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Esnaf zihniyeti 

T 
İclrette çok para kazanmak, 
ekı;eriyetle, çok kaz.onmak 
değildir. Atiyi düşünerek k:ı

zanmağ"a çalışan esmıf, hem bug ü
nün hem de gelr c .. k senelerin kt 
zancını temin eder. " Bugünün 

beyliği beyliktir .. diye•ek müşte

risini aldatan esnaf lıiç de kazan
masını bilmiyor demektir. Boyle 

Artvin' de Cumhuriyet 
Bayramı 

tüec.ır ve e ... nafa, mulıtclif ves•le
lerle, birçok yerlerde rasilamak
tayız. Hatta bu yüzden dış piya
samız bile çok kerre sarsılmış ve 
kara listeye: ismimizin geçmesine 
sebebiyet verilmiştir. 

( 29 - 1. Telrin - 936 ) 
1. jnci Teşrin 28 inci gü

nü, sabah erk~n. guzel Art 
vi11 'in yeşil, zümrut bahçe 
!eri, genç ve süslü orman
ları içinde bir papatya tar 
Lası gibi serpilmiş olan gü
ve çın giımesi manzaralı ev
Lerın balkonlarında, pence 
relerinde dalğalanan Turklin 

Müşteri aldatmıık bir çok ta rz- gönul alıcı oayrakları bü
da olabilir. Biz bunların içersinde yuk bir tgıinun yaklaştı -mı 
en mühim ve en t ehlikelisini, kö- 1 "d i d h b .. gd 
tü mal vermekte ve değerinden 1 muj e ıyor, a a u ~un en 
fazla fiat istemekte görüyoruz. l başlıya~ da~ul seslen yarı: 
Bir mağaza içersinde bazan daki- nzn sahıplerı çocukların cı
kalarcıı münakşa edilir : " Halis I vildaşcm sesleriyle karışarak 
yündür ,, , " değildir .. diye. müş- 1 Artvın af akını çmletiyordu. 
teri yünlü istiyor, dükkan sahibi lJuyiık ve kuçuk herkes bü-
kandırmak emelinde. Diyelim ki . .. 
ald d le t .. ·· ı ·· d' k !JUi< gurıun yukiaştıgınz go· an ı ; uccar, yun u ıye a-
rışık bir mal sattı. Bundan anla- rerek sevınıyordu. bu hare-
yan hiç kimseye rastlamayacak k.etli, neş 'etı, sevznçli teza· 
mıyız ? Bir ahbabımız, bu malın lıurat 1.1 yıl önce güneş gi· 
yünlü olmadığını bize söyleyince bı milletin semasına dogan 
nıalı satan dükkir.cıya kızmaz mı- (;"umhurıyet gune~ınzn aog· 
yız ? Gönül, bir daha bu mağa- d b k l . 

d 1 
. . . t . ? ugu uyu gunun yı do-

~a an a ışverış elmeyı ıs et mı , 
numunu tes ıt zçm yapılı-

Paranızı esiı kemiyorsl•nuz ; bir 
dostunuza göndermek üzere saf 
tereyağı almak istiyorsunuz. Trab
zonun da tereyağı weşhur ya 1 
Pazarlığınızı bu şart üzerinden 
yapıyorsunuz. Bir kutu yağı dos
tunuza gönderiyorsunuz. Dostu
nuzdan aldığınız mektub sizi hay
rette bırakıyor ; yağ mahlutmuş. 
Arlık o dükkana uğnr mısınız ? 

Senede, hatta iki senede bir 
tapka almdı2ı için fiati bilinmez. 
Ma2azaya gidiyorsunuz. Değerin

den kat kat f azlasma bir şapka 
1atm alıyorsunuz. Birkaç gün son
ra birisi size bunun hakiki değe
rini anlatıyor. Ayağınız bir daha 
bu majazaya nasıl doğrulur ? 

Esnafın bu dar görgüsü yü
z.ünden ekseriyetle şehirler zarar 
eder. Bize bu satırları yazdırtan 

da bu türlü bir iç sı=ısıdır. Tür
ltiyede böyle menfi şöhreti olan 
bir çok yerlerimiz vardır. Mesela: 
Samsunda vapura binen, vapurdan 
inen, hatta gezmeğe çıkan bir yol
cu düşünemezsiniz ki motö: cilerle 
hamallardan şikayet etmesin. Ben, 
lbaallesef, Trabzonda da bu hale 
taatladım. l1ı1kelede bir motöı cü 
kıyafetim itibarile olsa gerek, faz
la para koparmak hevesine kapı
larak bavullarımın hepsinden nakıl 
Ucreti istedi. Halbu ki zati ba-
Vullardan böyle bir i!cret alınma
dıtını evvelce Öğrenmiştim. Bitta
bi yüksek perdeden konuşmağa 
başladık. Nihayet iş, polise mura
Caatla halledildi. Fakat, motöı cü 

hila hırsını teskin edememiş, el
bise bavulumu göstererek : .. Bu 
bavnl değil, denktir ., diye ısrar 
ediyor ve "işte bavul budur,. diye 
elimdeki çantayı işaret ediyordu. 
Motörcü bunları ayırd edecek ka
dar zeki bir adamdı. Fakat '' Bir 
)•hancıdan ne kapılırsa kasdır ; 
adam sen de .. kanaatını taşıyor
du. 

Aynı kanaat, çarşı ve pazar
larda elindeki sepetle mal satan 
eanafta da var. Seksen kuruş is
tediti levreti, döğüşmeye benzer, 

P•ıarlılt sonunda 35 kuruşa, iki 

diı.i mezgiti 25 kuruştan 10 ku
fufa indiren esnafa her günükü 
ihtiyaçlarımızı tedarik ederken 

~ıl emniyet edersiniz. Maallesef 
b ilytık mağazaların bazılarında da 
lına ıahid olduk : 3,5 liradır di

h ısrar edilen şemsiyeyi 2 liraya 
'1ciı1t. 

Miıaleriai 1ayd1Aımız bu eanaf 

yordu. 
bu sene aylardırdevam 

eden buiutiu, yügmurlu hava 
da açılmış bu ouyuk '"e şen 
gunu kutlufamuk ıçın neş 'eli 

hutkın ahengine katılmıştı. 
bu ahenk ıçınde l!:) I, lncı 
Teşrin sabahı guneş ujak· 
tan dogark.en halkın da ru 
hu ayaınlık ıçinde ıdi. Mek· 
teplı mını mını yavrular bu 
buyük Türk bayramını top· 
tu bır hatde kutlulamak zçın 
mektepleı uıe k o şu y o r l ar, 
Cumlıurıyetin ununcu yıl 

marşını sdyliyerek tatlı ve 
munıs sesterıLe sokakları 

dotuuwyoriardı. .Sokaklar 
siıslenmış, takl•r kurutmuş, 
milletı ıkaz eden, ileri ha
yatta gapacagı buyük rol· 
Lara azkkatını toplıyan ve
cizeler şehrın munasıp yer
lerınde atlaslar üzerı'ne ya
zılan yazılarla heıkese va
zijelermz hatırlat ıyordu, 
( bırimı:z lıepimız, hepimız 

bırzmız ıçınair. ı:.n buyuk 
kuvvet mıllf bırlıktir. 1 tirk 
vatanı bölünmez bir bütün 
dür. Tiırk ardusu miiietm 
ö'zudur. LJevletın yapıcılık 
kuvvetine ınan. Turk çocu
ğu senin için yaşıyoruz. Ul
kümuze son yoktur. T iirk 
genci; Atatürk Cumhuriye· 
tı sana emanet etti. ) Hu 
yazılar sanki m i J le t in 

mı çok kazanır; dürüst hareket 
eden nıi '? l:Su menfi zihniyetle ha
reket eden esnaf, yabancılar üze
rinde memleketı hakkında da na
sıl bir intiba bırakır soı arız. 

Medeni memleketlerde pazarlık 

kalktığı bir zamandayız. Hal böy
le iken, bilhassa yabancılara, bôy· 

le yüzde yüzden fazla f iatla mal 
arzetmek, bu gibi esnafın zihni} e
ti halckıııda insanda çok makus 
bir kanaat uyandırıyor. Bu suret
le hareket edılmesi yolundaki şi
kayetime, vilayetin de~erli hem
şerilerinden bir zat; " Hir ay son
ra sen de usta olursun ., diye ce
vap verdi. Satırlar süren yazımın 

ihtiva ettiti mana11 nefsinde topa 

ve yarının adamları çocuk· 
farın kalplerine silinmez ha
tıralar aşhyordu. Böylece 
güneş yükseliyor büyük bay
ramın resmen kutlu/anması 
için hazırlanan proğramm 
tatbık saatı yaklaşıyordu. 

Bf.! sırada geyinişleri ı e asil 
ıavırlariyle onları yetiştiren

lere büyiık bir iimit ka9na
ğı olan mektepli yavrular 
Atatürk anitı bulunan Cu
muriyet meydanına toplanı
yorlardı, Kahraman asker
lerimiz, Milletin hüzur ve 
emniyet bekçileri Jandarma
larımız, PoLıslarımiz mev
kilerini almış millet varlığı
na timsal olun bu asil J..uv
vetli bir hale gibi çevreli
yen şehirli ve köylü galaba
lı k bır halk da yerlerıni ala 
rak Cumhuriyet meydanı 
baştan başa kaplanmış bu
lunuyordu. Artık hep bır 

aru.da buyük günü tes'it ve 
kLitlulamu saatı gelmişti. 

Vıltiyet heyeti başta vali 
oldugu halde krokide htJzız · 
iunun mevkılerini aldılar. 

Sayın vali Hefik Koral
tan kahraman askerlerimizi 
tejtiş ve onları şu " Huyrik 

1'urk milletinın kahraman 
askerleri,· bayramınız kutlu
olsun,, cumlelerile k.uttulu
yor bu tebrik bu kutlulama 
sesine butün halk yürek.ten 
iştırak ediyor ve çoşkun 

bır sevinçle kahraman as
kerlerimızi alkışlıyordu. sı

ra ile proğıam tatbik edi
liyor trorufı 'umuzun; geldıği 
gundenberi yiıksek C.:umtıu

riyet rejiminın yapıcı, koru. 
yucu ve kurtarıcı prensip
leriyle bu yerleri ve bu yerin 
asıl halkını ihya ve imara, 
re/ah vesaadete kavuştur
mak içın çoşkun ve sevdalı 
bir suretle büyuk azmıyle 

durmadan dınlenmederı ça 
lışan, ilerleten değerli ve 
seırgili valisi Re/ık Koral 
tan kürsüyü şerejlendır•rek 
her vakzt zevkle, heyecanla 
dinlenen gür ve taşan se 
siyle büyuk bayramın aza
metini her nazarda ve her 
göniılde tecessüm ettiriyordu. 
.Sürekli alkıtlar içerisinde 
7.5 saat süren kiymetli nu 
tuklarını bitirdikten sonra 
sırasiyle orta okul Tarih 

Jayan bu 
ifadesidir. 

c~mle, hakikatm tam 

Müşteri, alış veriş ettiği zaman 
aldanmamak ister. Bu, onun hak
kıdır. Bahusus yerli olnıayanlar 

bu cihetten daha hassastırlar, da
hildeki birçok vıliyetlerin ve hat
ta diğer bir iki milletin Traruıit 
yolu olan burada esnaf ve tüccar 
daha güzel tesirler l:ırakt cak su
rette hareket ederlerse hem kendi
leri kaıanır, hem de memleketle
rini kazandırırlar. 

Gelip geçen bir yolcunun, mu
vakkaten yeı leşen bir yabaı.cının 

bırakacağı para da, harıci kazanç 
olmak itıbarile, elbette !azla be

reket vardır. 

Hayrettin Ziya 

Lehistan - İngiltere 
Londrada neler konuşuldu .. 

Görüşler 
- --

Duyuşlar 
Royter bu müzakereye büyük ehemmiyet 

veriyor. Yahudi meselesi ve İngiltere .. İçten coşunca .. 
Ankara 11 - Royte r uj ınsı Lehistan dq brı kn ıııııın Londraclııki 

göril, lerinden çok nıflheyyiç ne tiee ler beklenilmesi l'izıuı geldi
ğini bildiriyor. Leh dı~bnknııı be:;-ler konfnaıısı hakkındaki lı ıızır
lık müzakerelerinin orta Avrupa) ı .:ıl .iknd~ r eden m eselelere bir 
zarar vcreceğınd.!11 endişe etınec1iğini İngili z d i;;bnkanı dn ı.e:1i . 
tandan yapılae.ık yahudi muheereti hııl\kınlia ı iiistin l~oıııisyonu 

nun mcs:.ıisiııi l.ıilirmeden her hangi l.ıi r teminat \·erenıeyece~iııi 

söylemiştir. 

Parktayız. Ziraat banka
sımn genç ve zeki bakışlı, 

ince duygulu, gayıetli ve 
sempatik direkturıi bay Ta
rık 'le Trabzonun en ince 
hisli, en hassas, erı narin 
genci ·ve en yüksek miizıs

yeni bay Sezai ve birde 
Coğrafya öğretmeni Turgut 
Ansal ve C. H. P. /iyon 
kurul üyr!sindan Cemal Al· 
per taraf farından büyük 
bayramın fazilet ve kutsi
yeti hakkında söylenen söy
lenen değerli söylevler he 
yecanlı alkışlar içinde de 
vam etmiştir. Bunları taki
ben orta ve ilk okullar ta
lebeleri tarafından manzu 
meler söylenerek geçit res
mine başlanmıştır. 

Hudut Tabur eratı, orta 
ve ilk okullar talebeleri ta
rafından Ataturk'tin anitı 

önunde çok hararetli bir 
geçit resmi yapılarak me 
rasim nihayet bulmuştur. 

O gün şirin Artvin baş
tan başa türlü renk ve çi 
çeklerle süslenmiş. donatıl
mış, olarük şanLik içinde; 
haik çuşkun, taşkın bır se
vmç ıçmde çalgılar, oy~n

ior. ~Lenceler devam etmiş 
akşamı asker ve mektep ta
lebeleri tarafından yapılan 
fener alayları ve renk renk 
havalara yükselen tenvir fi 
şekleri Artvin semalarını 
ışıklariyle aydınlatmıştır. 

İkinci günü de ayni şen
lik ve coşkunluklar içinde 

Başbakanla 

Molouof arasında 
Ankara 11 - S wye t ihtil 1-

liııiıı on d Jkuzuncu yı l donu ııın 

m ün:..s .!betile bnş\'ek il ismet 
lnunü ile Mulonof nrusrnda teb
ri k: \ e te iekkür tel.,: raflıı rı teati 
edılmi>'tir. 

Evlenn1e 
:\Iali.>·e tahakkuk ıııcrnu lc

rincie ıı bay Şefikle bnyttıı ı u
lıetiu , muııasebei hususi~ e 1110-

ınurlerindeu bay Yakupıa l.ıayuıı 
Mdihanın e.vlenme töreni l>u
glln yupılıııı, tır. 

G~ııç ç· i f deri tel>rik eder, s.ı
s.ıd~t <.tııtrız. 

- -g!çerek ogiin fakır ve kim 
sesiz mektep çocukları ıçin 

hazırlanan elbıseler dağıtıl 

mak suretile öksLiz yavru 
!ar ayrıca sevindirilmiş ve 
akşamı yenı açıları smemu 
ve tiyatro salonunda 01 ta 
ve ilk okullar çok ceanlı 

ve heyecanlı temsiller, mu 
samereler verilmiştir. 

Böylece bu buyzik bay1am 
büyuklüğtine yaraşır suret 
te üç gün şenlık, ihtişam ve 
tezafıuratlar içinde geçmış
tir. 

Vali Refik Kora/tanın 
nutkunu yarınki sayımızda 
neşredeceğiz. 

F. Demirel 

r eniyoiun aleme dazen ver
mek, alemi düzenli görmek 
içm bütün ener jısinı harca
ya harcaya istop dıyeceği 
yakınlaşan muharrifi bir de 
ben bır nırısaya olarmuş 

konuşuyorduk .. .Söz mecrası 
belediye işlerine, havacılığa, 
hava telılıke~ı kc.ırşısmda 

Trabzonluların alaka dere
cesıne. parkta çalınan zzr. 
zır gramofona, törenlere, ba 
lolaıa sıçradı... O sögledi, 
Sezai söyledi, ben söyledim. 
Uçumuzde tenkıtlerde, atıp 
tulmalarda, hata ve sevap 
lurdu bulunduk ve bırbirİ· 
mızi teyıt ve duşıincelerimiz. 

deki bırligi anlayınca bay 
Sezui : ıuç bır yerde park
larda gramojon çalınmadı

ğını ve cidı ttirkti, şarkı, 

gazellerle halkın musiki 
kullürünün, musiki zevkinın 
hırpalanmasına zedelenme 
sine cevaz verilmedigine 

1 

burada ise sabahın saat be
şinden gecenin 11 rine ka
dar f asılaszzca pil ak çalın
masma ve hrılkın el aman 
demesine karşı aldırış eden 
olmadığından acı acı şika

yet ve.. Parklarda ancak 
T rabzondan Erzincana urkestre çalınır dıye uave 

.... eltı. 

KlGi'YE V ARACAGIM GÜN Bay Tarık ise : sinema 

"clu kGprilnüıı ndı Mutu klp· 
r .. :s.\dür. Mühim bir geçittir. 
Burada beş j rndıımıumızı lJer
~i u eşkiyulaıı pusuyu duşurup 

şetıic etuler,, 
·· ı'ercan, kup Uzerlerinde soy

gon yapan Dersim eşkiya kol
ıaıımu ge~·il yerleri buralardır 

'l'ehlıKelı l>ir nılıılakııda bulu
nuyoruz,, 

Karşıda ve ~·akındu görünen 
PüllluıUr kasabasıdır. bulundu
ğumuz bu kUçUk ormanlık en 
ool suyğun yapılan yerdir. Soy

ğuncu, l>ir saat i~·inde lJer~iıne 

aşabilir. 

Hurası Kızılkedik. :soyğuncu

ların hükmettiği gP.çit. ::>oyul
mazsak şansımıztı ,, 

"~u yolun iki tarafında bu· 
lunan iki mezar postayı soyan 
eşkiyalann mezarlarıdır. Jandar
malarıuıızla yaµlıkları ınusade

mede oldürüluıUşlerdir. 
··~imdi So~ukpıııara iniyoruz 

Kigıya yaklaştık. Daha yakuı
larcıa ormanlıkta bir eşkiya pu
susuna dUşen yolcular temamen 
soyuldular,, 

Sert, biçimsiz, yUksek daglar 
Lir alufıranga nul sıgmayao pa
tıka yollaam kotOlOğü, korku
luğu gözümden silinip öldO. 
ne dağ aşıyor, ne patikada yU
ruyordum. savaş siperleri önU
oe gerili dikenli manialar a~ı
yordum sanki. 

.Sonra sorup öğrendim : 
Soyğun. Dersim'll i~in bir 

kazanç işidir. 1Le.ı:l cemiyetlerde 

Halit Ağan binasının, haraptığmdan tÖ· 
knfa,adale gUcUne davauarak tenlerde göze çarpan, ağya 
elde edilen kazanç ne kadar ra karşı ayıp kaçan hata 
nıUbalı \ e atıl ıkı b e, talıdııle, ve kusurlardan, balolarda 
zorla elde eldıleıı kazanç ta 
Uersinı'ii İ\in 0 kudar wutıah ki geywı. caz, adabımuaşe· 
\'e ahlakıdil". ret noksanlığından, kusur-

J\.afaoıııı hamaratlığı tuttu. larzndan hayı/Lana hayıfla· 
yuıılı~, doğru ül\·Up bıçiyonıııı : na bahsetti ve ben de: derli 

Ahlak, bir bakışta alınan toplu, intizamlı, şuurlu, 

ınanusıua gore, bir cemiyelıu programlı, dört başı mamur 
iyi ve kotQ. telakki ettiğt şey- /uç bir işımiz olmadığından, 
leı dır. bu telakkıyi ecıııınıek 
de zaman işid i r. Dersim'ıi l.ıu yani methe _değer bir var• 
atıla.ki kazanıııı-;-sa zanırnla ka- Lık gösteremedıgimizden ne 
zanuıh,,tır. Günlerden yılları:, içtimai cepheden, ne f erdı 
yıllardan a~ırlara ge\·ıııelı ... cepheden hangi cepheden 

Şimdi iş meydaııa \'ıklı : olursa olsun beğenilecek, 

Eski lnıparatodarıınız rahat- af erin/ şu iş iyi, hoş olmuş 
lurını lıılir .kiınselcrcıi ! Haziue-

- Arkası 2 de -
terinin IJir kapusu kendi kel ir- ı------------
ıerine, diğer bir kapusu kcyif
ll!rini ka~·ıracak \'Ul şeyilıleı ine 
a~iret rcisleı ioe uana l.ıilmem 
ıuuılcre uçıludı. 

Şeyirılıı, aşiret reisi olmak 
zelrnsıziıkla elde edilemez. Bun
lttr, haziueniı'.l çok kapusu ol
duğunu, kendi kapularıııın l.lll· 

ı:ııl aplacuguıı pek i~ i bili der: 
biraz yaruıııazı ık. nOkUnıete 

kafa tutu.,, bir kı; ı,: ~u~gunı, ~ ı· 

şanlar, rUtl.ıeler, kıpkızıl ullrn
lttr ... 

DUştıne, dUşUne nelero va
rılıyor: 

Dersim eşkıyalığı, saray eli· 
ııin da~ıllığı 'l'ürk'Uu kızıl al· 
tunlarıyle l.ıesleııip bUyUtulmUş 

demek! 
( 14) Uncll LUi: "Devlet d~ 

• 

ıucK IJen ctemcKur,, sozu ııe 

devleti yanlı;; anlamıştı. Hiı.ım 

lıuşıııetlıler ( ı ) de t.ıir k:aç ça
pulcuyu çigueltikleri devleti 
yaulı!Ji dl!gii anluyamuuıışlardı 

lüle ! 
Soymak, lıUkı1ınete kafa tut

mak ne demek .Madalya, ullun 
ue deınek'? 

bunların kaı fılığını ( 288.,1 ) 
nunıuralı kuuuııaa Okuuıulı ı 

lJ~rı:;ım, l'uııçeli adı ile as
ker elwde kuruluyor. Dersim'
linin ahlakı Türk Cumhuriyeti
nin isle<\iği ahlak olacaktır. 

Kiğı~ e varacağım gün yollar 
vücudumu, i-;-Hliklerim kufauıı 

ve siuirlenmi yormuştu. b u 
yollardaıı gitmek zorunda kal

mış vutaLdaşlaı ı dtış l\uUyordum. 



Sayfa 2 /YEN/YOL] 

Sağhk 

Muhtelif 

mevsimlerde 
Alınacak gıdalara dair 

7 
Gıda, bila. istisna herkesi 

Anket ~--·---

Gelişigüzel soruşun, 
Gelişigüzel karşılığı .. 

'---------------------~--~ 
Teraneleri ruhları kıcıklıyan kanaryaları 

severım. 

Hava güzel, gün pazar, vakıt - Musikiden ho~lanır mısınız ? 
alakadar eden mühim bir öğleye yakın.. Belediye meyda- • Çok de:in ııı:ın1lı yazılmış 
meseledir. Yapılan tetkikat nında kahvelerin önünde, akasya bir gazel ile bir musiki ruhumun 

geçen asrın sonlarında ve !arın altında nargele, kahve. çay en büyük gıdasıdır .. 
bu asrın başlangıcında, içenler, domino, tavla aynayanlar, - Hayatında en fcc" ve en 

memnun edici neticeler ver- oturup günlük iş ve hadiseler zevkli hatıraların hangisidir ? 
miştir. üzerinde mu1ahabe yapanlar epey- - Çok sevdiğim bir arkadaşımın 

B I 
Cv kıılabalıktı. Karga kaçırtan kah- gayri kabil telafi uğradığı ft>la-

U ıar makinesi, çaltşrnak vesi önünde yola yakın çukurlar- kellen bir tescili iç:n olsun tessü-
için kömürün hararetine na da birikmiş suların kenarlarında rune iştirak imkanını eul:ımamaklı· 
sıl muhtaçsa, uzviyetimizin birkaç yüz güveı c'n oynaşıp du- ğım en feci tesirle den, en zevkli 

de alacağı gıdaların husule ruyorlar, bir pazar günü bu mey- hatıram da yetiştirdiğim evlfıdım

getireceği kaloriye ihtiyacı dan kendine mahsus hususiyetle- la sevdiğim do:;tlarımın refah ve 
vardır. rile bir alemdir 1 Bu alem içinde saadetidir. 

Tamamile istirahatte bu- bir masa kenarında oturmuş, eli- - Hangi yemekleri seversin ? 
nin baş parmağı şakağına dayalı - Sınnim dolayı,ile etten çok 

lunan, fakat bittabi kalbi, derin bir tefekküre dalmış gibi müteneffirim, yemeklerden ziyade 

ciğerleri ve hazım bezleri sandaliyeye yan gelmiş bir vazi- meyveden haz ederim. Elma, por

işligen bir insanın yaşama- yette oturan bizim çöp çc;tan, baş taka! en müntchep meyvelerim

sı için ne kadar yiyeceğe göz yapan, yuva kuran ve bir dendir. 

ihtiyacı olduğu hesap edil . hayli sevap i~lcyen şair bay Sa- - içkiden ho~lanır mısın ? 
. B dettin gözüme ilişti. Yanına git - Onu sorma ban:ı. 

mıştir. u şahsın sükürı ha- tim. Selam verdim, selamımı al- - Tütünden ? 
!inden çaltşmaya geçmesi m1 va, buyurun demeve vakıt lıı- 1 

[ J J - çmem .. 
i e de. çaltştı ğı esnada sarf rakmadan altıma bir ~an<laliye - :Seyahatten ho~lanır mısın ? 
edeceği dalı fazla kalori çek it> mnııanın diğer kenarında o- - t'aram olsa durma,., !leyahal 

O"/ Ml b '/' fu-dum. Anketimi kendilerine de J · çu e ı ır. e .-:-ım. 

1 t · h b aç: cahımı söyleJit.rİm zaman hafif Bır daha du"n .. uol' ·en s ıra atta ulunan 70 ı. 6 - yay... t-' ırs 

k '/ ki bir gül:işle: ne ol.nak i~te :.ıin 7 
ı o si etindeki bir adam, 2 00 - Sen yaman. iyi adamsın .. di- 1 - 13u~unkıi halımdcn memnunum 
l kalori lıurule getiren yerek biraz doğruluverdi. bir si- binaenaleyh servcli ilmiyem daha 

bir gıdaya muhtaçtır. Bu gara ikram ve bir kahve ısmar- yükselmek üzere alim gelmek 

ihtiyac orta bir çalışma ile ladıktan sonra : isterim .. 

yüzde 50 kuvvetli mesai ile . Sor bakalım. dedi. - Hayvanlardan en çok hanzi-

billıassa yüzenlerde ve spor Sormağa başladım, göı..leri u- sini seversin ? 
yapanlarda yiizde 700 nis- zaklnra çevrili, elinin baş parmağı • Teraneleri n.hları k eıkl:ı>·nn 
ninb t · d - l V" d şakağına dayalı, istiğraka gömülii sevimli kanııryalııı ı, çok severim. 

• bir durumla cevaplarını aıır, ağır - Trabzonun iktisadi vaziyetini e ın e çoga ır ucu 1 
çalışkm 1 esnasında, küfi ya- okkalı okkalı vermeğe başladı. n ısıl buluyoasunul. '? 
naca madde alnıazsa mev . k • Gazetede en çok lı:ınıı yazı- - Memleketimizde fındı , tütün 
cudundundon kaybeder. O ları okursunuz ? hazineleri mevcuıl oldukça ınemle-
halde zayıf lama kür/erinde _ İhyanen okurum Havadis ketimin iklisadıyatı daima yüksel-

Jazlız yemeği azaltmak de- kısmından çok inkılaba ail ruev- mektc, senede yarım milyondan 
ğil ayni zamanda da çalış zuları takibe<lerim. • fazla kılo lhra ? edilen ~n2'larıını-

h b h 1 
zı fenni surette imal ed tirse öyle 

mağı çog· altrnak lazımdır - Trabzonda aynt a ıı ı mı-
d ? 

znn nediyorum ki mcmlcketımi:ı:e 
ki istenen zayıflık elde dır, ucuz mıı ur 1 sviçreden gelen nnba'ııjı s ·slü ki-
edilsin. - Ev müdürünün idaresine ba- d k 1 kar. Olur ki lstanbulıla evini ınuk- lo.,u örtyüz uruş tere ynğ arına 

r.t d' · · · h rekabet edebiliriz. ver ıgım ıza al yaşayış tesidane idare edebilenler Trnb· ·d· - Hangi me::.leği seversin ? 
gı ışatını. bir makinenin zondan ucuz yaşayabiliıler. 

- Memleketin imar dolayı<;ile 
işlemesi gibi açık bir şekil- • Trabzonda yaşayış nasıldır ? d M mühendisliğe ihtiyaç var ır. ü-
de göstermektedir. Ancak - içtimai hayatımız çok hıskanç hendisliği. 
bu hususta alınacak gıda manialar karşı'>ında henuz inkişaf _ Dünya siyasi vaziyeti nasıl-
nevinin tayini çok mühim- edememiştir •. Memurin sınıfı üze- dır ? 
dir. Bunun için yapılan bir rinde aile rörüşmelari çok samimi • Sivasi işleri Büyük Önderi-

çok tecrübeler vardır : Fa ve nezahctte devam ediyor. lste- . miz Atatiirkle onun etrafında bu-

l 
rim ki şehrimizin münevver taba- luean Heyeti Vekile mihveri iil.:mi 

re er alınmış, bunlar mua kası arasmda da böulc ailevi go". 
.1 harekete getiren bütün ihtisas in-

gene edilmiş. saf albümin, rüşmeler ziyadeleşsin 1 c:liklerile takibediyorlar. 

yağ ve şekerle beslenmis. - Belediye işleri nasıldır ? _ Trabzonun ihtiyaçları 7 

Hogvanlar bu yemekleri - Belediye işlerinden malumatım - Su, kabristnn, Uzunsokağın 
ihtiyaçlarından f ezla oldu yok desem c ıiz. Çünkü yeni gel- parke döşenmesi,, 
ğu halde büyük bir iştah mişim, dairem arkadaşlarını da - En beğendiğiniz edip, şair 
ile yemişler; fakat gittikçe tetkik etmege vaktım yoktur. muharrir, rassam, musikişinas, ar· 

zayıf lamağa başlamı~laş ve - Parktaki bugünkü şekil nasıl- tist kimlerdir 7 
L dır ? . Ham\d, Nıımık Kemal, H;ıse-
rıa/ta bir kısmı ô'lmü#ür. B • Park yukarda söylediğim iç- yin Cahid, Yakup Kadri, R ·şat 

una mukabil ayni gıda timai hayntın bir makesidir. Nuri .. 

az miktar ka.l/namamış siil E 1 · 1 h' d · 1 Ben ... -azmaktan, o söılcmektcn - v enmenın e ın e mı, a ey- .1 

meyva usaresi ile kanşık hinde misiniz ? yorulmasay<lık dalııı çok konuşa-

verilmiş. Bu .lJemeği .lJ(llen Her nekadar bir evlenme me- bilirdik .... 
C. A. hayvanlar zayıflamak şöyle muruna böyle bir sual sorulması 

dursun, hatta kilo almrşldır. do~ru değilse de, umumi ve sıra. 
_ Arkası var _ lı bir sual olduğu için sırasını at-

----------------ı lamak iıtemedim, fikrini Öğrenmek 

NOTLAR 

Pazar yeri, Plan, su, ağ:ıç 

bayramı, çocuk bahçesi, park, 
heykel. u · ulsuz insaat, gUr!lltll 
yapan esnuf, tahta hı1.arlurı, fm· 
dık kabuğu, fan>, değermende

re ilh .... Hemen her sene " Ye
niyol ıı da haftada bir iki uç, 
beş tekrarlanan fıkra, makale 
başlıklarıdır! 

• Lilllf e latif gerek, kerih ve 
~a~'ri nezih şı>killere girdikten 
"mra bırakın ıh artık onun 
yakasını l 

• Bir pirinç ve bulgur hikaye-
si vordı", huyali ham peşinde 
ko.,.anlar ezberlemeli, su gibi 
içıneildir!el' onu 1 

iıtedim. 

• Gülerek : Ooo .. ben aleyhin· 
de bulunur muyum? A l nnet 1 

Tam bam tel ine basmışım gibi 
birden doğn.luverd :, ııanki bu• uı
li bcldeyormuş gibi cevap verme
ğe başladı: 

- Dünyanın ziyneti insanladır. 
Bu fenni başarmalar, bu bedii bu
lu~lar hep insanın mahsulü zekii
ııdır. Binaenaleyh tezayidi nüfusa 

mebde olan evlenmenin aleyhin
de nasıl bulunabilirım !... 

• Hangi tip kadından hoşlanır-

sanız '? 
• Geç, geç geç, onu 

bana.. Meslek ve meşrep 
cevap vermem. 

sorma 
ikti~ası 

• En çok zevk 
nedir ? 

aldığınız şey 

• Edebiyııt .. 

İtizar 
Belki hayatımda bir çok 

kaflai yapmışımdır. Fakat 
yiizümü kızartan. iliklerime 
kadar beni mahçup birakan 
öyle bir ka/ yaptım ki hala 
utancımdan kıp kırmızıyım .. 

" Bay Süleyman mahirin 
anketime verdiği cevapların 
alt kısmında Bay Sedada 
at/ en çıkan yazı f ransızca 
bir kitaptan nakledilmiş 
parça olup fıkrayı yanlış
lıkla "kendilerinin erzurum 
dan gelmeleri hasebile,, 
Erzurumda geçmış bir ha· 
dise şeklinde anladım ve 
yaıdım. halbuki mesele duğ
rudan doğruqa bir kitap 
hikayesidir. Özürle tavzih 
ederim. 

oı,urlanmız .-...----- ---
Ne diyor 
----·----

HASTANE 

VE DOKTORLAR .. 
Trabzondc.ı bulunan bir 

çok müesseselerin çalışma 

faaliyetlerini ince tetkikler· 
den geçirerek, kimisini ten
kit, kimini teşvik eder ma 
lıiyelle yazdara gazetenizde 

önem -verildiğini, memnuni- i 
yetle gönir ve okurum. 

Bu hayırlı yolda küçiik 

bir yardım .11apabilmek için; 
memleket lwslanesinin şrıur- · 
lu / aaliyetirıi kaydetmek 
islerim. 1 

lôvien:,.,İn ektiği 
tohum filiz ver
meğe başladı 

Iraktaki son hadiseler 
bütün Avrupada büyük 
endişeler uyandırdı 
P1ri..;te ~·ıkan Teınp g:ııete::.i 

Ira'<t ıki s ııı lıncliscler ınnnase-

bPtile 1 i ha~ nıııkn!P rıe~ret

mi.:.ir. 'l'p:ııp,; hu makale.;;inde 
I ·.ık VPkayiinde y.tb:ıncı devlet
IPrin ıı .rın:ı~ır ı gürPnlcr oldıı

~.ınu f ık t bunun d g ·u s:ıyı:a 

ııı,ıy ıe ıO;ı ı -.öyledil-. t ... n :, )(ll'a 

di~ ı; ki: 
... : ıkı"< t' .- rn h ırekd lr.ı' ı ı 

l .. ·, ı ., /. \'t:ı ,• ırtsıı t 1111 i .ti' 1 \lı 
ııı j .. dyı•ıı ınll.i 1 l't\İ u:ı ... ıır l'trn
fın l ı.ı tıa11rlanıı11, ı; l ıı i~te 
ı,i; r ıl ııyıı·ı)"ı•1 lı ıı i ·i te ... ir 

\'ar:. ı o el ı ı ili ... ttıı lındı ... eleı iıı· 
Gerçi. burada çalı Şan d. 1 ı:n ır.ı lı ıŞJu~tt->11• ı Ar.ıp 

Doktorların bu gibi teşvik ı birli~i fi'·ıi mü'ltn!~ıı gc·ıi~ bır 
ve sitayiş/ere ilıtiyacı yof.:.

1

' Arıp i.np:ırnlf)rlıı~ıı vücııde ge_ 

tur. Onlar bu kudreti, insa- tirıııck i~·in ,\r:ıµ meııılclrntlc~·ı 
d - ı ·ı · d 1 nrnsında sıkı lıır nnlaşına tesıs 

ni uygu an e, 1.11c an armm nrwsııdur. . 
derinlik/erinden ah.1or /.ır. 
Bununla bt'rrıber lıislrr iz
har etmemenin i:nkani ol 
1111yor. 

Ronfgen" girmek için lıas
laneye gitmiştim. İlk defa 
Röntgen odastnda Dr. Bay 

j, fanın hastalarına karşt 
güler bir yüz ve ince bir 
nezaketle muamelesini gör-

d:ım. biraz sonra Baş Dok
tor Bay Abdullalırn kPndi-

sine has. bitmez 'lle tüken

mez faaliyetine şalıit oldum. 
Kolundan hafifce rahatsız 

bir hastayı Röntgene koy

muşlardı, Radyoskopinin vü 
cuda ve gözlere yapacağı 

zarara ehemmiyet vermiye

rek. bu hafif rahatsızlık 
üzerinde. iki Doktorun mü

kaleme/erini. / aaliyetlerini, 
işe verdikleri ehemmiyetin 

derecesini görerek bu alaka

ya gıbta etmemek kabil de 

ğildir. Bay Talatı görme
dim.; fakat ne hacet .. Onun 
ne iyi bir insan olduğunu 
yiizıinden okum'lk kabildir. 

Bir çok şeyler daha yaz 
mak mümkünken - gerek 

yazıyı uzatıp gazetrmizi iş 

ğal etmemek ve gerek. yu
karda yapmak isteyerek be~ 
cermediğim sitagışlere fazla 
meyd.ın vermemek için . ce 
saret edemedim. 

Yalnız şunu kayl etmek 
islerim ki,· aldığı gıinlük 
veya maaşın hepsini sar/
mek mecburiyetinde olan 
bizim gibi fakır insanların 
en çok diişündiikleri ve kork 
tukları hastalık ve tedavisi
dir. Trabzonda böyle bir has
tane ile kıymetli Doktorla
rımız bulunduktan sonra bu 
endişeye de lüzum kalmigor. 

Bu yazıyı gazetenizdP gag
manızı diler, saygılarımı 
sunarım. 

Okuyucularınızdan 
/. H. E. 

YURDDAŞI 

Yabancı paraların düş

mesi hadisesi karşısrnda 

Türk parası biriktiren, akıl 
lı olduğunu isbat etti 1 

Ulusal Ekonomi ve 
arttırma kurumu 

;;ı·u;; Lıv:;,-,,:ı~ tır'l~l 1-ı:ı 

ekiıt.:ıı t Jnum t'ıııt. ve:.IH-.. 1 tı.ı;
lıyor. lngıltcl'ı>niıı, diplomusı 

nıeınhaları ne kadar bol ve 
mevkii ııe kadar kuvvetli olur
sa ı)bun, hu Amp birliği hare
keliııi kendi arzu ve ıncnt'eati
ne muvat'ı'< lm şekilde idare 
edede~i :;;Ophesiz<.liı·. Anıp birli
ği fikri nılisliiıııaıı telıaası olan 

bütuıı devletler i~·in ıııiihiın bir 
mesele ortaya çıkaı ıyor.ıı 

lliğer taraftan Jourmıl gaıc
te::.i de yaıdtJI makalede diyor 
ki: (.ıraktaki vckuyi biz Fransız 
lar için de l>liyUk olıemmiycti 
haiıdir. Son Fran~ıl - ~uriye 

muıılıcde~i yapılırken lugiltere
nin lrnktaki teerDbesindcn bah
sedilmişti. Irakta manda esası 

yerine ittifali esasının kabulü
n ün lııgilterenin ınenafiini ihhll 
etmemekle beraber naeyonnlist 
leriıı talepleriııi tatmin ettiği 
ve birlikte ç.ılı~ıııak iç·in iyi bir 
esas koydugu ileri sürlUuıüştU. 

Jlulbuki vaziyet gösterilmek 
isteniıdiği gilıi değildi. lngilizler 
Jrakta biıiııı ·uriyede te:'adul' 
ettigimit. müthiş müşkülıitla 
kar.~ıluşmumakla beraber onlar 
dıı bir çek güçlüklere tesaduf 
ctmi~lerdir. llattn tacını lngiliı
lcre borçlu olan kral 1' ayt;al 
hayatla iken bile lngilizler ıııüf 
ı itlerle mütemadiyen uğ1w;mıa

((n mecbur olmuşlardı. 1\ubiııc
ler bu yUıdeıı l.ıiribirirıi takip 
etmi~li. 1933 de kml Faysalın 
ulllmündeu sonru bir milli bir
lik ynµıldı. fakat gene kabine
ler uzun müddet mevkilerini mu 
luıfaza edemediler. 

lttifak ınuuhede~i İngiltere.ye 
ınenfuııtlcrini müdafaa etmesi 
için lrnk hnkünıetini avucu için
de hıılundurmaktun başka yol 

hırnkrnıyor. Bul buki Bağdadda 

Kudn~te, Kahirede nasyonalist
lerin heyecanı, büyUk devletle
rin zaafı yQzUnclen arlıyor. Bu
glln lıberuliıındeıı ziyade kuv
vet ve otoriteye dayaeun siyasi 

bir n"jiıne ihtiya~· vardın:• 

Sırpça kürsüsü 
Derse ancak gelecek 
sene başlanabilecek 
Ankarııda Yugoslavya mUrnb

hasile iııızu edilen son mukave-
leye göre iki millet ve devlet 
arasındaki her turın kUilür ve 
fikir birliğini takviye etmek 
maksadile iki memleket llniver
ı:;1telerinde her iki millette aid 
lisan kllrsUleri ihdas edilmesi 
kara rlaştırılmı~h. 

Haber aldığımıLn ğöre mem
leketimizde ilıdns edilecek olan 
Sırpça der knrsnlerinden biri 
İstanbul üaiver~itosiııde, diğeri 

Ankarada dil fuknıtesinde ola
c ıktır. Bu kürsüler için Belg
radd ııı birer prof psür geleceğin 
den kürsüler ancak gelecek se
ne te i edilecekliı'. 
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1 Görüsler • ----
Duyuşlar 

İçten çoşu nca .. 
- Baş1araf ı 1 de -

diye bilecek bir şey göre 
miyvrum dedim ve iiçiimüz 
birden betbinmiyiz. menfi 
ruhlurnuyuz, gö'rmiyor duy· 
muyorn uyuz. anlam z yor, 
bilmiyormuyuı .. Biz de gaze· 
leleri okuyoruz. hizki yıl
larca bu yaşa kadar binbir 
mfvzulu binbir kitap okumu 
şuz, bizki Atırupadan gelen 
!eri dinlemiş. Avrupayı gö
renlerden öğrenmiş. sirıema 
lan seyretmiş, tiyatroları 

görmiiş, tifrenlerin. miting· 
/erin. gösterişlerin. toplanrş 
/arın, olimpiyadların resim
lerini ,::örmüş /ilimlerini 
seyret.rıh bizki büyükleri
mizin ink lı1pc:larımızın yap· 
tık/arını, yapmak istedikle
rini anlamış ve kavranuşız. 
bizki artık uzun etmeyeyim 
bilgiliyiz, miinem.ıerleştik. 

bizki artık cuml111riyetci. 
inkilapcı, Atatıirk Turkiye· 
sinin ileri adımda yiiriimek· 
le olan bir nesliyiz bu şe
hirde artık gerilikten, y:iz 
kızartacak, bizi ağyarın ta
yibine maruz kılacak en kil· 
çiik bil pürüz, noksan. ha· 
lanın yüze ve göze çapma
szna tahammül edemeyiz .. 
Bize temiz. samimi, medeni. 
insani yaşayış bahşedecek 
v:ırlıklar yaratacak kafalar. 
beyinler, dımağlar, gözler, 
ruhlar. sinirler ve heyecan
lar ve beceriklikler isliyo· 
ruz 1 

Herkesin memleket işinde. 
memlekette varltk gô'ste 

rerek /zer salı ada vazifeye 
kendini vermesini istiyoruz. 

Me'llkii. şö'hreti. serveti. 
men/ aatı ancak ve ııncak 
yurt vazifesinde alın teri 
dökerek, kendini memleket 
halkına sevdirerek, alkışla
narak elde edenleri tepcil 
!uf eyli olarak men/ aatları. 
istismarcıları takbih eyleriz. 

Artık bu filancanın /i
lancası. bu şunun b'.1su de
ğil, bu yurdun idaalcısı, 

ülkücüsü, teknikcisi, bu öz 
Türkün benliğini duyan o· 
nur var etmeğe ant içen ço· 
cuğu diye intitzaplara arz· 
edersek bundan biz ve onlar 
değil yurt kazanır sanırım. 

Orta çağ z i h n i y e t ine 
yüüü/ff, . iLeri çağ zilınige· 
tine arş ileri 1 . . . Diyelim 
artık . .. 

Cevdet Alap 

Halk Manileri 

Oku oğlum <lurıırn hiç 
Hahatç·a çorbayı iç· 
Ui1· gllzel ıııütıendis ol 
Evler ölç yolları biç! 

* * * HUrnıet ~t öğretmene 
Oku sOzümU dene 
Okumak ku ._;vet verir 
Hem can verir bedene ı 

* * * Okuyanda gnm olmnz 
Giindilzll akşam olıu:ız 
Okumayan iıısarıı;ı 

Ba~rnda biı· dam olmaz 1 

* * * 
lli~· mektebi bırakma 
Kötü yollara akına 
Şu ~·ocıık belki tembel 
Çalış sen ona bakma ! 

Baba Salim Öğiitçen 



. . ._ ........ -~~-~ 
- --------·---------- - -~--""------~ -

__ 12 __ 1k_m_c_it_eş~r_in __ 93_6 __________________ ._.. ______________________ ~/ YEN/YOL} • Sayfrı 3 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bıschof1 
A vusturyıının Anknra 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çe·oiren : 
Burhan Belge 
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aylar ve senelrr gf• ·tıkçC', Al
ınanyıı ile mntefiklerioıin, ku\'
Vetleri durmadan arlan dilşınnn
lura karşı mukavemet ıhliınol
leri de nıalıyoı du. 1 ir bozı'tım 
altı yüıyıllıK O:snıanlı lınpara-
torluğunım batma ı demekti. 
Zalere gelince, c>ğer höyle bir 
şey. ""farzımuhal,, olarak tahak
kuk eder~e. ya bunun netic..>si 
ne olabilirdi? E kicil'n, hiç ol
nıaz::ı:ı. imparat ırlıık. hi r k :ı ç 
kuv\•er nrn~ı ıdJrı hirınl e.·erek 
bir derec&ye kadar hareket 
serbe lli(tinc!en i tifude ediyor
du. IIarbtnn znlerle çıkılsa idi 
halbuki, her taraıta ve dUııyaya 
htikıııeden bır Alınan}a karşı-

ınd..ı, çaresız bll' tabiis et altınc 
gırılcl'ekti. 

1. te \ eli.ılıd ile gl'ne:-al i~·in 
füiııııı v.ırll.'Uini ikı i.ılinıal, buıı

lnrd..ııı ibaretti. \ e her ikbi de 
şu lılllmıe 'arıyor! ıı·d ı: M<ıııfüsız 

bir maceraya bir ııi ı.ıyet ver
mek ve düşmanları ı en bOyO 
ğü ve en tehlikelisi lngiltere 
ile, fırsat varken nyı ı bir barış 
yaparak anlaşmak. 

Fakat Vahidettin 1918 hnzi 
ranındıı, ölen karde~i V. Meh
ınecrin yerine :>i yaşında bir 
adam olarak ecdadı ıın kılı ·ını 

kuşandığı glin, böyle bir fırsııt, 

artık mcvcud degilrli \ 1. :\'leh· 
ınet adını alan Valıidelin'de 

rnucadcleci bir yaratılı-;ı yoktu. 
O tarihe kadar kendisinde 

gürnlen vuzuhsuz bir takım 

fikirler çUnkn, bir velbhdlık 
hırsından dogmuş ufak muha
lefetlerden ibarettı. Şimdi. mu
radına erince. lıı1dh;elerin seline 
karşı durmak ve giılıcc nefret 
etliği Buver'e l~ar~.ı koymak 
artık ondan bckleneıııezdı. En
ver ise, Çar Rusya ı'nın dewil
nte i tızerine, ,.arkta. kolay ve 
neşelı bir btilu borbina geç·erek 
bekledigi zafer ç·el~ngine kvuş
ınuştu. Hu işler krşı ında, pa
dişah. yorgun bir te Lımiyet ile 
kendini ve işleri kendi halleri
ne terketti. 

lyi bir asker olduğu G lıbo
lu'da sabit olan fakat politika 
işlerinde kendi ine ilimad edile· 
ınez ve üstelik can sıkıcı hatta 
tehlikeli bir ahbap olan gene
ral Mustafa Keıııal'e gelince, 
ona da, politika bakımından hiç 
de cazib olmamaya mukabil 
stratejı bakımından çok çetin 
Olan Arabistan cephe:sinin ku
ınnmlnnlığı vcrıld i. 

Yeni BaşkumandaLı, ağır bir 
hastalık, haftalarca lstanbulda 
alakoydu. Bl'kllnıharbiyesiain 
başına vardıgı gün i ·e, her şey 
bitmiş Filistin cebhe l parçalan· 
nu., aşınmi;; kıta.ıt ise>, kuşatı
larak esir edilmemek için hızlı 
bir ricale başlamıştı. 

- Arkası vaı· -

ACELE 

Satlık 
ucuz ev 
Ayafilpoy camii ya

nında uf ak kesim ucuz 
bir ev acele satılıktır. 
Üstte iki oda bir sof ası, 
altta bir oda bir sofa, 
Önünde avlusu ve odun
luğu vardır. Görmek 
Ve almak isteyenler a
Yafilboy müezzini bay 
Basana müracaat et
lllelidirler. 1-4 

Dünyada Neler oluyor l '~dh -' .....-~"--~""""'~dbdhdh~ 
--D-ok-to_r _______ C-üz-el_e_s-ar-et- A TEK A ~Ü l . 
-'- Aman, gözünüzde müt- Londrada hoş bir dava ~ G"" U Z E l L 1 K 

hiş bir hastalık 'l.ıar. Cô"z ~ 
MUSİKİ 
V~ TEKNiGiN ~ var. Amerika film stüdyo-

bebeğinizde ur 'var. 
!arından biri, kontratına - Salıi mi doktor? 

- Elbette sahi. Tedavis;. rağmen, başka bir kwnpan-
de gayet basit. Açmız gözü- yanın tekliflerini kabul edip 

hiden artist Beti Da7.ıis 

SON HA IKASI r 
4J h'--~ 7 YD ILO~ nüzii ... 

Ve güze önmelı bir mad- aleyhine bir dava ikame 
de damlatılıyor, sonra uğuş- etti. 
turuluyor ve el çabukluğile Mahkemede, Davism ve· 
bir küçük mantar parçası kili dediki: 
çıkarılıyor. Göz iyileşiyor. - Holivutta, kontratlar, 

Bu ameliyat da adamına artistleri tideta esir ediyor, ~ 
'l.ıe adamının kesesine göre artisti küle gibi kullanıyor. 
700 dolardan 800 dolara Bu siize ,stüdyonun vekili 
kadar bir para kazandıryor. ~ şöyle mukabele etti: 

Bu salıte doktor yanın 
- Mis Beti Davis ayda 

daki kadın asistanigele be- · 
iki bin dört güz lngiliz li-

raber nihayet Vaşingtonda ~ 
yakayı ele verdz. rası alıyordu. Bu şartla 

T f . . herkes esir olmak ister !,. qsarru ıçın 

Teksas'da hükumet senede · ~ 
270.000 dolar tasarruf el- ikizler 
meğe karar verdi ve bunun Kanatiada bir kadın bir 
için beslemekte olduğu 900 batında beş çocuk doğur· 
mahpusu tahliye etti. ~ muştu. Bu mühim bu mülıim 

Bu mahpusların .lJedı yiiz rekoru Hındistanda bir lıindLı 
tanesi 'llGSatf 80 dolar ternin 

kadın bu sene kırdı. Bir 
eden işler bulmuşlar bile batında altı çocuk doğurdu ~ 
iki yüz tanesi ise gene açık

Fi !vaki bu son senelerde. 1 ta Hem acaba hu yedi güz 
sabıkalı, kazandıkları ka- üç ve dört çocuk birden 

doğuranlar o kadar çoğa/. ~ 
dara razı olacaklar mı?. di ki artık ikizlere ehcmi-

Bu tasarruf pahalıya mal 
b l yet verilmiyor. Mesela bu ola i ir ! .. 

Yüzlük ustura sene zarfında So1.1yet Ras
yada 22, 158 kadın ikiz ~ Dünyanın en eski ustura-

sını mançester a7.ıukatların- doğurmuştur! .. 
dan bay Harold kullaniyor 
Bu ustura yüz bir yaşında Fener yakan ~ 
dir. Parisin sokak fenerlerini 

Avukat diyor ki: yakan Artür tekaüde sevke-

- Sıra ile üsturanmı iki dildi. ~ 
tara/mı dtı kullanıyorum. Bu adam, yirmi senedır, 
Yuz bir yaşında olduğunu bir tek gece bile yatağa 
da ispata hazırım. Bu ustu· 

yatmış degildır. o yalnız 
rayı ceddim 7835 yılında ~ 
Nevkastelde almış . Dört gündüz ugukusunu biliyor. 

nesil akrabalarımız hep bu Tekaüd olduktan sonra 
ustura ile tıraş olmuşlardır. da huyunu değiştirmiyece 

Filvaki usturada 1835 ğini söylemektedir. ~ 
tarihi yazılıdzr. Gel gelelim Şimdi de her gece sokağa 
bir reklam olmadığı malum çıkıp geç vakitlere kadar 
değil. Çünkü avukat ilave geziyor, sonra evine gelip ~ 
eliyor: oturuyor, sabah olunca ya-

- lngiliz mamulô.tzdır I:. tıyormuş j. ____________________ .....; ____ ;::;_ __ ~--------------

~ 
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A. 

A 'l'rabzoıı. \'c Havalfsi- • \t Satış Deposu • 

.~V()Pi~ 
KA$E 

NEDKALMiNA 
Kapı inşaatı eksiltmesi 

İTHALAT GÜMRÜGÜ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
129 lira 95 kuruş bedeli keşifli Dahili Ti

caret ve İhracat Gümrüğü ithal kapısı mevcut 
kroki mucibi yeniden yaptırılacaktır. Bu kapıyı 
yapmak isteyenlerin yüzde yedi buçuk teminat 
akçalariyle ihale günü olan 20-11-936 tari
hine n1üsanif Cuma günü saat 14 de Gümrükte 
müteşekkil . satınalma komisyonuna ve kroki 
üstünde incelen1e yapmak isteyenlerin de bu 
müddet içinde Gümrük muhasebesine muraca-
atları ilan olunur. 6 9 12 16 

~~# ~ 
.. ;;.J. ti 
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A. 

M. N~~~r~~~e~N. ~;nbnoğlu) ~ 
~~~ 



MARKONI 
Radyoları 

Dıinyadaki b ti t ti n radyolardan 
üstündür. T e c r ü besi ha davadır: 
Radyo salonumuzda dinlenilebile
ceği gibi arzu edenlerin evlerine de 
gönderilmek suretile i e c r ü b e 
ettirilebilir .. 

A 
Radyosu 

Aynı derecede ki radyoların en kullanış/ısı en ucuzu. en zarifidir. 

almak mecburiyetindedirler. 

Tun sram . ampulü 
Bol ziyalı ve ç ekonomik Yalnız bu ampullerdir. 

Yazı makinelerinin so odelletini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin'z.. · 

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

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
• 

Adres: 'r ItA B ZON H • Ke 1 N lb ti Mağazası Kunduıııcııar caddesi Cml Ve ma Q an ar 

Sayfa 4 

~~~~.,,~~~~~~~~~ 

SİHİ KA BEYİN ..... 
SİHİ KAR GÖZ ..... 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 
Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kır ah 
Olan ... 

• 

• 
1 

Makina rn 
bulacaksınız. 

Radyo tekniğim: 1 
emsalsız bir IJ 

n.ı.:zafferiyeti. 

R.C.A. r.~a~d;--afcn:-.1 çö~[~Üz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNLAR MÜESSESESi 
~~~~~~~~~~~~ 

----~---~----n----------------~-----------

f! Tekmil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden t~ 
~:1 akimülôtodü radyoların en mükemmeli 1 
ro ~I ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Mor kalı ahize gelmiştir. İ~ 
+J Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş f!J 
+l olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every- l~~ 
~!] body akimr.ıilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- l!j 
[+l nanızı çalıştırmaktaoır. R A D Y O N E Ahizelerini 
l•l 

:1 H A R U N L , R Müess s sinde Dini yiniz. 
;] TAŞRA SiPARİŞLER/ DERHAL GÖNDERLIR· 

~İf!:..q,~Jl•"q pı•ıqJ1ı•~11pıı•q•pınq ll'!''ll'll"lllJll'ıtlQ!l"lfJ I' •lllfl"lf!!IP11QJl1ftfl'J11'~1Jlfl"lfllll'"ijlll"llQl11ıtlilll"tfilf1"1Qil'"'lllll"llJP""li(11'1tfll11hlqll"'liJ11"'1i~'"11111'11lJP!'lljil•ıtlllf'11'li~lltllJl'lllfl!'lJ 11 
~~~~:;ııı~ı·n~~:;,ru:;,nı~ıt:.:';ıu~·t:.'ıııu~ıiıı;":ıııı~ı!lııet11:;ılb~llıı~tll.eııt:ıı11ı~~~lı::ıiıı!:'tltı!:'uı~ıı.:'!1~h!:1uı~1ııı:':iııt:"ııııı:d 

ı 

a 

VIENDVOL 
• 

asımevı 
Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

m a t b a a iş le r in· i 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 

• 

Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 
hezırlar ve gönder,r. 

, ' 


