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Tahsin Uzer Gençleri.,. 
HebıinİD Bile.iinin Nabaz Çiıg's'ne Balun : 
Atatürk Devriminin Dzmiaaını Bulursunuz • 

Polisler re•mi ıelamlarına Gençlik Atatürk t1ençlifi, 
ifQ eJiyo7 • • Büyük demir Jotu illerinin ilim mucudi 
kapu ta.rafına bin/erce t1enç Tah•in Uzer g •nfliti ... 
koıuyor ... Allır, •uleri yük· Ba gençlik yaban gemile 
•eliyor •.• Genelerin büyük ri Karadeniz. kıyılarına yak· 
baba•ı Tahain Uzer t1eliyor laıırhen bayrafını koynuna 

' •eıleri • . • •ohap korkunç dağ/arın karlı, 
* tipili zirvelerinde ana•ile ba· • • Üfüncü Umumi Müfettiş ba•ile kordeıi!e kalar.aınanca 

•ayın Tah•in Uz.er , değerli yaban gözlemıştir . 
bafmuıaoir Seza; Uzer, Vali .du ger.çlik: Doiu illerini 
Oe diaer müıovirlerin Trab· Gaz· y<1p!ln, ıalle , şaropnal 
Zon ,-enfl~rine 1 •porcalarına b'?m ba il; inde yoiurulon, on 
oerclifi büJ ak bir ıerefle mü- yoııncla tepeden tırnc:ıia ka· 
nevver J·ri:derC"e kiıinin haza· dar yabana kin, yurda ateı 
runda )'apılon maçta bilhaua bir aargı olmaı 1 çocukların 
Yaniboıımdaki çocuklarla ih· bu gün yirmi yaıını oıan 
tiyar ve orta yaı'ıların vaz.i· luamcdır • 
Yetlerine ba.kmamak onları Bu gençlik : cioia illeri· 
dinlememek elde detildi. miz.cle top ae•lerini :ainliye 

ihtiyar adcmcafız.tn göz. dinliy* ayada : Cumhuriyet 
leri kükremiı bir a1 alan ôr,,ünün lıılıia aoktuğa Cum· 
rö.ıü ~ gibi yavc;aırıdcn f&rla- huriyeı mekteplerinde terbiy• 
mıı cierma•ı• bacakları bir adını okudu dallandı. 
çelik hızile iıeri geri yay lanı Onatı deori melen llençlik· 
yor ve bcz.i onlarda beli iki ten baıka çeıit düıüniıılü ol· 
büklüm o:uyordsı. Ona çocalc ma•ına imkan ıuırmıdır ? 
lar, mukemmel _bir hendeae- Hepainin biletinin nabız çiz· 
ciclir. Dia~ride cımca tu go· giıine balıın : Atatürk de.o, i· 
la atan aenin foc•iandar minin dam11a"nı bular1anaz. 
di;)ordu • İnanan ııdımlar : Garililı, 

Saj tarafımdaki ıar.dcl,·a Hkilik o• yaban düıaniııle· 
11ıcu tı•ı ainirime dokunuyor· 
du. Baıımc kaldırdım , bak· 
trın , ellerini sanda/yaya da· 
Yano,, kauueıl. oücut oturma 
ınıı , O) unun bütün rnce/ig,ne 
kendini kapıırmzı Taiı•in 

U%eri •eyr•dıyoıdum. Bu ••· 
rada çocuklar bogırı) ordu 
Tahain Uzer 1t•nfli11i ... Ata· 
tar k 6ençlili . • • 

Unamuz.u eledık, elığ.mi· 
:&İ adık deyip kenarda kalan 
Oe deiirmen kiralamaktan 
baıka dileii olmoyanlara 
Soau Werindede tucdüf d-

lfliyecefimfa• maçta.ki ihtiyar 
ların iki büklüm olan belleri 
•• ;yorırın bacaklarının çelık 
lıne11k yoylanmıtıı göııerdi. 

Açılı, duru ve deorim tem 
PoıandaP tek bir ll&cırtılc 
ol•rın ayrılmayan 11öjıü tunç 
ıiper ııençlilı )'Ü7'Ü)'ÜfÜRÜ 
topla .eıının aiirliıjünden 
6rlcccek bir kiıi bile aıla 
rliiıünem11yi:. 

Ben_buroda dıo;imin biı· 
hin du> uı ve diııiınuı alanı· 
na hay kırmak i•terimki tek 
hfllandan 1 tek •öze.inden 
kaılı.ulamlmoyacch daı u , le· 
iniz; d•urim kaynoyıırnın •ı· 
calt aleol.,ini kanında dolaı· 
tıran bir ııınçlilı oardır • 

rin kabur.aları üzerine elbet 
te bu kadar hız.lı çarpar ; 
Emanet ta,ıyan omazları ef. 
beli~ böyle aa:flam oe dik 
t1ôrüniir. Var ol•an genflilt. 
büyük önderin yiikledt'li 
emaneti kanında eritmiıtir . 
Kanınıda ~maneı afruna eri· 
tecektir . 

Bu wenf lik ayrıca dofıı 
ill::ri İfİn bir ilim marıı yara 
tacak ve ba illerde bu genç· 
ler bu marıı terennlim •de· 
cek/er. 

Karadenizin hır~ın dal11a· 
la•ı kenarında yükHlmeğe 1 

ilerilemefe, geni,lemete fOI· 
kım bir aıkia bütün ua.rltkla 
rını botlrımıı bir buçuk mil· 
1on a•il Türk hallırnı rahat 
bir uykayo, fero.k bir •aade· 
te lcauuıtaran Tah•in Uzerin 
yültaek ruhu ba ilim marıı· 
nın terennümile tazi• edile· 
celıtir • 

Dar muı Türkmenoı:a 

Büyük muharebeler 
henüz haşlamış 

Ankara - Adiubabadan ıon 
ielenhaberlercatfenteambenıe 
benü' barbı kazanan olmadı
i• ye büyük muharebelerin 
henüz baıladıiı bildirilmekte· 
dir. 

Tahsin Uzer 
Ve Türk Köylüsü 

. Ôçüocü Uıııumi Müfettiıltk memucl:t rından 
Roman muharriri ve umum\ muhabir ba.y Durmuş Tiirk • 
menoiluaun ( TAHSİN UZER VE TÜRK KÖYLÜSÜ ) 
adh baı makalesi gelecek nuahamı:ıda çıkacaktır. 

Bu baı makale tf'mamen Türk köylüıüuün devrime 
inanını ve Tahsin Uıerin Doiu löylerine nrdiji önemi 
kıaa, likin çok canlı if ac elerile tahlil etmektedir • 
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Tahsin Uzer 
Sayın Umumi ltfü.fettişimiz 

Mekt~pli çocukları seuintlirdi 
Sayın Üçüncü Uınon:i Mü 

fettişim iz bay Tahsin Uıer 
puarteıi günü, yardıma mulı 
taç mektepli çocuklar yemek 
saioııunu teşrıf etmiş, çocuk • 
ları yemek yerken görmüş, 
yardım cemiyetinin bu 1 güzel 
eserini beienmiş, cemiyet reisi 
Temel Nücümiye ve heyet 
ııtrkadaşlanna iıtıfat ve t .. şek· 
kür etmiştir. S iiyın Umumi 
Müfcttişımizio s oıl o ııu teşr f e 
rinde çocuklardan biri « Hoş 
geldin bizi koruyan Babam z» 
aözJeı.ile bütün mrkadoışl.uırrn 
hı ılerıne teaüm&n olmuştu". 

Bay Tabıin Uzer kaketi 
olmıy.an çoçuklara verilmek 
ü:r.ere kendi taraflar&ndıan yüz: 
kaaA..et hediye eylemiştir. 

Bay Mıthat 
Cebeliberekt ·- İçeJ vili. 

yetinde uzun müddet vo.li 
vekiletlerıni yapmış ve kendı 
ıiui çok ıevdirm:ş olan S:lifke 
kaymakııımı sayın bay Mithı.· 
tın üçüncü umuıı.i müfettişlik 
emniyet mfışavir n:ıuavinliiioe 
tayın edıldiii yanlrş bir haber 
eseri olarak yazılmıtta. Bay 
Mithat müıavir muavini deiil 
emniyet müııviridir. Öıür 
dileyerek düzeltir~z. 

Şehir 
Kulübü 
Şehrimiz tüccar kulübü 
şehir kulübü şeklini 

Alıyor 
Şehrimiz tüccar kulübü 

evvelki aktım ıciı noter Sey· 
fiddinin br.ş1!anhiı altında 
umumi beyet halinde bir top· 
lanta yıpmııtır. Tüccar ku il . 
biinüıı ş~hir ku\ü'lü ıeklini 
alması yolunda hazırlanan 
ninmname bay Seyfiddin ta.· 
rafından madde madde okun 
muı. bazı tadiller yapıldıktan 
ıonra ittifakla kabul olunınuı 
tur. Umumi h.?yet hmıfuıden 
bu ture.tle miizakere ve kabul 
ediien yeni nizamname dün 
vHiyete takd.m edilmiıtil. 
Nizamnamenin tulikind~n 
ıonra ıeniı bir çerçeve di hi • 
lind• aza Jı.aydine başlanacak: 
mii.ıı .ıip yeni bir binada yeni 
ıehir kulübü Rçılmıf ol&caktır 

Şehir kulfibünüa haD?i 
reiıı üçüncü Umumi Müfettiı 
ve tahti reiıi Trabzon Valiıi 
olacakbr. Ş '!bir kulüb6ne 
memurlar da ft.:bıi az:a olarak 
dah;ı olacaklardu. Şebir kulü 
bü içln uzunıokaktaki taki 
11bbat yurdu binasının kira • 
lanmaaı düıünüJmektedir. Şe
hir kulühü, ıebrin ıoyaal ha • 
yatında önemli bir rol oyaı 
yacakbr. 

Yunan Savlavları 
kurulu 

Ankara - Yunan saylav 
lar kurulu bugün kralın bir 
nutku ile açdmııtır. 

Resim sergisi 
Ankara - Diin Bükreıte 

mo iren Tür~ rea=m ıer~fı 
açılmıftır. 

MISIROA 
Ankara -

müzakereleri 
bıılamııtır. 

Pl.1 ıır. İngiliz 
dün Kabiredo 

Cephelerde 
Vaziye ... 
ltalyanlar tehliğine 

gören -ue imi~ ? ! 
İtalyan teb/ıği e göre itol 

yan lwvvetleri tembiende 
geniş harp mınt:ıka'1ını temiz 
fonaekte ve U~' k'ar habeş 
huvv~tlerini bombardıman 
etmektedirler , 

Yrne bıı tt11Lıade iki ıt2l· 
.)'.ln uç~(lırıırı düştütıü ve h-:ı.· 
besl-erın bi.r koc bin ö lümüne , t 

muk.:ıbil ıt:ılyanların otuz 
:z.ııtit lie altı yüz yirmi dört 
nefer z:ııyınt verdılıleri i/do~ 
ed.lm ktedtr . 

Adiırı.ba a muhafili ıimal 
,ark c~phc•"nd<.hi 11cn.İyetin 

her üz t.:Jmamıle meşhuk ba· 
lundağu kancatmdıJdır . 

italyan 
g ... rültüsüne 
lugilizler kul )k tıkı) or! 

Ankara - Hını ~ j .. ns1 • 
nın yerdıği bir haberde iııgil 
terrnin itaiyanlarıa ha beşiı 
tanda kauodıkluı muv&ıff kı· 
y ~tlere r•imen z.ec. i tedl: itle-
,·in t : ddetiendirilmeı:ne ve 
milleth:r cemiyeti prcnsıpıne 

ndakat göıteti!meıine hraf 
tar olc!uğunq kaydetmektedir. 

G t.ae hanıın bir telgrafı 
na gö·e ingilızler itnlytnlar 
taHfıadnn gürültüıü bir tan:· 
da iiio- edden son m~v.ffakı· 
yetlcrin ıiyıai ak sler vapma· 
yı:ıcaiı mütaieaaıad•dırlar. 

ita yanlar 
cekıle~ekm;ş 

Ackara - Royter • j ,nsı 
yeni zecıi tedbirlere karar 
verildiii takdirde itslyanların 
milletler cemiyetinden çekile· 
cegı haberinin Londrnda 
ıü~fıııetle kar1ılandıaın1 b.1 • 
dirmektcdır. 

18 LER 
KOMiTESİ 

ADkaıa - 18 lcr komite 
ıi dün Cenevrede toplanmıı -
tar. 
Bir kamyonet devrildi 

Cumarteıi günü Oftan 
relen bir kamyoııet Araklının 
beı i tarafındaki bir virı j da 
devrilmiı, Şoför muavini öl· 
müş yolcuhrdın bir kadın 
baııadan yaralanmıştır. 

BALO 
o~niz faciaıu üzerine tehir 

edilen öiretmenler birJii"i b:ı· 
)osunun cumartesi iÜnü akşa 
mı verilecei'i hıber al~nmıştır. 

Liğ Maçları 
L·i maçları pızar giinü 

cümhuriyet meydanında kala 
b.alık ıeyirciler önünde b;:ııla· 
mı 9br. 

Üçünctl umumi mnf,tl'şi· 
miz valimiz H.h,.yi tcşr f e 
ı.n.açları ı eyretmişlerdir • 

Biriııcioyua Necmid1 Schat 
yurC:u ıuuıoda y~pılm ş 3-1 
N cmi&tı üdüa g elm · ştır. 

Ik.inci miç Occ.k ~ rabzon 
Spor ar;t&tnda olmuı 14 2 
Ocık ıalip gdr:Pittir. 
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BEKiR SOKUTJ 

RAM 
(Yenıyo') Sayin okurlın1nıa 

Bayr~muq lrntluiar. 
Bayramın dördiincü cıımar 

tcsi güoü G:zetemiz intiıar 
etmiye cektir. 

Bayramlaşma 
Her yıl olduğu gloi hu 

bs.yrcım da hayramhııma hai-
kevınd., ol~cnk, üçiincu umu . 
mi Müfottişiın z ve valimiz 
:ı.iyaretleıi oradıı.kabul edecelıt 
j crdır. 

Yeni Elektrik 
AıJ iiheudisı 

.. F,rt\~a. kurba111 e~ektrik 
muh~ndısı , Arslanı!ı yerine 
atanan gı:nç eh\dttk müheo-
c:lislerioden bay Celal ş~hrimi 
ze g~lm 'ş • v..z h'.!ine başlıı • 
mıştır. 

fiitüa işleri 
Akc hatt .. n hQ'ıJer verildi 

ğine göre o a tii .:cır ve s dı 
c 1..rı tdaredea ba.z.• gilçlül<ler 
görm ktc ike• başmüdürlüiün 
bır cm ıle bu müş'i:ü.ler orta 
d;nı k.ıl iırılm şhr. 

1 aiı g-zete -
c~leri 

Millet uıize şükr·anlarını 
bıll irıvorl ır 

" 
Ank""ra - Iran gazeteci. 

leri mi Ltım z~u irana karşı 

oıan eyi arılai'İf ve kardeş 
hi l r;ndea dolayi şükranla· 
rını bildıraaekte ve bu b iıle· 
}erin iki mıllct ar s•odalu ber 
nev: b.-ığlaıın ııumi dercede 
t.ıınınını iot çedeceğini yaz. 
makt.-d&rl r. 

w OGU 
Baımuharririm z Behir 

Süküt nin bcı.c.11tcğz mo:ia ma-
ğazı:ıaı salıibi Hakkı yanlının 
bu akşam bir ot!a dünyaya 
gelmi,Hr . 

Anne l1e bab.urnı •ebrik 
eder' y:ıvru.ya az;:ın ömürler 
dileriz • 

çık teşekkür 
Ailewin ço::uk doiumo 

yüzünden u~rad1ğı butalığnı 
ebeaım iyet_veA vehametini iÖ 
rerek çok ul\ ı v2 vi cdaı i tsır 
hh ile hutıı.neye yahrmıak 
ve geceli g•iadüzlü tedavisine 
büyfk t.it cıddiyet ve dikka· 
tını sadeden aruua kırk bir 
buçuk derec~lere çıkan bas • 
t~ya dokto ~lu~unun bütün ib 
tlmam ve lıyaıutını ~sirg-eme 
yen ve bu . suretle baatayi 
mubakk'lk bır ö~ümden korta 
ran. ve binnetic' baıtaouı 
ıevınç ve ı ı bbatl11 yuvaalaa 
döıımesioe sebep 0 ıa 11 Meml 
ket h .. sta.nesi iJ f hekim~ 
bay AbduUah Saner ve arkııt• 
dzıı dahiliye dektorn bay 
Talat Hurşidn gost~rdikJeri 
bu b:araket ve insani v;z 'fe _ 
lcrinden dob:ı~ j ıonauz n:ıinn t 

·k l e ve şu r•ı:: arımı büyült b . . ır 
sevıDçle un rken H stalı 
b . J • ane 
eroşırt. erın.~en. Bi:yan Rıbiıt 

re bny ıı Düt üye y .. .. aynca 
teşeL.~ ~t ~d~r ve bu açık tc-
şekku uaıun değeıdı Gazete• 
~'zde yer bulauamıı ı ica ede· 
rım. 

H.ava Lururuu Trahıon 
ıuihesl Muhuibi Muaa kafkH 
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SEVMİŞ Ti .. .. ı' 

BU GONLUM 
EDEBİ BÜYÜK FiOMAN 11 

----..( 2 ) Ya.zen: Durmaı Tıirkrfllenoğlu __,_J 
Ben göz ya~lannda adeta yeni bir ze\ J\., yeni bir 

lezzet keşfetmeğe başladım . Göıii) oı.. .. unya 
ne deli deli şeyler söylüyorunı. 

Bilikiı .• Fak at babamın 
abbıplan fakirce kimıeler .• 

Pazar ıüaleri onların kız
lan ile birleıtiiim vallit be~ 
aim elbiaelerim, Onlaraalıia· 

dea ıüılü olaraa 7akııak al· 
mazda ondaa. 

Babam evimizin üıt kaba· 
daki hoı odayi kiraya •erdi. 
Kiracımız vabıice tabiatlı 
bir ıeaç kı bir az iaıınlardan 
kaçıyor. SababJan bahçeye 
iadiiim Yalsit ona daima elin· 
de bir kitapla tıeaadüf edi)O-
rum. 

Bu çocuk elindeki {'kitabı 
be•ea biç okamuycır. Çiiakü 
ıabifeleri çevirmiyor, ıözleri· 
ni daima yere dikiyor. Mııma. 
fib oman taliıiz, ieliketli bir 
adam olduiuaa zannet'!lliyo· 
ram. Y6&6LÜ• çiııileriade 
öyle fevkelide bir ıük ua •• 
miiliyimet vuki, .. Beni ıörür 
ıörmez ıelim veriyor. Sonra· 
J• •iaçlum ar11ıaa dalıyor, 
yal.at odııına çıkıyor. 

Kiracımız hakkında b&na 
ıoracaiı• ıeyleri ıimdiden 
tabmaa elliii• için ( 6yleya 
bizim ıibi ze11ç kızları baadaa 
bııka ne al ikadar edebilir? ) 
ıoımadan HDa cevab Yeriyo· 
rum: G6ıel bir ıeaç deiil.,, 

Tavra hali biraz kabaca? .. 
Ü•lii bıtı ttmiz falLat ı•yet 
ibmalklraae ıeJiniyor, ıeç~a 
akı•• peacertm açıkb oaua 
ıarlu ı6ylediiinı itittim: S1:1i 
çirkia deiü.,. Bilikiı çok 
•aaidar, Çok kalbi bir Hı.,. 
Fakat aıul balmi)or. Bab. m 
onan çok malümatb bir ıuıç 
olduimnı ıöyliyer.,. Şimdilik 
ona dair 11aa verec.:aam iza· 
hat baaclan ibaret. Kendiaile 
daha konuşmadım. ae bea 
•• O 16riımek içın f1111lta 
arımı1oıuı, Z•maederimki 
yaluadaa abitab olamiyacai1z. 

HatiJe-Mektu~umun ya· 
rıdaa ziyadeaiaia bir yaban· 
cıya ait ıözlerle c!elclaia•u 
hıyaetle zöriyorum. Kabı hat 
beade deiil. Ba.radaki Soı· 
yeteliı, reakı'z, eileaceaiz 
laayatıa.,,. 

-2-
Ba kaıma nlındıa lıakımaz 
Sına ı6yleyecek biç bir 

fiJİ• olmacUiı hnlde ba mek 
~aba 1azıyoıc:n Yıldızcıtam 
lıter Y11t İlh !'. yı • : Naııl 
keyfiyetin iıtl'!u~. ;,,, na ba 
mektabu yızıJo.ı~· Cü.akü 
lıiç aebepıiz canım ••~•b1or 
Kalbimi ••••111 bir büı6n 
ka plıyor,F•ıdeaiııeYezeliklaıi· 
mi dimlthctk HDdea ı,•tka 
kimaem yok. 

Haya çok a lizel. G lnt ı 
ala abdea claba parlak •• 
ııcak cloja7or, bailar, Babçe· 
1••. •iaçlar J•••ı J&Yılf yeııl 
leaı1or, Fwzleai1or. Aylardaa· 
heri dallucla ıakb kalaa b:ı· 
J•t. ••zik Jttil J•praklar 
balıade fıtkırı1or. lhk laawa 
Ylicade •lf•ı ediyor. 8ir kaç 
1ıadeaberi J•rimde darama· 
rorım. lliteaac..iJe• avdea ,..11,.,., ....... • ..... kils 

dokayorum . Ba.un elimde 
b1r kitap ile bir eiaç l!lt n 
oturu7orum, bir kaç daki((a 
ı~çmeden elimden kitap dii· 
fÜyor, Yeni doiaıı yapnıkları 
1'okluyorum, S:açl.uımı o, ta· 
y•n ilk bahar havası beı;J 
adelil aaıboş ediyor, Dcria 
aaldt bir hulya içinde s allar 
ca uyuşup kalıyorum, Günct 
ışıklan içinde bir Dı.iimriit sri 
bi parlak bir ot p rças nd n 
ıadlarcu rözlerimi ay1ram J o 
ıum, Kıdhım mühhem rı zul r 
la dolup taşıyor gözlerimde• 
iri iıi Y~f damlaları ıkıJor , 
bütün bütün uz:un u:an ~ ğla 

madıkca fe.rahlayamıyo rom. 
S.ana yemin ederimki h·ç bir 
derdim yok Yıldızcığım. ba· 
b•n adeta baca t~pıyor, be • 
nim aaaddimle mesut oluyor: 
En küçük au.ulanmı yerine 
ıetirmek için biç feda~Afhk
tan çekinmiyor, Adamcağız 
bütün muhabbetini b.hçeıia· 
deki lll~lere Ye d~ba baıka 
çiçeklere burettij'iaalde beni 
eilendirmek, meı111l dmek 
için onlara bile ibmal ediyor, 

Yıldıuıj'ım, borada geçir• 
diiimiz zemanı, benim çılgın 

neıe ve kaytıızlıiamı batarla· 
JOfDJUlftll? O &Ünlerde bir 
ıüaır.üt , 11 Etrafımda ber ıey 
yeni hir b11yat ile yat•m•ia 
bw.ılayor; tabiat yuu elbiıe· 
ler ıiyerek adeta ı~alık ya· ~ 
pıyor. Fallat bütün bunlara 
raimea ben ıeae mahzur.um 
Yaldızcıi•m. Fdurlerımın üı· 

tiiade tal;.utlınn özerine aıı 

lan o ir.ce ııyah tüllere ben-
zeyen btr ıey dalgalanıyor. 
Monalya yaprakla11 içiade 
kutlar cıvıldıııyor, Uk baha· 
flD •ık men mı olduiuna, 
ruhta tath duysalar uyandır· 

dıiını ıöyler!er, Halbuki bea 
7aln~z kahı:ıı ktan batk• 
bir ıey iıtemıyoram Fakat 
tuhaf degilau yalnız kaldıiam 
•akit de hiç bır aebepıiz 

•il~m•i• baıllyorum, Bilmem 
bana ıüler mııın? Ben göz 
yaılaranda 11deta 7eı.a tJİr 
zevk. yeni bir aeı.zet keşfetme. 
ie bıılachm, &öıüyoraunya 
ae deli deh ıe1ler ıöyiüyerüm 

Doiruıu babal beai mii 
tebayyır edİ)Or, Hemde kor• 
kutayor, benam yerimde bat· 
k••• olıa bahae b!a .ıiikür 
eder bea aedea böyle aaa· 
kör oldu• 

Yıl•ızdaa Sedada 
Sedat doıt!ıaiuma ıtimad 

etmedıa, Aramızdan kaçmak 
aiyetiade oldujunu , ıiz.laadi· 
ıi• yeri benden aakladaa , 
Ebeveyaine ae muamele edi 
7oraa11 banada u muamele· 
Jİ etmek lukıızhiını irtıkap· 

taa çekin•edia, bana r•i· 
••• ıe•e •••• bu mektubu 
yazmaktan ke11dimi a!•mıyo· 
r .. ? 

Se11ial.. bir aradabiyldiik. 
bea keyf Ye_ iaeYelİ•• tabi 
bir .. rmaıık aibi 1eti1tim 
••• cli•dik bir kayak Jibi.,, 

- Afka11 YU -
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INKıLAP DERSLERi 

İNKILABIN 
MANASI 

Birinci ders 
İ h's r elm"ş oidu . G n"ş 

sınarl rı korumak ve o un 
içinde tutanm · k gE'rekti Bu • 
nun 1ç n lop tüf ek barut 
ve den z harp v sıt Jarı y p· 
ma.k lci'ıımdı. Bu ç•ş"d ı n t 
l.ı:ar ep"yce il ılem ş l:ulunu 
yo de. B:r z man g .. ldi t u 
v.;s t.ilc1r daha do? in v y ni 
ılgı va tekn"k istedi Bunl r 

d 11 m b um ol n iaıp tor 
luk b-rp v sıt l rını ve h r 
bı y pn kt g .ri k ldı y l 
n Z İ ah ve boiuşma Va.il t 1 • 
rml lıull nm kt bü) ük kud • 

olm k muv ff k 
ol ' il ve e ·y t e y ş 

yabilm k için biç ~ ir dev·,de 
yeter bir ş ., değildir. Bun n 
i~a v stad•n b şka ve on· 
dııtn ö olarQk yuımek hırs 
ve heyecaom malik olmak 
ıarltır. Bunu b s t bir boka 
m ç nd bile görmek mü kün 
dür Osmaultl rda aanş sıcak 
lıiı h nüı y-şamakla beraber 
s voş kuvveti ve tekDii'ı aza-
l•yon~u ve yeryüzünün bilgi 
ve teknik ileri g' d ·tine göre: 
i' ri kalan devlet güçten dü 
fÜ} ordu çekilmeler yl:z kıze;r 
hcı b.at döndü ücu had s ler 
bırbıri arka.sana sır landı bah 
ıınııları önce T uaayn indi 
İbpar to hık ıonra Balkanı 11 
birakt1 Tuncaya ergeueye 
vo boğ3zlara gerıledi durma-
dan geriledi durmad n çekildı 
ve varlığı oıkeri lıjr şevket 
ten ibaret bir devir y&ıadsk • 
hıa ıonra düoy.anın önünde 
.ıtanacak bir h le gddı. Bır 
zam~nlar adı auıld•itnda kea 
dilerınden korkulan Osmaa. 
hlar, sayılmaktan kork·1aç ol 
makh:n çıkh gü üaç bir bale 
düştü. 

YİRMİNCİ YÜZYIL 
AÇIL!RKEN 

Nıhayet ıoaanlık tarihı 
yirmrncı yüz y1la •çd1rken 
yeryuıuuu kapiayaa ıen·ı 
türk yıiuılarıaın bah parçaaı 

her yönden iÜ!ÜDÇ zayıf ve 
knrmakarııık hale: ıelmıı 
olan Ye kead11ıai terkıp eden 
cüzler araıuıdM bir bailJlık 
kalmıyaa Osmanh imparator. 
lajuııun cıurıunJu&u içinde 
uyuyordu. bereket vcraıaa ki, 
ea tıüyuk ımha vı.aıtalara 
ve ezıca hadııelerle bile bo 
zulmaıu müa:.kü.a olmayan 
tek bir ıey tüık kanı 

bütün 1-u itA• iiltüler ıçırıde 
temız. bau uitiderı bu ço • 
küaatü ıçıiide k&Dının aralıj'ını 
korudu ve a&klada. Düayaya 
b&bıhk önıeiı &öılereo oı· 

maah orduıunun )ükıeklı:ıi 
devlet idareıınıa kötülüiiiDe 
nimen bu orduhm y•rataa 
bay •ürk uluıuaua kaı.ıadakı 
yücebkten ilerı ıeliyordu • 

Bir kaç kuçiık tecıübe 
yapıldı bunlar kök tutm&d&n 
tarab içinde p.:s kısıı bir d v. 
recik bıle it çırmcden ıörıüp 
ıitti: 1 ar.z mat. ve ~f.f utiyGt 
tecnıbelcr1 ... 

-Arka11 var-
:Z: T z; ZF C: ?i 

Kamal Atatürkün 
Memleketınde ki 
Bu sayımızda yer olma 
d_ıgından gelecek sayıya 
hırakılmııtır , 

HalkP-\ i sahnesinde 

fıllavi yıldırım 
.ı\d nı Atatiirküa gözünün 

renginden, konusunu ( mevzu· 
unu ) kurtuluş nv3ş nnı ıçın· 

deo alan Aka Gündüzün bu 
p'yesi bir kaç aktamdanberi 
balkevi ubnesinde ~ençler 
tar f,nd n temsil edilivor, A· 
luının piyesi hiz.im için yalnız 
ulusal ve bayatiğ bakimdaa 
büyük deier t "makla kalma· 
yl'Jr ; es r ayni zamanda Türk 
i kı a ı do kadın ve erk~i in 
mü vi erecede rol ald iaaı 
ghst r~ si iti )arile d~ bir 

lük t ş 'Dı.ktadır, Kuvay1 
nm n t şli sıralama • 

bı v kayt c n andıran 
u p'y ı t• r dc:ıdının111 yurt 

a.v rlg•, f Ztt!t ve kahraman 
lığı Ü ü:ı gu u ıle yaşam3k 

t ar Yu du ç·n her şeyini 

feti dan ç k n uiyeo Tfirk ka· 
rlı ıo bur•da da eli •ıililılı 

o nğu b ide cepheye koıta 

ğu_u ~örüyo'UZ, Mıll'c'lerio 

kurlu)u" · ç·n ç lıştıkları bu 
sırada !ıt~nrul hükumetinin 
acı:' ve damat Feridin knvayı 
mili yeyi içinden vurmak için 
ku duğu h"ytnd ıebtkui Ye 

ıu şebekeye dalıail olanl rdan 
~ baıi züobelerinden Faüz 
beyin ta An3dolu içine kadar 
ıolculduiuuu zö üyoruz P,yeı· 
de önemli İf gOren mi111ler • 
den Yalçın ro.üı;ü yap&n Ni· 
yaı.i fevkalade o1m.makla 
berabM kıııuraoz ıııtuvaffak 
olda, Vu1al rolünde ~Mlihıttia 
ki bidayetde keadinl .. imam 
kıhiındJ. ıösteren kemaliıt 

bir Türk zabıti idi, U her 
piyute oldu&u iıbı buradada 
mükemmel aıuviıffak o!do, 
binbaıı Nuri rolunü 1ılan Yu· 
sufon acil ve j ıtlcri rolü ile 
taban tabaaa zıdda. buradaki 
Türk zabitioıu naıık ve ceatil 
menhkdcn zıyade haııa ve 
yakur olmaıı ıcap ederdi 
ba sııbı zabit ve kumandan 
roUc:rıai Ce•al Rıza yaparaa 
ber halde dab.a ,ıııbeUı olur 
Törköz roılD • Neaimenıa 
ıöz.lera yeru kus ulan bır aaat 
ıeubereitnın boıaamaııru aa 
dıııyoıcuı buua mukabal jeıt 
leri yantd• Fuü.ı ıo ÜD6 ata• 
Muz•ff er burada ber zamaa 
kınaca daha ıyi kendıaı aöı 
terdı O akta• ıçia damat 
F erıd.a yaıun bu adamı oiaa 
F.ruz bey ıoıundeb.i Muzaffer 
babıcilı ctencı1111ıi biit.üa v~rh· 
it ue yaıattı; ıahııı rahat!&· 
il ıçin her t11.·lü zıU~ti multa.b 
ıay•n •H•k tipiai tam ••••· 
ııle caa!attı deraek 7aaaıl· 

miı olmayız 

Har.cı röliincleki Mii ir ele 
mu o af f akıyet ıtıbaril• fJl.uaal 
Ferle bir ayıArcla idi, Yerınd• 
~' ptığı ha,.Jcetler OHö~l•rın 
dekı normaUılı itıbarı ile li•· 
tan• alaıtı oazıfeyı ınülı•m· 

mel yapdı, Ayıe'~roıünde Ne· 
rıman , I unfer rolünde İ•· 

mu!, Mehmet onh•ıı roliıntle 
Sebati 11• diıer arlta4aıları 

iuerLerinc auıtm öderJieri iyi· 
c11 baıarmıılardır , Yalnı~ 

6erıçlerın bu Faaliyeti Alarıı 
aında hatırıma 6•len ırı n,,Jı. 

taya dokunmadan 6•f•miye. 
cetim : Oda bu aü11 t•m•ıl 
oardılcleri ... ••lanenin •porcu. 
lara talui• edilcrelc lemıil 

lcolanun haradan aaa/d.,ıırıl 

-Ark••J lfdl-

izle:r 

ZAVALLI 
Şapkam ... 

Malumdur ki 23 ıubal 
h:1.lkevlerlnin kuralma 6Ünii 

i · cldr. y., /aer yıl bu f•i•r ülkü 
~iya lcaynalılarının açıldıiı 

1 
ünlü zün laer torafta ıenlilı 
ler yapılarak büıün bir iç o• 

j gönül coıkrı.,fofuyle kut • 
iulanar. 

lıte cooıllıi pa~ar ~Ü ıü de 
23 ıubata teıadıif ettiiitıd€n 
Tıirk topraklarının her yerin 
de olduğu gibi Trabzonda ela 
tam lir te:.ıaharatla kudulan 
dı. Konferaı •lar oeriMi, da· 
oullar çalındı, horo;ılar tepil• 
di fiıekler atıldı. Velha•ıl 

pruar gü ııi ve akıamı h2llce 
oini Jo 1duran binlerce arıtan· 
daı k2yguıuz oe 6Önenç dola 
bir aün yaıadılar. 

Şimdi ba •at"ları okuyan 
lar halkevi yıldönümü anlat· 
maya ftıbalayan ıu bir kat; 
cümlenin ; ta tepr•ine oturan 
ve ca• caolak bir kafa gıbi 

11rrtan ( Zaoallı 1:1p/ıam ) 
baılıgıyla n4 gibi bir i'~i•i 

o!acı:ıtznı bir türlü kestircmi 
Y'-C klsr 11e belki de •afmıı 
lıyor dzye bana gülE.ceklerdir 
Fakat iı bambaıhadır., O iki 
Jul ime ile 2 3 ıubat p2zar 
wünü akıamının fOR yolun • 
dan ue pek kavoeıli il11"•i 
oarciır... Çıinki benim S. O. 
marka oe 17 5 kuruı deierİn 
deki ıhtiyar ıapk.am halk• • 
oinde .ı•ılı durduiu çengel • 
den , ba coıkun tszahurattan 
o ela pek mütahaa11s o 1muı 

olac'llılıi haı u•yoıından hiç 
ümit etmcdıgım halde ~f· 
nut getırmiı 03 bır cemtı• 

meç hııle dolru yol alıp git• 
miıtir ... 

Artık ~aoallı ıaplıam •ô· 
~üyL• 23 ıuoat 936 günlenı• 
cinin birbıril• ne 6.0i bir 
ilgı•i oidatunu anladını~ 

demelttir. Şımdi mueleyı bır 

part;a daha açcıralc, 6flniılct• 
rek anlatayım : 

Paar giı.ü alcıamı rJerile 
celc lıonf eran•forı ,. dınl•m•lı 
ba f eylz lcaynaıının yıldönii 

mlİnlİ lcuıialamcılc İfln Jaa"•· 
oın• koıanlar araaında1dım 
hende.. O,dukca_ lcalabaiılı 

~ördrijüm ıoluılcla rdan bir 
zaman ilerledik en •onra 
lacıdıcoine geldım D• mutadım 

oldaıu oeçlul• ıaplcıı o• 
palt• '11U •ır•lanan talıacalı • 
lardan birine ılııdir.relc fdı. 

dım yuJcarı oe iliıdim hır ı• • 
luml•y•, Kız o• Erlcclı orta 
olıaltarı 4ir•/ctö.,lari tarafın 

dan •ôylencn 4eferli sö.zo/•rİ 

Ar lıofanun fcıldılı bır lıa~ 

parçayı oe boy Cemal Riaa • 
nın olıarlafrı wiucl bir ıiirl 
dinledılı,,.,,,, 

Mera•im bitmiı lı. lk dafıl 
mala baılamııdı bende onıar 
•ihi oe eoe g.tmelc' ii.zoer• kal 
kıp aıafıya ınerelc paltoma 
ıapkamı a1Clıt•111 talcacafın 

••laim önün•,, Ve ille nazar 
da paltonun hal o• oaziyeiita 
delıi defııilılık, talıecafın 

çıplak lcalan Jnımınm ııl:ıılı 
yılııılc o• aoal aoal •ırılııı 
ıaplııonın çalıdan f&~lamı ç•i 
dilini anlal•ala çolı 6il• 
pldi,, 

-Arkı,. ı,c1.-
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HalkPvi sahnesinde Zavalh 
Şapkam MAVİ YILDIRIM 

-bDştar&fı ikide -
F akaı ümit bu ya belki, 

.)'ere dü,mü,dür diye biraz 
cır.u,/ım, o Jı1ctlara. ıordarn, 
N ~ bil-an V:.lT ne zören.,, tr.ıım 
ba •ır:ı.da be11im gibi aran 1'.ln 
•oran ve ıorn,cluran üç k :şi· 

nh v rlığmı V.! daha üç ba • 
fut çıplak kaldığl:r.l 11örüp ani 
layınca belki bir kenara 
•ıkı9m ,t:r diye aramak, gi -
ren uar mı diys ıormakdan 
•cız gf!çerek ve fBpkamı alıp 
giden o mechul elin palto'71u • 
bırakmaıma değil; paltomun 
c;alınmamaıma ıebep olan 
fllpka.mcı dedelik edecek r.;a • 
f:na ~e döhaldiıeü için havı· 
na dua ede ede tutdıı ·n evin 
)'O!unu,,,, 

Bir veya üç ,aphanın ça -
lmmcıı baıiı bır fıildır f.ı.kaı 

bu fili halkevinde yaptlırıd 
Pek büyük bir ,önem alır,,, 
Halhcvi dc:mek ıenin evın, 
benim ev m, Hasanrn ePi, 
Hüseyimn evi, Alınin ıvi, 

hepinı:zin eoi oe 1: ir cümle ı 
ile Türk aileıinin eoi demek-
tir, bu lıöyfo olurca ısororım 

hu dört f"pluyı çalan 11eya 

~alanlara hiç inı,.n kendi 
euinds h ır•ızlık ede• kendi 
m.cılmı calar tTıı ?,, lu iı • m.eal~ği haıtalık halini 
almış bir yankesicinin çala • 
cak bir şey tulama} rnca bir 
cebinde1<i poı ayı v~ ıar.ki 
bır bı;;.9kaıırıdcn çc:lt)'oınıuı 
caırna ôte.J.i cl!bine aktgrmcı• 
•i gibi bir şey otur 

Hıılkt!vi inıanlıgın inıan 
olanların yuva.ıdtr Orada 
kötü olan hif bir ıeyin y•ri 
Yoktur Çok ya~ıh 11e ayıptır, 
onun adına olaun hürmd 
edelim aykırı hal oe huyları 
mızı o çatı altında olıan 
ı:ıharclan cckinelim !,,, • HALiT MUZAFFER 

'*"' .,,,... 

_ başhrEJfı ikide -

maııdır • Bu lıaddiz.atinde 
cok Jotru oe yerinde bir ha 
;ekddir, Çunkü enaında t•m 
ıil kolunun calı,maaı,,,da b"zr 

' mahzurları görü.len ba hin• 
ıpor İfleri için biçilmif bir 
kaftandır , Spor~ulara böyle 
mükemmel bir bina hazcrla-
mrken ttmıil lıo'anan ar;ık

ıa kalma11na bi:z raz.i olm<ı 
drğımrz gi'>i alakndar baı 
lcırın da roz.i olocağını ok/ı. 
mu: olma~ ; oe bana onların 
bi:ı.d•n do.ha öne('. düffJ.ndü.k· 
/erine de kuılıu )O~lur • 

Yarının büyük aan'atkar. 
larını icinc!en cıkarmaaını ' . 
bel:ledı

0

ğimiz Halk~•i , ama 
tö:-lerini yetiıt;recek ıchrıeyi 
kendine elveriıli bir falı al· 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

F ontelhaym - ( Bir eliyle 
l•pkayı ) üzüne kapıyarak di 
ğer elini çcki)'or ) bu fazla .. 
Neredeyim ? Beoı .,bırakınız 
ıayın bayan, yükıek ahlakınız 
beni utaudırı}or, bir itkence 
iİbi tuir edıyor. buakmız 
beni. , 

Fıoyl~n - Ne oldu ı:ze? 
Nereye gıtmek istiyorsunuz ? 

F onteibaym - Sı.zden .. 
Froylan - ~Benden ( elini 

Köiaüııe duiru çekerek ) H • 
;yıkbyorauouz .. 

F ontelh•ym - Ö .üm heni 
şimdi ayaklannıııD önüne 
püıürecek. 

Froylan - Benden, ben • 
den mi kaçıyorsunuz ? 

F ontelhaym - Sizden ..• 
Sizi bir daha görmemek için. 
Böyle karar •eriyo:um, böyle 
kat'i karar... Bir cinayet yap· 
mamak için, ıiı.e karıı bir 
düşüncesizlik yapmamak için, 
Bıral.:ıaız: beni Mina ... ( Ken 
diıini çekiyor, ıüratle gidiyor) 
- Fıoylan - ( Arku1nda11) 
mineyi bırakıyor musunuz ? 
Telhaym, telbaym ..• 

3 ncü Perdede geçenler 
Birinci görünüş 

' Sıbaı ıa!oa • , • • • , ) 

tmda bulml!yz P"k haklı o~a 
ra.k arzu eder, Böyle bir Ju· 
raın karıııında temı~l kola 
için münit b:r b;n• arttşh· 

rılaa bence , yıl"rz ıinem• 
binuınd•n dah'! eloeriıli bir 
yapı bu!a11amu; , F. lhalıika 
)'•kın bir .zaman zarfında 

ortadan /caldırllmuı tHavout 
olunan ba bi11a laic olm•~•& 
az bir zaman ici~ laallıeıi • 
tem•il le oluna barl11dırabilir, 
Bilahara •ıaı/t bir HA1te te· 
darilıide düıü.niilür, b~lediye 
baiıte bir parça maddiğ ka· 
yı\nna rafmen memlekd ge,.:ı; 
lifine )'&pacatı yardımi•n 
dolayı elde eclilen Aıazanc•n 

biryük[üğünü diişiinü.rae h;f 
ıüphe•i::. bana muvaf 'k-:ıl 
edecc>ktir , 

TEVF.K VURAL 

Yust ( Elinde bir mektup 1 
Yine linet olaaı eve ıelme 

li miydim ? bay biabıtıdan 
hemşiremi olacak Hyın baya 
na bir mektup olacak.. Eie 
bir hile etmezıek.. mektup 
ııotürüp a-etirmeain ~nib•yeti 
o1mıyacak.. Ben sise bundan 
kurtulmak iıterdim, likin 
odaya gi?"mek istemem. kadıli 
kıımı çok ıorar ben de iate 
miycrek cevap veririm... Ha 
iıte lupı açıh)Ot. a.e iyi. 
bulemui. 

İkinci görünü~ 
F r.ınziıka, Y uat 

F ranz1aka - ( G elciii 
kapıdan içeri doiıu ) merak 
etmeyiniz:, ben dikkat ederim 
bak. ( Yuıt'un fnk1oa vara -
rak ) az kıldı çarpıııyorduk. 
Likin bir hay9aa ile , a e 
J•p~labilir? 

Yutt - kulunuz. 
f, uıjıkı - Bi7le kaa 

' 

3 Sabile 
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1 Süme,r B:~nk'in Kuıuroudur. l1J1 lI1 Yangın ve Nrıkliyct Sigorta.lan fi, J1.o.rc:U Sürat le öiE:r m 
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~ ucuz u ~ 
(\ .Mevsim'n en zar.f KumE:§ları gelmiştir. >) 
<< Badema tekmil ilıtiyaçlarıuı uczz bir fiatla l 
~ ANDEUP me ğazdıSI ~) 
(~ T E M İ N E D E R İ S T İ F A D E E D i N i z _)) 
{\ K. 1 k H' » (< 1 r a ~ an e • ANDELİPE Mu\"cıc2nt l°l 

41 -10 h 
F~~~~;y ~~~-~~...-:~~~~~~~ ~ 

iıttmem .• 
Yuat -- Ne iıe, art•lıt be· 

ıaim de böyle ıöyleyiş;mi aff~t 
Baydan ı'zin ı· yın bayana 
bir mektup getirdim .. ijem • 
t!re, hemşire.si C. eyil mi idi ? 

Fr.ınziıka - Ver buıaya 

( elinden mektubu çekerek ) 
Yull - Siz g.aliba ço!c iyi 

l:.ir iaun olmalııınız, sayın 

bayan ı'zden rica ediyor ve 
ıiıe birıey havale eyliyo"'.hcr 
halde ıiz çok iyi o!malııınız 
ki : SayiD bay ı;zden rica 
ediyor. Başka hiçbir Ş'Y zan • 
aetmeyiniz, gerçekten birş P.y 

rica e.d'yo. um 
F racı;ı'\ıa - Evet . 
Yuıt - bay biub;.11 ne 

ıurttle maksadına nail olac:a 
iını anlıyor. Froylıuıa karıl 
bir ar&cılıiınızıa i:cıiri o!aca :-
iını biliyor. Zlten beD de öy · 
le düıücüyorum. beılameıt 

ıok i1i olmah. bay biıabatl 

ricıı ediyor •. ve benim aracim 
la size ıöıliyor ki : 

Aca'3.;ı ı :zinle .,bir çeyrek 
saat kndar öıel ıörüşmelerıne 
razı olur nıusut:uı ? 

Fraoz=ık il - benimle m.? 
Yust - Affedersiniz, e_ier 

ıize yanlış bir hı:m veriyar • 
ıa:n . E 11et ı'z i ::ıl.a. Evet bir 
çeyroı.k saıtcı.!ı, la 0!tİD yı1ln i z, 
büı'::ü 1 föı yalııu, dö.t a-öz 
ar.: s ında aiıe ço& iüı'-'~ 'u 
bir şey söyleyecek. 

franz:ıka - Peki, ~bcni :n 
de o.ııı:ı ıöyliyecekle . icn ço qtır 
Gelebilir bu;urukl3rıuı b~klc· 
yo ·u n. 

y ıst - Li'ıtin ne VA"-'t 
l ı ·ı · ? 1 ge e :n ıı :S'zin u,•guu '-t• 

• l • ~ Va ı:t 1 
mz r:ı e vatt .ttiı, gec~ mi ? 

F ranz'sku - s~n ııe zan _ 
nnediıo ~auıı be:. ? bı b' b • ·-· ... .. Y ıa. a 
fl ıstedıiı V'1kit crele'c>ıl· h 
d. • ar. iY 

ı ıen yürü git •. 

- Ark ı~ var -
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Çünkii: Pluhps 
Dünya Rad~ o mü~· 
bekelerinde D ima 
biriı:cWği k"'zıJDr. 

16 • 2000 metre 
her dalga 

4 

lıps 
Radyo teknik ve c so-
s·n vakıf olanların ve 
en müde:kkik k'mselc· 
rin kullandık! rı mar· 
kadıır. 

Çünkii: Pluhps 
R'1 dyc}arıni tltı 11y 

karaota eder 

Çiinkü: Phıhps 

HoıJanda ve Almanya· 
da Dünyanın en büyük 
ve esaıh Fabrikalanna 
malık o!up Ea of.ık bir 
parçuını dahi en hü · 
yük bir ihtimamla ken· 
di Laboratuarlarıoda 
imal eder. 

16 - 2000 metre 
her dalga Çünkü: phılıps 

16 • 2000 metre 
ber d21ga 

738 B 

Hadyo1an 
Ve busuıile 1936 aenESi 

modelleri yük <' k i stas)·on 
ayırma krskinlıği ve prk 
müess:r <1tomztik anti fotinğ 
tesirini ve şebekeden gelen 
m üıiç gü üllü ve pr z. tleri 
susduım;ıya mab us nnte· 
rüptörü h~v'oir. 

Cüuldi: Phıhps 
Had} oları 

Kıstı, orta , uzun dalga-
ları avr~j bus'"s yet ve pü 
rüısüı olarak int ş r ettir· 
mekl~ uzak memleketledn 
önP.mli neıriyahnı ve müsi· 
kinin aheog'ni P!n t2bii suret 
tedinletendalgalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü dürlü marka· 

larla ve mııhtehf ıiıtem 
lerlıe ı:iyuıııhıra dök il· 
len rkaeri Radyolar 
en muhim ve kıymetli 

aksamlarını cıhan şü· 
mül PHıLIPS fabrika 
laıu dan mübayia et. 
melde markalarma bır 
mevki kazıındıımağa 
çal.ıırlar. 

Çünkü 
Ph 1 PSRatlyoları 

akümülatörlü 1 1 
6 Lımbıı 

Asnn en mükem111el ve modern bir cıl:tazı olup Rad 
k~~ıın belıle~en bütün v•r ltkları yarııttığınd&n Phıhpı 
t rol ~ını gon:ıeden b;ş~ R dyohmnı yaldız.lı söz ve 
ezgb~lerıbe aldanarak Rıdyo nlanlar beraberlerinde ıon· 

ıuz. ır nednmette almış olurl r. 

HER KF.SE, HER KESEYE UYGUN TAKSiTLE SATIŞ 
( PHJLIPS 1 · - ~ \.. •ınıne ben:z:er m-:ırkalardan sa~ınınrz ! \ 

T -- _) rabzon ve Havol:ai Satıı Depoıu : 
Kabaoğlu Mehmet Nuri Aydın 

Fe " 
nı erı 

ır 
• • 
!f' e 

Dün'a ın he-r tar fn 
" 

Avni n1ü ·ş r8 n 

• 

e 

.. 
t 

4 Sahife 

r~l<ası olan, ~eş kıt'ayı 
~ı izler·n mucididir. 

en iyi ra<l yoclur. 

ucuz, h~m Ç(•k kullan1şlt 

• 

(( ev )) og av dolapları 

İstanbulun bütii l o! ... ant· larıuda, b "itün kibar evlerinde bulunan 
) egftnt:: ~oğuk hava do bıdı rzu edenlere katoloğlar takdim edili ... 

PU i 

---------·--------
Gay i a ş ilani 

Vakfı JUah ile o mevkii Nö, 

Sarayı at "k Orta h 'sar Hane arsası 51 
Devri~ ali baba Tekke türbe soka ı ,, it 236 

ciükan " 182 
" " 200 

Mustafa paıa Çarşı yem n c lcr 
Haci salilı Çarf ı nlacahan 

,, n 209 Semerciler 
llJ 

Saraç :r.ade 
kavak meydan 
U un zerde 
Yenictımcı 
Şirin hatın 
Dabakhane 
Çar,ı 
Erdogdu 
Molla s"ynh 

" " Ak €blı 

" Hellô.c 
' Sarayı atik 

Fotih 

" " 
" ,, il ,, 215 
,, çokmakcılar ,. " 12 
,, atforlar Hıneli a'ükiın 152 

Pa%ar kopu mo oz " ötel l 28 
Yenıcııma kuzgun D, 1 arla 67 
ı a ro.m bey h ne an sı 3 1 
Do. akhaı.e dere ici h mczm " 59 • Ç rşı taıhan dükan " 31 
'f e fur çoJ ır h ne ,. 23 
JY.olla syahkac içi " ,, i46 

n "' " • 
T cklü.r ~ayır 

,, n 
8ostcpe ça) lr sokagı 

" . 
Mağaza 
k.ntiinar 
bayram bey 

,, 

n ., bchc~ 298 • bahçe 25 
arse 24 
hene arı sı 71 
1arla 72 
bahce 144 
Tarla 54 
hane ar•~•ı 12 

} ukarıda yazılı }'erlerle oakıf mah iler temlıhen ve ko.y'iy-
)"ell satılmak üzere artırmaya ç•karı m • tlT , lh~lesi maraın 
12 nci perşembe günü aaot 14 de Eık f .)Öntdırninde )Opıla· 
calatır, lateklılerin yüzde 7 bu~ak kurrıı pey paralurile evkaf 
yönetimine ıelmeleri , 

Un eksiltm .. s 
SÜEL A 1 komis) onundan 

Erzurnm kıtı:!&b ihtircı iç'n (3 OCOO) k lo iki nevi fabrika 
ununa 15-2- 936 çumarte ı guciı t· l p çıkmrıdığından kc.balı 
nrf usulile ikinci 11ıün2k s sı 9-3- 9.=6 p .. z rh sı günü sa t 
10 na uıatılouşhr uk tecmıdı 294'5 l ruiır ı&.t<.klılenn şartname 
yı görmek iııere her gEn ve ünak s ı ıElır k edecek.lerı mu 
ayyen gün ve sa;ııttiın bır s t evvel om s onun 32,33,14 ne• 
maddeleri mücıbince z fl rını vl!rmiş olm sı lazımdır muu kua 
kor aabnclms komiayo u d ı ra edılccektir. 4-4 

İLAN 
Trabzon icra dairesinden: 
Bir bo:cun temini i"in .. ., T 

mahcuz ve sat f' mukarrer 
bulua .. n beı oumarah müea· 
ıidik hiase aen~dıle beher 
•dedi on lira kıymetiade bu· 
lunan elli adet bi11e aenedi • 
nia 17 3 936 tarihine müs.ıJif 
Sah günü saat 14 de liman 
şirketi binası öaünde açık 
artırma ile satılacıK"ıadaniıtek 
lıleriu mezkür gü :ı ve saatta 
yüzde yedibuçuk pey akcesioi 
hl\mılen satış mahalline gelme 
leri t lip zubut etmezıe ikinci 
aatış günü olan 23 3 936 pa· 
zartesı günü ayni aaatta en 
fazl pey süren üstünde iba -
lei katiyesi •cra bulanacaiını 
ve daha fazla malumat almak 
isteyenler icranın 933-450 
numaraunı h~mileo icraya 
murecaatları iian olunur. 

iDAN 

meraklilarına 
Uzun sokakta Kurbet 
oğlu HASAN 

ustaya uğra 

_ .. nı• 

Y niyol asımevinde 

he~ 
ıra ~ a 

o çok seri bir u e ~z 

pıl 
• r makbuzlar s e a~ c 

ö üm doğ " ..,, çok cuz f iatlarla ve a 1 1 

yapıhr Bekci m kbuzları 7,5 kuruştur. 


