
r 
Direktöd . Başyazıcısı 

BEKİR SÜKÜTI 

Telefon N,g : 79 

Uzunsokaa N,q: 63-65-67 

.. , 
Fiatı 1 

100 
Para 

\... _,) \._ __ ./ 

( ~ ,,~ 

1 

. 
1 Yı1lığı 

750 
Kuruş j 

2 Eylal 936 

ÇARŞAMBA 

Sayı : 2183 

13 iincü yıl 

\.. _-.-. ) \.. ------· 

Artvin köylü kadın ve erkeklerinin heyecanla tecelli ettirdikleri tablo: 
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Bütün izrnirde İnönünü hararetle istikbal için hazırllklar var .. 
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izrnirde ı İspanyada dahili muharebeler .. 

h!~:r:\1~0~~~~:aı ' il<:i taraf ta muvaff akiyetinden bahse-
hazırlıkiarı var.. d• A Al d k • · ı 

Ankara 7 - lzmirliler. /u- ıyor : S 1 er en ÇQ esır a ınmış, 
arı açmak için gelmekte o- ı M d d 
i":ra~::1.·kf~r~:fu~a7:n~rı: adrit bombar ıman e ilmiş .. 
zırlamyorla. Bu maksatla Ankara 1 - ispanya haberleri karışık ve birbirine zit olmakta berde "Jamdır. Hü-
Aydından bir hey'et gelmiş- kumetciler Katolon;;a kuvvetlerinin Hocsoya ilerlediklerini. Saragos ile Terul arasında 
tir. Memleketin her tarafın irtibat gesmeğe mm.•affak olduklarını bildiriyor. Asilerden bir (}Ok esir alınmıfiır A>i 
da fuara iştirak için büyiik /erin iki taarruzu akım kalmıştır. Diğer taraftan asiler, Madridin Tayyareler ta. afın· 
bir akın vardtr. dan bombardıman edildiğini ve mühim ha sarat yaptıklarını Teledoya doğru muııaf fa 

İzmir köylerinde kiyetlt> ilerlediklerini ilan ediyorlar. Asiler Sensebastine 8 kilo metre mt!sa/ede bulun
maktadırlar . . 

Ankara 7 • lzmir köyle-
rinde tetkikat için Ankara 
ziraat enistitüsü talebelerin 
den altmış altı kişilik bir 
kafile gelmiştir. 

Lehistan başkumandanı Pariste ! 
Ankara 1 Parisfe bulunan Lehistan orduları Başkumandanı general lidz Fransız 

nazırı refakatmda lzava kuvvetlerinin bir tezahurunu seyr etmiştir. 

BORSA-1 
Fındık fiatlan 

T roçkiyi siyasi faaliyetlerden men 
için tedbirler alınıyor .... 

Fındık piyasvları, dünkü nüsha
mızda yazdığımız gibi durğunlu

t u rn muhafaza etmektedir. Piya
saya civar kazalardan ve mülha-

Ankara 1 - Rusyanın teşebbüsü üzerine Norveç hiikum~ti Troçkiniv siyasi faaliyet
lerine mani olmak için bazı tedbirler alnuştzr. 

lcattan külliyetliyetli mikdarda maı Kurultay 
...................................................... 

relmeğe başlamıştır. 

Bugün sabah borsasında tum- Mesaisine 
bul fındıklar 26 kuruştan 26 kuruş son verildi 
10 paraya kadar 231,000 kilo ve 
hazır fındık içleri fop Trabzon 55 Ankara 1 - Üçı'incı'i dil 
kuruştan 50,000 kilo satılmıştır. 

1 
kurultayı Saffet Arı kanın 

Fiatların yüksekliğini gören k 1 l bir nut ·u i e ça ışmasına 
müstahsiller, mıı.llarını peyderpey 
getirip satmaktadırlar. son vermiştir. 

]'ürk - Sovyet ilim münasebetleri 

Türk Dil Kurultayında 
Sovyet ilim adamları 

Pek yakında lstanllıılda top- 1 maileyh, füıfkasyanın, en eski 

lıınacak olan Tllrk dil kurul- 1 lisaııı olnn kildani dilini de çok , 
ta~'lnda Sovyet ilim llıahafilini 

1 

iyi bilmektedir. ~leşçaninov, a
akadeıni azasından Saınoyloviç kademi azasından Marr'ın şakir 
Ve Meşciauinov ile profesör G:ı di ve dilcilikte j1phetrk teori
bidulln temsil edeceklerdir. nin· en yüksek mnmcssillerin-

Akndemi azasından A. N, Sa den biri bulunmaktadır. Meşç;ı
rnoyloviç, Sovye1 ilim akademi- ninov, halen, Etııograi'i ve Ant
sine merbut şarkıyut Bnstitnsn ropoloji Enstitüsü 'ue Marr tlil 
direktörlldUr. Bu yUksek şarkı- ve fikriyat RnstitUsUnUn dire!{
Yat nlimi, otuz seneden beri törildllr. 
Türk milliyetleri lisenn \'e ede Tiirk tarihi mnteha sı ların
biyatı nzerinde tetkikat yapmak- elan olan profesör Jl.Z. Gabidu
tadır. 1929 da ilim nknclemisine 
aza seçilen Samoyloviç, aynı 
Zamanda Türkiye ile ilmi mU
nasebetler komisyonunun reis
liği vazif eini görmekte ve "Tllr

kiye.sovyetler birliği" mecmu-

lin de 'l'ilrkiye ile ilmi ınUna· 

scbcller komisyonunda \'O "Ttlr

kiye·Sovyetler birliği" ınecmu

'llsında Samoyloviç'in muavinli
ğini yapmaktadır. 

(T.A.) 

Her gün 

Hiç ehemmiyet verilıniyen • 

Mühim bir ihtiyaç .......... . 
Bir Sıhhat ve ahlak meselesi ........ . 

Bn basit, en iptid.ıi vazif eler,lcn biri ütcden beri ihmal 
edilegelınektedir : Şehirde nptesane, en iptidai ihtiyaçlardan 
biridir ve bunu gereği gibi temin etmek meselesine gelince, 
hiç şllphc etmemek lazımdır ki, bu da, şehri idare etmek 
vazife ve mcs'uliyetini nzerine alınış olan belediyenin en ba· 
sit, en iptidai vazifelel'indcn b\ri, ve hatta denilelıilir ki, en 
basit, en iptidai vazifelerinin de birincisidir ı 

Şehirde, yer yer, halkın lhtiyilcını karşılıyacak apt.!sanelcr 
yaptırmak lilzımdır. Dediğimiz gibi, bu öyle iptidai ihtiyaç-
lardandır ki, üzerinde durmak, henuz temin edllmediğini, düşCl
nillmediğini, ve artık dllşllıılUUp temin edilrzıesinin bir vazife 
ofduğunu söylemek ve hatırlatmaktan dahi sıkılıyor ve kıza
rıyoruz ı 

En iptidJi ilıtiy.tçlıu", en ba;it en iptidai icıler kendilittinden 
yllrilmeu; yUrUnıUş olmalı ve yürUınekte 'bulunmalıdır ki, 
a ri intiyaçlar.ı sırd gelmi~, ye::ıi Yeni işleri ve ihtiyaç
ları lntırlatın-ığ:ı inıklı.'ı ve fırs!lt bulunmuş olsun ı 

Şehirde aptesane yapmamak, sokak içlerinin, köşe başla
rının birer bevilhane, hatla birer aptesane olnıa~ını tecviz et
mek demektir ! Ve nitekim öyledir ve öyle olınu;.tur : Sokak 
i~·leri, köşe başlaıı birer be\ilhane, birer aptesanedir, ve me
selenin sıhhate, ahla.ka dayanan, sıhhate, ahlaka dokunan, sıh
hati, abHlki bozan feci noktası da buradadır ı 

.Meselenin iğrenç, çok iğrenç bir tarafı daha var kl, o da 
;;udur : 

Şehir i~·inde mevcut bazı eski, vusati aptesaneler, pislikten, 
fecuatlen birer örnektir, bu kapanması gereken yerler hiç 
yıkaumuz, zaten sulan da yoktur, bakıcıları da... Zanostnkl 
aptes ıne bunlardan biridir. 

Umumi sıhhati tehdit eden bu facıalara bir son verelim 
artık ! 

Yeni yol --................................................... . 
amnın başmuhıırlrliğinl yapmak•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

~dır. Rendisi, şırncııye kadar . ..ılla. Bı"zde de kabahat yok deg"" ı·ı ! ,. 
Ork kavimleri lisan ve edebi- lf l! ,, ... , ll 

Yatı He bunların folkloru hak- ılıl:h~.:.rtl. ılrbr.::~., Karpuz kabuklan sokağa atılmaz. n~ ıı~ıı 
kında 200 kadar ilmı eser yaz- • u 
~~~:r. Halen Sovyetler birliği '-' Çörçöpler mağaza Önlerine bırakılmaz .... 
k 1 indeki şark Cnmlıuriyetlerl 
b avhnleri i<'in li\tiıı esaslı ~·eni 
1~r alfabe vücuda getirmek işiy 

nıeşğuldur. 

110 Akademi azasından Meşçanl
h~ lse yüksek bir dilci, şarkı
tlk.ı~ı Ve arkeolog'dur. 1skit an
~bl<t eler~ ile Anadolnun eski 

elenııi çok iyi tanıyan mu-

Belediyenin ihmal ve lıa
talarım birer bi~er söyler. 
lıaber verir ve tenkid eder
ken, kendi lıata ve kaba/zat 
!erimizi de unutrnıyalım : 
çörrçöp sokaklara, kapı, 
mağaza, dükkan &nlerine 

bırakılmaz, kayun karpuz 

kabukları caddelere savrul 

maz. Düşünelim ki, sokağa 

atılan bu çörçöplerden, has

talıklar türer ve her tarafa 

yayılır, ve nihayet düşüne 

!im ki, şehir, hepimizin mü~,. 

terek malımızdır. Onu kıs

kanmak, temiz tutmak, hiç 

olmazsa temizliğini ihlal 
etmemek hepimiz için bir 

borciur I 
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Doğu illerinde kalkınma 
Uçak yüz görümü günü .. 

Artvin köylerinde kadınlar boyun
lar1ndan altınlannı, erkeler 

harmanlı:1nnı veriyorlar 
Yusufelinin Şenyurt {Ersis) köyü havalarında 
uçakların görülmesi üzerine bu köylüler ta
rafından hava kurumuna karşı gösterilen 

çoşkunluk 
Artııin (Hususi} 17 - 8 936 gıimi Yıısrıfeli'nin (Ersis} 

köyünün havalarında üç uçağın uçtuğu görülmesi üzerine 
sevinç ve milli heyecanla coşan bu köyün asli halkı o 
gün hava kurumuna ( 500) kilo zahire ( 35) lira 75 
kuruş nakıt. teberrüatta bulunmuş ve bunlar arasından 

bir zürra o günkü lıarmanından gelen mahsulünün tema· 
mını ve bir bayan da göğsünden bir altun çıkararak te
berrü etmiştir. 

Şenyurt/ular bu haftayı { Uçak yüz göriimii ) olarak 
ilan ve halkın hamiyyetini g 'ikseltmek suretiyle yürekten 
çallşmağa Q(!'Vam etmektedirler. 

Kutlama telleri 
30 Ağustos Zafer ve Tayyare bayramı miin:ısebetiyle şehrimizden 

büyüklerimize çekilen kutlama telgraflarını ve gelen c evapları aşağıya 
yazıyoru:ı:. 

Is tan bul 

Ulu Önderimiz ReisiCumlzur Atatürk 
Eşsiz dehanızın büyük Türk milleti tarihinde yaraltığ'ı büyük ve 

kurtarıcı Zaferin yıl döniiınünü derin heyccıın ve sevipçli tezahürlerle 
kutluyan bütün il halkının sarsılmaz minnet ve şükran duyğul:ırını bu 
vesile ile de yüksek huzurunuza sunar sayğı ile tebriklerimi arzederim. 

Ankara: 

C. H. P lıyönkurul Başkan ve Vali vekili 
F. Polat 

Başvekil ismet İnönii 
Büyük kurtarıcının rehberliği altında Türk millel'ne koundırdığınız 

büyük Zaferin yıl dönümü"lü de: in heye c:ın ve sevinçlı tezahürlerle 
kutlularken içten gelen minnet ve sayğılarımızı ve kalbi t~briklerimizi 
arzederim. 

Trabzon 

C. H. P lıyönkurul Başkan ve 
Vali vekili F. Polat 

C. H. P ilyonkurul Başkanı ızıe Vali vekili F. Polat 
Zafer bayrnmını tebrik ederim. 

Baş Vekil ismet İnönü 
Ankara 

Kamutay başkanlığına 
Büyük Türk milletini istiklaline kavuşturan kudretini medeni ciha

na tanıttıran büyü ktarihi zaferimizin yıl dönümünü derin heyecan için
de kutlularken sevinçli tebriklerim':ı:i ve kalbi sayğılarımızı sunarız. 

C. H. P. İlyönkurul başkan ve vali vekili 
F. Polat 

Trabzon valisi ve C. H. P. Başkanilğma 
Büyük zaferimizin yıl dönümü münasebetiyle gösterilen duygulara 

teşekkür eder saygılarımı ~rnnarım. 
B. M. M. Reisi A. Renda 

Cümlzuriyet halk partisi genel sekreterliğine 
lsbnbul 

Büyük Türk milletini istiklaline kavuşturan kudretıni medani cihana 
tanıttıran büyük tariki zaferimi:ıin yıl donümünü derin heyecan içinde 
kutlularkcn sevinçli tebriklerimizi ve kalbi saygılarımızı sunarız. 

C. H. P. llyonkurul başkan ve voli vekili 
F. ::->olat 

F. Polat 
Vali vekili ve C. H. P. Başkan vekili 

Trabzon 
30 Ağustos zafer bnyramı münasebetiyle gösterdiğiniz sıc* duy

guya teşekkür eder sevgiler sunarım. 

Dahiliye vekili ve C. H. P, Genel sekreteri 
Ş. Kaya 



-
Sayfa 2 

Yedinci ders 

SiYASAL PARTİLER . 
RECEP PEKER 

Bazı memleketlerde çiftçi bu devirde. liberal devlette 
partisi reisi diye bir a dam doğmuş. çeşidlenmiş ıııe ço 
görürsüz, avukatlık tahsil ğalmıştır. 
etmiştir. çiftçilikle bir bağı liberalal devlette ulus, 
yoktur. Mesleğin literatü parlamentolarda temsil edi-
rünü öğrenmiş ve istismara liyor. Bu sistem tatbik edil
koyulmuştur. diği zaman şöyle düşünü-

çok ve çeşidli tecrübelere lüyordu : Önce ulusa gidi
rağman zanaat veya zümre lecek, onun reyleri toplana
adına parti teşkilinden, cak, ulusun çokluğunun 
parlak vaidlere rağmen İn· istedikleri parlamentolarda 
sanlık alemi hiç bir fayda iiye olacaklar. b11nların 
gô'rmemiştir. Bunlar nihayet inandıkları hükumet başa 
ulus birliğini biraz daha geçecek. Parlamento, lıükiı
luzmaktan ve yurddaşlar meli mürakabe edecek ve bu 
arasında ayrılıklar doğur- yoldan hep ulusun istediği 
maktan da kurtulamamlş yapılctcqk ,, Seçilenler ara 
/ardır. Bizim siyasal tipimiz smda fikir birliği yqpP.n 
yurdun genel men/ aati için- bir çokluk. ekseriyet partisi 
de her çahşma zümresımn iktidar yerinde çalışırken, 
faydasını en eyi koruyan azlıklar da onu murakabe 
bir şekildir. edecekler. 

Sekizinci ders Fakat tatbikatta her za-
Siyasal partilerin tatbik man böyle almadı. Partile

rin gitgide çoğalması, bir-
şekilJerİ birindenaykırı maksadlar 

Bu derste siy.Jsal partile giidmeleri, parlamentoların 
rin tatbik şekilleri üzerinde çalışmasını güçleştirdi Va 
Örnekler göreceğiz. ziyete hakinı ulacak kuvvette 

Hürriyet ihtilalinin getir· çokluk partileri kurulamaz 
diği yeni fikirler feodal oldu. Bu yüzden parlamen
de1J/ete son vermiş ve devle- tolar dağınık pariilorin e
ti kurmada, hiikümet i~le- /ine düştü. Bilhassa bııgiinkii 
mesini murakabede halk yı yeryüzü durumu irinde. bu 
ğınlarına hak tanıtmıştır. dağınık partilerle, bir ulusun 
Bununla, insanlık feodal daima kuvvet. emniyet ve 1 

devleti~"· liberal devlet tipi ı istikrar isCeyen işlerini gör-
ne geçıyordu. mek imkcinsız olmuştur. 

Bütün siyasal partiler Arkası var 

Sağhk 
-İhtiyarlık varmıdır ? ve nedir ? 

Bize vadolunan ömre genç ve dinç olarak 
varmanın sırları ·nedir. 

[ 7] 
ALKOLE gelince : Bu hususta 

fazla bir şey söylemiyeceğim. 
Çünki alkol daima mızırdır. Hatta 
denebilirki : Kendisine hürmet 
eden her fert, bunn kati bir grev 
yapmalıdır. 

Birazda ekmekten bahsedelim. 
Bütün halkın başlıca gıdasını teş
kil eden ekmek mükemmel olma
lıdır. Memleketimizde yapılan ek
mekler pek muhteliftir. Birinci ve 
ikinci undan ve bunların hnrman
larındnn yapılan ekmekler ile doğ
rudan doğruya mısırdan ve ikinci 
ile karışık undan yapılan ekmekler 
<le vardır. 

Hiç şüphe yoktur ki en iyisi 
temiz ve iyi pişmiş olan birinci 
un ekmekleridir. Fakat böyle bir 
ekmeği pi!i~en .h.:-ını bulana aşk 
olsun hepınız bılırsiniz k'ı . 

pıyasn-

da mevcut olan ekmeklerin için
den neler çıkmaz ? 

Bnhsımızı bitirmezden evvel 
şunu ~a hntırlntalım ki bu sayı~an 
umumı hıfzıssıhha kaidele ·ine ri
ayet etmeyerek gelip çatan ihti
yarlığın nişnnelcrini silebilirm' · 

ıyız. 

Buruşukluklnrı izale edebilirıniyiz'? 
evet edebiliriz. 

Şu halele genç görünmek ve 
bunu muhafaza etmekmi istiyorsı. 
nı:r~ 7 Hiç olmazsa genç vaziyeti 

alınız. Dimdik ve başınızı daima 

yokarı tutunız. Gözleriniz berrak 

ve serbest olsun söz söylerken 

tanılan bir ses çıkarınız, kelimele

ri yavaş ve tane tane tclaff uz e· 

diniz. Hele giymenize çok itina 
gösteriniz, ne elbisenizde, ne şap. 
knnızda, de kravatınızdn, ve nede 
tuvaleıinizde biçimsizlik olmasın 
ihmnlcılık yapmayınız. Zamanınızın 
adamı olup onunla beraber yürü
meğe gayret ediniz. 

Tavrınızda, seciyenizde, düşü
nüşünüzde, genç kalmak ve genç 
fikirler ile yaşamak için, gençliği 
iyi tetkik edup ona yaklaşmayn 
cu ı:ışını:r~ Gendi gendinizci aldat
mak dan çekininiz. Önünüzde da
bir çok seneler vermiş gibi düşü

nünüz ve ona göre hareket ediniz 
görenekci olmayınız. Ölülerle ya
şamnyınız 7 eski itiyntntınızı terke 
çalışınız. yaı ının adamları olunuz. 
l~~c bu Öğütleri yaparsanız bede· 

nen çok dinç olarak var olunan 
ömre ancak vnrabilirsinir.. 

- Arkası var -

Doktor Kazım Güler 

b 

Komşu Rusyada 

Spor 

Dokuzbin kilometrelik 
kadın otomobil, yarışı 

S >vyetlı•r irliğinde ilk defa 
klamk hir kadın otomobil yarı-

Asri 
Aile biçki dikiş 

yurdu .. • 

Kadriye Gürsel en lüks 

ınodellerle İstanbuldan 

l 
Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan : 
Norbert Von Bischoff 

A \ usturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar [ 22 J 

Türkçeye çeviren 
Burhan Belge 

şına Mosk wada ~l temnıuzdc şehrimize döndü 
ba~iunmıştır. Pcygnmberin l;::elAııı'nı het· bir yekt\nundun ibaret ise \'e 

Dokuz. bin kilometre nzerlrı · On seneden beri şehrimiz lurufi:ıt gcrçeklctmekten başka bu cemiyette ne tradisyon ne 
de ynpıhıcak bu otoınohll yarı bir aınaç tuııımıyun hlr devlet de tabakaların etrafında bir 
sına, 14 s >Vyet otomobili fü• de, ( asri aile biçki dikiş yasıısı, ınilslüınanca bir iyınaıı farklılaşma mevcut ise, beride 

45 kadın şoför, makinist, mil- yurdu ) namile açt!ğı sanat birliğini tehlikeye sokabilecek de politik bünye, aynı surette 
hendis, d 1ktor, gazeteci, sine· m 'issesP-$!nde hirçok talebe bidııtlarla, e1betteki mücadele kııntitatif bir yığından ibarel
m.ıcı ve fetoğraf iştirftk etme!\· 1 /° t' .. d b 'd edecekti. Çilnkll Osmanlı hnpa- tir. Ne fonksyonu temsil eden 
tedir. Yal'l?· Sovyetler Birliği· ye ış ıren, uç sene en erı e ratorluğunun parolası şu idi: ne de farklıla-:ıınayı temin eden 

1 
1· • k I l d l · ı unsurlardan haber vardır. niıı ınorkezi k•smında, Ur& va şpat'a. çıçe ve ıa ı es ere Lir Allah, Bir Peygamber, 

l t K ı Ferdleriıı yekünu milleti, Kaz!\kıstan tep erla< e, ura· gö'steren ve her yıl açtığı I eir Enıirulmilminin, bir mpara-
1 O i'fi dağlarla ovaların nehirl ~rle d -kum çölUnde, Ant! gö n mıntn- .1 d t kd l k torluk bir ınınet ! ve bu muh 

kı1 mclq
1 

l'kr'tn;\-'!l ve I leleru · sargı er e a ~ " er aza~~n te,.;cın, vahdel'iıı kıır:;;ı::andu, dog ~iz~~~int Y~~i~.uduB memlek~ti 
yada cereyın edecek ve tahmin bayan Kadrıye Gürsel. ıkı ru yoldan şuştıkları için ayrı eş ·ı c me · c ır.. una ilz.amı'
edildiğiııc göre, yarışa iştirllk ay önce İstanbula giderek Allnhlnra inanan. ayrı nıeınle- ye yötllrnlmOş . bır demo~rasl 
eden ot'lmfJbillcr. iki uy sonra, kellere ve milletlere bölünen 1 yahut mutlak bır ınerkezıyet-

Beyoğ/u sanat mektebinde 1 çili"fo "det ., k Moskovuyıı döueı.:ekler ve yarı· "kıtfirler'> durmakta idi. · 6 <l a nazarı ye ya ·ın 
şı bitırel'"kJer<llr, /mlilıan vermiş ·ııe bu hafta tatbiki de diyebiliriz . 

.. Fn~at bu vahde:'e IJir batılı .;t: 11 0 0 ~anik mafsnllaşma-
Bu yarı1u iştll'ak eden kadın şehrimize dö'nmüştiir. Şelı- ı gv1:L1 ııe ?a.~ı?C:l bı.r takını şey- 1urı 1 •• ma(.ı .ı için kendisine! 

larııı ekserıst ge'içttl'. Heyetin rimizde açılan ve açılrnakta lerm eksıklıgını görürllz: An- '"s' v ı: bii ı e'" nrfını bile vere-
kumandanı Annstasya Petrovnu ·t · t· f k t ·ı · bulunan biçki ve diki• yurt tı ezı ge ıren, on ·syonu em:.ı mıyet:c~imıl }Jreııi~torik mana-
VolkO\'a anc1k 31 ya~mdadır Y eden, dinamizmi yaştan unsur- da demokrat ve atoınbt te~ek· 
ve Mo kO\'ada ~imal deniz '01· /a11 hu müesseseden doğ larla <'emiyetln kendi içindeki klHO. guçel.ıelik \'e tradlsyon'-
laıı ıneroez idurc. Incte şoför.Hık muştıır, onun içi ndirki. bu gerilnıell:!ri ve derinle:;mıeleri suzluk ile izah ettikse; im had 
etmekte, geceleri i e, gece halk yanı mnfsalla~ınalar (1). I>emiıı siz lıesabsız ülkelerin fethedi· 
(ı l lt l l t 1 il gö n kt miie:;sesederı daha b:iyük 

ıı ' 'ors e:s nt o a ıs l'I e ~ sosyal lıayah ve uilt'Ye dair !erek biriktil'ilmesini ve bunlu 
dir. muvaf f akiyetler bekleriz. söylediklerimiz politika hayal un her;1ungi bir politik prensi· 

Buyun \'olkovn, bu yarı:ın 937 kışlık en lüks son >'c de\·let ya~usı hukkındıı !la pe güre organize etmek için 
So,·yet lrnclııılığınırı ce uret ve d ığrm\tU'. Na~ıl ütede <:emiyel biı· tek adını atılınamıs,' olması 

1 ğ 1• b t edec ö"ı ıı' modeller getiren Kadriue 
>cr,·u~ıı 1 rnı 11 e., 1 .:;ı t>lrbiriyle değer ve hakta ınii- na da, gine "gö~·ebelik'' nazari· 

·ve :sovyet kadrıımıı tekniği Giirsel. talebelerine Belçika s:ıvi bir takım ferdlertn sadcee yesi ile anlamuğu Ç'Jlı~nııılıyıı. 
tıazmetıni~ olduğuııu göstereee- metodunu gö'sterecekt r. kantitalif ve sadecu udisyoııel _ Arka 1 var _ 
ğiııi hildirıııi ve ınııvuffnkıyl'l- =='-=""'= 
kn l~mlıı lıuluııduğunu du ilii\'e 
eylemiştir. 

Bayındırhk .__, 

Sovyetler birliğinde 
Yeni yollar 

SO\'yetler Birliğinde bu yıl 
51.!>~G kilometre ıızunlıığunda 

mhalli yeni yol ynpılıııı1 ve bu 
işe G78 milyon ruble kadar 
sarf ol unıııu:;;tur. 

Hatıralar 

29 
Bir lıaf ta gündüz Orman

ların içinde gün geçirip gi
celeri durmadan, yorulma
dan yürümüştük. Şose/erin 
tozdan dumanların içinde 
nereden geçtiğimiz, nereye 
varacağımızı .sezmeden ve 
yalnız Büyük ve son bir 

Sinema savaşın gününe ve düğünü-
. f' . . ne yetişmek için bu durma· 

Sefıller ılın1ı dan yorulmadan geçtiğimiz 
Moskoııadaki Mosfilm S · • yolların sonuna ancak 26 

tiidyolarmda Vi~tor Hogo' I Ağustos gününün akşamın
nun meşhur Sefıller roma- da, gtineş yarın kimbilir 
nından mülhem " Gavruş " ı naszl bir müjde ile doğa
/ilminin vücuda getirilme- cağını bilmeden arkamızda 
sine başlanmıştır, Bu sesli kalan Sultan dağlarının 
filimde, Sefiller romanının \ yüksek tepelerinden kayh
çok enteresan tiplerinden olurken dolaşmıştık. 
ihtilalci halk çocuğu,"Gavruş.. Sabalıleyin, geçtiiimiz ye
un hayatı canlandırılmak · 1 ni yapılmış şose/erin bizi 
tadır. renkten renge sokan tozla· 
_______ r_r ::~~--- rını yüzümüzden silerken 

birbirimize sorardık: 

Yurddas: 
' 

Türk hmıasının korun
ması için ismet İnönü 'niin 
milletten ir;tediği f edakcir
lık, asla ağır değildir. 
Havamız güven altına 
gir~iği giin, bu memleketi 
kaplıyacak olan huzur ve 
sükun bu kadar ucuza te
min edilebilmesine teşek
kür etmeliyiz. 

'l'!lrk Hava Kurumu 

- Ne olmuşun yahu. 
-Ya sen? 

Bu bilerek sorulmuş su
alın cevabı mütekabil bir 
gülüşmeye vesile olurdu. , 
Sonra ö'nümüzdeki yüksek 
tepeyi göstererek: 
- Tınaz tepe üzerinde bak 

neler oluyor, 
ı - Ne oluyor ki, sabahli 

yin gözle görecek değil-
mıyız. 

i Evet. Hakikaten sabah/i
yin gözle görecektik, ve bu 

AGUSTOS 
göreceğimiz tablonun heye 
can veren sahnelerini biz
den bir gün evvel 35 inci 
alayın kahramanı Mehmet-

I !eri lıazırlamış, alayumzda 
· bu dekorun biraz eksik ka

lan fakat son ve silinmez 
lıatı rasını ebedileştirecekti, 

Gece. Çok karanlık bir 
gece. Gökte sonsuz şahap 
k 'imeleri arasında ve lıer 
tarafta yıldızlar yanar ve 
ve sönerken ihtiyar tabur 
imamına sordum; 

- Uykun yokmu. uyuma 
dın? 

- Nasıl yok, hemen şim
di uyumak istiyorum. 
-- Gel sana yomuşak bir 

taştan yastık vereyin ? 
ihtiyar imamımız güle

rek, kalın battaniyesini üze. 
rine çeküp uzanmıştı, te 
pe~in hemen _eteğinde, ya
rının zaferini tamamlayacak 
olan Mehmetler, her biri 
kendi köyünün yanık tıir
külerini sögliyorlardı, ben 
de yaslandığım büyük bir 
taşta rahat yer bulmak için 
sağa sola bir çok defa dön
müş ve nihayet sağ gerimiz 

seyre dalmıştım, Bu muha· 
rebenin korkunç akisleri ge· 
cenin sükı'inıi içinde insana 
hışyet 1•eren duyğular ya· 
ratmıştı, Binbir hayal ve 
hulya arasında oğuultularla 
yanan ve sönen karşımdaki 
bu heyecanlı sahneyi segr 
ederken kalın kaptumun al· 
tında haftalar süren yor" 
ğunluktan olacak ki uyuş· 

turucu bir uykuya kapclnw· 
şım. Sabaha karşı taburır 
muzun zabitlerinden Kemal 
geldi, uyandırdı: 

- Bak, doktor. Saat sekil' 
dt>. tapurumuz tepenin ileri· 

sine taarruz edecek: EvvelP 
topcu ateşi basliyacak, sofi' 
rada biz başlayacağız. y'd ~ 
nasıp, 

Biraz sustu, yine ilave etil· 
- Kuzum yaralanırsoff' 

canımı yakmazsın değiff11İ7 
- Hele sen yaralan JO• 

Ondan sonra. 

Gülüşmüştük. Kemal hof 
hadi canım. Diyerek uza 
!aşlı. 

Arkası var 

de. uzaklarda iki gündür F ... __.; 
buşlayıp durmadan alev sa- •----------/J1 
çan bir yanar dağ gibi ge· Halk Manileri:./' 
cenin karanlığı içinde göz 
kamaştıran Af yon .tepeleri. Ulu daldan çığ' yürür 

nin topcu muharebelerini Görenler korkar kurur 
Her sabah sevdiğime 

Bu gibi işleri görecek olan bir 
bedii cerrahlık vardır. Bu carrah
lığın yaptığı ameliyatlarda hiç bir 1 

tehlike yoktur. ynlnız bir mahzuri 
vardır ki bir kaç sene sonra tek 
rnr etmek iktiza eder. 

Hcnuz buruşuklukları olmnyup
<la bunlardan sakınmak isteyen er 
kek ve kadınlar, bilhassa kadınlar 
ııer akşamyalnğa girmezden ev-
vel yüzle · · b ' • rını ve oyunlarını eyi-
c~ lemızlemcleri lazımdır. Snbah 
ve akşam tatlı badem yağıle ve 
lıaf tnda bir kerede ( alk 1 l 

Tem iz lokanta, temiz aşçı, temiz 
garson, temiz aşçı dük8.nları istiyoruz. 
En büyük lokantalardan en küçük aşçı dükkanlarına ka
dar hepsinin sıkı bir dikkat ve takibe tabi tutulması lazımdır 1 

ı+•ı 
lııuıı1 

ıı;ı• ıı;;.;:_ıı u 
Güzeller selam durur. 

• * * 
* 

Bal alınır petekten 
Ne çıkar kelebekten 
Ben nasıl vaz geçcyin1 
Senin gibi melekten. 

* * • 
• o, e er, 

ın:ıntol ) dan ibaret olan bir Jnah-
1 ül ile temizlik yapılırsa böyle te
mizliğin su, ve sabuna ihtiyacı 
yoktur. 

En bfıyük lokantalahlan 
en kflçllk aşçı cl!lkki\nlunna 
kadar hep inin, kendine göre 
noksanlurı, hataları, ihmalle· 
ri, ve hele sıra aşçıların, 
hnlkın sıhhati namına tabi 

tutıılacakları birçok kayitler 
ve şartlar vardır. Tabağı 

çatlak, masa~n tozlu, bardağı 
kirli, gar onu iştnh kaçıran 

lokantalardan, kaşığı çatalı 
kokan, yemek h&zırlımnn, 

bula, ık yıkanan yerleri kirn
bilir ne olnn aşçı dllkkllnla
rına vnnncıya kadar hepsini 
göz Onüııde tutmak, sıhhat 

ve miyde meselesi olan bu 
işi de ar~'ct beklenen i tika-

mette yrırütıneııin, ihmal ve 

iınhale tahamınUlli olmıyıııı 

işler ara ve sırasında oldu· 

ğunu hatıra getirmek gerek

liı'. 

Yağmur yağdı havadtıı1 
Balık kaçlı tavadan 
Bugün bir mektup aldııtl 
Ela gözlü Havvadan. ~ 

Baha Salim öıatf' 
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Sevmişti bu gönlüm 1 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN ! 
( 63 ) Yazan : 

Sen onun temiz ahll\klı, 

munis, helim bir genç olduğu
nıı illdin ederdin. halt-ı lııına 

ben hile lıi r zaman inanını,, 

sen Yılmaz ile evlendiğin vakıl 
onun fazla ıne'yU:s olmasından 

endi ~e et mi ,; tim. 
Meğer i.dmizde aldaııını . ız. 

BUtilıı o me'yi.l:sane tavırlar, 

ııamuskarnne sözler, şair.ıne 

teminat ba5danb.ışa yalan veya 
yapmacık imi,... Onun k :ıibilli · 
yetsiz ve fıdi bir adam olduğu 

nu anlayamamıştım. dedim ya 
verihn i-;- sadıı kula rııı varını ~· 

Bu munis, mazlum, bedbin 
gen~· öyle bir açılış açıldı ki 
tasavvur edemez,! ıı . :5et'ahat 
l\le•nlııin en zariı' lıir çapkını, 

en şayanı d ikkat bir çi;eğ'i oldu 
oun geçmez ki yeni bir çakkııı 
lığı, yeni bir vak'ası i ;ıidilme
sin ... Hula a şehrin en me.şhur 

bir çehresi hOkmUnU aldı. 
Evvelisi gnn bUtUn ~ehir 

luılkıle adeta eğlendi. Bak sana 
aıılatuyım .. Ş~hre meşhur bir 
opera kumpanya ı uğramıştı. 

Başka bir şehrin tiyatrO!'iile mu 
kavelc olduğu için yalmz bir 
gece burada kabcuK \ 'C en meş
hur operalarından birini temsil 

etlikten sonra ertesi sabah ha· 
reket edecekti. 

DUHl\IUŞ 'l'ÜRK!\1EN00LU 1 
1 
1 

ctet ettiğini tahmin crler~in ... I 
Bir çok kiınseleı· kapıda onları 

bekle:nek, ,ıkdıı>:ları v.ıkıt hak
ctınek islcıııi~ler... Fakat ecsa
rnt cdememi~ler... Hi; bukadar 
c1rctk.1r insanların başa çıkılır 

mı ? .l\tanıııfih Scdut bey kapı
da te act:ır etti~i nrkadac;ılıırın · 
birine ynksek sesle : ( Kusura 
bakmayın ... Eğer salon kal<ıba

lık olsaydı sc · ynzler.;e kulak· 
dan girerek kuyhohıcak. herke
se pek nz hiı· miktar i.;abet 
edecekti ) deıııl c;. 

O gece nekndur ı-ı 'aldığımı 
:-:unu anlatumııın. Ne eyi etme
~ im de şıı haini senden ayıı·mı
şıııı. Bu lıaı·.·k~ l kendisine bin 
liradan ziyadeye mal oldu. ra
kat Sedat çok zengin .. ller hal
de kı:k, elli bin liralık adanı 

ol muş tabii beyle zengin o lan 
be$: on bin lira i!e yıkılueak 

gibi değil... 

Bugnn gayet kibar lıir sure t 
te giyinmiş olarak kapımızdan 

geçti. Altı.ıda bir san at \'ar 
ki paşa lıile ondan daha güze
line binmenü~ti. 

:5edalırı ~mHi ne kadar \'abuk 
unuttuğunu şUplıcn haldı mı '! 

Ayşe 

Ayşeden Yıldıza .. 
Bntun kibar lllemi bu operayı 

görmek isteyordu. lyi bir loca Pederin rnhutsızlığının art-
bulınak için hizmetçiyi \'aktin- ma. ı beni ç.ok mllles ir etti, Yıl
den evvel tiyatroya göndermiş- dıı. .. Böyle bir zamanında seni 
tik. Tanı akşam yemeğine otu- yalnız bırukınuk do[:'ru olamaya 
racağııııız vakıt hizmetçi eli cağı için hemen gelecegiın ... 
boş dönerek değil locaları 1 dol Cesaretini kaylıetme ... lnşaallah 
duğuııu, hUtUn biletlerin ~atıl· iyi olur. 
<lığını söyleıııe~in mil Buıa im- Sana yine 8edattan bahsede
kiln görmiyerek bir kerre de ceğinı. ÇUnkn :;;ehirde Sedatla, 
kocamı gönderdim. delilikleriden başka bahse değer 

Hiımet~·iııiu getirdiği haber şey kalmadı. 
doğru imiş. Meğer o kör ola::n Dnn akşam tiyall'0da idik 
Sedat iki arkadaşıle beraber Sedat yanımızdaki locada otu
bUtUn biletleri satın alınış... ran bir zatın yanına geldi, ga-

'l'iyatronun önll mdhşer gibi yet nnı.lkllne bir ,ta\•urla : 
kalabalıktı. Ahaliden bir kısmı - Bey efendi affıuızı rica 
bağırıp çağırıyor, kapıları kıra- ederim ... Sizden bir niyazım var 
rak zorlu girmek isteyor, bir dedi. 
kısmı da bu rezaleti seyretme- .Adam hayre tle : 
ğe geliyordu. - Estağl ıırullah... Buyurunuz 

Vukıt gelince aktörler Uç efendim, diye cevap verdi. 
kişiden başka kimse olmadığını Sedat uynı kibar ve nazikn-
görm nşler, perde) i a~·nıuk için ne ta nrla : 
ııazlannıışlar . . Fakat bu üç arka- • Efendim gerçi insanın uzun 
daş müdhi;; gUrüllii yaparak buruna malik olınn"ı bil' kaba
perdeniıı hemen açalnıasını ta- ı hat sayılmaz ... Yuluı.t. zatıalinizin 
lep etmişler. Hulllsakoca kum • burunu kadar uzun burun ba
p~uya Uç ki~i iç:lıı operayı oy- zan başkalarını taciz edelıilir ... 
nanıış ... Ahalinin ne kudur hid· 1 - arkası var -

.... =------============ 
Edebiyat 

Voltaire'in 
kütüphanesi 

Me~hur fransız edibi Voıta

he'e alt zengin kütüphane ile 
bir kısım evrak, halen Lening
rad'da salahiyettar bir heyet ta 
rafından tasnıf olunmaktadır. 

Voltaire'in bıraktığı bu kO

tUphane ile evrak, yüksek fran
sız mntef ekkirinin ölUmUnde, 
ikinci Katerina tarafından 
Eatın alınarak Husya'ya ge-
tirilmiş, fakat o zamandan beri 
katiyen iasmf edilmemişti. 

Voıtalre'in kütüphanesi, 20 
hin cilt kitaptan mliteşekkildir 
Ve kitapların ekserisinde Volta'

lre'ln kendi elyazısıyle kıymet
li haşlyelerini mercuttur. Pole· 
ınist mahiyette olan bu haşiYt1 · 
ler, Voltairc'ln kendi kitplann
<ta bazen izah etmediği dü:;;Un
celerine tamas eylemekte ve 
içtimaiyatın hemen bütün mese 
lelerini kavramaktadır. 

Bu haşiyeler içinde en en· 
teresanları ı 'raıısızca ve Rusç.a, 
Olarak bir kutalvğ'da cemedil
llıektedir. Bu kataloğ, 1937 bey 
nelnıilel Parls sergisine gönde-
l1lec"ktlr, ~ ',l'.A. ) 

ilôri 
Trabzon adliye başkatipliğinden: 

Ayafilbo mahallesinde mukim 
Mahmut oğlu Ahmet ve kız kar
deşleri Bahar ve Fatma ve sipahi 
buarında Kala) ci Nüman oğlu 

Osman ve kardeşleri Hasaa ve 
Emine ve anaları Fatmanin Ayvr.
sil mahallesinde müştereken müta
sarrif oldukları tapunun Teşrini 
evvel 932 tarih ve 88 No. sunda 
kayitli bir bap hanenin şeraiti ha-
zırasına nazaran kabili taksim ol
madığından bilmuhakeme satııp 
şuyunu izalesine karar verilmesi 
üzerine mezkur hane açık artır
maya çıkarılarak 451 dörtyüz elli 
bir lira bedelle hissedarlardan 
Kalaycı Numan oğlu Oemana iha
le edilmiş isede satış bedeli müd
deti kanuniycsi zarfında ödenme
miş olduğundan ihale kararının 

feshine kadar verilmiş ve muma
ileyhten evvel en yüksek teklifte 
bulunan dnvr.c' lar vekili Avukat 
Ali Riza dahi teklif eylediği be
delle almağa muvafakat etmemiş 
olduğundan ic ·a ve iflas kanuru• 
nun 133 çüncj maddesine tevfikan 
15 onbeş gün müddetle artırmaya 
çıkarılmasına karar verilen müd
deabih hanenin 16 • 9 • 936 tari· 
hine müsadif Çarşamba günü saat 
14 de Trabzon Adliye baş kita
bet odasında artırma şartnamesi 

daire•inde satılacatı ilin olunur. 

/ YENIYO~L~J~--...._..__...._ ........ _.... __ aa.-___ ~~~~~~~~~=3~S~a~yfı~a~ 

Talebe kayıt yenilmesi 
ve kabul sartları ..... , 

Dumlupınar okulu baş öğretnıenliğinden 

1 · Buyt! tekmil okul öğrencilerinin kaydı yenilencekdir. 
2 }fer öğrencinin ·oelid birlikte gelip kaydini yenile· 

mesi mecburidir. . 
3 - Kayit müddeti 1 Eglulden 74 Ey/ula kadardır. 
4 . Kaydını yenilemiyen öğrencinin okulla ilişiği 

kalmaz. 
5 Yeniden kayit için şu vesikalar lazımdır, 

A Nü/us cüzdanı 
B - Sihhat raporu 
C · A~ı şahadetnamesi 
D - Üç f ofoğraf 

6 - Kayıt müddeti bittikten sonra ogrenci kabul 
edilmez. 1 . 6 
~------- -------------------· 

Mercimek eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiqacı için (6000) altıbin kilo 
Mercimek alınacakdir. Tahmin bedeli ( 720 ) yeliyüz 
yirmi liradır. 

2 - Şartnamesi her gün satınalma komis11onunda para 
s z okunabilir. · 

3 - Eksiltme 16 · 9 . 936 Çarşamba günii saat (16) da 
Trabzon kalesindeki garnizon binasında safına'ma komis 
yonunda yapılacakdır. 

4 · Eksiltme açık eksiltme ıısulile olacakdır. 
5 . Muvakkat teminat ( 54) ellidört liradır. 
6 . isteklilerin mezkur gün ve saatta kalede sa'ınalma 

komisyonuna muracaatları ilô.n olunur. 29-2-9 12 

Kuru üzüm eksiltmesi 

Bulğur eksiltmesi 
ASKERİ SA TINALMA KOMİSYONUNDAN: 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 31000 ) 
otuzbır bin kilo bulğur alınacaktır. Tahmin be
deli ( 341 O ) üçbin dörtyüz on liradır. 

2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyo
nunda parasız okunabilir . 

3 - Eksiltme 21 - 9 - 936 Pazartesi günü saat 
( 14 ) de Trabzon kalesindeki Garn~zon binasın
da satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat ( 255 ( ikiyüz elli beş 

lira ( 75 ) yetmiş beş kuruştur. 
6 - İstekliler mezkur gün ve saatta kalede 

satınalma komisyonuna muracaatları ilan olunur. 
29-2-9-12 

Kuru ot eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan 

/ - Trabzon kıtaat ihtiyaoı için (72000) gelmiş ikibin 
kilo kuru ot alınacakdır. Tahmin bedeli ( 3240) üçbin iki 
yüz kırk liradır. 

2 - Şartnamesi her g·in satınalma komisyonunda para
sız okunabilir. 

3 Eksiltme 16 - 9 - 936 Çarşanba günü saat (14) de 
Trabzon kalesindeki garnizon binasında salınalma komis
yonunda ys.pılacakdır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usu/ile olacakdır. 
5 - Muvakkat teminat (243) ikiyüz kırküç liradır. 
6 isteklilerin mezkıir g:in ve saatta kalede satınalma 

komisyonuna muracaatları ilô.n olunur. 29-2·9-12 

Saman eksiltmesi 
Askeri satınalına komisyonundan : Askeri satınalma komisyonundan: 

1 · Trabzon kliaatı ihtiyacı için ( 3600) üçbin altıyüz . 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyı:cı için [ 48000 ] kırk sekiz bin kilo sa
ki/o kuru ıizüm almacakdır. Tahmin bedeli (720) gedigüz man alını:cakdır. Tahmin bedeli [ 1680 ] bin altıyüz seksen liradır. 
yirmi liradır. 2 • Şartnamesi satınalma komisyonunda hergün parasız okunabilir. 

2 · Şartnamesi her gün satınalma komisyonda parasız 3 • Eksiltme 17-9-936 perşembe günü saat [ 16 ) da Trabzon 
okunabililir. kalesin:leki garnizon binasında satınatma komisyonunda yapılac:ıktır. 

3 - Eksiltme 17 9 - 936 Perşembe g inü saat (14) de 4 - Eksiltme açık eksiltme usd'le olac1ktır. 
Trabzon kalesindeki garnizon binasmdu satınalma komis. 1 5 - Muvakkat teminat [ 12, ] yüz yirmi al.ı ıiradır. 

d l kt 6 -isteklilerin mezkOr ıün ve saaatta kalede sahnalma komisyonuna yonun a yapı aca ır. . _ 
4 E·ı. '[ k k 'lt l'l l k muracaatları ılan olunur. 29-2-9-12 - ttsı tme açı e sı me usu ı e o aca tır. 

5 . Muvakkat teminat (54) ellidört liradır. Kuru fasulye eksiltmesi 
6 isteklilerin mezkur gün ve saatta kalede salmalma 

komisyonuna muracaatları ilan olunur. 29-2-9 12 

Odun eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 950000) kilo odun 
alınacakdır. Tahmin bedeli ( 9500) Dokuzbin beşgüz 
liradır. 

2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyonunda para 
sız okunabilir. 

3 · Eksiltme 14 - 9 • 936 Pazartesi günü sal ( 14) de 
Trabzon kalesindeki garnizon binasıda sat;nalma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 • Eksiltme açık eksiltme usu/ile alacakdır. 
5 - Muvakkat teminat { 712) gediyiiz on iki lira ( 50) 

elli kuruştur. 
6 - isteklilerin mezkur gün ve saatta kalede satınalma 

komisyonuna muracaatları ilan olunur. 29-2-9-12 

Arpa eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
1 - Trabzon kıtaatı iktiyacı için [ 21000 ] yirmi birbin kilo kuru 

fasulya alınadakdır. [ 1890 ] bin sekizyüz doksan liradır. 
2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyonunda parasız okunabilir, 
3 - Eksiltme 18-9-936 cuma günü saat [ 16] da Trabzon kalesin.o 

deki garnizon binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 • Eksilme açık eksiltme usulile olac.ıktır. 
5 • Muvakkat ~eminat [ 141 ] yüz · kırk bir lira ( 75 ] yetmişb~t 

kuruşdur. 

6 . istekliler mezkur gün ve saatta kalede ıatınalma komisyo· 
nuna muracaatları ilan olunur. 29-2-9-12 

Sabun eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
1 - Trabzon kıtaah ihtiyacı için ( 6000 ) altıbin kao Sabun 

alınacaktır. Tahmin bedeli ( 2040 ) ikibin kırk liradır. 
2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyonunda parasız oku .. 

na bilir. 
1 3 • Eksiltme 14 • 9 - 936 Pazartesi günü saat [ 16] da Trab• 

zon kalesindeki Garnizon binasında satınalma komisyonunda ya· 
pılacakdır. 

4 . Eksiltme açık eksiltme u!>ulile ohıcakdır. 
5 - Muvakkat teminat ( 153 ) yüzelli üç liradır. 
6 - istekliler mezkur gün ve saalta kalede satınalma komls.ı 

Askeri satınalma komisyonundan: yonuna muracaatıarı ilan oıunu-. 29 • 2 - 9 • 12 

kl
'lol -ATrpraabzoanlınakcıatkadatırl. ihtiyacı için ( 84000) seksen dörtbin Pirinç eksiltmesi 

Tahmin bedeli ( 4200 ) dörtbin ikiyüz 
ı radır. Askeri satınalma komisyonundan : 

2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyonunda parasız oku- 1 _ Trabzon kıtaatı ihtiyacı için [ 12000 ] on iki bin kilo pirln~e 
nabilir. ihtiyaç vardır. Tahmin bedeli [ 2640 ] ikibin altıyüz kırk liradır. 

3 - Eksiltme 15 • 9 - 936 Salı gilnü saat ( 16 ) da Trabz'>n k'ale- 1 2 • Şartnamesi her gün satınalma komisyonunds parasız okunabilir. 
sindeki Garnizon binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 3 . Eksiltme 18-9-936 cuma günü saat [ 14 ]do Trabzon kalesin .. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacakdır. deki garnizon binasında satınalma komisyonunda yapılacaktı·. 
5 • Muvakkat teminat ( 315 ) üçyüz onbeş liradır. 4 - Eksiltme açık eksiltme usulile oltc:ıktır. 
6 - lsteLliler mezkur gün ve ssaatta kalede satınalına ko· 5 • Muvakkat teminat [ 198 ] yüz doksan &ekiz liradır. 

misyonuna murııca:ılları ilan olunur. 29 - 2 • 9 . 12 1 6 _ isteklilerin mezkür gün ve saatta kalede satınalma komisyo• i nuna muracJallar:ı ilan olunur. 29-2-9-12 

Nohut eksiltmesi 1 Sığır eti eksiltmesi 
Askeri satınalma komısyonundan : Askeri satınalma kon1isyonundan : 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiy&cı için [ 11000 ] onbirbin kilo Nohut 1 • Trabzon kıtqatı ihtiy•cı için ( 150000 ) nltmış bin kilo sığır 
alınrı.caktır. Tahmin bedeli [ 1320 ] bin üçyüz: yirmi liradır. ctiee ihtiyaç vardır. Tahmin bedeli [ IOSJO ] onbin sekizyüZ liradır. 

2 - Şartnnmesi hcrgün satınal~a komisyouunda parasız okunabilir. 2 • Şartnamesi hergün satınalma komisyonunda parasız okunabilir. 
3 • Eksiltme 15-9-936 salı günü saat [ 14 ] de Trabzon kalesin- 3 - Eksiltme 21-9·936 pazartesi günü saat [ 16 ] da Trabzon ka-

deki ga• n'zan binasında satınalma komisyonunda yapılacakdır. !esindeki ğarnizon binasında satınalma komisyonunda yapılrcaktır. 
4 _ Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır, 4 - Eksiltme açık eksiltme usulile okcaktı:, 
5 - Mavakkat t~minat [ 98 ] doksan sekiz liradır. 5 • Muvakkat teminatı [ 810 ] şekizyüz on liradir. 
6 • istekliler mezkar gün ve saatta kalede satınalma komis.. 6 • lıs:ekl;lerin mezkur gün ve saatta kalede satını-lına komisyonuna 

yonuna mur!!Çaatları ilan olunur. 29·2-9-12 m\ıraaaatları ilan olunur, 29·2·9·12 



2 Eyltl 1936 / YEN/YOL / Sa9f a 4 

~~~~~~~~~~~~~~ J2'-4\P'-4\P~ 
~ ,Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 ~ 

[@ ır.~ ' ti ,... ~ = 1 Hl~,1.f{_I;- 'l • • 1 
~~~ 

Yeni FRİGİDAİRE soğuk lım.1a dolabı 
elektrik sarfiyatmı yarıya yakm azaltan ~ 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. I~ 1 ~ Ayrıca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapkc-

~ ti lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
il ~dhdhdhdh dhdhdhdb 

1GID \lRE o u hıncı dolabında muhnfuzn edeceğiııiz gıdalur \ e ht.>r ne' i içkiler [•5 

b ulm d.ın uzun mQddet kalırlar. r_.~ 

1 EKG_~ AT ko11presörlu FRIGİDAIRE'e sahip olanlar elektrik faturası t~ 
geldı ı zaman ne k<irlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. f•1 
~H1GlD. İRE"d n d:ıha Ustun ve daha idareli oğuk haYa dolabı yoktur. Hulep orııaıı ft; 

~ ı e nr ın burı:ıd· .... Geliniz, gorunnz rn knnaat getirdikten o ıra satın alınız. 1 :~~ 

@ Trabzon ve ha valisi acentalığı .H A R U N L A R ~ r:j 
®~~~~~~~~~~ f•"l - [•] 

Hazım, T afat, Behzat, İ. Galip, Feriha Tevfik, ~!~ 
E:-

M ua m mer, Halide 'r!i 
Ve Türk tiyatrosunun en kıymetli san' atkarları [+] 

E:f" 

Bugece Yıldız Bahçesinde sizi bekliyorlar... ı:~ 
Hakikaten Türk sinemacılığının bir pırlantası olan [+] 

V~NÖVO>L 
• 

BASIMEVI 
Yeni temiz ve çeşitli hu ruf ati le 

Bütün matbaa işlerini 
En tenıiz, en ucuz bir 

surette yapq.r .. 
arım Ben· ı· f~ 

t Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 
F . .+-= 

A 1 da tı rsa l ~-=~ ;··"~'~,~~~~·~-~~~:::~::.::,::;~::~~·~;·~n~~~~~;~ ~lıiuu 1 uidlt uıl lıbolllllı ıı lıu•lllıı.ul lıİudl lboıl lııuıdllıuıldlıuılfhıuılllbuı dlhoılll1ı .. 1ıU1ı..ı11lıi,udl~udllııniıllıbiııllıi..ıtllıi...ıflıi:;ldlıhoidlll"'dl1ıuUfi1ı,.&1ilıuiıJ1l1aiuı!llbd~~ .... ıUıiı.ılllııuıo lbuıl 

Türkçe sözlü ve şarkılı operetlerin en güzeli. 
Avrupanın her tarafında Türk san'atını yükselten, tanıtan, bu muazzaın 

eserimizi bu defa yeni şarkılarla süslenmiş yeni kopyasını nıutlaka 
görünüz ...... . 

Filme ilaveten : 
1 - Y unanistanda karışıklıklar. 2 - Saatta 277 kilometre uçan kadın 

tayyareci. 3 - Buhrana karşı harp f!! 4 - Silan arkadaşları. 5 - Bulutlar 
arasında. 6 - F ransada av mevsimi. 7 - Aınerika yolunda. 8 - İngiltere 
sarayında. 9 - Yeni radyo istasyonu. 10 - Yüzme yarışları. 

Gelecek program : 
Tam bir seneden beri hiç bir filmlerini görmediğimiz ıneşhur komiklerden 

ST AN LAUREL ve OLİVER HARDY ( şişman - ince ) nin son 
eserlerinden 

DERTSİZ ARKADAŞLAR 
Fransızca sözlü kahkahalı büyük komedi. 

---------~--------~----------------~----~--

Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı 

Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak. Zeissikon. f'ö"yklendcr ve sair tanınmış markalar daima her boyda ve her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam, Kart, Kağıt. Teferruat, Hazırlanmış pe miinf erit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılar1 süratla gönderilir. 
Hususi atelyaınız ve amatörhanemiz n1üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

MAn~a rtınııı a_öz trnt>k iste s niı.JtUJ 1 k ev ize müra at edinit_ · ~itaoı r-ramaı ve anaum a ı 
~&thetlıdhdhdhdh dbetlıdbt#hdhet\z1Q1 


