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Madritte har 
ispanyada harp yeniden ~iddetlendi. 
T ayyareler bombard1man ediyor 

Dünkü çarp1~mada 35 ëlü 200 yarah vard1r. 
AnkcJra 5 (A.A) -

Madrit cebhesinde harp d1m
denberi yeniden ~iddetlen
mi1tir. On be1 asi bombar
diman tayyaresi dün~ehri 
bombard1man etmi~ ve nü-
nu/sca zayiata sebebiyet ver
mi#ir. Royter ajansi dort 
bin ltalyan askerinin Ka
d1lude karaya ç1karzld1jm
dan lngiltere hükûmetinin 
haberdar edildijini ve ln
giliz ltalyan anla1masmm 
Romada imzasmdan hir gün 
once lspangaga bu ltalyan 
kutJvetinin ç1karrlmas1mn 
lodrads. diplomat1k maha 
/ilde derin bir hayret uyan
d1Td1;1m h il di r mektedir? 
lngiltere lspanga asilerinin 

ellerinde bulunan harp ge 
mileri taro/mdan /ngiliz 
vapurlarimn seferlerinin iz
aç edilmesinden dolay1 Bur
gos hükûmetini #ddetle pro 
tosto etmilf ir. Asi taygare 
lerin madridi bombard1mam 
neticesinde 35 ki# olmü1 200 
ki1i yaralanm11t1T. B a z z 

bombalann 150 kilo s1kle
tinde oldugu ve taarruz eden 
asi kuvvetlerin arasmda A/
man tahurlarr bulundugu 
ayrrca Madritten bildirili 
gor. lspangol demokrasui
nin Amerik•n dostlarr ls
panya hülcûmetcilerine dort 
seygar hastane hedige et 
mi1lerdir. Royterin ayrica 
bildirdijine gore Noe/den 

bir az evr.1el veya sonra 
alti hin be~yüz ftalyan gii 
nülliïsü daha kadikse ç1ka
nlm1~ 'lie son on h~ gün 
zarfmda /spanyaga gelen 
gônüllülerin milcdar1 bu su 
retle on bini bulmutur. lon
dradan hildirildigine gore 
gazetrelere gonülltilerin mu
vaseleti ve deniz hadiseleri 
dolay1sile endi1eye kapd
m1~lard1T muhtelij gazete
ler Bertin ve Romanyaya 
hücum ederek hükûmeti ~id
detle mualza/aza etmekde
dirler. Paris matbuat1da ls
panyoga ltalgan k1talarmm 
gonderilmesini /ngiliz ltal
yan anla1mas1 ahkâmile /c.a. 
bilitelif midir sualini sor
maktad1rlar. 

Iskenderun SancaQma giden 
Mü~ahitler vazif elerine ba~lad1lar .. 
Gaieteler tazyikleri bütün tafsilatile yaz1yorlar .. 

Ankara 5 ( A. A. ) - lsken 
deron Sancaama giden m11~lt
ler wztrelerine ba$lanu,lard1r. 
Gazetelerln Sancaktan dllD al
d1k.lan baberlere gGre Antakya 
ve lskeoderon dakl Tnrk mllls
ler vazlfelerlodeo ç1kanln11~ ve 
Yerlerlne mublle tamamen ya
banc1 kimseler almm1~hr gaze-

teler sancaktun bugtlnde mObim 
baberler alm11lardu. 

Bu haberler lntibap ynznn
den Tnrk halk1 nzerinde tatbl
kine ba~lanm1~ Olan tazy1k1n 
bntnn ~iddetile devam etmekte 
oldu~unu blldlrmektedir. lnti
hapta SUrye lehine reyini kul
lanm1yanlar10 blrer vesile ile 
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__ S_P_O_R __ 
Cennetle cehennem aras1nda •• 
Geçen sene mecmaalarm 

hirinde ( Avrupacla lcar bit: 
de manga/ ba11 ) diye çolc 
1agam. d1/rlcat bir resim ç1/c
m11t1. Ben, bu resmin ve 
ha1l1 ba11na bir meflzu te1-
kjl edebilecelc lcadar kuv 
fJetli bir halcilcat ifade eden 
altrndalci ilci lcelimelilc. ga 
%rnm hikmetini daha lcuv-
vetle hisstderelc t•kdlT et 
tim. Tabiatm, TrabzonJ hiç 
esirgemeden ho/ bol bahs
ettiji güzellilcler getmigor
mu1 tibi gine bol bol gon
derdiji ha beyaz mas/ce bu 
1irin heldenin lâti/ çehresi
ni bir kat daha güzellq
tirdi. Pazar tatilinden isti
/ade ederelc dort be1 lclüp 
arlcada1ile Ur kar yüriigü 
1ü gapma;a lcarar ver"'.is
tilc. Yolumuz Soguksu ya 
dii1tü. &n. baraga her ge
li,imdt ajzrmdan yava1ça 
lu hir telc lcelimenin dolcül
mtsine mâni alamam ; Cen
nn .. Folcat, o gün diz boyu
nu 1eç11n lcarlar arasrnda 
6u nusirenin lc111rimlarm1 
dola1rrlcen dalclcada 6ir ba
ltra ba;rra Cennet, Cennet 
dlge laaglcrrmalctan lccndimi 

alamad1m. Dii1e lcallca. /car 
/ara gomüle gomüle ne1eli 
bir cosgonlulc içinde ç1lctrlc. 
td Atatürlc lcosküne kadar ... 

//ci üç dalcilca istirahat 
etmek için lcarlar içinde 
bagda~ çolcerek komanyam1 
z1 yemeje ba1lacl1k .. 

Ha9atta oyle 'Ualcaftzr 
vardlT Ici, tesirleri ve hat1-
ralari ancalc gozler ebedi 
ge açilddctan sonra unutu 

labilir. lste oturdujumuz 
yerden seyrettijim tablo ha 
/1zamda ya1ayan o ehedi 
harltra serisine bir yenisini 
ilâve etti. Gordüjüm,bu ad1m 
ba11nda deji~en manzaralar 
lcar$1smda lâl oldum /cal· 
d1m. 

Ônümûzde, /car/ara go 
mülmti~ çamlar, denizin lâ
civert rengile bir hattr /aszl 
tes/cil eden begaz, lcocaman, 
girintili ç1lcrnt1/1 bir sahP. 
Sag1m1zda, lcarlar altrnda 
valeur bir tav1rla ( uyugan) 
ihtiyar Trabzon.. Solumuz
da Pulatane sirtlarr, arka 
mizda. euleri yrldrz gibi da 
jimlc bir halde serpilip u
/ulclara kadar uzanan lcog-
1,,. l~t1, kale'f!lt ilci satzr 

evleri ba 1lmnkt11 mOterakim 
vergiler bahane edllerek malla

n zabt olunmakta ve kendileri 

i~kenceye lutulmaktad1r, gaze

teler bu tazylka ugrayan TOrk

lerin isimlerlnl ve haogl baha

nelerle tazylka ugrad1klan01 
bUtUn lafsl11thle yazayorlar. 

Bulgar ticaret naz1r1 
Sofya { Radyo ) - Bulgar U

caret naz1r10111 bu gUolerde ls
tlfa edeceA'i sUylenmekledir. Ye
rine klmln getirlleceQi belll de
glldlr. 

Papamn s1hhab 
Roma ( Radyo ) - Papamn 

hayatrndan Umlt kesllm~tlr. 

Doktorlar kananan zehlrlenmi~ 

otdugunu sOyleml~lerdir. Papa 
buna ra~men enerjlslni muhafa
za elmektedlr. En mUhim dok
torlar Papanm daha bir ay ya. 
$ayabilecegiai sôylemektedirler. 

Buzlar aras1nda gemiler 
L'1ndra ( Rndy,J ) lki geml 

buzlar arasmda kalm1~hr. 

içine s1gd1T1lan b,, basit 
renkler ve $ekillerin. ne bü
yük hir sanat dehasile 
garatzlm1$, dizilmi1 olduk 
larm1 ancak gordükten son 
ra anlad1m, dugdum .. 

Çzljm gihi ko#uk, bagir
dzk. ceketlerimizi atarak 
hirer gomlekle karlar için 
de didi~tik .. 

Art1k dônüyorduk. 
Tahiatrn azameti, sanat1 

kar11srnda bir an için /aa 
ligetini kagbeden mü/elcki· 
Tem, ç1karken mejerse hiç 
bir $tg giirememi~. hiç bir 
seg anlmam11. yalmz resim 
Ier seyretmis .. 1,te olcadar ... 
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Trabzon Hastanesi· 
T rabzonda tom kadroJu bir hasta
ne in~as1na dair kanun suretile es

bab1 mucibe lâyihos1 suretini 
a~ag1ya ahyoruz 

1936 mali y1h Maliye, S1hhat ve içtimaî mua
venet ve Naha vekâletleri bütçeleri ile Hava
yollan Devlet i~letme idaresi biitçesine munzam 
ve fevkalâde tahsisat ve1 ilmesine dair kanun 

Kabul Tarlhi No 
30 - 11 - 1936 807S 
MAODE 1 - 1936 mail y1h Maliye, St'1hat ve ii;timai muavenet 

ve Nat1a vekllletlerl butçeleriuln lli~lk ( 1 ) ~ay1h cet velcte gOsle
rilen tas1llarma 1,520,000 lira munzam tahs1sat verilmhtlr. 

MADDE 2 - 1936 mali y1h M11liye ve S1hhat ve içtimat mua
venet vekalellerl bUtçelerlnde nu11ar1tlar1 ve adlurt lll;ilk ( 2) sa
y1lt cetvelde gôsterilen ve yeniden açthrn tas1llara 230,000 lira 
fevkalade tabslsat verilmi$tlr, 

MADDE 3 - Blrincl ve ikioci maddeler ile V{'rilen lah isat Ma
liye vekâletloce actmlacak bir bnnkit kredl-i'.e ku~1lanir. Bu su
r~lle açtmlacak kredl 1936 mali y1!1 varidat !nzlasile knp1h'ma
d1g1 takdirde 1937 mali y1h bOtçe3iae kl)nulacJk tahilsatla OdP.nir. 

MAD DE - 4 Havayollar1 Devlet i~letme ici iresi 1036 mati ~ah 
masraf bOtçesinin 7 nci teslsat masraf1 fus1rnm biriuci madde:sine 
400,000 lira muozam tahsisat verilmh.tir. 

MADDE 5 - Bu kanunun ne~ri teri,1inden m11tebP.rdir. 
MADDE 6 - Bu kanunuo hDkU:.nlerini iC'raya M11liye ve N •• f1a 

vektlleri memurdur. 
NA~'IA V.EKÂLETl 

706 5 Sthhat ve içtimai muavenet vekAleti 10~.o~o 
1 · 4 · 10 - 1936 tarihlnde bQUlo e~yaslle yennn Diyuribeldr 

Nllmune hastanesinin arsas1 nzerine yPniden bir hastnne Ue civar 
viHlyet ve kau halk1mn lbtlyacm1 kar$Jlamak nzere Trabzonda 
bOUln s1hhi vesait ve tekemm0lâl1 baiz tam kadrolu di~er bir 
hastaoenin hemen i~anna zaruret gürnlmQ~ ve bu iki hastane· 
nia 1936 mall yilloda yap1l1tcak in!lRatl lçin sarfma lUznm gOrnlen 
100,000 llramn Naf1a vekaleti bntçeslnin 700 nca fashotn 5 riel 
maddeslne llaveten tahsisat kaydma. 

Adanan1n kurtulu§u 
Adana (Radyo)Adanamn kur

tulu~ bayraDU tezahuratla kut
lulanacakhr. Hazirlak yapdmak
tad1r. 1918 de lgal edllen bu 
m10tak11 bl.rçok bhrameobklara 
ubne olmllflur. Adaoalllar blr 
avuç sltabla Fnnmlaria mOca
dele etmi.Jlerdlr. Bu IOnkQ me
rasime tevkalade ebemmlyet 
verllmektedlr. Hatayblar Blyab-
la Ortntn iki otomobllle tezabu
rata i~Urak edeceklerdir. Oto
mobillere lstlklall gOsteren ve 
A tatOrkOn resrulnl ta~1yao blr 
levba konacakhr. Kazalardan 
hall< akm akia gelmektedlr. Te
zahurata elli altm1$ bin gi~lnin 
ijtlrak edecegl.tahmln olunmak
tad1r. 

Ôlüm 
Memlelcetimizin lcadim tüc· 

carloT1ndan boy Ahmet Sa
li/a Dede ojlu lstanbulda 
fJe/at ettiii teessürle haber 
al1nm11t1T~ Herlc.esin hürmet 
ve mahab6etini lc.azanm11 
gülcselc bir secige sahibi o 
/an mumaileyhin oef atmdan 
/evkaldde müteessir oldulc.. 

Kederli ailHine w bira 
deri bay Kâmil Dedeojlu 
ve damad1 bag Hami Dede 
ojluna tazigetlerimizi hegan 
egleriz. 

... â 1# ·""*·-·~·~--·~-· 'i 
Hayrettin Ziya, en son yazd1J1 bir romanana 

,razetemize vermeyi vadetmiftir. Mubanjrin 

IFATU$ 
adh romananan mcrak ve hcyec·mla okunaca2ma fÜphemiz 
yoktur. 

FATU.S, hir a$k romanrd1T. 

F ATU.S, bir /azilet romanzdir. 

FA TU.S, bir Jedakârlilc romamdrr. 

FA TU.S, ahlâlcï bir romandir. 

FA TU~, açrlc. hir Türkçe ile yazzlm11tLT. 

J Ïkinci kô~emden ... 

Dilen.ciler 
« Dilenci bir olsa ku$ südile 

beslenirdi 11 !c1 Ier. Bu darb1me· 
11eJin ifade kudretini 1ehr imi7.de 
daha iyi anl11malc imlcâni var. ~ ~
hir, içcrideki 1ehir ve lcasabalarin 
den'ze aç1lm11 kaprn olm1!U dlla· 
ynile her tù 11 faki lerin, U\ all1-
}, m akan1na u2'ruyor. Oltadar ki; 
sadalta yeti1tirme2'e imkân lcolm1-
yor Kahvede çay fincsmni atz•
mza gotûrdüg-ilnüz zaman kar11n1-
za kir, pu içinde bir çoc ile, ya-

hut ya-1h bir M$ dikilivcrir. Evl
nizdc üst kata ç1lcmak hatuma 
dü1meyiniz aman J Günde yirmi 
kere merdivenleri inip ç1karain1z. 
Hem d~ n1 .. 1l ? E$iniz dostunuz 
zile bir kere basa .. sa dl nci üç 
defa, dort defa ac1 ;c1 bac;ar. E
vioizdc trk n fes hirisi varsa yan· 
d1. Z'>rba dilenc1Jer herhal fe di
leocililc s1n' atrna (1) va kif deg-il. 
Ier de. 

Geçenlercfe bir pazu günü 
üst ltatta, ma!la ba1md'l s 7.c ~yazi 
hazu liyordum. Kapmm 7.1lini duy
dum; merdiveole-den pahr kütür 
ind Ier. Bir daltika sonra : 

- Seni birisi ilitiyo·, dediler. 

- Sor m11dm1z m1 kim oldu-
tunu ? 

- Sorduk, "bey gelsin az.1c1lc 
dcdi ... 

Kalemi btralthm ; aptJya jn. 

dim. Uzun \,oylu bir ad.._ Ko
lunda bir de sepcti var. Bu •un'
atlcâ., (!) bellci aiz de ,Onnüfsü
nüzdür. 

- Ne isti yorsua ? dedim. 
- - Eski, püakü birteyiniz 

varsa verin. 
Demez mi? 

Hatmma Na1rettin Hocan1n 
bir hikâyeai geldi: Bir riin hoca
nin lcap111 çahnir. Hoca : 

- kim o, diye ~•lenir. Sea 
yok. lbtiyar haliJe •t•tiya iaer. 
Bir de ne l'oraün : Bir dileaci. 

Hoca ist1fini bozmadaa diJea
ciye: 

- Yulcanya pl, der. 

lkiai birlilcte merdivenleri ç1-
karlar. Üat kata çikbldari zaman 
hoca: 

- Allah verain, der. 

Dilcnci fcna halde kazar : 
- Bunu •fa2'tda soylüyemez 

miyd'o, diye bag-1r1r 
Hoca gülo:rck : 

- Yaaen •J(t~adayken "kim 0 ,, 

aeaime c~vap ve .. emez miydin ? 
diye ccvap verir. 

Ben de dilenciye bu nezaketi 
gosterseyd"m yerinde olur muydu 
acaba? 

Yioe geçcnlerde bir dileaci 
bize §Oylc bir dua etti. • Allah 
babanaza rahmct eyksin • , Benim 
babam aat, arkada41mtnki de oyle. 
Bu da dilcnciain kq yaparken 
goz çikartaa kasm1. 

DilencilerÎI• sokaldarda ailriln
melerine daba ailu bir aurette 
müdahale olunaaaua kimbilir daba 
ne ay1p pylere rutlayacafm. 

Hay. Te 

Tork hey'eti 
Ta'lr:u:i ( Radyo ) - Paris A· 

FA TUS romarun1 karilerimiz.in kola) hkla ve bir kitap j ans1 blldlrlyor. Yllbaft glcesi 
balindc toplayabilmeleri için forma forma vc gazetemizia TOrk bey'etl reisl Cemal HOIDD 
üçüocü ve dordüncü sayfalarmda tefrika ed~ceg-iz. bOyllk blr zlyafet verml~tlr. Zl· 

HAYR 1 1 ANIN 1 yafette bllktlmet erkAm bulun-ETT N Z Y en son y1zd1t1 bu maktaydl. Zlyafete lfllrAk eden_-
romam yaluada baaacattz. )Prin ad~dt dOrtyCz gf ''ri bul· 

wa• ••••••••••a• • ..,.. ..... ••• w• ••••"' mu~tur. 



Say/a2 

SaQhk 
Bebek beslemek 

8 

Yoksa çocugu szr/ bunun
la beslemek dogru degildir. 
Çùnkü: bebeklerde ( Çocuk 
skorbütü) ded;gimiz ve ta
ze siifle bu!unan vilaminle- : 
rin kaybolmasmdan ileri 
gelen bir hastalzk husule 
gelir. Bu takdirde çocuga 
bir ka~rk portakal ~veya Ü· 

züm suyu T.1ermek suretile 
lu hastal1g1 geçirmek müm
kündür. 

Mulztehf emzirme - Bu . . '• . crns emzrrme, sun 1 emztr-
meden üstünd1ïr. Zira. bu· 
rada çocuk Slr f hayvan sût 
lerz'/e degil. hem anne sü-
t le, l1em de inek sütile bes· 
lenmektedif'. Muhtelif emzir
rnede iki tarz vardrr: 

7 - Çocuja her seferinde 
meme vermek ve kâfi gel
miyen meme sütünü. emzik-
1 e lamamlamak. 

2 - Nlünavebe ile bir de/ a 
me me, bir de/ a emzik ver
mek. 

Birinci ~ekilden ziyade 
ikincisi makbuldur. Ancak 
iki emzik arasznda muhak
kak bir meme koymalzdir. 
Çünkü: emzik, meme emme
ge nazaran kolaydzr. Meme
de çocuk birkaç meme em
me hareketi yaptcktan son
ra, ancak siït gelir; ve güç
lûkle akar. Halbuki emzik 
te i lk emme ile beraber siit 
gelir ve kolaylikla akar. 

Bu itibarla iki emzik bir· 
hiri arkasma verilecek olur
sa, çocuk ondan sonra ar 
t1k meme emmegi istemez. 
Bunun ba$ka bir mahzur 
da. memede süt birikerek 
zamanla kaçabilir. Behegin 
emzigi. memede oldugu gibi, 
biraz güçlükle almasz için, 
lâstik tepenin deligini ga
yet u/ak açmalzd1r. 

Anne sfitümïn çocuga kâ· 
fi gelmedigini ~u alâmetler
den anlanz. 

Çocugun karnr çi:iküktür, 
idrari gayet azdir, kiloca 
hiç artmamakta veya çok 
az artmaktad1r,· memaden 
evvel ve sonra tartft/zmu. 
takdirde. aldtgz sütün mik 
tarmz az buluruz. ve nihaget 
kakasmzn rengi koyu ye~il 
veya kahve rengindedir 

/~te bu afâmetleri gorün
ce muhtelif emzirmeye ka 
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Parti Genel Sekreteri 
Sükrü Kayan1n Bir ·Nutku 
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Lâg1mlan temizliyen 
- Geçen say1dan artan • la r hr. Buna riayet edenlerin Cennetle cehennem aras1nda .. 

kop~k 
Arkadal\llar, bütün bu dilek

ler, mntalAalar nihayetlllemir 
büyilk millet meclisinde t0pla
mr ve bUyUk millet meclisi ica· 
beden kararlar1 ahr. 

E~er büyük millet meclisi 
kararlarmda isabet ediyorsa ve 
bu memleketi daima ileriye 
do~ru gOturllyorsa onun s1rrl'11 
memleketin en Ucra kô~elerin 
den aldi~1 dilek ve dü~Unceleri 
bir araya tophyarak bununl.t 
hareket etmesinde arJmahdr. 

Arkada~lar, parti detnek, m 11 
ayyen, sarih, içtimaî, i,,iyasî bi.r 
takun flkirlerin ve fonnUllerin 
etrafmda mümkn.o oldugu k·i
dar fazla millet terllerioi tupil
yarak onu me~ru yollardan re 
alize etmek dernektir. Eizim 
partiuin yapt1~1 rol bu kadar 
basit de~lldir. Demok.rasilerle 
halk10 nylerile huek.et ettikle 
rinl soyliyerek of?llnea devletler 
ancak bu kadarm1 yapabilen Vl' 

ya yapabilmekte olanlar<hr. .\. 
tatürk demokrasisi bunlano çok 
tevkinde blr demokrasidir. bit 
yala1i milletimizio amaline ve 
ihtiyacrna muvafik dil~Uacslerde 
reylerine lllilracaatla yapllan i~ 

lerle iktita etmiyoruz. Biz isti 
yoruï. ki millet muayyen me~e-
1 Ier lizerinde reyini vermi~ ol· 
mnkla beraber yap1la11 i~lelin 

de birer birer biitün sttfahalile 
reyine uyup uyruad1g1n1 bizzat 
gôrsila ve her f1rsatta müraka
be etsin, millet ber zamaa hil
kimiyet mesullyet ~erofiai tas1· 
810. 

AtarUk de1nokrasi..;i hem re ~ 
terandum ihtiva eden lJit· rejim
dlr. Ocak, nahiye, kaz.a, vilàyct 
kongreleri ve nibayet bUyilk 
kurultay bunu temin edeo e as 

rar veririz; ve· çocuga me
melerden !ter hangi birisinin 
yerine inek sütü veririz. Bu 
esnada bir müddet bekler 
ve çocugun veznin art1p 
artmadzjma, ka ka s mm 
rengi deji#p sarr veya sarr 
ye~ilimtrak hir renk a/Jp 

almad1gma bakarrz. Bunla
rr gormezsek salâh hascl 
olmadzgzna hükmeaer ve 
ilcinci bir meme yerine em· 
zik veririz, ve b u n u üçe 
kadar ç1karabiliriz. Yalmz 
yukanda da soyledigim gi
Li, iki emzik arasmda mu 
hakkak bir meme vermelidir. 

Eger bir kadznzn sütü 24 
saatte bir veya iki de/a 
yeti~ecek kadar bile degilse. 
o vakit muhtelif emzirmeden 
vazgeçip. çocugu yalniz hay
van sütile beslemekten ba$ 
ka çare yoktur. 

h.atas1 az olur. 
lHzce yap1labilecek en büyUk 

hata memleketin sahibi olao 
milletio rflyine muhalif olan ha
reketlerdir, Koagreler ve hep
sinin fevkinde btlyUk millet 
meclisi bu bareketlerin yaml
maz naz1m1dular. 

Milletin hata gordOgU.nll de
~i~tirmekte, hatâ gürmedigioi 
de\' 1mda her zaman kendilerin
de k.udret ve kuvvet gOren bir 
milleUn çocuklar1y1z. 

A rk.ada~lar, millet denildigi 
zarnan batmm1za bUyUk ve co12 
kun bir Irmak gelir, mna~1 te.;;
kil eden su zerrcleri duima de
gi~ir. ! >aima ukur Vl' gider. Eiz 
t trka ('frad1 zerreleriz. bize dO
~en vazifeler arasmda da hiç bi r 
fark yuk.lur. 'l'Urk milleli üyle 
bir klilledir ki onun fertleri o 
klitleuin nt'f'i Ï\:in çalt~ma~a 

mel'burui. Oiri ç-ah~mad1~1 vakit 
dig-eri claima mnteessir olur. 
milletler k u m y1g-mlar1 gi bi bir
birine iltisak1 olrn1yan y1g1rnl?n 
ibaret olursa onlari ber baugi 
bir rüzg"ilr savurur, gôtilrür. Ta
rih boyle camialar1 knydetmi~
tir. TUrklerin de bôyla bir hale 
dü-;;Ulkleri bir zam1rnda unlftrt 
hit araya tophyarak bei;;er tari
hioin huwrnna kudretti vekuv 
vetli bir camia ha\inde r1karan 
_\tatü.rk bülUn be,er tarihiuia 
seyrini be~eriyet lehine olarak 
de~i~tirmi'1tir. 

Eger tarihin hakiki gidi~i na 
zan itibara ahmrsa anln~tlll' ki 
TUrk milleli dairua yilkselecek 
ve dairoa yükselecek, ve. dOn~ 

yamn diger milletlerine misai 
ve ayni zamanda be~eriyetiu ~a
ad~tine hadiro milmtaz bir he
yet olacakhr. 

'rü rk tarihioin bu hikôyeti 
ve bu akibeti kimseye meçhul 
de~ildir. 

Türklerin idealleri malllm-
dur. Bu idealde ne k1skanç, ue 
de inhisarr1y1z. 

Biz bütüo milletl(:rin mUsta
kil, mUraffeh, mesut ve hür ol
malar101 istiyoruz ve buna ça.
h111yoruz. 

Arkada$1a r, sizi tekrar 'f ilr· 
kiyenia idare mesuliyelini üze
rine alan Cumhuriyet Halk par
tisi adma selâmlar, bu mesaini
zin bUtün memleket ve biitna 
be~eriyet içio mesut netîceler 
vermesini temenni ederim.» 

Son 

- Ba$taraf 1 1 de -

Bu bügülü tablolarm tesi
rinden kurtulup kendime 
gelmege ba$ladcgun ::aman 
oniime dikifen flCl bir haki 
kat kar$· smda irkildim, 
sarsrldim : Hey ... Bll koca 
cennef, bu sihirli tablolar 
içinde yalmz dort ki$i!l 
yalnrz biz .. 

Beni aldatt1gzna hükmvt 
tigim gozlerinF' inanama· 
dun. Etra/zmr derinden de 
rine kurcalad1m. Ôn 1imzüde 
çam !Jljrnlan ail ndaki ka 
raltzlar içinde; bagzrarak, 
gülü$erek szld1af topl1yan 
k1rm1z1 yüzlü, gürbüz, ne§· 
eli Tlirk çocuklarm1, genç 
arkada$1an 1 1 nrad1m. M.i 
hayyilemin bu ara$lcrmala 
rzna gèjzferimin verdigi 
i1ap yine biz. dort kisi. ve 
üzerinde bir in::.uTJ izi bëllc 
olmzyan bembeyaz karlar
dc .. 

i$le bu hiçlik kar$1sinda 
hareketli A·l.!rapa gençligi 
de bir hayal gibi gozümün 
onünden geçti ve bende bir 
aa hatcra daha uyandtrdz : 

1925 le Atina'da bulun 
dugum s1ralarda oturdugL. n 
Akteon pal s 'm balkonun 
dan çok ~ayam dikkat bir 
hadiseye ~ahit ulmu§tum: 
Trabzon gibi kar .tl gznt1-
sma hayli hasret çeken A 
tina civarr o tarihle bir az 
karlamz$lr. Bütiin halk, olo 
mobillere dolup (kar .. kar) 
diyerek çok seqrek ka1.'ll$· 
tuklarz bu begaz dosfu kar
*zlamaga ko?mu~lardz. Ya 
bizim cennetlerimiz. bizim 
karh güzellklerimiz o gii
nün hatrrasz kar$zsmda ne 
kadar iiksüzle§mi$lerdi .. /~ 
te ben ( Avrupada kar.bizde 
manga! ba~z ) ie$hisini ac1 

ve üzüntülü mânasmz daha 
derinden hissetlim. 

Ne$esiz, agrr agir diinerken 
kendi kendime bir teselli 
düstiirii arad1m ve buldum 
da .. Ka/ kas satlarmda kar 

Yarmm harbi inanm1z, ey 
fr.rah ferah uyk.usunda uyuyan, lar içinde senelerce ugr0$1P 
ferah ferah yiyip içip , yatip can veren, kara. soifuga ka-
kalkao Trabzonlu 1 lnamn1z Id mksamr$ bir neslin çocuk 
yarmm harbi ne yerde, ne de larzgzz da ondanmr, dedim?. 
nizde, ancak ve ancak havada Bagzra bagzra. ko$a ko$a 
o!acakhr. Tayyareye veriniz ve gine seslerimizi kendi 
ve verirken emin olunuz ki 

" miz dinlige dinliye §ehire 
verilen paralar hayahmz1 ve 

Son 
vatanmizt kurtaracaktir. girdik. Yukarzlarda bir tek 

_..'..!~~=- ~"~- ==~-=-=~~~~~insan izine bile tesadüf edi-

lemiyen karlar burada mec Bundan bir müddet evvel 
buriyetle çignenmi~ ve ren- kanalizasyon te$kilâtmz gap· 
gini atmi#z .. Vilâyet binas1 tzran Nis belediyesi iktisad 
onünden geçerken kar$cdan olsun dige kiiçrîk ve dar 
i$iiligim sesler. gordügüm borular koymu$tu. Fakat 
manzaralar, yukarzda bir borularz temizleme siras1 ge
gom fe/de karlar içinde ol- lince Ï$ çatalla$il. Temizle· 
du ·um halde lÏ$tÏmiyen beni mek için borulara adam gi

• 7 tti. dondurdu. Hep 0 remigordu. Nihayet çaresi 
·vs/er. 0 s"nelerilenberi di bulundu. Borularm içine ko · 

,. i;k/e bitmiyen t 'kenmi· pekler girebilirdi. Bir kopek 
borunun bir deliginden SO· 

ku'akla z p rp.lryan kuldu. boynuna ince bir tel 
r ( li v'a S1':;/ori) ... bag/andz ve 0bür defige 

, r hr · l asin c1 I rùye l 
gelinceye kadar yürütü dü. 

rek. /ik. 'r yoran hlr çok g"nç- Ôbür delikte kopegi çckarzp 
leri11 l cz kaln,wlwnc i i lde çektiler. Telin ucunda /zr-
b7slarma çô"ken ko /U pis du ça baglzydz. Bu suretle lâ· 
manz du giirdukten sonra g1m temizlenmi$ oldu. Fa 
agzundan goy ri ilit ·yari ~11 kat tabii kopekleri lâginun 
hdimefo.r dokdu: Cehennem. içinde yüriimeye alz#rrmak 
c .. lzen"' 11 • • için terbi e lâzzmdzr. Bu 
llu/zzamda !:Jerle~en o ehe- terbf 11 ,. b0 ·ulnrrn çrkzlacak 

di hatzra serisinden biri ay- ucun~ bir c:t kogmakla ba~
r 1 p ka,.s11nn d !.ildi ( Den·i lar. Kopek borunun içinden 
tcn n c henn m1 •• H J ko geçince mükâfatr olan eti 
ca Dante, koca mütefekkir. alzr. 
Ne brï~iikmzi$sun .. Însanlar Krahn Viskisi 
hayatlarznda kendi ellerile. Hor ingiliz gibi, sabzk 
k 'ndi isteklerile l:.im hilir kral ~u dünya ne tuhaf dün. 
dalza ne kadar cenneti ken ya_dzr. sab1k diyoruz 8 inci 
d"lerint• Celiennem yapryor Edvard da viskiye dü~kiin-
lar ?. Evet hakliszn. çok hak a·· ur. _ 
l s 1 •• Cennet de Cehennem de Geçen sene uzun müddet 
b z z. bizim elzmizdir, bizim Biariç oiellerinden birinde 
iste~imizdir. . . oturdu. Otel sahibi. kral her 

Trabzona kar yagdc, cira/ viski istedikç~ yem bir #~e 
cennete dondû., kaç ki# giir- açryor. sonra bu #~ede Ica· 
dti. kaç ki~i gitti bu cennete .. Lan viskiyi mü#erilerine,· 
/$le cehennernler ( p~s havait " Kralm içtigi viski .. oldu.
kahvehaneler ) . . f $fe nur gu için pahal,ya satzgordu. 
dolu , sihhat do/ri cennetler Gençlerde bir Îngiliz bu 
varken kendi isteklerile ha otel indi, vi$ki istedi. Car
ya' 'lrmt cehennemlere vakf 
ed n b1zler. Zavallz gençler. 

Tit;r;.dim. ti~·iidûm; cennetle 
cehennem arasmda kaldlm. 
Ara/ alfa ya~ayan mahluklar 
gibi abdalla~t1m. ve yine 
kendime teselli düsturlan 
araya araya evin yolunu 
tuttum. 

Atr/ Ramiz Sakar 

Dertveren p1nar 
Memleket hikâyeleri 

Hayreltin Ziyanm bu 
kitabi 25 k zz r u ~ f iatla 
satzlmaktad1 r. 

Abonelerimize y ii z de 
k1rk tenzilât yapdcr. 

Ta ~ ra karilerimizden 
yalnzz 15 kuru~luk posta 
pulu g (j n d e r e n le r e 
taahhütlü olarak 
giinderilir. 

son sordu. 
- Kra/en içtigi viskiden 

veregim mi? 
- Hay1r, kralm otelden 

gideli bir sene oldugunu 
biliyorum. 

Îlâçs1z T adav1 
Bir kaç zamaod1r, oruç re· 

k1)rtmeni Mahatma Gancti oatu
ri~t tecluvi usulile me~gul olu
yor. 

::)on gUnlerde Gand1, tifoya 
tutulan kâtibi Mis Madlenle, 
müridleriaden bir kaç101 hiç bir 
ilàç- vermeden ôlUmden kurtar
m1;;tir. 

Gandi bu tedavi usUlnnde 
o:;rar olmad1g1m, sOylüyormui;; 
Ancak hastalara s1la perhiz et
tiriyor, pamnmm ve baayo yap 
tmyor. 

Doktorlar ve mas10lar: Tifo
nuo ba~ka tUrHi tedavisi de yok 
tur. ilâc1 yoktur. Yakalanma-
mak, yakalandlktan sonra da: 
Hararet vucudu beslemi~J Diyor 
Açhga katlaomak ve i~in kal
lioi bilnyeye btrakmak gerektir. 

"Yeniyol .. un Tefrikasr: 22 1 
yo:-du. Bayan Doktor teselli ederek: korklum ki b:'l§ina bir~ey gelccek. 

- Peki, git o~lum git, dedi, Gel bakahm anlat olam biteni. 
siz duymadm1z m1 bunu ? 

KÜÇÜK SiLÂHSOR 
Bayan Doktor ve beslemenin 

yanmda, bir§eye dikkat etmiyor
mu~ gibi durup dururken birden· 
bire aklma Doktonm yanma -gjt~ 
mek ve ona ne var ne yok hep· 

•ini c:nlatmak ve - evet - ce· 
Îngilizceden çevzren: Hajrt tlin Ziya 

Hatta ~~1 anneme çok benzi. 
yen ve b nirnle çok mü~fik bir 
surette onu:jan iyi k:i.dtn iç"'riye 
g- <:i ri zaman bile sanki ben ev 
v lden hiç bir bayanla konu$ma· 
m1~1m gibi ( seninle b1r bayan 
konu~ur~ ba~m1 kalc:l1r da ona 

bak ) d1yen beslemeyle geriye 
srclmek ne berbat bir~ey ! Bundan 
b ~ka besl"me onun için o baya· 
n fona f ena ~cyler soylem'~ti. 
0, ( evet, bayan, bir çok kîmse 
onun güzel bir çocuk oldu!(unu 
z3nneder; l1albuki o fen1 bir ço
c iklu • Mektepten kaçti, $imdi 
o rn get iye gotiiriiyo um) demi-?li. 

E tckin, o bayanm nas1l nef
r tle bakhgm1 ve 2g1 · bir sesle 
..:annederim ki bunun için dof-

mezler onu. zwall1 yavrncuk I'' :t3lanètracak m1 yoksa af mi ede. 
~editini hah. 1ad1. . Beslemenin 

1 c~k: bunu sormak geldi. Kapiya 
do~rusunu 1~tersen1z ben bu I d .... d .. 

h t b. .. 1. d' o~ru yuru u. u•m'! a tr~ey soy 1yemem.. 1ye 
c~vap vcrme<1i ü:1.e•ine baynnm Dikkal bakt.~rn1 çeken bu ha-
bu sozü pek bc~enmedigi ~orii· reket üzerine Bayan Doklor 
nüyordu. ~imdi Ertekin dayak sordu : 
yiyecefindan üzülüyordu. Ço- - Ertekin , nereye gidiyor-
cuklann ona soylediklerine bakt- sun "? 
lm~a Bay Doktor, pek nadir Be'lleme ~îddetle: 
:u\lnanbrda bas ton kullamrd1. - Tekrar kaçamazsin Bay 
Bas t on kulhnd1g1 zam1nlarda i E.rtekin, dedi. 
dl m u h a k k a k b i r kasdi ., Erlekia, onu a~arlarcasma yu
vardi. Doktor onu dozse bile çok kandan a~ag1ya süzdü. Be-slf'me 
kederlenmiyecekti; çünkü hata 1 d b b k b' d h ' 
t · t· 8 d .. t.. .. b'I' d sonra an, u a 1~1 1r a a unc-e m1~ 1. un an o uru 1 1yor u 1 .. . . 

k. 1 1• kt M dd" tam1y::.::a~in1 soyleau~lt. 
1 c~za anmaga ay1 1. a 1 . 

eziyetle•e muuz kaldigi zaman Çccukluk vekarrle : . 
hakikaten cesurdu, fukat çok yu- - R ci ederim Bayan Do·~-
mu~ak kalpJiydi. Azarlanmamn to:-, de<li, Doktora gi<liyorum. Q. 

en f ena bir§ey oldug-unu hissedl· 1 lup bite ni anlataoafnn ona . 

Dokto.run kalbi temizdir. Tersle- Al ~u sandaliyeyi. Tela~ ctme; 
mez seni. bol bol vc.ktîm1z var. 

Gidi§ine devam eden Erlel-: n Ertegin, yüksek bir sandaliye-

kendi kendine: " Doktor çok y1 ile iye dogru çekti; abanarak 
saflid1r ,, dedi. üz, i e ç1kli ve dr.ha büy ::k bir 

Kap1yn korkak korknk vu. c miyctle Dokto1 un kar~1sma 
~una Doktorun cevab1 : çl • 

- Gel, oldu. .'a b:i.]indan La§I yabilir 

Ertckin gir li. Doldo-, musa. m·y n cfend.m '? 
da oturmu~, bir y1gm riy·1ziye - Evet, hm1a.n B ~1 nc~1,;si 

va;d(esini tns•1ihle ugraFyo du Î"" oracfon. 

Doktor, çok korkunç bir ta·zda - Evd"'} dim. Anne;n bnna 
bnkb. Küçük çc.cuk C"Saretle Tannverdinin masalm1 anlcltti. 
yakla~b: Onu biliyor m11sunuz efendim? 

- Affediniz Bay Doklor; ~e- - Bilmiyorum. Anht bana 
riye gt'ldïm. Aff t cl .. nsiniz, iziMiz bablim. 
gilti!';imden dolay1 çok müteessi- - fan tve di adinm manas• 
rim. Y apbg1mrn bü yük bir hab Tannnrn bag1~lad1g-1 ad, m demek
oldugunu biliyo lin. tir. Annem bu ismin ona iam ma-

Geçi•<.\1~i gogüs, oirnl din·k- w:ic;'Je yaki§t•."m1 soyledi. Çünku 
torüoün kalb":1e ! adar 1!}lrd1. Eh- TanrJ, az p 1ç"nde olanlnrn yar
ni Ertekinin perçemli baljina yo. d1m için gondcrm:~ti onu. 0, bir 
va~ça koydu ve: t sil· ~ordu ve günün birinde bir 

- Zavall1 yavrucJg-um, dedi, D c navan oldürdü efendim. Sabi 

- Zannediyorum ki duymu· 
§Um. Fakat devam et. 

- Canavan Oldürmek deh§et
li bir cesaretti. F ak:at, reislerine 
itaat etmeg-e sô.z verdi~i ve reisi 
de hiç bir kimsenin canavar1 ôl. 
dürmeR-e bir daha te§ebbü§ etme. 
siai yasak ettigi için dog-ru yap• 
mam•ill. Tanr1ve1di bu emrin 1 • 

saçwa oldugunu dü~ündü. Çünkü 
c rnavar her zaman zavaU1 çoban 
çccuklarm1 yutuyordu. Bundan 
olürü em~i tammad11 gitti ve cana· 

van Oldürdü. 

- Âlà. Sonra ne oldu ? 
- Aman efendim unuttunuz 

mu ? Annem, masalin arkasmm 
daha iyi oldug-unu soyler ama ba· 
na kahrsa canavan oldùrdüg-ü 
taraf daha iyidir. Nastl oldürdü
,l! iin~i biliyor musunuz efendim ? 

- Mevzuu çolt. iyi bilmedi· 
g-imden kor kuyo1 u 'Il. Siz da ha iyi 
sôy lü yorsunuz. 

• ark:as1 var • 
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Burada, blr beladan kurtul 

mat lçlo blr ba'ka plAnm ka 
bul edildiilni ve arab kU1tUrQ 
nQn peoçesinden kurtulan TOrk 
rubuoun bu sef er garbc1ltZJn 
peoçesine dn~n~noo lddia ede 
cek olanlara, $UDUD hallrlat1l 
m111 1Qz1md1r. A~nm1z.daki dlln 
Y• knJtnru, yal01z dlloyahk 
ltlere dayaod1e1 ve kar1$ll~1 
içlo, mllh camnmo mev udiye 
tlnl deill b°' gormek hatta ~rt 
ko~t. Islam knltOrU ve buna 
kenellenml$ olao melafizikçi 
arab kUltllrD ise, mm, ruhlarm 
loklfafm1, teorlde yok, pratikte 
Ise aoo derece gnçkllar. 

Fealo kaldmlmas1 ve A vru 
pablara mahsus b11,ortnsnnon 
tabula meaelesine gelioce, bu, 
IOD zamanlarda lnsaolaraj anz 
Olan blr halin ifadesldir. Bu bal 
dllnyayi telakkl tarz101 yahut 
PDlltlk gOro~ ve zlholyet tark 
lano1 erkeklerin ba!Slanoa gty 
dikleri nesne ile lf ade etmek 
arzusudur. Esldden Ooasya ve 
Mrltadatl mnslnmaolan nas1l 
Fet garp dQnyaSIDdan ayud1 
lie, limdl de pbka, teodlnl 
IUb dQny111om gOnDllO bir 
Def erl telakkl eden Tllrktln bu 
dtlaJaya kablmauna itade eyle 
lllektedlr. ~imdl ber TOrklln 
bu dett~lklltl duymas1. ber '8P 
ka lat1yan Tllrknn ppka ile 
birlltte :real zibolyell de lat• 
lllakta oldutuou, kendi gOnlll 
lb &Ondellk if lerl blfaoda dabi 
bllmeat 1411md1r. 

'Sunu yalruz uoutmamahyiz ki 
fea aiymeJl l'MUJODer bit ba 
retet gibl yasak edeo kanuoda 
kacholano peçeeloe dair blr 
llrahat yoktur. Bu da gosterlyor 
kt. tul ppka ile de~tlrmek 
llleeeteat, blr k.Jyaf et del~ilùlgt 
Ollllùtan ziyade blr polltlk 
k.vay1 flldrlere ve ~uurlara 
lelklo etmek lçlndlr. Neteklm 
terblye ve gorenetlo harimlne 
•Id aabaya asla teca vnz edllme 
llllf ve peçe meselesl milletln 
kendl lradl vuuruoa terkedll 

lllloUr. 
BO bOyOk reformlar sayeslo 

de, Gazl'den mllletlne geçen 
bQyQk lrade kuvvetl, bu olma 
• UZUD yillar &Orecek Olan ol 
gunlutunu blrkaç ytl lçlode 
meydana ç1karm~tar. Tnrkler 
&lbl bnton ôoasya mllletlel'i 
lçln, lnkifaf1mn lstlkameU blr 
dlr ve bu loklpf mQtadderdlr. 
Tarklyede takat, aQrat. enerjl 
ve oqmadan gayeye dotru yo 
ramek bakumadan, bu lokifaf 
Otekl memlekeUere nuaraa 
moateana blr buaualyet kuao 
DUflar. Gall lçto, ônuya'JJ 91v 
relemekte olan tebllkeler br 
flSmda, kaybedllecek blr dakl 
ka bile J.Oktur. O.tzl'nio eplz 
prestijl lse, mllletioden revkal 
Adeltkler taleb etmealoe mnu 
ltUr. 

Bu kadar hlZh blr loklfafao 
bua m11vaseoeelzllkl81' dotur 
lllasa tabit ldL Buna ratmen, 
Tllrk mlllett. k.ar,1la1t11t sarsm 
tan bOyot blr llyakatle goaoa 
lemltttr. Ve auiqJ.lm1~llr ki, Ga 
llaln keodllloe olan Inan1na. 
Tart mlllett layakhr. 

Mnnevver tabllkalarda, blr 
cleablre tatblk edilen reformla 
1111 bamhll ylrml otuz sene 

nberl batlam~b. Aoadolu 
JlGaCloe gellnce, o herbangl 

ktlltOr teslrlnln o kadar ha 
clade b1rakllm1tb kl, ooun lçln 

t.lr knJtOrden blr dlAerlne ge 
Olt dlye blr teY mevzuu bablol 
llamlftu. 

• ..U. v• ... 

1 
Hers~yden 

BiR PARÇA 
'-~-

T akvim Cilveleri 
Yeni bir asrzn bir Çar-

1amba hir pazar viga bir 
Cuma günü ba1lamasina 

Art1k Ucuzlad1 
imkân golctur. 

Subat, Mari. Te1rinisani 
aglar1 ha/tanin agni günün
de ba,larlar. 

Haziran ile A;ustos a9-
lar1nrn ise ba#ama günleri 
mulcannen degildir. Onlar 
rasgele bir günde girerler. 

Yirmi sekiz s~nede hir 
lcerre takvimler agni olur. 
mes~lâ 1937 gr/mm takvi
mini saklarsamz 1965 yilm 
da kullanabilirsiniz. 

H1rs1zlarla ortak olan 
habishane müdürü 
L histanda Schroda isminde 

kl ynde me~hur blr hap1 hane 
\iarm1;i. S 10 aylar zarrrnda Sch 
roda ve clvarmda htr izlùlarm 
fe\i kalâde artm si ve (afllerinin r• 
de buluomama 1 nazar1dikkatl ,. 
celbetml~ yap1lao tahkikat ne- l• 
hOOSiDdP $0 acayip badise Orta f• 
ya çakml~tlr. ?• 

Habismedekl mahkOmlar, {• 
gardiya.:ilar ve hablsane mudn • 
ru de dahil olduA-u halde arala • 
noda blr ~irket kurmu$lar, gDn • 
dllz ak1lh uslu haplsanede otu- • 
rurlar, gece ise nübetle ve mu 't 
-dQrQn emrlle uhverllerek ~ehirl ~ .. 

DOniip dola$1P 
AlacaiJ1n1z RA D Y 0 

Ca Aa Olacakt1r. soyarlar, getirdiklerl veylerl t• 
paylqulumtJ. Hadlse meydana tf 
çllunca mOdQr de ayal baplsa- • 
neye hkllm10. 't 

llân ~· • • • • 

Tediyatta büyük teshilât 
Kundurac1lar caddesi No. 17 - 19 

Kocaba 
Sarlcan dere #ma/en 1egh 

oglu fJereseleri /1nd1kl1g1 
garben Ica/fa ojlu veresele 
ri /indiicl1j1 cenuben caba
o gla Ha/il /md1klzg1 ile 
mahdat: F1nd1/clzlc. 

t! 
HARUNLAR MÜESSESESi 

Yu/canda hudut fie evsa-
/1 sairesi gaz1l1 /1nd1kl1/c 
Yomranin /cacaba lcogünde 
lcara Ahmet oglu Ali Os
man bini Ahmanlta bilâ se
net olaralc nizastz /aszlasr: 
'Ve hüsnü nigetle ve malilc 
si/atile tasarru/ edilegelmelc 
te ilcen 6andan 55 sene ev 
vel laali liagatinda 15 ma
denî Turlc lirasr bedel mu
lcahilinde arseneizir lcogünde 
molla Ali o;ullarrndan Ha
san o;lu Hü.segiM haricen 
sotaralc alâlca.srnr lcesmi1 ol
dagundan mezlcûr /md1/clrj1 
mezlcfi.r tarihten hild senet 
olaralc nizasiz /asilasrz Hüs 
nünigetle ve mali/ci s1/atile 
ba giine lcadar tasarru/ e 
Jilmelcte oltlajundan 1515 
nola lcanuna tev/ilcan senet 
sizthn namina tapuga bai 
lanmasrnr talep egledijinden 
ha gagri men/cale agni bir 
hale iddiasinda hulunanlar 
fJarsa itirazlarrm ilân tnri 
hinden itibaren 15 gün için 
de tapu dairesine vtgahut 
mahalline gidecelc olan tapa 
memurana hildirmel,ri ilân 
olunar. 

l• 
ft 

llân 
Trabzon Tapu mlldllriyetin

deo: 
~arkan kaba hasan ogullar1 

tarlas1 ~imaleu harman o~lu 
.l<'aod1khg1 garbcn kalayc1 oA-lu 
mehmet frnd1kh~1 cenuben satù 
bi senet fmdakhg1 ile mahdut ; 
tarla S dOnnm: 

earkao Vell oglu Sahm ve 
Ras1m hod1kh~1 garben s llu 
Oilu Snleyman ve lzzet tmd1k
bgi ~imalen sahlbi senet tarlas1 
ve kasmen kalayc1 oglu Meh 
met ve kaba Hasan oglu tarlll 
s1 ve faod1khg-1 ceoubeo 1rmak 
ile mahdut: tmd1khk 3 doonm. 

Hudullar1 yukar1da yazili 
anlfa kOyllnde vakl blr k1l'a 
tarla ve blr k1t'a fmd1khk se
net ve kayda baglJ olm1yarak 
ve ceddlndeu lollk.al eylemek 
suretile cavdar ogullarrndan 
Mustatanm oglu mehmedin olup 
saghgrnda kendlslnin ve 311 
de vef11trnd11a sorlra vereseleri 
Mustafa ve A 1m ve lzzet ve 
Vabfdin ve buolnrm da vefatla
r1le vereselerinin mahk s1fatlle 
b1sarruf e\·Iediklc rinden numla
rma tesçili ibraz olunan ilmn
bf.tb~rle istenilwektedir. Bu yer 
lerke bir aym hak iddla eden 

Remington 
Y ai;1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

maj"aumauJan temin edebiJirsin:z.. 

Ornega 
Cep ve kol saatlanmn en fantaZlve en son fe)âlleri plmiftir .. 

HDSLON 
Cep ve kol saatlan donyan1n en hassas saatland1r. 

Adres: TRABZON H • K 1 N lb tl Maauua 
KunduraCllar caddesl ami V8 ema Q On Of 

varu oobee glln lçlode Tapu 
ldareslne mnracaat eylemeleri 
yabut 17 k. uni 936 pazar gn-
on saat ooblrde mahalll mez
kure memuru mabsus gonde 
rilece~lnden blr dlyecett Olan 
lana ellerlndekl evrak1 mOsbl
telerlle oraya gelmelerl 11 An 
olunur. 

Sathk arsa art1rmas1 

Vilâyet daimi encümeninden : 

Gayrimenkul sati~ art1rmas1 Semerciler ba11nda Cemal Azmi sokatinda 
Hususî muhasebenin ( 234 ) metre ve ( 34 ) 
desimetre murabba1ndaki kilise arsasimn mOlki
yeti muhammen bedeli olan ( 338 ) lira ( 97 ) 
kuru~ il z e ri n den artbrmata çilcanlmlfbr. 
19-1-937 tarihinde saat 14 de vliâyet makam1n· 
da toplanacak olan encilmende ihalesi yap1la· 
cakbr. lsteklilerin yilzde yedi buçuk muvakkat 
teminatlarile vilâyet daimî encOm.eaine bat 

. 
Mahallesi Sokag1 
Ayvas1l Mis1rhoglu 

Defterdarl.ktan : 

Nevi 
Arsa 

Metre Mu. 
277 

K1ymeti Mu. 
T abiiyeti Lira 
Yunan 500 

Y ukarda evsah yaz1h Y unan tabasmdan metrük arsan1n mnlkiyeti 
pe,in para ile nakten veya gayrimüb · bonosile sablmak Ozere arbr
maya ç1kanlm1~br. T alip olanlar1n yüzde 7 ,5 dipozitolarile birlikte 
19 • 1 - 937 Sah günil saat 14 te defterdarhkta toplanacak komisyona 
mOracaatlan. 6.11-14-18 vurmalan. 6-11·1~18 



• 
6 /lcincilcânan 1937 /YENIYOLJ 

en büyük Fen Hankas e kiymetli 

-S h di~ 

Markan1n 
Her kese ve keseye her V 

uygun 

1 9 3 7 V. 4 / A M 0 D EL i 
RADYOLARINI 

GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkaktfr ki : en bahal1 fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

T ercih Edeceksiniz 1 
Trabzon M. NURi AYDIN ( Kaùao~lu ) 

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

Kundurac1lar caddes i N. 86 

~'V' """"' 'XP \tU7 ~ \tU7 \!\Pd 

Yeniyol Bas1mevi 
Yeni femiz ve çe§ifli huru-
1 al ile, Defter,Fatura, Çek,Bono, 
Senet,Makbuz,Zarf, - KâQ1t,Muh
t1ra,Karfvizif vesaire gibi bütün 

matbaa i§lerini 
En te.miz, en ucuz bir· 

surette yapar 
Hariçten verilecek siporisleri ktsa pir zamanda 

haz1rlar ve gonderir. -

Ve 

RADYO 
TELEViZYON! 

F~brika1arm1n 8 1 
19~7 n-o~r~ine Elektrotlu 1 
lë1tb k til1g1 1 

~ 

Lr11 balariyle, geçen sene oldugu 1 

Q":bi, bu sene de R d 
-=1-- · k . V • • a yo f 

e 111g1n1n en ba11nda 
) ï t ümektedir. 

Bütün dalgalar üzerindek.i S~LEKTiVl~E, SES 
tabïligi ve tem;zligi , RAKIPSIZ ve ESSIZDIR . 

anti dir. c • m1 

Herhang-i bir anza içjn arbk Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula 
gôndermege llizum y ok , Çok has.sas muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PHIL.CO lan her 
suret1e garanti eder PHILCO yu almak menfaabniz icab1d1r . 

Uzu11 Vâdeli Sati~ 

ilân bab kadznlara mahsus ha-
mam 'lie yine f evkani aü1 

Mahkeme Ba~kitabetinden : oda 'lie hamam müstecine 
• .\i:1k arhrma ile para)a i:evrilecck I ait fevkani iki oda 'De tah-
gayrl menkulun ne oldugu: • • • • 
Gnyri menkulun bulundugu mi:vki lam zkz oda bir hab hane 
mahallesl sokag1 ve numra i. ve at hani ve ittsalrnde·kah
Taktlr olunan kiymet : 

1 - /skender pa~a ma
hallesi meydan semtinde 
tahtani kârgir yedi maga · 
za ve f evkani be~ odayz 
mü~temil sekiz bin lira mu
hammen kzymetli daire 

2 - Ve agni semtte yek 
digerine muttasil k.ârgir 
f ei•kani iki odali bir bab 
kahve hane ve .fahtani alti 
magaza ve /evkani lÏç oda
lz arkasi odunluk ard1yesi
ni havi tahtani bir /urun 
ve hamurh.aneyi havi dokuz 
binbe1 üçyüz lira muhammen 
krymetli diger bir daire 

ve ve nalbant dükkâni ve 
f i:vkinde on tfki odagr mü1-
mü#emil yirmi gedi bin li
ra degerinde bir bab daire 

Tapu tarih ve numarala-

rz Te1rinevvel 928 Mogzs 
933. 189, 158. 187. 156, 
63, 1 ;o. 159. 66. 186. 155, 
62. 188. 157. 64. 191.160, 67 
Arhrmanm yap1lacag1 yer gtln uat: 
Trabzon Adliye bin 1s1 salonunda 

5-2-937 Cuma günü Saat 14 de 
1- lebu gayri menkulun p.rtnamelll 

G- 1 - 93i tarihinden lUbaren - 132 
no ile Ba~kitabet daireslnin herkealn 
gOrebilmesilic;ln aç1khr. illnda 7azll1 

olanlardan fazla mal umat almak i1tl 
yenler i$bu ~tnameye ve • 182 

ayni aaalta yap1laeù arbrma da 
en çok arhrana ihale olunur anoù 

anealc kttrrnu. 6 e J e l i 
aab~ isteyenin alacajt ruçhan1 olu 
dij'er alacakblarm o gayrl Daellkul 
lie temln edilmif alaca1dan meam11° 

undan fazlaya ç1kmak llU'ttl• en ~k 
arbrana lhale edillr b6yle blr bedel 
eldeedilmezae lhale yapllmaa ve 
uhf bedell dtlfer , 

6- Gayri menkul kendislne lhale 
blunan Jdmse ve ya verUen hafta 
mtlhlet lçinde paray1 vermes.e lhale 
karar1 feah ohmarak kendllindea 
evvel en y1lklek tekllfte bulunaa 
ldmse arzelmlf oldufu bedelle aima
i• r&Zl olmu veya bulanm11• be
men on bet gtln mtlddetle arbrma:ra 
ç1kanhp en çok artirana lhale edWr 
lki lhale arumda1d. fark ve ieoea 
g1lnler içln y1lzde betlen heap ola· 
naeak faiz cUter urarlar aynaa 
h11kme hacet kalmaJmsm memarlye
timizce abc1dan tahail ohmur • '188 
itbu gayri menk.ul yllkarda rO.teri
len 5 -2· 937 taribiode mahkeme 
ba1kâtibi odumda i1bu iJb 
ve go.terilen arbrma prblameli 
dairesinde sablacafl ilâa oluaar • 

do ya numaras1 ile memuriyetlmlze z k 
3 - Ve yine ayni semtte muracaat etmelidir • ayi tez er8 

tahiani dort ma gaza f e11ka- 2- Artmnaya i~tirak ii;in yukarula 

ni dürt oda9 1 mü~temil be$ yaz111 kiymeun yttz~e 7•5 wbetinde Trabzon a s k e r lik 

1 

pey akças1 veya nullt bir bankanm d 
Un güz lira muhammen k1y · temiuat makbuzu tevdi edilooukttr rn' ~ubesinden alm1f oJ U• 
metli diger hir daire 3- Ipotck 11ahibi alacakltlarla cUier hum 322 doXrumlu ta•-

alftkndarlann ve irtifak hakk1 aahip- l5 5 ~ 

4 - Ve yine agni mahal- lerinin ga.Fi menkul 11zerinde ki k ka b y j 
lede iahfani ah$ap alti fflQ· hakJarllllll Ve hususiyJe faiz Ve J11Uo eremi y ettim. e-
g• azagi mÜ§lemzl dort bin rafa rlair o!nn iddlalarint ifbu llln nisini alacafpmdan ea-

tnriltindcu itibaren yiruù gtln çlnde 1 __ -:::_ 
lira degerindc bir b b dcdre , musbelti.Ierile hirlikte memu- kisinin hOKmO oJmad&tJ 

5 - Ve ye'!e ayni seltP r liin r.· l>lld1rmelerl icap e er. 1"la"'n olunur. 
1 1 n'clo haklar1 tapu lidll ile 

tahtani be$ magaza ~ t 1k ni hit olmad1kça sahl$ bedelinin pay- Î 
be~ odayz m1ï$temil yedi b ·n h ma rnd.·11 1iurt~ ka1ir1ar. rab2bn Yenicuma 
be~yüz lira dege1 inde bir ·~- b!lsterll Il gilnd<i arhrmaya i~ll· mahallesinden kâbur 
bah da ire ruk cucul r arhrma $arlnnml:!aini oku 

6 - Ve yfoe agni ma 

hallede tahtani be~ magaza 
ve herber dükkâm ·pe ah~ap 
tahtani dükkân i1e eczane 
ardiyesi 'lie üç giizlü eczane 
'l.le f evkinde iki muagene 
odas1 'l'e /evaani bir d;$ç, 
muagene odasz ·ve be$ lia/. 
'l.'eti m1ï#emil ma kii/hon 
bir hab erkek hamami ve 

[llUIJ Ve lUzum!u malumah aJm1, Ve ogullanndan 
h m a11 kabul etJnil ad ve ilil>ar 
01unur1ar. Vehbi oglu 

5- '.l'ityin edllen zamanda gayri Abd J • 
menkul ilç defa bagmld1ktan sonra U gan1 
en çok arbrana ihale edilir. aneak r------------
artU'ma b e d e l i rnuhammen Kizilaya 
ktymelln yilzde yetuù!i be~ balmu 
veya sati~ iaüyen.in alAcaAuia ruçhanl 
oluu diger alaeakhlar bulunup ta 
bunlarm o gay1:j mcnkul ile temln 
cdllmi$ alAcaklar1nm mecmunndan 
fazlaya ç1kmazsa en çok arhra111n 
teabhudu bak1 kalmnk üzere arllrma 
on bel gQ.n daha terndit ve on bqinci 

Oye 
ittsalinde garhe nazrr kapula gtin:.in sonu o l a n 
ve dort hafr·eti mü#emil bir 1 22-2-937 Pazartesi tününda yazllahm 


