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Kaçın lan 

fırsat. .. 
Fındık müstahsillerini 
kurtarmak için bir ınüs
tahsiiler bankası kur
mak lazımdır ... 

Donanmamız Maltada muazzam İngilterenin 
bahri merasimle karşılandı.. Hazırlığı 

Amirolımızın karaya çıkışında hahlk tarafından Eden ne diyor 
tasvir edilmez heyecan ve tezahurat gösterilmiştir. . Taarruza uğrayanları 

B u \ ıl fındık mahsuUııntl- ·· d f · · d 
A•ıkara 27 - Dun nma ha'l•a kuvurtlcri n·erasimya- selam boruları ve havaları mu a aa ıçın ır zlln iyi fiy tllarla satılnıı • 

ve satılmakta bııhııı muş o lma- mız dm sobalı saat sekizr/e parken iç limanda Köun - a asında Malta vali ve ku Eden boyle diyor .. 
sı ıdun ötllrll rnnstnh~HINlmizin Afaltcm ı n nierkezi olan Va Elizabet ve burhan zır/ılı/, - mandanznı ziyaret etmek ü· Ankara 27 _ İngiliz dış 
Yüzll gillnıll';'lUr. G e~·C'n s e n e lekta limamna 'lıarmış 1ıe rımn arasmda dirmir atnuş zere karaya inmiş ve kara- bakanı E4en söylediği bir 
rekolte y!lksek, fi ti r d 1şllktll, muaz:om bulıri merasimle tır. }' mmzu ilk ô'nce Ttirk ya ayak basışında 15 topla nutukta, /ngiliz feslihatrnz 
bu sene mahsul mi \d ın az cıl- karşılanmıştır. Yaııwz /ima k l r. l J l~ r 
makta bernber fiutlunn yoz g Cl ·onsa osu ziyaret etmiştir. Ka eaen se amı,anmış ve as- ne bir taarruz lıarbı cenev-
dUrecek bir derecede olrnn\;ı na giferken dost memleket Müteakıben amiralm11z be- keri merasimle karşılanmış· re paktına ve yahut" paris 
rekolte nok~on!ığım halta faz topraklarını 21 ve lngiliz raberinde harp ve c.'eT1İzaltı tir. Otomobille vali sarayına paktına muhalif bir mak 
lasile telafi etmiş bulunmaktadır. amiral ıhı l 7 parça topla se- /.:umandan ve Kurmay baş- giden amiralı mız gidiş ve s ıt için kullanılmayacag· mı 

Bu seneki fındık fiat ve sa- lamlamış aynı sureti muka- k?.nı olduğu halde . Göen gelişinde bütün güzergahı 
tışlanııın herkesi memnun ede- hele edilmiştir. Kaleden atı- Elizabet zırhlısında lngiliz kaplamış olan kesif bir halk sô.gledikten sonra şöyle de
cek bir llstDnlUkle devam edip /an selam toplarının ugrıl- amiralını ziyaret etmiş ve tesvir edilemiz derecede he m:şıir: bu feslilıat me11ciit 
gitmesi P~k de sebepsiz değil· tuları limanda demirli ln bu ziyaret derhal iade edil- yecan ve tezahurat göster- I tahlıiitler mucebinde Fran 
dlr. ltalyada fı ıdık olmaması, giliz gemilerinin her birinde miştir iki amiral arasında- miştir. Bir çok def al ar ami- saya veya Belçika Ja, tahrik 

91111!1'.:#"1.l~nyada dahili harpler dolayı- / l A / kı' bu ı'lk temaslar çok Jos- / l' J J l 1 k~ l J l k b · 
8 ticaret Ye ihracat işlerinin ayrı ayrı ge en se am ses e- a, ra ın otomopi ı uuruuru muş va ı o mauan yapı aca ır 
felce. ış bulunması, bu iki ri ve boruları ve çalınan tane ve samimi olmuştur. ve onun şahsına. mensırp taarruza karşı kullamlebile-
iattbsal ve menbaırıın ka- istiklal marşımız arasında Bundan sonra amiralımız olduğu milleti çılğınca al- cek ve ya icab edese kul-
panmış olması mUnasebetile Av- geçen donanmamızı lngiliz /imandaki bütün gemilerin kışlamış/ardır. /anılacaktır. Keza bu tesli-
rupada bulunan ve fiatlarımızı - -. - hat. almanyayada tahrik 
dQşürmek suretile her seııe bU- M d •tt 1 1 ' vaki olmada') kendisine ya-
ynk karlar temin eden malelm a rı e ne er o uyor 
bazı ecnebi .rırmalarnı bu sene • pılacak bir taarruza karşı 

~ı':;
1

~~·r:·ı:"ı~~~~,::~~=~:·· Bir ecnebi denizaltı gemisi hükumet zırhlısını ;~~d;.:; ;;;,6;~~~~. ":1~:; 
edip gitmesinde başlıbaşına bi- / d bulduğu takdirde m:ıdafaa 
rer amil olmuştur. torpillemiş ! şiddetli bombar ımandan sonra... edecektir. teslihatımız pak-Ancak burada dikkat edile-
cek bir nokta vardır ki, g ö z Ankara 23 - Madrıt - hükumet tebliği: asilerin şiddetli bombardnmandan sonra hücuma tın m inderecatma dahil 
C>nUnden kaçmlmamak l:'lzımdır: kalktıklarını ve fakat püskürtüldükleri bildirilmektedir. Pazar günü madritde sükü- bulunmadığına hükm ede-
MahsulUmnznn bu seneki ffat- netle geçmiştir. Bahriye nezareti, ecnebi bir devlete mensup oldukları zanedilen deniz ceğimiz her türlü ahvalde 
larına bakarak tedbir almak hu- altı gemilerinin Kartejena limanında hühumet donanmasına torpil attıklarını ve bir taarruza uğrayana yardım 
susunda gevşeklik göstermeme- zırhlıyı hasara ug· raflık/arım bildirmektedir. asilerin danizaltı gemisi yoktur. için kısllamlabilecektir. llyiz. Evvel ve ablr söylediği- _ 

nıız gtbı, ner şeyden ve her y . bl k c wı • Habeşistanda 

Almanya ile 
Avusturya 
Ankara 2 7 - Avvsturya 

dış bakanı her/inden ayrıl 
mıştır. bakan Alman ajan 
sına beyanatta bulunmuş ve 
17 Temmuzda ilan edilen 
son iki gün içinde takviye 
edilen eser bütün Al~an 
milletinin yükselmesine has
seden yardım edecektir. de
miştir. 

Milli havacıhk 
Ankara 21 - Tnrk. hava ku-

rurnu genel merkezi bu ğOn s1 
at on beşte Erzurum sayhvı 

general Zeki Soy.Demirin baş
kanlığı altında toplanarak m.er.--_ 
kezi idare lıeyetiııin ve mura
kipleri.ı kararlarını tasvip etmlş 
tir. tık hava şehidi bayan Eribe 
nin hatırasını t<ık<:lis için IJir 
dakikıı ayakta durduktan sonra 
gerek şehit olan uçman Kamile 
kahramanlıklarına yakı.ır birer 
kabir yapılması ittifakla kabul 
edilruişlir. Bundan s rnra pilOnço 
tasdik ediJmistir. Mitil havacılı· 
ğı'luzın inkişufı yakın alilka ve 
yardıınlard,ın dol ıyı genel kur-
may başkanı ile mUd:ıfa:ı veka 
leriııe teşe!.ikUr edilmesi karar 
altına alınını~tır. Ve sou altı uy 
ir;inde 'rılrk genç·liğinln havacı 

biı· nesil haline getlrwek yolun 
da kuvvetli adımlar atan merke 
z.i idare heyetinin mesaisi tak 
dir edilerek toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

yerden once mnstahsmer cep- eni o ~~r gon lstanbulda italyan1ar ı 
besini kuvvetlendirmek, teşki- A h bb · 
!atlandırmak bir zarurettir, ve Almanya - Japonya ğaç mu a etı yapılan miting Ankara 21 - Romadan lyi olur inşallah! .• 
bu zaruret, hemen h e r sene, İtalya arasında Kaç yıldır söyHyoruz, bl- bildirildiğine gô're hapeşis- k Ş k '-

KOŞEMDEN 

zim belediyeye bir Ağaç bay- D h"l" k" 1 t' · d G Elektri ir etini zem etme~ 
ihracat mevsimlerinde kendini Ankara 23 _ Stohkolom- a ı ıye ve a e ının tan a orının cenudı şar- doğrusunu isterseniz batın haya-
daha ziyade göstermektedir. raını yaptıramadık gitti. Ağaç b" t bl·~· kısında bulunan zirve nıın- limden bile geçmez. Gençmez am--

.Fındık mnstabslllerinin tpş. bir çok büyük biirjiya ga dikecek, ağaçla süsliyecek ır e l~l k ı 
1 

k ·.c. 
· ta ası ıta yan ıt 'a/arı ta- ma şu son fırtınadan sonra ceryan kilatlanmaları ancak ve ancak zeteleri ltalya Almanya ve yerlerimiz, yollarımız, mey- Ankara 22 - lstanbulda 

bir « Fındık mUstahsllleri ban- danlarımız ve kırlarımız mı rafmdan işğal edilmiştir, denilen nesnenin ahım şahım tü~ Japonya arasında komünist dün izinsiz siyasi mıtıng A d le e d akla bu" u-n u"• b" · kası • nın kurulınasile kabildir. yok'? Hih1kis hepsi ve hepisi merika a r ' uv ra r m 7 ır cı .. 
Ve yine Israrla söyleriz ki, böy- aleyhdarları bir blok mey- bomboş ve çırılçıplaktır işte! yapıldığından ve bu hare- S van gibi göz süzmeıine, naz etmo-
le bir bankaya vllcut vermiş dana getirilmesini tenkit Koca Boztebe yamaçları, kete milli talebe birliğinin ilah yarışında sine; ampiil ismini taşıyan çeı· 
Olmadıkca fındık müstahsilleri- etmekte ve bu manvramm şehrin yanılıaşında Ustünden önayak olduğu anlaşıldı- Ankara 21 - Bir/esik manından saçılan nurun ikide bir-
.nln her sene uğramakta olduk- J k h k l nı "' 1 1 k • d J h .1. k ~ı . A""erı'ka harbı"ge nazırı de vicdan azabı vermesine, 75 -aemo rat ü ümet eri sü aşab. a6nçsız, çırı çıp a du- gm an ua ı ıye ve a etı .,. 
ları büyllk zararların önllne ge- rup gidi vor •.• ·vollarımız, b hl J h k 191 ~7 sene"ı' zar.lıdna Ame 100 mumluk ampül kullanmanıza il · kt' ı tih ı h i rükliyeceğini söylemt!ktedir- J " nesrettiği ir te iğae ü u J .,. ı, d 

15 C emıyece ır. s sa oep es meydanlarımız, kır 1ar1 m ~z rağmen o anızın arasıra numa-
teşkilllta bağlanmadan imkilni /er. ,._ t b. d melce talebenin siyasi ve rika piyade ve topcu kuv- ra lambayla ışıtılıyormuş a-ibi zul-i ı h agaca eşne ır uruındadır ... 
YOk arzu talep kaide1 °1° a- İcra vekilleri heyeti.. Sağlık, estetik ve mUdafııa kendi maddi ve manevi Ça- ve/Zerini islah ederek bun mete bürünmesine velhasılı kelim 
kim ve m0$takar şek in göre· lışma topluluklarını dag· ı- lan en seri ve . müteharrik ziyanın bir sinek kapan gibi açıhp mlyeceğlz ! Ankara 27 - icra Ve bakımından çok gerekli olan k b ül t . b 

Bu sene fiatlnnn OstllolUğll ağaçlandırma işini ve bir tacak işlere kapılmaları bir hale getirileceğini söy- apanmasına, • u g azenın a· 
dolayıslle bu banka serma~·e· killeri heyeti dün baş vekil ağaç bayramı ihdasinl ele ve hoş görülmediğinden telebe !emiştir. yılıdp adyıl~uın1 ab. Y~lı:~eğ~m dd.ayan-
&lnin hemen hemen Uçte biri ismet lnöniinün riyasetinde öne alalım artık ı ile hocaları arasında birlik- ma ı a şoy e ır 1 1 soz e ıvere-
bir bankada biriktirilebilirdı. toplanarak muhtelif işler Yenlyol /er yapılması kültürel fe :r·-.. ·a~·~·h .... •.!•:.!•"::•:.-.-.~-·····~~ı~ yim belki bu nazeninin dolayısile 
!;C~~l~naç~~~~sa~~·m~~~tek i~f~ üzerinde göriişmelerde bu rakkıye mana telci k ki ~f~ a çevanın ~ ~~~:~: a;a~~ne b:ı:ı:;;· de~:~ine 
bari esaslarını olsun şimdiden /unmuş ve kararlar vermiş- Donanmamız edildiğinden bu teşekkülle- ~ teşekkürü ~ ~e. gördüğü~üz gibi elimden 
lesblt etmiş olalım 1 tir. hakkında ri menedecek kanuni tedbir ~ ~ geldığı kadar bır şeyler aıralama-

Bekir Sükuti Kulaks1zoğlu B. Halim /er alındığını. bu gibi teşeb- =~ Hayrettin z·ya Talu'yun ga- :· ğa başladım işte •. Haniya bu hu-

Fasta 
Karışıklık var 1 

Ankara 21 - Parısten 
bildirildiğine göre Fasla 
Oran şehrinde büyük cami
de fasın istiklal mı isteyen 
bir beyannameyi okumak 
isteyen bir yerli tevkıf edil
miştir istiklal taraftarları 
nın Cami önünde yapmak 
istedikleri nümayişciler da
jıtı/mıştır. Fahrabat ve di
ier bazı ıehirlerck lcarzşık· 
lılclar çılcmıştir. 

ithalat rejimi 
Ankara 22 - icra vekil

l~ri lıegetinae Türkiye id
hcılat rejimi kararı dün tas 
ılık edilmiştir, Bu yeni re· 
)im ticaret 'VO iş alemimiz
de büyüle bir /erahlık temin 
ıde,ektir, 

Sinop vilayeti inhisarlar Ankara 22 - Maltada büslerin mevcudiyetini farz '•~ zetemiz i~in lngili:ı:ceden çevir- ~ talığın dilinden anlasaydim eter 
müdürlüğünden tekaut olan donan mamıza yapılan mera- edenler hakkında kanuni t:~ diği bu~ı:-üzel hia(yeyi Perşembe :, işi ne yazıya, ne de kelima döker 

:~ k ;~ günkü nushamızda çocuklarını- ; hemen bir yolunu bulup tedavi hemşerimiz bay Halim Ço• sim, resmf çerci,eyi at kat muamele yapılacağı bildiri/- t:~ a ok l 
1 

• ederdim. Vaka bir şeyler anlattı-
/ k ·ı h . . / . . k d k d • z u unuz a og u şe rımıze ge mıştır. aşm ta ır. me te ir. t+.~~.-•• ...-..... .-..~. "~~~"""""".......,·"' lar, anlattılar amma bir türlü er-

Halkl aydınlat=m·===a=-k IS.zımdır.... n :d~a;~::. .. ~J:!; :~::ıı:·~::~~ 
e teplerde bile değermendere suyu içiliyor. Bu mü- hk olacakken onaltıhk mı olmUf M k 

U. 
.
• ken altılık mı olmUf yoksa yirmialb· 

1 k 1 1 ueymiş ne bileyim işte bir mış, 
evvesin içilmez olduğu apaşi ôr herkese ilôn edilme i . mışhr gidiyor. Ha galiba depolar 

Değermendcre suyunun içilmez 
ve hatta kullanılmaz bir mülevves 
olduğu, bu su hakkında verilen 
tahlil raporlarile çoktan sabit ol
muştur. Belediyede yıllardır uyu
yan ve uyumağa m:ıhkOm olan 
tahlil raporunu~ bir fıkrasında 
şöyle denir: Bu su okadar pis, 
okadar mülevvestir ki, içinde tifo 
mikrobunun yaşayabilmesine imknn 
yoktur 1 

Raporda böyle bir kaydın bu
lunuşu, belediyenin bir suntinden 
ileri gelmiş olmaktadır: Malam ya 
birkaç sene evvel yine bir mek
tepten bıtıösteren ve nihayet 

birkaç gencimizi alıp götüren tifo 
salğını üzerine belediye, hastalı
ğın lu sudan çıkıp çıkmadığını 
anlamak için tahlili cihetine gitmiş, 
tifo hadisesini yazmış anl11tmış. 
ve içinde tifo mikrobu olup ol
madığını sormuştu. Gelen raporun 
yukarda işaret ettiğimiz fıkrasını 
görünce, yani q bu su okadrr 
pis, okadar mülavvestir ki içinde 
tek. bir tifo .mikrobu bite ynşat
fT\aZ ! » mubalfiasıııı ele geçirinc:: 
zaferi kazanmış, çünkü ozamanki 
tifonun Değermendere suyundan 
g-uya anlaşılmış olll\uşmuş 1 1 

l;te o i'ün bugün belediye 

muzaffer bir kahraman tavrım takın-1 lıktan gelmek dQ.ğru bir i~ değil
mış, bir ramazan tiryakis. gibi o dir. 
gün bugün yangelip yatmışhr. Çok gl!cikmiş olmakla beraber 
Halbuki, mesele ciddidir, ve dava belediye için yapılması mcc'>uri 
tell\amen berakiştir: Tahlil raporu ve zaruri olan bir vazife va .. dır 
belediyeye hak kazandırmış değil, ki o da şudur: 
yıı~arda bahsi geçen fıkrasile be- Değermende:e mülevves:nin 
lec!iyeye, güttüğü dava ve sevda- kat'iyen içilmez ve kullanılmaz 
yı kayhettirmiştir. içinde tifo olduğunu Halka apaşikar bir su& 
mikrobunu yaşatmıyacak kadar rette ilan etmek, bu mühim haynt 
pis ve mülevves olan mahut De- bahsında daha 7Jyade uysallık 
ğermendere suyunun halka içiril- göstcrmiyerek, Değermendere su
mesine fen denilen varlık müsaade yunu ihtiva eden bütün çcşmeJe. 
edell\eı. Ederse zaten ona fen rin en göze çarpan bir yerine 
denmez. Tahlil raporunda acı bir büyük harflerle ( 1Ç1 L M EZ 1) 
istihza vardır, Bunı.ı anlamamaz. yaıııını yazdırmakbr J 

da te:ııızlenmek istermiş. G~y• 
müfettişler gelmiş de onlar da de
p.>lar için iyi kelam etmemiıJer. 

Depo derukleri de tıraneformo
tör mü nedir o olaak pJiba .. , 

- A benim iki rözüm ba1111r 
el oğlunun atz• torba deti~ir U 
çekip büzesin öyle de .öyler, böy~ 
le de.. Ve muhakkak ki lif i~ 
yilrümez bu gemi. 

işin . kısa ve kestirme tarafı 
madem ki elden bir şey gelmeyor 
böyle boş laf edeceğimize iyi o
lur inşallah ceyip çarei hslisı 
Tanrıya bırakmak olsa ierek 1.. 

H. M. 



Sayfa 2 

Sağhk 
Kolay ve güç 

Hazmedilen yemekler 
3 

gibi yağlı etlere nazaran, 

hazmı dalıa kolaydır. 

Sonra unlu maddeleri, 
mesela börek, pilav, makar
nayı yağ katarak pişirmek, 
bunların lıazımlarını g!içleş
firir. Buna mukabil makar 
naya, lıaşladıklan sonra piş
memiş tereyağı ilavesi, lıaz
mı, yani mide üsaresindeki 
lıti.mız t:oe mayanın, hunun 
iizerine olan tesirini kolay
laşllrır. 

Yağın erime derecesi ne 
kadar az olursa, hazmı da 
o kadar kolaydır. Bu itibar
la en kolay hazmedilen yağ. 
tereyağdır. Bu hakikat yağ
ların safiyeti nisbetinde ço 
ğalır. Zira: Yağlar mikrop 
ların yaşamasına yarayan 
en iyi hir vasalitir. 

Bu itibarla yağda bulu
nan maddeler, mikropların 

iesirile parçalanır, ve bir 
takım ekşi maddelerin hu 
suliine sebabiyet verir ki, 
bunlar mide ve barsak/ar 
ıçm muzırdır. Bu sebeple 
kalitesi fena ve bayat tereya 
ğı yememe 'i, hatta böyle bir 
tereyağına. zeytinyağını. ve
ya sun 'i bir suretle hazır 

/anan nebati yağları ( veje· 
talin v~ saire) üstün tut 
malıdır. 

Un ve undan yapılan ye
meklere gelince: Tecrübe ile 
sabittir; normal bir öğle ye
meği lıer hangi bir hamur 
tatlısı ile nihayetlenirse, tok
luk hissi uzun sürer. Çünkü: 
ço/,, şekerli yemekler. mide
nin hamiziyetini /aıla ten
bilı eder; midenin çabuk bo 
şanmasına mani o l u r l ar. 
Hali tabiide midedeki ha
mıziyet ne kadar çok olursa. 
midenin boşanması da o 
nisbette uzun sürer. Bu iti
barla bal. hazan midede ek
şiklik yapar. 

Mamafih mesele yalnız ye 
meğin tatlı olmasında değil, 
agni zamanda kıvamında 
dır. Unlu ve şekerli gıdala· 
rm. yağları ne kadar az ve 
kıvamı da nekadar gevşek 
olursa. o derece fazla mide 
U$aresinden müteessir olur. 
Binanalegh hazmı da, o nis
betle kolaydır. 

Ekmekte de iş aynıdır: iyi 
kabarmış. gevşek pişmiş ek
mek. sıkr ve .r;assı ekmeğe 
nazaran daha kolay lıazm. 
olunur. Sonra buğday ek 
meği, çavdar ekmtğinde.n 
daha kolay hazmedilmek 
tedir. 

- Arkası var -

/YEN/YOL} 

Anket Mussolini fik~rlerinde muvaffak 

Gelişigüzel soruşun, 
Gelişigüzel karşıhğı .. 

olmuş sayılabilir mi ? 
İtalyada yeni bir hareket kaynağı yaratmak 

istiyen Duçe, klise ile niçin anlaştı ? .. 
Parise giden Berendizi yollmu dayanılmaz olan masrafını han

ınalısus seçtim ltalyo~ ı tekrar kalrırla cndUstride kullanılan 
tirt>n plaklnruaki bayağı şarkı; 1 görmek istiyordum. Ama i~te ltal~·an .serveti_ k~dar Vatikarıın 
türkllleri işittiğim znmıın musi- ı Uç yıl sona İtalyayı .te~rıır gür- hazrnesı ödemıştır. 

Benim cevabım. 
El aleme aç:ığıın anketimi 

bir de kendime açayım dedim. 
SualJeı· çok basit gibi gC:ll'ilnfl· 
yor. bir ç >kları cevap verirken 
her sualde de~ilse de bazı sual 
lercle öyle dUş[\ncelere dalıyor
lardı ki bir sıJara, bir kahve 
içinceye kadar hala dü'}Unc d • 
olanlar da vardı. Meselil başta

ki .. gazete okurmusunuz ve en 
çok hangi yazıları okursunz '?,. 
Sualine hemen hepsi hiç dUşfın
rneden:Ya okuruz veya okumayız 
ve şunu okuruz bun11 okuruz 
diye cevap verirlerken bu suali 
kendi kendime sorunca cevap 
vermek i~·in haylı dllşUndllın 
doğrusu ... 

Bereket ve!'sin "Yeııiyol,. da 
çok değerli yazıları.11 zevkle, 
t11kdirle okuduğum bay Hayrettin 
Ziyanın "gazete ve heın~eri,, 
başhkh yazısı imdadıma yetişdi 
de dll']üncedeıı kurtuldum. Evet 
şimdi o suale cevap vermek ko
lay oldu. 

- Gazete okurmu~unuz ve 
Gazetede en çok lınngi yazı 

hrı okursunu:i: ? 
• Gıızete okurum hem Uyle 

lıiı' o!rnrııın ki tıltün tiryııkisi 

ııfynn mUpteH1sı gibi gazete~iz 

bir gün kalsam tl\tt\n tiryakisi 
tutnnsüz kalıncıı afyonkeş af
yon bula.mayınca ne hale gelir· 
se bende öyle hlll olur. Tam 
bay Hayrettin Ziyanın yazı.;ında 
dilediği ve aradığı ve tarif etti
ği okuyucu i~te benim. Gazete 
de evvelemirde gllnUn siya~i 
dahili haberlerini okurum. On
dan sonrn tPf rikalıırdıı beğen

diklerim varsa oıılarl takip ede. 
riın. Sonra anketleri münakaşa. 
hrı ve birde dikkntiıni çekerse 
imzalı makaleleri ka\:ırmam. 

• Trabzonda hay:ıt bahalı mı

dır, ucn mudur ? 
- Trabzonda hayat blH~~eye 

ve idareye göre hem ucuz hem 
bahalıdır. 

• Trabzonda yaşayış nasıldır ? 
- Trabzonda yaşayış ayda 100 

liradan fazla geliri olup b!Hce-
si denk gelen borcu olmayan
lar için f evkalildP. iyidir. Yaşa

masını bilenler için büt~·esi 
denk olmayıp borcu birıi aşım

lar için can sıkıntılıdır. 
• Parktaki bugünkü şekil nasıl · 

dır ? 
• Pltrktakl bugllngll şekil bi

zim zevkimize göre değil bele 
diye bütçesinden her ay aldığı 
maaş nlsbetlnde ve kendi zev
ki bediisine göre tanzim ede 
lim göz boyama kabilinden bir 
aı şekilleşdirmek mecburiyetin~ 
de kalı an ve bir mutebassisin 
mesalshıl göstermesi ilib ırile 

kiden nefret ederim meseHl .:;o. mem, bana pek yenı bır şeyler ",\.iliseı.in neden faşi7.mi tut
ğuksuda gllzel küşkUn bahçesin öğretmedi. Yalrııı: Berendizi • tıığuıııı sormayınız. Bunun se
de bir yaz akşunıı mehtap vu- 1 Roma tereninde tanıdığım Lel!· bebi pek meydandadır. lşte Is. 
rıırken bayıııı Muzaffer ve da- ' ce'Ji Enjeniyoruu süyledikle· paııyada da halk cephesine kar 
tıa bir kaç kadın hanende ve 1 rinden şunu anladım : 1talyada, ı bn-;; kaldıranlara o para veri· 
olgun sazendele!'den nıüteşek- 1 benim içinde ynşndı~ı?1 gUnleı·- vıır. 8 ısyn l - Komllnizmi karı;:ı
kil bir sa?. heyeti çalarken yar den üç yıl sonra, fıkır, o gun- sın la d .ılg.ı dalga il<'riliyen uir 
ve yaranla billur kadehlerden lcre gUre haha çok zayıf clliş- ye ıi ide'llı ji olarak telakki e
dem saz alırken musikiden ba- ,· nıiiştür .. <;are yok bu böyle ola- den k·ıto.i:.izın, fıı~ izmi. hu ye
yılncak derect!de zevk alı ım. caktı; hır ulusun çocuklarına ni ide ıl j' ye kar~ı konservatu· 

• Hayatında en feci ve en dürt yaşıuda üniforma giydiri· v.ır lıır rt•cık"iyoıı sıııımnk tndır. 
zevkli hatıraların hangisidir 7 j lir, sekiz yaşındakilerinln omuz. Oımrı i~iıı katnli-.izm fıı~izm a· 

- Haydtımda en e.cı hatıram l lanna, oyuncak da olsa, tüfek ~ ıcını 11 bUyUmosiııi İ'Jlemekte 
horç para istediğim ve borcumu konursa, oıı onbe<;ı yıl sonra s mra onn ~arma~ık yttprakları: 
veremediğim andır. En zevkli ortalık kollarile ayakları hep nın tuzı->liğini mu~1:ıfazd etme~i 
hatıramda herkese iyilik ve in- lıir biçimde oynıyaıı lıir takım ııi sağlamayı tasarlamaktadır. 

s ıniyet yaptığım andır. . 1 etten makinelerle dolar. . "Musoliııi ise dnvaı:ıını yUrli-
- Hangi yemekleri seversiniz 7 f . ~tuz~ı:.a kadar kafasının epı- tnrken kilisenin bu meramını 
- iştahım çeken ve koJay }~ı ı~le?ı.,ı, son on . be~ ... yıldır hoş görmekten başka ne yapa-

hazmolunan blitUn yemekleri . \ enedık meydanında so~ lenen bilir? Yalnız şimrli öyle 11\zım 
severim. ı nutukları alkı}lamaıııaktan ha~ lldıığıı ir·in k •nrlini her z mıarı 

. ka bir şey yapmamış ulmasrna 
. lçkı~en hoşlanır mısın 7 rağmen hain k~ndini birşeyler kiıııl~n d ııw ç.ık kıılıılik ~us.e 
• lçkıden pek hoşlaııırım CC· dii~Unüp konuşa bilir sanmasııı- riyor. Halbuki sosyalist duvar-
b t d k d d cılıklnn sosyaliımiıı gazetecili

nıı e o ·unmasa a vııcıı a ıa- d..ın anlaşılan Lecl.!e'li tanışım, 
· f 'd d h ğiııe çıkan, daha souraları sos-rar yerme aı e verse e er kumııartıınanda ~oyle suylnyor-

akı;ııım içe bilsem. du: yalizmi nasyonalizmle evlendi· 
ren Mııssolini. bu kadar koyu 

• Tütünden ? 
. Umumi harpten en·elki ku

ru~luk otuzluk, yirmilik saçan 
tUtllnlel'in tadını şimdiki tutün
lerde bıılamadıgım iı;in pek hoş. 
lunııııyorunı. Yalmz yemek üze
rine bir sigara rakı masasınchı 

biri.~ oynarken ve yazı yazar
ken beş on siğura içmeye d0-
yum olmaz. 

. Seyahatten lıo!llanır mısın 7 
- Cenabşchabettin "sandet is

kele başındadır,. der bende se 
yahali bu sebelıden ~'.Ok severim. 

- Bir daha dünyaya gelirsen 
ne olmak istersin ? 

- Bil- daha dllnyuya gelirsem ' 
blltıln dillerde ve gönüllerde 

1 

dolaşan bir kahraman olmak 
istel'im. 

"- Katolik kilisesi bOyOk bir katolik olabilir mi dersieiı 
biı· kudrettir. Bunu anlumıyan-

lar dünyanın bu yeni f ornıas
yon devrinde çok zarar göre
ceklerdir. Faşizmin Heri l>i1' ha
reket oluşu, katulisizmle uyu
şup kaynaşmasından da aoltıt ılır.,, 

Geveze biri idi. Deni yukarı 

İtalyalı lıir l tal yan sanıyordu. 
Böyle sanmasından cesaret ala
rak onunla, trenimiz Homayu 
bil' sııat kadar yaklaştığı sırn
lnrda aı·tık epey dost olınuştuııı 
Arlık onun kendi kanından bir 
dost imişim gibi konuşuyor

dum: 

kilisenin Azime Cattolica orga
nizasyonlarını yıkmak için yap
tığı sert harekdleri ne çabuk 
unuttunuz ? Mussolirıi, ltalyan 

~eııçliğiai katolik Mistisizmi 
içinctt> yumuşak, zebun sağ ya
uıığına tokııdı yedikten sonra 
sol yanağım çevirir l>iı· gencin 
yapmak için onu Aziune C11tto-
lica kazam içinde kıvamlandır

mak i:;tiyen katoli · iznıe hemen 

isyan etmişti. Çünkü o dövüş
mesini t'even ,.e koloniıatör bir 
e~pri sahibi olan bir gençlik 
yaratmak istiyordu. "·· I>uce gerçekten bir jeni

dir; nma siz onu, faşizmi kato
lisizınle Lıağlşutırıyor sanmakla 
kOçOllüyorsunuz. Bukın neden 
böyle diyorum: Yakın zanllln

- Hayvanlardan en çok hangi· !ara kadar faşizmi bir hareket 
sini seversin ? 

"Sonra bir şey var: Bilmem 
siz fıırk ında nmınız·? Roınada 

on yıldır bir düzüye bir takım 

şeyler yıkılıyor ve blr takım 

şeyer yapılıyor. 1 >ikkat ettiniz 
ıni·? Bu yıkılanların hepsi, l>ina 
ve mahalle halinde, orta kurun 
dur; Papaların Homasıdır; yapı
lanlarsa, göınülU oldukları top
rakların altından çıkarılıp res. 
tore edilenlerse eski Romadır. 

- En ~:ok 8evdiğiın hayvan ı 

eşekdir. 
• Trabzonun iktisadi vaziyetini 

nasıl buluyorsunuz ? 
. 'I'rabzunun iktisadi \'uziyeli 

iç gUveyinden hallicedir. 
- Hangi mesleği seversin ? 
- Beğendiğim meslek saylav-

lı klır. 

• Dünya siyasi vaziyeti nasıl

dır 7 
. DUnyaoın siyasi vaziyeti a

norınaldır. 

• Trabzonun ihtiyaçları ? 
- Trabzonun ilıliya~·ları bin

birdir bini dursun biri varki 
mabelhayat olan sudııı-. Ona ku
kavuşalıuı bir kerre bini arka-

olarak va~ıfıandırmakla iklifa 
eden Dllçe, son zamanlarda, 
onun "Yeni zamanlaıın ihtiyaç
larından doğma bil' ideoloji,, 
olduğunu öne sUrmiye başla

mıştır. 

" Eğer faşizm bir ideololi 
ise Mussolininin katolL;izme 
Karşı yaptıklarına benim verdi
ğim değeri vermek, onu okşa
malarını ise günlük politika 
saymak gerektir. 

'' Yok eğer faşizmin katoli
siznıe karşı hareketlerini politi
ka icapları, unu okşamalarını 

ise kendi ideolojisinin icapları 

saymak gerekse o zaman Duce 
yi pek kü~:ültmllş oluruz.,, 
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Bu defasında da, millet, bir 
takım anayasacı (constitutlonnel) 
jestlerle yatıştırılacak, ondan 
sonra da bUtlln arzu ve taleb
leri elinden alıoacaklL 

Şu var kl, İngiltere ile yapı
lan gizli müzakereler, padişn

bın bütün yağlı tekliflerine 
rağmen, bir adım ileri gidemi
yordu. lngiltere, asla aceleye 
lüzum görmtyor ve nasıl olsa 
elinin ve hUkmüntln altında 
bulunan bir imparatorluk ve 
bükUmet ile herhangi bir mu
kavC'leye girişmekle Arabistan 
Önasya ve islam politikası hak· 
kında ilerdı? tatbik edebileceği 

kal'arlım, \nh.:~uen gllçleştirmek 

istemiyordu. 
Hem neden logiıtere padl~ah 

ile bir mukaveleye girişecek
ti ki, gerek padişah gerek im
paratorluk Uzeıfode hiç bir 
mukavele yapmaksızııı da, dile
diği gibi ve istediği müddetçe 
tasaruf etmek imkanına fllen 
malik. bulunuyordu ? 

Bu basit sual, padişahın ak
lına bir tllrlU gelmemişti. Bu
nıın içindir ki, seçtigi politik 
platform Uzerinde yUrntmeğe 

çalı,tığı aksyonuu faydasızlığını 
bir tilrlü anlamamıştı. Hatta 
daha ileri giderek, lngiltere~·l 
tehdid etmek gibi bir şakaya 
kalkışmı~lır. BUtUn devletlere 
gönderdiği bir " ııot-sirlUHer ,, 
ile, kim isterse, onun "muave-
net,, ini kabule amade olduğu
nu bildirmiş ve bununlu, dev-
letler arasındaki eski kıskanç· 

hk ve rek8beti körükllyebile· 
ceğlni ummuş ve, unutmuştur 
ki, \TI. :\lehmed zamanında Ab· 
dülhamid politikasına şu itibarla 
inıkAn kalmamıştı ki, Yakın 
şark'ta artık birbirlerine rakip 
glan devletler değil, kararlarında 
hiç kimsenin itiraz etınek niye
tinde ve kudretinde olmadığı 

bir tek İngiltere mevcuddu • 
Memleketi bir protektorat 

ilan ederek onu galibler arasııı
da müzayedeye çıkarmaktan 
başka bir şey olmıyan bu hazin 
hareketiyle. padişah, o~manlı 

lmparatorluğunun serbest ve 
mUstakıl politika yapmak hak· 
kını iğrenç bir akıbete sürük· 
lemiş oldu. Bu andan itibaren, 
padişahla hükOmeti, etrafların· 

da cereyan eden ve kendileri· 
ni bir gt\n snrııkleyip sllpllre· 
cek olan lıAdiseJerln satınesln· 

de, iradesiz bir takıın figüran· 
lardır. İngilizler bile, Padişalıln 

- Ar kası var • 
hence daha güzel daha mlltekn· sından sükl\n eder. 
mil bir şekil alabilirdi. Dt\zenin C. A. 
ve tertibatın iyi gösteri~i wr. 

1
-------------

Eğeı· faşizm bir ideoloji ola
rak gelişmek davasında ise, lıu 

"Yeni zamanların ideolojbi,, nin 
kendinden öncekilerle Lıağdnşı

~ ı değil, onları yıkıp yerlerine 
geçmesi gerektir. Çünkü ~uto

lisiznde, Homanın dejenere l\le
minde bir zUmreııin satvetli 
konforu yanında ması hiçleştiren 
paganizme karşı doğmuş bir 
ideolojidir. llerşey gibi ideolo
j'lc-r de doğarlar, gelişirler. ve 
üllırler. Orta kurunda geli5me
sinin son haddine varan knto-

Elbette Lecce'li tanışıına ben 
bu kanaatlerimi, o beni İtalyan l-:==G=O=Z=E==Ç=A=R=P=A=N==:-ı 
sandığı iı;in böyle anlatmıştım. 

Fakat ·ağaçları baştanbRşa değiş- Köpek mücadelesi 
dirıueyf'!n dllşünce değişmedikce devam ediyor 
parka harcanan emek ve para-
ya yaıı'i derim: ~ukak köpelerinin 41dlirlll-

- Evlenmenin lehinde mi, aley- ınesiııe devanı ediluı~ktedir. 

hinde misiniz 7 Şimdiye kadar yeniden yedi 
- Evlenmenin dlln aleyhinde- sekiz bine yakın köpek öldUrUl-

Yoksa. bir Türk olarak söyleme 
uınmktin olsaydı kendisini daha HAVADAN 
çabuk yola getirirdim; çUııkU 1000 LİRA f 
o zaınnıı faşizmin reel tarafını 

analiz etıııi~ olurdum. 
Şu bakıoılu kahvesini işle· 

tenler, eter isteıeler yok mu, her 
sene havadan bin lira kazanırlar : 

--__. ....... - ...... ------·-' yim bu gün lehindeyim. muşHir. 
NOTLAR - Hangi tip kadından ho~lıınır- Buna rağmen sun gUnlerde 

lisiznı, rönesansla beraber ago. 
ni haline girmişti. Bu agoni 
büyflk müharebeden sonra son 
h"actdine vardı. Öyle ki !kilise, 
bu glln, mesela bütUıı aşı.ığı 

Halyada tıpkı, revolosyandan 
önce lspanyuda yaptığı gibi, hal
kın lıırisliyan sandığı l'aganlı· 

ğı rıı hırisliyanlıkmış gibi istis
mar ediyor, ancak bu sayede 

.Fa;;izmin reel taı·afı ise, onun 
" Y eııi · zamanların ideoloji,, ol
n.auıasıdır. ÇUnkU bir ideoloji 
ne bir, deifikasyon sitemi, 

ne de bir orta kurun despotlu
ğu halinde doğup yaşıyamaz. 

lnsanlık bu merhaleleri aşmış, 
bu sistemleri tecrUbe etmiştir. 

Bu kahvenin içindeki aptcaaneye 
her ğÜn sabahtan akşama kadar, 
köylü, şehirli en azdan yüz kişi 
girer. Bu akından kahve müşteri· 

leri hariçtir. Kahve sahibi adaoı 
başına, kapı aşındırma parası ola· 
rak, yüz para alsa, bir ııene zar• 
f ında en azdan bin lira almış olur. 

Maddi zenzinlilc gelip geç:c· 
varlıklardandır; asıl zenginliği ka
lndn ve vicdnnda aramalıyız 1 

• Daima iyiye ve do~ruya: İn-
kılap yolc ıJarının uçsuz, bucaksıı 

yoludur bu! 

• Yurtseverlik, mevki ve men· 
fant peşinde koş'llakl11 değil, za
manında kendini göstermek le an
lıışılı r 1 

• Sahte durumlardan hazer et-
melidir ; fazilet, fazilettir ve niha
yet rez:letin üstünde ve tepesin 

• g~dir r 

sınız '? Eren köy, Göz tepe, Çifte havuz 
· Kadından ho~lanırım tip: lar, Kızılloprak semtlerinde kO

bir değilki bln bir tip kadından pekler çoğalını~ buluıımaktadır. 
hoşlanırım yalnız bir tipten hoş- Halk bunlarla nıncadele i~in 
lanmaın oda erkeğe benzeyen belediyenin dikkatini çekmek 
kadıcı tipinden. üzre bir dilek~·e ile alılkadarla-

• En çok zevk aldı~ınız şey ra başvurmuştur. 
nedir ? 

• En çok zek aldığı'Il şey: Yeniyol - bu mücadeleyi 
Bütlln beşeriyetin zevk aldığı, açan İstanbul belediyesidir , 
uğrunda hayatlarını törpülediği İstanbul belediyesinin köpekle
şeydir. re kuşı açtığı mücadeleyi nak-

• Musikiden hoşlanır mısınız ? letmekten maksadımız biziın 
- Musikiden bazen boşlanı- belediyemizi de şöyle bir fare 

rı'll bazen hoşlanmam. Mesel~ mücadelesine atdbilnıiş olmak
parkta durmadan aman verme- tır. malumya, lstanbulun köpek
den vakıt saat diıılemeden bir leri, kemiyet ve keyfiyet 1.ıa
tevlye çalınan baş ağırtan her- ı kımından, Trabzonun fareleri 
keşe lllellah dedirten kU!ret· yanında solda sıfır k.al11'. 

yaşayabiliyor. 

"Yeni zamanların ideolojisi, 
yeni doğan taze ve ileri bir 
konsepsiyun yaratmak gere:dir. 
Hiç böyle bir ileri varlık agool 
halinde bir varlığa s.ırılıp ondan 
hayat kudreti alrnıya yeltenir 
mi·? Siz .Musolininin 1929 da va
tikanla anla~masıııa, tu26 ilkteş 
rinin Balognada soylediği nu
tukta bu anlajmayı en mutlu 
hareket diye gösterip uluslar 
sosyetesi azami Fanatik ll\yik
ler diye kAfirleşlirmesine ne 
bakıyorsunuz'? 

Mussolini La Teraoensi an
laşmasile finansal bir mukavele 
yapmış oldu. Nitekim Habeşis· 

tan mubarebesiulo !talyn lçln 

Hem sonra insanlığın muhtaç 
olduğu yeni ideoloji, her yeni 
doğan ideoloji gibi, yerine ge. 
çeceğini yıkarken pasiftir ; ama 
kendini kurarken ya~akçı ola
maz; o kendi güzelliğine hay
ranlıklar yaratarak masun vic
danında kendine yer yapar. 

J'aşi:ı:mse bunuri aksini yapı
yor : YıkmEısı gerek olanları 

okşıyor ve kendini bir yasak 
istihkamı içinde el dokunamaz 
bir halde yaşatıyor. 

Fakat kahveci biliyor k~ koca 
uzunsokakta, t&banadan meydaM 
kadar tek . bir aptesane yoktur • 
O da burasını paraya bag-larsı 
bukadar adamın hali ne olur .. 

Halbuki, bu usulü bir ıene 
için vaz'u tatbik ederek terakülll 
edecek para ilo uzunaokatm il9 
yerinde üç tane aptesane tyaptıl"" 
sa hem kendisini zahmetten kur• 
tarmış olur, hem belediyeyi mal· 
raftan 1 Ve ıüphesiı belediyenin 
do çok botun• Jidcr bu İf ı .. , 
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C Dünyada ı icar artırması 
· _ _.;..;,N.;;..;.ele.;;...r_o_lu"""'y_or__ Vifôyet daimi encümeninden: 
17 Nci asırda Madrid 
Bir muharrir 17 inci asır

daki Madridi şöyle anlatı

l/OT. 

" Efllerin halaları yoktu,· 
6ütün ıece her evin pence
resinden açık söylemek is 
temediğim şeyler sokaja dö 
lciilürdü. &zen. geceleri kal
dırımltuda sessiz dolaşan 
lftldalı lspangol, başından 
ayağına kadar ıslanır ve 
#ıflgiüsine ıidecelc yerde, 
elbise, ça11141ır değişmek içi 
ninı dönerdi . .. 

Madrid 3 üncü Şarl dev· 
rinde değişti fJe büyük, mun
tazam bir ıehir oldu. ~ 

Bira 

Y ergüzünde en çok bira 
ipn insanlar Almanlardır. 

Bir4 fJerfisi defllet hazi
l nesinde 3 mi/gar frank ka 
aandırıgor. Almangada se 

nede 9 milyar franklık bira 
içilir. Alntangadaki biraha 
iaelerde çalışan garsonların 

yısı 400.000 dir. Bu ıar 
ıonlar senede t:JOO milyar 
/rank bala,iı alırlar. 

Kadınlara izin 
~n .on ged.isinde lon

ılraJa " Evliler birliği,, nin 
lıoaırui toplanacak. 

Ba kongrede lonJrada 
~n Gflbrıgel Jcilsesi baş 
ralıibi Sesi/ Klark söz ala
ca/c .,. lcadınlaran ha/tada 
bir gece serbestçe sokağa 
'ılcmalarını müdafaa ede 
celctir. 

S., '*'•· ıöre, nuıı#m
li erice/eler lstedılileri za-
man çıkıp tele başına kulüp-
lere ıidiyorlar, icadın/ar da 
lıiç değilse haf tada bir ge
ce ıezip eğlenmelidirler. 

HlTLER 
An/cara 19 - Hitler A 

vusturya dış bakanını ka 
6ul etmiı ve lcendisile bu 
ıün siyasi mes'eleler etra
fında ilci ıaat ıörüımüştür. 

Madeııc'lık 

Amur mansabın
da altın 

Jeologlardan mürelcep bir 
laeget, Amur nehri mansab
lerında zengin altın da
fllarları lceıf etmiıtir. Bu ke

rt. bizatihi elıemmiyetinden 
lca, fJzalc ıarlc altın da· 
larının menıei hakkında 
· malamat vermekte al
ı 6aiımından da agrıca 

olojilc ehemmiyeti haiz 
lu1U11alctadır. 

T. A. 

Hususi muhasebenin Muhittin mahallesinde 
yeni sokaktaki 41 - 43 No. lu iki gözden ibaret 
ve bedeli sabikı 90 liradır. Bir yıllık kirası 9 -
12 - 936 tarihine çatan Çarşamda günü saat 14 
de Vilayet makamında toplanacak olan daimi 
encümende ihalesi yapılaçaktır. Muvakkat temi
nati 7 liradır. 
İsteklilerin muracaatları. 23 - 27 - 1 - 5 

· İlk mektepler için bastırılacak 
evrakı matbua eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümeninden: 
Örnekleri daimi encümen kaleminde saklı ve 

her isteyenin tetkikine açık bulnnan ilk okullar 
için bastırılacak ( 16 ) çeşit defter ve evrakı 
matbuanın muhammen bedeli ( 697 ) liradır. 
25-11-936 tarihine çatan çarşamba günü vilayet 
makamında toplanacak olan encümende ihale 
edilmek üzre açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
vakkat teminatı ( 53) Jiradır. İsteklilerin her gün 
encümen kalemine ve ihale günü daimi encüme-
ne muracaatlan ilan olunur. 14-17-20-23 

Bina, mağaza icar artırması 
Vilôyet daimi encümeninden : 
Hususi Muhasebenin malı olan meydanda 

Gazaz hanı çıkmazındaki 3 No.lu bina ile altın
daki mağazanın bedeli sabikı olan 80 lira üze .. 
rinden bir senelik kirası 2-12-936 tarihine çatan 
Çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek üzere 
arttırmaya konuldu. Muvakkat teminatı 6 liradır. 

isteklilerin Vilayet Daimi Encümenine mura-
caatları ilan olunur. 13-18-23-28 

Kapah 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 hergün satınalma komisyo
nunda kanunun beşinci maddesi mucibince 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 30-11-936 Pazartesi günü saat 
15 de Trabzon kalesindeki Garnizon binasında 
satınalrr a 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 

gilnil 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 

icar artırması 
Köy veya 
mahallesi Cinsi 

Souksu Emlak ve arazi 
&vak Mağaza 
lskender pş. ,, 

~efterdarhktan : 

Sıra No. 
14 

Metruke No. 

103 
147 

Tabiiyeti 
Rus 

" Ermeni 

Yukarda evsafı yazllı gayrimenkulatın. bir .senel~k ica.rl~n artırmaya çı
nlmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 dıpozıtolarıle bırlık~e 30-11-936 

~cu esi gilnil aaat 14 de defterdarlıkta toplanaca1' komısyona müra-
14 - 18 - 23 - 27 

& 

~dbdad\' db~d);>~~~ 
A TEKAMÜL ~ 
'4 GÜZELLiK MUSiKİ ti 

VE TEKNiGIN ~ 
SON HARIKASI ti 

(Ar) 193 7 YOLU 
~' 

9 

6 
A. 

6 

9 

5 

A. 
Trabzon ve Uavallsi • M NLJRı• AYO 
Sat ı ş D e p o s u • • 1 N ( Kabaoğlu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 

'11t\P C(P' «P °"p "XP ~ ~ --
iyi bir aşçı 
isteniyor 

Lise direktörlüğünden: 
Okulumuzun Elli lira 

ücretli aşçılığı münhal
dır. Temiz ve iyi pişi
rebilecek bir aşçıya 
ihtiyaç vardır. Okula 
muracaatları. 2-3 

Kızıla ya 

Üye 

yazılahm 

Beton menfez inşaat eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümeninden : 

Trabzon - Sürmene yolunun 40x 000 inci kilo

metresindeki Zarha deresi üzerinde geçen sene 

ayakları yaptırılan menfezin bu yıl tahliyeleri 
beton olarak inşa edilec~ktir. 

Keşif " 961 ,, lira 31 ,, kuruştan ibaret olan 
bu işin muvakkat ten1inati 73 liradır. 9- 12 - 93' 
tarihine çatan Çarşamba günü saat 14 de Vila
yet makamında toplanacak daimi encOmende 

ihalesi icra kılınacaktır. Keşif evrakı ve şartna
melerile sair teferruati encümen kaleminde saklı 
ve her isteyenin incelemelİne açıktır. İsteklilerin 
muracaatlan. 23 • 27 • 1 • S · 
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1937 Model 

Son sistem 

Geldi.. Hiçbir hususta en ufak bir 
şüpheniz kalmasın artık 

Uzuk sokak - Guven Berber salonu 

1 
ROMATİZMA ~ 

LUMBAGO fi 
SiYATİK 

Agrıları teskin 
ve iznle eder. 

~ 

~~~~~~~~~~~ 

Sİ 4İRKA BEYİN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 
Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 

Kıralı R 
Olan... • 

~ 
Her eczanede araymız. _ ~ 'Mal-iııalarında 

İlôn ~ bulacaksınız. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 
muzafferi yeti. 

Nefis Börek ve Kadayıf Tapu mudurlliğOııden: il 
Kavala küyUııde kı1in şarkan 1 R C A ~':akinalannı görünüz, dinleyiniz 

Şems oteli karşısında açtığı dükanda meşhur yol garben oflu oğlu Hasan ve- • ' • 

Poğaçacı Şaban Karaköy Poğaça ve Böreği ~ı~~~·İ~r~~~~ğ~·e ştı~1~~n vc~~~:ıı 
ayarında Börek ve poğaça ile Kadayıf yapma- l foı i ce.nu~en el uğlap oğhldu 1\t1usAtalflu ~ Rayre t edeceksiniz ... 

•• •• 1 vcr<'..,e erı oy a ı nıa. u : ı 

ya başlamıştır. Az zamanda çok rağbet gormuş-

1 

döıınm nıilr.dımudu bir otlak ile 

tür. T avsive ederiz. 1 _ 3 şıırkan dere gar ben uzun Ah-
J met oğlu Yakup ve Ahmet ve 

• 
icar artırması 

Belediye encümeninden : 
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 10 da encü-
mene muracaatları. 19-21-24-27 

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

2 - Meydan alt kolda 200-202 ,, ,, mağaza 
3 - Esvak Osmanlı bankası karşu wnda 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. 

Hamdullah tur lası şiınıılen calup 
oğlu Hüseyin vereseleri fındık- ı 
lı~ı cenuben uzun Ahmet oğlu 

Hamdullah fındıklığı ve otlagı 
lle mahdut: Dört dönüm mik
dıırindaki bir fındıklık ahardan 
satın almak surelile calap oglu 
Ynhyanın ye şarkan dere gar
ben Hekir c;aıı oğlu Musa şima 
len dere cenuhen calp oğlu 
Mustafa ile mahdut otlaarn 3 
bi;;sede 1 hissesile yine şurkrn 
dere şinıalen keleş oğlu Mıkdad 
garben Bekir can oğlu Musa 
cenuben dere ile muhdut, keza
lik bir Qlkığın 3 bissede 1 bis 
sesi cedlerinden intiknl etmek 
suretile Yahya ile karde~leri 

'fufnn ve Hnseyinin ve şarkan 
dere ve garben dere şimalen 
ağacık oğlu Ömer cenuben be 
kekıır oğlu ile ıııııhdut bir otla 
ğıu msıf hissesi beş hisse itiba 
rile iki hissesi bakı oğlu Meh 
medln iken bundan otuz kırk 
sene evvel hnriccn ve surcıi a 
diveden satın alınmak suretile 
caİap oğlu Yahyıının tapusuz ve 
nizasız ve hUsuiniyetle malları 
iken vefatları vuku bulmuş ve 
bu sııretlede vereseleriuin tasar 
ruflıırında bulunmuş olduğundan 
bahisle be kerre tapuAa bağlan 
ması talep olunmasına binaen 
bu yerlerle bir ayni hak iddia 

HAR UNLAR MÜESSESESi 

~~ ';'l~lı;._'11;_'11P!;ır.ı;< ıı;'!"!;'~~ ';11Jl!;it1."'IJI.;! 11;1 p;.ıq ı;ı ~ır;'l~~ıı;' ıı;ıt~ıı;c·.+~ • • ,..; ,..; ,..; • ,. 
~.-.ııı..--.u.ı:lıkiı:lııMıt~ tıWılıiUd bUtt~ ~.ııMdlbıuılllıı..ıl lııMıd~lııMiıl~ ...... h........ 1 

l!~ Taşrada bulunanlara müjde 11 1 

l[!I~ Tek mil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden 
! akimülôtorlü radyolann en mükemmeli 
• 
~RADYONE 
~~ 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 kalmadap maki-
! nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahizelerini 

• 
l!i H A R U N L A R Müess85e&inde Dinleyiniz. 
[:~ TAŞRA SİPARiŞLERi DERHAL GÖNDERLIR· 
\1All"'' Jl!:!llJll''lf.Jll!!~"'IJPl"q llP!.'lJ 11"1 JTl.:"Jill""qil'~'llll'"'lllll''llJ':IHllll~l~~!.'llll'.!'1111"•qpıN1jUJ!;llJl:'P..:ı'l,;!llll,;!llJl;!ill!."lfi~E'tli •• 
it. ~ • .,~,IJıı~ ~~ı~ı:ıı~ı ~~ı:"ıını~~ıııı!rı~11ıı~ıı:.dııh!'ıııı~ı~ı11ıı'!dn~u11 .. d~ı6WJ1Mıllii, .. •~dl!Wı 

Artırmanın 1-12-936 Salı günü saat 14 de 
İcra edileceğinden isteklilerin teminatı muvakkar 
ta makbuzlarile birlikde ayni gün ye saatta en
cümene muracaatlan. 

sında bulunanlar varsa 6-1~·936 ,, 
tarihine mUsadUf pazar gUnU 
::;aat 11 de mahallinde tahkikat 
yapılacağından ya mahallinde 
bulunacak memure ve ye tapu 
mUdurlüğUne nıurfıcaat eyleme 

-

V~NÔVOL 

Yazı 

leri ilılıı olunur. 16-20-24-28 

~~~~ 

Remington ı 
makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 1 

mağazamızdan temin edebilirsiıı'z.. 1 
Ôlfifi1~~~ 1 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 1 ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : TR A B z O N 
Kunduracılar caddesi 

• 

Hami ve Kemal Nalbantlar 

'l·_ ~,~~ -~1 

Mağazası 

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

matbaa işlerini 
ucuz bir En temiz, en 

surette yapar .. 
Hariçten verJecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönderlr. 

' 


