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Gazete ve 
Hemşeri 

D ünyanın her tnraf ında, mü
nevver şahıslar için gazete 

okumak, hava almak gibi, ihtiyaç 
haline gelmiştir. Bunlar, sabahle· 
yin uyanır uyanmaz gazele arar
lar; her hangi bir sebepten dola
yı bir gün gazete okumamış ols:ı

lar kendilerirıde daima bir boşluk 
hissederler. Biraz daha ileriye gi
derelc diyebiliriz ki münevver, 
gazete okumadığı günler sinirlidir, 
başında ağrı duyar. 

Münevverden maksadımız, mut
laka. okumuş olan kimseler değil
dir. Çünkü her okumuş münevver 
sayılmaz. Münevver okuduğunu 

hazmetmiş, her okuduğuyle teka
müle biraz daha yaklaşmış olan ; 
muhitinin zevk ve acıcıından, dün
yanın hareketlerinden .anlayabilen 
ltimsedir. Bugünkü gazetecilik bu 
ribilere bu hususta, tam manasile, 
rehperlik yapabilen bir varlıktır. 

Hiç okumamışlar, gazete dinle
meyi can ve gönülden severler. 
Bil'isi bir ,Karagöz, bir Köroğlu 
okusun da dinleyelim diye can a· 

• tarlar. Buna mukabil gazete oku
mayı sevmiyenlerin ekserisi oku
muşlar içerisindedir. Bir çok kim· 
seler gazete okumayı angarya sa

yar, tahkik ve temyiz kudret ve 
kabiliyetleri olmadığı için gazete
lerin palavracı olduğu iddiasında
dırlar, iki satır yazıyı bir araya 
retirmekten aciz oldukları halde 
muharrirleri beğenmezler, tenkid 
ederler. Bazıları da vakıtları ol
madığı iddiasındadırlar. Gönül ..>· 

kuınak istesin yoksa. Garp Millet· 
lerinin en çetin işlerde çalışan a
meleleri bile Öğle yemeğini yerken 
razeteyi katık gibi önüne koy· 

ınaktadır. 

Müşkülpesendlere gazete sütun

ları açıktır. Eli kalem tutanı mü
racaat etti de hangi gazete kabul 
etmedi. Bugün yazı yazaalardan 
daha liyisinin çıkıp da kendisini 
bize göstermesini kim istemez. Bu 
ınütalaalar fuzuli gayretkeşlikten 

başka bir şey değildir. Eminiz ki 
olcumuşların içerisinde aylardanbe
ri eline ıazete almamış bir çok 
kimse vardır. İşte biz bilhassa bu 
tipleri olcumağa davet ederiz. Mo
dern ga:ı:etecilik onları tatmin ede
cek vaziyettedir. Kendilerini oku
trıağa alıştırsınlar. Gazetenin bir 
t&rafında muhakkak arzularını tat. 
illin edecek bir yazı bulacak, ala
kalanacaklardır. Onların alacakları 
fazeteden aile.ti fertleri de son 
derece istifade edecektir. Akın 
•kın israfımızın yanında bir gaze
te parasının ehemmiyeti yoktur. 
Her gün bir satır fazla bilgi sahi
bi olmak iyi bir babanın, değerli 
bir annenin vazifesidir. Tahsilleri 
Yarım kalanlar için en iyi mektep 
fazetedir. Okumuşları tekamüle 
doğru yürütecek en mükemmel 
•rlcadqlardan, en kuvvetli reh
Perlerden biri gazetedir. 

T rabzonda kaç gazete çık
maktadır; bunu sağlam o

larılc bilmeyenler var. Ben de 
Ötrenemedim desem yalan olmaz. 
ICiıni ilci, kimisi üç diyor. Ben 

}'alnız " YENIYOL " u biliyorum. 

Diğerleri elime geçmedi; satılırken 
de rastlamadım. Okumakta oldu
tuın Yeniyol'un Trabzonun konuş
lılaaına yardım eden bir dil oldu
tuna füphem yoktur. lstanbul ga· 
tctelerile dört gün sonra gelecek 
lılühim haberleri hemen verebili
)or, ıehrin derdlerile alakadar 
Oluyor; imzasını atan, atmayan 
bir çok arkadaşlarla kari'leri baş 
b.ıa b u J u n d u r m a k fırsatını 
~Yor. kari her c'.hetten tatmin 

= 

Donanmamız Maltaya gitti .. 
Ankara 17 - Ya:ıuz zır. lnı ile deströyer /ilotilliisı. ingi/iz donanmasının ziyaretini 

iade için hu srıbah fstanbuldun Malta9a hareket etmiştir. Filo yolda deniz altı gemi/e
rile birleştikten sonra Cuma sabalu Maltaya varacaktır. 

Parti gurupunda 
İskenderun - Antakya 

Denizaltı filomuz da hareket etti .. meselesi Konuşuldu .. Ankara 17 Deniz aiti filomuz dün İ~lanbuldan hareket etmiştir. Malta ve Pire 
seyalıatlarına iştirak edecek olan Ymmz 'l•e Filotillada deniz altı /ilosına iltihak etmek 
üzrebu sabah lıareket edeceklerdir. İstanbul İngiliz baş kor,solosu dün Arniralı ziyaret 
etmiş ve Ymıuzdan dönüşünde topla selci.mlanrmştır. İstanbul •rralisi ile Riyaseti Cum· 
lıur umumi katibi de Yavuzn gelerek Amiralı ve gemiyi ziyaret etmişlerdir. 

Başvekilimizin izahatından sonra Hukfımetin 
takip etmekte olduğu hatti hareket 

kabul edildi .. 

Mareşahrnız geldi .. 
Ankara 17 - Büyük erkanı harbiye reisi mareşal Fev 

zı Çakmak ve maiyeti dün lstanbula dönmüştür. 

Kamutayda kanunlar 
Ankara 17 - Büyük millet meclisi dün. inhisar ida 

relerinin birleştirilmesine ait kanunun kabulünden önceki 
yıllara ait inhisar idareleri hesabı kat 'i mazbatasını ka · 
bul etmiştir. 

İngiltere - İtalya 
B. Eden İtalya sefirine ne diyor 

Habeş işi mevzubahs olamaz! 
Ankara 18 - lngiliz dış bakam Eden. İtalyanın lon

dra elçisile yapttği görüşmede hiç bir sarih teklifte bu 
lunmamiş görüşmeler umumi mahiyetle olmuştur Eden 
lngiliz hükümetini dostane sureti tesviyeyi paktlara ter 
cih ettiğini söylemiş ve Habeşistandaki ltalyan /ütuhati
nin taninması meselesinin halen mevzu balıs olmıyaca 
ğmı bildirmişdir. 

Rusya ile Japonya arasında 
ciddi konuşmalar oluyor! 

Ankara l 8 - Masksvadaki Japon maslahat güzarı sov
yet dış komserliğine Alman Japon anlaşmasi hakkindaki 
bütün şunların asılsız olduğunu söylemiştir. Japon dış 
bakam da Sovyet elçisine Sovgetler birliği aleyhine mü
teveccih her hangi bir anlaşma yapılmış olmadığını bil 
dirmiş ve /akat ismini söylemediği bir üçüncü deıılet ile 
komünizm ile mücadele bahsinde bir blok vücüde getir 
mek için müzakereler ceryan etmekte olduğunuda. kabul 
etmiştir. • 

Beruttaki kanşıklıklar ! 
Ankara 7 8 - Berutta yeniden karışıklıklar olmuşdur. 

Nizam ve sükunun tesisi için askeri kuvvete nmracaat 
etmiştir. 

Fas ta kanştı, gitti ! 
Ankara 18 - Parisden hildirildiğin göre Kazablan

gada yapılan tevki/ati protesto için Rahatta Medine ve 
Fasla halk niimayışler yapmişlardır. yüz kişi tevkif edil· 
mişdir. Araplar /as sultanınin sarayı önünde numayış
larda bulunmuşlardır. 

Mısınn bir talebi 
Ankara 78 - Kahireden bildirildiğine göre Mısır hu· 

kümeli Mısırın milletler cemiyetine kabülünü isteyecektir. 
edebilmek için çabaladığını gör
düğümüz bu g-a7etenin eksik ci
hetleri olduğuna hiç şüphe yok· 
tur. Bu eksikliğin devamına mü
saade etmek kabahati kari'lere 
aittir. Çünkü ikaz vazifesi onlara 
düşer. 

için verdiği paraların sarfcdildiği 

mevzulardan haberdar olmak ister
se hemşerilik vazifesini yapmış, 
hemşerilik hakkına sahip olmuş 
addedilir. Hemşeri, bütün bu hak 

ve vazifelere ancıık gazete vasıta. 

sile muttali olur. Kulaktan duyu

lanlar ekseriyetle yanlış ve düzme 

lıavndislcrdir. Gazeteciye her ka
pı açıktır, gazctcc:nin kulakları 
delıktir. Gazeteci aldığı havadisi, 

muhakeme ettikten sonra yazar. 
Bahtiyardır o lıem~cri ki böyle, 
bir ve hatta daha fazla gazeteye 
sahiptir ve bu gazetelerin her gün 
biraz dalın _tekamüle doğru koş
tuğunu görmektedir. Gazeteler, 
gazetenin sahibinden daha çok 
onu okuyanlarındır; Hcmşerilerin
dir. Onlara, hemşcriler can verir. 
Cnn vermek de göstereceği alaka 
ile kabildir. 

Zorla 
güzellik 

olurmu? ! 
Tazyiklerini artırmışlar 

ve bir çoklarını da 
sürmüşler f 

Ankara 77 - Suriye in
tihabatı ve Antakya • isken 
derun havalisi hakkında Is 
tanbul gazetelerinde neşre
dilen hususi haberlere göre 
lskenderunda seçim esnasın 
da gösterilen tazyık yerli 
hırıstayanlar, Ermeniler ve 
aleviler üzerinde /ena tesir
ler yapmaya başlamış ve hu 
unsurlarda Suriyedeki nas
yonalist idareye karşı endi
şe uyandırmıştır. Kırıkhan 

mıntakasında halk tazyıka 
r.ağmen intihabata iştirak 
etmediğinden ekseriyetin pa
ra vasıtasile kazanılması 
yoluna girilmişse de bir mu
va//akiyet elde edilmiştir 
İlıtiyar heyetlerinden intiha
bata iştirak etmiyenleri bir 
aydan altı aya kadar hap
se konulacakları tebliğ edil 
miştir. Avukat Veli, Münir, 
Sami, Azmi, Mustafa, Rasıh 
Humusa sürülmüşlerdi. Türk 
tabasından Ce la l tevkif 
edilmiştir. Yen i G ü n 
baş muharriri Ş ü k r ü 
korkarak kaçmıştır. Antak
ya belediye azasından dört 
kişi intihabatta mahalli hü
kumetin arzusuna rıza gös 
termiyerek isti/a etmişlerdir. 
Turk ·oe Türk dostu memur
lar istif aya icbar edilmiş· 
lerdir. 

Arık.ıra 1 i - Hu gilnkü pır
ti gnıh11 l<·tim uncl'l milli knltilr 
nz-:ıriııe açıhn müz ıkereler es
na ... ınd:ı AntJkyn \'e l~kenderun 
hakkı ıd.ı vuku bulnn sııul ve 
tulep flzerine notalara chir ma
lfi•nat ve Ti\rkiyeye kar ,ı ınu

aııcct~lerle temin edilmiş olan 
ı~~(eoderon ve Antakya 'l'Orkle 
riae ait olan hakla 11 takip o
lııııd uğuna d.ıir iz ıhat vermiş
tir. Ne;r olunan tebliğe güre 
hcyccnnlıı beklenilen ve di.ılc 
nilen bu boyannttı:.n sonra, ! 'aş. 
vekil l.;ınet lnöıü söz alarak 

hUkOmetin hattı haraketini mll
cLıfaa etmiş ve lıükılmetin hu
kuki ve siya:si delillerini teba
ruz ettirmi~tir. Bundan sonra 
parti bfıyllk tezalıuratla htıka
nıete itimadını göstermiş ve t!l
kip olunan hattı haraktHi itti
fakla tasvip etmiştir. Parti teb
liğinden en yakın zamanda no
talar hakkında bUyOk millet 
meclisine ve efkarı umumiye
ye malOmat verileceği zikr e
dilmektedir. ı\j rnsın tııhmintne 

göre en yakın zaman bu hafta 
içinde demektir. 

==== === 
Ziraat Şaht 
bankası Ankaradan İrana 

umun1i heyet gidiyor 
t J t Ankara 18 - Alman lk~ op.an ısı . . t. t b _ b _k 

Ankara lo - Zira:ıt hıınlnsı ısa nazırı ugun (ll ıı pa-
heyeti umumiye.;i bugUn töp- ' zarım Ankara kalesini ls
Janmiş rn:n yılı idare mec'i'ii met İnönıi kız enstiitı'isıir,ü 
ve maraklp rdpQrla. ı 11 kabul, halk evini gezmiş bazı ziyu
ayııi yıl bln:1çe • kl'lr \'<! zarar 1 retleri iade etmiş. öğle g~me
hesaplarını ta~tik etmi-.;tlr. Barı- ğini lran akşam yemeğinide 
kanın 6 52i6 lira kflrla kapa- Alman sefaretinde yemiş, 
tılmiş olan 1935 pl:ıncosunda Nazır yarın sabah tayyare 
ki bu kftrın y\lzde yetmiş lıeşi ile Adana, Halep, Bajdat 
nin sermaye yUzde onbeşini 
ihtiyat akçesine ayrilmlşdiı' .• üzerinden Tahrana gitmek 
GC?ri kalan yuzôe onuda dagıtı- üzere ayrılacakdır. 
lacaktir. Banka lıeyetl umumi- Alman iktisat 
yesi bu toplantı vesilesile Ata- f 
tUrke, ismet lnOnUne, ve kamu- nazırının şere ine 
tnya heyeti uınumiyenin sayğı ziyafetler .. 
ve baghlıklarını 'l oildirilıııesine Ankara 7 7 _ Alman ik-
karar verilmi~dir. J 
· tisad nazırı dün ktisad ve 
lngiliz harbiye nazırı da hariciye vekillerile Cumhu-
kuvvetlenmeğe mecbu- riyet merkez bunkası direk· 

ruz diyor . . törünü ziyaret etmiş ve bu 
Ankara 18 _ hıgiliz harbiye z(l/aretler iade edilmiştir. 

lktisad vekili nazır cere.fi-naziri Lordlar knınara!:)rnda İn- r ı' 
ne dün bir öyle, Cumhurigiliz siyasetini millrlter Gemiye. 

tini mUcssir haline getirilmeye yet merkez bankası direk· 
ve b1nıı isteyen bııtuıı kOvvet- törü da bir akşam ziya/eti 
lcrin tar iııine matuf olduğunu vermişlerdir. 
ve lngiltc>re hava deniz ve kara Kültür teftişleri 
emniyetini temin elmeğe mec-
our bulunduğunu söyleıııişdir. Kültür işlerini teftiş etmek 

Bir infilak üzere geçenlerde Erzuruma 
gittiklerini yazdığımız kül-Aııkara 18 - Mar~ilya civa-

rıııda bir barut fabrikası in fi- tür mü/ ettişleri şehrimize 
lak etmiş elli iki kişi ölmüş gelip mektepleri teftişe baş· 
yilzelli ki;:iİ ynralanııuşdir. !aşmışlardır. 

~-=c=:;:;:=::~='===='=================> 

Şaht GOROŞLER DUYUŞLAR 

Bankalarımızı Belediye meclisinden beklediğimiz iş. 
Belediye meclisi eııcamen- ve ihtisas işidir. ilgi, ve nıane-

z·ıya ret ett•I • • lerce tcll\ik ve Hapoılarmm vl mesuliyet işidir. Mlltemadi-
meclise verilmesine yetiştirile yen dOşUnme ve bulma ve va-

Ankara 77 _Alman ik- ıncmi~ olun yıl'ı'c mesai Hnpo- zift>yi benimseme i~idir. Şehil." 

d ru yUzUndeıı ve toplantı müd- işi bambnşkıı, başlı başına bir tisa nazırı ve rayışbank 
deli bittiğinden o n b eş g O n !c~a~t ve yaratma ve yapma 

direktörii bugün Ziraat, iş. lemdid edilmiştir. ışıdır. 
Sümer bankı ziyaret etmiş, Meclis bu ikinci on beş gUn Yumuşak yUz , tenbellik , 
Orman çi/liğini, Ziraat ens· içinde mesai rnporııuu tetkik idarei maslahat, geçım, yaran
titülerini gezmiştir. Alman edecek, tenkidlerini yapacak ve mek, teşrifat, tnth dıl, neme-

b - ··k l ·1· · J . ı· 1· r·ı·ıen mıd mucibi hareket eıl".· lıtzı11, senpati, şu ve ya bu gibi uyu e çı ığınue şere1 ıne ) " 
cek ve memleket meııfa:ıtı .ıu evs.ıf ve şerait işi değil, tunç 

bir öyle yemeg-i verilmiştir. ı t · d · ı k k f esa 
ne mnmkUnse onu Ytıı>a~ıktır e , unç ıra e, ış e a a, ~ • 

Bu akşam Ja Hariciye ve • t l" dl iplln talımat uı Bu itibarla bu löplanlıya ç Jk İ r~ • P u 0 • 5 ' , ' 
kaleli genel sekreteri tara ehemmiyet atfedilmekte i·:;e de nızam, ve en nihayet yapmai! 
fmdan şerefine bir akşam bizce i'Ş Oll!\! ığın:ı vnrac·ık ve r ve ~ehri halka, hal~ı şehre 
yemeği verilmektedir. neticede e ski tas e ·ki h m ım Sf'\'dırmek liyakat, dırayet ve 

olacaktır. ::; · kiyasellni ~östermek i5idir. 
Küçük sanatlar ÇnnkU şehir işleri ne Reis, .!3u meclıs bu_ ~ayılan en soa 

Ankara 17 - Küçük sa ne aza, ne meclis ve ne de şu e\::ıafı gösterebılırse nemutlu 

Bir kaç dostuma sorduğum da 
" Yeniyolda falan şey çıkmış gör

dün mü ? ., yolundaki sualime 
.. vah vah bilseydim okurdum ,, 
cevabını aldım. Demek ki şehrin 
dili olan bu ga::eleyi bile okuyan
larımız azdır. Her kahvede lslan
bul gazeteleri mevcut olduğu 

halde Trabzon gazetelerine tesa
düf edemiyoruz . • Halbu ki hemşe
rinin vazifesi, her cihetten bağlı 
bulunduğu şehir içinde dönen iş
lerle yakından alakadar olmaktır. 
Hemşeri o şehirle beraber ağlar, 
o şehirle beraber güler, o şehir
deki haklarını arar, o şehrin sızı
larına iştirilt eder, sırf o şehir 

notlar ve el işleri kongresi bu işidir. Şehir işi çevirme ve şehre ve bize! 

Hayre~ Zi;..:y"""'a=T=a=lu_~Y.:...=:::~d=ün=-=m=es=a=i=si=n=i =b=i=ti=rm===iş=tı""'·r=. "'""""=b=e=c..,,er==ın=e=l=ş=ldlr. Para işidir, bilgi Cevdet Alap 

Müjde: ŞA U B 1937 model radyo ? •• •• gunu çıkıyor. Hakkı Atmaca 
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Zeytinlikde 
Cudi bey 
İlk okulunda 

M El Sağhk 

Kolay ve güç 
il 

Bu grin gezdiğim Zeytin
lik mevkiinde kain Cudibey 
namını taşıyan ilk mektep 
lıakkında aldığım ve aşağı
ya yazdığım ta/sillit benim 
düşüncelerimi tamamen de
yiştirdi. Yalniz sıkışık ve 
havuız hatta bir kısım der
shaneleri tam bir ziyadan 
mahrum olan talebelere acı
dıktan maada başda Başmu
allim olduğu halde bütün 

Berut da karıştı : Olenler, alananlar • • 

Hazmedilen yemekler 
1 

Hazmı kolay veya güç 
denildiği zaman anlıyaca
ğımız şey. yediğimiz mad
delerin yalnız midede değil· 
dir; yani yediklerimiz uzun 
müddet midede kalırsa haz-

Yağmalardan S'Jnra nakıl vasıtalarını da yakmıslar ! 
Ankara 77 Evvelki 1 nan arasmda akdedilen mu- lelerine girerek hazı mağa- biller yakılmıştır. Polis 

gün Berutta bazı karğaşa- ahedeye çok şiddetli hiicum zalar.ı Y0~"!,a et~işl'!rdir. riqeleri, askeri kdalar 
/ıklar olmu~fur. Karg· aşalık- etme/erile başlamış, Mtislü- Şehrın hulun dukkanları 

dev 

do 

/ar, hatiplerin, c1J.mide ve rn.:ınlar hırıstıyan, hırısti- kapa ı ır: ir ça ıAramvay "' l d B k ,,.. i /aşmaktadır. Bir kaç 

sokaklarda Fransa ile Liıb yanlarda Müslüman mahal !ar, taksıler. lıususı otomo .lJelmiş yaralı vardır. 

mı güç, az zaman zrzr/ında 
ölü, mideden barsağa geçerse 

hazmı kolaydır, diyemeyiz. -,...-, . 

Anket 
muallimlerine de acıdım. Ben Gelişigüzel soruşun, 
duyduğum teessürü anlatmak 1 k 1 
için ne kadar çalışsam yine Gelişigüze arşı ığ..::__ 
Lemamile tasvir edemem. ~--------------
Bu acıyı duymak için baş Hayat ucuzdur, kazanç pahalıdır. 
muallim odasıle Muallimle - Hergül gibi bir ııücudu - içmem. 
rin odasını bir defa görmek 'f.ıar, sıhhat ve çalışğanlı - Seynhatten hoşlnnır m1ısı~ ?d 
la-z d B ··t" ı . tt · - · bı·r ıı·p - Avrupa memleket erın e ım ır. u un zaman arını gırıa gıpta e ıgun . l . . 
Çocukla t ! . - b' · O y ·· b l klan mu"te olmak şartıle .. Nem eketımu nmızın a ımuler ı- tır . uz aşı ı 

yesine hasreden istirahat za- kaid olup küçük bir lvfaran lJOllan yapı~ırsa ozaman 
• f l .1 . ve sanat hoşlanırım. Bır buçuk sene manlarımn büyük bir kıs goz a e yesı e ış l 
h t k t l Bay Hay- A1msturyada bu undum. gez. minı bu maksadla feda eden ayG. ınka a ıAan diğim yerlerdeki yaşayış 

gen [/ . l · dı J dar ,,..o man vrupaııı gez- . . . ! k k 
Ç mııa ım erın o asınua . '

1 l . . i Ik ıtıbarıle seya ıattan ço zev' 
altı muallim için üç iskem- mış, ceplıe erımızt e qara ı ld 

. .. a 11n. 
le, ortada rengini deyi~tir- far gô·sternuş en rmmemıer _ Bir d-:ıhn dünynya g<'lirsen 

miş. eskimiş yeşil çoha Ör- maraneoı.lanmızdandır. Te ne olmak ister ... in 7 
t "l" b' J şebbüsÜ şahsi ve bilgisi ile . Her halde sanatkar ol u u ır masa. auvarları 

l d b · b J dl bügün Trabzonda ö11üniile- mak isterim. sene er en erı auana e i 
mediğinden adeta esmer leş- cek bir imalat hane kura bil- _ Hnyvanlardnn en çok hangi· 

b miş olan B. Haydar Tok- sini seversin ? miş. iittin bu vaziyyetler 
içinde bir kenarda da koca- manı atelyasinde ziyaret - Ait. 

ettim. Anketime dikkate şa- · Trabzonun iktisadi vnziyetini 
man bir piyano. . . . . d n lsıl buluyoasunuz ? · B yan cevaplar ver i: 

aşmuallim odası da he _ Gazete okurmusunuz ve - l:.gidir. Ahali para tut-
men hemen üç kişilik .. Ko Gazetede en çok hangi yazı- mağa halıeşkerdir. en fakır 
ridorlarda büyük. okadar ları okursunuz ? adamda bile para vardır: 
hıiyükki, bir defada otuz - Okurum. Harp olaca Eğer Trabzon demir yoluna 
kilodan aşağr odun almıyan mı. olmayacak mı ? diye bağlanırsa Türkiyenin en 
iki soba, . Sağıma bakdım tetkik ederim. Bir de sana- parlak yeri olur. madenleri 
soluma bakdım her tarafı ta aid eserleri takip .ederim. de işler, eskisinden dalıa 
bir garabtt nümunesi... - Trabzonda hayat bahalı mı- geniş ve daha zengin bir 

Bu şa~kınlık içinde Baş dır, uc ız mudur ? hale gelir. Fakat maattees 
ı· · d - Trabzonda h•yat ucuz- sı'f ,,..rabzonun asd tüccar-mua ımm ver iği izahatı '' 

dinlemeye koyuldum: dur. Kazanç pahalıdir. lan Trabzodan çekilmiştir. 
- Trabzonda yaşayış na,ıldır 7 - Hangi mesleği seversin ? 

Mekteh sekzi senedenberi Ç k ~ k h 
· o 1 enadır. ömes a - Sanatkarlığı beğenirim. 

badana edilmemiş? dershane-
yati geçer. - Dünyn siyasi vaziyeti nasıl-

/er küçük oldüğundan her . Parlc.talc.i bugünkü şekil nasıl dır ? 

dershaneye ayrı ayrı soba dır ? - Her devlet harzca kar· 
kurulamadığı gibi mahrukat Biraz Manastırdaki N 1i1 ~ı kendisini korumak için 

hetiye bahçesine benzer. Fa- bir taraftan sılahlanıyor, 
da kafi gelmedığınden kış le ı 

at ağaçlar çok çirkindir. bir taraftan da bir birine 
İçin de korıdordaki bıiyülc - Evlenmenin lehinde mi, alcy- blöf yapıyorlar. Hangi dev-
sobalar koaulmuş m~ktebin hinde misiniz ? !et harba kalksa 

0 
devletin 

su depoıu, halalurı, bahçesi- - lehind•gim. taraftarı ve aleyhtarı gu-
nin duvarları ııe hatta kı- • Hangi tip kadından hoşlanır- l J l t · h b t 

? rup ar o uev e ı ar a eş-

şın mahrukatın büyük bir sınız S · ı b. b" . vik için yardım kılıklı sa-
kısmı himaye heyetinin ğay- • ag am " •ınye, sıma tışlar yaparak onu mahva 
reli neticesi imJş.. itibarile de sarışın. 1 çalışacaklardır. ispanya harbı 

• En çok zevk aldığınız şey 1 t " l d' 
Mektebin müzesi güzel... nedir ? ı gaye guze numune ır. 

buradada lskenderpaşa ilk u .. 1 l d ı -Trabzonun ilıtiyaçları 7 
- mu aa a ır, S J H. k"l -

okulunda olduğu gibi talebe - Musikiden hoşl.ınır mıiınız ? · uuur. ava leş ı atı, 
tarafından onbeş günde bir - Çok hoşlanrrım. Haya 1 ilerideki harp/ara karşı ha-
neşr olunur kmılc m namın- tımın pek çok zamanı müsi- zır/ık tedricen yapdmalıdır. 

Henüz bu hususta Trabzon da bir gazete mevcut, m:'in- ki ile geçmiştir. Validem 
d çok iyi kanun calardı. Ba- da bir iş yapıldığını göre erecatı da pek hoş · · · · · • miyoruz. Hava teşkilatı şu 

J ham da b e s t k a r la r ın en 
şte Trabzon gibi m ihim 1., d . J " • suı etle yapılmalıdır: . maru ıarı erecesınae musı· . . 

ve zengın bir vi!Jyet mer f k. . .d. v kt Tıcarethanelerı, sanatha-
k . d b h . ıye aşına ı ı. ı eme en l . .

1 
d k 

ezm e a çesı geniş ve g i- b hl d ne erı tasm e ere aynı 
zel. dershaneleri küçük bil- s_onra ve sa a arı ugank ı ı cins sanat ve ticaret evle-
lıassa ikinci sınıf dershan~si gımılz zl'amalln kanun, dudk. ı~t rini hir araya taplamak, 
k l k d l mana 1 ası ar yapar ı . 7at- b .lh / aran ı , uvar arı sekiz . b 

1
· . . k 

1 
ı assa satı an eşya pazar-

sened en b eri h a da n a ta eskı este erın bır ço ı larım bir kapu altında cem 
edilmiyen ve himaye heye- !arını bilirim. . etmek memleketin en büyiik 
f" . f /' . - Hayatında en fecı ve en ihtiyacından biridir. Çiinkii 
mm gayret ve aa ıyeiıle zevkli hatıraların hangisidir 7 ' b k t" l " · t · 1 ı Ak 

b · k aş a ur u ıs Zil a ve va yaşayan ır me tep. . . - En/eci hatıram nişan- " k" ldı - k 
A b . . . · rıdatı mum un o ugü a-

ca a asıl vazi/ esı mek lımın ve/ atıdır. En zevklı J d .hh t k · tt 
k · I' k · h . . ar sı a e arıp sure e 

tebde ı ıa ırçocuk~ara bak- atıram da ı~k.evladım dün · teshil miimkün olmaz. Me 
mak olan hımaye heyeti yaya ge~mesıdır:. . . f sela keresteciler bir gere, 

/ d • kt b · - Hangı yemelderı seversınız ? 
~op at ıgı pafrag~ m~. e bı~ - Et. hamurlu, unlu ye- 1 kasablar bbir yere, berberller 
nşaa ına sar eaecegıne ır /el . . bir yere, uğday satan ar 

kap sıcak yemek hulamıyan me 1 ek~zd sehvelrım. ? ve bakkallar bir yere kun 
/ak l - ç ı en oş anır mısın 

ır yavru arımızın karın· _ Eğlence zamanlarındct duracı/ar, bezaz ve kumaş-
larını doyuısa k d·t · · l d b · k l . en ı erını nadiren az miktarda kul· cı ar a ır yere onma ı, 
ıeudırse daha iyi olmaımı.... lanzrı'nı. bu yerlerin etrafını sur gibi 

M, Ç, • Tütünden ? dıvar/a çevrilmelidir. Bö9le 

Benim görüşümle: 

Tiyatro: Sümer ülkelerinde 

Zira hazım işi yalnız mi
"dede olmaz. Orada hazmın 
ilk kısmı vukua gelir ve bu 
iş asıl barsak/arda tamam-

Nurettin kardeşler, paznrte~i 
gecesi Uçl\ncn temsili verdiler .. 
Oldukça kulabulıklı, saat 20 yi 
bir iki dakikn geçe perde açıldı, 
va •iye le ve danslar haşladı. Ba
y11t ve ynpmurık hı:ıreketli kan
iolnr hemen yok gibi. ı edii 
ral< fena değildi. 13.ıhriyeli O· 

yunu iyi ve kı vrnk oynandı 

Zeybek oyunu'nun lillfmdiril ni 
bir şel\llni de gördnk, iyi. J'n. 
kat ne y.ılnıı soyleyim b •ni o 
k.ıdar sarın.ıdı, r.~ıl zeybeğin er 
kPlt ve ~E>rt hnrck<'lleri y >k .• 
Ayd111, 1 ~mir, Harmandalı, Se· 
pctçioğtu zeybek oyunl..ırının 

b )Zlılmıımış şekillerini de gör
mek i teriz. Kadı ı m:;·~er olur
srı sarkıı;ı ınev ·iminde idi.. \s. 
kerliğe yeni b:ı~ladıklurı veya 
b ışltyncaklnrı l~'in olucak, genç 
suhııy manin ra kemerıne omuz 
kayışı takmayı unutmu';l. J:t~ksik-
lik, eksikliktir .. DOctodıı kayıt

sız ve nçık hareketleri yapma
malı idi.. Ciddilik ilk istediği
miz ve aradı~ı'llız ~eydir.. Ke
manı yine dinledik, b•ıy Haydar, 
yay ı:ekmekte yabııııa atılmıyıı
cak bir hüner sahibi. Bu değer 
muknlıelesiz de knlınadı. Ama 
tam bir parça çalın ısı, inanı:;ın 

ki daha çok alkış tophyııc.ıkhr. 
Bir amlık buna yeltenir gibi 

oldu .. Saz semnislae benzer bir 
parça ile, "ıın peu damour,, Bi
raz da aşk parçasını çaldı, lUkin 
varım .. Yine yay marifetine geç. 
ti. Hoş bay sanatkar daha bn-
yOk bir iddia taşımıyor.. IJs.ıy

dar Tatlıyay. Sllnıer Ull~elerin
de .. Bu gece oynanacak dramın 
ndı budur. Bu piyes her defa 
ayrı ·adla sahneye konuyor ga. 
liba ! . lki yıl önce bi.- kere de 
E,Je'nin yeşil bir köşesinde gör· 
mnstum, o znm3n adı başka idi 
\'e esere daba uygundu .. Adı ilk 
duyunca Irakla yarattığımız des· 
tanlnrdan birini seyredeceğiz 

sanmı..,tım.. Dram diye, Hisleri
zi, acınnınmızı harekete getiren, 
gözyaşı akıtan, kan görünen ve 
çok kere ölümle biten esE>rlere 
diyorlar .. \Taka, halkın seferber
lik diye bildiği genel savaş için. 
de oluyor. l s t a n b u l d a ve 
bir köyde geçiyor. M ev z· u 
bısit fukat acıklı .. Naili adında
ki genç, Anafıırtıılarda bir hU
cuın sırasında yanlışlıkla arka· 
claşı, Çanakkalenin bir küylln-

yapılırse harp vukuunda a
halinin ihtiyacı da duşünü 
!erek her şey temin edilir. 
Şimdiki gibi perişan vazi. 
yelle memleketin mevcüdu 
da ihtiyacı da belli olmaz 
Tesbit edilse bile haya/dan 
ibaret kalır. 

- En beğendiğiniz edip, şair 
muharrir, ras,,nın, musikişinas, ar· 
tist kimlerdir 7 

cl •n i\re:l'net \aVtHu Ud')r!lyor. /anır. Bu itibarla her hangi 
!!\isinin dı• nişırnlı:.ırı var, Nail bir yemeğin hazmolunma 
harpten saıt dırnilyflr. Faka t kabiliyetini tetkik ederken 
:ı.Ic•hınet çavuş Olnrken ni5nnlı· 

ı rnı udıııı sOylemMi; E,1118 ı.. hem midede, hem de barsak
>Ju acıklı unıı Nııiıin içinde a- ta geçirdiği değişikleri gö
t ·.,,~,·.1 Liı· lnıri{u olmu:;;lur.. zöniinde l ulundurmamız ge

E\•ine dönd!lklden sonra ba- rektir. 
bas1ın~n. ve nn~esinin, Pvlenn~r- Evvela yemeklerin mide 
'll •ı:\ ıçın vapdı darı hOtün tPklıf · J • d'k/ · d · · ·kl'kl . , · . ,. . . ue geçır ı erı egışı ı e-
l• ı 1\ ılıuı (•l ı \' ır . , •ll v.ıZl\'Pt 

1 

. .. d . 
1
. 

· ı d • , 11.· • rı goz en geçıre un : 
nı uı ıı ı ı ı ·o.< 07.!\ynr ... aıl . . . . . 
MP-hmet ç1:1vuı:-ım köyUı e .{idiyor, Mı~e~ın . vazı/es~·~. ~endı 
ç ıvu;un h3~rı yanık babasi Halil bezlerının ıf raz ettıgz usare 
a~ ı ile giirüşüyor ve oıın .i\leh- de bulunan 1•e bu hazmı 
nıedin öldOğllnll lınlıer veriyor. klormadan ibaret olan ekşi 
Aync1, Mehmet ölUrken verdi ile, peprin gibi mayalarm 
diye evinden getirdiği iki yliz müvacelıesinde. yemekleri 
füayı teslim eclıyor. Zavallı ih-

barsak imtisasına hazırla- • tiyar dOvllnmekten başka ne 
yapabilir. künye de\'letten gel· mak, ve tam vaktında bura 
mediği için bu ülUme inanmak ya göndermektir. Bu suret
i teıniyor, le midede iki iş o/uyur de-

fnkat ne yapsın.. kalbinin mektir : 
bUtUn kini ile onu OldUrene Birincisi, kimyevi ( ha-
ileniyor. Nail eski 'iııdcn daha 

mız ile mayaların yaptrğı ). kırık clükllk evine dönUyor. 
DOğ;inOnll yııpıyorlur.. Fakat İkincisi, mihaniki (mide-
lıiç hir şey onu, i\·inde ~~arpın- nin dıvarlarındaki adelele
dığı sinir s:ır'ıılarının öllhııe sil- rin tevlit ettigi hareketler). 
rllklerııesine mani olamıyor .. Mide aldığım ;z gıdaları 
Gardeğe gireceği gece beynine bir taraftan yaptığı hare 
sıktığı kurşunla, Mehmet crı.n ketlerle ö'ğütür, diğer taraf. 
verirken i, il tlği sözleri tekrar 
ede ede Olilyor.. tan dahilinde bulunan ek-

Snhııe, böyle bir sahnede şile ve mayalarla. bunların 
bulunabilecek dekor ve mizan- şeklini değiştirir. Bu iki esas 
senden yoksun dc>ğildi. yalmz mo/Um olduktan ve yekdi
köy kahvesi, küyU daha iyi ha- ğerinden farklı olduğu bi-
tırlatacak .. ekllde olabil!irdi. 

/indikten sonra yemekrlein Temsile gelince: Eser, iyi oy. 
nandı. Bay Ata hakiki bir baba hazmı bahsinde bazı pren
idi. sora canlı bir utDl.ımi harp sipler arz.ede bilirim,· yalnız 
tipi oldu .. Ana, "Jlülleci,, deki şu noktayı işaret etmek iste 
anne kadar muvaffak değil. Oğ- rim ki bu söyliyer.eğim 
lu intihar eden una o kadar ha· prensipler herkes için ayni 
reketsiz olamaz. Meczup kadın 
tipini daha iyi benimsemiş ... Se- dl'ğildir. Şahsa ğöre ve şah 
Iı\lıi kuvvetlidir, rolünü pUrüz- sın sıhhatte veya hcısta o I
s Uz yaptı .. Ömer dayı ve köy deli- duğuna gô·,e değişir 
kanlısı bizden ve tabii idiler.. 1 - Kimyevi fiil noktai 
İhsan ve adını bilmediğimiz HU!- nazarından şuna dikkat et
lecideki Hafız bu eserde öğUle- mek lazımdır: Midelerinde 
cek roller yaptılar .. 

Esma roHlnde bayan Gen~·- /az! ekşilik olan kimseler 
dur muvaffnktı. "gelin ağalar, hazmı klormanın husu/ünü 
ğelin Mchmcdiııı OlmU-::11 der- tembih eden yemekleri ye
ken ne snmi ni idi.. IHillecide mekten çıkinmelidir. Bu ye
ana olmamıştı. Burada iyi ğenç mekler nelerdir ? 
kızdır. Adından da belli; ihti-
yarlığı sı:vmiyor .• 'l'uş parçasının Alelumum iyi ihıar edil-
fü~mzi'si Nurettin iyi bir Nail miş yemekler bazı bahar/a
da yarattı. Istırap, buhran, i\·in rın soğan ve sairenin ilave 
dldiklenişi ve nihayet ölüm... _ Arkası 

11
ar _ 

Arlı ;t Nurettin bütUn bunları 

iyi duyurdu ve gösterdi... Bu 
başarı, kendinindeıı beklemedi
ğimiz bir şey değildir zaten. 

gser için de bir iki söz söy. 
leınek lazım. Ben euçok, olduk. 
çn kılçıklı olun lisana işaret e
deceğim. Hu grıııun duru dilin
de yaşanııyan sözler değh.;tiri-

Halk Manileri 
Temiz giyen ey Yaşar 
Ey yiyen dağlar aşar 
Sıhhati koruyanan 
Eti dışarı taşar 1 

* * • 
- Üslüp itibarile Hüseyin 

Rahmi yi son zam.anlarda 
şiirle meşgul olamadım. 

. lebilirdi, bu Z'Jr bir iş değildir. 
Tmizliğe dikkat et 
Temiz olan yere git 
Sılıbatıaa bakmazsan 
Akıl sende demek kıt 1 

Bay Haydar Tokman ze
zehirli gazlardan korunmak 
için kendi tarafından mas 
keler imal edileceğini ve 
bunun için de Türk hava 
kurumu ile bir anlaşma ya 
parsa her keseye elverişli 
bir maske temin edeceğini 
söylemiştir. 

C. A. 

Sonra, anaya babaya, ".dendeııi
ze mllsaade eder misiniz,, şek
linde fazla incelen bir hitap bi
ze yabancı geliyer. Bir perde
lik konıed~ kendi nevinde ö
mürdü .. l\. GılldUrllrde Naşidi 
andırır parıltılar gördllk .. O ge
ce salonda Oç oturak sımsıkı 
bağlanmıştı!.. Haydi insanlun 
baglıyoruz, sıraların ne suçu 
var .. Sinamayı işleten sayın zat
lar sandulyaları, sıralan numa· 
ralasalar çuk iyi olacak .. 

H,Tuncay 

• 
* * Temizlik gllzel kızdır 

Vücvutta nurlu izdir 
Temizlik insan için 
Hem aydır hem yıldızdır 1 

• 
* * Temizlik elmas taşı 

Sıhhat te arkadaşı 
VUcdunu bakanın 
Ağırmaz bir gUn başı 1 

8aha Salim Ö;ütçen 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
ElçiJig-i sabık müst~ar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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temsil ettiği milli hareket aley
hine bir Kürd harekeli hazır
lamaktan çekinmedi. ı; akat pa
dişaha bu intirikuların hiç bir 
faydası dokunınndı çDnkU Mus
tafa Kemal'in fikirleri, bütün 
Anadolu'yu sıırını~lı. 

'l'Ork nasyonalizminin gittik
çe ııusıl daha geniş } ığınlara 
sirayet ettiğini, son } ıliar irin
de nasıl dine kartil nlakaslllık

ları artan 'l'llrk intelliJensiaı:.ını 
gittikçe daha fazlu kazandığını 

ve GençtUrkler hareketinde de
rinliğini ve geııişligini arttırarak 
nasıl eihan harbında bunu takib 
eden f elakctle beraber azhkla
rın Jmparatorluktan koptuğunu 
görme i üzerine arlık bütlln 
lıalk yığınlarıı.ı kendıne cel!Jey
lemf ş oJdugunu yukarda izah 
e l.ıH, tı ~. 

ı uı·K m.llt'ıi k ndbiııin bir 
ıuıııot \c ınuh.Jdd •r<tt bidiği 
teşkil ettiğini anlan ı ·tı, Yalnız, 
keııdicine yolu gOsterec;ck olan 
Şefi bekliyordu. um yılı.ıda 

bile, eğer adam ol:s.ı~ dı, p.ıdışııh 
bu vazifeyi üzerine alabilirdi. 

Fakat o eski l'Urk. dilnya ına 
inanmakla realitelerclt.m uzakla· 
şıyor ve bllttm keııdıne bağlı 

Olan milletler ara ı d ı ~ eıi.:lne 

kendi eJinde kalmış olan mil
letin, yani Türk milleliııin la 
nıamen değişmiş olun ihtiyaç
larını bir lllrlU anlamak isteıni
YOrdu. Onun inandığı, o güzel 
eski zamanlarla, tazyıkım ezici 
birsurette arlmuı httl arasında 
bir bağlantı yapuıak utopya ı 
idi. Ve bu iki zaman arasında 
geçmiş olan blltnn hildiselerin 
inkar edilebilec-cgiııi, olmamış 
farzedilebileceğiııi zannetmekte 
ldi. Hakikatte değilse bile gö
rUnUrde olsun padişalılığır ı ve 
halifeliğini inkırazın terekesin
den kurtarmak istiyordu. Buna 
muvaffak olmakla lıi~· bir şeyin 
değlşıneıniş olduguna bir delil 
bulacaktı. Kendisini böyle bir 
bunak lllUzyonizminA kaptırmış 
Olması, kendisiyle siyasi haya
tın en esaslı değişiklikieri ara
sına bir perde germişti. lşte 
bu yüzden padişah himayeyi 
lngillerede, yani o devlette ara
llıak istiyordu ki Osmanlı im
Paratorluğunu yıktıktan sonra 
Tnrk millı kuvvelerinin serbest 
~illi bir Tllrk devletinin teşek
kUlüne esas teşkil etmemesi 
için elinden gelen mukavemeti 
göstermekte idi. Türk milli 
kurtuluş iradesiyle İngiliz em
l>eryalizmi arasındaki korkunç 
llıUcadelede padişah ilk günün
den itibaren mllletiııin düşmanı 
tarafına geçmiştir. l~te bunun 
lcın milleti kurtulıı. unu µusuz 
Ve hatta onaragmen tanıamla
l'ınca padişah yerini bir başka
sına, milletini bu zafere gOtür
llıllş olan adama, Mustafa Ke
l!ıtı•e terkelmek mecburiyetin
Ue kaldı. 

Ciban harbını kazanan dev
letıere karşı tam bir zafer için· 
de bnlunan padiliiahın Anadolu 
kurtuluş hareketini ve bunun 
etıeıniyetini ta 1919 yazma ka
~r idrak. edemediği muhak
ltaktır. binaenaleyh gerek ken-
Clistne gerek bOkUmetlne göre, 
~~stara Kemal, çılgın ve teh
~eıı bir fıuıtast'tau başka bir 
~y değildi. Lir fantasl ki etra. 
11la topladığı ve fıkırıerıle ka· 
ıana bildiği bir avuç avantorye 
lle, Padişahın ve imparatorlugun 
~n kı\fi derece tehlikeli 
lalan vaziyetlerini büsbütün teh-
41lteye sokmaktan başka bir~ey 
hpnıasına imkan yuktu. 

• Arkası var • 

/ YEN/YOL] 
Sarfa 3 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Kapalı zarfla odun eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 

1 -Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 830000 ) sekiz 
yüz otuzbin kilo odun alınacaktır. T ahmiıı bedeli 
( 9337 ) dokuz bin üç yüz otuz yedi lira ( 50 ) 
elli kuruştur. 

2 - Şartnamesi 
nunda kanunun 
alınabilir. 

her gün 
beşinci 

satmalına 

maddesi 
komisyo

mucibince 

3 - Eksiltme 30-11-936 Pazartesi gunu saat 
15 de Trabzon kalesindeki Garnizon binasında 
satınalrra komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat ( 700 ) yedi yüz lira 

( 31 ) otuz bir kuruş ( 25 ) yirmi beş santimdir. 
6 - T ekJif mektubları 30- 11 - 936 Pazartesi 

gunu saat 14 de kadar satınalma komisyon 
reisliğine verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. 

7 - Şartname istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine konulmuş 
olacaktır. 13- 19- 23 - 28 

Temizleme istasyonunun 
tamirat eksiltmesi 

Belediye encümeninden : 
Kavakmeydandaki temizleme istasyonu "242,, 

lira 65 kuruş bedelle pazarlıkla tamir ettirilece
ğinden isteklilerin bir ay içinde Cuma ve Salı 
günleri Encümene muracaatları ilan olunur. 

l la- n Tapunun Teşrinevvel 935 tarih 
ve 77 numrosunda kayıtlı dükka 
nın yamının 32 hissede 7 hissesi Trab7.on İcra memurluğundan: 

Atık artırma ile parn~ n çevrilecek 
gayri menkul un ne olduğu: 

Sekiz parça dükkan ve mağaza 
Gayri ınonkulun bulunduğu mcı;ki 

mahallesi sokağı ve nunırası : 
1 ikenderpaşa mahallesi tapunun 

73 ila 80 numrosunda kayıtlı 
Taktir olunan kıl mel : 

Tabunun Teşrinevvel 935 tarih 
ve 73 numrosunda kayıtlı mağazanın 
32 hisqcde 7 hissesi 40 hissede 14 
lıissesi tamamına 400 lira 

Tapunun Teşrioevvel 935 ta
rih ve 74 numrosunda kayıtli dük
kanın 72 hissede 39 hissesi 32 
hissede 7 hissesi 40 hisse itibar 
olunarak 14 hissesi tamamına 480 

lira. . 
Tapunun Teşrinevvel 935 tarıh 

ve 7 numro~u:ıda kayıtlı dükkanın 
72 hi:;sede 39 hissesi 32 hissede 
7 hissesi 40 hisse itibar olunarak 
14 hissesi tamamına 600 lira. 

Tapunun Teşrinevvel 935 tarih 
ve 76 numroıunda kayıtlı dülı:lı:a
nın 32 hissede 7 hissesi 40 hisse

de 14 hiuesi tamamına 800 lira. 

40 hisse itibar olunarak 14 hisse-
si tamamına 1000 lira. 

Tapunun 935 Tcşrinevvel tarih 
ve 78 numrosunda kayıtlı mağa
zanın 3 hissehede 2 hissesi tama
mına 500 lira. 

Ve yine Tiıpunun 935 Teşrin 
evvel tarih ve 79 numrosunda ka
yıtlı dükkfinın tamamına 300 lirn. 

Ve yine Tapunun 935 Teşrin 
evvel tarih ve 80 numrosunda ka
yıtlı dükkanın 32 hLsede 7 hisse
si 40 hisse itibarile 14 hissesi ta
mamına 500 lira. 
Artırmanın yapılacağı )er gün sant: 
Trabzon icra dairesi önünde 

19-12-936 Cumartesi giinü saat 
11 de 

1- işbu gııl ri mcnkuluıı nrtnnmcsi 
HJ. 11- 93G tıırflıiııdl ı ltiLarcn 035-
117 4 ııo ile Tı nbzon icra da:ı esiıı.l n 
muan eıı numıırasıudn horkcsiu g1!re
bilıncı;l için açıktır. ilılııdn ) n~:ılı 
olıırılardnu fn~la 111111 uınnt aJııııık isti 
yenler i~bu Ş11rtunme~ C \'C 9115 • 117 4 
dosya numarası ile menıuriyeUnıfze 
mur11caat elnıelldir • 

2- Artırma) n iştirak 1~iıı ) ukar,dl\ 

~nfi> 11:. dh 

~ 

A 00 

TEKAMUI 
GÜZELLİK MUSİKİ 

VE TEKNİÔİN 
SON HARİKASI 

7 

9 

6 
A. 

11 7 YDILO 

RADYOLARIDI 

satış i teycııin a!n('a ı ru hanı olnn 
diğer n acnklııarın o 9~ ri ın nka 
ile ltn ll t dı nı 1 r ı J rı nıu.·mu-
undan ı ızl )il \ ıı tn çok 
nrt:rnnn iıııılu c dı b ~ J hır bedel 
eldecdilmezse ilıale yapılmaz ve 
sııtış bedeli düşer. 

6- Oııyri menkul km 
olunan kimse derhal '\u ;>a \ r l~n 
ıııülılet i\iııde pıırn.)' ı 'orıu L ihale 
kararı fc:slı olunarak kendisinden 
e\"Vel en yilk&ek t klifte bulunan 
kimse arzetnılş olduğu bedelle alma
ğa razı olmaz \'eya bulunıı1n:ı: n bç-

6 

9 

5 

A. 

men on be 
çıkanlıp eu \O artı 

ı i ilıale ar ıı; <lakı f \ 
Q 1 r i~in ;} üzdıı b t ı h p ol.ı-

n cak faiz 'e dig r zararlar rynca 
lıükm lıncet knlmal sızın m nıuri)e
ı.nnzce alıcıd. n tı:lısil olunur • 

133 
işbu gayri menkul yukarda gosteri-

len 19-12-936 tarihinde Trnb:ı:on ic a 

memurluğu oda ında işb ı il n 
ve gösterilen arlımı ~artı me l 
aidresindesatılacı~ı ilin olunur • 
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SİHİRKAR GÖZ .... . 
SİHİRKAR MUSİKİ ..... 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 

~~ En yüksek artistlerin oku~~trbfı~i:;~~i plaklarında bulunur.. r ;, 1 
Kır ah ~ R 

Olan... • 

c . • A. 
f :~ MARKONI t~~ 1 
~~~ Radyoları .. . F:: ~ 

c. 
Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 
muzafferiyeti. ~-:-~~-~:. Dünyadaki b ütü n radyolardan ~';:::'"" ~ = = 1 

;;;s ~~~;:ü:~1::uc~u~~= s ~i~~:;~:ı%~ ~- l(I 

Makinalarında 

bulacaksınız. - _ ... 

~-~--_;_]_ ceği gibi arzu edenlerin evlerine de ~==-
gönderilmek suretile t e c r Ü b e 

-~ ettirilebilir.. ~ 

~! TUNGSRAM t__ 

j~ Radyosu r 
ES§ Aynı derecede ki radyoların tn kullanış/ısı en ucuzu. en zarifidir. ~-

~l~ S PAR TON Radyosu ! _ 
G ~ =.: Hem en ucuz, hem de en şık radyo almak isteyenler bu radyoyu [ == 
:_ ~~ almak mecburiyetindedirler. , 

§:§ ~ 

F~ T ungsram ampulü ~ 
~~ Bol ziyalı ve çok ekonomik Yalnız bu ampullerdir. r_ . _ 

~ Puı ~ c§lt<§lliıl@lU o ~~ 

i~ Kc§lrd~~D~ır :-
aııiııııııııııiiiiiiiii~ıı iiiiiili~ii iiiiii~iiii ıiiiiiiiiiii iiiiiiliiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiii~iiijiiiiiiiii ii iiiiii liii 1 i iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiil iiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiırm 

İcar a~tırması 
Belediye encümeninden : 

Kızıla ya 
Yardım 
Edelinı! 
Kızı laya 

Üye 

Değermenderede belediyeye ait eski beledi
ye kulübesi 1 - 12 - 936 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle icara verileceğinden isteklilerin 
muvakkat teminat makbuzlarını hamilen 
28 - 11 - 936 Cumartesi günü saat 1 O da encü-
ınene muracaatları. 19-21-24-27 yazılalım 
~~~~~~~~~ 

Remington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

Om~<g©ı 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şe~illeri gelmiştir .. 

HüSILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. . . 

Adres: TRABZON H . K 1 N lb 1 Kunduracılar caddesi Oml Ve ema Q ant Cr Mağazası 

ıı._ _~ ı~.~ 

R. C. A. Makinc.lannı görünüz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNLAR MÜESSESESi 
~~~~~~~~~ 
r.i''P;" ~Q';ll~ p;ııp;ııııı.;,tıı;r.ıı;tı~~lll!;'I ~11;11~;ıııı;ı.11' ... ~J;ı 1';'1p;11J1;1·~~ 1';1 ";'~ ~ıt:'~~P'.=1~U~Wj' 
~~.ıWllthiill~lıkiiı'~~bbdıllıWıi lııo":iı'~ ıWlll1>i~111ıı!!ık .. 1 ıı.;;iıllıbdlllıhdı:~~ııwı lı.uiı. lllOlıllıiiod!lıj,411ıoMiı1~~lıi:iılbkdı lııiiiılf:il; 

f~j Taşrada bulunanlara müjde 11 ! 

l
r: Tekmil dünya istasyonlannı pürüssüz zapteden : 
! akimülôtorlü radyolann en mükemmeli ! . .. 

~RADVONE~ 
a : 

[•l Markalı ahize gelmiştir. • 
! Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş ! 
• olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every- ı 
! body akmn1ilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- ! 
• nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahizelerini • 

[• . .. 
~!) H A R U N L A R MüessMesinde Dinleyiniz. ! 
t!~ TAŞRA SiPARiŞLER! DERHAL GÖNDERLIR· : 
;J!;J.1'!!'11~~1pı•aıuı11•11111•"•q11•••ı:J1•"•q 11•411"!.'l~'"''~llP!!'llJP!~ı~!!'llll!~'ııtll".''lll":.'llli'!!1'!'1111'!'1tll' ;:rıı111 •ılll': 1Qil1 11111~"'1~"1~~ 
~~~l~·~l:Ü~~~ıllı~l~~tt01::dıa!:'ı1lı~ııl~..ıııı:ı1ı::ı1t~ıQ1~1i,~H~~ılt~1•~·····~4.·ıf + + 

-- ·--

ilan 
Trabzon sulh hukuk lıa

kimliğinden : 
Müddei Yomra nahiyesine 

bağlı kocaba köyünden ça · 
ğılcı oğlu . ali ve kiracısı 

Gülizar tarafından müddei 
aleyh ayni köyden Canbakal 
oğlu Ali ve rü/ ek ası aleyh· 
l e r i n e i k a m e ~ y l e· 
dikleri taksım davasının 
cari muhakemesi sırasında 

hissedar olduğu tapu kay· 

----------------• dile anlaşılan ayni köyden 

Mağaza icar artırması 

Vilôyet daimi encümeninden : 
Hususi Muhasebenin uzun sokaktaki 153 

No.lu mağazasının bedeli sabıkı olan 45 liradan 
bir yıllık kirası 24 - 11 - 936 Çarşamba günü 
saat 14 de ihale ediln1ek üzere arttırmaya ko
nuldu. Muvakkat teminat 4 liradır. 

İsteklilerin Vilayet Daimi Encilmenine mura-
caatları ilan olunur. 13-16-19-21 

molla durmuş oğlu Hasan 
kızı Hanımcığın ikametgd· 
hinin meçhuli!Jetine binaen 
ilci nen teblijat i/ asına ka· 
rar verilmiş ve yevmi mu· 
hakeme 26 - 11 - 936 Per· 
şembe saat 10 olarak tayin 
edilmiş olduğundan mezbu· 
renin mezkür günde mah· 
kemeye gelmediği ve kana· 
ni bir vekil gö'ndermedijl 
takdirde işbu ilanin tehlii 
makamına kaim olacağı el• 
lıet/e kegfl!Jet ilan olunur, 


