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13 üncü yıl 
~ J ~~-J GONDELİK SİYASI GAZETE TRABZON \.. __ .) \.. ______ _) 

T rabzonda hayat bahalıdır İskenderun - Antakya 
Y eniyolda takibetmekte ol

duğumuz anket in çok il
gilendiğimiz bir suali vardır: 

" Trabzonda hayat bıhalı mıdır, 

ucuz mudur ? .. Verilen ce'lraplar bir 
tedkik ve tahkik eseri olmadızı için 
temamen birbirini tutmamakta ve 
bir zat, beyaz derken ötekısi te
mnmen bunun aksi olan karadan 
bahsetmektedir. Biri kuvvetle 
"u:Jzdur,,, diğeri kuvvetle " ba· 
halıdı~.. diyor. Fılhakika biz de 
bu mevzu üzerinde uzun boylu 
düşünüyor ve münakaşa ediyoruz. 

Bir şehrin uc.ız veya bahalı 
olduğu hakkında bir kanaat tes
bit ve tayin edebilmek için muka

yese imkanları bulmak lazımdır. 
Bu hususta hayat endeksleri bize bir 
rehperlik yapabilirse de bunları 
temamen elde edemediğimiz için 
bir kat'iyeti riyaziye ile müsbet 
veya menfi bir mutalaada buluna· 
mayacağız. ihtimal ticaret odası 
veya belediye bu sahada meşgul 
olmuş ı endeksler hazırlamıştır. 

Mevcutsa tenvir edilmemizi isteriz. 

Elimize reçirdiğimiz resmi bir 

istatistik kitabında dikkate şayan 
raklcamlara rastladık. 26 kalem 
havayici xaruriyenin fiati Ankara

da 1081, lstanbulda 1057, lzmirde 
1054 kuruştur. Bahalı diye tanılan 
bu üç şehirden sonra bahalılık 

sırası Zonguldağa ve demiryolları 

inşaaaı dolayısile vaziyetinde mu
vakkaten 'bir fevkaladelik meşhud 
olan ilci vilayet istisna edilirse 
ondan sonra Trabzona geliyor. 
Trabzonda 26 kalem havayici za
ruriye fiati 998 kuruştur. lstatis
titin teallak ettiki seneden son
raki senelerde bu bahalılığın ço
ğalmış olduğunu perakende fıııt
larla ~sbit edebiliyoruz. Binneti
ce, ırerck bu rakamlardan gerek 
elimizdeki ban fiat cetvellerinden 
bahalı addedilen memlekeUerimiz. 
le Trabzon arasında geçim itiba
rile bir fark olmadığını anl:ıyoruz. 

Diyelim iti, elimizdeki bu ya
rım yamalak ve fakat resmi ve 
kat'i rakamlar biıi aldatıyor, ha· 
taya düşüyoruz. Fakat, sarfettiği

miz paraların hesabını biliriz ya ; 

işi bu cepheden de tedkik edelim : 
Buıün, Türkiyenin birinci dere
cede bahalı addedilen yeri Anka
radır. Ankaranın, fevkalade duru
ınu itibarile kira hariç tutulursa, 

Trabz.>n, Ankaradan havayici za

ruriye cephesinden ancak yüzde 

yedi ve tam geçim noktai nazari

le ancak yüzde on, on iki kadar 
ucuzdur. işte hayrete şayan olan 
cihet de budur. Kuru yiyecekler, 

feker, gaz, yağ, peynir, zeytin, 

elektrik ve bilhassa giyecek eşya 

fi atlarında hiç fark yoktur. Sebze 
ve meyve Trabzonda ucuzdur, et 

de kiloda on kuruş kadar aşağı

dır. Buna mukabil ekmek fiaUa

nndaki yükseklik bu farkı hiç ol

mazsa yüzde elli karşılıyor. Ka

lan fark da okadar izam edilecek 

bir mahiyet arzetmiyor. Trabzon: 
da pek çok ev varken kiralar 
fazladır. Buranın ev adedile nüfu

ıu nisbetine ve iktisadi durumuna 
nazaran yirmi bir lira kira veril· 

ıncai elbetteki dikkate şayandır. 
Zevk ve eğlence yerleri ( tiyatro, 

ıinema ve beş kuruş olan kahve 
Parası ) göz yıldırıyor. Münasip 
bir lokantada yemek yemek lüks 
bir iştir. istasyondan belediyenin 

Önüne hamallar yirmi b~ kuruş

tan aşağı taşımıyorlar. Üç teneke 

içecek su elli kuruş, Değirmende. 

re ıuyunun tenekesi yüz paradır. 

1-Iele, balık memleketinde balık 
flatı, mubaliğa yapıyoruz zannını 
tırdirteıek kadar yüksektir. 

M ulıtelif misıı l ve vakiayla 
iddia ve isbat edebiliriz 

ki Trabzonda hayat, diğer vila
yetlerimizin vaziyet ve geçim 
tarzla·ına nazaran bahalıdır. Şi u:-

di çözülmez bi r düğ'üm üzerinde 
durmak iste im: isimle ini yuka• da 
saydığ'ımız diğer dört vilayette ha
yat balıa lılııı sebeplerini biliyoruz. 
Trnbzondnki bu bahıı lılızın sebebi 
nedir? Bu husuı;ta, fazla kazanc n, 
belli başlı amillerden biri olduğu
nu ileriye ~ürebilirit. Sözümüzü 
( fazla kazanç ) kelimelerile ifade 
etmek istı:dık; ihtikar demedik. 
Çünkü ihtikar hakikaten ağır bir 
kelimedir. Tekrarlayalım ki esna-
fın fazla aznnmak itiyadında ol
duğuna tam bir kanaat getirmiş
lerdeniz. lıgili makamlar bu ciheti 
tahkik edip tedbirler alıyorlar mı 
bilemeyiz. Geçenlerdeki bir yazı
mızda da tahlil ettiğimiz g-ibi pa
zarlık sonunda fiati 35 kuruşa in
dirilen levrekten seksen kuruş 
fiat istemek ihtikarın tanı ifade· 
sidir. Pazarlık yapmasını bilme
yen bir müşteri CRyır cayır yandı 
demektir. Bu hususta bir iki mi
sal daha zikrinden kendimi alamı
yccağım : Ştker 31 kuruşa alına
gelmekte ıken geçen gün 35 ku
ruş istediler. .Sebebıni sorduk. 
Kat'iyen çekinmeden « Ramazan 
münasebetile piyasada şeker azal
dı ; ister al ister alma >> dediler. 
Trabzonun birinci sınıf bir bak
kalından pastırma almak istedim. 
Bittabi buradaki esnafın zihniye
tini bildiğim için pazarlık ettim. 

80 kuruştan alacağım. Pastırma 

doğrandı, kağıda sarıldı, hesap 
gorüyoruz: on kuruş fazla hesap 
etmişler. Sebebini soruyoruz. işte 
cevabı : " On kuruş kesme para
sı. ,, Makine elektrikle işleyor

muş, masrafı varmış 1 Dünyanın 

neresinde görülmüş bu bilmem. 
Aynı mağazada kaşar peyniri, 
o anda alışveriş etmekte bulunan 

Baş ve dışbakanlanmız parti 
gurupunda izahat verdiler 

Ankara 25 - Parti Kamulag gurupunun dünkü toplan 
tısında Aras ve ismet İnönü. lskenderun ve Antakya me
selesi etrafında izahat 'llermişlerdir. Başbakan ayrıca ve
kii.letlerde siyasi mtisteşarbklor bulundurulması teklifini 
lüzumlu, farı dalı l u 'muş tedlcikat yapılması, rapor hazır
lanması hakkında yaptığı teklif kabul ve tasvip 
edilmiştir. 

Akdeniz - İtalya itilafı 
İngiltere Türkiye menfaatına zarar 

verecek bir kaydı kabul 
etmeyecek .. 

Arıkara 24 - Avam kamarasında bir mebus Edenden 

Akdenizde italya ile lngiltere arasında imzalanacak her 

hangi bir itilôfda Türkiyeye karşı olan pek eski lngiliz 

dostluğuna ve ya Türk menfaat/arma zarar verecek bir 
kaydı lngiltere kabul etmemeğe itina edecekmi sualine 
Eden muhakkaktır. Türk lngiliz dostluğuna halel verebi 
lecek mahiyette bir hatti hareket takibini düşündürebilecek 
hiç bir vaziyeti akla getirmek bile kabil değildir ceva
bini vermiştir. 

İngiliz İspanya sular1nda ! 
Ankara 25 - /ngiliz Akdeniz, 

Maltadan ispanya sularına gitmiştir. 
denizaltı filotillası 

Alman - Japon mukavelesi 
Ankara 25 Alman ile }apoya arasında beynelmilel 

komünist tehlikesine karşı bir mukavele imzalamıştır. 

Romanya Leh ittifakı! 
Ankara 25 - Romanya dışbakanı Varşovaya 

tir. leh gazeteleri Romanya Lehistan dostluk ve 

kından memnuniyetle bahsetmektedirler. 

gitmiş

itti/a 
iki müşteriye ayrı ayn 70 ve 80 
kuruş gibi başka başka fiatlarla 
satılıyor. Demek ki yetmişe idare 
eden peynir seksene de satılabi- • 
liyor. Ankarada onbeş kuruşa al
dığımız bıçak silen alete yirmibeş 
kuruş istiyor, nihayet yirmi ku
ruşa iniyor. Nasıl ~ahalı olmasın 

Türk- İran 
komisyonu 

DİKKATLER 

Yeni bina 
bu memleket 1 1stıtraten söyle
yeyim şimdiye kadar alış veriş et
tiğim bu mağazanın bu halini 
görünce bir daha alış veriş etme
meğe yemin eyledim, Önüme ge
lene de bunu söyleycc ~ğim. 

En büyük bir mağazaya ço· 

rap almaga gidiyoruz. Hayr.: t ! 
Fiattlar lstanbuldan şöyle dursun, 
Ankaradan bile yüksek. Çorabın 

marka ve fiati bizce malüm ol
duğu için derhal pazarlık başlı
yor. Vermemek istiyorlar, dışarı
ya çıkılıyor. Gayet müessif bir 
hadiseden bahsla yazıya son ve

receğiz. 

T rabzonun en yüksek ticaret

hanesi olan bu mağaza müşterisi

ni, bizleri tekrar çağırıyor " ne 

yapalım alınız bari hu · fiala,. di
yor. Fakat çoraplar başkadır; 

parzarlık edilen malın kutusu de

ğiştirilmiştir. Esefle kaydelliğimiz 

bu hadiseyi tezgahtar, patronun 
haberi olmadan yapıyorsa bile 
patronu yine affedemeyiz. T icari 

ve iktisadi hayatta böyle küçük 

örünen hadiselerin ehemmiyeti 
g 'b' f ek fazla olduğu gı ı para sar 
p b- - k edenler için de on paranın uyu 
bir kıymeti vardır. 

Son söz olarak diyelim ki : 
Trabzonda hayat bahalıdır. Ve 

bu bahalılıkta esnafın çok k~za~
mak itiyadı da belli başlı amıl-

lerden biridir. 

Hayrettin ,Ziya Taluy 

Tahran' da çalışmalarına 
başladı 

lranla ticari temaslarda 

bulunmrık üzere B. Cemal 

Hüsnünün başkanlığında al

tında lrana giden heyetimiz 
Tahranda temaslarına baş
lamıştır. 

Bu maksatla Tahranda 

teşkil edilen Türk - lran ko

misyonu ilk toplantısnı 

cumartesi günü yapmış ve 

çalışmalara başlanmıştır. 

Tolantıda lran maliye na

zırı B. Daııar bir nutuk 
söyliyerek Türk- lran dost 

luğunu le ~arüz ettirmiş ve 
başlanzlan temasların bu do t 

luktan kuvvet alarak anlaş 
malarla nihayetleneceğine 

emin olduğunu söylemiştir. 

lran maliye nazırının söz 

Zerine mukabele eden heyet 

başkanımız B. Cemal Hüsnü 

bu müzakerelere de esasen 

iki kardeş millet arasında 

teessüs ıtmiş bulunan müna

sebetlerin bir kat daha kuv
vetlendirileceğini işaret et 
miştir. 

Belediye bazı nokta
lar da inşaata izin 

vermiyecek 
Belediye müstekbel lstanbul 

planı yapılıncaya kadar şehirde ya
pılacak binalar için mühim ve yeni 
kararlar vermiştir. Bu cümleden 
olmak üzere genişletilmesi matlüp 
caddelerde belediye, salahiyetini 
istimal ederek yeni inşaatı menede
bilee ~ktir. 

Bundan başka yeni yapılııcak 
bütün binaların irtifaları ne olursa 
olsun su ve apte:Jhane boruları 
c1ddeye katiyen indirilmiyecekti r. 

Yeni i11şaat yapılecalc olan ar
salarda ağ"aç mevcut ise ve bina 

sahibi bunları kaldırmak isterse 

evvela l: eledi ye müsaadeyi ma

hallen yapacağı tedkikten sonra 
verecektir. 

Yeni yol · bu belediye şeh · 
rin iymariyle alakadar olan 

gelişi güzel inşaata müsaade 
etmiyen, inşaat hususlarında 
kanunun belediyelere verdiği 
salahiyetleri istimal etmenin 

şehrin, şehir lıalkrnın men· 
f aatine olduğunu bilen Is 

tanbul belediyesidir. Bizdeki 

Başıboş inşaatın onüne geç

meye belki belki bir ·oesile 

teşkil eder diye iktibas edi
verdik I 

Notamıza 
Fransanın 

cevabı geldi. 
Ankara 25 - Antakya 

hakkındaki notamıza, Fran
sa tarafından verilen cevap 
gelmiştir. Bu ceııapta Fran
sa h ikumeti iki teklif il~ri 
sürmektedir. Bilhassa m•ihim 
olan ikinci teklif, Tirkiye 
luikiımeli, Sancağm istiklli. 
!ini temin arzu ediyorsa bu 
meselenin halli için millet 
!er cemiyetine gidilmesi 
merkezindedir. Cuma gıirıü 
hükumetin bu mesele hak
krnda beyanatı muhtemel
dir. 

Madrid 
Bombardıman 

altında 
Arıkara 24 - Madrid 

cephesinde harp devam et
mekdedir. Asi Tayyareciler 
harbiye nez.ırelini bombar
dıman etmişlerdir. Birleşik 

Amerika dış bakam Mad
riadeki elçilik binm i le Arne 
rikalıların valansiyaya nak
lına emir vermiştir. 

Belçika 
davette! 

Ankara 24 - Belçika 
başbakanı lngiliz tecim oda 
sının Londraga gapdığı da
veti kabul etmiştir. 

Kamu tayda 
kanunlar 

Ankara 23 - Kamutay 
bu gıin toplantıda 1936 mu
vazenei umumiye kanunu 
bağlı cetvellerde bazı deği 
şiklikler yapılmasına ait 

Malta' da 
Donanın amıza karşı 
dostluk tezahuratı 
Ankara 24 - Maltada 

donanmamıza karşı dostluk 
tezahuratı devam etmekte
dir. Denizcilerimiz gece gün
düz çok samimi bir tarzda 
ağırlanmaktadır. Kayık ga. 
rışmı iki üç biz kazandık. 
Futbol maçımda iki üç ln
gilizler kazandılar. 

İtalya - Macar 
Ankara 24 - Macar Kral 

naibi. baş vekili, dış bakanı 
Romaya gitmişlerdir. 

Kültür işleri 

İlk okul talebeleri 
Aynı renkte elbise 

giyecekler 
Kültür Bakanlığı bütün 

ilkokul talebesinin yeknesek 
bir kıyaf el giymelerini te· 
min için bazı tedbirler al
mıştır. ilkokullarda okuyan 
but~n talebeyerli malından 
gri göğüslük giyeceklerdir. 
Göğüslük yaptırmıyacak ka
dar fakir olanlara himaye 
heyetleri gardım edeceklerdir. 

İlk okullar 
Altı seneye çıkarılması 

düşünUlüyor 
liselerin 12 yıla çıkarıl

ması etrafında Bakanlık 
tetkiklerine devam etmek
tedir. 

lise 12 yıl olduktan son
ra müfredat programında 
sınıf fara göre bazı değiş
meler yapılacaktır. Bu ara
da ilk okullar altı yıla çı
karılarak orta ve Lise tah · 
sillerinin iiç yıl olması dü· 

kanun kabul etmiştir. 
====~==========================---

şünülmektedir. 

KOŞEMDEN 

Yersiz kahkaha! 
Hepimiz biliyoruzki Nu

rettin ve arkadaşları sekiz, 
on gündenberi şehrimizde 

temsiller vermekte seyircile
rine güzel saatlu.r yaşat. 

makta. his, zevk, sanat sun 
maktadır. Saltihi, Ata, lcltil. 
Çalıkuşu, Ahmet Güldürür, 
Ihsan, Suat gibi kadrosun
da eski ve usta sanatkarlar 
taşıyan bu heyete; Trabzon 
gibi eğlence, zevk verebile 
cek her şeyden hatta vakit 
geçirebilecek en küçük nes
nelerden bile mahrum bir 
muhitte belki bir çok im· 
kansızlık ve müşküllere rağ
men hakiki bir varlık. bir 
sanal gösterdiği. üstün bir 
zevk sunabildiği için itiraf 
etmeliyizki teşekküre borç . 
!uyuz ... 

Onları bu kısa zaman 
içinde epeyce tenkit ettik 
şu noksan, bu eksik dedik. 
Pe !ki haksız haklı,lldık ... 

Benim anlaJığım ve be
nim fikrimce sanatkarın 
muvaf /akiyeti üzerinde en 
büyük tesiri seyirci yapar. 
Sanatkar duyarak oynarsa 

hakkıyle başarır. Seyirci 
hissederek seyrederse üs• 
tünlük bulur. Ve muva/ Ja
kiyel her iki tarafın duy
ması. hissetmesinden doğar. 

Sahnede hiingür hüngüf 
ağlayan ve ağlatan artist 
şurdan hurdan fırlayan yar
ma kahkahalariyle değil 
teessürü yaşatabilen zöz 
Zer. hıçkırıklarlu karşılaş. 
malıdır. Sırf vakit öldür
mek için gelen birkaç ki~i · 
nin duymak bir şey almak 
kaydiyle seyredenlerin sinir
lerini berbat eden en incesinin 
bile ağzını en ağır sözle 
harekete getiren kahkaha
sı kırar, yıkar sanatkarı .. 

Düşünelim ki iki taraf 
üzerinde pek fena tesir ga
pan bu yersiz kahkaha sa
hihini de nasbsiz bı,.aka• 

maz I 

Bir az kayıtlı olalım. 
Bırakalım bu kötü huyu. 
Ve hiç olmazsa başkalarını 
rahnlsız etmenin mua~eret 
kaidelerinde yer almadığını 
öğrenrlim artık ... 

H. M. 
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Trabzon 
Belediyesi 

2 

Köyde miyiz yoksa 
Karadeniz sahilinin ea 
güzel bir şehri sayılan 
T rabzon'da mı ? 

Belediye geçen seneki mesa
isi hakkında nıeclisde okuduğu 
rdpOrunda tanzifat için ı t,000 
lira Sdrr ettiğini bildiriyerdu. 
.:\lilhim bir yekı1o teşkil eden 
hu para aylara taksim edilirse 
her ay için 900 kUsllr lira sarf 
cdilmi5 demektir ve bu k:ıdar 
para sarf edildikden sı:ınra şeh
rirı hiç bir turafında pislik gö
ı·Ul meıııek Hlzıındır. Hulbuki u. 
zıınsoknkla meydanda ve Mara, 
<' ıddesinde görülen birkaç tan
zifııt amelesi buraları bile iyice 
lemizleyemenıektedir. Şehrin et· 
rafı ve hattn merkeze yakın 
sokakları gezilecek olursa bele
diyenin sUprOtüyQ kal<fırmak 
deyi! sllprUntllnün belediye ka· 
sasından 11,000 lirayı kaldırdığı 
görOIUr. 1, te aşadı1ki ehenımi
yet:siz z ın ediltn bir hadise bu
na bir misal teşkil eder: 

Geçen gUn belediye önllnde
ki te:niz ıııey<i ınua.ı ayrılarak 
sebzeciler ı·addesine çıkını~ ve 
Cihan oteli arka kapısından de
ıılıc doğru giden sokağı takip 
etmek istemi~llm. Caddeden ay
u"ır ayrılmaz ne göreyim •. Kö
şede lıir arsa etrstfı tahtalarla 
kap:ıdılmı~, fakat tahtalarından 
bazıları dara gelenler taraho
d m kopar ılmı~. içerbi açık ıb
desane halini almış, arsa yanın
d ıki lıiııanın dıvarları kenarı 
kllnıe kUıııe pislik, idrardan so
kakda adeta biı' mecra meydil· 
ııa gelmiş, .... 

Anket 
Gelişigüzel soruşun, 

Gelişigüzel karşıhğı .. 
~-----------~~~~ 

Trabzonda hayat : Mumhane önünde ucuz, 
semerciler başında orta, meydanda pahalı ... 

Bir okuyucum anketle alakalan1111ş ve aşağıdaki karşılığı 
gö'ndermiştir. Dikkate değer bulduğum bu cevapları 
aşajıya koyuyorum : 

- Gazete okurmusunuz ve 
Gazetede en çok hanıi yazı. 

ları okursunuz ? 
· Okurum belediyeye ait 

tenkitleri. 
• Trabzonda hayat bahalı mı· 

dır, UCJZ mudur ? 
- Mumhar. ede ucuz Se

merciler başında orta, meg 
danda bahalı.. Narksız bir 
b'aşayış ... 

- T rabzonda yaşayış nasıldır ? 
• Çok şükür ! ..... Allah 

beterinden saklasın ! 
• Parktaki bugünkü şekil nasıl

dır ? 
· Parkla esasen şekil yok 

tur. Sekilsizlik vardır. 

Somaf ra adasına kadar se 
yahati arzu ederdim çünkü 
bu adada beyazlara hayat 
bedava imiş fakat medeni 
milletler merkebe bile boşu 
na yem yedirmedik/erine 
nazaran her halde ada hal
kı ırklarını islô.h için da 
mızlık aradıkları zanniyle 
bu seyahatı da yapamıya 

cağım. 
• Bir daha dünyaya gelirsen 

ne olmak. istersin ? 
- Dilsiz, kör, sağır olmak 

isterim fakat böyl gelmek
dense gelmemeği muv~fık 

bulurum. 
- Evlenmenin lehinde mi, aley- • Hayvanlardan en çok hangi-

! in:e mi: i ıiz ? sini seversin ? 
• Ev!ililr. bekô.rlıktan eyi . Mütevazı, vakur, hayati 

dir. hir proğramla geçen haci 
• Hangi tip kadından hoşlanır- Leylekle 

' nı: ? mütemadiyen çalışan ve 
· Kadında tip dı:!ğil ruh birbirlerine yardım eden ka

a ,.a_ganlardanım. 
karıncayı severim. 

- En çok zevk aldı~ınız şey - Trabzonun iktisadi vaziyetini 
nedir ? 

nasıl buluyorsunuz ? 
• En küçüğinden en b·i- - Ticaret odası daha iyi 

yüğüne kadar herkesin he- b ld 
l d

. J b h d" "d" bilir. Yalnız benim i iğim 
e ıyeaen a s e ışı ır. k J l - b · / 

M 
·1c·d h 1 ? şar aan ge en yuz ın erce 

• usı ı en oş anır mısınız l l 
n ki k" t l f k · ko•ıunu teker teker mavuna ar a rar a ı e e on enrn t .:1 .. 

gec~ yarısına kadar köhne vapura yukle'!2~kdens~. bun-
plcikları çalması beni musi !arı kutular ıçınde gonder· 
kiden de soğuttu. mek iktisadi vaziyeti daha 

- H1yatında en feci ve en ziyade yükseltir. 
zevkli hatıraların hangisidir ? - Hangi mesle~i seversin ? 

- Bir beldede halkla çok - Az söylemek çok dinle-
meşgul olan bir belediye ile mek, söz dinlemeyen adam· 
hiç uğraşmayan bir belediye /arın yanına uğramamak. 
görmek. - Dünya siyasi vaziyeti nasıl-

- Hang-i yemekleri seversiniz ? dır ? 
. Ayran çorbası - Mosoliniye sormalı. 
• İçkiden hoşlanır mısın ? · 'fr:ıbzonun ihtiyaçları ? 
- Param olursa severim. · Asarı heryerde görelebi 
• Seyahatten hoşlanır mısın ? lecek faal, müteşebbüs bir 
- Genç ve güzel olsa.11dım belediyeye ..... _. _ _ ====-

Ben bu vaziyeti görllnce bu
ranın Belediye dairesine olan 
ınesııfeslni dnşnndUm, takriba 
5) metre. Binaenaleyh; bu kadar 
y,ıkın me af ede c ıdcle v~ so 
k ıklnrı telvis ede.ılerin bir ge
ce de yollarını şaşırarak 50 
metre mesafedeki meydaoı da
ha serbest bulup bu meydanda 
ve meydıınin etrafındıı bulunan 
ınebani önlerine çömelmeleri 
ihtimalini nazaıı dikkata alarak 
belediye zabıtasına mllracutla 
lıu pisliğin kaldırılmasını riea 
ettim. l;ıiıı ehemmiyetini takdir 
eden genç me'murlar hakikaten 

urnyı derhal temiıietmışıer ve Okurlarımız Halis yog--urt 
şehre karşı borçlu olduklıtı ı va-
zifeyi yapmışlar. Bu şayanı tak- Evde yoğurt yapmak 
dır bir harekettir. Fakat mnte- Ne diyor 
addid a. ri halaları olan v~ hal- kolay bir iştir .. 
ka 20 para ve 10 p:ıra gibi cilzi Saglam insanlara da hastalar 
bir melılağ mukabili açılan ha- kadar faydalı olan yoğurdun iyi-
ll\lııra gitmeyip ıe böyle rast Biraz insaf f sini bulmak bu mevsimde güç bir 
geldikleri yerde çömelen adıım iştir. Ekser yoğurtların sulu ve 
1 Saat .9. raddelerinde idi: Zar- E d arln acaba yine gitml.::lernıidir ter~. ipleri bozuk oluyor. vler e 

k .. zav:ıt almak için Mumhane önüne l k k mera ı ford:ısı sabah beni yine saf ve lezzet i yoğurt yapma pe 
O nıevkıa götUrdU. Her tarar te- gittim. her zaman alış, veri' etti- kolaydır. 
ınlzlenmiş, dıvar kenarları1a ğ'İm ak sakallı bir serı:c:m vardı. İyi bir süt hafif ateşte ve ka-
k. ,ı k Bana zarzavat tartarken ansı- h h · ıreç uö lllrnllş, fakat gece yi- 11ştırılaralc. emen emen yarı ya-
ııe çömelme harekatı devam et· zın belediye zabıta memurları rıya suyu uçunc:.ıya kadar koyu-
m iş 1 geldi, biç soru ıual etmeden 5 laştı ılır. Süt kaynamamalıdır, ha· 

E, artık insaf... Gece sabaha 1i • ceza yazdılar. fif ısınmalıdır. Yoı-urt yapıltcak 
kııdar nöbet beklemek ve dıvar işte bu anda karşımda bulu- ka!leler sıc1k su ile temiz yıkan· 
diblerine çömelen bu adamhrı nan akaakallı, ihtiyar bir mumya dıktan sonra kurulanmalı ine! ta
kulııklnıı 'ldan tutcp halil;a <Yl). halini almıştı. O 5 lirayı n~reden laş, temiz pamuk içine . yerleştiril
tilrmek \'e "l~te buraya .. ,, de. temin edtc!lcti ? ihtimal iti onun melidir. 
mek mi lı1zımdır diye dil~UuOr- sergiıinde 5 liralık sermayesi bile Yarı yarıya inen sütü bu ka
ken: yoktu. Patayı alırken rahat rahat selere taksim 'etmeli ve süt par· 

Hangi halılya ... bUyUk bir şe- alıyorlar. mak dayanacak darcceye gelince 
hirde ao1ba nerede ve kaç ha- Fakat yıllardır başlarına bir her bir kaseye evvelki g-ecenin e
Jıl var. o halde göz mu yum. dam ohun örtemiyor, yahut onları zilmiş yoğurdundan kasenin büyiiJc· 
malı, lınyır, göz yummak mem- bir an olsun rahat bırakmıyorlar, lüğüne göıe bir veya iki yemek 
l ~kete ihanettir; mOrUnllşda ve acıyalım Yurddaşlarımıza tcıyalım ! kaşığı ilave edip karıştırılmalıdır. 
sıhlıalı unıumiyye üzerinde çok Biraz insaf edelim beyahu ı Kaselerin üstü bir parşömen kiiğı· 

Görebildiğim : 

Fermanh deli 

Hazretleri ... 
Nurettin lıirli~i perşembe ge· 

ccsi Femıaıılı deli il. uclıııda 

tarihi komediyi oynadılar. Eser 
Mıı;;;ahlpzade Celnl'indir. Mevzu
larını tarihten nlan ve bizi gnl
dill'l\rken dlişrındUrcıı buııa 
benzer bir çok eserleri daha 
vardır. Bunlardan hepsi son z: • 
mantarda Kanaat kitabevi tara
fı:ıunn basılmıştır .. 

Bizim görrtilğl'ımiiz eser, an
lııttığı devirde lstnnbulun gQ
ltlnmiye ve ııcınnııya değer ina
nı~lurını da gösteriyor. lt>retle 
görUyorıız ki: Halkın l>o~ inan
larl bir zamanlar nerelere var
mış ... BOyüdi pabucu Plıelik ya
p1rrnıı. BilyUclller tarihin çok 
eski zıununlarındnn beri insan
lıırın yllrOyUştlntl idare etmiş

lerdir. Osmanlı sarayrnda gör
dl1ğı1mtlz inııı ı;ı bizde belki bOn 
akislerdir. Bu gl\n artık Cumhu
riyet ve mllsbet ilim gllneşleri 

her şeyi aydınlatmıştır. f'ermnn
lı Deli 1 ı. Asılırktın ip kopı:ırak 

kurtulmuş, t'nkut nklıııı oyııuttı 

ğı için tırrıarlıuııPye dli~ııın-;;tür. 

Orada, delill'rden bazılal'ına 
yaptığı ııuskalar iyi geJmiş, böy
le adı çıltmı~ .. İyi olup tıınıır
haneden ayrıldıktan sonra UnU 
halk arasına yayılmı~, sarsıya 

dl aksetmi5tir. Kendinin bile 
inanmadığı i~leri yaparken te
sadUf onu, dolapla ve nıenfeat 

hır:ıı ile nişanlısından ayrı'ıp 

s.ıraya dl15nrnlen masum bir ba
kireyi kurtarmak f ırsatıuı veri
yor .. 

ıınnerini bir zckn oyunu ile 
halktan yanR kullaniyor. Baki
reyi evvelce gördOğll için peri 
lisanı diye uydurma bir öğretir. 
Bu lisandan anlıyor diye kendi
ni saraya çaçırıyorlar. fümdıra

cnğı haremağa_ı ve ona benzer 
ku:;;beyinliler değil mi, kolay. 

- Bu kıt. peri padişahının 

sarayından gelmiştir tırakmnz

sanız çnrpacak.. Kim cesttret e
der. Kızı bırakıyorlar .. O da ta 
Urfodıın gelen ve mecnuna dö· 
nen nişanlısına kavuşuyor. Fer
manlıya gelince, kızı saraya ge
tiren ve onun yUzünden bir 
makam dilenen, bunun için ııra
bın ayuklamıa kapanan, evinde 
rUyalar gören m Uteselliın evel
ce onun mılınıısına sebep ol
muştu. İşte intikamını almıştır. 
Yalnız bu kadar mı.. Yurdun 
kapı ı dövUlllrken dllşmanhr 
Çanakkale boğazına dayanrmı
ken iri yarı bir kadın lç·in, bun
ları görmiyeu, halka bakmıyan 
sara~ ırı ynzuue botun halkın 

hıncı ile öyle bir tllktlrUyor ki... 
Oynamş: Fena değil.. I ler gün 
başka bir temsil veren böyle 
bir topluluktan daha fazlasını 

bekliyenwyiz- Bunu ba«armak 
epiyce i~tir. ' 

N. Gen<!dıır falsosuz. G1ldU
rUr saf Urfalıyl canlandırabildi. 
Yalnız rolnnn iyi ezberlememiş. 
Bundan dolayı biraz yadırkadı •. 
O tuluat usta'-ıdır. Sel, sel ha
linde d~mir boru içine alınır mr? 

l lırsız Ermeni nerde, bayram 
ağa ııerde .. Ihsan çok iyi bir 
harem ağau canlandırdı. Ata ve 
Selfıhi iyidirler. Yalmz Atanın 
tuluatı var.. Yerinde olmadığı 

zaman çirkin.. lclnl muvaffak. 
İyi idi .. G!llıneseydi.. Onu Habi
be nıollayu benzetmek m nm
kUndnr ... 

Göz 
f e.ıu 1te'.sirbbı1rad~an 1b~ i1ş bilhas- S. H. dı ve bir tülbentle örtüldükten 
sa şe ırıa e e ıyes ıç n bUyQk 1-------------ı sonra birkaç gazete kağıdı yayılır. 
bir lekedir. Bu çlrkialikd~n clvannda abdesaneler ve bevil- Talaş ve pamuk harareti muhafaza ı-------------ı 
kurtulmak için, her sabah so- haneler yaptırılarak bu ı,ın bir eder. Kaseleri bunların içine koy- Demir yolu istikrazımız 
kakları ayak yolu temizler gibi anevvel önQne geçmek lilmndır. maktan maksat mayanın tesirini 
tcmiılemekden ve yarllağyara Aksltakdirde bu ameliyyatta kolaylaştırmaktır. Kışın ve soğuk Erzurum - Sivas haltı is-
karşı gülünç olmakdao ise: Kahvehaneleri çok olan mey- havalarda kaseler sobanın veya tikrazının üçüncü tertip tah 

- Umuma ait halalıırıa temiz danda pek yakında başlar ve mangalın yanında, sıcak odada bu· villeri kayıt muamelesine 
Ollrnk UÇlk bu:undur.ılmasını meydandaki binaların etrafm. lundurulmalıdır. Cumhuriyet Merkez bankası 
l1;'mln etmek. da da kümecikler yapılırsa i~ Bu suretle yapılan yoğurdun şubelerinde baş/anmıştır. 

2 • Madamkl bu gibi pişllk- malimlzln neticesi olduğunu dil· üzerinde güzel bir kaymak taba-
hrln en ziyade mecmaı nas o- şUnerek hoş görmelidir! ÇUnkn kası teşekkül eder. Lezzetli, halis Kayıt müddeti birinci kanu-
laıı mahaller civarında yapıldı bu zaruri bir ihllyaçtır. ve her suretle faydalı yoğurt elde nun dördüncü akşamı bite· 
ğı söyleniyor bu gibi mahaller M. O. edilir. · cektir. 
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Sovyet Rusyanın müdafaa 
Planlan çahnmış !. 

Eski bir Rus kontesile yüksek rütbeli bir zahit mevkuf müşl 
- l>aily Ekspres gazetesinin isticvaba tabi tutulmaktadırlar. 

Var!;>OVa ınulrnbıri yazıyor: Ayni zamanda, menfi Bol-
~r>Vyct giıli polisi, bUyllk şevik lideri 'rroçkinin peşinde 

hnrplt>ııberi gürUlmemi~ ehem- gidenlerin de temizleme işine 
nıiyette bir casusluk vak'asile giri~ilmiş ve bu meyanda beş 
knr;ıla';lmı~lır. gazete başmuharriri vezitele· 

So. yet Rusya dört seneden- rınden alınmıştır. Bir film sen· 
beri Gıırpten gelıııesi muhtemel dikasınıu Uç direktörU ve 30 
ı1ni lıir tasalluta kar~ı silAhli azası Sibiryaya gönderilmiştir. 
kuvv.-ti ıı i hazırlııınaklıı meş~ul- Moskovadaki sefaretlerı göz 
rl ı. f'liy .endiğine güre. ~imdi, allında bulundurmaları da, 
lıliyl • hir hıırbin hOtllrı hıırckll- Troçki tedhiş.,:llerinden endişe 
t ı nı ı milstenit olabilect>ği pliln- edildiği içindir, deniyor. 
l ır ~"1 1 111nışt11", Moskovadakl İngiliz serare· 

Gi1.:i polis te-jkil 1tın11 tren tinin dişında 10 tane üniformalı 
l\1 ı•ıi nvııa adile knyde:lilıni:;; Sovyet polisi ve bir dUzine ka
<•s1d lıir Hus krıııtıasi \'e ıınun, dar da sivil gizli p0lls dolaşıp 

1\ ı z ı 1 o r d ıı erkılnı ııır' ıiy<'sirıe durmaktadır. 
ııwrı ııp yilk,.ek r'itlwli bir zu- Setaretlere girenler, tekrar 
lıit ol lll t\.ı· . ı tevıdf edilınistir. çıktıkları zaman takip edilmek· 

Bunların her il. i..;i dı• mev- ı tedlr. Bazıları sorğuya çekUme
zııu hııhs askP• i \'e!-i rnlHr·ııı de, bazıları tevkif edilmektedir. 
hir yah:rncı devlet heE:a::hna S m drfıt tevkir edilenler 
çalı 'lma ... ı i~lnde a tılkadar ~1- arasıud ı t" ~ilizlerin de bulun· 
ınnkla suçludurlar. du~u lı:ıbl-. i tekzib olunmakta· 

100 ki~iden ziyade şllphli dır. 
:ıd 1'111.1 tPVl\i :i iP SPhPh olan 1 • * • 
Y•:ııi temizleme lıarı·:~ctiae Alman Matbuatı ne diyor? 
kısmen, i~te b~ı askeri esrara j' Diğer taraf tan Sovyet Rus· 
ihanet edılme.,t yüzünden giri- yada S'>Vyet rejimi aleyhine 
şilmi~tir. suikast tertibi ve casusluk itti· 

Giz1 i vesikalar, Harbiye ko- hamile bazı Almanların da tev
miseri Voro~ilofun geçen ay kif edilmesi dulayısile Alman 
Minsk Kııılordunun manevra- matbuatı feveran halindedir. 
!arını seyrettikten sora tadil Nachtausgabe şunu yazızor: 
ettiği mlidııfaa plnnının bir kıs- "Almanya ile herbangi su· 
mınin teşkil ediyordu. retle ahlkası olanlara fena mu· 

Bunlar M lskovada Kremlinin amele edilmAsf. doğrudan doj' 
erktlnıharbiye kıırarkAhıoda bir ruya bir meydan okuyuş telılk· 
kasıı içerisinde saklı idi. Ve ki edilecektir . ., 
erkAıııharbiyPye mensub dört llambuger Frendenblahtt dl· 
ynksek rlHheli zabit bu kasa- yorki: 
nın arıtma tnrzı1ı biliyordu. "Moskovadıtki Alman sefiri· 

On gUn evvel bu zabitler nin protestosu bUtlln Almanya 
planlara el sUrUldUğUnll anla- milletinin infialine işarettir.,, 
dılar. Gizli polis ve entellfcens Hariciye nezaretinin gazete-
servis adamları çağırıldı. Onla- si de: 
rrn muayenesi neticesinde an- "Almanlara karşı girişilen 
laşıldı ki pll\nlar evvela çalın- hıareket Moskovanın haklld 
mış, kopya~ı alınmış, sonra niyetini meydana koyuyor. ÇUn· 
tekrar kasaya konulmuştur. kU tevkif edilenler tamamen 

ŞUphe, itimnt edilen heş za- kendi işlerile normal bir şe· 
bitten l ıri ıızerinde toplandi. kilde meşğul olan kimselerdi. 
Sonra bu zabit, arkadaşı Kon- Onları Sovyet devleti aleyhtne 
tesle birlikte tevkif edildiler. fesat tertibile ittiham etmek 
Ve şimdi Kremlinde sıkı bir gariptir.,, demektedir. 

Donanma 
Piyangosunda kÇJzananlar 

Donanma cemiyeti ilcra · 
miye tahvilatı piyangosu
nun 62 illci keşidesi çekil
miştir. 

lt/ a edilen bil eller şunlar
dır: 298. 1435. 2228. 3572, 
4573, 5967, 74J7. 7792, 7797, 
7816, 9723. 

numaralar şun-

numaralarından mütebaki 
aynı tertiplerin dijer sıra 
numaralarına ve 2228, 7451 
4573 No. li tertibe lccimilen 
amorti isabet etmiştir. 

ikramiye ve amorti he~l· 
!eri 23 lkinciteşrin 1936 
tarihinden itibaren tediye 

edilecektir. Amorti bedeli 
beher tahvil için bir Türk 

Kazanan 
/ardır : 

ikramiye 
T. l. 
1000 
300 
100 
100 

Tertip Sıra lirası on kuruştur. 
No. No. •----~--------------,.,, 

50 
50 
10 
10 
10 
70 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

7816 71 
7792 62 
9723 4 
7797 85 
9721 73 
198 14 

7792 87 
7816 38 
5967 73 
5967 67 
7792 44 
9723 88 
3572 30 
7816 89 
1816 85 
1435 14 
298 88 

9723 51 
9723 79 
5967 83 
7816 24 

Yuk•rıdaki tertiplerin hi
zalarında gösterilen sıra 

Halk Manileri ] 

Dere akar derinden 
Geçemem Uzerinden 
Bu gün bir gazel gördum 
GöynUm koptu yerinden ı 

* • • 
Dikkatle bana baktı 

Ne kadarda parlaktı 
Şu giden dilber kızı 

Su gibi &önlllm aktı ı . • • • 
Sabahtan doğar ğOneş 
Şu kız olur bana eş 

Yarimi görmeyeli 
Kalbimi sardı ateş ı 

* * • 
Pilava yağ dağlandı 
Her tarafı yağlandı 
Benim ne kusurum var 
Gönlüm sana batlandı ı 

Baba Salim Öjüt,ın 



' 
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Sağhk 
Kolay ve güç 

Hazmedilen yemekler 
4 

Yüksek hararetli hastalar 
et ve diğer albüminli mad
deleri yememelidir. Çünkü: 
bunların, hususile yağlı et
lerin, hazmı güç ve hasta
ların bunlara tahammülü 
azdır. Bana mukabil kom
postolar, pişmiş meyvalar, 
mahallebi, sütlaç, k r e m a 
gibi unlu ve sütlü yemekler, 
tam ateşli hasta y e m e k 
/eridir. 

2 - Mihaniki fiil, yemek 
lerin hazma ve massolun · 
mağa hazırlanması nokta
sından, kimyevi fiil kadar 
mühimdir. Mide muntazam 
hareket/ede, dahilinde bulu
nan yemekleri ögütür; ve 
vaktinde boşanmasını temin 
eder. 

Yukarıda, midenin ekşili
gi çoğaldıgı takdirde bo
şanması gecikir, demiştim. 

İşte bunun gibi mide, lüzu
mundan fazla alınmış ye
meklerle çok do!u olursa 
lcigikile mihaniki vazifesini 
yapamaz. Bu suretle de mi
denin boşanması gecikir. 
Keza midenin alt deliği o
lan bevabın darbğz da. bo 
şanmayı uzatır ve geciktirir 
sonra düşük ve gevşek mi 
delerde de boşanma gecikir. 

Bu son hastalıkta, iki ku 
sur birleşmektedir: Bir de
fa midenin adeli kuvveti 
azalmıştır; bu itibarla mide, 
eski işi yapabilmek için çok 
çalışmağa mecburdur. Son· 
ra, düşüklük ve genişlik do 
layısile, mide içinde bulunan 
yemekleri boşaltmak için, 
yükseğe kaldırmağa mecbur 
Binaenaleyh bu gibi mideler 
için, fazla harekete lüzum 
gösteren yemekler muzırdır. 
Mesela; sebzeler, çorbalar 
meşrubat ve su .•. Bu vesile 
ile bir noktaya işaret etmek 
isterim: Çok defa hastalar 
tarafından şu sual sorul· 
maktadır; yemekler esnasın 
da su içmeli mi içmemeli 
mi? 

Normal bir mide için, ye
mek arasında, itidal dahi· 
/inde su içmekte bir fena
lık yoktur. Fakat umumiyet 
le su ve tuzu, mümkün ol
duju kadar az almak ge
rektir. Bu suretle deveran 
cihazı ve böbrekler, lüzum
suz yükten ve fazla çalış 
maktan kurtulmuş olur. Su 
ancak mide hcimiziyetinin 
/azla alduğu vak 'alarda 

. Arkası var • . 

İkinci beş senelik 
planımızın 
esasları 

iktisat vekaletince uzun 
müddettenbeıi hazırlanmak· 
ta olan ikinci beş senelik 
plô.n, bitirilmiştir. Yakznda 
vekiller Heyetinde tetkikine 
başlanacak olan bu planın 
esas hatları şunlardır: 

A-Madencilik 
B - Elektrik işleri 
C - Gıda maddeleri sa-

nayii 
D - Kimya sanayii 
E - Denizcilik. 
Maamafih birçok sanayi 

şubeleri, kongrede de tasrih 
edildigi gibi, zincirleme btığ· 
farla biribirine merbut ol
makla beraber planda ayrı 
ayn bakımlardan ele alm. 
maktadır. Maden sanayii 
bunun en bariz misalidir. 
Bil/ arz kömür ve linyit ma 
denleri, dahili istihliikin ve 
harice yapılan ihracatın 'tez 
gidi maksadile kömür istih 
racmın artırılması, sömikok 
ve sentetik magiat istihsali, 
elektirik enerjisi istihsali, 
halkın ucuz ve sıhhi mahru 
kat ihtiyacının tt!mini gibi 
muhtelif sanayi şubelerinin 
tesisini istilzam eden geniş 

bir şetıilde plana alınmıştır. 
İkinci beş senelik planın 

tatbikına ne vakıt başlana
cağı henüz malum değildir. 
Belki de. vekiller heyetince 
kabulünden sonra, birinci 
planın henüz etüd halinde 
bulunan demir ve çelik, kim
ya, seramik, kendir ve bir 
kısım mensucat sanayii gibi 
mevzularının tahakkuku, 
ikinci pt<inın ilk tatbik se
nelerine tesadüf edecektir 
bununla beraber muhakkak 
olan cihet, birinci planın 
bu kısımlarının ikincisine 
alınmadığı ikinci plô.nda bu 
svnagi şubelerini tamamla
yıcı geni bir kısım sanayiin 
bulunduğudur. 

Yeni planın muhtelif kı 
sımları şunlardır: 

Madencilik 
Ereğli kömür ve Kütahya 

linyit havzalarının işletilme 
si, Ergani civarinda şimdi
den başlanılan Guleman 
krom havzasının daha geniş 
mikyasta istismarı, Ergani 
K varsham, Murgul bakır 
madenlerinin Keban, Bul
gardağı isimli kurşun ma. 
denlerinin, çinko, antimuan. 
Malibden gibi diğer metal 
madenlerin ve demir cevher· 
!erinin işletilmesi mevzuu 
bahsolduğu tahmin edilebi-
lir. 

HASRET ... 
- Oğlum Seyfi'ye -

Hasret bir damla ateş, içerimi yakıyor, 
Sonra kızgın yaş olup gözlerimden akıyor ..• 
Seni hatırladıkça solarım bir gül gibi, 
Ah çeker yaş dökerim bir yanık bülbül gibi ... 
Önümde yüce dağlar .. Tepeleri kar dolu, 
Kapatıyor önümde uzanan büyük yolu •. 
Bu yol bence Kabenin yolundan farklı daha, 
Sana kavuşmak için yalvarırım Allaha ... 
Hasret bir yılan gibi içimi kemiriyor, 
Bazan bir ilahi ses bana ( hiç korkma ) diyor : 
Bir gün gelir sipikör sırtından atar seni, 
Sevdiğin eşe dosta götürür katar seni 1 
İçimde bir ümid var kavuşacağım bir gün, 

Sana kavuştuğum gün olacak bana düğün ... 

Erzincan 

Cemal Azmi 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

-=- -

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 
Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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bu mutlak zafını ve bu hudud
suz haysiyetsizliğini görünce 
ona artık zerre kadar itibar 
etmez oldular. Aoadoluda ken
disine karşı az çok emniyet 
besHyen muhitlerde ise, onun 
böyle kendi milletini aldatına

ğa ve satmağa kalkışmakla gös
terdiği iki yüzlülük, bu emni
yetin parçalanmasına sebeb 
olmuştur. Şimdi al"tık padişahın 
ikiyilzlülüğli mılli kurtuluş ha
reketinin manasını ve gayele
rini reddetmesinden çok daha 
ağır ve ehemiyetli bir nokta 
olmuştu. 

Mustafa Kemal'in bu andan 
iti\Jaren, gönlünü ve vicdanıuı 

yoklıyarak padişah hakkındaki 

hük.münü verip vermediğini; 

TUrk milletini yeni milli yurd
daki istiklale kavuşturmak için 
daha iradeli, daha dürüst ka
raktedi ve daha ileri fikil'li bir 
şefe itıtiyaç olduğuau daha o 
sıralarda diişiinlip dnşıınmedi

ğiai; ve daha o saatlerdeki 
mucadele ve ara~tırmalarında, 

tasavvur ve hesablarında mil
letine layıkıyle bizmet ede bil
mek için kendini Vabidettiu'in 
yerine koyup koymadığını la 
yıkiyle kestirmek kabil değil 
dir. 

Bunu farzettirecek birçok 
sebebler olmakla betaber, dışa 
rıya doğm olan o sııalardaki 

hareketlerinde böyle bir fikir 
doğuracak ve padişah ile millet 
arasındaki uçurumu genişlete 
cek hareketlerden dikkatle sa 
kınmıştır. Çünkü böyle bir hal 
milli kurtuluş hareketinin saf 
larında ve vicdanlarında lehli 
keli ayrılıklara yol açabilll'di. 

Mustafa Kemal, beklemesini 
bilen adamdır. Bu, ondaki knv 
vetleriıı en büyüğü ve en de 
gerlisldir. binaeaaleyh, o zama 
na kadarki vaziyetini bozmama 
ğa karar vermiştir. Bu vaziyet 
ise, yeni seçim dolayısiyle kuv 
vetlenmiş bulunuyurdu. Çünkü 
yeni seçimle, millet, tıpkı Erzu 
rum ve Sıvas kongrelerinde 
olduğu gibi, reyini, padişahın 
programına kar~ı Mustafa Ke
mal' in proğramına veriyordu. 

Padişab. için bu, fikrini ve 
durumunu değiştirmeğe elve
rişli bir fırsattı. Çünkü o zama
na kadarki ütobik görllşü. yü
zünden ancak tezellüllere ve 
ve iııkisarıb.ayale uğramıştı. Ve 
yaptığı tekliflere, garp devlet
lere, cevab vermek tenezzü.lün· 
de bile bulunmamışlardı. 

Fakat padişah, o zamana ka 
darki balalarım takdır etmek 
zek<lsıuı ve cesaretini göstere· 
rek, bütün bir milleti kavrayıp 
sürüklemiş ve millet meclisine 
yeni bir ruh ve celadet aşılamış 
olan milli fikre uymakla hem 
keddisini hE:lm de hadedanını 
kurtarmak fırsatından istifade 
etmesini bilmedi . 

- Arkası var -

1 
Dünyada -ı 

Neler oluyor 

Çıplak ~odası 
bu yaz daha 

ilerleyecekmiş ... 
Alois Knapp isminde A

merika Çıplaklar cemiyeti . 
nin reisi gazetecilere verdi
ği bir beyanatta şöyle de
miştir: 

" Çıplaklık bilhassa plaj
larda önümüzdeki gaz tam 

Sayfa 3 

~dh~ .. -~ dh~dhdhdhdh~ 
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A Trabzon v~:ı;:·~~ , M NLJRI AYDIN ( Kabaoğlu) ~ 
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8

a

11 ş ' , Kunduracılar caddesi N. 86 tf' 
~~'<fi~~~~ \.'\P ~J' 
.istediğimiz gibi olacaktır. 
Bundan on beş sene evvel 
prap giymemiş kadınları 

cezaya çarparlerdı, halbuki 
bugün plajdaki maya moda
larındanda anlaşılacağı vec
hile çıplaklığa doğru büyük 
bir hızla gidilmektedir.,, 

Milletler nelere 
gülerler ? 

Meşhur bir mizah muhar 
riri her milletin mizah mec
mualarını revü/erdeki şar· 
kılarım tetkik etmiş ve her 
milletin en çok nelere gül

bitlere, ahçı ile hizmetçinin 
sevişmesini pek beğenirler

mzş. 

İtalyanlar şişman papaz
larla Napolideki arabacıla· 
rz alaya almaktan zevk du · 
yarlarmış. 

Amerikalılar ise her şeye 
gülerlermiş 

Fransızlar hoppa zevceler 
ve Alman seygalılarile eğ· 
lenirlermiş fakat herkesin 
müştereken alaya aldıklan 
tek bir şey rı1arm't.ş : O da 
kaynana/armış, 

İntihabat mücadele düğünü teshil etmiştir. 
lngilizler en ziyade lskoç sinde yenilik 

yalıların hasislik/erine, inat Amerikada intihab miica-
üzerine kaydedilen iddilara, delesi aldı. yürüdii. Şimdi 
beceriksiz golf oyuncularına 1 Cumhurr~isliği için ortada 
gülerlermiş. Rozvelt ıle Landon çarpış-

Alman!ar beceriksiz za- maktadırlar. Her iki nam-

zed seçimi kazanmak için 
olmadrk çareye başvuruyor· 
/ar. Birisi bir yenilik yaptı 
mı, ötekisi de daha alası 
ile mukabele ediyor, 

Son günlerde Landon. in· 
tihab dairelerinde daima 
genç ve güzel kızile birlikte 
ziyaret etmeğe başladı. Ca .. 
zibeli kzz babası, nutukları· 
ru söylerken daima yanında 
lulunmaktadır. Bunun altın 
da kalmak istemiyen Ruz
velt de kızını yanında gÖ· 
türmeğe başlamıştır. 

Kızı laya 
Üye 

yazılahm 
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Emekli zabitanın 
nazan dikkatine 
Askerlik şubesi reisli
ğinden : 

NE O KAL Mi 
KA5E 

1 
1 

Askerlik şubelerinde 
istihdam edilmek üzere 
emekli yüzbaşı ve bin
başıların ve Kars müs
tahkem mevki anbarın
da çalışmağa istekli su
bayların şubeye mura-
caa tları. 1 - 3 

İyi bir aşçı 
isteniyor 

N~:· Börek ve Kadayıf 1 
Şems oteli kar~ısında açtığı dükanda meşhur 

Poğaçacı Şaban Karaköy Poğaça ve Böreği 1 
ayarında Börek ve Poğaça ile Kadayıf yapmc:- ~ 
ya başlamıştır. Az zamanda çok rağbet görmüş- 1 Lise direktörlüğünden: 

Okulumuzun Elli lira 
ücretli aşçılığı münhal-

tür. Tavsiye ederiz. 1 - 3 

dır. Temiz ve iyi pişi
rebilecek bir aşçıya 
ihtiyaç vardır. Okula 

Pazarhkla odun eksiltmesi 
Gireson Piyade alayi satınalma 

muracaatları. 3-3 
komisyonundan : 

1 - Gireson garnizonu ihtiyacı için açık ek-
Zayi siltmeye konulan üç yüz bin kilo odun bir ay 

Mali.yeden almakta içinde pazarlık suretile ihale edilecektir. şartna
olduğum maaşıma ait mesi alay satın alma komisyonundadır. istekliler 
mührümü zayi ettim her gün muracaatla görebilirler. muhammen be . 
yenisini yaptıracağını- deli üç bin }'edi yüz elli liradır. 
dan eskisinin hükmü ol- 2 - taliplerin iki yüz seksen üç lira muvakkat 
madığı ilan olunur. teminatları ile beraber 31-10-936 den itibaren 

Nalbant Hurşit karısı her gün alay binasındaki satın alma komisyonu-
Memnune na muracaatları ilan olunur. 11-16-20-25 

Gayrimenkul satış artırması 
mahallesi Sokağı Ne\ 'i Met.M. N N. R.E. Kıv.~u. 
Ayafilbo Ayafilbo Arsa 80 274 ~ 14 GO 

" 
" 
" 
" ., 
,, 
" 

ıf 

,, " 
,, Harap Ev 

Amir oğlu Arsa 
,, Harap Ev 

rilis Oğln Arsa 
Telli tabya Aasa 
knrakaş Ü3tte bir 
çikmazı oda altta 

çömlekçi 
hir oda 

100 metre 
murabbuı 

arsanın 86! 
sehimde 514 
i'ehml 

100 269 7 75 
200 289 45 200 
EO 209 20 40 

25 202 6 25 
50 188 3 25 
40 169 2 20 
50 261 8 50 

135 30 

i ' kcnder paşa Fabrika Fabrika Arsa ı 48l 
119 
231 

2 350 
Keınerkuze Ademrı o. Harap E\• 
E vak Sıra mıığazalnr mağaza 
yeni mahalle n.erdivenlı Ar~a 
Yenicumaizir yenicuma Harap Ev 
'l'ekke Serhoş Oğlu Arba 

Defterdarhktan : 

460 

170 

4i 
107 
2819 

75 
8ü 1GOO 
26 4GO 
4S 50 
3i 39 85 

Cinsi 
mUlıadit 

" 
" 

Rus 
mllbadil 
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,, 

Ermeni 

Rus 
mübadil 
Ermeni 

,, 
mUbadil 
Ermeni 

Yuknrdn evsafı yazılı gayrimenkulıltın mUlkiyetleri peşin para ile satılmak üıre arlırmaya crka
ı·ılmı'$tır. 'l'nlip olanların yüzde 7,5 dipozitolariyle birlikte 7 - 12 93G pazartesi gUnl~ saat U de 
defterdarlıta toplanacak komisynnn ınnracaatları. 25 28 1.4 

~~~~~~~, 

Remington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin· z .. 

o liifi) ~ g ©l 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

H~SILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

• 
Adres : TRABZON H • K 1 N 1 b 1 M Kunduracılar caddesi Oml Ve ema Q ant Or ağazası 

Makinalarında 
bulacaksınız. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 
muzafferiyeti. 

R. C. A. Makinalannı görünüz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 
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f!) Taşrada bulunanlara müjde 11 : 

I
~!) Tekmil dünya istasyonlar1nı pürüssüz zapteden ! 
!~ akimülôtorlü radyoların en mükemmeli ! •l 1 

lllRADYONE: 
~ : 
•l Markalı ahize gelmiştir. ı 
! Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş ! 
+ olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every- ı 
! body akmmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki-

1 

+ nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahizelerini ı 
• 1 

~.!~ H A R U N l A R MüessMe&inde Dinleyiniz. ! 
~~ TAŞRA SiPARiŞLERi DERHAL GÖNDERLIR· 
~ll!:!l:ııı.:!llll!:~ll':'llll'''''IJJl••ıı;p•"•lt~'.11' ııı~Jl'' lll!!'llll"''llJ!""~I '"'ıt.~•"ll~~lll!'ll~lllJ1':!1Ul"''IUl•1••ıtpı•"ıll'!'llı~~P'!'.~~~~,....~ 
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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. 19-21-24-26 

• 
icar 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 günü saat 14 de 
icra edileceğinden isteklilerin teminatı muvakka· 
ta makbuzlarile birlikde ayni gün ve saatta en
cümene muracaatları. 

16-20-24-26 
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