mtinasebetlerin düzelmesine 
ehemmiyet verileceğini ko 
mistler tehlikesine karşı Al 
maya ile yapılan anlaşma
mn tatbikinde hatalara düş 
mekten sakınılacağını Ja
ponganın harici ticaretine 
engel maniaları kaldırmak 
için elden gelen her şeyin 
yapılacağını söylemiştir. 

Elektrik 
fiatları .. 

Elektrik /iatlarında şir
ket 1 kuruş tenzilat yapmış 
kilovatını 20 kuauştan 19 
kuruşa ! indirmiştir. Haber 
aldığımıza göre bu şekil 
tenzilatı na/ia 'Vekaleti de 
kabul etmemiştir. 

iki gün evvel toplanan 
şirket idare meclisi vaziyeti 
incelemiş ırıe elektrik /iatmı 
15 kuı u~ olarak tesbit eg 
/emiştir. Bu son vaziyet 
b 'r mana ifade efmPktedir. 
Gerçi on beş kuruşta az de· 
ğil hafla çoktur, fııkat şim
dilik ka1jdile. her iki taraf 
için dahi makul ve muvafik 
bir /10t olma'k üzere kabul 
olunabilir. 

antantı 
İlk toplantı, ziyafet 

ve resmi kabul 
Ankara 16 ( A . A . ) -

Yunan bas'l.ıekili Metaksas 
ve refikası dün Balkan an 
tanlı murahhasları şerefine 
büguk bir zivof et 1tıermiş ve 
bunu resmi kabul takip et
miştir Zıya/ ette Metaksa:; 
antant konseyi reisi sif u.tile 
Yugoslavya başroekili birer 
nutuk saqlemişlerdir. Anlat 
matbuat kograsında dün ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Atatürkle 
Kral Fuat 
arasında 

Ankara T O ( A . A ) 
Mısır kralının doğumunurr 
qıl dönümü münasebetile 
Atatürkle Kral Fuat arasın
da tebTik ve teşekkiı.r tel 
graf ları taati edilmiştir. 

Ekmek 

sıkıntısı 
başladı 1 

Birkaç günden beri fırınlarda, 
ekmek çello bulunuyor. Hele 
ttkşam saat dörtten sonra ek
mek bulmak f mkAnsız bir hale 
gelmiştir. DUn, gUn ortasında 

dahi bazı fırınlarda ekmek kal· 
mamışlır. 

Fırıncılarla beledlve ücretin
den ötOrU bir ihtilat hasıl oldu
ğunu ve fırıncıların belediyeye 
mnracaatta bulunduklarını, tet
kikat istediklerini haber almış 
ve yazmıştık.Meselenin, ihtHa. 
fın blr an evvel halledilmesi 
elbette ki muvafıo bir iş olur. 

Teşekkür 
14 Şubat 937 sabahi birden· 

bire çıkan karayel fırtınası es
nasında denlz üzerinde bulunan 
blr kısım balıkçılarımız, bOyUk 
bir tehlike ile karşı knrşıva bu
lundukları bir Hradıı, h!iyük bir 
nlfıka ile ı;;irkel motörOnü yUz
liD.rterPk, nnlarrn cırnlarını kor
kunç bir fnchdan kornmıığa a. 
mil Olao Liman ~it'ketinin de. 
(?Prli dirPktorU Bav SiHeymnn 
M ıhire ve şirkel mürettebatına 
son uz tc>şekkUrlerlmizin arz ve 
b~ynnına, muhtPrem gazetenizin 
tavassut buyurmasıoı saygıları
mızla dileriz. 

1 

ır Bakış: 

Hiç bir İngiliz 
müstemlekesi Cendere .. 
veriJmiyecek y iı minci nc; ırda s 'nema artık 

Ankara 16 ( A. A . ) muiakknk bir ihtiyaçmış. 

I Bu hakikntı inkar edemezmiş kimse. 
ngiliı hariciye nezareti par- Bu bövleyken Tra"'zonda hir ç lk 

lernonto miJtPşarı Auam şey g~b· in mıd n • ı.e .. keiey e· 

kamarasında /ngihz manda· dile) '! n ne d~ bu i ıti yrc doldu

smdaki arazi ile /ngiliz rabile n bir durum göstermekte 

müstemlt>kelerinden h;ç biri imiş. Bu memlekette s ' nema diye 
c.:n lcreye gi il r kollu · lıır rah :ıtı 

rı in Alman.~ a ıa ver i!emige· geti-mez azabı davet c-iermiş Bina 
c ·ğini söılemiştir. ha .. ap, İ 31 . e n 1 !er harııp sıralar 

Of t kı ık, döşemeler bozu muş Biri-

. .a \ biri üz'! rine vu dan y ı z.I c :: t~-
Partı bınası t baka boya tnşı •an tavn 1 tuhaf bır 

K k 
· d k m'lnı.a n ar:ıctmektc v • • rtık bu 

rıyma am ]tın arma o j b 1 • d h -. • oya an se .. pantın ı c alkın uze-
mutanı ue parll başkanının rine f:erprnckteymi ~. Sı al r tir 

pf.rnolnrı neticesi olarak . birine fazl c ı ynklaşdı ıl ı ı,lnr otu· 

qakmda Ofta güzel bir patli ' ranlar arkadekil r rin diı le ini omuz

b 'na-: ı nın qapzlacağı ve. /ır.ı lıırında sı •tln ın :h t~ş m k mcc u

zırlıklara başlandığı ve bi riyctinde k lı ·or rn'ı:-.ts ı. oluyor-

/ l t . . / larmı?. 
nanın eme a ma ışrne ı 

1 Bde 1ıye;e iyi bir ge' ir temin 
martta başlanacağı haber 1 d b b' 'h 1 d ·ı t · e en u ınn ı m e~ ı amır 

a'1n'!' ışt1r 1 ed lmel i ymiş, mist Ec bu yıl onun-
Bırıa çok mu ı faztlm ve 1 sa bel'<i gt> lr c ·ze olmayn"'il'r diye 

e 'verişli olacak, kızı/ay, i e:;a.lı bir t ıı mi nt ynp-n makta 

hava t U'UtnU ve müstakbel maz.u• g örül ·hil ı r ve bu işle mü
Halkevi vesair müesseseleri. kellt>fte değ'lm' ş Ve n hayet bele 
temsil salonlarını ihtiva diye kendi malı olın bu binayı 
d k b · h ld · d'l harap olmaktan kurtarmalı, ona 

e kece ır a e ınşa e l e· bir çeki düzen vermr"li, biçima 

ce t~r. . . . sokmalıymış. 
Bına. beledıyenın den:z Bütün bunları bana yaz diye 

kenarında istimlak edip par anlattılar bende yazmayı vadettim 
tiya teberru ettiği yerde ya- hemde c3nım o·alnr yıkılıp açılarak 
pılacakt1T. Binaya sarf edi geniş bir meydan hPl'ne getirilec!ıt 
lecek paranın bir kısmı diye bir ıöz varmış belki onun 

mühim partide hazır hulun için tamir edılmeyordur diye cevap 
maktadır. verdim. Bilmem ikna edebildim mi 

Okurlarımız 

Ne diyor 
Bu nasıl 

elektrik? f 
Gün geçmiyor ki elektrik 

lambaları sönmemiş. durup 
dururken cereyan kesilmemiş 
olsun. Elekf riğe güveniyor
sunuz. işinizi ona göre tut
muş ve kurmuşsunuz. Birde 
bakıyorsunuz, ha'ber vnme 
den habe1 iniz olmadan lam· 
hanız sönmriştür. Bu nasıl 
elektriktir. nasıl iştir. bir 
türlü anlzgamadık. Şirketin 
dikkat nazarını mesele üze-
rine çekmenizi rica ederim. 

M. H. 
-~-' 

ve yerindemi bu sözüm. 

B İr okuyucum bir mektup 
ya:r:mış. yeniyolun bütün 

sahifeleri gibi sizin suh nunda dilrk 
ve haklı şikayetlere açık olduğunu 
bildiren bir ya:r:ını:r:ı okudum. Be-
nim bir derd'm pek haklı bir şika
tim var onuda yazı verin diyo,.. 
okuyucunun mektubunu okuyarak 
gazeteyf', okumağa olan düşkünlü
ğünü, derdini Öğrenince ona ğıpte; 
ıa:r:eteye yüzp3ra verip kıydık iki 
buçu'< kuruşa diye vahlanan yos
ma münevverl~re içlendim açıdım 

hani. 

Okuyuc ım lstan~ul gazeteleri· 
nin maktu fiyntlarındnn fn:r:laya 
satıldığını ııöyleyor ve mesela Kör 
oğlu gazetesinde kocnman harflerle 
Tükiyede üç kur Jşdur d ıye yazıl

masına rağmen brş lcuruşdan aşağı 

almak kabil olm:ıyor diyor. Ve 
son-a bu h'lekiirlık soyğ'Unculuk 

değilmidir diye soruyo •• 
Düşündüm taşındım fakat bu 

Alt! ay bir güz değil, altı yaz altı kış 1 

suale keodi hesKbına bir cevııp 

veremed ' ın. mnm::fıh cevpsız kııl

ma:r: kanaatındayım. 

H. M. 

İhtiyar niaP.lerin hlkılyelerln· 
de hepinizin kulakları dolmuş· 
tur hu sözlerle: Haaı, dere te
pe düz gltml~. altı ay bir gaz 
gitmi~: bir de dönmoş bakmış 

ki arkasına, bir çuvaldız boyu 
yol gltmis ı 

Tötlı tallı anlatan ninelerin 
bu yoldaki tasvirlerini yine tat. 
h tatlı dinlerken, için için dil· 
şUoOr, içimizde bir kuşkunun 
dJlaştığını duyar ve görUr gibi 
olurduk. Ninelere sormaz, fakat 
kendi keodimlte sorardık: Na· 
sıl olur da, derdik, koca altı ay 
bir gUz içinde bir 9uvaldlr bo
yu kad :r yQrUnmOŞ olur 1 liOfO
ııUr, dıışnnor, bir türlQ 90ıe· 

mezeli · bu çeti muad Jevi ..... 
Çocukluk işte, lıill öyle kO· 

lay kolııy çözlllebilecek bir mu· 
adele miydi kl bu. yok yere ve 
bomhoşuna zorlar ve yorar du 
rurduk kafamızı ... Bakımı. ara
dan şukadar zaman geçti, dima
ğımız olgunlaştı, nice şeyler 
gördOk, nice şeyler öğrendik, 
üstelik okadar da cebir ve kim· 
ya okuduk, ince eledik sık to
kuduk, öyleyken hllla ve hAla 
çözememiştik bu zalım muııde 
leyi,. Ve anladık ki, gerçekten 
çetin ve gerçekten içinden çı

kılmaz bir kör dOğUmmOş bu 1 
O zamanki çocuk kafamızla 

altı ay blr 1ıuıa, bir çuvaldız 

h >yu y ll lçln çok görAn bizler, 
şimdi bu olgun dimağımızla, 
hu cebirli \'e kimyalı kafamııla, 
nltı yaz altı kışı biç de çok 
görmlyoruz ı 

DöndOrellm yaprağı: istesey
dik, altı yaz altı kı~ta neler 
yapmaz, neler yapamazdık. Fa
kat koruyoruz ki, altı yaz altı 
kı~ta, altı uzun yıl içinde altı 
söğD.t dalını altı yere sokama
dık. lçllme~i dtığll, kullanaıması 
bile fennen caiz olmıyen De
ğlrmendere suyunu halkın çoğu 
içip duruyor. Bııyıadırlık, esen
lik, S'>YSlll işlerimizi ( geçsin 
bir daha gelmesin ) bomboş ge
çen o lld blo a-Oude lkl H.atlm 

yllrfltemertik. Hnmlı--ler yapmak 
lı1ıımgeldlği yerı.11J hiç kııwd ın
madık, elhasılı velkeUlm alta 
yaz altı kış tçlade lıir koloçka 
olduk ka'dık. Folrnt yumurtalnrı 
cılk çıkan bir ko1oçka. 

Gerçekten lnaoımız. höyeca
mmız olsaydı bu işlere: Alta 
yaı altı kışı. h\çolmn7.Sa nltı uy 
bir gUze indlrehlllrdik. Ve hlr l 

kere bukndarıoı yııpabllseydık, 
alt tarafı kendikcııdine ynrnrd \ 
i~lerio. YUrUrdll ama l, le t kyle 
ynrllrdn. 

Nitekim, yOrUmek l!~tayince 
ve yUrüınek mecburiyetini his
sedince bakıaız nasıl yllrUyoruz 
tlındi .... 

İspanyada 
bombardıman 

Ankara 7 6 ( A . A . ) -
Asi bir lspanyol tayyaresi 
cezair sahillerinde iki lngi
liz muhabirini bombardıman 
etmiştir, 

idman Gücü 
Giresona gidiyor 

Kıymetli spor tcşekkOlleri
mfzden İdman GDcU Yeşil Tepe 
kultlbOyle iki maç yapmok Uze· 
re cumarte.1 gt·nQ Gires1)na lı.ı
reket ed cektir. Sporcuhnmıza 
mu vaff akı;et dllerfz. 

' 



SalJ/a 2 /YEN/YOL] 

ANKARA Ar vinde Hatay Bayramı • • 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı Artvinde Hatay bayra·nı çok canlı bir surette kutlulanmışbr. Bu 
Yaz;n : bayramda söylenen nutukları dercediyoru~ : 

Norbert Von Bischoff Şarbay Şükrü Uygur'un rını uzun görmüşluden ve 1 Merkez H. Tabibi 
Avusturyanın Ankara nutku bir çok tehlikeli durumlar Tarık Maktav'ın 
Elçiliği sabık müsteşar geç;rdikten sonra cihana 
Türkçeye çeviren : Arkadaşlar. tanı tmıştır. 

Burhan Belge Bu gün Hatay Türklerinin ı . ~a~ olsun Atatürk ve 
[ 138 ] istiklale. kavuştuğu kutsal fstıklal. 

Türk arşitekti, TUrkün evini bir gündür. 1 r?ırkadaşlar. 
cumuriyet arsasına oturtmRkta Hatay Türkleri bun"dan l~~iklal her mili. tin en 
onu millet hareı ile in.,ı: etmek 79 ı· k J • tabu ve medeni hır hak-s ne evve me auar yı k d 
te ve iki ana temel ohr k ''la- b · · J b l ı r. ne rzım aramızaa u un 

iklili''i ve "devletçili 4"t kabul Bu hakka malik olmwan 
etmektedir. Ve içinde ut ur cak muş öz kardeşimizdi. Onlt r r. zilletler mah'l.ıo/muslardır. 
olanların kendileri ve çocukları çok eski zamanlardanberi • 

l Bundan başka Akvam kon 
ve torunları, geniş yer, ı ık ve bizimle beraber Anado uya 

rr k seginde Hataıılıların istikla 
hava bulsunlar diye, ar:;.itckt, göç eden bir ı ür soyudur. 
dönüp bu sefer, evin pl.tnlal'l Hemde öyle bir soyki Top- liPi kazan /ırmağa yardım 

· h" ı ·ı ıı k "'denJoc:tumuz Rus, İngilı'z nı evın sa ıp erı e m za ere raklarım as,rlarca bir "ok "' u, -
eylemektedir. Kabul edersiniz istila ordularına karşı ko ve mülle/iklerimiz Yugoslav, 
ki, böyle bir mnzakere. reyle· Romen, Yunan milletlerini 
rio yüzde F>1 inden emin olarak rumuş ka!z,.amanlar g i b i burada takdir ve hiirmetle 
karşı tarafı btediği gibi ke}fi- do 1ıişPTek ı erlerinden ar·-

nutku 

Uzun serıelerin inkılap ve 
lstiklô.l dolu kucağmdrz .ı;e· 
tişen bizi r. bugiir:d~ Hatay 
/darın istiklalini göğsümüz 
kabarık. gözlerimiz parlak 
kalbimiz seııinçle dolu ola
rak kutluluyoruz. 

Göğsümüzü kabartan bi
ze hayat veren bu sevinci 
vatanımın bir parçası olan 
Çoruh ilinden haykırarak 
yaşıyan dünyaya işittirmek 
tarihe yazdırmak istiyoruz. 

Atatürk. sen Avrnpa man

nin yularına alan bir re· io ~ir rılmamış. di i.ni, harsını ve 
ket idaresinden d ha d~mıJk- hislerini gaqbetmemiş bir 

anarız. Onlarda var olun. 
dası altına sokulan Hatayı 

Arkadaşlar. 
· silôlunla değil, zekanla. ka-
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Olcayın açık mektubüne 
Bağışladığınızı bir ödllaç kııd r olsun bmıknııılı idiniz! Ne ça

buk geri aldınız'? Başlaoğı\·da bize verdiğiniz orjinaliteyi beş sa
tır sonra bir tezadla degi~tirdiniz; olduınu 'l ... 

Kimbilir '? Belki yazımı süıerken sezilen tezad lvışunuza glt
mişde benzemek istediniz oltırn ! .. 

Pıcar budak ! Tenkit adını ver·liğin:z yazımda " Bedreddin • 
degtnnı adındaki eserin tıslnbllnü ·özlerime mevzu yapmayacağı
mı söyleyi:;ıimle eserde özlü ~iirler aruyışım arasında aykı:·ı'ık 
görüyorsanız yanı1ıyor::.unuz. Yanılm11yın ! , Oslüble şiiri birbiriuin 
ayni tanımıyorum. fi drle kelime gibi. 

Fikri kelime, kelime~·i fikir anlayamadığım gibi .,iiri nslUb, 
resmide boya tanıyamam, b~ui mazur tut! 

Şfüi üsl!lb, rec:;mi boya anlamak bildiğiniz altıncı hisle olacak
sa benden paso, Bır k. b~n b •ş duygumla kalayım olmazmı '? •• 

Bedreddin destanı d ı ~iir yol ... dur den: i~ değilim sanırım, bu 
eseri ynzıına şair dedi\, ı.sı rl dedik, şiir iz ş ıir, san'atsız Ostad 
olurm:.ı "? •• Bu sıfııtlarıu ta ıaı~ı d~ğcl'ler iz.ıtidir, yıı yukarısiyle, 
yahııcl a\'Rğısiyle ölçiHeb1fü.cr. Yok dilemezler. 

• izi bilmem bann .nr ı~nn edrt:ddin de~taniylc kıırşıleştırdı
ğım edebi eserle" yuknrd ıo b han lıir d[ ğ, bir $ah ika, o da e
tekleriode bir çukurdur. 

PııMr budak! .. Kı ı k · ı Pk isterb.c>n c"de değil röz dallanıp 
hud klrınıvor. Çok lizln bir . iir di}c f'f' drecldirı de. taamdan aldı
ğınız p ırç ı. ı cdebı duy u ırınız ı ne a : !'t ~ bu dunuz? Şiire 
karşı soğukluğunıa verme, sıcaklıpnı s .:iı , dar doya doya du
yamadığ11n 

ratça bir müzakeredir. Türk kdmesi. 
İşte Türk demokra bicin 

temelinde ve yapı,:,ında yatan 
başk.ahk ve gaye budur .• 'e bir 
azlığı çiğneyen bir çokluk ne 
de çokluğa kar91 mtldefı:tar ın 

sfülhına sarılan bir azlık. Ta ki, 
millet olmağa henüz b lamı.,. 

olan bir milletin yapısında, pnr 
tiler, sınıflar ve tubaknlnr turu 
mesin. Ta kl, bütün ve yekpa
re bir millet birlir:i doğ un. 

Arkadaşlar. 

lfata7 dedığ ·m ·,,, hu bö -
gede ofu-an bu giinkli Tıirk

le . S lçuklar d vrinde de 
krlmç Arslanla beraber haç
li ordularını mahvetmiş ıve 

İslam dinine. Filisıinli kar
deş milletlere de aımi za 
manda gardım etmişti? 

Hataylıların lstıklalleri 
l:izım istik/alımız demektir. leminden damlayan kanınla 1 
Bıınun için çok çalışıldı. hakkı olan istiklale. lıüriye-
Haiay rr k ~ 1· t 'kl •1 te kavuşturdun. 

.1 ur unun s ı a 1 .. . .. 

" Sıcıkrlı 

Sıcak ,, 

Sözleriyle başlayan ~iiı' parçasıua eserde kalan dokuz parçayı 
da katalım. Onları da sıcakla başlayan kadar ateşli tutalım, bu 
uzunlu kıı;ah şeyler, kıpkızıl öfkelerle dört yıl üflenen bir ate
şin alevleri s;.ıyılalıilirmi '! .. Ap:'l.çık. söyliyorum. Hen bu dört yıl 
bekleuen eser karşısında indifa, etmiş bir volkan düşünürken; 
de~U kığılcım; yıldız böceği görmü;ıe döndUm, sözUmden döne
mem. ne dersen de ? ..... 

Bu birliğin, Gazi, hem sem
bolü, hem ustası, hem de gran
tisidir. Bu birliğin kayna~ı. gö
çebelik zamaundan kalma kok 
demokrasi terl.ıi~esi ve soy bir 
liği fikridir. Bu terbiye ile fi.tı.ir 
haricindeki kuvvetlerle çarpıı::an 
çarpışa zayıflamış ve niha)l et 
lslam ümmeti mefhumunda eri 
miştir. Fak&t lslam dUnyasının 

yarattığı manzume devrilir dev 
ı itmez, bu birlik terbiye i ıle 

fikri derhal "millet•> mefhumu
na inkılap etmi~ ve devam'ı'ık 
azadlık iddiasiylo yirminci yüz
yılın sahnesine ayeJını basmış
tır. 

lmtiyazlılık tanımıyan, regi
onal başkalıklar ve smıf ve ta
baka farkları tanırnıyan ve her 
şeyi milli caILıanın potasında 

eritmek istiyen bu fanatik bir
lik arzusunda, garb dünyasının 
bilmediği ve tanımadığı bir ku v 
vet yatmaktadır. Bu kuvvet, 
garb dünyasına yabancı olan 
bir kuvvettir. Garb dünya ını 
meydana getiren kuvvetler ara 
sındtt, bu kuvvet, mevcud de
glldir ve onlardan ayrı ve baş
ka bir şeydir. 

Azadlık, beraberlik kardeş

lık! işte, garbta milletler, bu 
paraloların arkasıoda yUrüye
rek doğmuştur. Bu Uç parola 
arasında, yaloız birincisi g ır

bındır garblı in ·anın özşartıdır. 
O, azadlık hl.lkkını bir znman 
için vebir maksad altında hir 

başkasına devredebilir fakat 
ondan tamamen vaz çmcz 
Vaz geçerse, garblı in a ı ol 
maktan çıkar. Bu şartın r. · -
tuki hayatın her bolGmü d 
ındividüel, sosyal politik ve 
nasyonal bölumlerin her bi inde 
yerine getirilmi~ olmasını 1 se
bebi budur. 

Şartların diğer ıkisine, bera 

berlik ve karde., lik'e gelince 

bunlar, garbta, edebiyattan iba 

ret kalmıştır. Hele buuün, eski 
ve unutulmuş bir edebiyat 1 

Bu ikU, hiri tiyaulık, ı 'sti. 

tanrı telKkki i ve filozofik spekü 

lasyon (ki her ucunun de gel 
diğl yer doğudur) kanalından 
18 inci yüzyılın hukuku esasiye 
tasavvurlarına girmişlerdir. Gir 
mlşlerdir ama, hiç bir zaman 
fikir sa basından politik realite
ler s&basında geçememl5lerdir. 

.. Arkuı vır -

1918 f ilistin dönuşünde 

Atatürkün bir kaç tumenle 
dayanıp kaldığı bu krıtsal 
bölgede gine Hatay Tiirk
leri yerlerini müdafaa et
mek için Atamızın etrafın 
na toplanmışlar 71e savaşa 

hazırlamışlardı. O zamanlar 
Anadolu baştan başa istila 
ya agramı~ Turk milleti 
Hatayla ölümü hirleştirm1ş 
bir devirde idi. İşte hu sı· 
ralarda Atatürk Anadolu-
nun batısında bu istila sü-
rülerile çarp1şırken Hatay 
larzn İstikbaldeki durumunu 
görmüş Fransızlarla yapı 
lan muahedede muvakkat 
bir ayrılık devrine razı 

olmuştu. 

Ata'ürk Ulummuzun ta-
rihe nümüne olan malum 
istiklalini eld~ ettikten son 
ra köndis;ne has olan sulh
perver/iğe Hataı; Trirkünün 
işte bu gün istiklal hakla-

Herş~yden 

Bi.R PARÇA 

Kadınlar meJdebi 

Kafi/ orniga kadın kuliip 
eleri, kadınların kocalarını 
ellerinden kaç1 r mamaları 
için, bazı öğütler neşretti. 

Yazıyoruz: 

- Yemeğe otururken süs 
'eniniz. 

- Kocanrzla haftada iki 
gün sokağa çıkınız. diğ r 
günler buakmız yalnız 
gezsin. 

• 
Evvelô. ev masraf !arım 

ödeyiniz, sonra tu,;alelinize 
para sar/ediniz. 

Kocanıza bulaşık gıkat 
magmız. 

- Pazar günleri annenizi 
davet etmeyiniz. 
- Eğer bir şey anlatmak 

isterse kocanızı, dinleyiniz. 
- Her hususta fikrini so

runuz, fakat onun dediğini 

yapmayınız. 

- Şef katınızı ifrata var· 

he kkı muahede/erle daha Ey ulu Turk çocugu bu-
eııvel temin edilmişti. Ah yük Dahi, sen, bize birgün: 

den tanılan bu hakkın ka- ( Ey milletim bana inan, 
bul edilmen esi elbette bü
gı'i.k ihtilatata çcbebiyet ve 
rebi lirdi Fakat biz Türkler 
barışı seven bir milletiz kan 
dö'·ulmesini ancak hakları-
mızı tanm ı ıanların önünde 
son çare olarak hatırımıza 

getirir ve savaşa gireriz. 
Başka milletlerin haklarını 
da böyle bilir ve setıeriz. 

Bize dost olanlara ke~di 
sinden daha çok dost oluruz. 
işte bizim en 'büyük milli 
faziletimiz budur. 

Onun içindirki İstiklal 
için çarpışan bütün millet
lere ve sulh için çalışan 
milletler konseyine içten bağ
lıyız. 

Arkadaşlar biz Suriyeli 
kardeşlerimizinde Haklarını 

aradık ve onların istiktal-
!erini hukuki sahada her 
milletten önce biz müdof aa 
ettik. Bizim gayemiz ebedi 
barış ve insanlık fikirlerine 
dayanır. Onlarında bu bü
yük g ü n e kavuşmalarını 

candan dileriz. Ya ş a s ı n 
Mılli Hatay istiklali. 

benim sijzlerhni tut ben se
ni, Türkün otuz bin senelik 
tarihine ulaştıracağım. ) de 
diğin vakıt sana inanmıştık. 
Çünkü; senin destanını o 
kumuş. sana bağlanmıştık. 

İşte Türke yumru;u ile, 
istiklal kazandıran koca 
Dahi bugün de ilminle, ka-
leminle otuz bin senelik ta 
rihi olan Türk illerit:ıe. Ha 
taga istiklal kasancl.rdın. 
Bu istiklal öyle bir istiklal 

ki yalnız Türk tarihine de-

ğil, dünya tarihine. Cemiye
tiakvam tarihine yazılan en 
şerefli zaferdir. 

Ey bugün istiklaline ka-
vuşan Hataylılar, size hitap 
ediyorum ve diyorum ki : 
dün bize varlığımızı, bugün 
size istiklalinizi kazandıran 
Atatürke biz inandık siz de 
inanınız. Onun açtığı yol
dan yürüyünüz. Çünkü onun 
yolu istiklal yoludur.Çünkü. 
cfnun yolu inkılô.p yoludur .. 
Şeref yoludur ... 

=======~-===-==-=-,=~,== 

dır mayınız. 

- Ona karşı daima aciz 
görününüz. 

Üç senede 508 defa 
evlenen dolandırıcılar 

lehistanda üç senede 
508 defa evlenen .bir dolan
dırıcı ç1/t yakalanmış. ve 
muhakemeleri ne başlanmış
tır. Bunlar evlenmeyi bir 
dolandırıcılık vasıtası yap 
mışlar, şehir şehir, kasba 
kasaba dolaşarak. her gil
tıkleri yerde bir kerre söz 
de evlenerek halkı düğün
lerine davet etmişler, ve her 
dav tlıden de hediye almış 
lardLT. Bu hediyeler beşgüz 
sekiz dügıinde bizim para
mızla 420 000 liradan faz 
la bir yekun tutmuştur. 

İngilterede yol vergisi 
kaldırılacak 

/ngilterede yol parası 
kalkmak üzere· imiş. Yol 
parasına ka,.şılık olmak ü
zere lngiltere bambaşka bir 
varidat memhai bulmuıtur. 

Bu varidat hızlı giden oto
mobillerden alınan cezalar 
dan terekküp ediyormuş. 

Otomobil cezaları o de
rece fazla imiş ki şehirlerin 
asfalt yol/arz hep bu suret-

le yapılıyor. ve otomobil 
salzipleri de verdikleri para 
emri hayra sarf ediliyor di
ye cezaları seve seve ödü
yorlarmış. 

Kelimelerin değişen 
manaları 

Fransada Frans1z d'lirı 
den bahseden bir kitap ç.k 
mıştır. Bu kitaba naz.-,r.-•n 
bazı kelimeler değişik nıa 
nalarda kullanılmayc. baş 
lanmıştır. Değişen kelimı.: 
Zer şunlardır : 

Karakter sahibi olmak • 
Meslekte ilerlemeğe mani 
olan şey.Tefrika - bazı mem
leketlerde gazetelerin oku· 
nan tarafı. Siyaset - göz 
bo11acılık manasına ıelın 

M. Cansızo4lu 

Ticaret odaları 1 Siyah papalık mı 
nizamnamesinde ihdas edecekler 
yapılan tadilôt 

Tüccarlar için birçok 
kolaylıklar yapılacak 

Ticaret odaları nizamna 
mesinin 7 25 inci maddesi 
tadil edilmiş ve keyfiyet 
29 Kiinunsani 1937 tarihli 
Resmi gazete ile alakadar
lara ilan edilmiştir. Tadil 
edilen maddeye göre : 

Ticaret odalarının ayıra
cak/alı ihtiyat akçalarile 
bir Ticaret odaları bankası 
kurulacak ve ayrıca İktisad 
Vekaletinin tensib edeceği 
yerlerde Ticaret odaları u
mumi mağazaları tesis ede
bil ece/eler ve hunları işlete· 
bileceklerdir. Bu sureti Tz-

caret odaları umumi mağa
za ve depo gibi kurulacak 
anonim veya limited şirket
J.ere hissedar olabilecek 
/erdir. 

Bu teşekküllere yatırıla
cek paralar ancak lktisad 
Vekaleti tarafından tesbit 
edilebilecektır. 

Bundan başka antrepolar· 
daki malları üzerine, tüc
carlara kolaylık olsun dıye 
Varrant rehin katıtLarı u
sulü de ihdas edıle~ektir. Jiu 
Varrant usulü sayesinde 
tüccarlar, malları üzerine 
çıkartacakları rehin kô.gıt

Larını bankalara o•NG muş
terilerine ciro ederek avans 
alabiieceklerdır. Su hale 
göre paraya ihtiyacı olan 
tuccarlar, Varrant kredz yo
Lıle işlerıni kolayca gore
bilecekierdir. 

asri bir kelime. Münasebet
siz - umumi vaziyetin dti 
Hlece;i hak.kında bazı dü 
şüncesizlerin besledıkleri 

kanaat. 

Romaya getirilen gene 
Habeşler Vatikanda 

yetiştiriliyorlar 

On beş sene evvel, ita/
yanlar ilk defa olmak üze-
re Habeşistanla alakadar 
olmağa başladıkları 2aman 
Papa ve müşavirleri de Ha
beşistana dini bakımdan 

alaka beslemeğe başlamış
lardı. Fakat bu alaka, papa 
11 inci Pi Vatikan şehri 

dahilinde b ü g ii k bir bina 
inşa ettirinciye kadar ken· 
dini izhara bir vesile bula
mamıştı. Bu büyük binanın 

adı " Habeş Koleji ,. dir. 

Haheşistandaki misyonerler 

tarafından seçilerek koleje 

gönderilen on altı ile on se
kiz yaş arasındaki Habeş 

gençleri burada Habeşistan

da ruhani vazifeler deruh
de edeceklerdir. Kolejde o· 
tuz kadar telebe vardır. 

Bunlarm tahsil ve terbiye 
masraf Zarı birkaç sene için 
Papalık menabiinden temin 
edilmektedir. 

Talebe rektörlerin kon
trolu altında dini tedrisat
tan maada Avrupa lisanla

rı da ögrenmektedirler Ay· 
ni zamanda tenis, top, ıalı 

ve domino gibi spor ve eğ· 

lence/erle vak~t geçirmek
tedirler. 

Habeşlılerin büyük b i r 

kısmı hıristiyan oldukları 

halde katolik değillerdir Hal• 

kın bir kısmı da müslüman

dır. Bunlardan başka mem

leketin bazı aksamında ipti• 

dai dinlerin s" l ile le ı i dı 
'CJfl.fdlT, 
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Dünl!ada 

Neler oluyor 

Yüzlük ne oldu 

Amerikada, Natalda kırk 
yıllık bir kasadar var. bu 
adamcai, ız bır sabah işinin 
başına g lıgor. kasa meu
cüdünü s7yıgor: Yuz liralık 
bir banknot eksik! . 

Hemen polise başvuru(/or, 
araştırıyorlar, soruşturuyor
lar, Bankayq o gece ki ms 
girmemiş ... Kasan n zorl nıp 
açıldığına daır bir iz yok. 

Direktörluk ı~ırk uı lık 
kasadarından şüphe ed' or, 
adamcağıza gol verigo . 

Biraz sonra, banka bi cı
sı tamır edıyor. Taı an er 

sın a didıklenmış bar. kr. ot 
parçaları bu unugor, bır i
rine ekleniqor ve ka1 o an 
yüzlük banknot olduğu an 
/aşılıyor .. 
Meğer parayı çalan bir 

fare imişi .. 
Tabii kasadara tarziye 

veriliyor, işinin başına ge
tirtiliyor, bir aglık par(Jsını 
da veriyorlar. 

Kadın doktorlar 

j o eski 
Yununıst n n meşluır kızı 
Agnotistir. 

O zaman kcmurı. kadın· 
ların doktorluk yapmaları

na izin vc:rmiyordu. Agno
tis saçlarını kesti, erkek 
kıyafetine girdi ve meıhur 
doktor Hieropilosun yanın· 
da çalışm:ığa başladı. 

Stajını bıtirdtkten sonra 
hütün hastalar ona tedavi 
edilmeğe başladılar. Bu, ö 
teki doktorların canını sıktı 
ve onu kadınlara tecavüz 

• etmekle ittiham ettiler. Bu
nun üurine Agnotis kadın 
olduğunu meydana çıkardı. 
Hakimler Agnostisi mah 
kum etti. 

Bu mahkumiyet kararı 
üzerine Atina kadınları 
ayaklandılar, A g not is te 
kurtuldu. F alcat kadınlar in 
doktorluk etmelerine gene 
izin fJerilmedi. 

Soğuk alğınlığı 
- Hapşu! .. 
Arkanıza bakıyorsunuz .. 

Tramvay kapısı açık kalmış. 
- Hapşu! .. 

Karda gağıyor, rüzgar 
huz gibi.. Gene soğuk ala
caksınız. 

Beş altı gün gripten ya
tıyorsunuz. Dunganın mas
rafını edigorsur.uz, işinizin 

geri kalması da caba ... 
Her şeyi rakamla ifadeye 

meraklı olan Amerikanlar 
işte yaptıkları istatistikler 
de soğuk algınlığının Ame-

1ikaya ne kadar maloldugu
nu hesap et. ı 'şler. 
Soğuk alğınlığı Arnuı

lcalılara senede 500 milyon 
dolara m a l o i uy o r muş. 
Kaybolan mıiddet ise 100 
milyon gunmuş.. Soğuk al 
iınlığına karşı 45.000 par 
"' ilaç .. satılıyormuş. Bun
ların kıymeti yarım mil on 
lira imiş. Birçok kimseler 
ıenede en aşağı iki ilç defa 
ıojuk alırlar ve bunlann 
nıtic:esi 3-4 gün çalışamaz 

'"'"' 

/YEA1YOl/ 

z·raat 

nebatatının hastalıkları 

TÜ'l ÜNLERDE 
Ot AZ 

ç U LÜGÜ 

çok küçük , ekseriya 
köşeli, tek tek ve çok 
defa birleşmiş olup es
mer, bir daire gibi bir 

1 
Satılanı Diı 

Tü un yapra ·lannın çizgi ile çizilmiştir. 
5 pa L glı bul ınduğu Hasta yaprakları top
y ın ç'i üm s'nden do Jamak ve tarlada her 

la 1 bo r..ız ç~rü~l~.ğü sene nöbetle ziraat yap-
d nil n hastalıgı tutun- kt b k . . b. 

llı·z bı'Jı'ı·. Bu has- ı ma ank aş a ıyı ır 
cu eı çare yu tur. 
talk üzunden az v;lkıt G J k d f d J . e ece e a a a a-
i i 1d f anların zayıf· h t l ğ .1 f'd ca as a ı ı ı e, ı an 
la) P r u0 nu çürüklügü ve kök çü-
h rK{J _ö ür. S ın 

... rüklügü ve tütünün di-
ta af 1 

t: r r ğer hastalıklarmı ve 
r nk r, &onrcıcan u bunlara karşı alınacak 
renk 1 t .ırafı kap ar 
yapraôm örgüsü yuınu 
şar, c vvla yapraklar 

sonra da fidan sararıp 
az müddet sonra kurur. 

Buna karşı çare ) ok
tur. Yalnız, hastc~lığın 
baş göstermemesi için 

evvelden tedbirli bulun 
mak lazımdır. Bu ted
birleri si} ahlık hastalı
ğında} az ı ; Onla~ı 
aynen } prnak icap 
eder. 

tedbirleri uzun uzadiye 
yazacağız. 

Sıhhi ilaçlar 
Yen~ ve mühim 

tavsiyeler 

Yumu ta-. mpu • nı - Üç yu· 
m ırt ı akını '>ir ka ık mm içkisile 
ka ı~tı ıp bu mablCı!ü avuc1 almalı 
\ e aşı ayrıcı ı"Jlalıp bununla 

u malı, sl')n •11 uy l d ldırmalıdır. 
Yumu•ta m !ulunun i .. ine d ~ıl. 

dı0 1 '::lu su ile iyice yikadıktan son 
ra iki üç defa temiz sudan geçir
melidir. 

• .. "' •· Hafif briyantin - Mayi vaze 
ÖZ ÇÜRÜKLUGU : l·nıe gülsuyunu müsavi miktarda 

ka ıştırmak güzel bir briyantin 
Bu da bir hastalıkbr. viicu le getirilmıs olur. Kaynamış 

Fidanın darı kesildik: şekerli su da mizampli'leri muha-
faz1 için mükemmel bir vasitadır. 

ten sonra hemen baş Keza şekc~Jı melisa ile de saç hu-

gösterir ve yukarıdan susunda iyi neticeler elde edilbılir. 

aşağıya doğru ÖZÜ ta.. Eller iç'n - Bir kaşık glıserin 
man1i e huı ap olup bo- bır ka~ık gülsuyu, bir kaşık kolon 

ya, bir knşık lımon suyu. Bu nı h
ğaz çürüklügünde oldu lul leni beyazlatır ve yumuşatır. 
ğu gibi yumuşak bir ~ullıınmadan evvel şişeyi ıallamak 

l 
la11mdır. 

kütle halmi alır. 
Bu hastalık bir ya O-.. Güzellik maskesi - ~ir yumur 

P tı sarısı birkaç damla lımon suyu 
murdan sonra, yağmur • ve buna' damla damla karıştırılmış 
sularile beraber kesil- bir kaşık zeytinyağı yüz için gayet 

• J t ft .. .. iyi bir güzellik maskesi teşkil 
mış o an ara an ozun d Y" .. . d . . d ._ . ._ e er. uz uzerın e yırmı a .. ı .. a 

İçine kadar mikrop gir- durdurulmak icab eder. Bu maske 

mesile başlar. teni kurutmadan temizlediği gibi 
onu yumuşatır. 

BEYAZ PAS 
HASTALIGI 

T ü t ü n tarlalarında 
çok defa görülen bu 
hasta ığın alametleri, 

Bal moskesi - Mayi bala bir
kaç damla limon suyu karıştırıp 

yüze' bir maske yapmak ve bunu 

bir çeyrek yüzde tutmak pek fay 
dalıdı • Bu maske yüzdeki kızıllıkl11rı 

çıkarır, Deri) i yumuşatır, buruiuk
luklara da mani qlur. 

başka defa yazacağı- ı---------
mız alaca denilen has
ta} ğa çolc benzer. Bu
nula beraber her ikisi 
arasında bellı haşh fark 
lar vardır. Alaca has
ta! ğı l ua maraz daima 
tomorcu tan başl r . 
H lbu .. i b yaz p s h s
talığ nda ise yaprakı r-

da ı b } p yapr 
0 

1 

üzçrin e evvela donuk 
yeşil, sonra be} az ve 
en nihayet sönük be
yaz lekeler pe} da oıur. 
Bu lekeler yuvarlakça 
)'w nu, a teklinde fal'at 

Bu gece 

Nöbetçi Eczane 

ŞiFA 

Eczanesidir. , ___________________ __ 

ilan 
Sulh hukuk haki nllt{lnden: 
Mllddel Trabzonun t:ıbakha 

ne nıalıalleslad ve tabakha 
ne srJkağı da 79 No. lu ma a· 
zada k ZAOCi Oilq Abdullab ta 

Tercih Edersi 
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V. 4 / A 

~ Trabzon 
satı şevi 

M. NU i y 

1 

Saat, Gözlük, Elektrik, Telefon, ve saire Tic2 r th 

Kunduracılar ca · N. 
~ 1'U" Q(J3J vııı&m.~~ \.XP ~ 

Semerciler başında halk eczanesi u t 
Necmettin Cumartesi g··nı i ö -;c 

hastala a meccanen bakmakta ' r. 

• • 

, f\abaoğ u ) 

Doktor 
n a fakir 

rı ndan ınUddealeyh ayai ma
h e ve ayni sokakta mukim 
ol > halen ikametgatıları meç
hu bu!uoan sip tıi oğlu Olü 

Dıkkat.. 

·Ar Oğlu Mahmut Nedim ve 
k ı Nehire aleyhlerine ikame. 
e diği ayni mahalle ve sokak
ta 'uki malUmUlhudut müşterek 
ır nın kablll takslın olmadı
~ an şuyuun izalesi hakkında 
~· <lııvanı'l cari muhakemesi sı 
r l'lda: MUddealeyhlerln ika
m tJAhlarının meçhul olduğu 
n u arına çıkarılan dllvetiyele
ri zahrıudaki mübaşirin meş· 
ru 1tıııdıao aulaşılmıf oldutuıı-

ırı il 1ne 
ma ı Cffi(C • kn r \: 
maklıı 'IDuhnk 

ıu 

Nedim ve kı ı . ı r ı \ 

znt veyahut kan~ ı l:.ıir \e 
stermek ı:.un ile , l C'' 

l,lzırodır aksi t 1 di dt: mL ı ~ 

menin ~· · ben c 'ryıın < dec i 
cihetle tşbu nanın tebliğ ınak • 
mrııı kaim ol ak üzere keyfi. 
yet llln olunur. 

a t 

k · • o an 
imal o 'unur. 

lJ nsukok No. 95 
Hasan Kımol Ku bıtojlu 



.. ' .. -ALACAGIN 

Harunlar ·müessesatı 

~~~~~~~~~~ 

z AF ER ::~:~:: p H 1 L c Q nun:dur 

21-12- 936 da 

Ankara Halk Partisi Genel 
Sekreterliği tarafından tertip 
edilip, muhtelif resmi devaire 
m e n su p fenni bir h e yet 
huzurunda yapJan müsabakada 

PHILCO 
Radyoları 12 rakip marka 

ı -arasında Birinciliği kazandı. 

Rakip markaların daha 
ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 L C O nun 

pek yüksek EV SA F I nazarı 

itibara alınarak 
sipariş r-ya verildi. 

Abdullah Sezgin 
Müessesesi 

Sıra mağazalar No. 118 
Telgraf: SAATÇi- Trabzon TRABZON 

~~~miı!l . 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

scha RADYOLARI 
daima en başta 

Her adyo sahibine 
lazım olan ele ktrilcli 

otomatik gram,,fonlar 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Rady o 

alanlar aldanır 

MOVADO 
_Dünyaı:un en 
mük emmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

HAKKI 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K:ll ve 

Spor saatları 

ATMACA 
TRABZON 

1 
~ 


