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Fındık 78,5 - 37 kuruş hararetlidir. 
Fransada Almanya aleyhine şiddetli 

Üçüncü Umumi Müfettişimiz 
sayın Tah~.in Uzerle mülakat 

Evelki akşam şehrimizi şereflendiren Uçünc1 Umumi Mtifettişimiz sayın Tnhsin Uzeri dün Soğuksu 
köşkünde başmuharririmiz Bekir Sükuti ziyaret ederek son yaptıkları clogu seyahatleri hakkındaki intiba
larını sormuşlardır. Sayın Tahsin Uzer başmuharririmizi büyük bir nezaketle kabul buyurmuşlar ve çok 
kıymetli izahat lütfetmişlerdir. Mü15katı nynen neşrediyoruz : 

- iktisat 'l.rekili ve zira- çasında gördükleri mutlak 
at vekil vekili Celô.l Bayar emniyeti, halkın Cumhuri

ret birlikleri teşkili. 

7 - İstanbul ve Karade-
ve maliye vekili Fuat Ağ- yete intibaiyle k•rşıladılar. niz sahil halkına temiz ve 
ralı. gümrük ve inhisarlar Sayın vekillerimizin Do
vekili Rana tarhan ile yap- ğu illeri hakkında düşünce 
tığınız şu sonuncu segaha- ve tasavvurları geniştir. 
tiniz hakkındaki intibaları · Bunların başlıcalat"lnı ( Ye
nızdan okuyucularımızı hoş- niyol ) a müjdeleyebilirim : 
nut bırakacak biraz maliı- 1 - Ayancıkta olduğu 
mat lütfeder misiniz, gibi Hopede de bir iskele 

_ Sayın vekillerimizle inşası. 

altıncı defa olarak Doğu 2 - ( Kovar sana ) Ba. 
diyarını hemen hemen baş kır maden ve fabrikasının 
tanbaşa dolaştık .. Vekilleri · şu bir iki ay içinde f cıali
mızın Doğuyu ,gezmeleri, yete geçerek ilkbaharda saf 
ıörmeleri ve ger yer her bakır ihracatına başlaması. 
sınıf halk ile kardeş, baba, 3 - Maalesef ihmal yü · 
evL<it gibi konuşmaları, has· zünden memleket için büyük 
bıhal etmeleri , memleket zararlarla harabeye dönen 
hakkında çok isabetli; fe · " Murg•l,, fabrikasının en 
gizli ve verimli olmuştur modern bir halde inşa ve 
kanaatim/eyim. Doğu civan· ihgasile sinesinde tahminen 
mert evliitLarının bu devlet yirmi otuz milyon liralık 
adamlarına karşı gösterdik · cevher saklıgan ve taşıyan 

leri sevzi, saygı, ilgi ve bu bakır madeninin de tica
aliikayı burada şükran dili- ret alanına konulması .. 
le yad etmek isterim : Bu iki madenin v~ f abri-

Medeni ruşlünü bihakkın kanın işlemesi demek, ikti
isbat eden hu büyük millet, sadi hayatımızın yükselmesi 
'Vekillere karşı hitaplarında ve o civar halkının sonsuz 
'Ve dileklerinde pek müteva- istifadesi demektir. 
zi, munis davrandılar. Her 4 - Iğdır pamuklarının 
isteklerini, iktisadi,. ida1i, nefaseti göz önünde tutula· 
içtimai, hakiki sebeplere rak bir taraftan serdarabat 
bağladılar, Bu tatlı dil, va- barajı ışının bitirilmesile 
tani ve milli düşünce ve pamuk istihsalcitının çoğal · 
temennilere revaç verdi. Ve- tılması ve diğer taraftan 
killer de bu sevimli evliit- lğdırda büyük bir iplik f ah
ların yüksek terbiyelerinden, rikasının kurulması. 
hareketlerinden ve bilhassa 5 - Iğdır pamuk müs· 
Atatürk Rejimini. Cumhu. tahsilleri arasında kredi ko
riget prensiplerini hakiki operatif feri tesisi. ( Bir ko· 
bir iman ilf! kalplerinde operatif mütehassısı mer
tuttuklarından dolayı mem- kezden lğdıra gelmiştir. ) 
rtun VB müteşekkir kaldılar. 6 - Karsta, f ğdırda ih
Bilhassa koskoca vatan par- racat mallarımız Jçin tica-
~ .ôc-
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Doğu illerinde kalkmma 
Erzurumda mühim inşaat 

Erzurum - ( Yenigol ) geni Erzurum mahallesinin in · 
faıı eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 26 Teş1inevvelde ya
Pılacaktır. Şimdiden büyük firmalar talip olmuşlardır. 
"4gnı tarihde 250 bin lira keşif bede/ile eksiltmeye kunu
lQn, muallim mektebinin ikmali inşaatı da ihale edilecektir. 
~ -

lngiliz 
kabinesi 
Edenle Simonu 
D· 1 d' ın e ı .. 

t Ankara 14 - İngiliz kabinesi 
\'0P~nmış, Edenin beynelmilel 
t~21Yet hakkında verdiği izaha
l'as~lnlemış, Slmonun, bntnn si
larıı grupların oniforma ta;;ıma
~ 0ı Yasak edilmesi hukkında-

rap0runu mllzakere etmiştir. 

Dışbakanımız 
Viyanaya uğradı 

Ankara 13 - Cenevreden 

dönmekte olan dışbakammız 

Tevfik Rüştü Aaras Viya

nada tevakkuf etmiş ve 

Avusturya dışbakanile ge-

nel siyasa vaziyeti etra

fında görüşmüştür. 

taze ve ucuz et yedirmek 
ve biraz da ihracat yq.pmak 
iizere soğuk et fabrikası 
tesisi. . ( Bu fabrikanın geri 
henüz tesbit edilmemiştir.) 
Fabrikada aynızamanda de
ri, barsak, kan ve ete ait 
her cins konserveleri de ya
pacak ve sanaileştirecek ay
rı ayrı şubeler vardır. Bu 
takdirde lstanbul belediyesi 
mezbaha varidatından biraz 
kaybedecekse de /stanbul a · 
halisinin sılılıatine de lıiz-
met etmiş olacaktır. 

8 - Şeker istihsalatımız 
lıaddi muayyene gelince ilk 
şeker fabrikasının Erzurum 
veya hava/isinde kurulması. 

9 - Karsta süt tozu / ab 
rikasına kanuni ve iktisadi 
yardımlar ve muafiyetler te
min edilerek bugünkü ran
dımanının tevsii, 

İşte şu küçük dokuz mad
de içine sıkışan iktisadi 
hamleler, doğu diyarına 
kuvvet, kudret ve hayat ve
recek kadar dikkate değer 
büyük işlerdir. 

Bütün bu düşünceler bü
yük Başvekil ismet lnönü 

nün geçen 9ıl yaptıkları ta · 
rihi seyahatlerinin zzı ve 
eseri üzerine kurulmuş dev-

let meseleleridir. Onun için, 
doğu diyarı halku~a içten 
gele~ bir ricam var : ismet 
lnô"nünün bu seyahatini, on
ların civanmertlik.lerin.e ya,. 
kışan kadirşinas dillerinden. 
dii.~ürmesinler., 

İngiliz 
komünistleri 

Faşistlerin külhan beyce 
hareketlerin nihayet 
verilmesini istiyorlar! 

Ankara 14 - J..ondrada ln
giliz faşitleriniıı yupınak istedik 

leri iki nilıııayi~ yusak edilmiş
tir. lnglliz kcıınnnis partisi yarı 
askerı mahiyetteki le.~kilntın si
yasi fırkulur mensuplarının O· 

nifurıııu tuşımalarnmı yasak e-

dilıııesini faşist kışlalarının kı\· 

patılınasını, föşi tlerln kUlhan
beycesiııe lınrakctlertne nihayet 
verdirilmesini istemiştir. 

Sovyetler 
israr ediyor 

Ankara 14 - Londrndan bil
dirildiğine göre lngiliz - Sovyet 
deniz mnzakerelerlnde Sovyet
ler birliği kabul edeceği bütün 
hükümlerin Almanya tarafın
dan da kabul edilmesinde israr 
etmektedir. 

nümayişler yapıhyor ... 
= 

Fransada Tarihi Tefrikamız: 2 
Almanya ,ır----~~-~--"M 
aleyhinde:I Rumelının zıyaı 1 

~ T. U. n 
Şiddetli nümayiş-Q Be:lin muahedesile meyd:ına Bu ideali kuvveden fiile 1.1 

çıkan Bulgaristan, çerçevesine çıkarmak için b i r kaç köy '1 
ler yapılıyor ! sığmadı, teşekkülünden daha on vak'ası yapmak, birknç yüz i 

yıl geçmeden bir kurban bay- köy ynkmak, birkaç bin adam '1. 
Hitlerin kanlı baltalı ramı gecesi Bulgar çeteleri. öldürmek, bir iki tren berhava i 

karikatürü teşhir ediyor! Ferdinand askerleri Filibeyi, etmek kafi gelecekti. Fakat bu 
şarki Rumeliyi işgal ediverdi. işleri başa çık.ırmak için icra 

Ankara 13 - F ranşız Abdülhamid, miskin Babiali kuvveti lazımdı. Makidonya -

komonistlerine Alsasda, Fran bu emri vakii, FerJinanda vali Trakya komiteleri bu maksatla 
sada müşade edilen nüma- ~ ünvanını vermekle, M o s k o f meydana çıktı. 
yışler Strarburğ ve mü/hos ~ Çarının bu küçük arzusuuu da General ( Zonçef ) , Ko-
se de yapılmıştır. Mülbos- yerine getirmekle benimsedi. lonel ( Yankof ) gibi ser- '1 
sede yapılan metıng kuv. Bir helva sohbeti, bir köy dü- gerdeler askerlikten çekildiler, i 

l b b h kiinü yepar gibi zahmet.siz, kül- Komitenin başına ueçtiler. Fer- ~ vet i. ser esi ve a tigar .. 
fetsiz memleketler, kıtalar alan dinandın Rila manastırındaki 

bir Fransa için parolrısile B 1 l dk d 1 u gar ar şımar 1 ça şımar ı. yazlık sarayında bir Mar:idon-
açılmış ve Almanya devlet Ayastefanos muahedesinin çiz- ya _ Trakya, bürosu açıldı ; 
reisi Hitler v~ Nasyonalist diği hudutlara göz dikti. O ar- Bulgar ordusundaki Makidon-
aleyhinde şiddetli nutuklar tık Rumelinin rüştünü isbat yalı zabitlerden mürekkep bir 
söylenmiştir. Strasburgaaki etmiş bir mirascısı gibi ortaya kurmay teşkil edıldi. 
nümayişte Tribunun arka- atıldı, Ayastefanos destanını Ferdinand komite reısı ; 

sında büyük bir karikatör İncilin başına yazdı, Yıllarca dostu general ( Zonçef ) de 
asılmıştı. Bu karikatô"r ağ. kiliselerde papaslara isanın il- icra memuru o!du. Bütün plan-

J k l h. b k / hami diye düa gibi okutdu, no- lar burada çızılır, Makidonyada zınua an ı ır uça • e in- tasını yaptı, mekteplerde kral 
de kanlı bir celliid baltası ( Simon ) marşı gibi çaldırı ·dı. tatbik olunurdu. lgnatyefin 
tutan ve etrafı top ve sünkü Bergüzarı, ( Mahmut Nedim ) 
l l LJ Panayırlerde, düğünlerde, gay- in yadikarı Eksarhhane ( Bul-

i e çevri miş nitleri tasvir da tulumları bu hava teneffü. 

edıyordu. aüyle ,tişti, kabardı ! Müsliman-
Urb/latt gazetesi Alman lar nezdinde Süleyman dedenin 

devl~t şef ine karşı hakaret mevlidi ne ise Gran Dük Ni-

b .ld' k b ir avası, ır ı ea ı yerine 

gar f atrikhanı;si ) bütün pa
paslarını, hocalarını, FerdinanUe 
kurmayının emrine bıraktı.Kendi 
de ruhani cepheden Makidon
yayı, Trakyayı vurmağa başla
dı. Bulgar kilisı::leri bir şekavet 
karargahı, mektepleri de birer 

fesat ve melanet ocağı oldu. 

l er ve Strasburgda kızkın ! kola Nikolayevitchin Ayastefa
nümagişleri adlı yazıların ~ nos şarkısı da Bulgarlarca aynı 
bile blum Starasburg hadı- ! telekkide, aynı mahiyette tu. 
sel eri hakkın J ki n kt .

1
~ tuldu, nihayet Bulgarların milli 

ua o aı ~d b' .d 1• 
nazarını ı ırme mec u- k ld 

• onu u. - Arkıısı vur -
rıyetindedir demektedir. mm~mmmm~mmı!J 

ispanyada harp devam ediyor .. 
İspanya işlerine sözde karışılmıya
caktı ecnebi diyarlardan vapurlar 
dolusu silah, gönüllüler geliyor ! 

Ankara - 14 ispanyada harp devam etmektedir. mühtelif menbalardan alınan ha
berler bir çok silah cephaneyi hamil iki 'vapurun Anversten, gönüllü e/rad ile muhte· 
lif eşyayi hamil lspanyol vapurunun da Marsilgadan ispanyaya hareket ettiklerini 
yazıyorlar. 

Royter ajansı Sovyetlerin ispanya iç işlerine ademi müdahale anlaşmasına muhtelif 
hareketler hakkında derhal enerjik tedbirler alınmadığı takdirckSovget Rusganın ko
miteden çekileceği hakkınd:ı talimat verildiğini bildiriyor. 

Al sosta 
Nümayiş! 

Ankara 14 - Pariste salahi

yettar mahafil, Alsas Lorende son 

günlerde yapılan nüml!Jiilerden 

ötürü Almanyaı:ı,ıtı teşebbüste bu

lunD\asırı.ı İI\taç eden hadis.enin 
kapanmış olduğu mütalaasında 
bulunmaktadırlar. 

Mithat Sayı 
Eski düyunu umumiyede iyi 

bir muhasip olarak yetişmiş olan 
bay Mithat Sayı bu kerre mat
baa ve gazetemiz idare müdürlü
ğüne atanmıştır. Hüsnü ahlak.ile 
de keddisini herkese sevdirmi!l 
olan mumaileyhin aynı ı_amanda 
Şehir kulılbü idare müdürlüğü de 
uhdesi~de bulunmaktadır. Her iki 
vtı;ifede muvaffakıyetini dileriı. 

ihracat 
tüccarları 

Satış mukavelelerini 
iktisat Vekaletine 
gönderecekler .. 

Aakara 14 - Düşük paralar-

Gelenler 
Giimüşane saylav/arı Ha

san ·ve Şevket eııvelki gün 
kü posta ile İstanbuldan 
şehrimize gelmiş ve Gümü
şanegc gitmişlerdir. 

la yapılmış ve henüz sevk edil- • 

memiş mallara ait salış mukavelP.- B - J J tt b · J t ir muuae en erı s an-
lerinin tedkik edilebilmesi için bulda bulunan itibarlı tüc
işbu ihbar tarihinden itib.!_ren beş 
gün zarfında Türk ofis şubelerine carlarımızdan Temel Nücu-
asıllarile berabt": krpyeJerinil\, l mi Giiksel şehrimize dön
'fürk ofisin buiunmadığı yerlerde müştür. 
bu mukavelelerin doğrudan doğru
ya iktisat vekaletine gönderilmesi 
ve bu tarihten sonra gönderilen 
mukavelelerin vekaletçe yapıla(2t~ 
tedkika esas olmayacağı.. iktisat 
vekaletinden TürkofiA ~ubelerine 

Üçüncü U. 
Müfettişlik 
Bürosu 

tebliğ edilmittir. Mukavelelerin Ankara 14 - ÜçUncO Umumi 
asılları suretlerile karşılaıtırıldık- Müfettişlik bürosu 'frabzona ta
tao sonra tüccarlara iade edile .. , şınmı~tır. llkbaharda tekrar Er-
ç_ektir. zuruma dönecektir. 
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Sagfa 2 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 53 ] 

hu gibi halleri idare ede!Jilınek 
iı;iıı son clerec" hnncrli bir dip-
1 ıııuı i kabiliyeti lıizımdı. 

Fakat diğer taraftun da, bu 
birçok meçhulln muadelecle, 
'f Jrkiye'niıı Ortnavrupa devlet
lC>riyle savaşı koybetme~I, im
p ırJtOrhırrun ortadan kalkması 
d ..ımekti. Bu şartlar altıııd !l, he
lf' , Avrupa'daki harb durumu 
rnıs c k.ınadar de vam edecek 
olan muvazeneli halini aldıl tnn 
sonra, sa\aşa girmek, Türkiye 
iı;iıı, kumardan farksızdı. bir 
kumar ki, l'Orkiye bUtlln resti
ni, Ortaavrupa devletlerinin 1914 
ikinci teşrindenueri meşktlk uir 
hnle gelnıiş olan zııf erine oy
nuyordu. 

iyi ama böyle bu kadar bU
yıık hiı ri ki haklı gösteren ka 
z.ınç ne olabilirdi·? l\urnıızca bir 
bitaraflığın temin eclerc"i men
fmıtlerin yahut hatta Eulente 
devletlerizile ittifnk edibe ve 
lııınlar m·ığlup olsa d:ıhi temini 
nı uhtenıe1 menfaatlerin lh mali
ni emreden bu htlyUk kazanç 
ne olabilirdi ki, sava~ın inkişa
fını bekliyerek en mnna::;ip an
dn iki turnftan tıirini tercih e
cleeek yerde köriikOrüne ve da 
ela netice akkında hi~· bir şey 
söylenemez iken harbıı sUrllk
leniliyordu'l 

Bunu, lıuparatorlukta yalnız 
l.ıir ki)i biliyordu. Otuz yaşın
daki Harbiye Nazırı, Enver, lfa
dınlal'la erkeklerin kalbine gir
miş, hareketin ynşli lidel"lezi 
kadaı· milletin kendi-sini de pe
.,iııden slirüklemiş ol,ın fantast 
knhruman ve avıınturye! Herkes 
onda, onun parlak gcnçliginde 
gerıı;leşmi~ imparatorluğun ka
ranlıktan aydınlığa ç·ıkmasının 
parlak bir seıııbolünn ve garıın 
ti ini göriiyordu. İlk çelenk, ba 
şımı, Trabluı:,'ta örı1lm0ştü. Bu
na, askerlik bakımından pek 
gUç ve tehlikeli oimn a bile 
O:smanlı ordusunun yıllnrdaıılıe
ri ilk büyUk zaferi olan Edir
nc'nin geri alırıı~ı inzimam e
di:Jce, masallara susamı:;; olan 
doğuda bu, bu hareket, cesur 
bit· :aıbilten ~eııial \'e yenilmez 
bir kumandan evet hatta genç 
bir aarnş tanrı':ıı çıkunlınasına 
ktlfi gelmi.,.tir. lt~nver'de ise me
suliyetsizlik ile ihtirasın ölçfisfı 
yoktu. Kendisinde bir lskender'
ın görülıne!)ini istiyordu. 

Onun ·erasker kapı ına yer. 
leşme i ile, 'fark politika~ıoın 
ışığmda tehdidkAr biı· titreme 
hasıl olur. Balkanlılar Runıeli\"i 
aldıktıın sonı'll, Anaılolu'daki ~
yaletleri uralrrında kAğıd Uze
rinde gUpgüzel pa~ laşmı;; ol:ıa 
büyük devletlerin el~·ileri, ar.ı:{ 
·oıdn~nne hllkmedilen inıp:ıra 
torluğun bu askeri fuııliyetle . 
rine hayretle bakarhır, Aynı im 
l'·ıı·atorluk, baks.ınız - sm·ıı, ge 
mil eri bile satıu alınına ktaclıı·! 

- Arkası var . 

[ Halk Manileri 

Kitap okurum hcc;ı 

Emeğim gitti hiçe 
Sevdiğim söz vermişti 
Bekliyorum bu geçe 1 

* * * Dnğdn çığnadım kan 
Yayla çiçeği sarı 
Tam uç yıldır ararım 
gören varmıdır yarı 1 

* * * Dumanlıdır dağlanın 

Meyve vermez bağlarım 
Yar elimden gideli 
gice gündüz ağlarım_ I 

Baba Salim Oıütçen 

- -

/YENJYOLJ 

Filistinde neler oluyor .. 
Araplarla Yahudi/ar karşıkarşıya .. 

İki taraf gazeteleri birbirlerine ateş püskürüyorlar 1 
Ankara 13 - Royter Fi

listinde altı aylık bir grev
den sonra 200,000 arabın 
tekrar işe başlamağa ha
zcrla ndığını Kudııs. Hayfa 
ve Nablusta mağazaların 

açıldığını resmi ve hususi ı bir yalwdi öldürülmüştür. !arın mu'ua/ /akiyetsizliğe 
nakıl vasıtalanmn normô.l Arap gazeteleri grevin mu- uğramış olduklarını ve ta-
işlediklerini bildirmektedir. 1 . . 
D . - t ,

1
• l k tt vaf/akcyetle sona ermesm- lablerinin hiç birinin kabul 

ıger ara1 , an 111em f! e e i 
dtin yeni bazı hadiseler ol- den memnuniyet göstermek- edilemediğini yazmaktadcr-
muş ve Akka yakınında 1 le yahudi gozeteleride arap- lar. 

İnkılap ve onun temposu. Nezleden 
kurtuluyoruz 1 

İngiltere 
Cine G eçen sayımızın birinde, 

çarşaf ve peçenin Osman· 
lı yaşayışında yapmış olduğu 
te irclen bahs etmiş ve bu mev
zua tekrar döneceğimizi söyle
mi-;;tik. 

'l'llrk ırkının gcçıni~ a ırlnr
daki hayatını bize nı;ık lıir ~u-

rette nnlatıın ve bilhassa kadı

nııı nıısıl lıir r<.'jinıc tabi oldu

ğunu gö:-ıteren ınenbalar urasm

da değerli ve değerli olduğu 

nisbette emtn bir kııç kaynak 

vardır. Bu kaynaklardan en es
kisi, ınilnclm 12 inci usrına dOğ· 

rn orteasyayu büyllk bir seya

hat icra eden cenevizli papa~ 

Plan Carpiıı'in, kitabı, diğeride, 
i~mini yakından bildiğimiz, luni 
Batu tanındıı·. 

Plan Carpın, geçmiş ynz ytl· 
larda, ataların yaşııyı7 tarzları
nı anhtırken, bir az hayrel, oir 
az gıpta ve herhalde pek ~~ok 
dikkatle gözden geçirdiği ' l'ürk 
kudıtıını, erkeğinden hukukça 
farksız, ve ahlak bakiınından 
f evkahlde metin ulclu~u nokta· 
suda duruyor. Eserinde Türk 
kudıu uskerlcı·inden, id.ırceilc· 
riııden ve hllkUuıdarlığmdnıı 

süz a~·an Cenevizli, bir yerde 

aynen şöyle diyor: 
.. \·nrdığımız yerin hllklimrta

ri ölınnştü. Türklerde hükllın
durlık irsi olmadığı için bir gUn 
yeni seçim yapılacaktı Şehrin 

bllynk meydanına toplanan hal
ka, tellallar borularla ııanızetle 
ri bildirdiler. Bir müddet geçti, 

ve hiikUmdurlığa bir kadımıı 

ı:,eçildirri anla ıldı. İktidar mev-., . 
kline geçem·k olan kadını, asker 

ler ve bunların ~efleri !Jir kal
kanın Usttine çıkardılar, kadın 

liç defa, bir intihap edilenin 
buruda adet olduğu i\zre, beni 
seç:meyiniz! diye hııykmlı, fakat 
~efler hdr defasında, beni yurd 

ve vazife i tiyor! diye cevap 
verdiler. kadın lıllkünıdur bu-

nun üzerine: Öyleyse, kabul e
diyorum. Emirleriııe Hafit edi
niz! dedL. 

Siyasi RUştn yirminci asırda 
bile, örnek olacak bir Türk 
devletinin ilerigörü, UnU bize 
anlatan satırlıır bir tarnfıı hırnkı 

tırsa, atıılann kadına verdiği 

mevki bu suretle bir kerer da-

ha tebarüz etmiş oluyor. l>emiu 
bahsettiğimiz ibni Bntuta'nın 

seya hatnaınesindede bıı Arap 

seyahın Anadolu Türk kadını 

hnyrdtle mutntnn ettiğini, ken
dbinin evli bir Türk kadını 

tarafından m i s a t' i r edildiğini, 
1'Ur k kadının yüzllnü asla ört

mediğini ve ahink bakımıııdan 

'!'ürk kadının çok metin bir 
karaktere malik olduğunu an
lıyoruz. 

** 
Yozımın burasını yazark6n, 

bir aı·kuda::ıın beni alıkoydu ve 
yarı mntebessiın yarı teessfir 
ifade eden bir tavırh sordu: 

- Ya sen, ay aydıolığmda, 

ftece slnnmada ve bulutlu lıavıı-

du şemsiye açan muhitin kadı

nına ne der~iıı '! 

* * * 
Durdum. Ve şimdi ona yük-

sekçe diyorum ki: 

Sen bir akulliyettcn, sen ge
ri kalmış hir znmreden oalıs 

ediyorsun. Namus ve iffet gibi 
yDksek ideallerin bir nr:;;ın ka

ra bezle sigorta edileıııiye<:eğini 

çoktan anlnyan Tllrkiye Türk le 

ri, bir belediye kumrını üu ka

dnr zavnllı ve ç·orukça bir ted· 

bide sıfır:ı götürmek isleyen 

akalliyet kar:;;ısıııda bug!iıı gnı . 

me, yurrn<la acıma his e.decck· 
lerdir. 

lnkilı1p 'f'Ul'kiyesiııcle, yiiril

yilşlin temposunu uyuk uydur

nıayaC'ak kadar geri kulunlar, 

zaten zavalllıdırlar! 
Öyle değil mi ·1 

OVER IŞIK 

Borsalar 
ta birincite::riıı tıaG 

Hamburğ borsası -Gireson fındıkları 
fı; fındık lıazır 
,, ,, vadeli l60 
Kabuklu fıııdık lıuzır 3G 

,, ,, vadeli 

Trabzon fındıkları 
lı; hnd ık lııızı r 
,, ,, vadcU 160 
Kabuklu fındık lıazır 

,, ,, vadeli ~G 

ita/ya fındıkları 
lç fındık hazır 650 
,, ,, vadoll 650·600 

Berfin borsası 
'fürk yuıııurtaları 

1\0ç!lk IJIUJ J 4 
Orta ,, 14,25 
İri ,. 14,!"ıO 

lstanbul kambiyo borsası 
l'uçclıı i~l22:J 

Lirol ı rıoı9~ 
Hayi~ıııurk 19G98 

İstanbul ticaret borsası 
iç fındık Girosou 

" " 
Trabzon 

,, ,, • Akı;ekııhı 

~-
ıi.J 

iol,:iO 
74,~0 

Trabzon Borsası 
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tı; fıııdık 
Tuınbul ,, 
Sivri • ,, Foşıı 
But.lem ,, 
Knrkulnk,, 
Yunıurlu birİll(~i 

,, ikinci 
lşlcnmcuılş 
Mı ır 

Fasulyalnr 
lu<"..e nuıl 
Horoz fasulya 

Unlar 
lstnnlıul lıiuincl 

" 
ikinci 

Samsun birinci 
,, ildnci 

Muhtelif birinci 

" • 
ikinci 
üçüncü 

~ ... 
•I 

ııv 

34 
3;; 
82 
211 

ı ırıo 

:.!000 
815 

5.CiO 

G' 
10 

12,l :i 
11,9{) 
12 
11 
12 
11,ŞO 

11 

Kadmımczcn, erkeğimizin 

gencımızın ilıtiyarcm1zzn 

- . hepimizin - yaz keş 
demeyip her zaman tutul 
duğumuz bir hasta/ek var 
der : Nezle ! Doktorlar se
nelerden beri uğraşmışlar, 

fakat bir türlü insan.'a,.c bu 
hastalıktan kurtaracak bir 
deva bulamamışlar.. Nezle. 

ye tutulmamanın imkanı 
yoktur I Htikmıinü verip 
ışın içinden çtkmışlardı, 
Halbuki Amerikan Tıbbi 

araştırmalar enstitüsü bir 
nezle aşısı bulunduğunu ilan 
etmektedir. Evvela hayvan
lar üzerinde tatbik edilmiş 
olan bu aşı. şimdi insanlar 
üzerinde tatbik edilmeye 
hazırmış. 

Bu aşı çiçek aşısının ha
zırlandığı şekilde lıazırla

nzyor. Nezle mikrobu hay · 
vanlara aşılanıyor. sonra 
bu nezleli hayvanlann ka
nından nezle aşısı imal edi 
liyor. Bu aşı o kadar kuv-

' Birkaç milyon 
liraltk kredi 
açıyor .. 

Ankara 7 3 - Deyli tel · 

graf 'gazetesi İngiltere tara 

/zndan Çine bir kaç milyon 

İngiliz lirası kredi açzlma
si hakkındaki müzakerele
rinin neticelendiğini yazmak 
ta royter ajansı da bu hu
susta esas itibarile itilclf 
hasıl olduğunu teyit etmek
tedir. 

vetli oluyor ki, nezle mik 
robu ile hastalandırılan fa
reler aşılandıktan 72 saat 
sonra iyileşiyorlar. 

Amerikan Tıbbi araştır

malar enstitüsünün bu keş
fi hakikaten igi bir netice 
verirse nezle derdinden kur
tulacağız I 

Bayan Muzaffere .. 

Bravvo çok yaşa sanat yıldızı 
Memleket hep sana hayran Muzaffer 
Bu yazın cennetde yaşattın bizi 
Huriler hurisi bayan Muza/fer I 
Bir neva söylemen bir hicaz yapman 
Sahnede göz kırpıp cilve, naz yapman 
Yalvarırmış gibi naz, niyaz yapman 
Öldürdü bizleri aman Muzaffer I 
Sanatta nekadar derine daldın 

Gençlerin kalbini gasbettin, çaldın 
Memleketimizde büyük nam aldın 
Emsalın hiç yoktur inan Muza/fer I 
Hüri mi, melek mi. peri mi nesin ? 
Biz nerdeyiz bilmem, sen cennettesin. 
Ölüyü can/alır o güzel sesin 
Satışın yaman mi yaman Muzaffer! 
Ruh gibi süzülüp kalbe akışın 
Gözlerin kırparak şimşek çakcşın 
Ahu gibi mahzun, mahzun bakışın 
Yaralı kalplere derman Muzaffer I 
Tavus gibi tuba/arda uçardın 
O gece sahnede çiçek saçardın 
Yaralı kalplere yare açardın 
Ben de bakar idim yandan Muzaffer I 
Şataf atlı cilve, öldürücü ses 
illa nağmelerin, en/ es mi en/es 
Kanaryalar dedi huzurunda pes 
Bülbüle okursun meydan Muza/ fer I 
Sen gibi diyen yok bu güzel tarzda 
Bir sensin şarkıcı kürrei arzda 
Ne Hindistanda var, ne de Hicazda 
Ben de eylemişim iman Mura/fer I 
Şerabı aşk gibi kalbime aktın 
Aşk ehlini yıktın mahvettin yaktın 
Gô'nüllerde bir hatıra Bıraktın 
Sana duvacıdır baban Muza/fer! 

Baba Salim Ögütçen 
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KOŞEMDEN 

İçim sızladı • 1 

Düm akşam belediye par· 
kında şöyle bir masaya o
turuverdim. Maksadım saz 
ve sözden bir nebze fay da
lanmak, künün yorğunluğu 
nu biraz olsun .gidermekdi, 
işte bu maksatla olurdum 
bir masaya. Ve daha nefes 
almadan karşıma ezrail gibi 
dikiliveren garsona söyle
dim kahvemi ... 

Eh artık rahat rahat 
kahvemi içer, sazı dinler 
kafa dinlendirebilirdim. Fa
kat, nerde o bolluk ?. . Da
ha bu düşüncem sona erme 
den en yakınımdaki masa
dan bir alkışdır koptu. Dö 
nen bir çokları gibi benim
de başını 11e gözlerim dön
dü o tarafa . . 

Bu yersiz şamatayı ya 
pan temiz geyinmiş, münev· 
ver görünen üç beş delikan
lıydı. hem alkışloyor hem 
konuşuyorlardı : 

- Neye alkışlamıyorsun? 

- Vazgeç, alkışlamakda 
bir meselemi ? 

- Elbet ben sana yapa
mazsın demedimmiydi ? 

- Neden yapamcyacak 
mışım ? rezilligin mi, daha 
alasım yaparım I 

- O daha belli değil I 
sen ne kadar uğraşsan bi· 
zim kadar rezil olamasın I 

işte ben dün akşam saz· 
da kılık ve kıya/ etlerinden 
nazik ve kibar olduklarına 
hükmedilebilecek üç beş de· 

likanlznın böyle konuşduk· 

larını, böyle övündükleri'!}, 
duydum. gözlerim yandı. 

içim sızladı I sızlayan, par· 
çalanan içimden gelen acı 

dolu, teessür ve teessüf 
yüklü iki kelim gayrı ihti • 
yari, mahzun, kıvrılan du
daklarımdan döküldü : vah 
yazık I 

H. f\11. 

NO-r'LAF< 

Belediye için 
Ah Belediye, vah Beledi· 

diye.. O verimli kanunun. 

o geniş saldhiyetinle. eğef 

biraz istesen ve istemesini 
bilsen yok mu, az zamanda 
şu canım memleket cennete 
döner.. Döner amma, aması 
var işte! 

• Borsa için 
Ah Borsa, vah Borsa·· 

Negüzel kanunun, negıiıel 
talimatnamen var senitı·· 

Eğer, kanunun emrini, tali· 
matnamenin dediğini yerirıe 
getirsen yok 1J1U, memleke~ 
iktisadiyatına daha ço 
hizmet ede" sin . . Edersi fi 
amma amması olmasa bıJ 
işin I 

• Hepimiz için 
Fındık 77 .. faydası kime? 

- Hepimize .. 
Şehirde 500,000 fare .. ıa· 

rarı kime? 
- Hepimizo., 
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ALKOL İPTiLASI I 
4 

Komşu Rusyada ! ı Diin.l/ada 
Neler oluyor 

Milli ekonomi '------------
yoktur. Bunlar telkin ile 
fena itiyat/arından vazgeçi
rilecktir. Telkin ile iyi ol
mıyanları hususi sanator 
yomlara veya şifa yurtları 
na alıp. lciakal altı ay bu
rada bırakmak icap eder. 
Viyanada tutulan istatistik
lere göre, bu nevi sanator
yomlara giren ayyaşların 
hemen hepsi iyi olmuş ve 
bunlardan yüzde 35 i bir 
daha ağzına alkol koyma
mak şartile tamamile şifa
yaµ olmuştur. 

Akşamctları ve ayyaş er
keKLı!rt L:Jı etmek için.kadı
nın muavene tinderı istifade 
olunur. Kadın, evini temiz, 
şirin ve muntazam tutmak 
kocasile iyi gecinip müna
kaşa ve kavga zemini ha
zırlamaktan çekinmek sure· 
tile, kocasıni evine bağlı
yarak, her akçam dışarda 
kalmaktan ve içki içmekten 
vikaye edebilir. 

Alkol iptilasından insan
ları ve bilhassa gençleri 
koruyan şeylerden birisi de 
spordur. Sporla uğraşan ve 
bundan zevk alanların iş
rete alışmadıklarını görü
yoruz. Keza izcilik, dağ ve 
deniz sporları, alkolizme 
müni olan çok güzel ııası
talardır. Binaenaleyh genç
liği izciliğe ve spora teş 

vik etmekle, alkol iptila
sından büyük bir kısmının 
Önüne geçmek mümkün 
olur. 

Alkolizmden daha kolay 
mağlup edilen hiçbir hayat 
.düşmanı yoktur. Bunu mağ
lüp edecek, şahsın bizzat 
kendisi, kendi arzu ve ira
desidir. Alkolik şahış, kar
şısında rakı kadehi olmak
sızın da memnun ve mesut 

• Arkası var -

Sovyetler birliğin
de Tasarruf 

hesaplan 
7 Eylül 7936 tarihinde 

Sovyetler Birliği tasarruf 
kasalarında mevcut bulunan 
tasarraf hesaplarının mik
darı, 3 milyar 251 mJlyon 
rubleyi bulmuştur. içinde 
bulunduğumuz yıl zarfında 
yapilan fazla ve rasyonel 
istihsal 7.ıe bunun neticesi 
alarak gündelik/erde vücut 

bulan tezayüt. fazla lığın 
sebebini teşki etmiş ve Sov · 
yet/er birliğinde çalışan 
halk tasarruf sandıklarına 

geçen oniki ay zarfında an
cak 668 milyon ruble koy
muşken, bu yıl 1 milyar 
7 85 milyon ruble ya tırıl 
mıştır. 

T. A. 

San' at 

Tacikistan cumhuriyeti 

Devlet Tiyatrosu 
Tacikistan cümhuriyetinin 

merkezi olan Stalinabad'da 

bir devlet tiyatrosu inşa 

edilmektedir. Granit ve mer

nmerden yapılacak ve şark 
stili teıyinatla güzelleştiri 

lecek olan bu tiyatro bina

sı, büyük bir parkın orta· 
sında bulunacaktır . Bina 
dahilinde tiyatro salonundan 
başka, sesli sinema ile kon
serler içine de agrı bir sa· 
lon bulunacaktır. inşaata 
biigük bir gayretle devam 
olunmr.ktadır. Bu tiyatronun 
inşaatı 5,5 milyon rubleye 
malolacaktır. 

T. A. 
llO:::::::=========-========-==--.-;;;;:,,_....-:n=::ıc:===-=-"'-=-==-===== 

Gençlik 
Deniz Oğlu .. 

J Sedat Olgener 
Hayal meyal hatırlıyoruaı, bert 1 b~t~akta ~ldug-un~ gördüm. Dire• 

size pek küçükten annem nerede ğının tepesınde, bır kara bayrak 
diye sormuştum, Bana o zam:ın : sert ve hırçın rüzgarın pençesin• 

- Senin annen baban deniz- de, parçalanacak bir s~rette çır-
di D · t• · pınıyor, bizden yardım ısteyordu. r. emış ınız. .. 

Ve onun içinde bana deniz 
Oğ-lu lakabını lakmıştın:z... Bunun 
rrıcnasını bir türlü anlıyamamıştım 
Bunu size sormak için fırsat göz
lüyordum. lşte şimdi saruyorum ... 

Herkes susmuş, yalnız bu Le
\tente bakıyorlar ve yalnız dinle
Yorlardı. Salondan bir sinek uçsa 
kanadının vızıltısı işitilirdi. 

Kaptan yerinden doğruldu. 
Deniz oalunu uzun uzun süzdük
ten sonra söze başladı : 

- Uzun yıllar hayatımın, he. 
itlen hepsi, bu gemide geçmiştir. 
Çok kcrre büyük fırtınalar büyük 
tehlikeler atlattık. işte bu fırtınaiı 
Riinlerin birinde, başımdan çok 
llcıklı ve hazin bir hadise geçti ... 

Herkes nefesinin kesmiş, bütün 
RÖ:zle .. rei-:e dikilmiş, bütün ku
laklar onu dinleyor bütün kalpler 
bir olmuş sanki duracakmış gibi 
~~rpıyordu. bu sırada kaptan hi-

8Yesinc başlamıştı : 

- « Bir kış günüydü. Müthiş 
\ıe sert bir ak deniz rüzgarı, ge
lninin annalarında ıslıklar çalarak 
~olaşıyor, lırnduruyor, çoşuyor, 
adırganın yelkenlerini yırtacak 

l>arçalıyacak gibi şişiriyordu. 
Ben geminin güvertesinde du

~llYor, lazım olan talimatı gemici

~riın~. veriyordum.. Birden arka· 
• Qonünce ; bir yolc11 remiıinin 

Fakat yardımımıza k almadan 
koca hemi dağ gibi dalgalar ara· 
sında kayboldu .. işte tam bu sı
rada idi ki, yakından müthiş bir 
feryat kulaklarımda çınladı. Bu 
ses sert rüzgarın korkunç uluma
larına karıştı • 

Derhal küpeşteye koştum. Fa· 
kat tayfalarım sesi benden evvel 
işitmişler ve hatta birisi de deni
ze atılmıştı. Gördüğüm Pıanzara 

çok korkunçtu. O an için en katı 
kalpler bile erir, en hain yürekler 
bile titrer ve parçalanırdı ... 

Dağ gibi dalhalar beyaz kö-
pükler saçarak, kudurmuş canavar 
lar gibi dört bucağa saldırıyorlar, 
sanki kendilerine yem arıyorlardı. 

Birden bu köpükler arasından 
bir kadın elinde tuttuğu bir ÇO· 

cukla deniz yüzünde gözüktü. bir 
daha çığlık koptu. Artık tayfalar 
da yetişmişti. Çocuğu kurtardılar, 
fakat kadın meydanda yoktu. kay 
bolmuş... Artık bir daha gözük
mez oldu ... 

Çoçuğ'U i'emiye aldık. ve bura 
da onu büyütmeğe başladık, artık 
ben sadece bu çocukla deniz yü
zünde meşıul oluyordum. Büyü
dükçe ona askerlik de öğretmeğe 
başladım. Her şeye istidadı vardı. 
Az zamanda tam bir küçük Le· 

uent olmuf tu •• 

• ırk .. ı vır • 

Aferika 
Mekteplerinde 
Cenubi Afrika mek

teplerinin hepsinde si
nema vardır. Öğret
menler talebeler anlat .. 
tıklan dersleri sinema
da da gösterirler. _ 

Bundan başka dersler 
gram of onla da takrir 
edilecek. Cenubi Af
rika maarıf çil eri , en 
meşhur teknisiyenlerin, 
güç meseleleri izah e
derken takrirlerini pla
ğa çektirdiler. 

Afrikada öğretmen

ler sınıfta bu plakları 
söyletecekler. 

Hayvanat dersi de p
lağa çekildi. Plağın bir 
tarafında öğretmenin 
takriri, diğer tarafın
da da hayvanların ses
leri var. 
Afrikalılar hem eğle .. 

nip hem öğreneçekler!.. 

Akreb burcu 
T eşrinievvelde güneş 

akrep burcuna girer. 
Akrep burcunda ] 84 
yıldız vardır. 

Eski bir hürafeye gö· 
re, akrep, kürei arzın 
emrile Orion avcısını 
tabanından sokup öl .. 
dürdüktens onra yıldız
ların arasında yer aldı. 

F elekiyatta, akrep bur· 
cu hastalıklara sebep 
olurmuş, güneş akrep 
burcunda iken doğanlar 
yeryüzünde rahat ede
mezlermiş .. 

Amma laf bu, teşrini 
evvelde doğan nice ni
ce mesud insanlar var. 

Bin bir sesli org 
Sannt - George Hail 

radyo merkezine yeni 

orglar geliyor. Bu org

larda, kemandan davu
la kadar her musiki 
aletinin sesi mevcuttur. 

Elektrikle işleyen or
gların 2,000 borusu 
vardır. En küçüğü iki 
santimetre, en büyüğü 
9 metre uzunluğunda
dır. 

Bu orglar ayni zaman
da boru gibi ötecek, 
bardak içinde vızılda
yan sinek gibi vızlıya .. 
bilecektir. 

Bu orgların değeri 
900,000 franktir. 

Kiralık 
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1{!) PAŞA HAMAllflf~ 
Yeni ev r•i y . b. h [• 

T kk l kt 5 ~ epyenı ır çe re t!i 
e e çayır ı a ~~ r.ı 

oda, ~~tbah, çamaşır- t!i yepyeni mobelya.. [~ 
hane ıkı balkon banyo, ,.~ .. I b. k. !•l ' . .. ' ~·l Her tarafı mukemme ır şe ılde boyananı•.t 
ele~trık~. ~~lmera s~yu, t!~ve mobelyasını baştan başa değiştirip yeni-[!] 
d~nız gorur bahçelı ev i•11eyen PAŞA .. H~M~MI bugünden itibaren[•~ 
kıralıktır. ı~•~muhterem muşterılerıne açılmıştlr. ~·~ 

Talip olanların se- t!~Müşterilerimizin sıhhat ve istirati!] 
mercilerde 10 No. lu lf•j f • d"kk 1 k K•.l 
i Iik mağazasına mü- ,,.4 şart arr nazar1 ı ate a ınara t•~ 
p !..l b . I I • O b k · ı A [t,a 
racaatları. 3-7 f:i ~~un tertı at ve teş 1 at ona r:i 

ıt•J . gore alınmış ve kurulmuştur. ~.~ İlôn l•~ iki taraflı olan PAŞA HAMAMI gece (•J 
Sürmene asliye mahke- ıil;l gündüz Kadın Erkek muhterem ~·i 

mesinden : ı !1 m ü ş t e r i 1 e r i m ı z e a ç ı k t ı r . ,:1 
S " . w k .. 'j p . l tl 
urmenenın sogu sn ma- r!! a~:ı Hamamı ınfü:te.t!ıri -

hallesinden Haci mehmed ıt!1 Mehmet Sağlam (2 
og-lu mazhar taruf ından fi~~ .. .Wi~' 

f~ .:ıuı;ıııı:ıııı:ıı!r;ıııı:,ıqıı;ııp;ıı ;111~11,ı;ıolJ;.ıq ;·ııı~ıııı;ıııı;ıı:ı_;ıuı;ı.p!:ıı ı;ıı ı;mı.;ırı;ıı~ mü ddeal y h gÖ len sa mahal- "''"ııılll ıı.;&ı1Jı1nıtllıi:;tıllıbo1d.1ıuıdl1ıuııllıı"'ıll1ı .. ııl ııuııllııun lıhoıdl1ıuıda .... ıD1ıuı1!!ı1odlOtıunlbı.dıll1ıud 111,dıJ ıı.;.ıJ ıı .. ııl!ıı.ulllı....ılUıuuı 

~:~~;e; a~:~ :eah~:~:e~~ IJJJll!!!!!!!!l/!/!!!!!!!!~!!@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/!!!!!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll[I 
Abdullah ve Sabri ve Tur ~ ~ 

sun ve Emine ve Fikriye =~_j Mehmet Mercan ~-~-::. --~ 
ve yine ayni mahalleden 

~ f 
Haci Mahmut oğlu k zı ölü =~ l k d •• -~ 
Hayriye verese/eri Ş"ikrü ' ÔSti Ve ma en uzerine J .: 

====::::..: ~-=-

ve Ali riza ve · Nafiye v~ ;;;;;;= T •• h •• J 1 ::.=. 
Emine ve hadice ve gine ~ amğa, mu Ur, mza İma Ôtİ r= 
ayni mahalleden Haci Malı- ~ S t Fenn"ı Go··zlu··k }"t d tl ~ =: aa , , a a ve e eva arı : = 
mut oğlu ölü Mehmet vere- ~ . ~= 

l . /-l 0.. ı=~ ve saat tamıratı mağazası ~-rese erı asan ve mer ve 1 . ~ : 
Fikriye ve Zakire ve Melek ~ Trabzon Semerczlerbaşı No. 73 ~ 

:;1;'1~:~~::~.~en :::~:::~ :- "·''iiiiiiiiii~iii~jjjj~iiiiJiıiiiiiiiiiıJjjjJJiinıJJjiJiliiiiiJjjjjJiiiiiijjjjJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJjjjjjJiii~Jjfıil 
ve hatun ve orta mahalle
den çilinkir oğlu ölü sadık 

vereseseleri Hüseyin ve ali 

ve orta mahalleden kara

kaş oğlu Tevfik verese/eri 

Ahmet ve Ziihti ve yine 

ayni mahalleden çilingir 
oğlu ölü mehmet vereseleri 

Hüseyin ve mustafa ve Ah 
met ve hasan ve karaka1 
oğlu Şükrü aleyhlerine ika
me olunan taksimi arazi 

davasından dolayı müddei
aleyhimadan Haci Mahmut 

oğlu mehmet veresesinden 

Hasan ve melek ve Zakire 
ve Ömer ve orta mahalle
den çilingir oğlu Mehmet 
veresesinden Hasan ve kar 
akaş oğlu Ş!ikrü ve kara
kaş oğlu Tevfik veresesin
den Ahmet ve çilingir oğlu 
ölü Mehmet veresesinden 
Hüseyin ve Mustafa ve çi
lingir oğlu Hüseyin ve çi
lingir oğlu Mehmet verese 
sinden Ahmet ve çilingir 
oğlu hatun ve haci Mahmut 
oğlu Mahmut veresesinden 
Fikriye ve çilingir oğlu 
Sadık verese.sinden Ali ve 
hüseyin namlarına çıkarılan 
davetiye varakalarına veri 
len meşruhata göre ikamet 
kô.hlari meçhul olduğundan 
tebliğ edilecek davetiye va
rakasının ilanen tebliğine 
karar verilerek bu baptaki 
duruşma 10 - 77 - 936 Salı 
gününe bırakılmış olduğun 
dan yevmi mezkiırde bizzat 
veya bir vekili kanunu gön · 
dermedikleri cihetle hakla
rında ki duruşmanın gıya

ben yapılacağı ve kendile 
rine gıyap kararında ila
nen teblii ıdilece;i ilan 
olunur . 

ilan 
P. T. T. Başdirektörlüğünden : 

ı .. Boğazlar mukavelesinin imzalanması hatıra
sı olarak ( 100,000 ) seri sürşarzli posta pulu 
çıkarılacaktır. 

2 • Sürşarz Londurada basılmış pullar üzerine 
yapılmıştır. Seri altı puldan mürekkeptir. Kıy
meti doksan beş kuruştur. Münhasıran seri ola
rak satılacaktır. Seri harıcinde satılmak için al
tı kuruşluk pullardan ( 400,000 ) tane fazla sür
şarz edilmiştir. 

3 • Bu pullar 29 birinci Teşrin 936 sabahın
da satılmağa başlanacaktır. 

~-------------------------------------------
Acele. satlık hırdavat mağazası 

Semerci/erde bir hırdavat mağazası eşyası çok hesaplı 
olarak satılacaktır. Görmek ve almak için matbaamıza 
müracaat edilmelidir. 

Pazarlıkla odun eksiltmesi 

inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
İdaremizin kışlık ihtiya~ı için 30 bin kHo 

sobalık kesilmiş kuru kızılağaç odunu pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Muvakkat güven parası 2813 kuruştur. İhale 
tarihi 20-10-936 Sah günlı saat onbeştedir. 

Vermek ve şartnamesini görmek isteyenlerin 
idarede müteşekkil komisyona muracaat eyle-
meleri ilan olunur. 1-6 .. 10-15 

Ağız tadile kahve içmek te 
bir meseledir 

ls~anbul B~kkalige Mağazasında gözünüzün ön/inde 
mQkınedc çelcılın Hali' Kahve ajız tadile içilir / 
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----~~-------------------~--~ 

15 Birinciteşrin 1936 ----------
Bu gece Yıldız sinemasında ~~~~~~~~~. 

SIHIRKAR BEYiN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKİ . . ... 
Vahş·ıere ucu 

Sergüzeşt. .. Macera ... Esrar ... Harika Filmi .. Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kır ah 
Olan ... Oynayan : JOHN VA YN ~ 

İlôveten : Renkli manzara ve en son i ~ 
Paramunt dünya haberleri. riil 

---------~~---------~-~~ 
Pazarlıkla un eksiltmesi Kızılaya 1 

Askeri satınalma komisyonundan: 1 • 
Bayburt kıtaatı ihtiyacı olan ( 175,000) kilo Yardım ~-

Una ihale günü verilen fiyat gali görüldüğünden il 
bir ay zarfında devam etmek üzre pazarlıkla ~ Makinalarında 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

muzafferiyeti. eksiltmeye konulmuştur. Edelim! ·~ı bulacaksınız. 
Birinci defa pazarlığı 16-10-936 cuma günü 

saat 11 de mevki komutanlığı bınasındakisatın- Kızılaya R C A 
,.. 

Makinalarını görünüz, dinleyiniz 
alma komisyon tarafından yapılacaktır. 1 · o o • 

Tahmin bedeli ( 19250 ) liradır ; 

Şartnamesini görmek istiyenler Bayburt aske- Üye 1 Hayret edeceksiniz ... 
ri. satmalma komisyonundan bedelsiz alabilir. 

Ilk teminatı { 1443 ) bindörtyüz kırk üç lira 
( 75) yetmişbeş kuruştur. 15-19-23-27 yazılahm ! 
~~~~~~~~~~~~ 

Yazı makinelerinin s modellerini en ucuz Hatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsiri"z .. 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 

HARU L .. AR MÜESSESESİ 

~~ ';'lır;' ıı;_ı;P.;111';.'l~;_rıırıı_;~rı;,rı;m~ı~ı~_;ıı ~ ~.ıı;r ıı;r llJ;ll,ı.;.ı.P'+ı'P'+ı'~~~ııı;' 111,:ı;tı;ı 1ı;:a1P~ıı:ı~'='ıı;_1P'_;ıııı;ıııt;ıı~ 
rollıUıllJ;;iıJtııiliı!lıhdıllıiuııllllidlldıilılllıb1iı!lıhdıflııdiı'~LO:iııllıi;;iıl!ıWIJ1ıuııllı1u-•ııbıuıılllıMlı!lıiıiiıllıiMiıllıW:~lıiMiı lıiıiıllllııilLIJıUııtıı~lıiMiılllıliıt ..,._lııiiiıllıı ı.ııllıi • .ııllııuiılfr 

w • ~ 
ro ~ 
~- ~ 
~ ~ 
00 • 
ro • 
t:ı Rengi solmıyan, kallbı bozulmıyan dünyanın ! 
[•l k d • t•l en iyi şap ası ır. • 
00 • 
ro • 

RI t•~ Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri ı.··. 
t•l 
[•A Ha unlar Müessesesidir. 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

~~~~~:n:ı::rA!:d~v~ Hami ve Kemal Nalbantlar Mağazası 

~ . 
N • 
t!~ Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka- ! 
ro • 
f!1 lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. ! 
[~ . 
i':iJ',l!.!:.:P".!'IUl'"ITJIJl"ITIJl'"'l'JP'"ln11"11 pı•ı11111111111•111ir nıq111• 111ıııı••ı11111111111ıı11ı1nıını11pım1111ı1ıııJ11•1ıtıJl'"'IOl'"'ilP'"ITJ~1ıı111mı1111mı11pı"ITJ~'ITJ1l''''qJl"''ltll!"ITlll'"ITlll!!'l1llP•1111ı;.ı1P;'lll!;'~I :J 
~ı~ı'b~;!.ıiıı;!.1

1

1ı;!.1~1;!.ın~ıı:ı~ını!iıııı;!.111ı~ııı1~ııı;!.d11~ıııı!:ı11ı~ıı.~ı111~~ıı1ı!:ıı~ııı!:ıııı!:'ıııı~ııı:-ıııu:.';dıı:iılh~ı~:~ı ... iıllı1n1dlıi.d1dtrw 1 

~----------------------------~-

YEN OV 
Temiz • 

iŞ 

Çab k iŞ 
• 
iŞ 

Yeni temiz ve çeşitli hurufatile, efter, atura, Çek, Bono, Senet, 
bütün matbaa işlerini Makbuz, Zarf-Kağıt, Muht ra,Kartvizi ves · 

• • 
En temiz, en ucuz bir sure te yapar .. 

Hariçten verllecek siparişleri ısa bir zamanda he lrlar e gönder~r. 
· .. _ ... ~·, .. _ . -·.. . .. , . · -·· ~ 


