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Okuma işleri 
ve köylerimiz 
Köylüyü okutma ve 
aydınlatma yolunda 
alınması gereken ted
birleri henüz almış 

değiliz .. 

Ankara 26 ispanyada dahili muharebe bütün şiddetile devam eylemektedir. Hü-
kumet kıtaatı Suagosa istikametinde ilerlemektedir. Hükumet tayyareleri büyük faa 
liyet göstermektedir. ki ajorck adasındaki deniz ve hava üstleri bombardıman edilmiş 
ve asi kuvvetlere ait 3 tayyare tahrip edilmiştir. 

Rus tethişçileri kurşuna dizildiler ! 
Ankara 26 - Sovyet Rusyada hiyaneti vataniye ile ittilı~m edilerek idama mahkum 

edilmiş o{(1n tethişçiler dün sabah kurşuna dizilmişlerdir. 

Okuma işleri denince ha- 1 

tıra ilk mektep gelir - biz 
mektep işlerimizi, daha şe

hirde ve kasabada yoluna 
koymvş, şehir ve kaeabala
,;uzın bu sahadaki ihtiyaç
larını gereği gibi karşılıya
bilmiş değiliz. Şehirde oku
ma çağ ve mecburiyetinde 
bulunan çoçukların sayısı, 

okuyanlardan çoktur, Vazi· 
yet, vilayet merkezinde böy
le olunca, kazalarda, kasa 
ha/arda daha ziyade böyle

Almanya askerlik müddetini yeniden 
artırdı.Fransa ve İngilterede tefsirler!. 

Ankara 26 - Almanyanm askerlik miiddeti iki seneye çıkarması İngiliz, Fransız 
mahafilinde muhtelif surette tefsir edilmektedir. 

• 

Filistin vaziyetinde vehamet var 1 ı 
Ankara 26 - Filistindeki vaziyet vehametini muhafaza etmekte oldujundan lngiliz 

kuvvetleri yeniden takviye edilmiştir. 

DİL KURULTAYINDA 
dir ... 

Bu durum, her bakımdan 
olduğu gibi, bilhassa dev
rim ve devrim eğilimi bakı
mmdan hiç iyi değildir.Şehir 
•ve kasabalarda yetişen 'lle 
yarınki inkilcip ve Cümhu 
riyet neslini teşkil edecek 
olan çocuklarımızın yarısı 

Atatürk yanında İsmet İnönü olduğu 
halde kurultay görüşmelerini büyük 
bir alaka i 1 e takip buy.uruyorlar .. 

nı okutamazsak büyük ya Ankara 27 - Üçüncü dil kurul-
rısına endişesiz bakamayız... tayı enc:imenleri dün öğl.:den önce 

yaptıkları toplantılarda muhtelfi 
Okuma ihtiyacı, hiç şiiphe mevı:ular üzerinde görüşmelerde 

yok ki, köylerde daha çok bulunmuşlardır. Bu komisyonların 
böyledir., fakat malum ol- en başta geleni dil teorisi ve dil 
duğu üzere de çoklarında karsıla.tırmaları komisyonudurki 
büsbütün mühmeldir. Mek- buna kurultaya iştirak eden bütün 
tebi ve muallimi olmıyan yabancı dil alimleride dahil bulun 
köylerimiz, itiraf etmeliyiz makta idi. Komisyon bu iki top-

lantısında Cevad Emre muhtelif 
ki, olduğu gibi durmakta diller arasında etimolojik yakınlık-
ve biz onlarla hiç meşğul ları gösteren güneş dil teorisine 

o/mamaktayız. Jyi ama, bu dayanan tezini anlatmıştır. Kurul
duruş ve bu gidişin sonu tay saat . 14 de de hedeti .umu

neye ve nereye varacak, miye halinde toplanmıştır. Başkan
hepsi birden uyuyan, hepsi lık yerinde kurultay fubaş bakan

birden karanlıkta kalan bu lığına seçilmiş olan PR, Bayan 
Afet bulunuyordu, 

köy yığınlarını, birden u- Atatürk yanında İsmet lnönü 
yandıracak ve birden ay- ı------

bulunduğu halde kurullayın bu 
ikinci toplantısı görüşmelerini bü
yük bir alaka ile takip etmekte 
idi dünkü toplantıda ilk olarak sö 
alan Türk dili kurumu genel sek
reteri İbrahim Necmi dimen dünya 
dilc;liğ'İnin kuruJuşundanberi üze
rinde kafa yorduğu bir büyük ve 
ana bilmecenin anahtarı olarak ile
ri sürülen ve Türkün yüksek 
bir buluşu olan güneş ve dil 
teori::ıinin dayandığı esasları izah 
eylemiş ve sözlerini bıtirirken gü
neş dil teorisini buradaki yerli ve 
yabancı dilcilerin önüne koyuyor 
tenkitlerini ve muhafa:r.alarını em
niyetle bekliyoruz demiştir. lbrahim 
Nt!cmiden sonra Ankara tarih ve 
cografya fakültesi talebelerinden 
ve cephe kılıncoğlu Ata kelimesi
nin dünyada yaşamış ve yaşamak 

clınlatacak imkan ve fırsat
/eri nasıl ve nerden bula
cağız I 

Bu işler, bugün para isti
yen iş/erdense, yarın para 
istiyen işler ara 'Ve sırasın
dan çıkacak değildir. Bugün, 
Para yok, diyerek düşün
mek istemediğimiz ve üs
tünden atlayıp geçtiğimiz bu 
büyük yarının büyük işi için 
iiç sene sonra, beş sene son . 
l'Q da yine böyle mi diyecek, 

İspanyada vaziyet 
Bir uzlaşma tevassutu mu ? 

Bazı İspanyol ricali buna tevessül 
edecekmiş .. 

Ankara 25 - ispanyadaki dahili muharebe etrafındaki haberler 
hükOmet kuvvetlerinin vaziyetlerini takviye ettiklerini bildirmektedir. 
Bazı tanınmış İspanyol ricalinin iki taraf arasında bir tevassutta 
bulunacakları haber veriliyor. 

la bulunmuş olan bütün diUerdeld 
müşterek manasına işaret eyleye· 
rek bu kelimenin türk dilinin öğ
renizmden do~muş ve fonetik ba
kımından dil kanunlarına tabi ola 

rak y~amış asıl bir kelime ol
duğunu isbat eden tezini izah ey 

!emiştir. KırJdareli kültür direktö

rü Kemal Eminde iptidai dillerde 
taJaffuzun harf esasına istinad 

etmediğini müşahede tedkiklerine 

istinaden anlatmıştır. Memleketin 

içinden ve dışından kurultaya başa 
rılar dileyen bir çok telgraflar 

gelmektedir bu arada İtalyan üni 
versiteler arası enstitüsünden kon 
ırre çalışmalarını selamlayan ve 
muvaffakıyet temenni eden bir 
telgraf gelmıştir. 

Emniyet Müdürümüz 

Emniyet mlldilrUmilz B. Mustafa 

l<ırcanın birinci U. MUtettişlik 

Emniyet müşavir muavinliğino 

ve vllnyelimiz Emniyet mUdUr
lUğllne de Urfa Emniyet müdU

rU Bay Nureddinin tayin edil

dikleri haber alınmı:ıtır. 

Her gün 

Otomobillerin 
Soğuksu seferini 
Halkın menfaatine 
uygun şekline 
irca edelim ... 

idare heyeti, bir bu~~uk ay 
evvel blr karar verdi : So
ğuksuya giden otomobiller, 
Çiftcçamlık, Kisarna yolunu 
takip edecek, dönll'?ierin de 
Polita yolundan ineceklerdir. 
Halbuki bu ne gidi' oluyor 
ne de geliş ! 

Çifte~~amlık yolunda e.1 
yakın yere gidenler elli glln 
evv1.~ı 75 kuruşa giderken 
şimdi 150 kuruş Yermek 
mecburiyetindedirler. Çtlnkn 
boşaAan otomobil gori, dön
mek yasak edildiği için ta 
Kisarna yolunu dolaşıp So
ğuksuyun Ust kısmına ~ı '.dık

tan sonra Polita yoluyle şeh
re döneceğinden boş araba -
nın bUtiln boşuna yaptığı bu 
mn~raflan çıkaracağı tabiidir. 
Ayni hal Poiita yolunda en 
yakııı yere gidecakler için de 
vakidir. 

Karardan Ö'llCe • Soğuksu 
şöyle bir gezilerek bu iki 
yol ara.,ındaki mesaf eniu bir 
saattan eksik olmııdığı görnJ. 
seydi bOyle bir karar veril
mezdi şüphesiz. 

Zararın neresinden dönn
lUrse k.1\rdır : Soğuktiu sefer
lerini makOl şekline irca 
edellm. 

Yeniyot 

T rebolu ilçebayı 
Özel- aytarımızdan : 

Bura ilçebayı Midhat Vu
ral ölen Ordu ilçebayı Hay
ri Sırtıkızılın yerine veka
lete alınmıstır. 

Üç yıldır burada bulunan 

''1e kendisinden yurt adına 

görülen fay dayı saklamak 

kabil olmıyacak Midhat 
Vuralın o~ada terfi ettirile
ceğinin muhakkak bulundu
ğunu söyliyenler vardır. 

Değerli ilçebay ayın 26 ncı 
günü çokluk bir uğurlayıcı 

önünde Gülcemalle Orduya 
gitmişlerdir. 

E. Er. 

tlc her gelen seneyi, köye 
hiçbir şey vermeden, böyle 
ltıi arkamıza atıp gideceğiz? 

. Tem iz ekmek istiyoruz . . . t"a 
T emız ekmek, temiz fırında çıkar, hamur tekneleri içinde r;~ ı~:ı 

fareler dans eden fırınlarda değil! 
man ekmeklerin içinde fare 1 farelerden korumak ve kur-
pislikleri çıkmaz, halkın . . . . 

. d . . b l d d kt b tarmak hır vazife ıse, yerı-

Siyasa 

İspanya ihtilôli 
ispanyada dul \'e yetim ka

lıınlann sayısı dalın şimdiden 

yilz bini geçmi;ı. Bu rakam, ih· 
tillllin şiddet \'e dehşeti hak
kında bir fikir vermeğe kafidir, 

Bir milyon insan çarpışıyor 1 
lıoğu~an bu bir milyon insan 
bir vat:ının e\•lMı, bir milletin 
efradıdır. llu çarpı~nıa, komn
nizmle fa~ist ve nazi çarpışma
sıdır. Faşistliği akdeııiı kıyıla

rına yaymak sevda,ında olan 
İtalya, arkasında do Almanyayı 
görmektede, öte yund.1 Frnn a 
dahi davanın aksine olmak üze 

re bUyllk gayretler göstermek
tedir. ispanya ihtiUlli muvaffak 
olursa ihtilıll ateşinin Atrikaya 
sıcmınası ~-Ok varittir. İtalya 
He Almanya bunu bekliyorlar : 
Atrikada oynanacak oyunları, 

pay edilecek kazları varmı~. Fa
kat birbirlerile değil, Fransa ve 
İngiltere ile ı 

Bu itibarla da ispanya ihtllllli, 
Avrupa ı:;ulhOnll tehdit eden bir 
mahiyet arzelmektedir .• 

• • 
Bir atanma 

Trebolu - Özel : Gireson 
/inans kazanç sekreterlerin
den değerli hemşerimiz Per
tevin ilçemiz özel sağış va
ridat tahakkuk işyarlığına 

atandığını duyduk. 

Bu genç ve değerli arka
daşın me:;[eğindeki ihtisas 
ve vukuf iyetinden ötürü la
ik olduğu yere verilmesine 
çok sevindik. 

ilçemizde de başarılarını 
dileriz. E. Er. 

BORSA 

Fındık fiatlara 
Fındık piyasaları hergün 

yükselmekte ve hararetle 
devam etmektedir. Bugün 
sabah borsasında hazır fın. 
dık içi f op Trabzon 55 bu
çuk kuruştan 15040 kilo 
kuru değirmenlik tumbul 
fındık 26 buçuk kuruştan 

92000 kilo satılmıştır. Fazla 
talebe karşı arz nazlıdır. 

Limanımızdaki Alman ban· 

dralı vapura iki hin çu· 
valdan fazla fındık içi yük· 
/eneceği söylenmektedir. 

Hayır, ne o duruş normal 
bir duruştur, ne de bizim bu 
lliclişimi ! butün köylerin 
kültürel sahadaki ihtiyaç-
10rınzn çokluğunu görerek, 
~~ramız yoktur diyerek ye-
lfnizde de sayamayız I 

~ir Sükuti Kulaksızoğlu 

Fırınların içindeki pisliği, 
hamur tekneleri içindeki fa
re rezaletlerini görenler, 
kırk yıl aç kalsalar, kabil 
değil bir lokma ekmek yi -

yemezler ... Fare yuvası olan 
fırınları farelerden koru 
mak ve kurtarmak galiba 
bir vazife değildir. Eğer, 
vazife olsaydı, zaman za-

mıy esını u an ır ı an aş-

ka sıhhatini de yıkmazdı .. , 
Fare yuvası olan fırınları 

İstanbuldan alman telg· 
raf !arda borsada Eylul ve 
Teşrinievvel yüklemesi f op 
Gireson fındık içleri 55 ku. 
ruşlan muamele görmekte 
ve Hamburg borsasında fın
dık içi Gireson 115 ve Le

ne getirilsin diyor. ve temiz vant "şark malları ,, 114 

T"rkiye iş Bankasmdan: 
ekmek istiyoruz I Rayş marka satılmıştır. 
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Yedinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 1 Radyo Haberleri 
RECEP PEKER 

Demokrat/ık insanlık ayrıldıktan sonra sınıf dik On senedir Fransızların 
hakları üzerinde sadakat- t ·· l" · ·· " k k 

le ve taassubla yürüyen s7n~,k~!:7a:anu~~a cer;;~~~ el·ınde es·ır o'an Cezayirli 
ve ileri gitmek istiyen in- dir. Hırıstiyanlık ise, buna i 
sanların yoludur, Bu insan dd d 1 k k 1 ' 
!arın arasına kilise kokusu zı ~~~stiyanlıknasılfeodal Ab ü erim açırı mış. 
girince, demokrasinin ileri devletlerle, msnarşilerle elele • 
ıemesıne ve hatta hakiki vermiş ise. gene hırıstiyan Bir habere göre Abdülkerim ispanya 
rengini koruyarak yaşama- demokrat partileri, hırısli- 1 
sına imkan kalmaz. Bilhas. yanlık u~ demokratlığı bir Cezayirinde ihtilal çıkaracakmış . 
sa insan haklarında serbest /eşerek radikallig-e karşı 
ol l d d"k l londra 25 8 · 36 " Dey-an ya un a ra ı a izme, tampon yapmak istemişse, 
layik inkişaflara gitmenin kilise bu sefer de, bilhas- li Kronik .. gazetesinin bil-
yolları uzar. Klerikaller, sa on dokuzuncu asrın için- dirdiğine göre 10 seneden 
demokrasinin radikalizme de genişlemiş ve propagan- beri Fransızlar tarafından 
doğru gitmesine mani olmak d " Reunion ,, adasında esir 

asını ileri/etmiş olan sos 
için, nikah, anane ve ta 1ısı"/ l · t · d bulundıırıılan 

l 
'' ya izmin içine girerek yeni vazıye ın e 

iş erinde din tesirleni'devam b Cezayirin meşhur istiklal ir durdurma ve ağırlaştır-
ettirmek ıçm çalıştılar,· f mu··calıidi Abdiilkerim kaç 
h ma tesiri yapmağa ve sım 
ırıstiyan demokrat koın. · t ihtilalinin hızını kesici tet- mış ır. 

binezonu bu çalışmanın ese- b l l F ~ı ridir. ir er a mağa savaşmıştır. ransız " ıvıaten ,, gaze 

R d'k 1 d k Kilisenin sosyalizm teş· lesi, Abdıılkerimin kaçmrş 
a ı a emo ratlar J -·ı b" F · · ·1 kilatı içinde · nufzunu mües· uegı ır ransız genusı ı e 

Klerikal cebhe kendi için sir kılmak yolunda ilk kök GezalJire gelmiş olduğunu 
de ve hırıstiyau demokrat 1- · · ·ı· l bı'ldı·r.mektedı"r. İngiliz gaze-
k u mnısyatı ı a an, papa on 
·isvesine girerek ileri fikir- tesi Abdülkerimi Franko 

kıta/arı arkasında Cezayirin 

ispanya ya ait olan aksa 
mında bir ihtilal hazırla 

mak niyetinde olduğunu 
tahmin etmektedir. Bu su· 
retle Franko kıta/arına ilti-
lıak etmekte olan Cezayirli 
ferin dalıa fazla iltihakla 
rına mani olunacaktır. 

Fransız m'.1stemleke nazı
rı, Abdülkerimin geri geı

rilmiş olduğu hakkındaki 
rivayetleri kendi tarafından 
tekzip etmektedir. 

l · d d üçücü leondur. Bu ad muta 
erı ur urma teşebbüslerini 
/ · l laa ettig.imiz zemini aydın a ınca, ınsan ığm ileri/eme 

I k /atıcı bilgiler arasında ha-
ıızmı orııma teşebbüsleri 

b l . d' dk l tırda tutmıya deg·er. Kendi e ır ı,· ra i a demokrat 
tipi budur. adı Yuvakim Peçi olan Leon, 

İspanya ihtilali dünyayı 
ateşe mi verecek yoksa ? ! 

kilise, yukarıda söyldiği· 1877 den 1903 yılına kadar 
miz siyasal alanda mesafe papalıkta kaldı 
almıya başlayınca, bu çalış- Burada bir noktayı iki 
mağa karşı koymak için bakımdan gö.zlerinizin önü
radikal demokratlar yol ne sermek isterim; hu yıllar 
aldılar. Radikal demokrat- bir yandan sosyalizmin çok 
!arın gidişlerinde bilhassa hızlandığı bir devre, öbür 
cumurigetçilik ana esas kay- yandan da eksnomide lihe-
dedilir. ralizmin genişlediği zaman-
Hırıstiyan sosyalistler !ara rastlar. Papanın tesiri 

Hiristiyan sosylistlere ge- ı bu devirde istismarcı libe
çiyoruz : Hırıstiyan .sosya l ral kartellerin çok işine 
listler, bilhassa orta Avru. yaradı. 
panın siyasal teşkilatlan- Sınıf ihlilulinde, sosya
ması bakımından üzerinde lizmin kuvvetlenmesine saik 
dikkatle durmaya ve tahlil olan sebebler arasında onun 
yapmaya deger bir ~olitika unsurlarını, bilhassa büyük 
a~ışıd~r. Hırısriyan sosya- şehirlerde ve üzinlerde işçi 
lıstlerı mutalaadan önce olan gene ve kuvvetli insan
hırıstiyanlıkla sosyalistliği, lar babalarından hırıstiyan
amaçları ve prensibleri ı"le /ık terbiyesi almışlardı ve 
yan yana gö"z ö"niine getir 

k b ·ı b hırıstiyanlığın vecdi içinde me ı e ll partilerin rengi 
hakkında fikir verebilir. hayata atılıyorlardı. on üçün-
s l . k cü Leon, kendi fikirlerini 
~~ya ızm_ ~ndi umumi gi 

dışınde mıllıyet ve mülkiyet bu tabaka arasında yaymak 
hakkı tanımıyan, insanları için sosyalizme karşı açık-
sınıf kavgaları cehhelerine tan bir propaganda literatö 

Göze çarpan 

Konferanslara da 
böyle koşsak 1 

rü yaratma~ yolunu tercih 
etmedi, işi pratik cebheden 
eline aldı. Katoliklik ve 
hırıstiyanlık duyğusuna 
bağlı insanların adet, anane 
ve ilk tahsil neticesinde 

Bir buçuk aydır Trab:ı:onunn 
her iki parkı akşamlan, mahşerden aldıkları din fikirlerini bes 
birer numunedir. akşam, yemekten leyici ve din telakkisine 
c ıvel ve yemekten sonra, halk bu uyar bir yoldan yü rıiyüp 

Sevilla 25 - 8 · 36 as
ker partilerinin lıava kuv
vetleri Pazar günü Madrid 
de hükumetin tayyare mey 
danını muvaf f akiyetle bom
barduman etmiştir. 

Tolosa 'nın istirdadında 
general Frankonun asker
leri kısmen Fransız emteası 
olan harp malzemesi istinam 
eylemişlerdir. askeri. hüku 
met büyük harpta Alman 
!arın Ruıms kilisesine karşı 
ateş ettiklerini barbarlık 
sayarak bütün dünyayı vel
veleye vermiş olan Fransız 
hükumet partisi gazeteleri
nin bugün komünistlerin 
ki/seferi yıkıp papasları 
sokak ortalarında öldürme
lerine karşı hiç bir şey 
söylmediklerine karşı hayret 
etmektedir. 

Madriddeki Portekiz se/i-

Y ağmurdan 
mahsul hasara uğradı 

Ankara 25 - Bu sene mahsulun 
çokluğundan Uşak lcöylüleri har· 
manian hala kaldıramamışlardır. 
Dün akşam yağan yağmurlar bir 
çok hasar yapmıştır. 

Rusyada 
idam mahkumları 

Ankara 25 - Sovyet Rusya dev· 
let ricaline karllı suikait 1:t!şeb· 
büsile maznun eşhas hakkındaki 
muhakeme bitmiş ve hcp ... i ldama 
mahkum edilmiştir. Hüküm tasdik 
edilir edilmez infaz edikceklir. 

ri bütün sefaret erkanı ile 
Madridi terk ederek Alikant e 
çekilmiştir. 

Bertin 26 - 8 · 1936 Mos 
kovanın kırmızı orduyu şim-
diye kadar olduğu gibi Rus 
yanın muhafızı değil de ar· 
tık dünyanın komünizm ta
rafından zabtedilmesi için 
bir vasıta olduğu mahiye 
tindeki tehdidkar sözleri 
karşısında Almanya da Rus 
ya.Fransa, Belçika,Polanya 
ve Çekoslovakya da olduğu 
gibi askeri hizmet müddetini 
iki seneye çıkarmıştır. 

İngilterenin ,, Tayms" ga· 
zelesi Almanyanın bu su 
retle ordusunu kuvvetlen. 
dirmesini yalıudiliğin dünya 
bolşevikliğine karşı yegane 
çare olduğunu kayıt etmek
tedir. 

Bol uda 
yer sarsıntısı 

Ankara 25 • Dün gece Boluda 
oldukça şiddetli bir yer sarsıntısı 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Yurddaş: 
Hava huvvetlerini artıran 

ulus HAVA TEHLlKESlni 
azaltır. 

Türk Hava Kurumu 

Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan : Türkçeye çeviren : 
Norbert Von Bischoff Burhan Belge 

Avucıtury:ının Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar [ 17 ] 

Batıdaki sosyal nızamın le· larına yastıklar dlzilml5 Uzerle
mel ta51 olan çiftçi evi, üzerin rinc halılar örrtnlmnş sedirler 
de bir çiftçi neslinden sonra vardır. Bu sedirlerin altı alelil
bir çiftçi ne~linin doğduğu, bU de tahtadtr. lşte Anadoludakl 
yüklüğU ve öldüğU "Hor' ( 1 ) köylU evinin döşemesi bundan 
Anadolu"da mechuldur. TQrk ibarettir. Bunlara nihayet, o da 
köylUsUnün evi sağlamca bir zengince köylü evlerinde, kul· 
çadırdan farksızdtr. Bunu da kö~ lanılmıyan petrol lambaları ile 
lU kendisi yapar. Biraz kerpiç, aynaları ilave edebilirsiniz. 
biraz kereste, biraz yontulmıc;; 
taş ve bir de babasının bu mak· Kasıbadaki evler de böyledir. 
sadla bir tarafa bir zamanlar Kasabalı Türkler de, aileleriyle 
dikmiş olduğu beş on kavak, e\ birlikte kendi evlerınde oturur
tama'lldır. Eğer babası herhan- lar. Fakat, alafrangalığa meyil
gi bir sebcb yüzUnden lm bu- leri yoksa onların da evleri 
balık vaziresini görmemiş ise, koylilnünki gibi eşyasızdtr. Bir 
o zaman oğlu, çıplak Anadolu'- demir karyola ile bir kaç san
da çok değerli bir ~ey olan ke- dalya, avrupai konfor hükmüne 
resteyi, ya ölen babasının evin- g.!~e:. Kes 1i):ılı Türk de, sanki 
den yahut nerede bulursa ora- kendi t»'inci ·. "i-;;arı ahire değin" 
d1n tedarik eder. Onun bu ken- oturur. y11:1 ı 1 ():up yahut ba~
di eliyle yaptığı evde, sununa ka sebeblcr çıkıp bir başka eve 
kadar yaşayacağı da pek malllnı yahut bir başka kasabaya g()Ç 
değildir. Pek muhtemeldir ki, edes!ye kadar. 
bir yangın yahut bir yer dep- Böyle bir şey oldumu, mev
rentisi gllnün birinde sahibinden cut eşyadan bir iki denk yapı
önce evi alıp götürsün. Bazen lır ve bunlar bir arabaya yllk
bir haslahk yUzünden bazen de letilerek yeni yuvaya gônderi
yağmur sellerinin altında yahut Ur. Büto.n hayat, bir göç silıtl· 
dümdüz damın Uzerinde biri- lesinden ibarettir. 
ken karın içeri sızmusı dolayı- Tllrkler arasında, d~r~ kuşak 
siyle, ev "tekinlik" ini kaybe· ~ ötesindeki dedelerinin evini gös
der. . Hemen tas~s~zca terkedilir l terebilecekler pek azdır. Eğer 
ve bırkaç hafta ı~·ınde, onun ya- varsa, böyle bir şey, fevkalade 
nı başında ve belki de ondaki ve bir defaya mahsus şeraitin 
ıı~alzenı~ kullanılmak şartiylo ~ melı uln demektir. ÇllnkU, sul
bır yenısi yapılır. 1 tanların evleri bile böyle bir 

Böyle bir evin içi boştur. Ta- tradisyona şahidlik edemez. 
ban, dövlllmn~ topraktır. Bir ' tstanbulda, bir alay sultan 
~öşedc,. ş.il~e~e~, yorg~ıılar v~ ki- sarayı vardıı·. bunlardan birço
lıınler bırıbınma Uzerı.ıe yığı.ıdır. ğunu da, ihtilclllerle yangınlar, 
~~'jam olunca, . bunlar yere s:· ihmallerle halkın gazabi, silip 
rılır ve .uzerlerınde yatılır; bır sUpUrınUştnr. Fakat Viyana'da
başka ~öşedc bakır tencereler ı ki Hab:sbur..rlar sarayı, transtz k· 
ve testıler durur. tlunların ya- 11 °L , R d k" • . ra arının ouvre u oma a ı 
nındakı saç mangal, ocak ııedır r • , '. 
bilıniyen Türk kuylU evinin ç.a- Papaları.n \i at~kan ı ıle mukaye-
ciLrın bir istihalesi olduğunu se edebıle~eğt~iz Sultan saray
göst~ren en büyUk delildiı" ( 2). !arından hıç bır eser bulamaz
l3unun içinde de ate: yakmak sınız. Osmanlı hanedanının yük 
için, nrıemeğe'° veya r~zgilra ih- seliŞini, .dunyaya hakim oluşu
tiyaç vardır. Mangal, bir alay n.u ve . ınkırazıııı anlatan, bir 
duman ve zehirli gazlar neşre- cıh.nn ımpa~atorl~ğunun taşlara 
der. bunun içindiı' ki yanınc:ıya intıkal etnıış tarlhlni temısil e
kadar kapının önüne bırakılır. den, asırların hayatını şekillen 
Davet ve bayram günlerinde, o- diren ıımraylara raslıyamaz ınız. 
nun üzerinde bir şey kızartmak On dokuzuncu ve yirminci yüz 
lı1zıın geldiği zaman da böyle yıldaki padi5ahlar yalnız, dört 
yapılır. Aksi takdirde odar.ı.ı ayrı sarayda yaşayıp hüküm 
içi duman ve koku ile dolar. surmüşlerdir. Hem yaptıkları 
OürQlOyor ki, Ball'nııı bütüıı yazlık kö:;;kleri hesaba katına· 
memleketlerinde her şeyin kö· mak şnrtiyle. Onlar bile her bi 
kü vo ba:;;langıcı olan ve temel ri tek ba,ınıı şu funi dllnyaya 
taşı ı·oıu oynıyan ocak bile A- kendi sarayını iliştirmiş ve Ö4 

nado!u daki, ''darill-fena" kaide- lüın yahut ihlilillin gelip ken
sinden kendini kurtaramamıştır. di!:>ini oradan kovmasını bekle-

Daha zengince evlerde, batı- miştir. Ya bunların Kap 1sinler 
daki \'.iftçi evinin aile masasma mağarası, Saint-Denis mağarası, 
tekabül eden değirmi bakır sini • Arkası var -
vardır. Daha zengin evlerde, o-
da ııdedi çoğalır; ev hatta iki 
kata çıkar. l"akat bUtün bu oda
lar boştur. .Elbiseler, ~ille· 

ler, yastıklar, yUklere konur. 
Bunların kapıları bazen işlen. 
Kabul miştir. odalarında kenar. 

Halk Manileri 

~~~-~~~~~~~--~~~·--~~--------~~--~~----~~----~~--~-

Bülbülün derdi güldür 
Bu g-önlüm sana kuldur 
Gece gündüz ağlarım 
Bir kere beni güldür. 

ıki bahçeye akın etmekte, en uzak Arkası var 
mahallelerden dahi, çocuğu, genci, ı----------

yaşlısı, erkeği, kadını, adeta ko.;ar •• Yanıyoruz , Halk Yanıyor ... 
adım bu saz ve söz yerlerine ta- ~. 

!1j~1:nıe;u;~r~~t:~~~;:;·da~: ::~;: ~ Onünde deniz, yanıbaşında eşsiz soğuksu çamlıkları 
* * * 

Bahar gider yaz gelir 

;:;m:~t,m;:h!ç~~kd~~;e~~:ş:a~a:~ "-' olan bu şehir halkı böyle mi yanmalı ? 
herkesten önce menzili maksu
de irişmek sevda ve davasındadır! 
Nıhayet saat on bir oldu mu 
dönüşler başlar, kondaktakı çocuk~ 
tan ihtiyar nineye kadar, hepsi 
bu kafilenin içindedir. Bıı sinema 
şeridi ~ir saat böylece devam 
eder, gıder .. 

* * * . Saza, şarkıya karşı gösterdiği-
mız bu heyec'lnlı akınlnrın b. d 
b · · idd ın e ırını c i ve faydalı me•• 1 .. • zu ara 
karşı gosterebilir miyiz, ne gezer 1 

Konfernns salon ve alanlan bom
boştur. Demek ki, onları gereği 
gibi reklam yapmıyor ve duyura· 
mıyoruz horkese 1 .. 

K.O. 

Yanıyoruz, halk yanıyor, 
deniz kıyısında olmamıza 
rağmen., şehirle denizin küs
knlüğüne kurban olup gidi
yoruz, iç sokaklarda, ana 
caddelerde bu sıcak günler· 
de sabahtan akşama ve ak
şamdan sabaha kadar cayır 
cayır yanar ve havasızlık

tan nefes alamaz gibi bo
ğulup dururken, güzel de
nizin saf, temiz ve serin 
ruzgarını, bir türlü bu boğan 
ve boğulan şehre sokmak ha 
tırımıza ıelmipor .. Dünyanın 

en güzel bir kıyısında ol 
duğumuz halde, sahilde mi
yiz, çölde miyiz, bunu gü
nün çok saatlarinde ve hatta 
bütün saatlerinde bilmiyor 
ve anlamıyoruz 1 

Denizle şehirin küskünlü
ğünü giderecek çok fırsat-
/er vardı, bunlardan en 
küçük bir istifade bile 
temin edemedik. Edeme • 
dik değil, etmek istemedik 
ve etmedik 1 

Güzel soğuksu yun · eşsiz 
çamlıkları panıbaşımızda 

olduğu halde, v~dasızlık 
yüzünden oralara da gide 
miyor, onlarardan da hiç 
mi hiç istifade edemiyoruz. 
Bir Otobüs teşkiliiti kurmak 
şöyle dursun, otomobil fiat
larını da durup dururken 
100 kuruştan 150 kuruşa 
çıkardık 1 

Sıcak tatil günlerinde 
kimse şehirden dışarı çıka. 
mıyor, her vasıtasızlık yü · 
zünden ve Otomobil f iatla 
larının yüksekliğinden ve 
hiçbir ka9it ve ıarta bağ· 

lanmamasından ve bağlı ol· 
mayışından 1 Şehri havasız· 
lıktan kurtaralım, denizle 
olan küskünlügünii. gidere· 
/im, yazın sayfiye yapamı· 
yan halka biraz hava ve 
sıhhat getireck tedbir ve 
çareleri düşünelim. ' 

Biraz kafamızı bu işler 
üzerinde gezdirmiş olsak, 
mutlaka yapılması lıcizım · 
gelen işleri bulur 'IJe fiil 
sahasına çıkarırız. Buna ina· 
nalım. fakat bundan daha 
önce kendimize inanmış o[. 
malı9ız I 

Ördek gelir kaz gelir 
Benim ağlamalarım 

Sevdiğime saz ge}ir. 

... * • 
Bülbül uçar güllere 
Düştüm kurbet illere 
Sevdiğim tut sözümü 
Düşmiyelim dill~re. 

• * ... 
Niçin beni aldadın 
Ey siyah saçlı kadın 
Unuttum du sormaya 
Eminemiydi adın. 

* • ... 
Saçlarını tararsın 
Sen bana çok yararsırı 
Ölüyorum aşkından 
Sonra beni ararsın. 

Baba Salim Öıütçen 

• 
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Alman tayyaresi Bu gece Yıldızda 2 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN Afrikadaki İngiliz H d 
( 59 ) Yazun : DUHMUŞ TÜRKMENOôLU müstemlekelerinde e iye Tam saat 8 de Filim birden 

deru ziyaret etmeden buradan 1 I3Utun kanı beynine hUcum 
aynlaınazdı. l etmiı;:, gözleri yerinden fırlamıı 

Ba~ı önilne cJJşmli~ iri omuz • tı. Üzerlerine atılmak, ikisir.ide 
l:.ırı ağır biı· futnru hayat ile 1 orada boğmak için dalların 
çökmUı;; ınanulyaların lJş koru l arasından fırladı. Fakat bahçe 
su içine d.:ıldı. birdenbire zindan gibi simsiyah 

Almanların en yeni yolcu 
tayyarelerinden hiri dlln orta 
Alınanyadan kalkarak balı Afri 
kuda lnı·Htcre mllstemlckelerin 

"' den Bathurst şehrine 18 ~matta 

l\uşlar yine eskisi gibi cıvıl karardı ve Sedat bnğuk bir 
uçmu7tur. Aradaki mesafe altı 
bin kilometredir. Şiddetli esen 
kaqı rOzgllrlara rağmen tayya
re lhtnne saatta 333 kilometre· 
u~:ınıış \'e i.ıtiycı t bonıinleriaiıı 
anc:a:{ yıırıu ıı harcamıştır. 

daşıyor. feryad ile ve bir taş hlssizliğile 
Dulların i<·inden s:ızülen gü- vuz Ustu yere yuvarlnddı. 

neş ı~ıklnrı yaprakların aluc:a 
lı renklerle boyanmı.ı, muııul· 
yaların ılık baygın kokularile 
ağırlaşmı ~ olarak yere dUşll· 
yordu. Bu manulya kokuları 

emelinin, a~kının kokularıydı. 
Sedat dakikadan dllkikaya artan 
bir sarhoşlukla uğııçlnnn arn ın 
da dolaşıyor, bir rllya i~·inde 
gibi kendi kendine söyleni· 
yordu : 

- Onu kuybeıtiın ... Artık be· 
nim için hayat bitti... .Bundan 
sonra ben mustarıp bir ölilden 
başka birlieY değilim ... 

51 

.Aradan Uç glln geçmiş, Se· 

dat ta arasıra bflttin vncadıınu · 
sarsan lhtillfiçlar ve diş gı ırtı 

!arından ba~ka bir hnyat nlşa· 
nesi gürlllmemişli. Yalnız bir 
kaç defa ( Yıldız ) ın ismini 
telnftnz etmişti: 

DüğUn gllnU Sedatın birden 

bire hastalandığını haber alan 
HUseyin ağa onu yukarı kattaki 
odasına nakletlirmiş, ihtiyar ka 
dının ihtimamina tevdi etmişti. 

Pençereler sımsıkı kapan· 
mıştı. Güzleri karanlığa alı';IIBll· 
dan hastayı görmek mUmkUn 
değildi, YUzUnde birdamla kan 
kalmamıştı. Bembeyaz dudakla
ıı kuruyarak çatlamış, gözleri 
ölü gözleri gibi sönınU;;tu. dok 
tor odaya girdiği vakit Sedat 
~1ne ohalde yatıyordu, ihtiyar 
kadına : 

- Hiç açılmadı mı '? diye 
sordu. 

O cevap verdi : 
- DUnkUnden biraz farklı .. , 

Arasıra kendine gelir gibi olu
yor, ( Yıldız nerede 'l ) Diye 
soruyor. 
Doktor Sedatın nabzını yokladı 
kalbini dinledi, sonra : 

. ' lngiltereaen 
İspanyaya sert 

nota verildi 
ı 

lrıailtere hUkOmctinin ver- r· 

miş olduğu sert ııolal~ra r?~
rncn 'Madrid hOkOınetı lngılız 
gemilerini muuycnc etıni~ olma 1 

sı Lonunıda derin galeyan 
uyandırmıştır. 

Asker parliierine mensup 
bir tayyare attıııı boınbaluı·la 
Malağada benzin deıxılarında 1 1 
milyon gallun ıteıızin imha et- \ 
miıtir. Sun mlHıarebclcrde Fr~ıı I 
sız i~~ıreti taşıyan tayyyarclerm · 
de asker partisine mensup tay- ı 
yarelede birlikte uoınbartlıınan 
ettiklerinden general Frankon 
hariciye bakanlığı nezdinde 
protesto etmiştir. 

Taragono Kardiı{ali kırmızı 
milisler tarafından öldUrUlmllŞ
tcır. 

Avrupoya 

çöken kôbus 1 

Ah bu kadın kalpleri ! kaşki 
belediye dairesinde kendimi öl 
düreydim, bu v~sile ile bOn 
lıir defa daha aşkımı hatırlat 
nu} olurdum ... Yahud dnha iyi· 
si ikimizi de, UçUmnzn de öl • 
dürnıeliydiııı ... Bu dakikndn her 
şey bitmiş olurdu. Yıldızı bir 
bir yabancının kollnnna verme 
mek te~eli. l içinde ralmt rahat 
ebedi uykuya dalmı-ı olurdum .. 
Ne yapacağım yarabbı 1 Ben 
bundan sonra ne yapacağım ... 
Çalış, bir şeyden zevk almak 
iınknn haricinde... Bu sefil ha
yatı biterinceye kadar ben ken 
dimi ne ile avutacağım .. dllğiln 
alayı eve döııındjtn. Sokaktan 
otomobil, arabulur gelip geçi 
yor, kapılar a{·ılıp kapanıyor, Fransa sayesinde 

geçecekmiş ! açık pençerelerden kahkahalar - Bugün Yılmaza müracaat 
la karışık çal0ı seslel'i geli ettim... Hastanın bir defa olsun 
yordu. Yılmaz beyin ailesini görmesi· " L'intransigeant " gazetesi yu-

sedat vorgunluktan ıı"laınak kandaki serlevha altında yazdığı 
., 6 ne ınzum fenni usul olduğunu 

tan bitap .dilşmUş, Bahçenin en bir makalede şöyle diyor: 
sOvledlm ... ..Eyveltl razı olmadı... t ·ıt F b't fi Jc dip köşesinde bir ihlaıııur ağa· ., ngı ere, ransanın ı ara ı 

cınıı kUtUğilne oturmuştu. sar- Fakat sonra kendinin de hazır teklifini kabul etti, Şimdi ltalya ile 
mu.ıklar sık yupraklarıle ağa • bulunması şaı He kabul etti. Almanyanın kabul etmesini bek. , 
cm etrafı.ıı sarmış, orasını loş Bu esnada hafifçe kapıya liyoruz, Bunun için, lngiltere hü-
bir çadır haline getirmi~ti. vuruldu. Yıldızla Yılmaz gelmiş lcümeti Bay Mussoliniye bir teşeb-

Genç adam artık hiP. birşe\1' 1 d' J) '·t S d t b büste bulunmağa hazırlanıyor. ln· 
• ) " J er ı. OL\. or e a ın aşına .1 . k d" k · dü 

lşitnıeyordu. !ki saate yakın bir 1 . gı tereyı en ıne çe meğı şilnen 
• dokundu · B H'tl •· d L d h-ıc.a t• zaman bahçenin bir kö;;esinde ı . . · 1 er ın e on ra u me ıne 

,ı 1 b" t h k 1 .b. - Sedat bey... Ylldız geldı 1 bu meselede müşkülat çık:a•catmı 
uııuuu muş ır aş ey ·e gı ı d d" . 
sessiL ve hareketsiz oturdu. e ı. zannetmeyız. 

* * * Sedat hareket etmiyordu. Bu ~uretle Avrupanın frzerin· 

Hu derin uykuya benzer 
dalgınlıktan hnfif bir yaprak 
hışırlısıle uyandı, titreyerek ye 
rinden kalkdı, panıaklanle sar· 
maşık yaprakları araladı. Ma
nulyaların yeşil gölgesi 
içinde Yılmazla Yıldızı tanıdı. 

Genç kız zevcinin koluna daya 
narak yllrllyor, Yılmaz ona ha
raretli blr şeyler söylUyordu. 
Okadar dalmışlardı ki sarmaşık 
Yapraklarının 1n~ırdadı6ını fark 
etmediler, biraz Herdeki tahta 
kanepanın üstüne yanyana otur 
dular. 

Sedat onluı ı arkadan görıı. 
Yordu. Yılmaz genç kızın saçla 
lile oynuyor, l>aşını ba~ına yak
laştırıyor, elini belinden geçire· 
tek onu yavaş yavaş derağuş 
ediyordu. Yıldız tarasıra hafifçe 
tııukayemet ediyor. belini kur· 
larmağa ç.alı ,ıyordu. 

Buttu kanepadan kalkmak 
tcın bir iki kerre hareket etti. 
F'akat Yılmaz bırakmadı, belini 
claha kuvvetle sardı, başını daha 
fazla )ııklaştırdı. 

Ne konuşduklaını işidemiyor 
11u, zaten 1işit~c de anlayacak 
~O.ide değildi. yalnız bu hararet 
l Sözlerin genç kızı yavaş ya. 
~aş sarhoş ettıgi görUlilyordu. 

kadar kı başı Yılmazın oıuu -
~UUna dllştU, uzun bir aşk buse
" e ., l opuşto er ... 
~ Sedat Yıldızın bu aynı ağaç 
ler~n aynı yc~H muattar gölge· 
r l'i lçindo mnebbed sevda vefa 
( eınini veren dudaklarından 
~Uhum, hayatım ) kelimeleri 

<lükUldOğUnn i~itti. 

Doktor onu ensesinden tutup deki kabus, Fransa sayesinde geç
başını hafifçe yasdıktan kal· meğe başlıyr. 
dırdı : 

- Yıldızı tanımıyor musun ? 
Yıldız nefes almağa cesaret 

edcmiyerck titreyor, bu kor· 
kunç bir surette sararmış çeh· 
reyi, çukura batmış hummalı 

gözleri, kurumuş dudakları gör 
memek için gözlerini kapıyor· 
du. 

- Arkası var -

Fabrika unu 

Yurddaş: 
Türk ulusu el attığı her işi 

başarı ile bitirmiştir. Hava 
Tehlikesini yok etmek için gi
riştiğimiz savaş ta zaferle bite· 
cektir. 

Türk Hava Kurumu 

eksiltmesi 

ASKERİ SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 
1 · Erzincan kıtaat ve müessesat senelik ihti

yacı olan ( 450,000 ) Dörtyüz ellibin kilo fabri
ka unu 15 - 9 - 936 Salı günü saat (16) da iha
le edilmek üzre kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2- Muhammen bedeli ( 67500) Altmış yeôibin 

1 beşyüz liradır. 
3 • Yüzde yedi buçuk ilk teminatı ( 5062) 

beşbin altmış iki lira ( 50) elli kuruştur. 
4 - Şartnamenin dördüncü maddesi mucibince 

istekliler teklif mektublarını ( 2490 ) sayılı artır
ma ve eksiltme kanununun ( 32, 33. 34 ) ci mad
deleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Erzincanda 
Tümen SA. AL. Ko. BŞK. na makbuz mukabi
linde vermiş bulunacaklar. 

Senelerden beri Trabzon halkını eğlendiren 
Yıldız Sineması bu gece 17 inci senei 

devriyesini k 11 1 :l ·:)w. 

Yıldızın bu büyük gecesi şerefine bu , -ıcc S nemamız tam saat 
8 den itibaren başlıyarak 2 muazzaın f · ""1 ~ ir lr d:a ecile~ek ( 
ayni zanıanda bu gece n1üstesna olarak 6 &c ·t ı metli hediye 

scYimli müşterilerimize takc im edi' .!cek~:r . 
tP.l~CI "Iı .1. 1 u mevsim znrfmdıı 1 .. ar:ıbul Sa.ı;:ay · c .rıa: ı' h') L.ın l • ta1 ı .! ~ .~n t 

i·p,,l eden, lün~.tr ı ea lıüyl:k ha::ııl.Hını.tPmhı ede '~ .·r:ke,ı, . •\:•" ct·ı, u.{'Ce:\. ılaı 
5 y •. ı ıdu';:i mini mini yıdız SHIRLh Y TEMFJ ... t.trafınd n -ç c· .d' •,>.ıri1,_•,ı 

Fransızca sözlü neşe zevk ve eğlence saçan 
büyük komedi operetize. 

Beraber oynayanlar; Bir çok filimlerde alkışladığınız Karry Koper 
lkinci ~ilim: Tekmil halkımızın arzu ve israrı üze1·ine vo baştan nihayetine kadar renkli 

meraktan tekmil dUnyayı titreten 
' 

MUMYALAR MÜZESİ 
Tüyler ürpertici sahnelerle dolu muazzam bir heyecan filimi. 

Dikkat: 
Programımızın uzunluğu dolayısiyle sinemamız tam saat 8 de 
Mumyalar filiminin iraesine &aşlayacalctır. Bu filimi kaçırmak iste

' meyen baylar tam saat sekizde sinemada bulunmaları rica olunur. 

~ 

Altın çiçek ıtriyat fabri
kasının senelerden beri imal 
edip her tarafda büyük rağ· 

bet kazanmış olan Joli fam 
güzellik milstahzaratı Avru
panın en birinci ve namlı 
mamulatı derecesinde olup 
yerli mallarda emsalleri 
yoktur. 

Altın çiçek traş bıçakları 
bu güne kadar tanılmış olan 
en eyi bıçaklardan üstündür. 

Altın çiçek bıçağıyla traş 
olmak adeta bir zevktir, 
çünkü o yüz üstünde kuş tü
yü gibi kayar, duyurmadan 
sakalı keser, yüz derisini ka
tiyen incitmez ve kanatn1az. 

Bir defa kulianan ondan 
ayrılmaz. 

Alt~n çiçek fabrikasının seyyar memuru bir · ~· f ~n şehriınizde 
bulunacağından, toptan sipariş vermek İsteyenler Ltfcn ŞEMS otelin
de kendisine müracaat etmekte geçikmen1eleri rica olunur. 

-------·--·"-=--r..-__________ ..__,._ ___ ~""" .._ ______ _.. _____ ___ 

Vurddaş 

Tayyareye 

yardım et. 

Doktor Necrneddin 
Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
Askeri hastanesi kulak, boğaz, burun müte
hassısı Bay Necmeddin vazifeden dönmüştür. 

Semer<:'ler başındaki 30 No.lu muayenehanesinde hastnlnrını 
kabule başlamıştır. 
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~~~~~~~~~~~~'2~~~ 
~ .- Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 _modeli yeni bir 1 
~ ~w~ • • • P>r 
1iij = f Hl \i.I Q~l!'l_I;, = r 1 

~~ 

alınız. 

Yeni FRIGIDAIRE soğuk hava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

EKOVAT Harunlar Müessesesidir. 
kompresörü ile mücehhezdir. 

b 

Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

~~~~dh dhdhdhdh 
::ııb;:ıl~ il =.-ı ıı:':dııı::ıaı::ıııı;:ıll~ı;ıı;:ııı:.iıııı=.-ıııı=.-1111=.-ıııı;:.ılı;:.llı;:. ıı;:.ııı:.dıı~ıttı=.-(ı=ıllı;:ılb;:. lı;:db~llıı'°!'llll~ ıı!'ııtt~ı lhuılUhuıı lıu~ı lııuıtlhıuıl r '"llflP"•q ''" "''"'' 11'"'111f'"''IJ11'~~··qııınıı rıınııuıınııı ''"'IUP"llJIP'"llll"'lllJl'"'I Jll"llmıı•ıqıo"•ııııı•ıııııı••ı P'"'•ll~"~ll11''11 P"'•qııınıqııı•ı pı••ı Jll"lqJtT••ı ıı:;ııp.;ı ıı;ı ıı.;~ıı;ı 

1 ı Alı 
---..am9 Ul D ·.·~ FR G D m soguk hava dolabında muhafaza edeceğiniz gıdalar ve her nevi içkiler r+~ 

bozulmadan uzun mllddct kalırlar. ~-= 
EKOVAT konpresörlıi FRİGİDAIRE'e salıip olanlar elektrik faturası r!4 +'S 
~eldiği za~1a11 11e kcirlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. i:•l +~ 

, ~ HlGlDAtırn den el tha n llin ve daha idarnli soğuk hava ctolnln yoktur. Halep orncı. [+] • +j 

1 
1 

e ur,ın burnda .... Geliniz, görUnUz ve kanaat getirdikten :-.o.ua satın alınız. 

1 
~·1 BASIM EVi :i 

Trabzon ve ha valisi acentalığı H A 'R U N L A R :.!1 f+l 
~~~~~~~~~~~~ f•J [•l 

~ ru 
Ahşap geçit lnşaatına Eı.:! Yeni temiz ve çeşitli hurufatile l!1 

ilôve eksiltmesi ~~ rı~ il r.~ ~· . Bütün matbaa işlerini t~ ViLA YET DAİMİ encümeninden: 
Trabzon Sürmene yolunun 35 - 000 inci kilo- 1 

n1etresinde küçük dere muvakkat ahşap geçidine 
ilave olarak yapılacak iki gözün inşa bedeli 369 
lira 20 kuruştur 2490 sayılı kanunun 46 ıncı mad
desinin B fıkrasına tevfikan 2 - 9- 936 tarihine 
çatan çarşamba günü saat 15 de vilayet maka
mında top~anacak encümende pazarlıkla ihalesi ya
pılacadır. isteklilerin yüzde yedi buçuk te'minat
lariyJe muracaatiarı ve daha fazla tafsilat iste
yenlerin encümen kalemine gelmeleri plan ve 
keşifini istemeleri. 18-21-24-27 

~c~ ~ ~ ~.:ı En temiz, en ucuz bir ::~ 
·- ı:ı ~~ surette yapar.. ~ 
~ j . ül tı.•l Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda • 
> ~ ·- ~ • 

~ V F.~ . 
:::J ...o "- '.E. hazırlar ve gönderir. ~ ~ . . 

c: 

Ne ~ ~ 
- :::;;J cu c o >. 
- >. CI) cu 
c et! E-
0 ] N 

vr ..z a 
~-o >bO-· 
- et! ~ 
~ C) ·cu et! ~ 
,..,... - (1) ...... ca > 

Tayyareye 

yardım et. 

Bugün Avrupada herkes her yerde tnullak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak, Zeissikon, Föyklender ·zıe sair tanınmış markalar daima her boyda ve her cinste bulunduğu gibi fotoğraf~ ait: 

Cam, Kart, Kôğıt. Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır. 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi atelyamız ve amatörhanemiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

Ta rp sİP.arışları df1rhal gön erilir. F otoğ afa ait il mum izah t parasız olarak veril" . 
re ını ı i v r 

Kitabi Hamdi ve Mahdumları 
~.-....~~~~~~Q~~~~~a.a;~~r.&Ji~.dh~~ ethdh~dh~dhdh 


