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Madrit hava bombardımanı altında • • • • 
Alman Japon itilafı İtalya .. İngiliz matbuati ne diyor ! - ~~ - ________ _,.,.....,.....,.,_. 

Atatürk 
Dr. Şahti 
kabul etti .. 
Şahtın gazetecilere 
beyanatı.. 

Ankara Hl - Reisi Cumhur 
dlln saat on sekizde nezdlerin
de hariciye ve iktisat \'ekilleri
miz olduğu halde Alman ikti
sat nazırı ve rayı~bank direk· 
törll doktor Şahtı knbOl buyur
muşlardır. Doktor Şaht bu sa
bah tayyare ile Adana Halep 
Bağdud üzerinden 'fahrana ha-
reket etmiştir. Şaht dlln Matbu
at mıımessillerini kabul ederek 
şunları söylemiştir: Biraz evvel 
Atatürk tarafından kabul edil
miştim. Şu dakikada o bllyük 
ve harukulade şahsiyetin tesiri 
altında bulunmaktnyım. O yal
nız Çanakkale zaferini kazanan 
adam değil ayni zamanda bu 
günkü Tllrkiyeyi maddi ve ma
nevi bu gllnkU varlıklarile ik
tisat ve kültür bakımından yn· 
ratmış olan ve 'l'llrliiyeyi yep-
yeni bir büyük • devlet olarak 
yllksek istikbale namzed yapan 
şahsiyettir. Hiç bir milletin ma
nevi varlığında bu kadar derin 
bir değişiklik olmamıştır. . 

Ziyaretimdekl mnna daha zı-
yade Tllrkiyenin bu yükselişine 
karşı olan alAkamızı ve bu yük
selişin banisi bulunan zevata 
karşı beslediğimiz hUrmeti ira
de eder. Yapılan müzakereler, 
birbirlerile mllnasebette bulu
nan iki memleket arasında mev 
cut bazı gllçlUklerin halli etrn
rında olmuş ve cari olan dost
luk ruhu dairesinde görllşUlmllş 
bir tesviye tarzına bağlnumı:;;tır. 

Alman - Japon 
itilafi 

Ankara 19 - Alman- Jupon 
ililnfı Londradu gayri mUsait 
karşılanmıştır. Londradn siyasi 
mahafil bu itilafa ltalyanında 
iştiraki takdirinde lngiliz, İtalya 
mukarenetiııin tehlikeli surette 
haleldar olacağını bilhassa kay. 
dediliyoı· lıır. 

Papanastas ölmüş 
Ankara 19 - Yunanis

tanın eski başvekillerinden 
Papanastsyo ölmüştür. 

Az, ÖZ 

Tiyatro 
keman .. 

Sanatktlr Nurettin Gençdur, 
getirdiği genç ve olgun heyelile 
nıuvaffuk temsillerine devam 
edip gidiyor. Saııatktlr 'Haydar 
Tatlıyayın kemanı tatlı tatlı din
leniyor. 

Temsiller, sanat zevkimizi 
Okşuyor; Tatlıyayın kemanlle 
daha çok derinleşiyoruz ı 

Tenkit slltunlarımız, temsilde 
ve musikide sanat varlığına bir 
işarettir. Nurettin Gençdur ve 
arkadaşları sanat zevkimizi tat· 
nıtne çalışan ve tllriU yokluk· 
lar içinde varlık gösteren bir 
topluluktur. Bunun içindir ki, 
lanata teşne seyirci ve dinleyi
ci bir kütle ile her akşam kar

Faşist meclisinde İtalyanın acele J a p on ya 
silahlanmasına karar verilmiş ! 

Ankrra T9 - Faşist meclisinin dün geceki toplantısında Musolini hariçi, dahili askeri 
ı•e iktisadi vaziyet hakkında izahat ver,,;iş ve meclis milletin askeri hazırlığının tacil 
edflmesini ve bilhassa deniz ve hava kuvvetlerine hususi bir ehemmiyet at/edilmesini 
istemiştir. 

Madrifin havadan bombardımanı .... 
500 ölü, 1200 yarah var! 

Ankara 19 - İspanyad 
asi tauyareler dün biitün 
gece Madridi bombardıman 
etmişlerdir . Şehre şimali 

garbiden yapılmakta olan 
hücum daha ziyade asilerin 
lehine inkişaf etmektedir. 
Haftanın başlangıcından bu 

güne kadar Madridde hava 
bombardımanından ölenlerin 
miktarı beş yüzü. yaralıla

rın mıktarıda 1200 bulmuş-
tur. 

Madriddeki se/ irlerin. Mad 
rid bombardumanının bütün 
dünyanın isyanına sevk et 

miş olduğunu bildirmek üz
re asilerin yanına gitmek 
arzusunu gô'sterdikleri ha
ber veriliyor. ispanya hüku 
meti Franko hükumetinin 
Almanya ve ita/ya tarafın
dan tanınmasını milletler 
cemiyeti nezdinde protosto 
edilecektir. 

Fındık 
piyasaları 

Çoruh Mektuplan : 

lç:70 
hareketleri Çoruhta kalkınma 

Bugün sabah borsasında 
f op Trabzon hazır içler 69 
kuruştan 70 kuruşa kadar 
satılmıştır. 

Başbakanın Doğu iller 
seyahatından sonra ele alın
mağa başlanan büyük kal 
kınma ve ilerleme işleri 
gün geçtikçe hızını almak· 
tıdır. Bu meyanda yeni te · 

Kabuklu fındık 

satış olmamıştır. 

üzerine şekkül etmiş bulunan Çoruh 

İlk kömür 
treni .. 

Ankarada parlak 
merasim yapıldı 

Ankara 19 - Irmak Fil
yos hattının dün açılış me
rasimi yapılan Filyos - Ça
ta/ağzı kısmı ile yurd içine 
bağlanmış bu/ulan Zongul
dak kömür havzasının ilk 
kömür Treni bugJn on dört 
te Ankaraya gelmiş ve me
rasimle karşılanmıştır. lstas 
yon milli renklerimizle süs
lenmiştir. Nafıa. ekonomi, 
gümrük ve İnhisarlar vekil 
!erile Mebu 'slar Baş veka
let müsteşarı diğer vekalet
ler müsteşarları ve ileri ge
lenleri kalabalık bir halk 
kütlesi treni karşılamıştır. 

Trende Zonguldak valisinin 

vilayeti halkına da yeni 
yeni nimetler belirmektedir. 
Halen 550 amele çalıştıran 
Kuvarshan bakır f abrıkası· 
nın iş/emeğe açılması, Mur
gul madeninin açılmasına 
ve Hopa iskelesinin inşası . 
na kar.ır verilmiş bulunma
sı, şimdi de Kars • Hopa 
güzergô.hının Devlet yolla
rı arasına alınması, Artvin-
de ve Hopada birer Halk
evi binalarının yapılmasının 
kararlaşırıası, bu işlerin 
manasını ve şumül derece
lerini iyi anlawış bulunan 
halkın Cumhuriyet hükume
tine olan şükran ve minnet 
duyğularını heyecan haline 
getirmiştir. 

izaha hacet yoktur ki, 
Kars - Hopa yolu bir kaç 
vilayeti içine alan geniş bir 
mıntakanın ticaret güzer
gahıdır. 

Kamô.lizm prensipleriyle 
beslemeyi amaç edindiğimiz 

riyasetinde bir heyet ile Türk gencinin Kültdr ve 
Çank11 ı valisi. Na/ ia in ülkü kaynağı olan halkev
şaat müdiir ve mühendisleri ferine de şedit bir ihtiyaç 
devlet demir yolları mümes

hissediyorduk. Vilayetin te 
sil/eri bulunuyordu. Baştan 

şekkülünden itibaren dar ve 
başa bayraklarla ve vecizelerle gayrimüsait bir bina içine 

sı için daha üç sene evve
linden sahilde ve Cumhuri 
yet meydanın bir köşesinde 
geniş Bir salıa ayrılmıştı. 
Sahil kasabalarımızın en 
'güzellerinden biri olan Ho
pada Halkevinin açlıması 
milli kültür bakımından 
çok ehemmiyetli bir hadise 
olacaktır. O Hopa ki, halk
evinin üzerine alacağı Re
jim daııalarını omuzlıyacak 
anasırla doludur. 

Artvinden Beled(geden , 
Partiden, Halkevinden 'l•e 
diğer kurumlardan bir çok 
imza ile Büyük Başbakana 
aşağıdaki minnet ve şükran 
telgrafı sunulmuştur: 

( Kars - Hopa güzergô.
hının Devlet yolları arası
na alınması ve Artvinde bir 
Halkevi binası için tahsı-
sat verilmiş bulunması gibi 
Çoruhumuza tevcih edilmiş 
bulunan yeni ve yüksek ala
kaların ve bu ilerilik kay
nakl<vından taşacak maddi 
ve manevi refah ve saade-
tin şumülü derecesini iyice 
takdır etmiş ve sevinmiş 
olan Çoruhlu/ar na m ı na 
C um hu r iy et hükvmetinin 
Büyük ve eşsiz Başbakanı
na en candan ve en içten 
şükran ve minnetlerimizi bir 
deja daha sunmakla bahti-
yarız. Ellerinizden öperiz. ) 

İspanya işine karışıyor ! 
Ankara T9 - Tokyodan 

bildirildiğine gô're Japon dip. 
lomatik malıofili, Japon hü 
kiımetinin de Madritde sullı 

11e siikün yeniden teessiis e . 
dince Franko lı ikumetini ta
nıyacağı kanaatini izhar 
eylemektedir/er. Frankonun 
Barslon limanına harp mal 
zenıesi çıkorılmasma biitıin 
1.1esaitile mani olacağı hak
kında lngiliz hükumetine 

verdiği nofo.dan bahseden 
Tay mis gazel esi şöyle de 
mekt~dir : İngiltere gene 
ral Frankonun, evvelce bi
taraf gemiler için bir emni

yet mıntakası göstermeden 

bu limanı bombardıman et
mek hakkını tanımayacak-

tır. Bir lngiliz gemisi ile 
bir kaç torpido muhribi ha
len Katalonya sularında 
bulunmaktadır. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

Ey gidi bizim zamanımızdaki ucuz tahsil .. 
Ey gidi bugünkü pahalı tahsil .. 

//tara yedi sekiz dakika 
1Jar. On dört can, on dört 
ağız yirmi sekiz gözlii bir 
aile gurubu. sebilci bardağı 
gibi iftar masası etrafına 
dizilerek, dokuz oruçlu. be
şi oruçsuz bu on dô"rt nu
/uslu aile gurupu iftar ma 
sası başında iftar topunu 
bekliyor. 

Oturduğumuz yerden mi
nare görünüyor. Yirmi sekiz 
gözden bir kısmı minarede 
vakti bekleyen müezzine ba
karken bir hısmı da kağnı 
siiratile ilerleyen saata di 
kili. ezani dinligoruz. Sinir 
!er öyle gergin ki nerede 
ise çit olsa kopacak.. Tam 
bu demde orta mektepde o
kuyan kızım : 
-Baba buluzumuzun biçmi 

değişecek. caketimiz yenile
necek.. Öğretmen tenbih etti. 
Müdürümüz de muvafık gör
dü. Hem bugün dô'rt dane 
umumi mü/ ettiş mektebimi
zi ve bizleri teftiş ve vazi
fe de/terlerimizi tetkik et· 
tiler. 

Diye ortaya bir söz attı. 
- Kızım, daha dün bu

/uzunu ve caketini mektebin 
istediği şekle göre yaptır
dıkdıya .. 
-Nebi/eyim, ö'ğretmen dedi 
1"e müdürümüz de muvafık 
gô"rdü. Hem bir haftaya ka 
dadar olacak I 

Deyince.. Kopacak kada~ 
gerilmiş olan sinirlerim aç
lıktan kaTaran gözlerim, o
ruçtan kmranan kafam kar-

anaları g:inlük na/ akasını 
dar çıkaran talebeler iste· 
diklerinizi yerine getirmek 
için neler çekecek, neler çek 
meyecektir. Daha kitapları 

tamamlanamayan nice tale. 
beniz varken yeniden buluz, 
caket istemek biraz hal ve 
ahvaldan habersiz olmak 
gibi bir şey olmazmı ? Di· 
ye acı acı sô"ylenecekdim. 
l/tarigelikleri yerken içim· 
den hem düşünüyor hem de 
söyleniyordum. 

Masadan kalkdıktan sonra 
şöyle biry aslanup şekerleme 
yapayım dedim. Fakat ne 
mümkün, bir kerre asap bo
zuldu.Fena /ena şeyler kafa 
mı tırmık/amaya başladı. 

Şu dakıkada o öğretmen 
yanımda olsada ona çatsam 
dedim. 

Bir az sonra oruç tirya · 
kiliği geçince, içdiğim sığara 
asabımı teskin, sinirlerimi 
yatıştırınca daha mütedil 
düşiinmeğe başladım. 

Öğretmen ve müdür bel
ki haklıdır. Tahsil ve ter· 
biye noktai nazarından böy
le olmak gerektir. Biz ana
lara babalara halt etmek 
düşer. bu/uzu ve caketi, ya· 
rın topu ve raketi tedarik 
etmeliyiz .. Ben, işi, tahsil ve 
terbiye noktasından değil de 
ekonomi noktasından Müla· 
haza etmiştim. Af buyur
sunlar. 

Bu vesile ile aklıma bir 
Ölçü geldi: 

makarışık oldu.. Tam bu Ey gidi bizim zamanı-
anda top atıldı, müezzin : mızdaki ucuz tahsil .. Ey gidi 

süslenmiş olan bu iki kömür sıkışmış olan Artvin Halk· 
treni istasyona girerken bütün evi kısa zaman içinde ehem
lokomotif ler devamlı düdük miyetli faaliyetler gösterdi. 
çalmak suretile bu güzel Fakat, yersızlık daha ileri 
hadiseyi selamlamış/ardır. hamlelere ciddi maniler teş 
Zonguldak valisi güzel bir kil ediyordu. Halkevi arsası 
muha/aza içinde bir parça hazırdır. Tahsısat verilir ve
sını Ali Çetinkayaya hediye rilmez işe başlanacak ve kısa 
etmiştir. Zonguldak valisi zaman içinde aynı zamanda 
ve devlet demiryolları tica- Artvin, modern bir bina 

ilave etmeli ki, bu hız. 
çok yakında Doğu illeri ve 
güzel Çoruhumuzu layık 
olduğu re/ ah seviyesine yük
selecektir. "Tanrı uludur, Tanrı ulı!- bu zamandaki pahalı tahsıl .. 
-~-------C_._A_. __ ı dur I n diye Tanrının bü- Biz ucuz tahsil yapdık am-

Düzeltme : yüklüğünü ilô.n ve ilô.lme ma pahada çok ağır geldik .. 

ret reisi tarafından nutuk. kazanmış olacaktır. 

Tiyatro yazılarında bazı keli
meler manayı b,n:acalc şeki.de 
yanlış çıkmıştır. Özür diler ve a
şağıdaki gibi düzeltiriz; 

(Gazesi - gayesi), (istinadan -

la;ladıda ağzımı açup gö Bugünküler pahalı tahsil 
zumu yumup öğretmene ve yapıyorlar amma pahada 
mü iüre karşı : çok yenlik geliyorlar .. Bizler 

- Yalıu / sizde insaf yokluk içinde yetiştik, onlar 
yokmu ? istiyorsunuz, iyi. varlık içinde yetişiyorlar .. 
has amma.. Düşünüyormu işte bizler, işte onlar /. .. 

tUaşıyor. 

istisnadan), (üveyanın - üveyana
nın ), (naksız - noksan!lız), (Genç
dur ,- Gençdur'un) olacaktır. K. o /ar söylenmiştir. Hopa da bir lıal~evi bina 

---...B"""""a==ya===n=l=-==ar==-a=m=üj=d=e=:• lstanbuldan ondüle makinemiz ve ustamız geldi 1 
sunuzki babaları olmayan Ce'Cldet Alap 

- Uzunsokak : Gü·..;en berber salonu -



Sagfa 2 

Gazi. 
Cumhuriyet, 
Kaledibi 
Okullarında 

Varolsun Himaye hey'eti 
digen bir mekteple Himaye 
lıey'etimizin yardımları he
men hemen yok gibi digen 
iki mektep. 

Bakımları, ynksekel ·ri ya'
nız himrıye hey'etıeriniıı gayret 
Ve fonliyctine ve dolayı;ile ço
c·uk velilerinin hnmiyyetlerine 
terkedilen mekteplerde ayrı 
p ırl.ıkJığı, aynı irıtiz .:ınn uörnıek 
ıııUmknn değildir. ç:ı~kü bir 
ı ıektebin vı:ırıd:ıtı ç0k olur her 
!;-P) i yııp:ır, diğerinin uz olur 
1 ir kı mı işi • o da natamam 
olmak şarti~ le - yapabilir. Bu 
turz zengin bir adamın IJörck 
\ e kaymaklı kadayıf yerken 
vııklihali yerinde. olwayan bir 
adanıın yağ ·ız ç0rba ile yaşa
nınğ.ı <·alı:;.masma benzer. lşte 
dün gördOğilnı üç mektebin 
muhtelif ~eklllerde görllnmesi 
esbabı da budur. 

GJzi mektebi: İki ay eyveline 
kadar mesken olarak kullanı
lın bu bina bugün dört yüzü 
mntecnvL~ çocuğun irfan yuvası 
olmuş, O<lıılurıı dershane naıın 
verllnıi~. dolgun mevcutlu sınıf 
lar sıkı~ık bir vaziye::tte bura· 
lara yerle~tirilnıi'l. . Mektebde
ki temi.dik ve i;ıtizuın şayanı 
şllkrandır. ml\zesi oldukça zen
gin, fazl:ı izdiham olmasına 
rağmen dershanelerinde ne bir 
koku ve ne de döşemeslnde 
atılmış kılğıt vardır. Ç'1k şayanı 
hayret olan şu vaziyet hakkın
<la alınan tedbir •her sınıfla 
pa yd > hırda cJml ırı açmak, 
sıraları düzeltmek, yere dnşen 
kliğıtlurı toplamak iı;in iki la· 
lelıenin bu i .!eri yapmakla 
t ıvzif edilmesidir.» Talebeden 
1.1.ııayeye muhtnç olanlarla ol
mayanlar belli değil, hepsi te· 
ıniz ve yekne ak bir kıyafette
dir. Ben hu \'nziyct karşısind ı: 

Silin mP.ktepte himayeye 
muhtaç çocuk ~·okmudur? diye 
rırduğum Başöğretmen Bay 

Lcdri: var o!s ın himaye hey'eli
nıiz, fa kir çocuğumuz çoktur. 
Lunlı:ırın hepsini Cumhuriyet 
bayramı 1Clıı giydirrllk, geçen 
sene de bize 45') lira kndar bir 
para teın~n. ettiler. Dedi. Çıık 
gUzel-. gıyıncn bu yavrular hiç 
olmazsa öğle yemeğinde bir 
knp sıcak yemek de yiyorlar
mı ? diye so,·dum. Fakir çncuk
lara yardım cenılyeti tıenUz 
yemek vermeğe başlamadı ce
vabını alc'ı n. 

Her köşe.:ıi insana ferah ve
ren bu güzel linadan dişarı 
çıktığım zaman çocukların su 
içtikleri yeiri ve hellllarını gör
dUm. Bu sene himaye hey'eti 
henUz pJrn toplamadığı•ıd:ııı su 
depOS\l ynpıl namış ' ç-0cuklar 
kuyudan çekilen suyu yanların· 
cfo bulundurdukları şişelere dol· 
durup i~·lyorlnrmış. Para tf)pl:ı 
nınca su deposu yapılacakmış, 
lıelftları nn gelince yeniden tı~ 
heli!. ynptrılmak ~uretile hclıl 
ndedı dördü bulmuş, bJ dört 
helA dört yUzn tecavuı eden 
pcuk iç·in kafimldir, değ'ilnıidir? 
bunu anlamak Uzrc bir paydos 
\'ııktindc bahçede dolaşmamak 
vaziyeti yakından görmek ııızı~; 
l ~ le bu ktıdar temiz ve icıırı 
senevbi 350 lira olan bir bin:ı
dJ talebe kuyudan suyu, kovu
l Jrln çekip şişelerine doldura. 
rul~ içmekte ve hellivizyetlerin
den s ı k ı n t ı ç,ckmek<.leclirler. 
y ılıııL; mucibi meruk oları bir 
cihet \ar a; kira ile tutulrın ve 
hini barette tahliye edilebile
c >k olan bir binuyu ç.o.cuk ebe
' eynlerinde toplanacak paralar-
1..ı daimi te isat yapmak bilmem 
ki ne dereceye kadar mu\•afıkı 
aklı mantıkiır. 

Burad ın çıktıktan sonra Fa
rns islikıımetinl tutarak Cum
huriyet ınekteblne geldim. Sağ
lam ve gazel bir biaa olmaı:l'la 
ve denize kar~ı vasi nezaretl 
hulunmasınJ rağmen bakımsız. 
lığı mefd'.indı:ı. , , . on Men.,dun 

{YEN/YOL} 
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KO$EMDEN 

Nurettin ve arkadaşları 
hakkında bir kaç söz ... 

Fransa meclisinde i kiKat a 
int·har etti 

sonra dahiliye 

Türk tiyatro sanatının elaman
larından biri olan Nurettiııi tam 
allı yıl ünce yine 'J'rabzonda 
glirnıU';) sanattaki nıaharetiue 

hayran kıılnıı,dını. 

nazırı ••• 

Binlerce gencin tezahurat ve gürültülü nümayişleri 1 

t~te o gelişden tam altıyıl 
sonra onu yine arnmızda kar
şımızda görllyoruz. Hem daha 
olgun, dahu verimli <laha canlı 

olarak. 
Bu gösteri biı·Jiğinin gelip işe 

ba~laclı ~ı gllııden beri verdiği 

temsillerin hep ini seyrettik. 
Bütün bir samimiyetle itiraf d
meliyiz. ki hep ;inde de tam bir 
olgunluk, b ü t n ıı b i r ba
şarı, olgun bir sanat bulduk. 
Ve Nurellinin sanatta ki Ustun 
kudretine lıir kere daha inan
dık. 

Ankara 19 - Harbi umumide askerlikten kaçma C'irmile hakkında tahkikat yapılan ııe fakat bu suçu tahakkuk 
efmiyerek kendisine meclisle bri.11ük bir ekseriyetle itimat beyan edilen Fransa dahiliye nazın leessılriinden intihar 
etmiştir. intihar haberi Parisfe heyecanlı tezahurata vesile olmuş, lıalkcı partilerine mensup birılerce gerıç, sağ cenah 
gazeteleri ö'nünde gıiriiltii.lti fezahurlarda bulunmuşlardır. 

---= - -"--" 
Benim görüşümle: 

Tiyatro : Gör Dinle Taş Parçası 
Nuretlin Kardeşler; dördürcj 

temsil olarak, " Gör, Dinle .. yi 
gösterdiler. Mevzuunu tarihten 
alan ve ga:r.esi, belli bir devrin 
fıdet ve nnanalarını ortaya koy· 
malı:: \'e onlarla ıılay etmekten 

ibaret olan böyle eseılere " adet 
lcomcdısi 71 diyorlar. Bunlar " Q. 
peret .. değildirler, Operet daha 
hafif ve yalnız güldürmek içindir; 
" Adet komedisi .. ibret dersi de 

verir .• 
E.ser, tatlı bir mü1.ikle haşladı. 

ölümle bitti.. Osmanlı tnrihind • 
" Lale Devri ., diye anılan v~ 
harpsiz geçen kısa bir zamanda 
sarayın içini gösteriyor, orada 
dönen entrikaları anlatıyor .. 

Oynanış az falsolu ve iyi idi.. 
Dekor azımsanmaz, hele kostüm · 

l:ır Niçen:n dediği kaideyi bozan· 
lar her zaman, her yenle görül· 
müştür. lnsaıı sapabilir, fokat dü· 
zelmez değildir. 

Şuurun emrini dinlemeden na
sılsa işlenen bazı suçların damgası 

ebedi değildiı· .. Suç ortadan kalk
tıktan, sapmamak iradesi kuvvetli 
olarak yerine geldıkten sonra, 
lekeye sünger çekilir ... 

Bu başlangıcı, Nurettin Tiyat
ro birliğinin çnrşnmbn gecesi oy
nadıkları dramın mevzuunu aydın
latmak için yaptım. Oynıınan pi· 
yes ( 'faş Parçası ) dır.. Mevzu 
için le yukarıki satırların anl:-ıt· 

mak istedikleri durumdan başka 

sosyal acılarımız da vardır .. Ezen 
fa cat namuslu göninen bir üve
yanın, pürüzlü olan karakterini ve 
kötü bilinen bir düşkünün ne 
yüksek ruh taşıdığını anlatan a. 
kisler de var. 

Nurettin kardeşler bu eseri 

oynamakla, bize, hakiki bir sanat 
gecesi yaşattılar .. Tiyatro kalaba
lıktı; bunu şükranla kaydetmek 
lazım .. Halkın yüksek seziıai, iyiyi 

kötiiden ayırmak için her yerde 

ler, anlayışlı bir titiılikle yaptı· 
rılmı~, bol ve iyi .. Oynıyanlnrın 
çoğu rollerinin içine girmi~ler .. 
Bay Ata rolünü o devirde yaşa
dığımızı 11andıracak kadar yaşattı . 
l''u ·i Gençdur canlı bir Neşnti ... 
Salihi Ayanoğlu vezir tipiai daha 
iyi belirtti. Bay Ahmet temsil et
tiği devirde yaşasaydı iyi bir 
Harem ağası olurdu. Her kalıba gire· 
b:liyor .Karayı bile güzel gösterdi.. kılavuzdur .• 
San'atkar, Budur •. İhsan Malcara, Eser, iyi sahneye konmuştur .. 
Merzuku hakkile başardı. Cellat, Dekor ve mizansen yerinde ve 
tiratlarda başka bir Davalı c'.ro'. uygun.. Işık çok görülmiyccek 
nun başka bir örneği idi.. Genç ufak bir aksama ile naksız.. Oy
vezir tahta çıHığı zaman gülı.iyor- nanış hemen hiç kus~rsuz ve gü
du, hoş görmeliyiz; l ~bal Güldü- zel.. Nurettin Gençdur, Taş Par-

rür 1. Bu gec:, Tallıyayd~n, ~e· 1 çası oynayışı her zaman gen lta
men aksaksız bir taksım dınledık. 1 lacak. Bu eseri temsilini birkaç 
Oyunlarda Fikriye Emel, her ı kene gördüm, fukat bu sefer 
zamanki görünüşü ile c. K u Ş .. hepsinden daha iyi başardı .. Jeı.t-
gibi idi.... 1 lerde .ve mimiklcrdc çok Öğüle: 

Taş Parçası.. C!k ılerlemeler yapmış.. Remzı 
Knldeyi dalma istlnndaıı daha ' rolünü o kadar tabii, canlı, duya-
Osl!lıı buldum. BOyleee dllşfincn rak yaptı ki yalansız akıttı;1ımız 
idrllk ) ol unda tok i lcrh:mlş, yaş damlaları bile, başarısının kafi 
hakka ermlşUr. ''k" f t d l'l>'ld" G k R ·· -

k il ğ) ,,1 
mu a a ı ei!iı ır.. ere eıısor-

(..,ab:ıh ızı ı ı .~ ı;e . • .. . 

H t · t b'ı tak m luktckı, gerek rolundckı muvaffa-aya ve cemıye r ı 

ı. 1 • • de - u-r Bu kaııun kiyeti temiz duygularla kutlarız.. 11.anun ar ıçın yur . · 
larm olmadığı yerde düzensizlik Baba. rolünde Ayanoğlu pürüzsü~ 
vardır. Cemiyet kanunların düze. dil .. Ihsan Matçora temsil ettiği 
nini bozanların yakalarına yapışı•; tıpi iyi cani.andırdı. lcliil Gen~du
yine kanunlarla onları c •zalandı· run makyajı, azıcık mubalağalı 
rır, yola kor.. gibi gel<li bana.. Rolünü hakkile 

Cemiyet içinde, bütün bu ka- yaptı, irCnç ana olduğu için ola

yıtları Sa} mı yarak sapıtanlar, hır- c:ık 1.. E. Fikriye gelin gibi idi, 
sın ve sinir arzularının esiri olnn· dansöz olmaktan çok, piyes oy-

nıımıyn istidatlı, görünüyor .. Ana
sına biraz daha sokulgan olsaydı, 
üvey anadan çekti~ini ve nnasız 
blmak ncısını dalın iyi aksettire
c kti. 

Mazlume.. Taş Pıırça~ının en 
cana yakın şahsı budur. Lütfiye 

Kuş, rolünün sonlnnnı az ezber
lemiş olmak ei>siğini çıkarırsak, 

ödevini Nurcltinden sonra eniyi 
başarandı denilebilir, o ne içten be
nimseyiş, ve duyuruş " mıız1um .. 
hallerine göz yaşımızı esirgeme· 
dik .. Süt ana ve günahından sıy

rılmış ana iyi ve eksiksiz idiler .. 
Eseı in lisanı içinde birkaç söz 

söyleyelim ; R. N. Gün tekin katık

sız İstanbul söyleyişini bütün gü. 
zelliği ile yaşatmıştır .. Nurettin o 
pırlanta kalpli lstnnbul delikanlısını 
canlandırırken arı ve duru dilin 
melodisinden çok istifade etti. 

Yalnız bazı bııyanların, bazı 

kelimelerin bazı ht celerini biraz 
daha uzatmalarını dilin güzelliği 

için dileriz; salt bu eserde de
ğil, her yerde .. 

Taş Parçası hakkındaki satırla

rı şöyle bitireceğim; Bu Eserin 
Çalıkuşu yazıcısının sahne eserleri 
ar~sındnki yeri ne ise Nurettinin 
temsilleri arasındaki yeri de odur .. 

Çarşamba gecesi yıldız sinama
sında taş parçası temsilini görmi
yenler, iyi bir fırsatı kaçırdılar .. 

Dramın arkasından gelen kome
di, kendi nevinde iyidir .• Frenkler, 
böyle eserlere '"&uHe - Buf,, di

yorlar .. Püfböreği gibi hafif ve tu
luat eserleri .. 

Ahmet Güldürür bu işe doğuş
tan ehliyetlidir .• 

Bu gcc~ Tatlıyayıın Ayda ope
rasından çaldığı parçayı zevkle din· 
ledim ve en çok ben alkışladım. 

Buna benzer parçalar ve ıırmoııize 
edilmiş halk türküleri çalarsa daha 
iyı yardım eder. Yüzü de güler .. 
Tek tel ile değil, tam telle çalma
lı .. 

Tiyatroda seyirci tarafı sahne
yi tamamlar. Sahne insana "kültür,, 
verir. kültür gürültü içinde ve 
csniyerek alınamaz. SeyİrciDin bini 
bir olmalıdır .. 

H,Tuncay 

b~ ·i değil harici duvarları ders- nakil kabil olan içerisi epeyce 1 Ben de diyorum ki: Himaye 
haneleri dile badana edilmemiş. su alabilecek cesamette bulu- lıey'eti de mektep yapmak, nıek-

Fakır tıılebesi ç.ok, hem de nan eski su deposunu baktı~ım tebin noksanlarını tarııanıluıııak 
pek Ç)k. Himaye hey'etinin bir zaman nh ne olurdu; seni bura- ınecb\ıriyetinde değidir. Bu 
senede toplayabildiği 69 lira dan GJzi mektebine nakledecek mektepte de Cumhuriyet nıek
kadar bir p 8 r a. Muallimler kudretli bir el sı.ıhlbi gOrUver- tebinde olduğu gitıi hey'eti ta-. 
genç, gayretli, vazifelerini ya- Sı}ydl de aylardan beri metruk limiyesinde gayret ve her şc
p:ıbilmek i~in didiniyorlar. Fa· bir vaziyette kalmaktan hem yinde natamam olmakla bera
kat elde yok, avuçta yok, ba- seni kurtarsaydı, hem de kuyu- bcr ufak tefek eserler vımlır. 
kan yok, gören yok ... Himaye dan su çekmek ve ı;.işeleriııe Ynlnız; havsalni beşerin kabul 
hey'etinin getirdi~i para He d Jldurup içmek kUlfetinde kıı- edemeyeceği iki nokta kur.şısın
derRhanelere dolap yaptırılmiş lan Gazi ilk okulundaki mini da bulundum. Bunlarctuıı biri 
Ye fakir talebe kitapları için de mini yuvruları kurtarsaydı de- 220 çocuk için içerisinde suyu 
ancak 7 lira s.ırfedilebilmi~. mekten kendimi alamadım. bulunmayan iki helıl ile yine 
Lir çok mahrumiyetlere rağ- 1 Bu mektebin bende bıraktı- 220 çocuk için beş altı teneke 
men mektepte mchmaemken ğı acılarla Kuledibi ınektelJine su alır, iki musluklu bir su de. 
her şey yapılagelmekta ve her giden yolu takibe başladım. l ir posudur. Bahçenin etrı:ıfına dik
halde genç muallimler de yok- ç >k dur sokaklardan geçtikten katle baktım. Pislik göremedim 
sulhıktan mntevllit keder ve sonra mektebe girdim. Knpıdan 
teessUrlerloi her dakika göz- içeriye girer girmez pencere- ve kendi kendime karar ver. 
!erini çevirdikleri engin denizin !erinden vaziyetlerini pek iyi dim ki bu ~·ocuklıır ya paydos
ka'rma atmak için dllşUnmekte uordilC7llm talebenin dershanede- larda evlerine gidiyorlar ve ya-., o 

ve teselll bulmaktalar. ki sıkı.ık hem de pek sıkışık hut eve gitmeğe vukıt bulama-
:Mekteptckl su deposunun vaziyeti burada da aynı acıyı yanlar dar sokaklara pisleyor

vaziyE>ti ve heU\ adedi ihtiyacı hissetmek için haıır bulunmak- lar. Çllnkn iki heli\ talebe ihti
temin eder blı' şekildedir. Ya- lığını bana bildirdi. 13ıışüğret- yacına kafi değildir, değildir, 
inıı. yeni yaptırılan su deposu men vekilinin dertleri hulı1sası değir .... 
flUJJOI bırtıkllOllŞ Ve bor )'Cf0 Jilma)'e bey'etl faal değildir. M. Q 

Anket 
Gelişigüzel soruşun, 

Gelişigüzel karşılığı .. 
Balolarda komiserlik. tüc

car ve şehir kulubundv. baş 
kan!tk gapnıış olan noter 
bay Segf ettin ile parkta 
bir öğle istirahatı yaprken 
ankP/İm° Ct>ııoplor alclmı 

8cıy noter : gazete okur
muş 'lJe /zer sut una göz gez
dirirmiş, Trabzonda hayatı 
başka ger/ere nisbeten ucuz 
buluyor. yaşaytşa gelince 
diyor : herkes kendine göre 
yaptığı muhit içinde igi ya
şar, memleket güzeldir, can 
sıkılmaz, oturacak. gezile 
cek yerleri vardır parktaki 
bugünkü şekil hakkındada : 
Gayet güzel bir park ol 
muştur, bir çok ger/erde 
emsalı olmayan şekilde gü
zeldir diyor. Evlenmenin le
hindeyim, bilhassa devletin 
nü/ us siyaseti itibarile ev
lenmek çağına ğelen herke
sin evlenmesine taraf darmış, 
kadın tipi hakkındaki sua
le de: 

- Ona cevap yok bizde .. 
Dimekle iktifc etti. 

En çok zevk aldığı şeyde: 
vazifesi çalışmak, işinden 
çıkınca üç beş arkadaşla 
rahat oiurmakmış.. musiki
den tabii zevk alırmış. , En 
acı ve en zevkli hatı~asınz 
sorunca, acı hatırası yok
muş, Zfvkli hatır. sı da kızını 
evlendirmek, oğlunu mektep
ten mezun kılmaktan ibaret 

Ekseriyetini usta artistler Le!'J· 
kil eden heyet varyete bakı

mından dn şimdiye kadar ge
lenleriıı nstnnde yer almakta
dır. Ye bilh:ıssa ayakla yapılan 
n uınaru tar u step» biz Trabzon
lul u ı.ı pt-h. t>o.) ı ~k görebildiği
miz tarafıdır i~in. Bu kmmcla 
bayıın LlHfiye Ç a 1 ı k u ş u 
için hakiki bir Çalı kuşundan 

daha çevik dtıhıı sevimli diye
ceğim geliyor.Sonra kaı·yoka,ku
karaçyaya çıkan bayanlar içinde 
tam bir ınuaffakiyetle oynayorlar 
demekten nlamıyorum kendimi. 
Yalnız biHUn lıırolan söylerken 
bayan emel tatlı Sc:!se sinirleri
ne bir parça hakim olmasını 

tavsiye etmemek sinirlenmeyi
niz bayanım demeınek gelme. 
yor eldea. 

Nihayet bazı küçük eksikle
re rağmen ~urettin ve arka
da:;ları için beceremiyorlar de
mek, gezgin bir heyette ıengin 
ve rengin konfor, dekor arayıp 
şu yoktu bu eksikli, iskemle 
çürllk, dekor dö.şUk diye zem 
etmek biraz ukulalık ve blltün 
bir haksızlık olur. 

işin eksik veya h o ş a 
gitmeyen bir tarafı varsa oda 
sahnede değil diştadır bence .. 
Evvela fiyatlar oldukca fazladır, 
saniyen duhuliyenin nstUnlUğU
ne rağmen rahat oturmanın 

yoktur imkanı ... :3ıralar birbiri
ne o kadar yakın ki rahatlığı 

bırakın oturabilmek i~·in insaaıo 

mUthiş bir aıup iı;inde bnznş. 

ınesi şart uluyor. Hani ı;;u iki 
nıahıurda yok edilirse Nurettin 
ve arkadaşlarını rahat rahat ve 
doya doya seyredebileceğiz de
mekdir. 

H. M. 
miş. Yenile bilecek her ye- •------------

nır, durumuna bakılınca 
meği severmiş. Rakıdan şöy-

durgun, düşünceli görülür, 
le hoşlanırmış : Zamanında halbuki o ne müteassıptır, 
daimi d e ğ i l, i g ı mec nede giiründüğü gibi dur
/iste, iyi bir yerde if rafa 

gundur. Baş başa kulınca, 
varmamak şartile içmeden mesai h'lrıcınde hususi söh
hoşlanırmış. Sığara içer, se bete dalınca çok şendır, tat
yahattan çok hoşlanırmış .. 

lı tatlı musahabe yapar .. 
Hayvanlar içinde de atı se· Bir kerre çok zekidir. Ya
varmiş, Trabzonun iktisadi 

lançıdan ne/ ret eder. Ticaret 
vaziyeti hakkında da son 

aleminde, 'pıgasada dürüst 
senelerde tabii iyiliğe doğ-

iş yapmasile igi hir firma 
ru gittigini söyliyor. tesis etmiştir. Bay Mehmet 

Tam bu sırada avukat Hazarla bir iş üzerinde ko
bay Kemal bir taraftan, 

nuşurken anketimi kendisine 
bay Süleyman Mahir ijbür de açmak isi edim. Gülerek : 
taraftan, hukuk hakimi bay Peki deyince suallırımı sor
Nuri öteden, avukat bay 

mağa haşladım. 
Faik Ahmet beri yandan, Bay Mehmet Hazar. Ga-
bay Ali Becil de yan ta zete okumam diyor. Haga· 
raftan gelmeğe başlaymca tın ucuzluğu palıalılığı hak. 
anketi kesiverdik .. Her öğ- kında haberi •olmadığını, 
le zamanı yemeğini yigen Trabzonda yaşayışın kendisi 
aşına/ar parka bir baş vu- için fevkalade olduğunu sô'y
racak ilk oturanın yanında lüyor. Belediye işleri lıak
toplanılacak bir fasıl tavla, kında da haberim yok diyor , 
olmazsa günün mevzuları Parktaki şekli güzel bı.ılu
üzerinde hazmü taam için yur. Evlenmenin lehinde 
mübaheseler, latif eler yapı imiş, beğendiği kadın tipi 
lacaktır. Bu hal bir itiyad ise : Ahlakı güzel, ev kadı-
halini almıştır. nı, ekonumiyacı olmalı di-

• •. yor. Çalışmaktan, Alış ve• 
Gi)ren onu müt•assıp sa• • Arkası 3 dt .. 
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Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 

Pazarlıkla odun eksiltmesi 
Gireson Piyade alayi satınalma 

komisyonundan : 

4b, 

TE A OL 
Yazan : GÜZEL i / MUSİKİ 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
EJçiJigi sabık musteşnr 
Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

l 78 ] 

Erzurum konğre inden anra 
da, padişah, buhu ustaki .fikrini 
deği~lireuıeıdi. Kuldı ki bu kon 
greyo padi~ahın feda ctmege 
mecbur olduğu şark vilıtyetle

rlnin delegeleri iştirak etmişti. 

Bu delegelerin Mustafa Kemal'· 
in "milli misak,, etrafındaki 
mağşuş laflarına kapılarak kur
tuluşu onun şart koştuğu "so
nuna kudar müdafaa,, formil
lllnden ummaları tabir olabilirdi. 
.Fakat bu, padişahı fikrinden 
vaz geçirecek bir sebeb olamaz 
dı. imparatorluğun g&rJnUrde 
olsun muhafazası uğruna lıu a
damların ve bunlarda ya,ıyan 

Umidlerin feda eclilmeısi lazımdı 
Fakat işte. Erzurum kongre

sinden birkaç hafla sonra Sıvas'
ta da bir kongre toplanıyor ve 
buna Anadolunun her tarafın

dıtn delegeler iştirak ederek 
Erzıırumda kararlaşan nıJktnlara 

bir kere daha karar veriliyor 
ve imparatorluğun Tilrk olan 
ak.samıma biriblrindPn çözlllmez 
bir blltün olduğu ve Tnrk mil
letinin bu batan içinde inkişa
fına müsaid bir ban~ temin e
dilmezse mücadeleye sonuna 
kadar devam edilmesi lüzumu 

1 - Gireson garnizonu ihtiyacı için açık ek
siltmeye konulan üç yüz bin kilo od~n bir ay 
içinde pazarlık suretile ihale edilecektir. şartna
mesi alay satı~ alma komisyonundadır. jstekliler 
her gün muracaatla görebilirler. muhan1men be
deli üç bin }'edi yüz elli liradır. 

2 - taliplerin iki yüz seksen üç lira muvakkat 
teminatları ile beraber 31-10-936 den itibaren 
her gün alay binasmdaki satın alma komisyonu
na nıuracaatları ilan olunur. 

11-16-20-25 

İcar artırması 
1 - Sinema binası arkasında 271 No. lu dükkan 

. 2 - Meydan alt kolda 200-202 ,, ,, mağaza 
3 • Esvak Osmanlı bankası karşusunda 28,, ., ,, 
4 - Çömlekçi caddesinde 16 ,, ,, Dükkan 
5 - Menderekde 2 ,, ,, kagiroda 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 
Yukarıda mevki ve nevileri yazılı belediye 

akaratının bir senelik icarları yeniden on sekiz 
gün açık artırmaya konulmuştur. 

Artırmanın 1-12-936 Salı günu saat 14 de 
icra edileceğinden isteklilerin teminatı muvakka
ta makbuzlarile birJikde ayni gün ve saatta en
cümene muracaatları. 

tesbit ediliyordu. I f j k k I k k J ~ Arlık bunun üzerine.padişah Kapa 1 zar a e me i un e si tmesı 
herhangi bir bakımdan tereddnd1 d 

16-20-24-28 

ve şllphe göstermeğe mezun O· Askeri satınalmo komisyonun an: 
Iamaıdı. 'fllrk milleti Sıvas kon • • · ( 0000) 
gresinde gayet açık ve sarih 1 - Erzıncan garnızonundakı kıtata 45 
olarak dele~elerinin ağzından dört yüz elli bin kilo ekmeklik ununa ihale gü-
konuşmuş ve padişahın Osmanlı • . . . 
politikasını reddederek Mustafa nünde teklıf edılen fıyat galı görüldüğünden 
Ken.al'in millı TUrk politikasını yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
kabul etmişti. Arablarla bir ara Ek . 

2 2 
. . .. .. 

da şDphell ve hllrriyet hakları- 2 - sıltme 3- teşrın. 936 pazartesı gunu 
nı knçnıtüca bir hayat sarece- saat 11 de Erzincanda tümen kararkahı binası 
tine İmparatorluğun TUrk olan • • d ] k · d J k 
parçasında tek başrna ve mus- ıçın e satın a ma omısyonun a yapı aca dır . 
takil olarak yaşamayı tercih e- 3 - Tahmin bedeli aitmiş yedi bin beş yüz 
derek bu Tnrk olan parçanın • d 
birlik ve istiklalini icab ederse lıra ır. 
silahla müdafaa etmeğe karar 4 - ilk tehminat dört bin altı yüz yirmi beş 
vermişti. 

liradır. Milletin arzu ve temayülleri
ni idrak ederek, artık lngilte
reoin mevhum necabet ve men
faatlerine dayanmakta devamın 
1111 yoksa kendisiyle hanedanının 
mukadderatını, kendine gelerek 
uyanını~ olan 'l'llrk milletinin 
kuvvet ve idaresine havale ey
lemenin mi lıoğru olduğunu ta
yin etmek sırası, padi~alıındı. 

5 - istekliler ihale günü tecim ve enüdstre 
odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ib
raz edecekler. 
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VE TEKNiGiN 
ARİKASI 

~A~/7 VDILD 

~ 
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5 

A. 
Bu çıkmaz karşısmda. aldığı 

durumu tetkik etmek, padişahın 
dllşUnllş tarzı ile karakteri bak 
kında malOmat edilmek için, 
çok faydalıdır. 

6 - artdırma ve eksiltme ve ihale kanun 32-
33- 34- maddelerindeki esasata uygun olarak 
isteklilerden verecekleri teklif mektupları ihale 
günü saat 10 a kadar komisyona verilmiş bulu
nacakdır. 

A Trabzon \'e Ilavalisi M 
" Sntış üeposu : • 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

LJ İ AYDIN ( Knbaoğlu) ~ 

- Arkası var -

Anket 
• Baş tarafı 2 de • 

l'işten zevk alırmış, musiki. 
den hoşlanırmış, galan söy
leyene hiddet edermiş, kar 
nını doyuran her yemeği se
vermiş, ktJndisi rakı içmez 
rrıiş, içenleride hoş gô"rür 
rrıüş, tütün tiryakisi imiş, 

segahattan /evkalade hoşla
nırmış, bir daha düngnga 
ıelirse işçi, tüccar olmak 
istermiş, hayvanlardan ati 
•evermiş, Trabzonun iktisa
di vaziyetini vasat derecede 
6ulugor, beğendiği meslek 
ih,.acatcılılc imiş, siyasetten 
htı6erdar değilmiş, Trabzo
llun ihtigaci olarak da gol· 
la,., tanzi/at, sudur diyor. 

C. A 

7 - bu unun ihalesinde takarrur edecek be
delin üçde biri nisbetide ve teminat mukabilin
de mütayidine avans verilmesi şart konulmuştur 

8 - şartnameyi okumak isteyenler bir adedi
ni 338 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan 
alabilirler. 

11-14-17 -20 
---------------------------------ilan 
Sfırmene asliye mahkemesinden:~ 

Silrmenerıiıı soğuksu mahal
lesinden lıaci Mehmed oğlu 

Mazhar tarafından mOddealcyh 
Gölense mahalle inden haci 
Mahmut oğlu l\lahnıu~ verese
leri Feraiye ve Remzı ve Ab-
dullah ve Sabri ve Tursune 
ve Emine ve J ikriye ve yine 
ayni mahalleden lıaci M ıhmut 
oğlu kızı öln hayriye veresele
ri ŞUkrU ve Alirlza ve Nafiye 
ve Emine ve hadice ve yine 
mahalleden haci Mahmut oğlu 
ölü Mehmet vereselerl Hasan 
ve ÔmAr ve fikriye ve Zakire 
ve Melek ve orta mahalleden 
çllinstr oaıu Şevki Şemsi ve 

HUseyin ve hatun ve orta ma
lınlledeıı çllin~ir Oğlu ölU Sadık 
vereseleri HUseyin ve Ali ve 
orta mahalleden karnkaş oğlu 
ölll Mehmet vereseleri llUseyia 
ve Mustafa ve Ahmet ve Hasan 
ve kara kaş oğlu ŞJkrü aleyhle
rine ikame uluuan taksimi arazı 
davasınduıı dolayı mUddealeyhi
madnn haci 1\Iabrnut Oğlu Meh
met vereıse~inden Ha an rn Me-

lek ve Zakiıe ve Ümer ve orta 
mahalleden çilingir o Itı Meb
met verese inden Hn$an ve ka 
rakaş oğlu Ş!lkrU ve karakas 
ogıu Tevfik veresesinden Ah~ 
met ve ç·ilingir oğlu ölU Meh
met veresesinden HOseyin ve 
Mustafa ve çilingir Oğlu HUse
yln ve çllla~ir o~ıu Mehmet 

,i!()il '<P Kunduracılar caddesi N. 86 t/ 
---.;;;;. -~~4>" 'XP~ 

m tepler için bastır1lacak 
evrakı matbua eksiltmesi 

Katiplik imtihanr 
Tapu müdürlüğünden : 

On lira maaşlz katiplik için 
25 T. sanı 936 tarihine 
müsadif Çarşamba gunu 
saat 14 de imtihan yapıla
cağından talip olanların 
mezkiir vakitte Tapu dairesin 
de bulunmaları ilan olunur. 

vere ·esinden Ahmd ve <·ilingir 
oğlu hatun ve h ıci Mahmut ôğ
lu Mahmut veresesinden I ikri· 
ye ve ~·ilingir oğlu S.ıdık \ere 
sesinden Ali vo HO-;eyin nam 
iurına davetiye vurnknsı ilünen 
tehlig edı!diği halde isbnti vu
cut etmedikleri gibi bir 'ekili 
kanunida göııdcrmedikleri.ıdeıı 
mliddei vekilinin talebi veçhile 
haklarında gıyap kararı veril
miş ve gıyap knrarmında illlnen 
tebliği kararkir olmuş olduğun
dan gıyabı kararı il ln tarihin-

Vilayet daimi encümeninden: 
Örnekleı i daimi encümen kaleminde saklı ve 

her jsteyen · n tetkikine açık bulnnan ilk okullar 

için bastırılacak ( 16 ) çeşit defter ve evrakı 
matbuanın n1u ıammen bedeli ( 697 ) Jiradır. 
25-11-936 tarihine çatan çarşamba günü vilayet 
makamında oplanacak olan encümende ihale 
edilmek iızre açıkı eksiltme} e konulmuştur. Mu
vakkat teJJ.. · ıutı ( 53) liradır. İsteklilerin her gün 
encümen ka ine ve ihale günü daimi encüme-
ne muracaatiarı ilan 0

1unur. 14-17-20-23 
den itibare ı k ııınu .'lt· Uddctt 1 lan ôi2 889 gaaumı;ğ-;t;;;dık:' 
z<lı n~~ i ba ~ '.ıl ut e.ıııe~ikleri leri cihetle haklarında duru ... ma· 
ve Lır vekilı kaııunude gönder- nın gıyabı icra edileceQl llAn 
mediklol"i ve duruşma gUnU O· olunur. 
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İlan san tarlası cenuben Kara tapuya bağlanması talep 
Ali oğlu Nuri verese/erile olunmakta olduğundan 29 -

Tapu müdürlüğünden: mahdut) bir fındıklık Kal- 7 f 936 Pazar giinü saat 11 
Zazana köyünde vaki ( şar- mık oğlu Mehmedin malı 

de bu yerler hakkinda tah. 
kan Apturrahman fındıklıg· ı iken haricen ve sureti adi-

kikat icra kılınacağından bir 
şimalen 'lıe garben Bıyık gede Zorba oğlu Emrullah 
oğlu fındıkltğı cenuben ta ve Zprba oğlu lsmail ve ayni hak iddiasında bulunan-
riki has ) ile mahdut bir Kara Ali oğlu Osmana sa lar varsa tahkikat mahallin 
fındıklık ile ( şarkan Ap- tılmak suretile bunların ta de bulunacak memura veya 
frırrahman fındıklığı şima- pı..suz olarak tasarruf !arın- tapu müdürlüğüne müracaat 
len tariki has garben Ha- da bulunduğundan balzsile eylemeleri ilan olunur. ________ .;;._ ____ _.:_~----=---~--_.:_...:;_ __ 

~~~~~~~ 

Remington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin =z .. 

Om~<Ql©l 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

HöSILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

• 

. ,, 

Makinalarında 

bulacaksınız. 

R. C. A. 

r 

. 
Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

muzafferi yeti. 

~,~akinc lar1:ı1 görünüz, dinleyiniz 

Hayret edeceksiniz ... 
• 

HARUNLAR MÜESSESESi 
~~~~~~~~ 
~ııı;ıı ı;,q-;ııpı~o~ııı;ıtPf;uıı;ıııı;ıııı;,ıııı;qp;q •;ııP:,ııı";ıuı;ıuı;ı ıı;ıı.ı;ı ıı;ıııı~ılll',::ı~ıı;tı~ ~ıı:ıo~ı~~ .. ·~~''.•~+~• ... 
~ ...... llM&ll~hbdı:tbdllllb;ıa~l&.difkadll~ ~~ ... ı.tıMJ.~laWllhw"''b .•. d, .... ,t ,,. 1 ~ ..... hi ser - ?ti <........-.!ti(* =e ,,, _, 

~1 Taşrada bulunanlara müjde 11 i 
! akimülôtorlü radyoların en mükemmeli ~ . ~ 

~j RADYONE i 
·ı ~ l • 
• Markah ahize gelmiştir. :• 
+ Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş ~ 
• l k E I + olursunuz. Çünkü maki na ile beraber verilen 1000 saat ı very- t 
• body akmmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- ~ 
• nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahizelerini ~ 1 ~ 

f:j H A R U N L A R Müessese&inde Dinleyiniz. i 
f!~ TAŞRA SİPARiŞLER! DERHAL GÖNDERLIR· ~ 
~~CJll~IC'!!.:!'IJll"'IUI ••qıl111'1ı:tl'!!1l;pıntl[lınıııı;ıttııtJll~ ıı •llll'"'lllP!' l!l1"ııtll'!.'1ill""llP''"llll'"'ttll'"qlflP•ııııı;ıı11;q111-.ıııı;ı1~1;1uı;1111:;.'lfl';i111'.;'~,.ııııı;1ııı;qp_;ııır;ıı ~ 
~uı:!ııı~ıb~~~~ıllı~ıı1ıı"!ı111ı~ıllıı~~~dl~~~ıllıı~ıllıi~"~ınh ııı!ııwıft••.-llıiNiılllh<,e,;;;,pı, dfti 11ıi • ez N'• ,. ~ --

VENÜVOIL 
• 

llllllD'ası mevı 
Yeni temiz ve çeşitli huru
fat ile, Defter,Fatura, Çek,Bo no, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerinl 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönder;r. 

' 


