
,. ,-
' Direktörü, Başyazıcısı Fiatı 

BEKİR SÜ KÜT/ 
100 

Telef on N.<? : 79 
Para 

Uzunsokak N,q: 63-65-67 

r l~ ~ 
Yıl1ığı 17 Birinciteşrin 936 

750 CUMARTESi 

Sayı : 2222 

\._ ./ '- ./ GONDELIK SİYASİ GAZETE TRABZON 
Kuruş 

13 üncü yıl 
~ .) \... _) 

Fındık bugün - 39 kuruş hararetli. 
Belçikamn, Fransa ıle itf 

feshetmesinden hadis o an vaziyet ... 
Vaziyet 1914 tekinin aynı imiş! 

Fransa Belçikaya bir nota mı veriyor ? 1 
Ankara 76- Londrada siyası malıa/il Belçikanın bitaraflık 'ıtaziyetine dô'nüşü üzerine 

tahaddüş etmiş olan geni ve mühim 1ıaziget hakkında İngiltere ilt! Fransa arasında 
noktainazar taatisinde bulunulacağını ve Belçikamn filen mevcut olan vaziyetini değiş_
tirmemekte olduğunu ve bu 'oaziyetin coğraf ga ve sı:mkulceyş bakımından 1914 sene. 
sindeki vaziyete muadil bulunduğunu suylemektedirler. 

/m"H f1 j msında Brükşelde siyası mahafilin Belçıka,nm. Fransa ile me11cut alan 
askerı itılaf /arı feshetmesine imk~n vermediğini bildirmektedirler, Fransanın .l/akmda 
/3elfika9a bir nota 'lJereceği ve Lakarno taahhüdleri ııe milletler cemiyetinde aza dev 
let s1/atile bitaraflığı ne şekilde anladığını soracağı bildirilmektedir. 
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Filistinde 
neler oluyor 

Dışbakanımız geldi. 
Ankara !6 - Tevfik Rüştü Aras bugiin şehrimiıi gel

miştir. 

Ergani Tarihi Tefrikamız: 4 
ta h v i 11 eri ır~k:t;ag tAkt#kt#kt#ktŞJS:t;a&;tAatzıı;-tzl\} 

. . 
~ Rumelinin Tz. iuy. aı ! İkramiyeleri R 

Çekıld~ ıı Rumeliye hakim olan üçün· voyvodalarla takviye edildi; 
'" c:i ordunun fırka kumandanları, 319 Bulgar ihtilali hazırlıkları 

Ankara H>- lkramfyeli yilzde I mütesarrıfları, hatt.a kaymakam· başladı, Yıldızın, Babialinin e· 
beş tiblirli Hl33 l~rkıuıl i tikrıız I lan da hemen hemen aynı yaş tekleri tutuştu. O vakite kadar 
tahvillcrlnln ~edinci ikramiye ke ve başta sayılabilirdi. Dirama hal edilmek, halifeye, padişaha 
ı;;ldest bu gUn yapıln11~tır. Netice- gibi Bul5aristan hududunda isyan etmek evhamile üçüncü 
de 93!34numurah tahvile :30,000 mühim bir sancakta Abdühami- orduyu mümkün oldufu kadar 
ltl,'(.)4 numaralı tahvlle 15,000 din « Yari gar » ı Şamlı izzet kıymetli, değ-erli gençlerden. 
lira 105,812 111, 701 139,08~ mı- Holönun yeğ-eni Abdülgani pa. ümeradan, faal idare memurla-
marnh tahvillere tlçer bin 453391 şa mütesarrıflılc; Köprülü, iştip rından mahrum bırakan Abdül-
46199 62103 7G586 103 820 1-11 gökili, Perlepe, nevrekop gibi hamil ve Babıalisi yaklaşan bJ 
824 numaralı tahvillere dokuz Bulgar şekavet merkezlerinde tehlüke karşısında vehmine 
yüzer lira ikramiye isabet etmiş o vakite kadar Rumeliye ayak galebe çaldı ; Orduyu civan-
ve bundun başku 289 tahvil mı- basmamış, ağalıklarını mc clis mert, kahraman, fedakar, kıy-
marns~nda ayrıca yüz yirmi be-

karariJe efendiliğe çevırmış mettar unsurlarla takviye etti : 
.. er lira cıkmıştır. l kramiyaler Bağdatlı, Yemenli Arap uşak- Memleketin mukadderatını bu 
maliye vek!lletilc cumhuriyet lan kaymakamlık yapıyorlardı 1 büyük yaradılışlara bıraktı. 
nıerke;{ bankası tarafından tas- ı 

Bulgar hüdüdunda Razlılc dare memurlan da gençleşti-Ankara 16 - Kudüsten 
bildirildiğine göre Filistinde 
sükün teessüs etmiştir. Hü 
kumet <isi çetelerin si/alan· 
nı almaktan vaz geçmiştir. 

Arablarla Yahudiler arasın 
daki iktisadi rekabet ve te
l'aviv limanlarında kendini 
göstermiştir. Arap gazeteleri 
Yahudi mallarına boykotu 
tavsiye ediyorlar. 

(Afgan heyeti )'fstanbula geldi .. 
Ankara 16 - Afgan lıarbiye nazırı Maraşal Mahmut 

han refakatinde Afgan Genel Kurmay Başkanı olduğu hal
de bu sabah lstanbula gelmiş ve istasyonda merasimle 

tikli resmi keşide listeleri llze- rildi, büyüle ve vasi salahiyeti 
rinden bu b!lnka merkez ve ŞU· kazasına ha irade nefyedilen haiz bir de umumi müfettiş 
belerile merkez bankası bulun· dünyasından bıkmış Eşref bey 

d b k gönderildi. mıyan yerlerde iş bankası şü. namın a ir aymalcam, rr.ec. 
belerince Odeneoektir lisi idare odasında davul zurna Sırf eşkıya takibi için muk

tedir, mücerrep zabitler ku
mandasında avcı taburları teş
kil olundu. Artık taraf taraf 

karşılanmıştır. • 

Üçüncü Umumi 
Müfettişlik 

Hava kurumu 
Bürosu 

Üçüncü Umumi Mü/ ettiş· 
likte Hava kurumu bürosu 
ihtas edilmiş. büro şef fiğine 
tagfn elunan Bay Adil qün 
fehrimize qelerek vazifesine 
baılamıştır. 

Türk dili 
bültenleri 

Ankara 16 - Üçüncü dil 
kurultayına sunulan yayılar 
orasında Türk dili bültenin 
15, 16. 17, 18, 19 uncu za 
yılarıpda çıkmıştır. /kinci 
abone yılının sammcusu o
lan yirminci büten de ba-
sılmaktadır. 
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Fındık 
Fiatları 

80 - 39 kuruş 
17 Teşrinevvel sabah bor· 

sasında fındık içi 80 k. 
ruştan girmihin kilo satıl

dı tombul kabuklu 38 ku
ruştan 39 kuruşa kadar 
97000 kilo ve 37 buçuk ku· 
ruşlan da 18000 kilo sivri 
satılmıştır. Fiatlar kuvvetli 
ve hararetlidir. 

10 kuruşlar .. 
Vapur suvarilerinin 

aldıkları 
hayvan ücreti 

limanımızdan yüklenen 
hayvanlardan vapur suva · 
rilerinin beher hayvan · ba
şına almakta oldukları 
10 ar kuruşun alınmaması 
tçin Tic~r~t· odası deniz yol
ları idaresi nezdinde teşeb-

1 büsatta bulunm11Ş,lur. 

GOROŞL~R DUYUŞLAR 

1 

_Her gün 

SİNEMA 
İHTİYACI.. 

Bdecliyenicı malL1ııı ve ma
hut Sinemn binası, Sinema
lıktan da, binalıktan da çıktı 
artıK .. "ı ıllar geçer tamir ) h
zll görmez, icar bedeli her 
sene son santimine kadar 
tııhsil edilir, fakat bu binler
ce liradan tek blr kurnş bin~
nın esas tanıirine ~rfedll
ınez.. Hal.l\ıa, n1nşterilerln 
FağlJğı, isıtirahati için IBÜS· 

tecir bir ı;;oyler yapmak. ister, 
fakat icar mllddetinin bir sene 
oluşu, onu da masruf ihtiya
rındaıı alıkoyar. Ya yap, ya 
yapayım der, fakat iş yine 
oluruna bağlanır, ne yapılır, 
ne yaptırılır. Hep o harap ve· 
peri)an, mulılm ve mahut bina, 
yıllar gelip geçer, o aynı a~·
nına ve nokt~sı qol\t& ıdır, 
h\ç de~işmeı;. Hoıu nl~·ln de
ğişsin, maksat kar almak de
ğil ıni, rakibi olmadıktan son~ 
ra pekıfül alınıp gidiliyoı.'işte .. 

· Yeniyol 

Hava tehlikesi karşısında ... 
Dün Uzunsokaktan dalgın dal- ı göze alırım ve bunda ince zeka 

2'ın ıridiyordum. Bizim evlenme me- manevrnsı aramak gerektir .. Me
ltıuru Fazıl şairimiz bay Sadi ile sela : Bir meseleye dokunmnk ve 
~arşılaştım, önüme çıkıp beni bu mesele ile ilgili olanlarn çat. 
durdurarak : mak istediğim bir yazıda tornis-

- Hazret f Hamleli ve ateşli tan yaparken de o meseleyi, o 
görüşlerini, duyuşlarını okuyor, çatmayı hem hamle ile önceden 
Ve beğeniyorum, yerinde çatmalar hem de t~mi.stan y~p~rken son
}'apıyorsun,. Fakat arada tornistan radan ya.nı bır taşla ıkı. ku~ vur
}'apınamanı tavsiye ederim, deyip ma kabilınden mesele~ı. ~ıkkate 
teçti.. iki şekilde arzetmek gıbı bır ma-

Bu tornistan yapışımı bir yazıcı nevrada bulunurum .. ve yine mi
•rtadaş da tenkid etti .. Her ikisi sal : Hava tehlikesine. ~arşı ze~
de tenkid ve tavsiye cilıetlerinde ginlerin; lüccarlıırın cımrıce değıl, 
belki haklıdırlar .. Ben yazı yazar- sebavetle, içten gelen bir istekle 
keıı, çatmalar yaparken tornistan, verimde, yardımda bulunmal:mnı 
hııi rünc'at noktalarını da ihmal isteyen yazılarımda nlınanlara kar· 
t:t .... e b b d 'ht' t b"tl' şı : Sözüm size değil, sozüm c:m. ··• rn.. u en e ı ıya za ı •· . . 
~i"'d • - del h rilik yapanlara, menfaatlerını va· ... en, umuma ve muca e arp- . . .. .. 
lerind d" .1 · b' k- ı tanseverlığın ustunde tutanlara en e ını mış ır sev u ceyş 
tf!Q.. y h .. aittir. 
ı_ "'• •uı. • un, cep e, on ve ar- . . . . . 
ıı::acıa 1 k t hl'k k t d Haşa sızler hamıyetlısınız, va-n ge ece e ı ere arşı e · . . _ ... 
bitli b 1 - d k tanseversınız, .teahutlerınızı seve \. u unmayı goz en açırmam.. . .. .. 

1 
. . 

r a .. 11 d h d seve verıyorsunuz, ıronus erınız .. arım a c e p e e n yan- . .. .. .. .. 
ıltt\ bir savlet, ve çatış yaparken tayyare rozetle~le _ susludur. So
ıot .. ı'st ·· • t d "Üm · Vatan mudafoasında, yurd. ·• an ve ruc a yapmayı a .. • 

sevcrlikte şuur ve duygusu kör
leşmiş, sevgi ve heyecan kaynağı 
kurumuş, katı duygulu, madenin 
adamı, hudkam olanlara, kasalarını 
zevk ve keyf ıne sarfederek dol
duran, vatnn için c1mriliği tutan 
kimselere, zcnıinlere aittir demek
ie fikrimce şunu kasdelmiş olu
yorum ki : Hu muhabbette ulu 
orta, tam cepheden çullanmak, 
ve bu suretle hem kızıma, hem 
gelinime hitap ederek mevzuu ve 
meseleyi öne siirmek .. Şaycd to:
nistan lazımgelirse : « Kızım sana 
diyorum, gelinim sen işit » diye
rek iki suretle mevzuu kotarmış 
olmaktır .. 

Sayın çöp çalan, baş göz ya
pan Bay Sadinin takdir ve ihtarı 
bana bu tavzihi yaptırdı. 

Cevdet Alap 

İrana gidecek heyetimiz 
Ankara 1G - lrun hUkılmetl 

ile akdedilecek bazı mukavele-
ler müzakeresine memur heye. 
timiz bu gün Istanbuldan hara
ket etmi~tir. 

Okurlanmız 

Ne diyor 

Yolsuzluktan 

şikayet. 

l Dün elektrik lambalarmın 
yarıgece olmadan söndürü

ı lüp sokakların zindan için
i de kaldığından şik<iget et-
miştim. Umarım ki Beledi 
yemiz bundan sonra bizi 
karanlıkta bırakmaz artık. l Bugün de şu temennimi 

1 
serdediyorum,· Belediye rei-

ı sim~zden belki on defa l>el· 
ki, yirmide/ a 1ica. etmiştik. 
( Ettekrarü lıasene !) kabilin

! den bu yıllanmış ricaları 
f mızı Yenigol vasılasile hir 
1 bir temenni halinde tekrar-
lamayı faydalı görüyorum: 

Sizi temin ederim ki, ma · 
hallemizin, Hacikasım ma
hall~sinin, cami önünden 

ı Tabanaya doğru inen yolu, 
tamam kırk sene var ki ta 
mir yüzü görmemiştir. Bu 
yol okadar bozulmuştur ki 
tarif edemem. Kaldırımla-
rındaki taşlar kimi bir met
re yukarda kimi iki metre 
aşağıdadır. Yolun ortası,ade. 
ta mahut Değermendere su 
yunun harkını andırmakta-

dır. Yıllardan beri aşağı 
yukarı 100 - 150 metrelik 
bir saha dahil inde oltJn bu 
yolun tamiri için Belediyeye 
müteaddit de/tılar başvurul
du, söylendi, ricalar yapıl
dı, /akat o an bu an bir 
taşı onarılmadı bu bedbaht 
yolun I 

Umarız ki artık bu temen
nımız sonuncusu olur ve 
Şarbayımız bir mahalle 
halkının dileğini bu sefer 
de ihmal etmiyerek yerine 
getirir artık . .. 

H.D. 

çaldırarak Bulğar pehlivanlarile 
güreş yaparken devlet şifreleri 
Bulgar daskalları elinde dola
şıyordu 1 

Nihayet tehlüke yaklaştıkça 
büyüdü, büyüdükçe yaklaştı : 

Makidonya komitesi, Sarafof, 
Delçef, Ba yniçe gibi Makidon-

yada Bulgar liseleri müdürltiJt-. 

!erinde bulunmuş siyasi uzuv
lar, Apostol, Tisof, Sandaneski 

şiddetli mü.sademeler, tedipler 
oluyordu ; Bu vaziyette komite 
işi tacile karar verdi. Sarafof 
Manastırın bırşı ucunda ( Pris
ter ) Ballcanıru ; Banice, San
daneskl. Siroz yaylalarını ; A
postol Yenice, 'Gökili ; Aleb1 
Demirhisar, T oyran datlarını 
karargah ittihaz etti. ' Aleksi, Yuvan gibi canavar - Arkası var -
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Doğu illerinde kalkınma 
Erzurum ve Kars şehir haritaları 
U . Müfettişimiz gurup şeflerinin mesailerini 

takdir buyurdular .. 
Erzurum - ( Yeniyol ) Erzurum, Kars şehirleri lıari· 

ta/arını yapmakta olan harita gurupları, arazı üzerindeki 
işlerini bitirdiklerinden planlarını yapmak üzere lstanbu· 
la gitmişlerdir. Mart nihayetinde bu iki şehir harıtaları 
Üçüncü Umum Müfettişliğe bitmiş olarak teslim edile
cektir. Erzurumun haritası ( 20,000), Karsın haritası 
( 10,000) liraya verilmiştir. 

Har ita gurupları şef feri emekli subaylarımızdan 
Mithat, Nail ve Sabrinin geceli gündüzlü muvaf f akigetli 
mesaileri Müfettişi Uumumimiz tarafından takdir edil
miştir. 

Artvinde elektrik 
Artvin - ( Yenigol ) Artvin elektrik projeleri,Na/ia 

Vekaletince tetkik edilmektedir. Tasdik edilince eksiltmeye 
konacaktır. Karşılığı temin edilmiştir. 

Belediy~ 
Mezbaha ihtilas 

tahkikatı 
Belediyede yapılan ihiiliis 

tahkikata sorğu hakimliğin
de devam olunmaktadır, 
Evvelki giin de Belediye 
varidat katibi Feridunun 
ifadesi alınmıştır. 

Fransa ile Lehistan ... 
Ankara 16 - Parise gel

miş olan Lehistan dış baka-
nı orada iki gün kaldıktan 
sonra Varşova9a dönmüıtür. 

Gelenler 
Değerli Valilerimizden 

Çoruh 'Valisi Refik Kora/
tan, Rize 'Vali vekili Şükrü. 
Rize Belediye reisi Mucip 
bu sabah Karadeniz vapu• 
rile şehrimize gelmişl~rdir. 

B. Tarık 
Bir müddetten beri izinli 

bulunan Ziraat bankasının 
değerli direktörü B. Tarık 
şehrimize dönmüıtür. 



Sayfa 2 

NEZLE 
Sebebleri, tedavisi ve 

korunma çareleri 
Nezle, burnumuzun içe

risini örten kırmızı derinin 
basit 1ıeya cerahatli bir has 
talığıdır. Nezle, beşlıca üç 
cinş tahrişten ileri gelir : 
Kimyevi, mihaniki... Mem
leketimizde bu saydığım se 
hep/erden en ziyade nezleyi 
husule getiren, soğuk alğın
lığıdır. 

Burun, içinde bulunan ve 
kısmen kemik kısmen Je kı
kırdaktan teşekkül eden bir 
perde vasıtasile. iki boşlu
ğa ayrılmıştır. Bu boşluk

lar dış burun delikleri va
sıtasile, hariçle mıinnsebet
tedirler; iç delik/edede bu 
run arkasındaki boşluğa a 
çılırlar. Bu boşluğa ayni 
zamanda kulak/ardadan ge
len birer yol açılır. Burun
da bir nezle, bir iltihap 
olduğu zaman ve bu itihap 
ilerlediği takdirde, evvela 
burun arkası boşluğuna son 
ra buradan da kulaklara si
rayet eder. Onun için bir 
kısım kulak hastalıklarının 
sebebi. burundaki iltihap ol
duğundan evvela bunun te
davisile işe başlarız. 

Burun boşlukları, üst çe
ne kemiklerinde, alın kemi
ğinde ve kalbur kemiğinde 
bulunan boşluklara da mü
nasebettedir; ve burundaki 
iltihap ve cerahatin bu say
dığım boşluklara da geç 
tiğini görmekieyiz. 

Nezle hazan başlı başına 
mevzii bir hastalık değıldir. 
O, bir çok viicud hastalık
larının bir arazıdır. Nitekim 
Anjin dediğimiz boğaz has
talığı da böyledir. Eskiden 
boğaz ve bademciklerin il· 
tihabı sırf mevzii bir hasta
lık zannediliyordu. Halbu
ki Viyanalı ( Profesör 
Feine) Anjinin, bütün vıi
cudu istila eden intani ve 
bulaşıcı hastalıkların bir a 
razı olduğunu ve bu hasta 
bir çoğunun boğaz ile vü
cuda girdiklerini isbat et
miştir. 

Aralan na 
Almanyayı da almak 

istiyorlar 
Havas ajansı muhabirinden; 

Siyasi mahafil. hnr'c 'ye 
nazırı B. Cianonun <'in imüz
deki hafta başında Berline 
gideceğini teyit etmektedir. 

Bu seyahate. geçenlerde 
Bay Musolini ile Alman se
firi Von Hasse! arasında 
yapılan gô'rüşme esnasında 
karar verilmiştir. 

Bay Cianonun yapacağı 
b•ı seyahatın kayeleri lıenıiz 
esrarengiz bir mahiyettedir. 

Bununla beraber öğrenil
diğine göre kendisini Ber 
!inde yapacağı gif rıişmeler 
siyasi mahiyette olacak ve 
Romanın kendi arzusu ile 
yapmı.Ş olduğu Liret kıy

metinin indirilmesi meselesi. 
Almanyanın bundan mem
nun olmamasına rağmen 

müzakere edilmeyecektir. 
Aşağıdaki meselelerin mü
zakere edilmesi muhtemel 
dir : 

1 - Avusturyadaki nazi 
propagandası, binbaşı Feyin 
hattı hareketi, 2 - Alman
yanın Roma protokollanna 
iştiraki ihtimali; 3 - Viya
nada aktedilecek ltalyan -
Avusturya - Macaristan 
kon/ er ansı arif esinde İtalya 
ile Almanya arasında mü
tekaddım müzakereler ic-
rası. 

Ortada dolaşan bir şayi
aya gô're Bay Ciano, Ro
maya dönerken peşteye uğ
rayacaktır. 

İtalya Aln1anyanın ha
re'ketıni öğrenmek 

istiyor 
Roma, - Havas ajansm· 

dan : 

J 

İyi malumat almakta olan 
mahaf il, Bay Cianonun 
Berline 71 Temuz tarihli 
Avusturya - Almanya iti
/afi dolayısile Almanyanın 
Aııusturya hakkındaki ha 
kiki niyet ve tasa7.ıvurlarını 
öğrenmeğe gitmekte oldu

- Arkası 71ar -
------------·• ğunu beyan etmektedir. 

NOTLAR 

Bir fotoğraf 
Hikayesi ..... 

Bir varmış bir yokmuş, bil
mem lınngi zamana ait bir fo
tıığraf varmış .. Öyle bir resim
miş ki hu, maruf ve sempatik 
Wr şahsiyete mal edilmek iste
nilmişmiş aııımn mcrnk ve sn
mı.t ehlinin knı~maınış güzilnclcn. 
Nihayet ittifakla anluşılmı~ \'C 

ittifakla karar verilmi,mi~ ki, 
omuzdan tnkma \'C yapış'ı ·mn
dır sağ kolu .... 

Ohalde kimindir, lınngl ka 
deri yaverindir ki bu, gelip ya
ınşmış bu bn,a. Manmafi dünya
da ne olur da sakil kalır, rl
bettc gllnOn birinde çıkııcak 
meydana bu foya .. .Eğer sabır-

ızlık göstcl'ir, çabueak ermek 
istersen l.ıu ınuammıının sırrına, 

ara bul ömrü uzun olanı, anlat
sın bUtnn olnnı, bHeni snnal 

%aten ne çıkarsa çok yaşa

} anların başının altından çıkar!. 
EK: -- . 
Herkes bilir ki, ammenin mu-

habbetini bihakkin şahsında cem 
etmiş bulunan cneriik ve sempa
tik baro başkanı bay Azmi Özer 
Arsene '2'itmemiştir, Ve sağ' elinin 
parmakları nrasında, hak ve haki
kat yolunda yürüyen kalemden 
başka bir şey bulunmaz 1 Hal ve 
mevki bu olduktan sonrn alt tarn(ı 
fekemcmezliğe dayanır bu İ§in ..... 

j Şen sözler 
FARK 

Babası kızına şöyle di
yordu: 

- O adam seninle evlen
me teklifinde bulunursa ev
vela gelip benimle görüşme 
sini söyle. 

Peki, babacığım. Ya bir 
şey söylemezse ? 

- O zaman benim gidip 
kendisile görüşeceğimi soy
lersin. 

KÜRE 
Mektepler açılmıştı. Oğ 

!una bir miicessem küre 
almak için dtikkana girdi. 

- Bir küre istiyorum. 
dedi. 

- Ne büyuklükte olsun ? 
- Tabii büyüklükle. 

Türkiye - İrlanda 
anlaşması 

Ankara 7 5 - Türkiye 
ile serbest irfanda hükıimeti 
arasında imzalanan muhta 
riyet anlaşması bugünden 
itibaren meriyete geçmiştir. 

{YEN/YOL] 1İ Birincifeşrin 936 
i 

11 Komşu Rusyada -ı 
··----· ----

~ Dünyada 

l Neler oluyor 
--------------------

ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 

Sosyal yardım ---
Çok çocuklu 

analara yapılan 
yardım 

Halen Sovyetler birliğin
de çok çocuklu analar dev
let tarafından büyük yar
dwılara mazhar olmaktadır 
Bu yıl yaz ortalarında çı 
karılan yeni kanun muci
bince, yedinci çocuklarını 
doğuran analar, bu son ço
cuğun doğumu gunünden 
itibaren beş yıl zarfında 
yılda iki bin ruble almak 
tadırlar. On birincı t9cuk
larını doŞuran analara ise 

derhal beş bin ruble vermek 
te ve ayrıca dört yıl ;nüd
detle yılda 3 bin ruble de 
maaş bağlanmaktadır. 

Bugün yalnız Moskava 

mır ta ':asında bu kanun mu
cil ince devlet yardıma istih
kak kesbetmiş olan 4.700 
ana alô.kadtır makamlara 
müracaatta bulunmuştur. 

Moskava mıntakasında bu 

hususta şimdiye kadar iki 
milyon ruble dağıtılmıştır. 
Orta .. Volga'da Kuybişev 
mıntakasmda ise dağıtılan 
paraların mikdarı. 3 milyo
nu geçmiştir. 

Sovyetler birliğinin her 
tarafında çok çocuklu ana-

ların yazılmasına devam 
olunmaktadır. 

T. A. 

1 

Borsalar , 
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Hamburğ borsası 
[!----~--------------~ Gireson fındıkları 

fç fındık lııızır 
.. ., vadeli rnı 
Kabuklu fındık hazır 4;; 

" 
vadeli 

il Trabzon fındıkları 
1ı: Iınd ık lııızır 
,, ,. VUd\lli 178 
KnlıukJ u fındık hazır 

" " 
vadeli 41 

İtalya fındık/an 
iç fındık hazır 
,, ,, vadeli 

650 
GGO-GOO 

Berfin borsası 
Türk ) um ıırlaları 

(: 

ıı Küçük mal 14 
Orta ,, 14,2~, 

il f ri ,, 14,501 

1 

lstanbul kambiyo borsası 
1 

Peçe la 73::!25 
Liret Hı01!l3 
Hnyi~ınnrk l96U3 

lstanbul ticaret borsası 
lç fındılt Giresun 80 

" .. Trnbzon 79 
.. " Ak\'ckale 7tl 

Trabzon Borsası 
1 1U Hirincitcşıfo 936 

lı,: fındık 

1'ıınılıul .. 
Sivri ,, 
Fo,a ,, 

1 Badem ,, 
Karknlak,. 
Yumurta birinci 

,, ikinci 
l~lenmeruiş 
Mısır 

1 hısulynlıır 

foce mal 
Horoz fasul)n 

Unlar 
lstnnlıul biıılncl 

,, ikinci 
Samsun birinci 

,, ikinci 
M ulı telif birinci 

" 

ikinci 
Oçtıııca 

80 
88,50 

~.uo 
37 
37 
~ 

1150 
l:!OOO 

37?5 
5.50 

(i 

10 

12,15 
11,90 
12 
11 
12 

11,GO 
11 

. 

1 

1 

1 

1 

' 

1 
r 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 

Spor 

Yeni Sovyet koşu 
rekorlan 

Tanınmış Sovyet koşuçu
su Sera/im Znemeski. bir 
kaç giin ev1ıel, 5000 ve 1 
3000 metre üzerinden iki 
yeni Sovyet rekoru tesisine 
muvaffak olmuştur. 

Znamenski, 5,000 metre
yi 74 dakıka 38.3 saniyede 
katetmiştir, 74 dakıka 51,2 
saniyelik eski rekor da ge
ne Znamenski'nin idi. 

Znameski, 3.000 metreyi 
ise 8 dakıka 31,2 saniyede 
katetmiştir. Gene Znamens
ki 'nin olan eski rekor, 8 
dakıka 37, 7 saniye idi. 
Son zamanlarda Taşkend'

de yapılan Özbekistan Spar 
takiyatlarında da tanınmış 

kadın atlet Şamanova yeni 
bir rekor kırmuşfur. Şama
nova, 700 metreyi 72.2 sa
niyed<J katetmiştir. 

Ziraat 

Rsfsr' de Fidan 
ve bağ 

Bu sonbaharda Rsf sr'de 

46.600 hektar araziye fidan 

ve bağ dikilecektir. Bu hu 
• 

sustaki plan mucibince ge-
lecek ilkbahar ve sonbahar· 
da d.:ı 7 36,300 hektar ara
ziye muhtelif fidan ve bağ 
dikilecektir. 

T. A. 

Gençlik 

Deniz 

ce aylar yılbr geçli .. Ve Deniz 
oğlu da nrtık gemiyi unuttu, Re. 
isi unuttu, arkcıdaşlarını unuttu, 
denizdeki maceraları ve o .şanlı 
şerefli Deniz harplerini ve Zafer
lerini unuttu ... 

* "' * 
1653 senesinin güzel bir ilk 

bahar sabahı... Sahilden kopup 
gelen meltemler, ilkbaharın taze, 
temiz ve bayıltıcı kokularını geti
riyorlar. Bahar kuşları cıvıldaşa
rak limana gelen bir Osmanlı kal 
yonunu seliimlıyorlar ve sanki 
ona ; Hoş geldin bize nasıl ha· 
berler ne türlü zaferler getirdin? 
diyorlardı ... 

5 

T alaklar Artıyor 
Umumi harptenberi Al 

manyada ta/a.klar artmıştır. 
7 9 I 3 de 7 0.000 kişide 27 
kişi ayrılırken. 7 935 de bu 
sayı 75 olmuştur. 

F ransada harpten evvel 
ayn/an çiftlerin sayısı on 
bin kişide 37 idi. Bu rak-

Yazan_: __ 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 55 ] 

Öyle ki, savaşın sonlarına 
kam 7 932 de 52 oldu. 7 934 doğru zayıf Billstin cephesi teh 
de 48 e düştü. Belçıkada likeye girerken ve takviye bek.
harpten e?ıel ayrılanlar lerken dahi, doğu ordusu Çar 
70.000 kişide 75 iken, 7934 Ordularının Nus ihtilali üzerine 
de 30 oldu. inhilali sayesinde kabil olan ile 

• • A •• ri hareketine devam etmekten 
lngılterede talak çok guç- çekinmemi~ ve Kafkas illerinde 

tiir. B!ma rağmen harpten J imparatorluğa bütün kanları dö 
evuel 7.000 kişide 7 iken külmnş olan hayalin peşinden 
bıı sayı bugün 70 olmuştur koşmuştur. Ve bu hayal, bir 

· gün uzak Türkistanın bir tara
Ta lô./: ın en çok olduğu fınd1 ve kızıllarla Beyazların 

memleketler Letonya (70,009- dolanık ve kanlı çarpışmaların
de 91) Japonya ( 10,090 dan bi.iade, Avnntıtryenin ken

de 7 13 ) ve Amerikada diı:.ini de yutıııu!;'lur. Onun bu 
( 70,000 de 728 ) . ~.ayale ke~dini kurban verme

Ayrılmaların sebebini ik

tisadi bu/ırana at/ ediyorlar. 

Milletler meclisi nezleli 
~lilletler Cem iye tinin yeni 

sarayı haıınz tuınamlanamadı, 

daha bir ~~ok konf er eksik; pen
(:ereler ve kupı!aıın da btı· kıs

mı yapılmadığından sarayda ve 

lıazı salonlarda hayli kurander 
Yar. Helcgclcrin bir çoğu fena 
nezle oldu, ellerinden mendil, 
gözlerinden ya~ eksik olmuyor. 

Cenubı Amerika delegelerin
den biri demi;; ki: 

- Bu hiç te fena olmadı, 

herkes bizi ağlanacak halimize 
gülnyor sanıyordu, bugünse ağ
lıyoruz sanıyorlar da memnun 
oluyorlad ... 

Oğlu .. 

sınde b!lyuklüğe benzer bir ta-
raf vardır çünkü bu haraketiy
le imparatorlugun bdşına mu· 
sallat ettiği kanlı felaketin gü
nahını ödemek istemiştir. 

İmparatorluğun kendisi ise, 

mecalsiz, parçalanmış ve yaban

cı emrinin ( Dikkat ) inhilal et

tirici boyunduruğuna teslim e
dilmiş bir toprak parçası idi. 

Öyle ki, Lord Alleby, büyUk 
'l'uthomosis'in yolunu takib ede 
rek ordusunu Samaria vadisin
den Megiddo'da lsreel ovasına 
sokduğu zaman, yalnız cenub 
ordusu değil Osmanlı İmparator 
luğunun kendisi de inhilal et
mişti. Karşı gelmek imkanı 
~almamıştı, BütUn Suriye, İnil.· 
lızlerin ve müttefikleri Feysal'
ın önUnde açık bulunuyordu. 
Şam mUdafaasız düştü. Arab 
Krallığı ili\n edildi. Eğer aşağ1-

dan ilerlemekte devam eden 
İngilizlerle Arabların önüne 

geçm~k isteniyorsa Bağdad cep 
hesinı ~~abucak tahliye etmek 

Sedat Olgener ve buradaki kıtaıari kurtarıcı 
- . . Ne oldu.. Ne oldu ?.. Anadolunun müdafaasına tahsis 

Sakın... etmek ıazımgeliyordu. Eğer har 
- Evet beyim evet.. Bundan lıı il<1n ederek memleketi kor· 

üç ay evvel... 1 kunç bir mağh1biyete sürukle· 
Başını önüne eğdi .. Deniz oğlu miş olan hükılmet çekilmesi 

da hıçkırığını zor :ı:aptediyordu.. ve 30 ilkt . . 
1918 

S d .. - ·· d tt' eşrın de lmpara-er umen sozune evam e ı. 

. - torluğun inkırazı manasına ge· Sesı kısık ve tıtrek çıkıyordu : 
B . h . . t' len .Mondoros mütarekesi im-- eyım cm sıze vasıye ı 

1 
B --1.. t k b za anmasa idi. Halebln üzerine var ... t< en o uyorum ar ı .. un k d l 

dan sonra size reislik yapacak a ar ~ rayet etmiş Olan boz-
Deniz oğludur onu arayın ve gun İstanbulun kapılarına kadar 

b 1 d d. devam edecekti. 
u un » e ı ... 

Deniz oğlu dudaklarını ısırı- Mondoros mütarekesinde ise, 
yor, hiç c::vap vermiyordu... memleketin silahtan tamamen 

* ... tecridi, boğazların teslimi, mut-• Geminin armaları, ıslıklar çalı- teflklerln diledikleri şehirleri 
Birnz sonra kalyon demirlemiş yor, rÜzfar haşin ve sert bora işgal eylemeleri demlryollarıot 

bulunuyordu... kıyametler koparıyor, fÖk, deniı; posta ve telgraf merkezlerini 
Bu gelen kadırga ; bundan S hepsi karmakarışık, Deniz o~lu kontrol eylemeleri şart koşul· 

sene evvel. bir temmuz sabahı kaptan köprüsünde durmadan 
gene böyle bu limana girmişti... emirler veriyordu ... Tam busırada muş ve kabul olunmuştu. 

Öğleden sonra gemiye Deniz gök gürültüsüne ~benziyen bir • Arkası var • 
oğlu geldi. Herkes ne zamandan sesle beraber ön direk yıkıldı .. 
beri hasret kaldığı Deniz oğluyla Gemiciler artık Allaha tevekkel 
kt:caklaşıyor, sarılıyor ,\ve hasret- olmuşlar, hiç bir iş yapmadan du 
liklerini gideriyorlardı... Fakat ruyorlardı... Deniz gittikçe sertle
Deniz oğlu, ınedense tayfalarda niyor rÜzfar lda o nisbette artı
bır durgunluk seziyordu. Birden yordu ... 
silkindi. Ve yanındaki serdümcne Bu sırada ikinci bir direk te 
sordu : yıkıldı.. Artık sırayla direkler 

- Reis nerede .. Hiç gözükmü· yelkenler, ipler birbiri arkasına 

yor ? Haı:.ta mı acaba ?... yıkılıyor ve lıepsi birbirine karışı-
Serdümen başını önüne eğdi, ' yordu.. Bunun sonu olmııdığını 

sustu ... Ve derin derin içini çekti. anlıyan Deniz oğlu tayfaları etra
Bu sırnda Deniz oğlu sabredemi- 1 fına topladı ve hep birden şu ma
yerek sordu : J--tem şarkısını söylemeğe başladılar: 

Fırtınalar yoldaşdır, Türk denizcilerine 
Bu denizler oyuncaktır, Türk gemilerine 
Tarihe nam bırakır, biz Türk dnizcileri 
Can verip şan bırakır. bu Türk denizcileri. 

* * * Biz ezelden beridir, tarihe nam bıraktık 
Canımızı çiğneyip, adımıza nam takdık 
Gönlümüzde hepimizin. Yurt sevgisi gizlidir 
Tabutumuz gemidir, mezarımız denizdir ... 

Dağda rüzgar sert olur 
Arslan gayet mert olur 
Kız seni alnmazıtam 
Yüreğime dert olur 1 
Kelebek güle konar. 

* "' "' 
Kar yağar yerler donar 
Yarımı görmeyeli 
Gözlerim oldu pınar ! 

* * • 
Doktor verir iJaoı 
İçerim aoı acı 
Benim aldığım kızın 
Kumral olmalı saçı 1 

* "' "' Bulanık akar dere 
Traş oldum h~rbere 
Ben de merak ederim 
O sarışın dilbere 1 

Baba Salim Öıütfffl 

] 
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Pazarhkla soğan eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyönundan: 

Bayburt askeri satınalma komisyonunda 
28 - 9 - 936 günü saat 9 da açık eksiltmeye 
konulan ve ihalesinin yapılacağı evvelce ilan 
edilen dört bin kilo soğana talip çıkmadığından 
bir ay zarfında pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
dur. Birinci defa pazarlığı 19 -10-936 Pazartesi 
günü saat 9 da satınalma komisyonunda yapı
lacakdır. 

Şartnamesi Bayburt satınalma komisyonun
dan bedelsiz alınır. 

Tahmin bedeli ( 240 ) liradır ilk teminatı 
( 1800 ) bin sekiz yüz kuruşdur. Taliplerin belli 
gün ve saatda muracaatları ilan olunur. 

9-13-17-21 

/ YEN/YOL/ 

Un eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

Erzincan tümen garnizonundabulunan kıtaat 
ve müessesat eratının senelik ihtiyacı olan 
( 450000 ) dörtyüz ellibin kilo una ihale günün
de kapalı zarfla eksiltmesinde talip çıkmadığın
dan ( 2490 ) sayıli kanunun- 40-ci maddesi mu
cibince pazarlığa çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli ( 67 500 ) altmış yedi bin 
beşyüz liradır. 

yüzde yedi buçuk ilk teminati ( 5062 ) beş
bin altmış iki lira ( 50 ) elli kuruştur, 

Şartnamesini görmek isteyenler ( üçyüz otuz 
sekiz ) kuruş mukabilinde Erzincanda tümen ka
rargahı binası içinde alınıp görülebilir, Pazarlık 
ihalesi 6 - 11 - 936 Cuma günü saat 11 de Er
zincanda tümen karargahı binasında satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

9-13-17-21 

Harley Davitsen 

. 505 CC. tek zilindre 

Erzak eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden · : 

Bir Motosiklet 

sathktır. 
Görmek ve almak isteyenler 
Mc, tbaamıza 
melidirler. 

m~iracc a ı <t-

1-7 

Kiralık 
Yeni ev 

Tekke çayırlıkta 5 
oda, mutbah, çamaşır

hane, iki balkon, banyo, 
elektrik, zülmera suyu, 
deniz görür bahçeli ev 
kiralıktır. 

Talip olanların se
ınercilerde 1 O No. lu 
İplik mağazasına mü-
racaatları. 5-7 

1 Lise ve Pansiyonunda 936 Teşrini saniden itibaren Mayıs 937 sonu
na kadar sarfedilecek aşağıda isimleri yazılı yiyeceklerin beher madde 
için ayrı şartname ile 16 - 1 O - 936 Tirihinden itibaren eksiltmeye kon
muştur. 

Erzakın nevı 

Kuru f asulya T om. 
,, ., Şeker 
,, ,, Horoz 

Limon 
Konserve rr uhtelif 
Fındı içi 
Kuru in<.~ir 
Gaz yağı 
Pirinç unu 
Tel kadayif 
Taban helvası 
İrmik 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Tuz 
Sirke 

Muhammen 
bedeli 

Mık tarı 

Lira Kr. 

7,5 
13 
13 
3,5 
30 
70 
20 
27,5 
30 
40 
45 

Kilo 

1000 
500 
500 

Gr. 

7000 Adet 
1500 kutu 
500 
400 . 
200 
200 
400 
500 

25 200 
27,5 1700 
31 1000 

Tutarı 

Lira 

75 
65 
65 

245 
450 
350 

80 
55 
60 

160 
225 

Kr. 

50 

Teminatı 
muvakkatası 

Lira Kr. 

5 
4 
4 

18 
33 
26 

6 
4 
4 

12 
16 

' 
3 

35 
23 
2 

63 
88 
88 
38 
75 
25 

13 
50 

......_ _______ _. lspanak 

5 700 
7,5 250 
6 2500 
6 2500 
5 2500 

50 
467 
310 
35 
18 

150 
75 

11 
11 
11 
14 
11 

88 
75 
06 
25 
63 
14 
25 
25 

Kızllaya 

Yardım 

Edelim! 

Pırasa 
Top Lahanası 
Gümüşane Elması 

,, Armudu 
Taze üzüm 
Ekmek kadayıfi 
Tahan 

12,5 1500 
10 1500 
12,5 500 
30 200 Adet 
35 300 

150 
125 
187 
150 
62 
60 

105 

50 

50 4 
4 
7 

9 
06 
25 
69 
50 
88 

Sayfa 3 

Erzurumda yapı1acak binalar1n 
kapat. zarf usuliyf e eksiltme ilônı 

Üçüncü Umum ~üfettişlikten: 
1 - Eksiltmeğe konulan i5, Erzurum vilayeti dahilinde Cllmhu

riyet meydanı ile İstanbul caddesi ve Hakkıpaşa kötkü arasındaki 
arsadan yapılacak ÜçOncU Umum MU!ettlşlik, Kolordu, Halkevi 
mıntaka .Jandarma MUfetlişliği, posta telgraf, otel gazino, ilk mek
tep, mUfettişi umumi evi, Kolordu kumandanı evi, mevkii mlls· 
tabkem kumandanı evi ile onbir me'mur ve zabıtan evleri inşa
atı muhammen keşif bedeli ( 720 ) yediyllz yirmi bin liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B . Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - ÜçllncU Umumi MUfettlşllk grup inşaah umumi fenni şart-

namesi 
E - Silsilei fiyat cetveli 
F - Plan ve proje listesi 
G - plan ve projeler 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 36 otuz altı lira bedel 

mukabilinde lstanbulda nafla mUdUrlllğllnde, Ankarada bayın
dırllk bak.anlığı yapı işleri umum müdllrlllğilnde, Erzurumda 
Üçllncll Umum MllfettişÖk nafia mUşavirllğinden alabilirler. 

3 - Eskiltme 30-10-936 cuma gllnll saat 15 de Erziırumda Üçlln
co Umum Motettişlik dairesinde yapılacaktır. 

4 · Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 • Eksiltmeğe gire bil -nek için isteklinin ( 32550 ) otuz iki bin 

beşyUz elli lira muvakkat te'ıninat vermesi, bundan ba~ka aşatı· 
daki vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A • Nafia vekaletinden alınmıi yapı müteahhitliği ehliyet ve
sikası. 

B - Üçyllz bin liralık iş yaptığına dair nafia vekalenlnce tas
tikli vesika. 

C - 1936 yılına ald ticaret vesikası. 
D - isteklinin mnbendis veya mimar olmadığı takdirde inşaa

tın devamı müddetince mes'uliyetl deruhde etmek nzre bulundu
racağı mllhendis veya mimarıo noterden musaddak teahhlltnamesL 

6 - Teklif mektupları yukarıda OçUOcU maddede' yazılı saattan 
bir saat evveline kadar ÜçUncil Umumi MUfettişlik dairesine ge
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecekdlr. 

Posta ile gönderilecek mektupların Uçllnco maddede yazılı sa
ata kadar gelmiş olması ve dış zarfm mOhQr mumu ile eyice ka· 
patılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul .-,dilemez. 

5 . 9 - 13 • 17 

Kapah zarf usulile eksiltme 

Erzurum Valiliğinden: 

21 - Eylül 1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum 
Erkek muallim mektebi ikmalı inşaatına aid ilanlar 2490 
sayılı kanunun 7 inci maddesi ahkamına tevfikan ilan 
edilmemiş olması hesabile bu inşaatın • 35 . gün müd
.detle temdidine ve yeniden ilanına lüzum hasıl olmuştur: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Erkek muallim 
mektebi yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli ( 242671) lira ( 48) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi , 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnanwsi, 
D - inşaata aid /enni şartname, 
E - Keşif cetveli, 
F - Proje, 

Talipler projeyi Bayındırlık bakanlığında, Erzurum 
Bayındırlık müdürlüğünde görebilirler. istekliler şartna
me ve evrakı saireyi 12 lira 1 O kuruş mukabilinde ilan 
mahalleri Bayındırlık müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 26 • Birinci teşrin - 1936 Pazartesi gü

nü saat 15 de Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde 
yapılacaktır. 

2 - Şartnarr, eler her gün bedelsiz mektepten alınabilir ve görülebilir. 4 - Eksiltme kapalı zara/ usu/ile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme 2 Teşrini sani 936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat : 5 - Eksiltm~ye girebilm_ek icin isteklilerin 1338~ lir~ 

...... 

14 te Lise binasında yapılacaktır muvakkat temınat vermesı ve bundan başka aşaııdakı 

4 Ek ·1 k ·I k vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 
- sı tme açı surette yapı aca tır. A - 1936 yılına aid ticaret odası 'veaıkası, 

5 - Muvakkat teminat mıktarları her maddenin hızasında yazılmıştır. B - Bayındırlık bakanlığından en aşıağı yüz elli 
6 - İstekliler 2490 numaralı kanunu 16 ıncı maddesi ahkamına göre bin liralık bu nevi inşaatı yapabilectğine dair alınmış 

Kızıla ya 

Üye 
muvakkat teminatlarının eksiltmeye başlamadan bir saat evveline kadar v6esika,,.,.. '-ı~~ kt l _ _ .. JJ J 

/ 

tt 

1 1 1 . . ki · - ı e1< ıı me up arı uçuncu maaaeae gazı ı saa an 
yazı a 1 m Mektep kıtabetıne verece erdır. 17 - 21 • 26 - 30 bir saat evveline kadar Erzurum Külttir Direktörlüğü 

---------------------------------- ---ı dairesine ğetirilerek Eksiltme komisyonu reisliğine mak

ACELE SATUK HIRDAVAT MAGAZASI 
Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok hesoplı olarak 

satılacaktır. 

Görmek ve almak için matbaamıza müracaat edilmelidir. 

buz mukabilinde verilecektir. Posla ile gönderilecek mele. 
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gel· 

1 miş olması ve dış zarfın mühür mumi ile iyice kapatıl· 

1 
mış olması şarttır. 

Postada olacak gecilcmeler kabul edilmez. 2 • 7 -12 • 17 

Ağız tadile kahve içmek te 
bir meseledir 

lstanbul Bakkaliye Ma;azasıncla gözünüzün önünclı 
makinede çekilen Hııliı Kahve a;ıı tadile ifilir / 



/YEN/YOL] Say/ a 4 --------------17 Birinciteşrin 1936 

Bu gece Yıldız sinemasında 
yeni program. 
Fransızca sözlü olarak 

Bitmeyen iztira 
Hissi, ailevi büyük facia filmi. 1 
İlaveten : Manzara ı 

b k 1 - 1 Pazarlıkla sa un e si tmesi ~ 
Yurtdaş: Askeri satınalma komisyonundan: ll 

Bayburt askeri satınalma komisyonunda 1 
· 26 - 9 - 936 günü saat 9 da açık eksiltmeye 1 

Tayyareye konulan ve ihalesinin yapılacağı evvelce aan ~ 

Yardım 

Etmeyi 

Unutma .. 

olunan ( 4000} kilo sabuna talip çıkmadığından lffi 

bir ay zarfında devam devam etmek üzere pa
zarlıkla eksillnıeye konulmuştur. Birinci defa pa
zarlığı 17 - 1 O - 936 Cumartesi günü saat 9 de 
Bayburt satınalma komisyonundan bedelsiz 
alınır. 

Tahmin bedeli ( 1720 ) liradır. 
İlk teminatı ( 129 ) liradır. taliplerin ihale 

gününde belli saatta muracaatları. 
9-13-17-21 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin~z .. 

Cep ve kol saatlarının en fan tazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Hü~ -ON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: 'l'HABZON H . K ( N lb 1 
Kundumcılar caddesi amt Ve emQ Q ant ar Mağazası 

~~~~~~~ 

YENOVO~ 

Temiz • 
iŞ 

Ça 

~~~~~™!~~ 

SİHİRKAR BEYİN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 
T ~kmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kır ah - ~ -

Olan ... 

• 

Makinalarında 

bulacaksınız. ıtıtL~ 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

m ı.:zaff eri yeti. 

fi_. C' A. Makinalarını görün'jz, dinleyini~ 

Hayret edeceksiniz ... 
HARUNL.AR MÜESSESESİ 

a 

~A~DMIEVD 

k • 
ş 

Ucuz • 
iŞ 

Yeni temiz ve çeşitli hurufatıle, Defter, Fatura, Çek, Bono, Senet, 

Makbuz, Zarf-Kağıt, Muhtıra,Karfvizi ves ir bütün matbaa işlerini 
• 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda hezlrlar 'e gönderjr. 


