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Yeni bir yıla 
Girerken 

- irfanda 
. 

yenı yasa • Medine Dilencisi 

ski yıl ile yeoi yılı _bir
birloe birlaşttron ııtısa~ 

anının karaohkhrmdan göıl~rı· 
mizi nurlu bir gecenin heye
canlı insanları arasında açtığımız 
zaman biç şUphe yok bir tın 
içinde vücuda gelen de~i~i 'diğl.a 
mahiyet ve etıemm!yetwı takdır 
ve tahmin edemeyız. 

y ıışamak zevk ve ihtirasla 
rının namUtene.bi ve mutıayyf'le 
ile varılamaz genişliği bayatı 
kısaltırken, ilim ve fennin bel
ki de • son diyemiyec2ğim • ilk 
ve yenl yaratmağa başladığı 
aonsuz varlıklar ve vasıtalarını 
kullanan insan bu bayatı her 
geçen yıl bir az daha geniş, 
bir az daha uzun ve bir az daha 
tatminkar bir şekle sokmak 
lçln didlaiyor. 

Her geçen yılda, hüviyet 
varakamızdakl yaşımızı hesap
larken bir parmağımızı dahtı 
kapatıyoruz. Doğumla, ölUm 
arasında ki bilinemiyen uzakbğı, 
dUşQnemlyen kafamız ve görmi
yen gözlerlmizl~ ıayenka tı iş

leyen blr saat gibi muttarit 
kısaltıyoruz. 

DQoya bu haliyle bUyUk 
ıtır stadda geçit resmi yapan 
öoQ ve arkası görülmiyen bir 
insan kUmesi halinde . . Gör
dUklerimiz bu yeni yılı gözn. 
müze olan mesafeleri kadar 
canlı ve varlıklı giriyorlar. 
Oörmediklerimlzden gldenlar 
döomiyecek .. Gelmekte olan
larda bennz doğmıyaD nesil 
ıertmiz. , · 

Bu yeni yılada, zengin v1~ 
müreffeh, mes'ut v~ savinç . ı 
girenler kaddr . . r akir v~ 
muztarip hııstı ve endlşelı 
girenler de var · · · 

Sulh ve sük.Dn, emoiy?t ve 
huıur dnorıısınd~ bUtUn ıasa~ 
müııasebetlerlnl, ynpılae, ~ap~~ 
makta olan işleri, maddı 
manevl benlik ve ikt~darlarıoı 
ve daha batıra gelmıyen bir 
çok ahvııll düşünerek yeni se· 

. en insanlar : kafalarını, neye gır 1 ruhlarını istedikleri merha eye 
erdirmek içln kaza \'8 kadere 
kurban ettikleri şaIDpanyaları 

uzak nı patlatırken Avrupa ve 
Asyadıı bOyllk beşPr kl\tlelerl 

felaketli korkun<; siP~01!7:~:;~ 
rebeleri lcindeler · · 
ha atları o.zerinde canınraş~ 
ko~kunç öHlID sayhaları ugul 
dayar. 1 

Amerlkada Tabitl Cumhur 
2 b. kil ·ur 

Yetinde yerli'trden 1 ıo ~ 
lQsanın katliama uğradığını lan 
iUn k:ıdıır eYvelkl gazete er 

Yazıyordu. lan 
DO aya ; çrık ınaııBlı ılo bir 

Yeni seneye bilinemez nas k 
1 . or TUr 

Dıuk11dderatla g rıy · · · Q 11 ınıııetı de dUuya sıtadınd:1 ' P 
he yok kl mevkii ınahsus ala-
caktır. Fakat görOyorucı1rmi~~ 
bize ayrılalı ve bizim k~n . 
tahsis etmek ıstedle-ıınız bu 
nıevki ; tıret bOyUklük . ve 
necabetin iktidar ve b:ikimıye · 
tin katdırdıtı yüksek bir ( pılat 
form ) dur. Her geç;- D yılda 
tahmin ~demediğimiz iktidarı 
hulaa mtlll varııtıoıız, bunu 
•ncak Cumburiyrtlroiıin zinde, 
kuvvetli, enerji}[ var!ığıfl& v~ 
bu varbğm istinat ettiği tab~ı 
hak ve kunetlerin birer hnkı· 
kat olan eeııslarrna medyundur. 

( lstiyen mevlasını bulur)··· 
Aclz, b!ltıl ve delalet içiorle bU· 
nalnıı, varlı ğııııızı nura, irfana 
ve hıtkikftta ulaştırııa ve bu 
ıuretıe bbl mevlamıza kavuş· 

lrlanda serb 
• 
ıcra 

Ankara 29 ( A. A. ) -
/rlanda serbest devletinin 
yeni kanunu Psasis; bugün 
icra mevkiirıe girmektedir. 
Bug 1inden itibaren !~landa· 
nın resmi ismi sadece O rr 
yani Jrlandadır. /rlandamn 
şekil itibarile hıikumdarı 
olan lnğeltere kıralmın 

ismi yeni karwrw esoside 

bir kerre bile grçmemektedir. 

Bunun/et beraber /ngiltere 
kıralı ]rland(; yı yabancı 
memleketlerde temsil ettir 

mek hakkınado maliktir. 

Atatürkün 
Teşekkürleri 

Ankara 29 ( A. A. ) -
Rigaseticumhur umumi kii 
tipliğinden 27 birinci kanun 
yıl dönümü münasebetiyle 
gıden bir çok telgraf fardan 
Atatürk mütehassıs olmuşlar 
~e teşekkür/erinin bildiri/ 
mesine Anadolu ajansını 
memur buyurmuşlardır. 

Romen kabinesi
nin ilk icraatı 
Ankara 30 ( A. A ) 

Yeni Romen kailiRes1 hari · 
cige aozırı bütün itti/ akların 
ve dostlukların itin'l ile 
mahal aza edilecejini ve bü
tün rnemleketlerle dustluk 
münasebetlerinin inkişafına 
çalışılacağını söylemiştir. 

reni kabinenin ilk icraatı 
valilerin ekseriyetini değiş
tirmek ve yerlerine fasıl 
nasuoııal hırıstıgan partisi 
tar~/ larını getirmek olmuş· 
tur. 

Norveç kralı ile 

Habeş impara

toru orasında 
Ankara 30 ( A. A. J -

N•rveç Krtılı Habeş impa-
, A • • .. 

rotoru Haile se asıge.ge gon 
derdiği ctvsbı telgraf ta 
NQrveç hükumetinin Halan · 
danın dafletini kabul e~me
tliğini ve Habtşistanın Jtalgo 
tarofmdan zabtının tanın· 
ması için Jngiltere ve Fran

sa nezdinde teşebbüste . ~-u·. 
lunmak teklifini reddettıgını 
bildirmiştir. ---------- Atdtork'le berııber tıu 
turıın 

oi dinimizin yep yeni ve ter 
ya · ve dip dirl bey:ıcanlınlyle 
temız 
938 yılını kutluluyoruz, n~ 
mutlu bize •. Ne m~tlu yenı 
yıla girerken ( TOrküID ) dlye-

bilene .. S. Helvacıoğlu 

st devletinin ye i karı unnam(si 
mevkiine girdi .. 

1:ı u h ıllkı 'l nrJt<ıın~ ve TUrk 
' '.JI dili.-ı de bir " darbımesel " 

dir, H llua heı· darbln. -seinde 
olduğu gibi bundsda dikkat edi 
cek manalar vardır. Bu maoa
lar sadece Hicazı ziyaret eden 
T!lrk. hacı!annııı sade görQşlerlni 
ifade etnıiyerek tarihi vo cog. 
refik. hakikatleri de toplamakta· 
dır. 

Yeni kanunu esasi müci 
hince yeii s!me için bir 
İrlanda reisi seçilecek ve bu 
reis Reisicumhur hukukunu 
haiz olacaktır. Mebusan ızıe 

ayandan mürekkep bir par 
iomento kurulacaktır. Hü-
kumet otoritesi ayrıca bir 
Buşvekil tara/mdan icra 

o/anacaktır. 

Ankara 30 { A. A. ) -

lrlr:.ı ndada yeni ana yasanın 
tatbik mevk.iine konu mosı 

müuasebetiy 'e İngiltere 811ş 
·r.ıekô.lrti neşrettigi bir teb-

Hatay intihabı 
An~ara 30 ( A. A. ) -

/iğde / rlandada gani kanurıi 
Ps .ısinin ıhdfıs ettiği vaziye
tin tetk ic edildiğini ve bu 
ana yasayı serbest /rlanda 
de'Cdetinin Biritinya impara.· 
tor:uğu azalrğı vaziyetinde 
esaslı hiç bir değişiklik 
yapamıyocağına karar ve 
rildiğini ancak şimali lrfond 
lngilterenin bir parçası ol· 
duğundan yeni anayasada 
Oıre ve lrlanda tabirinin 
kullanılmasının ba le.ısım 
üzerinde her lunği bir hu
kuku tazammum edebilece
ğini bildirmiştir. 

Türkiye - Efgan 
arasında 

Ar a b i s t ı ı 'e Hicaz yer 
yer zirftata el verişli olmakla 
b raber çokluğu çol ve kurak
lık olan blr yerdir. Bu vazı. 

yet orada oturanların bol yiyUp 
içmelerine, iktisadi refahlarına 

mani olduğu gibi tabii yolların 
bulunmaması da insanların bir
birlerile fazla temas ederek 
umumi kUltürttn Te mtlliyetin 
inkişaf etmesini gOçleştlrmit 
ve ticareti zor bir halde getlr
mlşlir. 

Bunun neticesi olarak o 
havnli içtimai bakımdan kabile 
hayatını ııı ımıyıp daaıoık kal-
mış ve medeniyetlerin esası 

olan iktisadi refaha varamamı~tır. 
Bir protokol imza edildi Yedinci asırda peygamber 

A k 3 ( A A ) Arapları bu iptidai ve vatışl 
n ·ara 1 · - haldn buldu. Kendi hususi ka· 

Bugün Hariciye Vekili rekteri olarr.k diu vıısfı ve din 

Ar&plar lfiB hıe 4etlşen 
tıiçbir şey olmadı. N• Petıım· 
ber, ne de halifeleri Arabista 
nııı tabiatına, oradaki tablalırı 

çetinll~lne va kıtlığına ıaleb~ 
çıılamadıler .. Aratıiıstının asıl 
arapları yine kabile hayatına 
dö:ıdlller · Çölde ve şehirde 
oturanlar dar maişete boyuıı 

eğdiler. Maddl ve manevi hiçbir 
varlık. doğura.mıyacak dar 
mııişet ! 

llllJkın ( Medine dilencisi ) 
nde bulduğu hikmet bundaa 
başka bir şey değil. 

Arapların dtjenıre ettikleri 
milletler ise bu yabancı glsve. 
ain içinde tlztın mnddet kala
mazlardı . . BagUo kendi bell· 
liklerini bularak asrın seviJe· 
sine çıkmağa ve iptidai kabile 

ırkı üdQ yerine milletler arası me· 
denlyetini koymağa çalışıyorlar. 
Bu milletlerin en başmdı TOrk
ler ve onıarm da b a ' ı n d a 
«ATATÜRK• o:arak t Fakat 
bu iş, okadar kolay değil. Şark 
ve GHp Roma imparetorlukları 
ku netten dnşmnş, Iran kenilt 
kabuğuna çekilmiş, sahibi kal~ 

mamış blr dnnya yerine bugbıı; 
kUçllk bir umanda A vrnpıyı 
harabeye çevirmeQ-e kadir bir 

Milletler cemiyeti hıiküme 
tirn·:ı·n talebi üzo. pirıe Ha 
tayd:ı yapıl cak intih'ıbatın 
tarzı va tahriri meselesini 
iknci kanunutı on yedis;nde 
yapacağr fop 1antıda müza

kere edecektir. 

Ruştü Arasla Af g:ın bügıik naşiri olmaktan ziyade askeri 
elçiıi Türkiye ve Efgan ve siyasi o:an peygamber 
devletleri arasında 15 ma· Arapları bir araya toplamata kudret, medeniyet ve servet 

19
28 "h. d kd d l çalıştığı zaman yine onların dlloyası var. Üç bin senelik 

yıs tarı ın e a e i çapulculuk ve ganimet, kabili· miş olan muhadenet ve teş t d l d l it d rlnyet ve bik4yelerla uyuş-
A 

"k ... ra 30 ( A A ) - yeettl. ve sev a arın 'n et a e turdugu bir dtmatdan bu kud· 
Mısır kabinesi 

,. ... rikımesai muahedesinin mer-
M K I 

c '- N ' ret, bu medeniyet, bu servetle 
ısrr ım ı rarwc arı.as hutLarile birlı.kte da'ıa on Sami olan Araplar ıçıo - ·· d d" • · b · k ı; bı>y ölçecek ve ona nrıcak 

paşaya gon er ıgı ır me d yine sami olan Benlisrail rl· · k · · · l · l sene mü detle tecdidi irin bir dimal'r yaratın k J"zı tupta abırıegı az etmış 0 r veyetlerini ve tevratan esaımu "' 
8 

a m. 
d 

· b"/d" 
1
• t' bir prbtokol imza edilmiştir. Yun•n Roma medeniy .. tler'l• ugunu ı ırm ş ır · nlarıık ona bir iki Arap Upi ..., 

1 

t 
il.lve etmeyi din icin knfi gö- beraber Avrupa medeniyetinin Bir papaz uç u rerek bir hUkilmet ve dlD" re· kestirdiği yolu .. ATATÜRK" TQrk· 

. isi sıfotile Müşrikleri fethe baş- lerlne bir aesllde ynrntmeğe 
1937 yılı birlcci Kaounuada gıızeleler guu!erdcnberl çırkln ladı ve ölnnceye kadar Arı- kadir oluyor. DUnya tarihinde 

bir mamıı;tıı· lıadisesiaden b1hsediyorlar. kk 
1 

. . b. dl . bistanı .k.eudi din Ye h!ikQme- blr tane olan bu tudr•t • 
Hiristiyıın maoestırlnrı tıpkı mU.slOman tc e erı gl 1 oııı tiae ilaut eder hale getirdi. • 

k·ı · · · · k"ld·h· b ı · dehaya yalnıı TUrkler tarafın· 
iınzlvaya çe ı dıği yerlerdir. Dioın ınzıvııyu çe ·ı 1e:.1 u yer erın Peygamberin bu tntubıtı 

· d bl:ık ı d '' l'ı b" l ıd dan dt>ğll, bUtnn duyan n 
aynı z:ıman a a a ·sız ıgın a .;;ı~ınac.ıt>ı H"er me ce 0 uğunu y.ııpıırken din ııeQrinden ziyade 

1 l i b 
t d. y ıulıyan ve medeniyeti sevea 

bize lıad se er s a e ıyor. ııııkamet tesisine gayret etti,.i ı · i kili · t l k ı ı t • nsanJu ve milletler tarafından 
Dinin ınz vaya çe · şı, mıınas ır ı:rın uru uşu ıtıya ın ve zaptındıın evvel Mekkede M"ş-. · b. ·ı idi • perestiş ıdllmektedir. Bu kudret 

içtimaı ya~ayı;ıa garıp ırer cı ves r. riklerden casusları bulundu"'u d 
O }{ rj t TO. k. u ıu ı " i · d k 1 1 & ve eha elbette bundandı çok 

anç ve ema s r ıye m s man ıa;ı nzıva an ur ara 1 rn MekkeDin tetbiol kolaylaş- bnytıktUr: 

tııyli zııman oldu Din; bu gl\n artık ıubetlerden ziyade tırmak için bir gazvede yaoıoa 
l j d 

Hukaktı 09 hiR seuellk. 
vicdan arın ma 1 ır. aldığı mUşrik Mekk.e kabile 

Bnna rağmen b'llıl diloyayıı kllsen lıiristiyaolar cennette saml ırkı yerine b1.1gnnnokiai, reislerine ve eşrafına da ciğer iktisatla yiu. okadar eski tem-
uçrnak içla manastıra göçerler. Hiristlyıınhk Alemince manastırlar gazveye lştirilk eden mUmlnler 
birer manevi huzur köşesi s rıyıldığı i~indi : ki her hiristi~ an t.;l ıi bellik yerine, bugünttni.i, ener

4 

t 
· ı k l i k 1 · b u. b · ı gibi ganaim tevzi ettiğini görQ· ı'iyi siyasette din, bDkılmet 

em11. eme ve t:enne e g rme · çıa u g n ı e oraya kuşmnk- yoruz. Peygamberin Araplar 
tadır. Halbuki asırlnrdıınberi boıı bir vehim içinde uçmaya yel· için yaptıQ'ı onlara Beniisrall relsllğlni birleştirerek Qç bitı 
tenen bu insanlara hentlz ne tıınndan bil' nida, nede peygouıberden senelik uyuşuklu"'uou Isti•mar dinini getirmek ve onlardaki 5 

" 
bir sada geldi. Yalnız gQabh çıkartmak için kendilerini rııaııas eden n halkı köle gören ve 

k 
gauımet Jtıtiyaç ve sevdasıın 

tırın kucsğına atnn bu insnnlıu ın arşısına ('Jkan kf'!;llşin en k l · ıd B köle olarak kullnntın bir salta. 
bflyük. bir gllııahkür oıdu~unu anlamana urı bana rıck a rıp !!eliyor. amçı ıtmali 0 

u. unu Y
8
P· ~ • ~ mııkla da arapla ı o ı t·~ · nat yerine başı da, kendi de 

!\lrıofhılırlar nedamet duy&n gnoahkılrların sı~ır.uk yorleri oldu. 
1 

P t.aı 
k 

. hayaltan ~1usa devrine eriştirdi. halktan olan ve balk için olan 
guoa göre glluah ar ollnı)aıı bır P pnzın nııın <:ıslı rda i~i ne k bir devlet sistemi . 

l b · ı · ,, Fa at bu ga · .... ..:L kamçısı 
Demek pap azda bir gli ı:ıahkArdır ki içini h. mfz1emc:k ve Peygıtmberin Ha.ifc!crı_ i sürük- Atatürk ı ş'al~sile Şark o n ı ır ı . .• 

cennete uçmak i<;in buraya sığınmıştır. Bt.ı;ıle bir durumda olan ledi Aı·abl .. r Mısırı, B:ıQdatı milletleri kendilerini, kemti 
manastır pap11zlaııoa gUaah çıkıırttırtmak i ' t yen günııbk.Arların ve 1 ·anı ve şimali Afrikayı da şuurlarını bulmuşlardır. Ve 
hali ; bir diler cinin diğeriıden s_daka iste esi kı:ıdaı ls tlltt eltiler. Bir ganimet istila31 keDdl şuurlarile asrın ileri 
olmazın '? r ı:,Ul Uy oi1aye t noye y3rar '? daşta hamlelerini ılıyorlar ... Mıdlrı• 

·Dea.ıel' 1 ·e" i er pek 8.,f bir l lonlıt .ıd rı.: ~ · ettikıeri İl' i oi l ?n oım.sk n~ere istila ettikleri dilenciliği geride, çok ; rok 
kl manastırların yaşamnsıoıı h ın bL~ ..,nn t, hammUl edrıbıliyıırlnr.. ~ılletler10 dııJenere . olmesııtu ı geride, binlerce Bf'r&e ıeride 

Mırnııst ırıoa gelen gUD '1 hkll: kanıu.n güm.ı ıuoı çıkurmuk için - s~allı l~ana lıazmelerloden kaldı . . • Bilhusa Atattırk 
flil ı alıl!\ksızhl{a se k edecek ı~adJr hı" ğıla) 11 s lıtok.fir bir 1 Daşu eskı nıed niyctL .• ın o ıkaıı Türkleri 1çiıA 1 . , . 
din mUbeşşiri bu çlrkin hareketi.e birrntıyao hattu ınsan vic· dn sUprt\ldD.· · Ali B«cil Balat 
d :rnJ rı Uzerinrle h ısıl etliği anaforun ehenımiyetlo i belkide =-======-==------===~ ..... =-======--_...._ 
mUdrik değildir. R 1

_1 yeni kabine Bu ıınufor o kadar yıkıcıdırkl buna kur~ı cemailtleıln l>lr QffiQnyOaQ 
reak1ııiyonu bile beklenebilir. 

Mevcudi"etln_l .hay.alinde yaş,'.thğı cennete uçmak. isleyen bir Ankara 27 ( A. A. ) - ma milı•ırine dah• zig•ti• 
papaz AyasanJ kılısesıude Elenı adındaki kttdımn maritetil Ronıanga kahin.esi istifasını mütemagilidr. Yeni lcahin• 
i~lediği gll.ıalım cP.zasını çekmek üzeıe bu gUn kudese unmu~t e fJermiş ve nasyonal hcrıs- Roma f!e B•rlind• •gi Jcsr4 
cenn~~:~~.kudeste bir nevi cennet; hem o çeşit nıahl0klar:ı1 d~n~~ figan partisi reisi goga dört şılan11tı,tır. 

nasyanal köglü mebusun iş · . 
Şimdi biz ; yalnız tarihin yarıuki nesle mistik bir birliğile geni k b. . t k .1 Alman gazetelerı gtnı 

bir dtıkor i._:inde tekrııll saltunat \'e ihtişam ile gösterece~l bir t . t. a ınegı eş ı 1 R omın hükumeti ile nasgo-
ablaksızhk tablosunu seyretmekle meşgulUz ı . . . ' e mcş "· nal sosyalizm araJındaki 

i ~u tablllo "dini sanlık için çirkin ve iğrenç olduğu kadar dıı aznpl Nosyanal lızristigan par- itleolojilt. kara/Jetten balu· 
ver cı değ mı r ? . • t · ; Jı d' ı h J d ıs ga u ı a ey cıarı ır. etmelcte "• ıoıagı • ;'/ . u .. cna eır 

A1 erı n~rici siıqtt~dı Bırlin Ro· l•m•lıtıdir, 
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Dünya Havadi 'le·ri 
Fransa ile 1 ürkty a a s,nd :ı 

Arapca - Türkce ke imele ~ şık ba .. 
yanlann ağızlannı çirkinle, iriyor. 

N.Moshopu!os yunan dili 
hakkındaki yaztların1 şu 
roldtı devrz.m etmekt~dir: 
"Kopadok,qalı bir dosfurn 
Yun:ınc.ı.lan ecnebi kelime
luini çikarmak için boşuna 

ağraştığımı gazmakt:ıdır. Ben 

mücadeleme de11am edece
tim. Bizde ecnebi söz 'eri lcul 

lan.71ak artık moda olmuştur. 

Geçen agın ortalarını doğ 
ru Bulgar nasgen ıl s leri bde 

/ı. silı Yunanca konuşurlar 
•~ soga.tlarına "idis,, ekini 
ilave ederlerdi. Halba~i 
hugün Atin11da hile ""oğlu,, 

ile biten ıogatları pekçoktur. 

191 ı de 1 ürkler itti/ ak 
alcdetmelc. üzere Jstanbu la 
gelen Bulgar bankerlerinden 
Kalçtf, eski Yunarcayı bil
Jiiini iftihar ederek söyli
gordu. Bizdeki dil anar jisi 
güzünden Pontos, Sapato!<.ga 

Karaman muh.:ıcirleri, bir 
tara/tan Türkce konuşurken 
Öl-! taraftan da Yunar.c1J 
yerine Bulgarca öğrenmek 

tedirler. 

Mücadelemize devam eder 

ken. dilimiz g:ren tzı kelime 

leri b · er bi er teşhir ed ce 
ğiz. Tıirkler '1 bıle ho ·farına 
g'tmiyen ( r en) 7.t. s. gibi 
"Aropç ı . Tuıkçe,, kelime 
ler. şık bay • i r mızın ağız 
lar;nı ç rçin' şfirm ktrdir. 
Önünde " i " Pk 'ni gö d ğü
mıiz her kr> 'meyi Vuna ca 
samqoru~. Tıırklerdc iirnek 
olarak buıl ırı dilimızden 
çıkarmat;ı t ;szye et ner. iye 
her halde (..Son Po f ) ga
zetesi k.z•naz. Mahsu i. ma
der i. us.ılul i t.ıe hurıdan 

çrkarılnn sul ıpano su up 
yazo fıil!eri Le sulı pomer.os 
asulupolos v s. kelimelerinİn 
dilimizde ne ışi vardır ? 

Saradeı iz malısu u demek 
olan, (pontık ) keiimesınden 
t lmmış {fınl ıt) oe bundan 
miı~tak. 

0

/rndıkçis "'· s. keli 
meleri dılımize 1 urk kanalı 
ile girmişlerdir. Ha gun 
birçok yaba cı 

dilimize gir n el. t 
alest>f iir.we le ı rofesör
ler!mizduı b.r k mı da 
bö11le kelime. r !..ul ıınmak
dırlo.r. ,, 

J A1o hopulos 

Fransa ile Türkiye arasuıda 
Beyojlunaan gazılı~or: ' da'mın Fr m .dama uz kal· 

Fransız dış bakanının An- ı dığı bu mu m le Sur·qelileti 
karayı ziyaret edeceği h ber endişeye düş irmüştiir. Türle 
almmalctatltT. Bu le nasta efkarı umumigesi S nc:J.k 
Fransa ile Türkiye a,cs·n- meslesinden mac.dtJ. bugün 

Jalr.i bütün mese/e·/er görüşü /erde başka bir mes~le daha 
ltcelctiT. alaka u:; an d ı r m okta dır. 

Bundan başlco, garırı bir Fransızca {Ankara} g uetesi
F, an.ı.z heyeti Ankaraga n°in vedigi malümata göre 
•'asil o!acalctır. Bu heyet ı Tıirkigc lı :ı fi. :n ti ecnebiler 
Hatay art/aşmasının 3 üncü 

h-ıkkında !:I rıi bir kanun moıddesi.'t~eH m!s'eleltri gö 
rişecelctir hcızırlamakta~ır: M~.!kur g.a 

Türle g•zelelerinin 'lJtrd le- zete, ecnelıı erın sıkı bır 
, . ı- .. C" • 1 kontro la fa' i tutulacağını 
1e,, ma umata gort, .,urıye . . 

1 
_ k 

1
. 

6 b k n . d h. ı. . 1 ı ave tim l ır. 
aş s anı rarı.c e ıç qzr ış 

6aştırmamııtır. Cemil Mor. . A Fanariolis 

ö "d 
r 

il• ( .., lırin 

nı h llc 
r:ısı d Kcı n ı t rnez r 

lığı ıdu yı t ın (Cdet u ı n 
1 ı v ~ d f co ı nıı. tu ) mali d~ 
ıı.zılı hlr ~o ı n di c tır. 

Sa il 

]arın D i merdf1 e 

len. ı ınur c at r t 
ol ı ı u . 

İç imaa 

. 
c l i 

a t 
Peremeciler ccn İ) eti 

reisliği den : 
C miqelimizin 4. /.938 

salı gdnu u u T f içi miJZ 

'Vardır. Bütün azalann 
ayni g ind", sc t T O da 
tica;rel odası sa/o unaa ha 
zır hu!unmalorı ric ofunur 

Açık imam 
Hütiplik 

ve 

Vilüvet ıncrkPzinde kı in 
yeni cuın11 camii şerıfinl·ı im.ı. 
met ve hitnbet d!ıeti ııçıktu·. 

lsteycalt r haman Vakıflu 
idaresine IL urı..cııat'ı:ırı llnn 
oluour. 

İlan 
rrtılızoıı icrıı nı~ 111"1 l tıglıı d n : 

Yeminli ü\ ehli vukuf tnrafuıdıııı 

Mesonai ılı· koyUodeu 
Tapunun mayıs 931 t ı rliı ve 

hareketleri 
Terbiye ve K .. ltür.Mecmuası 

1-T t.;~ı' tarafından ayda 
ki ır. 

t, r neşred.lecek olan bu mecmua 

2 

e 

C arl n te ] ve ~ •drıs sahasındaki en yeni usul ve cereyanlarını, milli 

K1.ıJ tur hamle v ~ ha eke.le ine ait neşriyatı bu mecmuada bulacaksınız. 

3 - B J ın _crnua yaln,z Trabzo lU 1 değil, Doğu vilôyetlerimizin de mecmua-

s J r. Doğudaki Oğretııenl~rirniz de bu mecmuanın sahibi bulunuyorlar. 

4 - M mua) a terbiye saha ındo kalemler ile tonınmıs muharrirlerin 
temin ea imiştir. 

5 D:J ;uda Kultur hareketleri. okuyucula ının iLti1odorına tamamen 
verecek şekılde çıkacaktır. 

yazıları 

cevap 

6 - Mecmua her vilôy .Lte bir Kültür muhoo'ri bulundu.ccak ve vilôyetlerimiz

7 

8 

9-

deki Kü'tür areketlerine sayfalarını .açaca' tır. 

Mec'llua. i n c ndan itıba en bir :lôve de verecektir. 

Bütün ilk ve orta tuh ·ı müesse.~eıer!ni a.ôk.adar kılan mesleki yazıları 
bu mecmuada göreceksiniz. 

Mecmua, her nushasiyle Türkçemizde, ecnebi dillerde çıkmış olan mesleki 

eserlerin bibliyoğı af) asını verecek ve bu eserlerin kontrandüsünl:i yapacaktır. 

10 - "Doğuda Kü:tür hareketleri. ni okuyunuz ve arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. 

11 - Mecmua yakırıda çıkıyor, sabıszlıkla bekleyiniz. 

12 - "Doğuda Kultur hareketler( bütün Üğretmenlerin yegône mesleki 

Kira artıma 
cinsi 

lıanr civıırı tarla if te · 
Çat ur çauir kaymaklı rilik otlak 
Çukurça ir kuymaklı 
mıszalı cıvari ., P ,, 

" 

ilanı 
dô'11üm 
mık.tarı 

55 

155 

sabile muvalckot 
bedeli temidaıı 
l. K. K. 
'l8 75 590 

100 750 

seneli 
;; 

3 
145 nu narasında kayıtlı beş 

dönllrn fındıklıam tamamıua 

350 lira. Ç ulur ç ıı;ır kaymaklı 
3 

Yine tnpunun a~ r ı luı ih ve 
156 numarasıuda ka)ıllı 8 dö· 
rıum fı 1dıklığın tumamrna 650 
lira. 

Yine tapunun ay[ll t rih ve. 
147 ııumarı.ısında kt1~ ıllı tulı 
balen 20 dönllın fınd.klığıo 

2500 lira. 

Çnfal ki.ise ,, ,, ,, ,, 
Çukur Çr:l!Jl' kaynı k l,, ,, n .. 

Vilayet Daimi Encümeninden 

35 
1J4 

78 75 590 
150 1115 

3 
3 

Husus' '(Tlulıasebenin Çukuş ça1.1ır mevkiinde dönüm mıktarigle sabile bedelleri galcarı· 
ddu ı ı:aılı t rla ve s-ıircszniı l l -938 den 1 l 911 tarihine kadar üç senelik kirası 21 ıan 
miiddet'e nrtırmaga 1 orıu 1muştur. 5 1':138 tarihine çatan Çarşam!>a giinü saat 14 de V;/4. 
m:ıkamırıd ı toplanac k olan D .,imi Erıcıimende ihalesi yakılacalc.tır. lstelclileri gulcarıda 
gösterilen muvaak.kal teminat[ .. rigle encümene muracaatları. 4 - 4 

Defterdarlıktan 

Yiae aynı tarih ve 14tı nu
marasında ka~ ıtlı çayır lıulen 

tidsınhğırı 500 lira. 
Acık artırmağ:ı <;ıknrılmı~ oldu •un· ·~~ ~ 
dan 31 1 U38 tarihine mü adif ....- ~~~ll~~---

937 senesi kazanç vergisinin ikinci t ksit müddtti 
31 luina11ievvel 937 de bitectktir. Bu ay i~inde beyenna· 
meye 'Ut irad gayri sofisi üzerinden verg e tobi miikel
le/lerle bilumum segyarlarin vergi /;o·çlc. rınz bkender 
Aaşa ~ektebi qanuıdalci mali,q~ t hsil şubı:;sine ö'dtmeleri 
liz-..mdır. Bu müdtlet rar/ında torçlormı iidemeg'!nlerin 
""rçlannın ma ceza tahsil fmval kanur un t •11/ikan hac 
%~n tahsil edileceği ilan olunur, 3 3 

Satlık Arazi 
Soğobu ~ ö'yüuün Gazi Köşkü mevkiinde zira af a 

e.ııeri~li ( 25 ) dönüm arazi ve iç;nd'.! menbcı. su;;u dahil 

olmak ş!lrtile saflığa çıkarılmıştır. 

isteklilerin Yenigal Matluosına müracaat etmeleri 

i <İn o 'un ar. 

Tuz fiatıarmda tenzi'at 
İnhisarlar Müdürlüğünden: 

Bir lcitosıı 5 ku:uş 25 santime satılan ince mutfak 

turlarının fiatında tenzilat ycpılmıştcr. Bu nevi tuz[ nn 

1-1-19t8 ganünden itibJren belıer,.kilosu 3 kuruş 93 san 

li~c satılrc:ıktır. Çrıval i~in 0111ıca bedel alznmagacalc.tır. 

J-2 

pazarteııi g11nü aut 14 drn 16ye lr:ıı· ı 
da Trabzon icra daiıesl öııllnde 

birinci artuıııası yapı.ncaklır. 

Artırma !Jt.dcli kı~ meli ıııulırı · 1 
menenin yilzde i5 ini bulduğu tnhu ·-
de mt1şteriıi üıerlııe bırakılacaldır. 

Aksi takdırde en on artnanın lanhh· ı~ 
üdti l.ıakı kalmak üı; rtı artı ıoa on ~ 
beş gün ıııtlddctlo tcnıdıt d:lccek 
ve oııbcşinci gilııll ı ::i·2-!J38 ıı ı 

g'lnU saat 15 de daireli )apılnrnk 

ikinci ıırll'ıııa ındn artıma b deli 

kıymti muhıımmcııiıı ) üde iu ini 1 
bulmadığı takdırde salış 2280 nolu 

1 

kanun ah).qıııııııa l"''fıkan gc;ri bl-

rakılır. i 
Satı, peşindir. Arhrınııgn lirıık 

t tmek i tc; ıı.criıı k ~ ın ti mu • 
ham mtııcıuıı ; !lZJc ; lıilbllçug ni 1.ıc

tıııde pey nkt;cıd \ tJ~ .ı nıillı bir 
haı.'<aııın tenııırnl ıııııklJı zunu lın,·ı 

TÜCCAR TERZi 
OS1ı!AN NUR/ SEZMEN 

MAGAZASI 

ık çeşitleri 
gelmiştir. 

Paltolu tr, Pardesülük ve Kostümlük yeni \}Üzel , 
çeşitlerini lwtf n görünüz. 

huluııuıaları lı1,.inıdır. llulklnrı ııpu 
riıicilile sal.ıil t ııl ııımıı:ı ıın dlğ r lpo
dlkli alacuklılıır dıı diğt:ır al, kadar
fnııt ve iı tifaklıakkı sıılıipJcrlııln Ba, anlara l\1antoluk ve Kostüm Tayyorluk Kumaşlar. 

~ HAZIR EL Bit;: ELER.IMl•Z . P.ıltolnr '... P11rtliismler . YDg ~rl•ltla 
1 ~ • Ve Koıtamler 9e Çec•/c el611eleri, 

ınuracaalla mevcut ,·elaikı 

elmerl Ulu o Jıur 

Pa 'tol rt, :-" oğmu u' a z Kostümleri fit Kız Çoculclarına Manto!ar gajma,/•/c/ar 

Bayan,or i<;in Kürklü Kürksüz Mantolar 

Fevkalade Ucuzluğu Saym 
Müşterilerine temin etmişdır. 

Kundw :-Jcılar caddesi : No. 23-25 
11f(4:1--~....-:_ - 65~lw. 


