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ı GONDELİK SİYASI GAZETE TRABZON 
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İhtiyarlık varmıdır? ve nedir? Radyo haberleri 1 ___:;.._ __ 

Dünyada 
Olup biten işlere dair 

_Her gün 

Yazılarımızda 
T enkidlerimizde 
Çok samimiyiz ... 

Bize vadolunan ömre genç ve dinç olarak 
varmanın sırları nedir. 

r oôga -®~erf""'--,-
ılk-=-=-"~""-=--~-=-~-= ·-="'- --- --... .......,.,,. l 

ispanya cenubunda Mal· ı 
lorca adasında kom:Jnist 
/erin iki de/a yapmak iste
dikleri ihraç teşebbüsleri 

ihtilalciler tarafından red-

1 
edilmiştir. 

Bntnn yazılarımızda ve 
tenkidloı·imizde, gnndelik \t'\:
ıııağa başladığımız ilk glln 

Hakiki ihtiyarlık yoktur. ihtiyar
lık kanın muzmin bir zehirlenmesi
dir. Mn<lcmki; ihtiyarlık bir zehir
lenmedir. O haldl! zehirlenme nedir? 

Bu guddelerin vücu<lumuz<laki 
yerleri; - derkiye guddesi, boynu
muzun Ön tarafında<lır bir ceviz Doğu illerinde kalkmma 

ihtilalciler Guadalkanal 

de söylemi~ olchığumıız. gilıi 
ç.ok ~aınhıılyiz. GJz!iınüz;\n 

onüııde yalııı.~ ıııemlekl•tiıı, 
halkın ıııeııfnati yer tıılrııak
tudır. Ynzt'u ·ımızd,ı, lPııkiıi-

kadardır. 

Zehirlenme; - iki türlüdür. birisi 
beden cihetinden; diğeride ahlak 
c'hetindendir. 

Bu guddenin ödevi; vücudumu
zun büyümesini idare eder. Zihne 
kuşayış verir. insana faal bir ya

l . Beden cihetinden zelıirlenme; şayış temineder. Maddi ve manevi 
. eyi ihzar edilmemiş gayri silıhi kudretli ve kuvvetli olmasını mu
v. emekle tegnddi, terbiyci bedeni- cip olur. Bu gudde, hali tabiide 

işlerse; o adam, muntazam fenasu
ye yapmamak, yüksek nefes al. bu endama mnlik bir vücJda sahip 

Yeni Erzurumda yapılacak inşaat 
Atatürkün mazharı takdiri olan proje ve planlar 
Başvekaletcede takdir ve tasvip buyrulmuştur. 

Erzurum - ( Hususi) mimar Sedat ve mimar Necmi 
Ateş tarafından geni Erzurumda .flapılacak inşaat için 
iki proje ve iki plan yapılmıştır. Bu projelerden hir kıs
mı büyük Atatürktin mazharı takdiri olmuştur. Baş1ıekii
letce takdirle tasvip buyrulan bu, projeler Nafia vekale
tinin yüksek kabulüne iktiran etmiştir. Yakında Erzurum . 
da inşaata başlanacaktır. 

şehrini zaptelmişlerdir. ora 
da komünistler bir evi. için , 
de bulunan 43 ihtilalci ile 1 
birlikte yakmışlardır, İ 

Malaga şarkındaki ronda i 
şehri de ihtiltilcilerin eline 

1 

geçmiştir. 

lerimizde s,ıııılmi oldıığıııııuzu 
ve gozlerinıizin önnnde ya!
nıı halk ve memleket meııfımt
lerinin ınevki ulmıı bulundu
ğunu aıı:{umak için bu yazı 
ve tenkldlerle kendilerini 
ilgili görenlerin, samimi ol
maları, i~ııret edilen ııo:dalıı
rın, ihmal ve imhul edilmiş 
bulunun i,.leriıı nihayet mem
leket, hnlk \'e _kanun ınııv.ı
cdıesinde ıııuhukk::ık bir va
zife olduğunun hiç olmazsa 
kendi vil'duıılurı öııUmle te:;-

! <l lim edilmiş olması lüzım ır. 

B. a ilya hükumeti lspan 
ya ile siyasi münasebatını ı 

keserek ispanyada bulunan : 
sefirini geri çağırmış ve 
kendi nezdinde bulunan is
panya sefirine de pasaport 
vermiştir. 

mamak, yövmiyc iki defa kalın ba. 
olur, çok faal bulunur, kendisine 

ğırsaklarını boşaltmayı Öğrenme- h:tkim, ve her işinde tam bir mu
ınek. yani peklik çekmek, güneş, 

vaffakiyet vardır. Kanlı, c1nlı, ve hava, deniz, kum banyolarını yap-
iri vücJdludur. Ayni zamanda eser mamak, neticesi bütün vücJdumuz-
vücuda getirecek bir kabiliyete da müzmin bir zehirlenme hasıl 
sahip olur, hem cinsine eylik etmeolarak ihtiyarlığı mucip olur. 
sini bilir ve sever, ve sinir siste-2 • Ahlak, seciye, ve mizaç c;. 
mı çok mükemmel olur. lıctinden zch:rlenmck: - lıerşeyi iyi 

Bu guddenin kiyaf etsizliği halgörınemek, her yapdıg-ı işi severek 
!erinde ise; yukarda saydığımız hu-yapmamak, sabırsı;.ı: olmak, nizam 
susatın aksine olarak, cılız, tenbel, ve intizama alışmamak, kafasını 
durg-un, iş yapmamak, miskinlik, siyah düşüncelerle doldurmak, her 
muvaffakiyyetsizlik, kendi kendine Şeye lüzumundan fazla ehemmiyet 
kakiın olamamak., kans11, cıınsı:r., vermek. hulasa; kendi kendinin re-

korunu kırmamak, gibi hususata ri- derin bir lakaydi, hasıl olurki böy-
le olan adamların ne kendisine ve 

Alınan malumata nazaran gaprlan binalar şunlardır: 

Müfettişi Umumilik dairesi 
lira 

Kolordu 
Halkevi 
llkmektep 

,, 

Mü/ettişi Umumi evi 
Kolordu kumandam evi 
Mevkii mfistahkem K. evi 

Cenubi Amerikada ura
guvay hükumeti ispanya 
ihtilô.lcilerine yardım etmek 
üzere neşrettiği tamim kafi I 
derecede taraftar hulama -

Biz, yazı~rımızcla ve ten
kidlerimizde samimi ve dedi
ğimiz gibi, çok samimı oldu
ğumuzu her zaman, memle
ket, kanun, halk ve vıcdaıı 

huzurunda iısbata hazır ve 

ayet edilmez ise ozaman zehirlen-

me, baş gösterir. Buna muvaffak nede miHetinc hiç bir faydası yok- Jandarma Af üfettiş/ik ve kumandanlık 
olmak içın insanın daima kendi ken- durNtthamiya guddesi ; - bunun dairesi 

Otel 

780,000 
725,000 
65.000 
40,000 
35.000 
20,000 
20,000 
45,000 

muktediriz. 
öaznn, ııczııketi elden bı. 

rakmı~ olııuımak, \ e ~öyle 

disine telkin yapması icap eder. - "d d k' • k f 7 b 
vucu umuz a ı yerı ; n amızın L..a ilan ve memurin numune evleri: 7 2 adet işte zehirlenmenin kısa olarak iki altıdır. Takriben bir badem kadar 

40,000 
65,000 

mıştır. 

mühim sebebini anladıktan son- Yeni Erzurum meydan yerleri, sokakları, 
dır. küçük olmasına rağmen vüc Jd l h l 

ra, bize vad olunan ömrü tabiiye daki rolü çok büyükdür. Şôyle ki: bahçe eri, evuz arı tçin 203,000 

Başmakalelerimiz 

IBaşmuharririmiz Bekir Sii
kiıtinin rahatsız bulunuşun

dan ötürü h:ı.şmakalelerimizi 
koyamıyoruz. 

1 hafiften bfr işaretle geri 
kalıııi;; veya bırakılmış önemli 
bir i;ü ele w ime uldırabilo-

<linç olarak vara bilmenin eserini ödevi ; i1Lunlara kuvvet, bünyeye Bu inşaat kiimilen /e7.•keliide kanun ile /evkal<ide talı• 
anlayalım. Bu, mıihim olan husu- inkişaf ve sevgiyi veren bir gud- sisattan sar/edilmek üzere iki buçuk senede bitecektir. 

ceğiıniz z.rn \'e muksudi!e, 
maddeyi olanca u~ ı'dığilc 

satin eyiden eyiye anlaşılabilmesi dedir. Bu guddenin kafi derecede Bunlardan başka inhisarlar vekaleti tarafından yeni 
için bilinmesi lazım gelen bir çok f ·· L' lr. k tl· 1 E d J. h l 

aaııye.ı, ço uvve 1 omayı, rzur:;ım a n İsar ar idaresi binası yaptırılacak ve gine 
izah ve islıat yuıuııa gir·miyor, 
dediğimiz gilıi hafif teıı IJir 
işarede ve bazan da bir istilı-

umumi sıhhat kaidelerile, vücJdu- faal ve atd1'an bulunmayı, bütün E 
muzda Çok muhim o"devler yapan geni rzurumda en güzel bir yerde bir Ordu evi kuru. v.:c..ıd ve ııinir sistemince mükem-
bir takım guddeler vardırki; • eger mel -ae~-vjn&lma ı, sinirleri~ h.a- lacaktır. Bunun parası Kolorduda hazırdır, planları, pro-

Yurddaş: 

. berat ~Vedi *" ıde buıak·~ 
nıakıa iktifa ediy0ruz. Sakın 
bizim tuttuğumuz bu yoldan 
ötürll kanaatlerimizin zayif
liğiııe lıOkıneditıne ·i.ı. Böyle 
bir hllkOm hiç: doğru ol-

1

,,bualana vüotlddaki yer~...,.ı~lt..JeM.~liı~f'-.llİliİıtllııiii~~bl..r..J~JY°<~fr~rıg·~,~~ıırll'~'~"'..._f~M= ... ...-.~~-·~·~' ...... ••~· 
düg-ü vazifeleri biıiraek ve bunların mayı verit böyle adamlar çok Ziraat, lş bankaları da Cumhuriyet megdanında y~ni 
fani bir vaziyete konmasını öğre- zeki çok n~eli ve çok iri kuvvetli şehrin bir dılım teşkil eden bir cadde üzerinde birer şu• 
nirs::k o zaman ıh iıarlığı çec.lcdiı· c:isseli olu ·lar. Aksi takdirde iıe; be binası yapmağı kararlaştırmışlardır. Bunlara ait ar-

Yardımın a:ı:ı çoğu olmaz. 
Her ferdin HAVA davasına 
göstercc!ği ilgiden az çok bir 
fayda çıkabilir. 

maz ! 

mış, ve bize vad olunan ana, genç yani nuhamiye guddesi iyi işle- salar meccanen verilecektir. 
ve dinç olarak varmış oluruz. O meyen insanlar, c\ice, henm aklen ........,-:~---=-=-==-==--:;..;;;;...o;,~~::;;;,:::;,:;:;:;;:::;::;::=;:;:=::;:::= 
halde bu guddeler hangileridir, vü- hem de bedenen mütereddi, kuv- Al 

Göze çarpan 
Turk Hava Kurumu 

cudun neresindedir, ve vazifeleri vetsiz, k1.1dretsiz, durgun, kararsız man 
nedir. Bu guddeler şunlardır; de- nefsine itimatsızlık, neşesiz, üstün p 
rekiye guddesi, nuhamiye ıuddeıi, körü zeka gibi hallere duçar olu·- ve rag 

--------------ı f BORSA yumurtalıklar, erkeklerde husyeler - Bitmedi· Üniversite talebesi 
1 1 böbrek üstü guddeleri, kadınlarda lar. 

Az öz I dir ki: bunların hepsine birden Doktor Kazım Güler memleketimizin her 
- _ '------------ [ ifrazati dahiliye guddclerı derler] ı-------------
Fındık mahsulümüze Fındık fiatlar1 işte ihtiyarlık bu guddelerin lı:ifa- Açık teşekkür tarafında gördükleri 

d yetsizlig-idır. Gençlik ve ihtiyarlık ' "l'ğ t kk" Ve satışlara air... Fındık piyasaları günden- bu ifrazatı dahiliye guddelerini hali Kızılay başkanlığından: samımı 1 e eşe ur 
Bu yıl fındık rekoltemiz, güne istekli ve hararetli tabiide çalışıp. çalı~mamazlıA-ı ilo Yapılacak tahkikat neti ediyorlar. 

umumi bakımından güz bir şekil almaktadır. meycıana gelir. liu a-uddelerin bir cesinde hakıkı ihtiyaçları Alman konsoloshanesinden 
güldürecek bir kertedir. Rakip memleketlerin va- ismide l HORMONLAR J dır. bulunan fukaraya fındık gazetemize gönderilmiştir: 

h z Hormonları faal olan inııanların, kabug"u te'Vzi edilmek üzere Vangölü kıyılarına kadar Trabzonun, Rizenin, çoruhun, ziyeti azıra arına nazaran pek kuvvetli, şen, şatır, neşeli, 
avrupa piyasalarına satış 1.,bilir, her yapdıuı i"i iste'-le vo memleketimizin hamiyetli ve bir inceleme seyahatine git-Ordunun, geçen seneye na· k " • " 1'. h k l · B p 
yapamıgacakları anlaşılma mıikemmel yapar. mu terem fahri atör erim miş olan erlin ve rag ü 

zaran, noksanlığını, geçen ta ve malısulümüziin bu sene Honnonları K"ayri faal olan in- bizzat ziyaretle bu hayır nüversitelerinin Alman ta. 
sene az mahsul çıkaran Gi- daha üstün ve asıl değer ı;anlar iı;o; dur~un, tenbel, etleri işine yardımlarını dilemiş- /ebeleri birkaçgün evvel sega 
reson telafi etmekte, bu su- fiatlarla satılacağı kuvvet buruşmuş, düşünceli, kederli, elem- tim. Gerek şahsım hakkın- hat/erinden dönerek lstanbul 
retle 936 rekoltemiz mem- le ümit edilmekdir. li, durdugu yerde uyur- çalışmayı da gösterdikleri teveciih ve üzerinden memleketlerine git 

sevmemek; usançlık, üstün körü bir k 
nuniyet veren dereceyi bul Fiatlar isteklidir: bugün gere se hamiygetlerinin de- mişlerdi. Bize gönderdikleri 

zeka, küçük ıııhhat ve neticede no ' 
tnuş olmaktadır. sabah borsasında 150,000 kendisine ve nede muhitine katiy- fili olan aşağıdaki hayru- bir mektup ile Türkiye de 

Rekolte itibarile müsait kilo tumbul fındık 25 ku- yen mfifıt olmazlar ve sonunda hah vaıt ve hareketlerine gerek resmi dairelerden gô·r
olan vaziyet, satışlar, fıat- ruş 70 paradan salılmıştır. vaktindan evvel ihtiyarlar. kızı/ay namına açık teşek- dükleri kolaylık ve gerek 
l k :i~~~~~~~~~~~:;&~~-~~~,.,~~~--~--~~~--~~~e~-:~ .. -~'":'.~-~-:i*~'"'~? kür/erimi sunmağa muhterem dolaşdıkları yerlerde halk ar itibarile de iyi gitme - lt.: .. o 

1 
gazetenizi tavassut ediyorum. tarafından gördükleri misa-~edir: 19 kuruştan açılan m Açık teşekkür. t Bay Mehmet hazar 200 firperverlikten şükranla hah. 

ılk /iatlar gele gele bugün 1 çuval, bay P. P. Danielsen setmekredirler. Memleketin 
25 kuru 70 araya kadar 1 füze vilı1yet gazetesindeki ~ Kö~c~lüğtlıı~iizüı~ ~~meıı:ri) ve 1150 çluvhal, bay ~kre"! l5k0 eşsız güzelliklerine saya sa 

k ş _P . . j!t. yeniyolcıa \ ıh.ıııakw olan edelıı ve ı~·tmıaı (:Sevınışlı bu goıılllnı) çuva , ay mustaı a cnJe e b. . k . Çı mıştır. Mustahs_ıl ve ı.h-. t adlı '-'azılıtrivle cıo11-u okuyucularının okuma ve_ aydınıaımıa yu •1 SO l . •t ya ıtırememe tedırler. Gii-
l'a h l d t " " 6 og u çuva vermeyı 1ıaı .. .

1
A • catçı cep e erır. en ışı t Iundaki iitıtiya~larrnı tatmine çalı':'an !Jurmuş l'~h·Knıenoğlunuu lı / . l d" b u ntuşane vı ugetınde bulun 

bo k t rııj d l u k 1 Bg emış er ır. ay nasan J k/ d .. . zmaı, pişmiş aşa su a - .~ eşi Bayan 'fiirKlin 'l'ürkmenogıu a aynı ga~ e ı c ugu ııaı ı- t y; l w l 5ıO l h uu arı sıra a gosterılen sa-
hıazsak, mahsulümüzü bu yıl ~ mıza sağlık yazıları yazmağa ~aşl~ıııı;ıtır. uugnn bu b~yaııııı an ~og_ u çuva emen mimigeti ve Erzurum da Ge 
daha u··stu·n "'e tam Jeger .·J (Uç beltl) ( rrengi, ı· unuş,. l1ç1kı )_ nın .~arar' '.'e tcdavıı. erı ilu. k: ~ vermıştır. l •ı "fı . l'k k 

Halk yokyere 
soyuluyor! 

Soğuksuya giden otomo
biller geçen aya kadar yüz 
kuruşa giderlerdi. Niçin ol
duğu bir türlü anlaşılamı
yan gol değiştirme tenbiha. 
tından sonra, hu güz kuruş, 
birden yüz elliye /ırlagıver
di. Şoförlerin haksızlığına 
hiikmedemiyeceğiz, çünkü 
onlar, evvelce yüz kuruşa 
katettikleri mesafenin daha 
bir mislinden /azla dolaş
mış oluyor ve bu suretle so• 
kuldukları zararı zavallı 
Soğuksu yolcularından alı· 
yor/ar. Fakat, durup durur
ken, halkın bu fahiş zarara 
sokuluşu niçin ? bir tüılü 
anlaşılamadı hu işte I 

., u, ~ k ı ... h lkı k ıı· M J d d t ne mu ettış ı ültür Mü-fiatl l h ·ı· . ''I kında yazctırrı l>u yazısı safı ı ilr çe \ e ıcı Slılu a n ÇO ev u u ave 
ar a sata ı ırız. ~: kolay unlay~l>ileceği biı' lisan ve Lıir uslupıa yau.ıııı~ur. Ra1meti rahmana kavuşan kar· şavı?!? ~aklarında gös-

. Müstahsiller, işi, asıl ken ~ Sayın 'J'alı::,ia Uzerin yüksek isaretl~rı _He doğunun gazete deşim Cafer ogfo Tenekeci Hilse- terdıgı alaka ve nezaketi _ K. O. 
dı Cephelerinden perçinlemeli, 

1 
ilıtiyacına cevap vermeğe çalışan ." ): e.myo! " o~u~~~uıarıam 1 yin ustanın ruhuna ithafen önü· ve Trabzonda Jandarma- ğindeki d .

1 
k k -

Otomobillere narh lcog
mak, Soğuksu seferlerini 
makul şekline irca etmek 
çok lüzumlu bir iştir. Yok 
!a hu iş bu şekilde kaldık· 
ça halk icapsız ve mahal
sız soyulup gitmiş olrıcakl1r. 
Yüz kuruşla yiiz elli kurul 
arasındaki farkın ne b iy ·ık 
bir fark olduğunu a~ılıya-
lım artık. · 

hlcıhsulü, ~,·atları koruyacak .:ıor"cağı bütıln sağlık suailerııı_e ce,np \erecek \e ı.aııııı nas- ·· d k" p ü - ak Y n· nın esirgem d' - · k [ ag ara çı ara ge .. 
,, " .. k muz e ı .~za~f~dnuM şalmtı ke tı- l ki e ıgı o_ ay ologik incelemelerd" bu!un-Qııcz tedbiri alabilmelidirler, talıkları ::,ize kolayca an1ııtab.ı1eceklır. u uyuı.:ulurma böyle cuma camıışerı ın e ev u o u • ı arı ayrı ayrı zıkre-I dukl " .: " 

iı 6 k dı b l b bir sllttln açabilen Yeniynl ı:;izın en sadık doKtoı·uuuzdur. ~ tunılacaktır Arzu buyuranların d k t kk - t kt .. l arı sırada Van kultur 
,,;,lct u no ta. an aş ar, " : Bu muııasebelle bayau 'J'ürkdn 1'Urkıııeııoğluua okudarınıız lıtlrôklerini 0 rica eylerim. er~ eş'ı .. ur e ":; ~'1' er. direktorundan da gördiikle,.i 

adan netıcege varır I namıııa teşekkür etweği aynı zam~nda .bir torç bildik.. Kardeşi ango u yanın a .. u un~nl yardıma agrıca teşekkür et• 
• • !Aii~~.._- ere~ - L"S.iB .e. 'liiıt~.-.-.,,. «- ;e; ~~~~Mı 'ttrıekeçi Ahmet 3.500- 4000 metre gukşeklı- m~ktedirl1r, 
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~YASAL PARTİLER 

içinde birleşen f ransızlar, 
yıırddaş ve aynı zamanda 
millet olarak iiç renkli bay 
rağm gölgesi altında yur
dun her nimetinden isfijade 
ederler ve yurdun lıayatı 
nıevzmıbalıs olduğu zaman, 
birden müdafaasına koşar
lar. 

Orada ta-lih telakkisi 
bakımından olduğu gibi, ırk 
ve kan bakımından da ulusu 

teşkil eden bu cıizler ara
smda bir fark kabul edil

mez. fakat şunu unutma
malıdır ki, f ransız milleti
bünyesinde bu manalarda 
bir mahiyet de yoktur. Onun 
için bugünku Fransada, han 
gi kandan olduğu ve nere 
den geldiği aranılmaksızın 
yurda vazife bağ mı duyan 

lıer yurddaş Fransızdır. 
Bugünkü İsviçre, Fransaya 

nazaran bir bünye ayrılığı 
arzederse de, buradada sınır 
içi milliyetçiliği talakkisi 
hakimdir. Kantonların te
şekkülıı ·ve nu/usların nis
beti delayısile bazı kısım 
!arda ayni dille konuşan
ların bir te~asüf arzettiği 
hakikattir. fsviçrede alman . 
ca, f ransızca ve ita/yanca 
konuşanların hepsi bugün 
isviçrelidir. İsı.ıiçre mille. 

RECEP PEKER 

tindendirler. Burada da bir 
kan telakkisi yoktur. Bir 

Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan : Tiirkçeye çe'llİren : 

Norbert Von Bischoff Burhan Belge 

[ 13 ] sımr içind yaşıyan, m:iş- Dünyanın siyasi, içtimai. karmakarışık banyo alemi, 
terek hak ve müşterek ~ere/ iktisadi dedikodularından se/ ası Trabzomın artık as Sırp devletinin huya tına son ' mından bir rol oynaması nıukad· 

A Vtı'lhırynnın Ankara 
E.lçilig-i sabık müsteşar 

ve müşterak vazife sahibi. şehrin kulakyıpratan, kafa rilikte ahp başım ileri gif.:. · verıni~ olan Kos ıva meydan der idi ise de, un yedi asır öıı
yurdsever insanların heyeti patlatan, sinir bozan gürül . tiğini gösteren öyle yürüyüş muharebesinden sonra lılr Sırp ce lskender'iıı oraları zttptetıne 
umumiyesi, İsviçre milletini tülerinden illallah diyen ki ben kendi yüriiyiişüme patriyotu tarafınd.uı şehid ecli· siyle baı;ılamış olan devreyi, 
teşkil etmektedir. asabımı yatıştırmak ıçın baktım da bu hızlı yürüyü len lludıı.vendiga.r, ilk Osmanlı Türklerin e:1 son Grek varlıkla 

hakanları arasınd'l en yarar:ı·a· rını ortadan kaldırmaları artık 

1 k derı'n bir sükunete öyle ih- ' şe ayak ııyduramayflcağım- l As \ d 1 • r ve kan milliyetçiJiği rınchu biri Ol'ln Oğlu Beyıızıt'a kapalı IIlL'~h. ya, .ı na O Uyu 
tiyacım vardıki.. Tabiatın dan korktum doğrusu... birkaç ufak TUrk lıeyliğinlıı il- Avrupa'nın elinden geri alnıı,tı. 

Irk ve kan milliyetçiliği. sessizliği içinde uğultulu 1 Sonra bir 'l.Jarlık daha hakı ve bir de, dOrt tarafı çev- Şimdi arlık, sOzllnılizUn ba~
sımr dışı milliyetçiliğidir başımı dinlendirmek. sarsı- 1 gözüme ilişti : Belediye ve rilmiş ve inkırazın aı·tık Kemal langıçında kazdıgınıız tarih ru· 
de.... Sınır dışı milliyet lan sinirlerimi yatıştırmak Ordu parklarında Trabzon ı,:a:tmıı gelmil} Hiznns'ın Z'.lptın- kurunun alğzına yaklaşt~n~ş biulut 

k dun lıu"l,ka hlr vazife birakmn· nuyoruz. rnzgılrın es ığı c ür 
f l kk . · · k ·ıı· t · · için şijyle beş on giin a- halkına musiki zevkini tat e a ısını. ır mı ıye çısı mı ~ tı. Ve Bosfor kıyılan ulaki lıiı· istikametten, Aııadolu'ya çu 
· f t 'l · • dar bir kü.ue gidemeseydim iırınak hizmetleri takdirle ı. ı ı t ll 1 ·u· sıyasa par ı enn program " yorgun ve ~:ok kereler tehlike- uan ar ya uı cengı ver er gı ı 

farında yer aldığı vardır. çat diye çat!tyacaktun.. karşılanan iki saz heyeti- ye clll~mnş olnn iınparntorhır girerek, orada clevletlel'i kökllrı 
Bir ırk milliyetçisi, yaşa· Zümnid gibi çamların nin lıer akşam binlerce din 1 şehrinin eceli, artık bu sefer den koparan \'e devletleri teme 

1 d 1 d l l , · ı • !!elmiq,e benzivurdıı. Türk ordu· Hnden kurun, lıiribirini ezen ve 
nı an yur un sınır an ı- altında, yemyeşi çemen er ıefıicı lop ayışıaır. ·· "' 

ları her taraftıı kazanıyor, her· ölilm höy'lttUne vllcud veren 
Şında kalan, fıakat kendi d b k b' ' B ·k · saz lıeyetı' hakkı il arasın a asa ı saraca ır u ı ı . latafr,ı ilerliyordu, KllçUkasya'da !!Ü~ .. !.: ·.· ~ ınına bir güz atmış 
kanım taşıyan insanların. çıt duymadan bir kaç gün da anlıyan, anlamayan bir Bıılgaristanda, .Mor.ı'd..ı. Hiristi- 1lduk. 
birbir/erile kaynaşması ve böylece bir yaşayışa kavuş çok kimselerden takdir ve yan~ığın d lğucl<lki son kalesini ş: ı!ui r. r ı '· f· nadolu tarihi· 
bağlanması için sımrların tenkid dinledim.. Başkaları kurtarmak Uzrere hazırlanan ve nin son bölttınUne gelmiş bulu· 

makla sinirlerim yatışmış, ı) '·öl"l b" b t aşılmasını ister; bu politi- ne derlerse desinler. benim Macır kr.ılı Sigisnıoııd'ıııı emrin- nııyoruz. JU u l ın, ır U nıı-

ka da. kendı. kanından ı·n- asabım kuvvetlenmiş. taze d ele bulu.ı,rn biı· hnı;lılar oı·clusu dtlr. Bu bülUmnn adı· "Anadolu· 
görüşüm ve uyuşum şu d o ı k. 

bl·r dı'nçlı'k elJe e·Jerek niha Niknpolis'te korkunç bir bozgıı lu' a smaıı ı ha ·ımiyeti'' dir. 
sanların kesa/ etle yaşadığı uı aı dur : ~ d ı na uğradı. Bu, "na o unun, sı>n yilzyıl-
lopraklar üzerinde siyasal yet yine binbir gürültü, u Her iki saz lıeyeti, kar- l'akat Hizrıns'ı tchdid eden tarının \~elin hadiselerinden yor 
lıaklar iddiasına kadar -zıa- ğultcı, dedikodu kaynağı şısındaki dinleyici kalaba bulutlar, lıir ke e daha dağılmış guıı dil.:erek, kurşun gibi ağır, 
nr. Kesafet nisbeti çokluğu olan şehre dönünce beş on lığı nisbetinde kıymeti ha tı .• \nadoluclnki beyliklerini kay biltün harcketleı·i üldUrUcli lıir 
bulursa, o toprakların ana günlük ayrılışın esnasında d beden 'l'nrk beylerinin daveti uykuya yattığı lıir devirdir. Bu 
yurda ilhakını da isler . şehirde öyle şeyler, öyle iz ir... Uzerine, Timur, Amıdoluya gire· öylesine derin ve rüyasız bir 

Bu iki saz heyetine dair rek lleyazıtın ordusunu Ankara'- uykudur ki, zaman, yoldaşı 
içinde yaşadığımız devrin varlıklarla karşılaştım ki.. en güzel notu ve takdiri <la perişan etmişti. Beyazıt, ar- ölllm'den adeta farksızdır. 
Almanyasım, bu bakımdan Vaktile çarşaflar peçeler veren musikiden eyi anla zusuııa rağmen şehid dJşeıuedi 
ırk milliyetçisi bir devlet atılsın dediğimiz zaman bi- yan Dr. Bay Kazım Hüsnü fakat az sonra 'fiıııur'un esiri 

olarak görüyorsunuz. Gene zi recmeden erkekler şimdi olmuştur. : Belediye parkın ~:~~çıt~l:lyd~ngıvenı~n~:l~;~~~e·ernı· idı·ıeeu 
ırk milliyetçisi kendi sınır- l f · k 

k d ya nız çarşa ı peçcyı atma daki heyetten bayan Muza/ tanıştı. Tinıur'un gözünde ne A-
ları içinde yaşayan ve en i 

la iktifa etmemişler brlikte ferle kanuni ve kemani nadolu ne de Osmanlıların Av. 
Arkası var ~~=-""" saz dini emeğe g e l e c ek ordu parkındaki lıeyete ka- rupadaki toprakları vardı. Tiınur 

derecede ilerlemişler.· tılmalı, oradaki kanuni ve doğuya doğrn rekil<li ve hazır
kemani de bu yana veril ladığı yeni seferleri tatlıika va-

He/e saç baş tuvaleti , kit bulamadan, öldü (1). 
geyim zara/ eti ok adar göz meli .. Bu mübadelede bay 'l'imur'un beklenmedik çeki-

Burhanın heyeti kuvvet/ene lişi talisiz Bayazıl'ı'."l yerine ge
alrcı olmuşki, bu incelik, cek ve biz tam bir saz he- lenlere, devleti snrutıe yeniden 
bu yakıştırma. bu alışma k k k f t ı ti ô l yeli dinlemiş ve musi i zev ·urma · ırsa ını verm <Ş r. y e 
kabiliyetini bayanlanmızda k 1 kı· J\nkara ınuharebesı"ıı~en kı k 

Bu, o devirdir ki, hayat ve 
ihtişam Anadoludan elini, ete· 
ğini çekmise bemer, çllııkO ya. 
n1başındaki İstanbul, isU\ın ille· 
minde diri ve hareketli olarak 
ne varsa, bunların hepsini dD· 
rast bir ihtirasla hep kendine 
~·eker, Bizan:s'a ili.yık bir miras· 
cı olmak i~·in; 

Bu, o deYirde ki, namkör Os· 
ıuanlı padişahları, kendilerinin 
be _iği olan Anadoluyu hudutsuz 
hizmdlere koşulmuş bir eyalet 
derekesine indirirler. 

Fuhuş, içki.. 
kini tatmış olacağız anca ... ' a r 

görünce insanın az bir za- . . . · sene sonra, Hl. l\turacl, Papa'nın 

b l l k Bu takım teşkzlını nasıl bir har·lılar seferi olarak Jstan-man içinde u i er eyiş ar v 
buldunuz ? I . . Ben kendi bul'un yardımına gönderdiği ve 

Bu, o devirde ki - beş yUz 
sene fasılasız olarak Aııadoluda 
zikre değer hiç bir şey cereyan 
etmez. 

Yazan : Türkan Türkmenoğlu 
[ 4 ] 

iyiliğini şimdi öğreniyorsun, 
değilmi ? Bunlar yurdumu 
za. ulusumuza karşı her 
birimizin vicdan borcumuz, 
namus borcumuz, yurttaşlık 
borcumuzdur. 

Frengi bakımsız kalırsa 
ne olur ? kendisine ve so 
yuna sonsuz zararlar olur, 

Nasıl zarardır onlar? işte 
onlardan bir parça. 

Bakınız kalan frengili 
adamların genç yaşlarında 
eli, kolu veya bacağı sakat 
olduğu, kötürüm kald•ğı, 
dişleri dökııldiiğü, kör ap 
tal, deli olduğu çok göıu, 
lür. 

Genç kan kocalar 'i•ardır. 
Çocukları olmaz. Doktorca 
sebepleri aranırsa alttan f

rengi çıkar. O frengi ona 

anadan veya babadan geç 

miştir. Bazı kadınlar vardır, 

gebe kalırlar fak at çocuğu 

karmnda durmaz, düşer, ya
lmt ölü doğar, yahut canlı 
dojar amma bir kaç saat 
veya bir iki giin veya ay 
sonra öliir, 

Bunların sebebi araştırı
lırsa karşımı"'a yine bu ıı
~ursuz ha~ıaf ık çrkar. Çocu
ga ana karnında frengi ge
çer. Çocuğu zehirler, öldürür. 
Bazı küçıik çocuklar, büyük
ler görıirsünüz burunları 
basıkT dişleri dökök, sarsak 

ve sakattırlar. onlar, o za. 
ııallılardır ki analarının, 

babalarının kurbanı olmuş
lardır. O ana ve babalar 

f rengilidirler. tedavileri ya
rım kalmıştır, 

Düztaban çoçuklar, ağla 
mayan meme almasını, süt 

emmesini bilmiyen çocuklar, 
kafaları çok iri veya çok 

küçük, koca karınlı veya sıs· 

ka çocuklar, saralılar, gece 
yalağına işeyenler, cüceler. 
Çok kez frengili ana ve ba · 
banın çocuklarıdır. 

Kafası almadığı için o
kullurda okuyaımyan zana
ata yaramayan, adam öl 

düren, hırsızlık yapan, yıl

larca ceza evlerinde sürü
nen, bahtsızların içinde ne 

vardır, bilirmisiniz?ferengi .. 

Onları da ananın veya ba
banın miras verdigi frengi 

bu hale koymuştur. Görii

yorsıınuz, bir frengili ken 
dine eyice baktırmazsa ne 
oluyor. Burun düşüyor, il 
7.!e alem içine çıkacak yüz i 
kalmayor. halbuki daha eıı
'l.1el lıaslalığnı gizlerken 
kimse bilmez derken kuyuya 
ke!ldisi diişenler gibi gülünç 
ve ı.grenç kalı.lfor, işte • 
bunu frengi , frengi denen 
hastalık yapıyor. 

• Arkası var • 

şısında parmağı hayretten payıma uygun bulmadım... llunyacli'nin emrine verdiği bir 
ağz~nda, donakalıyor.. insan bu varlıklarla ifti- orduyu, ilk hir muvaffakıyetsiz 

Hele Filöryayı andıracak har ediyor doğrusu. tikten sonra orludan kaldırınca 
derecede kadınlı, erkekli C A l:Sizans'ın mukadderatını artık 

====-=-=-='""'======"'"===========· =·=- ancak bir mucize kurtarabile

G ençlik · 
KÖPEK 1 1 • 

insanlar için en fay dalı 
hayvanlardan biri ve belki 

de en iyisi muhakkak ki 

köpektir. O, bizim ıçın ne 
fedakarlıklar yapmaz ki ... 
Bir kere, ·bir çok cinsleri o
lan bu sadık ve zeki hay· 
van -vazifesini bilir bir bek

çi gibi-evlerimizin bahçe ve 

avlularında bir o yanı. bir 
bu yanı dolaşır ve arasıra 

dik ve kısa sesile, bütün ci-
vara uyumadığını haykıra 
rak bildirir. Bundan başka 

dan dalıa sa mimi bir bağ 

ile bağlanmış olan hu hay 

van, hemen hiç birimizden 
layık olduğu şef katı gör

m:diği gibi, bil'akis birçokta 

rı rnız tarafından dövülür ve 
kovulur da .. Ve bizler, söz

düştükce onun iyilik ve sa 

dakatinden bahsederiz de; 

ismini bir damla çamur gi

bi birbirlerimize fırlatırız ... 

Biçare ve talisiz köpek! .. 

O. Sebati Ertan 

avcı ve çobanların en sadık •- -----------

ve bıkmaz bir arkadaşı ve 

sürülerin humisi olan köpek, 

aynı zamanda karlar içinde 

yolunu kaybetmiş. muhakkak 
bir ölüme mahkum insanla
ra da, onlara yol göster
mek sııretile en hiiyk iyili 
ği yapmtş olur. Sonra, bir
çok insanların bir lriks ola
rak yanlarında taşıdıkları 
köpeğe, bir takım hünerler 
öğreterek şurda hurda oy
natıp. bu yüzden geçinenler 
ve hatta zengin olanlar bi
le vardır. fakat ne tuhaftır 
fei insanlara, pekjok ·ins{ırı· 

Halk Manileri 

Gökten uçar yıldızlar 
Durmaz yüreğim Sl7:lar 
Kırktan sonra erkeği 
Baştan çıkarır kızlar. 

* • • 
Koyun doğurur kuzu 
Kuzu yaladı tuzu 
Dün gece Emincmlen 
Bir eylemiştik sözü. 

* * * 
Gölc.te yıldız dizilir 
Kimi yere süzülür 
Kız gezme başkasıyla 
Yüreciğim ezilir. 

Baba Şalim Öıütçen 

cektir. 
.Fakat bu mucize. olmadı. 1 l5J 

de genç 11 . .Mehmet, ordusunu 
şehir duvarlarının önilne doııan
masıni ela Haliç'in ağzına yığdL 
Binlerce yıllık Grek imbarator
luğunun ecel saati, çalmıştı. 

ilk defa olıırak cihan tarihi 
naıııı1.1a konu~an topların gülle· 
}erine şehrin duvarları ınukave 
met edemedi. 30 mayıs sabahı 
açılan gediklerden, '!'Ur akıncı. 

ları, mlldafııasız şehire girdi. 
Kendi zayıf kuvvetlcrile bir kaç 
yliz Cinevizli devşirmenin ba~ın
da savaşan ensoıı Bizans impa
ratoru, çarpışarak kahramanca 
öldn. Genç Falih, fakat, Justini
en'in mabedindeki allar'dan, do 
ğu bırisliyunlırınııı sonunu ve 
islı\m Tanrfsınııı bOyUklüğllnü 

Han etti. 
biraııs lmparntorluğunun ln

kırazrnclan sonra, onun Avru· 
padnki birkaç artığını ele geçir 
ınek ve Trabzon krallığına bir 
nihayet vermek işten bile de· 
ğildi. Greklik, bir unsur olarak 
uzun yıllar için 'l'Urk sellerinin 
i~inde boğulacaktı. 

Her ne kadar KUçükasya kı
yılarrnda, ekonon.ıi ue ırk bakı· 

( t ) Bischoff, 'riınur·un bir 
'l'Urk serdarı olduğunu bilmiyor. 
Yıldırım ile Timur'un karşılaş
maln11.11, Osmanlı hanedanından 

devrolmuş klilsik tal'ih bilgisine 
güre miltalea ediyor. Osmanlı'nın 
sırp kıtaları karşısında 'fimur'
un ordusunda öz Türk oymak 
!arının vuruştuklarını bilseydi 
vardığı hOkllıııler başkatürlü O· 
ulrdlı. B,B, 

Aııadolu'nun erkekleri, gider 
ler padişahları için cihan impa· 
ratorluğunun dört serhaddinde 
ka.ıları.1ı akıtırlar; Anadolunun 
kadınları ise, gittikçe verimsiz· 
leşen tarlaları ekerek hastalık· 
br yilzUnclcn sayı ~arı gittikçe 
azalan çocuklar doğururlar. 

Ve padiıatı, Anadolu'ya yal· 
nız vergi memurunu yollar. De 
rebeyiıı gözUnden ne kaçtı ise, 
yahut doğu'da ermeni tnccar bA• 
tıda runı tnccar ne bıraktı ise, 
bunu da padişahın vergi memll 
ru toplar. Geriye kalanda yeni 
bir şey yaratmak mecali yoktur. 
Memleket sefilleşir ve kayıtsız
laşır. 

Anadolu'nun kıyılarında, dıJ• 
rum biraz duba iylcedir. Şebit· 
lerde oturan Rumlar, bağlık bab 
çelik vadilerle tntnn tarlalarıoı11 
mnhsull~ri nzerin1e içeri ve dJ· 
şarı doğru karlı bir ticaret yap· 
maktadırlar. 

----- - Arkası var ·_,, 

C. Bayar 
Ankara 20 - Tıpar yatı 

ile çeşmeye gelen iktisat 
vekili önümüzdeki Pazartesi 
günü toplanacak. olan Fuaf 
komitesine başkanlık ettik" 
ten sonra lstanbula hareket 
edecek ve Fuarın açılma 
törenine tekrar lzmire Jö• 
necektir. 

j Yurddaş: 

l Uçağı olmıyan bir yurd da' 
mı olmıyan bir eve benzer. 

1 Türk Hava Kurumu 
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Bu gece Yıldız Bahçesinde 
Aradığımız artistler : 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN I 
Yazan : J>UR!\It;Ş 'l'ÜRIC\rnN OÔLl' 

Yurddas: 
' 

Hiç <lurm:ıdnn milyonla ı 
( 55 ) 

Bu eı;ıya kar.,ı 'ında bazan 
\XJcuk\'a rikkal ve tahayyiU 
dakikaları· ge\·irdiğ'i oluyordu, 
(( Yıldn burada 0turnr:ık ı;:ıı rayn 
elini sure ·ek, sabahleyin tu ay 
nanın kur 1 .,ında silçlımm rlllzel 
tece:\: )) cı:ye düşUnliyor, c.i •ıiıı 

dokuna~ığ1, gözlerinin duracağı 
yerleri şimdiden öı>nyordu. 

tıir ynbnncı vıırdı Sedat dikkat 
edieJ bunun yılmaz olduğunu 

gurctn. Arkncluşı lıuracla ne arı 

em •n hnvrcılıı;.a pnrn yelı~ti r
mek, :-nclk bütiin ulusun ayııı 
c3mcrllikle yardıma koşmasına 
bağlıdır. 

Türk H,!va Ku:-ı:mu Klark- Kable, Vallace Berry ve Jean Harlov' un 

Binbir tehlike ve maceralar arasında çevirdikleri vor<lu.'? 
• Yıldız Sedalı kar~ısında gü 
rUnce lıcmbclaz ke::,ilcli, dil5nıe
ınek i\•in iki e:ile yanındaki b,ı 
~·e kıınepesine ynpışıı. 

EV\ el 1 uzun, mez'iç lıir sakt1t 
hilkOııı sUrdli, birbirle."ine sOy 
liyecek sôz bı:lnmıyorlardı, son 
ra biral daha haYJdnıı, sudan 
bahardcııı balı:;t>ltiJN. 

ilan 
Trabzon icra memurlu 

ğundan : 
At-ık ıırtırııııı ile parııy:ı Çt;\ rilerck 
gııyri ıneııkıılıııı re olduğu: 

Yıldıza arasır:ı ınektub yaza 
rak kendisini lıeklemcsini, ya 
kında onu pedarinden isteme
ğe geleceğini söyleyo:, fakat 
lıu köşk menelesini hl\' uı;ına
yordu. lsteyordu ki Yı:du lı.u 
ınanulya altı rOyasıııı hirdenln

Ü.; m'.lğazayı müştemil hanenin 
32 hissede 7 lıissesi 40 hisse iliba 

Sedııt hnyaıımlaki bUynk in rilc 14 hissesi 
kıH1bdan bir .z h lı e.ıni, li. Yıl- t:ayri ıııeııkıılun tııııurııJıığu rııevki 

d ,,_. 11111hal1es1 ı;okıığı ve ııııııırası: dızlu IJunda hi~· lıabenfor egı-
lskender paşa mahnllcsi E~zurum miı;ı !!ib~ safvetle gi~zlerini kal re görsUn. 

i ~ caddesi tapunun teşrinievvel 9.>5 
. d k" dırdı, zuif titrek •;esile ; tarih ve 71 no.dıı kav. ıllı • Yıldızın .Ay..,eııin evı.n e ı • övıc mi efendim ... Sizi teb 

b • l Se .J Taktir oluıııııı kı.) met : misafirliği hitam uımu J u. . rik ederim ... dedi Seda tın bir- Tamamına 5000 lira 
dat aduınlnrıadun birini günde cl•>nbire kalbi durdu, gözlerile 

. . . ı Hüs .., Artırımının ynpılııt':ığı yer cnıı aat: rerek müstear bır ı ıın e e- f!erıç kızın g'~zıeı·ini aradı, fakat 
-· v Trabzon ic:a dııiresi önünde Yin ax.anın evindeki e ki odası- 0 bacını o'nilne indirmiş, snkOt 

6 -1 21 - 9 - 936 pazartesi günü saat ııı kiraladı. ediyordu. · 14 den 16 ya kadar 

Bir cuma gnnn dere kena Yılmaz l.ıir süz suylemiş ol-
1
_ f~bıı gııyri ıııeııkıılıııı ş:ırtıınıııcsı 

nnda muhabbet çiçekleri, buh mnk için : 21 _ , • H::IG tarilıiııdou itilı.ır, ıı oa.ı. 
çesinden bir tutam ak diken _ Seni btmılnrda göreceğimi 13~3 ııo ile Trulızoıı icrn da.resinin 

topladı Yıldııa verilmek Uzere hiç tahmin eclemlyordııın, eledi. mıınncıı ııunııırnsındn herkesin gl.ire. 

' J k' lıilnıesi için nı,;ıklır. llı1ııdıı ) azılı bl·r · 1 eıııel yaı>ıu·ak .YO a cı · Lı. ...: dııt c·c\'1111 \'eı··ıı· · 
u ve ' . olıııılurılaıı fazla ııınluıııııt ıılıııak isli (O Uzel, _parlak lılı· lınlııır ~llnll - Bt•n deliyle.. • wnlor işhıı şarlıııııııt'yc rn iı3.ı - ıa:-;a 

idi, Sedat ogııııe kadar tubıal~ır~ Yılrmız - Bu ll'Saclüfe {"Ok ;ıo,,\'ll ııııırı:ırası ilo ıııeıııuriycUıııiztı 
bu kudar muhte.şem bir şen ığı memnun oldum... ıııu~ıH·aul etmelidir . 

ni görmeınh.;ti. uir yol köşesin- Sedat _ Len dogmsu okudur :.!- Artırıııııya i;-tir:ık lçlıı yukıırıdıı 
l ı. lı r ,·azılı kıyıııctiu yflııltı i,u ııisbetinde de ııınııulva _ağaç arının ua a çok memnun cleiHlim... Çfiııkil · 

.J ~ pey akçıısı \·oyu ııılllt lılr bııul.nnııı rllzgilrlarile hafif hafıf _sallanaı~ zannederim ki hndını el"endiyi teminat mnklıuı.u ıc,·dı cdllcceklir l ~4 
tepelerini gördilğtl vakıt kulb~ rahatsız ettim. 3. Jpotek sahibi nlııc.1klılıırl11 diğer 
durdu, nefCSİ kesildi O kadar ki y 1.dlZ zaif, zebun bfr SC::lle ; alılkııdarlııı 111 \'C irtlfıık hakkı o:ılılp-

k rln Ollır•ırak l d ı .. rı 111 ıı gıı_,•rl ıııeııkal fizcrhıde ki iri Lir taşın ·ena a • _ ııaviı-... Sahatsız o ına 1111 ••• 
k lı · .J Jıaklııııııııı ,.c lıu,,u~ylo fııiı: \"c rnns-

1 

Singapur . 
Postası 

MALE DE SINGAPOUR 

Fransızca sözlü şarkılı, Çin Japon harbi esna-
sında alınan senenin en harikulade eseri. 

T ekmiI btr hayat, latif manzaralar, korkunç heyecanlı sahneler, 
harp ve sönmez bir aşk macerasını canlatan Singapur Postasını 
tekmil müşterilerimizin görmelerini candan tavsiye ederiz. 

Filme ildv.eten : 
Neşe, zevk ve eğlence saçacak olan 2 kısımlık 

KIYEFLi RUYA 
İsmindeki sesli, sözlü, şarkılı, varyeteli, kahkahalı büyük komedi. 

Pek yakında : 

KARIM BENİ ALDATIRSA bir zaman dinlenme · ıncc urı· Niçin rahatsız olayım, dedi. r:ıfn dair olıııı iddialarını işbu illln k 
yetinde oldu. 1 Yılnınz ı,ı şııkıı)'n bo1.m11k tadhlndon lllb'""" """'"' gnn ''""• i Türkçe sözlü büyü operet. 

Hüseyin ağanın bahçesinde istedi. Fakat Seclulın kaşlaı ı ça- ernık1 ınn.;ıtıetel~rile h'.rll~te ıııemu. ~ ~ 
hı" bı·r şev de~smmnişti. Li~ tılmı~ dudakları bınnbeyaz kel rl~tt~w u1ııc1kır1 n~~,1 ıM 11'~1Ji~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\' .J " \ • • Ak~i hnlıle ııı · :ın apu s cı ıle • 
0 

"- r gx ' WH s==w 
denbire girmeğe cesaret cdemı silnıi-;ıli. snbit olıııaıhkc:ı sııtış hcdellııin p:ıy. 1-----------------------
yerek kapıdan bahçeyi seyrn- Kendini zaptetıneğc çalı ~a- ın~nııırnıd:ın huri\· kalırlar. 

derken yıldızı gilrdfi. 
1 

aknt r•k = .. ""''"""' ... , .. ,.,,..,,.,,,.,.~••il· Erzak odun yem eksiltmesi , . kız ·ulnız değildi yanında _ Al"kası vıır - rak l'ıll'ıılcr ıırtırııı:ı şıırlıııııııesiııı oku ' 

genç ~ nııı~ ,.c ın..:ııııılu ııııılıııııatı almış \C A L s ı k d 
Erzurum muallim mektebinin ~~:::!~~l~~~bııl etmiş llll \'C iUbar SKeri atına ma omisyonun an : 

5- Tayin edJleıı %ıınınn(la gayri Artvin ve havalisi garnizonu kıtaat ve hayvanabnın 936 dan 937 ye kadar kapalı zarf usulile inşaat eksiltmesi ::~::;;' .. ~:,:::· ~~~·:,~~-· :::=~~ senelik ihtiyacı olan ve aşağıda cins ve mıktan } azılı onyedi kalemden iba-
Erzurum Vı.la"yetı"nden : . ıırtırmu b e d c 

1 
i muhammen ret erzakın ihale tarihlerile teminat mıktarları da gösterilmiştir. Taliple-kı.rmeun yfiı:de yetmiş bcşiıı! bulmaz 

1- Eksiltmeye konulan iş Erzurum erkek muallım mek- "'"• "''''''"'"""10
•

14oal!mn <nohanı rin ihale günlerinde Artvin Satınalma komisyonuna muracaatları ilan olan diğer nlııcakhlnr bulunup ta 
tehi yapısının bitirilmesidir . bunların o gııyri mcııkul ile temin olunur. 

Keşif bedeli: I 242671 J lira I 48 J kuruştur edilmiş nldcnklarıııııı ıııocruuuııdan Erzakın 
k l d fuzJaya ~ıknııızsa eu çok artıranın 2 - Bu işe aid şartnameler ve evra şun ar ır : tcnhlıudu bakı k:ılrııuk Uzere artırma . . 

cınsı 

A _ Eksiltme şartnamesi . on b~ glln daha lcnıdıt ve uıı ocşiııci 
B _ Mukavele projesi,· 6 - 10 · 936 SAL/günü 

k / · ayni snuttıı yııpılncak artırnııı be.deli C - Bayındırlı gene şartnamesı • ııııtış isteyeuiıı alııcııgı rıı~·lın~ıı oJnn 
D _ inşaata aid fenni şartname , diğer alacaklıl:ır111 o gayri nıeukııl 
G - Keşif cetveli ' - '-le temin edilmiş alacakları ruecmu-

d l k b k / - d undan f:ı.ı:Jnyn c:ıkmıık Şlırtile eıı c:ok F • Proje f Talipler projeyi bayın ır l • . a an ıgın a ' nrtmımı ihıııo edilir IJayJtı lı1r bedel 

Erzurum bayandır/ık müdürlüğünde görebılırler J . elde cdilıııoz.se ihale ynpıJıııaz ve 

sığıreti açık eksilme 
odun 
sade 
kuru üzüm 
arpa 
saman 
kuru ot 
patates 
kuru soğan 
pırınç 

bulgur 

Mık. 
45000 

600000 
4200 
4500 

45000 

lhalat günü 
3-9-936 perşembe 
3-9-936 perşembe 
4-9-936 cuma 
4-9-936 cuma 
5-9-936 cumartesi 
7-9-936 pazartesi 
7-9-936 pazartesi 
8-9-936 salı 
8-9-936 salı 
9-9-936 çarşamba 

saat 
10 
14 
10 
14 
11 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 

Lira 
106 
405 
220 
85 

202 
87 

108 

K. 
50 

50 
38 
50 

Jsteklıler Şartname ve evrakı saireyi 12 lira 7 O k. uruş satış bedeli dU~er. 
6· Gııyrl menkul kcndlsiııo ihale mukabilinde ilan mahalleri Bayındırlık müdürlüklerınden olunan kimse derJıuJ ve ya , erilen 

mühlet ic;lııdc parayı Yıırınezso flıaıe 
alabilirler . kararı ftııh olunıırak keudiııiııdcıı 
3 • Ersiltme 31 - Ağustos - 1936 Pazartesı günü saat en·eı en yüksek t•klfftc lıuluııan 

16 da Erzurum kültür direktörlüğü dairesindeyapılacaktır. kimı;e ıır:.:ctııılş olduğu bedelle ıılıııa-
/ / / j ki ğıı rnzı olmaz \"cyu bulunınnzsıı lıe-4 - Eksiltme kapalı zar usu i e yapı ac~ ır · . m~ıı 011 b~ş g!lu ııı!iddelle artırıııayıı 

5 . Eksiltmeye girebilmek için isteklilerın 1 !384 _fıra ~nu- \·ık:ıı ıııp m \ok ıırtırnıııı ilııııc ccJiılr 
tıakkat teminat vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesıka- iki ilıuıc unı .. ınuııki turk ,

0 
geçen 

günler i~iıı yil:.:de beşten hesap olu-/0,.1 haiz olup göstermeleri lazımdır · . nacak faiz ve pığcr zararlar ayrıca 
A _ 1936 yılına aid ticaret odası vesı~ası _' . . . lıükmc Jıııcet kalınak&ızııı ırıeınuriye-
8 _ Bayındırlık bakanlığından en ~şagı yuzellı ~ın /ıra- hıııi:ı:.c..ı ahcıdnıı tahsil olunur • 138 

lılc bu nevı· ı·nşaatı yapabileceg"ine daır alınmış vesıka • . Gayri menkul yukarda iÖsteri-

b len 21 - 9 - 936 tarihinde Trabzon 6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saati.an . ır ic:a memurlu~u odaıJında işbu ilan 
d . kt ·· ı·· · - daıresıne • ıaat evveline kadar Erzurum kültür ıre or ugu . da a-österilen artıma şartnamesi 

· ı· -· kbuz mukabı • d letirilerek eksiltme komisyonu reıs ıgıne ma "h dairesin e satılııc.ığı ilan olunur • 

kuru fasulya 
sabun 

gaz kapalı eksiltme 
şeker 
nohut 
un 

linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nı a-

l/et üçüncü maddede yazı1. saata kadar gelmiş olması ve Kuru ot eksı·ftmesı· 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kupatıl~mş olması 

lorııır. Postada olacak gecikmeler kabul cdılemcz. ASKERİ SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 
8 _ ıs -22 - 2s 

'-----~-----------------------_..:~~-----------ı 
Erzurum n1ustahkem mevki kıtaat ihtiyacı için Kapalı zarfla sığır eti eksiltmesi uçyüz eni bin kilo ot açık eksiltmeye konmuştur. 

Teminatı yüz doksan alt lira seksen sekiz kuruş
tur. eksiltme iki Eylul 936 Çarşamba günü saat 
15 dedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmi 
muayyeninde teminatlarile birlikte mustahkem 
mevki binasında kor satınalma komisyonuna 

Askeri satınalma kon1isyonundan: . 
ka Erzurum mustahkeın mevki ihtiyacı için ( 150,000) kilo sığır etı 
( Pah zarf usulHe mnnakasaya konmu., tur teminatı muvakkatusı 

1462 ) lira ( 50 ) kuruştur. · 
ltıaıesı 31 - 8- 936 pazartesi gtlnU saat 15 dedir. 'falipleri~ şart

~esını görmek nzere ve münakasaya i~tirak edeceklerı_n ~ka
~etkahı kanunisi ticaret ve~;ikaları teklif mcktublarile bırlıkte 
ko lttı nıuayyeninde mustahkem mevki binusıııda kor satınalma 

lllisyo:ıuna muracaatlan ilan olunur. 
lö-15··19-22 muracaatJarı, 19-22-25-28 

29000 
36000 
36600 
10000 
8000 

13000 9-9-936 çarşamba 
14000 10-9-936 perşembe 
2500 10-9-936 perşembe 
5000 11-9-936 cuma 
1700 11-9-936 cuma 
4300 12-9-936 cumartesi 

110000 15-9-936 pazartesi 

165 
60 

168 
146 
115 
84 

120 
43 
41 

15 1567 
20 • 22 • 25 • 28 

Fevkalôde içtimaa davet 

70 

25 
50 
38 

35 
93 
50 

Trabzon tasarruf limited şirketinden 
30 mart 936 farilıinde toplanan umumi heyet içtimmn 

da verilen karara tevfikan şirketimiz, umumi lıeyefini 
atideki ruznameyi m izakere ve karara rapteylemek iizr _. 
22 temmuz 936 tarihinde fe·ukahide içtimaa dm.Jet e:Jle 
mişti. mezkur tarihde icabeden ddri.te üç hissedarlar ek 
seriyeti hasıl olmadığından içtima, ticaret kanununu ı 
386 ınct maddesi miicibi 7 e.qlii.l 936 tarihine m isadif 
pazartesi günü saat onbeşte Trabzonda şirket binasında 
yapılacağındon umum hissedarların teşrif feri rica olunur 

Ruzname: 
Şirket tas/ivesi hakkında karur ittihRıı 



~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~:?~~fE91'71~nııııııııı~-..._, 

1 l Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir ~ı 
[ a ~ 
~ ~ reh • 
~ = ~ ı,q~: 1! .>.6.'.L~I;; = 
LL ı: ~ 

~~,,OT'-=--~=~ alınız. 
Yeni FRİGİDAİRE soğuk ha-oa dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mii.celılıezdir. 

ALKISL!'(;, 
~ •• 

, ~} 

.lll'ıı!!!!!a... -r" 

Pulatanalı Kardesler - Trabzon 
' 

• 

Sap/a 4 

6-6 

Yeni emi ve çeşitli hurufatile 
Bütün matbaa işlerini 

Ağrıları teskin 
ve iznlc eder. 

Her Eczanede arayınız. 

Yurddaş 

Tayyareye 

yardım et. 

Fazla ziya neşredip az cereyan 
veren yegône ampuUardır. 

Markaya dikkat edip yalnız hu Lambaları isteyiniz. 
Çünkü güneşten de parlak ziya verirler. 

Bütün Bakkal mağazalarında bulunur. 
J;:t;;::n:;;+;:;;r~~~~·:a~:sr!J 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 

ve Bayın en sadık ve arkadaşı 

Bugün Avrupada herkes her yerde ınutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak. Zeissikon, Föyklender· 11e sair tanınmış markalar daima her boyda 'l'C lıer cinste bulunduğu gibi f oloğra/a ait: 

Cam, Kart. Kiiğıt. Teferruat, lfazırlannzış ve mıinferil eczalarla dürbün 1ıe emsali lıuzırdır, 

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

Taşra sipanşları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumun1 izahat parasız olarak verilir. 

---..-.-- ı gözet e isterseniz mutlaka evimize mür caat ediniz 
K·tabi amdi ve Mahdumları . 

dh~d};\~dh~ah~ 


