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Loydcorç Hitleri metediyor: 
Bitlerin yarattığı Almanya .... 

Ankara 17 - Loydcorç Dayleksper le, llitlerin mllttelıit, mes'ut bir Almnnyn ynr.ıtmış olduğunu 
Emperyalist gayeler giitmediğini Alınan Ordusunun kuvvetli bir müdnfuu ordusu olcluğıınu nut
kundaki Ukranya sözlerinin yanlış tefsir edildiğini hulbıı ki, bunun kOyltilL•r arasında gOya mevcut 
sefalet hakkındaki S )Vyet iddi.ısına cevap Olduğunu söyHiyerek Bitler, Alman S nryet toprııkları 
nrasındn bir ınuknye~e yapını~tır demektir. 

ispanyada son vaziyet 
---- ----- -.-- - -- -- - -

Madrif üzerine yürümeğe 
hazırlarnyorlar ! 

Ankara 17 - 1sı>anyol delegeleri Ceuevreye gitmişlerdir. Frankko Hondnnın işgalini bil<liı·i) or. 
Madrit ve Toledo bombardıman edilmektedir. Moluııııı kuvvclleri y:ıkındu .Mııclrite yüt·nnıeğc 1 
hazırlanıyürlar. 1 

Orduda 
Fındık fiatlan 
Mısır meselesi.. 
Zürra Başbakanımıza 
Teşekkür ediyor .. 

Ankara 1 i · Orduda fındik 

fiatları 32 kuruşa yUkselnıi5tir. 

Köylüler tllccardnn bahalı mısır 
ııluıuınak ve fındıklarını mura
bahacılara kaptırmamakla zira
at bankası tarafından temin edi 
len bu faydadan çok 'memnun
durlar Başbakana şükranlarını 

bildiren bir telgrafla ziraat 
bankasının gelecek sene için 
de mısır getirilmesini istemiştir. 

R. Saydam 
Trakyada .. 

Ankara 17 • Hefik Saydam 
tedkiklcrlne devam etmek Uze
re Kırklarillne hareket etmiştir. 

Sporcularımız 

Moskovada .. 
Ankara 17 • Sporcularımız 

Moskovaya varmış, karşılanmış
lardır. 

KOŞ EM DEN 

1 
Fındık 
Satışları 
Bugün borsada İsveç va

puruna tahmil /op trabzon 
63 kuruştan ve kabuklu 
tumbul /mdıklar hazır ola
rak 30 buçuk kuruşta~ sa· 
tılmıştır. Piyasag• fazla 
miktarda mal gelmesinden 
ve tüccar ve /ahrikacılar 
da ihtiyaçlarını temamen 
görmüş olduklarından bu 
gün piyasada ufak bir 
durgunluk lzissedilmiştir. 

Mamafih bu durgunluk 
muvakkat bir zaman ıçm 

olduğu alakadarlar tara/rn
dan söylenmektedir. 

Yumurta piyasaları 
Yunanistan ve İtalgada 

yumurta almak için talip 
varsa da piyasalarda gu· 
murta olmadıgrndan ihracat 
yapılamamaktadır. Mama 
/ih /iatların terakkisinden 
dolayı iç vilayetlerden mal 
geleceği söylenmektedir. 

Habeş 
Delegeleri 
Milletler Cemiyetine 
Giremiyeceklermiş ? 1 

Ankııra 17 - Dayl telgr[lf 
Habeo;; heyetinin milletler cemi 
yeti celse ine giremiyecekleri-
ne muhakkak nazariyle IJakıla
bileccğiııl yazıyor. 

Necmiati spor 
Kulübünde .. 

Yaz tatili d )lııyısile geceleri 
kap. it bulunan kuh1p bu uk- { 
şamdan itibaren açılmıştır. 

lilHün arkııd,ışlnrın kulllbe 
devamlnrıaı dil~riz. 1 

Gelenler • Gidenler I ' 
S. Mahir j 

bir ınDddettcn beri Ankara
da bulunan şehrimiz liman SOS· 1 

yetcsi idare meclisi ba.şK.aııı 
kıy~10tli hcmşel'lmiz Süleyman 
Mahır \'arşanıbn gClnkll posta 
ile şehrimize gelmiştir. 

T. Nücumi 
l\Hlnevver tüccarlarunızdan 

ve belediye meclisi aza ınclan 
Temel NUcumi Gok~cı evvelki 
gıınkll po ta ile lstnnbula git
miştir. 

Varolsun Bıldırcınlar • • 
Hemen hemen her yılın · 

bu günleri Trabzonda rüz
ıarlı ve yağışlı geçer. Ve 
bu esiş ve yağış arasznda 
da şehrin dört köşesi bıldır
cınla dolar. işte böyle za
manlarda halk harekete ge
lir ger ger elektrik altla
rında bıldırcın yakalamak 
için nöbet bekleyenlere, 
elde fener ve ajlarla Boz
tepe sırtlarına, Değirmen 
dere düz/erine tırmanan, 
llzananlara rastlanır .. Kö'şe 
başları bakleyenlerle dolar, 
~irtlar ışıklarla bezenir ve 
nlhaget bu arama ve araş
clırrna havanın kapalı oldu 
iu müddetce uzar. 

lik bakış da ehemmiyetsiz· 
iÖrünen bu iş oldukca kar
lıdır da .. Şöyle şans gerin
de o/urda bir ikiyüz adet 
bıldırcını yakaladınmı da
l'lesi dört kuruşdan aşağı 
olmadıktan sonragedi sekiz 

lirayı hak elmiş, yani orta 
halli bir işcinin sabahtan 
akşama kadar çalışması 

didinmesine mukabil aldığı 
paranın beş on mislini hemde 
zahmetsizce ve bir iki sa
at içinde aldın gitti demek· 
dir. lşte bundan ötürüdür ki 
yılın bu günlerinde tezahur 
eden bu işe el atmayan, bu 
kervana karışmayan pek az 
kişi kalır. 

Bu tüf eksiz ve köpeksiz 
avın iyi olan bir diğer ci 
heti de mevzuu pek kıt o 
lan şu şehirde konuşmak 
için laf bulamayan /..işi/erin 
imdadına yetişmesidir. Ve/ 
hasıl bu av; daha doğrusu 
şu gözleri fıldır fıldır oy 
nayan bıldırcın kimine eğ· 
lence, kimine kazanç kimi
ne mevzu, ve kimine de gı
da olur. 

Sanırım evvelki gündü 
gazetelerimi almak için pos-

taneye kadar gidiyordum. 
Tam postane ara'1ğmm ba
şında bizim meslekdaş Bay 
Cevdet Alapa rasladun. Be 
ni görürgörmez dalıa selam 
vermeden bırak Al/ahaşkı 
na şans yok dedi. Bu birden 
bire ve mubhem söyleyişe 
evvela mana veremedim. Ve 
bir az durdukdan sonra 
hayrola yoksa gine bir ak 
silikmi var dedim. Buse/er 
ilk söylediğinden pişman 
olmuş gibi o duraladı ve 
sonra hafif bir sesle belki 
bir iki bıldırcın tut arım 
diye çıkmışdını amma bir
şey tutamadım dedi. ve bu 
sözden sonra o da benim gi 
bi kendini tutamıyarak gül 
meye başladı. 

Görugorsunuzya bay Cev
deti bile ilgilemiş, banada 
bu günkü mevzuumu vermiş 
oluyor bu iş.. Var olsun 
bıldırcınlar . , .. 

H. M. 

( )( 

Yıllığı 18 Eylül 936 , 
750 CUMA 

Sayı : 2797 

TRABZON 
Kuruş 

73 uncü ~l/ıl 

Bele 

D inkii sayımızda Beledi 
ye mazbaha •ve iskele 71arı
datmda yapılan ihtilasa dair 
yazdıklarımıza ilô.veten bu
gün de alcikadarlardan edin-

.1 

• il 

1 1 

alcif<afan711r; ve /ı,,men m ız 
balıa İ?int> dık~a'mı çer•İr-
miş, SFJrmuş. saruşturmu; 
noksa'1l<1rı ora ·tınmş. ı~ı 
incelemiş ve bu arada mez-

'- I -

ç •• 

diğimiz malumatı okurları baha geliri üzerine!• de inLe· 

n 1nda tasil eijle li,. i paralar 
a.'JTll s·ıretle ım.lıasebeciye 
l<!slim edilmesi neticesi l ı 
paralardan da i 5) lira karar 
hir para ilzlilas edildiği an
laşzldrğm, 1an }/asanın da eli 
i }len çektirilmislir. Tahki 
kata de'llam edilmekte olup 
ikmal edilir edilmez evrak 
/ezlekesile birlıkte C. mıid
deiumumiliğine tevdi edile
cektir. 

nuza verıyoruz. le?ıe ırapmır;, 1mıl10sebr I ii-
İhtil<ism açığa çıkarılma- tibinden mezbaha 71andatı 

sında gazetemizin B ıyıik hesabını istemiş. kôtip bir 
rolü alduğunu öğrenmekle hesap getirmiş ııe 935 sene 
memnunuz. Çünkii biz çıba sinden 936 senesine J 500 
nın başım açmayagmışız, k ısiir liranın devredildiği
ihtilfis ihtimal bir müddet m gormuş ve sormuş: 
daha kapalı kalacak 1ıe - Bu nedir ? Muhasebecinin 
Belediye geliri alabildiğine Birden dikkatı dalıa /az. 
yenilip gidecekmiş.... lalaşan Sayın reisimiz daha Bir tekzibi 

İhtilas nasıl meydana k · il ı b · G 11.ptenizin li L~ulL'\1 !'3•~ l ı-es ı yı arın nesa 111( o'ğr~·n- r.,, .ı ır v 
çıkmış ? .. rih W 21.J6 s ı~ ılı nllshnf..,ı,ıJn mek istemiş ve ene wuni 

8 EylUl ve 2188 sayılı ( .... elediyecie sniistiın ıl) ba~ıı· •• ı 
hemen toplamış. meseleyi d b ı .ı· Yeniyolda Mezbahaya dair yazı ..ı e euıye Varid ıt k.ıtibı 
önemle ele 'l'e üne almış 'l'e h ı h şöyle bir yazımız vardır: ve a en mu rbed vekili re-

.. Mezbaha işleri ihtiyaç- aldırmış,, ri<iun mezbJha memuru Asım 
Şimdi bir gazele_, neşriya- tar<1f1.ıd.:ın muharririnize verilen Zara uygun gitmiyor ve bazı 

tının dikkati uyandırması, şah~ıma ait beyanatın d >P,-ı·u 
noksanların gideri/memesin- kk k olmudı!!ım ve hakikate nıtı .ı di ate alınmasmda ·i fay- ~ 
den ötürü temizlik ve sağlık yiı bulundugunu tekzıp eueri.n. 

dayı görüyor musunuz ? 
bakımından yapılması gere- E\ vel:l mezbatıa varniatınd rn 

Tabii sayın reisimiz Be ken işler yapılmıyor, yani zimmetine ı>ara ge~iren mezh1 . 

f cnni muzbalıadan beklenen lediyenin bin bir işleri için- na memuru beş gı\n l'\ vel rney
h.izmetler 7.ıe /aydalar temin de !zer işe ve bilhassa böyle dıı.na çıkan zinııııe.i ıiıı udenıne-
eJilemigonnuş... ihtilas olacak işlere sık 5 k ısi için emldk \'e arazi ini ata 
M l k l.lı eli gelmez. Bunun İÇİTldır kı · ı ı Ye bu zimmetin r miy • 

em e ·etin.,sı ı ıat işlerinin kendilerine uç kişilik mun- le döknl nem. ı 1i ve borcuııu 
başında yer tutan meseleler teın.mıe.ı Odeyece,Jini bir ı·ok 
d b · · d · ta hap bir encümen verilm ş- v en ırz e temız et mese kiın::;elere rica ederek suylel.i-
lesidir. Temiz el, temiz mez- lir. Belediye talimatında bu ğl h.1lde mu ıarririnize dilııki 

gibi kontrol ve mtirakabeler a· · b bahadan çıkar / ver ıoıı eynııahndıı hiç bir şey. 
encümene verilmiştir. Erıcu" den •ıaucrı· olııı d ,., k t• Mezbahanın noksant ve • 11 ı6ını ve ·a ı-
men. mtirakipliğini yapmış yen zıınıneti bulunıııuchğını \'C ya noksanları neyse, sorul- k 

mal . . . . mı yapmamış mı, yapnuş~a dn<.' ı · 12 lir<1 kadar bir para 
~· dınlenmelı, temm edıl mesele yok, yapmamış ve a nçıgı bulunduğunu &oylemekle 

melı d~ . l'kl 1 1 y b '. uzensız ı er 11er ne yapmamışsa ne yapsın reis?! e~ gun uvveln.ı ıkrar eylediği 
d~n ıbaretse onlar da gide- Her ne ise.. bil' llıtiıu&ı hnkkırıd.ı şimdi ade-
rı/m · l l d k j A mi nıulum.ıt beyan etmesi şa-zş o ma ı ır ·ı ennı Biz sadede geleliın 

b /; yunı bdgıup ve tees~.irclUr. 
mez a ıadan beklenen /ay- R A t ık 'k t .. 'h l\1uha::;ebeci veKııi J erı'dtın d l . . l esmı arı ·ı a a gore ı . 

a ar elde edılmış olsun ... ,, 'tiliism şimdilik safhası şudur· Muhardrirıize olan beyanatında 
işte bu yazı. işi meydana Belediyedeki ihtilas hadi· · ınezbaııa memuru A"ıının bir{\. 

Ç k b l nulı olduğunu ve ihtıltls yap 1• 1 ·armaya se ep o muş. sesi 933 senesinden ba .. [a. b 
S b l \' c.ık ır unlakd.ı oın.udığıııı ve 

aym reisimiz u yazı i e mıştır. Yukarıda dedig·ı·nıı'z k cı i ar · L a:,ı lJa ! urban gittiğfoi 

Giresonda 
telefonsuz köy 
k~lmıyacak ! 
Gireson - Vilayetimizde 

iki yıldan beri telef on işlerine 
fazla ehemmiyet verilmek
tedir.. Fakat bu işte en ilerz 
giden Bulancak kazamız ol 
muştur .. geçen sene Bulan. 
cak köylerinin mühim kıs
mı tele/onlannuştı.. Öğren
diğimize göre, bu yıl geri 
kalan köylerin lele/onları 
tamamlanacak ve Bulancak. 
ta telef onsuz köy kalmıga 
cakttr. 

Bunun için kaymakam 'lıe
kili ve jandarma komuta 
nmzn ilgi ile el ele çalış
dıklanm duyuyoruz .. 

Mulıtarlar köy bütçele 
rine konan telef on talısisa 
tını toplamakta ve sandığa 
yatırmaktadırlar .. para tah
sili biter bitmez tele/onlar 
sipariş edilecektir. 

G. Akgün 

gibi ilk önce belediye reisi sO~ lemekle hilafı hakikat beya
mezbaha ·oaridatını tetkik ııatt.ı bulunmu, tur. ÇUnkil 
ettiği sırada 935 senesinden nıclba!ıa memurunun \'aptı~ 
936 senesine J 500 küsür li itıtll.ısı bilmekle beraber. geı~e 

d d ld o memurunda bu ihtilasın cın-ramn evre i iğinigö'rmr'iş 
lc\k ve eruLbiııi satmak surctile 

ve bunun ne olduğu ıizerin ode) ~.:egini de bildıı·di. .Mııha· 
de yaptığı tetkikat netice sel>ec:i Yekili bu hakiK.ıtları ve 
sinde bu paranın ihtilas e- memurun bu ıtir<lfturını ne ç.ı· 
dildiğini anlayınca geçmiş uuk unuttulaıki ~inıdide l.m 
senelerde de yenilmiş para- ınemuı un bir urkııda, lığa kur-
lar olup olmadığı araştı/ ban gıttıJiııı suyleıneklc sarih 

hk k bit nakıKutn uyJun olmayan be· 
mış ta i at genişleyince 

yanJtta bı.llundular gerek mu. 
ilk ô'nce l 400 ktisür lira tıa&obecı v~.uu \'O gcı-ek mez-
yenilmiş olduğu ve 934, 935 ban.L memurunun grızeteniz 
senelt'rinde de yenilen para ı Hı uıı·ııı·ıuı:: \ uh.l Oh•ll l>eyunnt
/ar/a ihtilas ve zimmet ye- 1.11 ı ıı.ı <iUJt u uHnudıgıııı haki· 
k A 4862 l ı...ıdıı ~·.ı.1.1111.;.ı mah euıede te-

ununun irnya çıktıgı ct.-1.ııı cuı::..;egıı..11 suy ,ı udu l.Jildi· 
anlaşılmıştır., Bu ihtilasm rir \e i 7bu tekzrnııııııı gazete. 
mezbaha memuru tarafından ıllllll aynı sutununa derç edil. 
yapılan tahsilatın makbu.,. ı ıne nı rıc;.ı eyH!rlııı. 
suz muhasebeciye teslım e-

Saôık Belediye 1"1uhasebecisi dilmesinden ileri geldiği !Ja 
pılan tetkikatla m • ıdana 1 Osmc.:n __.._,,,_______ ... 
çıkarıld,ğmdan mu/ıa:lclıı:ci .-====c::~~~-~;; 
ue mezbaha memuruna işlen Memurlar 
el çektirilmiş 'l.le lıaklarında 

tahkikata başlanmıştır. 934 içi gereken 
senesinde iki ay kadar mez y 

eni lercumeihal cetveli 
balıa memurluğunu vekri.le· mi atbq_amızda basılmıştır. 
ten ifa eden rusumu tahsi- sieyenler alabilir. 
lige memurlarm<kın /-/asa. 



Sayfa 2 

Sc;kizinci ders ---- --
Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

dı!ğildir. Biru/usun varlığı
ıa da istiklali ile birlik gör 
mek lazımdır. 

istiklali iyi tatmış olmak 
için, onu uzun zaman yaşa
manın ehemmiyeti büyüktür. 
Feodal, karışık ve karanlzk 
hir hayattan yeni çıkanla
rın, başka devletlerin kolo
nisi olmuş insan yıgınları. 
nın istiklalden anladıkları 
manayı icım görmeyiz. Fa 
kat biz Türkler gibi, zaman 
zaman yeryüzünün dört ya 
mna iin salmış, tarihin de
rinliklerinden beri müstakil 
devlet olmanın şerefini tat
mış bir ulus için, istiklalin 
manası elbette daha derin 
'l.le daha geniştir. Bizce İs 
tiklal, varoluşumuzun ve 
istikbalimizin temelidir. İs
tiklal. bu bakımdan üzerin-

. de daha heyecanlı, daha 
sı~aklıkla titreyeceğimiz 
bır mefhum halini arzeder. 
insanlar, sade lıiğat mana· 
sım tanıyıp işittiklari bir 
kelime uğruna başlarını de
ğil, parmaklarının ucunu 
bile feda etmezler, Binaen. 
aleyh büyük Önderin dili 
ile gençliğe emanet edilmiş 
iki mefhumdan bir başlıcası 
olan İstiklali. yalnız keli· 
menin luğat manasile değil, 
hayattaki tatbik manala 
riyle ele kavranuş olmalıyız 
ki, icabında uğrunda seve 
seve canımızı ve başımızı 
'llereli m. 

. Şimdi bu değerde olan 
istiklalin ne demek olduğu. 
nu, içinde bulunduğumuz 
devrin anlayışına ve hayala 
tatbik bakımından kaııra
mamız için, lstiklô.lin ana 
şartlarını gözünüzün önene 
sereceğim, 

Toprak ve sınır 
istik/alın birinci ana şartı, 

bir devletin kendi, gücüne 
dayanarak koruduğu bir sı . 
mrla çevrilmiş ulusal bir 
toprağı olmalıdır. Bu top
rağın üstünde ulusal emni· 
.fJel. iç güven mutlak suret
te o devletin kendi vasıla ' 
/arı, kendi varlığı ile başa 
r~lr:ıalıdır. TapllıQğının içe
rısınde yurdun güvenini le· 
min ıçm başka devletin 
yardımına bakan bir devlet 
istiklal bakımından eksik 
ve yaralı bir durumda 
demektir. 

İç siyasada İstiklal 
, istiklalin ikinci ana şartı, ı 

bır ulusun iç politik.ısı. si- 1 
yasası mutlaka ulusal ol 
malıdır ve dışardan hiç bir 
tazyıka uğramaksızın ve 

- Arkası var 

NOTLAR 

Adem oğlunun safı da 
'tJar lulza/ı da. Ancak saf !ar 
gittikçe azalmakta. tuhaf !ar 
çoğalmaktadır ! 

• Zamanla ne kara ak olur, 
ne ak kara,· fakat dün kara 
dediğinn bugün beyaz di
yenler olduğu gibi, bugün 
sivrisinek dediğine garın 
saz diyecek olanlar da çok
tur I 

• Ne dersen de, iş olacağına 
'llarır bu şehirde ! 

/YEN/YOL/ 18 Eyliıl 936 

Frengi, Fuhuş, j k. . ç ı .. 
----------------

Yazan : Türkan Türkmenoğlu 

Fuhuş ve Belsoğukluğu 
[ 4 1 

Be/soğukluğu hastalığının 
artması 

Yorğunluk. sefalet, Rakı 

Şarap gibi içki ve tuzlu 
baharlı maddeler. Bunlardan 
başka kadınla yatıp kalkma 

ve sui istimal gibi kötü ve 
çirkin hallerle fena bir tarz 
da usulsuz tedavi be/soğuk
luğunun uzamasına sebebi
yet verir. Bazi vakitler bu 
kötü ve usulsuz, doktorsuz 
tedaviler her nekadar akın
tıyı kesiyor, acısı diniyor. 
diye kendi kendinizi avutu
yorsunuz, O hain hastalık 

için iliklerini21e sirayet et 
mek için gice giindüz dur
madan ilerlemekte devam 

ediyorda sizin haberiniz bile 

yok. Bu hastalığı doktor 

tedavi · etmedikçe ya/ancık 
ve yapmacık usulsuz teda 
vilere kurban gitme zurrı
yetlen olma vatandaş I .. 

Bütün bu saydığımız şey . 
/erden hasla kendisini sa
kınacak kahve ve çay gayet 
az alacak ve aynı zamanda 
husye/eri mutlaka ( Süspan 
sıivar ) denilen ıııe her ec
zanede bulunan torbalar içi
ne asacak 'lıe kadibin • ucu 
bir pamukla sarılıp her zşe
meden sonra bu pamuk de
ğiştir il ecektir. 

Ve eller her elleyişte mut
lak surette sabunla yıkana· 
rak hastalığı gozune ve 
ağzına sirayet ettirmemesi 
hususuna dikkat edilecektir. 

Bir şahstı her hangi bir 

Be/soğukluğu şiiphesi olan 
bir kadınla temas neticesin
de mümkün olduğu kadar 
süratle bir doktora mura
caat ederek derhal bir lav<ij 
yapması lazımdır. Bu cihet-

ten katiyyen çekinmemeli, 
doğrudan dağruya Doklara 

vaziyeti anlafrırak vaki gi
bi bir Şırınğa yapılmasını 

istemelidir. Ve doktorda bu 

şahsa karşı kemali memnii

niyetle ilk tedaviyi yapmak

tan çekinmez. Bilahere vü

cuda gelecek felaketin de 
bu acil tedabir neticesi önü 
alınmış olur 

Be/soğukluğuna yak.ılan 
mamak için 

Her hangi bir kadınla 

veya her hangi bir erkekle 
temasta bulunuldumu hemen 

doktora gidilemezse temasın 

sonucunda derhal binde bir 

nisbetinde bir ,Permenganat 

veyahut arjırol, Pronalkol 
gibi edeviye ile uf ak lastik 
şırınga vasıtasile bir kaç 
defa yıkanmalıdır ve aynı 

zamanda işemelidir. 
. Arkası var · 

BORSALAR 
17 EyltU 936 

Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 

le fınılık lıuzır 
9 \"Udcli 140 HM 

Kubuklu fındık lınzır 

• \'Udeıi 

Trabzon fındıkları 

İç fıııdık Jıuzır 
,, ,, Yad eli 
Kııbukl u Irntlık huzır 

,, ,, \"UdCli 

140 M.R. 

ispanya fındıkları 

Knbuklu !ıudık lıuzır 

" " vadeli 

ltalya fındıkları 
iç fıııdık lııızır 

D ,, \'ad eli 600·650 

Berfin borsası 

TOrk yuıııurlıılnrı 
KO~·Ok mu! 7,li 
Orln ,, 8,2!) 
ln ,, u 

lstanbul kambiyo borsası 
Ptıç.etu 

Lirı.:l 

Rayişrnnrk 

7.18 
10.104 
1,{)i.71 

lstanbul ticaret borsası 

k fındık Glrcsoıı li:i 

" .. 'frnbzou (;.l 

" • Akçı.:kıılıı li6 

Trabzon Borsası 
18 EylOl 936 

le; fıııı.lık 
'1 unıbui ,, 
Sini ,, 

FOiU " 
Budenı ,. 
Knrlmluk,, 
Yuıııurtu lıiı'iııci 

" ikiııcı 
lşıeııuıı:ıııiş 
Mı&ır 

Fasulyalur 
luce mul 
Horoz fu ul> u 

Unlar 
lı;tunbul biu!nci 

lkincı 

Saııısuıı l>!ri~ıcı 
" ikiııd 

Muhtelif birıucl 

,, ikiuci 

" il~üııcil 

68 
ao,vo 

:!t> 
:.1;1 

u 
uu 

105U 

UIOO 
:!;jO 

7 

10 
1~ 

13,00 
rn, ... o 
ll!,UO 
11,UO 

13,110 
ll!,l'iO 
ı:.ı 

Trabzon' da bir halk müzesi 
niçin kurulamıyor ... 

ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Y.azan : 

Bulunulan şehirde kendi
siyle alakadar eşqa varsa 
bu bO'liimde ortaya konur. 

10 

BO'yle bir serginin teknik 
vasıf lan nelerdir. 

Kısa çizgilerle plan tas
lağını yaptığımız böyle bir 
sergide ne gibi teknik ve 
rimlere baş eğileceğini de 
kısaca üne sermemiz gerek
tir. Hemen şunu söyliyeyim 
ki, böyle kısa bir yazıda 
bukadar geniş bir işin nasrl 
başarılacağını ve bütün tek
niğini ortaya koymak çok 
güçtür. Yalnız biz özle ana 
prensipleri kaydedebileceğiz. 
A - Sergi miimkün oldu

ğu kadar az süslü olmalı 
dır. Elden gelirse bütün du 
'Varlar çu~al beziyle kapla
narak düz renkli satıhlar 
meydana gelmelidir. 

Işık soldan gelmeli yük-
sekten inmelidir. C Ser· 

. giye gelenlerin daima sol 
dan girip sağdan çıkmaları 
ve sağ tarafı seyretn:e 'eri 
kolay olduğundan sergi ona 
göre kurulmabdır. D - Re
simler pek yakına gelmeden 
seçilecek kadar büyütülmeli 
eşya ve resimler cam altın
da bulundurulmalıdır. E -

M.Alap 

Yazılar görünecek yerlerde 
çok az ve anlamlı olmalı
dır, F - Kırmızı, sarı, si 
yalı 'lle lacivert gibi muay 
yen açık renkler b i r 
serginin güzellikleri bakı
mından en iyi olanlardır.· 
G _ Sergide gezenlerin ra
hatça görebilmeleri için ne· 
reden çıkacakları iyi tertip 
edilip göstermelidir. H 
Sergiye kabil olursa De·lJrinı 
için çıkmış olan biitün ki
tabları toplıyan bir kitap 
sergisi ilave etmelidir. 1 · 
Eğer bir de devrim serğisi
ne ait küçük broşür neşr

edilirse gezenlerin daha iyi 
anlamalarına ve ileride ziı 
man zaman ona baktıkça 
hatırlamalarına meydan ve
rilir. Ancak broşürlerin sak 
lanmağa değecek gibi temiz 
ve güzel olması lazımdır. 

Bir yazı ile içine sıkıştı
rabildiğimiz yukarıki iza · 
halın Devrim miir.esi işinde 
ilk adımda gelecek kadar 
ana çizgileri topladığını sa
nıyoruz. Bu yolda çalışa
cakların soracakları sorgu 
!arı da sırasiyle karşıla· 
mağı borç biliriz. 

Son 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçilii{i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 36 ] 

Bu i~tihaleyi yapabilmek hu
susunda, on dokuzuncu yüzyı
lın başlangıcında oiddi birkaç 
tecrube yapılnıamı~ değildir. lll 
Selim ile ır. Mahmud, Adilane 
reformlar, ordu ve idarenin is
lnhı ile imparatorluğun yıkıl· 

masına mani olmak istemişler 

ve bunu yaparken .Avrupa'nııı 

"münevver mutlakiyet" de lrfo .. 
deki fikirlerden ve u ullerden 
illıam almak itstemişlerdir. r'a• 
kat bu teşebbüsler, n~licesi.ı: 

kslmıştır. ÇUnkU imparatorlu
ğua ııı ı'ıiy •,i ile padişahları.ı 

hllkünıt1 r ı ~ etmek tarzları bu
mı ın.ı.ıi ol ıu,.u:. Ve bugün, 
Mahmud'un 'fopkapı sarayında 

duran ve Nap0lyon husarları

nın üniformalarını hatırlatan el
bisesi, kendinden önceki ve 
kendinden sonrakilerin şarklı 

hilatlarının ve sorguçlu kuvuk
larının ortasında,me·aııkolik bir 
sembol gibidir. Bir sembol ki, 
eğer Avrupanın modern politi
kasına aid fikirlere intibak. e
derse, sallanmakta olan impara
torluğuna yeni kuvYet ve yeni 
hayat aşılıyabileceğioi zanneden 
Osmanlı padişahmı hatırlatmak

tadır. 

Komşu Rusyada 
Eğer Mahmud'un tecrUbesl 

kendinden sonra gelenlerin e
linde aynı gayeye doğru dernm 

Musiki ve inkişaf edemedi, hatta Jl. 
Sosyal hayat 

Kungur 
sabıkalılar 
komunu 

1300Kadar sahıkab. Ural 
mıntakasında Kungur kasa· 
basında iç işleri halk komi 
serliğinin iş kamununda ya
şamakta ve çalışmaktadır. 

Sabıkalıların ve cinayet 
suçlularının bulunduğu bü 
tün kolonilerde olduğu gibi, 
Kungur'da da geniş bir ter
biye işi görülmekte ve dün 
kü smı/sızların hakiki va
tandaş olabilmelerine çalı
şılmaktadır. 

Bu kamunda, muhtelif 
spor aletleri, mensucat, a
yakkabı, mobilye ve musiki 
a 'etleri imaline mahsus a
te/yeler mevcuttur. Kamunda 
spor hayatına da büyük e· 
hemmiyet at/edilmekte ve 
Kungur kamunu sporcuları, 
Ural şampiyonalarına mu· 
vaf f akiyetle iştirak etmek
tedirler. Bu kamunun 996 
çocuğu, " işe ve mü da/ aaya 
hazır" diplomasını almak 
üzere bulunmaktadır. 

Kungur kamunu kütüpha 
nelerinin, kamun azasından 
600 daimi okuyucusu vardır. 
Kamunun ayrıca mükemmel 

---• Abdülhamid devrinde impara-

Azerbaycanda 
Köroğlu operası 
Azerbnycanın tanınmış kompo· 

zitörlerinden Hacıbegof, Köroğlu 

ünvanlı yeni operasını bitirmiştir. 

Bu yeni Azerbaycan operası, bu 
kış, Kanunusanide, Baku Dev
let Tiyatrosunda ilk dda olarak 
temsil edilecektir. Yeni operanın 

bütün müzik temelleri halk şarkı
larından ve ağuş diye anılan ço
banların ynnık türkülerinden alın
mış ve çok büyük bir üstadlıkla 

işlenmiştir. [T. A.) 

bir orkestrası, bir tiyatro 
heveskurlar grubu ve akro
batlar grubu vardır kibu 
grublar Uralın muhtelif şe
hirlerinde ve nihayet Mos
kova'da muvaf fakiyetli tem 
siller vermişler ve alkış/an· 
mışlardır. 

Bu kamun, şimdiye kadar, 
cemiyete, bütün hukukuna 
sahip olmak üzere 200 va
tandaş iade etmiştir. Bun 
!ardan mühim bir kısım, 
Sovyetler Bir.fiğinin muhte-· 
lif iş kamunlarında ter.bi
yeci olarak çalışmaktadır 
!ar. Hatta kungur kamunu
nun eski evlatları arasın· 
dan, kendilerini genç sabı·· 
kalı/arın terbiyesine hasret 
miş birçok tecrübeli ve kıy
metli pedagoglar . yetiş
miştir. 

( T. A.) 

torluk kuranllk bir orta1;ağ des
potizminin i~·ine yuvarlandı ise, 
on dokuzuncu asrın ikinci yarı
sında gelen ve kendilel'ine çok 
hazin çok kütü bir şöhret yap· 
mış olan Osmanlı padişahları, 

tarih'in m&lıkeıııesi önllne çıku
rak korkusuzca iddia edebilir· 
ler ki, tatbik etmiş oldukları 

usullerle, kendileri, imparator
lugun asli mııhiyetıne ve hik· 
meti vllcuduna, o, su ile at@şi 

birleştirebileceklerini uman par
laK dll~Uııceli hayalperestlerden 
çok daha yakuı ve sadık kal
mışlaı·dır. rnu8 deki ınllnevver 

avaııtüryelen~ kar~ı da ayuı id· 
diayı ortaya koyabilirler. Çllnkll 
l>uıılarıu da ııiııayet yapal>ildiği 

batı'yı örnek alarak imparator· 
lugu modernle~Urwcğc çah~tık
tan sonra, onu on yıl i~·iude 

mahvederek Avrupalılara tcsllw 
etmek olmamış mıdır '! 

Abdülhamid, çünkü, A \'rupa· 
dan gelen fikirlerde gernk iııı· 
paratorluk gerek kendi hUkUm· 
ı·anlığı için son derece tehlikeli 
birer dU~mun teşhis etmiş ve 
bunlara luu:şı ıulllm Ua hilenin 
bUtUn incoliklerini kullanan bir 
mUcadeleye giri~miştir. Bu telı· 
likeyi bir türlU görememiş olaıı 

- Arkası var • 

Halk Manileri J 

Ormandan geyik kaçar 
Neden a2'°:lmı açar ? 
Ne güzel sevdlg'im var 
Gülüne~ güller açar 1 

• • • 
Dereler vurur ta~4 

n Çöpçülere kağıt vermeyin ! 
Çöp tenekelerile çöpçülere verdiğiniz kağıtlar gıda 
maddelerine sarılarak tekrar evlerimize dönüyor ! 

Çalkanır başlanbafa 
Benim gönlüm aşıktır' 

Bir çift göz, bir çift kaşa l 
• • .., 

Çöpçülere verdiğiniz kul- yığılıyor ve bakkallara sa
/anılmış, mezbele içine atıl- tılıyor, Kimi açık, parça 
mış, mikrop/aşmış pis ka halinde olan, kimi torba 
ğıtlar ne oluyor biliyor mu- kağıdı şekline sokulan hu 
sunuz ? Arabalardan, bin kağıtlar, içlerinde yerine 
bir çeşit mi'izolıraf at ara- : ve me11simine göre zeylun, 
sından ayrılıyor, alınıyor, peynir, üzüm, incir vesaire 

gibi yiyecek türlü madde
ler ve üstlerinde çeşit çeşit 
mikrop yığınları olduğu 
/zaide tekrar evlere dô'n•'i 
yorlar. Beş on paralık men
faat için umumi sıhlıat ba 
kın·: ne /ecf tehlikelere 

maruz kaltyor I 

Kendinize, akrabanıza, 

sevdiklerinize, yurddaşları 

nıza acıyınız, çöpçülere 

evlerinizden kağıt vermeyi 

niz sakın I 

• 
Nakış koydum halıya 

Dalğa vurur yalıya 

Şu giden çapkınca kız: 

Benziyor sevdalıya l 
• * • 

Yıldızlar kırmızıdır 

Şu iz onun izidir 
Yaktı yandırdı beni 
Bilmem kimin kızıdır 1 

Baba• Salim Öıütfetı 
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Gençlik 
Sübaşının Kıllncı ... 

4 Sedat Olgener 

Develel'in ı;-ıın se leri uzak- · sik sesile : 
tarı uzHğa kulaklnrına vuruyor- ı · Kaç akçe i;;;teyorsun, dedi. 
du, Kervan gitgide yaklaştı, Adam evvel.i şaşırdı. Sonra 
cleınin·i yerinden llögruldıı. ker . demircinin k•lyııundan ı;ıkardığı 
vanın en üııUııde Mr merkep i bUyük~·e bir torbaya kömUr 
üzerinde 'Oturan adama bağırdı: d'l~durôu. Demtrcl ; adalnın is· 

- Uğurlar olsun heıll'~eri ne· tediği paranı.ı iki mislini vere· 
reye büyle 'l rek karanlıklara doğru kay. 

Adam cevnp verdi : boldu . ., 
- ( Akçaku ) a. 
• Yuau, ynknıı ne '? 
:\lcrkepteki adam kızmıştı. 

Böyle uyar uymaz soruları:ı 

&ebebi neydi '? 
• Sauıt ne be adam dedi. 
lşte kıl11vuıuıı ağ"ıından Çl· 

kan bu son süz, deıııil'cinin ku-
lağında bomba gibi patladı. gö
zUııU bir kan lıulutu bUrndl, 
ancak kendine hakim oldu. Ve 
Yalnızca şu sözleri söyledi : 

• Bana birşey yok sana yu. 
knna sordum. 
Dedi. Bu serer adum da yelken 
leri suya indirdi. ve biraz yatı· 
şır gihi oldu. _Merkepten indi. 
iki elini kalçalarıııa dayayarak : 

• Yüküm kömür ne olacak 
bakalım ? dedi. 

* * * Tan yeri hafif hafif ağarıyor 
bulutların arası.Hlaıı saba hm fec 
ri bOzUlOyor ... İhtiyar demirci, 
örsünün üzerinde, dnn akşam 
yarım kahın ct miı'i dövüyordu. 
Ancak bu çekiç sallayı!;iıda, bu 
demir dliVU';'te, başka Lir hare
ket vardı. Onun artık i~inde 
sonu gelmeyen feza boşlukla
rı kadar derin bir sevinç dal
gası çalkalanıyor, ve şu şarkıyı 
söylüyordu : 
Giln do'ğarken çekiciıııden 
Çıkan kızıl ateşler, 

Etrafıma kıvıkımdan 

Kızıl bir çelenk işler ; 
Yorulmam ben Lıkmadan 
ilen çeliğe su vermekten . 

* 

Erzincan Tümeni garnizonunda bulunan kıat \'O mUessesat ih
tiyacı olan ( dörtyllz ellibin ) kilo fabrika ununa ihale gUnOnde 
talip ~·ıknıudığından 5·10·936 pazartesi gonu saat 11 de ihale edil
nıek nzrc veııiden kllpalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhaııı

ınen bedeli ( 67;:)00 ) altmış yedibin beşyüz liradır. Teminatı 
( 5062 ) be.$bin altmış iki lira elll kuruştur. ( 298 ) n~:ynz dok
san sekiz kuruş mukabilinde Erzincanda tllmen karargahı binası 
içinde tümen satınulma komisyonunda olup görebilirler. Şartua
nıenin dördl\ncn madde i mucibince 2490 sayılı eksiltme kanununun 
82, 33,34, ve maddeleri ahkamına tevfiken tanzim ederek ihale saa 
tından bir saat evveline kadar Erzincaııda tUmen satıııalma ko
lllisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermi~ bulunacak-
lardır. 18-32-26·39 

l<ireçh 

l<omera 
l<anlika 
los 

,, 
.Dirona 

,, 
,, 

l<alafka 
Mesarya 
l<uhali 

,, 

h 

919 M. Mu. Tarlama 
Otlağın üçte iki hissesi ) 
2757 M. Mu. Fındıklık 

3806 

5055 
1838 ,, Otlak 
2757 ,, Fındıklık 

3347 
1931,1932 
289 (R.E) 1379 ,, 

2757 ,, 
4595 ,, 
7352 ,, 

15164 ,, 
5514 ,, 
9190 ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

7352 ( ,, ,, 
ve bir Ev) 

18380 M.Mu. harap 
Fındıklık 

827 
704 
702 

204,228,229 ,236,309 
201 (R.E) 
4384,4391 
4105,3924,4137 
4135 
4189,4188,4187 
4192,4191,4190 

5514 ,, ,, 4026,4162 . 
28489 ( M.Mu. harap 4631,4630.4574 

Fındıklık ve bir harap Ev) 4478,4677 
l<uhJa 16083 (M.Mu. Fındıklık, 5833,5832,5667 

Tarla ve Çalılık) 5835,5834 

120 Mubadil direktörlüğünden: 
20 ,, . 1 Okulumuza kayıt ve 
60 Ermenı kabu1 muamelesi devam 
37,50 ,, etmektedir. 
75 Mubadil 

,, 

Ambllaj ve k9mprimelerin 
'~ • • F .,. ,., 

'üzerinde halisli§in timsali ... 
• ... • ı 

olın $ markasını arayınız. 

Askeri satınalma komisyonundan. 

Gayr1menkul satış artırması 
No, 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkigyeti peşin 
para ile satılmak üzre artırmaya çıkarılmrştır. 

isteyenlerin ylizde yedi buçuk kuruş dibozito akçasile 
beraber ihale günü olan 24 Eylül 936 Perşembe günü 
saat 14 de Evkaf idaresine gelmeleri,· 1 - 2 

120 
160 
330 
200 
200 
200 

300 

,, 
Ermeni 

Mubadil 
,, 
,, 

• 

VENÜVOll~ 
BASIMEVİ 

120 
650 

300 

,, 

,, 
Ermeni 

Mubadil 

y Defterdarlıktan : 
ukarıda evsafi yazılı gayri menkulatın mülkiyetleri peşin para ile satıl

ı;ak ilzere artınnaya çıkarılmıştır. Talip olanlarin yilzde 7,5 dibozitola. 
li e birlikte 28 - 9 - 936 Pazartesi günü saat 14 de Defterdarlıkta topla-
~tak komisyona muracaatları. 1 • 4 

Yeni temiz ve çeşitli hu ruf ati le 
Bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 
hazırlar ve gönderir. 



Yeni FRİGlDAIRE soğuk hava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
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
lar1nın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

dhdhdhdh . dhdh~~.-..~ 

Açık katiplik 

Trabzon Lisesi Direktörlüğünden : 
1 

Lise pansiyon katipliği açılmıştır. Bu işte çalış 
ı~ak ısteyenlerin ortaokul diplomalarıle Lise 
dırektörlüğüne baş vurmaları. 

KİRALIK EV 

K_un~uracılar caddesinde 21 No, Harunlar mağazası
nm ust~ı 6 O~a geniş koridorlu gayet ferah caddeye 
~e. demze ~azır her taraftan bol güneşli altında her i~ 
ıçm elverışli büyük ardiyesi ve banyo tesisatı yapıla · 
cak " ·d · · · d -musaı yerı ıçm e ust kata tulumba ile çıkar suyu 
•uardtr. hem ev hem yazıhane ve muayene hane olarak 
kullanılabilir Go··rmck r·sı· z u l -· ıyen er narun ar magazasına 
müracaat ederler. 

Kızı laya 

Yardım 

Edelim 1 

Kızıla ya 

Üye 

yazılahm! 

Patates eksiltme 
temdidi 

Askeri satınalma 
komisyonundan : 

Sabun eksiltme 
·temdidi 

Askeri satınalma 
· komisyonundan : 

Artvin ve hava/isi gar· 
nizon kıtaatının 937, 936 ye 
kadar senelik ihtiyacı olan 
( ikibin beşyüz ) kilo sabu· 
nun yapılan münakasasında 
verilen son fiyat kor komu
tanlığmca pahalı görüldü· 
ğünden on gün müddetle 
yeniden eksiltmeye konul· 
muştur. Evsıafı şeraiti ve 
teminatı evvelki gibidir. 
ihale 26 - 9 - 936 Cumartesi 

Bayburt askeri satınalma 
komisyonunda, 7 5 - 9 - 936 
saat 14 de açık eksiltme ile 
ihalesinin yapılacağı evvel
ce ilan edilen ( 24000 ) 
kilo patatesin beher kilosuna 
teklif edilen fiyat pahalı 
gürüldüğündan 25 -9 - 936 
Cuma günü saat 14 de açık 
eksiltmesi Bayburt satznal
ma komisyonunca yapılmak 
üzere on gün uzatıldı. Tah 
min bedeli ( 840 ) lira ilk 
teminatı 63- lira şartname 
komisyo~dan bedelsiz alınır. günü saat 10 dayapılacak 
isteklilerin belli gün ve dır. taliplerin ihale gününde 
saatta Bayburt satınalma 1 Artvin satınalma komisyo 
komisyonuna muracatları nuna muracaatları ilan 
ilan olunur. olunur, 

Askerlik şubesinden 
1 - 332 doğumlu ve bu gençlerle muameleye 

tabi yerli ve yabancı erlerin son yoklamaları 

1 İlkteşrin 936 günü başlayacak ve 23 İlkteşrin 

936 günü sona erecektir. 

2 " Bu müadet içinde gelmeyenler hakkında 
kanuni muamele tatbik olunur. 

Soğan eksiltme 
temdidi 

Bayburt askeri satınal
ma komisyon undan : 

17-9-936 gllnU saat 14 de a
çık eksiltme ile ihalesinin yn
pılacagı ev\'elce ililu edilen 
( .ıooo ) dörtbin kilo kuru ser 
ğana talip ~·ıkmadığından 28-9-93fi 
pazartesi gUnU saat O da açık 

eksiltmesi Bayburt satınalmn 

komisyonunca yapılmak üzre 
on gün uzatılmıştır. Şartname 

Bayburt satınalıııa komisyonun
dan bedelsiz alıııır tahmin be· 
deli ( 200 ) liradır. ilk teminatı 
( 15 ) onbeş liradır. lsteklilerin 
belli gUn ve saatta Bayburt sa· 
lınalma komisyonuna muracaat· 
ları ilıln olunur. 

Sabun eksiltme 
temdidi 

Bayburt askeri satınalma 
komisyonundan : 

16 - 9 - 936 günü saat 9 da 
açık. eksiltme ile )halesinin yapı· 
lacağı evvelce ilan edilen ( 4000 ) 
dörbin kilo sabunun beher kilosuna 
teklif edilen fiyat bnhalı görül· 
düğünden 26 • 9 - 936 Cumartesi 
günü saat 9 da açık eksiltmesi 
Bay~urt satınalma komisyonunca 
yapılmak. üzere 10 gün uzatılmış· 

tır. Şartnamesi komisyondan be•. 
delsiz alınır tahmin bedeli ( 1600} 
bin altıyüz liradır ille teminatı 

( 120 ) yüz yirmi liradır. lstelc· 
lilerin belli gün ve saatta Bayburt 
satınalma komisyonuna muracaat• 
ları ilan olunur, 

PP'~~\."tP"XP~ Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı \!'\P'\i:t'f!l 

Bugün Avnıpada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
E'lJİmizde : Kodak, Zeissikon, Föyklendcr ve sair tanınmış markalar daima her boyda ve lıer cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam, Kart. Küğıt, Teferruat. Hazırlanmış -ııe miin/erit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılar1 süratla gönderilir. 
Hususi atelyamız ve amatörhanemiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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


