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A 

A 
el.dir. 

' • 
Kızılay 
Haftası ... 
Kızılay ınefhumunu iyi 
Kavrıyamayanlar daha 
iyi kavramalıdırlar ..... . 

B 
u sabahtan itibaren şeh
rimizde Kızılay haftası 

bao;:lamıştır. 

Hepimiz biliyoruz, ve eğer 

içimizde henUz lilyıkı veı;lıile 

bilnıiyenleriıniz varsa, onlar da 
da ha iyi bil ınlş olmalıdırlar ki, 
Kızılay, kuvveti ve kıymeti ha
miyet ve şef.kate dayanan, hal
kın hamiyetinden kuvvet alıp 

onunbı ve mnnlıasıraıı onunla 
kıymetlenen şerefli ve çok yUk
sek bir hayır ve ,.efkut mües
sesesidir. En acı ve acılı zaman
larda, yangınlarda, fırtınalarda, 

sel ve zelzele gibi af etlerde fe
lakete uğrıyan yurddaşlara ilk 
yardım elini uzatan, şefkat sa
çan beyaz bayrağını açarak iJk 
imdada koşan odur. Harpte ve 
sulhte yaralılara, açlara, yoksul
lara, ilk önce onun eli uzanır, 
hastalar, yaralılar bu şifa geti
ren sıcak elin temas ve tesirile 
ıztıraplarını, acılarını, sızılarım 

unutmuş ve dindirmiş olurlar! 
Kızılay, h~l'kesin görmediği, 

göremediği, bilemediği, araya
madığı hakiki dUşkUnleri gürllr 
ve bulur, sade dileneıniyen de
ğil en yakın komşularına bile 
açlığını belli etmekten .sakınan 
hakiki yardıma muhtaç yurd
daşlara şefkat elini uzatır. Bu 
yardım şahısların mUnferit yar
dımları gibi değildir, halkın 

nıüşterek bir hamiyyet ve şef
kat kaynağıdır ki o, muhtaçla
ra doğru hep nüvazişle uzanır. 

Vatanını seven, yurduna, 
Yurddaşlarına karşı vazife bor· 
cunu yerine getirmek isteyen 
ve bittabi gncn yeten her yul'd· 
daş kızılaya behemehal üye ya
ıümalı ve taalıhUt ettiği aylığı
nı yine behemehal vaktinde, 
RUler yüzle seve seve ve sevi
ne sevine vermelidir, 

Senede bir defa kızılay gibi 
OOk şerefli, çok yüksek bir 
Şefkat müessesesinin ·uzattığı 

llıeselA yirmi kuruşluk bir fişi, 
ltlmamak için hiç te varit olmı
Yan bahaneler icadına yelten
llıek veya vereooği yirmi kuru
şu istemiyerek vermek yurd
daşlığa yakışır hallerden olma
sa gerektir. 

Kızılay bizimdir ve hepimi
llndir. Ona gönUI bağlamak, 
)'urdu, yurddaşı sevmek demek
tir, 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu -....., 
Az öz -......_ __ 

Bir karar .. 
l<n~ap dtlkkıinlnrmı bir nruva t • 

Oplıımak yolunda bil' karar 

"erilmiş, fakat Trubzonda değil, 
Q.iresonda .. Biz süyliye söyliye 

ClıUınizde U\y bitti, ve olmadı 
hpıııadık, yaptıramadık bunu l 

) !{asap dUkkıinlnrının bir ara-
il toplanmasında kontrol ve 
~tl ık bakımından Ç,()k fayda 
.. ~rdır. İşin önemini tekrar ha
"lflatmsk iilerlz ı 

ispanyada şiddetli muharebeler .. 

Bir yandan hükUmetciler, bir yandan 
ihtilalciler ilerliyor . . Alkazardaki 
mahsurların vaziyetleri çok feci 

·Aakara 78 - Arauon cephesindeki hükumet kuvvel.lerinin Terüele 3 kilometre yak. 
!aştıkları, tnyyarelerin dıişman mevzilerini bombarduman ettikleri bildiriliyor. İhtiliil
cilardan bir teğmen lııikümelcilere iltihak ederek Alkazar mahsurlarının feci vaziyeti 
hakkında malıimat vermişdir. lhtiliilciler Teledoya doğru ilerliyorlar. Alkazar mahsur 
/arını kurtaracakları tahmin olunuyor. hiikiimetciler bir çok esir ve zayiat 
vermişlerdir. 

Kızılay haftası bugün 
törenle başladı .. 

Şehrimiz kızılay kurumu 
nun iyi bir programla ha
zırlayıp teshil ettiği kızı/ay 
haftası bugün başlamış. sa
bah erkenden bütün cadde· 
/er ve çarşılar şanlı bay
rağımızla süslenmiştir. Sa
at 14 de Belediye meyda 
nında istiklal marşile bir 
tö'ren yapılmıştır. Tiirende 
Kızılay başkam Cemal ka
rahan tarafından bir nutuk 
söyliyerek Kızılayın hizmet
lerini bu hayır ve şefkat 
müessesesinin, hamiyetli hal 
kımızın verim/erile yaşadı 
ğmı, kurumun, hakiki düş
künlerle el acamıyan yok
sulları nasıl arayıp buldu· 
ğunu, kimsesiz kızları ev
lendirdiğini, kolsuz, bacak 
sız yurddaşlara sun 'ı uzuvlar 
yaptığını seylap ve yer sar 
sıntısı gibi hadiseler karşı
sında harekete geçip /elô. 
ketzedelerin ilk evvel yar 
dımlarına koştuğunu, mem
leket müda//ası yolunda 

Ordunun arkasında iı'n sa/ta 
geldiğini izah etti. Bundan 
sonra bando ile ordu evine 
gidildi. orada da öğretmen 
Abdullah tarafından Kızıl 
ayın me/lıumunun mana ve 
maksadı hakkrnda bir söyletı 
söylendi. Müteakiben çarşı 
golile halkevi önüne geline
rek merasime son verildi 

Bu akşam lıa1ıa igi oldu
ğu takdirde Kale parkında. 
olmadığı takdirde kışlık 
sinema binasında kızı/ay 
men/ aatine bir saz eğlence
si verilecektir. Bu haf ta 
içinde ayrıca bir sinema 
gecesi yaşatılacağı gibi, Be
l•diye parkında da yine bir 
saz eğlencesi tertip oluna 
caktır. 

Halkımızın bu çok hayır 
iz maksatlar uğrunda yürü
yen müessesemize gücünün 
yettiği kadar yardımdan ge
ri kalmamasını bu vesile 
ile bir daha hatırlatmak 
isteriz. 

Belediyede 
Süiistimal 
Tahkik evrakı 
tamamlanarak 

Müddeiumumilik 
makamına verildi 

I~elediye mezbaha resmi 
t.ah il işleri Uzerind~ yapılmış 

olan sOilstimal meselesinden 
d· ılnyı cncllnıen tarafından ya-

pılan tahkikat, dOııkU sayımızda 

haber verdiğimiz veçhile ta

ınaııı laıımı;ı, tahkikat ewakı bu 
glln Milddeiuınunıiiiğe verilmiş 
ve ,keyfiyet vilayet makamına 
bildirilmiştir. 

Artık me:selenin bundan son
raki snfııhatı mahkemede takip 
edilecektir. . 

Bir tekzip daha 1 
17-9-936 'farihinde 21J6 nu

mara ile çıkan gazetenizin bi
rinci sayfasının ikinci sütunun

da ~uhsıma ait mülakatın hilElfı 
hakikat olduğundan gazetenizin 
aynı sütununda tekzibini dile· 
rim. 

------

Maliye ve İktisat 
.Yekillerirniz geliyorlar. 
Uçüncü umumi müfettişimizin yart~ı 

şehrimizi teşrifleri bekleniyor .. 
Vekillerimizin parlak bir surette karşılanmaları 
için hazırlıklar yapılıyor. Sayın vekiller Atatürk 

köşkünde n1isafir olacaklardır. 
iktisat vekilimiz Cefa! 

Bayar ve maliye vekilimiz 
Fuad Ağralı pazartesi gr';nü 
lstanbul poslasile şehrimizi 
teşrif edeceklerdir. Vekille
rimizin şelırimizde nekadar 
kalacakları şimdiden malum 
olmamakla beraber üç gece 
kadar Trabzonun misafiri 
olacakları tahmin edilmek. 
tedir. 

Vekillerimizin parlak bir 
surette karşılanmaları için 
hazzrlıklara başlanmıştır. 
Sayın Vekiller Soğuksudaki 

Sporculanmız 
Moskovada 
Nasıl karşılandılar, 
Sovyet n1atbuatı 

ne diyor ? 
Ankara 18 - Sporcula

rımız Moskovaga varmışlar, 
hararetle karşılanmışlardır. 
Sovyrt matbuatı sporcuları 
mıza uzun sütunlar ayır
makta, bu vesile ile Ttirk· 
Sovyet dosluğunu tebaruz 
ettirmektedirler. 

Bartında 
Korunn1a denesi 

yapıldı 
Ankara 18 
Bartında hava tehlikesine 

karşı yapılan korunma de
nemesi muva//akiyetle neti 
celenmişlir. 

Atatürk köşkünde 
olacaklardır. 

misafir 

F d ' , . ~ rzurum u ou U'lan uçıın 

cü umumi Müfettişimiz sa 
ym Tahsin Uzerin yarm 
veya öbürgiin şehrimizi teş 
rifleri beklenmektedir. 

A1aliye ve iktisat Vaki/. 
/erimiz, Trabzondaki tetkik 
/erini yaptıktan sonra Doğu 
vil<i.yetlerinde bir tetkik se
yahati yapmak üzere şehri
mizden Erzuruma hareket 
edeceklerdir. 

-= 

İktisat 
ve maliye 

Bakanların1ız .. 
Ankara 18 iktisat ve 

maliye bakanları Üzülmez 

ve Kozlu madenlerinde tel· 
kikatdan sonra şark seya· 
haima devam etmek üzere 
Zonkuldaktan ayrılmışlar· 
dir. 

Sarsıntı 
Ankara 18 - Bu gece 

Çankırı da iki yer sarsıntı· 
sı olmuştur. Zayiat yoktur. 

Memurlar 
için gereken 
Yeni tercümeihal cetveli 

matbaamızda basılmıştır. 
isteyenler alabilir. 

• 

ihtikarın önüne geçmek 
için fındık kabuğuna 

narh koymak lazımdır ! 
Olsayla Bulsa .. 

• 
Yazdık, yazıyoruz, fakat dinleyen, ilgilenen olmadı. Olmadı 

ama, bu ilgisizlik ynznnden, meydanı boş bulanlar, nihayet dedi· 
ğimlz gibi lhtikllr yaptılar, ihtikAra saptılar l 

Bu sene fazla kış olabak nakarat ne prJpagandalarıle hamam

lar binlerce çuval fındık kabuğu bağlandılar. Fabrikalar, daha 
yazdan 10 kuruşa bağlandıkları kabuğu şimdi bir taraftan ha
mamlara ve fırınlara verirken bir taraftan da arttırabildiklerini, 
fazla talep kıırı;;ısıııda fukir fukamya 30 kuruşa salınağa başl.ıdı
lıır, Geçen hafta yirmi kuruşa satılan kabuk ıııuvukkat soğıığıın 
ve propJğand.ıların te.:;irilc 30 kumşa çı'·arıldı. 

Bu ınemlskette fındık kabuğu için normnl fiııt 10 kuruştur. 
Qireson kabuğa narh koydu. Orada on kuruşa satılan kabuk 
burada daha şimdiden otuz kuruş oluı·sa buna lhtik1lr denmez 
de ne denli' '? 

Fındık kabuğunun umumi sıhhat üzerindeki zarnrlarındnn 
bahsederken fukara yakııcuğıchr deyip işin içinden çıkmak isti· 
yomz ı Fukara yakacağı ise, havayıcl zaruriyeden ise neden 
narh usulUnU koymıyarak fakir fukarayı gözgöre soyduruyor ve 
ihtlktlr ateşile yakıp kavuruyoruz '? Hiçbir yerde ol nıyan bu 
ihtikarın önllnc geçmek için gereken tedbiı' alınmalıdır arlık ' 

Evvelki günkü Yeniyolda bay 
Cevdet Alnp'ın iki yola dair baş
lıklı yazısını okudum <la aklının 
geldi. Derler ki olsayla bulsa bir 
araya gelse neler de neler olmaz. 
İşte o yazıyı okuyunca ilk aklıma 
gelen bu fıkra oldu. 

Hakikaten Belediyenin daracık 
büdçesine göre pek muazzam olan 
o dört bin kıisür lira deve olma
saydı ve o parayla elektrik şir
ketinin Önündeki yol parke yapıl
saydı hem şehir bir şey kazanmış 
olurdu, lıem de bu yağmurlu gün
lerde otomobili bütün hızıyla ala· 
bildiğine kapıp koyveren bay şo
förler yolun çukurlarla be
zeli . suratındaki çamurlu suları 
pervasızca etrafa fırlatamaz, üstü
müzü başımızı çamur içinde bıra· 
kaınazlardı .. Bırakamazlardı amma 
işe olsaydıyla bulsaydı karışma

say<lı ... 

• * * Artık havalar atır a~ır soğu· 

maya kazaklar, paltolar aran.naya tir tir titreyen vüc.ıdu karşısında 
başlandı. ~yle nz zaman sonra da :ıe rcılar çekcc k ne gözyaşları ... 
kış baba bütün heybetiyle çulla- döktccktir .. 
nıverec:ık ve günün birinde bnka- Hiçbir yerden geliri olmayan 
cağız ki her taraf bembeyaz bir her dürlü geçim vasıtalarından 
libasa bürünmüş. mahrum kalan fakir Yurddaşlaı ı· 

Kızıl ağzından çıtırtılar dökü- mızı bu çetin kara kış günler:n· 
len sobanın ısıttığı odamızın buzu. de ol::ıun hatırlaınak bizim için 

. - .. . . borç olmaz ve insanlık bunu em-
lu pencerelerı onunde kahvemızı . ? 

retmeı mı .. 
yudum yudum içer, sigaramızı 

1 
B . l .1 .1 · k k u ış e ı gı enmesı gere en ·ı· 

t-:llendirir kahvaltımızı alırken 1 b 1 d' ·b· k l · 
zı ay, e e ıye gı ı urum ar şım· 

dışarının bembeyaz görünüşü mu· . . . .. 

h kk k k
. k ki .. 1 dıdcn harekete gt>lerck halını soy. 

a a ı pe ço arı mızın gon ..ı • • 
.. k h 'd" kt' leyemeycn bu kabıl yoksull-. 1 nu açnca oşıına gı ,cc ır. • · 

. bul ;alar ve az olsa bile elden e • 
Fakat bir parça düşüniirs"k dıg-er l d l be 

. en ynr ımı yapsa ar ve tebes• 
tarafta yoksul kalmış n c~ ıına1:ır .. u• 

me hasret üç beş solu'· .. · J yavrularına, veremli çocJklarının . •~ yuz gı.. • 
yaralı ciğerlerine bir parça se )e.sız ve değersiz mi olur l u 

ılık hnva sokabilmek, açlıktan bü- çalışma ? .. 
zülen ıniydesine üç beş koşık sı- Muhakkak ki pek yerinde, pek 
cak çorba koyabilmek için nekn- hayırlı ve pek insnr.cıı bir hareket 
dar sızlanac.ık, nekadar yıprana- olur bu. Olur amma bu işe de 
cak ; :ı:avallı yavrusunun bükük bir olsa bir bulsa kaı ışmnsa ... 

boynu, soğuktan morarmış yüıü, H. M. 



Sayfa 2 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

dıştan gelen bir tesir al
imda bulunmaksızın tatbik 
olunabilmelidir. Bir devletin 
rejimi, iç idaresinin tarzı, 
ulusun kendi eliidları tara
fından ve kendi hususiyet· 
/erine, kendi yaşayış ve ih · 
tiyaçlarına uyan bir şekilde 
ve kendi görifş ve tecrübe
leriyle bulunarak teshil e 
eli/melidir. Bir devletin iç 
rejimi, kendi tarafından ku
mlmıyor ve görtinen veya 
gürünmiyen yabancı tesir
lerin nufıızu altında şekil
leniyorsa, o yurdda İstiklal 
yok demektir: Mesela, harp 
sonunda olduğu gibi bir devleti 
başka devletler, sen Kralını 
/.:.ov, Crımuriyet kur, yahut 
şöyle bir iç rejim kabul et 
'lleya ekonomik alanda dev 
!etçi ol veya liberal ekono 
miyi güt ! der ve bu ulus 
da kendi istediğine, düşün· 
ce ve f aydasma uymaması
na rağmen onu alırsa. far· 
kında olmaksızın İstiklalini 
o yönden kaybeder. 

Bir yurd içinde kanun 
gözünde müsavi hak ve şe· 
re/ te olan yurddaşlar ara
sında imtiyaz farkları da 
olmamalıdır. Bir yurdda 
yaşayan çokluğun içindeki 
bir kütlenin, din kan veya 
ırk ayrılığ gibi iddialarla 
ve yabancı kuvpetlere daya 
narak kendilerine imtiyazlar 
ve masuniyet/er temin etmek 
yolunu gütmeleri, o yurdun 
iç durumuna bakışla İstiklali 
tehlikeye maruz bırakır. 

Diş siyasada İstiklal 
istiklalin üçüncü ana şar

tı, bir devletin dış politi
kasının ulusal olması, bu 
politikada serbestliğin ulus 
men/ aatleri lehine ulus elin
de bulunmasıdır. Bir dev
letin dış politikası, ancak 
meşru kanun yollarından 
iktidar mevkiine gelmiş 
bulunan ve vazii kanun 
meclisinin itimadını kaza
nan hükumet tarafından 
çevrilmelidir. Başka dev/et
lerin tazyiki altında herhan
gi bir dış politikayı takip et. 
mek lstiktiklô.l manasında 
en büyük rahneler gösteren 
bir manzara arzeder. Hatta 
ecnebi bir devlet himayesi 
günlük görüşle bir ulusal 

- Arkası var 

NOTLAR - - --
Sayfiye yolları .. 

Gelecek yaz şehri ıssızlat
h•amak için iki çare var: 

I - Soğuksuya gidip gelen 
olonıobiller hakkında bu yıl 
'l•erilen kararı gelecek yıla 
da temdid ve teşmil etmek. 
2 - Tutlısu ( Zef anos) yo

lunu yaptırmak şöyle dur 
ı:un, katiyerı ve hatıbeterı 
tamir dahi ettirmeinek. 

Hele Zef anos yolunun a
lulıalihi bırakılması, enerjik 
ve lıayırk<ir baro baskanımız 
Bay Azmı Özeri~ büt in 
dostları ve perestişkarla 
rından uzak düşmemesi gibi 
rııerimli bir sonuç ta 'lıerece 
;ine göre arzu dahi olunur/ 

Komşu Rus:;ada 

Bayındırlık 

Frengi, Fuhuş, içki .. 

Beyaz deniz 
Baltık denizi 
Kanalı 

Yazan : Türkan Türkmenoğlu Beyaz deniz ile Baltık denizini 

Fuhuş ve Belsoğukluğu 
[ 5 ] 

Kadınlarda Belsoğukluğu 

Olaıılıır lc:in ne fcd tnyler 
llrpc,.ticidlr oku) unuz .• 

Kadınlardaki Belsoğuklu
ğrı erkeklere nisbeten oka
dar tehlikeli ve korkuludur
ki be/soğukluğu olan kadın 
lar bence yaşayan ölii. de
mektir. Çünkü kaynaşup 
karışması daha karışıktır 
gonokok rahim ve yumur
talıklara kadar sirayetle 
acı ıztıraplara sebebiyet •ue
ren ve tedavileri güç olan 
hastalıklar sırasına geçer. 

Kadınlarda mikrop bütün 
zürriyet aletlerini istila ede 
bilir ve sıra sile ferci, hazi
neyi; rahimi Fallop boru· 
/arını ve yumurtalıklarını 
iltilıaplandırır, gonokok/arın 
temas tesirile küçük ve b:i
yiık dudakların iltih1ıbına 
( Ferci iltihabı ) denir. 

Fercin dudakları şişer; kı
zarır ve çok şiddetli ağrı 
başlar. Sarı,· yeşilimtırak 
bir akıntı gelir. Bu akıntı 
kokulu ve makruşdur. Has
ta yürürken çok müşkilii.t 

çeker. 

Sidik yolu iltihabı 
Sidiklik yolu iltihabıda 

kadınlarda kısa olduğundan 

birbirine birleştiren ve arad:ıki 

ekseriyetle mesane i/tihabile mesafeyi bu suretle üç buçuk 
birlikte başlar. Hastada bir defa kısaltan "Stalin ,, kanalının 
yanma mevcuttur. Münase. nçılışındıın beri tam üç yıl olmuş-

b . d h "/' . d d' · ı tur. Onega gölünden Beyaz denize 
etı a ı ryeyı avet e ıcı kadar bütün Kareli mınt.nknsından 

bir kaşıntı olur, Ve sonra geçen etrafında o zamandan beri 

şiddetli bir sancı 71e ağırı bir çok endüslri ve nakliyat mü-

d 'd'kl k k k nt e.scseleri doğmııya başlamıştır. uyar sı ı e arışı a ı ı 

gelmeye başlar. işte acı iz
tırabın yarattığı feci krn
ranmaları önca bu hastalı
ğa yakalanan kadın okuyucu 
trıkdi/ buyurur 'lle bö);le bir 
hastalık geçirenler bile çek
tiği acıyı tekrar hatırlar. 
Bu sırada Belsogukluğu 
olan kadında hararet fazla
/aşır. Hazneckıki iltihaba 
iştirak elmiş ise ayni araz 

Bu kanal vnsıtasıyh' yapılan 

nııklıyat her yıl daha ziyadeleş

mektedir. Knnnlın açılışının ikinci 
yılında hareket ilk yıla nazaran 
iki misline çıkmış, üçünci yıl ise 
dört misli büyümüştür. 

B ı yolu tercih eden turistle
rin adedi İr.e bu yıl 7.000'e balig
olmuştur; önümü.zdeki yıl içinde 
bu mikdarın 10,0~'e çık&ca~ı çok 
muhtemel addedilmektedir. 

Onega göl.ı üzerinde kain Pin-

duş bahriye tezgfılıları, kanalı için 
orada dahi görülrir 7Je yıi- lüzumlu gemileri inşa etmektedir, 

rekten çok şiddetli ağrı 'lıe Beyaz denizde Sorokn koyu lima
sancz duyulur. Bu "aziyette nı yakında bitecektir. 

olan hastalar derhal istira Tuluma nehri üzerinde biı · bü
hat etmesi muhakkaktır; yük elektrik fabrikası kurulmakta-

k h · 1 dır. Murmansk şehri ile Sovyet 
sı 1 p~r ız ~e. aynı zaman tranapolt!r mınlakası endüstri mü. 
da gunde ıkı defa sıcak esseseleri ve Kirov demiryolunun 
yarım banyoya devam et bir kısmı, elektrik enerjisini bu 
mek şarti/e doktora baş fabrikadan alac:ıktır. 

vurmak mecburiyetindedir. Segeye'de Kareli ormanlık ara-

Be/soğukluğunun müzmin 
şekli kadınlarda daha fazla 
gö'rülür. Beyaz akıntılar 
iltihabı dahil rahme varır. 

Kasıklarda acı, ( Bu ağ
rılar adeti şehriye (aybaşı) 
arasında daha fazla/aşır. ) 

• Arkası var • 

zisinden istifade için kombine ke
reslecllik ve kağıtcılık fabrikaları 
kurulmak üzeredir. Buralarda sos
yal hayalın daha ziyade inkişafı 
üzerine ziraat ta ilerlemiş ve bu 
kadar şimal memleketlerde ilk de
fa olarak zerzavat yetiştirilmeğe 
başlanmıştır. Ayrıca kıymetli le.ürk 
hayvanları yetiştiren ve üreten 
çiflikler de vücuda getirilmiştir. 

[T. A.) 

BORSALAR Mimarlık 
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Hamburğ borsası 

lstanbul kambiyo borsası 
Peçe la 
Lirel 
Hayi~murk 

7.18 
10.104 
1,97.il 

--------------~~----·~ -Gireson fındıkları 

İç fıııdık lınzır 
9 ,, \UcleJl ı40 RM 
Kabuklu fındık hazır 

• " 
,.adeıi 

Trabzon fındıkları 

lı: fıııdık lıuzır 
,, ,, \'ad eli 
Knbukl u hudık hazır 

140 M.H. 

il " 'adeli 

ispanya fındıkları 

Kabuklu fıııdık lıuzır 
,, vıu.lcll 

ita/ya fındıkları 
İç fındık Jınzır 
,, ,, vadeli 600-650 

Berfin borsası 

Tnrk 
KOçllk mal 
Orta ti 

trı ,, 

) unıurtaları 
i,5 
8,2.J 
9 

İstanbul ticaret borsası 
1ı: fıııdık Giresoıı 
,, 
,, 

• 
" 

'frnb:ı.on 

Akı;ckııle 

li:i 
h4 
G6 

Trabzon Borsası 
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lç fındık 
Tuıııbııl ,, 
Sivri ,, 
.Foşa 

" Bndenı ,. 
Kar kalak,, 
Yumurta birinci 

,, ikinci 
lşlenınenıiş 

.Mısır 

1''nsıılynlnr 

luce mut 
Horoz fnsıılyn 

Unlar 
1s1nubul blıı! ııci 

,, Udııcl 

Snııısun birinci 
ikinci 

MuhteJH biıiııcl 

" 
" 

i l:i ııcl 
Oç'!lııcn 

30 
28 

27 
00 

ıo;;o 

1000 
250 

7 

10 
12 

18,90 
13,20 
12,00 
11,00 
lB,90 
12,vO 
12 

Yirn1i yıllık Sovyet . . . 
mımarısı 

Sovyetler birliği mimari 
Akademisi. So7.•yet repmı
nin yirminci yıl dönümii için 
büyük bir eser hazırlamak
tadır. Gelecek yıl intişar 
edecek olan ve üç büyük 
ciltten mürekkep bulunan bu 
eserin ismi, " yirmi yıllık 
Sovyet mimarisi " dir. 

Teknik bakımından büyük 
bir ehemmiyeti haiz buluna. 
cak olan bu eserin birinci 
cildi umumi mimari mesele· 
/erine temas edecek, ikinci 
cildinde binalar ve müsse
seler için tipik p[ojelere 
hasrolunacak. ücüncü cildi 
ise şehirlerden ve en ehem · 
miyetli mimari eserlerinden 
bahsedecektir. Bu eserde 
500 d~n fazla resim hulu~ 
nacc.f...Lu. 

Fındık kabuğu 
Nasıl yakılacak? 
Giresonda verilen 
Kararlar .. 

Gireson - Gireson sağlık ku
rulunun verdiği bazı Ö7.lrı knrar-
lar varki şunlardır : 
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ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
El-riliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[37 ] 

Şehirde havn ceryanl::ırı olma
dığı için yanan fındık kab11ğu du
manları 7.ehirli bir sis halinde şe
hire çöküyor .. Göğüsleri rutubetli 
hava ile karışarak, tıkıyor. ''Genç Tilrkler"e na1..aran Ah-

Hiç olmaT.sa bunu hafifleten dnlhami<~i ı karan 'ık ve kanlı d ı 

tedbirler alınmalıdır. işte sağlık olsa, büyük bir tarafı vardır. 
kurulu bu tedbirleri işaret etmiştir. Kanlı olmak meselesine ge-

" Fındık kabuğu yakan Fırın, lince, "Genç 'l'llrkler'' zamaıııu. 
Hamam, emsali gibi yerler, baca- da akan kan, Abdülhamid dev
larını 19 metre yükseltecekler.. rinden daha az değildir. Yalnız 
Bununla beraber, malıallelerde modern görllşlere daha uygun 
biribirine c:var bitişik evlerden olmak üzere, daha organize, da
küçükleri bacalarını; büyük evleri ha az keyfi, daha ayarlı ve se· 
geçinciye kadar yükseltecekler, beblere daha az yaklaşmış ola
bu suretle dunıanhr, evlere sar- rak akmı5tır. şu var ki, ne a
madan havaya yüksellilmiş olacak.. kan bu kanlar, ne de birka~ı 

Farelerle savaş buynk olmakla beraber netice-
Fındık memleketi olan Gireson- dı.ı ::.iı:;. ,,ı~·' ve gayesiz olarak 

da fare çok.. Bunlar zararlı ve yapılan •'l f · ·ınlar, Osmanlı lm
lehlikelı pis ınahlüklardır.. par.ı. :ı. luğ •. ı ı Lı.} da temin et-

Sağlık kurulu bunlara karşı c'd- nıiştir. Ve taı'i.1i şartlarla bu 
di savaş yolu açmıştır : şartlara tabi olan blHUn kuv-

.. Fırınlarda, bakkaliyelerde, fın- vetler, imparatorluğa kıır~ı ra
dık kırım evlerinde, depolarda ve lışını~tır. 

bunlara benzer yerlerde kapanlar Bu şartlara göre, devlet an
bıılundunılacak .. Bununla beraber ('ak nasyonalizmden kuvvet ula
her evde tuzak bulunııcak .. Bele· 
diye bunu kontrol edecektir. Ölü biliyordu. O kadar ki, çok dalıa 
fare getirenlere belediye tarafın- dayanıklı olan H.ıbsborg İmpa
dan para veril cektir. Ve beledi- ratorluğu için b i l e yıkılmak 
ye bunları fasılasız kontrol ede- mukadderdi. Hal bu iken, mil
C!ktir. . Akgün _ !etlerin bir "Habil kulesi" nden 
-------------• farksız olan Osmanlı 1ınparator

Kompozitör 
Gerjiski' nin 

....... ~_ı_us_ik_i_1 luğu ne yapılabilirdi 'l 
Eğer buna rağmen irnpara

torluğun ortadan kalkına ı yir
minci yüzyıla kadar sUrUp uza
dı ve imparatorluk, kendi var
lığı aleyhine ittif~k eden bütün 

yeni operası harici ve dahili sebeblere karşı 
durabildi ise, bun~ büyük devS okolov 'un meşhur roma-
letler arasındaki rekabete ve 

nından muktebes " Durgun bu rekabetten bugUn buna şu 
Don " operasının kompozi- parçayı yarın diğerine bir baş
törü Gerjinski, gene Soko- ka imtiyaz vermek suretiyle 

lov'un başka bir romanından istifade eden AbdUlhamid'in 
muktebes olarak başladığı gerçi zafa dayanan fakat genial 
" Kazılan toprak ,,. operası- denebilecek dış politika siste· 

nın ilk yarısını bitirmiştir. mine borçludur. 
Meşhur Kompozitö'r halen Fransız ihtilalinin korkuQ 

Karadeniz ve Azak denizi doğum ağrıları arasında dUnya
mıntakasında tetkikat yap- ya gelen nasyonalizm fikri, ba· 

. . .. tıda kazanmış olduğu mahiyet 
makta ve operası ıçın lu- ile, geçen asrın daha ilk yıllu· 
zumlu .K_azak ?alk.t~~rk~leri 11 

unda birinci derece bir politik 
·ue musıkı motiflerı uzerınde maya tesiri yapar. Ve bu maya, 
işlemektedir. (T. A. ) derhal iki gövdenin içinde ça· 

Hayvancılık ) lı~mağa başlar. tlunlardan biri 
Habsburğ biri de Osmanlı İm· 

Sovyetlerde hayvan paratorluğuduı·, Ve,aralarmdakl 

Sayımı sonucu ~e~il a?'lılıklarına yahut biribir

Geçen haziran a"ında bütün lenne kıır';'ı zaman zamau tecel· 
memlekette yapılan hayvan sayı- li eden politika ayrılıklarına 
mı, son yıl zarfında Sovyetler rağ~e~ •. ~u. iki imparatorluk, 
Birliğinde her türlıi hayvan ade· her ıkısı ıçın de mukadder olan 
dinde büyük bir fazlalığı meydana akıbette yoldaıtırlar. 

f koymuştur. En parlak devrini yaşamakta 

f
~ Sovyetfer Birliğinin merkezi, olan Metternich'ln demokrasi 

cenubi ve şarki 21 mınlakasında kılığı içinde orlaya çıkan nas· 
hı.kariye hayvanları, bir yıl içinde, yonalizme kar~ı tıtiyar A vrupo• 

1 

yüzde 15,9, ganemiye hayvanları ' nın blltUn kuvvetlerini birleş• 
yüzde 19.3 ve domuzlar ise yüz- tirmeğe çalıştığı gOnlerde, Os· 
de 43,1 nisbetinde fazlala~mıştır. manlı imparatorluğu için de, 
Bir yıl içinde atlarin mıkdarı yüz- • Arkası var -
de 5,5 nisbe."nde artmıştır. 

Tesbit olunan bu artışlar, geçen 1 Halk Maru'lerı· ı 

1 
yıllar artışlarına nıızareı umumi- 1 
)et itibari)le ayrıcı bir yUkseliş l '------------

( T. A. ) , İ!'ae etmektedirler. LT.A.] Gökte bulut siyahdır 
~--------------,- ----· ·-·-- ---- - - Ömrüm nh ile vahdır 

Halk şikayet ediyor .... 

yaktıklara fındık kabuğundan şikayet etmiyen kalmadı .. 
Okurlarımı'Z m:ıtemadiyen dnnları zehirli dumanlara kışta hamamlardan yasak lza fazla kabuk yakıyor. 

şikayet edip duruyor ve bizde boğmak ıçm m•'isabakaya edilmiyecek mi ? Hamamcı· Hamamcılar, işlerinin hari
dugduğumuzu gördığı'i:m.izii girişiyorlar. insafsızca, kor /ar, /mdık kabuğunu yalnız cinde menfaatler temin ede
yazmaktan hali kalmıyoruz. kusuzca bir müsabaka !.. lıamamlarını kızdırimak için cekler diye lıalk hu zehir
yeniden yeniye aldığımız şi Hamamlarla/urun/arın daha yakmıyor, kışın tenekesini li dumanı mütemadiyen 
kayetler iizerine, yine bu şimdiden depo etmeğe baş on kuruşa satmak için şim- yutup gidecek mi ? ! "' 
müz_.iç mesele üzerinde dur· ladrkları fındık kabuğu aynı diden fındık kabuğu kömü. sayın okurumuzun bu çok 
maga mecbur oluyoruz : zamanda fareleri de sürü ha- rii ( 1) hazırlıyorlar. Bunun haklı sorularına verilmesi 
şehirde hava ceryam yoktur, /ine getirmiştir., içindir ki, ısınmasma on lô.zımgelen karşılıkları hal· 
hamamlar, /urun/ar geceleri Okurlarımızdan biri so çuval kabuk kafi gelen bir kın szhhatile ilgisi olanlara 
sokaklaı·ı, caddeleri, mey- rugor: Fındık kabuğu bu hamam yirmi ~uval ve da- bırakıyoruz / 

Kız scııinçin mllıvoldum 

Yakma beni günahdır. 
ı;ı ... 

"' Gökte yıldız s:ıyılmaz 
Kumda kuzu yayılmaz 
Şu benim sevcliğimi 
Kim görür de bayılmaz. 

• * 
* Gemiler yolc.ı taşır 

Şarka garba ulaşır 
Yolumun üzerinde 
Hep güzeller dolaşır. 

• * • 
Sanmaki ihtiyarım 

Benim de vardır yanm 
Sevdiğime kavuşdu:n 

Ne kadar bahtiyarım. 

Baba Salim Ötiitçlfl 
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Fevka iade içti maa davet'l~l!!!l!!!!!!m!!!!!!!!!m!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!J!ıııı!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ıııı!!!!!!!!ı~ı!!!!!!!!I~! 
ıTrabzontasarruflimitetşirketinden:1 - ~ Mehmet Mercan '~ 

Gençlik 
Sübaşının Kılıncı ... 

Şirketimiz. umumı heyetini aşağıdaki ruznameyi müza ! -~ Lastik ve maden üzerine ~ 
k:re 'lle kara~a r~pteylemek üzere 2~ Temmuz 7 ?36 ta~i- J ~-

M. ilk defa kılmcını buradan sıyırdı .... 
5 Sedat Olgener 

Sıvan geçeli t•peyC'e < l rnş

hı. Tiren ( ~'.ımlıbel ) e doi:ıı.·u 

tırmanıytn·du. Yılnrnzl ı Erdrığnn 

yaı ıızatıııı ( Samsı/n ) da ııııı

calıırınıa yanında geçirecekler
di. ( Ankara) dan ayrılalı bir 
gQn olmuştu, l>ııgUn akşam Uze 

millen, ve sönmek üzere kızıl
laşan bir gnneşe sıyırıııışlı. 111-
tında zor znptetliği ut, yeleleri
ni kuhartmış, ( Jstnnl.ıul ufuk
larında ) Bulan o güneşe sunki 
atılmak i tiyordu ...... 

hınde fevkalade ıçtımaa davet eylmış ve mezkur tarıh- ~ T amgv o, mühür, İmza imalôti ~~ 
deki içtimada icabeden dö'rtte üç hissedarlar ekseriyeti =1 ~ 

hasıl olmadığmdan içtima. Ticaret kanununun 386 ncı ~ Saat F ennl Gözlük, alat ve edevatları r= 
maddesi mücibi 7 Eylül 7936 tarihine tehir edilmiş. işbu § ' t t · t ğ §=== 

'hd d /; · l · t' d · b d d.. .. =-= ve saa amıra ı ma azası =-= tarı e azı yapı an ıç una a gene ıca e en ortte uç =1 r::::::: 
Bu sırada Doğanın, böyle 

hayran hayran heykele bakması 
amca~ının nnzan dikkatini celb 

hissedarlar ekseriyeti hasıl olmadığından içtima. Ticaret -~ Trabzon Semerci/erbaşı No. 7 3 ~~ 

~~;c~~~n;;n f :,,:7~;:,~,,.}a;;/_;6 ~::;~~:n:;,,sf ~77Ça,::~e;:, iru~~iiiiiiJijjjjJiiiii/JjjjjJJiJii/JfüiiilıJ~j~Jiiii/JjfüiJiiJi/JjıijJiıJ/JJ~j~JillJWiffl~iİıiJijjj~JfiliJ~j~jJJJJOOill l'i, Samsuna vnnlııraktı. 

Etrafta git i çe zllınr:idi 

bir yc~illiğe bnrnııcn dağlar, 
yaylalar, ovalar herbiri ayrı 

ayrı tabiatın gllzolliklerile sns
lennıişlerdi. Aııkaradnn beri 
devam eden çıplak, sert ve dik 
yuma~:larıyla yırtıcı ka tallnra 
yuva olan dağlar, yaylalar ve 
bunların eteklerinden göz ala
bildiğine uçsuz bucakfııL ufuk
lara doğru sUzUlcn bozkırlar 

artık nihayet bulmuştu. Turhalı 
da geçti. Ondııu onrıı, trenin 
yanında .. derin vadiler .._arasında 
kıvrılan Samurçay sanki ona 
Samsun yolunu gösteriyordu. 
Son olarak Kurcalan istasyo
nu dn arkada kııldı, yanın 

saııt sonra Samsunu uzaktan 
görıııeğe başladı, Yılmnz!a Er
doğanın i~:inde tuhaf bir duy
gu vardı. ÇUnkU hem Samsunu 
hem de anıcalıırını göreceklerdi 
8aın unu ilk defo 5örnyorlardı. 
daha buııurı gibi bir çok şeyler 
akıllarından ge~·irirlerken tren 
de istasyona gelmi~ti. İkisi de 
başlarını pencereden dışarı çı
karmışlar, anıcalannı gOzHlyor
lardı. Kalabalık bir halk kütlesi 
mutenıadiyen, vagonlara inip 
biniyor, kiınbilir, .. nezaıııandan 
beri hasret kaldığı ; anasına 

etti. Doğanın yanına yanaşarak: gt.inri saat on beşde Trabzonda şirket binasında yapıla- •---------------------

babasına, velhn ıl hmm ve ak

- Dogan, neye bakıym ·un 'l cağından umum hissedarların teşrifleri rica olunur 
dedi. ı Ruzname: 

Doğan dıı : ş· k · ı· · I kk d k 'it'h 79 5 LJ k 1 b k ır etın tas ıyesı ıa •n a arar ı ı azı. --- ı ey ·e e a · ıyorum... ______ .;,,_ ______ _ _ 

Karşılığını derdi. 
Aını:ası güzlerini heykele 

dikerek, derin derin içini \'ekti. 
Yılların ynznııc ~·ökerltiğ·i buru
şukları eliy:eovu-;::u ·arak : 

Kars hükumet tamirat eksiltmes! 

Kars vilôyetinden : 
- O mu '? dedi. O, bize ya- 1 K h k k 1 kd k 1 hancı ulusları aç kurtlar gibi - ars ü ümet onağının pazarı a a an 

saldırtan, biı.i onlara sürüden 498018 liralık tamiratına talip çıkmadığından 
ayrı düşmQ!o\ ~nbansı1. bir kuzu k ·ı · 1 10 9 936 'h' d 't' 
gibi, parç~lattırınak isteyen e Si tmeye aynı şeraıt e tarı ın en ı l• 

( Saltanat lıOkfünetine ) karşı baren onbeş gün müddetle açık eksiltmeye ko
komak için ilk ö: ce buru- 1 nulmuştur. 
ya ~·ıklı ; o, aç kurtlarını· . . . .. . 
kar;;-ılarıııda yem duran kuw- 2 .. Eksıltme 25 9 936 torılune nlusadıf cuma 
tar, bircı· çelik arslan oluver- ' günü saat on dörtde Nafia Md. odasında topla-
dilcı" }{oea ( Tarih ) i bas dön- k k · } k 
dOrllcn bir lıızlcı baı;;k~ bir naca omısyonca yapı aca tır. 
yöne çeviren bu kahraman, 1 3 - Muvakkat teminat 375 liradır. 
ilk defa kılıncını buracluıı sıyır- 4 ı· t kl'l · teını'natl I d ğ t - s e ı erın arını ma san ı ına ya ı-dı ya\'ruın ..... 

---r- rarak ve Nafia Md.Ehliyet vesikasiyle bügünde 

1 

komisyona muracaatları ilan olunur. 
8·10·~34 

17-19-21-24 
Anneme 

Baktım mavi englue 
DUşllndUnı annem diye 

rabasınn kavuşuyordu. Hu sıra- Kendimi avutmakla 
da, Erdoğan Yılmaza bağırdı : Şiir yazdım nııneıne 

Tarla icar artırması 

Belediye encümeninden 
- Yılmaz... Yılmaz... Hak 

amc\ma bak gördUn mu ? ** 
DOşllndUm geç.en günden 
Sanki uc oldu blimem '? 
Dokuz nyııı elinden 
Elde ne kaldı annem '? 

** 

Hemen iki:si de yere atlıya
rak aıııcalıırıuıu boynuna sarıl
dılar. ilavullarıııı da hamala 
Verdiler. Suallerden beri, ayak
lan toprağa yeni basıııı~tı. YU
ruuıcğe koyuldular. (~amsun 
Parkı ) nın i~·inden geçiyorhırdı. Şefkat dolu kollarına 
tlalıçeııiıı ortusında etrafı çi~~ek- Atılırdım o zaman 
lerıe çevrilmiş bnynk .bir hey- Bazan onun kucağında 
kel vardı. İki.si de bu heykeli Ağlamıştım zaman zaman 

lıir görüşte taııımı:.-lardı. 13u şab- ** 
lıuuııış bir atın tızerinde, kılın- Fakat şınıdi şefkat dolu 
c:ını ( lstaıı bul ufuklarında ) Kollnrıııı a~·tı mektep 

Değirmenderede gazhane ile mezbaha arsın
daki tarlanın üç senelik icarı onbeş ğiln müddet 
le yeniden artırmaya konulmuşdur · 

Artırn1a 29-9-936 salı ğünü saat 14 ed icra 
edileceğinden isteklilerin teminatı muvakkata 

i makbuzlarile birlikde aynı ğün ve aynı saatta 
! en(:ümene mçracaatları 17-19-23-26 

Bina icar artırması 

Belediye encümeninden : 
ısou ~ualari Kuradeniziıı mavi, Şimdi l>eııiııı udıır uııııem 

ltopnklü karanlık sulurııın gö- Fakat yalnız bilgi annem =-= İş bankasının tahliye eylediği esvakda 30 nu-

Radyo sahiplerine 
P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Şimdiye kadar anonim şirket halinde idare olunan 
telsiz telef on işletme muamelatı 8 9 936 da11. itibaren 
idaremize intikal etmiştir. 
2 - RuhsatncJmesi olmıyan radyo sahiplerinin ve müd

deti biten abonaların en kısa bir zamanda idaremize 
muracaatlarını. 

3 - Her hanki bir firmanın mümessili veya doğrudan 
doğruya salıcı sı/atiyle alıcı makineleri satanların. elle
rinde bulunan komple makinelerin adet ve cinslerini gös
terir bir listeyi nihayet bir hafla zarfında nı,idıiriyeti 
mize vermekle beraber bundan sonra satılmak Lizre ge
tirecekleri makineler için de aynı suretle birer liste 
vermelerini 'l'e salış vukuunda kime sattıklarını bildir 
melerini. 
4 - Kanunun tarif atına uyğun olmıyan vaziyetlerde ve 

bilhass• ruhsatnanıesiz makine kullananlar hakkında 406 
numaralı telgraf ve telef on kanununun sekizinci madde 
sinin tatbıkına zaruret hasıl olacağının nazarı dikkata 
alınmasını rica ederim. 

Akaret icar artırması 

1 - Mezbahada Bağırsakhane 
2 .. Sinema binası arkasında 271 No. lu dükkan 
3 - AyafiJbo çömlekçi caddesinde 28 No.lu hane 
4 - Meydan altkol caddesinde 200-202 No. lu 

mağaza 

5 - Esvakda Osmanlı Bankası karşışında 32 
No. lu mağaza 

6 - Esvak Osmanlı Bankası karşısında 28 No.lu 
mağaza 

7 - Çömlekçi caddesinde 16 No. lo dükkan 
8 - Menderekde iki 2 No. lu kargir oda 

Belediye encümeninden: 
Sadeyağ eksiltmesi j ~~ralı .. binanın iki sene sekiz ~ylık icar\ onbeş Yukarda mevki ve nevileri yazılı Belediye 

. , gun muddele açık artırrrı aya konulmuşdur. akaratının birer senelik icarları onbeş gün müd-
Askeri satınalma komisyonundan: Artırma 29-9-936 salı günü saat 14 de icra detle yeniden artırmaya konulmuştur. 

Erzincan Tümeni garnizonunda bulunan kıta- 1 edileceğinden isteklilerin muhammen bedel üze- Artırma 29 9 936 salı günü saat 14 de icra 
at ve nlüessesat erabnın senelik ihtiyacı olan 

1 
rinden teminatı muvakkata makbuzlarile birlikte edileceğinden isteklilerin teminatı muvakkata 

(yirmi iki bin ikiyüz) kilo sade yağın ihale gü- 1 aynı gün ve aynı saatta eneürr.ene müracaatları birlikte aynı gün ve saatta encümene muracat 
lliinde kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadı· ı 17-19-23-26 lan. 17 19 23_2_6 __ 

~ınclan < 2490 > sayılı kanunun < 4o > cı madde-
1 

Kayıt ve kabul ~~~~~~~ 
sı mucibince pazarlığa çıkarılmıştır. Muhammen a 

bedeli ( onbeşbin beşyüz kırk ) liradır. Yüz- muamelesi v rc:::a N . n v o n 
de yedi buçuk ilk teminatı ( binyüz altmış beş ) ~ U b 
lira <elli> kuruştur. şartnamesini görmek isti- Orta tecim okulu • 
~enler hergün Erzincanda Tümen satnalma ko- 1 • 11 11 v •• BASIM EVi 
~isyonundan parasız alıp hörebilirler. Pazarlıkla dırektorlugunden: 
•halesi 2 birinci teşrin 936 cuma günü saat 11 Okulumuza kayıt ve 
de Erzincan Tümen satınalma komisyanunda ya- I kabul muamelesi devam I 
~aktır. 17-19-22-26 t kt d" eme e ır. 1 

Fabrika unu eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: Yurtdaş :· 

(· Uayburtdakl kıt.ant ihtiyacı için ( 175000 ) yüz yetmi bcşbhı 1 T 
~~ fa?rika unu satın alınacııktır. Tahmin IJedeU ( 10250 ) ~n il ayyar eye 
le Uzbın ikiyUz elli lmıclır. Yüzde yedi buçuk hesabından ılk 1 
ltı?ıinat alınacaktır. Şartnameler Huyburt askeri . suJınalına k<>: 1 Yard 1 m 
tu. lSYonunda bedeh.iz alınır. Eksiltme 12 - 1 teşrın 936 pazartesı j 
l.u rıu saat V da Bayburt salınalma komisyonunda kapalı zarf usu- • 

(~~Olacaktır . .Muvakkat teminatı ( t44l:3) bindurtyoz k~rk ~ç. lira E tmeyı 
~) .Yetmişbeş kuruştur. Teklif mektupları 1~ 1 teşrın 93~ p~- ı 
oı .. _esı gunu saat s ze kadar satuıaıma kq1111syonuııa verıımış Unutma 
°"Vllktı.r. 19-24-29·5 1 1 

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. 



,. 19 Eyliıl 1936 / YEN/YOL} 

Rengi solmıyan, kalabı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
~~dhdh dhdhdhdh 

Açık kôtiplik 

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

n~ak ısteyenlerin ortaokul diplomalarıle Lise 
dırektörlüğüne baş vurmaları. 

KIRALIK EV 
n ~un~tıracılar caddesinde 21 No, Harun/ar mağazası- 1 

ın ust~ 6 O~a geniş koridorlu gayet ferah caddeye 
'lle. denzze ~a~ır her lata/lan bol güneşli altında her iı 
l m elverışlı büyu"k d' · b · [ ' _ . . • . ar ıyesı 'lıe anyo tejzsatı yapı a · 
cak musaıd yen ıçınde iist kata tulumba ile çıkar suyu 
'lıardır. he~ı. e'lı .~em yazıl:ane ve muayene lıane olarak 
kullanılabılır. Gormek isfİ!Jenler Harun/ar mağazasına 
müracaat ederler. 

Kıztlaya 

Edelim! 

Kızı laya 

Üye 

yazılahm! 

Bugece Yıldız Bahçesinde yeni 
proğram. 

Havalann bozuk olduğu dolayısiye 7 günden beri 
faaliyetini tetil eden sinemamız bugece senenin en 

kuvvetli filmile siyanslar1na devam edecektir. 
12 seneden beri san' atinin yüksek kabiliyeti karşısında hayran 
kaldığınız san' atkar NİLS ASTHER tarafından temsil edilnn 

Sarı Tilkinin Esrarı 
Yahut General Yen'in zehirli çayi' 

Fransızca sözlü, esrarlı, macerah görülmemiş aşk 
sahnelerile herkesi hakikaten hayrete düşürecek 

yegône film. 
SARI TİLKİNİN E 5RARI : Baştan başa Çinde cereyan eden Çindeki 
büyük isyanın tekmil tafsilatını taşıyan kıymetH bir eserdir. 
Filmin, hakikatle farklı olmaması için hiç bir fedakarlıktan 
çekinmemişlerdir. 10000 Çin askeri 1000 Tayyare, 40000 liralık 
mevaddi infilakıye yalnız filmin harp sahneleri için harcanmıştır. 
Milyonlarla vücuda gelen bu harikulade eser memle',etimizde unutulınaı tesirler bırakacaktır. 

Filme ilaveten lspanyol Dansı Nefis bir musiki Filmi 

G 1 k 
· Bu gun Anı1.,rlkada 1500 sinemada birden görsterilen göz ve 

e ece program : kulaklara hakiki bir ziyafet tsşkil edecek. 

B R OD W AY M EL OD Y 1936 
( Bir Yıldızın Doğuşu ) 

Latif danslar, Holivutun en güzel kadınları, nefis musikiler. 
Bu ziyafete herkes dı.ıveUidir, i1'nı:ıı bekleylniı ! ı 1 ! 1 ! ! 

------------------------------
~\.'\P~~\.'\P Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı 

1 IR 
Bugün Avrupada herkes her yerd.e mutlak beraberlerinde FOTO tnakinasını taşırlar. 

E'llİmizde : Kodak, Zcissikon, Föyklencler 'lıe sair tamnmış markalar daima her boyda 'lıe lıer cinste bulunduğu gibi /ölogra/a ail: 
Cam. Kart, Kağıt, Teferruat, Hazırlanmış 'lıe münferit eczalarla dürbün 'lJe emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi atelyp.mız ve amatörhanemiz nlüstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri: yapılır. 

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


