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Türk iskenderun ve Türk Antakya 
Milletler Cemiyetinde konuşuluyor .. 

Jspanya hükUmeti Madritin müdafaası için bir beyanname neşretti 1 
lhtikôr - İskenderun ve AntakyarrlJZ için ~OR_ıjŞ_LER DUY_UŞLAR - - - -- - - =--

Karşısında.. D b- k-~ - ~ - - T f•k R :. -f- •• A----- -- Uykusuz geçen bir gecede 
Bir taraftan ihtikarın iŞ a anımız ev 1 UŞ U raSln ay ışığı karşıs1nda ... 

fe:00:ı.~:~~:k b::!~i;; Milletler cemiyetindeki talebi üzerine 
bir taraftan da ihtikar F d 1 • d h •• k t yapanıartesbitedilere~ ransız e eğesı e u Ume inin 
A 

rtık görünen köy kılavuz 

istemediği gibi, zengini 
fakiri herkes ve herkes te 

ittifakla söyleyor : Fındık kabuğu 
üzerinde müthiş ihtikar var 1 

Fındık kabuğu fakir fukara 

-yakacağı ise, üzerinde en uf ak 
bir ihtikar dalgasının dalgalanma· 
ıına hiç müsaade ve tahammül 
edilmemek iktiza eder. Bırak ki, 
ihtikar işlerinde zenginlik ve fa

kirlik işleri de mevzuu bahis de
f ildir. İhtikar, ihtikardır, kanunen 
yasakhr, kanunun emrini dinlemi
yerek ihtikar yapanlar cezaya 
çarparlar, işte okanar .• 

Fındık kabuğu üzerinde dönen 
ve döndürülmek istenen, bu gidiş
le şüphesiz daha da döndürülecek 
olan ihtikar dolaplarından, oyun
lanndan ıık ıık bahsettik durduk, 
ihtikarın önüne geçecek tedbirle
rin alınmasını diledik, hamamlarla 

fırınların bu ihtikar i~lerinde amil 
olduklannı söyledik, bir hamamın 
ihtiyacında birkaç misli faz.la ka
buk bağlandığını ve bu bağlantı

ıının da fındık kabuğu komürü 
yapmak maksadından ileri geldiği· 
ni yazdık, yalnız yazdık deği~ 
adeta yaza yaza da usandık, Fa

kat ne oldu ? 
Hiç bir şey olmadığı gibi, ola

<cağı da yoktur, yine eski tas es

ki hamamdır vaziyet 1 Daha şim
diden hir çuval fındık kabuğu 30 
kuruşa çıkarılmıştır. Fakat hemen 
her gün aldığımız şikayetlerden 
lnlıyoruz ki, elinde otuz kuruşu 

olanlara da kabuk yoktur, ha
lnamlara verec :=ğiz c ::vabı veril

blektedir. 

Halbuki, bazı fabrikalar da 

kabuklarını salmıyarak , kışın 

40-50 kuruşa satmak emelile depo 

~tmektı:dirler. Fındık kabuğu ya

kacaktan madut ise, üzerinde 

bu kabil ihtikar oyunları oynana

iiıaz. 

Belediyemi:r:den tedbir ve ha
~eket bekleriz. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Kızılayda 
Heyetin istif ası 
üzerine yeniden 
seçim yapıldı 

kıztlay idare heyeti aza 
lorının e.lcserisinin istif af arı 
ii.ıetine he.yeti merkeziye 
top/anmış ve yeniden idare 

heyeti seçimi yapmıştır. Ye
lli heyette dahil olmıgan bir 
~attan ibarettir, geni heye
fin başkanlığına, Dr. Meh· 
l>ıet lbrahim seçilmiştir. Ye
fliden işe başalıyan yeni 
fae11ete ba,arrlor dileriz. 

Nol<tai nazarını izah etti .. 
Ankara 2fl - Milletler cemi- bir muameleden istifade ettire- j deki ınnstakbel idarenin kat'

yeti mandalar koıııi..;yonunda ceğini sandığını söylemiştır. iyen riuyet edeceği ve bu ba
geçen bir müzakere esnasmda Tevfik HUştll Aras sözlerini İs- kımdan Türkiyeııin bUtUn hak
Tevfik RllştU Ar&s Fransa dele· kenderon ve Antakya mıntaka- lnnaıo korunacJğı:ıı söylemi~ 
gesinin hllkOmetinin SUriyede larına bu suretle verilecek im- ve çilnkn demiştir, bu idare 
yeni bir rejim tatbik etmek n. kanın Fransa ile 'l'Urklye ara- mandater devlet tarafından ya
zere bulunduğunu blldirmesi n. sındaki mllnasebötlerde de ye- pılmış beynelmilel mllnas b t-
zerine bu rejimin bOyUk bir ni bir bağ olması temennblııde e e 
Tllrk ekseriyetinin bulunduğu bulunarak bitirmi~tir. lere mecburen tevar!ls edecek, 
1skenderon ve Antakya nunta- Tekrar söz alan Fransız de- Suriye devleti bu taahhUdlere 
kasında ihtiva eylediğini han- legesi mandater devletle Tllrki- memnuniyetle muvafakat ede· 
sız hUkOmetinin mezkOr ınınta- ye ara~nda yapılan ınllzakere- cektir. Mnstakbel SUriyenin bil· . 
kayıda halkın kendi işlerini ler, 1921 de İskenderon sancağı tun hukuku amınesi muhtariyet 
b'zzat görebilmesini temin eden ~!~i_!l tanılan muhtariyete s~~lye- premılplerlne daya_~~aktadır. 

ispanya 
hükumeti 

·~ ....-= 

ır .. Ata'tÜ~~~~l Soğuksu 
teşekkurlerı ır - ve Belediye ... 

Ankara 29 - Cümhur :~ Şehir sının Soğuksu çamlık-

Her gün 

Bi r beyanname liğınden : Dil bayramı bazılarını ıçıne dahı alır .. 
.. b .1 l k . f O Soğuksu ki, güzel çam-

d k b 
t munase etı e mem e etın ~ 1 ki 

1 
d .. • • t • • ı arı, emsa •ız urum ve go-

n eşre ere u un 1 ~er tarafından gel~n ve 1 rünüşile her görenlerin hayret-
i vatandaşların sevınç ve le karışık takdirini celbetmiş, 

Cümhuriyetçi ,: yüksek duygularına terce- en yakin bir sayfiyemizdir de .. 

~:~ man .. olan " yazılarından t~ Ôyl~yken, kısmen şehir hudut-

hal kı Madriti ~ Ataturk mutehassıs ol 1 ları ıçine girmiş bulunan bu ll muşlar ve teşekkür/erinin I~ güze~ sayfiye hakkında ':>el .;diye 
J bildirilmesine Anadolu ~i ~eclıs zabıtla:ında . t:k bir ke

j ajansını memur etmişler- ~ lıme yer almış değıldır J 
kurtarmaya 

davet etti ! .. 
Ankarara 29 - ispanya 

hükumetinin memlekete hi 

taben neşre~tiği beyannamede 
e/klirı umumigede hiç bir 
şey saklanmak istenmediği 
faşizme kfırşı yapılan mü 
ı:adelenin kalbi mesabesinde 
olan Madride yok/aşmak 
için büyük gayretler sarf e· 
dildiğini millete bildirerek 
Faşizm aleyhdarı bütün 
Ciimhuriyetçi kuvvetleri 
Madridin müdafaasına ça

ğırmıştır. 

Bayındırlık 
bakanı 

Ankara 29 - Bayındırlık 
bakanı Edremite gelmiştir. 

Türk dili 
kurumunun 
teşekkürü 

Ankara 29 - Türk dili 
cemiyeti dil bayramı müna

sebetile gönderilmiş olan 
tebrik tellerine karşı teşek
kür ve mukabil tebriklerini 

bildirmekt,dir. 

!~ dir. ~: Soğuksu, estetik bakımından 
Gls ~~ &: .- ..:: aw + + :S!!E..§.!:...ı:: ~~ da belediye için üzerinde işle· 

Liseler 
12 sene mi 
oluyor? 
Gültür bakanlığı 
muallimler arasında 
bir anket yapmıya 
başladı .. 
Li:;elerin 12 seneye çıkarıl

ması etrafında kUltUr bakanlığı 
yakından tetkikler yapmaktadır. 
Tetkiklerin neticesi ancak gele
cek tedris yılı başında belli O
lacak, muvafık görOldllğll tak
dirde hemen tatbik edilooektlr. 
Bu iş etrafında kUltQr bakanlığı 
lise direktörleri ile lise öğret

menlerinin de fikirlerini alacak 
onlara bugünkü durum hakkın
da fikir soracaktır. Alınan ce
vapları bir heyet kUltUr bakan
lığında tetkik ederek talim ter
biye heyetine havale edecektir. 

Liseler on iki yıla çıktığı 
takdirde lik kısımlar 6 yıı, orta 
ve lise kısımlarıcla üçer yıl ola
caktır. 

Orta kısımdan itibaren ders
ler hafifliyecektir. Bu işi tallın 
terbiye heyeti teshil ede.rek 
mnrredat programlarını ona gö
rQ vuouda aellreeektlr, 

nec.;k bir mevzudur. Halbuki 
biz, daha halkın sıhhati ve ya
şayış tarzı itibarile olsun bu 
güzel sayfiyeye bir göz atmı~ 
değiliz 1 

Soğuksu üzerinde işlemek, 
her bakımdan saC:e l i · meş

gale değil bir vazifedir de •. 
Trabzonu güzelleştirme işi, hal
kın sôhatini koruma ve kurtar
ma i~teri herkesten ve her yer
den önce Trabzon belediyesi
nin ilği çerçevesi içindedir 1 

Yeni yol 

Elektrik 

Ceryan• 
Gece yarısı 
Geldi ... 
Birkaç giinden beri ka

ranlıkta kalan şehir, niha 
yet dün gec'! yarısınaan 

dan sonra elektriğe kavuş 
tu. 

Artık bu sabahtan itiba
ren bütün fındık f abrikala

rı ve elektrikle iş/iyen ma 
kine/er faaliyete geçmiı 

bulunmokl"aırlar. 

Dün gcc ! b:ıy ve bayan hir , Hikmetinden suıı l olunma:l şu 
çok ehlikeyif parkta bayan Mu- Allahın işte, c ive ıin~ bak 1 
z:ıfferln ( Viya, Siyası ) nn kaı ıl. Da~a üç d"J:t gjn öre! ra~ 
mı~. akasyaların altında. çiçekle- met hazine ;inin bütün muslukla ı
rin arasında Hamsı, halılı: avlıır- nı a'rtı, o:talııı sele, suya ve:en 
ken' ben de açık per.C!remin Ö· yağmurunu yağdı ·dı. ln1rn elinin, 
nünde yapayalnız ayın elckt ik Beşer zekasının ve kudretinin ay· 
ziyasından daha parlak ve şairane dınlattı1 ı kcc!l şc~ri bi- hamlede 
ışı.{ı karşısında göksümii gah st>rt, birkaç g· c ! k:ır::nlıl:l t :- içi"lde bı· 
gah hafif esen lodosa açmış, ~s- raktıktan, gaza, lambaya, muma, 
biatın ilhamlarını avlayordum,. ışığa insanları muhtaç ettikten 

Saat g{ emin 23 çü, tabiatın ve lamba, muma kıymet verdirip 
güzelliği ve aydınlı~ından, sivri elektriğin kıymetini insan oğluna 
sineklerin vızıltısından, motürlc-in takdir ettirdikten sonra iki gec ,. 
dnnizdeki gürültüsünden, gökde dir ve bihassa dün gt c::: sabaha 
yumak yumak bulutların aratın- kadar ay ışıJı ile yeri, göğü par
dan tek tük göze çarpan yıldız- ' lak nura ğ'ark etti.. Bu satırları 
lardan, per.c~remin balkona do.çru işte böyle bir ay ışığında yazı. 
uzanan portakal dalla:ının yap nk- yorum .. 

larının nakaşlı gölgesinden ilh:ım Düşünüyorum : Gecenin bu 
alarak bir edebiyat c.!dide şairi vaktinde insanların bir kısmı mişil 
gibi ilham alarak, Halid Ziya tas- mişil uykudayken, bir kısmı bin 
vir uslübile şu satırları hem yazı- bir ezinti ve üzüntü içinde kıvra• 
yor, hem düşünüyorum ; hem dü- nırkcn, bir kısmı da aksine bin 
şünüyor, hem yazıyorum.. bir alem, zevk ve ahenk içinde 

Türk kuşu 
Şehrimizde de 
Türk kuşu şubesi 
açılması istendi 
Şube açılması için 
tetkikat yapılacak. 
Şehrimiz Hava kurumunun 

Başkanı Hay Ahmed Barutcunıın 
gösterdiği ınznm ve yaptığı di
leği dikkata alan umumi mer
kez 937 yılı ilkbaharında tetki · 

1 
kat yapıldığını Trabzon şubesi 
nin de bu tetkikat arasına alın· 
dı6ını bildirmiştir. 

Şehir kulubü 
idare müdürlüğü 

Dlln akşam şehir kulılbO ida
re heyeti reis defterdar Yekta
nm baı;ıkanlığı altında bir l7ti 
ma yaparak kulap işleri ve 
mevsim faaliyetleri hakkında 
bazı kararlar vermiştir. Heyet 
kararil~ Mithat Sai kultlbUn 
idare mlldUrlUğane alınmı~tır. 

yaşarken , bir kısmı da ayıkdn ve 
rfiynda bin bir sevdanm tatlı vh'\
lile hem biz.im iken • Benim aya 
bakarak, }'Jldızlara dalarak, por· 

taka! dallarının naka~lı gölgele
rinden ilham alarak, motörlerin 
denizdeki gürültüsüne kulak vere
rek rüzgarın hışıltı · ına kapılar:ık 

bu biçim yazılarla kafa yoruşum 
akıllı iş mi sanki ? ... 

Ben de takdir ediyorum lci 
akılh ış değil .. Değil ama gel ge• 
lelim : Kaçt n uykuyu yerine ge
tirmek için, yarın Y enivol cıiitun~ 
!arına yıı:ıı yetişti mek için ne 
halt etmeli ? ... 

Uykuya gi-ip u •ku •u krçı ııri 
alec ılclılara karşı otıı -up nAıırl 

derd anlatmak çaresini mi diişün· 
meli ?... f.lde metelik olmadıktrın 
son-a çare düşünmeg-e Ozüntüli1 
vakıt geçirmedense, böyle güzel 
ay ışı~ına kar41 penc !re önünde 
oturup bir iki sütünlük yazı ye.'h-

mak elbette daha ehven şerdir. 

Allah kimseyi borçlu etm-:si11, 
in~anı hem tatlı uykusundan eder, 
hem de böyle güzel gec;:de tatlı 
hayd ku:up keyif çatmasından ... 

Ce.tıdet Alaf' -
Gereken işler 

Gürültü ve pislik yapan esnaf cinsi cinsine 
biraraya toplanmalıdır.. Halkın sıhhati 
bakımından gereken bir iştir bu .... 

GllrilltU yapan, yolları izleri kirleten esnaf hangileridir, burt
ları tasnif ve tav3ife bilmeyiz ki hah lllzıım var mıdır ? ÇUnkli 
gören göz, i~iten kulak için ayan ve beyandır durum... Maanıarı, 
lekrar tekrar söylediklerimizi bir defa daha tekrarlamış olalım : 

Dairelerin karşısında, evlerin altında çilingir, marangoz, aşçı 
dDkıtnları, mektepleri l yanı başında kulakları. kafklan tırmahyan 
tahta hızarları, terzinil yanınd!l kasap, / tUhaflyeci.ıi ı karşısında 

bakkal, lokantaların önünde bahkrı karnalları, hasılı daha bunun 
gibi akla, mantığa sığmıyan tnı 11 garibeler hep bu şehrin soka'~
larında, ve hep dediğimiz gibi hiç bir disipline bağlı olmadan 
geli;lgilzel yer atını~. sıralı:ıını;, ya;,ıl111 1 durmaktadırlar. 

Bu gibi esnafı cinsiclnslne bir arHya toplamak, fakat evlerin 
altında, dairelerin karşı ;ın19, ınekt 3,1l ;!d::ı yanıbaşında değil, çar ı 
nın en mnnasip yer ve yönlerinde bir araya toplamak sıralam ' k 
bir i; olduğb kadar bir vazifedir de . . . ' 

8 

Bu işin blr vazife olduğunu kabul etlikten sonra ifasını bek
lemek de hakkımız olur : Belediyeler halkın sıhhat ve istiraha
tini selbeden vaziyetlere mUsaade ve mnsamaha edemez. Öyley
le bu 1~1 de ele ve One alalım artık l 



Sayfa 2 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

voktur. Bu şartlann hepsi 
tam olmalıdır ki, ulusal 
hagrak bir yüce remi: ola
rak, İstiklal kutsal nıana
sile ifade elmiş olabilsin. 

İstiklal bozmayan 
karşılıklı anlaşmalar 
Arkadaşlar. şimdi istis

nalar bahsine gelelim : Mü
tekabiliyet ( reciprocile ). 
karşılaştırılma esaslarına 
~öre anlaşmalar, bu istisna 
lan teşkil ederler. İstiklal 
nnlammı bozmaksızın bütün 
ulusların, yeryüzünün güler 
.11üzltilüğünü korumak için 
bir takım uyuşmalar yap· 
malan lüzumunu daima göz 
önüne almak ödevindeyiz. 
Bunu bir az izah edeyim : 

/YEN/YOL/ 

Mdllhı.öm 

Frank nieselesi Frans!z Parlemenfosunda .. 
Ankara 29 - Fransız 

parlernentosu Frank kiyme
tinin düşürülmesi hakkmda I 

ki kanunu bu gün görüşme , 
ğe başlamıştır. Kabul edil
miş bulunan esaslara göre 

Dikkatler 

Musolini 
ne diyor? 1 
Deniz ve hava 

kuvvetine öneın .. 
Musolini rnanavralardan 

sonra bir beyanatında şöyle 
de;,ıiştir: 

" İtalya ordusunda lıer 

şeyden evvel hava ve deni~ 
kuvvetlerine ehemmiyet ver 
mektedir. 

" /ngiliz kralının Türki

ye, Yunanzstan ve Yugos

lavya seyahatine gelince; 
İtalya bu hususta hiç bir 
asabiyet göstermiş değildir . ., 

İngiltere ile 
yanş mı? 

Frangm yeni karşılığı 43 
miligramdan aşağı 49 mili
gramdan yukarı olmamak 
iizere teshil olunacaktır. Al-

tın alım satımı Fransız 

Loit Çorç 
Faşist rrıi 
oluyormuş ? l 
"Suııday Hef crer" guzelPsiniıı 

politika ıııuh:ıhiriııin ynzdığırıa 

göre, Almanyaya bir seyahat 

yaparak llitleriıı ınuvaffukiyet

lerini hayranlıkla knrşılamı~ o
lan e ki lngiliz başvekil Ll0yd 
Gcorge'un Londradaki lngiliz 

faşistlerine iltihnk edeceği ka
naati gittikçe kuvvetlenmekte
dir. 

Bu yolda çıkını~ olan rha

yetler hakkında kendine m nra

c::ıat eden gazetecilere 1 Joyd 

G0roge, kat'i bir cevap verme
miş, mezkt1r rivayeti ne teyit, 
ııe tekzip etmiyece~i yolunda 
bir haber göndermiştir. 

J.loyd Georg'un lşçi partisile 
scmeresiı kalmış olun lıir flür
t~ ve onu takip eden siyasi ha
re:{etleri, onun İngiliz faşıst 
partisine girmesi ilı timnlirıi pek 
uzak gOsterıniyor. 

Çocuk Terbiyesi 

bankasmın müsaadesine ta
bidir. Altın 'lıe ecnebi döviz 
ile ticari borçlar için Mo 

ratorium ilan edilmiştir. 

Franğın yeni kiymeli kar 

Fransada 
askeri ihtilôl 
tehlikesi mi 
varmış? 1 

Oeııvre gazete.si, Mekues 
garnizonundaki bazı Fran
sız zabitlerinin ihtilalkiirane 
lzarekiitı hakkında bazı ha 
herler neşretmektedir. Bu 
haberlere göıe, bu zabitler. 
Eqlıil ortasında şimdiki 
Fransız re1ımı hakkında 
memnuniyetsizliklerini izhar 
etmişlerdir, Oeuvre gazetesi 
bu hadiseden. İspanya dahi
li harbinin Fransa mınta 
kasında bazı tesirler uyan
dırmaya başladığı neticesini 
çıkarmaktadır. gazete, ls
panyol askeri grupları ta 
fllfmdan kazanılan her za
ferin bazı Frans·z mahafi-
linde ümitler uyandtrdığını 
iltive etmektedir. 

şısınd.ı havayici zaruriye 
fiyatlarının yükselmesine 

karşı gelinmek hususunda 
hükumete salahiyet veril
miştir. 

Komşu Rusyada 

Spor 

Sovyetalpinistleri 
Tien - Şan 
zirvesinde 

Ondört Sovyet alpinisti 
son zamanlarda Tien - Şan 
dağlarının en güksek zirve 

I si olan Han Tegri tepesine 
çıkmağa muvaffak olmuş 
!ardır. Tien · Şan dağları 
nın iki kilometre yükseğin 
de muazzam bir kaya par· 
çasz gibi yükselen ve 7,200 
metre irtif o.ında bulunan 
bu dağın tepesine şimdiye 
kadar hiç kimse çıkamamış
tı. Cesur Sovyet alpinist
/eri, bu zirveye varabilmek 
için ttrmanması çok güç 
karla ô'rtülü yamaçlardan 
ve büyük ini/çek cümüdiye
sinden yukarıya tırmanmak 
mucb!ıriyetinde kalmışlar
dır. 
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Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

Batıl Hekimler 
Atatürk inkılabının ~·iğnedi

diği batıl itikada inanan 'l'Uı·k 
yoktur. 

Yazan : TÜH.KAN 
Durmuş Türkmerıoğlu 

[ 1 J 
Kır hayatının sükunet v11 

açıklığını, köy havasının 
saf lığına. temizliğine rağ
men umumi tabiat kanunla 
rına tabi olan köylüde has
talık/arıdan, sıhhat arıra
larından masun kalamaz, 
Hekim yokluğu. hıfzısıhha 
kaidelerine vukufsuzluk, ha. 
tıl itiyat ve kanaatler köy
ler de hastalıkların fazlalı
ğına s.Jbrp oldukları kadar 
öLıim.i de zalim nisbette 
artmasına meydan açarlar 
Bu musahabemize köylünün 
en çok maruz bulunduğu 
hastalıklarla köy hayalı 
icabı maruz kalınan sıhhi 

arızaların sebepleri, korun
ma çareleri hakkında ve 
kısaca gözden geçirişi tar
zında konuşacağız. 

Fakat bundan evvel kôy. 

!erde hastalıklara dair olan 
ve hala bazı yerlerde hü
küm sürmekte bulunan ba. 

tıl itikatları merhum Dr. 
Reşit Galibin dilinden 
dinledim. ( Eski hocam Dr. 

Bugün her tek insan kendi 
hakları ve şeref ile cemiyette 
.ııerini almakla beraber, o 
cemiyetin bir uzımdur da. 
Uluslar da böyledir. Her · 
ulusun lıakkı ve şerefi var
dtr. Bu mahfuz kalmalıdır. 
Ancak uluslar da büyük 
ins•ınlık cileminin 'lJe cemi 
yetin birer u z v u d u r. 
Anlattığım şartlarda tam 
müstakil olmak davasında 
müşterek yaşamanın ııe müş
terek işlerin gereği olan kar 
şılıkı anlaşmalara yer ver
meyici bir hodbinlik güden 
deıdetler, kendi sınırları 
ıçzne tamamen kapanmış 

bir halde kalırlar. Devlet
ler türlü sahalardaki ihti
yaçları, yalnız k~ndi başla 
rına düzene koymaya kal
karlarsa. o zaman müşterek 
ileri gidiş noktasında lazım 
olan hız kaybedilmiş olur. 
Ve büyük insanlık cemiye 

İngiliz kralı taç 
giyerken İtalyan 

kralı da Habeşistanda 
Taç giyecekmiş l 

Cocuklarımızı hayata 
' ' Nasıl hazırlamahyız. 

( T. A. ) Reşit Galip bir eserinde ya-
___ D_ağ_c_1l_1k_1 zacağı batıl itikat inanları· 

ti toparlar. Onun için müs
takil uluslar halinde teşek
kül elmiş olan insanlık .lJı 
ğım, karşılıklı ve fakat 
birbirinin taziyiki ve zoro 
altında olma/..sızin kendi 
faydalararını düşünerek bir
lik kararlar vermekte ser
best olmalıdırlar; bir kaç 
misal vereyim : 

• Arkası var • 

NOTLAR 

Sevda. Leyla vezninde 
olup gömil kapltrmak ma
nasındtr. Ruhiyatcılarm ifa
delerine göre sevdalanma
nın iurlü şekilleri ve cil'vc 
/eri vardtr. Geçici/erinin pek 
zararı yokmuş ama, s -:r~k 
/ileri zaman zaman zivana 
dan çıkanrmış insanı ! 

• insanlar tuhaftır. hazan 
en saçma şeylere inanmayı 

ihtiyaç sayarlar! 

İtalyan kralının " Ha/Jeş 
istan lmparato·u ,, ünvanile 

Taç giyme merasimi 1937 
senesinin ilkbaharında Ak
sumda yapılacakltr ve bu 

merasımın tarihi İngiliz 
kralının Taç giyme merasi
minin yapılacağı günlere 
tedüf edecektir. 

Aksuma gidecek olan kra

la B. Musolini de refakat 
edecektir. Bil seyahatle iki 
devlet reisin bin,,ceği vagon 
haztrlanmaktadtr. 

ihtilôle 

teşvik 1 
Cezayiri, T unusu ve 

Fası da ihtilale teşvik 
" }orunee lndustrielle .. 

gazetesi. şimali Afrika yer 

!ilerinden birinin arap lisa

nı ile Barselon radyosunda 

verdiği bir nutkun metnini 
neşretmektedir. 

Bu Afrikalı. Cezayir, Tu

nus ve Fas halkını otorite

lere karşı ayaklanmıya ve 
ilıtilül ilan · ederek yağma 
ve katliümde bulunmaya 
davet etmektedir. 

"' 

Hayat e kisine nazaran be} 
on misli değişmiş, zorlaşmı ~' ve 
p1hahlaşmışlır. Yaşı ilerlemiş 

olanlıır eski ile yeniyi karşılaş. 
tırılnrak bunu pek iilil nıukaye· 
se edebilirler. 

zaman ve bugnnkü yuşnyı· 

şın icaplarına göre yetişmemiş
ler için hayat mncııclele:siııde 

muvaffak olmanın iınkfıııı fyok
t.ur. Hayat beşikten mezura ka
dar uğraşma, çulı~ma ve didin
meden ibarettir. lc;inde bulun
duğumuz devir, rertce, ve cemi 

yetce bUtnn insani kudretlerin 
ve kabiliyetlerin harcanmasını 

icap ettirmektedir. Demir gibi 

bir vucut, bUkülmiyen bir kol 
hiç bir zorluk karşısında eğil

miyen iradeler ve yaratıcı ınU

fekkire!er karşısuıcla bulundu· 
ğumuzu buğün hepinıizanlamı~ 

bulunuyoruz. 

Bugnıı hepimizin bildibi ve 

yaşııdığı bfr hakilrnt var. 'l'iirki· 
ye tam bir istiklnic, derin hir 
refah içinde her bakımdan ve 
emin yollardan en yllce bir is
tikbale doğru htzla gidiyor. Bu 
gidişi ve ilerleyi~i seneler ge
lip geçtikce ezmekte olan ço 
cuklarımıza devrediyoruz. Va
tan dediğimiz lıu mukaddes e
maneti ve ôna ait önemli vazi
feleri devretmekte olduğumuz 

çocuklarımıza halin ve gelece
ğin istemekte olduğu başarıcı 
ve yaratıcı terbiyeyi vermekte 
milli vazifemiz, en mukaddes 

Rnşöğrctııııfo llıı an Fahri Ozkayıı:ık 

işimizdir. Bu işin başarılmasın

da en evvel \'azif e alan analar 
ve babalardır. Çocukların mad
di ve manevi ilk bakımı ve 
terbiyesi aileye tevdi edilmiştir. 

Vatan sağlıını ve cusur, mu. 
tc ... ebbtıs ''e herdllrln zorluk 
karşısmcln iradeleri eğilmiyen 
ve yenilmiyen f:!al bir nesil 
yetiştirmek vazifesi muvacehe
sinde ~~ocuklara ilk hayatı isti
kameti verme mevkiinde olan 
anaların \'C bııbalaırn bu ehem-

ıııiyetii mevzu He uhikadar balı 
maltlınata sahip olmaları lilzıın
dır. 

Cemiyet hayatında fertlerin 

menfaah daima birbirlerine bağ 

lıdır. Ailede cemiyetten bir par
çadır. Çocuk doğıır doğmaz O· 

nun bir uzvu olur. Ona yapıla
cak her hangi bir hizmet, onun 
nc";ıvuııeması ve terbiye!"i uğru-

11 '1 yapılacak her hnngi uir mas 
ı"<ıf defterimizin nlncıık hanesine 
kaydedilen ahkiki gelir gibidir. 

Terlıiyeci lnr doktorun şu 
sözleri nekndar cleğerlidir. Pa
ranı ç<x·ıığunuıı dıınağına, ada
lelerine ve ciğerlerine sarfct 
prrnyı en iyi bir tarzda işletmiş 
olursun. Unun terbiyesi için 
yaptığın masraflara acıma, lU
zııms.ız safiyntından kıs ve ar
tırdığın parayı çocuğunun bede· 
ni zihni ve alılllki inkişafı için 
harca bu kısa başlıktan sonra 
a~ıl nıcnııumuıa geçebiliriz. 

- arkası vur -

Ekmek fırın meselesi .. 

4,200 Metrede 
bir otel 

Elburz dağına çıkışlar 
son zamanlarda pek ziyade 
leammurn etmiştir. Yalnız 

son yıl içinde 5 bin kadar 
turist, 5,592 metre irtifa 
mda bulunan bu dağın te 
pesine çıkmıştır. Bu sebep
ten dolayıdır ki So71yetler 
birliği Sendikalar Merkez 
konseyi, Elburz üzerinde 
4.200 metre irtifada onbir
ler sağmağında 200 turist
lik bir otel yaptırmayı ka· 
rar laşttrmzştır. 
Otelin kar fırtınalarına ve 
tipilere mukavemet edebil
mesi için, Hoteli inşa edecek 
olan mühendisler, Katur ve 
Papov, binaya müdevver 
çizgili bir f arm vermişler
dir. Duvarlar tahtadan ya
pılacak, yalnız dışına gal
vanize demir kaplanacaktır. 

Otelin inşasına lazım ge 
len melzeme oraya kadar 
kısmen hctyvanlar üzerinde, 
kısmen de tayyare ile taşı • 
nacaktır. 

Otel, 1937 yılında bitmiş 
olacaktır. 

T.A 

Latife latif garek; işi has 

mın eline silah verdirmeğe 

kadar götürmek, ne dostlua 

9akışır, ne arkadaşlığa ! u Temiz ekmek, temiz fırında olur.... Temiz fırın da 
Evkafın Pazarkapıda yaptırdığı fırına itlak olunur 1 o 

Trabzonda ekmek mese 
Kırk sene evvel Trabzon f l . J k . lesi ırın mese esı ueme fır, 

dan çıkmış. kırk sene sonra İ bu itibarla temiz ekmek ye 
:,ra~zona gelımş: çocukken l meğe yeltenmek beyhude bir 
uzerınde oynadıgı ta.şiarın zahmettir. Temiz ekmek bu
aşınıp yıpranmış olmasın- ' labilmek için daha temiz 
dan başka bir değişiklik l fınn bulmak gcrek'ir. Fırın
pörmcmiş I 1 /ar buıünkü halü şeklini 

muhafaza ettikten. yanı her 
biri bir fare yuvası olup 
kalmaktan kurtulmadıktan 
sonra temiz ekmeğe kavuş. 
mak, leyla ile mecnun ka 
vuşmasından daha müşkül 
olacaktır. / 

Divarlar ki evkaf idare· 

sinin Paıarkapıda yeniden 
inşa ettirdiği fırın, her ta-

rafı beton olup her türlü 

fare kafilelerinin taarruz

/arından masun bulunmakta 

ve temiz fırın diye de işte 
ona ıtlak olunmaktagmıı. 

Evkafın bu örnek hareketi 

hoşumuza gitti, Belediyemizin 

de hoşuna gitsin diye bahs

ediverdik ... 

Sözü hü/asa edelim, Te · 
miı ekmek temi: fırında 
olur I 

nı not defterinede gösterdi· 
ği vakit bir kısmını almış. 
tım. ) Kendisine halihazır-
daki ilmi sıhhat ve hastalık 
esaslarrını telkin edeceğimiz 
köylünün bu künkü sıhhi -
tıbbi telekileri seviyesini 
bilmek bizi vazifemizin ifa
sında tenvir ve ikaza yarar. 

Üfürükçülüğe kadar va· 
ran batıl htkimlik ameliye· 
!erinden bazıları şunlardır: 

1 - Köylüler sıtmrıya 
karşı korunma ve tedavi 
tedbiri almak iizre güvercin 
veya Karatavuk kanile ya
zılmış nuskalar taşırlar. 

2 - Gene sıtmaya karşı 
ayak ve el bileklerine üç 
düğümlü iplik 'bağlarlar. 
Bu ipliğin ham pamuk ipli
ği olmasını şart sayarlar. 
3 - Gene sıtmaya karşı,. 

içine wliya mezarı civarın. 
da alınmış yedi taş attık· 
!arı sulardan içerler. 

• Arkası var -

Halk Manileri 

Boş yere çakmak çakma 
Her şeye kulak takma 
Kavi vücut istersen 
Çalı-;;mayı bırakma 1 

* * * Buğday ol, nişasta ol 
ister isen hnsta ol 
Vaktını boş geç.irme, 
Sanat öğren usta ol ! 

* * * Çalışıp çevir çarkı 
Kazan lirayı markı, 

Çalışan bir vücudun 
Yoktur çelikten farkı 1 

• • • • 
İster oku kibar ol, 
İstersen ihtiyar ol, 
İyi yaşamak için 
o:ızel bir sanatkar ol 1 
Bt1ba Srıllm Öıütflll 
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ANKARA 1 Köylülerimize öğütler Yeni mevsim münasebetile Yıldız sinemasının kış1 ı~ 
Turkiye'deki yeni ---- - salonu bugece saat 8,30 da sevimli müşterilerine 
oluşun bir izahı S A (J L 1 G 1 M 1 Z 1 gayet zengin · ve emsalsız bir programla açılıyor ! ! 
Yazan : 

N°:v~~~.~~~"~;;chon KOR LJ YALIM. Yeni mevsimin açılış merasimi 
Elçiliği snbık müsteşar şerefine hazırlanan program. 
~~~~~~ ç~~~;~ B a r s a k I 3 ~ u r t 1 a r 1 1 - s. M. İngilte_re Kıralı E ov AR D'in Çanakkalede 

Adeta şeyt~n~
5 

~ir presizyon fene zarfında kendili- 7 - Hastaların dera- MEHMETÇiK abidesini, lngiliz mezarhklar1nı ve 
ile işliyım Lıütnn bu sistem ve · d · · 1 bT k 1 k t da ı• b 1 ı· • d •• b b v • • Cihazın üldllrUci\ klskaacındun ğtn en ya ıyı O a l ır- ap ayrı ara ve e • sten U Q ge iŞi aynı zaman a goz e egımız 
kurtulmnğa, yorgun devletin ler veyahut ta ekseriya vi altına alınıp pisliğin- . ATATLJ'' RK f d • •kb ı· 
artı;;: g~cJ yet :niyvrdıı. Çlınkü olduğu gibi ölürler. 1 de kurt yumurtaları tara ın an ıstı a 1 ••• 
Onun kuvvet aldığı iki kök, din k 1 k b k f 1 
Ve Ordu, on dokuzuncu y'lzyılın Fakat doktora müra- kayboluncaya kadar 2 muazzam ısım 1 üyü i m. 
ikinci yurısıııd:ı iyideniyiye ku· caatla hastalık teşhis ayrı tutulması. 2 LA •f b• •k• ., 1 d 1 ·ı •• 1 • 
runıu~tu. edı'lı·r ve tedaviye baş- .8 _ Bu sayılanlara 

1 
- atı ır musı 1 ve spanyo ons arı e SUS enmış 

Öyle ki, i l lın diniııiJ topra-

~lndun tıu "lrala~da fı~kırabilen lanır ise kısa zamanda dıkkat etmekle bera-, Senor Del Pozo 
her tnrtn hnyatıyet orto~oks 1 b b'l 1 · b'I 
( Sll · > k.d 1 d ' 1 k bu kurtlardan kurtula- er ı en erın ı meyen 

nnı n ·ı e er en ayrı ııra 1 
~aha serbest ~e k~h panteist rak iyi olurlar. lere öğretmesi. f . • , •• • 
kah gnostik bır ctı~ctarlığa ın- ı B ki d b - Olur bunlar hem ken- smınde 2 kısımlık buyvk fılm. kı1ap ediyordu. Şerıatçı mnsın arsa ar a u say 1 1 

llıa~lık_ ise, 'l'U~~iye'de, haraket dıklarımızdan başka çe dimiz ve hem de mem 1 3 - Büyük sanatkôr NILS ASTHER'in yarattıgv 1 
\re ınkışaf kabılıyetioden tama- 1 • . d h 1 1 k · · · · k \ 
tneıı mahrum bir halde olarak şıtlı kurtlar a a var- e etı~ız ~çı~ ço . e- 1 s T • ı k • • E 
lıaziıı bir formalimıin içinde 1 dır. hemmıyetlı hır vazıfe- a r 1 1 1 n 1 n s ra r 1 
taşıaşnıış bulunuyordu. • B k k tl ndan dir. 1 

G . . . .b d t fh 1 arsa ur arı 

1 
erçı ışın ı a e su ası ıe- • p· l'" · f · ... b' 

ll~z devanı ediyordu. Fakat bu, korunma çarelerı : ıs ıgı ennı ır suret 
1 

y A H U T 
bıtb~ssa batıdan mntees. ir olan 1 _ Abdesanelerin te temizlemek için bir GENERAL YEN'l•N ZEH.RL• ç • Se·ltık münevverler nrasındıı, . • ı . ... · 1 1 AYI 
d~rin bir dindarlık ilıtlyacı:ıın fenni hır surette temız- çok ılaçlar kullanılır ıse 
hır ifadesi olmaktan ziyade sırf 1 si ' de en basiti yüzde bir F 1 
~a~~~l~~:: i~~r~:nıe:u~~:~ e~~es~ kablarının ve nisbetinde sönmüş ve ransızca sözlü, şarkıh, heyacan r, maceralı, Çindeki 
rapı1ıyorctu. suların pislik ile kirle-

1 
ya sönmemiş kireç isyanı bütün tafsilôtile gösteren büyük harp filmi. 

1 .Mutlak bir cehulet içinde bu .1 . 1 hl" 1.. k 11 k d 
tınan hoca sınıfını imparatorlu- tı memesı. 1 rrıa u u u anma , 1• K ilk · t· ti 
!~deruni bir dissiplin içine 3 _ Hastalıklı yerler varlara badana yap- IS Sinemamızın lya arı 
llıasına ve onu batıdan gelen • k 1 k B l b L 1 SQ H • B lk 20 lk' • 1 :~Şınaı~ hO~umlarıoa kar~ı sev- de ıçme sularının .. ay- ! ma tır. ununa era- oca ar 1 ' ususı 25, Ol on ' ıncı 15 kuruştur. 
tınesıne ımk1ln yoktu. natılması veya fılıtre- her en yakın doktora B 1 1 ld t d 'k d'l · · · l' h lkı d d"l · 
~· k t u ıu 1 kt k. r ı d k ug-ece oca arın evve en e arı e ı mesını sevım ı a mız an ı enz. 
~aa ms manı a ı ~~ den süz~mesi. 1 müraacat e ere onun~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
" kuvvetin tahtan n~ıomasına 1 b'l · · d d · · 
~ nıoslOmnnlıkla Osmanlı pn. 4 - Açık yer er ve ı gısın en, te avısın- Gayri menkul satış arttrma temdidi 

~'ıtlıları a~asındaki bağlılık ve tarlaların pislik ile kir· 1 den, göstereceği yollar Ko" yu" 
~na ebetın son yıllarda tama- . . Nevi Umum No. K.M. Sahibi evveli 

~en kalkmıı;; bulıınınasma en letilmemesi. dan ıstıf ad eye çalışma Kayış oğlu yani veledi 
~Yllk delil, v Mehmed tarafın- 5 - İnsan pisliğinin . lıdır. Kuhla 9190 4384,4391 200 Aryan konak otıYlu Ha-llı il 191 ı de iH'hı edilen "citıadı k l m.mu. 5 
~kaddes" in tesirsizligi \·e ray- gübre gibi ziraatta u Son fındıklık ralambo ve Marof 

l~Iıg,dır. . . lanılmaması. 
liındistandakı ve Afrlkadukı 

6 
T l b. h ld 

~UYonıarca musınınan, o trihte • op u ır a e 
~tltk hahf eniıı değil Londra ve yollarda, tönellerde, ma 
~~tis'teki efendileriııiıı emrini d l d İl'" h 1 
11llenı kt d' E i . d" 1 • en er e... a ça ışan 

~· e e ır. ınr nı ıo emı-

~~n halifenin hıu·aleti i~e. emri işçilerin pisliklerinin 
~~~~ekteki hafiflik kadar bil- muntazaman muayene-

ıı.tnr. Çllnkil en bUyilk dini • 

Elektirikcilik 

Yeni Bir elektirik 
istasyonu 

Volga iizerinde kain Kuy· 
bişev ( eski Samara ) mın-

Kuhla 5514 m.mt'. 
fındıklık 

4026, 4162 

takasında maddeyi mahru f 
ka olarak şist kullanan ilk De terdarhktan : 

120 

Maçkalı ağl u öln dimitri
nin oğulları yani ve kos-
tantin ve anastas polihron 
ve bir hissede respin oğlu 
Panayotun oğlu Hristo. 

'-.,.,._ • Arkaı :var - sı. 
~ 

Gençlik 
büyük termo - elektrik san Yukarda evsafı yazılı gayri menkulatın satışları 28-9-936 tarihinden 
tralı yap,/acaktır. Bu san- itibaren on gün müddetle temdidine karar verilmiş oldug" undan talip 
tral. 150,000 kilovat enerji 

' vücuda getirecektir. olanların yüzde yedibuçuk dipozitolarile birlikte 7-10-936 çarşamba gü-
Vahşi ormanlar arasında.. (T. A.) 1 nü saat 14 de Defterdarlıkta toplanacak komisyona muracaatları. 

7 trı. bunı~~i~~ptm~~~=n.~~ •• ,fl!l!!!!!!!!/!l~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!~l!!~!!!!!!ll!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!l~B! Askerlik şubesinden : 
~~?oşkun koşarak keçiyi omuz· 1 k ,== M h t M == 936 Teşrin celbind muvarza/lık lıızmetlerini .l/apmak 
'":kulübelerine getirdi. o ak ~ar~k yava~ça aşağı sıyrı ara ! ~ e me ercan ~ üzre askere çağrılan doğum ve sınıflar şunlardır. 
'ıai ~Uzel bir yemekle ynbnn ke- ındılt:r. = = = = 
~de Yendi. Kulübe ~dalların üs Gayet tetikane etraflarına ha- ~ ~ f 1 - Bir buçuk senelik kıtalar için: 
~n~ Yapılmıştı. Çünkü buradaki kınarak deminki gürleyen vahşi ~ Lôstik ve maden üzerine ~ 3i6 (dahil) 330 (dahil) doğumlu yoklama kaça/ela-
~... böc!klerden sakınılı:-, bun- ayının sesinin geldiği tarafa doğ- ı= ~ ~ -~ rile bakagalar ve 328 doğumlulardan arlan erler. 
v bazıları çok avulu olur. ruldular. Birden ormanı çınlatan ~ T amgv o, mühür, İmza imalôti ~-=I 2 - iki senelik kıtalar için: 
~k llıakanizma tekrar ayı hamurtusu arasıuda üç el si-

1 ~ i= 1 316 (dahil) .J30 (dahil) doğumlu golclama lcaçağı. 
h. 1tdadı. Yaralı avcı- lii_h pa~ladı. Yıl~azı~ . genç ve 1 ~ Saat, Fenni Gözlük, alat ve edevatları f I bakayalarla 329 doğumlulardan artan erler gelişmediği 
·q~ k gur sesı lunu takıbettı · .. § . .. ~ takdirde 330 ve 331 doğumla erler. 
1 ı.• ıvılcım saçan göz- Tez davranın ayı daha olme- -== ve saat tamıratı magazası =-= 3 D . J •• 
~., - ,-] r---: 1 - enrz sınııı ıçın: 
~ Parladı. Ve ÜÇ İz- miştir. henuz yaralı. Uç makanız- § Trabzon Semerci/erbaşı No. 73 § 316 (dahil) 330 (dahil) doğumlu yoklama lcaçalcla· 
. ~in üzerine do~ ma tekrar şakırdadı, yaralı ~yının ı ~·•ıı1111111"1 1111111w·ııı1111ıw·1 111111ıı• · •ıııııııw·•ıııııııı•"•ıııııııı1"11ııııııw"ııııı111• ···ıııııııı•"•ıııııııı 1 ·f = 1 rile ba/caqalar ve 331 doğumlu erler. 

tUdü ~;·1~;ıizs;~~= ü!:~:;i d~;~~d~:ı~ illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli\llllllll\lllllllllllllllllllllllllffi 4 - }an~arma için: • • l kaçag·ı, 
l)Ctin b:· rüdü. lzc:ıer bir laslik sıçrayısile 316 ( dahıl) 330 ( dalııl) dogumlu gole ama 
~ ınut,~iş u~~u;~: ~~:~::il: her biri bir_ çal~ ~e ağ_:ıcın arka- Demir köprü boyama eksiltmesi bakauaıa'_.ue .~1~ ~oğumlu erler. 
'rııılar : sına gizlendı. Butun gozler ayının 5 - Gumruk ıçın: 
. ;•2: karde~lerine = hareketini takibediyordu. Kars vilôyetinden : 331 doğıım1u. erler çairılaca1cı~.'· . . . . .. 
~ıı ez davranın silahlnrınızı Bu müddet ancak yedi, sekiz 6 - Aslcerl1k kanununun 43 cu maddesı mucıbınce ılan 
f' t\ırı. saniye devam etti. Üç el silah 1 - Kanuni milddetinde mukavele akdetınerliğinden dolayı olunur. 
ı;kun, Demir uyanarak kalk- sesi duyuldu. Vahşi hayvan bü- festıedilıııi!;i olan viU\yetin 24 adet demir köprilsilnUn b3ydnma~ı , ___________________ _ 

dı~ silahlannı doldurmağa yük bir hamurtuyla yerlere seri!- aıneliyalt aynı şeraitle 8341 lira 51: kuruşluk bedeli keşifle On 
'cı a_r .. Günay da onların gi- di. Yılmaz ve iki kardeşi derhal be~ gün müddetle açık olarak elesiltmeye konulmuştur. 

Ctıne yardım ediyordu... ayının yanına, vurulduğu yero 2 • 1tıale 12 10 936 tarihine mllsadif pazartesi g!inU saat 14 de 
S b * • doğru koştular. Ayının ağzından Kars Nafıa mlldllrltlğUnde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 
\ahırı akca "'aydınlığı içinde kanlı köpükler geliyor ve yerde 3 - Muvakkat teminat 625 lira 61 kuruştur. 
t •taçl · d k. 1c- can91• bı·r halde yatıyordu. 4 - İsteklilerin teminatlarını malsandığına yatırıırak bugUnde 111ıııa arın tepesın e ı U· .. 

7 "Otden üç karartı röıük- • arkuı vır - k.omlı;yona ınuracaatları uan olunur. so - 2 • 5 • 

Yurtdaş: 
Tayyareye Yardım 
Etmeyi Unutma .. 

• 
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Borsalar , Zonguldak tip soba eksiltmesi 

....--2-9 -E~_·ıo_ı 9-:l6--·=' İthalat ve Transit Gümrüğü 
_H_a_m_bu_rğ_bo_rs_a~ Müdü.rlüğünden : 

1 

Gireson fındıkları 
ıç fındık lınzır 

" ,, ',ıdell 
Kııbııklu fıııdık lıuzır 

• ~ 'ııdeıi 

70 
30 

Trabzon fındıkları 

Maden kömürü yakmağa malısus Zonguldak 
tip sobaların sıfır numarasında 12 adet, 1 nu
marasından bir adet açık indirme suretile satın 

ı~rıııı11k 1ııızır alınacağından isteklilerin birinci teşrinin 9 uncu 
Kabuklu r~ı~:~~ı hazır lı!"I günü saat 14 de Günuükte bulunan satınalma 

" • vuı1eıı 2
u 1 komisyonuna muracaatları. 26 30 

ı, , .. ::1~.:.!ındıkla~~ ~ -- ----
" .. _ ,·ucıeıı srıo-Gco -- Pazarlıkla yağ üzüm eksiltmesi 

Berlin borsası 

Askeri satınalma komisyonundan. Türk yumurlıtlnrı 

Kliı;Uk nıul 12 
Orta .. 12,25 
r rl • 12,;;o 

lstanbul kambiyo borsası 

l'eç.cta 70922 
Liret 1012 

Artvin ve lıavallsi garnizon kıtnııtlaıı ıın 93G, H~7 ye kadıır se 
nel\k ih\\yuc·ı \çin eksiltmeye konulan ( dOrl bin ikiyUz ) kiln 
sade yağ ile ( clörlbin he~yüz ) kilo kuru llzOınOn ihııle suulln
nnda talip çıkmadıüırdan bir ay içinde irıtııç edilmek ozre pazar
lığa konulınu;tur. ı~vsafı şeraiti ve teminatları evvelki g\bidir. 

Ra)1~murk 1,97.i:i - llk pazarlıkları 2~l·9-93C:, 2-10 936,11·10-9ao, gf\nleri Y4"!ğlll saat 10 
lstanbul ticaret borsası da, kuru nztıuıtln saat 15 de yapılacaktır. Taliblerirı ihale günün-

de Artvin satınalınn konıi ~yıJnun:! ınuracnat etmeleri ilO.n olunur. 
18-24 30 

iç fındık Glreson 
., ,. Trııbzoıı 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
· Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka

lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
dhdhdhdh 

."1,:!IUP''lll ll'''ltıf'"'l ll"''llll'"'r,{l'"'r.llı'!'llll''''l,ll"'lrpını1111"111111"1111n~ll'!'llll'!'llJl':'IJl;:11tı~1""'ll''"ll,11'!:!11111'"1nı;ı ..... ı;..~ııııı;ı ~,·.~"'"" ... iiıllai.Oiılll·lıiiı8ıiiıl· 
......-~~.b!'ıı01-:!.11ı~~11.:ı~.11ı~~~ı:";ı11ı~ı~~~ı.:.S~ .... ~e-ıı11::1ı1ı~ .. ::.ıııwı ıı; 'dlıi ................. :-

~ 1 

f~ Mevsimlik ı m w 
" ,, Akı;ekale 

61 
ül 
61 t:ı Kumaşlar &j --..------~...,,_~~~~-----~ i~ Ltl 

Tu~&~ ~ • 
ı ı 30 Eyıoı 9:\(i k b 1 K 1 a t•J , 1 lt ıc fıııdık 6;; Kayıt ve a u ızı ay [•J Bayanlaraı ve Baylara mahsus kumaş arın l•J 

~o E .. t~ m 't1 
'fıııubul " o ... ~ lılil 

~!:; ~. ~22:1 ·" muamelesi yardım 1 ğj yeni çeşitleri gelmiştir. = 
i: ~:;:~~~: lıirincl ıı: 1 

i!J = 
,_,;..""';:···" 

2
: ı Ortatecimokulu Edelim ! i!i En yüksek &j 

Mı~~~sulyalnr a.50 1 K 1 1 ı:ı rperz ı· ı ik t: 
, :~:;., .. ~"'''" :~ : direktörlüğünden: iZi aya i [•l l 

1 = 
,,.~:.~:; blufnd 19,90 1 Ü rı- ~sanat l LtJ 

'' sa~sıııı ~ı~:::: ~~:~ Okulumuza kayıt ve ye '! • • lı 
" ikinci 

11
•
00 kabul muamelesi devam ~ T k · 1 1 ltJ ı : Muhtelif hlrinci 1300 a lalım 1 ı.• M 1 . . a sıt e muame e WfJ 

: ~~~;;, :;~· , etmektedir, _ Y ZI rJ emur ar IÇln : yapılmaktadır.... j,,, 

~=====~-===~= ~n~~~~ il Kunduracılar caddesi. i 
~, iL~~~---• 

1 
1 
1 
1 
1 

~ 
~ 
A. 

1 I ........ ,~·-,··~~~ 

D 

':>ç,_AM 

M c~RiYANDAN ~
TASA~ RUF/ :-;~ 
~~~? 

Fazla ziya neşredip az cereyan veren 
yegône ampullardır. 

Remington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarfa 

omeegia 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

H n s [°ökNm~ ıtir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassr1s saatlarıc1 'ır. 

Markaya dikkat edip y •. J 1., bu lımbuları isteyiniz. ÇUnki günc';'ten de parfak ıiyn veril'ler. 

~ Bütün Bakkal mağazalannda bulunur. rll 
~~~~~~~~~~~ 

Adres : T H A R Z ON 
Kundurncılar caddesi Hami ve Kemal Nalbar1tlar Matazası 

~~~ah~.--..-- ~~~_.....~,.-. . ..-...-...ı~......a.-- ---~ 

VIENÜVOL BAS OM E:V·Ü 
. 

Yeni, temiz ve çeşitli huruf alile bütün matbaa işleriı.li 
En temiz, en ucuz bir _ surette yapar .. 

Hariçten ver.lecek siparişleri .kısa bir zamanda heıırlar , e göııder;r. "'4 

k;.~~~\."U'1i~~~~~~p~ ttıP\Vll' 


