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Yoksullar1 
düşünelim .. 
Kış geliyor. Öyle tahmin edl· 

Ur ki, bu sene kış baskın ve 
ızgın olacaktır. insanlar, yaza 
nazaran, kışın daha çok ihtiyaç 
içindedirler, Yemek ihtiyacı, gi
yim ihtiyacı kışın artar, ve üs
telik mahrukat ihtiyacı da baş
Rösterir. Parası olanlar, bAl ve 
vakti yerinde bulunanlar için, 
kışın gelişi fazla bir yük ve bir 
mesele teşkil etmez, hatta dört
başı mamur olanlara göre deği
flk ve eğlenceli bir bayat mev
llml olarak" özlenir ve gözlenir ... 

Görmek istersek görür, ara
Dlak bulmak istersek arar, bu
luruz : Bu şehrltı içinde nice 
JOksullar, dllşkünler, dilenmek 
töyle dursun, dertlerini açlıkla
nnı kimseye açamıyanlar, en 
Yakın komşusuna dahi renk 
vermeden, karaa SOQııkta bir di
lim ekmek, bir yudum su ile 
ltlnlerlnl geçirenler vardır. 

Hepimiz evlerimizde sıcak o
dalarımızda her glln tnrın ye
lllekler bulur yerken yanımız

da, yöremizde, k.onukomşu ara· 
llocla bir avuç odunla bir tutam 
l'1daJı mahrum yurtdaşlanmız 
OWutuna unutmıyalım ve bile
liuı Jd, bu allelttr io,WI~ ımllk· 
tan yoklup dQşen, batnna tat 
batlıyarak. derdini gizliyen dul
lar, yetimler, gıdasını alamadıgı 
lçin yatakta eriyen genç kızlar 
az değildir. İnsanlık, yurdtaşlık 
\'Ulf elerini elimizden geldiği 

kadar yerine getirmek te bir 
borçtur! 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Belediyede 
Süiistimal mı ? 
İki kişiye işten 
el çektirilmiş ... 

Belediyede bir süiistimal 
llleselesl üzerinde tahkikata 
tiatlanmış, mezbaha resmi alın
lllası veya alınmaması mesele
llnden muliaeebeci ile mezbaha 
llleınuruna işten el çektlrll
llllftır. 

Tahkikat çerçevesine daha 
b.tta işlerden dolayı bazı tah
lllldarıar da sokulmuş bulun· 
lllaktadırlar. 

Lilde grev 1 
Fransız başbakanı 

Lile gitti. .. 
'4nkara 14 - Lilde men

ltıcat sanayii patronları ve 
lıcileri arasında çıkan an
~~mamazlılc neticesi baı 
'""lhıı olan ırevin durum 
~erine Fransız baıbalcanı 
l lam hakemlik yapmak için 
l il~ gelmiş fJe patronların 
ı'"~erin isteklerini lcabuldan 
:;:•na etmeleri dolayisiyle 
1to ıldfi hükumetin yapacağı 

lcemlilc ile hal etmeye /ca. 
rra, 'Dermiıtir. 

I spanyada dahili muharebeler 
-~ 

HükUmet kuvvetleri hezimete mi uğradılar ? 1 
Sefirler heyeti kadın ve çocukları kurtarmak 

~ için lütfen bir teşebbüse giriştiler.! 
Hükümet Tayyareleri dün 200 bomba daha attılar 1 

Ankara 14 - ispanyadaki dahili myhareheler hakkında alınan telgraflar hükumet kuvvetlerinin muhtelif mınla
kalarda hezimete uğratıldıklarını bildirmektedir. Sefirlerin en lcidemlisi bulunan şili büyük elçisi Toledo da Alka
zarda bulunan icadın ve çocukların kurtarılması için sefirler hey 'etinin tavassutunu istemiş ve hükumet hu teklifi 
kabul etmiştir. Hükumet kuvvetlerine mensup Tayyareler dün Otlidoya 200 bomba atmışlardır. 

,Görüşler 

Duyuşlar 

Yapılacak 
işlerin 
Listesi .. 

Cefldet Afop 

Yaza yaza kalemimiz aşıodı, 
söyleye söyleye dilimizde tay 
bitti. Yine yazıyor, yihe süyıe 

yoruz. Y azdıldarımızı, soyiedlıt· 

lerimizi yaptınncaya değin ya-
l zacak ve sö)"ieyeceğlz.. Yapım 

Hitler beyanatta bulundu: Fransız dış bakam diyor: :~.~;~?ıJ.:~:~ ~Jl:::;: 
Almanya bu vaziyete oız Ah A 1 ==k..••Y·•ııı•·"·· v •••••. 

• • Oı 8 yarlŞl VrUpay l çok umuyuruz ~lllu., •. ı ~ .• . 

Seylrcl kalml!J' !)cak ' .p l Ak t .. 
1 

ee k ' Sik bulu.,ı Cciilld.il.l.!u •• u.:ı& .1 1 • · 

" · / e a e e go urece . :~g~:~~::·~l~·~"L::~~::·~::. 
" Bizim korkumuz Almanyanın etrafında dtlzeu~l.~A. Ydt11.;uo1, ,..u-..ıut:a~ 
bulunan memleketlerin b o l ş e v i k l i ğ e " Fransa kendi dahili işlerine başkalarının rı bir guu ~\it~-. a.41·'iı .... "'"" 

· kJ · · kan malanna görecek ve o zıunaıı bu~Un ~l· 
sürü enmelendır ... . ,, ı mQ.saade edemez .. . . ,, kayet, ten.kid yazan kaiemiıuizl 

An/cara 14 - Royter ajansı muhabirinin yaptığı bir temdia ve taır.dlr YBZllcaJt ma-
görüımede Hitler demiştirld : açıkca söyleyeyim, bizim Ankara 14 - Dıı işleri bakanı Delbos, Fransanın dış ceraya sev.ltetmit oıacaaız.. 
lcorlcumuz, .Almanyanın etrafında bulunan memlelcetlvin _,,,,,.,; ha/clanda söglediji Bir nutukta ıilahlarm faıı- Yaol: .. fa bu deve.. Ya bil 
11.ı,.oilı eiAitlggWtlıtbe m:....•lflu..V .,,,,Wttlfft/ ....,_._ " Yut- ...,,..._ ...,_ 
lenmeleridir. Bögle bir 'Oazigete seyirci lcalmagız. tir. Fransanın alctlettiji aMtlfmaların mahiyeti maılihane · ve yazıyoruz M : Şu oerıre, şu 
Biz ve ltalya dijer memleketlerin milliyet perverlerini dir. Ve kimseye mütrveccilı değildir. Fransa diğer mem- halka aid şu şeylerin, ıu tşıe
severiz. Çünkü biz acıcak milli bir esasa dayanan mem- le/cet/erin işlerine lcarışmıgor. Buna karşı da kendi dahili rln yapıldıguıı aıoreJ.im ve yQ. 
leketlerle münasebette bulunabiliriz. iılerine başkalarının karışmasına müsaade edeme%. znmnz gW.sQn l ... 

Fındik 
fiatları 

Yükselmekte 
devam 

ediyor .. 
Fıodık fiatları tekrar ynksel

meğe başlamış ve bu sabah 
borsada otuz kuruştan 31 kuru
şa kadar 25,000 kilo tombul fın· 
dık ve 28 kuruştan 2,300 kilo 
sivri hndık, ve top Trabzon 
62 • 63,5 kuruşa kadar iki bu-
çuk vqon iç fındık. satılmıştır. 

Flatlar terakkiye doğru git
mektedir. Havaların mQsait ol
mamasından cıvar kazslardan 
ve iskelelerden piyasamıza mal 
gelmemektedir. Piyasada fazla 

alıcıya karşı sabcılar pek azdır. 

Yeni Valiler 
Parti roisliklerinin valilere reç 

meai üzerine bulundukları mmta· 
kalarda kendilerinı halka sevdir
mit ve idari cepheden muvaffak 
olacaklarına kanaat huıl olmut 
olan iki parti reisinin de milnhal 
valiliklere tayinlerine karar veril· 
mitti. Banlardan İzmir ·parti reisi 
Avni Dotan i(qtamonu, Balake
sir parti reisi doktor Lütfi de 
münhal Manisa valiliklerine tayin 
edilmişler ve tayinleri milli ida· 
reye iktiran etmittir. 

Kastamonu valisi Tevfik T alit 
ta mülkiye ınilfettif heyeti reisli
tine tayin edilmittir. 

Amerikalı 
tayyareciler 

Ankara 14 - Amerilcalı 
Tayyareci Mervil ile riclı
hamn atlas okganosu yola 
ile Amerikaya dönmek üzre
dir. Soutlıport Taggare mey· 
danından havalanmış/ardır. --

lzmir üzümleri 
ve dünya üzüm 

rekoltesi 
lznıtr tıznm kurumu mUdUrQ 

lsmall Hakkı dün lzmlrden şeb
rlmlZe gelerek. TOrkofis İstan
bul merkezlle ve Müsteşar ve
kili HQsnQ Yamanla temaıilarda 
bulunmuştur. lsmall Hakkı ya· 
nn lzınıre dinecektir. 

Bulgar Krah 
Duçe ile görüşmüş 
Belgraddıı çıkan 4 eylal ta. 

rihli Vreme gazetesinin verdtaı 
habere göre, uulgar Kralı bOris 
Almanyadan dönerken Venedik
te M. Musolini ile görüşmüştür. 

GOrtlşlne 3 eylQl perşembe 

ınnn ö2le vakti Vem~dik sara
yında vukua gelm~tir. 

Dr.· Cemal 
Bu seneki nznm rekoltesi 

Artvin VHayet daimi eııcnme
geçen seneki rekolteden bir ni azasıodan ve kıymetli yazı 
miktar azdır. Geçen sene rekol-

arkadaşlanmızdan Doktor fjay-
tenln 80,000 kDsUr ton olmasına 
mukabil bu sene 75,ÖOO küsQr Cemal dün a~m şehrimize 

gelmiştir. 
tondur. Hu sene Koillorniya, A· 1-----------
vushualya ve Yunanistanda Q. geçen seneki ilk tecrübelerden 
ıom matısulQ havaların tesirlle sonra bu sene şiddetll tedbirler 
çok zarar gördQgQndeo memle- alıomışur. ilk zamanlarda piya
ketimiz, ihracat için fevkalade &ada flat.lan KlrllWt isdyen iid 
müsait vaziyetle bulunmaktadır. firmaya .karşı uzum kuruınu 
Gerek alivre, gerek. dotrudan dernat mubayaat yaparak plya
dotruya satışlar çok tyl şerait sayı tutmuş ve bu firmalar zarara 
lçiode Olmuştur. Oznm kurumu girerek ceJawım &"brmQşlerdir. 

Şehir ve deniz ... 
Şehirciliğimizin en bariz bir mümeyyiz vasfı da şu 

olmahdır : Şehirle denizi barıştırmak 1 
T rabıon, sokakları, caddeleri 

itibarile denize kilskün bir durum· 
da kurulmuttur, eui dütilnqün 
baris bir i>rneti olan bil kurulut 
ve dUJ11fUD bufilne kadar aynıay• 
nına ve noktaaı noktasına muhaf a
ıa edilmif olmasa tehircilitimiz a
dına bize iyi bir not kazandırmaz 1 
Eski rörilfler, eaki duyuşlar, eski 
dtlf llnilflerlo burllnün rörilf, ve 
dOf ilnOflori arumda uarlar ve •· 

sırlık farklar var. 1 ihtiyaç buıthtı, maifC.l l't:nifliti 
Zaman roc;tikc;e ihtiyaçlar de· itibarile, vakitlerinin c;otu ac;ak ha

tişir, rörrüler, duyrular, düfiln· va ve &'ÜDef albnda pçinr, bun
C.!ler yepyeni istikametler alır. dan batka, tabii kuvvetlere kartı 
Şehirc:lik bakımından biı de bu konuuna vuatUarı da buit ve 
umumi ihente uymak, hareketleri- noksan oldutundan biru da öyle 
mizi yeni veçhe ve istikametlere dilfünmekte mazur sayılabilirlerdi. 
uydurmak mec~riyetindeyiz. Bu- Bupün imanları, nmenlarınan 

rünün ihtiyaçlan vustai zihniyet• onda dokyzundan fazlumı dam al
lerle temin ve tatmin edilemez. tında, kapalı yerlerde pçirmete 

O zaaıamn iuaalara, İf tanı, meoburdur, ve 1lilden do (ida ka· 

dar temiz ve bol havaya muh
taçtı:lar. 

Bu tehirde yazın rutubet dere
cesi doksan beştir. Denizden hava 
alamayan, her türlü bava ceryan
larma kapalı bulunan bu şehırde, 
bal böyle bunalır ve böyle yanar 
itte... ~birle denizin küakünlüg-ü
nü fidermelc, tehirle denizi barış· 

tırmalc, febirc.litimizin en bariz 
bir vufi olmalıdır artak 1 

ı, IJıteli 

Asri, teknik fırın, temiz ek· 
mek. Asri, temiz çeşmeler ve 
su. Asri, temiz bakkallyelttr ve 
yiyecekler. A<:ırı, temız namam
lar ~ellBklar. Asri, temiz, "1tı 
beton do~eli, UStQ örtülil lıal 

ve heJA!ar. &m, lellllz parke 
döşeli caddeler, sukakiar. Asrl, 

temiz lokanta, otel, kanveha· 
neler. Kanaıiıasyoo. asri, temiz 
çocuk bahçesi, plAj, şenlr plaııı, 
stadyom, parklar, Abideler, 
halk ve şehir müzeleri, Sotuk· 
su, Zefanoz yolları ve yollara 
muntazam otobUslerin işlemesi, 
yotlann, liOztepenin teşçlri, 
taksim parkı, deillze aınud 

caddeler açıunası, omınooluetio 
yavaş ve muntazam serer,erJ, 
derelerin temizlenmesi, fındık· 

kabuaunun hamamlarpan men'i, 
naüta tansisi, ylyece.u"re 1&1did. 
lıca narlı, VapurUU'dau yo1ou 
oa1Wyanna dUzellllL .ınvw.-~"

lerin derdlerine, ieçl.oue1·1!1e 
çare. Dilenciler içifi ıeacu. aıııı· 

hat ve belediye talimatnamesi· 
nin harfiyen tatbiki. Koy yol· 
!arının muntazam hale ifratı. 
k6ylnyn kalkındırma, şenirıl)'i 

geÇlndirme. Halkevine enjeksl· 
yon. belediyece di1ekı:ıiyon ........ . 

1;te yıllardanbe•i kale.mlmizt 

aşıodıran, atzımızda toy bitiren 
bir snrn şeyler ve işler ... 

Şi.ncli diyeceksiniz ki: bu lls· 
tedeld l1ieri yapmak için para, 
parayı bulmak için kafa, kafı1yı 
bulmak için de arama lazım. .. 
lluııda haklısıoız.. 

G4lcenilmesin bu sabah ka!e
mlo ucuodaıı damlayan bu ......... 
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5-=kizinci ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

partinin konsey f ederalde 
yaptığı bir koalisyon idare 
etmektedir. Hükumette, ra
dikal demokratlarden 4. 
konservatör katoliklerden 2, 
köylü, esnaf ve burjuva 
partilerfoden birer nazır 
vardır. 

Radikal demokr,atlıkla 
konservatör katoliklik ara
sında düşünüş ve görüş 
uçurumu meydandadır. Buna 
rağmen sınıf ihtilali fikrini 
taşıyan sosyalist partisine 
karşı bunlar bir cebhede, 
yapma ve geçici olarak bir
leşmişlerdir. 

Konsey nasyonale, başka 
bir parti gözü ile ba
kalım : 

Layik/iği koruyan, onu 
temsil eden vaziyette olan 
radikal parti ile. katolik 
partisi arasındaki üye sayı
sının farkı 12 dir. Konserva
tör katolikler, yakın bir 
zamanda luyikliği kaldır
manın mümkün olabileceğini 
iddia etmekte ve layikliği 
kaldırmak için fırsat kolla 
maktadırlar. Bunlar eğer 
bir gün çokluk kazanırlar· 
sa, cizvitlerin tedrisata mü
dahalelerini yasak eden ve 
devletin layik olduğunu 
tesbit eden teşkilatı esasiye 
hüktzmlerini kaldıracaklar· 
dır, partilerinin güttüğü belli 
başlı maksat budur. Bir çok 
partilerin karışıklığı içinde 
devlet idare etmenin isabet
sizliğini gösteren ilmekler 
den birisi de budur. 

Balkanlarda 
Yunanistan ve Romanya 

koalisyonla idare ediliyor. 
Bulgaristan geçen yılın 7 9 
Mayısında yapılan Zvenist 
hareketine kadar sayısı on 
beşe yaklaşan siyasal parti 
ve cemiyetin karışıklığı ile 
idare ediliyordu. · 

Arkadaşlar, bütün bunlar 
bugün liberal tipte çeşidli 
partilerle türlü büyük güç
l~kleri başarma mecburiye 
imde bulunan devletlerin 
kudretli ve ahenkli çalış. 
ması mümkün olmadığını 
isbat ediyor. Feodal devlet 
göçtü gitti. Onun yerini a 
lan liberal devlet tipi de 

Arkası var -

Fuhuş, 
Yazan : Türkan Türkmenoğlu 

Fuhuş ve Belsoğukluğu 
[ 1 ] 

Babalar için çok dikkat 
edilecek babalık borçları 
vardır. Onların biri ve hat· 
ta birincisi çocukların sağ

lığı ve iyi yetiştirme/eridir. 
Birkimse isterse dünyada 
herşey olur. Amma her şey 
olmak için her şeyden önce 
sağ ve sağlam olmalıdır. 

işte babalar çocuklarının 
sağlığını düşünürken ilk iş 
yetişkin oğlunun halidir. 
Bir çocuk delikanlı olunca 
onun içinden gelme bir duy
ğu vardır. Kadın isteği. De
likanlılık çoğının bir işare
ti budur. Bundan kaçmak 
mümkün değildir. Bunun 
idaresi liizımdır. Babalar, 
analar dikkat ediniz. Ço
cuklarınızın en ale1ıli yaşı 
bu yaştır. Bu y•ışta olanları 
çok dertler <yakalayabilir. 
Delikanlılar. kendinize sa· 

hip olunuz. Kendinizi her 
hangi bir duyğu içinde kayb 
etmeyiniz. Bütün ömrünüzce 
sürecek acıları, dertleri bu 
yaşta kapabilirsiniz. Çok 
dikkat ediniz. 

Şehirlerde bir takım evl~r 
vardir ki oralarda genel ka
dınlar etlerini. butlarını pa 
rayla satarlar. Gençler. gör· 
giisıiz, bilgisiz gençler ora 
ya, o sağlık tuzağına dü · 
şerlerse iş çok kötü olur. 
Bu yerlere gidenler yani 
kadınlarla birleşenlerin ba 
şına belci/ar gelebilir. O has· 
talık/arın en hafifi bel 
soğukluğudur. Bu da vak
tinde iyice tedavi edilmezse 

=.::... 

insanı soysuz birakır. 

Genel kadınlarla birleşen 
gençler hastalığa yakalan· 
dıkları vakit en çok kamışla 
çıban çıkar.Bu çıbanlar. du
dakta gövdenin başka tara
fındada çıkar. 

Kamıştaki çıbandan genç
ler utanırlar, onu kimseye 
sö.ylemezler, hatta doktora, 
hükümet doktoruna gitmez 
Zer. Pislik içinde gunleri 
geçer; bir taraftan kan ze
hirlenir. Giiniin birinde o 
yara kapanır. Belki ötekinin 
berikinin ilô.çlarile kapanır. 
Zaten hiç ilciç yapmasa bile 
gene kapanacaktır. Anıma 
içten içe işleye yara kapan
maz. O hekim ilaçı, şırmğa 
ister. O yapılmadıkça o baht
sız adam yaşarken ölmüş
tür. Kendine ve ulusa, sur
da zararlı olur. 

Bunlardan ö'türü gençlerin 
gözünü açmalı, Gözü kapalı 
adam önündeki f eliiket ku 
yusunu görmez. Ve yuvar
lanır. Yuvarlanmamak için 
de göz açık olmalı. elde, 
kafada ışıldak bulunmalı. 

Hem bir gencin gözüniı 

açmak, terbiyesiz ve ahlak
sız etmek değildir. Onu iyi 
yetiştirmektir. iyi şeyleri, 
fena şeyleri onun kolağına 
koymazsanız, dikkatini iyi 
şeylere çekmezseniz yarın 

hayvanlık onu esir edecektir. 
insan f enalığmı lJilhıediği 

bir şeye kendini kaptırabi. 
lir. o zaman gelecek zarar 
/ar anaya babaya lıatta ko 
nukomşuya lıatta hepimi~e· 
dir, bülün yurddaşlardır. 

- Arkası vnr -

1 Komşu Rusyada-1 
Şehircilik 

Moskovada 
nakliyat 

Moskova 'da 1936 yılının 
ilk altı ayı zarfında nak
liye vasıtaları 1 milyar 64 
milyon yolcu taşımıştır. 

Bu mikdorın yüzde 88, 12' 
tramvaylar, bu miktarın 
yüzde 5,96 sini otobüsler, 

Moskova trolleybüs hat
ları, bu yıl içinde, 52 kilo
metreye çıkacaktır. Gene bu 
yıl 250 yeni trolleybiıs ve 
600 otobüs muhtelif hatlar 
üzerinde çalışmaya başlıya 
caktır. 

Moskova'da 'nakliyat iş-
lerinde çalışanların yüzde 
ellisini kadınlar teşkil ey
lemektedir. 

-----------1 bu mikdarın yüzde 4.72sini 
NOTLAR 

( T. A.) 
P. T. T. 

Dam yerine 
• 1 

şemsıye .... 
Sabz meydanındaki pazar ye

tlni dam altına almak için aşag-1 
yukarı yüz lira kadar masraf ihti
yarına lüzüm hasıl olduğuna göre, 
bu yüz lirayı bütçeden sarf etmek 
suretile mi bu ihtiyaç karşılanma

metropoliten ve bu mikdarın 
yüzde 1.20 sini trolleybti& 
fer taşımıştır. 

Moskovamn merkezi ma
lıallerinde bu yıl 55 kilo 
metrelik tramvay rayı kal
dırılacak ve buna mukabil 
şehrin diğer mahallelerine 
ve bilhassa varuşlarına 41 

Moskovo -Viyana 
telefonu 

1 O Ağustos 1936 tarilıin · 
den itibaren Moskova ile 
Viyana ve Aı•usturyanın 
bilumum şehirler arasında 
telef on muhaverelerıne baş
lanmıştır. 

Trabzon'da bir halk müzesi 
niçin kurulamıyor ... 

7 M.Alap 

S. gibi el yazısı belgeleri
dir. Bunların en ö·nemli o
lanları sergiye konduktan 
sonra geri kalanı gayet 
muntazam bir tasnif le ar
şiv~endirilmelidir. Bir dev
rim müzesinin arşiv teşk -
/ati çok önernlidir . .. 

Gene ayni yazıda bay 
Münir Hayri İlbay/ık/arda 
-ııe yapılacak ilk lıaz1rlık· 
!ardan eşyaların nasıl top 
/anıp, sak/anacağından lıalk

evleri 'için de7.ırim sergısı 

planlarından ve nihayet böy 
le bir serginin tekRik vasıf
larından kısaca bahsettiği. 
bizi de şiddetle alcikalan
clırdığı için yine aynen alı· 
yorum ? 

,, llb<ıylıklarda ve Ur y
larda yapılacak ilk lıazır
lıklar, 

Birgandan parti V.:! ilgili 
devlet departmanları devrim 
mcizesi için gerkli olan ça· 
/.şmaları yapa•ken, bir yarı
dan da ilbaylıklarda k~ndi 
başlarına dalıa ö'nceden lıa 
zır/ana bilecek bazı işler 
görebilirler Halkeulerine 
gelince devrim miiz~ine ça 
lışmak omm başlıca ödev
leri arasına girer. Biz asıl 
bu nokta üzerinde J. rmaya 
çalışacajız. Yurdun hiç bir 
köşesi yokturki büyük dev
rimde bir iş başarmış, canla 
başla çalışarak bir sonuca 
varmış olmasın. Turk dev 
rimi o kadar geniş ve ma· 
nalıdır ki hiç bir yandan 
dünyadaki başka büyük dev 
rimlerden geri kalmaz. 

Bu bakımdan öyle sanı 

rim ki yurdun en uzak kö · 
şesinde bile sağa sola bakıl
sa bir deV1im m 'ızesine ana 
olabilecek bir çok belgeler 
bulunur. Ancak vakıt çok 
geçtir. Zaman denen kötii
elli, kötü gözlü bir uyuştu
rucu nesne nice. değerli bel
geleri gaybettiriyor. Onun 
için gin gaybetmeden dev
rimi seııen lıer insan kendi 
üstwıe duşeni baş'lrmağa 

atılmalıd1r. Ve bu işte halk
evleri birinci admıda yapıl
ması gerekli olan işlere g 'in 
gaybetmeden başlamalıdirlar. 
Bu iş için heyetler, komite
ler kurulmnsmın gerekli 
olup o'lmadığznr, tamamiyle 
administratıf işleri hiç ele 
almıyacağzm. Yalnız ne yap
mak lazım geldiğini iş ba
kımından inceliycceğim. 

İlk iş belgeleri kaybol
maktan korumaktır, 

Her yurd kô'şesinde deu
rim miizesine yardım etmek 
istiyen Haikcıdnin ilk öde 
vi devrime ilgili belgelerin 
yerlerini bellemek, ve bun
ları kaybolmaktan korumak
tır. Bunun için önce bir an 
ketle işe başlanacaktır. Halk
evleri kendi kendilerine şu 
sorguların karşılıklarını arı

yacaklardır. 

7 Bulunduğu yerde Turk 
de11rimyle ilgili ne gibi ha· 
diseler geçmiştir ? 2 - Bu 
hadiseler o yerin nerelerin
de hangi tarihte geçmiştir? 
3 · Bu hadiseleri yaşayan 
insanlardan hala sdğ olan 
kimler 7.Jardır ? 4 - Bu ha-
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lı, yoksa, zaten satacakları mah
sullerini sırtlanıp getiren müstal-:. 

kilometre ray diişenecektir. [T. A.] 
~------------.--.--._.;;__,._. __ ._.~-----------~------------------~--~---

Otomobil ve camur 1 sillere, birer dana de şemsiye ta
şımaları tenbih ve tebliğ mi olunma- [+] 
lıdır·? Mesele arizu amik müzakere [+l +1 
ve İcabi teemmül olunduktan son- &..._~ 

' Malumya, yağmur yağınca sokaklar göl, ve baştanbaşa 
ra kat'i karara bağlanır ve Eğer ~ 
ikinci şıkta da karar kılını", yanı v · / [ 

ı agmur u çamur u gıin
pnzara mal getiren her müstahsil l 
bir şemsiye taşımağa mcc'>ur tu- erde, çamur yağmurıma 
t ı h b"t tutulmdan caddelerden geçu ursa, em u çeye bar olmadan 
hem de daha tezelden matlup ha· meğe muvaffak olmtık, 
sıl olmuş olacak, müstahsiller de maharet değil bir şanstır. 
yağmur altında sırsıklam olmaktan Şansinız yadım eder, talii 
,kıu1ulapklardır l , niz yaver olursa sizin geç· 

çamur deryası halini alır .. 
tiğiniz anda otomobil geç 
mez I 

Yazm uçarak tozu duma
na kalarak yıldırım gibi 
geçen otomobiller, kışın da 
çamur yağmuru yağdırmak 
hevesine kapılmış.gibidirler. 

ne yapsın otomobiller. ça 
murdan yağmur yağdırmak 
kulay bir iş değildir. cad 
delerde herkesin istediği 
gibi on kilometre süraile 
gitseler. gelip geçenler sa
kınmaya ve saklanya vakıf 

'l•C fırsat bulmuş olacak. 
üstelik tam biçiminde kal 
mzyan çamurlar dahi hede 
/ine isabet edemiyecektir· 
O ki, sorğu yok, korku yok, 
ceza yok, neden lzadis olsun 
bu isabetsizlik ? I 
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ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avu .. turyanın Anknrn 
El,.ilizi snbık müsteşar 

Turkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 33 1 
Ve tuhaf değilınidir ki, 'l'llr

kiyedcki i:ılPL'e kar~ı tltil bir 
h:ıssa ·iyct go~ıercn Ant p ı. A \'· 

rup.ıclaki "kntliılmler" e kar ı 
bir hayli inir mııknveııwti gus
terebilııı iştir. 

Şnp:ıe iz, mlblfınıaıılıkta da 
d·ır görllşlll bir zitıniyeliıı nstuıı 
geldiği ve ferd \'e kollekti\'ite 
hareketlerine tun:->::ulıunun ıı:ı. 

kim olduğu devirler görillmilş
tOr. Fakat b_unlnrı Muhamıned'd 
Rur,ın'a ve f;::lılıııi görenc~leri 

irc ı edemeyiz. ÇilnkU !\uran: 
".h, l' ce' i: yoktm"' der. Ve 
Pl'Y 0 ı ı ıırlstiyanlar ve yu
nıı l•l:- · ıl, ı 1 1n münasebetle· 
riıllıc: - e-, ... ı Md o politeizmini 
bir din değıl bir putpere tlik 
~aymı~tır • bıı k.ıideden hiç bir 
zaman uyrılm.ıını;;tır. Dinleri yü
zllnclen y.ıhuclileı· nleyhine ta
kibat yapılmasına ıııuııi olmu~ 
ve eline ge\·irdiği topraklurııı 

lııri tiy,ınlun ile ıııuka\cleler 

imcı ederek onlara 'icdaıı hflr
riyctiui b .. ıgı!;'kınıı~ııı·. Ömer, ke
z31 llatlii anlatırlar ki, yahudi
leruen zorlıı nlııımı ~ l.ıir ursu ü· 

zerine yaptırılan bir C'aıııiyi, 

Ömer, yıklırınışlır. Ve IIHİ::ilii· 
mun kadıları, zol'lu milsliiınaıı 

olmılarm mllslUııı.ııılıklunııı ku· 
lrnl ctmenıi;;lNdiı'. 

O:sınıınlılar.ı gelince, onlar za
mctıııncla bu tolerans zihniyeti 
yeniden itil>ar k.ızanınış ve az
lıklııra karşı gndnlen politika· 
ııın tcınelıui \'ermiştir. 

Hiç kimsenin şu hakikati in· 
kıh" etıııc:sırıc imktln yoktur ki, 
batı ıııcınleketleriade, ba~kn 
dınlerdeıı olunlarıı kurşı zuınnı 

ve ııuııa son haddine çıkarken 

halife - :mıtuıılurı.ı ınemleke· 

tinde bütün dinler ve akideler 
serbestçe tutunmuş ve bıııılunı 

verilen imtiyazlar, devlet yasa· 
sına girıııi:;ıtir. 

Faknt tubiı, bu bakımdan da, 
zammıla bazı gevşemeler olmuş 

tur . .Meseltl, A vru1 ada • de,·ıet 
kimin ise din de onundur'' kn· 
ide:sı lııH •. tlnı :sürnrkeıı. padişa
hın du uklıua rauyu:smı ııidaye· 

te erdirmek fikri gelmiş \'IJ 

mnsıoınanlığı kabul ctıniyeuleri 
ölUmle tehdid etıııi)'tir. Eğer 
buna rağmen, Avusturya 1rnpa· 
raturu He Hus Çarııııu orduları 

on sekizinci ve on dukuzuncıJ 

yllz) ıHarda lııri Uyan ıııilletıcı·e 
rastlamışlar ve lrnıılan hilıılirı 
boyunduruguııdaa kurtarıuıi'ıar· 

a, bunu o Şeylıilli:slunıa borç· 
Iuynz ki padi;-ahının gnpegnn
düz yolunu keserek bir dinsiz· 
lik ettiğini yüzllntı vurmuş ve 
o hükümdarın bizzat kendisine 
borçluyuz ki, }{endi Kendinde· 

ı.ı esasa boyun egerck vc1diğl 
emri geri aluıışur. 

J· akut mti lllınanl.lrın cilnı 
tolt>r.ın ırıa en büyllk şatıidı 
ıın~ı un ııılı.,,ın lııristiyanlığa za· 
f cri.ıi s~ıu boliw atsın, diye c:ı· 
mij e kullJedilcn kilisenin, l.JCŞ 
yilLyıllı ~ 'l'urk hakimiyetindell 
s0nra1 bugnn, onu Jüstinicn to· 
r,1f rnclan verilen ismi lııllıl taşı· 
m.tkta olmasıdır. H,ıgiıı Soptıiıı 
(1) buJlin dahi Ayasofya'dır. 

- 1 
( 1) Ay.ı of~~ ~ nkıııdn taril1 

lıir ın ilze olac.ıktır. Hu suretle 
Tı1rkler dünyanın en gnzcl 1110· 

' . ' ze.'.'liae malik olac<tklardır. Fnli8. 

clı\nyanın eıı e:::.ki, en şercflJı 
en gün ve tarih görnıllş ıııabed: 
lt'rinden biri de, ortı:ıdaıı luıl\ 
mıı.ı olacaktır. bir mabed ~ 

• • 11· 
içi ıde insanlar, 1400 ı;enc 'Jtı 
rı'ya dun ve ibadet etmişlerdir• 
Böylesine l.ıir mabed, pek uı· 
dır. - Bischoff. 

. Arkaşı var -
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o • f • b •• / .. Erzurum mualhm mektebinin 
oevmış l u gon um kapalı zarfftı bitirdtne eksiltmesi 

_ < 12 ı EDEBi !~7,o~!g~MENo<ıLU .. ~ Meh~eJ: Mercan '- Erzurum Valilikinde : 
- ==== l • •k --1 .. • ~ 31 Ajustos 936 pazartesi ~ i~ y--ôJV Erznru• Yaşamak zevkini duymak ve 1 sek ve ehemmJ.yetU bir adamın ==; astı ve RIQEıen uzerıne " mualllm. mektebi lkmalı inşaatı kanuni bM{iili'1tkler baseblli 

duyurmakhrl.. vak.tile beni sevmiş olması ba· ==~ T .... .. L !'! ı . 1.. . ~ 21 enn milddetle temdit ve yeniden 114mna lGzQm ıorOJmlllft~ 
Hakıkaten mektubu:ı beni na adeta gizli bir gurur veri· :!~ amgO mUnuf\ mza una Otl " 1 ·Eksiltmeye konulan lj Erzurupı Erke Mualllul mekte~J 

ÇOk dUşUndUrdO.. Yıldız ! ... Yıl· yor. Evet Ayşeciğim bu adam ~ 1 yapısının bltirllmesidir. 
mazı sevmiyorsun !... Bu mu- beni dnnyada herkesten ziyade ~ Saat, Fenni GöDik, aJit ve edewttlan ~ IJM.ell: ( 240071 ) 1'ra ( 48 ) kuruşı,r. 
hakkak !... Bunu nekadar şılra- seVIQiştL ~ • 2 • Bu işe ~ ~tnam~ ve evrğ. şqu~ : 
ne bir tarzda te'vıl ve tefsire Şimdi eskisinden daha g11- ~ Ve saat taminttı matazast A . Eksiltme ~tname 
Çalışsan beyhude!... Netice şu zd gornnnyor. Ge~l ye's ve ~ Trabzon Se~rba,ı No. 73 B • Mu~le projesi, 
ki, artık Yılmaz kalbini tatmjo ıswap yQzOnde ı.zı derin çlı· -~ O. Bayadarlık genel *"1amesi, 
etmiyor. Yılmazı kMi derecede giler vncude getltmlş, fakat bu • .• jjı;:::,';ü'"'""'' .. '1111111': '~·"' D. inşaata alt fenni ~me, 
sevmediğini eski 4şılunla tek- çlzgller yQzUne daha başta bir -111 E. Keşif cehııeli, 

rar görnştnkten sonra farket- esalet ve mana veriyor. F - Proje ( talipler proleıJ bayu~lılt ~MQ.l•.tıar E~urum. 
nıeni şayanı dikkat buldum ! Dalgın bakışlı mUt.tıayyü 1 bayındırlık mQdOrlQğnnde g~~ ) 
Hem niçin bana Sedattan bahs gqzlerlnde, biraz ltuıMalk.Arane 1 Gaz yağl eksiltmesi lsteklller şartnama ve e\irakl ~vı 12 1"4-.. ıo .. ,, 'll 
etmiyorsun 't Herhalde onun t~vırlarında hUAıetll bir musiki blllode ilan mahalleri bayındırlık IWldOrlüğ'i .tte il , 
tekrar sizinle te'sisi mllnasebet gıhi dudalUaruadaıt dökülen se- Askeri satınallftC!l .. komisyQnundan: 8. Eksiltme 21 eylQl 936 pazarl4!fd l(QoQ Ha'.h t (~ 
etmesi az mühim bir vak'a. sinde ıstırap ve matem nişane- )rJlltnr dlrektörl~ dairesinde yap~r. 
d~gu ı... 1 lerl var. Fakat knçuk bir vak'a Artvin ve havalisi gamiıon kıtaatının 936-93' 4 • EMM~ tapalı zarf usullle yapıJacaktır. 

bir söz onu heyecana getirdiği· • • . l be . . .. Eksil gt bil k ı ı ı. ~ 
Sonra ÇOC~ğundan, ~ılmazın gibi derhal değişiyor parlak SeneJık ıhtJyaCI 0 an alıJD kilo gazyağınlR e ~ • tmeye re me Ç n &ltt,ıtılleri.ı 1.Ui .i 

çocuğundan tuç bahsetmıyorsun. ' ı . . fi . .. l---d _ . kat teminat verlhesl ve bundan başka a~gıda .ı 
Hulasa çok uzun yazdım tak1ıı ' bakı~lı, çevik tavırlı, zarif sözln 1 şıltmesınde son yat badeli layıJU4ı a gortilmedi- olyp go_ş_termfl6d 1 .zund&r .• 

' şen, cevval bir adaaı oluyor. • • • 1 A 936 ..... alt tı... t .v1 .. ft. 
ben fena korkmağa başladım. t En ziyade tebwUmll nazarı ğinden yeniden eksiltmeye konulmuştur. hale · 1 .paana ......,re ~ v8'f,ka., 

Eskiden bir gen~ kız ~obba~ığı dikkatim~ çarpıyor. Sedat gn· j 21-9-936 pazartesi günOsaat onda yapılacaktır. ne! ::'!1:~b:cı= a"ı:p~er bin liralık bu 
Yahud deliliği diye tevıl ettiği- 1 ınmsem~ğe başladığı zaman • • • • • • • • • • 
nıiz şey bug~n tekrar ederse renkleniyor, bnsbntnn başka T emınab yüzyırmı lıradw .. şekli evvellci gıhidir. 6 • Teklif mektuptan Oçllncn maddede ya~ saat~o bir saat 
affedil?1ez bır hata, hemen he- bir adam oluyor. Bu adam mes Talı· )erin ihale IYl"lnülld• Artvin sattnalmia 1__ evveline lııadar Erzurum kDlUır dJrektörlnta da~o'- getlriietek 
nıen bır cinayet olur !... d olsaydı kimblllr nekadar P 15.... ,.,, MJ- eksiltme komisyonu relslltf ne makbuz mukablllocie verllecekUr. 

~amafih ben de galiba fazla ;nzel olacaktı Ayşe. misyonuna muracaat etmeleri ilan olunur. P(}lta ile gQll~tıeek m~upMıı albayet OÇOAcQ maddede ya. 
Uerı gidiyorum. İhtimal bir can Birkaç gOn evvel bir kadın :------------.------..... 11!!111"'1..-"""""" q'ı IOAlf. ~ ge.lJp.lş Oimw v~ W ~ m~ıır mıuqu Ue 
sıkıntısı, bi_r baş ağrısı saatinde ona alenen sizin nekadar genç p 1 ki ki 1_ I i)'iee Upablm&ı olmu& oarlbr. Peetada olacak reclkmelet kabu. 
Yazdığın bırkaç satırdan bukaoe tebessnınnnnz var, dedL azar 1 a erat na iyot e1tsi tmesi edllm-.- ' 9 • 12 • 115 • 18 

dar mana.çıkarmakta haksızım. Sedat bu defa bir. acı bir Asker·ı sa ... nalma L--Milicwn-· ·--'-. .. 
Bana temınat ver, sık sık mek gnUımseme ile : '1 jKQ

11
..._

1 
-ntınaunl' 

tub yaz; Bir zaman daha bu- • Evet bakkimz var .. Tebes- 936 mali senesi nihay-a.=...e kadar kor erabn· 
rada kalmak mecburlyetln'1e sQın ~ l•ll'- ~O" yeni ,...... 
bulunuyoruz. Oözlerln<Wl o~ şimdiye kadar kullanmak ve dan ır,uhtelif mahallere • Trabzondan Bayburt 
rtm. yıpratmap vesile bulamadım. gamiıonlanna ve Erzwuma yapılacak pera-

Ayşe delil. 
Yıldızdan Ayşeye.. Hayır Ayşectalm. HOznnmnn kende erat nakliyab bif '-it' zarfında intaç edil. 

Mektubumu yanlış tefsir et- Sedatla hiç bir al4kası yok. mek üzre pazarlığa komRo neWivNt.f:lt'" ~ W 
ıntşsin Senden bazı şeyler giz- Bllals onun için iyi bir dost ... " . 
lediğime zahip oluyorsun ki olabildJ.tf.mlze QIQIDIWPWA. üçOncO pazarlıklarda ~ çıkmadığından dör-
buna daha ziyad~ kızdım. BWr· ' Arbk blrblrlmlJI llfVQMmlze ~tı-cltı p&'.arl..JC... 17 9 ~ nl1nQ saat }Q da~r 
sın ki senden h·Ç bir şey sak imkln var mı Ayşe ? .. Öyle \UW JI~ 1'81 

- -~6.. · ~ • 
laınadım. Mektubumda bahset- bir. tehlike mevcud olsaydı her Taliplerin şartnamesini Sfljrmek Qzre her. ~~ 
tlğim mnphem ıztıraptarın, se- halde Yılmaz ile çocuğum im- na7.11rlı1wa iştirJlk edecekarin vakb ~uavvende 
bebsiz can sıkıntılannın Sedat dadıma yatlşlrlerdl. r- 6 -v l. 
beyle hiçbir alakası yok. Yıldız, muatahkıem mevki binaş•a kor aa•ı•a lao.. 

Sedat çok uslu ve sakin bir 61 micvoıuına muracaatlart · olaQur. 
adam olmuş. Bana karşı batta Sedat ile Yılmaz ve Yıldız -ı 

herkes takdir ediyor. Senden olmuştu. 

Açık t.itlpbk 
Trabzon Lisesi Dlfektiklü~ 

ftazarhkla meşe octunu eksiltmesi 

Askeri sdtınalma komisyo ...... 
Eıwrum kıtaat ihtiyacı için bir ay zarfında ~ 

taç .ınmek üzre pazarlığa konulan bir 911 
. ~ . \il 'Af# ••••• pelfl'Liı ol.a 
'9,9-936 ~ıpnba gf.!nO talip çıkmadıpdan dö 
danca puarlıfı 11-9-936 pe~nbe g0no __. 
li dm. 1-iDIP ı81uv.W.•W. bin sekizyQz Jı. 

'"dır. Tı&J.ipl .. ıjıı ~~: lzrcdı• roa ve pai.hta iftirak ed • vakti m 

a 

•.Y)'•iıile m~,IQ ~ ~ 
tulaltna koinisyondna muraCBJlUıin illıi al\IDur .. lQzumundan fazla lakayd, Şeb· mııoAaki mQouelaot gQgd411ı 

rln kibar hayatında parmakla gQne kuvvetleniyordu. Sedat 
gOsteırlliyor, zeka ve zarafetini 

1 

adeta bu ailenin erkAnıııdao 

niçin saklayayım bukadar yük • arkası _, • -
Gençlik Liae pansiyon katipliQ; aÇıl~r. Bu itte ~· BayburtıOtınalma k0111M•onundan: 

mak isteyenlerin oma.kul diplomalanle Lise ·~J' 
direktörlOğüne baş vu...W.q. 12-9-936 da• tme ile iha-l----------..-.------..... --ı lesinin yapılacağı evvelce ilin edilen lcırkbin ki-

Askerlik şubesinden : lo arpanın beher- kilo.swaa •klf Mitea ~.,.,.. 
Sübaşının Kılancı •.• 

Bir sonbahar akşamıydı. Et
raf sisli ve soğuk bir gQndU. .. 

Mavi ufkun sonsuz deriollk
lertne kırmw gölgeler bırakan 
akşam gOneşl, sisler arasından 
fersiz bir ştıa"le gibi görOnQyor
du_ 

İhtiyar demirci, örsllnDn nze 
?ine koyduğu, nargibi kuıl ve 
llıun bir demlrl dövDyor, her 
\'ekiç sallayışta Orsten çık.an 
kıvılcımlar, san'a.tı uğrunda 
Otlrnttnttı buruşuk )'1lz0ne kır· 
bıızı izler çizlyordu... 

Ocaktaki kömQr artık yavaş 
hvaş bilmekte, onun doymak 
hUıneyen kara ağzındaki kırını 
ıı gölgeler yavaş yavaş sllln
llıekteydL O ocaktaki kızıl ışık 
lar nasıl soonyorsa, kalbindeki 
1hnid ı~ları da öylece SOntı
)Orau. Son gayretini sarf etme
line rağmen, ihtiyar bir dev 
~u glbl hırıldayan bOyOk 
kGrQk mevcut bntun kOmUrn 
1•knııştı ... 

Artık o boşuna körük tahta 
~uı nıanivelAsına basıyor, so-
11Yan körUk boşuna yoruluyor

clu.. Ne yapacaktı ? kömllr kal
lllanııştı ? ktlınç nasıl yapıla
taktı ? Eğer subaşının uNı 
~bert sabahlan verseydi, önce-

n , kömnru yetecek kadar :?: ... ~e böyle bir belaya da çat 
~. Şimdi kılınç sabaha 
!etJtaıezse, vay başına gelenler 
!'."batının ne zaum blr adam 
wduaunu 

Sedat Olçıener 

- Benim! •.. 
Diyen yeniçerinin, onµ görünce 
bir dişi kaplan görmQş, çakal 
gibi nasıl Utredltlni blllrdl .. 

Klmblllr ; Subaşı onu, kafa
sım kestirmekle mJ, tırnaklan· 
m söktnrmek.le mt, derisini ynz 
dnrmekle mi, yoksa daha akla 
ıelmecllk nioe lşkeacelerkı hao· 
gislyle öldtıreoek&l ? O, bQJ.Qn 
buolan anşnooyor, ve yanakla· 
nndan akan ıoıyqlan, J>Oibı· 
yıklanndan ı1110lerek, k1l8lll 
orsone dOkOlOyordu. Kendip& 

1 • 332 doğumlu ve bu genç)~ muameleye hah görilldO,t\lnden 22,a.936 sal, ~O ~t 9 
tibi yerli ve yabancı erlerin son yoklamalan da açık elsiltmesi tlayburt Sjltınalma ~Qiıt 
1 lıkteşrin 936 g0no ~aya~ Vtl 2a IUcM1rin aunca yapılmak lzre on glln uzatıldı. ~-
936 gQnll sona erecektir. mesi komisyondan bede1siz ahnır. Tahminbedew 

2 • Bu müddet içinde gelmeyenler hakkında li Wn ~ lilrad"' ılateklilerin belİi g8n' ve sa-
kanuni muilllele tatbik olunl.U'. atta munııcaatlari ilh olunur. 

Kayıt ve kabul 
muamelesi 

aoımıyordu, keodlne atlamıyor· Q . k I 
du... Oh, nual ollll O da bir rta t8Clm 0 U U 
gün herkes gibi, her canb gibi · 

Olecektl. Zaten şu vefasız ve direktörlüğünden: 
yalancı dnoyada ha böyle JBfB· Okul ka t 
mak. ha da oımektt. umuza yı ve 

o, bOtOn vannı yotunu her, kabul muamelesi devam 
berşeylni ~n'atma hasretmiş, etmektedir. 
ve batta bayatta ;tnsanların bir •---------
kere nail olduklan ıençlltlnl 
demir orsn nstOnde demir çe
kiçle çnrotmoştO- Fakat, o yal 
mz birisi, yatnıı blrteY için J• 
şıyordu. O da, OlmOş kansının 
l:latıralannı canlandıran, blriclk 
otlu, ( Tutrul ) du. Şimdi yann 
OldOrllldOIO vakit, basta Ol'luna 
kim bakacak, .. kim bir bardak 
su, kim bir kaşık sıcak çorba 
içirecekU ? Şimdi nalıl atlama 
mallydı ? .. işte artık atınet de 
batıyor, batan &Onet gibi ocak· 
takl aletler de sönnyordu ... 

• arkall var • 

Bir bayan memur 
isteniyor 

Ticarethanemi•in Sinıu 
servisinde çalıımalc üzere 
bir hayan memur alınacalctır. 
Şeraiti öğrenmelc i~in 11111jtı 
%amıza müracaat edilmelidir. 

Hami - Kemal 
Nalbantlar 

• 
YENİVO'L 
BASI EVi 

Yeni temiz ve çeşitli 
Bütün matbaa iş 

En temiz, en-ucu 
surette yap •• 

Hariçten verilecek aiparişleri • bir zamanda 
hazırlar ve gönderir. 



kompresörü ile mücehhezdir. 

~ 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan 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. 
~dhdhdh dhdhdhdh 

Sığır eti eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan : 

Artvin ve havalisi Garnizon kıtaatının 936 
dan 937 senesine kadar ihtiyacı olan ( 45000 ) 
kırkbeşbin kilo sığır etine belli vaktında talip 

çıkmadığınd'!-n yeniden kapalı zarf usulile eksilt

n1eye konmuştur. Teminatı ( 607 ) lira ( 50 ) 
kuruşdur altıyüz yedi liar elli kuruştur. İhalesi 
18 - 9 - 936 Cuma günü saat 1 O da yapılacak
dır. Taliplerin ihale gününden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komisyona vermeleri 
ilan olunur. 3 _ 4 

Kızı laya 

Yardım 

Edelim 1 

Kızı laya 

Üye 

yazılallm! 

Bugece Yıldız Bahçesinde 
2 büyük filim birden. 

Birinci filim : Heyecan filmlerinin en güzeli olan 

Cesaret Kıralı 
Sesli sözlü heyecanlı büyük macera filmi. 

İkinci filin1 : Baştan sonuna kadar kahkaha ile dolu olan 

Dertsiz 
Arkadaşlar 

Fransızca sözlü büyük komedi. 

Zay~ şoför vesikası 

Trabzon b~ediy.!sinden aldı
ğım 399 numaralı ehliyet vesika
mı zayi eltim. Yenisini aJacığım

, dan zayi vesikanın hükmü olma
dııını ilan eylerim. 

T abakhnne mahallesinden 
Osman oğullarından Ahmet 

Kazım oğlu lsmnil 

KİRALIK EV 
Kunduracılar caddesinde 21 No, Harun/ar mağazası~ 

nın üstü 6 Oda geniş koridorlu gayet ferah caddeye 
ve denize nazir her. taraf tan bol güneşli altında her iş 

için elverişli büyük ardiyesi ve banyo tesisatı yapıla· 
cak müsaid yeri içinde üst kata tulumba ile çıkar suya 
vardır. hem ev hem yazıhane ve muayene hane olarak 
kullanılabilir. Görmek istiyenler Harun/ar mağazasına 
müracaat ederler. 

Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı ~~· 

Bugün: Avrupada herkes her yerde ınutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak, Zeissikon. Föyklender ve sair tanmmış markala~ daima her boyda ve her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

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

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşıları süratla gönderilir. 
Hususi ate!yamız ve amatörhanemiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

... ı t % lzm vl 1 Oracam 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 


