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Boğ©ı~Darr k.omô~y©lfillYI <dlağoDdo aaa 

Hitlerin son nutkuna ne diyorlar ! 
Bitlerin müstemleke talebini 
lngilfere, Fransa, İtalya matbuatı 

nasıl karşılamışlar 1 

Bir dolandırıcı! 
Çok ilerisine gitmiyor : 
25 kuruş, 30 kuruş ! 

Ankara 10 - Hitler, Norembergde ki nutkunda Almanya için müstemleke istemiş
tir. lngiz, Fransız matbuatı bu talebi iyi karşılamamıştır. ita/yan matbuatı Alman 
nıetalibine karşı mülayimdir. 

Verine, mevkiine adamına göre 
bazen Vanh zadelerin kôtibi, fır1ncı 
Hcılil ustanın torunu, bazen içerili ispanya muharebeleri 

bir tüccar oluyor 
Bravo bay Kamil Dedeoğluna ! 

-- -

Her tarafta şiddetle devam ediyor • • 
Saatcı M. Hulusi parkları arıyor ... 

Ankara 10 - ispanyada mıihim değişiklik olmuştur. Asller Sen Sebastiyeni almak 
üzeredirler. Hükümetciler bin kadar tisinin müdafaa ettiği Teledodaki Alkaza'r kasrını 
almışlar. cenuptaki cephelerini lehlerine genişletmişlerdir. 

Semerciler dibinde bay Hakkının mağazasına yağlı 
müşteri geldi: Poker bıçağı paketleri nasıl toprak oldu ? ! 

====== ..... ~ Birkaç günden beri şeh şu noksan olduğunu, söyle
miş. Fakat bay Mithat da, 
iyiden igige şüphelendiğin
den vermemiş, nagik adam. 

Suriyede 
Şenlikler 1 
Mandadan 
Kurtuldular mı ? 
Fransa - Suriye 
Muahedesi imzalandı .. 

Ankara 10 - Jo ransa - Suriye 
dostluk muahedesi dnn Pariste 
imzalanmıştır. Suriyede şenlik 

Yapılmııtır. Suriye bu muahede 
Ue Nev'amma manda vaziyetin

den çıkmaktadır. 

Pansiyon 
Liseye bu gıl pek fazla 

tqlebe müracaatını dikkate 
alan kültür müşavirimiz es
ki tetbikat okulu(Jllll boş bı
l'a/ctıjı binayı ikinci bir 
Pansiyon yapmıştır. 

Atanma 
Trabzon Lisesi öğretmeni 

Saıt Turan Hopa ortaokul Di
l'ektörlllğllne atanmıştır. Tebrik 
eder, muvaffakıyetler dileriz. 

Yol iJ.i.. 
Altı asır uyumu~ uz .. Yolları

lnlıuı hallİıi gureııler boyle bir 
btlktlm verirlerse, )aıılışlığa 
41tışmnş olmazlar: Her işin o
lltlnde olması lilzııngelen yol 

~ri, btıtlln öbür işlerle bera
"'W Yanyana ve en geride kal-
llıış .. 

ll Yazık, arkada bmıktığınıız 
lı YUz yıla.. Altı asırda bir 

''lanın yollitrını biıe )upanıa
ltufız ı 
ltlr Şinıdl, tUrtQ noksanlar ve 

ır:.n işlerle beraber onlarda 
Q ertınwn önünde ve en ön-
6(itrler ı 

Ve Onun içindir ki, asırlarda 
•'Pllınıyanı yıllarda yapacak, 

lllrları yıllara sığdıracağız • 
ll-S • 

'ı BOR,SA-1 Bayan rimizde yirmiyirmibeş yaş
laşlarında, düzgün /cıga/et-

tÜtÜ n leri li, diizgün sözlü bir dolan-
Fındık fiatları dırıcı türemiştir. Fakat in-

Başmüdürümüze sa/sızca hareket etmiyor, 25, 
Yükseliyor.. teşekkür ederiz.. 30 1curuşla iktifa ediyor. 

E\'Velki ııushaları .ııızda fın- Üç dört giin evvelki sa Bu adam üç gün evvel 
dık piyasaları ilerisi itin sağ- yılarımızda bir bayan okuru- tüccardan bag Kamil Dede 
lamlığmı muhufuza edeceği gi- muzun, lstanbuldaki bayan oğluna gitmiş 
bi daha ziyade ylUtselmek ihti- tütünlerinin Trabzona da _ Fırıncı Halil ustanın 

- Bari şu saatcıdan ala
gim l 

diyerek bitişikteki saat cı 
Oflu Mehmet Hulusinin dıik 
kanına girmiş, aynı ihtiyacı 

serdederek bu sefer de 25 
kuruş istemiş. saatcı, kim 

malinin de JtttvveW old!f unu. -" • ili tJlh>. blldlrıiı1Ştık. ,ispanyanın ah ~i Ml..,.IWı._d: ti an . ,. o nuyunmr,'"'lt!Pm~lrc~'t!~rir:"fW .... ~--~~ 
vaziyetlnin ka"'ıkhğuıdan daha ginden bahsetmiştik. 1 muamele yaptırıyorum, ufak - Vag beni tanımadınız 
uzun mUddel Avrupa piyasala- Dün başmüdürümüz te 1 bir noksanım var, bir daha mı, yahu sana bukada iş 
nna mal gönderemiyeceği ve le/on ederek, Trabzona ba- Mumhaneönüne gorulmı _ yaptırdım, şukadar saat ta 
ltalyuda dıı bu seneki mııhsu- ~an tütünlerieden getirtile- yayım.. mir ettirdim, Yanlı zadeler-
ınn noksan idrııki yllzUnden ceğini haber vermiştir. D' k 

30 
k . t · den değil migim? 

Avrupa alıcılarının ihtiyaçlarını u lk ıgere uruş ıs emış, 

d t . na ın dileklerine, yakırı- b vA .1 k "b' l Deyı'nce saatcı çekmeceyı· Türk piyasaların an emın et- J l Ak ag namı verece gı ı o - . 
• t• d k ld kl uan a a adar olan ve ya k · J k ı'ş ve gı· · b l. · · mek mecburıye ın e a ı a- l muş en sonra şansı ımaa . çe m rmı eş ıgı sun-

rıııdan piyasalar her zaman pı ması mümkün olanlarını d . · l k k" muş/ Saatcı Mehmet Hulu-
b ti 

ına getışmış o aca ı, 
için terakkıye doğru gitmekte- u sure e sıcağısıcağına birden : si uzaktan takip etmiş. pos-
dir. Ge\~en seneki ıııahsulUn yerine getirmeyi vadeden tane sokağına girip çıktı-
fazlalığı karşısında bu seneki Başmüdürümüze teşekkürle- - Zararı gok, oraga ka-

k k 'd k tt'"'" J l ı ğını görmüş.. Fakat biraz mahsul ço no san 1 ra e ı6ı rimizi sunmayı biz de bir aar go 
halde piyasaya aynı miktarda '# b l Diyerek 30 kuruşu ver sonra komşusu Mitat Sai, 
mal gelmekte ve o nisbette vaziı e i igor, ve bu alô.- dolandırıldıg" ını söyleyince, 

k d . · · / · · · · mekten imtina etmiş .. 
muhtelif ecnebi memleketlerine anın ıger ış erımız ıçın ü h t LJ l · n l" k 

J h Kibar ve insa1lı adam. me me nu usı ro ıs no • 
ihracatı yapılmaktadır. , aa i örnek olmasını dile- 1 · trısına giderek hilcô.gegi nak-

Hyatların ydksek olması goruz, dün Semerciler başında l 11 h hul 
ve ihracatın fazlalığı karşısında it============: agalclcabıcı hasan ustanın etmiş. me met usi. do-
bu seneki mahsullln geçen se- Gelenler - Gidenler düklcanından, kendini Yanlı landırıldığına çok içerlemiş 
nelere nisbelen çok erkenden zadelerin katibi etiketile olacak ki, dün dükkanında 
elden çıkacaQ'ı alakadarlar tara- Bir mUddettenberi izinli k . b. oturamıyor ve lconuştug· u 

l kted. u· ik' olarak lstanbulda bulunan gnm. prezanta edere veresıge ır tından söy enme ır. .uır ı u adamlara: 
gündenberi borsada haruelli rllk başnıUdQrll bay samı dUn çift ıskarpın almak istemiş-
alım satımlar olmakta ve bu- Aksu vapuru ile gelmiş, iskele- se de orada da davasını - Bu akşamda bu adamı 
glln sabah borsasında fop Trab- de gUmrllk erkanı tarafından yürütememiş daha sonrh parklarda arayacağım I 
zon fındık içleri 60 kabuklu karşılanmı~tır. bag Mitat Saige ıiderelc diyor ve iki parkta oner-
tumbul fındıklar 29,75 ve sivri § k d ı gaget mülte'it bir lisan ve den yirmi kuruş vereceg·ini fındık 27,50 kuruşa kadar satıl- 'fra ya a t caretle meşgul ı' 

olan genç lilC"Jrhrm.ızdan ve ıüler güzle: kendisine hatırlatanlara da: 
mıştır. • 

n<>rsanın kapanmış dakikala- " Yeniyol " u ı kı;.nctii yazı- Yahunerelerdesin diye- - Hayır, oturmıyacağım / 
cılarındau Ke,11.1 UğuLlu ak- k 

rında bu fiyatlara bit· çok uucı- re söze başlamış... Cevabını veriyordu.. .Na-
şamki posta ib ~ e.ı.i ı l ~e gel-

lar zuhur etmi;; ise de saucılar miştir. Bag Mitat kim oldujunu zik adamın meydanda da 
yanaşınanıı~larclır. Piyasaya her § sorunca : gine bir saatcıdan otuz ku 
gUn k.Ulliyetli miktarda gelen bir mUddettir şe.1rimizde - Tanımadınızmmı, Yan· kuruş kıvırdığını duyan Me-
mallıır ogilu hemen satılmakta- bulunan ÜçUncU Umumi Mil- lı zadele,.denim / met Hulusi: 
dır. Hu fiyatlar ınabsulnnıllzlln fettişlik KUltilr MUşavlri b>ty 
tam de"'er rı'yatıdır. MUstahsil M t r R 'd T Ve demiş. yıldırım telgraf - Yahu diyordu, içerledim 

& us a ıı eşı arakçıoğlu ile 
zUrraımıza mallarının peyder- Levazım MUdUrQ bay Bahri bu vermek i~in telgraf haneye bu işe, hep saatcılara mı 
pey satışını tavsıye ederiz. sabah Erzuruma gitmişlerdir. geldiiini, fakat otuz kuru- çatıyor bu oğursuz ? I 

~----~-~-=--
Fare ve değirmendere... ...--,. 

Halkın sağhğını varhğını korumak ve kurtarmak için ~ ~ 
bu iki düşmanın tardı laıırndır, diyoruz 1 "-1 

Fare ile mahut Değirmen · lığı, varlığı kemiren, teh- ettiği /enalığı mutlak öbürü sağlığını varlığı koruma ve 
dere çirkô.bı, umumi sıhhat dit eden korkunç düşman- tamamlar, aralarında işte kurtarma bakımından bu 
bakımından ilcisi de bir, ilci· Zardır, ikiside ganyana gi bulcadar sıkı fıkı bir anlat 
si de aynı zehirdir. Fare ve der, ve birinin yapmadığı vardır onların I iki düşmanın tardı lazımdır 
Dejirmendere ikisi de sa;- ıve9a daha dojruıu imlıdl Bunun içindir ki. halkın di9oruz I 

-=,...--.~_,,...,, 

Boğazlar 
Komisyonu 
dağıldı artık ! 

Ankara 1 O - Boğazlar kO· 
misyonu işlerine nihayet 
vermeyi kararlaştırdığını 

milletler cemiyetine bildir
miştir. Montrö mukavelesi 

mucibince komisyonun iş

lerini artık 'l'llrkiye Jıure-

1 cok:.ir. 

Kibar dolandırıcı, en çok, 
Semerciler dibinde, Bay 
Hakkının mağazasına kıy· 
mış. içeri tüccarlarından ol
duğunu, mal aLacagını söy· 
liyerek, guz etLt ttruLıK. k.a· 

dur çeşıt ayırtmış. bır san 
dığa yerLeşlirdıkten ve is 
mmi I verdikten sonra; 

- Siz jaturagı hazırLagın 
şurada malım var. oları da 
alıp getirt?gim ve hepsini 
buradan kaldırayım • . . . 
diyerek uzaklaşmış. akşam 

olmuş gelmemiş, sabah ol· 
- r _. I '. .,.tl.iın Of 

gdn geçmiş gine gelmemi1, 
derken bag Hakkı da umu 
dunu kesmiş.. sandıktaki 
malları gine ger/erine diz
meğe başlamış, derken sıra 
poker bıçaklarına gelmeı, 
fakat paketlerin 'Vazigetini 
tuhaf ıörmüş, birini açımış, 
içi toprak, öbürünü açmiı, 

gine toprak, üçüncü toprak, 
dördücü toprak... bag Hakkı 
busuretJe uç gıin evvelki 
müşterinin lıayırLı bir müş 
teri oldujunu anlamış artık .. 
işte insaflı dolandırıcı. 
bag Kamilden atuz kuruı 

alamamış ama, bag Hakkı· 

nın bicak paketlerini de hiç 

acımadan toprağa kalbetmiş, 

şans bu, kimine otuz kurll# 
verdirmez, kimini on be" 
lira içeri sok'lr / 

Saatçı Mehel Hulusi, ak
şam parkları ıezdi ve tua
dığı adamı buldumu mu, bil· 
miyoruz. yalnız, biLdııımız 

bir şey varsa, bu adamın 

akşama sabaha gakagı ele 

vereceği ve polisin taki
binnen kurtulamıgacağıdır .. 

NOTLAR 

Komple 
Hep komple ... 

Bu akş ım bayan Muzafferin 

on i6.inci yıldönUmn imiş, ve 

bundan ötUri.i imi~ ki, parkta, 

hazırlanan ikibin birkaç yaz 

sandallyeden sekizi mQstesna 

hepsi gUndUzden komple olmu~. 

Bu akışın sonundaki alkış 

tufanını seyretmeli doaruau ı 
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SİY ASAL PARTİLER 
RECE.P PEKER 

Trabzon' da bir halk müzesi 
niçin kurulamıyor ... 

Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 4 M. Atap 

g~.evi ~ütün im~~rat?rloğun 1 yasal partilerini, her birinin 
bungesmde sezılır bır tesir türlü çeşidleri olmasına 
yap!ı. Bilirsiniz ki, İngilte- rağmen, iki ana gurub ola
renın en ~ügiik. işi, Bri- J rak ele almak doğru 'olur. 
tanganın zdaresınden başka, Belli başlı bir demokratlar 
imperatorluk meseleleridir. ve bir de sosyalistler guru 
yergiiziinün dört yanına bu vardır. 

3 - Bütün Türkiyede de
l ğil de yalnız bölgenizde işe 

yarayan hangi eşyalar ve 
I bilgiler vardir. 

1 
4 - Bölgenizin en giizel 

kök salmış olan imperator
luk gurublarmm hayatını 
ahenkli olarak ileri götür. 
mek ve diizgün bir şekilde 
{.Ct.ıirmek Büyük Britanya 
için hayati bir iştir. Kolo . 
nilerin ve donıingonlarm 
müşterek 1ıe bir külle ha
linde krallıkla birlikle ça· 
ltşıp yaşamaları, imperafor· 
!uğun temelidir. Çokluk bir 
partinin kuvvetli veverinıli 
çalışmaları gerine, iki par
tinin uçe çıkması yüzünden 
burada da koalisyona baş 
vurulması imperatorluk iş
lerinde güçlukler çıkar
masına esbeb olmuştur. 

1 

yerleri nerelerdir. ? hususi
yetleri nelerdir. ? 

F aransız partileri 
Fransada partilerin çeşit 

/eri çoktur. Fakat bütün 
Fransız partilerinin, renk 
bakımından kolayca sımf. 
!andırmak kabildir. Bilirsi
niz ki, Fransa hıırriget ih 
ti/alini büyük sarsıntılarla 
geçirmiş bir memlekettir. Bu 
bakımdan demokrat partiler 
burada kuvvetlidir. Esasen 
Fransanın, tetkiki her ba
kundan enteresan olan sı 

Demokrat gurubunda. es
ki Reisicumhur maruf Kar· 
nonun kurduğu cumuriyetci 
demokratlar, alyans demok
ratik ve klerikal halk de-
mokrat partilelri vardır. Bu 
son partide halkçılık koku 
sunun yanında, klerikal 
düşüncelerin yuvalandığı 

görülür. 

Sosyalist gurubumın en 1 

kuvvetli partisi, radikal 
sosyalist partisidir. Bu fır· 
kanın tarihi ve nü/ uzu 
geniştir. Radikal sosyalist· 
/erin yalnız, Fransamn iç 
polikasında değil. dünya 
akışları iizerinde de tesir· 
!eri gö'riilmi'iştiir. Radikal 
sosyalistler Fransadaki l<igik 
cereyanların başındadırlar. 

Diğer sosyalist partile 
rine gelince, bir az sağa. bir 
az sola temayüllerine göre 
ayrılır. 

Son zamanlarda geni 
doktrinlerle geni soogalist· 
/er çıkmıştır. Demokrat 
olsun, sosyalist olsun 

- Arkası var -

Sağhk 
-İhtiyarlık-;armıdır? ve nedir·? 

Uzun bir ömür beratını elde etmek 
ne yapmalıdır ? 

ıçın 

[ 15] 
Mesafe dahilinde intizama gc- ı Tütün içmeyi ve cinsi münasebet

lince bu fikir olmayanlarda yanı leride mümkün mertebe tahdit et
eşyayı yerli yerinde ne tasnif ne- meli, monden denilen hayat, dan
taksim nede tanzim edemeyenlerde siğler, ğice seyranları gibi, insanın 
yine yukarda saydığımız aynı hal- hem dedeni hemde ahlakını ve 
ler görülür her gün kullanmakda maneviyatını musap eden müneb
olduğunuz eşyayı daima yerli ye- bihlerden de sakınınız. Şunu eyi 
rine koyınız ki, aradığınız zamıın bilinizki sınır akumülatörünıizi bo
sinirlenmeden onları yerlerinde şaltan, sabırsızlık, ve tufeyli ha
bulasınız ve beyhude yere bunları rekctlcrdir. Daima her zaman sı
arnmak için zaman gaip etmeyesi- nırlannıza hakim olmayı Öğreniniz 
niz. bunu yapmakda sizin elinizdedir. 

Bazan öyle zamanlarınız olurki Kendi kendinize telkin yapınız. Ve 
aradığınız bir şeyi bulmak için. her sabah, yüksek sesle, kendi 
odanızın içinde bir aşağı, bir yo- kendinize, buğün sükünetli olaca. 
karı dolaşır ve onu bulamazsınız ğım, buğün sükünetli olduğumdan 
ve haklı olarakda sinirlenirsiniz. eminim, diyerek yirmi defa bağı
işte böyle zaman ve mesafe mef- rınız. Eğer ogün sınırlanmayı mu
hum~na ehemmiyet vermeyerek cip bir hale tesadüf ederseniz yi. 
gayrı muntazam bir surette yaşa- ne içinizden, ben buğün sükünetli 
yışınız, bütün sinir scyyalelerinizi olacakdım diyerek kendi kendinizi 
beyhude boşaltır. Herhanki bir siı:Cünete davet ediniz. Kat'iyycn 
şeyde çok israr elmekde zara-lı. sınırlanmayınız. Kendi kendine tel
dır. Bundan da mümkün m~rtcbc kin nasıl olur. 7- Bunu bilahara an
sakınınıL. Dııima sükunete alı,ınız !atacağız. Şimdi gayatınızı nasıl 
bunun için de mııddi, bedeni,m< ncv: intizama koymalıaınız? 
hırslanmalardan çekininız. 

A 1 - işlerinizde muntazem olmak lkol ve likörleri kullanmwı. 
nı:ı:, kahve çay, şeker, et, gibi l •ı . 2 - Uyku zamanında intizam. 
bih ed"ci yemcklcride ıızallını7• 3 - 1-lcrşeyi vaktında yapmak 

Halk Manileri 

Uçmakta geçtim kuşu 
Dolandım gezdim Muşu 
KcnJi güzel değildir 
Çok yamandır cümbüşü. 

"' * * Arılar yapar bnlı 

ve eyi yapılacıık zamanı intihap 
etmek. 

4 - Her işinizi 
a~ır yapmak. 

5 - Zumanınızda 
mak. 

esaslı ve ağır 

inliramlı ol-

6 - Hcrşc.yi verli yerine koy
mak, 

7 - Eşyalarınızı her 7.aman ara· 
dığınızda bulnbilec'!k bir tarzda 
tasnif ve tııksim elmek. 

5 - Bölğenizde bölgenize 
mahsus şekilde /izyonomige 
sahip kimleri tanıyorsunuz. ? 
( Kadın ve Erkek ) 
6 - Bölgenizde harp. lıi 

k<iyelerini en iyi anlatanlar 
kimlerdir. ? 
7 - Kiigde bulduğunuz 

eksikler nelerdir. ? Ve kögii 
nasıl gô'rmek istersiniz. ? 

Anketler yukarda planda 
söylediğim bahislerden çı

karılabileceği için uzun uza· 
diye yazmaya lüzum gör 
mügorum., ... 

DFVRIM MÜZESi 
Sözümü bitirirken şunu 

da digegimki yurdumuzun 
her tarafında kurulması la 
zim gelen halk müzelerin
den başka, onların yanında 
devrim müzelerinin de yer 
alması devrimin gidişi ba · 
kımından çok önemlidir .... 
Hitler Almangada muvaf-
fak olur olmaz daha hafta 
başı olmadan bütün vazi
yeti sergilerle halka gös
termiştir ... 

Devrim müzesinin halk 
müzesinden ,ayrılan tarıJfı 
tarihi eserlerle alakasız ol
ması ve muhteviyatının ile· 
rigi gösterici karakterde 
olmasıdır ... 

Ankara halkevinde kıy· 
metli çalışmalarda bulun 
muş olan bay Münirhagri 

Şehrimizde 

Türk kuşu 
Şubesi açılmasına 
teşebbüs edildi 

Şehrimiz 'l'Urk hava kurumu 
başkanı B. Ahmet Barutcunun 
'l'rabzon gençliğinde gördUğü 

arzu ve hevesten bahsilc Trab
zonda da 'l'tlrk kuşu şubesinin 
açılması için umumi merkeze 
yazarak dilekte bulunduğu ha
ber alınmıştır. 

Düdük 
Bizim yıllardan beri ı:·,1.Ll

mundan dem vurduğumuz 1.ılr 
şeyi Pulathane belediye reisi 
bugün dıkuta alarak Pulatanede 
atblka koyulmuş ve herkese 

vaktlni bildirmek ve herkesi 
muntazam vaktn alıştırmak 
maksadlle bntun şehrin duya
bileceği bir dnbnk ismarla
mıştır .. 

Çarşaf pet·eııin knldırılnıasııı
du Trabzon belediyesine önayak 
olan Pulatane belediyesi bu 
dlldOk i;;indcde Trabzon hele
dıyesinclen üııee dildilğ!lnü öt
tnnnil~ olar.ak ı ... 

Kemerkaya 
çeşmelerinde 
sular kesildi Kondu u çiçek dalı 

Şu salınıp giden kız 
Sevdalmrı evdalı. 

8 - Faidesiz harnketlerden sa- Kemerkaya çeşmelerinin bu 

kınmak. sabnhtanberi sularının kesildiği 
ııı Ilı 

• 
Saçlnrı ip k gibi 
Uçar keleb~k ibi 
13rnım bi r scvdigim var 

Yapma bir bebek gi~i. 

ı Baba Salim Ö11utçen 

9 - intizama kendini rılışdırmak. haber alınmıştır zaman mman 
intizamlı olmak demek, karışık. çeşmelerinin kurumasıııdan, 

lı~a, bozukluğa sebeb olacak her- günlerce susuz kalmaya alışık 
şeyle mucııdele etmek demekdir. olun bu mahalle halkı : - ya sa-

- Arkası vıır - 1 bır ı deyip çeşmelerine su gel· 
Doktor Kazım Güler , meslnl bekliyor,. 

Ülkü mecmuasının 1935 yı · 
lı 31 Eylül nushasında dev· 
rim müzelerinin hülasa ha· 
/inde manasını anlattıktan 
sonra devrim müzesinde bu
lunması lazım gelen şeyle
rin de bir kurokisini çizmiş 
tir. Bize yarar diye buraya 
alıyorum .. 

" Bir devrim mezesinde 
neler bnlunur ... ? ,. 

T - Devrim tarihiyle il
gili olan Otarik ( hakikiğ ) 

Yazan : Türkçeye çeviren : 
Norbert Von Bischoff Burhan Belge 

A vmıtury:ının Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar [ 30 ] 

TUrk milleti biliyor ki, her yapılabilir. K e n d i tarihi 
vücud bulan ~ey ademe kan~· görüşüne göre, ynpılann ihma
mağa layıktır. Bunun böyle ol- Hnde bir barbarlık alameti gö· 
duğuna hakkiyle vakır olandan ren batılı adam, böyle yUksek
vücud bulmuş olan yahut vu- ten atılmış bir mntaleada bulu
cud bulmakta olan şeylere kar- nacağınn, yapılara kar~ı göste
şı candan bir bağlılık beklene- rilen bakımsızlığın derin ve ta
mez. Halbuki butı'nın öteden- bii manasına nuruz etmeğe ça
beri umumiyetle on sekizinci lışsa, çok daha iyi eder. 
ve on dokuzuncu nsırlardanberi Türk, felaket yahut zarar 
de sureti mahsusada yaptığı, karşı ında bağmp çırpınmayı, 
bundan ibarettir. Batı, her de- yersiz bulur. ÇUnkn hayat ıık-

eşga: tasındaki hayal inkisarlarına makta devam edecek ve nasıl 
A - Bunlar devrim şef rağ'Tlen, vUcud bulmuş yahut olsa ölUme katılacaktır. Kendi-

lerinin giydikleri, kullan b 1 kt 1 1 · ı.. ı· sinin felak-et te.lılkkl ettiği bir 
u ma 8 0 an şey erı ııayn ı M8iseyi 1'Urkün ,.,oı:an ı'le kar-dıkl'!rı özel eşyadan başlar. değerlerin çabuk sörpüyen çe- "' 11o. 

Bu eşya herhangi bir dev- lenkleriyle süslemiş ve onları şılaması ne engin gönUl rezev-
hakikat dunuasından ideal dun. !erinden ileri gelmektedir, te-

rim kımıldanışı ile de ay yasına çıkar~ak istemiş ve bun- laşlı garblı bunu idrak etıniye 
rıca ilgili ise değeri bir kat çalı.;s.ı iyi olur. 
J h ,, 1 l .1· l1trdan kendine semboller, bay... Kaı .... d ·!!udaki ıldam, haya-ua a artar. mese a şe1 ın --

raklar, ·avaş işar~tleri yapmış- tın her.ıaıı.J lir hal ve $ek1ioe 
kullandığı gündelik kalem tır. Ve milletlerle insanların oıdugu gioı, Keudi hayatına da 
bir müze eşyasıdır. Ancak ihtirasları, hep bunların etra. fazla bir ehemiyet vermez ve 
bu kalemin büyük ve tarih- fında çarpışmıştır. ölUm, vnun için, öyle üzerinde 
sel bir emri imzalamak ve- Do~udaki insan için böyle durulacak bir hAdise değildir. 
ya bir muahede yazmak bir ç~lgınca v? ııtırab verici ÇUnkü ölUm, hayatın iç·inde bir 

.b. b. d . . l 'k. . kendındengeçış meçhuldUr. Do- mazruf ve onun tabii alelade 
gı ı ır egerı o sa ı ınçı . ğudıtki insan, doğum ile ölilm bir safhasıdır. Batıdaki hayat 
kategoriye geçer... 1 ıırıı:mıda dikili şeylerden kendi· düşkünü ve canı uğruna her 

B _ Devrim için savaşan ne ideal yapmaz. İnandığı din hususta hiddetli adam, bu ba
garalan veya ölen kütleye bir kere, böyle bir işi " şlrk ·~ kundan da bir ders alabilir; bir 

. • _ sayar; bundan başka da, ondakı b k' ölU b" 
aıt hatıralar, da devrım mu- hakikati temyiz hassası, ona u su ın mü ır de kendi 
zesine girecek otartik bel- bUtUn bu dünya.ıı~~ i..:lerin, hep sallanan ve takırdıyan iskeleti-

.., ni karşılaştırabilir (1). 
geler arasındadır, Bayrak aynı değerde yahut aynı değer-
/ar silahlar, bu silahların sizlikle şeyler olduğunu öğre
gapılışında kullanılan alet tir. Aynı nisbette kayda değer 

k I · · d'kl . yahut kayda' değmez şeyler ki, 
ler. • as er erın gıy ı erı k ıt ı ca mut l edil , . ay s z a ea meıerın-

elbiselar, kurşun parçaları, de hl(' bir mahzur yoktur. Ve 

bomba parçaları, hatta bir bundan dolayı doğudaki insan, 
taş parçası hazan bir lıatı dünyalık işlerin uşağı olacağına 
ra taşıyarak müzede değerli erendisi kalır. 
bir ger alabilir. Bunlar da Bir nihayete ermesi mukad
herlıangi belli bir işi gör der olana devanı lt:tilin etmeği 

manasız bulur. GUnleri sayılı 
müş ve bir tarihsel hatıraya olan evini yahut mescidini mu-
bağlanmış iseler değerleri hafaza etmek, onca mUhim de-
bütün bütün çoğalabilir. ğildir. Onların yerino bir 

- Arkası var - başka ve bir başka mescid 

Görele postası : 

(1) Blschofrun mistisirmi bu
rada en yüksek noktasını bulu
yor. Demlndenberi İspat elmeğe 
çalıştığı, doğu görüşünde, ölll
muu hayatın pir safhası değil, 
bilakis, hayatın oınmnn bf.r saf
hası olduğudur. aotun doQulu-
lar gibi 'l'Urkün de bu dUnyaya 
bir değer biçmediğidlr. Estts, 
hayatın reddi olduktan sonra 
TOrk inkılabına ve bunun iza
liına ne lUzüm vardı '? Fakat, 
bu bir tarafa, hayatı reddeden 
şarklı ile hayatı kabul eden 
garblı arasında, neden ölnm, ay
nı manayı ifade etısin fl - .B. B. 

Sergi paralarında nisbetsizlikler f 
Özel agtarımızdan : 
Bu, aylar artık hareket, 

ürün ve para aylarıdır. Şu 
son haf ta/arda pazar kuru
lan her mahallin en bere· 
ketli ha/ta/arıdır. Bu iti
barla bir çok münasebet 
bizi bu, pazarlara yakın
laştırarak oralarda neler 
geçtiğini daha içten anla-
mıyu gardım ediyor. 

lki haftadır Göre/ede ku 
rulan ve iğne atılsa gere 
dıişmigecek kadar sık ve 
kalabalık olan o, meşhur 
pazara gidiyoruz. Bu pazar
da evvelce duyduğmuz bir 
çok yolsuzlukların şikayet
çileri arasına girmemenin 
mümkün olmadığını anlı
yoruz, Aynı haksızlığa aynı 
şekil ve suretle gösterdik
leri muamele ile bizi de 
kırıyorlar ve insan pazarını 
da, ticaretini de ikrah etti 
recek tahammül edilmez 
kanaatile yürek eziyor, 
insanı vah/andırıyorlar. Ya
pacağı işin usulünü bilme 
migen bir kimsenin o yola 
girmigeceği malumken her 
kesi bir gaf il gibi kullan
mak istedikleri görülüyor .. 

Vaktiyle kendilerine gtr 
aldırmak için yapmadıkla
rını bırakmayan bu adam-
ların maalesef şimdi de 
başımıza çıkma gayretinde 
buluduklarını haklı görmek 
mi gerekecek ? .. 

Vakfıkebir - Tirebolu gibi 
komşu ve uzak, yakın köy 
ve kamun/ar esnafının ge 
/erek alış verişine daha çok 
hareket getirenlere Görele 
pazar alanları darlaştırıla
rak m{işkül vagigetler ihdas 
ediliyor, ve belekide mües· 
sese menafii eşhas ta ger 
alacağı içinmidir nedir bu 
türlü seyyar satıcıların sırt 
farında getirdikleri peşte 
mal ve ( çönber ) çevre /er .. 
üç beş çift çapulacı sergi· 
/erini gapıb rahat rahat 
alış veriş yapmalarına engel 
olunuyor.. Sergi mahalleri-
nin kendilerine - yıllığına -
verilecek 30 - 40 lira gihi 
büyük bir vergi talebi kar
şısında ve israr altında mec· 
bur bırakılmak isteniyor .. 
halbuki ne şekilde olursa 
olsun : ( Her mahallin pa
zar kurulan günlerinde 
satıcıların işgal ettiği ger/erin 
şeref ine göre her metremurab 
baı için en fazla 10 kuruşu 
geçmemek üzere belediyelerce 
yapılacak tarif esine gô're 
günlük bir alınır ... ) kagdi 
o/arın da ellerinde bulun
ması /a.zımgelen · Vergi ve 
Relim/er varidat talimat 
namesinde - aynı manada 
anlaşılarak bir devlet 
sözüdür. Bu, Tüzükde lev
zihine !uzum görülmigen 
13 ncü madde hükmü hild· 

f ına bu pazarcıları zorla
mak onlardan bire beş ve 
hele tahakküm ederek : Bu
rayı yıllık kiralagacaksı· 
nız .. ) diye saat/ece uzak
tan eşyasını sırtında getire-' 
rek maişetini temine çalı· 
şan/ara haksız gere yük
lenmek haksızlıkdır . , , 

Belediye reisinin de pa• 
zarlarda tahsildarlara iti· 
mad etmigerek onları a//e· 
derek 'Vazifelerini görmek 
üzere boynunda para çantası 
elinde makbuzlar sergi ser· 
gi dolaşarak para toplaması 
ve ne olursa olsun Şarbay· 
/ık haysiyetini haleldar el· 
mek tehlikelerinden masufl 
ve beri olmadığını düşün· 
dürmesi, unutulmıgacak bir 
keyfiyet olmalıdır, 

YEN/YOL: 
E. Er. 

Pazarlarımızı zenginle/' 
tirmek için dışarıdan /wşll" 
şan seyyar esnafı zorlama· 
malıdır. Bu, ona yaptığın• 
terkettirmek için bir sebeP 
olmaya getebı1ir. Lakin bu
da gurd adına ve yurt/il 
adına iyi bir uyğun degil· 
dir. Dışarıdan gelmiglnce 
içeriden alınmas~ ~abil o~. 
mıganların tedarıkı müıku 
leşir ve içerde ihtikar bat# 
far. Bunları Belediye reil# 
/eri düşünmeli ve herktsitJ 
ödevini kendisine yaptırla· 
rak idaresine bakmalıdır., 

• 
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Sevmişti bu gönlüm Köylülerimize öğütler 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
( 70 ) Yazan : DURMUŞ TÜRKMENOÜLU Sütcülük 

ıızıi:'.::m se:.;~:~m~ı::~;'. i~: ;a";_ş'ı,;;~~:~~ı s~:.~;:: •• b~~ Temiz yağ yapma usulleri :_===-=-~_:: Biçki ve dikiş yurdu Kocamın bunda hiç bir kabaha-
1 

bunu belli ediyorum. Hayır bi-

tı olmadıA--ını biliyorum. Böyle lılkis ... ) Ben gönül sırlarıııı he 3 Beyoğlu kız sanat okulundan mezun 
.,. B' J l J s 'ı'tlerı' gibi koyun sütlerinin - - =.=-Olduğu halde içimde ona karşı nuz bilmeyen zavallı saf ve te· ızae son sene erue pey- 100 kı'losundan en aşag· ı iki ~ N ER İ M A N TA N E R § :: 

sbebslz bir kin var. Mamafih nıiz Yıldız. nirciliğe her taraff.1 heves =- __ 
r.annetmeki, bunu belli ediyo- Hiç zannediyormusıın ki in- uyanmış olmakla beraber teneke salamura peyniri çı- _ ...:~ 936 - 93i ders ) ı ' ı i ·in tal<>be k:ıy<ii ıe b:.ı.Ia ı dr. i:n ~ -
rum. Hayır bilakis ... Ben gönül sanın gönllhıde bir kederi Ol- daha köylerimizde kendi sü kar. Temmuz ve Ağustos - ;€ s0n moda olan fö.ri.d •n, lt-zclen \'t' lwr llt'\i i 1 ıP .lı § -
sırlarını tıenuzbilmeyen zavallı sun Cla onu bellietınesin. lıısan k b" k l ·---=-~ ve \.'ünln kıının ..... 1 .ı dın s,aJıkı u•ulPri ... i· ·o :=--=:-dünü pazara çıkaca ·iyi ır aylarında sütler oyu aşın 
sat ve temiz yıldız işte.... sözlerine hakim olııbilir. I· akat . .. . =---~ b )yamnlurln nw~ d.111 ~<' len ri~·ek ur w .... iP ·i .. ,,lı ll' i 

Yıldız halindeki kmklıgı. gözlerincl<.•ki peymr yapan koylu muz. yok ca 700 kilo sütten iki bu } lerek ve nı L•tod ilııı i ıi11 en s ııı nwrh ılt>"i ı I.ı ı 
Ayşeden Ylldıza.. gölgeyi, yanaklarındaki ya~ iz· gibidir. Köylerde btrçok çuk teneke peynir alındık. ==s == 

Yıldız : !erini, dııduklarınduki iıUk!iklO: ı mandıra salıipleri llCUZ fi- lan başka 2-3 kilo da yağ - ~ Belçika m etodu ·= 
Samimi bir tesirle yazdığın ğü, hıılıtsa bUllln şahsınclakı at/erle siit alarak peynir almabili.r. Bu sene köyler~e 

1 

__ ~4. ,- ~ 
bu satırlar beni şaşırtmadı. kırğmlığı ve bezgintiğ_i nasıl yapıp etek dolusu para ka- k l 

4 
5 k B Verilecektir Talebe aylık ve başlama ücreti -

Sen ruhta ve terbiyede bir genç suklayubillr '? Ağır lm ak- k d f', k t b sütün ı osu uruş- ır -_=-__ § 3 liradır. . ~ ili 
şanı göl!!esiııi bir yere gizle zanma __ ta_, "· a 0 

• . u ~a teneke peynir ise en aşağı -..~ f Sii kız için evlenmek bllyllk bir ~ i / h b k ~ -- U k k N 198 =--lukılaptır. insanın bllyüdü.ğil ınek iınkı1nı olur mu '? Uzun rayı sı" un ası sa 1 1 oy 4 buçuk, .) liradır. = ·§ zunso a _ umara §:i 

evden, alıştığı kimselerden ay- müdet hayal i~·iııde kalmak ve liimiiz kendi peynir yapa. Diğer bütün süt mahsul- ===_;;·•ıı:ııııı• ·
1
1111111 ... • ıı:ııırır ·•ııır·,:ı • ·

1
1111111 ... •11111111•""•11:11111• ·• ıı u:ııır- '·tııır• ;. •ıııı ıı rı• •ııııır f -= 

nıması ve ayrı bir ııayat yaşu- ıena gıırnşıeria, aucak pek sey rak kazanırsa tabii hiz da ferinin yapılmasında da ag· tlil'll/mffl~~~~~i/llliillJllll/iilllll/lil/lilll/l/li///1i11Jlml/lil11/lllrn11JIJfil/IWl/iiml ilUıı'llllill~ 1. maaa başlaması kolay şey de- rek olan ihtiras aşklarında ka· ha çok memnun oluruz. ni faydalar bulunmaktadır. 
tildL l:iahusus kendini idare dına b.it cazibe ve.rel>ilir. 1•akal Burada tahmini birkaç Ben burada si.itten en klirlı ------------------------~---~-___,,_..__.., Işı i i k d' orta bır\. hayat yaşayan sade .. _. 
etmek, kendi er n en ın bir ail'"" i"in bu haller bir dir- rakam soyleyecegım, b_u su- şeklin en kolay nasıl işle yapmak. mecburiyeti seni iyice " v ı d ı k 

liksizlik ve erimek bu~luııgıcın- retle sütlen e de e 1 ece neceg· ini en yeni usulleri si Jorup Qzecektir. k 
Bu lşde en bOyllk kabahat dan başka bir şey de[,rildir. peynir mikdarı hak mda ze anlatacağım, Bunları can 

ve mesullyetin kendimde oldu- Erkek, evini ve ailcsifıi sev- bir fikir edinmek kabil olur. gözile okuyanlar lıer halde 
tunu açıkca söyleyeceğim : mek için yalnız bir şey arar : İçinde yiizde yedi yağı çok f aydalanacak1ardtr. 

Sen bQtOn hayatında bana Yaşamak tadı. Bu kkelinıedde:.il olan -Mayıs, Haziran ayı F. ç. 
nihayetsiz bir emniyet ve tesel gizli kuvveti nının Un ee;ı =-· 

ltımiyet gösterdin. ben ise ieni daha anlayamazsın Yıldız. Yaşa- A k k 1 k 
bilgili, duygulu, güzel ahlılklı mak tadı öyle lJir şeyufr ki nP ÇI Ôtİp İ 

Kayıt ve kabul muamelesi 
Orta tecim okulu direktörlüğünden : 

Okuluınuza kayıt ve kabul muamelesi devam 
etmektedir. 

--------------------------------------------
blr genç kız olarak yetiştirme- mal, ne aşk, ne sevgi, ne ~ölı- O 1 d 
te çalışanlardan birisiyim. ı~a- ret hiç bir şey onu temin ede· Trabzon Lisesi irektör üğün en : Kunduracılar caddesinde 2 1 N o, H arun/ar mağazası 
kat sealn için bir dimq, bir mez. Hfr aile oc>1ğınn .ıı:akhk nın üstü 6 Oda geniş koridorlu gay et f erah caddey" 
irade v&&llesl gllrmekle senin ışık ve hayat veren bu şey ka- Lis~ pansiyon katipliği açılmıştır. Bu işte çalış ve denize nazir lı~r taraflaıı hol g.ineş/i alımda her i, 

KİRALIK EV 

lradeniıı bıkilal111a mani oldum. dının gönlünde bir ıııeııhJ gibi mak isteyenlerin ortaokul diplomalarıle Lise için elverişli büyük ardiyesi v e ha1190 tesisatı yapıla 
ıaten bu, bizdeki bOtlln anne- kaynar. d k l b } cak müsaid yeri içinde iist kata tulumba ı"le çıkar suyz• l la takla bir ı · ire tör üğüne aş vurma an. 
keusr uvrue daubrla. rın or ma Hayat '~ ma şetın yoruı> ____ __:::: _________________ ! vardır. hem ev hem yaztlzane ve muayene hane olaral-: 

nzdOğU bir erkek, evine girdiği 

Zannederiz k.i çocuklarımız zaman bu ılık ve alı';'tığı havayı Kapah zarfla odun eksilmesi kullamlabilir. Görmek i ;tiyenler Harun/ar mağazasına 
aonuna kadar bizim emrimiz al- arar. Ailesinde herşeyden evvel müracaat ederler. 
tında yaşayacak. Hiç dllşllnme- glller yllz yaşamak zevki his ASKERİ SATINALMA KOMİSYONUNDAN:, _____________ _ 
Yiz ki onlar da bir glln kendi edinmek ister. Yaşamaktan T b k ·ı · · · ( 950000 ) d 
kendllerlnl ve yeni bir aile zevki ahın şen ve memnun bir 1 - ra zon ıtaatı ı 1tıyacı ıçın o-
Ocattaı idare mecburiyetine dn. kadın çehresi kadar erkeği din- kuzyüz ellibin kilo odun alınacaktır. T ahnıin be
tecek.ler. Hatta bar.an daha ileri ıendirecek, nıaneviyelini düzel· delı" ( 9SOO ) dokuzbin beşvüz liradır. 
lideriz : tecek, bDyük nıııvaffakıyetlere J 

( Aileyi ve zevceyi idare sevk ve nihayet oca~na. ailesi- 2 • Şartnamesi hergtııf Mmnatm'"a 1Cottisıyôn\ın-
edecek erkektir. Kadının saygı ne bağlanacak hiçbir şey dnşn- dan kanunun beşinci maddesi mucibince aldırı
ve sevgiden başka vazifesi yok neJilem ailemin saf neş'esi, le· 
dur ) demeğe kadar varırız. ne kesiz bahtıyarlığı, sade şenliğile labilir. 
Janlış ve mızır bir dUşünce !... dolacak bir ev, erkek için en 3 _Eksiltme 26-9-936 cumartesi günü saat 10 
&b.tıyar bir alle yuvası teşkil emin bir yerdir. b d 
etmek ısteyen aile bilakis ko- Kadın bahtıyar olmak için da Trabzon kalesindeki garnizon inasın a sa-
caaı, kocasının ruhunu idare koca811u bahtıyar etmeğe mec- tınalma komisyonunda yapılacaktır. · 
etmek mecburlyetlndedlr. Bir burdur. Fakııt onu bııhtıyar et- f l l 1 k 
erkek ailesine ettigt yardıma mek için de yine kendisinin 4 - Eksiltme kapalı zar usu i e o aca tır. 
lltukabil ondan yardımlar bek- bahtıyar olmasından ba~ka ~~re 5 _Muvakkat teminat ( 712) yediyüz on iki 
ler, Erkeklerin muvaffakıyet yoktur. 11 k d 
va ademi muvaffakıyet yolları- • arkası var _ lira( 50 ) e i uruş ur. 
ııı çok kerre aileleri işaret ı----------ı 6 _ Teklif mektubları 26.9-936 cumartesi günü 

ecle~keilJıbln r.aman zaman y dd Ş saat 9 za kadar satınalma komisyonu başkanlı-
kırııan manevıy~Unı tamir et- ur a Jt..ına verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra mek-lllek, yaşamak mQcadelesi için ~ 

111.Uhtaç oldutu kuvvet ve azmı tublar kabul edilmez. 
Yermek ana alt bir vazifedir. Tayyareye 7 _Şartname istenilen vesikalar muvakkat te-llatta daba llerl ilderek diye-

ceatm. blr erkek nekadar yllk- minatın konulduğu zarf içerisine konulmuş ola-
tek ruhlu ve bllglll olursa ka- yardım et. caktır. 11-14-18-25 clıııdaıı okadar fazla ihtimam ve • 

nıuavenet o kadar fazla alaka 1---=.--------~----~ ... -:--::-::=~=-=--::-:=~=:::~:-=~=====-betıer. Kocanızdan bekledi.at- ~~ 
lllı muhabbet, emniyet, şefkat 

kencU pJNt ve dlk.kabnla al· h1lnnet ıtbl şeyleri onlardan v E: N Da y o L 
~ ıaamtıelk. Bunlar bir el 
~ blr ıtıs pbi hediye . kabl· 
lioden şeyler detlldir. Yukan • • 

ela da s6yledltim efbl sen aile BASIM EVi ba::::: ~~~.f::lAbına 
leçinllekle meşgulsun bir • çok 
ferecıdotlerin ve mUşkOllerin 
~ Oıılan bana batta ister
._ IDubalaa ederek yaz, ben 
'le lana mektublanmla dOşün 
~Q IOyleyeyim, yaralanna 
Me Arayım. 80yleee hem mek 
~ törtlşmtlf oluruz hem de 

ablalık vazlfelerime de-
etmek aaadetini bana ver
lunun. Mektubun biraz 

~da diyorsun ki : ( Evi- ı 
~n, dOjduğum yerden ve 
"-ten ayrılmak beni çok hır· 
'- Ve bedbin elti, yalnızlığı 
"vtrorum. Glzll &izli aQ'ladıaım 
~tler oluyor. Kocamın bunda 
::._ kıbabatı olmadıtım billyo
~,.., 80ylı olmı~I• beraber ı 

Yeni temiz ve çeşitli hu ruf ati le 
Bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 

Şehir çöplerinin imha eksiltmesi 

Belediye encümeninden : 
Şehir içinden toplanan çöplerin bir sene için 

alınıp yok edilmesi on beş gün nıüddetle ihale 
edileceğinden isteklilerin 18 - 9 - 936 Cuma 
günü saat 15 te tenıinatlarile birlikte Encümene 
müracaatleri ilan olunur. 4 - 4 --~~~__...,_._ - --

Kapalı zarfla Sığır eti eksiltmesi 

ASKERİ SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
:t -Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 60000 ) alt

mış bin kilo sığır eti alınacaktır. Tahmin bedeli 
( 10800) onbin sekizyüz liradır. 
2 - Şartnamesi hergün satınalma komsiyonun

dan kanunun beşinci maddesi mucibince alınabi
lir. 

3 - Eksiltme 28-9-936 pazartesi günü saat 16 
da Trabzon kalesindeki garnizon binasında Eatı
nalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 • Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat ( 810) sekizyüz on lira

dır. 

6 • Teklif mektubları 28-9-936 pazartesi güniı 
saat 15 şe kadar satınalma komisyon başkanlı
ğına verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra mek
tuplar kabul edilemez. 

7 - Şartnameler istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine konulmuş ola-
caktır. 11-14-18-25 

Bir bayan memur isteniyor 

Ticaretlıanemizin Singer servisinde çalışmak üzere bir 
bayan memur alınacaktır. Şeraiti öğrenmek için mağaza 
mıza müracaat edilmelidir. 

Hami • Kemal Nalbantlar 
2. 6 



EKOVAT 
kompresörü ile miicelıhezdir. 
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I· R1GLD.\IHE soguk hnva dolabında muhafaza edecet,riniz gıdalar ve lıcr m•vi içkiler [+] 
bozulmadan uzun müddet kalırlar. " 

(:S EKOVAT konpresö'rlü FRİGIDAİRE e sahip olanlar elektrik İaturasz [!] 
~ geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. f+! 
~ HdGlJMJHE'den daha üstün ve daha idareli soğuk hava dolalıı yoktur. lJnlep ornıııı f+] 

1 
i e ar~ın buruda .... Geliniz, görllnUz ve kanaat getirdikten . onrn satın alınız. il K+~ 

· Trabzon ve havalisi acentalığı HA R U N L A R ~ t• ... 
~~~~~~~~~~ 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşların 

yeni çeşitleri gelmiştir. 

En yüksek 
Terzilik 

Mem rlar için : 
Kunduracılar caddesi 

,Sanatı .. 
Taksitle muamele 
yapıln1al...tac~. r .... 
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Bugece Yıldız Bahçesinde 

1936 senesinin en parlak prodük
siyonu gösterilecektir. 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

H arunlar Müessesesidir. 
Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka-
larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

ethethetheth~ 
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i] Dünyanın en mükemmel, en zarif ve ~n h ssas , 

Senelerden beri san' atına hayran kaldığınız 
Frederik Marş, NOrrna Serer 

ve Roma ateşler içinde filminin zalım imprator rolünü 
yaratan yetişilmez artist Şarl Loğton 

tarafından yaratılan 
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:;~ saatı muhakka ki P=: 
~l eş sene t mi atı, ola ~= 

= == 
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F i Lep ve Kol ~ 

Fransızca sözlü ve şarkılı, sinemacılık dünyasında hiç görülmemiş, 
yepyeni ve herkesin beğeneceği çok güzel bir sevda macerasını 
göstermektedir. 

.C::::::l .5 Ll 6rJQIJ. F~"---
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!:~ S ... ym Lı' 'tn ıza ~i, ~vl&ylı1 olınak ıçın 1 AK.S!TL E de vt-rilir. J~ 
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2 sene evvel Aşk Hüzünleri filmile bize unutulmaz hatıralar bırakan 
F rederik Marş ve Norma Serer bu filmide hakikaten yaratmışlardır. 

F ilme ilaveten : 

Yeni Dünya Haberleri .. 

\.XP~ Asrımızda her Bayan ve Bayın en sad ık ve en şık arkodaş• ~~· 

Bugün _ A vrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasmı taşırlar. 
Evimi~de : Kodak. Zeissikon. Föyklender ııe sair tanınmış markalar daima lıer boyda ve her cinste bulunduğu gibi f otoğra/a ait: 

Cam, Kart, Kağıt, Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşıla rı süratla gönderilir. 
Hususi atelyamız ve an1atörhanemiz n1üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto i.ş~eri yapılır. 

Taşra siparışları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumum izahat parasız olarak verılır. 

fo •- zı ö e~m ~ ist e. !7. ! t a e\'İ. 1 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 
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