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MuJdc'"'rı · · Ortadan kaldırmayı kararlaştırdıkları unsurlar! 
S:ıy n iı. üncü omami m~· 

fdtiş m ":; bay Tahsin U~erın 
rec«n halta hallıeui laü,,ii • 
ıünden Tralı%O halkına yap· 
tılrları illı hit'1plarından bun· 
dan ö ıc ki sayımızda wıne 
bu ıütunlardo bahıetmitıik. 

S a )'ln 

müz bir 
küui.ıdcrl 

ıcnel enıpektörü ~ 
gece •onra aynı 

muıah:ıbelerini Je. 
o:.m Eıt"ım·c ı Trcbz.o n.ın 
inemii ıhtiyc";fat:ııın temin 
oe tatmini ya unda mu}deler 
oerc/ıktfn •Onra ekonomik 
iılerle lerCAber yürüy~n ue 
berobu yürümHİ lô:r.ımgelen 
ıoy•ol durumlar üzerine tek· 
rar dönmüııür • 

Buy Tahıin Uz.er, Trab· 
&onda oturan bir atlamın 
önüaaü;tleki teırinlertle, Ao. 
rapada tahıdde bulanan fO' 
caiayle oe bir tüccarin cıoru 
pa ticaret evle> ile telefonla 
kor.uıc.c:ıl n• ilk müjde ola· 
rolı •öylfmiı, handan ıonra 

•ö:ılc:r ini liman , tranıit oe 
nii1r.une haıtanHi muelel•· 
rine intikal ettırerela hepimi. 
zi aeoinJirmiıtir • 

S-ayrn amumi müfet•iıi 
naaz, luymelli Boıbalıanımı· 
zın 6a ü~ mühim meHlı 

iberinde Jci emel oe ar:ıııla· 
r•na da iıaret ederelı h11 •ç 
biyiık ~erin Trabzonan elco 
nomi• o• ırsil•lı hayatların· 

de aııl inlıiıal yolla•ı Gf 
naıı olacoilnı , ) ii~ Jıom)'O• 

netin o• onlarla beraber bi. 
ndt otomobillerinin Trabzon 
limanile ıimali Iran ara•ın· 
da )'apacalıları tieoamlı eıya 
oe inıan nalclıyatının T rab· 
.zona •ozantlıracal• laytlalGra 
çok ihııtal' o• ıtleal bir elco· 
ıaomi adamı aeulı H he)'eca· 
ıaile te&ara.z oıtirirlteıa ta 
)'eni durum do ay11il• , arıılc 
1oilardalu kahue u• hanla11a 
)'•rinde yeni ıhiiyaflara aöre 
4ıel ,,. aıelyelerın aorii '~ce• 
lini iz.ahat b•yardular • 

Liman u• lranı.t iıl•rin· 
den ıonra 200- :150 ,gıalılı 
bir numu 1• lauıtancıi m•H· 
ieıine dön .. n Talaı.n Uz.er , 
•ujlık bakımından on hii)'filı 
ıhııyGcmu~ o lan bu İf ciae• 
rinde Je bız.i cidden HOİn
dırmiı oldular • 

Kendi if adeleril• , b6yle 
ınoiern bir haıtan• Trabao.1 
ue T rabz.onle beraber ya• 
ve arlıa oi/dyederi hallu ifift 
hGycat balumından çalı hüyülı 
hir laa&anf olacaktır • 

Elcor: omi ue •allılı balcim 
larıntlan fOR f 11> iz.li bir ha· 
)'ata lıaoaımalı 6.z•r• bulunan 
Trabzon artılı losımıelir lıl, 

' •oy•al bakımdan da Y'pyeni 
bir daram arz.etmiı o/ıan. 

Soyın amarr.i rnfı/eUİfİ• 
ınia lıa 6nımli nolıtoyı J. 
fOlt • ıaael leboraa ~ •teirmiı· 

Ankara - Tokyodan bildirildiiine gô•e ih\iiilcalar netrettilderi beyannamede impara;to·u 
ihata eden ve milıi siyasal r' j mi tabrip etmek isteyen izıil edilmit Ufisurları ortadan kaJdı1ma2a 
karar vermiı oldakluıaı bildarmiılerdir tbirde urfi idare devam etmektedir ve yavı: ş v~vat yatış 
maktadu Yaralanan finoaı bakanı da ölrııüıtür. K•hine istifaa etmiıt:r devlet mccl.ıi in::par2to 
run baı\ıcaolıiıada sıizli müukereleriae devam etmektedir. 

Ş !hirde ıüklnıet baılnmııtar. isyan eden aıkerleıiıı bü~ük bir kıımı kışldanna ı'r m:ıler dir. 

Harp cehhelerinde ne,er oluyor 
Ankara -- Bir Adiaababa telg,afı şimal c ph,.a lı::ı de 111pe mı ntak:ıs oın td:nr Habfşlrr'n 

eline ieçtiğini ve kuvvetli habeı müfnzclerıain . itdyan ıeri it tihat hatl.m111 vu mıık }·oluoc'aki 
b;ırekctlerıae dev•m ettiklerini bildirmektedir. ltı.Jyau tel>Jii ine sö•e c pb~Jcrde humm~Ja bir uçak 
haliyeti olmuştur. _.:..---------- ---

T. Uzerin 
İlçelerimizi 
teftişleri 

Sirmene ( Özel) Üçüncü 
Umu•i müfettit Tahıia Uzer 
Trabzon valisi, baımütnir ve 
diter müt••ırler de .. yanlarıa 
da oldaiu halde Of ve Sür• 
mene ilçelerile İlamun ve k6y 
)erini teftif buyurdular .• sil · 
b11H balkın dileklerale çok 
yakında alakadar o\dalar. 
Mektepleri de teftiı ettiler •e 
ba iki ilçede orta mektep 
ibti1acıaa biuıt ıördüler, bq 
kanlarda hir orta okulunu'\ 
açılmuıaı Cumhuriyet hülcu • 
metiDİD eairıemiytceiini söy • 
leclilv. 

/aer ilıi ilf•tl• laall1111 • 
miilaim ihtiyacı olan mıaırın 

lı6yliileri111iae daha aca.ı;• 

mo l edıl meii dil•lıl•rile icar· 
ıılaımıı oe m:ıır mHelui 
6z•rine fOR alalıo. 6Ö•term;,. 
tir , Gtf•n hiıyülc fırtınada 

'/cl>ylertle ftAlan yan.an yibin 
den a11rar •ilren laarilc.aede. 
lere lcı.ı;ılay lı11ı um11 tarafın· 

J~n ihtiyac~ ltdfi yardımda 
balan11lacafl /acıheri ha laa~ilc 
aedeleri fOlı Hoindirmiıtir. 

l•rtlir • Ekonomik hayat , 
•oy•al hayatla beraber yürıir. 
oe ıoy•al hayattan na•ibi 
olmıyan inıan/ar, •lıonomilı 

/uıyaUa yol alıp aidımealer. 

Dalaa ,,alıın 61f lftlf• kadar 
İfi miz.tle ;yaııyan o• çok zen· 
ıi • olan •nıarların her ba • 
lumtlan •!firtlilıleri ue yoıcı • 
Jılıları heyoti ıöyle bir aöz 
cJn4•• ••Iİrmelı , bu laalıilc~ti 
lıaoramajo. yeımiı alacalı.Cır. 

G6derimi.ı;in 6 ıüncle yeni 
11e fOlı leyi.ali hir laayat beli· 
riyor, La hayata ayale 11ydar 
malı •erektir. Yıllardır anla· 
madıiımı~ 6• laalıilıatı Jaha 
aiyade Jardaranuyacatamıaı 

anlaınnlıyıs artılı l 
Bekir Siıkiıti Bele:) -

Ziyafet 
Kıymetli Ye enerj •k baro 

baıkınamız 4ım~ Ôıer bra -
fından evvellwi al ıam yeşilyart 
ta çok ta~i dc.aıtlara olan 
Rize valisi bay c~vdet ıertfi· 
De bir ziyafet verilmiı, zi1afe· 
ti uyan 691lııcll müfettı ıimiı 
bay Tabıia Uıer ıerefleadir 
miılerdar. Valimiı, R .nı parti 
baıkonı v • ıarhı1ıaıa 
dav.etli bulunduia b1ı ı!yafet 
ıeç vakte kadar, HJıD Tah· 
sin U ıeıin bilbusa ıoy .. l 
iıler üzerinde ceryaa edea 
çok ktymetli baıbebaUeril• 
devam e\•iı, lıöylli kaclıaluı· 
nıa meHİ tarzları Ye ıebire 
mahsul •• ena indirme 
duru:nlara diklu.t nıuılınnı 
ce.lbecl4'D ıayia amaml müfeUi· 
ıimiı, l»a Yaaiyetia laalrulıi 
we sılabl cepbelerdea tetkikiai 
icap ettiiiai Baro batkaaıaa 
i111ret vıı emir b111ar muılarcbr. 

Bay Mithat 
Silifke kaymakamı ikea 

&çliDcü umumi milfettiılik 
emniyet müıa•ir maavinliiiae 
ataaaa bay Mitbat ıelmiı, 
J•Di vazifuine baılamııbr. 
Bay Mitbat daba evvel Cebe 
libereket vali wekiletliiiai 
az1ıa milddet yapmıı tecrtı \ae· 
li idareci ve emaiyetçileri • 
mizdeadir. 

liabe§ kvvvetleri 
Aakara - Habeı mahafili 

akıum mıntak.:::sıada babeı 
kuvvetlerinin yeni bir muYaf. 
fakiyet k• z.ndıklauoı ·~ lair 
kaç kiıilık bir ita1Ja11 ko!uaa 
homea taaumen imba etti!& 
leriai ~ildirmektedir. 

Fransa= Rusy• 
ve Almanya 

Ankara - F ıaaaız •0•1•t 
paktıa,a frana.z pulemeıatosa 
tarafıadan kabalı miaııebe 
tile alm~n nazi putisi dıı ai 
yasa büroıu ıefi YI! pıktıa 
vahim akibetler doiarabilecek 
mahiyette olduianu söylemiı· 
tir. Buaa mukabil 6a paktıa 
imza11 biilcreıte ayni bir tesir 
bırakmıı varıova.dada bi~ bir 
bayret 1ıyandarmam;1br. 

Umumi Muhabir Durmaı Tiılcmonoflur. an EJe~i, 
l~timni on dflinc6 büyüle romanının Birinci kumı bu 
11iın hoıl•d,. . Hepinizi iımitlınizin pelı fOk f•ılıinde 
aldlıayla lalııp ıUlrecelı olan ha ıalaHeri olıayuna.1. 

Balkan 
Andlaşması 

Ankua - Balkan &adlaı 
maaı baıkanlıiıaın hilfiil T.R. 
Araa tnafıadan duühte edil· 
meai üzerine andl.ıtma büroıu 
iıtatuıu aıiicibince ıehrimizde 

teı~il edilmiıtir. 

J cra vt..killeri h ~yetı 
Ankara - icra vekiller 

beytti dün de lıımet inönil • 
nün Rt iılijiade toplır.mı ş ve 
mijbtdif i11er üzerinde gfüü • 
ıerek lı1rarlu alm1ıtar 

Tokyoda 
Vaziyet çok kar1~1k 

Ankara - Tokyodan til· 
dirildijine 16re aıilerle Y•P• 
lan ı&• üımeler akım kalmııtar 
J •POD •abriye mebafili orda 
aaa aaıler kuıı11ada zaif Ye 
merbametkir batti hareketiai 
teokid etmekte ve eaki ami 
rallarD oldihülmeainde• dola 
yi biddet ve istikrah duymak 
tadarlar. 

Parti işleri 
Devrim Müzesi, Sine -na 

A1ıkara - Dila haftalak 
toplaabsıaı yapaa c h.p. ıea· 
JOD kurulu parta iç itlerile 
•tıııal o'.muı ve ayrıc:ıa tlrk 
inkali 'oıaın beyec•alal J• ıata 
cak bir d.e&vde kurulacak 

l olıQ aakarada ıeçdacak dev . 
ri• mDzesi için öuceden ya· 
pılma11 icıp edea itler üz.erin 
de çahı••t ıiı.ema iıleriaia 
ıeaitliii •• ıiaemadaa ve 
projeai1oııiu kor.fer1nslardın 
balkevlerinia f aydalınmalan 
•te kiltür Mimloriaia temini 
itl,ui p!'otrama solıulmaı so · 
yadı kananan zamar., kısaldı 

iandaa parti öiutleri ile hal· 
kevleri yurddaılarıa ıoyadı 
almaları itlerıai kolaylaıtarma 
11 ye bu yolda ıidite biz ve· 
recek tarzda çalıımul karar 
lattlıılm ıtır • 

Fr~nsız Paktı 
Aak1ra - Fransız p1ıldın1 

din iranı z uylr:.vlara ku•u!un 
da 164 rey mubıl.fe lır.:r,J 
SS3 reyle kabul edıha:ıtir 

ŞAMDA 
A.ııkua- DiiD ftımda 

yen:dta l:iOmayiıler olmuı ve 
aıker ı"llh kallaamııtar 20 
kiti yaralilımıı •• bir çok 
Dlm•f ıeiltr rıraluımııtır. 

Spor işleri 
ldmr:ın Ma~taka11 Fatbol 

h eyeti rei.Iijinderr: 
1-Sahada oyun eınaueme. 

da oyun aus.ndı ıerek la•ke 
itiraz ve i erek oyDadıiı nrt 
oyundan dol~yi hakem taraha 
dnn oyundan men edilen hir 
oyuncu mütcsık ip haftalarda 
oybaya c?. ğı ilk maçta Cfzaea 
oynı:tlılmaman~n3• 

2 Her mJç haftasında 
heyPt1m;z tıue..fından bir aaha 
komıeriuin seç ilmtıine. 

3 - Komserleıiıı yasıfeai 
_ _ A:: H~iremia röıterecetl 
luıuaı uıerıne oyuıı yeriae •il 
dabele edecek 

B S&banıa iatiza•ma 
temin için za bata İle te•aa 
edecek, 

C-Maçlarda emriade 
daima ecza kutusu ~alud•· 
ra.cak, 

D Sahqyı letrif edecek 
yüksek zevata busuıl yerler 
•emin ede.cek, 

E - SBbaaın ç~zg!Jerile •• 
diter huıuılarilot meıpl •• 
Denrd edecek. 

4 - 1M.ırt·936 L:ı ••~•n 
sahı ko:nı ·ui olarak il, Rıu 
ka&u11 un int h. bııaa 

S Maçlara idare e.lıcek 
resmi hıkemlere bir baçak 
lira •e hakem namzetleriae 
yetmiş bet kuruı ıimdilik ••· 
rilm,siae l•Jret edU...... 

6 - Bayra•da ı-iı:e b•lke • 
Yi takımıle ••~ yapac•k ld• 
man OClİl m?çlarıaıa s 6 a 
mart~936 &ünleri oyaattl••• 
•• Ye ba maçlara : •&iade 
adilmeaine 

7-7 ·mart 936 cawartui 
aiiaü nhanıa idman alca,,. 
Yerilmesine , 

S - 8 mart 936 pazar tlal 
idm•a oc ıiı maçnuia enel 
Sllrmene ıençlik apor imli"• 
ile Akcaabat ıebat ,., .... 
mıç J&P••lar&aa •• •eskir 
kulüplere bildirilmts'ae 

9-Kale filelerinia puu 
ıüıdlae kada l. yetiı•ecliii 
takdirde kale bakemı oluak 
ı:rH.le Sait Selilıattia 2 acl 
maça Hüıeyin Selilaattia S 
~c~ maç . Ô•er SeJAlaattiu 
ıatılııp edıtmiılerdir, 

Umumi 
meclis 

Dün çalışmasına. 
Son verdi 

Vıliyet umaaıS •eclfa 
dün ıaat ondcutte v•••m lıayi 
Rıfat D•nııaııının 4bqkaahp 
alt1nda toplınnuı, ..ıı,. •• 
cilmeniade.11 ıeleraa •• oka • 
nıa 936 •~n~si \lt~eı~a;a 
k•bulllııdea. ıoara daimi enci 
m~n intilı::ıbıa1 yap;a11 'le 1 
ıohııt 937 de toplanmak ize• 
re iç~İ'Dıuaa so;ı vermiıtir. 

D ... :nıi :ncüm .. ne yine fe• 
çen s· nekı azadaa C 1 .... 
murıüh~Loilu ( Trab ) 

S d . ıoa, 
ve a dbn ç~~ i ( Slrmeae ) 
tekraren, Mustafa Caaııı (Uf) 
Oı~an Gulein ( va1dıkelair ) 
yenıdea ekaeriyet~e ıeıamı • 
lordiT, I 
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EDE İ 1 
Yaz n: Da 

Homanlarda okuyo uz S 
bırakıyorlar sal ın 

baglarında çaLuk 

-~ 
p 

Toz.la bat J alları b::ıi 
lıaf defa birleıti m ·şı ·,, U r 
:.ıaman, 1.ıikbald , kuraca ı 
mtz yıroadan b<Jh ederd'k • 

Dün ılık bir hr.:va iti',. 
Rü:::Niir • <;larımız. 1o al y cdı· 
yor, Gü.neş ufha y vaş yavoı 
yaklaııyor, hız.rl bir ahı iM 

kcr tflrafı o.lfşliyorda b"'hce· , 
nin ba güzelUğ 'ni scy eder 
lu.n birdenbire duydum : 

Evet onurı ~e idi : 
Aıağıya heyecanla koş • 

tam Ellerim·: l;irlcıf ', Son 
Ta aöz. iÖ%C' ieldik .. Bir sı • 
caklık oü.cu 'un:a yaktı. R.u -
cağına clüfm diğ'me f.6. ci fa 
1ıyo1 um. Gö:ı:'eri ben· s hırli 
yordu. Benim fer.c.lc~i 6 mı 
llÔrrlr:ce iÖZ[er de /ıa ~ok 
ycıklcıtı. 

Yıldız, Yılmozını cok ma 
aeoiyorıan. O da •eni' sevdi· 
'irıdtn (, zla Eedı or. Bc.r.a 
daha c;ok yc.kla. tı. Gözleri -
me kalbinle bd Onlar s ni 
inandırıyor mu ? Artık inan• 
clırmcımın imkam var mı ? 
Çünki o gözfor ilk defa cana 
aı kını ıtirof edıJ OT. 

O .zaman aglomafa baş 
iad.m., O ellerimi tahu : 

- Yıldız, c ilen a dedi. 
lıte A.ollarımdascn. S vditin 
her ıeyi aar.a oerİ)orum. da 
ha inonmıJacak m •ın ? Ha. 
la tu aıkı Jİ:J a n.ı •cm • 
yoraun ?. 

O .zamcı n gö:z: yaılar ım 
dnrda. Kacolmdan ken ir. ,i 
kurtarnıak iıtedim fakat o. 
beni zfocirlemiıti.. Barız bir 
ihtira•la : 

- Yaldız, dedi, hagün •eni 
ôpmedt.n bırakm~m. Ve., 
Sauldı, öpdü. Aıtık kendımi 
u.ıan zcmon kaybettim .• 

Kendime geldimki, soc; la. 
rım periıcm, hı~Ler-ım kaıma 
karııık, g6.zlerimde bir yığın 
yoı.. Hatti Yılmazın kolların 
dayım • içimde bir yara var· 
dı. Ker.dtmi topladım. Onvn 
yakıcı ~ö:dermcfe ı, na kar 11 
aa r gun t ır mdcubıJ et göı Ü· 
yorcıum. Sö:ze gene 0 baılad : 

- Yıldız., dedi, aı tık 
gicfe)'im. F ckat ı on bır buu· 
nı almadan aıtr. ., ccgım. 

Dudak:200
• 

luınicımı ile > "' 
... man bir 

n. Faz 
lrr.em { a detti , ne;" , 

Derhal cludakfonr; .... rdlm, 
Kaıke bir luoılcım ol a.. bır 
c;o• luuılcımfor auaak/c;;ımı 
yaktı ... 

Yılma• giımiş, benim ha-
herim ) oktu, kendımi çıçtk 
lerin kucaıında l uldum, 

Bu •or.uımc:dan ıonra 
artık '"mcınile ar.un o'mu• 
•um" Or.rınla n·ıanlı gıbi) 1~ 
Her zaman konu1u:; oru:z .. 

eu aıkta ldcnmı,o~ um 
A.n• .. Or.un 11ö.zleri fgmo.mile 
itımct oeriJ or .. lıt A, ıe,,ün 
lerim ıö,.le ee~iip 11idi>o1 Aft 
lamı:dıfım )ok ~ıbi .. acomdı 
''" 'lmelı bir ızlırabtan l11ıı • 

ka bir ıey J t 
olduğa h ld 
I ş o :ı 

" U.ZU'l y : .. 
Hı r 

öl on n 
m, 

Dııd rmt y-ı h 
öp rim, /(a l k z m 

S v k n gii-ı; l ·m·,. 
O r r::.tırcıl m ç, göz f ıı 

i mı,. J s nı t bcs üm bı e 
tti me.z; ş. kah h tl n 

ı:• hlaıhrırmıf. 
> e l rc!c J aş , mıı. Gö:r. rde 
yaı r, 60 ra. k lce v k ip 
d n d da dara cı ·"' m ı ,,, • 

O i lu tatlı f yı b rıd 

ce 

n.oc n • 
:.n en s nı b s Til 

ru)o a'u ? 
Yı ... la Yı m · z n 

da uzi..n ir '1' ac 

me: ese ~o 

Yıldız 

.z r, ,, 
dı 

1'i: utt 

T sın· 

Yıldıza az n ccıyo um, 
Romonlard o U}O u . e· 

v)orlc r ıo ra uc p ı it ,. 

) orl r s l m bu ,[ rın 
b g auda ç ak koF 

*"* 

) o cm, 6 ten rruz 
H y P ş' 

KiSi' 
( 1 ) 

Yıld :ıc ğrm , me tu~un 
beı, i öyl m · m~ n tt; i ... 
Hil ayt:.'er n, t ıvirlerin be: na 
peri m s il • ı 8 bi t ılı , 
mahteı m gali, OT • , • T a•vir 
eıtıfin o z nı: n ıüsl r , o 
malıt ıem rylu c ... lcr rııy l • 
rımı dolda da . • , M'!- leuf 
ben • n löJ le BUZ l h ·ı.a.ye 
lerle m h.abe e cd mi}Ecesi· 
mc, bur d er: ~ o~oc; arımn 
çiçek c. çt gmd n , • na ba 
meJtu u )EZ rk n r&J.::garın 

pcnç ·emde;n ılk me <: rele-
rin, t z leylak aalk rnloıl· 
nın kokı.ıu u gdndıg ndcn 
başka verecek hovadıs m ) ok. 

BanA .,ötıderd gin o güz.el 
f"pko için • nk n k d.r 
teJe kür t& m Gz,,, l\. m • 
Fıh pek y hınl da onu al· 
lan&c ill7U z r.netm °J or m,,, 
Sahın rr.e 'dubund d ima 
ettıği" g: i , tu. d n:ün:r.evi 
bir rah 'be ömrü ıürii) o um , 
aınm r ,,, 

-Ark111 Vir 

i 
s 

z 

rı 

cvır 

uu:r.c s rme ve 
• r, Şu u d tc t rl YAY mıti 
yeryüz.u ün ılerle e devri bu 
güD eobü)ük B) dınlık h lin 
de goıle ı ha şt1r n ede-
oıyet r bı o k k d • 
jildir, p t z v ço gecç 
tir, 

N pol oskova ıefc .. 
y Dİ 

h lhu i bu değ ş'klik G • 
z'n'n y:)pm~ş ol u·u i k.lap • 
l"rua iç' de net' cttıi n şumu· 
lu ve ğır ol n' rdı biridir. 

bu damın 

her 
b ğı 

rl k 
bu 

nı \'icd n buku· 
s h·p o uyor 

.. Türk ilk 
yardcşı 

hmoın ilgr.s1 
ve b ı ol ..... k Avrupa f.:od 
1 mun eD mocleıni a de:dılen 

iav· çre k nunuuun yekden eı-
's nia yfı;oe betirilmesi he • 

m6D bir müddet sonra bu 
şark bnbsine müb'm bir 
zeyl ilivc etti Bu suretle Türk 
k d.nı ~ski es ıetnıden t ma 
m n kurtulmuş oluyor ur 
Polg 11ı' ~as-k c ılmş l:ulu-
nuyordu Böylece D •ench nt 
teeı lerın örtüsü büs~ütüa 

atılm ş oiaakl k&lmıyor ay· 
rıı 1 mad hukuk itibarile ka 
eh ve erkek ut•k her bakım 
d u Üs vi tutu uyor hatta 
k d hem seçmek hemde ıe 
çılmck h ldaruıı lmıv ol yor 
ciu sv.ç e edeni k nun u~ua 
ta.t m vkiıne gırmcıı Tür 
kıyede f zl• ol rak o zamana 

d r ut k oununun d -
y chiı tiıtüo kurunu vüstai 
ı ıtcmı yıkm, k gıbı bir neti· 
ceyc rıyor ul:tı bu ıtibarla 

s-onu en v .... ıı ve manalı oltıcak 
ref orml rdan Dıriuı teşkil et-
tıiı Qı.tb kaktır , 

işte E bik balıfenin ve 
ooun ürdtnd ki derebeylerinin 
tabal rın1n mülkleri üzerinde 
ki mutl k h kimiyet yerine 
şahıi mülkiyctın ıs ğl oı ve 
emio o.an hakları g lıyordu 
Bu ke)ft)~t ı.. b"~lı b şuıa 
bır iı:. liıp m h yeti ve ko ku 
su t şir, 

Ma t .. fa Kam:ii'ın reform 
l rı bir m de iydlen öte i 
meduıiyete g çcıt.k 
d dır, me5 Ji büyük 

lct ecli i t rf nd n kabul 
edilip h ... r biti ura ile ti i 
b 'r itiy t veya fıkı i eö · üp 
~tm·ş o o bu t dbirler b ş • 
k bir ş ye deliilrt etmer.ler 

le ·m h'cri t kvim yerine 
cf ci t kv:m·n kabulü gü-
n ş • b, i olan ve burıdao 

do yi mevs mlerle değ'şeo 

alaııt .k s d yer'ne alafr n · 
ı ko:ım 11 ş biri de 

c n z~ ö:nülmt:mesi en.eli 
cu y so11~a paara ga.-p.ia 
ıld gı gabi mecburi h f a 

t dtli ıhd sı lit n b.-.rflcrinİD 

k ... ulu ve yalaz ulus l dil o 
kull nılm sı g'bi reformlar 
h p bu kabildendir, 

Gu:i ia kur' u1 türk ehli· 
e çevirtmesi husuıund .. ki 

muhim k•rarıcı ı.tkretmed n 
geçmek mümkiin değıldir 
on gelicceye ksdu biç bir 
b l fe böyle büyük bir cü et· 
te bulnaam mıştı zira Kuı' D 

itbi r pc11 yu·lmı§ cv .. hi• 
ve mu ddeı bır kita b10 ter-
cem( sine imkiu ve ccv ... ı. gö· 
ı ü memekte idi 

Halbuki Mustafa Kamil 
ilk defa olar k T evr t ve İD 

c:H l ... t.ııcedcn almaoc yOA çe-
v · m·i ve bu ıurdle bunların 
oku11 ... oınıD z.&.m u ve mcki · 
nını i!i\tıihiye çoğ ltD.üJ§ olan 
Lüthcr'ı hcı:tıtlıyan~k Muhaua 
meo' o k v dıni mümnın eh· 
nın altına koydu çün~ ü ekse· 
riyA arapca oıimeyen mümin 
o z.amar.ı.ıı kadar l;nı k1tv ide 
anc ... k enkulat yolu ife, y .. u.i 
oekıl ve mahıyetleri haylı de· 

i şrı:.ıı oler:ık vakı ol bdiyor 
du Mu.staf K.amal bu rdor 
ma yı pm kfM acabc h• yol an 
da ınemı hizmet etmek ıateal 
yoks cezrı ve « oltarıen• 

ıepbı z ı dolayiaıle d111i mih 
vet enin en ıyı yola ona da • 
ha z yade t uıtmak olduiunu 
mu duşüa.aü? Sız ke dı hC"aa· 
bımu.a bu ıkuıcı tıkkı t~rcıho 
meyyahı, 

Muıtafa kamaiın eko.ııo -
mik eaeıi ıiyual ve idarı ese 
rind a Mala ıeri kalmaz 

Bununla beraber O.'.lUD ekono 
mık alandakı fa.ıjyetı başlan 

i cta iarplt f101411a ve teknık 
adamı qııın şıddetll tenkıtleri 

ni nıuc p olda H&lbulu buaüa 
elde cdıla:ış o au nı:tıccler 

•rtlk şüphe gütünaiyecck de· 
recede muhım ve ııabetlidir 

(1) Muıtafa Kamal, P, Gen 
t z.on (Edıt.ons Boııaıü) 

-ArkQsı var- -
~ rruf Lim! et Şır -
~ey 

93 
ti toplantısı 
Pazartesi günü 

Trabzon Limitet Şirketi umumi heyeti oıağıda yazılı 
raznam~yi müzak~re etmek üzere 30 maTt i &36 ttırıhın• 
muı:ıdıf pazarte .. i giırıiı aat 15 a• §'1 ket biıea•1ı11da adı ,,. 
fevk iade olara i~ı ma edccr.11inden bilumum ıiirekaııın teırif• 
leri rica olur.ur • 

Adi içtima ruznamesi 
1 Ş'rk t ·n J 935 h ıab scnu: lıakluncl.a n:üdürlır o• 

mürokıpler rcıpo unun o ... ıınma•ı 
2 - Bılançonun tethık oe ta•d;ki oe muiürlır:n ibraıı 
3 Yem müdürler intihabı 
4 1936 • .neai miırakıplerinin ae~ilmeai 

Ft;vkalade içıima ıuznamesi 
1 Şırkctin la•fiy.,i huıuıunqn tetkiki oı bu hu add 

luırar ittihcııı 



İL 
Trbıoo ıu1 h bukulı hakim 

liğinde!l : 
1 iı r idaresine lorçlu 

ütcvdf.t nıLsar memuru 
ı biki osM ısı vereseleri aley 
hine 936 .3 no lu dosyada 
ecre J n eden ıruhnkemcde 
vcrcs luden lı:.i ısı dıdnrın 
ikcmdkihı meçhul ohıll's~ıııı 
mebni ıJioen yapıl 'il tebhğ~~ 
ta ı ubake e güoü daveti 
k nuniyeyc icat et ne V.:!D mez 
buren;n d .. v.c uin t-lebine 
bioncn g y:aben muhakec:.eai • 
nia ıctu.na k•rar veri ~it 
o\m;;ld yt;vır,i uıuh~kcme 

olan 23·3 9:;6 p~zartesi iünü 
ıaıt 14 de trabıon sul lıukuk 
m hkemesine gelmesi veyra 
vek.ıl töociermc i ı.ksı t•kdır 
de i'Y hen muh k~men.o ic a 
ıına k-.rıır veriıeceği ve gıyBp 
~ llr&rıt.a rtı i an tarihındcn 
ıtıb re:o 5 gün zurfıuda iHra 
za h ldu o up bu oıüddetın 
mlirürü cıeu so;ırn gıyaben 
ceıe)atı efien muimdcnin 
mutt:c r ad o.unr.cogı tebliğ 
m .. ktımıı:ıa kaım olnı k üzre 
hukuk ufiul mub kemeleri 
lu:ıt~Ul'..UDUD 141 ve 402 cİ 1 
maddderuıe levf1k ... n Hin 
olunur. 2-2 

Döıt tahsıldar isteni~ or 
Defteıdarhktan : 

Tı.ı.hs Jafüm üzerioden şeb· 
ri iki bin lira}a kadar yüzde 
5 ve iki bin füzdao fazluı 
İç\D yiiıde uç t idat verilmek 
ş utıle c ört lühs:ld.ıran istihda 
mına ~lüzum görüldüiüaden 
hl p olanı rın evrakı müıbite 
leıile bırlıkte defterdarlria 
muracaatlau. 2- 2 

iLAN 
T cıpu direktöılü, ünden : 

Şcırkan ırmak ıimalen ye. 
tim oılu yakup fındılclılı 

ll'ıırben taı ıkıam ceı iib•n ye• 
tım .. ogla ali fındcklıit ile 
mahdu fındık.ık dö, 12 
.. HudacJi )Ukarıdc: yaz.ılmıı 
olan mcıarıya liö>ünde bir 
parfa gayri menkuller oJa· 
dinda i tıkal etmek ıureti 
ile bi.a ıcnc; t olarak iÖH 

oır'u mehmedın malı olup 
hiç bir nl~e f a.ııles z. atm ı 
aeneden beı i tas arruf ind• 
olduıru iddia ecliımektcdir bu 
yerlerde bir ayni hak idd:'aıi 
edeni r va,.a on ırün ifinde 
topa iclaruine . muracaat ey• 
lemeleri oe 10 mart 936 ıali 
günü ıaaı 1 1 de mahalli 
ınr.dure ırı°dılec~tinclen bir 
diytc ği olanlar idereye 11et. 
meleri ilan olunur . 

~·(l:;iı~ı- ':ca:;l1P1_.., ·:r=iıF-1--"r=rr~·ıt-ıP-. r::iFJ-· ·~~ ~,, ._. .....__ ............ 1 ~ılıılı.-.&, , ........... ,ı -.--~ ........... 9~ 

™ İTİC ADi ı:LLİ IDIJ·· 
ı.!J rı' fi Türk S:ço,.ta Ar:on1ın Ş rke·i !fl 
lf Sümfr Ban 'in Knnımudnr. f1j -~ -f1! Yo,,gtn ve N."lkliyat Sigortaları Ho•orc>tl Sü,.<Jtfe ödl!r!TI 

'if T tab1on acaotası ; YuılllS oğlu r~-. fık ili 
!,;: f" ™ J1 
D.E.!!Ei.~E!!5itE!!S .. ?JLS.~E::i.~!Bi.-~ 
~~~~~~~~~A~~~A~~~~ 

{{ UCUZLUK ~ 
<< ~1evsinı:ıı e ı z rif Kuına~l,uı g•"lmiitir. >} 
{~ Badema teknıil ıhtiyaçlarnn uczz bir fiatla }i 
<< NOCL"P " » K A bı. ı megazası >} 
{{TEMİN EDER İSTİFADE EDİNİZ} 

~ Kir 1 k Hane . ANDELIPE Muma. t ~~ 
1 -10 h 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mina Fon Barnhelm 
kıcı bir ıöı. Bununla beraber 
rene kabul ediyorum.. Lakin 
benim ıevKili bedbahtım, fJI 
katzedem, madem ki elan YAHUT S Askerin Talihi 

F ontelbaym - Eğ-er bilir· 
sem cevap vermek isterim. 

Froylan - Pekili, beni 
t'ze unutturacalı olan zahmet 
ler hılifıoa olarak tclhaym. 
benichili seviyor musunuz ? 

Fontclhaym - Bu da au· 
l mi aay n bayan ? 

Froj'lan - Evet Ple h1.yır 
dan bat"• bir şey ile cevap 
v~rmiyece{:ioiı i v•t elmişi iniz 

F outelbaym - Eğer bilir• 
ı m de ilive edilmifti. 

Froylaa - S~ı tabii bili .. 
yoııuıaaı çür.kü kılbiııiıdıa 
csealeri elbet bilmeniz Jhun 

ielir .. Telbaym el'an beai 1e· 

viyor muıuauz ? Evet veya 
bayır •.• 

Fontelbaym-Eier kalbim 
Froylaa-Evet vty• h~yır. 

Fontelhaym - Öyle iıe 
evet ... 

Froylan - Evet ? 
Fontelhaym ,Evet, evet. 

Yalnız ... 
Fıoylın - Sabrediniz • 

beni el'aa ıeviyuıaunuz ya, bu 
benim İÇİD kafi - De ribi 
ıözle iıitmoyo mecbur kıl • 
dun. Ayıııak, hiiz011lil vo ya 

ıiz beni l!)VİJOllUDDI •o ben 
iıte ıizın Mınaaıı buradayım, 
ıu b.ide yine bedbaht mıaı • 
01:1 ? Mıaaaıııa ne kadar 
içli olduiunu cıü1ün61aüz • • • 
Mjaa ıımdi feJikdıaizi, bed· 
habthaınııı çabuk ... aalabnıı .. , 
F e1il..etJerıaiıin dereccaiai an 
lamak. iıtiyorum.. Evt.t ? 

F •ntelb•ym - Sayın ba 
yaa ıı1'iyete alııık deiı!im. 

F ıoylau - Çok tabii ben 
de bıl&u . dc2ihm ki : Bir 
aıkcre tikiyet etmek deiil, 
cesaretten babıctmek yakııır. 
Likin feli~ettea ııkiyet veya 
ceuıetlen bahsetmek için do 
ı:ıde b11 iıtekııılik ve tanı • 
ınıda bir ıo&ukluk vn 

F ontc!h.ııym - Çünk.ü ne• 
tico ilibari1le f& ıilciyet ve 

~ 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
.;M'? 

bulunur. Ambalaj ve komprime· ~,._....._ 

ferin üzerinde halisliğini tckeff ul , 
eden ED markasını arayınız. 

yı iv&tç edilm·ş olur 
Froylan - U, benim dai· 

ma bakikıb söyleyen bnyıın, 
ıiz buna hiç feiiket demeyi • 
aiz ... Ş:mdi arbk ya ıükütle 

karıılayıaı.11 yahut ıöıleyioiz .. 
Haaiİ biı miinbk, hıınıi bir 
zaruret veya ihtiyaç ber.i ıize 

aautturmayı e:nrec!iyor ? ben 
maatıiın büyü~ bir zıkıyı m. 
z.uuret ve ihtiyaçlar içil dı111 
pek büyük hnırbkltmm vnr. 
Li',iıı o mantıi•D makul, o 
ihtiy ... cın lfııümiu oldu~unu 

lütfedıp anlabaız. l 
Fontelhaym - Tııb is ym 

bayan. Diııleyiniz r.ı'Z b4.o.aa 
T ell:aaym diyoııunuz. Bu doi 
ru, likia aiz beni hali memle 
ketinizde taıudıi•oıı bütüu 
cını ile kıcnı ile erkmen. 
( muktedir ) taoınmıı şanlı, 
onurlu Telbaymmi zaınıediyor 
IUDUI ? Şimdi biıicı DllDUI 

hılujumuz hcrkeıce belli deiil 

dir. Ben ıiıi ta.. O vakitten 
bile pek yükıck bulup kalbini 
:ı•, clırıize layık olmak içia 
dlh 1 ziyc:.ıdc yükselmeie çalıı 
maldı icf m Li~iıı bu det& 
uno derim Jri ben o telhıym 
deyiJ:m... • B tb::mın hayatı 
i?ibi benim de şerefım nihayet 
bulmuştur. Etellce pulaldım. 
Ş mdı p ... k sönük bir baJd~yim 
Dihayd ben o hlbJ.yaaim ki : 
işt n ç1k ralmı;. o:luru kml · 
mış bir eairnt, b:r dıle ... ci. 
Aıtık beo,!en ümidiniıı hcsı • 
niı ve hu sözüm üzere k hını. 

Froyfo.ı - Bu s~s. bu söz 
ço :a: at. l."'ı:. B.lyım ben s'zı 
bulu cıra k~dar ... 

Ben bir ddn Tclbayn.'ı 
mcftüJiyim, Eıtp ve ıztırııp ~ 
lırd n kurtulm;s ı,c,,..... . . 

o._ iÇ Dl 
ban1 s'z de y~rdım etmeliıi • 
niz. Senin elin sevgili dilenci 
( Elinden tutarak. ) 

- Arlı"ıı var -



'9 Dünyanın bütün neşriya• ist syon larının günü gününe havadisini, !t. 
musikinin zevk ve ahenğıni, fennir1 so~ merhale ve teknJğini 

ve Radyodan beklenilen bütün varhkları 

9 
YALNIZ 

535· 
16 • 2000 metre 

her daJ13 

45 
16 • 2000 metre 

ber d•lga 

RADYOLARINDA 
BULABiLiRSiNİZ 

DiKKAT 1 : PH/LIPS /amin• ben.zer marlıalardan •alun,nı: 1 ).) 
~~~~~~~~~~~~~ 

p 22 
16 - 2000 metre 

. her dıılı• 1 
w 

6 L•mba 
akümiilitö rlü 

•TRABZON HAYALİSİ DEPOSU : KABA 
Kuadur~cılar Caddesi tıJ9 86 

OGLU MEHMET NURİ -• 
---~ 

ZAYi 
Mahallesi 
kemer kaya 

So. 
kilise çikmasi 

Gayri menkul satış ilanı 
Nevi M. N. K.M.L. T ihale tarihi 

haı ap hane 71 300 M, 2- 3 - 93& pazartesi 
1005--4408! ıa,.Ia ve 

27·1·9S5 tarilali clibo:ıito zlm 
rlk •aldtaıaa &aJİ olduia• 
tlu J•lli.iai alacaiamdaa J11• 
kanda J•ala cliboıito aakba· 
•••• ~•I olmadıiı illa ........ 

' 
' 

' 
' 

, , 7 l. 200 1 günü saat l 4de 
: ' ' 73 300 • ' ' 
, , , 70•R9 500 , , ' 

lakele cadduiade Deniı 
otla Alamet Hakkı 

' ' ' 75 2"0 1 ' ' 
tuzhı' çeş~e ayastazyos ' ' 228• I 12'> 1 ' ' 

' ' 

, , istazyos ' ' 212 050 1 ' ' 
iskender paşa kalhane ' ' 240 150 1 , ' 

11111 llDD'~ 

·ı:•·c , , , aısa 242•243 o2o • , , 
, , mekttp arsa ve hane 4oo•437 300 R, , , 

ı~~~~ı 
yenj m, merdi\ enli haraphane 25 1 oo E. , , 
DE.FTERDARLIKT AN Yukaııda yazılı gayri mankuJat pf§ın para ile satılacaktir talip 
lerinyüzde 7 ,5 buçuk dılıozito!arile heıaber defterdarlığa muracaatları • 3=4 lE:!eooıoaoaıa .. ~aooofil 

Gayri 
Vailı 

menkul satış ilani 
Maltolle •• meolıii Cın•i Nö, 

Sarayı ali' Orıo lai•ar Hane ar•a•ı 61 
Deorif ali 6o6o T•''• fıir6e •ollafı • • 236 11••1•1• P"ftı Çcırıı 7emenic"ler tlülıtJn • 182 
Hacl • 11lila Çcırıı olocalaa11 • • aoo s ... rcller 

• 
Sara~ aatle 
lııaoalıı ,..7 tlon 
Uz- aatle 
Yenic•111e1 

$irin Aaı .. o •••• ,.. •• 
ç.,.,ı 

Ertlota• 
lloU. •İ7a/a 

• • Aire6U 
• ı.ıa.,ı 

• Helldf 
Sarayı ofli 
Faıila 

• • • • 201 
• • • • 216 
• ~alımalıcılar " • l :Z 
• allar/ar HiHell tliiluJn 152 

Pezar lcapa mola~ • ite/ l aı 
Yenicama iazpn D, Tarla 61 
Bayram 6•y laane ara aı 31 
Da6a/tlaarre tlere ifi lacmom " 51 ç.,,. loılaan tlalıdn " 31 
f ~lıltr çayır luır.e • 23 
• .. alla •i,ola iale i~i • • ; 46 
'T' " r • • • ıt ,. 6o/afe 218 
' .t, ür ç07ır 6alaf• 25 

" • ..,.. 24 
Ro;~~pı. f•y•r •olıefl laene araa•ı 11 

" • ,. larla 12 
llafaz.a bala~• 144 
~·~ Tu~ u 
Nyram 6ey itan• aua•ı 12 

EVKAF İDARESiNDEN: 
) aluuıtla yasılı yer/erle oalı.ıf malarJller ıemliken oe lcay'ıy· 

~;' •~lılıncılı 6aer.t •rfırm:ıya çılıtırılmtılır , //aa/ui marclın 

''
neı P

1 
•rıemftı P rui ••tıl 14 tle Eok 21 yöneıimiratle vapıla· 

ca ır •l•lıt·ı · - J " ..__ ! . 1 •rın J'U.-.C11• 7 6aç-alı lıaraı pey paralurile eolıol 
7ut11•Cı•111e p/•eleri • 

Un eksiltmesi 
S~!;-... ~A~l~~LMA komis7onundan 
uaaa J5_2_ 93b ılltırıcır~m (luOCOO) kılo iki nevi fabrika 
ıarf uable llıiaci6 ~•kte11 ıl•tl tal•p çıkmadıi1ndaa kalıaalı 
10 aa •ubt. • • •IUI 9-3-916 paıarteai 1IDI 11at 
, i ılr•ek .:!'' L~ l••i••b 2925 llracltr iıtel&lileria ı•rtD••• 

.. 
• llCI' il• •• ... aluıa1a llbrak ellecelderi ma 

.,,..:~ J--l ••• uattaa ltlr _, ." •• kom'ı1011aa s2.as.~ •c• 
~ıaa• =..~~~~~ 11rflarıaı ••naif elmı• la11•4lır ••aakıı• ,.., ............. , ..... 1 ,. ı.Utllktif, •-4 

Trabzon linıan şirketi idare 
meclisi riyasetinde": 

935 Hesap senesine ait umumi heyet içtimaı• 
mtz 31 .mart 936 salı günü saat ondörtte Trabzon 
halkevi salonunda inikad ederek atideki ruzname 
yi müzakere edecektir: 

1- idare meclisi ve murakıp rapor !arının kıra• 
at ve müzakeresi 

2-BiJanço ve kar ve zarar hesapla .. 101n mi\za· 
keresi ve idare meclisıoin ibrası. 

3-Müddetleri hıtam bulan idare mecl;ıi azala 
rından iki zatın yerine yeniden iki aza intihabı 
ve huzur ücretlerinin tayinı . 

4-Murakıp i tihabı ve ücretinin tayini 
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iLAN 
Tapa m&düriyetiacltn 

Şarkaa kara İsmail oila 
Yuuf fmdtkhi• ıimalea yiae 
kara iamail oila 
Y uaf fmtılakbiı rarbea kara 
İsmail oil• hana vereaeleri 

fıadtkhiı ceaabea kara 
iımail oila haua vereaeler 
tarl•ıile mahdat fı•tbkhk, 

Ciçera kö1üade ve laadat 
lan 111karıda yazılı l:ir fıadll' 
ltk aeaetıiz olarak kara uma· 
il oılahaHDID ikea832de bari 
cea ve adi1en topal otla meh 
media ofla h ılila ıabldıtın 
daa ba •aretle maameleaiaia 
J•pılmua İlteailmekte olda-
pdaa fuulaldakta bir ı,.ı 
laak iddia edea varıa 15 ı&• 
içinde t•p• idaruiae anıra -
caat e1lemeleri ve 8 3-936 
puar pil uat 15 ele ••· 
laaW mezlrire ıtclileceiiadea 
bir cli1eceii olaalana or•1• 
relmeleri illa olanar. ••••••• •• 1 IJil Radyo ve elektrik cihazları her çeş~t 

gramofon, yazı ve dikiş makinalari 
il çorap ve Fanila ve benzeri makiııalar ve saire tamirati en ucuz ve 

teminatlisurette yapılır • Y~pılan işlerde muayyen zaman için 

TEMİNAT VERiLiR ak~i halde MECCANEN 
tamir edılir. Meydan alt sokakta Ne. 2S9 

Fenni iş: Kemal Oflu Aıık Kutlugıu 
. >· .;~ . . Jtl~"I••/, . 
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