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DONANMAM O~ MAiL lr AIQA 
Denizden,karadan,havadan selimlandı 
~ - --:-:-::=·-=--==---~-

Donanmamız Maltada denizden 
karadan ve havadan karşılandı .. 

Dumlupınar 
okulunda 
Keıner kaya mevkıındc diger ,. 

mekteblere nislJetle bahı;esi 
bUyUk dcrshaııelerı çok kUçUk 

Amerika harrciye nazınna göre 
dünya sulhu tehlikede imiş .. 

Ankara 20 Birleşik Amerik devletleri dış bakam söy-
ledi~i bir nutukta. dünya su/hunun geçirmekte olduğu teh 
fi keleri uzun uzadiya anlatnuş -ııe b:iyük Amerika devi · 
/etlerinin nl'iştereken yapacakları bir tezalıurun belkide 
bu tehlikeleri bertaraf edebileceği umudunu izhar eyle 
miştir. 

Karşılıklı selôm toplan ·taati edildi ... dört sınıflı bir ınekteb ... 
Ankara 20 - Donanmamız bu sabah saat sekizde Maltanın merkezi olun 7.ıaletta 

açıklarında ziyaretine gitmekte olduğu dost memleket filosuna mensup beş muhrip ta
rafından karşılanmıştır. limana yaklaşırken hava kuvvetleride donanmamızı karşıla. 
mıştır. Yavuz 21 topla dost memlek~t topraklarını ve sahil bataryalarının aynı suret
le mukabelesi akibinde de 17 topla lngiliz amiralını selamlamiş ve 17 topla kendisine 
mukabele edilmiştir. Yavuz selcim toplarını atarken her iki defasındada lngiliz beyaz 

Hele UcUnçU ve dördnncll 
sınif deı·shııııelerınde sıralar 

birbirine yanaşmış ve talebenin 
yerine oturabilmesi için geçe. 

cek ne yer var ne bir muallimin 
talebeyı yerinde kontrol ede
IJilmesi imkllnl mevcut, ınual

liııı kürsnleri yersizlikden dışa
rı çıkarılmış muallim ayaktn 
defterleri kltabları koltuğunda 

ders vermeğe çalışıyor btr la· 
!ebeyi tahtaya kaldırse o tale
beye yer vermek için ya geçe· 

Çin - Japon harbi devamda 1 
Ankara 20 - Çin Harrciye nazırı Royter ajansına şun

ları söyledi : Çin lıükıimeti Suigen aya/etinin istilasına 
muka1•emet etmeğe azmetmiştir. Japonya bu aya/et hak
kındaki niyet ızıe iasa1rl.lurlarını açıkca bildirmektedir. Ja
ponya ile müzakerelere der.1am imkanı yoktur. 

harp bayrağını çekmiştir. 
_,.-~ 

Viyanada saltanat nümayişleri 1 İspanyada Ankara 20 - Viyanada otto da haysburgun girimi 
dördüncü yıl dönümü münasebetile dün saltanat tara/tar
larından elli bin kişi nümayış yapmişlar ve " lmpratoru
muzu isteriz ., Diye bağırmışlardır. Hatipler hükumetinde 
saltanat lehdarlığı hareketine iştirakini istemişlerdir. 

General Franko 
Limanlan abluka 
ederse İngilte

re de ... 

ceği btikaınetdeki talebenin hcps 
kulkacak ve yahut çağrılan tu. 

lebe sıralar u~tUnden geçnp 
muallimin yanına gelecek bir 
kaç çocuk tahta ba.,ıııa Ç.llğlrl · 

lırsa mııallımde kupunun dışnda 
kalacaktir. Kışın bu dershane· 
lerde soba kurvlumadığı gibi 
65 çocuğun kll\·uk bir dersha-

GOROŞLER DUYUŞLAR 

Önümde 1341 - 7925 yı "Elbet sefil olursa kadın 
lına ait " Yeni yol,, kol/eksi alçalır beşer,. 
yonu var. salıif eleri çeviri- lzmir : Atatürk 

A ntakya 
İskenderun 
İntihaplar nasıl 
olmuş, kimler 
iştirak etmiş 1 

Ankara 20 - Kilis, sancakta 
seçlıııın son ve kat'i vaziyeti 
şudur: Antakya merkezinde 5800 
muutahipten ancak 319 lskcnde 
runda 2340 mllntehiµtcu CUO 
Belanda 1600 mllntehipten 203 
Hethaniyede 2500 muntchlpten 
230 ki~i s~·ime iştirak etıııişlir. 
İştirak nisbetleri şöyledir: 

Antakyada yUde dert buı.·uk 
Reyhaniyede yOıde dokuz, be
landa ytızde 12 , kırıkhanda 
yUzde 21 . 

iştirak edenlerin hemen hep
si ya memur, ya taşnak, yahutta 
•rurkiye firarisidir, son ~eı;·iınde 
müntahibi sanl gösterilen zat
lardan hazırlarının istifaya baş
ladıkları haber alınmıştır. isken
derun adalı ailesi hemen kllmi
len şapka geyınişler, halkla be· 
raber barakete geçmişlerdir. 

Az, ÖZ 

Şehir 
işleri .. 

Şehir bin bir ihtiyaç için
dedir. Fakat ne gariplır ki, 
bin bir ihtiyaç içinde çırpı· 
nan hu zavallı şehirde, hiç 
bir şey yapılamamaktadır. 
Niçin mi ? Şüphesiz yapıl 
mak istenmıyor da onun 
için ! 

Onu hunu bilmem, bildi 
iim ve gördüğüm şty şudur 
ancak: Belediye meclisi. şeh
l"in bugünkü ve yarınki ih
tiyaçları üzerinde ha s s as, 
değildir. Meydanda hassas, 
İflek, verimli bir Belediye-
1lin olmaması ala ve rana 
bunu isbat etmez mi ? 
Demek olur ki, bütün mes 

-!!iyetler meclis::_acidir I 

== 

Kamutayda 
Müzakereler 
kanunlar .. 
Ankara 20 - BUyllk millet 

meclisi bugünkü toplantısında, 
askeri ve mülki tedrisat kanu
nunun ikinci maddesinin birin
ei fıkrasının değiştirilmesine, 

Meriç- Evjos ırmağının her iki kı· 
~'1 ıudıı yapılacak idrolik tesisa
tın tanzimine mrıteullik TUrkiye 
Yunanistan itilllfnamesinin ve 
harlnn önünU almağa mahsus 

ceuubi Amerika muahedesine 

'filrkiyenin iltihakının tnsdikle
rine ait kanun iayıhalarını ka
bul etmiş ve kambiyo, esham 

ve tahvilat kuçııkcılığıııın takibi 
hakkında kanun layihıısile Sivas 
ıılelyasına muktazi tczgılhlar 
için 2,500,000 Hrava kadar taah
hUdde bulunması hususunda na
fıa vekılletine sal.ihiyet. veren 
hlyıhanın birinci ıııtızakeresini 
yapmıştır. 

Atatürke 
Hitlerin resmi 
takdım olundu .. 

Ankara 20 - R eisicum

hur tarafından kabulü es
nasında B. Şaht, Alman dev
let reisi B. Hitlerin resmini 
Atatürke takdım ettiği öğ
renilmiştir. 

Ankara 20 - Hoyter oj ınsı 

general Frankomııı Akdenizdeki 
İspanyol lJrnanlarım abloka at

tına almak tasavvurundıı bulun
duğu ve bu tnsavuurunu tatbik 
mevkiine koynıağa kalkıştığı 

takdirde logilterenln fi'rankonun 
elinde bulunan harp gemileri
nin açık denizde bir gUııa raa
liyet ve harakette bulunmasına 
mUsaade etmiycceğini ve böyle 
bir mıısaadenin muhariplere ait 
abkAm mucibiııce verilebileceği
ni uildirnıektedir. 

Japonya 
Komünizmle mücadele 

için müzakerelere 
hazırmış! 

Ankara 20 - Japonya dış 

bakanlığının salahiyettar bir 

rüknü gazetecilere şunları 

söylemiştir: Japonya komü

nizme karşı müşrterek bir 
miicadele hususunda bütün 
diğer devletlerle müzakere 
ye hazırdır. Çin - Japon mü 
zakereleride bunu isbat et
mektedir.Japonyanzn bu hu
susta diğer devletlerle giriş
tiği ve girişeceği müzakere 
ler sadece komünizmle mu
cadeleye matuf tur. 

neyi nefeslerile isitmaları pek 
kolay olduğuı.ıdan bir mekte
bin mahrukat sarfıyyatından 

bUyUk bir tesarruf te'min edil
miş demektir. Şu ıııutalea ile 
her halde tasarrf yolu bulun
duğundan seviııilıııesin vaziyet 
çok acıdır. 

Ilu mektepde emsali vcchile 
fakır çocukların doyurulmasını 

fakır ç,ocnklar yardım cemiyeti 
ne bırakmış himaye heyetinin 
topladtğı para ile 75 yeni sıra 

yapmı:;tır. Yaloıı ki\çUk bir 

mllzcsi ve tek boru ile geleo 

içme suyu, biri muallimlere çı
karıldığı halde iı;iııde akar suyu 
hulunmayun 270 çocuk için 2 
hnlflsı vardır. Belkide depo ve 

hali\ yapılmak için himaye he
yetinin yardımı beklenlluıekde-

dir. Bu vaziyet karşısında genç 
ve gayretli muallinıleı'in çeklik 
lcri sıkıntı derece:sini nasıl ölç
meli bilinemez. Duvarların ba-

dıınanı i~ itmege alıştığım gibi 

beş alti senedenberi yııpılmamış 
mekteplerin du\•arlarını, dolap
forıııı, sıratarıııı yafırmakla da-

irei aidesine geniş nefes aldır
tan şu mekteplerimize beş on 
kilo kireçten olsun sakınılması 
bilmemki ne şekilde tefsir edi
lir. 

l\f. G 

yor, Buraya nakledilmesini ''Hayalla musiki lazım· 
arzu ettiğim parçaları alı- mıdır ? hayatta musiki lô.· 
lJOrum. zım değildir. Çünkü lıayat 

" Bir millet hissiyatı me musikidir. Musiki ile alii-
deniyesini lıakikalan if ode kası olmayan mahlukat in
ede bilecek bir derecede e- san değildir. Eğer meıızuu 
debiyatını. musikisini islcih bahs olan hayat insan ha
edemezse o milletin salıai yatı ise musiki behemehal 
medeniyete dahil oldığı ka- var. Musikisiz hayat mev
bul edilemez.,, cud olamaz. musiki hayatın 

Uşşak : Atatürk neşesi. ruhi, sururi ve her 
"Milletimizin katine mec- şeyidir. Yalnız musikinin 

bur olduğu merhale büyük nevi şayanı mutaleadır.,, 
tür. vasil olunması zaruri j lzmir: Atatürk 
olan hedefler çoktur. Belıe "Zeybek dansı her içtimai 
mehal bu merhale kat olu- salonda kadınla beraber oy· 
nacak. en nurlu hedeflere nanabilir va oynanmalıdır,, 
varılacaktır. Onun için bir- j lzmir : Atatürk 
birini 'l.ıerecğimiz işaret 1 işte okuyucularım. Size 
ileri! ileri 1 daima ileridir!,, Atatürkün beş vecizesini so• 

Konya : Atatürk 
1 

nuyorum. Ona göre hareket 
11 Türk kadını nasıl olma~ 1 ederseniz hem siz ve hem 

lıdı ? Türk kadını en mü- yurd kazanır. etmezseniz, 
nevver. en faziletkiir ve en : hem siz, hem yurd gayıp 
ağır kadını olmalıdır. Ağır eder. Benden sonmak .... 

ı * * Sik/ette değil, ahlakda, • 
ağır, vakur bir kadın olma- Biraz da başka şeylerden 
lıdır. Türk kadının vazifesi nakledeyim .. 
Türk zihniyetile, bazusile, Tarihi notlar: 
az mile muhafaza ve mü da- "Trabzon vilayetinin bida-
f aya kadar nesiller yetiştir- yet teşkilatı 1282 de başla· 
mektir. mi/lelin menbai, ha- yup 84 de vali Esat Muhlis 
yati ictimaiyenin esası olan paşa zamanında nihayet bul 
kadın ancak f aziletkôr o- muştur. ,, 
!ursa vazifesini ifa edebi "Trabzon lıükumet kona
lir. her halde kadın çok ğı mahalli vaktile melrepo. 
yüksek olmalıdır. !it hane olup ve son metre-

polidin adı " Yusuf ,, ==-=-===-==--==.,,,==.,......--""""'= = 

I" Belediyenin en iptida.i bir vazifesi 1 r' imiş, ... 
~·.~ f~ Mahalle içleri, sokaklar ve.hattô gözönündeki [~4 .. lmparatorlvk zamanın· 
il:= E::& - [+.s da Trabzon sarayı kalede 

""' Caddeler aptesane oldu. insaf edelim artık ! '-~ cephanenin yeri imiş. Sonra 

A ·ht · · t · k ? b "' h "Davud., bu sarayı çifte ha-ptesane ı ıyacı en ıp ı- yo sa. / madığı hakkında en uf ak Trabzon gi i oir şe irde 
h · / d b · ·d· B v il d l k l mamın yanına nakletmiş ve dai i tıyaç ar an ırı zr. u ı ı ar gelir geçer, Bele- bir tetkik zahmetine bile bahse i ece , öne sürü ecek 

h · hamamda busarzn hamamı 
iptidai i tiyaçın yerzne ge- diye meclisi her üç ayda bil girişilmez/ Eğer böyle ol· ihtiyaçlar arasında, aptesa-
tirilmesi meselesine gelince, toplanır gider, bütün geçen masa, dediklerimizin aksi ne gibi iptidai iht(rıaçlar yer im!Ş;~diki muvakkat hane-
o da belediyenin mecburi yıllar ve bütün bu toplan varit olsaydı. elbette ki, tutmalıdır. nin .ı;eri mektep ve kütüpha · 
ve en iptidai vazifelerinden tılar içinde, halkın en ipti- halkın abtesane gibi en ip- Belediye meclisi, şu bir d 

B k J b •t b ne ; i.,, 
biridir I u auar ası ' u dai ihtiyaçları üzerinde ya tidai ihtiyaçları yıldan yı- aylık toplantı devresinde, '' Trabzondaki bede s tan 
derece iptidai bir işin başa- tek sô·z söylenmez, yahut da la, atılmaz. Trabzon gibi bari bu şehre iki ciç apte- Venediklilerin çnrşusu idi.,, 
rılması da yıllardan ve yıl- evırelce söylenmiş ve şöyle bir şehrin Belediyesi, en ba sane yapılmasına karar ver "Güzel hisarın ilk isrni 
/ardan beri bütçelerin kal böyle bir karara bağlanmış sil vazifelerini hukadar ih- sin .. evet başka birşey bek "Arslan his•rı., imiş ... 
dzramiyacağı bir iş midir olanlar varsa yapılıp yapıl- mal etmiş olmazdı I /emiyoruz. -Arkası 2 de _ 
~ r ::======:~====:===---====c-====-===---=~~==-=-

M ü j de : Bugün Ş A U B 1937 modeli çıkıyor. -----



Sayfa 2 

Sağlık 
Kolay ve güç 

Hazmedilen yemekler 
2 

sile lezzeti mükemmelleşti
ren yemekler gibi... Keza 
etli •oe baharlı bir çorba da 
mide luimızını çoğaltır. 

Böyle bir şahıs için haz 
mı kolay yemek : Basit su
ya pişmiş bir çorba ile sö
ğüş etlerden ibarettir. Etler 
balıklar ve diğer albüminli 
maddeler mide lıcimızıni tev 
ki/ ve kendilerine bendet 
tiklerinden midenin boşan
masını kolaylaştırırlar. 

Bilakis midesinde kimqe
'l1i f aaliyeli az kimseler hu-

/YEN/YOL/ 

İlk kadın hava sehidi , 

Eribe hakkında 
Başvekilimizin güzel bir yazısı 
"Bu satırlar, İnönü ve çocuklarının, güzel 

Erihenin kahraman hatırasına derin saygıları 

Anket 
Gelişigüzel soruşun, 

Gelişigüzel karşılığı .. 
'----------------------~-I-Ioşlanırıın; çünkü tiryakisiyim! 

Hiıiın Başınulıurı İL' Bny Be- ı Gülerek: 
ve gıptalarıdır.,, kir Sllkuti, minimini kadeh i as· - .Mantos•ınu giyinmiş, yl\zli 

29 flkteşriıı sabahı .\ııkıırada ' basından üstnn bil' hava kahra- la ve kat'a yarıyı yukarı geç- 1 a~ ık, hnşınıla şapka, eli yllzQ 
TUrkkuşu meydanında pnrnşut 1 mnnı olmak için bOtı\n hnsS11· menıek ve su payım tecavuz ten iz ve temiz geyinmlş kadın
talimleri yapaı·ken şehit düşen J lnra malik idi. Onun şehitliği etmemek l\zerc her akşam mu- dan hoştanı"ım. 
Eribenin ölnınn karşısındeki la- ı ile canımız çok yandı, çok şey hakkak içer. Ve bana: . En çok zevk aldığınız şey 
hasslt lerini başbakan ismet ln- kaybettik. Tesellimiz, lrnhraman - Ayyaş oldum; bir yirmilik nedir ? 

önU «IInvacılık ve por 1> s:.ıhife- dnn şehit vermek, kahraman U- şişeyi bP.ş gnn heş gecedP, son - Evimde>, çolukçrıcııkları:nla 
lerinde uilk bava şehidi kızımız» l'etme ve yetiştirmenin en fe· d:ımlnı;;ına varıncıyn kadar içi- bulunıııak ve llalkevi va ... ıta ile 
adlı \u ynzı ile rınlatmaktndr: ~lz.li çaresi olduğuna inanma- yoruın .... 11 Dediği z.'lmıın, aklının ki..ıylt.>rde t'ukir tıustıılurı rııııaye-

uKUçl\k El'ibe, tıav,ı kurban- ınızoır. 1 kızılny başkanı, 'l'rabzonun en ne etnwk \'e hil' <1e ıırııd ı sırn-
larıınızın nrmana lrnrııtı. Para- ! PnraşUt, bir ·por, hnttfi dar sempatik doktoru bay Mehmet d 1 verilC'Jch.ııı k•)nfe,·:ııı~ ve 
şilt hevesi, havııcılık a~kı, onu z•ımnndıı c,ın kıırtııl'Jll bir ted- 1bralıim Okman gelir. Biı· ak- ııı:.t.;aııı1_•relcl'Cieı hıılıııııııak. 
kl'ıçlik yaşında l;e bı:ışlatmış tı . bir halinden çoktan ~·ıkm ı ~tır. şam doksnn dnkıız dubllı knde· 
Onun ya5ınllu, p,ırnşilt sert ve l'arnştH, artık memleket mlldıt· lıi unşaltlıktıın soma haya'ı ı 

mız 'l'e maya ifrazmm ço· ı;•ok erken bir ce. aretti. Ail~!>i- fn ı ının yeni bir dinamik ıısulü ııeşr, kahlrnlıa şnkrnklıklan içi
ğalmasrnı temin eden ye nin ve kendi;inin a;$kı. u ·u\le- ve va• ı tn~ı halinde :;;ekil \'e ma ne yııv.ırlanan bu iı;· hustulılda-
mekler yemelidir. Etli ve rin tcreddOdiine ımlebe çaldı. n:ı alınağıı hnşlnmı.,.tır. 'l'Ork rrnındn cidden huzık olan dok-

- M<1sikidl!n lıo~hnır ını·ıını'l. ? 
. l>Ne ·ei ııilı[ı)Wle lı ışlunı· 

nııı. \'ııııkll llltı "iki utlıni mane
\'İ~ i tahrif ve evcuı maddiye~ i 

~ teskin eder. 
balıarlı çorbalar tavuk çor- Eribenin fedakurlığı !:l ı, kızla- kızları ve erkekleri, paraşUtiz- t mımuzıı munyenelıane~inde 

birkaç defa ziyarete gittin. no~ 
vaktini bul, madHn. BO;> \e lıo~ 

vaktinin ancak yemek vakti o 
labileeeğiııi söylediler, fakat ye
mek yerken de kinıı.;eyi kabul 

balan so11ra taze kızartılmış rımızda v a t n n mndafnası ve mi bir ınlldafaa vn ıtnsı ~ibi öğ 
hususile kekik ve saire ilci- Tllrk havasının masuniyeti için reıııneğe mecbur olmak yolurı
vesile rayiha ve lezzeti ço· iftihar edeceğiıniı bir kahra- dad ı rlar. 

manlık sayıyorum. 1 KUçUk Eribeuin hntmısı, pa-
ğaltılmış etler. kızaımış 

1 

Hayatmııı gnzel balıuı 1 'll Türk r~ş!Hizmdeki h~ve: inden ötUrU 
balıklar:.. havası için bağı-;ılamak arzusu, bır kat daha azızdır. 

Etlerın genç veya kart I Türk kızında en yliksek dere- Bu salırlur, Jnönl\ ve ç·ocıık-
oluşunurı, hazım cihetinden cesim, gl\1.el Eribe ile göster- l arı ırı, glizcl El'ibeniıı kahrn
rnıihim farkı 'vardır: Et ne 1 ml~tir. ııı n n hnlıJn~ına deı in snypları 
kadar genç hayvandan ise. ı Güzel ErihE', lıalıs ~ ı gibi. ha- ve g ıptalıırıdır.» -= 

midenin kimyevi mevadın
dan o kadar kolay mütees
sir olur, 
Kıymaya nazaran, büyük 

parça lıalindeki etleri ter 
cilı etmek ve bunları ağız
da ezip parçalamak, mide 
iisaresini çoğaltma ve tenbih 
etme noktasından daha mu 
vofıktrr. 

Gıdaları diger bazı mad 
delerle birleştirmek meselesi 
de çok mühimdir. Bir defa 
yağları ele alalım: Et ırıe 
diğer gıda rr.a 1delerine ilci · 
•ue edilen yağlar, yemekle
rin mide hiirnızından ve 
mayalarından güçlükle mü
teessrr olmasını intaç eder. 

Onun için gıda mütehas
sıslarının güzel bir sozu 
vardır: 

Kayarak 

Yuvarlanarak 

Yeni okul 
1 lalkııı en ziyade toplu bu

lunduğu, Belediyenin şehrin 
her tarafımı nisbelle fnzla ehe-

Bir adam olmüş bir . mmiyet verdiği meydııııin bir 

tedrisat müfettişininde köşesinde dört kutli muazzcnı 

k l k ı bir bina ... 
O U ırl mıştır. Dershaneleri geniş, nıızarcl! 
ilk tedrisat miHetti~lerinden vn ... 1, sıraları yeni, :\Inıcsi çok 

Hikmet koı·sau evelki g!ln itlu - 'Lengin, Blitl\o öğretmenleri ŞC'n 
rehaneıniıe gelerek uğı·adığı · ve şatır tulelıe neşeli, hatta 
felaketi nakletti. Bay llikmet renkleri çok sıkışık \'aziyyele 
Pulatann Köylerini ter dşten oturan diger meklcblerdeki 
sonra Tonya yolııyle vakfike al'kadaşlarındaıı ~·ok l'urklı sula
blre inmek isterken bir dere n temiz ve bol,lıala sıkıntısı 
içinde bir kaç gUn evvel ~mntc- hemen hemen hiç yok, temiz 
kait tuhsildar Pirin ameleye ve saf bir hava içinde ç.alışan 
nezıret ettiği sırada ayağı ı ı lıir ınekteb .... 
altındaki toprağın kayma ... ı yn. Bu mektelıin bntnn muatliın
zilnden d:.lşup oldUğfl yerde l ri, talebeleri, Himaye heyeti, 
yolun buıuklıığıındaıı bindiği hııttn ve hatta hademeleri çok 
Atın ayağı altındaki toprnğın bahtiyar ...• 
kayması neticesi olarak yovar- Yalnız; mekteb dahçeı.ina 

lanmış, sağ kulu kırılmıı ve doğru giren ve çirkin bir ınan
fena halde hırpalanm15tir. Bay zara arz eden gara1!a merdiven 
Hikmet had ise mııhallinden yanında bllyl\k bir çirkinlik 
Vakfikebire sedye ile oradan meydana getiren arsa güll\n 
burayada otoınubille nakledil· dikeni gibi görUnmekbedir. Bun 
mişllr. Bize, bu macerayı iztı. dan haşka ya tahsısat kalma. 
rap içinde anlatan Bay Hikmet mosındaıı ve yahutta unutul
oann memleket hnstane:.ine mnsından yapılmamış olmalıki 

yatırılarak tadavl altına alınmış- mektebin çatısında sancak dire
tır. Bu gibi kazaların önUne ği de yoktur. Bu satırları b!l
geçmek için yollarımızdaki bo. yUk bir hllsntl niyyetle yazar
zuk yerleri vaklinda duzeitmiı;ı ken hatırıma gelenide saklami
olmalıyız. yacağım: mekteblerde biltUn 

Yağ yalnız olarak yen
meğe malısus bir maddedir 
fakat pişirilecek yemeklere 
katılmağa mahsus değili Ye 
ni tereyağını çiğ olarak 
yemek. yemeklere katıp 
pişirdikten sonra ,qemeğe 
nazaran, daha hafif ve 
hazmı daha kolagılır. Bu 
itibarla, meselci yağda kı 
zartılmış etin. söğüşe naza 
ran hazmı daha güçtiir. son- Muallim mektebi 
ra kuzu ve dana ğibi yağ· 
sız ve genç hayvan etleri
nin. koyun sığır ve kaz eti 

Arkası var 

mezun lan 
Üniversiteye alınacak 

Kültllr Bakanlığı 6,5 ve 2 se· 

etmNliğini, n ırıınan da mide
siyle bn-;:başa lrnlnıukhn h'lyük 
zevk ııldı11ını ilave ettiler. Etti
ler aınn, ben yine tıım yemek 
vakti onu yuknladını. Aııketiui 

açtım, ben sordum, o söyledi: 
- Gazete okurrnusunu:t. v e 

Gazetede en çok lıanJi yazı. 

ları okursunuz ? 
- Okurum, sıhhi ve siyası ba

hisleri. 
- Trnbzonda hayat bahalı mı

dır, ucuz mudur ? 
- Diger memleketlere ııi ·belle 

itidaldedir. 
- Trabzonda yaşayış nn:;ıldır ? 
- l ler meslek ve sn nal erbu-

bı kencil işile ıneşg-ul, asayişi 

lanı içinde ve lıerhes kendi 
nıecrnyı tabiisiııde yaşayıp git
mcktedil'. 

• Parktaki bugünkü şekil nasıl
dır ? 

- Park bazı nevakısile bera
ber Trabzon i\·in clveri;;li bir 
şekildedir denile bilir. 

- Evlenmenin lehinde mi, aley
hinde misiniz ? 

- Lehindeyim. 
- Hangi tip ka<lından hoşlanır-

sınız 'l 

- l-hy:ı.tında en feci ve en 
zevkli hatı; alıırın hangisidir ? 

- On Uç ya:_ııd.ıki Oğlumun 

vc·remdeıı ölme~ı feci hııtıraın
dı,· F ı ''"" İ\ i lı· : ı ·ı:ım rlrı tı,> 

tah il ç:ı.ı. ı .d ıki iulelıelil~ hayu

tınıclı " 
- Hangi yemekleri seversiniz ? 
- Hııh\\:, '1'.~vui\: ve sebze. 
- lçkidl!n lıuşbnır mısın ? 
J\alıknhatlan SOlll'a: 

- lloşlıınırıııı. 

- Tütünden 7 
- Hoşlnııırım, çQnktl tiryaki-

siyim ! 
- Scynhntten hoşlanır mısın ? 
- Pek ıiyade. 
• Bir daha dünyaya gelirsen 

ne olmak istersin ? 
- Doktor olmasını isterim. 
- H.ıyvanlardıın en çok hangi-

sini seversin ? 
- 'l'uvıı k ve teı·biyeli l<edi. 
- Trabzonun iktisadi vaziyetini 

n:ııııl buluyoasunuz ? 
- Pek bozuktur denemez: 

mutevassit derecededir. 
- Hangi mesleği seversin ? 
- Mvslekimi. 
- Dünya siyasi vaziyeti nasıl-

dır ? 

- Kal'ınakarışık. 

- Tr:ıbzonun ihtiyaçları ? 
• Su, malt1m ihtiyaçlar! 

C. A. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

- Baştarafı 1 de -

"Paşa hamamı eskid~rı 
kilise imiş. dış dıvarında 
yani davalı çeşme karşu

sundaki musalla gibi duran 
taş üzerindeki dıvarda iki 

f erişteh resmi olup müvah
haren hamamın mütevellisi 
Osman bey tarafından kaz 
dırılmış idi.n 

bir takrLr verildiği ve çok 
gerinde olan takrırın kabul 
edilerek Boztepede ağaç çu 
kurları hazırlandığı ve fi
dan dikme zamanı işe başla · 
nacağı memnuniyetle haber 
alınmıştır. 

14 Şubat 926 111 
Mübeccel Reisicumhuru 

muz Gazi Paşa Hazretleri· 
nin Trabzonda rekz oluna 
cak heykeli için 15000 lira 
kabul edilmiştir. 

18 Şubat 926 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 79 1 
Padişah kendi içinden, aslB 

o zamana kadarki hattı hare; 
kelinden dönmeğe ve Tllrk 
milletinin arzularını dinlemeye 
yatkın değildi. lstanbulun bed-

binlik. verici havasiııdn, lngilte
renin idare ettiği galib mUtte
fiklere kar~ı herhangi bir ha
reketin muvaffak olmıyacağına 

mutlak surette kanI<li. Bu mil
let ve milletin kendi haklarım 

kendisi tayin etmeı\i gibi ıno. 
dern dUşiinceler. onca, bir nevi 
zınrtıklıktun farksız densizlikler 
ve mn11aselrntsizliklerdi. BUtun 
lmpara :orlıı:< tlzerinde şekilde 
ol:-;uıı hnk:inıran:ık haklarını 

mu haf azu etmek fikrine dııha 
h:Uı1, canla başla bağlı idi. 

Fakat öbl\r taraftan da Ana
dolu hareketi o kadar inkişaf 

etmiş bulunuyor idi ki bununla 
artık iyi geçinmek icab ediyor
du. Yok~n, şimdilik yalnız Da
mad Ferid'in dış politikasina 
kar~·ı gelen bu kuvvetler, glı
nl\n birinde, padişahın kendi
sine kar~ı da teveccUh ede
bilirdi. 

Demek oluyor ki, padişah, 

avunmayı bir kere dıtha açık 

bir karara tercih ediyordu. Ger
çi bu sefer. avunacak olan ken
dbi değil, milleti olacaktı. Pa
dişah milietini, bir kabine oyu
nu ile avutacağını sanıyordu. 

Anadollu hUrlyet ve istiklal 
adamlarıdi. Bir "aralık kabine
si,, getirildi. Yeni seçim emri 
verildi. 

Milletin bilmesi lazımdı ki, 
padişah, yeni taleblere karşı 

sağır ve milletinin uyanı~ına 
karşı kör değildi. 

Fakat yeni meclis toplanın

caya ve kendi itimadını ta~ıyan 
yeni bir hUkOmet teşekklll 

edinceye kadar - ki padişahın 
bütUn ümidi bunda idi - ml\tte

fikler ve daha doi}rusu İngilte
re ile olan mUzakerat kati bir 
şekil alasıya kadar ilerlemlt 
bulunacak ve bu netice karşı· 
sında ya her tUrlü mukavemet 
manasızlaşarak kendiliğinden 

çnkecek yahut, muzaffer mütte
fiklerin karariyle çökertlle<ıek

ti. 
Görlllnyor ki bu slnsice po· 

litik.anın tasavvurundan ve tat. 
bik.iode, bu kere dahi, padişa· 

hın o bidayettenberi memle· 
ketinin ve milletlniıı her mu
kadderatını tayin edici olan 

noktada gösterdi~i iğrenç beıir· 
gan ruhu yatmaktadır. 

NOTLAR nellk mua\llm mektebi mezun. 

HER GONU" LDE laıı .11 üniversiteye kRbııl etme-

nokc;ıanların ltmarni i şleri itti
p!iZ edilen usul mucebince 
mekteb himaye heyetlerine 
havale edildiğinden eğer bu 
işlerde mekteb himaye heyetine 
yaptırılırsa bilmeınki muvafık 

olurnıu olmazın? Olmaması da
ha doğrudur sanırım. 

"Trabzonun ilk ve eski 
limanı olan Mumhane öniine 
1252 tarihinde ilk defa ge
len vapur yandan çarklı 

bir Nemse vapurv idi. Hü-
M. G b 

- Arkası var -
Geçdiğimiz Çarşamba gü- 1-:=============:-

nü akşamı idman gurubu 1-------------~ı kumet sonra • vapuru sa- Halk Manileri • ğe karar vermiş ve lıu lıusu.;tn 

BiR ASLAN bir rapor hazırlamı ıtır. 
luk imtihanı vereceklerdir. tın alup adını lstanbul kog-

Olgunluk imtihanlarından me 
gençleri tarafından kulup bi -----------' 

J' ir ııast ı k . T. . .... Rapor tasdik edilmek llzere 
} a 1 • IOUZl)na ŞU il . k' l 'l . t' Jl 

l,izım bu lazım; 'frnl.ızon su·ıu ı eyetı ve ı ~ye verı ını:;ı ır. 'l.n-
ı ter bunu ister... Trabz~nda ~mm tasdl~ıcıden sonra. n.ı unl
şu olmalı, bu olmalı, Trabzonda lım mektebı me~u::ılıırı gırdıkle
sıı yrıınlnıadı hu vaınlm 1 rl fakUlte şubesıne göre en çok 
' ' " 

81 ı ... 2 ·ı t· d b' 1 

zun olnn mualli mler orta tedri- muştur.,, 
sut kadrosunda ~~alıştırılacaktır. * * * BugUn, bakanlığın bu kara
rından istifade edecek olan ilk· 
mektep muallimlerinin adedi 
ı ı,ooo dir. 

Boztepenin teşciri ıçm 

meclisi umumi azasından 
Ali Becil (bey) tarafından 

nasında Trabzonda ilk balo 
•verilmiştir. • 

20 Şubat 926 
Bu günlük bukadar .... 

Cevdet Alap 
'l'rabıonda şu yok. l.ıu yok: St3ne nı ıuye ın c ır o gun· --- -- ===_,,,,,,,__ 

~:~·;~~~~ı~ı1~~'~ .:u yapılmıyor bu Giresonda Fındıkkabuğu 7,5 ken 
Ayn ayrı hepimiz söyler, T b d d h • d"d 35 35 b" k •• n u teker teker hepimiz tenkid e- ra zon a a a şım 1 en ' yann ' ır aç gun 

der, toplu halde hiçbir şey ve- sonra belkı' 40 kuruştur ı. 
remeyiz. bu demek, şu demek 
olur ki, ayrı ayrı her bire rle
rimiz her şeyiz, toplu hıılde 

hepmiz hiç bir şey .. ayrı nyrı 
her gönUldP bir aslıın yatır. 
topumuz bir araya gelerek bir 
a:slan besltyemeyiz. • Niçin mi? Her gönulde bir 
aslım yattı(tı ıden ve ayrı ayrı 
lı uµlnıiz lıirbirlwlzden Oitfın 
olc1uğumhzde'.l ı 

Gireson belediyesi, fındıkka
buğuna narh koymuş olduğu 
i~-in. çuvalı 7,5 kuruştan fazlası
na satılmıyormuş. Bizde ise al
dırış edilmedlğinden, kulak asıl
madığıııdan, belediye meclisinde 
yirmi beş gl1nden beri, sanki• 
yerinde bir iş olmazmış gibi, 
tek bir aza tarafından bir tek 
söz söylenmediğinden, yani mey
danı fabrlkacılarla, gece gUndUz ---

duı·mndan ihtiyııçlarının Uç dort 
heş misli fazla kabuk yakıp kO· 
ml\r yapan hamamcıların yeni 
u. ul, iş ve sanat harici ticaret
lerine boş bırakmış olmak için 
gereken tedbirler alınnmadığırı
dan bugUn 30, yarın 35 ve kinı
bilir bu gidişle birkaç g Un son
ra :!O kuruştur. Azami 1000 c;'U· 
val kabuğa ihtiyacı olan bir hı.ı

mnn asgal'i 4000 çuval alıyor, 

niçin, neden'! Şl\phesiz ne so
ran var ne arayan 1 Mahalle iç
leri kabuk deposu oldu. 'l'nnrı 

esirkesin, bir yanğın çıkarsa ne 
olacak halimiz? O da umuru· 
muzda değil 1 

Fakir fukara, nihay~t 10 ku
ruşa alınması ıazımgelen kabu
ğu 30 kuruşa bulamıyor, niçin 
alamıyor, yok olduğu iyin değil, 
var olduğu halde bulamıyor, ha-

:;,_~~~----..... M~üj..;....de~:~B_ugün Ş A U 8 1937 modeli 

mamcılardan nevbet bulamadığı, 

bazı fşbrikacıtarın da depo edip 

yarın kırka elliye sııtmak yo

lıınduki heves ve hareketlerine 

mani o lan olmadığı i<·indir ki 
bulamıyor! 

Yazık ve gUnabtır, fakır fu. 

karayı Uç beş kişinin gayri 
meşru ticaretine daha ziyade kur
ban edip gitmeyelim ! 

lşte geldi Ramazan 
Yağlıca kaynar kazan 
Her gece tatlı lılzım 
Çok \'alış, çokça kazan 1 

* * * 
Hamazun nur evidir 
Baklava mitlevidir 
Yemeklerin irlııd~ 
Börek en yükseğidir ı 

* • * 
Çok ye gUlltlçtan sarma 
Bir yut ikiye varma 
Tavuk dolması yerken 
Bulu evvel koparma ı 

... 
* * 

G ltzel kızart pilici 
Baharla dolsun içi 
SUtHlç da g üzel amma 
Muhıtllebi çok cici ı 

Baba Salim Öiütçen , 
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Dünyada 11 Komşu Rusyada 1 ~~ ah ,,-~~~4hdbdbdb~ 
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Frenklerin Serıt - Hiiber Son kırğız Meteoritler V E T E K N ı· r-. 1 N ~ 
adlı bir azizleri vardır. Siz 1 \j 

son veli veya nebi deyinız. göçebeleri araştın ıyor S O N H A R ı· K A s 1 
Birçok zaman, Seut - Hübe- · Sovyet Kırgızistan Hü- Tayyareler/erle araştır-
rin kilisesini ziyaret kuduzu ki'ımeti, halen, son Kırgız malar neticesinde Meteorit· y D lb o 

k :ı göçebelerinin kat'i surette /erin ( haceri semavi/erin) 11 ~ ~ 7 zu tedavi etmeğe a,idir 
sanılırdı. yerleştirilmesi için büyük düşüşü noktalarını bulabil-

ve mütemadi faaliyet sarf- me ihtimallerini teshitle va-
Kuduz bir kô'pek ısıranı, k d" S 

etme le ır. :ıif edar kılınmış olan ov-
hemen o kiliseye gider, pa Hükumet, bu maksatla, ı yet/er birliği İlim akademi· 
pasın vazını dinler, sonra zirai teşkilat yapmakta, a si istikşaf heyeti, tetkıka
alınan tebeşirle bir haç res- razi açmakta. ve mektep 'lJe tını bitirmiş ve Moskovaga 
mi çizilir, yaranın içine bir hastaneleri de havi geni ye- dönmüştür. 

ni modern köyler korumak- Tanınmış alim L. A. Ku· 
·ipek iplik sokulurdu. Bu İp· tadır. Göçebelere, her nevi 

lik'ın başkanlık elliği bu lik, Seni HüberİTl cübbe- lüzumlu çayvan alabilme/e-
sinden çıkanlırdı. ri için para yardımları da heyet. 7000 kilometreden 

Kuduz sahiden iyileşir yapılmakta. ve ayrıca zira- daha geniş bir saha dahilin· 
"d' ? u b atın kolayca ve g"'nı"ş .• U· de, Kazakıstan step ve ova-mı ı . nagır amma, u ~ 

rette inkişafı maksadıyle /arı ile Omsk mıntakasının itikad uzun zaman sürüp 
l l ziraat makineleri ve frak- cenup irlra/larındaki orman-gitti. Nihayet ölen er ög e 

tifrler için istasyonlar vücu- lar ve gô'ller üzerinde uçuş
çoğaldı, öyle çoğaldı ki, iti· da getirilmektedir. /ar esnasında, harita üze-
kad zayıf lamağa başladı 'lıe Bu mütemadi faaliyet ne- rinde vukua gelen en uf ak 
kuduz aşısı imdada yetişin- ticesinde Kırgızıstan 'da son değişiklikleri dahi kolayca 
ce, sönüp gitti beş yıl içinde, mevcut 47400 bulabilmek için yeni bir 

31 Milyonluk miras 
San Fransiskonun büyük 

bir mahallesinde. kendi ha 

/inde yaşıyan, mütevazı bir 
ömür süren iki çocuklu bir 
icadın var. Bayan Mari Bab
kokla iki çocuğunu bütün 
mahalleli seviyorlar. 

göçebeden 26 bini sabit ha- metod vücuda getirilmiştir. 
yata geçirilmiş ve yerleşti- Bu yeni metod, Jıem hava
ri/erek müstahsil hale so dan alınacak fotogra/ların 
kulmuşfur. istilzam ettiği masraf !arı 

Son zamanlarda Talas .. h · "kt d ltmak mu ım mı ar a aza -
mıntakasında, 3 odalı ve h · 'b ·ı 

- t 'l Ati ·· l l J ta em ayrıca •sas ıtı arı e 
muş emı a ı guze ev eraen . . B 

Derken günlerden bir gün 
noterden bir haber geliyor. 
Bayan Babkok 31 milyon 
dolarlık bir mirasa konmuş!. 

mürekkep biiyük Kuplepa \ ışı kolaylaştırmaktadır. u 
zar köyünün inşası bitiril- seneki heyetin çalışmaları 
miş ve buraya sabir hayata 1 ileride Tayyare ile yapıla
geçen göçebeler yerleştiril- cak diğer meteorit araştır
mıştir. Bu yeni büyük köy. maları için bir mebde leş· 

sabit hayata geçen göçebe- kil eyliyecektir. Bu çalışma
/er için vücuda getirilmiş /ar, hassatan, 7908 yılında 
olan köylerin 235 incisidir. demir yolu hattının 800 kilo-

Bu yerleştirme işinde u metre kadar şimalinde Tay-Me;er bahası meşhur tü
tün kralı Riıar Babkokmuş .. 

Kadın, bu büyük !>ervete 
rağmen, mahallesinden ay. 

rılmagc.cajını ve eskisi gibi 
mütevazı yaşayacağını söy
lemiş .. 

mumi müsavata bilhassa 
ga arazisine düşen meşhur 

riayet edilmektedir, Dünkü 
Tunğuz meteoritini bulmak göçebelere ait olan bu kolk-

hozlarm, gerek ha_qvanat ge üzere yakınlarda hareket 
rek arazi itibariyle Ciimhu- edecek olan hava he9etinin 
rivetin en zegngin kolkhoz işine yarayacaktır. 
/arından kat iyen hiç bir far- 1933'te Çelgabinsk mın-

Sözünde durabilecek mi 
dersiniz I . . 

kı yoktur. takasında Vargaşın civarına 
T. A. bir meteorit yağmuru gaj-

---.-."1="=--==-===-==--ı=;.,.,;;=-=::m:::======="-=== mıştı. Kulik heyeti bu mın-

Cumhuriyet Bayramı 
• 1B üncü )ıldönilıııfi dolarısile 

Oğlum Seyfe!Un Aznıiy • 

- Baba .• Yarın bayram var, hem de çok büyük Bayram, . 
Bay Öfretmen anlattı bunu bize bu akşam .. 
Ne olur sen de anlat; bu bayramı çok S&vdim .... 

(-Sana bunu anlatmak benim vazifem ) dedim .. 
Dinle Seyfi çocuğum ... Bundan yıllarca evvel, 
Vatan denen anneye uzandı bir kahbe eJ. 
Bu el Türkleri bog-mak, yokctmek isteyordu, 
Bu el Vatanımızı yakan büyük bir (kor) du .. 

(Sultan) denilen alçak Milleti eziyordu, 
( lıte sana Yunanlı koca Ôlke ) diyordu. 

Mukaddea varlıtımız çamurlara atıldı, 

Mübarek vatanımız düşmanlara satıldı .. 
Dört yandan hücum etti düşmanlar nna yurda, 
Çok kardeşimiz öldü savaşta bu· uğurda .. 
Bütün bu felaketler ana yurdu yakarken, 
Milletimin gözünden kanlı yaşlar akarken. 
Bir yıldırım hızıyla çılct ufuktan güneş, 
Bu öyle bir güneşlci bulunmaz buna bir eş .. 
Türldüğü, ana yurdu, derin bir nura boğdu, 
Kaynayan kalbimizi tatlı sözlerle öğdü. 
işte bu ( Atatürk } dü, milletimin babası, 
Silmişti gönlümüze dolan kederi, yası 
Gök yıldırımlarından kuvvetli ordu kurdu, 
Düşmanları kalbinin derin yerinden vurdu. 
Ordusunu başında demişti : ( Ey Türk oğlu, 
Akın yapki düşmandan kurtulsun Anadolu . • ) 
Gönüllere kazıldı onun ilahi sesi, 
Buna şahit vatanın her daRı her köşesi .. 
Bütün Türk bahadırlar bir uğurda aktılar, 
Düşmanların bağrını ateşlerle yaktılar. 
Tarihin karartılan köşeleri nurlandı, 
Yine allun kalemle yazıldı Türk'ün adı ..• 
( Atatürkün ) ün kurdu :u bu yol büyük bir yoldur, 
Onun muhabbetini masum kalbine doldur ••• 

Erzincan 

Cemal Azmi 

takadaki tetkıkleri netice-
sinde çok kıymetli iki par
ça ile 8 meteorit bulmuş ve 
bunları Moskovaya getirmiş
tir. Bu meteoritler, çok na
dir cinsten " Govardit ,, taş 
meteoritidir. Bütün dünya-

da şimdiye kadar ancak 7 O 
tane bulunmuştur. Bu geni 

bulunanların en ehemmiyet
tli vasfı, kışır/arının siyah 
değil JaktJt garı şeffaf ol
ması ve bu sure.le asıl bün
yenin görülmesine müsait 

1 

bulunması keyfiyetidir. 

T. A. 

Zayi teskere 

V akfikebir askerlik şu-
besinden almış oldu-
ğum 317 doğumlu tes-
keremi kayip ettim ye-
nisini alacağımdan es-
kisinin hükmü olmadı-
ğını ilan ederim. 

Şalpazarı Durali uşağı 
köyünden Şükrü 

oğullarından 
Mahmut oğlu 
Ali Şekerci 

317 

7 

9 

6 
A. 

RADYOLARIDIR 

6 

9 

5 

A. 
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Şüphesiz en iyi gramofon bu markadır .. 
En yüksek artistlerin okuduğu şarkılar 

Sahibinin Sesi plaklarında bulunur .. 

~] Radyo serisi: 
~t~ 1937 model 399 ve 299 tip 

Hi MARKONI 
J! Radyoları 
i--~~--.· Dünycıdaki b ütü n r«dyolardan 

üstündür. T e c r ü besi badavadtr: 
E: 1~ Radyo salonumuzda dinlenilebile
g.s f~ ceği gibi arzu edenlerin evlerine de 
--=-"'1 gönderilmek suretile t e c r ü b e .:: - = ettirilebilir .. 

i~TUNGSRAM 
= 

ğ~ Radyosu 
~-:§ Aynı derecede ki radyoların en kullanış 'ısı en ucuzu, en zarifidir. 

fi, SPARTON 
=~~ -
=2§ 
--'C 
":::'-==.., 

Radyosu 
Hem en ucuz, hem de en şık radyo almak isteyenler bu radyoyu 

almak mecburiyetindedirler. 
e--~ 

= -
r:l 
t:: § 
--= ': 

TunQsram _ampulü 
z::::-.:. 

~; Bol ziyalı ve çok ekonomik Yalnız bu ampullerdir. 

iiC fE5) n n n .5\ d6 ~ ~ .5' f~ :r~ IF' ~ u ~ lb (91 u u ~ o ~-~ -
~~ =::=::: 
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llôn reselerl çalılı't ve fındıklığı şi

maltm usta Ali oğlu Hnlim ve-
Tapu müdürlüğünden: res~leri otlaJlı ve çalılı~ı ile 

m ıhdnt : tarla. 
Antfa köyn şurkan Emine Hududu yuknrıdn yuzılı iki 

l{. Ev\'el 936 pazar gUnC\ saat 
1 ı de mahalli mE'zkQre gidile
ceğimlen bir diyeceği ohınların 

ellerindeki evrukı mnsbilelerile 
oraya gelmeleri ilfln olunur. tarh 1 garben sıvalı oğlu ç11Iııi. tarla cedlerinden lntlknl suretile 

f!ı cenubeu Hnseyin vere:;eleri çuvalcı oğlu snıeyman kıd~rı 
turlası bazaıı Mehmet Ali vere- hatucık ve emi'llerl ı ayrı ayıı Kızı laya 
seleri turl sı şimalen usta Ali ta9arruflarrnda olduğu iddia e 

oğlu Hulim vereseleri otluğı ile dilmekterlir. Bu yerlerde bir Yardım 
mahdut: tnrla. ayni hak iddia edenler varsa 

Şarkan ırnınk garben ha tın- on beş gnn içinde tapu idııre!'i- Ede 
11
• m I 

_rı_k_ta_rıa_sı_c_·en_u_be_n_H_os~e~~,iı~n~·e·--=n~e~m=Ur=a~~a~t-e~y=le=m=ele~rl:.._:._:vc:....::.6..:_ __ .= 

Yazı 
~emingto 
makınelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin:z .. 

Om~~©l 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saat1arı dünyanın en hasşas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON H K 1 N Kundurncılnr caddesi Omİ Ve ema af bantlar Mağazası 

~~~~~~~ 

Makinalarında 
bulacaksınız. 

R. C. A. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

muzafferiyeti. 

f\1akinc 1-nnı görünüz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARU LAR MÜESSESESi 
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'3 aş ada bulunanlara müjde 11 ~ 
f!1 Tekmil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden ! 
!l akim"'lôtorlü radyolar1n en mükemmeli ! 
• • 
~~~ YONE ~ 
• • 
! Markalı ahize gelmiştir. ! 
• Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş • 
!~ olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every- ! 

body akmmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- : 
nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahizelerini • 

H R U N L A R Müesse&e1inde Dinl•yiniz. 
TAŞRA SiPARiŞLERi DERi/Al GÖNDERLIR· 

Beyenname tabettirilecek 
Belediye encümeninden: 

• • • • 

Ölçü ve tartı kullananların verecekleri numunesine tevfikan ikibin 
adet beyenname pazarlıkla tabettirileceğinden isteklilerin cuma ve salı 
günleri saat 15 de encümene muracaatları ilan olunur. 

Müfredat cetveli tabettirilecek 

Belediye encümeninden: 
Verilecek numuneye göre otuz adet tehsilat müfredat defteri pazar

lıkla tabettirileceğinden isteklilerin cuma ve salı günleri saat 15 de encü
mene muracaatları ilan olunur. 

on sistem 
Ondüle makinemiz 

ve ustamız geldi. 
Uzun sokak - Güven berber salonu 


