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İSPANYADA ASİLER İLERLi'f OR ••• 
_ ~efirlerin tavassutu retle karşılandı 1 

Mezarhk 
işleri ..... 

B 
ilmeyiz kaç yıl oldu, 
mezarlık işleri şöyle bir 
ele alınll' gibi olmuş, 

hatta, yeni mezarlıklar hamlan
mış gibi. şeblr içindeki eski 
mezarlıklara oın gomnlmesl bi
le yasak edilmişti ! 

Bu yasaklık bir zaman de
vam etmiş. sonra oınsn olan 
bazı hatırlı kimselerin hatırı 
lçtn zaman zaDllln bozulmuş ve 
nihayet gitgide evvelki kararlar 
da unutulup gitmiştir ı 

Belediyenin o Z80llln veril
miş ve tatbik sahasına da çıka
nlmış blr başka karan daha 
Vardı ki, o icapla Detırmendere 
tıatnndeki sUlOkln boğazında, 

bir haylı para sarfedilmek su
retlle yeni bir mezarlık tesis 
edilmiş, fakat daha içine tek bir 
öln götllrnlmeden her nedense 
o da kendi haline terkedllmiş, 

bo suretle, mezarlık işleri, eski 
tas eski hamam tablrlne tama
men masadak bir bal almıştır ı 

Mezarlık işlerlnl şöyle bir 
tanzim etmek meselesi fantazı 
bir iş miydi ki, sonradan farkı
na vanlarak ynznatn bırakıldı. 
senelerce konUfllldu, tetk.llder, 
etntıer J&Pılıdl, kafa emejl.bar
-....., ..alheyel ,..Wi ...... » ... 
dlldl, ondan IOnra da belediye 
bQtçeslnden blr haylı p.ara sar
folundu, o emeklere, bu para
lara yazık detil midlr ki, durup 
dururken ve hiç icap yokken bu 
hayırlı işten vazgeçillverdl ·? ı 

Her yarıda bırakılmıs işler 

libl, mezarlık işini de ele ala
hın ve neticelendirelim artık ... 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Okurlarımız 

Ne diyor 

Sabahın 
seherinde de 

olur mu bu ?I 
Olaıgucum, ikidir gazdı 

llız. -Çilingirden. sobacıdan, 
ffından bundan vazgeçtik, 
lalcat ıabahın seherinde, da · 
ha ~rlceı uykuda iken f•
':!}aete geçen t!fller altında
~ fil tahta hızar/arından 
Uleılalı artık,. 

Rica ederim, hastalar, is · 
t' ıralıate muhtaç olanlar na 
'1ıına rica ederim, tekrar 
lla.ınız, Belediye aldırış 
~11ledi, kıpırdamadı, hare-

e ıeçmedi diye, durma 
llınız ve susmayınız, o dur
lflalcta inat ettikçe sız dur. 
lllrınıakt• israr ediniz, umu-
~ ııhluıti namına bu 

'la ve beyin tırmalıgan 
•ırı/trlar susuncıga. sust•
l'fılııncıga kadar siz susma . 
t;;ı.ı, gazınız, ciziniz, 'De 

' kurtarınız/ 
M. K. 

is panya ihtil4ji ... 

I mha harbi şiddet ve dehşet 
içinde devam ediyor . .. 

Asiler bir yandan muvaffakiyet kaza
niyor, bir taraftan imha ediliyorlar 1 
Sefirlerin tavassutu reddedildi 1 

Ankara 15 - ispanyada hükumet kuvvetleri Televera cephesinde bir iki kilometre 
ilerlemiş Teruelde muva/ /akı yet kazanmışlardır. Asturide Milisler asilerin mütebaki 
kolunuda imha etmişludir. Alkazar mahsurları aile ve çocuklarının çıkarılması husu 
susunda Şili hükumetinin tavassııtunu reddetmilfir. 

Şarbon V iyanada , Her gün 
Vilayetimizin bazı köyle- End·ışe ı·çı·nde ı Hava 

rinde çıkan Şarbon hastalı 
ğının yapılan mücadele 'Ve b ki 1 Tehlikesinden 
aıı neticesi önü alınmıştır. e enen cevap K k . 

(9 b oı~ k k ı orunma ıçin ... var on '/un gü se gag- Ankara 15 - Viyana 
ı l ..1 ..1 le B t f Bntnn Dnnyanın, dllnya 
ıa arınaa aa çı mıı ag ar Hermatschuzu lcabul -4tı·g·ı· 

dı b ı l " memleket ve şehirlerinin 
mü ürümüz u yayıa ara bir karar suretiyle Stahrem.J 1 memleket mQdafaası bakı-
gidip aşı yaptıktan sonra bergın birsene ftlfJel ,.lıst t mııd4n bulrlandıklan, met-
dün şehrimize dönmüştür. old klan 
Of yaylalarındaki ~-rbon sebeblerden dolayı azl etmiı gut u işlerden bırt 

vu olduau Fen in te/u:a 1 de bava leblltealndea konul,. 
iltr ınlara..~..,U,. ~~-·~ı.:. ~~.~~~~-.... llllıl~N•-~ 
yalcalanan dört 'lliıi laasta .. pnn bu işin ôAemlle aateaüip 
neye yatırılmıştır. istenilme/etedir. ıigasal ma• hareket ve faaliyetler ıörml-

Baytar müdürümüz bir haf il cevabı endişe içinde yoıuz. Hayat ve müdafaa 
muharririmire artık ne Of bekliyor. lflerlnln halka alt cephesi 

ta 'Ve ne de vilayet köyle- Tayyareciler ve hal.km bu cephe<Jen vazl-
k l fesi dalma heyecanla teba-

rinde şarbon hastalı;ı a - Ankara 15 _ Risman ruz etmiş ve ettlrilmiş bulun-
madığını söylemiştir. ,., .~ ..1J_ ka mab dAAil mldlr ? 

ıvevıunaaa. raua inmeje "• 
Baytar umum mebur oımuıtu. Şehir ~lnde s•tıoak n• 

n·ı t v .~A 6 residir, hatta neretl delil 

mu••du•• ruu rıo ıunaseı nt UÇQ• 

Hava, yağmur 
souk, bıldırcın 
Bir kaç gündenberi hafJa 

kış havası gi6i 6ozulc git
mektedir. Barametre dülü/c 
t.rmometre sıfıl"t/an. plcarı 
17 derecede sabittir. Sünldi 
gağmar deoam «ınelctetlir. 

Sagfiıelerddiler şehre 
lcaçmalc için h0f1anın açılı 
ıını. ynğmarun dinişini ıöz
lemelctedirler. ilci ıündür or
talık soğuduğu için palto
lar, kazaklar, parusüler 
gegilmiıtir. Üç gündür gö
rülmemiı çolclulcta bıldırcın 
düşmüştür. Soalcsu, 6ouepe 
sırtları ilci gecedir bıldırcın 
avcılarının /ener/erile mnlci 
bir ıehriagine dönmiiftür. 
bıldırcının 6u derecetk zebil 
klmasına göre beher bıldır· 
cının /iati dörl kıınlftflll a,a;ı 

~-r. 
Umulan konferaas. I 
Ankara 15 Loluımo-

cıılar lcon/eramının bilinci 
Tqrinde londuraıla topla· 

naca~.Qr· 
BugQn bol miktarda Palamut 

bahtı çıkmış lsecle flat on ku
ruştan aşaaı dQşmemiştlr. Sebe
bi de havanın bozuklutundan 
cüter balıklann çıkmamış olma
sıdır. 

1 GOZE ÇARP AN 1 

Doğuda 
Kalkınma .. 

Doju illeri,· geni. gtpgtni 
lcallcınma lıtımleleri içinde 
hergün l>iraz dalıtı luz w 
/egiz alıp gitme/etedir._ 

Bügü/c Ba,!ıalcanın doju 
segalıati, doju illerinin l>a. 
!/f!'dırlılc, ~. aogıal 
w lcültürel ilıtigaçla1ını 
geni ba,tan canlantlırmıı, 
canlanan 6u ilıtigaç/aç ,;. 
nemle ele ve öne alınmıı· 
tır. 

gidi ,,,_,ili. a.,. Uluütl 
'°le galan bir ,elece/cte. Ö•. 
lenen ve be/elenen e/cono. 
mile re/alıa lcavrqtaraca/ctır, 
hana lıiç ıüplae elmigonu" 

K. O 

Aldırma, Duyma ı ... 
,,\ ..:. (9) -OCLUMA-ğiyle 8102 metreye yükse- nereleridir, ve hangi yeni 

inşaat ııaıoak yaptırmaaa 
Baytar umum müdürü B. /erek rekor teılcil etmi,Ler- tabi ve mecblll'tutuimuştur? Epeyce zamandır karp kaşıya bardaktan bofaDll'OUlna ritm 

Sabri okutman ev'Velki gün dir. Unutmuşsak halulatmaiıyız geçip arama oldutu albi konu- Jatmurlar 11eller altıoda kaürda 
şehrimize gelmiş , Baytar F h · h ._ bu işi ı şamadık, dertleşemedik. Aradan ıalandıtmuzı bırat nemlendlat· 
dairesine, Baytar işleri üze- u renn are~eti Yell17ol ınnter, haftalar, aylar seçmesi- mlzl bile bisaedemeytz. Pek 
rinde tetkikatta bulunmuştur. Ankara 15 - Fuhrer ne ratmen ne sen beni aradın, o<>klanmız tesir albndan çıka-

M b h 
Norembergden hareket et- ._. _________ _. ne de ben leni .ordum. )Urbl- maz ; bir kısmımız cab 88ÇaD 

ez a a miştir. AKGU .. N rlmlze yedi kat yabancı)'llllflZ etvanna kapılmış blçllatn1n •• 

1 
8a N • albL tırı..,.nm farkında bile detlldiİ'. memur uğu Y. un Neyse artık karşı karşıya Kimimiz faŞllacak,, acınacak ka· 

işten el çektirilen mezbaha izinli olarak memleketinde arkddacımız 1 1 başbaşayız. lstedliimlz &ibi, ar· dar ukala, kimimiz bu da toyle 
memuru yerine 60 lira maaşla bulunan değerli Hukuk Hakimi· T zutacıııunız kadar konuşur, yaptı, ıunu IOyledl deslnle.f dl· 
kızılay tahsildarı Osman tayin miz B. Nuri evvelki gün &elerek B dertleşebllirlz pyrL Ve daha 
edll ... ı .. Ur. ı 1n başla tır ir yıl önce Giresonda ye ne IOytarılıklar ne IC)vanw.. 

"&&9 ş e mış · dotruau muhayyel varlı)uıııı ı #•...-

Belçı'kalı N 
1
• kaA h do;an oe bi1 gıl içinde o utıar J•PmaJU- Fakat wıut· babalık hakkını tafıyan ben mıyahm ki iD8an adım t.fıJan 

iki seyyah mıılıitte igidenigige gagı/an 11enln adınla sesimi bir bqka mahlukabn pek ootu eli bir 

Evvelki iUD İltanbuldan iki to• • ren ı• W iyi Jıizmeller yapan kulap IOkar, bd ve lna&nlıaı pllnclk bir gQ1 kadar b1s11 bir 
Belçikalı seyyah şehrimize ıeı- •AKGÜN kaJ bir başka &özde parlabr, .ayaun 19bnem bir .mine kadar lnoe ve 
m1atlr. Bu 1kl genç ~yyab mo- • ar cıaıımız. ve kQstah barekeUerl çarpanm '"ildir --·-

A'l ME1mleketimizlo. tanınmış al- b · ·· -v #_,,. ...-
toslkletle buradan Irana doğru lelerinden Haslp TQzerio kızı ır ga,ına girmipir. Ullc.ü suratlarıa... 
Y
ollanna devam edecektir. ar/ca"-- 1 lı Şimdi beni dilli n6l VU'llll kmpn dltlertnl IGl-

00 
.. vüş Bayan Mnbeşşlrle genç ve mn- -.ımızı u mat a gü- e va um : terenler, 11eol uırmata yelte. 

nevver tnccarlanmızdan Kenan niinde lcutlular ve ıeldmlar· DUDya pek acayip, ha)'llt tat- n~ler olsun aldırma. yeter ti 
DQn gece Sazin tam ahenkli Oğuzlunun nlkAh töreni evveOO le.en a"dınlılc yolunun "Ole. h oldutu kadar acı ve blllıuaa 

de mlnde iki genç arasında kav- gnn güzide davetliler huzurlle • .. lounlar pek tuhaftır yavrum. almD aoık 1aıeatıı temiz bak 
ğa çıkmış Polisler tarafından Belediye evlenme salonunda ya· uzun ömürlü bir yolcusu ol- Oyle ki kimimiz buluttan nem ve bakltat dalma •Dinle olsun. 
karakola kaldırılmışlardır,. pılmıştır. Bahtiyarbklar dileriz. 1 ma•ını candan dileriz. kaparız, klmlmlz 1Utlarca ve Almm oeUt. iraden tuoo blbln 
-:::~~=----------=K~-:.~. --_;~.;,_-_;,,;,...;.:,;.:.:;::.:...::~~-......::::......:.---.:::::::.:~:.ı arp lf8Dlt ka)'alıklar atbı per. 
~ oy postaları 1 1 1 1 1 ....... • .... ve .... etmez buluııaun 

1 K 1 .,...-~ ve 11en onu en temiz hlalerln 

Ulı öy ere muntazam postalar, fakat ondan daha önce 1uı l3 :: !::nı1::U~:!~:~~ 
, postanede köyler için kutular lazımdır 1 bile dize leldlal feVkat, mert. 

hir taraftan koylnyu aydın- kadar uzanma&lna lmkAıı olma- dar uzatamayınca, ve koyun mubtarlanoı, poetaıanm posta- ilk denilen tıluımlarla dolıdı.ır. 
latalım diyoruz, blr taraftan da dıgı malOmdur. Fakat ıurası da postasını nn.taneye uzatmak Varsın )'ine aleyhinde ·soy. 

k l 
.rv- neden aldırmata mecbur tuta- leyenler olauıı. Seni ~ı.:.o..-.._ 

duyuk, ve aydınlık vasıtatanm artı ma Om olmalıdır ki, koy- 14zımdır.. ı.azımdır ama, bun- y ıR•rm•A yvacıw....-
köylere iletecek, yayacak posta lerimizln posta ibtlyaçlan var- dan daha önoe de postanede lım. KOylnytı aydınlatmak, köy- en --.a yeltenenler bblun-

b k d yo- dır. KOyUn postasını ihmal et· b k ı k lQyQ kaldırmak 1 da pıla sun. Duyma, aldırma ve nlba-işlerlni ynznstn ıra ıp uru er Oy çln bir posta utuau yo un ya • yet mukabeleve taı· .. -· trı 
ruz ı Posta teşkll4Umızın kendi mek, köyleri ihmal demektir. 14zımdır J Evveıa bunu temin cak itlerin bavında gelen bir atma çirkefe t!ıwn... -
vesalWe b1Jl(1Q lçlıı köylere Posto tefkilatımızı k07lere ka· edelim, ondall IOma da kOf lfUr bil.. "• 

Halit M~f# 



Sayfa 2 

S~kizinci ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

eskidi, rolünü bitirdi O da 
anarşik ve istismarcı simasi 
ile ve karma karışık kap
rislerle dolu çeşidli parti
leri ile tarihe intikal et 
mektcdir. 
Dünyanın en güçlü gö

rıinen devletleri, bunun ızte
rabmı çok derinden çeker
lerken, yeni doğan devlet· 
ferin bilhassa Türkiye Cu
muriyeti r gibi en karanlık 
bir devirden yep yeni bir 
hayata doğan bir devletin, 
böyle liberal kombinezonlar 
'lle darma dağınık unsurlar 
la idare edilemeyeceğine 
yeter Örnekler göstermiş ol
duğunu sanıyorum. 

Bu yoldaki dikkatimi u 
yanık tutmağa yarayacak 
daha bir kaç hadiseden 
bahsetmek isterim : 

Pilet Golazın sözleri 
İsviçrenin bundan eve/ki 

devlet reisi Pilet Golazm 
parlamentoda söylediği şey
ler arasında bu manada bir 
parça vardı : . 

Fuhuş, 
Yazan : 

Fuhuş ve Belsoğukluğu 
[ 2 ] 

Köylerde böyle herkese açık 
ev olmaz. Nastlsa bir köy 
de bir kadın doğru yoldan 
şaşarsa: Bütün köylünün ilk 
işi ögütle. iyilikle, tatlılıkla 
ona doğru ve iyi yolu gös 
termektir. Açlıktan, yoksul· 
luktan bu işi yapıyorsa kar
nını doyurmak, ona iş bul
mak çalıştırmak köyliinün 
insanlık öde11idir. Bir kô"
tünün bin kişiye zararı olur, 
derler.Neden? O kötü , on kişi 
ye kötülük aşılasa binlerce 
insan zehirlenir mah'l.ıolur. 

Kasabaya, şehre giden 
gençler I .. sakin ha sızın 
uğrağınız bu zehirli yerler 
olmasın. En son alış veri
şinizi bitirdikten köye dön
mek için vaktınız varsa bir 
sintımaya gidersiniz.. Bir 
kahvede oturur dinlenirsiz. 
Ve ... Yine geldiğiniz gibi 
köye dönmesiniz. . Yarın 

c:evlendiğiniz zaman gençlik
te çektiğiniz bir hastalık 
yüzünden çocuksuz kalma 
nız. Yah•t binbir çeşit has 
talıklarla! acılarla uğraş
manız, ömü.r sürmeniz, sü
receğiniz ömrü kısaltmanız 
ne acıdır, ne felakettir. 
Bir gün şeytana uyarda öy· 
le bir gere giderseniz sonra 
yıllarca acı çekersiniz 1ıe 
sogunuza sopunuza da çek
tirirsiniz. 

-----Türkc§n Türkmenoğlu 
Diinyaya gelen bir ada

mın hakları vardır. O hak 
!ardan biri yaşamak, temiz, 
;ağlan iyi yaşamaktır. Her 
kes tarafından beğenilerek, 
sevilerek, devlete, ulusa, 
herkese faydalı olarak ya
şamaktır. 

Bunları yapmazsanız dağ· 
da biten oltan ve hiç bir 
işe yaramayan, /zatta zehir
li, zararlı olan yabani o.~lan 
ne farkınız., kalır ? Oyle 
olmayınız. Öyle olmamak 
için çalışınız. 

Sizin işiniz tarladan son 
ra kahve eıderinde kôğıt 
oynamak değildir, Gençlerin 
durağı kırlar, açık hava. 
eğlencesi at top oyunları, 
güreşler. Ok atmak deniz 
köylerinde yüzme, kürek 
çekme ve benzerleridir. 

Erkeklerde Belsoğukluğ!!. 
Helsoğuk 1 ıığu kıı.1 pte, Hlnirde iltllınp 

yapnınkln kalmıyor, uyrıcn dıı zilrri-
. vetten tuııuuııilcı mahrum edi;> or. 

. Olur olmaz başı boş ka-
dınlarla temas eden gençler. 
hele evli barklı çorlu ço 
cuklu olan vatanckışşlar 
arasında bile bu korkunç 
soy kurutan Be/soğukluğu 
görülüyor . 

Öyle bir hastalığın şüp 
sini kendinizde gördünüzmü 
vakit kaybetmeden ve uta 
nup sıkılmadan kendinizi 
Doktora gösterin. 

- Arkıısı var -

Komşu Rusyada 
Ekonomi 

- " Bugünkü dünya işle
rinin her bakımdan çapra · 
şık yüz aldığı bir zamanda, 
bu şekil ile, işleri. parla
mentonun didişmelerinden 

kurtarmak ve ileri gô"tür
mek imkanı yoktur. Bu va
ziyet karşısında icra reisi, 
harbeden bir kumandan 
mevkiindedir. Bir asker, 
,kendisine kumanda edenden, 
'lıerdiği emrin esbabi muci
besini nasıl soramaz ve 
derhal yerine getirirse, mil· 
let vekilleri de devlet rei
sinin verdiği kararlara böy
le uymalıdılar .... n 

Bu sözlerin lsviçre gibi Sovyet işçilerinin tasarruf hesaplan 
parlamantarizm hayatında Sovyetler birliği halkının sandıklarına yatırılmıştır. 
en ileri olmak iddiasında maddi hayat şeraitinin git Tasarraf hesaplarının bu 
bulunan ve en az iç ve dış tikçe iyileşmesi, tasarruf tezayüdü, Sovyetler birliği. 
ihtiraslara maruz bulunan sandıklarındaki hesapların nin her tarafında, bila is
bir devletin reisi, genç, e- ' mütemadi surette artmasıyle tisna Cumhur-igetlerin, mulı
nerjili, yüksek vasıflı ve teeyyüt eylemektedir. tar arazi ve mıntakalarm 
gurddaşları içinde yüksek 1936 Yılında tasarruf hepsinde müşahede olunmak 
bir mevki sa/ıibi olan bir hesapları, 831 milyon ruble tadır. 
zat t .ı d 7 Temmuz 1936 daki va-

ara,.ın an söylenmiş bir fazlalık göstermiştir; bu 
bulunması b l ziyete göre, Sovyetler bir-

ve un arın par- suretle bu hesaplar, 1933'e lamento t f d _, lig" inde tasarruf sandıkla-
ara ın an ua pro · nazaran dört misli, 1 Y34 'e testo d" [ rmda hesabı bulunanların 

suz ın enmiş bulunma- nazaran da yüzde 70 nisbe-sı bu mev d k" d adedi, 14 milyondan fazla 
' zu a ı uyuş ve tinde büymüştür. Fakat, düşünüşle · · · d dc.r,· bunların tasarruf lıe 

rımızın oğrulu- Sovyetler tarihinde lıiç bir ğunu gösterir. saplarının mecmuu ise, 3 
zaman, 1936 yılının ilk milyar 167 milyon ruble 

- Arkası var - altı ayında oldug·u gibi, bir tutmaktadır. . 
NOTLAR 

Bir temenni ki 
menfi ......... 

tasarruf hesapları tezagü· Aynca tasarruf hesaplarz-
düne rastlanmamıştır. 1 Kô.- mn vasatt lıacmı da yüksel
nunusani'den 1 Temmuz'a mektedir. 1Kanunusant1936 I 
kadar olan müddet zarfın da bu. vasati 172.9 ruble 
da tasarruf hesaplarma705 iken 1 Temmuz 1936 da 
milyon ruble ilave edilmiş 220'ye çıkmıştır. Moskova 
bulunmaktadır. yalnız Ha- daki hesapların qıasatisi ise 

1 
ziran ayı zarfında 203 mil- bugiin 500 rubleyi geçmiş 
_yon ruble para tasarruf bulunmaktadır. 

Trabzon'da bir halk müzesi 
niçin kurulamıyor ... 

diseyi yaşayanlardan kim
ler lıala bu şehirdedir ? 
5 · Ölenlerden kimler bili
niyor ? Bunların geri ka 
/anları kimlerdır ? Ve şim 
di nerededirler ? . 6 - O 
zamana ait Devlet dairele 
rınm dosyalarında yazılı 
kôğıtlar bulunması mulıte 
mel midir ? 7 - Bu kriğıtlar 
herhangi bir yanğınla kayb
oldu ise o yanğını yaşayan 
kimlerdir? Ve acaba kendi
lerinde hiç bir şey kalma
mış mıdır ? 

8 - Devrimle ilgili hadi
selerin geçtiği binalar han 
gileridir ? 9 - Bu binalar 
o vakittenberi ne gibi de
ğişikliklere uğramıştır. 10 -
Bu binaların o 7.•akitki ha 
lini bilenler kimlerdir ? 

İşte şu on sualin sonu ko 
!ayca alınamıyacak kadar 
genişliyeceğine hiç şüphe 
olmıyan karşılıkları bulduk
ça devrim tarihine ait birçok 
noktalar aydınlamağa baş· 
lar. Bu yoldan ele geçecek 
adamların sıra sorguya çe-

kilmesine gelir. Onlara ya· 
şadıkları hadiseyi günü , 
saati ve her türlü tarih/eri
le anlatacak sorğular soru-

lur.. Ve kendisinden yuka · 
rıdaki anlatılan gibi bir in
kılap müzesine dokunacak 
türlü eşyalardan neler bil
diği ve nerelerde bulunduğu 
sorularak bunların geniş 
tarifli birer listesi meyda. 
na getirilir. Bunların yerle
ri de tesbit edilerek ortaya 
çıkarılan lisetin kurulacak 
devrim müzesinin ana çiz 

8 M.Alap 

gilerini meydana getireceği 

bellidir. 
Eşya nas'il toplantr ve 

nuıl saklanır ? 
Esaslı bir teşkilata bağ

lanmadan dt!vrim bakımın

dan değerli olan belg•leri 
şimdiki sahihlerinin ellerin
den ·ılmak hem güç, hem 
de faydasız ve korkuludur. 
Kendi vesikalarının esaslı 
ve kuvvetli bir müzede ebe
dileşeceğini anlamadan hiç 
kimsenin çıkarıp kendisi ve 
royu için bir onur kc.li a [ı 
olan eserlerini ortaya vere
ceği sanılmaz. Büyük Dev 
rim Müzesi kurulurken ya
pılacak bir organizasyola 
kabil olur. Ancak Holkev
leri şimdiden bazı şeyler 
yapabilirler Halkevleri ilk 
araştzrmalarla meydana ge
tirdiği listelerde bulunan 
eşyadan hangilerini sahible
rinden alabilirse onları, ga
yet etraflı izahat ve o eş
yayı veren kimsenin adı ve 
f otogra/ile emin bir yerde 
saklıyabilir. Doğrudan doğ· 

ruya alamadığı eşyanın da 
birkaç yandan alınmış f o
tugraf larını ve kendi gô"ğ-

sündeki ar adamlarının yar
dımile eşlerini, örneklerini 

yaptırabilir. Bundan sonra 
Ha/keleri arasında fotoğraf 
ve kopye değişimi yolu ku 
rularak toplanacak belge
lerda ha geniş bir bakım
dan çoğaltılabilir. 

BU- Halkeı.Iİ için Devrim 
sergisi planları. 

· Arkas var -

BORSALAR 
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Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 

lstanbul kambiyo borsası 
Peı;ela 

Lir el 
Rıı)·işmark 

7.18 
10.104 
l,9j.71 

-İstanbul ticaret borsas: ı 
-- - J.; fındık Glresoıı 61 -1 

İç fıııılık lınzır 
• ,, Yndcli 12; H~t 

Knbuklu fındık hazır 

" 
\"UUtıli 

Trabzon fındıkları 

lı; (ınd lk lrnıır 
,, ,, \'Udeli 
Kabuklu hııdık hazır 

" nıdcli 

1277 M. 

İspanya fındıkları 

Knlmklu fındık lıuzır 

il " 
vadeli ---- -----

ltalga fındıkları 

lç fıudık lıuzır 
ıı ,, \tıdeli GOO·G;;o 

,, Trnlı:ı;oıı 60 
,, ,, Akçekale GO 

Trabzon Borsası 
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k fındık 
Tuııılıu 1 ,, 
!'ivri ,, 
Foşu ,, 
Bndeııı ,, 
Knrkalnk,, 
Yumurta hir incl 

" ikiııri 
İşlc nıncıııiş 
l\lıı;ı r 

Fuı;ulynlnr 

lnce mal 
Horoz fnsıılyn 

Uıılnr 

GCl,30 
81 
28 
2\1 
27 
00 

1050 
11.100 
250 

7 

10 
12 

Berfin borsası 
- Jıstnııbul lıiuiııci 18,90 

18,20 
12,00 
11,00 
lil,90 
12,!iO 
12 

Tll rk ) ııuı ıırl:ılıı rı 
Kfü; ilk ııı:ı 1 7 ,.ı 
Ortn ,, 8,25 
iri 

" 

ikinci 
8nmınııı birinci 

" 
iki nci 

.Mulılelif lıirincl 

9 

,, 
iki nci 

il~UncU 

Semerciler caddesi fena hııl· 
tl t• bozulmuş. Kt1şke bozulına
h.ıyını~, fakat bozulmuş. Yazıl· 
11115, çv;ılını:;, süylcıırıı ic;;, rica e
dilmiş, belediye canibinden ta
mirine h::ı ';!laııını~, ktlşke vazıl
nıaı:;a, ~ızılmas,ı, süylenme~e, ri
t•n eclilıııcsc ve belediye cani
binden de llllfen ve innyeten 
'l~ ınernamcten tamiri cihetine 
gidi~meseymiş, faknt gidilmiş .... 

f' İşsiz genclere iş ... 

U
F•i a Görüyor, duyuyor, işi iyoru~ : İş arıyan gençlerimiz 

. ~· ol yapılmış, ortası avuç içi 
gıbı çukurlaşmış~ khıbllir belki 
bil" handl'ğe ltıznın ve ihtiyaç 
v.ırmı'? ta onun için .... 

Yapan ustalar, çıkan çaın ur
l ıri, molozları, taşlan yolun or
tasında b!ltiln cadde boyunca 
torkeclip gitmiş, ihtimal gelen 
geçenlerin ayuklaı ı dolaş .. ın da 
vaptıkları voı e~klmeshl diye I ~ ·~ 

çoğalıyor. Bunlan işlek bir hôle getirmeliyiz 1 
Orta tahsillerini bitiren l e 1 d tt t - "b · / / · . . . . arı m rı u ur, uccar· gı ı mese e erı lıatıranndan kazançlı işleri, parasını iş-

gençlerımızın bır kısmı lıa !arımız yirmi otuz lirayı d h · · k l k h a ı geçmıyor. !etme istigenlerin gözleri 
yata atı ma · ayatlarını bile kıskanarak bir katip is (" h . . 
kazanmak mecburiyeti kar t ., d /ı l ya ıslar, kendı kendıle- önıine sermelidir. Hem işle-

. . • - lll amını az a gorugor. k 
şısın~a tahsıllerıne devam kapital sahipleri, mesela beş rine azanç temin edecek miyen sermayeler işler, hem 
edemıyerek iş arıyor, iş on kişinin çolışmasına im- işleri bulamıyorlarsa şahsi- de iş bulmak. çalışmak isti
bulmağa çalışıy.orlar. Mem- kan ve zemin hazırlayacak yet/er önayak olmalı, relz gen memleket evlatları, ha. 
/~kette serbest ış kaynak- iş icat etmek ve kurmak berlik yapmalı. karlı ve yatlarını kazanmış olurlar! 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 34 ] 

l\tUslllmanlının bu toleransı 

tef ~ircilerin kavgalarına ve kılı 
kırk yarınalarına rağmen, onun 
nussi ahkamında da mevcuddur. 
MUslümanlıkla mündemiç olan 
Universulizm, kendisinde bir ta. 
kını mezheplerin doğınasrna ne 
mani olmuş ne de mani olmak 
istemiştir. Peygamber ise, dinde 
dinamizmin vncudunu açı~ca ka
ni oldnğu için, görUş ayrılıkla
rına bir bahtiyarlık, 'fanrı'nın 

bir nimeti adını vermiştir, 
ÇOk şayanı dikkatlır ki, lıep

si d~ 0rtod )'~s yani snııni sayı-
1 m du,·. ını• 1. ıep arasından, 'fürk 
t ·ı!ls~ııh ve .. ri\!nrisme"e eıı ya
baı11.1 yani c.ı .i.,.!ral ve en in
sani olanını, Hanife lınam'ınkini 
seçmiştir. 

Ve Türklerin memleketinde 
mUslümanlık, yilzyıllar'ın biri
birini kovaladığı bir müddet 
içinde ba;ıköslerıııP.lerl mukad
der politik \'e ekonomik tahav
vüller kar:;asında dini - siyasi 
bir camianın kar~ılaştığı zaru
retlere intibak etmek kabiliye
tini göstermiştir. Hayatın ukı~ı
na kar91 duracağına, fazla şid
detli olnn bazı ayet ve hadise
leri retva ve tef~ir yolunda ge\'
şetmeyi tercih etmiştir. ÇUnkü 
"Tanrı'rıııın dininde lstibdnd 
yoktur." 

(bUL·adıı Bischoff, "icmaı üm
met" ten batıseı.liyor ) . 

Din ile dünya arasındaki bu 
güzel vahdet, eğer uzun müca
deleler neticesinde on sekizinci 
yOıyılda tahribe uğramışsa, bu
nun suçu, bir akide Ye fikir sis· 
temi olun mll lllnıanhkta değil
dir. ÇUnkU bu sıralardaki padi
~11blar, nasıl padişablannı yapa
mamışlarsa, halife ve imamlık· 
lerını da öylece yapamanıışhır· 

dır. çonkü ınUslnnıanlık, on bir 
asırdanberi malik olduğu ve bu
nun sayesinde birçok milletleri 
kendi akide. i içine alınağu mu· 
vafl'ak olduğu elastikiyeti, tam 
cu sıralarda kaybetml:;.tir. 

Ye bu tarihten sonra mosın
ınaıılık, hayula yabancı \'e inki
şaf düşman kalan ezici bir tor· 
maliznıe inkıh1p eder. Hayat ile 
din, bu tarihten itibaren sUratlc 
biribirlnden uzaklr~ır. 

.MüslUmanhktaki yenilik te· 
mayllllerinin on ı:;ekizinci yüz
yıldan beri bir tarafa atılarak 

Bischoff o kadar gerçek bir 
dindardır ki, hangi din l için o
l ursa olsun, Ayıısorya, tek ma .. 
bed -kalsın, razıdır. Fakat, şu 
toleraus bahsinde, onun ileri 
bir kademesi olan layikliği ne .. 
den hatırlamaz"? Kilise - Cami 
iklliğinın tarih içinde snregeleo 
kavga~ı.ıa son verecek olaD 
''mOıe" kaı·arını, bischof, anlD· 
mıyacuk ve bunun pocıisjnc 

varıınyacak bir insan değildir. 
B. 13. 

• Arkası vaı· .. 

Baba Salimi 
görenler varsa ... 

Trabzonun anadan doğma 
biricik halk şairi ve bu sii• 
tunun " Halfc manileri n na• 
zimi Baba Salim Öğütçenl 
gök kubbe altında gören/et 
varsa, haber verene, babanıtı 
şimdiye kadar söylenmiş ve 
bundan sonra da söylenecek 
m11lum 'l:e meçhul bütiitı 
eşari latife ve nefisesini ca" 
mi a !tın ci itli kitabı eşari · 
ni müjde olarak sunacağı" 

mızı ilan ve if ham epleriı f 
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Köylülerimi~ öğütler j Saman, Patates, Pirinç eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: . 

Sevmişti bu gönlüm 
EDEBi BÜYÜK ROMAN S Ü t C Ü 1 Ü k 1 - Artvin ve havalisi g«l"tizon kıtaatının 

Hemen her gun onları ziya- mektubu bulup çıkararak çabuk 936 dan 937 ye kadar senelik jhtiyacı olan 
ret ediyor, Yılmazla saatlerce çabuk gözden geçirdL Mektub 

4 yirmi dokuz bin kilo saman, otuz altıbin altıyüz 

Yazan : DURMUŞ TORKMENOOLU -= ( 73) 

~:~or~~:~~;~ra:~:~:k e~:~ şöy~.e s1:~yı::1~ ~eniden tesisi Süt nedir, içinde ne vardır ? kilo patates ve sekizbin kilo pirince yapılan 
lerine de yardım ediyordu. münasebet etmemizi hoş gör- Süt ·. Memelı" hay- d . d münakasada verilen son fiat kor komutanlığınca 

Soğuk bir kış gnnn bir kır memlş, bunun tehlikeli bir oyun ün içın e su, yağ ve h h ld d h eğlencesine gidecekti. Yılmaz olduğunu sı>ylemiştln. Verdiğim vanlann doğurduktan pe:fnir madd~i olduğu pa a görü üğün en er üç cins erzak on gün 
=~~d!1' .;;:1.1.," ~'!:~::'!:. ~~:':i':o:.::~~ g~;:m•:;.~~~~ sonra yavrulannı bes- dur. Bu maddeler sü- müddetle yeniden eksiltmeye konulmuştur. Ev-
Fakat Yıldızı eğlenceden alı- gerek Sedattan şuphe et.tiğin ]emek için memelerin- dün içinde ne kadar safı şerait ve teminatı evvelki gibidir. 
koymak istememiş, zevcesine için sana gUcenmiştim. Ay~eci- den çıkan beyaz bı"r su- k I ••tt _ı_ İhalesi 22-9-936 Salı günü saman saat 19 da, 
refakat etmesini Sedatt.an rica ğim. Matesnf yavaş yavaş sana ÇO O ursa SU en auna- 11 d . . etmiştl hak vermeğe başlayorum. dur. Renginin beyazlığı k ğ . d patates saat e, pınnç saat 14 te yapıla-

Yıldız bir arabaya binmişti. Mamafih zannetme ki Seda- d k ckad ya kpeylnır B~ . 0 caktır. Taliplerin ihale gilnilnde Artvin Sa. Al. 
Seda t k k ile d için e i yağ ve peynir t at ile ona refakat ediyor a arşı va t uyduğum sev- a ar ÇO O ur. ızım k · ı · l · "I" 1 arabanın penceresinden eğile- da hislerinin yeniden uyanma- maddelerinden gelir. l k . . d k omısyonuna muracaat ey eme erı ı an o unur. 
rek Yıldızla konuşuyordu. sından korkuyorum. Böyle olsa meme etımız e en ÇO s b k 1 Şehrin kibar aıenç1erınden bile herhalde çocuğuma ve ko- Geniş bir ka~a süt dol- koyun, inek, keçi, man- a Un e Sİ tmesi 
bir çoğu dere nzerinde kızak cama karşı olan mukaddes va- dursak ve bır kenara A k 1 k d kayıyorhırdı. SedalUJ bunda da zifelerim beni sukut tehllke~in- b ks k b" da sütleri vardır. Bu • s eri satına ma omisyonun an: 
-fth ti rctı L'ak t y ıd·N...ı .. d dal b 1 d ıra a ır zaman son.. ütl · · · d ki d - are va · A. a 1 u.uQn cakentır. ma masun u un ura- •. d I S enn ıçın e ma - 1 - Trabzon kıtaatının bir senelik ihtı"yacı ole ... 
ayrılmak istemiyor, atını araba- ra yuzün e yağ top a nın pençeresindenayırmayordu. Ben kendimden ziyade Se- B b" . ka - delerin mikdan birbi- ( 6000 ) kilo sabunun ihale günü ol~n 14-9-93( 

liu kır eğlenceıd güon Se- dat için korkuyorum. onun be- nır. u, ızım ymak · d ç k f ki d p · 16 d datın plAnına haylı yardım et- nim gibi ( mukaddes vazifeleri .. t ü ·· d d".ııri nn en ° ar ı ır. azartesı günü saat a verilen f iat pahali veya su y zu e ı5.- B d b k h .. ··ıd·· d .. . . . . lllişti.Gerçi genç kadına eski yok. Sonra ruhunun gizllllkle- • d" B ld un an aş a ayvan- goru uğün en on gun temdıt edılmıştır Tah-
Vak.'aları baurlatacak birşey rinde öyle şeyler okumağa baş mız şdey ıral. ukin~ kısa ı- lar ilk sağılmaya baş- min bedeli ( 2040 ) liradır. 
Böylememiş, ağzından temayUl- layorum ki beni haylı dUşündU ğımız a tta ım land · 2 ş • h · • 
lerini gösterecek bir SÖZ kaçır- rüyor .•• Evet Sedat beni tema- • b d B" ığı zaman yanı - artnamesı ergün satınalma komısyo-
lllamıştL Fakat bugünkn arka- mile unutmuş, bll4kls eski gnn yıne eyazbır. kır. zak- ilkbaharda sütler cıvık nunda parasız okunabilir. 
daşlığın yıldız üzerinde hoş blr leri yad ederken bazan isteme- man sonra u e şır e 
tesir hasıl ettiğini anlamıştı. den .öyle imarelerde bulunu- •1. b b" t b d yağlan az sonbahara 3 - Eksiltme 25-9-936 Cuma günü saat 15 te 

1 k 
d Y ım d balı ki.. > sı ır, unu ır or a an T b k I · d k" . b" h r aç era 1 az an 8 yor · ü 

1
. t b .. d don-ru ise gittikçe ko- ra zon a esın e ı gamızon ınasında satınalma 

etmişlerdi. Genç kadın evde Mektub buraya kadar yazıl- S ze ım Or a IÇln e i5 • L d 1 k başı gozn sarilı yatan kocasın- mıştı. Sedat onu tekrar kitabın be b.· k .1 yudur. Sabah sütleri az ~omisyonun a yapı aca tır. 
dan bahsederken gülmekten altına ){oyarak yerine döodO. b yalz dır ısı~l ıbe. tor- 1 kş ti · k 4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır. 
kendini alamıyor, onun zebun Dudaklaruıda acı ~ir tebesstım- a a tın a yeşı ır su yağ 1 a am sü erı ço 5 M kk · ( 153 ) . 
ha.tini Sedatın biçimli vücudu, ıe dQfQnO.yordu : kal B k yağlıdır. Hayvan sağı- - uva at temınat lıradır. 
gnze1 kıyafeti iie gayri ihtiyari - Mukaddes vazifeleri ... Ko- • _ır. eyaıldz ısım, ıx:y lırken ilk sütler az en 6 - istekliler mezkt'.ir gün ve saatta kalede sa-
lllukayese ediyordu. casına ve çocuA-una kar;ıı mu- nınn yap ı""ı peyrur al k · 

kaddes vazifele~i! ... onlar ... benim dd . ~l . d lal k tın ma omısyonuna n. uracaatları ilan olunur. 
Bu vak'adan dört gün sonra ma esı, yeşı SU ıse son am ar ÇO yağlı 1-----------------------

ldl Hizmetçi Sedatı saiODll ka- aşkımı, kalbimi kayatımı nasıl olur. K k 1 buı ettiği zaman genç kadın ç1ğoeniterse, ben de o mukad- peynir suyudur. Bu oyun ve sığır eti e Sİ tmesi 
dalgın daigm mektub yazmakla des vazifeler! oyle çiğneyece- peynir suyunda da da- Bu eebeplerden dola A k ~ 1 k nı.eşguldu. Misafiri görilnce giml... h b k J • • • biJ b. J S eri Satlna ma OmİSyOnUndan: 
Dlektubu blr kitabın altına sak- Yıldızın beni yeniden sevme a İrço şey er Varsa YJ ışını en ır ma Jadı. ve Sedatla konuşmaga ğe bqladığına şuphem kalma- da.ıo onları birer birer sahibi hayvanını ilkba 1- Trabzon askeri hastanesi ihtiyacı için(lOOOO) 
bqıadı. yor ... liöyle olmasaydı ba mu- anlatmak uzun gider. harda erken başlayara on bin kilo koyun eti ile ( 5000 ) beşbin kilo 

Yıldız da bir kabahat yapar- kaddes vazifelerin hiyenetln- m t• al kd K t" · h · bed ı· 
iten yakalanmış 9lJCUldara mah den babie ıoawn Q6rl1r tnoy- Bizim bileceğiqliz ~ Arlcuı var sı5.r e ı ı~aca ır. oyun e ının ta mın e ı 
•us bir tereddQt ve korku var- dn ? Kakayd bulıındutu bir A- 1--------------------- ( 2700 ) ikibin yeöiytız lira, sığır etinin tahmin 
dı. aenç adam bu mektubda damdan korkmasına sebeb var A k k bedeli ( 900 ) dokuzyüz liradır. 
nıutıaka k.endisinen bahsedildi· mıydı ·1 Evet .Yıldız y.avaş ya- ÇI ôtiplik atnı anladı . .birdenbire yukankı vaş beni tekrar sevmeae başla 2- Şartnamesi herQijn satın~ın ô 

1 

Odadan bir çocuk feryadı kop- mıştı. Hislerim beni aldatmayor Trabzon Lisesi Direktörlüg ... ünden : parasız okunabilir. 
bıuştu. Yıldız çocuğunu sustur- muş. Fakat benden şUpbelenme 
lllak için birkaç dakika mnasa- ge başlaması çok fena. Herhal- Lise pansiyon katipliği açılmıştır. Bu işte çalış 3- Eksiltme 24-9-936 perşenbe günü saat 15 
de istedi ve omuzuna bir atkı de bu şnpheleri defedecek bta mak isteyenlerin ortaokul diplomalanle Lise de Trabzon kalesindeki garnizon binasında sa-
•tarak odadan fırladı genç kadı şey bulmalıyım... Yıldız uçuru d k 1 k d nuı ayak sesleri uzaklaşır uzak mun kenarına yakl~tıtını his ire törlü~e baş vurmalan. tınama omisyonun a yapılacaktır. 
laşmaz Sedat sUr'atle yerinden etmemeli... ı--------_;.---~.---------ı 4- Eksiltme açık eksiltme usuliyle olacaktır. 
kalktı, kitabın altına saklanılan • arkası var • Ask l1k be 1 de ~ =--=~=~......--~-----~==-==- er 1 şu sın n : 5- Sığır etinin muvakkat teminRh ( "'7 ' ~·~- c 

Gençlik 1 - 332 doğumlu ve bu gençlerle muameleye yedi lira ( 50 ) elli kuruş ko > un et ı 
tabi yerli ve yabancı erlerin son yoklamaları kat tenıinatı ( 102 ) yüz iki lira ( ~<' ' 

Sübaşının Kıhncı ••• 
1 llkteşrin 936 gilnil başlayacak ve 23 hkteırin dur. 
936 günü sona erecektir. 6- lsteldiler mezkQr gOn ve saatta kalede sa-

ı Sedat Olgener 2 - Bu müddet içinde gelmeyenler hakkında tınalma komsiyonuna muracaatlan ilan olunur . 
• • • 

Saatlerden beri, başı iki eli 
'l'laında dllŞUDUp duruyordu. •• 
lu1ık. ocaktaki ateşlerden eser 
k.ımamıştı. Her taraf loş bir 
'1ltıaınııı altında donuk donuk 
Plrhyordu. Ayın etrafında bu:tlar, birbirlerini lkovalıyorlar. 

lkl de utursuz blr sabahın 
lelecek oldugunu haber verl-
1orlardı •.• 
•·-~Gecenin bOtQn sessizliği her 
~ra haldm, yalmz arasıra 
'-en hant sonbahar meltemi 
'taçlann dallarında .sarkan tek :1" yapraklan koparan OnQne 

tıyor, meçhul karanlıklara 
'1eçbul derlnllkiere doğru sQ-
11lkınyordu ... 
l'Q Yerinden kalktL Kapıya doğ 

JllrQdn. Kepengi kapatıp dı· 
lan çıktL Gidiyordu.. Ama ne
~e ? Bunu o da bilmiyordu
... _ Ynrnye ynrnye ta.. Kale 
~ısının kernanna kddar gel
~~ İşte tam bu sırada aklına 
~k gibi fikir geldL 
-.t.et surları aşıp dışan çık
'klan Kaçac1k l değildL Onun 
da. da bilinmeyen bir sır var
~cak surları aşmakta bir 

leJdl. DOfOodQ d0ftıııd11, 

bunun lçln yalnız bir çare var
dı. O da ; nObetçlnin bulundu
ğll yerden geçip, bar merdiven 

kanuni muamele tatbik olunur. 9 .. 12-16-23 

den çıkılacak sonra kalenin 

QatQne vanlacaktı. Ondan aon- Kayıt ve kabul 
rası artık kolaydı. Y alııız orada 

da .blr tehllk.e varsa o da, ; muamelesıl 
aaenın, arasıra oralarda dolaş-
masıydL Hemen sata dOndQ Q 
ve yQrtımeae başladL. En ufak rtatecim okulu 
blr gUrnltllde bir dal çıtırdısın-
da bir yaprak hışırtısında bue direktörlüg ... ünden: 
duruyor, her tarafı dinliyor, 
sesin kesllditine iyice kanlt Okulumuza kayıt ve 
olduktan ıwnra tekrar yUrOyor- k bul 1 · d 

rd 
a muame esı evam 

yo u .•. 
Birden durdu. Kalbi heye-

1 
etmektedir. 

canla atıyordu •. lşte ta uzakta 1----------
bir nöbetçi bUyük kapının B' b 

önQnde, blr ileri blr geri gidip ır ayan memur 
gliyor, her ıtdlş eellşte. donuk 1 t 1 

ay ışıtında gölgesi, kartal s enıyor 
yuyasını andıran surlann, ıranlt Ticarethanemizin Sin ger 
taşlarında kınlıyordu... servisinde çalıımalc üzere 

ihtiyar demirci, ileri doğru 1 . l 
k 

donekde surun ar- bır bayan memura ınacalctır. ann veren c . . _ _ le • • 
kasına gizlendL ı-·ıraat gözlUyor veraıtı ogrenme ıpn mağa 
du. Ay bulutların arksına girin 1 zamıza müracaat edilmelidir. 
ce işler de yolu~recektJI.. Hami • Kemal 
kal:ylece epey bir müddet Nalbantlar 

• arkuı var • 5 • 6 

VEN ÖV OL 
BASIMEVİ 

Yeni temiz ve çeşitli hurufatile 
Bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar il 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 
hazırlar ve gönderir. 
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1 Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 ~!i 

alınız. 

Yeni FRİG/DAİRE soğuk lıaııa dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan• 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

F+1 
r.~ 
f;;f:l 
f. 1 e:a 
t•J 
""•l r.~ 
t·~ 
t•"'i! t•l 
[•J 
~·l 
[•J ;;-.-
~.~ 
f.~ 

t!1 
lfıl 
fti a; _ 
f:. ':! 

r.i ,.J 
~·J 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşların 

yeni çeşitleri gelmiştir. 

En yüksek 
Terzilik 

~Sanatı .. 

l•.J 
l•l 
[•l 
l•l 
l•J 
l•l 
l•l 
J.•J 
l•l 
l•J 
l•J 
l•J 
l•J 
ltJ 
l•J 
l•l 
[•l 
t•J 
l•l 
t•l 
l•J 
[•1 

Memurlar için : 
[!] 

FR10lDA1RE soguk hava dolabında muhafaza edeceğiniz gıdalar ve her nevi içkiler ~.ıı 
bozulmadan uzun müddet kalırlar. l•~ 

Taksitle muamele 
yapılmak tacLr .... 

l•l 
l•l 
t.•l 
t:•l 
C•l 
t.•l 
l•l 
I.•l 
[.•J 

EKOVAT koTıpresörlü FR/GIDAIRE e sahip olanlar elektrik faturası [~l 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. [t1 Kunduracılar caddesi 
FRlGlDAlRE'den daha Ustun ve dalın idareli soğuk hava dolabı yoktur. Halep or:ıdn [t] 
ise arşın burada .... Geliniz, görllnUz ve kanaat getirdikten sonra satın alınız. 1 [•] üccar ter i OSMAN NURi SEZME i:j .... ... 

Trabzon ve ha valisi acentalığı H A R U N L A R k & 

~~~~~~~~~~ ıı;ı ıı_;ıııı~ijll!;!JIP;ı:ıı;ı:ıı;ı ıı;ıı ıınıı;:ı;ıuı;ııııı•qııp;ıuı;ıııı~··ıııı!.l!ıııı1uı1111ını1ııııuııı;ıını11111••1111ı••qıııı•"•J11P"lllll"'''ill•qıuııuıı•pıoq111ıı•~ıııı•"qllJ••ıı· ıı••ıı111ttıııııı"'ıtP''"'I ~ 
l1ı...ıllıU011lhıootl lı~oııllııuıi:lııuılllııooıl lhuıll .1~111lı0.ılUJı oul:lı~Jlhı.ıllb1o•lll~ıll1ı,,ıı1lı~ıllı~ılll~lllı:!.°ılll~lllı~ılb~lı::ıl~ııll~ll~Jİtı;!;ııtı~lllı!:'ıı~ı~İ~~Ulı~ıl. 

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. 

dhdhdhdh dhdhdhdh 

Sığır eti eksiltmesi Kızı laya 
Askeri satınalma kon1isyonundan : 

Yardım 

Edelim! 

Kızı laya 

Üye 

• 

Artvin ve havalisi Garnizon kıtaatının 936 
dan 937 senesine kadar ihtiyacı olan ( 45000 ) 
kırkbeşbin kilo sığır etine belli vaktında talip 
çıkmadığından yeniden kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. Teminatı ( 607 ) lira ( 50 ) 
kuruşdur altıyüz yedi Iiar elli kuruştur. İhalesi 
18 - 9 - 936 Cuma günü saat 10 da yapılacak
dır. Tali pi erin ihale gününden bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komisyona vermeleri 
ilan olunur. 4 _ 4 yazılahm! 

İlan 
Artvin asliye hukuk 

mahkemesinden : 

Davacı Artvin inhi
sarlar idaresine izafe
ten muhakerrı at memu
ru Celal Güven ile da
va olunan Artvin inhi
sarlar eski müdürü 
Mustafa ve muhasebe
cisi Lütfi veresesi anası 
T rabzonun Tekke ma
hallesinden Ömer ka
rısı ve Mahmut kızı ha-
nım meyanelerinde te
kevvün eden alacak da-

Gayri menkul satış artırması 
Vakfi Mahalle ve mevkii Cinsi No. 

Çarşı Esı.ıak terziler dükkan arsası 30. 11 
Badıseher Z. Sotha caddesi arsa 171-118 
Müftü çarşı bat pazarı camii arsa ve bahçe 96- 2 
Çarşı " yeni cami nısıf hisse maza 21-31 
Oflu Z. Sipahi pazarı çıkmazı Dükkan arsası 109 47 

" " " .. .. " 110-102 
" H H .. il H 113 • 26 
" .. .. .. .. .. 114. 84 

Katip Z. Çarşu kemer altı ,, ,, 190 _ 26 
" " ,, .. " " 19' 28 

Karlık imaret · hamam sokağı hane arsası 16-3569 

Evkaf idaresinden: 
Yukarıda yazılı gayri menkullerin miilkigyeti peşin 

par_'!- ile satılmak üzre artırmaya çıkarılmıştır. 
isteyenlerin yüzde gedi buçuk kuruş dibozito akçasile 

beraber ihale günü olan 24 Eylül 936 Perşembe günü 
saat 14 de Evkaf idaresine gelmeleri; 1 - 2 

vasından dolayı yapıl- , __________________ _ 

makta olan duruşmada 
dava olunan Lütfi ve
resesi h.nımın ikamet
gahı belli olmadığından 
hakkındaki davetiyenin 
ilanen tebliğ edildiği 
halde davete icabet et
n1ediğ·inden hakkında 
verilen gıyap kararının 
dahi ilanen tebliğine 
karar verilerek duruş
manın icrası 25-9-936 
tarihine müsadif cuma 
günü saat sekize hıra-. 

KİRALIK EV 
Kunduracılar caddesinde 21 No, Harun/ar mağazası

nın üstü 6 Oda geniş koridorlu gayet f eralı 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 sugıl 
vardır. hem ev hem yazıhane ve muayene hane olarak 
kullanılabilir. Görmek istigenler Harun/ar mağazasına 
müracaat ederler. 

kılmıştır. Bu gıyap ka- surette mahkemeye 
rarının tebliği tarihin- kabul edilmeyeceği teb
den itibaren beş gün liğ yerine kaim olmak 
zarfında itiraz etmediği ~ ilzre ilin olunur. 

~~"'"\P""''P~ Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı ~'tt~ 

Bugün Avnıpada herkes her yerde ınutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
E'oİmizdc : Kodak. Zeissikon. Fiiyklender ve sair ta111nm1ş markalar daima lıer boyda 'l'e lıer cirıste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam. Kart, Küğıt , Tef erruat . Hazırlanmış ve miinferit eczalarla diirbiin ve emsali hazırdır. 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi atelyamız ve amatörhanemiz n1üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

1' aşra siparışları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumum izahat parasız olarak verilir. 

1 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 

~ ·~l""'~TY' 


