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DJL KURULTAYINDA Herg:- · ı Doğuda 1 

Atatürk de hazır bulundular.. Hava Tehlikesi.. Mendil oğlu da 
Ankara 27- Dil kurul-

tayı dün öğleden önce muh
telif komisyonlar halinde 
toplanarak müzakerelerde 
bulunmuş ve öğleden son
rada umumi bir toplantı 

yapmıştır. Ataturkünde ha 
zır bulunduğu hu toplantıda 
asbaşkan, Nuri Çonker baş 

Hayat ve mektepler 

kanlık etmekte idi ilk söz 
alan Pr. Hasan Reşit dil 
menşei Jıes 'efesi üzerinde 
19 uncu asrın ikinci yarı · 
sından itibaren başlıyan 
muhtelif tetkik şekillerini 
izah ederek güneş ve dil 
teorisinin ışıgıyle bir proto 
Türk dilinin gövdelenecek 
ve hu dil milletler arasında 

lengostik tedkiklerde ana 
dil rolünü ifa edecek demiş
tir. Hasan Reşitten sonra 
Ankara dil ve tarih ve coğ
rafya fakültesinden Sebahat 
Türkay söz alarak güneş 

ve dil teorisine göre topo
momık dil tetkikler mev~u · 
lu tezini okudu. 

Bugünkü hayatta Orta Ticaret tahsilinin rolü 
inhisarlar idaresinin ge- ı' hazırlandıklarından hu gibi kalır tarafımız yoktur, umu 

çen sene lstanhulda açtığı müsabakalarda, ekmek, ha · dundagım. Şimdiye kadar 
müsabaka imtihanına ait yat kavgalarında elleri bakımsızlığa kurban olan 
sualler elime geçmişti. So koyunlarında düşünüyorlar. Ticaret mektepleri bu grin 
ruların onda sekizini hu Bilhassa, çocuklarına yük· layık olduğu geri iftiharla 
günkü lise ve orta okul sek tahsil yaptıracak kud işğal etmiştir. Hayat sah .. 
talebeleri değil, Hukuk ve rette olmıgan bahalara dü- nesinde en mühim rolün 
emsali yüksele. mektepler şen vazife, onları orta tica ticaret mekteplerine verilıf 
talebesi de çözemez. ret okuluna ger/eştirmek, ğini muhtelif lcararlar w 

Bu suller 0 lcaclar ıor yaşama mücadelesi için tam her günkü görgümüzle ıuıh• 
n: .. ~·ı..: .. :.. u bir ekman geti"'tiren bu ım.. ~ : nagır. .. ypnız. 

galnı~ t.tibüwle --rw'ldd 'Ml!ittp_lmn 1/_ıu~ it Bu seçim laaklcı acabö 
iınmalclır. 

o/culların, gani ticaret mek· Trabzonda bulunduğum nereden geliyor?: Ticaret 
tep/erinin programlarından sıralarda ticaret mektebi melctepleri, 
istifade edilmiş de onun mezunları hakkında bir tet 1 - Kültürel bilgileri ta. 
lpn... kik yaptım : mamen göstermesi dolag11i· 

Bunun gibi, bütün lcurum Okulun hugiine kadar çı- yle bir orta okuldur, 
ların açtıgı imtihanlar, ti- 2 - Bütün me•lekt proı kardığı talebelerin hepsi, • • 
caret tahsilini gapmıganlar Bankalar, inhisarlar, Mali . ramı tathılc ettiği için bir 
için daima verimsiz kala ticaret okuludur, 

ge, Gümrükler gibi pek mü 
cak.. Ticaret mekteplerini biti-him malt müesseselerde iyi 

ikinci bir misal : Bu se· bir mevki salıihi olmuşlar. ren işte hu ilci yüksek me-
ne lstanhulda büyük bir Hatta benim tanıdıkla • zigete sahip sabırlı gençler
anonim sosyetenin alacağı rımdan ,· Hikmet, Naci, dir. Bu kaaar geniş mev-
8 memur için açtığı müsa Süreyya ziraat bankaların- zular içinde uğraşanların 
baka imtihanında bulunu· da dl.rektörlüğe kadar yük elbette diğerlerinden üstün 
yordum. imtihana 70 kişi seldi/er. Kemal hu gün mı- olmasını kabul etmemiz ge 
,irmişti. içlerinde hukuktan sır iş limitedin ileri ıelen- rektir, 
hayata atılmak mecburiye- /erindendir. Ticaret mektebinden çıkup 
tinde kalmış genÇlerle, lise Kuruldu kurulalı Trab ta işsiz kalmış bir genç 

En büyük vatan işlerinin başında olan bu temizlendi 
iş ; Canlı , heyecanlı çalışma , can~ı , he- Sayın üçüncü umumi müfettifi· 

yecanlı alaka ister . . miz Tahsin Uzerin ittihaz buyur
duldan tedbirler netic~i olarak .,.l Geçen sayılanmıun birinde, sayı:ı "Oçnocn Umumi Mnfet

~mlz Tahsin Uzerln, idare amir ve memurlarına C. H. P. ve 
T. H. it. idare heyetlerine gö 1derdikleri çok önemli blr t:ı. 
~erini neşretmlştlk. Sayın Tahsin Uzer, Bu tamimlerile de, 
bq 8tıynk Vatan işinde, herkesin, Amirlerin, memu.l'ların, C.H.P 
ve T~ H. .K. beyetlerlııln, ve btltQn Yurddaşlann nasıl çalışı
caklarµıı, nasıl çalışmalan l!zımgeldlğlnl, nasıl çalışınağa 
m~but olduklannı ynkaek blr görllş ve duyuşla anhtmı .ı. 
oot canlı bir surette tebaruz ettlrmlşlentir ... 

Hepimiz biliyoruz, bllmlyenlerlmlı, bilmek lstemiyeolerlmlz 
de varsa onlar da, bilmiş ol nalıdırlar Ye bllmeje mecburdur- ı 
!at ti, bu yQksek vatan i jlnde ihmalin, uysallığın hiç yeri 
ydttur, herkes bu l~e sarılacak, eanla, başla sanlacak, ve bil· 
Ytlk vatan lşl mutlak ve mutlak baıarılacaktır. 

OorQyor, bWyor, SOyllyoruz ve işte yine tekrar ediyoruz 
kt bu bQytık vatan işi, önemlle mntenaslp bit surette ka\'· 
l'IUJlllll, ve kaqılaıumt değildir, herkes, bu bQ)'Qk vatan 
işifde kendine dQşen vazUeyt ba,annadığı gibi, blprmata da 
tuiulenm4mı,ıır r Duracak bekleyecek vaktlmlt yoktur artık ... 

• • • 

diğer arltadaşlan ltimilen temiz
lenmiş olan Ali mendil oğfo T ev· 
fiğinde bu defa Hınıs cıvannda imha 
edildiği haber alanmıştır. 

Erzurum 
sporcu lan 

Bugün şehrimize 
geliyorlar 

Y ann ve Pazar gQnQ 
maçlar yapılacak 
Yarın Halkrui spor sa/o. 

nunda saat on gedi"-'ooleg
bol· maçı ve Pazar tünü 
mulatelll talcım maç yapa· 
calıtır. çok lıegecan oe ala/cq. 
U. -.rMüealc bu maçlara 

~~.._..~-·-...- IJC!ı.&.-llK\,Du.~6ıitün IJthW!J.1#!!! et

• 

YealfOI 

mdlJtl "8mi1Je' ql#&. 
Erzanunlu sporcular ye

melclerini plıir lcalubuntla 
giyecek ve gatalcları lise 6i
nasında temin edilecelctir. 

ispanya dahili muharebeleri .. -
Asilerin bir hücumu akim kalmış, tay-
'yareleri f aaliyeffe .. kurşuna dizilenler .. 

An/cara 27 - /spangacla.ki dahili muharebeler etrafındaki giin~n haberleri asf kav· 
odlerin lrun üzerinde yaptıkları şiddetli /ıjjcumların akim kaldığını ve ast lcawetlere 
tMnsup tayyarelerin sen sabastien lrun ceblıesinde drvamlı f aaligette bulunma/ela ol
dukları bildirilmektedir. 

Ast kuvvetlere mensup bir ceneral ile bir miralay kurşuna dizilmişlerdir. 
ve orta okul mezunları fJar . h t k ülc gö:iterilebilir mi .• • Açılan 
Tlı. Bunların arasında orta zonun ış aga ına pe g •• ı imtihanlara girmemiş, elini Tarih kurumu 1 Gelenler. Gidenler 
lı .. ~ okullarını hitirmic sek gençler 'Veren orta tica k lu b -1ı k. l . .._ ----------
~ .. ret okulu hu ders yılına ho . nut tag amış ımse erı h f O 

~ '7 bay seçiliyordu. Sual· . . . arıç u ugorum.. Q r·ıyatl çQncQ U. MQfettişllk knıtnr Birkaç aydan beri rahatsız 

irtihal 
her zamanki gıbı kıymetli J • • • Mllşavlri Reşit Tarakcıotlu ve 0ı--ı. vatmakta bulunan -eh· ler okundu, muhasebe, tica· o h l'J• m l 1~ t• MU"- J ' mı 
bir öğretmen kadrosu ve a aç, em e1Ce ın uz Trakyada da hafriyata İktisat Mllşavlrl Saffet Sezen met Sal1h Pulatotlu dlln gece 

1f hesap, muhaberat, gibi yeni bir programla hazır- · vigeti üzerine pek mühim başlıyacak.. Erzurumdan şehrimize ıeımı,.. tanrlnln rahmetine kavuşmuştur. 
flıeslekr bahisler hakkında ı d ı rdlr /anıyor. Fahat ne yazık ki, gar ımları dokunan bu mek e · Cenazesi bugtın 888t 14.5 da 
~amlayıcı izahat fJerildi, Türkiye ticaretinde iyi bir tep himaye görmezse icaba- Ankara 27 Türk tarihi 1 Boztepedekl evinden kaldınla-

:.e/hasıl bu hususta biraz geri olan 1'rahzonun, tica. lıati Trabzonlular, gani biz- kurumu geçen sene alaho· Kars ziraat bankası dlrektO- rak tavanlı camllnde namazı k.ı 
•rl Je dav•anıldı. l . gulete L-cladıg·ı ha·~rı'gata rtı 1Pnnnetll hemşerlmlz Ali Hay- lındıktan sonra yenieuma kah-
.. "

1 
'· ret tahsı'lin• gereken gar ..ıı er üzerımize almalıyız. ""1' ı • aı.z UA 

G b .. a. L.. lcla J ..ı~ı Jet dar 1zlnll olarak lstanbnla git- rlstanındakl ebedi medf enlne ine u vaziyette ticaret mın go"sterı'lmedı'g·ı'nı' u-zu-le- Kültür Bakanlıg· ının hin bir ou gı aet1am eaı me e 
..ı· Kı b h . ~ mek nzere şehriınlze gelmiş- tevdi edilecektir. Ailesi efradına ebi mezunlarından baş rek gördüm. fedakarlıkla idare ettiği aır. urum u a, rigattan tir. taziyet beyan ederiz. 

J~ b l l · Halbuki, Ankara, 1zmı'r, mektebin, gelecekte çökme- başka Trakgada hoyuk/erde Jl aiğer ay arın güz erın- J; d• ikinci bir haf rigata baş- 1f E ' t 
ile bir hoınudsuzluk belirdi Adana fJe ilh ... Ticaret mek sinden, gine bizler mes 'ulüz. , ka lstanbuldan do""ruca şehrimi· mnıye 

ıamağa rar vermiıtir. A · 5 d ~ kaı· ıtları hoş bırakıp tepleri bugün eski orta mele Bakanlık üzerine düşen 1 lı k l ze gelen Edip ve muharrir HO· mQ OrOm.Oz 
6 ,, ıaça oyu te bu yıl gapı an 
irer ik'-• mlonu terle et- tep kadrosu ile ikti~a ede· •oıuifeyi gapmıs, " TıCA ha·~ seytn Cahil iki gQn şehriml.7.de y.,.; JlllUl/uiM gitti 

~· -r-
11 

/ /. 1 ırigatta arkalaoji tarilıin---.ıer. miyorlar.. Ankara, lzmir RET MEKTEB ST. YO- dı k kalarak Ziganaya, Hamsiköye DOrt 118nedenberl şehrimiz 
D v k k orta tecı'm okulları tı'caret RU.Z,, diyen Trabzonlulara • ço değerli sagılacalc kadar gltmlj ve evvelki ıf1D --•1etmodıırln""nnde bulunan üşünügorum · · / ü se lcültü.r q:gası meydana ~ı- PiM urll lstanbula dOdmQf- ewua MfS t;u yapamıgacak gençler lisesi haline ;eçti, Adana yüksek bir hayat müessesesi lcarılmıctır. ~ ..,.. ... vap e Moetata Mırcanu birinci U. M:ı-
. k J k J h L-J· • t' u 'J1 .. t11r. fetU111k emniyet müşavir mua-n diğer orta me teplere aa ya ınaa u verimli nura nr:aıge etnuş ır, nafta " • I 

1 J. ,, olsun. Bu nimetler, me/cte.. vin'lltne atandığını haber ver· 
orlar.. Açılan her im- kavuşacak, Oralarda lcendi GAR ET LISES STı YO- b b l .~ Ayni vapurla OçtıııcQ U. MQ- mlQttr. Mustafa Kırc1 evvelki e rağ et etmigen erin, guZ• ., 
da mutlaka hayala ait sini anlamış göksek bir küt RUZ,, digecekl11re elinden /erine dizlerine dursun, fettlşllk takAn MQşavir muavini glln yeni memuriyet yeri olan 

le karşılaşacalc olan lenin et1ladları var... ıelen ıayreti gösterecek 'V• SalDİ Aybar Sadeddin, eski Alay kumanda- Dlyarbekire gltmek Qzel'f', Ete 
r ancak lise sırala- Biz Trabzonluların bu onu da garatabilecıktir. lataabul Ytlkrek lktilat DUDJZ emekli yarbay Yusuf Zi- vapururlle şehrimlzdAn lstanbu· 
gun yetişebilmek için kardeılerimiıden Pfk ıeri Yeterki isteme;ı gü%ümüı ve noaret okulu ya lstanbula iftmlşlerdir. ta hareket etml~tır. 

T •• k' ı B k d Bankamıı ılgftlm bulunduğu binadan çılcaralc 31 Ağustos Pazartesi ıününden itibaren Balık pazarında ur ıye ş an asın an : ( 187 J nıımaralı binaga t1J1ınq1 orado muameldttı droam edece;inl ıagın halk• hilclirir. 2. J 
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Yedinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 1 Okurlarımız ne diyor 1 
-=--~~-

RECEP PEKER Kır Pazarları Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

bununla guya sosyalizmi 
birleştirerek her ikisinden 
bir inan kütlesi yapmak 
yolunu tercih etti. Kilise 
bu suretle liberal devletin 
lıer türlü partiler kurulma
sına müsait olan serbestli
ğinden istifade ederek, hı
rıstiyan sosyalist partilerini 
meydana getirdi. 

On üçüncü Leonun sos ya· 
lizm cereyanlarını avlamak 
ıçın dindar ameleyi mark 
sisi cereyanlar aleyhine ha
reket ettirect:k meşhur bir 
talimatnamesi vardır, biz 
ona fetva da diyebiliriz. Pa 
pa, bununla genç işçileri mar
ksim yolundan alıkoymak 
istemiştir. 

Hırıstiyan sosyalist par 
tileri, antisemit yani yahudi 
aleylıdarıdırlar. Yapılan tel 
kine göre, ancak hırıstıyanlı 
ğa, onun cemiyet ve aile 
hukukuna ait bütiin temelle 
rine sadık kalma kaydı al
tında, sosyalist fikirlerine de 
bağlı kalıyorlar ve öte l/an 
dan sosyalizmi yahudilerin 
elinden ve tesirinden kur
tarmak istiyorlardı. 

Nikahta, tahsilde, hukuk· 
da ve muamelelerde din te 
siri, hırıstiyan sosyalist par
tilerinin programında yer
alır. Cizyif itikat ve cere 
yanlarına genç işçi kiitlele 
rinin kafasında yer verili 
yor. 
Hırıstiyan sosyalistler sos-

Sağhk 

.lJa/ yardım esasını kabul 
ederler. Programlarında, 
sosyalizmin ana doktrinleri 
hemen kô.milen reddedilmiş 
ve onun yanında sosyalizme 
çalan ikinci derecede fikir
ler yer almıştır. 
Hırıstiyô.n sosyalist teşek

külü doğrudan doğruya kle 
rikal partinin de kendisidir; 
bu böyle olduğa halde, genç 
unsurları daha sınıf şuuruna 
inanma olgunluğuna var
madan yakalıyarak din yo
lundan klerikal cebheye sok
mak için, sosyalizmi maske 
olarak kullanmıştır. Din 
akidelerinin yanında istis 
marcı patrondan şieô.yet eden 
işcilere ( din kurtarıcıdır, 

evet aldığınız ücretle, yaşa· 
dığınız hayat tarzı çok aşa
ğıdır, fakat sabrediniz I ) 
Yollu öğüdlerle onları avut
mıya uğraşmıştır. 

Bir okurumuz yazıyor: 
Fındık ve ürün ayları 

geldi diye kır pazarlarında 
gezginci satıcıların sayısı 
birden bire çoğaldı. Trabzon 
ve Gireson bölgelerinde de 
her ilde olduğu gibi yer 
yer kır ·pazarlarının kurul 
duğunu herkes bilir. Fakat 
bu, pazarların.. hepimizin 
bilmediğimız bir yönü 
vardır: 

Geçen gün kalabalık bir 
kır pazarına ayak düştü. 
Ekmeğini orada pışıren 

bir fırıncıdan ekmek almak 
gerekdi. on kuruşluk bir 
f rancıladarı yirmi kuruş 
istediler. Duraladık. Şehirden 
gelmiş bir gezgin ekmekçi 
den ayni miktar ekmeği sor
duk. Oda yirmi kuruş dedi. 

Bu, arada biraz öte .LJanda 
tuz, gaz satan sergiciye bir 
köylii kadın yaklaşarak bir 

T h ı 1 kilo tuz istediğini işittik. 
ürlü n1u te it parti er Tuz tartılırken kadıncağız 
Muhtelit partilerden hırıs 1 J d peştama ının ucunua ü-

tiyan demokratlar karşısın ğiimlediği para çıkınını 

da, radikal demokratlardan çözmeye savaşdı. Ve : Ufak 
bahsetmiştim· Hırıstiyan sos· param yok .. Diyerek bir lira 
yalistlerin klerikal fikirle- 1 uzattı. Bu uf ak para mesle
rini de radikal sosyalistler si satıcının da asıl derdi 
tipinden partiler karşılar. imiş. Terazinin, elinde tuttu 

Gene muhtelit partiler ti- ğu tuz dolu kefesini birden 
pinden konservatör katolik ~ bire çuıralına aktardı. ve 
partileri vardır ki, bunların yüzünü ekşiterek : paranı 
üserinde uzun uzadıya dur· bozdurda gel .. dedi. 
mıya bile lüzum yoktur. Bir kilo tuza maliyet fi 

• Arkası var • yatından bir kat daha faz-

İhtiyarlık varmıdır ? ve nedir ? 
Bize vadolunan ömre genç ve dinç olarak varmanın sırları nedir_ 

[ 3] 

ı lasını veren bu kadın gel
I diği gibi sessiz sedasız geri 

dijndü gitti .. 
Şimdi bunların anlamla· 

rını eliyelim ,· 
1 - Kır pazarlarında bir 

kerre uf ak para yokluğu 
vardır. 

2 - 10 kuruşluk ekmek 
20 kuruştur. 

3 - hükumetin. fiyatları
na hudud koyduğu Tuz, Gaz 
gibi eşza değerinden pek 
faz/asına satılıyor. 

4 - Bu, pazarların çoğu 
nda Jandarma karakolları 
da olduğu halde işin far· 
kında olan yok. 
5 - Bir çok pazarlarda 

köy katipleri, ihtiyar heye
ti üyeleri, Muhtarlar ve 
korucuların bile dikkat/erim 
çekmiyen Ulusal ödevlerin
de ihanet ediyorlar. 
6 ·- Asıl kitlenin ürün mev 

Yazan Türkçeye çeviren : 
Norbert Von Bischoff Burhan Belge 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar . [ 18 ] 

Saiııt-l'erre mağarası gibi yer
altı aile mezarları nerededir ? 
Hakiki göçebe hakanlar gibi, 
nerede ölmüşlerse oraya gömlll· 
mUşlerdir. En ~·ok, bunlara bi
rer tnrbe yapılmıştır. TUrbe 
halbuki, daha yaşarken sanduk 
ları ıızerine ördUrdUkleri bir 
çadırdan başka bir şey değildir. 

Nasıl olmuş da, Osmanlı ha
nedanı zamanında Anadolu'yu 
600 yıla ya~ın bir mUddet elin
de bulundurmuş Olan türk mil
leti, kendi göçebe va~ıflarmı bu 
kadar uzun bir ikamet devresin 
de muhafaza edebilmiştir. 

Bu sualin cevabını verirken, 
milletlerin ruhunda belirip sili
nen alu\'ik temayllllerin e::.rar 

neslimizdir. 
TUrk insanı ve bilhassa 

Türk camiasının karakterine 
milli danıg:ı::ını vuracak olan 
tabaklar, yirınincı asra kadar, 
öyle .bizim batıda anladığımız 

mana da, yerleşik değildi. 'l'ürk
lerin bllyllk bir kısmı, Anadolu 
steplerinde bugtln dahi gö~·ebe 

bir halda yaşamaktadır. Geriye 
kalanlar ise, köyllller askerler
memurlardır. 

Ekseriyetle kendi toprağına 
sahip olmıyan ve yarıcılıkla ge
çinen T!lrk köylüsUnUn çiftine 
sapanına bağ'.ıhğı, batıdaki mes
lekda~ına nazaran ne kadar za. 
yıfıı:, l>ıınıı ı bize demin anlat
tı ·tınız ";i k :n dere:>cde isbal 

ve hikmeti önllnde, tevazudan etmi • . i:. 
ötilrll bir cehalete sığınmak Bu Anadolıı küyl!1sn halbuki, 
mecburiyetinde de~iliz. Hatta hayatının en olğun ve en verim
iki seucb güsterebiliriı ki bun- li yıllarını, ~·okluk, köyünden 
turdaki bedihilik, şu yukardaki uzakta ge~!irıııi5tir. Çilnk!l ~ıe
~ualimizi mana ~ıL bile kılabilir. sih'in anası Meryem gibi, Ana-

/ b dolu, asıl'laı·ca, yavrularını Os-simi o an u aylarda onu Türkler, Anadoluda, binlerce -
Kır pazarlarında ( Mecbur yılhk varlıi<.larından az tesadllf ınanlı İmparatorluğunun şan ve 

ettikleri 600 vıllık bir verle-.:mc şerrine f eıla etmiştir. 
dur) diye sıkboğaz etmenin J J '"' O 

devresi tanınnc;:lardır. Gerçi batı Ç kıta llzerinde, Eağdad'tan 
manası yoktur, Her eşyanın \1' ' Pod ı b k ı tarihi bakımından t.>00 yıl mu· ıyana ya o ya oz ·ır arm-
bir hayvan kirası bile olsa azıaın bir devredir. ÇUnkU batı dan Afrika çöllerine "Halifei 
1 O kuruşluk ekmeğe daha insanlığının, içine yığılıp sıkış- ruyi zemin" ler namına durma. 
70 kuruş binmez. Biz her tı~ı daracık Avrupa'da, (j()() yı l dan pala sallıyanlar, ve her sıl 
işte birbirimize böyle acı- tJirçok politik hfidiseleri, bir~·ok bir ba~ka noktada kah RUrdlere 
madığımız için düşüyoruz. inkb;aflar, yükselişleri ve iııki· kfth Arablara, kilh Arnavudlnra, 

razları ihtiva edebilir bir dev- kAh Rumlara, kllh Ulahlara, kah 
7 - Bu yolsuzluklar kasa redir. Fakat Asya'nın zaman ve Srplara kar:;;ı isyanları bastıran

ba ve şehirdeki ilgilerine mekılıı bakımından olan sonsuz lar ve birbirinden ayrılmak 
pek duyurulmuyor. lukları lle karşılaştırınca, bu h.teyen parçaları kanlarını dök-

600 yıl, milletlerin hayatında mek surelile birbirine lehim
( Köylünün dili ve dag· birden, kısacık bir merhaleye liyenlcr hep Anadollular, Ana.-

başlarında alışverişin yasa- inkilclp eder. Bu itibarla, uzun dolu çocukları olmuştur. 
sı mı olur ? ) diye sanarak bir göçebelik devrinin bir mil- Nabzı böylece şah daınarla
bu gayri meşruğ harekette letin ruhunda, derinliğine doğ- rında çapını~ olan adam; evine 
bulunmaların çok layik 0 /. ru, bırakmış olacağı izleri, 600 nasılsa bir yıl uğradı~ı sırada 
J ki h 1 senelik bir yerle5me devresinin çocuğunu '-'aparak onu bir daha uu arı ırpa anmayı iste- J 

kolay kolay silemiyeceği, anla- ancak delikanlı gören adam,· 
dikleri artık gafletle ortaya ı b' d' şı ır ır şey ır. köyUne vacudca bitkiu, kafaca 
atılmış oluyor. Uç kuruş Bundan başka, bu GOO yıllık bitkin ve askerliğe artık yara
menf aatleri uğruna köylüyü yerleınıe devri, ancak tarih ve maz bir şekilde dönen adam, 
soymak suçunu iş/iyen bu politika bakımından bir yerleş- köy!lnde nasıl istersiniz ki bir 
mütecasir ve saygısızların medir. İnsani ve sosyal bakı- yeni y~şayı~a, bir sağlımı .. ahla-

u .. stu·· n nefes alma miyetsiz bir şey de11-ildir. Mute· Karx.a denilen pis hayvanı içi- ticaret usullerini deg-iştir- d b" ı 1 t ka, bir ileriye doğru gidişe reh-6 ıs mm an ır yer eşme < eği!dir. 11 • 
madi peklik çekenler derki· Müv nizde bilmeyen yokt•·r. 04"nya- melı", Muhtar, vamunbay ve ı k ·ru k ı ber olsun '? O hayatını lıir baş-H.ıç şu"phe kd k" b k • · - .. "'' ı:ıaıı o ara , r , '-'er e~i·· de-yo ru ı unu o ur k d J • ıı.. ka i ~e harcamı...:tır. bir insan 

k b d cut vadeye ço üşkün bir halde, mızda yaşamak için mevaddi gı- }/çebayların çok gô"zkulak rr·tul A k · 1 
'" 

o •umnz u a nedendir diyeceksi- hnt~- ondan evvel ı'htı"yar ve ma- 6ı . nca şıındi, yerleı;ıik Ol· ömrll iki büyük i ıi başarnıağn · ç- k" b' ki ... daiycsini bunun kadar pis maJdc- l / k b .. ı· ııı k (l eredı· ıJ ı ' nız. un u ır ço arınız üstün l o ma arı gere en u onem ı a z r . .uu yer eşme hA- vetmc·'. 
ruz olarak varırlar. Döktor Ş l J " 

nBefe'l nlmayı Öğrenmemi~ı;inizdir. NEK kalın bağırsağa ölüm bağır- er üzerinde tedarik eden hayvan soyğunculuğun sonu tezelden disesini, onu ihata eden trajik Daha yilksek tabakalara ıııen-
unu sizlere tarif edeyim. . d k Ç k"d yoktur. Hepinizce malumdurki ; alınmalıdır. hava, onun istilzam ettiği kur- sup olan ~elıiril 'l'llrk İ"İll de 

Üstün nefes alma, bunu hem sağı ismini vermiş ir ·i: o ... oğ- k 1 . kl .. h l l b l b \' 
d rudur. Çnnki peklik çekenlerde, arğa ar yıyece erını ep aşe er Ulus adına ilgililere yal- an ar ve onun !ltün cebhe vaziyet başka türlll değildir. 

eviniz e ve hemde denize gittiği- yenilen yemeklerin hazmolmuyan üzerinden toplarlar. yedikleri en IJ~yuca gerek ferdin gerek en- Eğer zabitlik ederek Anadolu 
iiz zn~an snhilde yapabilirsiniz. fena kısımları hep bu kal in bağır- fena kokmuş laşelerdir. Şu N"azi- varıyoruz : Bilhassa muhtar ı~ıanın. hay~ıtı~da yarattığı yeni köylüsünün seferlerine ve za-

viniz e yapmak için, sabahleyin kd b" . d" l k b h d kurullarına şiddetli tenbih- nmıın ıle bırlıkle g_Orecek ve J ferlcrine iştirak etmemi..: ı'"e, 
yatakdnn Lnlkar knlkmaz elinizi sn a la ırı ığ'er e süprüntü O· yete nazaran u ayvanların er- 1 k 1 1 '"' ., 

vasındn toplanırlar. hal ölmeleri iktiza ederdi halbuki ferde bulunularak dinleme un ayaca 0 an ar, bızlcriz, bizim memur olmuştur ve efeııdi'sinin 
yüzünüzü yıkamadan evvel, bir 
bnrdak eyi su (ılık olursn daha- Peklik devam ettiği müddetce aksına bunlar en az [ 100 - 200 j yenleri, ticaretlerinden dahi (1) Avrupada ınıntukalara hizmetinde, o diyar seııin bu 
iyi) yudum yudum içdikden son. böyle adamlarda kalın bağırsaklar sene ynşarlar. men selô.hiyeti verilmeli.. göre ~ekil ve vllsat değiştirir. diyar benim memurluk etmiş-

b ı . . d k içinde mevcut olan mevaddi gnite Acaba bu neden böyledı'r. Çok E Mesela Cenubi Alınanyada köv- tir. bir memur yahut zabit ,.,"). 
ra, e ınız en yu arısı çıplak ol· E r J vv 

k 
ve mikroplar yavaş yavaş vücut b k k 1 · · lUiıiln evi, evinin etrafındakı' cuğu olarak Selanik'te dohrnuQ-

ma üzre güneş knrşısında, bur- asit; çün ü arğa ar daima teıni:.ı: 6 '" 

d h 
tarafından mns edilerek, k.ana ka- çitle çevrili bançesi ve avrıca tur. Şam'da büyl1ınuşttlr, ilk me-

nunuz an nvayı içinize çekiniz, havada uçarlar, üstün nefes alırlar, J 
k ld k rışan bu zehirler vücut da muzmin çayır ve tarlası. Şimali Alınan- muriyetini .Musul'da vermiştir, 

ve müm ün o uğu adar ( bu çe- i!'Üneş banyosu ynparlar, ve en 1 ta b l l t 
kilen havayı) ynni şehiki iç'ın"ızde bir z.ehirlenme basil ederki işte y dd yada ahırı, samanlığı, ambarı S n u a çağrı arak bir. mUdde 

k mühim se~cp olarak da bunlarda ur aş "t UJ l\ hll " tutunuz. Ve sonra yine burnun _ va tınden evvel ihtıyarlnnınnın : ve bahçesi, tarlası. Daba geniş el'eoc lu mayun u mazbar 
dan dışarıya veriniz. Yani ze~~r hakiki sebebide budur. böylece knlın bağırsak yoktur. Yani pek- manada çiftlik. olmuştur, sonra .Anadolu'oun 
yapınız. 'Bu ilk evvelleri rii rl 1 temadi eden peklilı:ler, bir znman lik nedir bihne7ler. İşte görüyor- Biz ışık yakmadnn, su içme- (2) Bischort, birçok Anadolu bir tarafına sürülnışlltUr, tekrar 
on dakikadan başlnyarak ~-a~ı~ , sonra akibeti pek elim neticeler sunuz ki; peklik çekmeyenler, ve den, midemize lokma indirmeden evlerinde ocağın esas olduğunu affdilmiş yahut yeni padişalı 
saat ve bir saata kadar çıkarınız. 1 ~erirki insanı cerrahların eline ve buna karşı mücadele ederek bu- yaşamasını bilen, fakat açken de, bilmediği gibi, gördUğll ve gez· tarafından Yanya vfüisi tayill 

V 
. . ld ,,. h . t 'd ol '.ime dahi crötürür. 1 k d'l çıplakken de bayral'rını saygı di~i evlerin Avrupalı talanından olunıuu:;;luı·. Yahut ömrllnlln soıı e ıçerı a ı6 ınız avayı ıp ı a . . 6 nu yenen er en ı erine mevut 6 ~ 

b. "k' · d h 0 1 b" Peklıhın çok zararlı oldu11-unu d h h k k ı'le sela"mlatan bı·r ulusun ço- sonra l'ukaralaşnw1 ve sefaletin - Arkası var -ı r ı ı sanıye n a s nra arı ır e; 6 va eye iç şüp e yo - i genç ve .,, 
dakikaya kadar çıkarmaya çnlışınız. ve hayatımı~• ç~k kı~alttığını _iyi dinç olarıtk varırlar. cuklarıyız. tllrlllsllne katlanmağa mecbur ..,__ -ı 

Bnc:ka bir tarza üstün nefes al- anla.mak lçın sıze bır Amerıka kalmış insanlara \'e nesillere .------------
-ı h k · · k - Arkası var - 'l'U k H K Halk Maniler" 

1 
b" f tb 1 t . ~ e ımının arıa hikayesini nnlata- r ava urumu aid olduğunu da gözden kaçır- l 

mn: - mese a: ır u o opunun ıç ğ Doktor Kazım Güler ____ ........ .....,;.........._ __ _ 
lastiğini alınız bunun ilk evvel 5.6 _c_a_ı~m=. =::---------~----·----------------------!.....n_u...:.~_tır · Neden gönlümüz inler 
defada içine nefes vermek suretile ~ H k d"' 1 t ______ "'____ Ağlasam da kim dinler 

doldurunuz. Daha sonra alışdıra ....----. a sız ve a a e siz bir İŞ.. Gel 2'idelim paıoklara 
alıştıra bir defndn doldurmaya ça- •ı;ı 1'+~ M b h d k 1 1 ı·+-ı . ~+' Koy ne derse desinler. 
lı,ınız. • r~:! ~~ ez a a a esi en koyun ardan ahnan resim ~;l! ı:;~ llc ... 

lşte bu lıı:rtiği bir def ada dol- k b d 1 k 1 d U'"" lınıid • <lurm~y.a muvaffak oldug-unuı gün oyun aşına eğİ İ Q Üzerin en ahnmah deg ... il midir? Ey dumanlı <lng-larıul 
en ıyı yüksek nefes nlmış olursu- O b k .1 / k k J Geçti gençlik çağlarım 
nuz. Bunu nsla ihmal t . • n eş 1 0 u ·oyunaan doğru değildir. Mezbaha res fakat faydası ne ? sonra, hakka ve adalete uy- Güzelleri görünce 
çünki üstll f c meyınıı da 60 kuruş alınıyor 25, 30 . k b J d . ·z B"ld" - . . Ah çekerim aYrlıırım. • n ne es almayı b'l k" mı, oyun aşınuan egı , ı ıgımıze ve ta geçen ğun olmıyan şeklin terkile ıs 
bir kimscnın, ak c.ger hnstalı~~~ ıloluk koyundan da 60 ku- kilo uzerinden alınmak ge- · "tt• • · · b * * 
rını:ı tutulması milyonda bir nuıl ruş I Bu takdir ve tahsilde sene ışı ıgunıze giire, u yerine, kilo üzerinden resim • 

ır. I rektir. İşin haklı ve adalet- / B l d' l J Ah çeker yanar gönül Peklik ve peklı"ğe k isabet yoktur. Et #iatları mese e e e ıye mec isinae almak usulünün ikame edil-arşı 1 ' l" "h · k h k Bilmem ne arar gönül · .. d l üzerinde muvazenesizliklere ı cı etı var en, a sız ve uzun boylu konuşulduktan, mesi karara bağlanmıştı. Bir güzelin üstünde 

. mu~~ .e e ve kasaplar arasında ahenk- adaletsiz taraf /ardan· gürü- koyun başına resim alma· Tutmazsın karar aönül. Pcklık zan edıldığı knd r ehem· si t. 1 b h k iyi amma, hala eski tas, • 
z ıge V0 afan u are et menin, zararları mepdanda, nzn zararları anlaşıldıktan eşki hamam Kidigor bu ;1,.. 8gba Salim Öıiitfın 
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Sevmişti bu gönlüm I~ ._ 

1 H~2e 
Yurddas: 

I ' 
Bu gece Yıldızda EDEBİ BÜYÜK ROMAN 

Kara ve deniz müdafaamız 

kadar, bava müdafaamızı da az 
zıtmanda, güven altına almak 
zaruretini Atatürk bize milli 
düstür olarak vermiştir. 

Tam saat 8 de Filim birden ( 60 ) Yazan : DURMUŞ TÜRKi\IENOGLU 

Sedat bulanık bir nazarla 
ona bakdıktan sonra ba:ıını yas 
dığa bıraktı. 

Doktor Yıldıza : 
- Lütfen ona birşey söyleyi

niz. .. ismini çağırınız, dedi. 
Genç kadın tereddütle : 
- Sedat bey... Sedat bey ... 

dedi. 
bu ses unda ani bir ihtilaç 

uyandırdı, alnı.ıda hafif tir kı 
zıltı, güzlerindc bulanık bir pa
rıltı peyda oldu. Bu hummalı, 
yanık gözler sabit bir nazarla 
Yıldıza bakıyordu. Bu ölmüş 
gözlerde hayat ve hatıratın ya
\'aş ynva~ uyanmağa başlacllğı 

görülüyordu. 
Zaif, sönUk bir se.:;le kesik, 

kesik sliylemeğe lın,Jadı. Bu 
l.ıir sayıklama idi. Yıldızı ba
şında ak diken çelengile gör -
dUğü dakikadan itibaren get•en 
gUnieri birer birer yaşayor, iki 
senelik zahmetli Lmrnuu peri 
şun kelimelerle hasta hayalin 
de bir kerre daha tekrar edi
yordu : 

- Ba~ındaki ak diken çelen
gi ne oldu ... Ziyanı yok ben su 
na bir çelenk saparım ... Bahçe 
ınizde ak diken mi yok '! Ah ... 
Hliıseyin ağa bibeniz onun için 
ııe kadar çaıışacuğun... A'l.. ıstı

rap mı çekiyorum ·? Az feda -
kariığn mı K.atlaıııyorunı... Siz
den ne snk1ayım... Oyle günle 
rlnı var ki kum ekmek yiyo 
runı. .. Hntın llazen onu lnle 
bulanıayorum... uyie değil ıni 
Yılınaz '! ... 
Yıldızı tiyatrolarda görmek için 
kal'lan.ı, karaııiı;duno i~inde 
saatlerce yuruyomın ... ne ziyanı 
'Var ... Değilmi ki bu karanlık
lardan sonra onun guzleriuin 
aydınlığını göreceğim... Hayat 
Okndar msalsız oıaıııaz... nete
kim bana dn yardım ediyor ... 
DUşündüğUm yuvayı ninuyet 
hazırladıııı... Begendin mi onu 
Yıldız '} .Evimizin içi gök gibi 
mavi... Sen mavi rengi seviyor
sun ... ( Dışardan gelen bil' ezan 
sesine kulak veriyordu ) geç 
kaldık Yıldız... Bnkikateıı ~:ok 
geç kaldık. sen dnha gelinlik ----------

Göze çarpan ---
Doğru konuşalım 
doğru yazalım .... 
Yazı inkilabı bizi şive bozuk

luğundan ve imla yanlışlıklarından 
kurtarmıştır. Diline sahip olmak 
isteyenler arlık ne bo~k şive ile 

konuşurlar, ne de imlada fahiş 
hatalar yaparlar. Halbuki, çok
larımız hala şivemizi düzeltmemiş 

ve imlamızı doğrultmamışız. Ve 
hala, mesela aldım yerine (aldim 1) 
alıcı yerine ( al:ci 1) tatlı yedne 
( tatli 1 ) olduğundan yerine ( ol

diğindan 1) kalırım yerine (kalirim) 
diyenler ve yıızanlar var 1 şu yu-

karıya gelişigüzel sıraladığımız sözleri 
bu bozuk şive ile konuşanlar okur 
Yazar insanlardır, konuşanlara 

dikkat etseler, gazele, mecmua, 
kitap okurken bu sözlerin nasıl 
konuşulduğunu, ağızdan çıkarken 
rıasıl çıktığını, gazetede, mecmu
ada, kitapta nasıl yazıldı~ını öt
tenmek isteseler, az zamı:ında şi

\relerini ve imlalannı düzeltmiş 
<>lurlar .. 

Bundan başka, çok münevver
lerimiz de, yine yukarda sıralamış 
Olduğumuz sözleri tamamen yanlış 
'hzmaktadırlar. Doğrusunu söyle
ltıek lazımgelirse hele bu yanlış 
hzış, imladaki bu fahiş hatahın, 
lııünevverlere hiç ynkıştıramıyo 
t\ız 1 mal . myn münevverlik, her 
r.Yden önce öz dile sahip ve ha-
•ın olmaktadır ve onunla yürür 

\re gider. 

~ Dilimize hürmet edelim, doğru 
rıuşnlım, doğru yazalım 1 

.K. o. 

--
elbiseni giyeceksin ... Şimdi bizi 
bekleyorlar ... Piyanolar keman
lar çalııınıağa başlaını;,dır. Yıl

maz sana nekadar minnettarım 
Benim sevgili arkadaşım... be -
nim yanımda bulunacaksın de
ğil mi ? İhsan bulunacaktı ... 
Fakat olmadı ... Ben onun yerini 
sana verdim_. Cemiyette ben, 
Yıldız ve sen ... Evet Yıldı1. sen 
Halkın önünde sonra burada ... 
Manulyal:ırın altıııdu ... ( Ruhum 
hayatım. ) 

Gözlerinde korkunç bir pa
rıltı vardı, birdenbire yarnlı:ın

mıı bir hayvan feryadile hay -
kırdı. J{()llarından tutmak, tek
rar yatağına yatırmak istediler. 
Vücudunu zaptedemediier. Ağır 
bir yok gibi kııryo1aclau yuvar
landı tekrar kendini kaybetti, 
Bu :ı;ırada kalbinin üstüne koy
duğu bir resim karyolanın iis
tnne clll;;tü bu resim Yıldızın 

Sednta verdiği bir resmiydi. 
Sedat hasta olmadan evvel Yıl 
dııın bu yacligllrıcın Usta.ne : 

Knlbinde kederin ruhunda 
gam ben 

Her sabah ağlayan ben her 
akşam ben 

Bana son teselli ölüm olsa 
<la 

onıumun üstüne gül kokla
mam ben. 

yazını, tı. Bu resmi .Zılmaz gör 
ıuedeıı Yıldız alnıı!}dı. 

* * • 
Sedatın hastalığı bir ay de-

vam elti, bir cok defalar ölUm 
tehlike i geç·irdi . .Fakat kuvvetli 
vücudu neticede OlU.ıııe galebe 
çaldı. Nekahet devresine girdiği 
yataktan kalkıp odada gezinıııe 
ğe başladığı vakit Yılmaz zev
cesini şelıil'deki evine götUr
ınü~tü ... 

52 
Bugün hasta bakı.:ı kadın 

Sedalııı odasına girdiği vakit 
onu giyinmiş buldu. nereye gi
deceğini sordu. Hasta Ct!Vap 
vermeden elile uzakları, dere 
kenarındaki evinin bulunduğu 

tarafı gösterdi. lhliyar kadın 
onu zorıa ::;oymak, tekrar yata
ğına yatırmak i.soteyordu. ı-·akat 
::;edat sakin bir inad ile muka
vemet etti, bir kelime söyleme 
den kapıyı kapayıp sokağa çık
dı. Hava çok sıcaktı, tepesini 
yakan gUne~i hiç duymadan sa
atlerce yürUdO. 

Dere kenarındaki ev çok gü 
zelleşmişti. Bahçe daha intiza
ma girmiş, çiçeklerden b'azılan 

Türk Hcva Kunımu 

ilan 
·rrubzon 1era menıu.rluğundan : 

Yeminli Uç ehli vukuf tara
fıııdıın tamaınlanna ayrı ayrı 

150 ve 150 ve 50 ve 20 liradan 
470 lira kıymet takdiı' edilen 
canbm köyünde bulunan ve 
tapunun teşrinievvel 9;31 tarih 
ve 63, 6-1, 65, 66 numaralarında 
mukııyyed olan iki tarla ve iki 
çalılığın açık artırıııııya \'az edil 
miş olduğundan 28·9-036 pazar
tesi gUnU saat on üçten on dör 
de kadar dairede birinci arttır
maları icra edilecektir. Artırma 
bedeli kıymeti nıuhammenenin 
yüzde yetmiş be~ini bulduğu 

takdirde müşterisi Uzerine bıra 
kılacaktır. aksı takdirde en son 
artıranın teahhildU bakı kalmak 
U'l..ere arttırıııa onbeş gün müd 
delle temdit edilerek H-10·936 
~·arşamba günü saat 13 den 14 de 
kadar keza ·dairede yapılacak 
ikinci açık artırmasında artırma 
bedeli kıymeti nı uhawmeneslnin 
yüzde yetmiç beşini bulmadıgı 
takdirde satış 2208 numaralı ka 
nun ahkllınına tevfikan geri lıı 
rukılır, salı!;l pe~iııdir arttırma 
ya i)tiı'Ak etmek isteyenlerin 
kıymeti nıuhammenenin yüzde 
yedibuçuk ııisbetinde pey akçe 
si veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil bulun
maları lllzımdır. Hakları tapu 
sicilile sabit olmayan ipotekli 
aladaklar da diğer alAkadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı mUsbitelerile hirllkde 
iiruı tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında birlikde dairemize 
bildirmeleri lazımdır aksi tak
dirde hakları tapu sicilile sabit 
kalmayanlar satış bedelinin pay 
!aşmasından hariç kalır mUtera 
kim vergi ve belediye rnsmu 
arttırma bedelinden tenzil olu
nur daha fazla nıahlmat almak 
isteyenler 28-8-9:36 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için daiı'ede a~·ık bulundurula
cak arttırma şartnamesile U36-
105 numaralı dosyaya muracaat 
la vesaiki görebilmeleri nan 
olunur. 

açını~. sarmaşıklar taze dallari- ı-----------
le binayı sarmağa ba~lamıştı. 

bir eski türbeyi, bir sevgili
sinin mezarını ziyaret eden bir 
adam hissile kö!;ieyi, bucağı bir 
bir dolaştı. Yıldız buraları göı·
meıııişti. Fakat her köşede ona 
nid bir hatıra göınOUydü 

Havuzun kenarına çekilınis 

tel parmaklığa dayandı : 
- Bu parmaklığı çocuklarımız 

suya düşıııesin diye istemişti. 

Zayi şahadetname 
329 Senesinde Akçabat Ruşdi

yeı.inden aJdı~ım şahadetnameyi 
kaybettim yenisini alacaA-ımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Akçabadın orta 
mahallesinden 

Seyfettin kanogfo 

<_;ocuklarım olmadıktan sonra Q k I 
ne lUzUınU var, dedi, şiddetli rta tecim Q U U 
bir tekme ile parmaklığı devir 
dı. lçinde yavaş yavttş vahşi bir direktörlüğünden: 
zulum ve tahrip hissi uyaııtli. 

Bu çiçekli yapraklar gölgelerini l T l b k 
ikimizin başına dökeceklerdi. - a e e ayit mu-

1 1 

Senelerden beri Trabzon halkını eğlendiren 
~ıldız Sineması bu gece 17 inci senei 

devriyesini kytlulayor. 
Yıldızın bu büy;ük gecesi ~erefine bu gece Sinemamız tam saat 
8 den itibaren başlıyarak 2 muazzam filim birden takdirr, edilecek 
ayni zamanda bu gece müstesna olarak 46 adet kıymetli hediye 

sevimli müşterilerimize takdim edilecektir. 
BiRİNCİ FlLlM: Bu mevsim zarfında İstanbul Saray Sinemasının progrıınmıı tam 22 ç-nn 
işgal eden, dünyanın en btıyUk hasıllltını temin eden ve herkesi bay.rete dUş_Ureceıt olan 

5 ya~ındaki mini mini yıdız SHlRLEY 'l'El\IPL tarafından vüci.lde getirilen 

Her şey senin için 
Fransızca sözlü neşe zevk ve eğlence 

büyük komedi operetize. 
saçan 

Beraber oynayanlar; Bir çok filimlerde alkışladığınız Karry Koper 
İkinci filim: Tekmil halkımızın arzu ve israrı üzerine ve baştan nihayetine kadar renkli 

meraktan tek.mil dUnyay:ı titreten 

MUMYALAR MÜZESİ 

Dikkat: 
Programımızın uzunluğu do1ayısiyle sineınamız tam saat 8 de 
Mµmyalar filjminin iraesine öaşlayacaktır. Bu filimi kaçırmak iste
meyen baylar tam saat sekizde sinemada bulunmaları rica olunur. 

'---------.~--~~----------
Erz~k, odun yem eksiltmesi 

Askeri Satınalma komisyonundan : 
Artvin ve havalisi garnizonu kıtaat ve hayvanatının 936 dan 937 ye kadar 
senelik ihtiyacı olan ve aşağıda cins ve mıktarı yazılı onyedi kalemden iba
ret erzakın ihale tarihlerile teminat mıktarları da gösterilmiştir. Taliple
riq ihale i~Qlerinde Artvin Satınalma k~misyonuna muracaatları ilan 
olunur. 
Erzakın cinsi Mık. lhalat günO 

sığıreti açık eksilme 45000 3-9-936 ~rşembe 
odun 600000 3-9-9-36 perışembe 
sade 4200 4-9-936 cuma 
kuru ilzüm 4500 4-9-936 cuma 
arpa 4.5000 5-9,-936 cumartesi 
saman 
kuru ot 
patates 
kuru soğan . 
pırınç 

bulgur 
kuru f asulya 
sabun 
gaz kapalı eksiltme 
şeker 
nohut 

29000 7-9-936 pazartesi 
36000 Z-9-936 pazartesi 
366QO 8-9-936 salı 
10000 8-9-936 salı 

8000 9-9-936 çarşamba 
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 

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 
165 
60 

168 
146 
115 
84 

120 
43 
41 

un 110000 15-9-936 pazartesi 15 1567 
20 • 22 • 25 • 28 

,-----------------------:-·--.............., 
.. 

K. 
so 

50 
38 
50 

70 

25 
so 
38 

35 
93 
50 

Ben tek başıına olduktan sonra amelesi başlamıştır. 
gölgeyi ne yapayıoı. dedi. tek- 2 İk l b. 30 A 
melerile kancpayı parçaladı. - ma ve ıtirme ğustOS 
sarmaşıkları çiçekleri tutam tu- sınavlarına 1 - 9 - 936 ASKERi SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

Kuru ot eksiltmesi 

tam çekip kopardı. d .t.b b 1 Tayyare ve 
Sedat bu sevimli bahçenin an ı ı aren aş ana- Erzurum mustahkem mevki kıtaat ihtiyacı için 

içinde insafsız bir afete, biı· ka caktır. Zafer bayramıdır• üçyüz elli bin kilo ot açık eksiltmeye konmuştur. 
sırgaya benzemişti, dıvnrları 20-24-28-31 T · t ·· d k lt ıı·ra seksen sek· k 
örten ak dikenleri koparıyor, !~~-----~--... --.... ----.ııı----1111!) emına J yuz o san a ı ız uruş-
fidanları söküyoı·, Hüseyin ağa Ş I tur. eksiltme iki Ey1ul 936 Çarşamba günü saat 
için hazırladı~ lUle bahçesini ansınıza güveniniz . 
çiğneyup eziyordu. Zavallı bah- 15 dedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
ce taze çiçeklerin nazik fidan- Bakıoğlunda Güven berber salonundan her CJ'un ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmı· 
ların ölOhile dolu bir harabe a 
halini aldığı vakit içeri girdi, alacağınız Tayyare bileti size bu güveni muayyeninde teminatlarlle birlikte mustahkem 
Yıldızın sevdiği mavi renkli v.erir f mevki binasında kor satınafma komisyonuna 
eşyayı tahrip elti, kocaman bir 

• ıu-kaşı var. muracaatlan. 19-22-25-28 
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p~™l~~~~~~~ ~~~ 
i ~.Sıhhatinizi~koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir I' 

alınız. 

Yeni FRIGJDA/RE soğuk lıava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
Ayr1ca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
lar1nın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

dhdhdhdh 
~ıı•ıınıı::!ll l'"'llJl'"ll,PP'lflll"''IUl•"•ııtıı•111nıı•"rllf1''111Jlf"'Qll''''IUl''''IUl'"'lllP"fl1ll''''Qll''''l'll""llP'"'llll'"'llP'"'l.fl;'U';.'llP!;I J';,lllll;~ıı;ırıı;ı Jll.llP'.:' ıı;._ıqp;:_tfl;' tı;ıff'.;' 
....- ~bı~ı~ıı111;!:1 b?'ıt11ı~dlıı~l~b;!:lll~dlı~dll~ı~lıı~l~ı!'ıı1ı~•ıı:.,ı~ııllı~l~lıhıiıllıiNiıllı11t11 bıoıııllıhıılllıiıo1ıllı11..ı.ıı.oı.ın~.ıı1 .....aı .... ulıııo11 ıı;;idlııMiı 

FRlGlDAlRE soguk hava dolabında muhafaza edeceğiniz gıdalar ve her nevi içkiler ı:~ : 
bozulmadan uzun müddet kalırlar. §.'..! V IE: N Da V [! • 
EK~~ AT ko11presörlü FRIG/DAIRE'e sahip olanlar elektrik faturası (:~ ~ t 
geldıgı zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. ft1 - • 

• FR1GlDA1RE'dcn daha üstün ve daha idareli soğuk hava dolabı yoktur. Halep oraaa ft] • t 

L ·e arşın burada .... Geliniz, görllnUz ve kanaat getirdikten soara satın alınız. ~ l•i BASIM EVi ~i 
Trabzon ve havalisi acentalığı H A R U N L A R [!ı •• ·!~ 

--~~~M~~~ 01 t+l ~ 

Erzak odun yem eksiltmesi i!i Yeni temiz ve çeşitli hu ruf ati le :• 
Bayb~rt satınalma komisyonundan : Ri !;•,~ 

Bayburt akı kıtaat ihtiyacı için aşağıda cins ve mıktarları yazılı ondürt kalem er· [•] Bütün matbaa İ-t;:./erini 
zak ve yem satın alınacaktır. Mezkur er zakın tahmin bedelleri eksiltmenin şekli ilk f't] ~ 
~eminatıarı ihalenin yapılacağı yeri tarihi günü ve saati şartnameninnereden almaca- l•ı En temı·z, en ucuz bı·r 
gı. yazılıdır. Kapalı zarf eksiltmesine ait erzakın teklif mektupları ihale zamanından ~·~ :ı 
bır saat evvel salın alma komisyonu başkanlığına verilmiş olacakdır. r!1 surette yapar.. • 
Erzak Kilo Tahmin bedeli İlk teminat ihale tarihi Sa tt • 
Cinsi Lira Kr. Lira Kr. l• Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 
Sade yağ açık eksiltme 4000 2600 195 10 · 9 - 936 9 ~· 
Odun kapalı zarfla 650000 7372 50 548 44 10. 9- 936 14 • hazırlar ve gönderir. 
Kuru ot açık eksiltme 25000 375 28 l L 11 - 9- 936 9 
Saman ,, ,, 30000 300 , 22 50 11- 9- 936 14 
Arpa ,, ,, 40000 1400 105 12 9. 936 9 
Sığır eti ,, 45000 4500 337 50 J 2 9- 936 · 14 
Gazyağı ,, ,, 5000 7600 120 14 - 9- 936 9 
Bulğur .. ,, 25000 2000 150 14 - 9-936 14 
Kurufasulya ,, 20000 1400 105 15 - 9-936 9 
Patatis ,, ,, 24000 840 63 15 • 9 - 936 14 
Sabun ,, ,, 4000 1600 120 16 - 9 - 936 9 
Fabrıka unu kapalı zarf 175ton 19250 1443 75 16. 9-936 14 
Pirinç açık eksiltme 9000 2250 168 7 5 17 . 9 - 936 9 
Kuru soğan ,, 4000 200 15 17 - 9-936 74 
ihalenin yapılacağı yerle şartnamenin alınacağı yer Bayburt mevki komutanlığı 

binasında askeri satın alma komisyonundadır. 24 28 - 31 - 4 

Doktor Necmeddin Yurddaş 
Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
Askeri hastanesi kulak, boğaz, burun müte
hassısı Bay Necmeddin vazifeden ·dönmüştür. 

Tayyareye 

Semerciler başındaki 30 No.Iu muayenehanesinde hastalarını yardım et, 
kabule başlam}ftır. 
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~~ Dünyanın en mükemmel, en zarif ve en hassa~ 
·~ saatı muhakkakki , 

I! On beş sene teminatlı olan ' 

'' H s L o CepveKol ~ hf saatlarıdır. ; 

C4 En son modalarını ancak mağa.z~mızda b~lacaksınız. . . ~ 
§~ Sayın halkımıza bir kolaylık olmak ıçın T AKSITLE de verılırı 

= , 
~ ADRES: Trabzon Kunduracılar caddesi HAMI fl< JfEMAL ı 
~ NALBANTLAR ma;a:ıasıdır. r! 

~~ ~ 
==§ ~ 
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Asrımızda Jv Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaş' 

FOTOGRAF MAKINASIDI 
Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 

Evimizde : Kodak, Zeissikon, Föyklender ve sair tanınmış markalar daima her boyda. ve her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa a!t: 
Cam, Kart, Kağıt. Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır. ...rue" 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşıları süratla gönderilir. 


