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Türkiye - ingiltere ticaret anlaşması 
daha ziyade şumullandırılacaktır .• 

Köylerde 
Aydınhk .. 

---=-

Köylerimizde okuına 
İşleri iki cephe olarak 
Mutalaa edilmelidir .. 

K 
öylerimizde okuma işle

rine artık saglam bir is· 
tikamet vermek zaruret 

Ve mecburiyetindeyiz. Bu mec
buriyet, bugünün doğurduğu 
ihtiyaçlardan tahasslll etmiş de
tildir, asırlaıuı l lğınlısı ve bi
rtk.intlsidir ki, bize kadar da
Yanmış, ve nihayet dört elle 
sarılarak tezelden ve canla baş
la başarılma~ı gereken en mns
lacel vatan işlerinin başında 
Yer alnııştır .. 

Köylerimizi aydmlatoıak, her 
cepheden ayduıhthtrak k.aldır-

Türkiye - Yunanistan 
T. Ruştü Aras - Mataksas mülakatı 
hakkmda yunan matbuatı ne diyor 
Ankara 11 - Yunan matbuatı Tevfik Ruştü Arasın Ceneı.ırege gitmeden evvel Ma. 

taksas ile görüşeceği haberini biiyük memnuniyetle karşılanmaktadır. 

ispanya muharebeleri 

San Sabastienin yollan kesilmiş .. 
Şehriri teslimi söylenmektedir 1 

Ankara 11 - San Sabastiende hayat gittikçe güçleşiyor. Topcu ateşi altında bulu
nan Bilbco golu müstesna bütün yollar kesilmiştir. Şehrin teslimi mevzuu bahs 
edilmektedir. 

:rn 

Dosta açık 
Bir kapı ... 

Beşyilz milyon ki iiniıı başı, 

lngiltere Kralı ve Hiudistun im
paratoru ha~metlU sekizinci 
Edvard ; Tilrkiyenlıı ulu Önderi 
AtatUrke misafir oldu .. Uzun 
müddet görnştüler, konuştular. 

'l'ürlU tnrlU renk ve ırkın 

başı küçük bir yatla Çanakka
leyi geçti .... O et ve kemikten 
kaleyi. .. 

Öz Türk çocuklarının koru
duğu bir avuç toprak parçasınL 
Henkteri başka, miHiyeti başka, 
gayeleri başka, çeşit çeşit Ur
dular Çanakkalede durakladılar .. 

Çüııkü ; Gayeleri bir, ruhla
rı aynı olan arslanlardı koru
yanlar.. Düşünceleri başka, 

eJ11elleri başka olan büyük or
dular yenildi.. 

DUnyayı yenen kuvvetler 

lllak ve ilel'i hamlelerle yürüt- Tu·· rkı·ye Yeniyol gazetesi 
ID.ek herkes i~·in ve hepimiz d · k J 
lçio önde gelen vazifelerdendir. sayın ıre tör üğüne 
liu iş, vatan işi, bUyUk yarın i:;;i· ı• it ( Bir yayla mes 'el esi ) 

1 

Çanakkttleyi geçemedi.. .. BQRS A Şimdi bir yatla Çanak.kale-
----------- den geçti büyük Önderin misa-

dit. büyük yarıuı endişeı:.iz bek- ngi ere başlığı altında 10 Eylül Fındık fiatları nri~anakk.aleyi kUçU.k. bir yatla 

llyebllmek için bu vazifelerin 9'.36 tarihli nushanızda inti-
11 

1 
Bugün borsada 15,000 kilo 

.,er ne, fakat umauıJda yerine A d t• t şar eden yazzlar, başta ben 
&etirUmlş olması 1Azıındır. raSln a ICare tuınbul fı.ıdı:ı: 30kuruştan 30,25 

Köylerimizin aydınlanma ve olduğum halde bir çok va raya kadat· ve .. 4000 kilo sivri 
kauwıma ihtiyacı dediğimiz gi- muahedesi . . tandaşı alakadar etmesine fı.ıdı~ :.ti,5J kuruştan sauımış, 
bl, buaıQn değil, ta eski zaman- • binaen sükutle geçiştirilmez, ~op '!'ra.ozoa nazır fındı" ıçteı·e 
~ 'bet'Ji:'Varittlr. Hu itibarla- lngilterede nasıl Evkaf idaresiııin.JlllJJ ... 1.ıi.ı..,.Iq_...,.rr~t..,.~ .. 1

111
& ... uruşa kadar tailp zunur 

11·- J_;.:::. il d ·~ .. .._-:119 •llCdar 86,Df b-
\Ql' ki, kökleri, arkamızda bırak- KarŞ an ı icare vermesine /carcı itiraz 

'il' ru~tan aşagı geımemişlerdir. 
baımız ıuıırların İ\:ine gomnl- Ankara 11 - Türkiye ile eden yoktur. Gazetenize ha 
ID.Uş olan bu intiyaçlaııa gide- lngiltere arasında imzola ber verilen şikayetin veche 
l'ilınesl zaıuauıuın geldiğini de· nan ticaret anlaşması lngi- ve istikameti, kanuni ka-
tlı, hatta g~~·tiğini soylemiş 
otuyoruz . /iz ticarat mahafilinde nallardan geçen icar iha-

Köylerimizde okuma i;;leri, memnuniyetle karşılanmış- lesini istihdaf etmiyor, bu 
iki cepheli bir iş olarak muta- tır. Bu hususta Arjantin, şikayet ancak Gümüşaneden 
14a edilmelldir : Berezilya, irfanda ile de beş Jandarma alarak bu 

1 - Ayaktaki ııeısli okutmak. temas edilecektir. suretle ( 2000 ) hane yay-
2 - Yet~en nesli okutmak. Tu··rıu·· /acıyı sığırdan (SU) ve 
Yetiıoıen ııe..,H; Cümııurıyeti, kogundan ( 15 ) kuruş resim 

bnytık yarını kendisine emanet etiketlerle almağa kalkışan ve ( 2000) 
edeceğimiz nesildir. Ayaktaki lir11. bedeli ihaleye karşı 
nesu, buyuk yarına atılacak 25 _ 30 Kuruş fakır ve mağdur halktan 
\te katılnc:ık olan bu kafilenin ( 30000 ) l lerblyecisı, yel~tiricıı1i ve şuur- isteyen, kiminden· alan ira para tahsil 
lu hazırlayıcısı ve uğrlayıcıt;ıdır. kiminden alamıyan eylemeye teşebbüs eden iki 
~eUşen nesli yeti~tirirken ayalt- ortak müstecire karşıdır. 
t.kı nesil ihmal edemeyiz. bn adam yakalandı.. Yazının bir fıkrasında müs . 
lh1D.a1, mektebin yaptığını yıkmak Dünkü sagımızda hare fecirlerin 4 - S bin lira mas 
Olur ı AyQktaki nesli, tanı ve ket/erini naklettiğimiz ve raf ihtiyar etmiş oldukları 
kaoıu bir yapıcı mevkiine isat 11kşama sabaha polisin eline ileri sürülügor. Yaylacılar 
edemesek bile, hiçolmuzsa ya- geçeceğini de ilave ettiğimiz ( 2000 ) lira bedeli ihalege 
l>llanı yıkmayan, hatta, bukadar- adam .yakala~mış. bu ~ab~h I k~?ı ( 3000) bin_ lira... tah
la da kalmıyarak, yardımcı bir evrakıle adlıyeye verılmış- sıliit yapan mustecırlerin 
bale getirmiş olmalıyız. . 1 tir. yakalanan genç, maret zarar telakkı ettikleri mas· 

Yetişen nesli yet~tirmek, mahallesinden Niha.ttır. rafların değil, bu derece 
llıektep ve muallim 1:-idir, Mek-
te Verdig"i 25 kuruş arka· hudutsız bir salahiyet ve 

P ve muallım işidir ama, sından çok içerlediğini söy· istiklal ile hareketlerini göz 
lllek.tepbl ve muallimi olnıtıyan k 
koyıerlmlz de pek çoktur. Mek- liyen Semerciler başında i önünde bulundurmağa ve 
te saatcı Mehmet Hulusi artık bunu ağır bir suç dige teş
ı_ bi ve muallimi olmıyan köy- meraktan ve parkları ara hirle haykırmağa mecburdu!. 
"'rimiz çok olduau gibi, mekte-
bi. ve mualllıni olan köylerimiz- gıp taramak yorgunluğun- Evkaf ve binnetice devletin 
de de, iş iki cepheden ele alın- dan kurtuldu demek I menfaati mevzuu bahis ol
lllış değildir. Demek ki, mevcut 1-----------

Üç güne kadar lıınanınıız.a 
geıeceK J.sveç l>anauall vapura 
ytlK.tenme1'. üzere fazla mal 
varsa Od sancııar ÇOK nazil 
uttv ı·aıınıttıuaau. mutuakaccan 
ve cı vw- Kazauırdan kUtıiyeui 

mıKcarda mal geıme.ktedir. 

duğu mesaide mutlak bir 
ın1eıyat gdstermegi şıar bi
Len <iz J urk mıuetınin bir 
/erdi sı/atıle yaylacıların 
uç aylık ıstıjadeLerıne kar-
şıLık kanuni mevzuatına 
muLô.yım gelecek bedeLi icarı 
derhaL tesvıye etmekten im 
tına ve ıstıgna ıösterecek 

hıç bır /era olmadııını Je
mıne hazırım , 
'J'ehdıde maruz kalan yag

lacıLarın vicdani kanaatleri 
J urkun sursıLmaz Cumhu
rıget rejiminden bu kanun 
suz hate müsaade etmige
ceıi kanun harıcınde yurıi 
yenLerin · hesap başına çeki. 
tecegı merkezındedir. Hakı · 
kaıı tarı/ mahıgetinde olan 
gazıların bu suretle taslu
hını, sayzıtarımLa sizLerden 
rıca ed.erım. 

Aligazıcı oğlu Melımut 

geçen majeste Kral; orada 1nti
ra8lar ugruoa kurban olan ırk
taşıarıle, vacanını korumak için 
oıen soyda;ııarıının mezarları 

ouünde l>Wjı açı1'. durdu ... 
Geniş mnscemıekeJ.erinde do
W.~~n lm~J..!Q&.~»t 
ölKe ıorme& ve -dotit eil sık-
mak için Çaoakkıueyi geçtL. 

farın ; Aııafarcaıarda ozledi
ği kttnraınanı buıdu, onun ar
ctından dolaşarak Sakaryayı, 

lnonüyil, ve taarruzu 1'0rdil .. 
.tlüyllK taarruzu yaratımın elini 
sıkan Majeste Kral bir yatıa 
1'eçli, Çanak.kaleyi ... 

tlüyilk dvnanınalar, kalabalık 
orduıar <;anakkalenin maı suıa. 
rıııda erimişti, bir damla gibi, 
gllneş kar;;ısında eriyen bır 

parça buz gibi... 
nir Çanakkalesi olan her 

millet ö2U.nmeğe hak kazanı.· .• 
bizim bar çok Çıtnakkalewiz ve 
Çanakkaleyi yaralan Dahimiz 
var .. 

'l'llrkUn llUyilk Önderine 
beşynz milyon kişinin bUyOk 
başı misarır oldu... Ve knçcık 
bir yatla geçti Çanakkttleyi.. 
Her dost Çanakkaleden küçük 
bir laka iıe geçer .. 

O etten yoğrulmuş kaleden.. 
Çanakkaleden • • • 

Dosta a~·ık dClşmana k i 11 t-
1 idi r o ............... .. 

K. Kefeli 

İmtihan 
Ye tedrisat 

Kız ortaokul ikmal im
tihanları bitmiştir. Tedrisata 
birinci Teşrinin birinci ıüni.i 
başlanacaktır. 

~ktep ve nıuttllimlerimizi da- _.-.. 
ıa_ tahkim ve takviye etmek l!f" l! 
-cııımdır. 1ıı~ 1ıı'!ıı1 

il!'!.'!! ~ııı 

~ekır Sükuti Kulaksızoğlu 

~R 

Mücadele istiyoruz : 
Fırınlara, bakkal dükkanlarını yuva ittihaz ve umumi 

sıhhati tahdit eden farelerle mücadele 1 

Belediye bazı köşebaşla
~da " şoför dikkat/ .. lev-

lQrı astı. Ben dikkat 
teli ffua!Jorum, levhalar asıldık-
tı • sonra otomoğillerin sü-
Wltı arttı/ 

Bilmem kaç ay evvel mem
lekette bir fare hastalığı 
çıkmış, toplantılar olmuş, 
doktorlar beyanatta bulun 
111UŞ, hastalığın korkunç ve 
tahriplctir olduğundan bahs 
edilmiş, işin önüne g~çmelc 

için farelerle mücadele lü
zum ve zarureti ileri sürül
müştü. 

Derken Belediye fareleri 
imha k~tile kağıtlara sarılı 
ilaçlar tertip ve tevzi ettir
miş, fakat fareler derhal 

keyfiyetten haberdar olmuş 
olacaklar ki, Belediyenin 
tertip ettiği ziyafete iltifat 
etmemek suretile bu açık 
pusuga düşmekten istinkaf 
etmişlerdir I 

Meıelenin ıalcaga talıam-

mülü yoktur, o ilaçlar tesir 

yapmamışsa bu, işin bitmiş 

olduğunu değil, daha ciddi 
tedbirlere başvurmak lüzum 

ve zaıuretini ıösterir : fa

relerle mücadele istigoruz. 

Amerikalı 
tayyareciler 
4000 Kilometre 
mesafe alarak 

Nevyoka 
vardılar 

Ankara 11 - Dö 18 }e 
ohyr deniz tayyaresi dün 
sahalı Asal adalarından 
saat 10 - 10 da kallc.aıalc 
23-22 de Nevyorka inmiş
tir. Bu mesafe 4000 kilo 
metreden f az!adır. Bu mu 
vaf /akıyetli uçuş hava pos
ta servisi için ehemmiyet
lidir. 

Bir motör parçalandı 
Viçeli Zülaloğlunun 15 

tonluk motöru dün saat üçte 
Çömlekçi önünde bulundu 
ğu sırada hava bozmuş. 
denizden kaçarak buhtıya 
girmek isterken oradaki taş 
ve demirlere çarparak par· 
çalanmıştır. içindekiler lcur
tarılmıştır. 

Borsalar 
11 h)'ull \Ja6 

liamkmt 
- Gireson fındıkları 
iç fındık hazır 66 
,, ,. vadeli M 
Kabuklu fındık hazır 85 

,. ,. vadeıl M 

Trabzon fındı/cları 
19 hndık ha.ıır 65 

,. ,. vadeli 68 
Kabuklu fındık ha.ıır 8' 

• ,. vadeli 27 

- 7spanga fındıkları 
Kabuktu fındık hazır 

,. ,. Vadeli -----
ltalga fındıkları 

İç fındık hazır 
• • vadeU -------

Berlin borsası 
Türk yumurtaları 

1 .Kilçük mal 7,5 
Orta • 8,25 
iri • 9 

lstanbu--l-- k- a_m_b_i_y_o __ borsası 
1 

Peçeta 7.19 
.Lirel 10.10 
Ra)1Şmark 191.88 

lst~nbul ticaret bo-;;;;; 
19 fındık Gireııon 59 

9 ,. Trab&on 68 
• ,. Akçekale '9 

1 Trabzon Borsası 

1 
12 EylQl 9a6 

-1-ç-lı-nd-ık--

TumbuJ • 

l 
8nri ,. 
l'0\18 .. 
Badem • 
K:ırkatak,. 

Yumurta birinci 
,. lklncı 

Jşıt.nnıeıniş 
Mt11ır 

t'asulyalar 
1n~ mat 
Ho. OL fasulya 

Unlar 
İlltanbul biuinci 

• ikinci 
Samsun birinci 

• ikinci 
Muhtelif birinci 

• ikinci 
" üçUncQ 

60 
S0,25 
~.50 
28 
26 
00 

1050 
1900 
260 

6,50 

10 
12 

13,90 
18,20 
12,00 
11,00 
18,90 
12,50 
12 



Sayfa 2 

S~kizinci ders 

SİYASAL PARTİLER 
RECEP PEKER 

c~muri~etci. gurubmanların ı lendirilmesi fikirleri epey 
hır sag açıgı ve birde sol gol aldı. 
açığı vardır. En sağda kü Bir yandan bu akışı yüksek 
çrik bir [kralcı cereyan ve politika bakımından kova 
en solda da Moskovaya /ayanlar vardır ki, eski baş-
bağlanamış beynelmilelci kü- bakan Tardieu başta görün 
çiik bir marksist parti mektedir. Fransistler adı al· 
'lfardır. 

Fransayı, partilerin ekse
riyet yaptıkları teşekküller 
ile idare olunur görürüz, 
cbş bakışa göre böyledir. 
Fakat Fransayı daha çok 
ulusal bir espri, bir genel 
ulusal duyuş idare eder. Üç 
renkli bayrağın verdiği bir
lik fikrine bağlılik, Fran
sada bir ananedir, diyebili
riz. En güç zamanlarda bir
birlerini anlamak ve bera
ber çalışmak kabiliyetlerile, 
işlerinin yürütülmesi lazım 
gelen istikameti bulurlar. 

Bizim sosyalist doktrin 
feri bilgilerimizin pek_çoğu 
nu Fransız sosyalistlerinin 
bir çoğunda göremeyiz. 
Fransada sosyalist geçinen 
bir çok adamların cebleri 
esham ve tahvilat doludur. 
Kendileri halis rantiyedir· 
ler, sosgalislikleri bol bol 
di llerindedi r. 

liberal devletin, gıınun 
ihtiyaçlarına cevab veremez 
hali, son zamanlarda Fran 
sada da kuvvetle gözümıize 
çarpmağa haşladı. Dağınık· 
lığa karşı devletin kuvvet-

Sağhk 

tında bir kısım eski saı•aş
çıları da içerisine a!tp büyü
mek isteyen cere.lJan da öte 
yandan yürümektedir. Fran
sistler bugün otuz kırk bin 
kadar üyenin iştirak elliği 
bir topluluktur. Bunlar ita! 
yan 'l•e Alman f aşietlerini 
takdir ve taklit ederek Fran
sadaki türlii. partileri kal 
dırmak gayesini güdüyorlar: 
Mavi ~gömlek giyiyorlar, 
birlikte ve benzer sehim/ar 
veriyorlar. 

Bu günkü politika gurup
manları, artık Fransada da 
istikrarlı yaşayışa yetebile
cek istidattan düşmüş bir 
lıalde görünüyor. Son Sta
ııiski hadisesinin ·uyandır 

dığı heyecan 'l.fe akisler, 
Fransada lıer lıangi bir par 
tinin veya koalisyonun 
elinde, devlet idaresinin gü
rügemigeceği bir lıava yaptı. 
Fransaya parti mütarekesi 
'l.ıe ulusal hükumet esperisi 
hakim oldu. Yeni liberal 
devlet tipi inkıtaa uğradı. 
Bunun ilerisini istikbal 
gö·sterecektir. 

Arkası 'l.'ar -

İhtiyarlık varmıdır ? ve nedir· ? 
Uzun bir ömür beratını elde etmek ıçın 

ne yapmalıdır ? 
[ 16] 

Gezmelerinizde hazlarınızda zevk 
ve heveslerinizde, intizamlı olunuz 
sıhhatınızn zarar verecek olan 
hırslanmayı, maddi ve manevi düş
günlüp mucip olacak her şeyi, 
atınız. 

Kendi kendine telkin 
Bu işi bir çoklarınız belki 

nefsinizde tecrube etmişsinizdir. 

Mesela : Bir • adam günde yirmi 
defa, yüksek sesle ben sabırlıyım 
derse ve bunn devam ederse, o 
muhakkak surette sabırlı olur. Bu 
hususta, ( Menci ) mektebinin 

Damarlannızın gerginliği fa7.la 
ise, ihtiras verici romanları, heye
canlı tiyatroları hazf ediniz. Eğer 
kan tazyıkınız fazla znif ve düş- usulü şayanı tavsıyedir. Bu usuli 
gün ise, bedbinlik meylini veren her tarafa yayan, profösör ( E
kitaplarl.ıı düşgünlük veren gaze- milge ) dir. Bu adam diyor ki : 

leri de okumayınız. Tavırlarınızda Ne zaman hassasıyet ile irade, 
da intizamlı olunuz ne oynak ne birbirinin karşısında ~ulunur, ve 
didingen ve ne de sinirli olmayı-
nız. Sözlerinizde de intizamlı olu
nuz. gevezelik yapmayınız. Dilbaz. 
lıkdnn çekininiz daima kendinize 
snhip olunuz. Bin dinleyiniz bir 
söyleyiniz. Söz söylerken muha· 

muvazene hnsıl ederse, o zaman 
hassasiyet iradeye galebe çalar. 
Çünkü : Zaif ve orta halli bir 

iradeye sahip olanların, kendileri
ne faydalı bir tedaviyi takip için 

t.ııbınızın yüzüne tükürük saçarak lüzumlu olan kuvvet ve sebatı 
hiddetle konuşmayınız. bulamazsınız. Bugün artık çok iyi 

Hulasa : Düşünüşünüze, gİ· onl:ışılmalıdır ki : En iyi irade 
dişinize, kadar intizami olunuz. terbiyesi tarzı kendi kendine tel
Daima kuvvetli olduğunuzu göı:- kindir. Bunun için de insan kendi 
termek için, doğru ve dik yürü- nefsine 1nfaz etmek istediği fikri 

yunu:r., tuvaletinize Ü::ıtün:L~ün veya hissi ve yahut da \'arolmak 
başınızın temizliği ve iyi giym~ye icıtenılen bir işi ifade edec'.!k c;Öz. 
çok dikkat ediniz. Saçlarınız ta. 1.::-i : 20-25-30 ve daha ziyade 
ranmış, elleriniz temiz olo;un. defalar tekrar etmesi lfofidir. Me--------------

Halk Manileri 

Kamıştan olur şeker 
Kamışı kimler eker 
Ekız sı:nin aşkından 
Bu gönlüm neler çeker. 

* * * Koyunlan gezer kuzu 

selıi erken knlkmnk isteyorsunuz, 
her akşam yarın sabah saat 7 de 
kalkacağım sözünü 20 defa ben 
bugün sabırlı olac~ğıın deyiniz. 
İşte kendi kendine telkinin iyiden 
iyiye tesirini göstermesi için, bu 
sö1Jerin ve cümlelı:rin yüksek 
sesle söylenmesi şarttır. 

insanın kendi kendisine kılık 
ve vaziyet vermesi de bir san'attır. 

Vnkıa, bir general elbisesi giy 

/YEN/YOL} 

Trabzon' da bir halk müzesi 
niçin kurulamıyor ... 

5 M. Alap 

Bu gibi eşya m·izege üç 
şekilde konur: A - Çok ker
re yüksek değeri olan eşya
nın aynen müzeye konması
na bilginler yanğın •:oeya 
herhangi bir tehlike korku· 
suyle doğru bulmamaktadır
lar. Bunun için bunlar yan
maz lıaznelere saklanarak 
ancak tıpkı tıpkısına yapıl· 
mış kopgeleri müzelerde gere 
konur .. 

B - Bazı eşya 'fil' eserler 
bir yerden bir yere /aşma 

rnayacak gibidir. Bir lıapis
ane odası •veya bir bina 
gibi. Bunlarm da tıpkı eşleri 

müze binası içinde en kü 
çiik sma dökünlüsüne kadar 
taklit edilerek konur. C - Bu 
eşyadan bazıları mesela bir 
savaşm idare edildiği ev 
gibi, belli boyda küçültüle
rek müzeye konur. D - o 
hatıranın doğrudan doğruya 
bağlı olduğu başka bir mü
zeden alınması. yüzünden 
tıpkı tıpkısına kopyesi ya 
pılarak bir müzeye kanabi
lir. Mesela: Bir yeredikilen 
iinlii bir bnyrak dikildiği 
yerin müzesinde saklanırsa 
eşi başka yoldan o bayrak 
la ilgili öteki müzede gö's 
terilebilir. 

Bu otartik vesikalar bir 
devrim müzesinin bel kemi
ğidir. Ancak, bunlar yalnız 
başlarına hatta altlarına 

izahlı levhalar bile yazılsa 
geniş halk ktitlesi için ko 
fay anlaşılır şeyler değil
lerdir. Bunlar birer türlü 
Relik/erdir. Ve işte o kadar. 
Asıl müzenin üzerinde du
rulacak, anlatılacak ve an-

/aşılacak şeyleri bundan son
ra başlar. 

Fotograf bir devrim mü
zesinin en değerli eşyasıdır. 

2 - Otartik belgelerden 
sonra bir deıırim müzesinde 
bulunacak en önemli eşya 
f ofuğraf /arıdır. Bu f otug 
raflar: A - deıırime bağlı 

hadiselerin zamanında alın 
ımş f otuğraflan olabilir 
Bizde değil, hemen btitün 
ihli/UI memleketlerinde bü 
yük deıırimler başarı/ırkın 

onların değeri olduğu dere 
cede güzel / otuğraflarının 
almması zamanlarında da
ima ilımal edilmiştir. 

Çok defa kaybolmuş. şu 
nun bumm elinde kalmış, 

fena saklanmış lıemen her 
vakıt fena aluımış olan bu 
fotuğraflar da ancak olar
tik 'l1esikalardan bir kısmı I 

sayılabilir. B • Şu halde 
bir deıırinı müzesinin yapa 
cağı ilk iş tiirlii deıırinı iş 

ferinin geçtiği yerlerin üze 
rinden mümkün olduğu ka· 
dar zaman geçmeden iyi ve 
türlü f otuğraf larını aldırıp 
onlara müzede yer vermek 
olmaltdır. 

C - Bu iki f otuğraftan 
başka gerek eski ve gerek 
sonradan yapılacak fotuğ 
raf !ardan meydana getiri
lecek olan foto montajlar 
bir kaç türlü f otuğraf bir
biri üzerine kesilip biçilerek 
meydana getirilerek heyecan 
verici ve güzel sahnelerde 
daha anlaşılabilir olmak 
bakımından bir devrim mü 
zesi için çok önemlid r .. 

- arkası var -

Komşu Rusyada 
Havucılık 

Yeni Sovyet 
Planörcülük 
Rekorlar1 

Sovyet planeristleri son ıa· ----
manlarda ynkseklik ve mesafe 
itibariyle uzunluk hakı11111claıı 

iki yeni rekor tesisine ınurnf

fak olmuşlardır. 

Askeri Havacılık .Akade·11c3i 

pilotlarından K. Ov~·Inıılko\', 20 
tenım uz tarilılmle, tek kişilik 

bir planörle ha\'alıınmış ve ha

reket ettiği yerden 3100 metre 
yiikseğe çıkmıştır. 

Kn7.an Ha vaulık lfosll\tllsil 
pilotlıırındıuı 1. 1'. Korotov tek 
ki~ilik . bir denlı phmürU ile 
dllz hat Ozeriııcle 3i7 kilometre 
mesaf c katetmiştir. 

Bu iki ııçu~. merkezi Mosko
vu l Iavam.ık kulftbn tnrnfından 

''D" sınıfında µlıuıiirle yUksek

lik ve uzunluk ilibnrile yeni 

rekor olarak tcsblt \ e kaydo
lunınuştur. 

Yukarıda i mi geçen ı>ilot 

Ovçinııikov son rekorundan ev

Ha vucılık 

Asetin 
Mıntakasında 
Havacıhk 

Şimali Asetiıı mıııtnkusı ha· 
vııcılık kulUbll lm yıl ü~ gence 

pilot şnhadetn:ıme~i vermi-;ıtir. 

Ayrıc1 elli sekiz genç para ~nt
cu de yeti~lirilmişlir. Halen 
i 1 ıcl bfr grup pnraşütçUlllk 
de:sleri almaktadır. 

binden fazla yerli genç kız 
ve erkek paraşlltclilUk teorisi· 
ni öğrenmektedir. Mıntakanı ı 

hemen her tamfıuda parn~litçll 
birlikleri kurulmuştur. Şurası 

nazuı ı dikkata ulınmalıclır ki 
Asetiıı gcnrliği hımıcı:ı '\ ve 
para~Ut~·lHl\kle l~ligali, kendi 
profesyonel l~Ieri haricinda 
haricinde yapmaktadır. 

Kurks'ta 

Pirinççilik 

'J'. A. 

%iraal 

Kurks mıııtakıısıııda lılr kolk-
Gel bir edelim sözü 

Gözlerim kı ,kanıyor 
Yüzüne b:ıkan gözü. 

$ * • Kokl:ısnm güllerinden 
lnlı yorur.ı derinden 

hozclu geçen ilklrnhar<la pirinç 
vel Lıir kere duhu ııı;-nrak 3800 . 

ckilıııi-;ıli. Bu tecriibe ekimi iyi mek insanı general yapmaz 1... metreye kadar yüksehni~ ise 
Fakat elbisenin şahsa büyük tesiri de bu u<·ııc;; esnn:::ınon Ueynel
vardır ( Hocanın ye kürküm ye milel Havacılık Federasyonu· 
hikayesini hatırlarsınız. ) nun tesbit etmiş olduğu bütUn 

Sivil giymiş bir generalin de- kayıtlara riayet edilmiş oldu-
2'il halk hatta maiyeti üzerinde ğundan bu uçuş rekor olarak 

netic(' vernıi~ ve lıcktar ba~ına 

50 kental mahsul alıııacağı tah

min olunmakta bulunmuştur. 
Bu tecrUbe 53 derece şimHlde 
pirine ekilebileceğini *isbnt ey
leml~tir. 

Kız seni .ıılnmazı;am 
Gönlüm oynar yerinden. 

Baha Salim Ô2ütcan • Arkıısı var • alınamamı;tır. 
Doktor Kıj,zım Güler ı · T. A. 
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Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan 
Norbert Von Bischoff 

Avusturyanın Ankara 
Elçilig-i sabık müsteşar [ 31 ] 

Türkçeye çeviren . 
Burhan Belge 

D)ğıı'd ıki ins1nın bir tnrlll akıl ve ekonomik şekillerden a~rı
ercliremlyeceği ve clindarlığınn lırken ve eski adet ile illeti bir 
sıi{dırarıııyacağı Lıir ~ey de te- kenara fırlatırken de göstermiş
ressnh mukadder olduğu i~·io tir. Yeni'ye buğlanmak i~·in. Fa
tesirsiz olduğunu lıile bile giri- kat onun bu yeniye baglanınusı 
şeceği hir lecrilhe ile ve bir tu- yeni olduğundan değil kendisine 
kım ushılıkh usuller sayesinde verdiğinden dolayıdır. Doğulu
kcnın cesedini lıir k::ı~· yıl daha nun bu tarafından bir ba~kıı 
ınuhııfaıu etnıeğe çalı:;mıaklır. nınnasebetle de bahsetıııi,tik. 

Dcığıılıı insanın, kendi ölüsUııll OndaJı buruda da bahsetnıeği 
Lıir ağaç yahut çalı dibine, baş- faydalı bulduk çünkü modern 
ka iılülerle beraber ve birkaç doğu'da bu hu~usiyelin büyük 
kaden derinliğindeki ana topra- rolü ohıuştıır. Hu, ruhi bir rol
ğa gömerek üzerine alelı1de bir dUr. Doğuda cereyan edeıı seri 
taş koynınsını, yahut yerini ko- inkişafı anlamak için, doğuluda 
lay 1.rnlubilınek içiu oracığa ll· şekillere kıırşı olan bu kuyıt
zeri yazılı bir sllturı parçasını ()1Zlığı bllmeR hlzınıdır. 

uikıııe:-.ini, bunların arasında ke- U,':ıırıi ı11urni l.ıUyUk gergiıı
c;ileriııi ollatnıasını, batılı tuhnt' likleı\• ·ıın- id olan rnlislümnn-
bulıır vP Lıunda, kendi dimlur- iıkt:ı. lı.ıy:ı ı ı t :rik'i olmakla 
lığıııa uykm bil' hııl gürllr. bi- tfıl.H i olıııuk urıı::mıda gerilen 
ribiriııe henziyen mezar taşlan- yayın Uzeriudeıı dilnyalık i~leri 
nı aniıyanuız. Halbuki bunların üzerine kayılsızhğııı soğuk ışı
altında yatanlar da çoktan biri- ~ı dağılır ve bu işleri birbfrinin 
t.ıiriııt' henzemi~tir. Batılı, elini tam nıllsavbi gibi gösterir. :\1ad
vicdanrna koyarak sormalıdır : di şeylere karşı ulan bu kayıt-
Bu, dlığıını, ölüm ve yeniden sızlığuı yanında, din i~lerine 
doğum lıadbıelerini l.ıir vahdete kar~ı olan tolerans'ı görürüz. 
götürmekte mi dindarlık fazla- Müslümanlarda tolerans, yaban
dır yoksıı bunları biri Lıirinden cı iymanlara karşı gösterilen 
ayırmakta ııır? hiziın batıdaki iHU asil ve vakur mllsamahakı1rJık
mahallelerinde, ölüler, nıOkel- tır. Bu nıUsamahakılrlık, bir yan· 
lef rııeıarlnnıı irinde yatarlar dan ku\·vctli l>iı' taassııb bir 
ve hayatlarında yaptıkları gibi, yandan da her turlu dogmatik 
ser\'elleri ile, Unvan ve mansıp- bağlarla ünsiyet peyda edebilen 
l:ırı ile övlhınrler. Patolojik bir bir diıu..lurlıktaıı kuvvet alarak 
azametle, ynnıbaşlarındaki kom- parlar. Bu parıltı zaman zaıll1ln 
şuya yukardan bakmak isterlt!r titremeler ve kararmalar geçi
saııki böyle yapmakla 'l'anrı'nın rir ise de sönmez :ve sonuna 
yahut kurt'ların gufranına ere- kadar mnslUmaııhğu, başka din
ceklerıııiş gibi.. den olanlara karşı güdülen şe-
Doğulu, şekle_karşıgöst~rdigi- refli politikasına tayin ettirir. 

bu kayıtsızlığı eski politik, sosval - Arkası var • 

ilan 4- G!Mcıilen günde arhrııuıyn işti· 
rak edenler ıırtırınn şartnamesini oku 
muş ve lllzunılu malumatı nlmış \'O 

Trabzon icra memurlu • bunları kaimi etmiş nd ,.e ftlb:ır 
oluıııırlur. 

ğundan : 5· Tayin eıllJeıı znnıanda gayri 
Açık artırıııa Ho parnyn çcnllecek menkul Uç defa bnğırıldıktnıı soııra 
gayri ıncukuluu ne olduğu: cıı çok artırnıın ilınle edilir. nnc:ık 

Maa müştemilat bir bap hane. artırma b e d e l i ınulınmmen 

1 
kıymetlıı yüzde yetmiş beşini lıulııııız Gayri ıııeııkulun buluuduğu mevki 

mnlınlleı;ı soknğı Ye nuınrnsı: \"eyu satış isliyeniıı ntılcağına ruçlıııni 
olan diğer nlacnklılur bulunup ta 

Soğuksu köyünde kain tapunun lmıııaruı o gnyri ıııenkul ile teııılıı 
Mart 341 tarih ve 201 - 2U2 nu- edilmiş ulllcuklarıııııı ınecmuıuıUau 
maralarda kayıtlı. fnı.Jayn çıkmazsa en çok :ırhrıınuı 
Taktir oluuau kıymet : tealıhudu bakı knlmnk üzere artımın 

Dört bin lira. oıı lıcş gllıı dulıu lemdil ve on lıeşlucl 

27 - 1 O - 936 SALi günü Artırıııııııııı yupılncağı yer gfin aant: 

Trab:r.on icra dairesi önünde 

12 - lU - Y3b paz~rtesi ırünü saat 

14 den 16 ya kadar 1 
1· işbu gıı;) ri ıııeııkuluıı şarlnnuıebi 

ı::ı. ll - U::ll> tarllılııdı.:Jı ilio:ın:u 92U-
ı 3ij no ııo frııb ... on icra da.resinin 
munyycıı ııunıurusınd:ı herkesin göre
lıiJıııcı;I için n~ıktır. lllıuda yazılı 

oıunlnı<luu taı:ıa maJuıııul uınıak isli 
yenler işbu ~:ırluıııııeye \'C U34 • 1358 
dosya nııııııu·ıısı ile ınemurıyetinıize 

t 

nııırııcuul etmelidir . f 
:.!- • rlırmııyn lştiruk için yukarıda 

~azılı kı;) metııı yüzde 7 ,5 nıslıctıu<lo 

pey nk..-usı H:yn milli lıir bankuııııı 
tcıııınat ııı:ıkl>ıır.ıı tc,·dı edilecektir 124 

:J. ipotek ı.:ılııhl nlııı.ıaklılıırlıı dfğcr 

aıftk:ıdarlnı ıu 'o irtifak lıııkkı sahip· 
Jcriıılıı gn~ rl ıııeıı kut tlzcriıııJc ki 
lıuklnrıııııı \ü lıusıısıyle fıtlz \•o mıııı· 
ıııfn ılıılr olnn iddıaııırını işbu lııl.ıı 

turihlııden ilıbııruı yırın! gün çinde 
c\'Tnkı ıııUsbctelerıle birlikte ıııcmu
riyetiıııize lılldlrnıclerl icnp eder . 
Aksi lııılde haklan tnpıı ıileili ilo 
ımhit olnınclıkç:ı sntış he<leliniıı ıı:ıy. 
lıışına ııılları hnriı: kalırlar. 

ayni snuıta yııpılncıık nrtırıun bedeJI 
satış isteyenin ıılncuğı ruçhnnı olnn 
diğer ıılııcakhlıırın o gayri nıeııkul 
ile temin ed ilmi~ alacakları mecmu· 
untluu fazln,>a çıl..ıııuk şnrtile en çok 
artırmın ibate edilir böyle blr bedel 
elde edilmezse ihale .)"npılııınz ve 
ı;atış bedeli düşer. 

6· Gayri menkul kendisine ilıalO 
olunan kimse derhal ve yn verilen 
mühlet iı;lııde parayı vermezse ihale 
kararı Jeslı ohıuarıık kendisinden 
evvel en yUksek teklifte bul uuaıı 
kimse Hrzetmış olduğu bedelle nlnıa· 
ğu rnzı ölınaz veya bulunııınzsn lie• 
men on beş ı:ııu mllddeUe artırmllyıl 
çıkarılıp en çok artırnııa ihale edillt 
iki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde beşten hesnp olıı
ııacnl\ iniz \"e diğer zıırıırlnr ııyrıca 

lıiikıııe lıııı:...ı kalmaksızın ııırnıuriye· 
tiıııi.,.ce uııı:ıdaıı tnlıııil oluuur . uıs 

Gayri men.cul yukarda ıösteri~ 
len 12 -10 - 9.fö tarihinde Trabzon 
ic;a memurluğu odasında işbu ilaıt 
da g-oslcrilcn artıma şartnaınesl 
dairesinde sahlcca2'ı ilan olunur • 

Sadeyağ eksiltme temdidi 

Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Bayburt satınalma komisyonundan 10·!>·!>30 günü ı:ıaat 9 Jıı 
açık eksiltme ile ihalesinin yapılacağı evvelce il~ln edilen dörlbi11 

kilo sndeynğın beher kilosuna teklif edilen fiııt bahalı görOldO· 
ğllııden 21-9 936 puzarte:,i gllnUJ saat !J da açık eksiltmesi BsY· 
hurt satıııalına komisyonunda yapılmak Qzre on gUn uzatıldı. 

2 - Şaı·tname komisyondan bedelsiz alınır. 
3 - 'l'ahmin bedeli lkibin altıyüz liradır. 
4 - İlk teminatı yUldOksanbeş liradır. lstekH.lerin belli gi\n ve 

sıu\tta ·nıuracaotlnrı ilıln olunur .. 
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Bugece Yıldız Bahçesinde 
Saat 8,30 da 

2 büyük film birden. 
Birinci flim : Heyecan filmlerinin en güzeli olan 

Cesaret 
Kıralı 

Sesli sözlü heyecanlı büyük macera filmi. 
Oynayanlar: Duğlas Fairbanks'ın en büyük 

rakibi RİCHARD T ALMADCE. 
İkinci film: Baştan sonuna kadar kahkaha, neşe, 

zevk ve eğlence sahnelerile süslenmiş 

Dertsiz 

Bulğur eksiltmesi 
ASKERİ SA TINALMA KOMİSYO'NtJN~ 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 31000 ) 
otuzbır bin kilo bulğur alınacaktır. Tahmin be
deli ( 3410) üçbin dörlyü2 on liradır. 

2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyo
nunda parasız okunabilir. 

3 - Eksiltme 21.:. 9- 936 Pazartesi günü saat 
( 14 ) de Trabzon kalesindeki Garnizon binasın
da satınalma komisyonunda yapılacalctır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat { 255 ( ikiyüz elli beş 

lira ( 7 5 ) yetmiş beş kuruştur. 

& 9 

M reımek eksiltmesi 
ı'.dB!l t übıMhtta lidfıfdyôrltbttND : 

1 • Trabzon kıtaatı ilıtigacı için r«J(JO) altıbin lcilo 
Mercimek alınacalcdır. Tal.tin l#lilill ( 1i/J ) gedigüz 
yirmi liradır. 

2 - Şartnamesi her gün sa1ınatm. li6tlllsgonunda para 
sız okunabilir. 

3 • Eksiltme 16 • 9 . 936 Çtırl«'ft1Rı fiinü saat ( 16) da 
Trabzon kalesindeki ga1'ffizo7'l Mrarllii1i mfımstmcı lcamis 
g'tmrın'da gapılacakdır. 

il • Eldiltml! açık ekdftme ust!Jlile olOC'alct/ır. 
5 - MllfNlckat temindt ( 54 ) ~lid6rt lirarlrr. 
6 - lstelclilerin mez/cfr gün 'De saatla imi~ $Utınalma 

komisyonuna muracaatlatı ilan dlanar. 29-2-9 12 

Kuru 
6 - istekliler mezkur gün ve saatta kalede Askeri satınalma komisy-onunclan : 

satınalma komisyonuna muracaatlan ilan olunur. ı - Trabzon · kıtaat ih~igac~ için (72000) yetmiş ikibin 
29-2-9-12 kilo kuru ot altnacakdır. Talımin bNeli (3140} üpin iki -----K-----------1---------1 güz lcır'/t liradır. 

uru üzüm eksi tmesi 2 - Şartnamesi her giln satınalma lcomisyonuhrla para-
Askeri satınalma komisyonundan : 

Arkadaşlar · 1 ·Trabzon kıtaatıihtigactiçin (3600) üçbin altıgüz 
kilo kuru üzüm alınacakdır. Tahmin bedeli (720) gedigih 
yirmi liradır. 

sız okunabilir. 
3 Eksiltme 16 - 9 - 936 ÇarftUlba pnü saat (14) tle 

Trabzon kalesin*lci gartriron bintUnlfla safıNılma ltomis
gonunda gapılacalcdır. 

Fransızca sözlü buyuk komedi. 
Oynayanlar : Stan Laurel ve Oliver Hardy. 

DIKKA T : Bu gece~en itibaren sinemamız ba
dema saat 8,30 da başlayacağını sevimli müşte
rilerimize ilan ederiz. 

Erzurum muallim mektebinin 
kapah zarfla bitirilme eksiltmesi 

Erzurum Valiliğinden: 
31 Ağustos 93ö pazartesi günü ihalAsi yapıla~k olan Erzur~m 

muallim mektebi ikmalı inşaatı kanuni bazı eksıkllkler hasebıle 
21 gün maddetle temdit ve yeniden il4nma ltlzQm gOrnlmQştnr. 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek Muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedell: ( 242671 ) lira ( 48 ) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - inşaata alt f ennl şartname, 
E - Keşif cetveli, 
F • Proje ( talipler projeyi bayındırlık bakanlığında. Erzurum 

bayındırlık mUdOrlnğllnde görebilirler. ) 
lsteldller şartnama ve evraki saireyi 12 lira 10 kuruş muka

bilinde ilan mahalleri bayındırlık nıUdUrlUğUnden alabilirler. 
~ • Eksiltme 21 eylal 936 pazartesi gunn saat 15 de Erzurum 

knıtur dlrektorlugıı dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 • Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvak

kat teminat ver11aesi ve bundan başka aşa~dakl veslkalan haiz 
olup göstermeleri Ulzımdır. 

A - 1936 yılına alt ticaret odası vesikası, 
B • Bayındırlık bakanlığından en aşağı ynzelli bin liralık bu 

nevi inşaatı yapabileceğine dair aluımış vesika. 
6 - Teklif mektuplan üçUncll maddede yazılı saattan blr saat 

evveline kadar Erzurum knıtnr direktörlUğn dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Dçnncn maddede ya
zı~ı saata kadar gelmi~ olması ve dış zarfm mQhQr mumu ile 
lylce kapatılmı'1 olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
ecıumez. 9 - 12 - 15 - 18 

Koyun ve sığır eti eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
t. Trabzon askeri hastanesiihtiyacı için(lOOOO) 

on bin kilo koyun eti ile ( 5000 ) ~şbin kilo 
SlkJr eti alınacakdır. Koyun etinin tahmin bedeli 
( 2700 ) ikibin yediyüz lira, sıAır etinin tahmin 
bedeli ( 900 ) dokuzyilz liradır. 

2. Şartnamesi hergQn satınalma komisyonunda 
Parasız okunabilir. 

3. Eksiltme 24-9-936 perşenbe günil saat 15 
de Trabzon kalesindeki garnizon binasında sa
bnalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltme açık eksiltme usuliyle olacaktır. 
S. Sığır etinin muvakkat teminatı ( 67 ) altmış 

)~di lira ( 50 ) elli kuruş koyun etinin muvak· 
ltat teminatı ( 102 ) yüz iki lira ( 50 ) elli kuruş 
dur. 

6. istekliler mezkür gtt~ ve saatta kalede sa· 
lınalma komsiyonuna muracaatlan ilin ol~nur. 

~-12-16-23 

2 - Şartnamesi her gün satınalma komisyonda parasız 
okunabililir. 

3 - Eksiltme 17 · 9 - 936 Perşembe günü satıt (14) ile 
Trabzon kalesindeki garnizon binasında satınalma lcomis• 
gonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usu/ile olacalctır. 
5 · Muvakkat teminat ( 54) ellidörl lirtıtlır. 
6 · isteklilerin mezkur gün 'Ve saa'tta kalede satınalma 

komisyonuna muracaatları ilan olunur. 29-2-9 12 

4 - Eksiltm~ tlflk elc~iltme ıuaiile <il«dtlır. 
5 - MrmalJcat tmıinat ( 21/J) ildgrn laTlc'dç liradır. 
6 · isteklilerin mulcur giin ve saatta lctıl«le satınalma 

lcomiS!/_onuna muracaatltırı il.an olunur. 2}::.-2.J:.12 

Saman eksiltmesi 
Aslmri satııidh~ k~\tiilljn.: 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için [ 48000 ] kırk .ekiz bin k.ilo sa
man alınacakdır. Tahmin ~deli [ 1680 ] bin altıyüz .eben liradır. 

2 - Şartnamesi atmalma komiayonunda hergiin pU8lt okunabilir. 

S b yt• -'-h • k •ıt • 3 - Eksiltme 17-9-936 pertembe rünü ... t ( 16 ) da Trabzo• 
O un, ze tn O(i1 esı e Si mesı kaleaiadeki rarruzoa binuında atınatma komisyonunda yapalacaktır. 

Askeri satınalma komisyonundan : 4 • E.biltme açık ekailtme usulile olacaktır. 
Karaköse garnizonundaki kıtalann senelik ihtiyaçtan olan [ 5000] 5 - Muvakkat teminat [ 126 ] yilz yirmi altı firadır . 

beşbin kilo Sabun ile [ 2500 ] iltibin bef10z kiJo ~Ull'· dabe- 6 -liateWilerin maldho rb ve _.... klftl6 ~ l:oeıayooun• 
•\J\.icUftan ilin Olunur. 29-2.9-12 si ve Kağızman ramizonundalci btaatlanmn senelik ihtiyaçlan o- .------------..... ,__-

lan [ 4600 ] dörtbin altıyüz kilo aabun ile [ 2000 ] ikibin kilo 
zeytin daneıi açık eksiltme ıurettle almac:ılctır. Karak~e alt 
Sabunun tahmin bedeli [ 2250 ] Hab1n ikiyüz, elli lira ilk temi
nat [ 168 ] yüz altmış ıekiz lira [ 75 J yetmitbet kuruş ihateıi 
15-9-936 salı günü ıaat [ 19 ] da zeytin danesinin tahmin be
deli [ 1000 ] bin lira ille teminlh [ 75 ] yetm~ litı ifiiW4 
l.S-9-936 ... süai -- -t--ıı J ...... 1 a«+V tm.Jara aJt 
sabunun tamin bedeli [ 1800 ) bin 1ekizyüz lira ilk teminatı 
[ 145 ] yüz kırkbeı lira ihalesi 15-9-936 aa1a fÜılil aut ( 15 ] 
de zeytin danesinin tahmin bedeli [ 900 ] dokuzyüz lira ilk te
minatı [ 67 ] 'altmışyedi lira [ 50 ] elli kuruş ibaleai 15-9-936 
saat g-unu [ 16 ] dadır. ihaleleri karakösede satınalma ko
msiyonu binasında yapılacaktır, Şarbaamtleri fÖl'töek istayenler 
komsiyanumuzda alıp rörebilirler isteklilerin ibaldleri &ilnil aaat 
[ 9 ] da ille teminatlarile birlikde muracaat etmeleri ilin olunur. 

Kuru· l~sulya eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - r...ı,-. btMl Miyacı ~ { fı(M } yfnil llrbii kilo 
füulya .r • .,t.kdı.. ( 189Q J W. .-.., .. dokr ....... 

2 • Şartnameai heJ1iln aatmalma komiaycıllunda ~ruaz ok'6abUir: 
3 • Etlittidiıe 18-9-'996 caıa döl ~ ( 16} da frAzba k•eai• 

de'ti ramizon binumda aatınalma komisyonunda yapdacakbr. 
4 • EbiJme açık ebittme Ufth1e o1'caibr. 
5 - Muvakkat teminat [ 141 ] yüz kırk bir lira ( 75 ] yetmitbef 

kurutdur. 

6 • llhkllter mezkor rnn ve aaattı kalede aabnalmı komiayo-
nuna muraoaatlan ilin ohnnır. ~2;9-12 

29-3-7-12 1-----------·------...-.;1 ıllıı0 ...ar&ımı'~••1•ıı 

_K_a_p_a-lı -za_rf_l_a-sa_d_e--y-ağ-ek-s-ilt_m ... e-si- Sabun eksiltmesi 
ASKERi SA TINALMA KOMİSYONUNDAN: Askeri satınalmı komisyonundan: 

Erzincan kıtaat ve mQ.aC!C!Aoftt erabmn seneıı·k 1 • Trabaon kıtaatı ihtiyacı iç.in ( 6000) altıbin kilo s.-
~ alınacakbr. Tahmin bedoli ( 2040 ) ikibhı kırk liradır. 

ihtiyacı olan ( 22200 ) yirmi ikibin ikiyOz kilo nab~i;. Şartnamesi hera1ln atınalma lı:O..U.yoaunda paruaz Obr-

sadeyağına ihale gün ve saabnda talip ç~kma- 3 • E.biltme 14 • 9 - 936 Pazarteai rünü aaat [ 16 ı da Trab. 

dığmdan 14 • 9 - 936 Pazartesi gOnil saat onda =ca~~~indeki Garnizon binumda aatuıalma komiıyonunda ,.. 
ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarfla ihale- 4 - Eksiltme açdc eklliltme usulile olıcakdır. 
Ye konmuştur. Muhammen bedeli ( 15540) on 5 • Muvakkat teminat ( lS3) yilzelli ilç liradır. 

6 • lateltliler mezk~r &iln ve aaatta kalede aatmalma komft. 
beşbin beşyilz kırk liradır. Yüzde yedi buçuk yonuna muracaatlan ılin olunur. 29. 2. 9 • 

12 
ilk teminat ( 1165) bin yilz altmış beş lira (50) ı-------------...=..:..:..:..;..:..::_......-;. 
elli kuruştur. şartnamesini görmek 'isteyenler Nohut eksiltmesi 
hergOn Erzincanda Tümen aatınalma komisyo- Askeri sabnalma konusyonundan : 
nuıida parasız görebilirler. Şartnamenin dördün- 1 • Trabaon kıtaatı Uıtiraet içiıı [ ııooo l ııcıw. Wlo JM.t 

kJ alanaoaktır. Tumin ~ [ tS'20 J bia 1ffti ;n;m indir. 
cQ maddesi mucibine~ iste iler teklif mektup- 2 - Şartnameai hera1ln aat.•lee bmiaJ• ,. ,....,. okwWlir. 

lannı ( 2490 ) saydı artırma ve eksiltme kanu- 3 - E.UUtme 15-9-936 ..ı. rbi _..{'" ı • T..t.oa kalesin-

nunun 32, 33, 34 QncQ maddeleri ahk&mma tev- ~ .'i:!ı:;.. ı:;:•a:,.:. !..a: oı,;;.;~• f'l~Wı-. 
fikan tanzim edilecek ihale saabndan bir saat s - Mavakkat teminat ( 98 J doDlm ...._ Jlrirıılar. 

6 • latek!Uft medtGr rila n .. btMt ....... koaaı.. 
evveline kadar Tümen sabnalma komisyon baş- 1onuna •uraoaatıan i1lD otuaur. 29-2-9-ıı 
kanlıA-ına makbuz karşılit&nda vermiş buluna- · 
caklardır. 29-3-1-12 Arpa ek · 

P• 1 k !it • Aikert sabnalma k-
ır nç e Sn mesı . 1 • Trabıon latMtt ihtiyaoa lçht ( - ) leben dörtbln 

Askeri satınalma komisyonundan : ~0 Arpa almaoakdır. 
1 

Tahmin bedel ( 4290 ) .dMl>ln iki...n-
[ u • liradır. ' -1 - Trabzon kıtaatı ihtiyaoı için l~ ] on iki bin Qlo pırinoe 

ihtiyaç vardır. Tahmin bedeli [ U40 ) ikibin albyilz kırk liradır. .:ın· Şartnameai horfÜn 11tru!aı lloaüiyonunda paruaz oka-
2 - Şartnamesi her fiin sabll,!llma koaıiıyonunda parutz okunabilir. r. 
3 - Eksiltme 18-9-936 cuma gilnO saat [ 14 ]de Trabzon kalealn- • 3 • Ekail~o lS : 9 • 936 Sili etd aut ( 16 ) da Trtbaon ~ 

deki ranıizon binuında atı~ma komiayonunda yıpdaaakbr. 9ind91d Gmdaon bınuında ....... ~onunda liıı .:.1. 

4 • Eksiltme açık _._il._.- .;..;..11.1.. -~:-... yapınuttr. 4 • Eksiltme açık ekailtme uaulile olıoaktır. ._. "._ __.., ----· 
S • Muvakkat teminat [ 198 ] yOz doksan aekiı liradır. 5 • Muv~t teminat ( 515 ) lçyGz onbet · Hracir. 
6 • İlteklilerin melkOr ,On ve 111tta kalede 11tıııl•ı komltyo- . 6 • lateUıler mezkOr riln ve llUtta ~ ,....... -

AUDI aurlQttJ.n i1İll olvtur, 3f·3-P·S2 llPl)'OAUlll IHl11111tJan illa ...,, 3f 
1
3•'

1 
Jt 
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alınız. 

Yeni FRIGIDAİRE soğuk lıava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörii ile miicelıhezdir. 

/ 
/ 

1'1dOlD..\lR.E soguk hava dolnbındu muhafaza edeceğiniz ı.ııdalar ve h('r ned i\ki!eı· 
bozulmadan uzun müddet kalırlar. 
EKOVAT korıpresörlü FRIGİDAIRE e sahip olanlar elektrik /at urası 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. 

l ! ttlülflA1RE0deıı daha n uın ve dalın idareli oğuk ha\'a dolabı yoktur. Halep orn da ~ 

1 
ı c arşın burada .... Geliniz, görnnnz ve kanaat getiı"dik\en sonra satın alınız. I 

Trabzon ve ha valisi acentalığı H A R U N L A R ~ 
~~~~~~~~~~~~ 

engi solmıyan, kalıbı bozl}lmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

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

~~~t:.m~~~4dh~~ dhdhdhdh 

1JJJ111ııı!!!!!''' mııı~ııııı ııııııııım ıııııııııııı ıımııırııı ıııııııımı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııımı!ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııı1;iılll =.:::,go" ~I~ •• ıı ııı •..• ıımıııı .• ııııııııı ..•• ıııııııı ..• ıoııııı •..• ııııııııı ..• ,.ıııııı •..• ııııııııı ..• ıııı'ıı"···'llll!•ıı ..• ,ıııııı1ı .. ılllllllı····lllllll1ı .. !'ıı'ı'ııı ••• ,ııııııı ..... ııııııı •. =-

~, unyanın en mükemmel, en zarif ve en hassas , 
=.1 saatı rnuhakkakki J= 
"'J On beş sene teminatlı olan ~:§§ 

~ i?= ~ 
===- C K l r E=-E ep ve o ~ 

sa tlarıdır. == 
~-=, 

En son modalarını ancak mağa:ı mı!d bulac . nız. r:: -.:; 
yın halkımıza bir kolaylık olmak için T AKS11 LE de verlir. ~:..=_ 

ADRES : Trab•on J:mndurecılar caddosi HAMI '" J EltlAL . f ~ 
NALBANTLAR majansıd.ır. · 

w:-
1:' l lıl w •111 ııııı•· '111111111" ··ııııı:ıı• ••ıııııııı · ·111,,ıııı• illl'l''"'''llll' • l!ı. il• • ıııı .. 11 ı il ı• -.;.:c 

.·' .... !ııı11ıııııııııı11ıııııııııı11ıı,ıı:,ıııı11~11111iııımıııı1ıııı11ı:mıııı1ıi111ııımıııııımıı:i11ııiıııııı1ııııııııım:ııı.ıı:ıırr1 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşlann 
yeni çeşitleri gelmiştir. 

l•A 
t.•J 
l•J 
l•J 
'A 
l•J 
l•A 
l•A 
l.•J 
L'A 
l•J 
l'A 
l'A 
l•A 
L.•..i 
t..•J 
ı..·~ En yüksek 

Terzilik 
•.A 

L'J 
t.•J 
i.•J 
!:.•.& 
t::.•i 
i_fj ,Sanatı .. 

Memurlar için • 
• 

Taksitle m uame1e 
yapılmal. tac' .r .... 

f..•j 
ı.•.J 
l•A 
L'A 
l•J 
l•.& 
l•J Kunduracılar caddesi 

, 

• t:..'A 

Tüccar terzi OSMAN NURi SEZMEN t..•J 

• 11••11P'"'llill"q11ııııq111ııı1Jll"ll'~1•qrpını11 1••111111111: il•"lll ll"lllll'"'I! 1111ı111111•1•111ı••ı~'ll"'qlll''•llil'''llllll''lll P"llilll''qllıı1ııı111ıı111111ı•ıı1J11"'lllfl'''llP1"'11111"q!ll"'ıqııınıı,Jıı11ı11 :ı•11n11•qıt111"1l ~ 1~1ıııi!.10ı~11ıi!.111ı:.':t ıı~ ıı;:ı ıı~ıı ı;:ıııı.~lıı;:ı İı~dıı~ı ııi!ııııı~ıııı~ııı~.ıı:.;ıııı;'!;ıııı;'!;ıuı:!iıııı~ıı~ııı:.;111:.;,ııı~ıııı;!ıı11ı~ı.ıı~ıı11;'!;1ıı:.;,,ıı.'!.d1::1ııı~ılıi!ıı., 

ilan 
Trabzon icra memurlu · 

ğundan : 
Açık nrtırnın He p:ırıı) :ı çc,·rllecek 
gnyri ıneııkıılıın ııo olclıığıı: 

Fevkani iki oda bir sofa tnh
tani bir oda bir mutbah bir sofa 
ve müştcmilati saireyi havi bir 

bap hane. 
Gıı~·ri mcııkulun bulıındııgu mevki 
ııııılı:ıllcsl ı;okıığı ,.e ıııımrııı;ı: 

Eksotha mahallesinde subaşı 

mevkiinde kain tapunun Kanunu 
evvel 340 tarih ve 146 - 147 nu
mnralurdn mukayyettir. 
Tnklır olunan kt) met : 

Sekiz yüz lira. 
Arlırnııııııu ) apılncngı ~er gl1n s:ıııl: 

Trabzon icra dnircsi önünde 
12 - 10 - 936 paznrtesi günü saat 
14 den 16 ya kadar 

1· lşlııı gıı) l'i ıııenkıılmı ş:ırtnnnıesi 
1!.! - 9 - 93G l:ırlhimlc.n llihııreıı !l29· 
lbi no ilo J'rnhzoıı lem d:ı.rcsinııı 
ıııuıın en ııunııır.ı~ıııdıı hcrketıiu gllro
lıllııı1.sı l~iıı aı;ıldır. ililnda yazılı 
olıııılnl'dnıı fııdıı ıııııluıııııl nlııııık isli 

~enler lşhıı ı;,ıırtıı:ınıcye \<! u:ıı -1353 
dos~ a ııuııı.ıı nsı ilo ıııcıııııriycliııılzc 

ıırnrııcnııt etıııelıdır . 
2- Arhrm:ı:; ıı lştlrıık iı;iu :; tıkıırıda 

~azılı kıymcUıı yllt.dc 7,[> nisbetindo 
pc:> nl,ı;ıısı \"eyn rnllll bir hııııkanııı 
lt:ınınııt mnklıur.u lı.wdi edilccck lır 1 ~4 

li· ipotek sıılııbı nlııc.ıldılıırln dlgeı· 

nlılklll ıırıııruı \ c irtıfıık lınkkı sahip· 
leriııl ı gıı~ri ıııcııkul Oı;erlııde ki 
hali. , rıııuı 'c busu İ) le foh~ \'C ıııu • 
rnfn dııır olan iddı:ııurıııı ıı;;b.ı ilılıı 

tnrıhuıdcu Hl haren ) lrıui gilo ..-ırıcıe 

euııkı mllı;oclc!crılc lıirliklc mı.:ınu· 

rl~ tıııııı;o lıildlrmclerl kap e ... cr • 
,.,.ı.ı lıuttlc lıoklıırı tııııu ı;lclll ilo 
sı.u t oım:ıdıkı;ıı ımtış heclclinııı pııy

J,ı,ınn .ıııd.uı hariç lrnlırlrır. 
4· lıöstcrılcıı gUııdtı nrtırıııny:ı işli

rı.ık cılı.ıucr ul'lırıııa şnrtıınmc ini oku 
muş \o 107.uııııu ırınıunınlı nımış ve 

buıııarı kul.Jul utıuiş ııd \ e ltilıı:ır 
oıunurıar. 

<.1· lıı)ııı cdilln uıııuuıdn ·gnyri 

;-ıı1>ul Uç dtfa buğırıldıklıııı sonra 

Açık kôtiplik 
Trabzon Lisesi Direktörlüğünden: 
Lise pansiyon katipliği açılmıştır. Bu işte çalış 

mak isteyenlerin ortaokul diplomalarıle Lise 
direktörlüğüne baş vurmaları. 

Bir bayan memur isteniyor 
Ticaretlıanemizin Singer servisinde çalışmak üzere bir 

bayan memur alınacaktır. Şeraiti öğrenmek için mağaza· 
mıza müracaat edilmelidir. 

Hami - Kemal Nalbantlar 
3 - 6 

KİRALIK EV 
Kunduracılar caddesinde 21 No, Harun/ar mağazası

nın iıstü 6 Oda geniş koridorlu gayet /eralı caddeye 
'lıe denize nazir lıer taraf tan bol güneşli altında lıer iş 
için elverişli biiytik ardiyesi ve banyo tesisatı yapıla· 
cak müsaid yeri içinde üst kala tulumba ile çıkar suyu 
vardır. lıem ev hem yazıhane ve muayene lıane olarak 
kullanılabilir. Görmek istiyenler Harun/ar mağazasına 
müracaat ederler. 

en \"Ok nı·tırnnn Uııılc edilir. ancnk 

ıırlırma b c d e 1 l ıımhnınıııen 

kıynıdiıı ~Ur.de )clmı:;; beşini bulmaz 
\"C)U salı~ iı.li)eniıı ııl:'ıcıı 'lllll ruçlıııni 
olnn diğer nlııcnklılıır lmlunup tn 
buıılnrııı o gayri menkul llo temlıı 
cdilıııiş n lıicak lnrrnuı lllt'C ın .ıunclnıı 

la2lııyu çıkııınzsa en ı;ok nrtırııııın 

lc~ılıhudu bakı knlınıık Or.cre ıırtırma 

on lıc~ giln dıılıa leıııdlt ve oıı bt.şinci 

27 - 1 O · 936 SALi günü 
ayııi s:ıuttn yııpılac:ık ıırlırma heıloli 

.,atı:;; lsteycııiıı alııcıığı rııçlıııuı vlıın 
diğer nlacnklılnrın o gnyri menkul 
ile temin edilmiş nlarııkları mecmu· 
undan fıızlu~ u c;ıkıunk şartile en çok 
artırıııııı ihale edilir böyle bir bedel 
elde edilnıt:ztıc ilııılo yupılınnz ve 
salış bedeli dll~cr. 

t). li:ıyri ıııcnkul kendisıne llınle 

olunnn kimse derhal ve yn Hrllen 
mühlet içinde parayı 'ermezse ihale 
kıırnrı fcsh olunnrnk kendisinden 
c\Vd en ~nksck teklifle bulunnıı 

kimse urzctıııi~ olduğu bedelle ıılııııı· 
ğa razı olııınz 'C) n buhınmnzsu he· 
men orı he:;; gllu nıUddetle nrlırnuıyn 
ı.;ıknrılıp en çok nrtımıııı ilııılc tdllir 
iki ihale aruı;ındaki fark vo geçen 
gUnler içiıı yOzde beşton Jıc np olu
ııueıık faiz vıı ıliı:ıer znrnrJnr ayrıca 

hükme hacet kıılıııııksır.ııı 111eıııuriye· 

tiıııizce :ılıcıdaıı tahsil olunur . ıas 

Gayri menkul yukarda gösteri

len 12 -10 - 936 tarihinde 1'rnbzon 
ic:a memurluğu odasında işbu ilan 
da gösterilen nrhmn şartnamesi 
dairesinde satıl~cağı ilnn olunur • 

~~--,.,._..,,,..,,,,..~·~-------------------------------------------------

Asnmızda her Bayan ve ayın en sadık ve en şık arkadaş' 

Bugün Avrupada herkes her yei·de mutlak beraberlerinde FOTO n1akinasmı taşırlar. 
Evimizde : Kodak. Zeissikon, Föyklender 'lıe sair tanınmış markalar daima her boyda 'i.ıe her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam. Kart, Kağıt, Te/erruat, Hazırlanmış ve mii.n/erit eczalarla dıirbıin 'lıe emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşıları süratla gönderi.lir. 
Hususi atelyamız ve an1atörhanen1iz n1üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

Taşra siparışJarı derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumum izahat parasız olarak verilir. 

draeaat 


