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Yunanistanda rejim değişikliği var ! 
ispanyada hiikUmet kuvvetleri ilerliyor ! 
~ :c:: :ı:::::ı :::z: :::;:x::: = 

Köylere 
Dönmek .. 
Köylere dönmek, 
J5öylüyü kaldırmak 
Ünde gelen işlerin 
Önündedir ........ . 

K 
öylerde yapılacak işler 

çoktur, demiyeceğiz, çnn
kll, köylerimizde yapıla-

cak işlerin bir kısmı yapılmı1 
ta, bir kısmı henuz yapılamamış 
veyahut, karşılanması gereken 
ll\tiyaçların azı karşılanarak 
ÇOğu geri kalmı~ değildir, evet 
böyle bir vaziyet yoktur, vazi
yet, durum şudur ki, köylerde 
yapılacak, başarılacak, işler ol
duğu gibi durmaktadır, henuz 
hiçbirine başlanmış, ve hiçbiri 
henuz ele alınmış değildir ! 

Köylerimizde sağlık, esenlik 
işleri yllzüstü kalan işlerdendir. 
1' akat bu demek değildir ki, 
sağlık, esenlik işleri yllzllstn 
kalmıştır da öbllr işler yilrllyllp 
gitmiştir ve yllrüyllp gitmekte
dir. Hayır, onlar da, bunlar da 
hepsi ve hepsi birdir, hepsi ve 
hepsi ynznstü kaim~ ve daha 
ele alınmamı:tır ! 8oysal ve 
lnıtnreı sahada köylerde ne 
Japtık, ne hazırladık., ne yapi
Joruz, neler hazırlıyoruz, bunu 
hiçbirimizin bildiğimiz yoktur. 
Niçin mi '? .Meydanda Jıi\•bir 

şey yoktur da undan ı 

Köyletimlz kısmen mektep
Bizdlr, fakat ayaktaki nesil lıe
Baba katılmak ve gözönOnde 
tutulmak itibarile denilebilir ki, 
hepsi birden knıtursllrdllr! Kal
kınma bııkımından, devrim eği
tlnıl bakımından inwal ve imha
le tabi tutulacak işlerden değil
dir bu ... 

• • * 
Köylere dönmek, köylUyn 

irşat ve tenvire ç.alışnıak, fakat 
behemehal irşat ve tenvir ede
rek kaldırmak ve yürUtnıek 
lazımdır. Ve bu ınzum, bugnn 
duyulmuş veya bugllıı talıassnl 
etmiş değildir. Evvelden • beri 
kendini gösteregelmişt(i ama, 
Ustüne dUşlllmemi~, ele ve öne 
alınmamıştır .. 

MeselA, bir köy kanunu 
Vardır ki, köyUn kalkınması 

lçtn başlıbaşına blr amildir, an
Clk tatbik ediliyor mu, edilmi
Jor mu, oraya bakalım! ihtiyar 
heyetleri köylln, köylnnUn bıı
llndadır. Onların . da irşat ve 
tenvtr yoluyle vazifeye davet 
~e icbar edilmesi önde gelen 
ltıerdendir ı 

...._Bekir SükUti Kulaksızoğlu 

Hava Kurumu 
30 Ağustos faaliyeti 

ve hasilatı .. 
Hava Kurumu Trabzon 

llıbesi 30 Ağustos Zafer 
"•. Tayyare payramında Z' çalıımış, halk için park-

rda e;lenceler tertip et-
~· gece e;lencelerini bir 
1'ı ı.f ta devam !ttirmiştir. 
,:rlcfarda tertip edilen tom
ı._ la ha11ldtı 500 lirçıyı 
118l'1llı1tu1. 

ı. 

Ingiliz Krall 8 inci Edvard Trabzon' da bir halk müzesi 
niçin kurulamıyor ... Bulgaristan ve Yuğoslavyada 2 M. Alap 

odaya başka bir ahenk veri- 1 bir numunesini de mrizemiz-

Kral ve saltanat naibi tarafından 
karşdand1.. 

yordu. Halının üst tarrfznda de bırakmamız llizmdir. Es
ve ortaya gelen kısmında bir ki halılarzmızın g•"izelliği, 
minyatür duruyordu. Bize solmasmın sebebi, eski el 
tahtadan yapılmış, işlemeli tezgô.hlarında dokunan ku 
yerli bir tabla ile kahve maşlarımızm muhtelif gize/ 
dağıttılar. Zannedersem böy- renkleri hep nebati boyalar
le bir oda döşemek istesek dandır. Fakat ucuz a'l.ırupa. 
Rektifr Falkeden daha çok suni ve madeni boyaları 

Majeste Kral viyanaya geçti .. 
Ankara 8 lngiltere Kralı sekizinci Edvard dün Novoseti istasyonunda Bulgar 

Kralı Boris taro/ından karşılanmış ve Keritchonede inerek Bulgar Kralının Varnada
ki ikametgqhına gitmişlerdir. Müteakiben miişarunilegh Belgirada hareket etmiştir. 
Saat 22 de Belgiradda bulunan Majeste Kral Lapovodan itibaren kendisine refakat 
eden saltanat naibi prens Polun ikametgahına gitmiş ve 23 45 de Potapeşteye varmış 
9 25 de Vinaga hareket etmiştir. 

muvva/ fak oluraz. nm m::m!.!:.:.e!e g:r.7lesi hu 
Şu fikirlerle bir kaç çiz- kıymetli bilgiyi yoketmiştir. 

gi yarattıktan sonra şimdi Nebati boyaların /ormü-
şarkı müzeleştirmek için ne ilerini henfiz büyük anala 
yapmamız lazım geldiğin- rımız biliyorlar. Onlardan 

Yunanistanda yeni rejim .. den bahsedeyim: bunları tesbit edebiliriz. Ye 
Ankara 'da yüksek ziraat ni doğan endüstrimize bun

enstitüsünde yeni doğan bir /arı armağan etmek borcu
ziraat el sanatları ve el muzdur. Mataksas Selanikte nutuk söyledi .. 

11 

Hedefe varmağa azm~tmiş bulunuyoruz ! ,, 
işleri enstitüsü var. Vazifesi Ankara'da yüksek Ziraat 
Türkiye ziraat el sanatları- enstitüsü el işleri köşesin
nı tetlcik etmek, onlardan de birde Etnografya müze· 
modern sanagia yarayacak- si var. orası da bize çok iyi 
farı ayırmak; ve ölmekte bir numune olabilir. Orada 
bulunan bazı güzel işleri köy eııinden tekkelere kadar 

Ankara 8 - Dün akşam se/anikte şerefine verilen bir ziyafette Mataksas bir nutuk 
irad etmiş Yunanistanda 4 Ağustosta vukua gelen değişikliğin ehemmiyetine ve komü· 
nizim tesirlerini izahdan sonra biz hedefimize vamağa azm~tmiş bulunuyoruz. Hedefi
miz Yunanistanın kalkınmasıdır. Bu yalnız ekonomik değil aynı zamanda sosgaldır 
demiştir. tekrar diriltmektedir.. işte uzanan adetler, anneler, 

biz mahalli müzemizi kur kıyafetler, eşyalar var. ora ................ ~,...~~~~~~~~~~----.. .,..~ .... ~~~,_ ......... ~r..,.,. ..• rbA . 
titüge gardım dmiı olaca- küçüle mikyasta bir parça-

8 b d 1 d d ğız. Enstitünün asistanı ile çık ta mevcut. tabii bu bi om ar ıman ar evam e iyor, yaptığımbirgörüşmedeken- zim mıntakamız için kafi 
disine: " Bütün şehirlerde değildir. Ankaradaki Etno• 

h •• k A t k ti • · ı ı · ' . o şehir mıntakasının Ziraat graf ya müzesinin bir kolu 
U ume UVVe erı 1 er ıyor . • el sanatlarının içinde topla burada hatta bütün Türkiye 

J yan bir müzesi olsa nasıl şehirlerinde bulunmalıdır. Ankara 8 - spanyada hükümet kuvvetlerinin Asturiesde ileri hareketlerine devam- l ? d" dı • 
ı 0 ur. " ıge sor ugumuz Şu yukardan heri bahset-la Leona 26 kilometre mesa, ede gazdinu işgal ettikleri bildiriliyor. Teledoda topcu zaman heyecanla yüzüme 

ku .. •vetlerı' Alkazarı bumbardı_mana devam ediyor. tiğim müze kurma fikri bun 
· ;.;.~"':-======~=======,~,---=.c"""=-;-=--=~====--=--- ---=--=-=....,...== =-=---• baktı. " o zaman ,, dedi. ~ ==- =-= dan on sene evvel düşünul 

E Molozda .. Biz daha kolaylıkla ha müştü. O zaman ben tatbi Şehir müzesi 
Dünkü sayımızdan itiba 

ren neşre başladığımız bir 
yazı vardır. Ankara yüksek 
Ziraat enstitüsü son sınıf 
talebesinden muharrirleri
miıden C. Alapın oğlu M. 
Alapın " Trabzonda bir halk 
müzesi niçin kurulamıyor ,, 
Başlı/ılı çok değerli ve ala 
ka uyandıran yazısı bizim 
kadar kültiir müşavirimiz 
kıymetli hemşehrimiz Reşid 
Tarakcı oğlunu da alakalan
dırmıştır. Zaten bu mühim 
iş ve mevzu üzerinde işle
mekte olan Müşavirimiz bu 
gün idarehanemize gelerek 
bu çok luzumlu işin vücud 
bulması için çalışmakta ol
duğunu ve hatta müze itti 
haz olunacak evi de tesbit 
ettiklerini müjdelemiştir. 

Şya kikatları buluruz. Bu kadar kat mektebinde talebe idim. 
fiyatlarında Belediye iskelesi sıkıntı çekmeyiz... muallim ve müdürümüz bay 

ld ld Ankara 'daki yüksek zira- Hasan bı'r gün bizi topladı. yapı ı ve açı ı. 
Go .. ze batar derecede at enstitüsüne bağlı ziraat Bize bu mevzua ait biraz Belediye tarafından ge 

yükselişler var J çen sene moloz mevkiinde el sanatları enstitüsü ço
1
k 

1 
____ -_A_rk_as_ı_2_d_e_. __ _ 

yapılmağa başlanan iskele kıymetli bir varlığı, diri t- Okurlarımız 
Şu on beş gündenberi bii· nin inşaatı bitmiş, iskele mek üzeredir. Nebati boy 

tün giyecek, giyecek eşya açılmıştır. /arı geni den diriltmek, ye · 

üzerinde göze batar derece- H. Yalçınkaya niden avrupayı hayrete bı· Ne diyor 
de bir yükseliş olduğunu Evvelce Yeniyolda inkı- rakan güzel, sağlam eski 
herkes söyliyor, fakat bu lap hareketleri ve içtimai Şark renkleri ihya etmek 1--------- k 
yükselişi Belediyemizin gö kıymetli yazıları çıkan mü üzeredir. Bu işin bir an Hem karanh 
rüp bir tedbir almadığını nevver gençlerimizden Er- evvel olması için bize dü- hem tehlı•keli 1 
da biz görüyoruz. zincan ilk tedrisat mü/etti Şen vazifeleri yapmamız, 

Mesela bir Bakkalda yir- şi hemşerimiz H. Yalçınka- mahalli bovalarımızı tesbit b• 
d. .. a . ır yer ..... mi para eksik _olan bir gi- ga izinli olarak şehrimize e ıp oraya gon ermemız; ve 

..._ - Ortahisardan yukarıya gi · gecek öpüründe kırk para, gelmiştir. -S H 1 
k az eyet eri• den /çkule yolunun Gazipa-atmış para gü seğine, bir uep bu /ıarklar narhtan, b ·· t '4 rıı b l şa mekte inin on ara, ın-

kasapta iki kuruş eksik olan alakadan, dikkatsızlıkten, Kale ve eledige park cı-: ddki kısımı, yağan gağmur-
et öbüründe üç kuruş gük- başıboş kalıştan ileri gelen rındaki saz heyetleri, park [ardan çok fena bir vaziyet 
seğine, bir fabrikada 17 farklardır. müstecir/erile anlaşarak almıştır. Bu gol. biçimsiz 
kuruş olan kabuk öbüründe Yazmaktan başka elden kontratlarını bir ag daha hendekler halini almıştır. 
20, 22, 25 kuruşa satılıyor. ne gelir ? .. uzatmıştır. Gerek bu mahalle halkı ve 

lll'lı Duman salma yarışı .... 
~ ~ Geceleri, hamamlar, fırınlar sokaklara, caddelere fındık 

ge1elc Bahçecik mahallesi ve 
daha yukarı köyler halkı 
buradan geçmektedir. Ak· 

~ kabuğu dumanı boşaltmakta yarış yapıyorlar. 
Geceleri, fırın hamam 

mıntakalarından halk geçe
miyor, fındık lcabu;u duma
nı sokakları, caddeleri, mey 
dan/arı, bahçeleri, parkları 
istila ediyor ve nefes alın-

maz,. geçilmez bir ıale so 
kuyor. Sanki hamamlar, 
fırınlar, halkı izaç icin, te· 
ne/füs cihazlarınını kapa· 
map, gelip geçen/ere gol 
vermemek için müsabaka 

açmıştır/ar, 

Odunu bol ve ucuz ulan bir 
yerde halkın ıılalıatini ıe
mirtmenin manası nedir bir 
türlü anlamıyoruz I Fındık 
kabu;unun hamamlarda, fı· 

rınlarda yakılmasının ya

saklığı hakkındaki Beldiye 

meclisi kararı 

mana kadar 

acaba ? I 

daha ne za

uguyacaktır 

şamları işinden geç vakit 
çıkarak evlerine gidenler 
tehlike içindedirler. Burada 
bir Elektrik direği vardır, 
bu direkte de bir lamba var, 
var amma, gelip geçenler 
karanlık, zindan içinden 
geçerler. Bu lambanın nu· 
marası 1051 dir. De;iştiril· 
mesini dileri:. 



/YEN/YOL/ 

S~kizinci ders Hatıra ve zaman 

SiY ASA'L PARTiLER Seni bulana nemutlu Rasman 
RECEP PEKER 

N. S. MA YDA'ya 

Oraya uğradığım esnada 
memurların maaşları üstün· 
da bir kanun layihası yap
mak isteniyordu.'hükumetle
ki iki parti anlaŞmış, diğer
leri buna karşı duruyorlardı. 
Bu layı hayı 'böylece, değil 
meclisten çıkarmak, vekiller 
ha yelinden bile geçiremi. 
yorlar, bocalayıp duruyor
lardı,· konuştuğum bir par
tili, sorğuma karşılık ola
rak şunları söyledi : 

bundan ünceki idarelerden 
bir çöl lıalinda eline almış 
olan bir de1Jlette ve bahu
sus dışardan gelen ihtiras 
bakışları dinmemiş bir yurd 
da, liberal düşüncelerin ay
nı genişlikte tatbik alanı 
bulduğunu tasavvur ... ediniz 
Böyle bir yolun bizim bün
yemiz üzerinde ne kadar 
yıkı cıneticeler doğuracağını 
elinizle tutar, gozlerinizle 
görebilirsiniz / ... 

Seni anyordum. Tam yedi ' mil almıya \~alı~acak~ın rn ( Eh 
yıl oldıı .. Yedi yıldır g·eri dönı~- , işte derd nstune <leni geldi. 
mediın, ki ileri gcleıneyib, es· musibeti nıusitıel<' <'Ş etıniye 

ki zamanda kulan seni bulay- 1 çalı~tıın. Onlurdu Lıeni sarmıya 
dım ... Yalnız bilhassa şu ileri savaştılar ortada kalacakdım 

zurnanda seni epeyce aramadım sorma. ) Diyeceksin.. Burnunu 
değil .. Çok aradım, ara~dırdını kıvırarak, ağzını bllzcceksiıı, çi
sordum, soruşturdum amma ne· le çektim adaşım, çok çile çek. 
ye çıkaramadım seni neye rast- tim .. Gibi yaparak gözlerini 
hyamadım sana 'l hayret . . . yaşatmıya çalışacaksın . 

" Beni neye aramı~ ın, ha,Ia - Yalancı seni.. BUtun bun-

" - Biz, değil parlamen

toda Çekoslovakyanzn mu
kadderatını alakadar ede. 

cek müşterek kararlara 
varmak, icra vekilleri hey
etinde omojen bir kanun 
layıhası yapmaktan bil a 
ciziz, bereket verein Çekos
lovakyanın hayatı, realite
d~ s~de _bu parlamento gü
rultulenne dayanmiyor ... ,, 

Macaristan da 

ını arayorsun? " diye sor.ma larla köşe başında, yol Qı:: t)nde 
Rasman seni çok aradığım için beni bağırtacaksın .. lyi yeti5miş 
halacla peşindeyim .. Bana ha- sin eski i gibi değil, mesleğin
bersiz dolaşan gölgeni karan- de ermi}in ıırhk koca soytarı 
lıklar içinde arayıp durnyorum.. diye ... 

Macaristanda partiler ken 
dfsine mahsus bir vaziyet· 
tedir. parlamento bir sağ 

üni/iye ve bir sol üni/iye 
gurublarının göz çeken var · 
lrğından mürekkebdir. Sağ 
tara/a meyilli olan hırısti
yan burjuvalar, çiftlik sa 
hibleri sağ birleşikleri ve 
demokrat nasyonallere onla 
rm etrafındakiler sol üni· 
/iyeleri teşkil ederler, Ma 
caristanda seçimlerde kapalı 
ger verilmez. Seçiciler 
mebus veya vali muavinini 
seçerken, listenin altinda 
imzalarını koymağa mecbur
durlar, lôyik hayatın tat 
bikini ve vesıtasız vergilerin 
kaldırılmasıni güderler. bu 
maksadlarına heniiz muva/
fak olamamışlardır. 

Ne saadabatlara gittim, ne lllle El1llem başımıza birikecek .. 
dllnynlarına gezi yaptım o ser- lşi anlamnk i{'in çoklarını bir 
viden bAHl boyunu görmek merak saracak \'e koca soytarı 
rnllmknn olmadı. Görene de ma gene koca soylarım ce\·ab 
rastlıya.maclım . . verecek : 

Aramak hnkkıın değil mi ( Yıllardır nradığıyle sevişir-
Rasman söyle?. zaman hatıra. ken muhabbetinden iltifatları 
ları uııutturınaınalıydı. Hahra ' etrafa yayılıv<;rdi.. Sizde duyu
unutulabilir belki . . Fakat bıı verdiniz lıeınşerilerim.. Yoksa 

Aakadaşlar, bu örnek ü. 

zerinde fazlaca durdum. Bu 

suretle Çekoslovakya gibi 
kültür, bayınd1rlık ve varlık 

işi zaman değil onu sentn de 
bildiğin hain sebebler yapınnhy
dı ... Böyle bir Şt'Y olmuş ınıı

dıır dersin'? eğer hayır~a ... 

- \r era~ız seni.. ;\l n telııısın 
~imdi kutlan sitemime.. lnsuıı 
lıiçıni aramazdı y::ılıu, lıi~·ıııi so
ru~turıııazdı yedi yılda öldü mü 
kaldımı l.nı uılaın dlyc ister bU

yll ister ktıçül .. BOyllyUb 'kn. 
çntmek i~·in bir lAslik top oı. 
saydında görseydim seni na ıl 
atıb utıb kapacakdını Hıısmun .. 

Hemen bu gün bir gö;ıe ba
şında karşıhışıvt>rsek artık yet
miş iki turlu özrnıın ben bili
rim : Hoynunın sarılacak, yarı 

çağlı sakalımı okşıyarak gönlü-

Osta·dımın koca soytarı dcdi~i , 
salına aı·tisti. 1'iyatrn ıııUellifi 

bir san'atkı1rdır. Hakkı \"arılı o
nunla gC'{'CU hntıralnrııııı bana 
bit· ( Zaıııaıı ) urıutturnııya sc
belı oldıı. Hall.rnki unları ht>ıı 

uııutııııyacak, uııulııııyac.ıklıııı. ) 

Ya bu duygu~ıızlıık nıı Has
man .. Ne der.sen hakkın var .. 
Belki bUyUdUn .. Fakat Ul' olur. 
sa olsun güzden ırak olaıı ::.e\'· 
gililcr günlümttzden uzak. t>dil
ınernelidir. Dostluklar zamanla 
değil duyguyla yaşar .. 

Gazelelert~ yazılar yazdım, 

iltlnlar verdim seni bakalım a
rıyan bulabilecek mi Rasmım?. 

Görele : Edib Erkal 

bakımından ileride ve yıkı 
lan Avusturya - Macarıs
tan imparatorluğunun me
deniyet vasıtalarının birik
tiği bir muhitte bile liberal 
tip ile devlet idare etmek 
için uğranılan güçlükleri 
gô"rdünüz. Bizim gibi her 
şeyin.!_ yeniden kuran, yurdu 

Sağhk 
Arkası var 

Trabzon' da bir halk müzesi 

İhtiyarlık varmıdır ? ve nedir ? 
niçin kurulamıyor ... 

- Baştnrafı 1 de -

Uzun bir ömür beratını elde etmek ı izahat verdikten sonra ... ço-
ıçın cuklar .. dedi. " mektebimiz-

ne yapmalıdır ? de bir köşe kuracağız. orada 
[ 13] eskilerimiz bulunacak. onla 

için, şevk sahibi olmnlı, mavi his- almak için oraya ekdiğiniz her rı görecek yeniye daha iyi 
ler gençlerin tazeliğini ravnekli- hanki bir şeyi fena otlardan tc-1"1\>" • ' sarılmış olacağız. Haydi 
ı6ını ncşr ederler. İnsana ilerle- mizleyıp atmaz iseniz mahsulde a. 
miş bi d d çl benimle gelin maşatlzg" a gi-

. r yaş a a gen ik nişvesi- lama1.sınız. Tipki bunun gibi, ma-
nı muhafaza ctdirir. neviyatınızdan da fena otlar g'bi deceğiz " muallimimizin ar-

. Mavi hisleri nasıl yetiştirmeli- olan kırmızı ve siyah düşünceleri kasına takıldık. Elinde bir 
yız 3 hoparıp atmalısınız. Hulasa bir in. balta vardı. Maşatlığa var-

Biz insanlar tabiatan ne eyi ve san daima cömert eyi başkasına dık. Kapudan girince onu 
nı:de fenayı1~ Çünkü türlü türlü hizmeti sever, nikbin ve:itimatkar müze çıkan büyük dut ağa
temayüllerimiz vardır. Marifet bu adamlar ile mavi hisleri ihtiyarla-t -ıı ' cının dibinde durduk. lJay 
~mayu erin eyilerini seçip yetiş- mamış, ve yılların tesiri altında 
tırmelc fenalarını söküp atmaktır. küntle.şmemiş olanlariyle gençlik Hasan baltayı dut ağacının 
Bu da şahsı bir iştir. insan kendi çağında olduğu ~ibi, bütün taze- dibinden yukarı kıvrılarak 
kendine bırakılırsa olduğu yerde liklerini muhafaza edenlerle birlik- bir köprü teşkil eden kö'ke 
kalmaz. Daima sukut eder, ve bu- de yaşamayı adet edinmelidir. saplama dan önce " çocuklar,, 
l~nd~ğu. dereceden de aşağı iner Bilinmesi lazım olan ve gençli. dedi. bu kök sizde ne gibi 
çun~u b8ır cazibei umumiye konun ği idame etmek için Öğrenilmesi bilgiler doğuruyor, ,, Arka-
v.ar ır. u kanun insanların bede- ve takip edilmesi icap eden bu-. ... h 11 daşLardan birisi: ,, Çocuğu 
hnı 1 

a. erine olduğu gibi, manevi yüklerimizin söyledizi darbı me-
a lerın~ de_ tesir eder. Şu halde selleri yazacağım. yaşamayan anneler dogıın 

madamkı yukselmeği isteyoruz, ı. Geveze birkimse kendini çocuklarını ölrnesin diye 
ohalde aşağıdaki evsafın yapılma- sevdirmek istediği halde kendi Ü· alırlar,· getirirler; bu kökün 
sına dikkat etmek lazımdır Ş" z~rine nefreti celp eder. altından geçirirler. geçirir 
leki: ' oy. 

2- Az söyle çok dinle sözleri· ken de üzerine Yumurta kı· 
Ekim, kültür, mütemadi gelişm~ ni üç kcrre, yazılarını da beş ker rarlar. " diye izahat verdi. 

nnsılki dnne, tohum daimi bir ba- re tart insan söylemcği bildiği kn Sonra bay Hasan bu nza. 
kimdan mahrum birakilırsn, 0 to. d~r. susmasınıda bilmeli az söyle- lumatı tamamladı ,, Bu kök 
hum çimlenemez, ve neticede yu-k. dığınden dolayı nadir olarak fazla 1 b · b t l •t 'k d b "d "d' .. . . · ır a ı ı ı a ın a z esı ır. 
selerek ot, ve ağaç olamaz. soyledığındcn dolayı çok defa pe ~. . . 

Nasılki bir tarladan eyi mahsül şiı.Dan olacaksın. Bunu kesecegız. Mektebımıze 
·-::==:::::::::::---_..::__~ .. ! · 3- llenuz söyleme<ligfo sözlere götüreceğiz. oradaki kura 

j Halk Manileri hakimsin. fakat ağzından kaçırdı- cağımız müzeye koyacağız. 
-~--------- ğın sözlerin esirisin. Hakikaten kö"kü kestik. yeni 

Menekşe boyun eğer 4- ~Ialik bize söylemek için bir kurulan müzeye getirdik 
Sevdalı imiş meğer a~ız _dınlcmek için iki kulak ver- koyduk. Sonra ne oldu bil-
Benim bir sevdir•im var mışdır. 

6 5 M r d h miyorum. daha o kütük gibi 
Bütün dünyayı değer. • ec ıs e azır olmayanlar- . l * ııı dan bı.hs edersen d · .1.kl . hır çok materya !er de top-

aıma eyı ı erı f 
A • ni söyle. anmıştı, 

Y süzülür batarken 
Ruha n '- t k 6- Veren sussun "lan so"ylesı"n Bilhassa ilk okullarda 

eşe KD ar en .. 
Sana eş ben olaydım bir çıplağı giydirdikden sonra e- açtl.an senelik sergilerde o · 
Y alanız.ca yatarken. ğer 0 elbiseden bah edersen onu kutur/arı mızın gayretleri ile 

* * soymuş gibi olursun. [ J top anan, ayniıamanua se· 
lçd. k * 7- Dün yapdı~ın eyı"l"ık ynnnk"ı 

ım aş Şarabını 6 l 'k k l l' ll 
G 

saadetini hazırlar. , ne ı uru an yer ı ma ar 
eçe çaldım kapını J J 

Ok s. Ey hakim ihtiras "C sarhoş- sergilerınue uaimi müze için 
uyan &cvdalanır y -

Gönlümün kitabını, luk suçları için merhametli olma, bir çok güzel unsurlar var 

B h c- Ö " Arkası var • der. Bunlar işimize yaraya-
a a. ·'alim 11ütcen " le v 

L:JO tor o.azım Gül r bilir, 

Ecnebiler müze tesisi iş 
!erinde o kadar ileri gitmiş 
/erdir ki bizim kıymetli ma
teryallerimiz olduğu halde : 
durmamız. onları hayretlere 
dtişürmektedir. Almanyada 
en basit, mesela bir spor 
müsesini gezersek şunlarla 

karşılaşırız. Futbol köşesini 
dolaşa/un. İşte /utbol leva
zı~ının tarihi inkişafı ... 

işte /utbol ayakkabısının 
cinsleri .. dayanma kıymeti,· 
derilerinin kalitesi.. en iyi 
/utbol topu hangi deriden 
yapılır. ? Bunu orada göre
biliriz .. 

İşte futbolcunun köşesi,. 
Yalnız / utbolu spor olarak 
kabul edenin ayaklarının 
birisi pek /azla şişmiş. Bel 
den yukarısı ince. Aşağısı 
çok kalın .. 

ilk fut bol nasıldı. ? Fut I 
bola ait karikatürler, resimler. 

Biraz ötede tek tara/lı 
sporun mahzurlarını göste 
ren bir kısım daha ... 

Yalnız tenis oynayan bir 
sporcunun sağ kolu sol ko· 
!una nazaran çok fazla iri
/emiş, .. ... Vakıt geçiyor. ko
caman spor müzesi en ince 
te/erruatına kadar dolu .. 
Hepsi birer fikir veriyor. 
Ve hepsi müzeyi terk eder. 
ken insanı bir neticeye gö
türüyor insana bir karar 
verdiriyor .... 

Yapacağımız iş çok mü
himdir. Biz teşebbüs edece 
ğiz halk mayertal verecek. 
Güzel , bütün Trabzonun 
ruhunu içine alan bir mii:e 
kuracağız .. 

Eser memleketin olacak ..... 
Arkası V{lf 

Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan Türkçeye çeviren : 
Norbert Von Bischoff Burhan Belge 

A vuc;turyanın Ankara 
E.lçiliğ'i sabık müsteşar [ 23 ] 

Ye nizamlara karşı kayıtsızlık 

bir nevi dnşmanlı~a inkıUlb e
der. Öyle ki isllim mistikleri, 
dUnyu ile olan alılkalannı kes
tiklerini hem insanı ıra hem 
kendilerine iyice isbat edebil
mek üzere, hnrict şekillerini, in 
sanlan iğrendirecek kadar ih
mal etmekte dini ve ahlaki bir 
deg"cr görürler, 

J:unun bir mllbaleğa oldu· 
~unda şüphe yoktur. Dinlerin 
tarihinde buna benzer cereyan
hr mevcud olmakla beraber bu 
kadnr gal'ib ve acayibi yoktur. 
Kaldı ki, islflm dininin inkişa

fında dn bu hareket, ınahdud 

bir dnlrayi aşamurıııştır. 
Aşamamı~tır umu, bu şeki!de 

bir mi:-;tiğin bir takım dervişle 
rin delaletiyle her tarafa yayıl
dığı Ye bilhassa Anadolu halkı 

üzerinde tesirler yuparak onu 
dünya islerinde l 1kayt davran
ına~u snrüklediği bellidir. Bu 
gibi denl•,lerle lPıııası ulııııyan 

lar üzerinde aynı -lt>Siri lınuın 
GJzali'nin f elsdt•si ynpmışlır. 

Çünkü bu f elsere, daha yumu
şatılmış bir şekilde, sUnni aki
delere karışabılmıştir. 

Hayatın bu şekilde telekkisi 
Türklerin yaşayışı üzerinde gU 
nllmUze kadar tesirlerini göste· 
bilmiştir. Türk, gnnnn değişen 

ht\diseleri kar:;ı.sında kayıt:sızdır. 
Kendini saran insan ve eşya 0.
leminin munasebetlerine karşı, 

sakin, onurlu ve kendinden e
mindir. DU.nya ahvalinin hercl'ı 

merci içinde hem kayıtsızdır 

hem de gerçek bir fazıl ve .ke
mal taşır. Dalma azade kalan 
gönlü, onu batı'lı insandan, ken 
di küçUcük varlığı ile giriştiği 

m:lc ı<l~led..! lıütnn sUkOn ve hu 
zurunu .ray ... \!imiş olan batı'lı 

inı;;·rnci ı ı u. wr .. Ve TU.rk bntı

lı'ya l\:ar~ı. gvzıe görülecek ka
dar a ildir. 

Tilrkün bu dü~Utlce ve yaşa 
yış tarzım ı:arpı;up ~:ıpınrnağu a
lıjnıış ulan batı, tabialiyle anlı
yamumı5 ve yanlış tefsir etmiş
tir. E~yu ve ınaddt" Aleminin 

- Arkası var -

Erzurum muallim mektebinin 
kapalı zarfla bitirilme eksiltmesi 

Erzurum Valiliğinden : 
Bl A~ustos ~.mu puınrtmıi gUııll ilıalP.si yapılıtcnk olan grzurum 

muallim mektebi iknıııh inşaatı kanuni ba1.ı eksiklikler hasebile 
21 gUn milddl'fü' temdit ve yeniden ilılnıııa lılzüın görllhnU:;;tür. 

1 - Eksiltmeye konulan i) Erzurum Erkek Muallim mektebi 
yapı~ının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli: ( 242671 ) lira ( .ı.s ) kuru~tur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardıı· : 
A - Eksiltme şurtnamesi. 
B - l\I ukavele projesi, 
C - füıyındırlık genel şartnamesi, 
D - lnşaatn oit f ennl şartname, 
E - Keşif cetveli, 
F - Proje ( talipler pı ojeyi ba~ ınclırlık bakanlığında. Erzurum 

bayındırlık ınUdOrlllğllnde görebilirler. ) 
l-;tekliler şartnaınu ve evraki suireyi 12 liru 10 kmuş muka

bilinde ililn mahalleri bayındırlık mlldllrlnğllııdcrı ulnbilirler. 
B - Eksiltme 21 eyltH 9.~6 pazartesi gUnü saat Hi de Erzurum 

killtUr direktörlllğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı 1.arf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i\·iıı isteklilerin rn:ısı liru muvak

kat teminat vem.esi ve bundan ba~ka a•;mğıdaki vesikaları huiz 
olup göstermeleri Hlzımdır. 

A - 1936 yılına ait ticaret odası vesii\.ası, 
B • Bayındırlık bakanlığından en aşağı ylizelli lıiıı liralık bu 

nevi inşaatı yııpabileceğine dair alınınıı ve::ıika. 

6 - Teklif mektupları UçllncU maddede yazılı saattan bir saat 
evveline kadar Erzurum kültür direktörlOğU dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Uçüncll maddede ya· 
zı1ı saata kndur gelmiş olması ve dış zarfın mllhllr mumu ile 
iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 9 - 12 - 15 - 18 

Koyun ve sığır eti eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
1- Trabzon askeri hastanesi ihtiyacı için( 10000) 

on bin kilo koyun eti ile ( 5000 ) beşbin kilo 
sığır eti alınacakdır. Koyun etinin tahmin bedeli 
( 2700 ) ikibin yediyüz lira, sığır etinin tahmin 
bedeli ( 900) dokuzyüz liradır. 

2- Şartnamesi hergün satınalma komisyonunda 
parasız okunabilir. 

3- Eksiltme 24-9-936 perşenbe günü saat 15 
de Trabzon kalesindeki garnizon binasında sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltme açık eksiltme usuliyle olacaktır. 
5- Sığır etinin muvakkat teminatı ( 67 ) altmış 

yedi lira ( 50 ) elli kuruş koyun etinin muvak· 
kat tenıinatı ("102) yüz iki lira ( 50) elli kuruş 
dur. 

6- İstekliler mezkür giln ve saatta kalede sa• 
hnalma komsiyonuna muracaatları ilan olunur. 

9.12!116-23 
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111 ~~!!~!!ım,~!!1~~!!~~~!!!~!1~!~!001~!~9.~l!!~I.!!!~~-,· . Nohut eksiltmesi Sığır eti eksiltmesi 
g rE: u a ~ ' Askerı satınalma komısyonundan : Askeri satınalma komisyonundan: 

a§l ç o ~ ~ 1 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyııcı için [ 11000 ] on~ir~in . kilo Nohut 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 60000 ) altmış bin kilo sıtır .§ U U g alınrcaklır. Tahmin bedeli [ 1320 ] bin üçyü:ı: yırmı lıradır. . . etiee ihtiyaç vardır. Tahmin bedeli ( 10800 J onbia sekizyüz liradır. 
E".] ~=== 2 - Şartnamesi hergün satınalma komiayouunda parasız okµnabılır. 2 - Şartnamesi ~errün satınalma komisyonunda paraaıi okunabilir • 
....-:::§ d k d $_ 3 - Eksiltme 15-9-936 salı günü saat [ 14 ] de Trabzon kalesin- 3 - Ehiltme 21-9-936 pua~m pnU -.ut [ 16 ] da Trabzon b· 
s::~ Bı·çkı· ve 1• 1·ş yu r u ~ deki ga.·ni~an binaıunda. satınalma. komisyonunda y:ıpılacakdır. !esindeki tarnizon binuındl aatınalma k01Diayonunda yapılecaktır. 

- 5 §_ 4 - Eksıltme açık eksıltme usulıle olucaktır. 4 - Ehütme açık eksilto\e uaulile olacaktır. 
~~ d ~= 5 - Mavakkat tc?minat [ 98 ] doksan sekiz liradır. 5 • Muvakkat teminatı [ 810 ] ıekizyüz on liradir. 
ili§ Beyoğlu kız sanat okulun an mezun ~ 6 . tstekmer mezkur gün ve saatta kalede aatınaJma komi.. 6 ~ lstektiterin mezko.r rün ve .utta kalede' aabıaalma komisyonuna 

- l NE R j M AN TANER ~== yonuna muracaatları ilan olunur. 29-2-9-12 ._m_ura_caa!'"""!!tJa_n"'!"lmilin _ _.oı_un_UI'_.___ 29·2-9-12 

= ===1-----------------------------------------~~ 936 - 937 ders yı~ı i~·in talebe k.aydine başlamıştlr. En r"E:. Bulgv ur eksiltmesi 
ş § son moda olan fötrOden, lezden ve her nevi ipekli ~~ 
~1 ve yanın kumaşlardan şapka usulleri. . . l.ir çok t~ ASKERİ SA TINALMA KOMİSYONUNDAN: 
T g boyamalarla meydana gelen çiçek örnekleri... gösteri· ~ l T b k "h · · ( 31000 ) 

Pirinç eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

e--=_J ıecek ve metod ilminin en son merhalesi olan ~----- - ra zon ıtaatı ı tiyacı ıçın 

d otuzbır bin kilo bulğur alınacaktır. Tahmin be-
• j Belçika meta u i-- · deli < 3410 > uçbin dörtyüz on liradır. 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyrc:ı için [ 12000 ] on iki bin kilo pirince 
ihtiyaç vardır. Tahmin bedeli [ 2640 ] ikibin altıyüz kırk liradır. 

·~ Verilecektir. Talebe aylık ve başlama ücreti ~-=- 2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyo-
-~ 3 liradır. ~ nunda parasız okunabilir. 

2 - Şartnamesi ,her gün satıQalma komisyonunda parasız okunabilir • 
3 - EksiHme 1&9-936 cudaa gtlhil saat [ 14 ]<le Trabzon kalesin-

deki garnizon biAuında satıtıalma komisyonunda yapıltcılttır. 
4 • Eksiltme •$ık eksiltme usulile olacakbr. 

Mi~ Uzunsokak • Numara 198 ~~ 3 - Eksiltme 21. 9. 936 Pazartesi günü saat 

lfümiiii~i~iPih~OOıi~iWijiiiiiiiiii~ii~~Wi~iiiii~ii~i~~ii~liiilıl ~= ~~t~:1:at:°~i~::;;~:~~~:~~~r~inasın-
5 - Muvakkat •eminat [ :ı.98 ] yüz doksan sekiz lirapır. 
6 • lsteklil•rin .aiezkür rün ve saatta kalede satınalma komisyo-

nuna murac1atJar( ilin olunur. 2~2-9-l2 

Kayıt ve kabul muamelesi 
Orta tecim okulu direktörlüğünden: 

Okulumuza kayıt ve kabul muamelesi devam 
etmektedir. 

KIRALIK EV 
Kunduracılar caddesinde 21 No, Harun/ar mağazası

nın üstü 6 Oda geniş koridorlu gayet ferah caddeye 
ve denize nazir her taraftan bol güneşli altında her iş 
için elverişli büyük ardiyesi ve banyo tesisatı yapıla 
cak müsaid yeri içinde üst kata tulumba ile çıkar suyu 
vardır. hem ev hem yazıhane ve muayene hane olarak 
kullanılabilir. Görmek istiyenler Harun/ar mağazasına 
müracaat ederler. 

Kuru üzüm eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 

1 • Trabzon kıtaatı ihtiyacı için (3600) üçbin altıyüz 
kilo kuru üzüm alınacakdır. Tahmin bedeli (720) yediyüz 
yirmi liradır. 

2 _ Şartnamesi her gün satınalma komisyonda parasız 

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

lira ( 7 5 ) yetmiş beş kuruştur. 
6 - İstekliler mezkür gün ve saatta ·kalede 

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

Arpa eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
ı - Trabzon kıtaatı ihtiyacı içia ( 84000 ) seaen dörtbin 

kilo A:-pa alınacakdır. Tahmin bedeli ( 4200 ) dörtbia ikiyüz 
liradır. 

2 - Şartnamesi herrün ıatınalma komisyonun4a paruız oku
nabilir. 

3 - Eksiltme 15 - 9 - 936 Salı günü saat ( 16 ) da Trabloa kale-
sindeki Garnizon binasında satınalma koaailyonunda y~tır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme u ıulile olacakdir. 
5 - Muvakkat teminat ( 315 ) üçyüz onbet liradır. 
6 - lsteUiler mezkOr gün 'e uaatta h!eJe aatmalma • ko-

misyonuna muracaatları ilin < lu tur. 29 • 2 • "; - 12 

Odun ersıltmesf 

Sabun eksittm~si 
Askeri satınalma komisyonundan: 
1 - Trabzon kıtqtı ihtiyacı için ( 6000 ) altıbin kilo Sabun 

alınacaktır. TahrDin bedelf ( 2040 ) ik.ibin kırk liradır. 
2 - Şartname•I berırün satınalma komisyonunda paruız oku. 

nablJir. 
3 • EkaUtme 14 • 9 - 936 Pazarte.i ıünü saat [ 16] da Trab

zon k 't it ıhıtJ Garnizon binuında satınalma komisyonunda ya. 
palacakcbr. 

4 • Ehiltme açık ekıriltme usulile olacalcdır. 
5 - ~at teminat ( 153 ) y'lzelli il~ liradır. 
6 .. l.Stekliler mezkur rün ve saatta kalede satınalma komi .. 

yonuna muracaatlan iliJi olunur. 29 - 2 • 9 • 12 

Kuru fasulye eksiltmesi 
' 
Askeri 5abnalrııa komisyonundan : 

1 - Trabzon~ kıtaab ikliyacı. için [ 21000 ~ yirmi birbin ıtllo kuru 
fuulya aliUıdllkclır. ( 189.Q 1 bin MkizJI* dobo liradır. 

2 - Şartıwqe8i herrün' sataaalma komisyoınmda parasız okunabilir. 
3 • EUiltmi 1&.~36 cuma~nfl aaat [ 16) da Trabzoıa kaleaia

deki prnizoıa : btaumd'a aatın.lma komisyonunda yapıJacakbr. 
4 • ibiJme' a91k eksiltme dlulile olacaktır. 
S - Muvakk'at temut&i [ 1 ~1 ] yüz ark blr lira ( 75 ] yetınifbet 

kurutdur. 
' •=w·ı,. •• lr• ..... ... -.tta -.s.. ....,._ .....,.,.. 

nuıaa munıcaatlan illD ohmur. 29-2-9--12 

okunabililir. _ _ 
14 

d Askeri satınalma komisyonundan : 
3 - Eksiltme 17 · 9 - 936 Perşembe gunu saat ( ) . e 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 950000 ) kilo odun Sama~ ek_ il~mesi ..,. b k z · J k · · n binasında satınalma komıs · ,.,. h . . ()() le • L _ _ ıra zon a esınue ı garmzo 1 alınacakdır. ı a mın bedelı ( 95 ) Do uzbın oeşyuz 

Yonunda yapılacaktır. liradır. 
4 _ Eksiltme açık eksiltme usu/ile olacaktır. 2 - Şartnamesi lıergün satınalma komisyonunda para 
5 • Muvakkat teminat (54) ellidört liradır. sız okunabilir. • 

Askeri sabnalma komisyonundan : 
1 - Tra6zon kıtaatlthtiyael icm f 48000 ] kirli: sekiz bin kilo aa

muı alınaoakdar. Tabmib bedeli ( 1'80 ] bin altıyflz seben liradır. 
2 - Şartnamesi satınalma keaisyonunda herrün paruıa okunabilir. 
3 - Ebilt:me 17-9·9~ peqembe fiinti saat [ 16 ) da TralDon 

6 • isteklilerin mezkur gün ve saatta kalede satınalma 3 · Eksiltme 14 - 9 - 936 Pazartesi günü sat ( 14) de 
komisyonuna muracaatları ilan olunur. 29-2-9 12 Trabzon kalesindeki garnizon binasıda satınalma komis

Şehir çöplerinin imha eksiltmesi 
Belediye encümeninden : 
Şehir içinden toplanan çöplerin bir sene. için 

alınıp yok edilmesi on beş gün müddetle ıhale 
edileceğinden isteklilerin 18 • 9 • 936 Cuma 
g{inü saat 15 te teminatlarile birlikte Encümene 
tnUracaatleri ilan olunur. 2 • 4 

-.._ - -------------------
Tereke satışı 
1'rabzon ıulh hukuk hakimli

tinden :· 
Şahsı ahar tarafından 10-7-936 

ltrihinde katledilen ve terek.esine 
"-hkemece vaziyet olunan umum
L.z.e aermayelerinden Gülizar na
lbı diteri çını kızın tesbit edilen 
'fYalarından 1 telefon ve 9 kane-
~ \'e 2 sitara masası ve 4 ki
liı.ıden maaduının pazar mahallin
de açık artırma suretile satılma-
llııa karar verilmiş olduğundan 
l8 .. 9. 936 tarihine müsadif cuma 
~6 aaat 14 te müzay\lde sure· 
tile ıatılacagı ilin olunur. 

ilan 
Of icra memurlutundan : 

tG Ofun Gorturas köyünden Müf· 
Ofullarından lsmail otlu Meh

~n bakkal zade Asıma olan 
)tl Clllıdan dolayı Gorturas kö
liaai ilde tapunun Mayıs 3:l3 ve T eı
lO. t\'\'el 929 tarih ve 375 ve 
,_IS numaralarda mukayyet bir 
~ tarlanın 112 hisse ve 57 
'1tt itibarile 55 hissenin açık 
IL-l'ln•yı çıkaralııı•t oldutu ilin 
,~,, 

ilan 
Tapu müdilrlütündon: 

Arsenizir köyünden ( tarafları 

kardqi Mehmedin taraluı ve ha
nesi ve ırmak ve sahi~ senedin 
çayın ile mahdut bir dönüm tar-
la ) ve yine ( taraf Jarı ırmak ve 
sahibi senedin tarluı ve karde4i 

Mebmedin fındıldıtı ve tarafeynı 
tarikiam ile mahdut 2 dönüm çayır) 
ve ( tarafları ırmak ve sahibi se
net çalılıtı ve tarlası ve kardeıi 
Mehmedin fındıklıtı ile mahdut 
2 dönüm fnndıklık ) taraflan Me· 

miş atanın Alinin çalılıg-ı ve kar

deşi Mehmedin çalılıtı ve aahı?i 
senedin tındıklıtı ite mahdut bır 
dönüm çaldık. 

Hudutları yukarıda yaz.ılı ray
ri menkuller Terzi oglu Atınin 
Mayıs ~~ defterınde kayıtlı olup 
tasdıltsiz o!au~unaan maııaUen 

tahkiki için 2U t;.ylüi 936 Pazar 
riinü mahallinde tahkikat yapı.ta

catıadaıı ayni bir hak iddia eden· 
lor varsa resmi senetlerile müra
... t etmoJeri i14n oluııur. 

yonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme usu/ile alacakdır. 
5 - Muvakkat teminat ( 712) gediyüz on iki lira ( 50) 

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

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

Memleket hastanesi için ahnacak 
eczayi tıbbiye eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden: 

kalesindeki pnıizoıı bi .... nda satııaatma komilyonunda yapılacaktır. 
4 • Ehütme açık ebiltme USlll"Je olacaktır. 
5 • Muvakkat te~t [ 126 ] yüz yirmi altı ıiradır . 
6 -isteklilerin mezkGr fÜD ve aaaatta kalede aafuıalma komiıyoauna 

muracaatlan ilin olunu!'· • 29-2-~12 

Kuru ot eksiltmesi 
. 

Askeri satınalma komisyonundan : 
I • Trabzon kıtaat ihtiyacı için (72000) yetmiı ilcihin 

kilo kuru ot alınat:akdır. Tahmin bedeli (3240) üçbin ilci 
güz kırk liradır. , J. 

2 • Şartnamesi her ıürt satınalma lcomisyonunda para. 
Memleket hastanesi için sabn alınacak ve ırz o/cunabilir. . 

d · .. il k 1 • d ki d · d . .,, J - Elailtme 16- 9 • 936 Çarıanba günü saat (14) tJ. 
aımı ene men a emın e osyasın a çeşı.,e- Trabzon lcalesindtJ/ci ıarnizon binasında satınalma komi•· 

riyle mikdarlan yazılı bulunan 97 kalem eczayi gommda gapılaca4tlır. 
tıbbiyenin muhammen bedeli 1374 lira· 42 Jcu. ' 4 • ElailbM "91/c elui/tme usu/ile olat:akdır. 
ruştur. 5 - Muvakkat teminat (243) ikigüz kırlcüç liradır. 

2'l 9 936 "h" tan ç ba 6 . isteklilerin mezkiu tün ve saatta kalede satınalma. 
~ · ~ tan ıne ça arşam gilnQ 

1 
komisgonana malJlCf!lltirın iltfn obilltir. 29.2-!J.12 

vilayet makamında saat onbeşte toplanacak olan -· --
daimi encümende ihalesi yapılmak üzere 28 gün 
müddetle açık artırmağa konulmuştur. 

Muvakkat teminati 103 lira beş kuruştur. Askeri satınalma komilyonundan : 
1 - 1tabzon kıtaatı ilıtigacı ipw (60W) altıbin kilo 

Taliplerin o gün encümene ve daha fazla malu- Mercimek alınacalcdır. Tahmin bedeli ( 72tJ ) yedigua 
mat almak isteyenlerin hergQn encOmen kale- yirmi liradır. 
mine muracaatlan. 4-9-13-21 1 2 - Şartnamesi her 6Ün satınalma komi•yonunda para 

- sız olcuna.bilir. 
ı 3 • Elcsiltme 16 • .9 - 936 Çarıamba fiinü saat (16) da 

Kullanılmış kasa satın ahnacak Trabzow kalesinJeki garnizon binasında satınalma komiı 
Akçaabat Türk hava kurumu şubesinden : yonunda' gapıtaialcdır. 
Kullanmağa elveri,li bir lcasa 1atın alınaca;ınJan ıat· 4 • Ebiltlfie açılc elcsiltme usu/ile oiacakdır. 

malc isteyenler 'Varıa ildn ttJrilıinJen itil>arelt gllml ıün 5 • Muvakkat teminat ( 54 ) ellidört liradır. 
içinde bir mıktüplı ıübemiıı bildirniellfl lldn olunur, 6 - isteklilerin mezkar gün ve saatta kalıdı ıatınalma 

J•S 71 komisgonunıı muraçaatlıırı ilôn olunur, 2g.2.ı 1~ 
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Yeni FRİGİDAlRE soğuk hava dolabı B 1 B 1 h k 1 i•J 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan . ~ t~ ayan ara ve ay ara ma sus umaş ann t~ 

~ w t•l yeni çeşitleri gelmiştir. '-'J 
ro ~ 
00 00 
ı.•1 En _yu··ksek t.•J 
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EKOV AT 
kompresörü ile mücelılıezdir. 

1 
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il l•l s t i..•A 
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00 ~ (•] M • • Taksitle muamele l•.l 
FldGlDAlRE soguk hava dolabında muhafaza edeceğiniz gıdalar ve her nevi i~·kiler i:.•i em u ar 1 çın [.t] 
bozulmadan uzun mOddet kalırlar. f.j : yapılmaLta2! r. .. . ~t1 
EKOVAT korıpresörlü FRİGIDAIRE e sahip olanlar elektrik fçı.tµrası i.•l t.•J 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. [~ Kunduracılar caddesi l•.l 
FR1G1DA1RE'den daha Ustun ve daha ldarell soğuk hava dolnbı Yoktur. Halep oraaa [•.J J..•.i 

L
'ıe nr\ıın burada .... Geliniz, görUnUz ve kanaat getll'{iikten sonra ·satın alını7u il t•l r·· t 1 OSMAN N' •R'ı ~EZMEN i.•J 

• • , ~ [+~ · uccar erzı "...J .., ı.t1 
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Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

H arunlar Müessesesidir. 
Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
dh~dhdh dhdhdhdh 
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~ ~ unyanın en m emrneı, en zarır ve en .assas ~ 

-~ saatı muhakkakki ~-
!i On beş sene temi na t!ı olan ~ 
~ 1 • r ;:p ve Kol ~= 
=~ ~3=ıllarıdır. ~_:= 
-- r-

~~ F.ra son modalarını ancak m ğazamıı:da bulacak nız. ~~ 
S4 Sr.yın hnlkımız· bir kolaylık olmak icin T AKSI 1 LE de verilir. ~~ 
::::::=:.: F 

~ ALt' ES · T . ı ıon KımcLuıcılar ca.ddısi h'AMl fi' t(EMAL ~= 
=--~ A LBAIVTLAR •ııu ıdır. tL.= 
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Bugece Yıldız Bahçesinde 
1936 senesinin en parlak prodük

siyonu gösterilecektir. 
Senelerden beri san' atına hayran kaldığınız 
Frederik Marş, Norma Serer 

ve Roma ateşler içinde filminin zahm imprator rolünü 
yaratan yetişUmez artist Şarl Loğton 

tarafından yaratılan 

K 
VASAKMI ' • 

Fransızca sözlü ve şarkılı, sinemacılık dünyasında hiç görülmemiş, 
yepyeni ve herkesin beğeneceği çok güzel bir sevda macerasını 
göstermektedir. 

2 sene evvel Aşk Hüzünleri filn1ile bize unutulmaz hatıralar bırakan 
F rederik Marş ve Norma Serer bu filmide hakikaten yaratmışlardır. 

Filme il8vet·en : 

Yeni Dünya Haberleri .. 
Zayi tezkere 

tş bankasında pul bayiliği yapmak tizere maliye idaresinden alınış olduğum bayilik tezkeresini 
kaybettim. Bulunduğu tnkdlrde hUkmn olmadığını iH\ıı eylerim. 

Şevket Subaşı : 15 bankası Trabzon şubesi eski muhasebecisi 

Bugün A vrupada herkes her yerde ınutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak. Zeissikon. Föyklender ve sair tanınmış markalar daima lıer boyda ve lıer cinste bıılıındıığu gibi fotoğrafa ait: 

Cam, Kart, Kciğd, Teferruat, Hazırlanmış 'llC münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi atelyamız ve amatörhanen1iz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

t 1 1 l "'•Nll'IEll , 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 

............... ,.~~ 


