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Liman 
Transit 

Hastane 
Kıymetli BaşbakanımızıD 

doğu illeri seyahatleri, Yur· 
dun bu güzel parçesl için_ b~r 
nimet oldu : IBmet lnonu, 
gezdiii yerlerin bütün eksik 
lerini, eksikliklerini, ihtiyaçla· 
rınl y kınd~n gördü, kalkın • 
ma tedbirlerini araştırdı •e 
buldu. 

Doğu illerinde onun iste • 
diği ve beklediğ'i gibi çalıtıl • 
mamışh, ç lışılmıyordu, Eko • 
nomik işlerimız işlek deiildi, 
Bayın dırhk yolundaki yürüyüı 
çok yav ştı, Kültür işlerimizde 
ve Sl•ysal bayatta gerekea 
hamleler yoktu, sağlık itleri • 
miz bakımsız, çok bakımıız 

k lmışh' On şukadar yıldan 
beri hiç durmadan ye hiç 
dinlenmeJen çalışan, sırlara 
sığmıyan büyük imar ve sanat 
itlerini yıllara sığdıran büyük 
8& b.11kan bütün bu yavaşlıkla 
ra, yürüyüş t rz.lmızı kaldıra • 
r k hızl ndırm2k, Atatürk 
inkıli \una uyguo, ve ona 
ayak uyduracak hamleli bir 
bale ıokmak için iereken 
tedbirleri buldu, geliıme Ye 
kalkınma yoılaraoı gözlerimi • 
zin önünde c nlaodırdı. 

L\man, Transit, Hutane ... 
Tr bzoı;un ekoDomık, •e sağ· 
lak bayatını birden yükselte • 
cek bu üç büyük eserdea 
boşka dab ne olabılir ? 

Liman ve Traıısit iıi, yal· 
nız ekonomik hayatımızı deiil, 
ekonomik kalkınmatlan baıka 
doğu illerimizle ber;ber ıoy • 
aal işlerimızde d hi hımlelere 
gelişmelere yol ve meydan 
açacak, bayındırlık itlerimizin 
temeli o olacak uyın 

Üçüocü Uaıumi Müfettiıimis 

Tahsin Uzerio çok güzel ifade 
e tasvir buyurdukları gibi 

ber ey, ticuet, iktiut, imar, 
refah hep ondan kuvvet 

e hız alarak yürüyecek. yük· 
ıele cektir. 

Doğu ilieriwizin ve onlar· 
la beraber, sayın T~hsin 
lJzerin dcdıkleri gibi, onların 
kapı&\ ve penceresi olan Trab · 
tonun, her bakımdan geliıme 
ve kalkınma yolunda yolalma· 
ğa bışladıiını iÖ'6yoruz 

rtak. 
Bekir Sükuti BEKEj 

.... 

ŞARK 
Vilô:l'etleri tekkeleri , h 

midiye •Üvari alayları teıki 
lô:h v e b u n la r yüzünde 
memlekdin ictimoi oe ahla , 
baltımlardan Mördiıeü zara 
/ar • 

YAKINDA 
GütJlük « YeniJ•ol ,. Jı 

biyülı bir alaka il• taki 
edecefiraiz çok kıymetli b 
ı:erin ıiç:c: k"mı. • j 

Bahar 
Bayramı 

Oüa 1 mayıs bahar bay· 
ramıydı. dairr!ler, müe11ese· 
ler, mektepler tatildi. tehir 
bıayıaklarla doaanmııta . 

Sabahleyin kapala Ye yai· 
murlu olan hava öile üıtü 
giiı.eHeımiıti. lhk ba•a, bol 
güneş \tında tehir kıyılarına 
ktrlaı çı aol r çıl nl r çok 
oldu. çocuklar, büyükler elle· 
riade reuk renk kır çiçelderİ 
tatlı b abar ba•aslnı içe içe 
fE:bire dönüyorlardı,. 

Konser 
Öğretmen Samime Se1ioçle 

talebesi Mefk«ireain öğretmen 
ler birliii adtna zengin proi· 
ramla hazlrladıkları koı.ıerle • 
riai bu akıam 20,5 da halke· 
•i aalonunda •ereceklerdir. 

Yaz sa:ıtı 
Oündtn iti'bareo hiltüa 

dairelerde tatbik eciilmelc 
üzere yaı aaata kabul edilımıit• 
tir. Memurlar ıabahlarl saat 
sekizde vazifeye bıılıyacak 
akşam l 8 de çıkacr.klardır. 
Ô ğle paydoıa 12 deu 2 ye 
kadar olacaktar. 

Muhacirlt-rimiz 
Gelmeğe Başladı 

Aniara - Bu yıl Balga· 
riıtandan yurdama%a gele • 
cek olan mahac:irler kafile 
ltafile Edirneye gelmeye baı· 
lamıılarJcr. Bu muhacirler 
proıram muc:ıbinc• AnaJo!a· 
)'d yırleııirilecelt.lerdir 

w 

OG HABERLERİ ----
Erzurum Derniryolu malzemesi 

"' s· Demiryotu inıaatına ait malıeme Erıu • 
r.tıurum - \VAIS s· ş· d"f .. • b \ şt r Bu Erzurum -- ını ımen ı erının 

tuma gelmege sşkalmd~aı' y. ola~daki meafi propaiandalara eD 
on aene sonraya • • 
aüzel cev ptar, 

§ 
~rıurumda pOr işleri canla bir faaliyet alanına ıirmeie 

hı ladı. 
Erzurumluların çok ıeydiiİ cirit oyunlu.~ ~ılddea .ço~ kı,ı· 

ık bir ekilde oynaaırda. Cirit ~)'•?llU da •@\•l•ma ıar4ı.ı 

Doğu ı 11 e ri mi z d e • 
yenı hayat ... 

Yakında Gündelik 
YENİYOL Sütunlarında 

Erzinoan 

Sayın tfçfi'D'~&'tlmümi Müfett .. ·JD~Z Tahsin Uzerin kiymetli 

ala -a ve ilhamlarile çok y8kııml01 yeni k a~ıt ç~ · ~ ~ııatn1rufat ve 

doğu illerinde doğan ve doğacak yt:ni hayati günü gününe 
K bzon . 

aksettiren zt:ng~~ muhteYiyatla çıkacak olan ( ENIYOL) 
Rize }) 

)) Sütunlarında Köylerde , Kasabalarda ve Şehiclerdeki biitün I 
Arıulrı l kalkınma ve ileri gitme hareketlerini adım adım takip edecek. J · 

\ ıınız ••. 
•..-;;.ıı ............ 
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YA TİMARHANEDE YER YOKSA?.! 

Son zamanlarda ıo'·aklar· 
cia dol f n. ıuna buıaa muul· 
lat olan, taraya buraya aaldı 
ran deliler çoialmai" bati• 
dı. Bunların içinde kendi hı· 

liade zarar11zları,zararaıı; ribi 
ıörüaenleri olduiu ıibi kor· 
kunç olanlar1 da ekıik deiil· 
Sİr.poliı,bunlardaD IUarb fÖr 
düklerini, ıuna buna muaal· 
lat olanları tatmuı, zabit ey. 
rakıle, rapoıil~ belediyeye 
teılim etmıı, belediyede aalı· 
hat daiaesiae ıöadermiı, fa· 
kat Jeliler bir iki aaat ıo11ra 
ıokaklara aalıverilmiı. poliı 
karakoluna ıorduk; bunlar hiç 
bir kayda baih deiil midir 
d~d!k! ne cenp alHk beie· 
nırııaız: 

Ne yap"alam," belediyeye 
veriyoruz , belediye ıılıbat 
daireıine i6nderiyor, t>hhat 
idaresi de timı.ubaı:ede yer 
••r au, yok ara, diye ' İltan. 
bula bir tezkere ynıyor, bu 

it yıpıld,ktan ıonra deli, aalı 
•erıliyor. Hatta delinia sahi· 
bi, yaz\yet biran önce anla· 
tılıın diye: « ücretini vereyim 
de bu yaıdıiıaızı telirafls ıo• 
runuz. dediii halde kabul 
eclilmeyormuı. Ba bal karşı· 
ııada poliı daha ne yapııa? 

*** 
Akhıaı oynatanlar, zi una· 

dan çıkanlar hakkııada alaka· 
darlarca ahnı n ilk •e ıoa 
ted1'ir iıte bandan ibaret. 
iyi ama, ıoaa ne olacak ne. 
reye •aracık bu iıia? deliler 

. TıZlf y11ır ıekaklarda delııar 
laatta yalnı:ı dolaımaida da 

· kalmıyarak raııele ıaraya bu. 
raya ui~abr, ıuaa bana mu· 
·aaııat olur, bu korkunç •aıi 
yetler karı•sıada ilrilileria 
aldıiı tedbir, tutmaktaa, iÖD~ 
dermekten, tezkere yazmak· 
tan oe nihayet timarhanelik 
addedilen çılıınıları geDe 

sok klara 11lıYermektea ibaret 
k hrl * * * la11f edehm, •ataaciaıla· 
rıa bakin, hayatı oyuncak 
deiildir, bir deli hakk1ada 
yapılacak maamele bu deiil· 
dir. buna tedbir deiil, iti 
doirudan doiruya batta• at· 
ma •e ba;tan aavma derlerl 

Deliler, ya müıahede al· 
tana altnır, yahut da heme• 
ve ilk ••purlııı ııtaabula zön • 
derilir. Bu iı, bir tezkere yaz• 
malda, timarhanede yer ••r 
mı yok mu di7e ıor•alda 
biter ve ıakaya relir itlerde• 
deiildir . 

Ya Ümarhanede yer yok· 
il ve böyle bir cevap relirae 
euıea timaraanelik 11yılaa 
ltu kaçıklar. hiçbir kayda 
bailı olmaluıııa batıboı 10• 

kaldarcia mı dolaıacak? bun• 
ların elinden bir ci~ayet çık•r 
aa mesulü kim olacak?! 

y ezık ve rüaahtar, uyana· 
lam artık! -____________ ..;......-.-,;:.._.;;._ ____________________________________ .,_ ___________ ____ 

N ikiih töreni ve Balo 
Bayan Sabahatle 14J thacQ 

alay doktoru bay Oımanın 

niklb törenleri pertembeı&aQ 
ltelediye evlen•• aalonundı 
kalabalık aayın aileler. liaıurHİ 
yapılmıt, ayai ıünüa akta 
mı ıenç çiftler ıerefiae halk 
evi 1aloaanda bir balo t•rtip 
edilmiıtir • eileace ıaat ikiye 
kadar devam etmittir. 

Genç çiflere bahtiyarlıklar 
dileriı. 

Veni Vurd 
Diyarbekitde ( Y eni7~rd a 

•dlada ründeli~ ·~ t•ıete 

i
l ~ık ıj.a l.aılamııbr, Yeni 
· çkadıı~mı~ı tebrik eder azu 
· , ı;vaff ki1etli mürlec 

dHeri1ı 

Belediyenin çarşaf yasağı münasebetil~ •• 

4 Mayı.'ta ikisi de bir ! 
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S yla 2 

İKiNCi DERS 

İN 

HÜRRİYET lNKILABı Nedir? 
Hürriyet inkla b,, 

dersimizde bir hulas 
geçen 
olarak 

gözden geçirdiğimiz;, diinyanın 

karanhk devirlerınden ydın 
ltk devre çıkııı e nascnd 
halkın kendilerini idare eden. 
lere ve bu idareyi ıuiıtimal 

eyleyenlere karşı ay.klanışı 

du·. Bilb ısa feod \ite devrin 
den ıonr saraylar kendi mak 
aadlarına 2öre balkı idare 
ederken, idare edilenlerin her 
lirlü hakları üzerinde zalimce 
tasarruf etmeyi cbaşhca iş 

edindiler. Yalnız saraylar de 
iil, bv.•lamı akr baları hane 
danlar, zadeganlar. yerine 
Ye mıntak sın göre eşraf ve 
bilba11a din müe scseleri in 
san yığınlarının kendi f yda 
lan için iıtismari no t sından 

birlik oldul r bunlar bir nevi 
ariıtokraaı karteli teşkil etti 
ler. 

itler o k dar ~zıbldıki, ida 
re halk babmından hiç bir 
iıteie cevab vermiyordu in · 
sanlar böylelikle insan ol;trak 
yaoamı1nın haklarına susadılar 

Genişliyen bilgi ışığının 

ydınlıtı altında inaan yığınla 
rının h ki~rı ve asuniyetleri 
icfore edenlerin sıkışdırm;.ları· 
n k rşı koranmahm üı.erin 

de m\:him fikir cereyanı rl 
cloğuyor, bunl~r gitgide derin 
leten alcıklaşao bir ha~ t fe 
aefeai halini lıyor, bu düşü 
nüı neticeleri, mütef~kkirlerin 
büroları alanınd a çıkıp ge 
uişHyor yazı şiir ve kit p ha 
linde önce ulu al ıınırlar için 
de Te ıonr 11nırl r 'Ştrl te 
airler yapıyor. 

BiliyorEanu:ı ki, bir çok 
teıkiliti esaııye k nuubırinda 
we bizim te kilatı eıHiye k 
nanumuzda ba mefhumlar bir 
biri ardiadan sayilir; can, mal 
ve şeref m ıunuyeti . 

ilk insanların kendile:rini 
idare edenlere kaı şı y klani 
şi bilhasaa bu vasıf! r için 
oldu. Daha evvelki devirler· 
de idare edenler cebe utu ve 
iatismari okad r ilerl götür 
müşlerdiki; ins;nlar c2n, m J, 
teref ve namusl rinın emniye 
ti için ayaklanm yi, her türlü 
f edakirliği y pmayj, • n dök 
meği göıe alir oldular. Bu tip 
inkilip büyük maks dlar için 
inaan yagınları ay ki nmaunın 
tarihre ılk. ve başlsciıcıdır. 
Ba ayaklanm lenin verdi~i ne 
ticeler, hak olark saydığım 

vaaitlar ister olduktnn başta 
dunun daha ferlleLmiş netice 
leri olmak üzere bir t.ılum kur 
tuluı vad~den fayci .i netice 
er cie meydanil koydu ki bua · 
lar bugün'fÜ me\ıcüdıyetimıt
den ayrılmaı. eaıu•flr olmuştur. 

Boğazlar 
~e Yuğoslavya 

Ya~oılavya hükumeti bo· 
İD%lar hakkındaki notamıza 
maoaf(k ceoop vermiştir • 

Yuioılaoya gazeteleri bo· 
fazlar emnıyetinin Türk !aiı

Jnimdine oerilmuinin en ta-
bii bir harekat olacagını yaz 
makta oe ba mcaelenin kafi 
bir cihetini zaman cltma ala 
ojını lca1tleylemektedir , 

---~-

Sahne Hayatı 

m 1 ç 
Bu gün Türk sahnesi vu 

cudlarile ift•bar ettıği bir ~ ç 
un'atkardan bird uesiai ebe· 
diyen g•ip etti. 

Mnbsinin en k ym t1i tale· 
bes"caeo olaa Kem l küçük 
bundan orı ltı sene evvel 
s hneve çık ş ünlü bır S o 
tkirdır 

Türk s hneıı d 
tipler ıle k ndini 
Kemal, 4 ı~n d n 
hast lığ müpt,.Ji~ r. 

yar u ğı 

sevd r n 
beri u 

Kendisine çok ıyi b km .. 
s•n• rağm n bir tirlü bu h s 
tahkt n kurtula adı 

Son zt a l 'da ktnd sine 
diğer iki h lık daha müsal· 
lat olmuş ve bu üç b stalı 
içinde "ahfvolup gıtmışt r,, 

*** 
Kem 1 küçüğün hay tı tet 

kik edilecek olursa onun \::öv· 
le genç yaş ela ölümün se "eb 
ol rak s hneyi göstcrebıl riz 
Bu nankör hrıy t onu eliaıiz· 
den aldı ... 

Oynadığı rollerde büvük 
muvaff kiyet gösteren ve ço' 
ıevilen kemal ıon güolerıne 
kadar çalışmışbr .. 

Dört ıeneden beri onu 
s hneden çekilmiş bır vaziyet· 
te gö ü~oruz, V kı ra ıır.ı 
nhneye çıkıyordu faka bu 
çıkış yalcız bir ak l'ô i hı· 
ur edıyordu Ke a O"l d • 
kıkalarıo kadar e r y z ş 
ve bu ene İıtan ş h r 
tyatroıunda çocukl r içıa y z · 
mış olduğa bir ikı eseri oy 
D nmıştır. 

Kültürlü s•n'a kur olan 
Kemal küçü Tü 
de y l ız bı ik s h 
mıf bılha s R j ıorluk 
sı:ı:ıda da büyu muvaf a 
;zaomıştır,, 

Oarütbeday~de 

znde C liHın (Ayn roı ıs•, 
Bır K v k devrııdı, ve dah 
bir ço' e r erı aaboeye koy 
muı ve çok rağbet bulmuştu~·, 

Ertugrol muh ınde sonr 
Türk ııabneaının en kıym tH 
Rtj öriıdur. 

tiu kıy eti takdır ed n is. 
taobul H lkevı o u kendi ç 
tun !tın lmıştı • 

Uı:ıun y~zm1ş oldugu 
(Ç I N A R) pıyesini hıç bır 

rt j sör cesaret edıpte ı~hneye 
koy mıyor, 

Kemal küçük G ·rp dılin· 
den bır çok eserler ad pte 
etmiş ve s;boe edebiy tımıza 
bir çok e erler kazandırmıştır, 

Onun h kkıod daha bir 
çok şeyler yıazma iıterdim 

fakat bun te aürum anı 

oluyor, 
Kemalın Qyles·ne, Ş bir 

Tıyatroıuna, ve ondan aers 
lan Emin önü H lkevı temsil 

şubeaı San' tkfmarına t ziyet 
beyan eyler.m, 

Necmettin Sabri 

ral 
enaze 

uadın 

oreaı 

Ankara 30 - (A,A) Kr 1 
Fuadın cenaze mera ımı bu· 
'""ÜD y"pılmıştır 

liey~!imiz 
Mosko ada 

Bir mayı• bayramında 

hü:kumetı mı:r.i temsil dec k 
olan dıı işleri ge..,el sekreterı 
Numan menemencio;ılu İfio• 

Jıova14 vcırmııtır 

(YENIYOL) 

KOŞ. D N 

Eoe ark d f • . Ô ün e 
ha~ ır.c er yar tac k bir kuo · 
vet, bir k.a :lr t g :r.l 
neler o da ı g bı 
t r , n ~, z et 'np, 

p .> ı ntı, 

ı taı mıy cak 
s ka nel r de 

pil v edı • 
m , r n ı 

v )' 

ın , y g 

k d r h I< ıs n. F 
y p 

ıu ı ve mu 
ha ka olan mah yati 
mızı ı k m k ,., k me ... 
m t. ~f bır 

hast tık, b r ıh t a mı '"' 
mı,tır . • 

İ~i ılır in ki a ıütü, -
la.rda oe yin bu meoz.a üze 
ri d gun ,rce, ıt f 
durdum. H ykır 
at rr, yamnı 

1i g nasır 

l d n k ç d 
z • dı, acı au u, 

y t 1 ? 
B tıp 

d 
bı >ıiL 

k 

ş t 

t • 
• ah 

ıJar 

O - [A.A] 
n ç pi matarnı 

a şi 

• i •• 
Z'yaya zçık mf'ktub 

dır. Bilır.m.. Onlartn v • zde 
dokıan dokuzu u~ )'Ö:tiıme 

gü dügü, ensi 1 dedi l halde 
h T'h ıngi bir i,de adem· mu· 
o ffı kı,•etımİ t n ın eJ b l • 
m" için g "r. cc ı.ıe l üt n 

y 

u k 
d 
duyma. 

ugr şt nı v h tt 
ını da k n ırd nı 

u ol narı 
o l rm 

•ı h r erın • 
ıs ·r o/m .. , rz.tırap 

lnıa 1 • Bu iki heceli keli· 
mc onlar demek degı dır. v~ 
o k l m on ar kadar ayagı 

ol .z, o l r kadar alcala • 
' 

m z os m 

s 

Ban un 
ve teeu 

t .. ıür rıe ızlıraba 

u ış dcmi,dim . 
erocer en ş 1.:aJ'et 

leri .de yalnı.:& bıra 
kıyorum nma.. Eoet gönül 
sterd y lnız şeklim zle 

cieg l iıt tı m hıyet. butun 
m :r.le ı ıan olabılelim. 

Fı kat yıne ıGı .. a etme.. o> le. 
umar &J a rım ki, medenı • 
yet, ı er eme v > ııkselış )O" 

landa b.n rce ve yuzbı Lc.rce 
ınk ap yapan, yaratan büyük 
hakılli m~ n bir gun rı cJan 
rı ıp ınliılab: da yapacak· 
aır. 

HALiT MUZAFFER 

v r 

• e ı 

? • 
o •• 

rın u an 
hü üm 

a u ususta gö • 

o sab hkı i gı ız ga· 
y k i• y pıln 

tcf k l edtceğı 

s 
)ahuJ.ler arasıod 
kta olduğu bıldm 

h r e r! 
Ankar ... O [ A,A ) Italyan tebl ğ: cenup cepbes nde 

elm,~kte olan ıır;sab neh 
ele geçirildıği blldirılmekte 

günlerden b i şıdoetle mukavemet 
mevkiinin ıtalyao kıt ta t rafından 
dir, ..;.... __ _ 

b ş arbı 
ındc ıburg h ttı 
zehırh gaz 

it 
fın CJ 

,, ')' ptı 

ı c nz atm 
ııalyanla n 
baıladc l • i 

1 
ut y a 

Kamutay bu ün toplantı. 
sında bazı dairıder bütt;el~rin 

de mı.ınakaleler y pılması 

kkındaki kanu1lar kabul 
e mfir. 

~H i g ltcre 
Mısır rı lı Fu d n ö "mü 

mı. • , sıyaıi ııt k u t a• 
fına Lonara n < /ı (ılır. de 
d • dÜf nceler o"cıırmıı 

hau umız kô} u zurraa 
m _k u.ıe t Ullbl ~at la t r • 

luroat lmak JZtrc ba K w z 

vt.rc.. ! e 'e peşın ol· 
" 

ıeıt l ıerin fazla ma· 
ur· 'c"atları 

- _--~~ ' 
-·~ --- -- - -

r--...-- . ---~, 
~ Ş Ti } 

1 Edebi Büyk Ro:n 1\ 
( Yn: Dıırmuı T u•kr. noglu 
~ (18) J 

Ş md Hk v zif si her 
b b s at bE:şte 

teb' 

şu rn aatı 

» diye ar. U a 
duşü dü 

-uüydü. Sedat 

yemeğini yiyecegı 

vakit -'Epııı vuruldu. oday 
Yılm z gırdi, 

li.<l arkadaş • rm şdolmş 
oldulu. Yılm z her zamanki 
neşeli hahle EÖıe bEşlmdı : 

D ün emcamla fen 
halde nbştık. kafam kızdı, 
Psrıse kad r gitmek için 
yola çıktım. Fakat şimd1 • z 
geçtim bu dargınlık uıun 
sürmez. yakında ruşdümu=sbat 
edeceği1D. 

Yalnız o zam na k dar 
yaşayabilmek liıım ,. Cebimde 
birki:ç !ıradan bı;şka para 
yok ki, P rıs eyıhııtındin 

vazgeçmenin hemen yegane 
se~ehi de bu. 11 hulasa azizim. 
s D&ı missfır olacağım... işino 
gelıyor mu ? .. 

Sedat gülerek cevap Yerdi: 
- Nem v rsa y rısı senin 

olsun.. F k t sanırım ki htı· 
sene pek mübım birşe:,r is bet 
etmıyecek .. Pek az bir yh -
ğım var,,, Uau t ksim ederiz. 
eğP.r m hruilııyete idmanın 

varaa çhktan ölmemeğe gay 
ret ederız. 

Yıluıa:r. c vap verdi : 
- Katıyen merak etme 

Sedat,.. Kuru e meğimiıe 
k bkaha ve gönül ferahlığını 

katık eyleriz. . Adam meram 
ederse ç şme .. suyule sarhoş 
olur.. Ben üsadenle yerlcşi 
yorum ,. ceblerınden üç göm· 
lek, şapkasının ıçiııde iki 
çıft çorapla kenarı işlemeli ve 
levan talı bir ıki mendil çıkar · 
dı Yılmaz etrafına bakındık· 
tan sonr : 

- Bızim <bazı eksikltıri iz 
var Sedat... Ben öteberi satın 
alm ğa gıdıyorum, Jedi. 

Sedat yalnız kc.ldığı vakit 
zihninde bir t kım hcsaplu 
yapmaia başladı. Bir kişiyi 
bıle geçındirmeye kifayet et -
meyen ayhğale ıki kış'nin y • 
şam l güç olacaktı, Evet, 
şarap, ıüt gibi f yleri büsbü 
tün. kaldırdık, bır p rça pa • 
tateı, bıra:r. ı zab ekmekle 
kıfayet etmek lau gelt'cekdi. 

Yılmaz elınde bır ayna, 
bır lamb , üç şipde arap 
il sok ktan avdet etmışti. 

Sedat ıitem teb S1Ümüyle : 
- H ni sen biraz e vel • 

ka aatka a e ~aşam k azmın 
da olduguou s ylüyordun.,, 
Kararın nerede kaldı ? bu ne 
k d r. isr&f ... Eğ r f:öyle 
devaaı edersen ayın ilk hafta 
ıında agzımızı havaya açarız .• 

Yııı:.aı z omuıl&rıcı silkerek 
cevap verdi : 

-- Adam ende tut ki 
bugün hırbirim"zi gö m miz 
şuefıoe bir ziy fet verdik.,, 

.- Arkaeı vır -



• 

Tr bzon kra m~ u,.Juğun· 

dan 
Açık artırma ile p~raya 

çevrilecek gayri menkuluc ne 
olduğu: 

Bir bap banen'n 1036~ se· 
yim ita b&rıle 6602 seyu-.ıı 

G yri meokulun bulundu 
gv u h ll . ı:;ok ~· ev i m.a a es1 -
num ısı: 

Boztepei bala m•b .. Ucsı~ 
de 57 58 numrosuods kayıtlı 

T ~ dıll' olunan kıyın t 
Tam1na 1500 (ıra 
Artı m nıo Y pıl c gı er 

gün Hat: 
Tr .. bzoo icra d i es önün 

de 2· 6 9~6 s 11 gil ü 5 at 
14 - 15 de 

l _ 1 ş ~u gayri enkulün 
rbrma şarta mesi 2 -5. 9J~ 
tnihındeo itıb rec 9~9- lB) 
no ile Trabzon ıcra diilirt: ·a;n 

uayyen oumar s od herke 
ıin gö eh ime.si ıç 0 .-çıktır 
ıland y zıh ol l rdan fazla 

alüm t Rl k ııtiyenler 
işbu i•rtn meye Ye 929-185 
dosya num r..ııı le memuriyeti 
mi=e mur.acaat etmelidir. 

2 Arb•m•ya jştirak ıçin 
yukarda yazılı kıymctın ) üzde 
yedi buçuk nı helinde pe! 
vey mıUi bir Bankanın temı· 
0 t mektutu tevdi edil< cek • 
tir. (124) 

3-ipotek sıhibi alacakh 
l.ula dığer lakad2rl rm ve 
iıtıfa hakkı Si hıpleı ioı gayri 
menkul üzerıocıe hakları ı bu 
ıtısıle f ız ve m ar f d ır olan 
iddi l rını ışbu iıan tarıhu:aden 
ıtibaren yırmi ün içinde ev 
rakı müıbilelerıle birlıkte me· 
murlyetım ze bırlıkte memuri· 
yetimize bıldirmelerı ic p ed r 
Aksi halde h kları tapu sıcı 
lile Hbit o)m dı ca satış be-
delıoin paylaşmasından harıç 

k hrlar. 
4 - Gösterilen güDde artır 

m y iştirak edenler artırm 

1artoameaini okumuş H lü · 
zümlü mııii t almış ve 
bunları tem mtn kabul t::tmiş 
ad Vt! itıbar olunurlar 

5-Tayia edılen zaaıQnda 

gayri menkul üç defa bağrıl
dıldan ıonra en çok artırana 
ihde ediılr. ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüz.do yetmışb<ş ni bulmaz 
veya sat:• isteyenin al uğıoa 
ıucbani ol&o d ğcr lecakh· 
ır bulurıvpt tcdel l:unluın 

in Fon 
V HUT 
skerin 

Fnı:ıiska - ftircız da r>y· 
le ı nnedıyorum ki Sizıole 
onun aranızda bazı sırlarınız 

~ardır. • 
Pontelbaym N sıl ? 
Verner - Bu niçm bayan 

kalfa ? 
F r ıız·ık _ F evkaJide 

buı ırl r. Evvelce olmuş 
buı şe:yler. Her yirmi P rmak 
ta •. degil mi bay y ver ? 
( lki elini parm kluını bır 
ayırarak yukarı kaldırıyor ) 

Vercer - Baysa kalf 
bay~ıı ltıı ,, 

F ontelbaym - ( Ş şkıa 

3 S ayfa 

OR 

1 co 
O dünyanın en 

Bu a muk b l ık nci 

U T 
bahaedılen hikayelt!re aldrınırsanız , 

Güya, bu kül:.ık kutular, ismi olup c smi c,Jmaya sözde 
sokup sürn: eden bcışk• bir şeye yaramcız. 

yeni icutl r , çok defa eski istok maJJarı yeni bir şekle 

radjı')ları: Her dalgayı, ) ani 
Hıc bir radyoda olma'Ycn P l.I: I L C O Otomatik , 

ısa. Orta~ 

HUSUSİ SÜZGEÇ VASIT ASILE: Şebekedec ıelen 
tular, bertaraf edilmiştir • Anten Sel ktörü : Say sinclc her dalgayı aynı Kuooet 

ve Temizlık de dinletir • PHILCO ŞASiLER/: Tenekeden değil 600 tonluk 
~ preslerden çıkmış paslanmtız çeliktendir • KUVVETLi Otomatik Yüksek TeherTür müşeddcdesi 

H20ai parazitleri bertaraf edip Radyo dalgalarının 
kuvoetin i otomatik su.rette artınr • 

Makine tamamen zublanmıştır : Bu 1ayede şasi içine 
dişardan hiçbir parazit giremez . 

o gayri menkul 1le temin edil 
m:ş i c .. klarının mecmuundan 
fazl .. y çıkmaısıa en çok arli· 
ranın tGabhüdü bakı kalmak 
üzere rhrma onbeşgün d2ba 
t•mdıt ve 17.6 936 çarş11mba 
günü 14 de yapıl;cak rtuma 
da bedeli satış isteyenin alac 
ğıo ruchani olan diier ala 
caklılarc o g yri me,kul ile 
tı~min edilmiş ala.cakları mec 
muundan fQzhıy çıkmak şar· 
tile en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
ediımezı~ ihale y•pılamu 
ve sabş talebi düş!r. 

6-Gayri menkul kendisi 
ne ıb.ale o unan kimse derhal 
veya VP.rılen mublet içinde pa 
rayı vermeıse ıhale karan 
feıboıunarak keadiı!nden ev 
vel ea yüksek tekhfte bulu 
nan kimse arz:etmiş olduğu 
bedeJle &lm ğa ,azı 
o\urs ona r.:zı olmaz ve 
ya buluncıoıı:Zs hemen on be 

Mahallesi 
iskender paş:ı 

)) 

)) 

Fırenkhisar 
Ayafılbo 
Es vak 
Tuzlu çeşme 
Kemer k-ıya 

)) 

)) 

r PHJLCO ismine benzer markalı ~dıın aalunınız. ) 
'----~~~~~----~--~--------J 

1 

G y • n ul satış ilanı 

Sokağt Nevi 
meydan hamami 150 m. mu. ~rsa 
kabayan oğlu 150 » » )) 

» loo » » » 
H. Alım' t 84 » » » 
Telli tab. ya 4o » » » 
Kazancılar nisif mağaza 
ıstatyos harap han~ 
Şeker fabrıkası 200 m. mu. arsa 

» arscnln 24 lı.de 7 hissesi 
Ayasotiri 19 m. mu. arsa 

M. N. 
80 

445 

K.M.L. 
150 
5o 

448 3o 
45 R.E 60 

169 2) 
87 250 

212 So 
123 75 
126 15 

DEFTERDARLIKTAN: 
77 2o 

T. 
e. 
m 

' e. 
m 
e. 
m 
e. 
m 
e. 

Yukarıda evsah yazılı gayri men~ulatın m.ü iki.yeler~ pe1ş~n para ile artır· 
maya çıkarılmıştır. talip olanların ytizde 7,5 dı~ozıtoıarıle .ı.~-5- 936 cuma 
günü saat 14 de defterdarlikta toplanaeak komısy1Jna muracaatlar . 2 = 4 ------------.-----..---~---------------------

gün müddetle artırmaya çıka· 
rahp en çok artırana ihale 

faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmakaız:ın 
memuriyetim'zce alıcıdan tab· 
ıil olunur. madde ( 133) 

edihr iki ihale aras:nd.ıki 
fark ve g~çen günler için yfiz 
de beşten heıap olunacak iş bu Gayri ıreJgul Yukarıda 

göıterilen 2 · 6 936 tarthinl e 
trabıon icra •emurlaj'a oda· 
ıında itbuilin •e göıterilea 
artırma fatt•ameai dı iıeainde 
satıl•cağ1 ilin oluaur. 

---------------------------------------·-----------------------------------------c::::;;:=:cc:::::zı:ı:ııı.-~ Verner - Yemin ederim 
ki : unuttum. Aman bayan 
kalfa rica ederiuı • 

ni olduğunuz gibi çizmeli ıel 
meyiniz:. 

a hi 

) u ne de • 

( D .. hal par 
m ı ır y:lıük tak rak ) 
hoş p rm a bulunsun değil 

mi b y y er? 
Fo:ıtelh ym - Ay ı'ıe c 

oluyor ? 
V rner - Bay n k lf 

ba n kalfa onun bir şııka 
oldu unu bdmeliıın değil 

m•ya ? 
Fo telhay - Verner 

a çok def lar söylediğimi 

unutm m•llsıa bayan kelf 
ile hakıkı bir n9k\ zerınde 
katiyy D ak la m m h.,. 

Foııtelbaym - Franzi'ık11, 
gddığim \?~kit Froyl n her 
b.lde ektubu okum.uş olsun 
Zahmetten kaçmasın Bana 
onl rı bir daha söyleterek 
bir dab düşünrlürmÜf olmasın 
Ben oııları uııut ak jıtiyo -
rum er, bunu on ( ektu 
bu uz ttyor fakat hui çe~ • 
rılmiş olduiund mektubun 
açılmış olduğunu alıyor ) 
lakin eyi gö üyorum değihı:ıı? 
F r anr.iskı. mektub açılmış, 
f r;nziska. Olabilir. Lakin 
( bakıl or ) Hakikaten çılmış 
Acaba onu kim açmı olabi 
lir ? C;dden biz onu okumıa -
dık b y binbaşı. Cidde.=e (lku 
m dık. biz ~:.'.rrtubu okumak 

1 ~~ ... miyoruz. Katip bizzat ge • 

' 

lir nlaşırız. Geliniz ol az mı 
he de biliyor musunuz n 
ar b y biabııı ? böyle, tim· 

Tuvaletıiz olmasın. Lakin 
ne ise m ızu·suı:nız. bizi bek -
letmeyiniz ve potin ile gelınız 
tuv•letiaizi tazeleyiniz bana 
pek kahram n bir Prusyalı 
gibi görününüz. 

F ~41:eihaym - Teşekkür 
1 ler ederım Franziska . ., 

Franziska - Harpten bir 
gece evvel çıkmışa benziyor • 
SllnUZ. 

Fontelbaym - Sabi Fran-
ziake., eyi keşfediyorsunuz. 

F rnnziıka - Biz. de şim 
di hemen temizlik yapıp ve 
h ~url D~'j> )'f!atek yiyeceğiz, 

Yemekte k lm•aızı uzu eder 
dık amma buzuruauz yeme2i 
mize mani olur zaten yemeie 
karşı pek istekli değiliz ( bu 
boı ıab meırep Franıiıka 
aıeıeleyi eyi idare ediyor 

hem ıöılerin:zden Fro1lan 
mütee11irdir iıtihası kalmamıf 
tır demek iıtivor, hem de 
Froylan içerde mütee11ir bir 
halde olduiondaa Telbaymia 
onu iÖrmeıini ;ıimdilik iıte • 
miyor ) 

F ontelbaym _ Ben fidi • 
yorum 1 F raaziska, oiran e• • 
ve! hazır olu11uz ki ne kendi· 
ıuun nazarıa.iia, ne d. ıirin 

Dazarlarıaız.da. hor ıörüs:amiye• 
yım. gei Verner hırdi beraber 
y~yehm. 

l Verner - Otelde mi, b11· 
rada ana ? ben burada yjye • 
mem. 

Fontelbiym - BeD de, 
odamda. 

Verner - lıte hemen ar • 
kanız.dan reliyoram. bayaa k•l 
fa tek bir ıöıüm var. 

F ontelbaya - Peki beis 
yok ( gider ) 

- Arkaıı var _. 



İLA 
Maçka icra e urluğandan· 

Açık artırma ile paray 
çe•rilecek i•yri men ulun ne 
olduio: 

~i! samanlık bir parça ça· 
yır ıkı parça tınla ma ç hhk 

Gıtyri menkulun bulundu 
i me•ki mahallesi aokaiı 
••marsı: 

llaçkanın hıçevera k-yü 
3,6 12, ı 5, 16,22,23,24 

Ta~dir oluaan kıymet 
595 liradır • 

_ Artırmanın yapllac v ı yer 
1110 aaat: 

Maçka icra d ireıi önün 
de 25 -5. 93' pnuteai günü 
aaat 14-15de 

1-it bu rayri menkulün 
artırma ıartnameaj 25·4- 936 
tarihin.len itibaren _ 
•o ile Maçka icra dairuin~n 
~uayyeo aumar ııada berke 
~l_!l fÖrebilmeai için çıktır 
ılaada ye:ııh olanl rdan fazla 
~alümat al•ık iıtiyenler 
ııba ıartnameye n -
ci~ıya namaraaile memuriyeti 
mıze muracaat etmelidir. 

2 -Artı"m ya ittir k için 
yuk~rda J•zılı luymetin yüzde 
yedı bu_ç~k . niıbetind., pey 
•eya mılh bır B nkanın temi· 
nat mektubu te•di edilecek • 
tir. (124) 

3-ipotek sahibi al cakh 
!•r.la diğer alakadarların ye 
artıfak hakkı sahiplerini g yri 

enkul &zerinde haklarını bu 
8 ile faiı; Ye masr f dair olan 
iddialarını iıb• iian tarihiDden 
itibaren yirmi rün içinde ev 
rakı müıbitelerile birlikte me~ 
muriyetimize birlikte memuri· 
yetİf;Uİze bildirmeleri icap eder 
A~ıı halde hakları tapu ıicı 
lile nbit o)madıkca aabş be· 
delinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Göıterilen günde artır 
maya İftirak edenler artırma 
tartaameıini okumu •• lü 
xümlü malumat almıı ve 
buaları tcmamca kabul ~tmiş 
acl •e itibar olunurlar 

5-Tayia edilen z ., nda 
i•Jri menkul üç defa bağral-
4ıktaa ıoara en ço~ artırana 
ihale edilir. ncak artırma 
b~deli muhammen kıymetin 
yuzde yetmitbtşini bulmaz 
veya ·~t:I iıteyenin alacağına 
ruchanı ol n. diğer alacaklı· 
ar bul~nupta edel bunların 
0 ~1 yrı menku! ıle temin edil 
mış alacaklarının mecmuuadao 
fazlaya çıkmaıu en çok rli· 
Hnın taahhüdü bakı kal Rk 
üzere. artuma oabeşgün d ha 
t«:_mdıt ve 10-6 936 çarşamba 
guaü 14 de yapılıcık artırma 
~· bedeli aa~ıt isteyenin 1 ca 
ııaa rucbanı olan diğer la. 
cakhları o gaıyri men.kul ile 
temin edilmio alacak) 11 mcc 
~uaadan f~zJay çıkm k tar· 
tile en ço-.; artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edjlmeı.a~ ihale yapıl maz 
Ye satış ta}ebj aüş,r. 

6-;Gayri merıkul kendis 
ıae ihale olunan kiırsP. derhal. 
yeya V'"rilen muhlet içiı-de pa1 

raJı vermezse ih le kar r 1 

feıbolunarak kendiı~ud~n ev 
vel en yükıek teklifte bulu· 
naa kimıe arzetmiş olduğu 
bedeli• almığa ,azı 
olu11a ona razı olmaz ve 
ya bulanmazıa hemen on beş 
sün müddetle arbrmay çıka· 
ral~p en çok artar na ihale 
fdıhr iki ihale .arasındaki 
d-:kb •e &'~çeİı günler için yüz 

eıtea he l k faiz •e d". aap o anaca 
hükme b:~r zararlar ayrıca 
ille. 

. . et kalmakıızıa 
urayetımı' l ·ı l zce • ıcıd n tah · 

~ı o nur. madde (133) 
lf hu Gayri nıengul y k d 
ıöaterilea 25-S 936 t u ha.rı,, a M k . arı ıncoe 

aç a ıcra memurlu • d 
• d . b · ı· gu o • 
ın a ı uı an ve gösterilen 

artlrm• ıattn meıi dotr·a· d 
t l • .1, ... in e 

•• 1 aca~ J a olunur. 

[ YENıYOL) 

Çarş f ~ y s gı h k da 
Belediye Riyasetinden : 

Evoelce ilan edildiği üzere çarşaf ,>•asaeı mayı•ın 4 üncif 
pazartesi gününden itibaren tatbik olancıcağından ou ga d n 
itibaren bayanların caraaflı aokağa cıkmamaları ve aksi h r -
kette balunacakları,.; poli• ve belediye :z.abıtcısı torafmda m n 
olunarak hakların ela kanuni muamele yopılacagı on mle 
ilan olunur, 41 

ve ha liye hyat 
eksil nıesi 

1 - 6 - 936 elen l- 6- 9:; 7 gününe kadar 
inhiıarlar idareıinden ıartnamelerinden yazılı oldugu uzre 
isıanbul veıair yerlRre OıJpurla yapılacak yoprcık tri ün s vki 
yatı ve ayni idareye gelecek leoazım veırair eşya v • m im 
kayık oe hamaliye nakliyat iıleri 27 -4 - 936 gf.wunden iti· 
haren on beı giin müdcleıle ek•iltmeye konulmuştur . 

/lıaleai 11 mayi• 936 pazartesi günü ıaat 14 de yapı· 
lacağından talip olanların bu müddet İfinde Palatana inh•sar· 
lar müdürlüğüne muracaatlaTl • 2 - 3 . 

1 ar K 
İnhisarlar B A Ü en 

1936 mali yılı içinde çamaltı tuzlasından pula. 
taneye gelecek yedıyüz ton tuzun kayık ve hanıa• 
liyesı 1-5-936 tarihiıi den ıtiharen yırmi gün müd. 
dede çık eksiltmeye çık&r1lmlşdır. lsteldilcr ~art• 
namelerini Trabzon ve pulatane inhisarlJr idares · n 
de göre bilirler pey sürmek iste) enler viizde ) edı 
buçuk. güvenmelerile ılıalenin son günü o C:.ll 2o5· 
-936 gününe adar pulatane ınlıisarlar miıdür iı
ğiinde toplanan komıs) ona muracaatları ilan olunur. 

2-17 

fl . F-~~~~~~~~ 
'll;'i -~IElektriklc işliyen cıb :ılarınızı, her çe ıt Y zı Gra 

Dikiş makinelerinizle Çor p F nil ves ır bilcümle 

inceve nazik işlerinize ait m kınelerin t mir tmı n 

ucuz. ve emniyetli aurette yaptırmi!ıkla memnu almak 

ola Soğu hav 
936 mod ile· 

a nın 
. . ge mış ır. 

Bu ıenekı modeller re abet kabul etme:r. turette 
bir fevkaladelıklc imal edilmiştir. Gösteris itib ile 

( E N A S R ı ) ek.ilde ve ( G A Y E T S A C L A M ) 
olduğunu müıterileri ix ilk b kışta anl.,y caklardır. 

Bu oıodeller eh t itib rile çok kullan1şh ve pt tik· 
içindeki rafl r her türlü maddenin muhafazası için 
düşünülmüş, he ap edilmiş ve öyle yapılmıştır. 

En müke.ınmel foğuk hava dolabı al. 
nıak için başka markadan sakınmak ve 
mutlaka. ( 'I ... T _ ) al· 
mak kendi mrnfaatnoız ıc~bıdır. 

'f rabzou ve doğu illeri acantası: 
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PH LIPS 
Radyoları . Bütün 
Düny Rndyol nn 
Tercihedilmektedir 

Çünkü: Phıhps 
Düuy• Radyo m ün 
bak larıoda Daima 
birinciliği kazanır. 

Ç .. nkü: h 
R dyo teknik •e esae 
sın v kıf olanların v • 
en müdekkik kimsele 
rin kullandıkları m 
kadı.-. 

Cünkü: Phlhps 
R dyoJarıni altı 

karautı eder 

Çünkü: Phılıps 

Hoıi nda ve Almanya· 
da Dünyanın en büyük 
ve esaslı F brik larına 
mahk olup En ufak bir 
p rçasın• dehi en bü · 
yük bir ihtimaml keo• 
di Laborataıarlarıada 
imal eder. 

Radyoları 

Ve tlusuıile 1936 ıeneıi 
modelleı i yük ek istasyon 
ayırma keskiolıği ve pek 
müe sir atomatik anti fatinğ 
tesirıni ve şebekeden gelen 
müıiç gürültü ve prazitler 
ıusdurmaya mahıus nte· 
rüptörü havidir. 

Cünl...ii: Plıılıps 
Hadyoları 

Kıu, orta , uz.un dalga-
ları ayni hassaaıyet ve pÜ· 
rüuüı olarak iotişnr ettir· 
mekl~ uzak memleketlerin 
önemli neşriyatını ve musiki 
nin hengini ~n t bii surette 
dinleten dalgalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü dllrlll m:aka· 

larla ve mtıhtelif istem 
lerle riyaulua dökil-
len ekseri Radyolar 
en muhim ve kıymetli 

ks mlarını cıhan .şü
mül PHıLlPS fabrika 
la11ı dan mübayia et. 
mekle markal rına bir 
mevki kazandırma· a 
çahşlrlar. 

Çünkü 
hl l I p Radyoları 

ve modern bir c bazı olup Red 
u o v t lı l rı y ı attığından Phılıps 

"Z1 den bcış a Radyoların yaldızlı söz ve 
Jae:narak Radyo hı.olar beraberlerinde ıon· 

mette lmış olurlar. 
HER KF.SE, HER KESEYE UYGUN TAKS1TL€ SATIŞ 
( 
\.. 

. ~ 
I ~ lımıne benz.er markalardan =~nını: / ) 

Satıı Depoıu : 
ehmet uri 


