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Milletler cemiyetinde italyayı itham: Yalnız z.:-hirli ~azden 15 bin habeş öldü .. 
- v iMLİ BİR TOPLANTI r; .- enevrede : Habı:::ş ' italya 

Çok kuvvetli ingıltere .... 
y n Umumi müfettişimiz J3i:r ese:r B. Eden ne diyor~ Cf>nevrt hari\.~·ntle konu~ma ·r t l1sin Uzerin hasbh1alleri.. Yakında Yenivol ol:ımaz. Ztcri tedbi .. d.t>vam edecek! 

G ç n uyJro zda bahsetti 
C.' t · ı g i, sayın Ü ;ül'cii 
U numi ufett ş miz memle. 
k.t.t ev a .il bir h ıbıhal yap· 
mak üı re aıtmış ka.iar mü· 
nevverı p ur güoü nat 19 
da IOiU ıu köşkünde toplan· 
taya f ağırmışlardır çok yerin-
de olan ve ı miıı..i bir hıva 
İçinde n t ikı buçuia kadar 
d v•m eden bu toplantıda 
müf ettışhk eıkioile okallar 
dırektllrleri ve altmıt kadar 
davetlı me.mleket miaevveri 
bu!unmuı' u ·. 

Miı fır1eriai büyük bir 
aaaıimiyet ve nuıkdle kar .. 
tıhyaa s ıyın Tabı·a Unr 
Atatü. k k öşkü'lde Atatürküa 
mııl liri olduklarını iıaretle 
h ıbahıllerıae baılamıı, tarib· 
ten, y iıUD icçm ıtea kunetli 
mınber al.n .. k frabzonua hd 
Ye yak•a ielecekteki ekono · 
mık, ıoyu1 ve 11fıhk b.alum · 
larıaaan du umuııu keadıleriae 
lus kuyvetlı if.delerıle teaa -
1111 ettiraıı~ltr,. memleket itleri 
ve ıbtiy,çl .. 11 baiduoda ıere • 
ken tedoirlerden detin H 

çok etrafh bar vukufla bahmet· 
•ntler, en bü1üiiimüı:ila açbiı 

Fılomuzun 

Teşekkürü 
Geçen hafta Hmaaımızı 

ziyaret eden ve d6ıt ıün 
kıymetlim aafırimizol•D demiz 
f ııomuz kumandınhiındaa 

üçüncü umumi müf1:ttııl·te, 
Yi iyde ve belediye reıalıiine 
ıcan ttıeklür mektubunu 
ayn. n aetredıyoruz : 

Trıtzoaa •ard•aımııdaa 
buıtine kadar Tnbzonan 
aıubteıcm lulkının den11n111a 
mız bıkkıkda ııöstermiı oldak 
1111 )Üluek alila, miaafirper· 
vulık ye yardımlardın 6~ü. a 
çok mütcba11 ı oldum. 

JJr f ı:l Zilli devletlerine ve 
ıarbaya eo derin leıekkürle 
runi U)i larımla takcim ile 
arzı veda eylerim. 

8 - 4 - 936 
Do.ıanma K. V. 

Tul Am."ral 
M. F. ENGiN 

Boğa.zlar 
Ankara - Yunan Bııba· 

kını yunıaıılln n ~oiızlH 
llluelu nde 1 ürkiyeain diltii 
lai tuvip elt İı•Di ıöylemıttir 

liir c. ğt.Ç b~) ramı 

Laz m<lır 
trol>zo un gü%el/ığİ, halkın 
ııhhaıı ne.mır.o ıuıkli bir 
iıtir la .. 

. ' ... . ~- . ~ . ,,. ~ ,,.._ 

lra::"tu'uf yolunda nuıl yürüdü 
ğümüıü ve nH•l yürüyccPi'i 
m•ı:ı muhabbet, k•1vvet ve 
im ın telkin eden bir lisanla 
iub buyurrouşl.ar, bilbuıa 

ahlik babiı\eri üıerfo de de 
tenklruf ederek kıymetli 
hu~lhallerini devam ettirmit · 
ı~r ve her bab:s üzerinde 
candan ve çok s ım 'mi al kıt • 
lerla kuş•laam şiardır. Sıynı 

Umumi Müfett'şimiz kıvmetli 
bıaa'oıbdleri anı.uda Trabıoa 
müııevverlerınt, Vatanperver 
Trabzon baıkıaQ yükıek mu • 
babbetleriai iıbar etm~ıler, 

bu kıymetli ı.oriiş ve duyut • 
lırdaa nasıl mutebıssiı old~ • 
tumuıu canlı ve heyecanlı bır 
ifade ile iub eden avukat 
c~mal Kuab 'adaa ıoııra 
Ş ırbay Kadri Enea da te 
t~kkür ve miaaettarlaklarımı· 
zı arıetmittir. Sıyıa Tabı·n 

Uıer, ma1ıları ayra ayrı dobt 
mıf, her masada bir milddet 
kalarak mi11firlerine iltifat 
etmiı\erdir. Nccmiati 1111 

zaman zaman güzel parçalar 
ç ılmıı, toplan ti nmimi bir 
ha•• içiade uat iki huçai• 
kadar devam etm'ttir. 

Jtalya Asker 
topluyor 

A1tkaıa - italyada 1916 
ıım1fı ıill\ı altını çairılmıt 
ye 1911 ile 1914 ihtiyatın f. 
larıaın yeıuden ııbbı mıı aye. 
nt!leriae ba tlaamıttır. --Adisababa 
Boşaltıhyor 
Ankara-Ha bet bülı u meti 

Paytahtı uuktaa müdaf1aya 
karar Yermittir, balll teberi 
tabliyeye devam ataıekttdir 
büka:nette merk• z iea ayrıl· 
ma" kararının veraıittir. Hı· 
beıleria timdiye kadar ver· 
dikleri zayiat yeld~ııü elli b:ni 
bulmuıtur Buıun on '3•t '>ini 
zehirli rı ı :iaa re bu ra!saaııa 
lifte biri ıivil ahali arasında· 
dır • 

ltalyan 
kuvvetleri 

Ankara - italyaD kaYvti· 
leri adiHbabaya 150 kılomet· 
re kadar yaklıımıılardır. 

15 Mayis 
Hava tıebitlerl ibtifalı 

o rüa u .anırıi müfcttiılik 
mıatakaıı Yillyet, kıl•. na 
biye ye k6ylerinde toplanta 
yapılacak Hava tehliku:ne 
karı• yardım yapılıcakbr. 

Her tarafta o ıüaüa 

1 
bnırlıtıaa bı,lapmıttır. _.______._ 

Sütunlarında A11kara _ mHletler cemi· 16 oci mııddes'nin daha kuv. 

• .•.• /ngiltere, Aoaı· 
turya , Çarlık .efi,./erİ 
babidli ile beyotla ara· 
•ırıda mekik JoW,OrkıT• 
dı.babUili miılı.in oe aciz, ı 
paJiıah hain oe cebin 
bir hafJe elçilere yafoar-
maktan ba,l,.a bir tedbir 
diı,ünemiyorlardı .. , .. 

Konıoloılar clafil lıa 
vaılarl bil«' b rer llopitii · 
laıyon heykeli gibi hü· 
lıumefin gözü önüne di· 
kilmiıler, her ,eye lıarıı· \ 
mata boılamıılardı ....... JI 

Harar kimde 
Ankara - H Har il• çiçi· 

lunın itılyanlar tarafından 
hı illeri Roma da teyidecll i 
memektedir, 

yeti kons~yi hu2üo toplrnm•ş vetl~ f at >:k'ni istem'ştir. 
tir. on üçl•r kom:teıi rapo·u E J ; 1 len uz sın'l müıa !ere· 
0 1fundu\ltan ıonr• deleieler le!'inin akım k· ldığıaı •e İG· 
ıöı almı,lardır İtalyan dele· g ltereoin beynclm;lel barı,ın 
reai ibtilifın halli için alaka. mubaf :ı sı 'ç n en eyi vasıta· 
dar taraflar arasında doğru· nın milletler c~m1yeti olduiu 
dan dorruya müzakere edil· bulunduğu z~crı tedbirlerin 
muin;, müzakerelerin cenevreo devam edeceğ'ni ve· iniiltere 
haricinde yapılmasını mubaae- n:n Jüıüm gö ölecek tedbir· 
m•taa iptid•I bir barı, akdın lerin cemiyetin diğer azııaile 
dıa 1011ra tatbik edil1De1i üze birlıkte lriiirar altına almaia 
rinde iırar etmittir. ımıde bulunduiann ıöylem·ı· 

Hab•t delesreai pakbn tir . 

Milletler cemiyetinde hareket 
ler.. Zehirli gaz: Delegemizin 

Beyanatı .. 

ismiııi koyahm 
BAYIM •• 

-OCLUMA-
(6) 

02lum una buaüa de bir 
feyler ı nlıtmalr, senin voluala 
hakkı, inaaalıtı bir daha ht • 
tarlabnak •• nıh•Jet yarada•• 
ııtınıHkak bfltGn lraYvetimte 

Aalrua - MAUdler cemi 
yeti koaHJİ italya laalMt jbti• 
IAfıaa ait kararlan•• ver• .. 

Kotaıey ba lsa.rarla oa lf 
ler komite1iai iki tarafa J•P 
tata azl•ı•• teklifiaill aetic• 
vermemeaıad•• •• ••laa1ema 
ta aihayet Yeril•iyerek bar• 
bın milletler ce•iyeti pakbaa 
tam surette a1kan ıertlar al· 
tında devam ebDeıiadea dola 
yı tee111lr Ye teeulfleriai iı · 
bar eylemekte ye •illetler ee 
miyetiain keadi m&eaaisleria 
den Ye koa1eyia dai•I azala 
rıadan biriadea bekle:ıaebilece· 
ii bir ruhta• ilb;m alm111 
içia bir kerre d•b'l italyaya 
muracaat etmektedir. Koa11y 
bundıa bııka tarafeyne ıelair 
leyici Ye sair ııılana istime-
li hakkıadıki maka•eleye 
batla balaadaklanm hatırlat 
maktadır. Ba içtimada ı&ı 

alaa deletamiı Suad lı•rp 
laareketleri hakluDdaki anlı t · 
••lu alakl•İ•• muı•11ir ola 
rak laer b••Iİ bir la•ıpte 111 
rl iDl811i aıalleria takbılıe ta-
yaa balaadaianu kaydetmit 
ve bllk6metimiıin toplulukla 
a laaacak batna kararlara itli 
1 lk edec•ii•İ bildir mittir. 

14,ilistiode 
9arpışmalar 

Ankara 20 - ( A. A. ) 
Fıliıtiade araplar iıtekleri ia 
1u;1 hilk Q•eti tarafından na 
sarıclillkate abaıncaya kadar 
detam et1Dek üıue umuaıi 
ıreY illa etm.tlerdir. arap 
larla yahadilu arııında 
,arpıtm•lar olmut iki kiti öl· 
m ettOr. 

ltaly~n karargahı 
A11kara - itr lyan ıenel 

kararılbi de11ieve ıelmitlir. 

ÇOK YAKINDA HER GÜN 
Sayın U111•mi M61euiıi· 

mia Tahıin Uaerin stut•r-
tlilderi yülu•lı al••• o• 
/aıao•r•n illaamlarile 

Her f6n ~ıAmafa bo,lc· 
yat:alı, olıarlarımı•a YarJ 
haberlerini o• Dltnya /aadİ· 
ıelerini atın6fCln6ne aloıtı 
taeofı• • 

Dota ill•rİntİ&İn Elıono· 

milr, ıaccaıJ klaiı '' laar1. 

lıeder ini a/dlıa ile talı.ip 
atm•nia i~in ••r•k•11:ıedbir· 
l•r alınmolttodır • 

H.ıyot oa 1a~,.1ıı.ılerimia 
dolai 16n66iniı.,e O• atlım 

atlım ta/ıip eclil~c~lı, oe 
Jofa ill•rimiain bayındır· 
lılı iıleri oe amrımi lıallıın• 
ma la Jrelı•tl•rİ /aer ıün l.u. 
lolılarımıaa ••lecelı, ıözle·: 
rimi• 6r.ind• te&araz; •tmiı 
olacolıhr • 

Ye ara ııra ,aklıy•nlara niı • 
betle daba çok kaYvetli bir 
tokat atmak ıcıp ediyur. 

Bılmem aana Ye uaia JO • 
lunla daba kaç kiıilere 1tnl•t• 
t•m inunlıiı? Hem hu yold• 
yalnız ben deiil benim ıibi 
ilç bet el de kalem ç•ldı. 
Ç•ldı amma ııörü1oram ki, 
aen ~ülila bualarA ratmea 
yine bir odan kadar bi11iz 
bir ht kadar dnyıaıuı kılmı~ 
ııu •· Fakat bu derin duyıu • 
ıazluk, bi11;zlik altında kendi 
menfaatlerini okadar iyi ı&r • 
müş okadar iyi duymut ye 
okadar iyi dayuyoııun ki ... 

Bacan nna iaunlıtı em 
r~den, in11nlua yardlm edea 
bıı meslek , ıeçdi Ye sen 0 
;tdıe muvaff 6k oldua. Sonra 
~aban ve baban ıibi bir çok 
ın11nı temıit ede bir kol ıa• 
na bir yüküm verdi... Evveli• 
yatanı bilmeyorum fakat yGzl 
Dil KÖrdüiüm rilnden itibaren 
ylikilmünü u1111ttuiuna kimin 
ve kimıerin nrarına o'u111 
o'sun ıuf kendi menfaatınr, 
ıırf cebinin dolm•s aı düı6n • 
dllj6nü öjrendim bili1oram. 

Meseleyi bir parça dıh• 
açayım : btıdıiı• İifa71 moh• 
taçlara v~rmete mecburken 
o muhtaçlar yolayle ve ziya • 
deaile ceb ne verdin. Bir gihı 
gazeteler gelen til!ivei\ne 
d~yannlllıyarak yazdılar, ten 
bıç aldırmadın ve nedense 
C'"J. l n ".imlmadın. Sonra bir 
ramaua iÜılÜ bir ticaretL 'd k nene yo g• ere ayıbını örtmeye 
kalkdın ve adamcıöız.ı t t . . • op tD 
bır, bır buçuk saat ıouraya 
kadQr tuş ettia ar b kt 

·L -r 1ra ıa 
ve nıoıyd ıana mu t eden b. . . racaa 

ıranın yar111n1 ıarm k 
~ütümüo~en sudan vesilele:le 
ı a doaru ve açıkc111 hia 

- Ark.111 döıtdo =.= 

' 



2EHIRLI GAZLAR 

1-Gk 11 retlrea rıılar 
.-ııftaki , .... , ıld .... dir 

Bir. ı... aal 7aaa toz lalli•· 
ti• " Wr luı• aa laabad•dir 
U.. ollflan: Bu pıtu ı&· 
ıa. H nr.ldi taMb· 
lırma Jaai laekia tal»11ile 
•u1&••a •e k rai1e talaa· 
kalamaa tea r ederek 1111 
J•tubrlar Api ..... da 
............ de .. , •. , 
oı ... a., ••• aldı dalti J•· 
karlar, bu~ereyi tala.riı ecle. 
nk &UI lk te•lid ederler, 
1. mlan billaı11• alaa•ııa, yl 
dllk• traı ed lea cilclı•11• 
tair J•parak 1akarlar. 

Ba ~ ılardaa laa•ada 
pek.. ~ .... ·- , ... ••n mi 1 lla•acla 11) ••· 
lltnm ........ c1u1a.ı telin 
.... -.ftaki ..... 

...u.n defildlrteairleri IO- 15 
dalalra aoma ka1bolu, baa. 

ppalcbldan •••••ela 
......... ~- tnkiplerhHie 

we. ""' .. c1c1e1er ............. 
.......... il•· 

--..~ ... ..,. t..ı 

~lif,._ if1a nakli 
«ıJMJlll[ili,.MJSlatuk icap ..... ...... ...... - .. ....,.. ...... ~ ...... 
•1--~liiııı9iiiciit••Prl• 

·~~tau,rat-...aıibrlloı. .... 

Dr. FUAT ŞAHiNLER 
Al .. ayada poliı m&dlrllil• 
a. tecrlbe iç'a ablan '9a •· 
eıfa aıt r•da clolu \tir fiıek 
UIHJI ı zl•••ı •• ••cak di-
arlua ._adaaa J•pmak ıare 

tfJ t .. 'ria1a lıaleai lmlaia 
lauı ol•aıtur • 

Yakanda palana tGı " 
••Ji laabade olclaklarım ka7cl 
tl••ıtils: IUJİ olulardu. 

l-Broma1etoa ı ıa: BI· 
Jlk laarpta Frauıı Al••• ia 
ailiıler tarafmdaa kaılaadm f 
n ilk clefa U.ular J•P•lf 
tar. Ba su , .. kail Wr ndur 
Zı•allla rea(l u•erlefir. 1!6 
c&erecede ka,..r ılfel.ert itia 
- ......... yia9 •0111hlf 
ita su apk aruıde 2 •• or• 
•ulak JulerM 1 aut kahı 
•• teıar J•par. 

Bar Mlıikada S2 •lirra• 
t ................. llcll 
ı1r. lir .. tn miklbi la••• 
da SO ail I"•• "alaa1111A 
slaleri J•~br. 1 S.oooo Is.· 
.. teu.• ...... .. ..... , .. 
temi laiuolaau laatta ••tr• • •ı ......... 11 •UiP.•• 
•ikclaıtalia ............ itile 
ialaaa• omla clarabilll.-. 
l•kta a.ralmi•_. -kök.., ma ... ~ ..... 

a ıa.ı..eio 1111 .. ı 
pıı •• ıaalaraa; llaac 
clir u l ..... ~ Bk __ _ ................ 
Reabi& Wr .. ,.. •• 

... 
ı•• for 

1ar.. w.,ı ı.tm ....... 
yllrıektea atwk fekileatı ... 
larıa ka1e ,. ...... c1 •• filli 
•• el ... ,. ıitmeti , .... .. 
.. 1m - ,.... ... ..., ... t. 
•it •• ....., t .. •t• his ..... o,. •• ~~· 
ı- • atill•ltat 1•••· •. ...., .... ,. .......... 

lWacl •df ı•JI Wr•c ili 
ltl••fl. .. ..,,,. • TreU.. 
.,,., -····· ,.pıltlı. ~ 7•• .... ••İtli• '""""""• ..... , 'lr"• .. , Pflt ,,., , .. r, ..... ,or Ula .... 
,,,,,,.,. ,.,. .. ,, dıiı ~ 
......... """' •ı•el ....... ~ ... -.. ... _. ... .. ... -. .......... ı ••""' ..,.,,, ,.,. 
... .., .. to,.a 
NJaa• Hnlılı'8a _,. ,,.. ... .,,.. .,.., ... .....,., ...... .., ..... 

Oı..&i.._ WPAe;.e• 
......... ,...,,. OJ'llV• " _.,,., .... , ....... .,., ..... ..,... --·9117• -*" .. *'.~~ 4'qor, ,. ,-. . RdWdı . 6"'• 
7•• ., .. ..,, ~~ 

'MM .... .._.... 

Git --~" Joo • ., ,.., ., ........ ........ .. ,... 

EDEBi B!f.lYOK ROMAN 
'iııiıiıiiiimiiiliiif 16) Yazan : Darmaı T6 lunenotl• iiiiiiıiiiiiiiımlıil 

Ba mektup an okarkta 
ıar'p nıı la•Y•le kapılmakdaa 
kea •• kartaramıforda•. ba 
aa lyle ıeliyordu ki ıea 
J•Dıbıtımdaı D. 

Batı• J•••ıca lt•ı •ı• 
lıtlae •iılıyor, aefea'a ı•çla 
11ma do unuyorda ıiıleı im a 
lalade cfaraa ae•da kel mele• 
r1a ı n · a 1e•ııli d11dak&.na 
kal•i••• f ı lclayor uaaecli 
yo da• 

Ar a ra ı ıkeauek bu ı 6 
yadaa DJ•D yordu• Orada 
yapy l•ıı ol uıama ıı dlkee 
h•çk1ra il çlnra aılıyorclaa 
Sta de aca'>a uzaklucla ath· 
yor •il• S•dat. Glıyaılan 
aı karatmak · ıteyorı • ltea 
•••• ltar çare taT11J• ecleyi• : 

Yaldıza• ıeaia a ı••lıa ol 
dlpD8, leDJ 1 IDCeJ8 kadar 
ıe•rceti•i keacli keadiae ttk· 
rar et... ılrecelram e ıalsak 
•lteıel t oiae•kıaa . la ılal · 
•• ıtılm• •. Oau keadı•fl• 
tecrll~• ettım .• G&ır•tl•n•ı 
durclarmak içia b• ayraLk 
,aalera••• ~ok 18r••1ecefiai 
ba aaaalyalar altaacla Uf 
... .. aıaa aeaeler ı 91receil • 
• 11 akh•• ı•tir••ktea b•t • 
k• ,., • .,.ıa....... .... .. 
••Yfili •it ...... . 
Sedattu Y ılclııa 

Dl• 1 C•Jİ .,.. ı•t• •ltı• 
.. ı•ı•• •'*" Y ••• • e • • ıa.ıa ••k " ,..... .. 
...... tkleriMll •ti+• •Bit 
...... ,, ... .,.,..... ibis , .. .., ..... ~ 

Peaeere•i• dtt1D•• b8* • 
....... ,, ı•bria llırbirl .. , 
• baqpl ıtJlaea 
laıa ... abilHl.&itla• -~ 
ı•diJ•dlL Biraa ıldeli.U 
bpatlı•. U aclalri peareaia 
........ •ilr .......... k .. .. , ... , ....... ,.. .... ,~ 
lan cllflatlla Seaia teaen. 
ettii•• u••Jt kokLiaall • 
bir ıaadeta ı Bea b•• aa • 
uk baıtla ul 1onua. Yd41a 
acaba Itır clalaa ılderi• tls• 
ler.a•, elı• elaae teıadlf ede 
e•k .. ? Gl&el •11111 ltir .... 
laı ıııt•ell aalİll ol&Clik •• ? 
S.al 11•• •• ecejimi WI~ 
laalde &ıl• ııaaro •• ki la 
skel Jlalal. ~ balatl ., ..... , ............ , . .,.~ 
al bit claM ılrdaıyeee~, 
... Jia• ıtar der•ce1• ••ar •••cla• Y alcllı. • Hıı ol••• 
1a ıe•dımııla laabralaııle 
dola 7erlercle, ita ıtall • • 
eerı••• M1ta ,.c1 ılrlan 
iç •• , ... ,0111& ....... 
kadar tnelli• JOk. • 

Y.W.. a..a lak als ••k • 
bap yaı, . Kanlaa bneti•I 
tallll' eL Yefaklr ...... .. 
teıellili.. latr .... ••~ta . ... 

23 .......... 



S ayf. 3 {Y'ENIYOl) 

23 Nıs·AN BAYRAml mÜASEBETILE ~--
UTLA K A OKUYUNUZ Her n• y' şıpkrı, ka.:ket i]e Kültür hakanlığmnı son model olarak kabul ettjl1i il 

ilk okıuHar ıçtn <KEP) nümunes~nırı avnı olıuak iiz~r~ ~Plmiştir. ( F'IATLAR :.8Pr yP.rdfn. ve şimdiye kad;r 
göriilnıt~mi~ derecede çok ucnz?ıır ~ ımöl edılmekıe ~lan ~ırıncı. çulıaı~an ~ıperJcrJ Je ( FIBRE ) ıç kenarları meşın 11 
arnı larızarif Lise, TicaretvcKız,E1k•k orta okullarına ·.ut zarıf, metın Kask(·tler Yl~C!IZ. ŞAPKA rıml 

lınalat ve tıcaret hant>ıi ifil 
[l~·~mm~BBEI >lfl~lliml Naci Karamahmut oğlu Tra_bzon - Kemeraltı ıill 

lsya çikmnsa tn çok artira. 
nio teabbudu baki kalmak 
üzere aıtırma ooheş güa daha 
temdıhe 8 6 -93ô pazartesi 
günü ayni saatta yapılr: cak 
artırma bedeli aatit isteyenin 
alacaği naıuçbıni olan d : ğer 
alac•khlarcn ogayri menkul ile 
temin edilmiı al ıcakları mec 
m;;undan fnzlo çı~mrık ,artrle 
eDçolc artırana ibalet"ciılır~övl~ 
bir bedel elde edılmeısf'! ıbıtle 
y•pılmu •e utıf bed"Ji düşer 

6 a ... ,,ri men/Jul k 0 nJi•i 
ne ihale olunan lıimu cl~rlıal 
ueyo oerilen mühlet İf nde 
Jl'OTllJ'' oermezıe ihale kor11rı 
fuh • olunarnk ke"d,.•indett 
eooel en yük=elt teklifte ba 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Vtrner ı- Peki bay bin• 
baıı 6a emrinize itaat ede · 
hfim. ı 'ze m~nıap olan 
( ~•ndini rdlteru•~) bu ada. 
ntı ivi bilırıiniz ben hep •İ . ' 
•11ıle ltalmalc iıterc/im. ldkin 
hoıili binbaıtm parayı lıabu t 
•dın 's. buiiln varın iıiniz. 
htlti olur ~ok mıktarcla p!ıra· 
''*i lelir o ualııit&ana laizi 
ile iad~ ederıiniz.. Z ten 
••n •i~• bu1a laiai İfin 11e1i 
)Ortim. 

* F,.nt~llıaym _ :landan 
Daluetm 3• 

Vuner - Te.mlrı t.dtJ • 
tfttt lal t ben ba p ::ırnyi f ais 
itin fltrmflc i1te1•ram. 6aaon 

Ja,iı 1düğunt oah 't lıen:ll k•n 
dime ı6yle diJ O am t Acaba 
ihtiyar/ılı ~amanım naııl o'a 
cale, iıim bitm:ı, lumdim ha· 
rap olma, hiçbir ıeyim yoJı. 
Dılenmelı ıber• Jıime t1id~r • 
ıin. . Sonra telarar düıüniiyor 
oı tiİ'yo·am lal ı Hayır, .. ,. 
dilenırtcyeceluin ~ankü binba 
1, Fo ıt.lla"yma maraeaal 
e.ierıin, o 1011 bir paraıını 
bili ıeninll paylaıır ot 6lıin· 
c•ye Jıadar ıeni bul••·· on•n 
yanında nama.ta bir odam 
olarslı 6/ilrilm. 

Fantı:lltaym - ( V~rn• • 
rın •linl ydli'ılıytirai ) arlta 
Jaı 6ana ırıcındin ti• 11rlıle 

lunan lııimıe orz.etm;ı olduta 
bedelle olmoia razı olmaz 
veya bulanmaz•a hemen 011 

beıiün miiddetle artırmaya 
yık nr/ıp en çok artırana •" 
çok artıra"a ıha/e ,.Jilir iki 
iha!e •r•ırnclaki forlt oe ge 
çen ~ün/er iç n J uz.de beıtı n 
heaap olunacak faiz ve ıiı: 
8"' zarar.ar nvrıca hükme 
hacet kalmc• kı zrn m1-mariy~ 
timizce •lıcıdan tt.ılaıil o!anur 
1~3 

Gayri menlru/ .} alıarrda 
'ôıferilen 22-5-936 torihin 
de 1 robzor1 icra memur/ota 
od•ıında iıbu ilan •• ıo•t• 
ril-n artırma ıartnatne i dai 
res "nele ıatdacatı ilan .o/anar 

böyle l•Yl•ri mi tl616ı.iyor· 
lllrl ? 

Vernır - Hay.r artılc 
bunu b6yle da,.ınmiyoram • 
ihtiyacı olclatu o:ılıil bende 
o ırlıen benden birııy lıaı.aı 
dnaeyin bir adam ihtı•yacım 

olclafa oalıiUe ti• lıentllıintl• 
ll'lrlcen bana birı•Y O•rmeAı 
iıtemea. ba le'2clar ıtJrllıcltıtt 

mris lıdfi ( ıitm•lı i•t•r ) 
Fo 1lelhrıym ·- Be oclam 

beni hidcletlenclirm•. nereye 
1iclec11/uin ( t1•ri ~eoiriyor ) 
eter be11 aeni, namuıla fe • 
min edet1ım ki : Param oar. 
tlır, &le namaıam 6serrne ı6a 
oerlt1em iti t /az6muttcla 
oı param olmatlıl• oalııtıa 

eooeld la"limi 11Jna ı6y/iyece• 
tım, oe undan iıtiyıce • 
lim, naııl mtmnan lta/ır • 
ıın yu ? 

V(!rn•r - Hic memnan 
lealmıa mıyım 1 . 111 halde 

"" elini '"'' 6in6oıı. ( lalr ,. 

KA$E 

NEDKALMiNA 

metle ılini 11lıar ) 
Fontellıaym - lıte Pa • 

oal, artılı bu 1'lcın bu kadar 
balu•lmela Jıaf i. ben buraya 
bilclilı bi.1 Ju~ ile Jıonuımcıya 

ıeldlm. 

8 inci görüniiş 
Ftanaiılca = ( Froylanın 

odaaından f ılıaralı ) latild 
harada mı11nız bay yaoer ? 
( Binba,ını11 da farkına oa • 
fllClra• ) ıiz.de barado mıaınra 
bay binbaıı ? hemen emrini• 
ae ma11ta211rım ( dtrhal oda. 
ya d6rıer ) 

9 zuncu görünü§ 
Fontelh.ıym, Vtrn•r 

Fonl•llaaym - I,te 'ö•iıı 
meAI i.ıtJiıim kız budur ld 
lain laiuıttifime ıö·e •en 
onu f"ncyouun defil mi ? 

Vern~ı - Evet r!oiru ha· 
lırlıJ O ·ıam tu~inıende luı!ık 

laıılatla ha/undufama~· 

aaman 1en benimle b•rober 
tleiildin. 

Vnner - Hayır b•n o 
11alı.it Layipzigde eorok teb • 
)'İS •eliyordum. 

Fontelhoym ~ - :ôyleyH 
ıen ona ner•d•n tanı:;yOııan? 

Verner - Arlıadoılıtı • 
mı:.ı: daha JHk y•nidir Ç la• • 
men bu 6Üntl,nberi. Lalt;n 
daima yeni tanıımolor da laa 
ııcalı olurlar. 

Fontelh:ıym - Ôyla ;., 
ona11 sayın bayanını tl<:J gör • 
dün mü ? 

Vcrner - Sayrn bayanı 
bir 11em; Juz değil mi ? Sis 
de onu la111yor1anuz bana 
l&endiıi ıöyledi. 

Fontelhaym . ... O l . nuna 
lurıngencle niıanland "" 

'••mı~ • elan haberiniz yok mu ? 
Verner - Savın ba a11 

ienç mi ? Y 

- Aria11 •ar -



İsmini koyahm bayu.ıl ... 
- Baştarafı birde -

oilu bin bir düşünce, bır tu • 
zakhl savdın, savJın ve ıo • 
nunda demi geldiiini anlayın· 
ca kartında boynu bükük 
etme ıer.i memnun ed~ceğim 
diyen adama pek çoklarına 
yaphiın gibi bzş ve tebadet 
parmaklar•nı bırbirine sürerek 1 
ve yüı.üa bıç kızarmadan ismi 1 
Dİ koyalım bay m dedin .. Bi • 
liyoru• bu hareketin cebine 
bir kaç lira daha kauadsrdı 
fakat unutaaa ki insaalaiından 
çok kaybettin .. 

GörüyoraunyA ıeni yakın 
dan takıbedivor babalık vazi 
femi zararaız" yıpıyotam. ıeni 
bütün bunlardan ıonra iyice 
aılatmak, barp~lamak liz mdı, 
fakat ne yapayım ki babayım 
Bu ıefer de affediyorum ıeni, 
f .. kat iyi düşün ve bereketle 
rıae doiru bir iıtıkamet ver. 
çiakii bir zün affetmeyenler 
de ola bilir ve olacakbr. 

Ub ben neler ıöylüyorum. 

Bakma kusuruma evlat.. ibti 
yarlık l. Bunam şım gahba. 
Daha dojmayan atlamasını 
bile bılmeyea ıeni, muhayyel 
oilamu nelerle ıuçlaachrdım?l. 
Halbuki makaaaı111 aana, pa • 
raya deiil doiruluia, iaaaa 
lıia tap demek ve bu yolda 
bir kaç ıöz ıöylcmekd1... Ku· 
ıur ettım beni affet beaım 
bıricils yavrucuium. 

Barada bu Kiinkü konut • 
mama ıon verirken badema 
aeai dıba ıık bıtubyıcaiımı 
vadeder ve küçük kulaaına 
kimae du7macıaa, anlayana 
ıivri ıiack aaz derim oilum ... 

HAILT MLZAFrER 

Umumi Heyet 
içtımaı 

Limaıı ~ll'ketı idare 
meclisı reıslığinden: 
Şlrketimizıa 935 beaap H· 

aeıiae aıt l7.nı11a 936 tarıbın 
de yapılın Umıumı beyctımız 
içtimaı - hıaredarlan davet 
buıaıundaki kaııarıi mera 
ıimin ııokıaabiı baaebıle 

8 mayıı 936 cama zünü ıaat 14 
de trabıon ba1kevı salonunda 
1apılmak üzeıoblık edılmııtar 

İçtuaaa ııtuik ıçın bı11e .. 
dadana bı11e ıenetıemıı ıır· 
kete tevdi etmeleri lizımoır. 

itba ıçtima ıçıa vekıl tayın 
etmek ııte7ealerıa ıııltet mcc 
liıi ida~uıme yeaıden ve"ilet. 
•••• aöadermelerı icap eder 
miizıkerat ıuzaamesı •t•ilda 
1111lı maddelerden ıbırettlf: 

1-İdare mecliıi ve murakıp 
taporlarıaın kıraat ve müıa· 
kereıi. 

2- Bilinço liir ve zarar 
hesıplanmıa müzakeresi ve 
ıdare auclııinin ibraıı 

3 - Müddetlt r. hıtam bulan 
ıdare melial az ı tıd n iki za· 
bD yerıne yerııotn ıkı ıza ia· 
tibabı ~e ücretın n t.y ni. 

4- Murakıp ıLL l.~ ba ye 
tıcretiaia tayjaı. 

( YENtY L] 

Köyü 
Çukur çayi! 

e i muh m e ı 
20 l ra 

Baytar Direk ô 1urü 

K~p-11 za f u 
e it 

İNHİSARL.AR 
Trabzorıdan E zu um, l ı 

can, Aşk'"le, Gümüş· ı , ). p , 
ve Maç aya bir enf: zarf u f 

saı lar ıdare~ine ait h le üın 

ş 

1 
N: 

den jtıbaren y irmı gi.ın nıiic < t f 
u~ulile elksıltm '1 e konulmu dur. 

Zarfar 4.5.935 paz ılt s ı-uı u a t 
çılaca ktır. Tölıpler o giiı ii ı E:aat o 1 k ın 
t~kl iamektup!ar1111 'c t< m t ç l r n 
ve m ak.buzlarını almış ol mal dır I · r 

Muvakkat teminat 1700 hra . ! t k 
nameyi inhisarlar idareeı satış "-'t ude her 
görebilirler. 2--2 

Beş sınıfh ilk okul i 
eksiltm sı 

GÖRELE KAY~IAK ~ L GL. O:\ 
K~ı f bedeli (4421] lira [7 ] kuruş n l r t 

okuluDUD babçeııae yc:aiden hır o u y p ı ıl s ;6 4 9 6 t ri 
bındea 30-4·9~6 tarihine kadar l 5 a-ün muddetle aç•1' e s itme 
ie çıkarılmııtır. ihalesi, KÖıterılen Künde aaat 15 de kaym kem 
lakta müt,ıekkil i111ıat kom•ıyorı unda yapılac1.ktır. ııteklilerin 
yüzde yedıbıçık nısbetiadekı (332) hrad.en ıbaret güven akcal . 
rını ieya banka KÜYen mektuplarant ogün ı t 12 ye kad r 
komiayon vuaeaıne luhm etmeleri ve bayındırhk dir~L-:törlug n 
den alacaklara feanii eblivct vuik l ıle irhkte iı:ş at kom ı 
yonana bıçvuımalan ve inşaata •it ı rtn menin b•r gü ö 
den ıonra komııyonda iörülebıleceK ı in o unur. 2 4 

Radyo ele lrik cih zl ı 
Her Çt'Ş t gramofoı, yn1 ve d kıf m k"n ları 
Çorap ve fanıli ve beoz.erı makı ler vu ıreo t mır ti n 

ucuz. ve teminatli surette y pıhr. y p lan r şlude mu yyen ı. 
man için terıuoat verılır akıı halde m cc ne t mır ed hr. 
Meydan Altsokak ; se zecıJrrd y gcılar karş da 
Feııni it : K mal Oflu Aşk Kutluoi'u .ı. .! 259 

Say'n bayanı r bayi r 
iskarpin, §O§On ve lastik erı zı rıf ve s ğl m 

tamir yaptırman z içın ticaret od ı k r ı nda 
AK ı N iş yuıdunda bır den m la d 
memnun kalırsıniz. 

ZAYİ HÜVİYET CUZDANE VE 
TERHİS 'T'E i 

Hüvıyet cüzdannnla 933 s IH ı; n e lrabzon 
askeclık şubesınden a dığım terh s te-ker m z ı 
ettım yenı~ıni alacağımdan zayiJerioin hiık.mü ol-
madJğını ıJan ey erım. 
lioztep~i zir "mahalles~nden bau ı oğüllarınd n H _ 
hl oğlu Ali Haydar 2 3 

Gayri menkul satış ilflni 
Malaalle1i 

" " . " 
Kemerlıoy• 

lıl&e;der paıtı 

Solıaiı Neo,i M. N. K.m. 
Lira 

AyaıtaJ,oı 133m'motJC.llın '12 h.Jie. 38 hiudi 1 26 
78 m. m. arıcı 208 S 

lıtad;o Har<1p hane 2:.: 6 I 12 
Adamcı oğla " 19 7_ı; 

250 1 O-/l6 10 I ,, m. m. arıa 
Kalıreman ot. 136 m. m. araa 523 624 s~s 5 

T 

R 
M 

" • Acem otla Horop hGr.e 464 800 
· A " 

1
. " <:ö~l.rlcçi Üç aözlü m~fc za ve c.rcli) uıin n,,/, 3 24, "ı3, 32'2 6 O R 

Da~FTERôAbRLI~TA'~aoeonbaıoe ıabyar•a•ı 6 O H 

l Yallarıdca eo.alı yaz.ılı ~ayrı menka 4hn mülkiyetleri peıın para ile ı tıloc fl ml n to ıp 
0 an1 ların y6ade 1,S tlıbozitolaril• birlıld• 21 4-8~6 pazartuı 6inü ıaot 14 de ciefterd rl kta 
Cop an•c•• lromiı1ona maracaa,ları, J-4 
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Ç.. .. l)l p l u: ll 
Dü y R d)O müu 
ba larında D i oUa 
biriDcİI fci kf un1r. 

Çünkü: pl ıhps 
Radyo teknik VI! ua· 
s na vakıf olaaların ve 
en müd~kkik k"mıele· 
rın kullandıkları mar· 
kad11. 

Cünkii: Plı\l ps 
R~dyolarıni alta ay 

kanata eder 

Çünkü: Phılıp~ 

45 

Hoıianda ve Almanya· 
da Dünyanın en büyü1' 
ve eaaalı Fabıi 1ulanna 
mabk olup En ufak bir 
parçı11nı dahi en bti· 
l Ü~ bir ihtimamla ken· 
di L•horat11ar1arında 
imal eder. 

16 - 2000 metre 
her dalia 

16 tre 

Çünkü: phıhps 

22 

Hadyoları 

Ve buıuıile 1936 HDHİ 
modelle. i yükıek ııtaayoa 
ayırma kukinlıii ve pek 
mü~11ir <1tomatalr. anti fataat 
tusrani ve tebekeden ıelen 
müı.ıç gürültü ve prazıtleri 
ıuıdurmaya mahıua ante · 
rüptörü bavidr. 

Cünkü: Phılıps 
Hadyoları 

Kıu, orta , uıun dalı•· 
ları ayni hasın yet ve pÜ· 
rüıaüı olara1' int ıar ettir· 
mekl., uıak memleketlenn 
önemli neşriyahnı ve muııki 
aın abeoııai ıea tabiı ıurette 
dinleten dalıalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü d6rlil marka· 

larla Ye ma.htelıf ıiıtem 
lerle fiyualara dökü 
len ekıeri Radyolar 
en muhim Ye kıymetli 
ak11mlarını cıhaa tü· 
mül PHILIPS fabrika 
1 u11 dan mübayia et-
mekle markalarına hır 
mnki k•z•adn mai• 
çılııırlar. 

Çünkü 
p hı l ı pSRadyoları 6 Lamba 

kümüli~örlü 
muktttımel ve modern bir c haz~ olup Rad 

utun v rl klan yaı&ttliından Pbıl pı 
den ' Radyoların yaldızlı ıöı ve 

R } o a olar beraberlerinde aoa· 
r ett m olurlar. 

R f F.SE, HER KESEYE UYGUN TAKS11LE SATJŞ 

PHILIPS lımıne benzer markalardan ~::~•z_!.) 

- '! .. ; ~ "" ·. .,. f\ • . - "'; 

l.o H v •i Sctıı Dq:cıu : 
K L oğ u M l m t Nuri Aydın ,, 


