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0 l~e gençliQe 

01 u g n n le rd e, uedense, 
gençlikle hasb1ha elmek. 
.~mek ihtiyacm1 duyuyo
air spor bahsi açtld1. Kor-
da gençligi gôrdUk: Beye

trOld1; bir §eyler yPpmak ls
~u. t)llphesiz ki yapmak 

tcek. Su:ak knn, akmak i.-;; 
0Jdu1 kan akacokhr. Gireson 

d 
~stnde bir havadis gôrdnk. 

U külOpleri birle~llriliyor
, 1 (çlmiz su:lad1. Anla~111yor 

ba~JP 1,.da kultlpler ara~1oda 
iJI >ursa,""klia:i var. Bu ce
dn ~çtn hrulrtutunu dilter 

E c; ins· ~ehir lJirer ceïf.mi~tik. 
~ :;nekt ~uhlp, 
~in 11in merkezirll ba~ka 

• .umek ,,.t .. -;eeegi kana
,_.z lz. llgi gev~ekligi var 

bu yola sapnu1k hatah od• fi Ankara, kayna~mamlZln, he-
1 '1J1m1z1n ~uurlu oldugunu 

tmi:;ttr. Trabzondu stadyom 

bf 
içln yardam gôrece~Jz. 

tan Ier bile hazirlanmak.tad1r. 
ve o ezin bu lUUuna mUsbet 
ri hef:evap vermek Icabeder. Hu 

d tp esash ve §UUrlu bir ça. 
1 1r iâdao ba§ka bir ~ey olmaya. 

ir • .Buna i'irsat elverecekllr. 
J§i mutlak.a bl1$aracaIDm1za 
velll inarumaz var. 

lu mukaddeweden s 0 n r a 
rzuumuza git'efüu: 
içlig-i diQer alaula1da da ca· 
µaia davet ooeceQ'iz. GUntln 
lae1i spor kallu.nnu181 uldugu 

-..~ azetemiz. gençligin guzel 
larma aç1k buluudugu halde 
sallada yazi yazrnawi kimse 

• 
Ill atm1yor. Oazetede ( Spùr) 
lllklJ )'azilar bu çal.a:jmam1zin 
jlsulüdQr • ...}~ u Wi <1e-

Yazmak, çok yazmak ~uur-
ceryanlar açru1k, o r t a y a 
/mlpler koymak lê"Zlm. He
~ olm1yan yerde yUrUyü~ 
~az. Bir kuhlbU.n toplanh O· 

~nda toplaa1p .konu~mak, 
baka~ etmek, balla karar-
almak gidilen yol içio çok 
fayda temin etmez. Asrm 
mUhim sUâhi, en mUhim 
vatra1uyet vas1tas1 propaQ'an
br. Hepimizce mahlmdur ki 
~paa&Jldanm en gllzel yolu 
.aazetelerin glttlkleri yoldur. 
rA.ncak. dikkate ve mUnaka
a deaer bir clhet vard1r : 

Ji1m1i okunacak m1? Yazd1k
:J,='zd•n mUSbet bir SODUÇ 

cak mi? Bu sunle .. evet ,, 
e cevap verirsek haklkat 

Jneyenler, anlaw1yanlar ara
.a k.ari~mz. Lilkin ne ç1kar ·? 
~1 yazan okunacagm1, nHlsbeL 
• sonuç temin edeceglnl her 
~an için dD~ünmez. Yazt ynz
ak bir heyecand1r; kalem yU.
r gider. lsterlerse okusunlur, 
ierlerse doe-ru sOzlerimlze, 
jru yazllanm1za kiymet ver
:tsinler. Elverir ki vicdammaz, 

• 
J.~mlmizin mllli heyeca.n ad!
~ ve memleket a~kile yurn
p~ oldu&una innnsin I Yazt la
li bize gôsterml~tir ki oku

, I Pl, tarlz edilen bir cok yaz1-
r zamanla mnzelere konacak 
dar k1yrnet peyda elrui~tir. 

· • ~sen, yazilur1 herkesio oku
IP sevmesine imkan yoktur. 
llhakkak ki blr burun k1ran 

Z Jacakhr. Y a menfaati llluhtel 
mu~tur, ya kiskanm.l~l1r, ya 
U'ad1h~1 bedbindir, ya ya~ama-

J 

na bôyle bir revi~ verm~tir. 
~urasm1 itirar edelim kt hala 

leblliriz. Hatam1za daha Usttln 
~l~mler gUzel kare1ltklar ya
~rlar. Boylelikle tlkir mnao-
~~e lan olur. •pfkirlerlo çarp1~ 
tas1oda11, haklkatlar dogar•. 

Emloiz ki §U satarlarla spor 
'Yecto1oa k.alemUe i~tlr4k et
aetln.l &fZUÙld\Qtmsz arkadafJ~-

Radyo Haberleri 
Telgrof hatlarz açzlmad1 

gi için ajans haberlerini 
yine alamad1k. Gazetemf z 
radyolarpan ve bilhassa ls 
tanbul radyosundan ald1gL 
haberlerle karilerimize yeni 
havadisler bildirmektedir. 

Trakya hatb 
Istanbul 1 - Trakya #

mendüf er hattmrn saftn a
lmmas1 münasebetile Sirke 
ci istasgonanda ~enliklir 
yaptlm1~. istasgon donatd
m1#1r .• Merasimde bir çok 
davetliler bulunmu~tur. fs
ianhul valisi Üstündag ver
digi bir nutukta hattm sa
tin alinmas1 1937 senesinin 
ilk i# olarak izah etmi~, 
Türkiye Cumhurigetinin bir 
yandan hatlar yapar bir 
yandan da ba hattz satin 
alinmaszndan sevinçle bahs 
eylemi~. bügük ba$karun 
muvaf fakiyetini kutlulam1~ 
tir. 

Viyanada tevkifler 
Vi,9ana 1 - Polis nas

yonal sosyalist ve ihtildlct 
sosgaltst merkezlerini ka
patm11 bir çok kimseler 
mahkemege verilmi#ir. 

Amerikada bitarafhk 
kanunu 

Londra J - ln1.iltere hü
kûmeti, Amerikanzn bitara/ 
l1k kanununun dahili harp
lere d• te~mil edeceji hak
kr,.daki beganatinz memnu
niyetle kayit etmektedir. 

lspanyada vaziyet 
Madrit 1 - Vaziyette bir 

deji#klik goktur. Asflerin 
tagga~eleri bombarduman 
gapmamz#ard1r. 

Madrit 1 - Madridin 
merkez mahallesinde gece 
ytl be11 ~enlilcleri ypzlirken 
tam üstlerine iki obus dü~
mü~tür. 

Bursada kar 
Bursa 37 - Bursada 40 

santim kar yaim1~tir. Ur· 
hanili yolu kapanm1#1r. 
Vilâyet nafiasi amele sevk 
etmi#ir. Ulu dagdaki kar 
dort buçuk metredir. 

rm korkular1 ylne da~1lmam1~· 
tir. Fakat ylne emlniz ki hu 
korkuyu zaman dag1tacakttr. 
Bir memlekette geocllk bôyle 

canluntr. MOr1evver blr ukada~ 
• kendl haline gôre - bilgile· 
rloden etrufmdakilerioe de su. 
nar. Ankara Stadyomunun açd
ruasmm Ha~bakaDIIDlZl nasLl 
ilgileodirdi2ini ve bu .r1rsa~ta 
gençlige na~ll bitap ett1kler1nl 
on onbe~ uün evvel gazeteler
de1 okuduk~ Spor, artik blr va. 
tan i~i olmu~tur. Hepimiz vata
mm1ia, malùm perensipler da
hilinde, canla ba~la çah~mak 
mecburlyelindeyiz. 'foprak üze 
rinde, topun arkasmdan ko~a
rak, ko~ulnr yapark, atl1yarnk, 
gOre~erek bu umaca vunrken 
hatalanm~zi, bilgile.rtmizi, gôr· 
gOlerimb1, okuduklRrim1z1, i~it
tiklerimizi kfl~1t Uzerlne dOke· 
rek gOremiyenlere, okuyam1-
yanlara, i§ldemiyenlere aolat. 
mtlmlz JAmn. ~inaenaleyh Spor 

Rusyada tevkifler 
Berlin l - Alman istih 

larat bürosunun hildirdigi 
ne gore bir Alman miihen 
disi karisile birlikte Lenin 
gratta tevk1f edilmi$lir. Bu 
nunla tevkif adilen Alman
lar1n miktar1 otuz sekizi 
bulmu#ur. Bllnlann onbe# 
Leningrattadi r. 

Îngiltere Kralm1n 
beyanab 

Londra 7 /ngfltere 
Kralz yzl ba~i münasebdile 
halka vaki beyanatmda bü 
tün lzagatmda Îngiltere hü
kûmetlerinin itimad ve mu
habbetini takviyege çali~a 
cagzm sô'glemi1[ir. ~ 

Y oguslavya .. Bulgar 
Pakti 

Belgrad 37 - Bu ak~am 
Yogoslavya Bulgar dostluk 
paktmm yakmda imzalana· 
cajma dair bir teblii ne1r 
edélmi~tir. 

Îspanya i~inde Almanya 
londra 31 - Alman ha 

rtclge nazrrz Berlindeki 
Fransrz ve lngiliz elçilerini 
kabul ederek lspanga hak
kmdaki cevap1 hildirmi$iir. 
Cevabzn müsait oldagu ltal
gan cevabzmn da buna benze 
olacagi tahrnin edilmekluli~. 

Mesinada zelzele 
Roma 31 - Mesinadabir 

zelzele olmu~tur. Hasar gok
tur. 

lspanya harbi 
Esmekte olan rüzgâr ve 

gagmakta olan kar harbm 
devamma mani olamam1~tir~ 
Asilerin hlgyareleri baz1 
mevkileri ate~e tutmu#ar 
drr. Aragon cepMsinde ha
cuma geçilmi#ir. K1zzllar 
bir çok olüler ,hirakmi#ar· 
dir. Salâmankadan bildiril 
dijine gô're mühim muhare 
heler olmaktadu. hir cephe
de Kizillar 1250 maktul 
'Cierme#erc!ir. 

Batan gemi 
Londra 31 - Bir gemi 

batm1~. alti tayfa kurtari/. 
m1~t1r. 

================== 
yUrllyU~ünde bnümUzde ikl yol 
vard1r. Hir k1sm1m1z birinci 
yoldaa gldece~iz; bu yol, spor 
ba~aranlarrn yoludur. lkinci yol; 
spor alan10da biJgileri olanla· 
rm yoludur. Bu ikinci yol kalem 
tutanlarm, Okuyanlann, okutan
larm gidece~i yoldnr. fier iki 
yoldan gidenler daba mutludur 
lar. Hiz ~ellrimizdeki spor ha· 
reketlerini hem gonuek hem 
okumak istiyoruz. Havalann 
müsail gitmemesi yüzO.nden 
bitirilme~ son maç iatibala
.noa clair salâhiyet sabîbi hungi 
kalem dôrt saur yazda. Niçin 
yaz11mas1n1 ? Gidemiyenlerio, 
bizden ku~·nklerin hakk101 nasll 
ôdeyecegiz. Qnlar, sporu nerden 
ve kimden ogrenecekler. Onla
rin kalplerincle b~yecani damar
larmdaki arzuyu kimler uyaod1-
racak: KulOplerimiz, sporlan
mtz ve yaz1lar1m1z. Ôyleyse ça
h~abm, didinelim ve yazabm. 

Hayrettin Zlyo T aluy 

Sümer bank 
Sennayesine 3,000,000 

lira ilâ ve edildi 
Ankara - Büyük Millet 

mt!clisi bugünlcü toplantiszn
da sümer bankiia sermagesi 
ne 3.000,000 lira da!ta ilâ
ve~ine ve Tahranda yaptla
cak se/aret binalarile ve 
tef ri1atina ait lcanun lâgi
ha..-inzn ikinci müzalcer~Leri 
gapilm11 ve kahul edilmi~tir. 

Umumî müfetti§ler 
kongrcsinde ahnan 

kararlar 

Bütün Belediye 1 Bir arkad·~·mmn ~ektubu: 

ReisJeri monsup 1 S1ras1 gelmi~ken. 
olacak 

Anknra ·• Vilàyet ve kaz •
Judit belediye rei.,lerinin mun. 
sup olma-.1n1 tayio edE><:ek bir 
kan un pr j .. ..,j h11z11·l11ann . tir. 

Fakir Çocuklar 
Esash Yard1m gôrecek 

Ankaradun bildirildigine 
gore hükûmet /tJkir ve kim
sesiz çocuklara yardrmr bir 
devlel i~i olarak ~le alm1~ 

Ankara . Umumi m!itetti~ler bulunmakladir. Bu itibarla 
toplantdarmda koou~ulan mad-

Hat1alar bozmaga ba~f a. 
dzm1. bir fasad1r altyor heni. 
Bilmiyorum. bu hal dahQ ne 
kadar devom edecek. Hu 
ok~am geç vakit ev~ rider 
ken iskele caddesinden Çô'm· 
lekci tara/ma sapmca yii
rejimde h i r bûrlculmct.dlf 
ba~ltyor. Acaha çamurami 
yu1.1arlanaçaj1m, kiip,elder 
mi 1s1Tacak, karan'1kta bir 
y~remi çarpacajmi? Bu, ha
kikaten acmacak bir 11aû-

.llellir. BurtJ la ri gt!ce, aydm
l1 j1 m~htapta. Kopek se/!r· 
berliginin. ilgas1m g 'indüz. 

deler Uzerinde yarrndan itiba
ren kararlar almmag'a ba~lana
caktir. Bu kararlar bir rapor 
llallJlde bu batta içlude Ba~ve
kalete verilecektir. 

bu i~le ujra$acak bir de.v

let te$1dlât1 mt!ydan• gtli
• 1 '·t. rt ·ece1e rr. 

Bundan ba~ka #mdiye 
kadar bu Î$le me1gul olun 

cemiyeflule de hiikii rnet 
daha s1k1 bir alâka temin 
~<Î· C(!ktir, Ba~vekâlet bu ;~ 
üz.er;nde letkikat gaptlma
sini ilgili 11ekâf etlere bildir-

çamurun kaldtrt!masmr ga 
Don ve gahudda y a z d a 
aramak m~cburiydinde . .. 

Kiipekler, aman o kopek. 
Ier... On veya daha /azla. 
Ayni yol - kesen e~kiyalara 
benziyorlar. Bunlarm elin-

Kôylerin kalk1nmas1 
Ankara • Kôy kalk10mas1 lçin 

bir program haz1rlanmakta ol 
dugu bildlrilmi~U. Bu müoase
betle mak.ioeli ziraat usulUnUn 
temiai içln çah~1laoaktir. Muh 
teJ!t mahallerde ziraat mektep 
leri arttmlacak, bu mektepler mi$lir. 

den. kurtulmak için sopali 
tie tabancalt t"Z71~k icop
ediyor. Ya o çamur, ocaba 
buralara bes alti arab .... kum 
atdmnzm1 Htm r.m eder
sem bunun pek o k 11 d a r 
masra/1da yole. gibidir .. 

den ç1kacaklara arazi ve kredi 
temin edilecektir. 

Kazanç kanununda bir 
degi~1khk 

Ankara, - Malige Vekâ~ 

Kadm tayyareci Mari 
Kadm tayl/areci M.iri brï 

yrïk bir Â'11nika Sf'/eri ynp 
mok üzere harekt'i rtmi$1ir. 

/eti • ka:anç fJergisi kana- Yilba~I piyangosu 
nu11un bazr maddelerinin Y 

Snknja Çlkmak için me
deni bir ~ehirde mehtap belc· 
lemeje luzum olmad1j1 Ica~ 
naat1ndag1m. Bir elelctrik 
lambasl onumiizu 1ormejc 
kâfidir, g~çe f e·vkalâde hir 

zamanda sokaja çikmak 
icabetse ne gaprlaco;min 
takdirinî alâkadarlaTa brra· 
k1yon1m. Her ha/Je bizi bu. 
lc.opek, çamur ve lcar.anlilc 
af etinden kurtarmalc lütf ü · 
nu esirtemezler. 

tatbikal indo. mü~lcülât çekil 
r~· · gék ôniine al11rak 1u 

tadili gapm11tir: 
Yillik saji gelirleri iki 

bin liradan /azla olan mÜ· 
kellef ler kendilerine tebligat 
yapilmasi ~artile beyanna 
mege tabi tutulma§/ardrr. 

Beltdige hudutlari dahi
linde agm r# muhtelif yer
lerde gapanlar vergiletini' 
1agri sa/i iradlari üzerin
den vereceklerdir. 

Dijer tara/ tan, ticaret 
gapttlclari mahallerin 1ayri 
sa/i iradlari üzerinden ka
zanç vergisine tabi tutu/an 
kollekti/ 1irlcet hissedarla 
rznâan hisseleri üzerine fca
zanç vergisi alrnacaktir. 

ltalya .. lngiliz 
anla§mas1 

londra 31 - ltalga. ln 
giliz anla1mas1 etra/rndalci 
müzalcereler miisait ~art/or 
altmda devam etmelcltulir. 

Paristeki karga~alik 
Pari• 31 - Parisin ia1e 

miimessilleri bir hadise ol 
maks1zm tahliye edilmi#er
dir. Bazi magazalard• i1e 
ba1lanm1~tzr, bazilarinda da 
6a#anacakt1;, Patron/aria 
amele arasmdaki ihtilâ/leri 
ha{ etmek üzere hir lcomite 
!i•pilmasrna karar veril
m#tir. 

Polonyaya teklif 
londra 31 - Havas a jan- 1 

stndan alman malûmata gô·- f 
re A/manga ve ]aponga 
Var~ovaya muracaat ederek 
Komoni•tlik aleyhtarl1gma 
Polonganm da i1traklerini 
I ;temi,!erdir. Var1ovanm bu 
tekli/i kobul 1tmediji âilai
' ilmekt« Jir. 

9:37 Yllba~1 piyangosu ke~ide 
edilmi1 ve l~âbet eden numara· 
lu radyodan ahnmt~hr. 

No: Lira 
849 :10,000 

5S47 30,000 
61-W 200,000 

12,201 1!)0,0:>0 
19.3fi0 100,000 
21.189 5~.ooo 
a.!,41 ï 500, '>00 
38 5.59 70,000 
30,458 1 !.000 
30,8!9 15.000 
3;},128 15,000 
:l3 215 20,000 
33.557 10.000 
38,120 15,000 
38,276 2,000 

73!5 1il.OOO 
10 379 15,000 
10,640 2,000 
11:01>0 5 (J()() 
H.976 15.000 
21,101 2,000 
25,336 2,000 

Son hanesi 3 ve 8 olao bi
letlere amorti isabet f't~tir. 

M. C.A. 

K1z talebele de askeTlik 
dersi gôrecek 

.Maarif V eka~tloin l\Jz tale
benio 11k:erlik dersi gô1melerl 
hakkrnda bir kara.rname blllr· 
layarak Ba~vekaJet~ varditi 
haber verilmekledir. Maamafih 
k1z t 'tlebenin ancak ôoOmtllde
ki seneden itibaren Hkeri dera
lere girebilecek.leri anla~1lmak
tad1r. 

mm.mmm~!llmmmmmwww 

Hayrettin Ziya, en son yazd1t1 bir romanma 
razctemize vermeyi vadetmi4tir. Muharririn 

FAirU$ 
adh romanmm morale ve hcyccinla okunaoaim• 
yoktur. 

FA rus, bir a~k romamdir. 

F ATU~, bir f a:ilet romamdir. 

FA rus! bir f edakârlzk romanzârr. 

F ATUS, ahlâlcî bir romand1r. 

füphea1iz 

FA TUS, aç1k bir Türltçe ile gazilm1~llr. 

FATU$ romanam knilerimiz:n ko!ayJ1lda ve bir ki.l~p 
baliode loplayabilmeleri için fo~ma forma vc. gazctcmi;o;•g 
üçüncü ve .!ôrdiincü :,iayfalarmda lefrika edtceg-iz. 

HA YRETTf N ZIY ANIN en son yazd1~1 bu 

romam yakanda bas~c1gu, 'J 

~~~ ... w~.-m..-et'5s«•ata8' 



Y ARSIZ KALASI 
Biraz once kiyadan ortalara 

dof ru ye4iJ, ordekbqa ye4il ve 
oradan oteai lâcivert mavi bir or
tü gibi aerilen deaizin yüzü ka
rarmata ba,Iad1. Ver yer path
yan bir kuma~in firhyan beyaz 
uclu iplikleri ribi beyaz noktalar, 
mavi lâcivertliti benekledi. Bu 
beyaz noktalar, · yakla,talr.c;a ferit 
ribi uzad1 ; büyüdü , renitledi ve 
lc1y1ya rürliyerek atilda. 

- Deniz yine hay1nhta bat· 
lad1. 

AA-açlarin arasana aerpilen lr.ôy 
evlerinin kap1lannda telath baflar, 
denizin enginini roatererek konu
~U/Ordu Birkaç gündilr kara Kafu. 
lun takasa beldeniyordu. 

- Bu firbnanan arka&1 lr.arL 
Nlahtan limam bir tutsalar. 

Akgül de dalgalann inadla 
çarp1p b.4larm1 parçalad1klan bü
yuk kayamn ucundan enginlerde 
bir karalh ariyordu. K1rmm pe§· 
lcmah, k1rm1z1 bir kanat gibi afaç
hra dotru uçmak için ç1rpm1yordu. 
Dalgind1: ne mart1 sürüsii gibi 
suyun üstünde ç1rp1nan dnlgalar1 

rorüyor, ne de vmhyan rüzzâr1 
duyuyordu. 

- Akgül. Eki Akgül .. 
Ses, Akgüle yeti~emiyordu. 

Rüzgâr, onu oraaanm koyu yc~il

li}ine dotru sürükliyordu. Seaini 
Juyuram1yan renç k1z ko~tu. 

- Akgüllll ... 

Alcrül, kendisine yakla,an •· 
yak aeslerile toparlandi. 

- Nereye bak1yors~n ? 
- Deaizi rorüyor musun ? 

Nas1l gelccekler. 

- Bir kôrfeze 1irmitferdir. 
- Hani ôyle olsa. 

Arkada,1 Akgülü zararh bir 
~eyden vazgeçi1111ek 1!1le1 cesine 
kolundan tutarak yamaca dotru 
sürüldedi. 

- Haydi yürü. Beldedi~in de 
biri olsa yüre~im yanmaz. 

Akgiil, içi karanhklatan giz
le r"ni yalvanrcasma kaldird1, ar
kadatmin rozlerinin içine bakarak 
içini çelcti; ayalda.rini onun ayak
Jarma uydurdu. 

- Ki mi bekliyonun ? T utul
mut o ltar1ya bir kere; naSJl k.ur· 
tulur elinden. Benim Hüseyin de 
boyle yapmad1 m1 ? Bizim u1ak-
1nr lstanbulun yosmalar1na daya
nam1yorlar. Istanbul, ayarlan 
mcmleket 1 

•• Gelirim dedi bana. 
- Hüseyin de oyle demitti. 

- Ama o, yalan aoylemez 
hiç. 

- Hüseyin de soylemezdi. 
- lnanmayorum. Jçim «gelir» 

cliyor. 
Arkad1t1 kahkahalarla rüldü. 

- Ben gôrmedim; ama .Oy· 
liyorlar. Istanbul kadmlan can ya
k.arlarm11; baln1larile, rülütlerile 

Yazan: Hagrettin Ziga 

erkelderi• alc1llartru bqlarmdan 
al1rl&rDUf. 

Akgül, yin~. lcayna1an dcnize 
bakta. Birbirini kovab 1an dalralar, 
tok sealer ç1lcararak k1y1lara ko-
1uyor, çarpayordu. Dalgalann be
yaz baflar1, ufkun derinlifinde 
m•vlletca babtlarma dotru ko1up 
gelen birér yelken ribi gorünü 
yordu. 

• 
Dalgalar, çalgm bir âtalr. gih:, 

kayalann gotail.De ablmaktan us .. n. 
da, deniz durdu. 

Altpm, çivit renldi bir mav:

lilr.le çOküyordu. Golde denizi u

fuktaki koyu mavi bir çizri ikiy" 
bo'müttü. Satdaa aoldan yelken 
Ier gorilndU. 

Akrü~ yino bllyilk ltayanm 
ucundayd1. Sol earïnlerden lcopup 
irelen yelkenler içinden Kara Ka
lulunkini ariyordu. 

T akao1n yelkeninin gorünmesi, 
ataçlann ye1illilderi arasinda bir 
nef'c uyand1rda. 

- Geliyor. 
Bu kelime, akaisedi gibi, bir te

pecik ten obùrüne aksetti durdu 
ve oe~'e haykm~lar1 deniz luyuu
na do~ru alth. Yelken yalda§hkça 
ye!lil yamaçlardan ko~anlar Ço
gald1. 

Akrül, kay1ya kadar inmedi ; 
hem atan1yor, hem de korkuyor· 
du. 

Küçük bir kay1k, tak.adakileri 
karaya ç1kard1. Kmnlar ih:erin(le 
aar1~1ld1, opü1üldü. 

Akrülün arkadq1 da babasmm 
boynwaa ataldi. Gemide bir tayfa 
eksikti ; Akrülün yari g<'lmemi§ti. 

- Baba ; Ali nerde ? 
Ya1h babanm yüz\ndeki çiz. 

giter derinletli ; bakitlan karan-
l1kla1h. Dudaklarim 151r1yordu. 
Parmaklar1m sakalmm arasmda 
rezdirdi, ba~1m kederle saJlad1 : 

- 0 kariyle evleodi. 

Akgül, arkadafmtn u1\c ba1la, 
ellerini dizlerine dayaya dayaya 
yürüyüfünü betenmedi; !tara ha
berler getirditiei anla:d1. Bir§ey 
sor mata da cesaret edemedi. Goz 
goze baka~blar. 

Arkada~1 1oylüytc 'Zini soyle
mi-i, Akgül anhyacag-1n1 anlam1ila 

Gô2'ÜD rittikçe derinle§en, d~rin

lettikçe denizle kartfmai• .bath· 
yan mavilitine bir ke1e daha 
bakb. Bata tarafma kavrdan burun, 
ak4am1n dumanlarma iOmülüyor
du. Y an yatm•f iki yelken o y ana 
kay1p ridiyordu. 

Yine içini çelcti. Arkada1mm 
ltoluna girdi ; evine doiru yürü
dü. Gozlerinde iki damla ya§, du
daklarmda birkaç kelimo titriyor
du: 

- Yanu~ kalasa Istanbul... 
1!Z2 
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Àrabaé1mn içi s1zlad1. Rqka 
llr soz sôylemeden yerine oturdu. 

Ertekin, arabanan, kap1111 onün
de durdutu yükselc evin 1ilmi 
çald1. Birkaç dakika içinde kapt 
bir lc.apac1 tarafmdan :iç1ld1. Kap1· 
c1, onu yukandan aiag1ya süzdii. 
E1 tekin sordu : 

- Riel eflerim; kaz karcle~im 
Aygün burada m1? 

Adam, liayret goilercn bir 
M'!lle : 

- Bayan Auün mü ? dcdi, 
z lnnederim odur. E~lentiye mi 
reldiniz ef endim. 

- E~lenti mi ? Hay1r. Ben 
~e ! için geldim. Yani onu gorme
g-e reldim. 

Adam nezalcetle : 

- Buradan yürüyiiniiL 
Diyerek Ertckini aalona ald1 

ve bir d3kika beklemes:ni rica e 
derek g0zden lcayboldn. 

D1~arida ltaranhk bn ayor<lu 
am:i cvin içi 1~11 •?•l 1~1ld1yordu 
Ertekin orada dururken knulini 
mecalaiz ve yorg\m hiHediyordu, 
Merdivenlerin fü1t ba$mdan ne~'eli 

çocuk sesJerinin geJdig-ini dnydr, 
Kahkahalardan birini k1z karde~i 

ninkine benzetti Bir~ rahat .. 1.d1k 
duydu. 

Siz, kilometrele• ce yol a~ar:ik 
bir çok tehlikeler aras1nda gc-l•e
niz seyahatinizin sontJnda lrnrtar
mak için ko$tu;tunuz kimsenin 
kmla lurala rüJdilA"ùnü rorüratniz 
blrn hayret hl11etmez mi1i11iz ? 

Babam1z1n V1lba~1 hediyeleri 
Sagm Valimite .IJüzbin ~eref ~an 
Gozbebe;i gibi sevigor millet 
Vatanda verigor zümrütten nz$an 
Azmile yurdumuz olacak cennet. 

Sagzn Bay De/ derdar âlicenopdir 
Mal:ge Î§indc o bir kitapdir 
Kudreti bügükdür hem bihesapt1r 
Vazif ede daim gosterdi kudret. 

Emniyet müdürü kanunperverdir 
Emniget Î$inde o bir eserdir 
Vatani i,lerde hem se/erberdir 
Ederiz te$ekkûr hem dahi minnet 

Beledi9emizin agir ceza reisi 
Yerden goge kadar olsun rütbesi 
Kendisine meflun etti herkesi 
Adaletle daim eder hareket. 

Beldemizin bir telc saycn reisi 
Biz onu severiz o dahi bizi 
Yapd1ë1 eserin bellidir izi 
Daha çok eserler bekler meml~ket. 

Muddei Umumi bag1m1z gaman 
Kanunî yollarda gürûr her zaman 
Cürm1ïme$hudlara geti$ir hemen 
Va'Zi/ede daim giisteririr gagret. 

Hayrettin Zilianm hiç gokdur e# 
Tahrir 'l.'ad1si12in odur giine~i 
lnkrlâp golunda çalr$mak i~i 
Kalemi incidir yaz1s1 liikmet. 

Sihhat mlÏ$aviri güldürdü bizi 
Memleket bekligor himmetinizi 
Çal1$kanl1gznzn giiründü izi . 
Arminle yoluna girecek srlihai 

Trabzon halkrna hayzrlz sene 

Ey Baba sen dahi b.ihtini dene 
Yoksuzluk içinde kalirsan gene 
Git o bir dtmyada e_qle ikamet. 

Baba Salim Ojüfçen 

ikhsai --kilinin nutku 
• Gcç.en snyulun ttrhm • 

Mmtnka elektrik t'antralla1 i 
.Ev mahrukah s1tn1tyi Yt: lica-

reti. 
'f11prak i;anayii. 
Gtda maddeleri sanayil ve 

ticareti. 
Kimyu i;anayil. 
Deoizcillk. 
T Urkiyenin endüstrif e~mesini 

istiy11ruz. EndUsh"ile~megi, ziraî 
htihsalàtl çok ve ço~alabilir lilr 
meruleket olmnk bak1mtndan da 
hayati bir zaruret gürdugumuz 
için bu günlln eu bllytlk mlllî 
da vas1d1r diyoruz. 

Bundan dolay1d1r ki f erdi 
sermayenin bugün bitmedi~l ve 
ya yetmedi~i btJyUk i~leri dev
let Uzerine allyor. 

Ferdin yapll~J, veya yapmak. 
l&tedlil bOynk kilçOk sao11yiin 
isP, her tOrlU te1ablrle himaye
sine k°'uyor. 

Yunlumuzda yalmz mï1him 
hk vatanda~ ktHlesini de~il, 
memleketin ùu buk1mdan 
ana polilika~1111 alâkadar eden 
k~i;ilk san atlar da bilhassa me~ 
gul oldu~umuz mevzulardand1r. 

Bunlartn muhtaç olduklar1 
bimaye tedbirleri ve yarchmlar1 
hakkmda kendileriai dinleyip 
bir karara VV 11 olmak i~·in, bu 
seoe Ankarada bir kongre yap
hk. Ayni zamanda bir de sergi 
tertib ettik. Memleketin her ta
rafmda genb;J, çe,. idll, yaygm blr 
kUçUk sanayl flebekesine malik 
olm11y1 memlekette bllyük sana 
yi mevzuu kadar ehemmiyeti 
ve büyUk sanayiin tutunmas1 
ve inkl~af1 için zururi gOrmek

teyiz. 
Kongrenin tesbit eltijl talep 

li:r. bugUn blr lây1ha halinde 
lcra vekilleri heyetiodedlr. Y a

- Arltu1 3 de • 
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Ertekin cebini yoklada. Orada 
Aygünün aefaletini sôyliyen ve 
onun silâh4orlug-unu ~shland1ran 

mektup vsrd1. Tekrar Aygünün 
lcahkahasanm 1en i'Ürültülerini 
duydu. 

Kap1 hizm('lçisi, geri <li)niip 
merdivenlerùen yukaT1ya yol go.i

tererek : 

- Buradaa yürüyilnüz lütfen, 
dedi, gorüyorsunuz ya e~lenti 

devam ecliyor. Çocuklann eglen
fü:. Kiiçük Aygünün rloR-dt g-11 

gin. E.~lenli ~nun için i~te. 

- Aaa, ben onun dogdu~u 
gün oldutunu unuttum. Fak.at rica 
ederim, durunuz, onnnla konu~mak 
isterim. 

Hizmetçi sapsari kesilmit olan 
kiiçii k yüzüne bakti : 

- Rahat11z m1s1mz ? 
- Hayu:. Ehf'mmiyelsir. bir 

§Cf; te1eklcür ederim. Uzun yol· 
dan reldim. Büyük tehlik~ler at
lathm. Sôyley·a·z bana ; bilmek 

i•tiyorum. 0, çok bedbabt madir? 
~ittig-i kahkahanm Aygünün 

kahlcahaaa olup olmad1~an1 sorarak 
kendi kendioi kand1rmata çah~ta. 

Adam: 

- Bayan Aygün neden bed
haht oliun, dcdi, hay1r aziz·m, 

çoklanberi gormekte oldutum o 
ya~t:ilti k1tlarm içerisinde en tom
bulu odur. 

Aygünün mektubunu cebinden 
ç1kar1p a~ni1ya dogru akan kalm 
kalm yazala11 gi.istermek için aça
rak: 

- Suraya bak, de:.li, annemiz 
mektuplarm yaz1ld1~1 kimseden 

ba~kasma asla goslerilmemesini 
sôylemi~ti, ama ben i.ize §Crefim· 
le soylerim ki bu baJtan 8f8fl 

burada y11z1lm1§hr. Ayg-ün sefalet 

içinde oldug-unu [ve onu kurla r
mam için gelmemi yaz1yor. Gel
dim onun mesut olup 0Jmad1~1n1 
soyliyip inand1ram1yoraunuz beni ; 
inand1raauyor1unuz, Büyük bir 

1 SaQlfk 
1
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küllerinden ldman Gücü i
dare hegeti son toplant1la
rrnda çolc isabetli bir karar 
abn11drr. Gençlerin bedeni 
sahada oldugu kndar filcir 
inki1af larrnz te 'min etmek 
gagesile ha/tanrn muaggen 
günlerinde kon/ eranslar ter
tibi dü1ünülmü1tür. Bu cüm 
leden olmak üzere bay Atif 
Ramrz Sakar sporda disip 
Jin ve sporun millî ve içti
mai haqatzmizda gapabile
cegi te 'sirler mt!'l•zalu ilk 
kon/ aans1nz vermi1dir. Çok 
derin bir alâka uyandtran 
bu konf eransdan sonra agnr 
me'l1zu etrafrnda açilc bir 
konu$ma yapilm11dtr. Çok 
hagrrlr neticeler verebilecek 
bu konf eranslarzn ikincisi 
briy Halit Ate1 tarafmdan 
verilecekdir. Umumun isti
fadesini te'min maksadigl~ 
bu konf erans tarihleri ga
zetemiz vwsztasigle ilân edi
lecekdlf. Gençlerin bu /ag
da/1 te1ebbüslerini allc1,la 
riz. 

1 Kom1u Rusyada ---Sovyetlerde T ayyare 
ile nakliyat 

1936 grlrnrn ilk onbir agr 
zar/znda Sovgetler Birligi 
dahilinde / aali!Jeite !nf.u· 
nan bügük hava gollaTlnda 
15J,0 l 2 90/cu, 5,370 ton 
posta ve 29,639 ton muhte · 
li/ e1ga nakledilmi1tir. 

Geçen grla na:zaran Soo 
getlerde taggare ile gaprl
makta olan nalcügat bu se
ne iki misline ba_/ij ol u1 
bu l unma lc.tadr r. 

Bu grlrn ilk onoir a_gi. 
zar/rnda Sovget sivil tag
garelerinin umumî uçiq sa
atz milctarz, 82, 260'tbr. 

Hastahkla mücadele 
Sovgetler birli;inin mula

telif trb merkezlerinde bu 
gzl içinde 900 bin iJÇi te
davi edilmi1 ve senelik tatil 
devrelerin8 ise 1 milgon 
070 bin ki$i sendikalann 
istirahat evlerinde valcitle 
rini 1eçirmi1lerdir. 

Sovyetler sinema adedi 
Bu gün So•11getler ~ birligl 

1ehirlerinde 1.090 sinema 
ile kulûplerde 8 bin projelc
sigon malcinesi i#emelctedir. 
Koglerde seggar olaralc f1· 
legen sinemalarin adedi ise 
4 bindir. 

zahmet içinde, blr çolt tehlike· 
Jor arHmda onu kurtarmata rel· 
dim. 

Adam, hayretle : 
- Yavrum dedi, IÎZ renc; ve 

kibars1naz. Hayahmda hiç de bOy· 
le bir h1kâye d nlemedim dofr\llU. 
Asla 1 

Bu atalak bir kapa açalda. E.r
tekin"o gozil büyük ve güzel bir 
odaùa oymyan k1z ve erkek yir· 
miye yakm çocuta ilqti. Bu ka-

dar çocufun içinde g-oze çarpap 
Aygündü. Aygün beyaz rop için· 

de gül gibi ve güzel rôrünllyor
du. Nc!§'e içinde hkard1yordu. 

Onu, sonsuz sefaletlen kur
tarmak için gelen yorgun küçük, 

tekrar kapaya dof! u dondü ve 
goz ya~larma bog·uldu. Onun BÎ· 

lâh~orlug-una ihtiyiiç yoktu. Pekâ· 
là m~ktebinde akdla u11lu oturu· 
yordu. Aygün mektup rônde1me-
1eydi ve onu yalan bahuelerle 

j 

evfJel meme$1nln gi 
masr, 3 - Sajanin 
g1lcamamas1, 4 - s
gilacalc fJe lcona&alc Ill 
temfa olmamt1Sl. lcog 
ile g1Lnmam11 olât, 
ilâh .•. 

/Ife boglec• l'4. ' 
mikroplar i>alfl111n sü 
rakap lcagnatrlmtW " 
lausus srcalc fJe h.aoa 
de 61rak1lacalc ol ~ 
lag/1/cla bozular fJ~ 
sagrsrz mikroplar 
husasta size a,aj14& 
lcamlar lcâ/i 6ir l,iAI 
bilir: 

Sail#. 
rci irl c, SE .. 
timetr~ ~f"'\IR 
mikrop, !Jrr !-- , 
36,000 ba/cteri. 12 

'" 120.000 '"'"'ri ... 
s o n r a $.60/J.~ • 
fJaalu. 

Ke%a sütü sa;di 
ra 15 derecelilc 6ir ,,,. 
b1Tak1rsak. 15 ~ 
tindc beker 111gli r 
446inJa 1 OQJNJQ Al,. I' 

25 tlauelilc w "'· 
ralct1;1m1z talttllr 
santimetre m i 1 4 
72.fJOfJ.OOO "•ile. 
ejer 35 dcrecelê 
liogar,salc. b4'v , 
miM61nda l~ 
rohq,a ha.sa'- ,. 

mez, l1t1nal1I: !Jtl1lf 1 

dar f a'Zlll " i , tr r t 
golctur, 

Dijer bir lusura. 
lar siUe /,k f4'il 
ne sütün lazetilai1e a. 
.1U1111 fie" ne tle. lcaN 
ch;i11imenkr; f111t!M 
mu'lca6il h.altalii 
1eUrirler. ~~ en '9 
lceli olan. 6a ,,,;,~ 
&nlartla~--
fllolc V a.em 
Kolaa milrroba w 

G0rrigorsrmaz Id · 
san vücutlunda lunla 
pan ve gapmigan 
milcroplar 6 a lu n 
Wlir. 

buraya 1e~di 81, 

Ôfke, üm.itaizlik ve JP 
DU &Cl am •JaJb. He. 
lr.ardefÎIÛD aefalet 'y · 
içinde oldaluau ...... 
meai liznaplinli,._ da 
y1pam1yorda. 

H:zmetçi Ay~ 
kl.llarak: 

- S.,an A,.-il'" 
bir yoldan sin 
lcardqiniz b1Uj841 

AyrQD.: 

- Ertekin, cà,t 
ODI ~ .... tu. K~ 

' 

• Carum kardt1la 
blmde bOyle ne rtl 
yaphn bana. Ama n" l 

Tavra deJifmiJ.~ •1 

·A i~~ 
detim; ~e~ 
mele yaptdar yoba 1 
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NKARA • 
lkt1sat vekilinin 

m k. d 'ki · ur 1ye e yen1 
un bir izah1 Nutku Art1k Uc d • 

- Arkas1 3 de -k·ui {ln : 

elli .... ,art Von Bischoff krnda bliynk millet me•·ll ine 
J...s arzedilecekllr. 

û1 1· turyamn Ankara Fiat kootrolu ve resyonali-
ka1 .. j[i spb1k m~at~ar zasyon mevzuu etrafrndaki du. 
gnt .•b cçeye çevzren : ~ilndillderimlzden de k1saca bah 
m~ ~ nan Belge setmekte fnyda vnrd1r: 

rtle [ 105 ) Bu sene vek1Uete fiat mu-
a z. B rakebesi salâhlyetl veren kanun 

... ~ mrA )tr tesebbU to. ç Unkll büyllk mlllet mecJMnden ç1k
.(CJ f.&jihy~ 1tmuhk clvar1 ve cko m1~ Vt! malnmuauz olaa madde 

~ "ifo'tf' rayetsi1Jl~l Ile Ankarn Ier nzerinde tatbikalmn da ba~
su lye ehirler arasmdn her lanIIlletlr. 
r!-': Q'en lveri~slz idl. lki bUyUh hedefimlz vard1r; 

',tlitr' ra bir sehrln ihUyaçla- Btrincisi: nevlet~·e ve mlllet-
üre b1 "V veren hususlar1 ya- çe yap1lmak.ta uluu f edak<ll'ltk
a ' ;Jr Ankara i<:in hnrca- larm her haugi .. eklldemUsteh· 
, ; _.ltmt llrJ1klnr, pai:alar ve lik aleyhine bir istisurnr vesi
' hri, >ursa. Konyn, ynhud lesi olma. ma meydan verme-

tlmnda ln harcanm1~ ol a mektedir. 
14ir, ins· ~eblr ùlrer cennete lldnci, sert hava 1 Içiode l>ir 

.zt.elmekt endllstri kafllesi de~ll normal 
~lemin nin merkezinl mey- bayai ve reknbet kabillyetl O· 

o.l. llt 1rœek içln çorak ve lan ve birgun ihrneatç1 vazlye
&.& • .,l, l.l'ak ile yop1lan bu te de geçebllecek bulunnn bir 

•
5 

e bu rlDo)·nnm en çok sanay1 maozumesl temin etmek 

.... 

· .. " Ank mele lne ti\bi tut- tir. 
0 ' ,eaniœ memlekel 1>arr.asm1 Memleket dnhllinde devlet 

· mi a alcte gôlürmek fabrikalunndao ba~ltyarak tek-
ktan n bU' millî yuvn yapmak nik kontrnl ve en rasyonel {'a
ir m· t' Jlrk millelinin. ns1rlar- h~ma i:P.killerfoi tesis, teikik 

DOniip dol 
Alacaif znzz RA D Y 0 

,rke., b1rakhg1 'l' l\ r k. 
O.ar t cevap AIOlDll )'Bl>llill bir laharri ve bunlan l'i\ ikti'3adi 

,.., ap esa §ekillerde \'e organize edecek 

D1•dao teslsah, barajlar ve fubriknlari bu bakundan da-

Ra Ca Aa Olacakf 1r. 
. khr. h Ier, ttn~tahaneJer imi teknik kontrolu nltmda tu-

a 1$1 m1 li;iekliade yalmz tacak veklHete ha.th uir bllro 
avvetU 1 yetinde yapllmi~ te~kil edilecektir. 
~u mut bOtOn bir Tllrk Bu bDro ayni 1.amunda hu· 

evzuuml amamadtt bntnn susi te~ebblislerin de tahriyen 
~nçli~ C' yapilnu~ olandan hizmetloe amade olacalùir. 'Bu 

ta cL la bClyük ve dalla .sebeble haz1rlnnmukta Olan pro-

Tediyatta büyük teshïât 
Kundurac1lar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESi 
lae1il S,lJ Bu yapicihk, Sel je ônUmllzdeki uylard1;1 icra ve
v1azeter•, yapwih~i ayarrn killerl heyetine nrzedllmi~ bu-

arma lunatakllr. 
ha bUDUD ara lDda 

88 d.& dan ôte tam bin Eli banka gellnce : 

gorünüz tecrube için bir te[efon ediniz derhal emirlerinize 
m atm, vre içinde, Ana- Bir ~·11 evvel kurulu~unu ha-
llkll ' .. ar1 bOyle blr in~a be.r vei:d im bu banka maden

k.ribl olarak dubl Ier Ozerlnde slstemli bir ç~-
Yaza." hr. ma haz1rlamaktad1r. radyolar1m1z tahsis edilecektir . ceryanJ ·étranyt ç·erçc\•eli- Bu bankaya aid olarnk yap-

•nalple ~lrmincl a irdaki h~im1z 4'lerde.n iki mUhimmini ·~~[lll!.'ltt~~!.fQIJl!l~~~~s 

; 2 ican °1·1 inde11 ahnm1~ ve nrzedeyim: 
~z. '"' pltln ve reallzns. Er~ani m denlerindeki ecne- hukuku ile nç buçuk milyon 
tllnda ._1 nmasl i~inde bir bi bissele1 , kfünilen mUbayaa liraya satin ahom1sl1r. Bôdeli 

m ~nak.a~ mülehassll>lar da edilmi~ ve bu mllhim madenin on senede mlisavi tcksitl faiz-
' et alm" 1r. çuukü 'I'lirklerde imtiyaz1, tanuuneo 'fllrk serma- siz kômüz olarak Odenecektlr. 
i. nt rayd §!eri, oruek olucak. ye eline gcçmi~lir. Bankamn eimclldAn eli allma 
kar: mtlb ameliyelle yapacak. 1938 may1smda l~letmeye a- verilmie devlet madenleri TUr

rtaka' J&Varta benuz kl.1f1 mikdim cllacak ohm bu mndende istih- kiye iktisadi kalkmma tedlye-
/ /c }dir. lf buna ragmen, bu sal senede 7,500 lin 10 bin ton lerini muotazaman yapma lkti

itl ' pa~a1~ ruhunun bir hayat SHf bak1r olaoakhr. dimm ba~edecek ehemmlyet· 
n ço iaze, b\fka blr ~ey deQ'il .EJ:e~li kômUr ~irketi, ~irke. tedir. cfulemnn krôm madenle· 
ilcro-.~· Un bihlmum le lsat vc gayJ'l. rlnin e~siz bulundu.g'u ecnebi 
tokok. er i~,lami ~rk ktlltOrQ meak.ulllh ve maden, liman ve mntebass1sca da teyid cdilmi~tir. 
sili ,ruai. •karak 2arb k.Ul 1_~_im_e_nd_i_re_r"""O""'!zei'!"""!'!ln"":d:-e-k_i _b_u_cu_m_I.:e...:_ ___ _:·~·~rlt~a:,s•:....:,:va~r_:·:_.. __ 
ve 1 m1w DA llrmek. bra1101 S b 
Jc• . l r. ÇOnkU bir n1lllet Q Un eksiltmesi 1 su ,e , y~b1lmek snnnsinde 

has
10

·f}ey.-1u10ar1 teknik va ita Askeri sat1nalma komisyonundan .· 
1gan Ir.a •• i:.cuk bu klHUlr. i:>a 
· un al~ yid )irai. Ve Tt\rkler, 1 - 'Frabzon garnizon latalar1mn bir senelik 

son' ki, uu killtl\r i>uha- ihtiyac1 olan ( 3,500) üç bin be§ yüz kilo sabun 
asr 'VO,-m yaolar<.lun ve yar~tan 

--~:;o.--"'.~: b. 01mak içio, bir ç1raK eksiltmeye konulmu§tur. 
di 0

• glde kabul etmeli.:ten 2 - Muhammen bedeli ( 1400 ) bin dort 
e y:oriptle Çllre yo.ktur. tlinaen 

Her u l tian, keslu ve ciddi yüt: lirad1r. 
;yerine hlt> hOcalara seçmeleri 3 Ek 'Jt il · 15 1 937 C t 
or:mekl• mt, .ayonklarn gitu:e19ri - St me g nù • - uma günü saa 
ae de o.te Ve Tilrkler, dUnya 14 dedir. 

' old LI\ kUHUre bagian 4 - Taliplerin muhammen bedelinin yu"zde 
J blzo l!lemleket varsn 

-ne n, tarlz e ~ llu kiillüi·iln yedi buçugu nisbetindeki pey akçalar1 veya 
1 

' zamanl& u.du~uuu d11 banka mektuplarile Kaledeki garnizon sat1nalma 
'(iit'- dar k1y1 t • 

' asen, yr l var 1, herkes için komisyonuna muracaatlari ilân olunur. 
!Puhskevkmi. "tau au1uu1K1 ve 2-4-8-14 

a a .. ~· ru, bu1un ta 

iyt 'acakttr. ) • 10 kamigt ile K 
1
• R A L 1 K E V Kt ,nu11tur, ya 1d1r. üoy1e llir 

lirad1ll~1 bt: OodiÎ menfuat 
18 bOyle l ~1uetleri vere- M h · 

e~în ~ura 101 i ocilr kl 'l'ürk er um elektrik mühendisi bay 
gi1 lebillrlz. H unlvers;l kUl· A 1 
n né llemler g, .. rt!Ul ve bUtUo rs Qnln Oturmakda oldugv U ev ki-
i~ti' ' tlar. Bôylel terclh ederek G 

51 
p\an Olur. oderaui, SüZàe ral1kt1r • ërmek ve ceraiti anlamak 
~s1ndan, ha vurw&ak neve· 1 "f 

Emloiz ki iUhardun dU~- ÎSteyenlerin ~ bankOSlnQ mUrQCQ• 
1ecao1oa tu -uewektedir. ,.lni •rzulad var • atlar1. 

~~~~~~~~~ 
I 

Remington 
Yat:1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

magazam1zdan temin edebilirsin=z .. 

Q lfifîl ~<SI@} 
Cep ve kol saatlarin1n en fantaz1ve en son §ekilleri gelmi§tir .. 

H~SlLON · 
Cep ve kol saatla ri dünyanm en hassas saatlandir. 

Adres: TRAB'ZON H • K 1 N lb tl Mag-uzns1 
Kunduractlar caddesl Oml Ve emO 0 Cn Cr 
~~~~~~~~~ 

Seker eksiltmesi 

Askeri satlnalma komisyonundan: 
1 - Trabzon k1taabmn bir senelik ihtiyac1 

olan ( 3, 100 ) Uç bin yüz kilo §eker eksiltme
ye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli ( 992 ) dokuz yüz 
doksan iki lirad1r. 

3 - Eksiltme günü 15-1-937 Cuma günil saat 
14 dedir. 

4 - Taliplerin muhammen bcdelinin yüzde 
yedi buçugu nisbetindeki pey akçalar1 veya 
banka teminat mektuplarile Kaledeki garnizon 
sabnalma komisyonuna muracaatlar1 ilân olunt1r. 

2-4-8 .. 14 

K1z1laya 

Üye 

yaz1lahm 

K1z1laya 

Edeliml 



2 llcinci kânun 1937 /YENIYOL/ 

Markan1n 
Her kese ve her keseye uygun 

~ 1 9 3 7 V. 4 / A M 0 D EL i 
~ RADYOLARINl -

r...;ax~= 

GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkakttr ki: en bahah fiyatlarla 

A Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

.'1 T ercih Edeceksiniz ! 
Trabzon · ~ M. NLJRI AYDIN ( Kttbaogln) tf 

Saat, Gozlük, Elektrik, T elefon, ve saire Ticarethanesi 

~ Kundurac1lar caddesi N. 86 

~ ~ Q(p \.Vî ~ ~ \.U7 <u7 \.U7 ~ 

Yeniyol Bas1mevi 
Yeni temiz ve çeitli huru

f atile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet,Makbuz,Zarf, - KâQ1t,Muh
tira, Ka rtvizit vesaire gibi bütün 

matbaa i$lerini 
En temiz, en aucuz pir· 

surette yapar 
Hariçten verilecek siparisleri k1so pir zamanda 

haz1rlar ve gënderir. 

i .. RAD YO ,:J 
• l•J 

Ve TELEVIZYONfl 
Fa brikalarm1n 8 f!~· 
1937 mo~e~ine Elektrotlu l•l 
hit b1k ett1g1 [+] 

. l•l 
Lanibalariyle, geçen sene oldugu i3 

gibi, bu sene de R d l•l 

T k . "'. . a yo,4 e n191n1n en ba~1nda (tJ 

yürümektedi~ . i 
Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTIVITE, SES 1 
tabiiligi ve temizligi , RAKiPSÎZ ve ESSiZDIR . r3 

Philc ismi Garanti dir. I 
Dl 

Herhangi bir anza içjn arbk Radyonuzu f abrikaya veya. lstanbula 

1
'3 

gondermege lüzum y ok , Çok hassas muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PH l L C 0 lari ber 1 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaabn1z icab1d1r . : 

koyü 
Kireçane 

kalemen 
Munda 

Mesarya 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

~ana kliçük 
,, 
,, 

" 

Uzun Vâdeli Sail$ 

Sati~ art1rma ilân1 
k1ymeti Mu. 

Nev'i U. N. lira 
TarJave hane 2743 75 
arsas1 
find1khk 
tarla 
f1nd1khk 
tarla 

, 
F1nd1khk ve tarla 
Hane arsas1 
F1nd1khk 

,, 
,, 

T aria maa otlak 
F1nd1khk 

,, 
Tarla 
Münhedim kilise 
ve mektep arsas1 
F1nd1khk 

" 
" 

2747 
767 
768 
777 
778 
783 
763 
2270 
2084 
2323 
2.321 
2323 
7871 
2603 
2607 
2765 

1617 
1618 
1619 
1615 

75 
350 

120 

375 

75 
250 

120 
20 

1380 

,, Tarladan mutehavvel fm. 1614 
,, 

" 
" KiJat 

" 
" 
" 

" ,, 
F1nd1khk 
F1nd1klik 

" 
" ,, 

175 

440 

Tabiiyeti 
Nübadil 

,, 
" ,, 
" ,, 
" 
,, 
,, 
,, 
•• 

,, 
" 
,, 

,, 
rum vakfi 

Ermeni 

• •• 
n1übadil 

mübadil 

" ,, 

1611 
1612 
1613 
1158 
1159 
1293 
1293 
1296 

250 A nif a F md1khk 4978 Erme ni 

Defterdarhktan : 
Yukarda evsaf1 yaz1h gayrimenkulabn mülkiyetleri pe~in para ile sabl 

mak üzre artirmaya ç1kanlm1~hr. T alip olanlarm yüzde yedi buçuk dipo· . 
zitolanyle birlikte 7-1-937 per~embe günü saat 14 te defterdarhkta top-
lanacak komisyona müracaatlari. 4 4 

• 


