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Ankara 16 - Madrid - hükumet Valansiyada yerleşmeğe karar vermiştir. Şimal ve merkezde 300000 kişilik 
kuvvete malik oldukları ~ildiriliyor. Franko Fastan asker nakline deııam ediyor. Bilbaoya. lrun. San Sabastienden 
3600 mülteci gelmiştir. Asiler Perarubıa Rondayı zabt etmişlerdır. Molanın askerleri dört günlük istirahattan sonra 
Madride tallrruz maksadiyle Goaderrama sevkedilmişlerdir. 
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Ankara 16 - lsvestiya, 
"barut deposu üzerinde me 
sele " başlıklı yazısın
da H itlerin Noremberg 
deki nutku kakkında uzun 
uzadıya tef siratta bulun
makta, ezcümle, " Norenı
rembergde iki esaslı ses se 
çile bilir : memleketin dık
katını. pelcte cazip olmıyan 
dahili tablodan çevirmek 
muazzam teslihatla savaşa 

"' Belediyede süiistimal 1 Refik Saydam 
Kazım dirik 

-Fındık 
sahşlan Meğer senelerden beri almış yürü

müş de kimsenin haberi olmamış 1 
Ankara 16 - Çanakka 

lede bulunan Refik Saydam 
yanında Kazım dirik oldu· Fındık pıgasaları bir kaç 

günden beri agni fiatını 
muha/azn ettiği gibi giin 
begün hararetli alim satım
lar olmaktadır. Dün ve bu
gün borsada 12 vağon iç 
fındık f op Trabzon 62 buçuk 
kuruştan 64 kuruşa kadar 
bir vağon sivri içi 59 buçuk 
/cuTflltan 60.000 kilo tombul 
fındılc 30 lcurustan 3 ı lcuru 
şa lcadar 'De 3300 /cila siv
ri fındık 28 kuruştan satıl 
mışttr. 

hazır bulunduğunu göster
mek suretiyle yabancı dev 
/etleri korkutmak Norem 
bergın tehevvür dolu heye 
canında Avrupa kol/ekti/ 
emniyetini her ne bahasına 
olursa olsun akim bırakmak 
temayülü vardır. Kudurmuş 
halk amırlerinin hiddetleri, 
Fransız Sovget gardım pak 
tına çöktü. • Çekoslovakyayı 
yıka bilmek ıçın ticaret 
etmek, roveroeri göksüne 
dayaya bilmelc için orta 
Avrupaca kuvvetlenmek. 
lşt• alman faşizminin /ile
ri. Faşizm müstemlekeden 
bahsetme/ele şimdiden dün
yayı /ngiltere aleyhine pay
laşmağı isteme/etedir. Dişine 
kadar silahlanan Suel kam 
pın projeleri bunlardır. Bu 
lcapm şimdiden ita/ya fa· 
~izmi ile müştereken Cebe
lüttarıkı istihdaf suretiyle 
ispanyada harakete geçmiş
tir deme/etedir. 

Pravada faşist Almanya 
bütün dünya önüne müte
arrız olarak çıkmıştır diyor. 

lstanbula 
214 İngiliz 

seyyahı geliyor 

-
Ankara 16 Çoğu in 

ıiliz olan 214 seggah gele 
rek Trova harabelerini gez
mişler lstanbula hareket et
l'llişlerdir, 

KOŞ EM DEN - -· 

Belediye mezbahası varidatın
dan 4700 lira kadar bir paranın 
ihtilas edildiği anlaşılmış ve he· 
men belediye encümeni fevkalade 
toplantıya çağrılarak ta'.1kikat ya
pılmış, muhasebeci Osman ile mez. 
baha memuru Asıma işten el çek
tirilmiş, Kızılay tahsıldari Osmana 
mezbaha memurluğunu hemen sa
bahleyin derahde etmesi bildiril
miş ve muhuebec"lik vekaletine 
de muhasebe k. t bi Feridun geçi
rilmiştir. 

Ertesi gün bir patlak da iskele 
varidatından çıkmış, tahsıldar Ha
san da işten menedilmiştir, 

Belediye encümeni Kadri M. 
Evrenin başkanbitnda yaptığı top· 
Laatvk "t•bk'ibUa....,..&--...
buıfla tahkikatı bitirmiftir, Tahki
kat evrakı henuz vilayete veril· 
mediti ve vilayetin fikri etlenip 
müddeiumumiliğe sevk -edilmediği 

için tahkikat safhasını ve ihtilasın 

de:-ece v~ .nahiyetini layıkiyl~ bile 
miyoruz. 

Bu ihtilas haberini ilk önce şu 
şekilde aldık .. 

Evvelki &'Ün idarchanemize gÖ
zü açık, kulağı dik bir arkadaş 

girdi. Bize şunları söyleyup gitti : 
- Mezbaha varidatından mühim 

ihtilas yapıldı. Belediye mu
hasebecisi ile mezbaha mumuruna 
işten el çektirildi. 

Bir muharririmizi tahkikata gön

derdik. 

- Başıboş bırakılmışlar, alaka ğu halde Vi/liget -oe cfoa
gö ıterilmemiş, tedkik ve teftişten rında göçmeleı in vazigetl~ 
geçirilmemişler, birkaç yıldanberi rini tedkikle Edirnege hare 
azdan başJıyarak çoga doğru ih- ket etmiştir. 
tilas içten içe almış yürümüş.. ve 

nihayet 935 kat'i hesap plancosu- Şehrimizden 
nun 1900 küsür liralık mezbaha 

gelirinin devir ile batlandıtı gö. Hamburga 
rülünce iş sırıtmış, tahkike gırı- S,OOO Bıldırcın 
şilmiş, incelenmiş ve patlak ver-
miştir... gönderildi . . 

Muharririmiz muhasebeci vekili Limanızda bulunan ve 
Feridunla iÖrüşmüş. O da : souk ha'Oa te!isatını havi 

- Çok ayıb belediyenin oldutu lsviçre bandıralı Vıngalan 
kadar halkın parasını yemek, çok vaporile şehrimizden Ekrem 
utandırıcı şey.. Evet şimdilik 4 u 
bin küsür lira muhasebeci ıle mez- Ongan müessesesi nambur-
baha ____ ..ı_ b ga 5/)()() tane bıldırçı ihraç 

memuru ar..uıw& i tilu edil-
mif, mezbalıa aemunaa1a1 6& l., 
bir ihtilas yapacak karekter ve 1"Jecmiati 
ahlikda bir adam olduğunu san. kulübü 
mayorum. Fazla itimade, arkadq- Yaz münasebetile geceleri 
lığa kurban gidec!ğ"ini umuyorum. kapalı · bulunan Necmiati 
iskele varidatında da ihtilas vardır. 
Ve bir tahsıldara işten el çekti- ,_lcu __ l_u"b_u_-_a_ç_ı_lm __ ıı_t_ır_. _____ , 
rilmiştir. tabii ay sonunda mahsop edile-

Muharririmiz mezbaha memuru cekti, 
nu görüp sormuştur. O da şunlan Mubarririmiz baytar müdürünü 
demiştir : rörmüı ve sormuştur : Mezbaha 

- Sizi nasıl inandırayı~, size işlerile alakadar bulunan baytan
ne diyeyim, kendimi nasıl müda- mız da demiştir ki : 
faa edeyim ki inanasınız.. - Ben iki yıldır mezbahada 

Ve çok müteesair bir durumla iyi bir 1ridiş ve muamele olmadı-
iJave etti : tını alakadarlara anlatmak iste-

- Ben Mez':>aha varidatını top
layıp !ki günde bir muhasebeye 

mişdim. İşi açıkca söyleyemezdim, 
sonra iftiradır derler ., diye çeki
nirdim' işte nihayet patlak verdi. getirir, muhasebeciye yatınrdım.. 

Ancak ihtilasın baş tarafta yaz- O Ja hususi bir deftere kayde-
dığımız vec~ile hakikatini ve hula- d d" Be "d d' _ 

Artık ateş bacıyı sarınca ihU
lis, suiistimal patlak verince her 
ağızdan bir ses çıkmata başladı. 
Belediye muhasebe ve iske
le işlerinin n" derecede bakımsız 
kalmış olduğu, bqıboşluğun son 
haddine vardığı anlqılma~a baş
ladı. 

- d" G t . ak' er ı. n gı er ım, Bu böylece sasını otren ı. aze emız m ı· • 
neye verilirken üç beş satırla devam edip gidiyordu. Yatırdıit-
meseleyi kısııca yazdık. f ma dair makbuz falan almazdım. 

Muharririmiz işi incelemeye ko-

1 

Ummazdım ki bana karşı böyle 
yuldu. Encümen azasından Bur- bir şey yapar. 
han Otuzluya mülw oldu. Bur- Benim bu yenildiği söylenen 
han Otuzlu, ancak şukadar bir parada da ihtimal ki on lira, on 
izahat verdi : 1 iki lira zimmetimde vardır, O da 

Bugünlük bukadar, alt tarafı 
yarın ... 

Fırtına 

Limanımıza fındılc almak 
i9n gelen 1 sveç ""PflTUna 
falıi,.... hııt/!.i i@ 
gülhneceli soglennwilcietlir. 
Bu 'Oapar üzerine 64 lcuruşa 
kadar talep varsada satıcı 
lar satmamaktadırlar • 

Madene' lik 

Karaganda 
Kömür havzası 

Doneta vo kuznota havzalann
dan sonra Sovyetler Birliğinin 
üçüncü derecede mühim kömür hav
zasını teşkil eden Karaganda mın
takasındaki zengin madenlerin işle
tilmesine başhyalı tam beş yıl ol
mUftur. 

inkılaptan evvelki eski Karaian
da artık temamen kaybolmuştur. 
Onun yerine modern ve mükemmel 
yeni bir Karganda doğmuf vo hala 
da büyümekle bulunmuştur. Bu
gün Karaianda havzasında 11 O· 

oak işletilmektedir, Bunlardan yal
nız "kirev" ocatı bu yıl bir mil
yon tona yakın kömür verecektir, 
Ki bu mikdar inlaiaptan evvel bil
tün havzanın 62 yıllık istihsaline 
muadildir. Ocaklar en moden me· 
kanilde mücehhezdir. Kömür ibra-

Öyle bir varış gerek • • V v ı k oı ameliyesi yüzde 80 niabetinde 
agmur Şlmşe makineleımiftir, Buyıl yeniden iki 

-. k B ld bilyük ooak açılmııtır, bu ooakla
SOQU 1 1 ırcın nn her biri yılda 2,s milyon toa Bundan epeyce zaman evvel aldı.guıı görllyoruın. 

l'lne bu sQlQnlarda günlerce dil Hu dileğimi yerine getirdi
döknıllş, kalem yDrlltmoş, nefes ~inden ötllrll sayın şarbaya te
lllketmiş, sayın şarbaydan bo- şekknrü bir vazife bilirim. Yal
IUk ve tozlu yollarımızda ala- nız şunu da söylemeliyim ki bu 
bUdiğlne akıp giden otomobil- levhalann öteye beriye takdma
lertn sur;atlerlnin tabdidini iste. sı ve şöyle fiyakalı tarafından 
llalf ve bu arada vaktile şehrin boyanmasıyla iş bitmiş, ~avga 
IGze çarpan iş 1 ek yerlerinde savmış de~ildir. Ve ben ı m o 
" Şoför dikkat " " o n beş kilo· yazılarımla istediaim ı;ey 1evba
'1elrodan fazla surat yasakdır " ı ıarın takılması deiil s U r a t i n 
libt cllmleler taşıyan le vhalarm azaJtılrnusıdır. 
)er aldıatnı ve nihayet son za- 1 bu levaalann takılması gi
llaalllarda bu levhaların da yok oJ. dişte hiç bir değişiklik yapma
Gutunu tşaretlemi~im. Sayın • mış, şoförlerin yine bildikleri 
hrbayımız Kadri Mesut Evren t gibi alabildiklerine eski hamam 
~ Yazılarımı okumuş ve bana ' eski tas akıp gitmelerine mani 
bak vermiş olaoakki bir zaman ' olamamışdır. Ve olamaz da ••• 

"<>ıır~ yine aynı ibareleri taşı- ' Bu önemli işi şurd~ burd.a 
IQ levhaların furda burda yer , yer alan cllmleleı·e deau, haki-

ki teşebbUs kati hareketlere 
tevdi gerekdir. Kazalara mani 
olmak, gnneşJi günlerde halkın 
toza toprağa, yağmurlu gnnler
de çamura bulanmaması için bu 
işin derhal halli yani otomobil
lerin 15 kilr,metreden fazla hız-

la yol almalarına derhal ve kat
iyeıı mani olmak lazımdır. 

Bu zahmeti de esirgemeyece
ğinden emin olduğum sayı:ı 

şarbaya bu dileğim dahl vanr 
ve bu varış şöyle sağ tarafın

dan kalkdığı bir güne raslarsa 
eh i~te o zaman bu işte ancak 
ve tamamen halledilmiş olur. 
Olur ama öyle blr van7, öyle 
bir rastlayış gerek • , • 

H. M. 
• 

Bu gJc~ ıabaha lcarıı şid- ı kömür verecektir. Kararanda bav-
J l' · le - zasmdakı kömilr ihtiyatı 60 milyar 
cıet ı ıımşekler ça mış, su. olarak tesbit edilmiı bulunmak-
rekli yağmurlar gağmı,tır. tadır. 
Barometre termometre dün · Oiter taraftuı da phir imar 
lc.ü dereceler üzerinde dur- edilmekte ve ihtiyaçla mütenasip 
maktadır, Bu sabah saat bir ıekildo büyümektedir. lıçi ev
dolcuza doğru güneş görün- lori infaatına devam edil•kte ol. 
ITIÜ$. hava açılır gibi ol~, dutu fibi mektep, ba~taltan~, ku
soğuk hafif /emeğe baılamıı, lilp ve saire fibi sosral ~inalar 
gağmu d' miıtir. da yapalmaktadır. Y enı tehır da-

Dünr ge~~ ıelarimize epeg bilinde 159 hektar ıreniflitınde bir 

B ld J .. H J do park vardır. 
ce ! ırcın "?şmusıeae etJ • Ocaklarda faaliyet bilyilk bir 
vellcı alcşamlcı kadar avla- h z1 d .. t kt-.ı• 1936 

J .. ı a e ... am e me -ır. yı-

mlamamııtır. Bildırcın aun lmın ilk 7 ayı urfmda kömilr ih· 
üç lcuruşa icatlar ıatı/ırlcen rac:ı protramı yüzde yilz olartk 
buıün beı lcurıııtan aşajı tatbik olunmuıtur. 
diifmemlıtir. ( T. A. ) 

Sagı : 2196 
13 üncü gıl 

™ 

1 Görüşler 

Duyuşlar 

iki yola dair .. 
Ceodet A/ap 

Acele haber geldi : - Bizi al
dırsın!.. Diye .. Öyleya .. Kaç gnn
dnr göz açtırmayan yağmurdan 
bunalmış olacaklarki sayfiyeden 
şehre can atmak istemlj lerdlr. 
Diye hemen harekete geldim. 

- Bay şoför ı Zefanoza kaca 
gidersin? 

- Bayım, bu yağışla hiç bir 
makine o berbat yola gitmeyi 
göze alamaz •• 

Nihayet sora, ar11ya bir oo. 
sur şof örU 6 liraya y0la koy
dum. 

Tam nç saattır, bekledim, ne 
gelen var, ne giden .. lkincl bir 
maklfıe ile kendim gittim.. Bi
rinci makine; Trabzonun h~r 
türlü melhinin üstünde en iş
lek, en güzel sayfiyeslnin bir 
çayrek saat mesafedeki yalunun 
ortasında çamura gömQlmaş 

kurtulmak. lçin uğraşıp duruyor
du .. Daha ötesini anlatmak ve 
apına geleni söylemek tsttyen 
arkadaşı dinlemek. ve yızmat 
istemedim •.• 

Köy kanunu kaualırulao mı, 

hususi idare tarafından mı tNa
dense bu eayflye JOlu , • ....,... 
w' •.·11• 11&•11119• -~
blllamıyarak arkadaştan •Jnl· 
dım ••• 

••• 
Elektirlk şirketinin önQndeıı 

geçerken son suret yanımdan 
giden, yolun bOzuk kısımlarında 
birikmiş çamurlu yağmur sula
rını nstnme sıçratan otomobllkı 
arkasından bakarken içimden 
~eçti: 

- Yazık 4 bin kQsQr liraya.. 
Diye vahlandım •• 

Evet henüz kati saf bası tah· 
kikat neticesi belli olacak olan 
ve balen dillerde tevatüren aöy-

lendiaine gore belediyede bir 

mazbaba ve bir de iskele van· 
datından 4 bin knsnr Ura zık· 
kımlamlmış ... Yazık 4 bin kQsllr 
liraya.. Diye neye vahlandım 
anladmız mı 1 •• 

lş sıkı, . kontrollu, disipllnll, 

hassas, alakalı, dik.katil tutular· 

dıda bu 4 bio Ura beledlJe 
masraf faslında kalaydı ve bu 
para Ue bu yol parke döşeoey· 

dl ve şu otomobil baştan kara 
suya çarpıp : Siz m1, blzlm gldi· 
şlmize karışır, yazarsınız.. 1ste 
al çamuru.. Diylp bent ıulu ça
mura bulayamaz dıya .• 

NOTLAR 

Fevkalade içtima 1 
Belıdigıdelci mcıbahc rtı• 

mi ıüiiıtimali, belediye en
cümeninin bile f evlcalade 
içtimaına vesile teşkil etmiş, 
bundan da anlaşılıgor ki 
mesele m:ihimmiş / 

Bu yağmur bolluğunda 
çeşmeler kurumuş, mevsim 
itibarile farelerin atletli mil
yonu aşmış, sokaklar tradda 
ler çamur deryaşı luJlini al· 
mış. bunlar da meıelı ml• 
dir allala aılcına ? I 



Sayfa 2 

S-=kizinci ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

İngilterede hürriyetlerin 
tahdidine doğru .. 

lngiltere, yurddaşlarmm 
hürriyet ve masuniyetleri 
bakımından fevkalade titiz 
bir gurddur. Bu böyle ol 
makla beraber, yakın za· 
manda lngiliz meclislerin 
den geçen kanunlarla. f erd· 
!erin yazma ve basma hür 
riyetlerini •ı.ıe o masuniyet · 
/erin takyid edici tedbirler 
alınmıştır. 

Komünist propagandası
nın ordu, donanma ve inzi 
bat kuvvetleri üzerinde mü
e_ssir olmaya yeltenmesi. 
lngilterede devletin hürriyet 
'lıe masuniyet/ere müdahale 
etmek hakkını tanıttı. 

Kamaralar, filvaki ordu, 
donanma ve inzibat kuv
vetlerini kandıran ve isyana 
teş'oik eden neşriyatın meni 
layihasını konuşurken. şid
detli •ue heyecanlı müzake 
reler oldu, fakat sonunda 
bu yoldaki tehdid ve 
murakebe fikirleri kabul 
edildi. 

Bu da geniş hürriyet te. 
lckkisini sosyal bünye için 
zarar verici bir hale gelince, 
devlet elife tahdid edilme
sinin yerinde olduğunu gös. 
teren bir şeydir. 

Arkadaşlar, bugüne kadar 
derslerimle, Türk inkılabı
nın genel rengi 'lıe gidişi 
hakkında konuşacaklarımı
za zemin hazırladığını sa. 
myorum. Bundan sonra İstik
lal hakkında bir kon/ erans 
yaparak Türkiye Cumurlu
ğunun siyasal rejimin özü 
olan Cumuriyet halk par 
tisi proğrammın izahına 
geçeceğim. 

{YEN/YOL} 

ÜC BELA: 
' Frengi, F u h u ş, İ ç k i.. 
Yazan : Türk8n Türkmenoğlu 

Fuhuş ve Belsoğukluğu 
[ 3] 

Sakının başından geçen 
doktormuş diye köy köy 
bel soğukluğuna yakalan
mış felaket zedeleri aramak
la vakit geçirmeyin. Atala
rımızın - vakit nakit -
dedikleri hep böyle işler 
içindedir, Şuda hatırımızda 
kalsinki: Be/soğukluğu mik-

robu göze girerse kör eder. 
kör. Vatandaş kör olma ! 
Kalp ve sinir iltihabına 
yakalamp zürriyetten kesil
me, mey·vesiz ağaç gibi kal 
ma. Seninde gürbüz çocuk
larınla ocağın şenlensın. 

Başkalarının topaç gibi yav 
rularrna bakarak içini çek
me. Gençliğin erkekliğin en 
başta gelen ö'devi slıhotma, 
soyuna, şerefine zarar getir
memektir . Beş dakıkalık 
keyfe kurban gitme ! Şimdi 
sizlere yukaradan aşağı 
saydığım kara ve korkunç 

Be/soğukluğunun tamamını 
anlatacacım: 

Hastalığı aldığı günden 
itibaren üç veyahut yedi 
gün içinde belli olur Bu 
geçen günlere tefrik devresi 
denir. BaMın da Be/soğuk
luğu tamasfan bir giin son· 
ra belli olur. işte bu vakit 
- tışı beni içi seni - ya
kar atalar sözünü kulağına 
kupe yapmalı. Be/soğuklu, 
ğuna ilk yakalananlarda 

kaşıntı ile kamışın ucu yan 
mağa başlar. Bir müddet 
sıkılınca beyazımtırak ga · 
pışkan bir mayi çıkmağa 

başlar, Buhal gün geçtikçe 
şiddetini artırır ve bu mik
rop iltihabi ıiç krsımdan 

içeri doğru ileri. işte böyle 
bir hasta da işemek fazla. 
faşır ve hafta bazılarında 

işer/erken kanda görülıir. 
Eğerki bu ilk devrede 

doktora gidilmezse va haşa 
gelen kara f ela.kete. işte o 
vakit nemi olur ? Diyecek
siniz: Mt.izminleşir, akıntı 
yalnız sabahları gelir, işer 

( İdrar ) yaparken kamışın 
ucunda sanki iki delikten 
akıyor hibi çatal vari çıkar 
ve buna ( gut mililer ) de 
nir hastrılık bu surette iler
ledikçe bir çok acı ve kor-
kunç haller baş gösterir. 
Bunlardan başlıcası prostol 
denilen dahili bir gt.iddegi 
şişirir ve göden bağırsağına 
doğru belirği ile ( iktibası 
bevli vucüda getirir ) işe· 
meyi zortatır. 

Mafsal/ara sirayet ederek 
iltihabi maf s.ı/ yapar ve 
binnetice kalbi bozarak ya 
dahilde 7.ıeyalıutta harici 
kalp illilıabı vucuda getirir. 
Husye/ere sirayetle lzavisi 
menevıyı tahrip ve çocuk 
yapacak olan huveyatr malıv
edip zürriyetten tamamile 
mahrum bırakır, 

• Arkası var -
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Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 

İç fındık hazır 
,, ,, nıdell 12i RM 

lstanbul kambiyo borsası 
l'eçcln 
Lirnt 

i'.18 
10.104 

Haylşmnrk 1,97 .71 

lstanbul ticaret borsası 
İç fmdık Gi rcsoıı 

" 
Trabzon 

Trabzon' da bir halk müzesi 
niçin kurulamıyor ... 

Şimdi, ana çizgilerile, 
bu yoldan toplanan belgele
rle her Halkevinin yapabi
leceği Devrim sergileri için 
bir plan taslağı yapalım . 

9 

İnandığımıza göre her hal
kevi işe bulunduğu şehrin 
deurimle ilğili bir giiniinde 
yapacağı bir muvakkat serği 
ile pek iyi başlıyabilir . 

Mesela bazı kasabalar 
kendi kurtuluş günlerinde, 
bazıları Atatürkiin oraya 
ayak bastığınm _yıldönümiin· 
de, bazıları tarihi kongre
lerin toplanış yrldönı'imünde 
sergi lıazırlayabilirler. İlk 
anket neticesinde ortaya 
konacak listelerle kimlerde 
ne olduğu belli olduktan 
sonra kendilerinden onbeş 
günlük bir sergi için bu 
lıatıralarm iğreti 'lıerilmesi 
kolaylıkla istenebilir 'l.ıe te
darik edilecek belgeler de 
bunların üstüne konunca 
epegce güzel bir sergi orta
ya gelebilir. Böyle bir ser
ginin birinci saflıası inanı· 

şımıza göre şöyle bir tasni
fe tabi tutulabilir. 

A - Birinci bölüm - De11-
·rimden evvel yurd· Bu bö 
lümde en önce Türk yurdu
ncın ve Türk Ulusunun acun 
tarihinde ne büyük bir rolıi 
olduğu kısa hatlarla göz 
önüne serilmelidir. Sergiye 
giren her yurddaşa genel 
olarak birkaç belge ile lıar
ta. resim ve yazı ile tarih
sel anlayışımızın ana çizgi
leri gö"sterilmelidir. Ancak, 
böyle büyük bir ulusun ço
cuğu olan Türkün bu kadar 
büyük işler başardıktan son 
ra nasıl kötü idareler yü 
zünden acılar çektiği anla
tılmalı, ve devrimin yurdu 
ne halde bulduğu öne seri/ 
melidir. 

Bu bölümde bulunulan şe
hirin işgal gördü ise o iş 

M.Alap 

gale ait acı hatırıları eski 
devirlerdeki bakımsızlık 'l'e 
arıklığını gösteren belgele· 
ri öne sermelidir. Bunları 
görenler yaşıyanlar kendi 
kendilerine: Biz sahiden ne 
kötü günler görmüşüz, ve 
ne halde imişiz demelidirler. 
Her birinin karşılarına o 
yıkılan ve giden kötü gı'in · 
!erin gerine neler konduğu 
nu gene belgelerle sermeli 
ve seyredenlere canlı muka
yeseler yapmak fırsatı ve
rilmelidir, 

Birinci bölümde böylece 
dünkü ve bugünkü yaşayış 
karşılaş/ ıktan sonra sıra 

ikinci bölüme gelebilir, 
B Devrim içinde yurd-

bölümü: Bu bölümde ana 
İıatlarile genel olarak bütün 
deı•rim savaşı hatıraluriyle 
rzıe resimleriyle göz önüne 
serildikten sonra bulunulan 
şehrin savaşındaki rolıi ve 
işi ele alınır. Bunl11r sıra 
siyle lıaf ıraları, resimleri 
ve fotograf lariyle göz önii· 
ne serilir. Bu vesile ile 
Halkevleri geziler tertip e 
derek r'iyelerile birlikte tür
lü hatıraların geçtiği yerler 
görülerek o günleri yaşıgan-
ların ağzından orada geç
miş olan vakalar dinlenir. 

C - Üçüncü bölümde dev
rimden sonra yeni Türkiye
nin başardığı işler anlatılır. 
Bunun için elde onuncu yıl
da . neşredilmiş olan on yıl 
kitabı vardır. Aynca o şe
hir ve ilbaylıkta yapılmış 
olan işler ayni metotla gö'z 
önüne konur. 

D - Dördüncü bölüm yar
du kurtaran ve ileri süren 
Atatürke hasrolunur, onun 
heykeli ve bütün yaşayışını 
nasıl Türkün yükselmesine 
hasrettiğini gösteren hatıra
larının fotograf ları ·ve re
simleri bö'lüme konür. 

. Arkas var· 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliğ"i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 35 ] 
şiddetle bastırılması, dini tahns
sUsll ile dini tef ekkUrü şeriat 
sahasından koğmuş ve tarikat
lere iltica etmeğe icbar etmiş
tir. Tarikutleriıı çerçeve::.inde ise 
bu tabnssUslerle lefekkürleriıı 
islAm diııl ile bUyllk bir ili jik
likleri kalmamıştır. 

Bunun neticesinde, devlet 
hayatı ite sosyal hayat ~i~·in, 
çoktan ölınllş ve kurumuş bir 
fıkılı'ın, artık turbedurlığını 

yııpmaklan başka bir iş kulma
ını ıtır. 

Ye talis1z Osmanlı impara
torluJ ı· ıd:.ı. utık hayat ol un 
din oı •• ı .ı. l'en•ddi ctmişfü. 

Ç.l.ı.~.ı ı<.u.·.ı .. ı , ·· lnnri işleri· 
nizi gllçleştirmek değil kolay
laştımıak isler", sözü, hUkmnıın 
kuybetmi-;;tir. 

Osmanlı imparatorlu
ğunun sonuna dair 

X asyonalizııı, kapilalisl eko· 
nonıı ve bunlrırrn zalim oğulla
rı emperyalizm; Osmuıılı lmpa
rntorluğunu, işle bu OçU hılırib 

etmiştir. 
Avrupa, on dokuzuncu ynz. 

yılda dünyayı fctbetnıeğe çıkan 

bUyOk neslin yurdudur. Bu fn. 
tih ne:>li, ilk ağızda O manlı lnı
p:ıratorluğuna rashnnıştır. Ynz
yılın henüz başlanğıçmdayız. 
İmparatorluk, Avrupanm buğrı
na izice sokulmuş biı· haldedir. 
Asya ve Afrikadaki toprakları

nın ise, Avrupalılar. için, stra
teji ve ekonomi bakımıııdaıı 

çok cazip taraflurı vardır. 
lmµaratorluğun bnnycsiııe 

gelince, batı'nın saldıran kuv
vetleriııe karşı ciddi bir muka
vemet gösterecek mahiyette 
değildir. Daha yukarda, Jınpara
torlugn bu bünyesinden bah
setmiş ve kflntitatif bir yığın 

halinden \akarak knlitntif ve 
ronksyonel biı' varlık olnmumn
sını. gö~·elıe esııslal'a merbut 
kalması ve m n~ıumuıılığıu icab 
ettirdiği zihniyet ile iıah etmiş· 
tik. 

• Arkası vur -

Geçen yıl gördüğümüz 
askerlik sa/halarznı görme
ğe bu sene vakit kalmaya. 
cak. Gelecek derste, şimdiye 
kadarki sekiz kon/ erans 
üzerinde münakaşalı kanuş
ma yapacağız. 

Kııbuklu fmdık tınzır 

,, 
" \'adeıi 

" 
Akçcknlc 

fi4,7.j 
(H 
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Bir mukayese, Bir benz~yiş 

Dokuzuncu ders 
İstiklal 

Bugünkü ulusal Türk var
lığına dayanak olan temel-1 
/erden birini inkılab olarak 
görmüştük,· diğeri de istik ' 
!aldır. Hiç bir onurlu ulu
sal varlığin istiklalsiz ya
şaması tasavvur olunamaz. ! 
istiklali yalnız luğatteki 
manasile almak, bizim gibi 
onurlu yaşayan ulusların 
anlayışları için yeler birşey 

- Arkası var 

l ___ H_a_Ik_M_a_n_il_er_i __ 

D:ığd:ı gezer tavuşnn 
Avcılar nlır nişnn 

Neknd:ır b:ıhtiyardır 
Sevdiğine kavuşnn, 

* * * Şu çnyırdn kuzu var 
Nede siyah gözü v:ır 
işittim scvdı imin 
San"l .bir çift ııS.ıü v.ır. 

* * * Şu dagcla nknr dere 
Bilmem orası nere 
Bak şu giden çapkın kız 
Başımı koymuş bere. 

Baba Salim Ögütçen 

Trabzon fındıkları 
-iç fındık hazır 

,, • vndell 
Knbukl u fındık lınzır 
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Bir adnşımın isteğini yerine 
getirmek için kalemi elime aldım .. 

Düşündüm öyle bir mevzu bul
malı idim ki onu da çok alakadar 
etsin... Her akşam sazlarda selam
laştığımıza nazaran ya'l. mevsimi
n.ıı biricik eğlenc~si olan bu he· 

yellere temas etmek hoş ol·c.1k, 
ben böyle düşünürken aklıma sah
ne hayatımıza ait bir hikaye gel-

di. Bu hikaye ile saz heyetleri 
arasında bir münasebet var mı ? 
Hele bir bakalım : 

Sahneye henüz Türk erkekle
rinin de çıkması ayıb görüldüğü 

bir zamanda güzel snnatlarımızın 

bu şubesine Ermeni vatnndnşları· 

mız hakimdi .. Bu s:ınnlkarlar ara
sında muvaffak olanlar bulunduğu 

gibi, lemaşngirlerin tahammül ede 
miyec !ği küstahlıklarda bulunan· 

lar da pek çoktu ; Bir gün bir 
tiyatroda karşı karşıya kalan iki 
Ermeni sanatkardan [IJ biri mu· 
hatabına bir nekarat hallinde o 
güzel şivesile söylüyor : " Aksa
rayda bir c;nayet oldu bunun fa. 
ili kim ,, hemen cevabını yine 
kendisi veriyor " iit oğluna sor,, 

" Tatnvlada bir cinayet oldu bu
nun faili kim ,, yine üstat [!] 
cevap veriyor " a"it oğluna sor ,, 
bu sunl ve c~vap lstanbulun her 
semti için tekrarlanıyor ki taham· 
mülü kalmayanm halk esela : 

" Şişlide bir cinnyct oldu bu
nun faili kim ,, sualine hep bir 
ağızdan cev:ıp yeriliyor " git oğ• 

Yağmur ve sayfiyeler ... 
Üç günlük yağmur, zaten buz üstünde yazı olan 

Zafanos yollannı da silmiş süpürmüş 1 o 
Eski ve çok söylenen adı

le zefanos. yeni ve hemen 
hemen lıiç amlmıyan ismile 
tatlısu sayfiyesinde oturan
lara şu üç dört günlük 
yağmur az iş yapmadı, ge- • 
çen gün sevimli ve azım
kar ba,ro başkanımız bay 
Azmi Ozerin rakip olduğu 

otomobil dahi tepeden iner anlayınca daha fazla v~kit 
ken, yepyeni bir otomobil ' geçirmeden iki saat/ık yolu 
olmasına rağmen, yan yat- yaya olarak katetmek mec 
mış ve çamura batmışmış.. buriyetinde kalmış. Sevimli 

Bereket 7.ıersin bay başkan bay başkanın karşılaştığı 
başka bir kazaya maruz kal bu İnüşkülden nekadar te
mamış, kalmamış ama, oto ess 1'ir dugduksa. arzu edil
mobilin kolay kolay bu ber- miyen bu hadise yüz:inden 
zahtan halas olmıyacağını hdmen şehire nakletmi~ ol-

ma~ından da okadar /ıJz 

duyduk. Umarız ki bu acı 

hatıradan sonra tatlısu yo 
/unun adamakıllı yapılması 

işi de artık daha ziyade ge 

cikmemiş. bu vesile ile de 

hayırkar bay başkan daima 
hayırla yadedilmiş olsun / 

luna sor ,, Kasimpaşada bir cina
yet oldu bunun faili kim, yine 
hep bir ağızdan : " Git oğluna 

sor ,, tiyatroda bir top gibi pat· 
la yan bu cevabı maki nalı tüf enle 
kadar keskin kahkahalar takibedı
yor. Artık halkın alay ettiğini 

anlamak ferasetini g'Österen üstat 
[!] halka dönerek kendine has 

şivesile " Eeee diyor sizmi oyna• 
yacaksınıı: yoksa biz mi oynaya· 
cağız ? ,, Tekrar dönere.le aynı 

muhavereyi tekrarlam~k istiyor .. 
Bu defa da ıslık sesleri ve yuhalar 
tiyatronun havasında çalkalanma· 
ğa başlıyor ... 

Yu'.cariki sualin cevabını şinıdl 
verelim., 

Bu hiküye ile saz heyetleri 
arasında bir münasebet var mı ? 
Var •. O tiyatrocu bir nekarat ha· 
linde semt isimlerini değiştirerek 
sorduğu sual ve vc:diği cevabını 

insanın lchammül cdemiyeceği ka• 
dar tekrarlamıştı.. ,. 

Saz heyetlerimiz de bazı şat• 

kıları okadar tekrnrladılar ki uı6· 
sela hir akşam tahammülü kalını· 

yan halkın nezaket knidelerirı6 

daha fazla bağlanmayarak " Şe· 
kerim, Yisa, Lazutlar salkım .•• " 

vesaire gibi şarkılıın hep bir ag-ıı 
dan söyleyec.!ğini düşünüyor, b\l 
komedi karşısında fırlatncağııll 
kahkahalardan birini şimdiden zapt 
edemiyorum ........... . 

K. Kefeli 
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Sevmişti bu gönlüm 
EDEBİ BÜYÜK ROMAN 

( 74 ) Ynzan : DURMUŞ TÜHKMENOÖLV 

Ogiln Sedat genç kndı:ıdan 

ayrılırken onn bir kllğıd uzntt1. 
Bu Yıldııııı unutulmuş bir ıııck 
tubuydu ki senelerdenberi kal
binin Ustilmlen ayırmnınıştı ve 
lt\kaydane bir tavırla : 

• Kagıdlarımın arasından bir 
eski mektup çıktı ... 

Aramızda dostluk samimiye· 
tine muhalif hiç bir rabıta 

mevcud olmamasını Yılınazı.1 
işlerini: iyi gitmediğini lıiscttf. 

ğiııı için onu size iade ediyo
rum. 

Tabii onu yırtarsınız. .. 
Genç kadın L>n~ını önüne 

eğdi, hafif bir : Teşekkür ede
rim dedi. Fakat Sedat onun ha 
!inden ve se inden mUteessir 
Olduğunu hbsetnıi1ti. E ki Aşı· 
kının kalbinde bilsbUtlln ölmllş 
ve unutulmu~ olmak kanaati 
açaba izzeti nef~ine mi dokun
muştu ? 

Yoksa izzeti ne~~inden daha 
hassas, daha rekik bir lıbsini 

nıi incitmişti ·? 
62 

Yıldızdan ayşeye .. 
BUynk bir felakete uğradım 

Ayşeciğim. Sana bah ettiğim 
ınnbheın ıztırnplar, sebebsiz 
Can sıkıııtılnrı meğer bir hissi 
kablelvuku imi~. 

Seviyordu. Fakat bu hususta 
benimle konuşmak istemediği 
için bir şey sormayordum. Ni
hayet dUn kendiliginden her 
Şeyi itiraf etti : 

Zevcim adeta iflas etıni~, ne 
kadar parası var!'ia hepsini bir 
takını mecnunane hıılleriie ku
mara vermiş ve sabaha kadar 
nıeyhaneden ~ıkmadan içmi~, 
bir haftadanberi eve gelmeyor 
sefalet ve acı felaket yakama 
bir snınk gibi yapı~ tı. 

Gençlik 

Sedatın verdiği serıneycyi 
bile bntırdı. Şimdi ağlnmuktuıı 
gözlerimin altı siyah, simsiyah 
oldu. Yiyecek ekmek ve içecek 
suyum yok. Hastayım. Ağlayan 
çocuğumu avutamıyorum. Seda
tın da askere çağrıldığını söy
leyorlnr. Sana ölmeden evvel 
ikinci bir mektub yazarsam 
nemutlu bana. 

Ayakları çıplak, ba~ ı nç·f~ kü 
çük bir gazete satıcısı boynu
nun damarlarını şi:;-irerek bağı· 

. rıyordu : Cinayet lfıylcr ürµer
tici bir cinayet. 

Bu bağmııalar bu ko:;;malar 
hep bir sarı beşlik içindi. 

OgllnkU gazetelerde şöyle 
bır haber vardı .. 

Maruf tüccarlardan Yılmaz 

beU biHiln varlığını Qir bar kı
zının ayakları altına feda et
mekten çekinmiyerek aile ve 
yavrusunu sefil ve perişan ve 
bugllnlerde de meyhanede sa
bahlamakta olduğu zabıta kny
dinden urıla:;;ılmıştır. 

ımtun servet ve samanım 

kaybeden Yılımız bu gece saat 
24: de kanlar it;inde can ver
mekte ve zabıta t•ıhkikata de
vam etmektedir. 

* * * Yıldız babasız yavrusile kim 
sesiz ve peri~anlık içinde inim 
iııinı inlerken Sedattan gelen 
bir mektub gözya~larının din
mesine yardım etmi~ti. 

Yıldız Sedata şöyle bir tel
graf çekmişti : 

Vefa ve sadakat yeminleri
me ihanet ettim. Gönlnm ağlar 
ken gözOm gUloıeyor. Aşkunı 
hıçkırıyorum bana kollarını 
uç. Sedat. .. 

SON 

Sübaşının Kıhncı · ... 

Artık nydn bOylikç·e bir bu
lutun arka ıııa doğru kayıp gi
diyordu. Tanı zanıaııiydı._Demiıı 
aklına koyduğu yerden yavaşça 
geçti. Sonra yan dıvardnn suru 
ne snrnne kapının yanına geldi 
işte nöbetçi ta ilerde ; onu 
kara bir hayalet gibi set;iyordu 
hemen içeri daldı. ve ilk solu
Qunu taş merdivende aldı. hızla 
Yukarı çı!üı ... 

... Qh artık kalbine, volkanlar 
Rlbi yanan kalbine, bir parça 
su serpilmişti. Ancak Daha iş
ler bitmemişti. Etrafı, iyice din 
le<ıi : 

3 Sedat Olgener 

aklından geç·irdiği Ağa idi. ye
l'inden çıktı. Fakat azdalıa yere 
düşüyordu ... 

Ayuğ'l bir şeye tnkıldi. Eğil
di baktı, bu onun, aradığı ve 

bulamadığı bir şeydi. Demin 
nasıl kalbi, kulakları duyar de· 
reeesinde çarıltıysa ~ımdi de 
öyle çarpıyordu ... Öyleya artık 
ka~·tı demekti. Artık sevgili 
'l'uğruluna bir parça derman 
gelecek, ve yine ya~ayacaktı ... 

Yerde durankementi hemen 
iyildi, aldı. Bir ucunu beline 
bir ucunu da surun bir köşesi
ne sıkıca bağladı. \' e kendini 

b Çıt yok.. iyi amma şimdi kaleden aşağı koyuverd' ... Ayak 
Uradan nasıl inecekti ? Hunun ları yere de"nıişti. ıpi belinden 

lçtn epey bir zaman daşündn. 6 

çaresiz, ayın çıkmasını bekle- çözdU. ve kurtuldu. Sonra, uzak 
llıete koyuldu. ÇUnkU her la- !ara doğru koşarak karanlıklar 
rar karanlık olduğu için görll- içerisinde kay~oldu ... 
llllr dlr şey yoktu... * * 

işte artık ay bulutlarll) ara- Artık ay batmış, gökte yal-
~lndan çıkıyordu ... Ancak ay bu nıı yıldızlar ~parılda~ıyor, tltre-
0Utıarın arasından çıkar çıkmaz şlyorlardı. İhtiyar demirci bir 
Yle bjr şey gördü ki... kayaya dayanmış, uzaklara doğ 

l O anda sanki bd~ından aşağı ru, beyaz bir yılan gibi kıvrı
llen kaynar bir su, daha arka- lan yola bakıyordu... Yolun ta 
~na gelmeden buz gibi olmu:;ı- en ucundan evvela bir .karartı, 
u .. Hemen geri çekildi, ikinci sonra bir dulla, sonra lm .daha 

!Gnetsenin arkasınu saklandı. ı en sonra bu kara~tılar çogaia -
~k sesleri ta uzaklara doğru rak yola doğru bır deve ker\l'a 
~ Yboluncay kadar yerinden 1 nı akmağa başladı. 
~adı. Bu geç•en, demin 1 • arkası var · 

Askerlik şubesinden : 
1- 332 doğumlu ve bu gençlerle muameleye 

~bi yerli ve yaban~ı erlerin son yok~amala_rı 
g lıkteşrin 936 günü .. başlayacak ve 23 Ilkteşrın 
36 günü sona erecektir. 
~ • Bu müddet içinde gelmeyenler hakkında 

Uni muamele tatbik olunur. 

I YEN/YOL} 3 Sayfa 

~111!!~!!!/!!!fü!!/!!!l!!!!!!!i!l!!l!l!~!!!i!!!!!!!!f /!!!!!!!!!!!/!!!!!!11!!!!!!!!!!!1!!!!1/!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!;!~!!!!!!!!!/!/!!!llll ' Kars hükumet tamirat eksi ltm es! 

! Mehmet Mercan ~~~ı Kars vilôyetinden: 
~ ~.:=-~. 1 - Kars hükumet konağının pazarhkda kalan 
~ Lôstik ve maden üzerine ! -= 498018 liralık tan1irabna talip çıkmadığından 
~ T h · 1 ~ - eksiltmeye aynı şeraitle 1 O 9 936 tarihinden iti
J amğo, mü ür, imza ima ôti ~ baren onbeş gün n1üddetle açık eksiltmeye ko-

~ Saat, F enn'i Gözlük, alat ve edevatları f nulmuştur. 
~ ve saat tamiratı mağazası J _ 2 - Eksiltme 25 9 936 torihine müsadif cuma 
~ ~ - günü saat on dörtde Nafia Md. odasında topla-~ Trabzon Semerci/erbaşı No. 73 ~ == ···•ıııırıı•·•ıııııııw·•ıııııııı• ···ıııııııw·•ıııııııw ·•ııııırıı•"••ııııııı•· ··ıııııııw ·• ıııııııı•"•ıııııııw·•ııııııı•· · · === nacak komisyonca yapılacaktır. 

lltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll:llllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll:lllllllll~ 3 - Muvakkat teminat 37 5 liradır. 

Pazarhkla parke kaldınm ve beton 
trotuvar eksiltmesi 

Belediye encümeninden : 
Yemeniciler caddesinin parke kaldırım ve 

beton T ratuvarlarının eksiltmesi bir ay müddet
le pazarlığa bırakıldığından isteklilerin bu müd
det zarfında encümene muracaatları. 

Bina icar artırması 
Belediye encümeninden : 
İş bankasının tahliye eylediği esvakda 30 nu

maralı binanın iki sene sekiz aylık icarı onbeş 
gün müddele açık artım. aya könulmuşdur. 

Artırma 29-9-936 salı günü saat 14 de icra 
edileceğinden isteklilerin muhammen bedel üze
rinden teminatı muvakkata makbuzlarile birlikte 
aynı gün ve aynı saatta eneümene müracaatları 

17-19-23-26 

, Akaret icar artırması 
1 - Mezbahada Bağırsakhane 
2 - Sinema binası arkasında 271 No. lu dukkan 
3 - Ayafilbo çömlekçi caddesinde 28 No.lu hane 
4 - Meydan altkol caddesinde 200-202 No. lu 

4 - İsteklilerin teminatlarını ınalsandığına yatı
rarak ve Nafia Md.Ehliyet vesikasiyle bügünde 
komisyona muracaatları ilan olunur. 

17-19-21-24 

Tarla icar artırması 

Belediye encümeninden 
Değirmenderede gazhane ile mezbaha arsın

daki tarlanın üç senelik icarı onbeş ğün müddet 
le yeniden artırmaya konulmuşdur · 

Artırma 29-9-936 salı ğünü saat 14 ed icra 
edileceğinden isteklilerin teminatı muvakkata 
makbuzlarile birlikde aynı ğün ve aynı saatta 
en(·ümene mçracaatları 17-19-23-26 

Bulgur eksiltme temdidi 

Bayburt askeri satınalma komisyonundan: 
.14-9 936 günü saat 14 de eksiltme ile ihalesinin ya· 

pılacağı ettvelce ilcin edilen ( yirmibirbin ) kilo bulgurun 
beher kilosuna teklif edilen fiyat bahalı görüldüğünden 
24-9-933 perşembe gıin ·i saat 9 da açık eksiltmesi Bay
burt satmalma komisyonunca yapilmak üzre on gıin uza· 
tılmıştır. Şartname komisqonda bedelsiz alınır, Tahmin 
bedeli ( ikibin ) liradır. ilk teminat (yüz elli } liradır, 
isteklilerin belli gün ve saatla mufacaatları ilan olunur, 

mağaza Kuru fasulya eksiltme temdidi 
5 - Esvakda Osmanlı Bankası karşışında 32 Baybur askeri satınalma komisyonundan: 

No. lu mağaza 15-9-936 günü saat 9 da açık eksiltme ile ihalesinin 
6 - Esvak Osmanlı Bankası karşısında 28 No.lu yapılacağı evvelce ilan edilen yirmi bin kilo kuru /asul 

mağaza yanın beher kilosun teklif edilen fiat bahalı görüldüğün-

?_ Çömlekçi caddesinde 16 No. lo dükkan 25 9 936 cuma glınii saat 9 de açık eksilmesi Bayburt 
satmalma komisyonunca yapılmak üzre 10 gün uzatıl 

8 - Menderekde iki 2 No. lu kargir oda mıştır. Şartnamesi komisyondan bedelsiz alınır tahmin 

Belediye encümeninden: bedeli bin. dörtyüz. liradır. ıık teminat. yiizseş. liradır. 
lsteklilerın belli gün ve saalta muracaaltarı ilcin olunur. 

Yukarda ınevki ve nevileri yazılı Belediye '------------------
akaratının birer senelik icarları on beş gün müd- Açık katiplik 
detle yeniden artırmaya konulmuştur. 

Trabzon Lisesi Direktörlüğünden: Artırma 29 9 936 sc:lı günü saat 14 de icra 
edileceğinden isteklilerin teminatı muvakkata 
birlikte aynı gün ve saatta encümene muracat 

Lise pansiyon katipliği açılmıştır. Bu işte çalış 
mak isteyenlerin ortaokul diplomalarıle Lise 
direktörlüğüne baş vurmaları. ları. 17 19 23 26 

Kayıt ve kabul 
muamelesi 

Orta tecim okulu 
direktörlüğünden: 

Okulumuza kayıt ve 
kabul muamelesi devam 
etmektedir. 

Bir bayan memurl 
isteniyor 

Ticarethanemizin Singer 
servisinde çalışmak üzere 
bir bayan memur alınacaktır. 
Şeraiti öğrenmek için mağa 
zamıza müracaat edilmelidir. 

Hami - Kemal 
Nalbantlar 

6 - 6 

a 

V~NDVOlL .. 
BASIMEVİ 

Yeni temiz ve çeşitli hurufatile 
Bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 
hazırlar ve gönderir. 



• 

l 

Yeni FRIGİDAIRE soğuk hmıa dolabı 
elektrik sarfiyatım yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

FHlGll>AIRE soguk hava clolalnndn muhnfazn t>deceğiııiz gıdalar ve lwr n<'vi iç·kilN 
bozııll}lad ın uzun müddet kalıdnr. 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşlann 

yeni çeşitleri gelmiştir. 

En yüksek 
Terz ilik 

)Sanatı .. 
Taksit le muamele 

Memurlar için • 
yapılmal.ta(:.r .... • 

EKOVAT konpresô'rliı FRİGIDAİRE e sahip olanlar elektrik faturası 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. [•ı . 

, ~ RlGLD \lHE'dpu clahu Ustnn ve dalın idareli soğuk hava rtolabı yoktm. Jlnll'P tımdn :ı [+J Kunduracılar caddesi 

{i! ı:-.1., nrt-ın burada .... Gc·liııiz, görUnnz ve kanaat getirdikten soara satın alınız. 1 ~·~ 

~ Trabzon ve ha valisi acentalığı H A R· U N L A R ~ ı.•~ 
~-0&~ ~~~~~~~~ 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayeti eri için satış yeri 

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

dhdhdhdh 
Sadeyağ eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: I Kızılaya 
Erzincan Tümeni garnizonunda bulunan kıta-

at .ve .~ü~ss~sat eratının senelik ihtiyacı olan y ard 1 rn 
( r.ırmı ıkı hın ikiyüz) kilo sade yağın ihale gü-
nunde kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadı-
ğ!ndan. ( 2490) sayılı kanunun ( 40) cı madde- Edelim ! 
sı mu~ıbınce pazarlığa çıkarılmıştır. Muhammen 
hedelı ~ onbeşb~nbin beşyüz kırk ) liradır. Yüz-
~e yedı .buçuk ılk teminatı ( binyüz altmış beş) Kızı laya 
lıra ( ellı ) ~.uruştu~. Şartnanıesini görn1ek isti-
yenler hergun Erzıncanda Tümen satnalma ko- Ü 
misyonundan parasız alıp hörebilirler. Pazarlıkla ye 
ihalesi _2 birinci teşrin 936 cuma günü saat 11 • 
de Erzıncan Tümen sabnalma komisyanunda ya- yazılahm f 
pılacaktır. 17-19-22-26 

iıan 
Sürmene sullı hukuk mah

kemesinden : 

Sürmenenin Halilli kö 
yünden Halil oğullarından 

ô'lü Mehmet kızları Fatma , 
ve Zeliha ve diğer Fatma 
ve ölü kızı Havvamn oğlu 
Yakup tarafından müddei 
aleyh Halilli köyünden ku
laksız oğlu Mustafa oğlu 

Hasan ve Zavzaka köyün
den çelik oğullarından 
Muslaf a oğlu Hasan hakla
rında ikame eylediği era
ziya meni müdahale dava
smın icra kılınan mahke
mesinde müddeialeyh/erden 
kulaksız oğlu Hasan na 
mına davetiye varakası teb
liğ edildiği halde gelmediği 
ve bir ııekilde göndermediği 
cihetle bittaLap hakkındaki 

duruşmanın ğıyaben icra
sına ve ğıyab kararınında 

kendisine ilanen tebliğine 
mahkemece karar vuilerek 
duruşma 13 - 70 936 Salı 
günune bırakılmıştır. İşbu 
gıyab kararının ilcin tari
hinden itibaren kanuni 
m•ıddet zarfında yevmi nıez
kürde ishali 1ıucul etmesi 
veya bir vekili kanuni gön
dermesi lazımdır gelmediği 
ve bir vekilde göndermedi 
ği taktirde hakkındaki mu ha 
keme ğıyaben icra edeleceği 

Erzurum muallim mektebinin 

kapalı zarfla bitirilme eksiltmesi 

Erzurum Valiliğinden: 

31 Ağu~tos 93ü pazartesi gllnU ihalP.si yapılacak olnn Erzurum 
muallim mektebi ikıııah inşıalı kanuni bazı eksiklikler hıısebile 
21 gliıı mlldıietle temdit ve yeniden ilı\nınıı lılzıım görlllmn~ tıır. 

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

Keşif bedeli: ( 242671 ) lira ( 48 ) lcııruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ;·e evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 

D - ln~aata ait fenni şartname, 
E - Ke., ir cetveli, 
F - Proje ( talipler projeyi bayındırlık lmkıınlığındn. Erzurunı 

bayındırlık nıUdOrlüğUnde görebilil'ler. ) 
istekliler şartnaıııa ve evraki saireyi 12 lira 10 kuruş mukı:ı· 

bilinde Wln mahalleri bayındırlık ınUdllrlüğllnden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 eyh1l 936 pa~ırtcsi gUnU saat 15 de Erzuruııı 
kUltUr direklörlDğU dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme knpnlı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i\·in isteklilerin 133S1 lir.ı muvnk· 

kat teminat vem.esi ve bundan başka ıı~ağıdaki vesikulan haiz 
olup göstermeleri Hlzıındır. 

A - 1936 yılına ait ticaret odası vesikası, 
B - Bnyındır:ı'.< bakanlığından en a~cığı yUzelli bin lirıılık bll 

nevi inşaatı yapabileceğine dair alıııım:ı vesika. 

6 - Teklif mekluplını n~·rıncU maddede yazılı saattun bir snııt 
evveline kadnı· Erzuru ın kUltl\r direktörlUğU ctniresine getirilere~ 
ek ·illıııe komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde vcrilccJktir· 
Posta ile gönderilecek ıııektuplurın nihayet n~·nncll maddede 'flJ.' 

zı'.ı sanla kadnr gt>lmiş olrııası ve dış zarfın mllhllr mumu ue 
iyice kapntılmıı olması ~arttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 9 - 12 - 15 - 18 

gibi muhakemeyede kabul ı inci maddesi mucibince 
edilmegecegi hukuku usulu ğıyab kararı ilanen teblii 
mulıakenıcleri kanunun( 398) olunur. 

~~ Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşt 

Bugün A vrupada herkes her yerde nıutlak beraberlerin e 
Euimizr!e : Kodak. Zeissikon, Fiiyklender ııe sair fanmrmş markalar daima her boyda ve lıer cinsle bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam, Kari, Kağıt, Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ııe emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi ateJyamız ve an1atörhanemiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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


