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Belçikada j Dışbakanzmız Belgratta çok sa-j Tarihi Tefrikamız: 3 
Askeri 'mimi bir hava içinde karşılandı.ıJi&----:-:~,,..---~ 
t db. 1 Ankara 15 - Cenevereden dönmekle olan Teı>/ik Rüşlü Aaras Belğradda Yugos- 1 Rumelının zıyaı ~ e 1 r er ları.ıya başbakaniyle gönişmiiş ve kral naibi tarafından kabul edilmiştir. Prens Paul T. U. 1 
F k 1 Ad 1 . ve Prenses. Arasın şerefine bir iı'ğle, Başbakan da bir akşam ziyafeti vermişlerdir. eV 0 0 e top a Makidonya, Trakya komite- Q,;manlı hududu üzerinde 

-, Bütüfl\, Yoguslavya gazeteleri Belgradı ziyaretinden uzun uzadiya bahs etmekte ve leri birleşti. lş"i Makidonya sa- büyük rila manastırı ü:ısülhare-
nan mecll.Ste kra- =yaptığı m,ülakatın ehemmiyetini t_ebariiz ettirmektedir. hasında neticelendirmek ıçın ._ '1 

~ 11;e ittihaz ve Bulgar ordusu U 
lın mühim nutku: 1 Meşhud cürumler kanunu Okurlarımız ~=~ .. ;·,~di~d~~vet Makidonyada =·~.:d~~:m:·:::.;: m:;;:: 
Fransa ile ittifaklar tatb.ık sahasında . . N d Makidonya mıntakalara, mın· dildi. Taraf taraf yangınlar, ci-e iyor takalar voyvodalıklara, voy- nayetler yapılarak ecnebilerin 
bozuldu. Pariste heyecan! h ld vodalıklar Naçalniıdiklere, Na- dikkati c~lSolunuyo:du. Bütün 

Ankara 15 - Kralın riyase- 6 Beraat, 8 ma kumiyet kararı veri i.. s 11 5 d çalniklikler Desetniklere tefrik gaye ( Terrur ) yapmak, halkı 
tinde toplunun belçikn kabinesi Değerli miiddeiumcımimikden yeni meşlwd cürümler aat I a edilerek şekavet teşkilatı balık sındırmak ve fakat medeni ale- i 
askerlik müddetinin piyade de kanununun tatbiki etrafında fikir ve mutalealarını sorduk. Elektr•ı kler ağı gibi ör: 11ü. me karşı da masuniyet ve 
18 diğer sınıflarda da 1~ şer Bize şu kıymetli izahatı verdiler: Bulgar konsolosları, Bulgar ma:dumiyet iddiasile ecnebi 
aya çıkarılmıısı hakkında par- l · l l •ct• k" Metrepolitleri, lise müdürleri müdahalesini davet eylemekten la t b. k ıa ·ıı 1 - Ma umı1'1 i crı ır ı hir :suç 15 le~riuievvel tarihine kadar •• ? 

men oya ır anun yı as soner m·ı mıntaLa merkez heyetini teşkil ibaretti. Bu proaram sistematik 1 t d.. li · b k işlendiği zaman birlıirinden e- bu kanuna tevfikan 25 adet da- 11; 6 

ev ııne ve mec sın u anu- d M k J t• S f tatbik olunuyordu. Bu··tu-n bu nunu müzakere etmek üzre fev- hemmiyetç·e farklı olmı~ an iki va gclnıi~>, hunlardan 9 adedi Birkaç gecedir ki, 
5
aat ediyor u. er ez ıeye 1 0 yayı 

kalılle toplantıya davetine karar zıd menfaat karşı karşıya gelir. tukibi şikayete bağl\ olmak ve- 71 de ll ,5 da caddelerde, bağlı bulunmalda beraber ic ıhı ahval 1895-1905 seneleri için-
Vernıi-=tir. Kabinenin bu toplan- Bunlardan lıiri suçlunun mey- saire gibi esbap tahtında mah· harnde müstakil karar veri ler de cereyan edip duruyordu. 

" mahalle sokaklarında elek b 1- ı d l B llt ı tısında kral söylediği bir nu- dana çkar,lmnısını ve sür'atle kemeye verilmemiş, 16 adedi ve u urar arını voyvo a ar, a anlar böyle ateşler için· 
tukcta Belçlkanın bu gün siyasi cezalındırılınasını isteyen ce· aynı giiude a !iye, sulh ceza trik lambalarının söndüğü- vasıtasile ic:a ederlerdi. lstan· de yanıyorken Abdülhamid 
Ve askeri bakımdan bazı tedbir . · f ın 1 •1~en ![eı·ı·ııe \'-"rı"luıı·,·1ı·r. As· nü sokakların zindan gibi bulda bulunan Bulgar kapı « Tabai sadikai şahane » nin nıiyelın - amnıenın - men a- - " 
!er almak ınecburiyet~nde bu- atini ; diğeı i de vnk'alunn, de· liye ecza muhkeıneslne verilen karanlık içinde kaldığını kethüdası yani sefiri, Çarlık can ve mal masuni) e:ine ve 
bundu~unu kayctecterek demiş- !illerin, esaslı ve dikkalli bir iki iş beraetle neticelenınls sulh hayretle görüyor u z. sefarethanesinden aldığı talimata hiçbir sızıltıya meydan veril-
llrki Hizlın: GOğrafi vaziyetimt~ tedklktcn uedrilmesini ve nıa- ceza malıkeıne ine vorllnılş olun El k . . h J '/ • göre ve konsolosları vasıtasile memesine dair « iradei seni-
dl'öer her h"ngl bir memleke- b r "ki d d e trığı. em ae su ı e miı k k hh 

" .. • t• t · t l " on ı · ava art on t ıne i y işin siyasi ıc;mını, e sar ıme. ı t b1·x. d' d ı Os til başka bir ınemle}çete taarruz s~mıye ın eınmıı ı o au '-!azı ı s a - teharrik, mebzUl kU'l."Vetli ye » er e ı6 e ıyor u -
ı~ın topraklarımı..,dan yürümek usulle.re ve nıera~lıne riayet nı gnndo karftl'a bağlanmış 4 Q l k l k k b de de ruhani cihetini tasarlardı. manlı imparatorluğunun son 
.ı -ı b tl 8 ı ı kO · e e trig· i o an os oca ir ı l k fik.rUıaen va~ geçirecek dere- olumnasıw isteyen maznunun erae e, mn ı · ınıyctıe ne· ngilterede i i Porotistan türbedarlan ak sakallı salhorde 

Cede kuvvetli bir 11 keri cihaza - suçlunun - menfaatidir. Her ticelenıni~ lir. şehirde dah....a yarı gec~ ol 1 
papas Bakiston ile kardeşi sadrıazamJar, ömründe bir defa 

lllalik olmamızı emretmektedir. memlekette denilebilir ki b!ıtnu Bu kanım mucibince mlld- modan lambaların sô"n liirül- 1 Balkan komitesini teşkil etti ve Avrupayı görmiyen hariciye 
Beçikanın a~keri siyasetini, ha muhnkeme usulleri bu iki zıd deiumumilik dairesı \le, a liye, mesi ne demeklir ? eğu ta-

1 
Bulgar davasının siyasi ve mali nazırları, rubu asır postunu 

tici siyaseti tayin eder. Bu ha- menfaatin telifi gayesile ve bu sulh ceza mahkemeleri sahip- saTrıif olsun diye yapılıyor-
1 

düşüncelerine karıştı. Deyli tutan seraskerlerle Rumelinin 
tici siyaset Belçikanın mutlak ı gayeye varlık için vazolınuştur. leri saat yediden nkŞ4m ~'lrnıt· b k . ~ Grafik gazetesi bu komitenin matuh müşir ve valileri arasın· 
h!tarartığa daveti demektir. tyl bir usaıu ınµhakeme ha- ye kaqar bQ kanuna tevHkar~ sa onu aş a tara, da ara- 1 naşiri efkarı oldu. Bu gazetenin da telgraf ve mektup teatisin-

Urul. bu nutkunda Bel"ikan~n l L l 'd il k d geleq ~aval{\rl gUnQ gı\nQru• mak ve yapmak daha doğ l L-~muharriri Makdonald, uaze- den başka bir şey yapılamı-e ) kikato ınUmoıl n oı u0 u a ar '-''~ ~v 
6
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Fransa ile olan ittifak ve mu· • k"k" u · bakm&ktaqır, ru ır ış o ur. sanırız. a- tesinin birkaç yaprax.ını Maki- yordu. yaklaşmayı, yenı lıa ı ·ı ııı en- & 

ahedelerini fesh ettiğini billıas- nıin ceza görmesini vo haksız J<uvvetle tahmin olunur ki kak/arda 9gnan hu lamba- donya meselesine tahsis etti. _ Arkası ,.ar _ 

8a kaydeylemiştir. takibe nıı:ıruz kalan ınnzııunun sür'at, besalet unsurlarını UlUQ- /tıfl11 parasını cayır CQJır, S:-1,.rUıt&:S:.mmmmmm 

keı~·~~·ı~::;; ~~.,~~ ~~·ıi~.:: ~::ı~ı m~~::~:::~dı:~~~u hu~~:~ ~~:'."~ı·~~~~.~.~"ıı~~~~ !~~i~.::: '.;,~.~~!,;~;;·~~~.~. ~ı~ct.ı:y:;· l rr~-O~wgv U. '$ *Hs: a .. -... -b~e--.. --r .... I e~* ·r·ı~ - - * 1 
hllkUmetinln doğrudan doğruya k (. uı · ce memnun bırakmıştır. .. ı M 
Olan tesirinden kurtulması Pa- temin edece· ıç nı um unsur dınlıkta ve ganduz bıle ko- ~ ....., 
..ı~ vardır : Sür'at, hesatet, emniyet. k l ı. 
·~te şiddetli bir heyecan uyan- Ankara Elişleri 

1 
/ay o ag yürünecek . uir ı~-----=-.;-..,....... .. -.. e .... s e ,.,.s + + - + -=-=- a - ---.:.#1 ctırmı~tır. 1 teşrinievvel 9:J6 tarihinden halde deai/dir. Hiç düşü 

F d k itibaren ıınkarnleri yUrilnıeğe sergisinde • D "' · ı ı • d k 1 k 
ın 1 başlıyan 3005 numaralı ıııeşhut nülmezmi ki, karanlıkta, ogu 1 erı.n _e .a. _1nm~ 

suçların muhakeme u.sulüne 10,000 Lira herkes evine dönerken bu - _ M 
Fiatları dair olan kanundu ..,lıu uç mü- eğri büğri. yıkık dökiikgol 

Bugün borsada fındık lıiın esas nazarı dikkate alına- mükafat /ardan nasıl geçilir. Halkın 
fiatla.rı daha ziyade yüksel· rak sahui tetbikc konulmuştur. zararına olan her tuha/lık 
ineğe başlamıştır. Bu ay Kanun, isminden de anlaşılaca. Oag"' ıtılacaktır niçin şu bizim belediyeden 
;,. • ..J ı · 78 b k k """ üzere asliye ceza ıııahkeme-
rlnue tes ım uçu u- &· E 1 · d çıkar. buna Ja akıl erdir-

k d ıerinin vaziıesine giren bazı v erın e çalışan Ba- "1 

ruştan 80 kuruşa a ar b" k k b mek güçtu-r. 
l.~o.ooo j kı"lo fındık ı'çı· cü.rümlerden ve ır ·ısım ·a a- ] b f 

v 1 ,ı · l · yan ar u ırsattan isti ııe 58 kuruştan 2000 kilo hatlerden ıneş ıuuen ış enınış 
lcırık iç ve 38 kuruştan 38 olanlar .hakkında tatbik eyle- f ade ediniz 
bil k k k d /750 0001 mek ve ağır ceıayı müstelzim Küçük sanatlar arasın Ja 

'u uruşa a ar ' 1 olan suçlar eskisi gibi ceza aı 
kilo kabuklu tombul fındık muhakemeleri usulu kanunun bilhassa aile sanayiini teş
tQtıLmıştır. Hamburgdon ge- umumi lıUkt1mlerl dairesinde vik İçin Ankarada 29 Bi
ien telğraf lara nazaran 88 bakılmaktadır. rinciteşrin 1936 da açılacak 
uçuk kuruşa kadar içlerin S005 numaralı kanunun gös· sergide Bayanlarımızın ev-
~gı bil~iri/m!!k~edir. terdiği pu it \'e seri muh&lrn- !erinde vücude getirdikleri: 

Her gün 

HER YJL 
BiR PARÇA ... 
Şehir yolları, şehir içindeki 

Caddeler ve sokaklar, bakımsız, 
~ıtıirsiz kala kala, artık üzer
trind~ yürünemiyecek, dola
ftlaınıyacalc derecede harap, 
Pe. 
d· rışan bir durum arıetmekte-
ırler. Ara ve mahalle sokakları, 

llten hiç mi hiç, tamir görme· 
~ nıahlc6mdurlar. Bari şu 
c~ddcleri, şu uzunsokak cadde
•ın· 
bı/ 4oselikten çıkararak parke 
l>t Yol yapalım. Her yıl bir 
d t!aauıı yapmak istesek, paıke 
d:~~l, üç beş sene içinde asfalt 

1 olmuştu bu yol.. 
Yuıiyol 

" ~--..----· 

me usQlU Fransa, lnglltere, Ro- Dantel - Oya - Brodöri 
manya, ltalya gibi miltemeddin 
devletlerin ceza muhakemeleri El T rikotajı elbise - Ça-
usalleri knııunlanııa meşhud maşır- Şapka ve benzeri 
suçlar hakkında hususi hllkunı-
ler Lkonulınak suretile talbik Eserler teşhir olunacak 
eylemekte bulunmuştur. ve seçilecek eserlere 2000 

Kanunun birinci maddesinde 1500 · 1000 liralık mükii 
yazılı olduğu nzerc belediye /atlardan maada birçok 250 
hudutları içinde ve panayırde ve 100 Liralık mükafatlar 
işlenen ve faili evvelin de ve- da dağıtılacaktır. 
ya pek az sonra yakalanan, 
ağır ceza mahkemelerinin vazi- Aşağıdaki adreslerden bi-
felerl dışındaki meşhud suçlar- rine müracaat ediniz. 
la kanunda gösterilen lıazı ka· Ankarada: iktisat Vekci
balıatler hakkında _tatbik eyle- /eti sanayi Umumi müdür
mektedlr .. Kanunun silr'ut besa- lüğü. 
tet, emniyet esaslarını ihtiva J 
etmesi hasebile her noktadan stanbul'da. Türko/is ser-
iyi neticeler vereceği izahtan gi komitesi 
varestedir. Vilayetlerde: Ticaret 'Ve 

ı teşrinievvel 936 tarihinden sanayi odaları. 

H. D. 

Bozulan bir 
yol için .. 

Trabzona yeni geldim. 
Güzel gazeteniz şehrin yo
lunda gitmeyen işleri. hal
kın ihtiyaçları etrafında 
devam/i ve hamleli alaka 
sını hemen hergiin görüyo 
rum. ihtimal gözünüzden 
kaçan bir mesele var lci onu 
da göz ö'nüne atıyorum : 
Taksimden itibaren değer 
mendereye doğru giden yol 
çok bozulmuş, adeta isekelet 
halini almıştır. Otomobille
rin, kamyonetlerin. ve sair 
nakıl vasıtalarının hareket 
ıve sıklet merkezini teşkil e 
eden bu yolun tamiri zan
nederim ki müstacel işler 
arasında addedilmek gerek· 
tir. 

Saygılarımın kabulü ri· 

I casile 
B. M. ~ 

Karakösede mektep elektrik 
Karaköse - ( Yeniyol) Karakösede inşası hitam hız. 

lan ve Maarif rz.ıekili Saffet Arıkanınyüksek nazarlarile 
teşis edilen orta mektıbin küşat töreni 29 'feşrinevvelde 
y~pılacaktır. Ayui günde elektri~ de ş~hri tenvir edecek
ti~. Beledige i~e yapılan. beş senel~k mq.kavele mucibince 
senevi ( 8500 ) liraya mukabil /abri.ka bütün tenvirat& 
belediyeye devredecektir. 

Halı tezgôhi ve ilk hah 
Karaköse - ( Yeniyol) Karakösede bir halı tezgahi 

kurulmuş ve ilk yapılan büyük halı belediyece satın alın-
mıştır. 

=-~---~~ 

Beşik düzünde 
ilk okul 

Beşikdüzü nahiye merke · 
kezinde nahiye müdürünün 
himmet ve gayreti eseri o 
/arak halk tarafından bir 
ilk okul yapısına ballandı· 
ğı memnuniyetle ha~er alın
mıştır. 

Halkın okul için emek 
ve para sar/etmesı büyük 
bir irfan sevırliktir. Halkta 
bu sevgi ve duyğuyu •yan
dıran Nahiye müdürü Bay 
Murşidin İrşad kudret ve 
/aaliyeti de takdire şayan. 
dır. 

Saz heyeti 
gitti .... 

Bu yaz halkımıza saz 
zevkini tattıran Park saz 
heyeti dün lstanbula gitmiş-
tir. Muhitimizde hususi bir 

sempati uyandıran heyetten 

Bayan Muza//ere pereştış

karları tarafından bükt!tler 

httdiyeler sunulmuş, hatta 

bizim h•lk şairimiz B•ba 

Salim öğiitçen dahi güzel 

bir ayrılık şiiri ya:ımıştır.· 
Bu şiir dünkü sayımı:ıckı 
'ıkmııtır .. 



I' 

Sayfa 2 /YEN/YOL} 16 Birinciteşrin 936 

Valilerin 
toplantısı 

3. U. mü/ ettişlik mm ta 
kasındaki Valiler şehrimizde 
sayın U. Mii/ellişimizin yük
sek başkanlığında bir top
lantı yapacaktır. Valiler 
birer birer gelmeğe başla· 

Tütün 
İnhisar 

mahsulü bu 
idaresinin 

1 • 

ıyı bir 
sene çok nefistir 
fiyat açması bekleniyor. 

ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 

mıştır. ilk olarak Ağrı va
lisi evvelki akşam şe/ırimi
ze gelmiştir. 

Ankara 15 - /mirde tütün mahsulünün idraki tamam olmuştur. Bu yıl tütün ürünün in nefaseti çok yüksektir. Burhan Belge 
[ 54 ] Piyasanın bu yılda inhisarlar tarafından ytiksek bir fiatla açılması beklenmektedir. 

Bugün de Erzincan valisi 
Fahri özer gelmiştir. 

Berezilya ile anlaşma üç ay uzatıldı .. 
Ankara 15 _ Türkiye - Berezilya itil<i/mın üç ay uzatılmasına ait yem arılaşma dtin Pariste imzalanmıştır. An

Hamur yoğurma 
makinesi 

Belediyemizin nihayet yaz
dıklarımızı birer birer dik
kate almağa, ihtiyaçları gi
dermeğe el attığını görmek
le memnun kalıyoruz. 

Be/etliye üç dane hamur 
yoğurma makinesi ismarla
mış ve makineler Gümrüğe 
gelmiştir. Bu günleı de giim 
nikten alınıp fırınlara da· 
ğıtıldıktan sonra artık el ile 
hamur yoğurma yasak edi 
lecek ve diğer fırınların da 
makine tedarik etmeleri fı
rıncılara tebliğ edilecektir. 
Makine devrinde el ve ayak 
kiri ile bulaşık Hamur ye
dirilmek rezaletive son ve
rilecektir . 

Hamleler 

laşma 1 ilk Teşrinden itibaren muteberdir. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 
~ ~~ 

Tenkit yapmaktan usandık, birazda 
takdir ile övünelim .. 

Dün parkla, her biri seviye, 
kabiliyet ve iktidarine göre birer 
baltaya sap olmuş gençlerden 
iki tanesi yumruklarını sıkarak, 
ellerile havada daireler çizerek 
gırtlaklarını yıpratarak, boğazla· 
rının damnrlarını şişirerek hiddet 
ve şiddetle, snrıki münakaşa yn· 
pıyorlarmış gibi bir jest ve lnvır
la anlatıyorlar.Ben ayakta, diğerleri 
oturarak dinleyoruz. Arada sıra-

da ; Gülüyor, kızıyor, do~ru, 
allah nllah l der sibi kısa ifade 
ve jestlerle onları tasdik ve on
lara lıız veriyorduk. Ben bu jki 
ateşli ve görüşleri, duyuşları be
nim görüş ve duyuşlarıma uymı· 

yan gencin anlattıklarını şimdi 
tahlil ederek size de anlatmak İS· 

Ama diyeceksiniz ki bp 

1- Ölülerle dirileri burun b b' l · · · k • uruna ır eştınnemck bırleşmışse ayırma 
mcdenı ulusların yaptı11-ını kt B 1 . _ 

. . . o yapma ır. u şe ıır halkrnın parka, eglence 
ve dınlcnme ycrıne ıhtiyacı va d B 'ht' 'd k . . .. .. . . . . r ır. u ı ıyııcı gı erme ısteyınce 
olulerlc dırılcrın hukukı mutlak çarpışacak b' d' ·1 · h k k 

KOŞ EM DEN 

Cevdet Alap 1 /ane toplmyordy. Babası lkinclteşriııdo bu uğurda ç'ıktı. 
lstanbul kambiyo borsası on kuruş verdi, oğlµ yirmi E;roı~nlştau!n ~u~l~ 'k:ış'mqa,· q~: 

KA beş kuruş. - qunun seçme kıtalaquj, hllfQİYtl. 
DINLARA VE Bu tezadı babasına i*aret ~azm, iştu bu ruya ıı~ryn~ klJf' 

t 'h tt'k .. 1 .. 1 ız ırı erın u u unu 
ercı e ı o u ere ... 

2 - Şchriyari yaverinin türbesi mabed dnX-'ld' t" b b' . . . 
k. l' b' . . --6 ı ır o ur c ızıııı ıçın 

ır ı ır mazının canlı bir 1 h d . . ev nsı ır onu orada saklamak hiyanet 
ışlemektır artık. Merbut olanlar so"ku"l" t 1 1 1 unce aş arınıza sın ar ... 

Peı;ctıı 7322v 
Lircl 

3 - Sana O yaldızlı tU..beyi sen yık diyen yok ki Ncron olmaktan 
ko:kuyors~n .• Onu yıkan ; Sırıtan bir istipdat heyulasını gözlerimizin 
önunden sılmış olur. 

4 - Şehircilik işleri dediğin nedir ? Bı'z b'ıld'kl · · · d k b'l ı erımızı vaz ı ı -
mediklcrimizi de sen yaz tam:ım ol<;un... • ' 

5 - H~r sahadaki çalışmalarırr.~~ diyorsun. Biz de her sahada çalı-
şılmasını ısteyoruz, çalışıldığını gormedi11-imiz içı·n Nerde 0 • l . . . _ .. o ..• senın ça ış-
ına! arımız Dedığın ışler ? Gıındu~ fener yakıpta mı ı.rayrc:ığız onları 
(( Diyojen >l gibi ... 

6 - Yurdun her tarafındaki çalışmalarımı sayıp dökelim diyorsun 
buna ne h<ıcet onları yazıyor hem o illerin hem de lstanbulun 
kazeteleri. 
7 - Ne şair ne de edip j 0

1
c bu sütunlarda ne gelirse diline o dö

külür bu satırlara. vezin, kafiye bilmez ki tuttursun. Gelişigüzeldir 
hep yazdıkları evet doğrudu: şiir yok yazımızda fakat isteclig-imiz 
olursa başlıbaşına bir şiirdir. o da ... 

8 Bu sütun kımsenin şahsına hitap etmez saygıyn değer şahisl:ıra 
her. :ı:amnn ve herkes gibi biZ de saygı taşırız yazılarımızda hiç Lim
scyı kuçük düşürmek emelimiz yoktur çünkü kendimiz için emel 
taşıynnlnrdnn dcll-ilız y· b fil 1 d " k-ı b . • . t ki . 
5 h'b· h "" · ıne u s un ara o u en u samımı ıs e erın 

a ı ı nynllon nasibin' l b. . 
Hayalperest ol d r. .' •

0 mış ır ınsandır. Hulya peşinde değildir. 
mn ı.,ı ıçın ... Her söz~ h"l' . • b' . . 

mıısındıın doğar. 1lıtıra1:1 k .u mu 1 ıne samımı ır ılgı taşı-
yo ruhundn dedim n n 'b' . l l 

olncağı görüp goıcc .. gi ok d d Y ası n n mıştır o o up 
' . - a nr ır onun, kendi d.. üd 'k. . 

halde sen hangı şohret aptallığını hnno-i d lk ~k m rı tır onu o 
M k tm .. n avu hığu nrıyo b 

sütunlarda. era e e, akşam olur bnyıın bize sıra 1 rsun u 
gc ınceye kadar ... 

P., 

ıuow:ı 

ERKEKLERE DAİR ettiler. Adam: ban vermiştir. Doğuctaki .harb, 
- Oğlumun hakkı var, Enverln bizzat kendi harbı idl1 

dedi, Onun babası benim yegdne gerçek harbtı. Galiçya 
babamdarn daha zengin. toprakları Arabistan çölleri, Fi

Hııyişııınrk 196{)3 

lstanbul ıicaıet borsası 

• Kadınlar ne resimlerini 
çekdirınclidirler, ne de aıınele
rile soknğn çılrnıalıdırlar: E\ rel

den ne oldukları vo sonra ne 
olncaklarını gornıek aleyhleriıı
dedir. 

"' Evli erkekler seyahat yap 
masını sevenlere benzerler: Se
yuhat edenin yine vatanına ge
leceğini bildigi gibi, evli er· 
kek de l>Uf On ıııaceralarındnn 
sonra, yine karısına dOııeceğiııl 
bilir. 

"' füıdııılar eri.ekleri feıın ta
raflnrile te lıir ederler ve iyi 
taraflarile kendilerine bağlarlar. 

* Kadınlar dilşUııdlikleriııi, 
erkekle!' yaptıklarını sö) lerlcr, 
Halbuki asıl mesele kndınlaıııı 
ne,yaptıklarmı \c el'keklerin 
ne dUşilndUklerini bilmektir. 

* Terkettiğiııiz kadın güzel
le.,, lr, sizi terkeden kadın çirkin 
leşlr, · 

lç fıl4.lıl, Girrson 80 

" • Trıılızon 79 

" " Akçckıılo iO 

Trabzon Borsası 
16 13iriııcileşrin H36 

tç fıııdık 
'fuııılıul • 
Siui ,, 
Foşn ,, 
lladtm ,, 
Kar kalak,, 
Yumurta lıirincl 

,, ikinci 
lşlcnıııeııılş 
Mısır 

Fn ul)alnr 
lııcc ııınl 
Horoz lasul) a 

Unlar 
lstnnlıul bi ılncl 

,, ikinci 
Samsun birinci 

,, ikinci 
Muhtelit birinci 

" ikiııcl 

" ü~üneil 

80 
88,fiO 
86,fiO 
37 
37 
25 

lHiO 

375 
6.50 

G 
10 

12, 1!l 
11,\JO 
12 
11 
12 
11,50 
11 

ll:stfn qağJarı ve 'l'Urk askerle-
SU AL BU YA ! rinju ekserjyıı alman ~umandıı
Şisman bir adam anlatı

yordu : 
- Ailemizde herkes zaı/ 

yapılıdır. Hatta, babam 

sında vuruştukları boz Gelibolu 
tepeleri bütün bunlar Doğudaki 
harbı yapabilmek üzere umumi 
savaş durumunun icab ettirdiği 

iklkd derece cephelerdi. 
doğduğu zaman yarim kilo _ Arkası var 

4 

Karşısındaki hayret etti: , __ ....,._.._.,... ______ _ 

- Ya ? Yaşadı mı acaba? 

DOGRU BİR CEVAP 
Köyü gezmeğe gelmişti. 

İhtiyar bir köylü ile konuş
lu. Ondan köy hakkında 
malumat aldı, hihuye din
ledi. Sunra sordu : 

- Demek bütün hayatı
nızı burada geçirdiniz ? 

Küylıi itiraz etti : 
Hayır. Daha geçir· 

medim. 

.. Ziraat 

Sovyetler birli
ğinde hasat 

Geçen ayın ilk haftası 

sonunda Sovyetler birliğin· 

de 77,957,000 hektar ıeniı· 
fiğinde arazi üzerindeki hu"' 
bubat hasat edilmiştir. 

T. A. 
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ALKOL IPTiLASI 
5 

olmayı öğrenmelidir. Tabi- Alkolizmim ö11üne 
atin güzelliğinden. spordan geçmek için alınacak 
güzel sanatlardan zevk al- tedbirler : 
malı,· muntazam uyuma/•, ı _ Klüplerde, mekte,_-
vakıt valcıt değişen zati /erde, cemimiyetlerde ve si
tnesaisile meşğul olmalı ve nemalarde alkolün mazar
herhangi bir keder ve ta- ratına dair koni eranslar 
lıammül sayesinde atlata vermek, makale, kitap ve 
bilmelidir. saireler neşretmek, /ilimler 
Ayyaşların mazarratı ya göstermek, ve içki aleyhinde 

lnız kendilerine değildir. propaganda yapmak... Bu 
Bunların hastalıkları. ço hususta memleketimizde Ye 
cuklarına da ._intikal eder. şilhilalin yaptığı büyük hiz
Saralı çocukların çocuğu- metleri şükran/• kaydeder, 
nun, ga babası veya annesi cemiyetin müesseselerine 
alkoliktir. yapııkları savaşta ve tut-

Alkolizmin, irsen intikal tule/arı çetin yolda muva/-
f alciyetler dileriz. 

eden hastalılclar yaptığı bir 2 - Alkol satan mahal-
'olc istatistiklerle sabittir. 
J /erin, megfıanelerin adedini 
sviçreli Deman, bir ista-

tahdit etmt(i ve yenisinin 
tistik yapmiştir. açılmasına müşkülat göster-

Bunda alkol içen bir grup meli, kolaylıkla izin ver· 
ailelerle, alkol kullanmı- memeli. Nitekim eskiden 
Yan bir grup aileleri tetkik Fransada, meyhane açmak 
etmiştir. içen ailelerde 57 için muhakkak müsaade al· 
fOcplc dünyoyrı gelmiş, 12 mak ve bazı şaraite riayet 
~ dpğar dgğmat. ölmüş, 8 i etmek icap ederken, sonra 
aptal, 13 ü şaralı, 2 si dil- bu usul kaldırıldığından. 
ıiı. 5 i daürralcs dediğimiz beş sene zarfında meyhane-
6ir _uzuv veya bir kısım /erin adedi, mevcudun 
tnlcudun mütemadiyen ha- dörtte biri k'ldar çoğal-
l'e/cet etmesile muttasıf has mıştır. 
ta/ıkla malul, :J ü kusurlu, 3 - Gençliği spora, spo-
5 i de cüce imiş. Bütün 57 run muhtelif nevilerine teş
'ocukta n vucutfa ve fikir ı vilc e~me(i. Zir.a .. sporla meş 
flibariJe salim kala14 galaız gul olan alkolu aramaz. 
9 taae imiş. 4 - Sarhoşluğa ve sar-

l le.· kplla,ımıyan aileler- hoılara k"rşı mevcut kanun 
rle f Jı c le dÜ~YflYfl gel- maddelerinin bilamerhamet 
fni~. 3 üf:a;ıf doğduğundan tatbik . ~ hatt4i şiddet-
·zı. .. / ,,1 •• 1 .. .., . lenmelıd•,.· 
' • ıun er':fe e muf, r. Sf Hulasa alkolizm, içtimai 
llll<le "e hflrsfl4 ~-ezlesm~ bir yara, ve bulaşıcı hasta
llU.ipteld o/mUŞ. Jııer ~ ~ı lılclar kadar tahribat yapan 
'4ürraksıı tutulmuş, 1 sınde tehlilceli bi iptiladır. Nite
W!cud kusuru varmış, ~ t~ • kim alkolizme tutulmuş kim
lteai de biraz aptalca ımış. seleri teda1,i etmek, sarhoş 
Fakat buna mukabil 50 ço- /arı zaptürapt altına almak 
cuk tamamile hcıli tabiide ve bu güzden deli olanları 
lcolmış. tecrit, tedavi ve iaşe etmek 

Fransa ve lwiçrede aptal için, vaktile Amerikada on 
IGralı doğan çocukların ne sene zarfında üç mi/gar 
ı(lnıan annelerinın rahmine dolar sar/edilmiştir. 
diişdükleri hesap edilmiş ve Bütün bu hakikatleri gö 
&rın!arın ekseriya bağ bozu- zönünde bulukdurup. alkol
tnıı ve karnavalıla olduju den tamamile vazgeçmek, 
lhegdana çılcmııtır. Demek yahut hiç olmazsa müştehi, 
lci bu mevsimde fazla alkol hazım vega mukavvi gibi, 
lcallanıldı;ından, bu zaman alkolü çok az içkilerden 
Qlane rahmine düşen çocuk- (bira, şarap), her geme/ete 
tcı i11en, yukarıda söyledi- bir bardağı geçmemek üze
lim. asabt ve rulıt hasla- re, kullanmak gerektir. 

~lclar lı1;1sule gefiy~~· SON = =· =""~ 

eençlik 

Deniz Oğlu •• 

Y avq yavq onu savaşlarda 
'11ftırmağa batladım. Hatta bun
d.n üç ~ene evvel o müthit pre
~~ sav-,mda ne kadar yarar
~r gıöstermittl. Bunua için 
' Hayrettin paşa » ona bir nişan 
bite takmıttı... Fakat çocuk bü
~dükçe benim de içimde bir 
L rku bOyilyordu ki .• itte o da 
......_daki sahneydi. Fakat bir çok 
"'°l.flar buna enrel oluyordu. ve 
'yet itte buriln buna meydan 
'çalanlftL Bu sebepler de ben bu 
~Ufun muiaini kendisine anlat
~ bWunuyorum. •• 

Taaı bu lllrada bir haykırma 
~uldu.. Ve Valipaşanın sesi iti· 

- Vah evladım. .. 
• • • 

Sonradan ötrenildi ki, bu De· 
otlu v•linin çocutu ve o ita
da valinin aileai imif. Bu itte 

le olmuttu : 
Y llipap, Delliz otluna atıldıtı 

4 Sedat Olgener 
zaman herkes şarşımuş bir halde 
idi. Valipaşa : 

- Açın diyordu ... 
- Açan, çoçuk küçükten bir 

gün fena halde düşmüştü sol me
mesinin üstünde bir yara aişanı 
vardır... Açın.. Açın mintanını 
açın ..• 

Valipaşa böyle diyerek bayıldı 
Herkesi bir teliş almlf, herkes 
f&Şlrmaşta... Birkyandan valipaşayı 
ayıltmata çalışanlar, bir yandan 
da Deniz oğlunu soyanlar vardı .• 
Bir müddet sonra vali da ayılmış, 
Deniz oğlu da soyulmuştu.. Evet 
valinin dediti doğruydu. Leven
tin sol memesi üzerinde bir yara 
izi varda. Herkes hayret ve deh
ıet içinde bu yara nosmru seyr 
ediyordu ... 

• • • 
Deniz o~lu bu vakadan sonra 

artık aremiyi terk etmiş ve baba
sının yanana dönmüştü... Böyle 

• arkata var • 

'En çok yalan so··y- beyı· temı'n edeceğız' ' 9!f.~"'••.:ııP~~~,~·~""~""=''ı;ıt'~"~"''qP"'''"'"'lllP"''U"''q''"''q•·"~""'P""'~··· ...... rı • :f/il!lıiilllıiı~~tıiildl,.-..ı..,.,dlı .... lilbiıı~ıt11ı~~~ .. ~ıı:r.14:1b:.ı.~ ~ .. 

1 k Dahili bir harp diğer ~·ı p~ AŞ' A HAMAM/ "tJ 
eyen memle et harpler gibi bir taarruz- t!) L1 L1 ,, 
Fransızca Le Jeurnal d f B ·· z1 k 1t"' y ... 

ur.,, u so er arşı- i.J • b. h ı•-
gazetesinde Rene Ben- sı~da insanın başını iki '!) epyenl ır Çe re :ı 
jamin imzalı makalenin eh arasına alıp düşüne Itl y . b ı l•l 
bir kısmını çokdikk.ite ceği geliyor: Bu dünya- S! epyem mO e ya.. (!j 
şayan bularak alıyoruz: da acaba hakıkat de- ! Her tarafı mükemmel bir şekilde boyananl•l 

Cenevrede bir aile ta nen bir şey var mı? 1 ve mobelyasını baştan başa değiştirip yeni-f!) 
niyorum. Bu ailede çok G .. k. • leyen PAŞA HAMAMI bugünden itibarent•4 
iyi terbiye görmüş bir ~çe~ ~un ze 1 ve :•~muhterem müşterilerine açılmıştlr. ~•J 
alay genç kız ve erkek terbıyBelı .~hır zakt bı~~da: -!JMüşterilerimizin sıhhat ve istiratl!i 
vardır. Geçea gün on- - u are et 1 1 e- •.J f • d•k'- f k (•l 
lara sordum: alistler,, ~ni n~ k~dar ,:i şa~ ?.rı na~arı 1 Kate .aAınara l!~ 

Ara sıra müzake- yoruyor, bılsenızl dıyor- ··~ butun tertıbat ve teşkılat ona i•J 
releri dinlemeğe millet- du. - . ~l göre alınmış ve kurulmuştur. ı:ı 
ler cemiyetine gidermi- Doğru soylıyordu. ~~1 iki taraflı otan PAŞA HAMAM! gece ~·~ 
siniz? Karşısında bulunduğu- t~l günd.~z Kadın . Erkek muhterem t!j 

- Hiç gitmeyiz! Diye muz insanlann fikirleri &ı m u ş teri 1 er ı m ı z e açı k t ı r. l•J 

cevap verdiler. bir dakika bir yerde lt Pa~ Hamamı müsteciri t!j 
- Hakları da var! durmuyor. Bu adamlar [•~ Mehmet Sağlam l•l 

D.. h. b. . f' . ı ı .. . r•~"""' '411..,., .... ııı~ .. ·llfl.!:.ıııı•····lllf!:.!lll · .. ··flll!:!ll····~···~ıı··q·~· ........... ~.!'lll· ... : 1 unyanın ıç ır yer~n so ıımı a mış ar, uzerın- _.ııııı:.·.,~-~ ..... ~ ... ~ . .:.~.~ .. • .. ,e~~...:'ıd~.:-ııe.ı~~~ • ~ 
de oradaki kadar yalan de işlemişler. Cenevre-
söylen~ez. Nizamsızlığa' de her şey hem doğru Silindir makinisti isteniyor 

o kadar aşık ki orası! hem yanlıştır. Ağızdan Trabzon Nafıa Müdürlüğünden : 
Hem de öyle şeytanca düşmiyen kelimeler hep: Nafıa dairesi silindirlerinde çalışmak üzre 45 
yalan söylemesini bili- "belki ... ,, ve "Niçin ol- şer lira aylık ücretle iki makiniste ihtiyaç vardır. 
yorlar ki! Akh başı ye masın,, dır. İstekliler arasında müsabaka açılarak ehli
rinde olan bir adam ı--------- yetlileri seçileceğindeo taliplerin aşağıdaki şe
milletler cemiyetind~ Yurtdaş : rait ve vesaikle beraber 20-10-936 Salı gününe 
olanhlrın hiç birini anlı T kadar Nafıa dairesine müracaatlan ilan olunur. 
yamaz. Orada her şey ayyareye 1 _ Türk olmak. 

karma karışıktır. Yardım 2 - Yaşı 30 den küçük ve 50 d~n büyük 
Eğer "her şeyi idare olmamak. 

eden lngilteredir,. den- Etmeyi 3. Devlet hizmetinde istihdamına mani bir 
se doğru söylenmiş o- Unutma.. hali bulunmamak. 
lur. Fakat bunu söyle- 1---------1 4 - Buharlı ve· Motörlü silindir makinelerin-
mezler de "her şeyi i- Kı· ra l ık de- Çalışbğİna ve bunlardan anlar olduğuna dair 
dare eden Litvinoftur,, vesaik ibraz etmek. 

derler. • Yen,· ev 5 - Sıhhat raporu, nüfus tezkeresi ve 3 adet 
O da doğru! Bunu 4 - 6 eb'adında fotoğraf. 

.kendisi de kabul ediyor. Tekke çayırlıkta 5 1 --------
Hakikaten, o işleri iste oda, mutbah, çamaşır- Acele sathk hırdavat mağazası . 
diği şekilde idare edi-

hane, iki balkon, banyo, Semerci/erde bir laırdafJat mağazası eşyası çolc hesaplı 
yor, yalnız bunu yapa- elektrik, zillmera suyu, olarak satılacaktır. Görmek ve almalc için matbaamıza 
cağına inanmadan. nui"ıcaat etlilmeliclir. 

deniz görür bahçeli ev ~---------------------
Bu, her yerde, her iş- kiralıktır. 

te, her gün böyle. Bir Ağız tadile kahve içmek te 

bir meseledir 
şeye kuvvetle ihtimal T a1ip olanların se ... 

mercilerde 1 O No. Ju verilmeğe ba,l~nıldığı 
~aP.lfln. bile başka şey- İplik mağazasına IDÜ• lstanbul Balclcaliye Mağazasında gözünüzün önünde 
~ri~nilitim~~ vu- ra~atla~ ___ 4_-_1 ___ m_a_k_i_~_d_~_ç_d_U_m_H_a_ı_~_K_a_h_w_a~ğ-ız_fu_d_U_e_ı_~_u_~_ı_~ 
....1-
uır. 

insanların her şeyden 
en çok şüphe edeni Ce
nev rede kendini çok 
imanlı hisseder. Her 
şeyden evvel de şuna 
kanaat getirir ki, dün
yada şeytan denen bir 
şey vardır, ve bu şey
tan Cenevre gölünün 
bu ucundadır. 
Bakarsınız Bay Eden: 

"Evet, silahlanıyoruz. 
Fakat silahsızlanma ta
raftarıyız,, der. Bakar
sınız İspanyol anarjisi
nin nazırlanndan biri 
şöyle söyler: 

" Milletin ekseriyeti 
bizimle beraber!... Bir 
iki haftaya kadar gale-

Erzak eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
Cinsi Miktan Bedeli Muvakkat !hale Ta. lbalegtı. lbele S. 

kilo ~ Teminatı Ura K.. 
ŞekU 

Sabun 4500 1710 129 3-11-.986 Sah 14 Açık eL 
Patatis 30000 1500 113 S·ll-956 .,, 15 ,. ,; 
Kuru llzUm 4600 135() 100 3-U-936 ,, 16 ,, " 
Soğan 7000 8500 26,25 3 tı -936 ,, 17 ,. " 

Giresun garnizonu ihtiyacı olan yukarıda yazılı dört kalem enaka alt şartnameleri almak ve 
görmek 19tiy'!nlerln her gQn alay satınalma komisyonuna muracaatla. 

Ekslltmeye girmek lstlyenlerin ( 2490 ) yayılı kanunun 2 ve 3 Uncu mnracaatla teminat mek .. 
tupları veya maliye vezne makbJzları ile ihale zamanında Giresun alayındaki satıoalma komisyo-
nuna muracaatlan nan olunur. 16-20-24-27 

Kapah zarfla Un eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
Cinsi Mlktan Bede!l Muvakkat lbale T. ihale gO. Saat !hale 

kilo Ura lira şekli 
Un 200000 80000 2250 3-ıt-936 Sair 16 kapalı z. 
Oiresun garnizonu ihtiyacı olup kapalı zarfla eksiltmeye konulan cins ve miktar, mub1mmeıı 

bedelf, muvakkat teminat, tarihi, gnnn ve saatlan yukanda yazılı bulunan (200,000) kilo Unun şartna
mesini görmek ve almak lstiyenlerin hergnn Glresunda alay blnuındaki satınalma komisyonuna 
gelmeleri . 

Eksiltmeye girmek lstlyenlerlo ( 2490 ) sayılı kanununun 2. 3. OncQ maddelerinde yazılı vesika
larla teminat ve tekW mektuplannı lbale aaahndan bir saat evvel komisyona verilmiş buluomalau 

Unun Samsun, Amasya, Tokat, ve Sıvastada muayeneye arz edilebileceği ve muvafik raporu a
lındıktan sonra Gltesuna ve alay kilerine kadar nakliyesi ve yollarda ıslanmak ve döktılmek 8lbl 
her dDrlQ anza ve ııoUaıuo mtıtealılıldlAe olt bulQAdutu l14D olunur. 16-2().24-27 
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ilan 
P. T. T.Başmüdürlüğüden: 

• 

Bu gece 
Yıldız sinemasında 

1 - Haftada iki se-
ferli ve gitme gelme 
dört yüz seksen kilo 
yük taşıması meşrut 
yolcu ve eşya nakli de 
serbest olan Trabzon 

v .ş 

Rize arası postası ek- ll 
siltme müddeti sonun- Oynayan: JQHN VA YN ~ 
d ~~ a yüz yirmi lira ile pey 
altına alınmış ise de 
haddi layık görülmedi- Sadeyağ eksiltmesi 1 
ğinden teşrini evvelin Askeri satın alma komisyonundan: ~-" 
yirmi altıncı pazartesi Artvin ve havalisi Garnizon kıtaatının 936 den ~ 
günü saat on dört de ~ 
ihalesi yapılmak üzere 937 senesi ihtiyaci olan - 4200 - Dörtbin ikiyüz ~ 
eksiltme müddeti on kilo sade yağı evvece Ticaret odasından Alınan @i 
gün uzatılmıştır. rayicla iki defa eksiltmeye ve bir ay müddetle_ -~ 

2 _ Muvakkat tenli- pazarlığa konulduğu halde talıp çıkmamıştır. 
nat 36 liradır. Ticaret odasından ikinci defa alınan rayicle ye-

3 • Müteahhide be- niden onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuş- 1 
deli taahhüdün sülüsü tur. ilk teminat 283 iki yüz seksen üç lirr 50 elli il 
ni betinde avans da ve- kuruştur.Tahmini bedeli - 3780 - Liradır. İhale ~ 
rilecektir. 31-10-936 Cumartesi gü:n ü saat - 11 - ~de ~. 

4 - Eksiltme P. T. T. yapılacaktır. il 
Başmüdürlüğü binasın- T alıpların ihale gününde Artvin HD. TB. Sa- 1 
da yapılmaktadır. Şart tın alma komisyonuna muracaat etmeleri ilan ~ 
namesi ayni yerdedir. olunur. 16 - 19- 21 - 23 il 
,,- ~~®'il~~~~~~~ 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan ten1in edebilirsin=z .. 

o~(@}~@) 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Hü~~ON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : 'I' H A B Z ON H 1 

Kunduracılar caddesi amı ve Kemal Nalbantlar Mağazası 

V~N ·OVO ·L 

Temiz • 
iŞ 

ç 

~~~~~~~~~~~, 
SIHIRKAR BEYiN..... , 

SİHİRKAR GÖZ ..... 
SİHİRKAR MUSİKİ ..... 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kıralı 
Olan ... 

• 

Makinalarında 
bulacaksınız. 

R.C A. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

muzafferiyeti. 

Makinalannı görünüz, dinleyiniz 

Hayret edeceksiniz ... 
HARUNLAR MÜESSESESİ 

~AS~MIEVÜ 
. " 

• 
ş 

• cuz iŞ 

Yeni temiz ve çeşıtli huruf atile, efter, afura, Çek, Bono, Senet, 

Makbuz, Zarf-Kağıt, M4hhra,Kar vizit v s i e bütün matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 

Hariçten ver.lecek siparişleri k~sa bir zamanda he trlar e gönder~r. 


