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• 
Doğuda 

Emniyet .. 
Genel Kt.:Jrmay Başkanımız 
Maraşal Fevzi Çakmak 

D 
Oğu diyarı halkı cumhuri
yet id rc>d mutla'{ bir ~u
kQn 'e eınni~ et hava ı te -

ne f f n etmi.lerdir. Ya:. uzun 
Çaldıran cldalinden Once asırlar
ca geçen canlı ve kanlı bir tari
hini ) aşa yun ' e ya. u tn n Doğu 
İlleri, bugüne kadar, ufuklarında 
e en bukadar tatlı bir sUkQnet 
havası teneffns etmemi~lerdir. 

Yarın şehrimizi teşrif buyuruyorlar .. 

Doğu halkı, pek kısa bir 
mazld • kendilerine encfü;;e ve 
ıztırap rnren ve dilden dile, ku
laktan kulnğ.ı iri':'tirilerı şakavel 

Sayın genel kurmay baş 
kanımız Maraşal Fevzi Çak 
mak beraberinde Or general 
Kazım orbay olarak maiy~
ti erkanile yarın Gireson 
Va~/ikebir sahil yolile şeh
rimizi teşrif buyuracaklar 
dır. 

Sayın Mara~alı karşıla 

mak üzere bugün Üçüncü. 
Umumi Mü/ ettişimiz sayın 
Tahsin Uzer ve Kor gene
ral Muza/fer şehrimizden 
otomobille hareket etmiş 

/erdir. 
Genel kurmry başkanımızı 

Umumi Müfettişimiz Vak 
/ikebirde Mtif etlişlik mınfa 

ka sınırında, Korgeneral 
Muzaffer Tireboluda karşı 
layacaklor. heyetler ve halk 
tarafından da Cumhuriyet 
alanında karşılanacaktır. 

Sayın misafirimizin ikamet· 
leri için Mü/ ettişlik dairesi 
hazırlanmıştır. 

haberleri yerine buglln mutlak 1-=.o:=:;o.=·~~~~.~~~ii:!:~'--:o 

lıir emniyet \e huzur içinde ispanyada son vaziyet 
bulunduklarını biliyorlıır ve gö-

rlıyorlar. Bu huzur \'C snkanun A ,.,., t k k 1 
~ Uk~ek mana ı Cumhuriyet ida- S 1 erin aa rruzu a im a m ış .. 
redir, • ıatnrk dUnya~ıdır .. 

Şnknvet tarihinin kanlı sahi- M d k f 
~~:!~1b~;~~ı~r~nucıb~.g~:ı:!u~:; a ritte vaziyet ço ena imiş .. 
gtınlerin hatıra ıııclaıı bir masal K 1 F k b k 
gibi balı edildiğiniişltmek cum- omite genera ran oyu aş umandan yapmış .. 
huriyet hayatını söylemek Ankara 28 ispanyadaki dahili muharebeler etrafında alınan günün haberleri, asi 
demektir. j kuvvetlerin run üzerine yaptık/arz taarruzun <ikim kalması üzerine bu cephede sükun 

Cumh ı-iyet hnlkııı ruhundan 
doğmuş, kendi refah ve saadeti hüküm stirdüğü bildirilmektedir. Asi kuvvetler elinde bulunan Sevil radyosu Madritte 
lı.:in yaratılmış bir idaredir. Böy- vaziyetin çok acıklı olduğunu yaymaktadır. lhtilalcı kuvvetler mü da/ aa komitesi ce · 
le bir idarede .,aka\'el mevzuu neral Frankoyu biitiin ispanya milli kuvvetleri beş kumandanı olarak ilan etmiştir, 
hahi olmamalıdır .. 

Deniz, kendinden olmayan 
her e~ i karaya attı ı gibi Atn
tllrk lnkıl .. bını benim e) t!il J'ürk 
'Mllleti de kendi huzur \e nkQ 
ııunu bozan 'e kendinden ol
ma~ nn fena adamları lnyık ol
dukları ibret ) erine ~·ıkaıır. 
işte Atatürk dllnya:sıncla, cum
huriyet idarede ~akavetin ma
nası budur ı liz, hiç değişme

yen bu idarı dn turun tecelli
Yatını doğu diyarında gördU.k. 
Şark ufuklannoa ya\ayamaya
ca.k, barınamayacak, başararna
Yacak ~ alnız şakavettir. Artık 

Şaka\ et ; e\ lı1dlarıınıza, uhfadı
ınızu mazinin çirkiııllklerini yad 
ve tahattur için bir masal, bir 
ibret dersi olarak söylenecektir. 

Doğu diyarında ntıııu, uı-aba
sına biııccek veya hayvanını 

güdecek bir tüccar, bir köylü, 
hatta bir çoban, i tediği gün 
istediği yoldan istediği gibi he
define, maksadına doğru gide
bilir. Onu iz'aç, ve rencide ede
cek hiç bir maııiln karşısına 

Cıkmayncağı ıa emin olarak yU
rtıyebilir. lşte Doğuda emniyet, 
lşte Doğmia Cumhuriyet budur. .... 

Kor general 
Kor general Muzaffer maiye tile 

dün Erzurumdan şehrimize gelmiş
lerdir. 

Nişan töreni 
Şclırimizin tanınmış eski 

ailelerinden Talat akyurdun 

lcızı bayan Sabiha ile ü- Sayın Kolordu komutanımız Ge
Ciincü umum mu/ ettişlik hu- ncral Muzaffer Ferikliğe, Jandar

~si kalem memurlarından nta mıntaka komulanı Cnhit Ezgü 
6 S d Miralaylığ'a lerfi etmişlerdir. Teb-ay ua m nişan töreni 
k rik eyleriz. • M ntaka re·sığ· 0 ruba/arından diş doktoru 1 1 1 

ltayreddin atakulun evinde Boğazlar Spor mıntakası reisi bay 
~ayın uçiicii umumi mü/ et Mukavelesi ve Romanya Tahirin muvakkat bir za . 
tışfrniz Tahsin Uzerin hu- Ankara Romanya Kralı man için şehrimizden ayrıl-
~llrlarile yapılmıştır. bahti· Boğazlar mukavelesini tas ması üzerine reis vekilliğini 
!JQr/ıklar dileriz. dık etmiştir. Agah Erden/iye vermiştir. 

Erzurum Bayburt maçı 
Sayın misafirlerimiz Er

zurum sporcuları şehrimize 
gelirken Bayburt fut bol ta
kımile bir maç yapmışlar 
0-5 sayı ile galip gelmiş
lerdir. 
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Doğu illerinde kalkınma 
Erzurum Şimendiferinde faaliyetler 

Erzurum ( Hususi ) Erzurum Şimendiferi üzerinde in 
şaat / aaliyetleri günden giine artmaktadır, 24 üncü kilo
metrede Karabcyık hanlarından da inşaat daşlamış, bu
rada da bir gurup /atıliyete geümiştir. 

Doğuda ve karedeniz kıyılarında 
Birçok şehir ve kasabalanmız için 
Elektrik mukavelesi imza edildi. 
Erzurum ( Husuf ) Erzurum, Kars, Gumuşane, Of, 

Sürmene, Hope, Rize, Arhavi, Viçe, Bayburtta yapılacak 
Elektriklerin mrıkavelei iptidaiye/eri Alman Simens şir· 
ketile imza edilmiştir. 

Şimendifer için 
Limanımıza 100,000 ton 

çimento geldi 
Devlet demir yollarının Erzincan şimendif erine ait ol· 

mak üzere limanımıza 100 bin ton çimento gelmiştir. Bu 
çimentolar Kemaha sevkedilecektir. 

30 AGUSTOS 
Atatnrlı: sana, silAh arkad ış

larına, UlkO yoldaşlarına meh
metçiğe ve bu uğurda ölen 
adsız, sayısız Ttırk askerlerine 
selam. 

Haleskaı· Ulu Rehberimizin 
izinde yilrllyen sayın vatandaş
lar ... Buglln o bUynk Ulu ön. 
derin dahasından ve Mehmetçi
ğin çelik bazuya dayanan snn
gllsünden doğan o bilyUk cUn
bUşlln o bilytlk dilğilntın mesut 
gnnnnu şenlendiriyoruz. 

Her taraf bayraklarla sUelü, 
hepimizin yilztınde tatlı bir gu· 
rur, sevinç dalgası dola~ıyor. 

[~te bu gilıı vatan tepeden tır
nağa kadar kırmızı Bayrağa bil 
rnndll, Ulu Önder 'l'i.lrk Ulusu
na müstakil ve kuvvetli bir 
vatan yarattı. 

AtatUrk, 'f llrk Ulusu gök 
kubbesinin altında var oldukça 
senin hakkın ödenmez. Bu d ll· 
ğUn bu .cllmbUş senin yarattı
ğın eserlerdendir 1 

Yoktan var olan 
Hasta iken dirilen 
Bağlandı~ı zinciri parçalayan 
Tilrk Ulusu ya53sın. 

TUrk Ulusu nasıl medyun 
şUkran olmasın, 

DUnya Uluslarının nasıl göz· 
leri kamaşmasın '? 

Kurtuluş savaşının başlı ba
şına heybetli . birer Abldeslle 
karşılaşıyoruz. 

lşte bugUn Atatürkün varlı
ğında toplanan blltu.n Tilrk bir 
yanar dağ gibi patladı, bu gök· 
reylş kar~ısında Avrupalılar 
kUçUk dilini yuttular. 

Böyle bir zafer böyle bir gu· 
ruru acun tarihi :kaydetmemiş 
ve edemez de. 

f;.lr kasırga gibi zaferden 
zafere k''şan ve önilne gaçilml 
yen bir sel glbl taşan çellk 
kollu tunç yUzlU Türk Ulusu 
yaşasın. 

RüzgArlardan dalgalanan 

sarı saçların Kadife kaleye di
kllerek şahlanmı~ bir haykırış
la : ( Ordular Hedefiniz Akde· 
diz ) ! demi. tin. O Buyruğu ye
rine getirdiğimiz gnn ta
rihte ( Tayyare ve zafer ) bay. 
ramı olarak kalmıştır. 

Yaşasın dtı~man sUngıısnnn 
kıran ve dllşınanları boğan 
'f Urk Ordusu ... 

Gençler ey aziz yavrular, 
ulusun göz bebeklerı bin yok
luk içinde en btıyUk varlığımız 
olan ey kahraman Vatandaşlar ... 

Evet kahramansın : biliyo
rum, Tuna ~ahillerinde Filistin 
çöllerinde Anafartalarda at oy
natan nice diplomatları günler
ce hayrete dllşllren gazilerin 
çocuğusunuz. 

Beşbin yıldır kahramanlık ta 
cını ta~ıyan Öz Tnrkün torunu
sunuz. İşte sizin namınız ve 
hakikatın adı hiç bir zaman 
unutulmaz o ynkselen ilAhi ses 
hiç blr vakit kesilme~ 

Ey Ataturk. Ey Tilrk Ordusu 
Sen bir 11kirsln gevşemez ga
yesinden Yaz geçmez sarp ve 
yal~·ın bir fikirsin, Tllrk İstikla
lini ve Bayrağını yangın kızıl
tısı içinde demir kasırgası orta· 
sında yııcelten sensin. 

Acı tatlı hatıralarla dolu olan 
genç yaşııı bu gün zaferin sa
bah aydınlığl içinde nurlanup 
yükseliyor. 

• Arkası 2 inci sayfada • 

irtihal 
Fırıncı bng Sadullah dün 

6ece tanrının rahmetine ka· 
vuşmış, cenazesi bugün Ön· 
leden evvel kaldırılarak 
meydan camiinde namazı 
kılındıktan sonra yenicuma 
kabristanındaki ebedi med· 
f enine tevdi edilmiştir. Ai
lesi efradına taziyet beyan 
ederiz. 
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Sayfa 2 

Yedinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 

Adından da anlaşılıyor ki, 
bunlar her türlü yeniliğe 
ve ilerlemeğe karşı koyan 
kıpkızıl klerikal partilerdir. 
Bunların amaclan. eski an
anelerin devamıdır. 

Klerikal nasyonalistler, 
ulusçu olmakla beraber daha 
ziyade kilise fikirlerinin 
tesiri altındadır, 

Nasyonal sosyalizm 
Şimdi karışık parti tiple 

rinin en yenisine, nasyonal 
sosyalizme geliyorum, Adın 
dan da anlaşılacağı üzere 

RE.CEP PEKER 

kültür 'lıe nü/ us bakımından 

geniş bir devletine re1ım 
olmuştur. 

Nasyonal sosyalizmi tah
lil edelim : Nasyonalizm 
ile sosyalizm . biitün ömürle
rince birbirile çekişen, birbi
rine karşı. iki siyasal cere 
yandır. Nasyonalizm, ulus
culuk demektir. Partnin bir 
yanı, bu milliyetperverlik 
tarafı marksist. sindikalist 
''1e beynelmilelci cereyanlara 
düşmandır. Öbür yanı olan 
sosyalizmde ise, ulus anlamı 
yaralamaz, sınıf kavgası 
esastır. Bu cereyan, bir ulu· 
sun içinde olanların evlad
larının birbirile boğuşması
nı tahrik eder, bu fikri bü
yütür, proletarya sınıfının 

zaferini temin edinceye ka
dar bu kavganın devamını 

ister, mülkiyet tanımaz. ser 
maytmin müsaderesini ve 
devletin eline geçmesini 
ister 'l•e sindikalist cereyan 
farı yaşatır. 

Almanya, bundan bir iki 
gıl evveline kadar liberal 
tipte bir devletti. ikinci 
Raylı esnasında Vaymar 
kanunu esasigesinin verdiği 

tipte, liberal olan bu devle 
tin içinde türlü siyasal 
partiler çalışma ve çe 
kişme alanı buluyorlardı. 

Arkası var 

bu terkib, sosyalizmle mil 
liyetperverliğin ganyana gel
mesinden doğmuştur. Fakat 
hakikatte milliyetcilik, sos
yalist fikirlerle taban taba 
na zıddır, iki fikrin bir arada 
bir siyasal partiye rulı ol
ması. hiç olmazsa ana fikir
lerde her birinin karşılıklı 
f erağatini i/ade eder, Bu iki· 
mefhum birbirine o kadar 
zıd mahiyettedir ki, ikisini 
bir araya getirip bunlardan 
istikrarlı ve birbirirıe kol 
veren bir inanışta insanları 
toplıyan bir parti yaratmak 
tasavvur etmiye, benim le . 
lakkime göre imkan yoktur. 
Son zamanda nasyonal sos
yalizm artık bir çok siyasal 
partilerden biri olmaktan 
çıkmış, bugtin orta Avrupa
nın, bilgi. teknik. sanayi, 

=-~~~=-=-===::s:.=============-oc===~-=~~ 

Sağhk 
İhtiyarhk varmıdır ? ve nedir ? , 

Bize vadolunan ömre genç ve dinç olarak 
varmanın sırları nedir. 

[ 4] 
Şurada bir sual varit olur ? 

::caba bende peklik varmı ? çünkü 
ben hergün bir defa muntazam 
apdeı;te çıkarım. Evet belki sen 
hergün muntazam apdeste çıkar
sın fakat hayatın için bu bir de
fa çıkmak kafi değildir. Peklik 
apdeste çıkmaları neye benzer 
bilirmisiniz ? mütemadiyen akmak
ta olan bir çeşmenin altına su 
dolu bir kovanın konulması gibi
dir. Su daimi olarak kovaya akar 
fakat kova ise her zaman için 
doludur. işte daimi peklik çekıen
Jcr de tıpkı bu kovaya benz for. 
Büyükler için günde iki defa , 
küçükler için de günde üç defa 
bağırsaklarını boşaltmak lazımdır. 
Onun için her yemekten sonra 
çocukl:ırınıza apdestc gitmelerini 
öğretiniz. Şu halde bu pekliğe 
karşı koymak için nasıl mücadele 
etmek lazımdır. Bununla mi:cJdele 
aşağıdaki kavaidi sıhhiyeye riayet I 
etmekle mümkün olabilir. 

A - Çok et yememek ( herkes 
yevmiye kendi kilosu kadıır kilo 
gram et yiyebilir ) . 

B - Pilav, makaroıı, börek gi
bi hamur işlerinden sakınmak. 

C - Kabilse tütün, alkol, ba
harlı şeyler ve konserveler yeme

mek. 
D - Daima sellulo7.lu sebzeler 

ile vitaminli meyv:ılar yemek. 
Sebzeler havi oldukları sellulo7Ja
rilc adeta kalın bağırsaklııra bir 
kamçı gibi tesir yaparak par ref
leks, tabii bir surette defi tabii
ycyi temin ederler. Vitaminli· mey-
vnlar ise onla d . . r a aynı ışı yap-
makla bcrahc b" .. 

" r unycmızın güzel 
neşvunıımasına da y d d 

1 F ar ım c er er. 
- Her sabah açk b" 

b arnına ır 
ardak ( ılık su •ek 1. 
ff ' ., er ı au, mu. 

sa a zeytin yağı ) bunlard h 
h . b" . • h an er 
angı ırını inti ap cdcb'l' •. 

ı ırıınız. 

Fakat kanaatımca en iyiıi ve ko-
layı llık v~ iyi ,udur, 

G - Beden cimnastiği ve ma
saj yapmnk. Bu iki mühim spor 
sayesinde de peklik görmezsiniz. 

D - Yol yürümek, kırlara tır

manmak, açık ava gezintileri yap

mak. 

Gezintiye çıktığınız vakıt üstün 
nefes almayı unutmayınız. Bunu 
yapmazsanız beyhude yere gc~iş 
ve kendinizi yormuş olursunuz. 
Hele bütün .tatil müddetinizi ha
vası pis kahve köşelerinde oyun 
oynamakla veya hiç spor yap
mayarak, güneşte dolaşmayarak, 

ziyadan kaçmışsanız, ve vücudu
nuzun rengi yine eskisi gibi so
luk kaldı ise bütün tatilinizi çok 
boş yere geçirmiş olduğunuza hiç 
şüpheniz olmasın. 

Ahlak ve mizacınızı 
yeniden teşkil eder ve 
onu da iyileştirebilir
sınız. 

Bu da ifrazatı dahiliye gudde
lerinin işidir. 

O halde mizaç nedir ? 

Mizaç : İyi bir terbiye ve ıyı 
bir ahlakın ahenkl:cc birleşmele
rinden ibarettir. Hiç şüphe yok
turki; iyi bir terbiye ile iyi bir 
ahlak arasında tam bir muvazene 
hasıl olursa o zaman o adam çok 
iyi bir mizaçlı sayılır. Bunlardan 
birisi düşkünleşirse mizaç da düş

künleşir ve miı.acın knbiliycllcrin
rle cje kifayetsizlik hasıl olur. O 
halde hayalın bu sahnesi üzerinde 
başlıca rolü oynayanlar yine da
hili ifraz guddelerile, sinir siste
minin sempatik manzumesidir. Çün
ki bunlar hem maddi muameleyi 
ve hem de manevi muameleyi 
muvaf ı~ bir hale koyarlar. 

- Arkası var • 

/)oktor Kazım Güler 

Yaşayan ölüler ! 
Türk milleti yaşadığı lıer 

günü bir bayram bilmelidir. 
çünkü her gün bir boğuşma 
·ue sonra bir zafer ımijdeci 
sidir. Orta Asyamn kızğın 

çöllerinden sağa. sola, arka · 
ya. ve Öue akın eden Türk 
yiğitleri asırlarca boğuşma

dan llJe zafer kazanmadan 
usanmadılar ... hazan eğilmez 
başları eğmekle şahlanan 
ordular, hazan da istiklalini 
yok etmek istiyenleri boğa
rak zafer sevinci ile haykı
rırken kendileri ile ayni 
safta çarpışan, mubarek 
kanını vatan uğrunda akı 

tan soydaşlarını acımağa 
hiç de /üzüm görmediler . 
Çünkü bilir/erki ( gurdu 
içill ölenler ulusun kalbinde 
yaşar ) . 

26 Ağustos .. şahlanan bir 
ordu lıdefine U(U.lJOr .. Aldı
ğı emir kadar kuvv.dli -ııe 
kudretlidir o ... ( Ordular 
ilk hedefiniz akdenizdir 
ileri ) ordu yiirümiyor ko
şuyor, koşmiyor uçuyor .. Za 
man yok, gün yok, saat 
yok, dakıka var. Ölmek yok. 
yaşamak var,. yaşamak yok, 
ölmek var .. ktrıyor, dtişürü 
yor. düşmüyor ve düşmeye
cek ... 27 Ağustosta Afyonu 
kurtariyor .. kurtaracak. ku 
!aklarda emir gözlerde a
lev .. hedef malum, Akdeniz .. 
Bu ordu değil firtına, fırtı 
na değil bir tayf un .. 

Bir tayf undur o ... Aşıl
maz denen istihkü.mları 
aşarken kafasında yalnız 

birşey yaşıyor 1 s tik lal .. 
istiklale koşan ordu on 
günde İzmire ulaşır IT!Z ? 
ulaşır .. 7.ıe ulaşdı ... Ey lzmi 
re ulaşanlar, ulaşanların 
ulaşmayanların anaları, kar 
deş/eri, yavukluları, ve ço-
cukları ! Bayram sizin, 
sızın kakkınızdır bay 
ram... Sesleriniz göklere 
varsın.. Varsın ki orada 
ulaşmadan ölenler sizi din 
liyor... l:.glenin, eğlenmek 

iıakkınız ve lıakkımız... ula 
şamayanları ağlamak hepi
mizin lıakkc.. Her an onları 
hailrlamak lı e r Türkıin 
borcu .. ( Yurdu için ölenler 
Ulusun kalbinde yaşar ) ..... . 

K. Kefeli 

Erzurum 
sporcu lan 

Geldiler, şeref /erine ziya/ et 
verildi. Birkaç maç yapıta,.ak 

Fudbol ve voleybolc;ılurdan 

mürekkep yirmi kişlik bir spor 
kafilesi, Bay llı:.anın başkanlığı 
altında dün şehrimize gelmiştir. 

Misafi:le. imiz Hı.c:mdhmet mevki
inde mıntaka ve kulüp başkanları 
tarafından karşılanarak yatmaları 
için hazırlanan Lise binasına geti
rilmişlerdir. Dün akşam Halkevi 
spor komitası tarafından şehir 
kulübünde misafirler şerefine kırk 

kişilik bir ziyafet verilmiştir. Zi
y afcUe Bcleyiye reisi namina, 
Üçüncü Umumi Müfettişlik Kültür 
müşaviri Reşit Tarakcioğlu sporcu
lara hoşgeldiniz demiş, onların bu 
gelişinden T rnbzon halkının ve 
sporcularının duyduğu sevinci ve 
bu temasların faydalarını izah et
miştir. 

Bugün saat 17 de Halkevi spr
salonunda Trabzon mıntakası mul:

leliti voleybol takımile Erzurum 
muhteliti knrşılaşı:caktır. 

Çok kuvvetli elemanlardan te
şekkül etliği söylenen Erzurum 
takımile Trabzon muhleliti arasın
da Pazar günü Cumhuriyet aJa-
nıhda bir maç yapılacaktır. Paı;ar
tesi ve Salı günleri yapılacak maç
lar hakkında ayrıca haber vere
cea-iz. 
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Yaşa~ın bu mukndde:.; gUnQ 
yaratıın çelik k0llu tunç yllzlll 
Ttlrk askeri. Var olsun TUrk 
Ulusu. 

Asker arkada~lar ... Zaciit kar
d 'Şler ... 

Dünyanın hiçbir ordusunun 
yilklt>nemiyeceği kadar uğll' 

bir Ynzif eyi gene om uzları ns
tllnde tıışıy,rn, lJaba ocaklarının 
gölgesi altında değil, cenk yer
yerlerirıin g!ine~ ve ate~i içinde 
bir çok muharebelerin altmda 
demir kasırgalarından gPçcn 
yanık gaza bayrakları gilJi•dnş . 

ınan kurşunlarile \'llcutları de· 
lik deşik olan sizlersiniz. Vata
nın seli'ııneti Ulusun lstiklıili yo
luna cııuınızı fedn ettiniz yur -
dıınıuzu aclı:n adım gezdinil her 
uvııç to;Jr.ığını kamnızla sula
dı.uz. 

Yaıasın Türk Bayr.tğı 1111 Ye 
'filrk Ulusunun namusunu yük 
sclt<'n Askerlerimiz. 

Ya~ası n s >n ncf ese kall.tr 
kılıncuıı elinden düşürmeyen 
Zabıtlurıınız. 

Ulıı Önder tcsııditflerin 
adıııııı olmadığını kuıırnndaıılı -
ğındıı da yaptığı inkıl -tpta da 
tekmil acuna kar~ı en kllı;iık 

bir tereddüde mahal biı'aknııya 
c·tk şekillerde L bat etmiştir. 

Ulu Onder '!'ürk Ulusuna 
'l'Urk Ordusuna en bitap ve en 
meyus giinlerde can veren bil
ynk adamdır. Undan başka hiç 
bir fert bu ulusun derin kabili 
yetini \'e bu ordunun emsalsiz 
kudretini ölçeınezdi. O bunu 

bildi elinde bir tek tnf eği, ce
binde beş parası yokken sırf 

ulusunun sarsılmaz bnııyesine 

yaslanarak bize bu ~nıın yarattı. 
Ya~asın arslanlar gibi lıaykı· 

ran, denizler gibi gökreyen 
'l'ilrk Ordusu ..... . 

Bu baymm : Kanını padişah 
uğruna dökenlerin, kalemini 
padişah duasile aşmdıranların, 
ırzını padişah keyfine kurban 
edenlerin ; kıızancını padişah 

zevkine verenlerin kurtuluş 
bayramıdır. 

Bu bayram : 1\Ieıitıattan kur 
tulnn devletin, medreseden kur 
tulan mektebin, tekkeden kur
tulan ulusun hürriyet bayra
mıdır. 

13u bayram : Dili şeriatın 

nıakasilc kesilen lei·i.ı, kafası 
tnassubun sariliğile boğulhnla

rın sevinç bayramıdır. 
Bu bayram : Peçeyi yOzlln

den atan 'l'Ork kadınının, çur~a 
fı sırtından kaldıran Türk Kızı
nın, fesi ba,ından utan 'l'ilrk gen 
cinin medeniyet bayramıdır. 

Bu bayram : Yuzıu Aı·ap 
harflerinden kurtulan, dili arap 
ve Acem kelimelerinden temiz
lenen, tarihi karıuılık bulutlar
d<tn sıyrılan bir Ulusun irfan 
bayramıdır. 

Bu gnn : Pırıldayan Türk 
slingUlerini gOrUr görmez elle 
rini havaya kaldırarak teslim 
olan dnı;:manlanmızdan öcUnıü 
zu aldığımız gnncııır. 

Bu gnn : Yanan evlerimize, 
beşikte unutulan yuvrularımıza 
yalın ayak baş ııçık koşarak 
kavu~luğuınuz g!indilr. 

llu gtln : Can korkusile keıı 
di bayrağını yırtıp ç·iğneyen Ye 
'l'lirk Bayrağını öpüp başına 
koyun dUşmuulanmıza Tilrkli:
ğll bir kat daha tanıttığımız 
gilndUr. 

Bu glln : On yedi milyon 
'fiirknıı kalbi, Çankayadaki 
A tatüı·kümJen larludaki köylü
sllne, mektep sırasındaki çocu
ğuna, beşik başındaki anne.sine 
hudut boyundaki .askel'ine ka-
dar, nyııı sevinçle çarpıyor .. . 
Nenıutlu 'l'Urk olun bizlere ...... . 
Yaşn!nn Anafartalar kahra

manı ::)akurya Dumlupınar gali
t.ıi lzmir .1' atilıi 'l'Urk Hahlskılrı 
vo 'l'ClrkUn güz bebeği Ulu Ön
der AtalClrk Yaşa 'l'ilrk Ulusile 
ebediyete kadar var ol ........ 

Durmu~ Türkmenojlu 

• 
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Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan : Türkçeye çeviren : 
Norbert Von Bischoff Burhan Belge 

A V~!lhı:-ycnın Ankara 
Elçili~i sabık müsteşar [ 19 ] 

senelerini Boğaziçi'ııin lıir ta- prem;lerini Tllrkiyede bulıınıa
rafı ıda, sihir ve rnsun belde yız. Bunun i.ı,·indir ki 'l'llrk mil 
sinin kubbeleri \\} minareleri leli, bu gibi varlıkların yarı ya
kar~ısıncla ge:;irmektediı'. rıyu yaratmr; oldukları artistlik 

On dördllncll a.::ırdan on do- ve kültürel kıymetleri ve bu 
kuıuncu asra kadar her Ulrknn servet kaynaklarının yerden bin
hayalı, ac;ınğı yukarı bundan iba lerce zengin şehir fı;kırtmak 
rettir. istisnalar, nadirdir. Çlln- kabiliyetini tanıyamamı~tır. 
kll 'l'llrkler, ko~·aman luıpara- Fakat TUrklerin nıeçlııılll ka-
torlukta, hilkiın unsur, h!\kiın lan sade 13atı'daki ev3ufı haiz 
millettir. lınpar.ıtoduğuıı son bir burjuazi değil. Ti\rklerde 
yıllarında nurusun yarısını, daha asil bir sınır da olrn:.ımıstır. G.:r 
evvelleri i e bP~te birini yani çi kudretli beyler her zaman 
daima eknlliyeti teşkil ettikleri görlllmnştur. Eyaletler uzaklaş
halde, botun o milletler!c top- tı~{\'a derebeylik arzuları ve te
raklnrın mlldafaası, muhafazası, şebbüsleri de çoğaln.ı2lır, rakat 
ve idııresi, onlara cınşuyordu. bu derebeylikler, hukuki lıfr 

HütUn öte!d meslekler, he- h1. d Pı dni rn muhrum \kalmış· 
ınea h;iLmasız olarak, diğer nıi: · iardıı". \ ": ı,ıada'ki kuys~rlerden 
letlerin, Huııılurın, Ennenileriıı, ,.<' kı : ı.iıı: l ın d·ıha uyanık olan 
Ya:ıudileı·in, Smiyelileriıi. ve I.ü- pa1.lı,.uıılaı·; ı.,,11.ı.ıuıııı oğula ka
vaııtenlerin elinde idi. nıın tnrikiyle intikal ellen de-

'J'icart't ile ekseri zanııatlar- reheyliklcı·in teşekkıllilne da
da, sarrafiık"ta, vnpurculukta ve iınn mani ulına~ını hilmişlerdir. 
biiyak hir rüsbet dahilinde ser .Mirasta, oğulun değil de en 
best sanııtlarda, bir tek TOrkUn ya7lının aile babu~ı tanınmıı. ı, 
ı;alı~tı!{ı gürUlmeııfr;:tir. Bu yüz- Padişahların bu işini bu kolay
deııdfr ki Tilrklerin hayatı şc· la~tırmı;ıtır. Büyük lrnrdeşteıı 

hirli bir lıurjuvzinin unanele- sonra kQçilk kaı·deş, amucndan 
rindeıı mahrum kahnıştır. sonra yeğen gelmiş ve nadiren 

Halbuki batılla bir burjuvıızi babanın yerini oğul ulnıqtır. 
vardı ki, bir çok nesillerin de Göçebe oynıaktu da usul lıu
vaını.1ca mu halli teşkilc1tı ve duı'. İdare · daima en tecrUbeli
loncalıırı vasıta:sıle tradh;yon ya- nin elinde kulma:ulır. Miras u
rutıııı~, uildiğini ileri gölilrmO~ f sulhnün böyle olması, aileyi Ha
\'e muhafaza etıni~ ve modern tı'da oldoğundan fazla gen~let
killtUrO.n değerlerini atmıştır. 1 miş fakat buna mukabil bir soy 
ltalyan cumuriyetleri ile Hansıı'- b!\yüklüğUne eriıen ailede Hatı 
nın ticaret ehlini, Augslıurg, Mi-• ailesinin dinamizmine yer bı· 
lano ve paris'in bankerlerini, ı rakmamıştır. 
Manchester ve Huhr'un endOstri - Arkası var -

Spor 
Bir spor meselesi 

Yüksek Ziraat enstitüsü takımile İdman ocağı 
arasında maç niçin yapılamadı 

Karadenizde bir tetkık mamtz ve temkinli oynama
seyalıatine çıkan Ankara mız lüzım geldiğini bizim 
y!i.ksek Ziraat enstitüsünün hesabımıza ilave etmeği de 
Orman, Baytar ve Ziraat unutmamıştır. 
kısımları talebelerinden mü Bu arkadaşların ikinci 
rekkep otuz kişilik bir kafi- ve asıl resmi teklif ferini 
le dolaştıkları Karadeniz Hopa_lla geçerken limanımı· 
şehirlerinden ilki olan Sam za uğradıkları zaman aldık; 
sun da bir de fut bol maçı mektuplarını aynen aşağıya 
yaptılar ve Samsun şampi- yazıyorum: 

yonu olan İdman yurduna Trabzon İdman ocağı 
karşı . oynadıkları bu oyunu Başkanlığına 

·beş bir gibi açık bir farkla Şimali Anadolu tetkik 
kazandılar. 

seyyahatına çıkan Ankara 
Bu gençlerin arasında bu yüksek ziraat enstitüsünii 

lunan eski kalecimiz Mah- teşkil eden Baytar, Orman 
mut daha Samsundan kulü- ve ziraat futbolcularından 
bumuza bir maç teklif eder- müteşekkil otuz kişilik bir 
ken takımlarının çok kuvv.et· heyet Cumartesi günü sabah 
li olduğunu, Ankara muh- saat yedide ilinize uğraya~ 
telitinde yer alan üç dört cak ve akşam saat sekizde 
oyuncunun da takım kadro· hareket edecektir. Bu meyan 
farına dahil bulunduğunu da Samsunda yaptığımız 
ve binaenaleyh Ankaralılar samimi temasın Şimali ana· 
üzerinde eyi bir tesir hıra dolunun en değerli takım· 
kabilmemiz için çok çalış- /arından biri olan siz ld· 

Halk Manileri 

Külhan gibi yanarım 
Kız sözüne kanarım 

Gece uykuda bile 
Sevdi~imi anarım. 

... "' 
* Knranfil koku saçar 

Güller seherdo açar 
Gezer başkalariylo 

Beni iÖrdümü kaçar. 

"' * • 
Baharda açar çiçek 
Benim sevdiğim bir tek 
Ne siyahta kaşı var 
Saçları sanki ipek. 

Baha Salim Öıütfen 

man ocağı ilede yapmak ve 
gençlerimizi tanıştırmak, sa· 
mimi/eştirmek, kaynaştırmak 
niyetindeyiz, 

Bize müsait vaziyetler 
gösterildiği takdirde Cuma· 
rtesi günü" saat dörtbuçukta 
maçı kabul ederiz. Dahıı 

mufassal malumatı arkada1 

şım bay Lütf üden alabilir· 
siniz. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
spor kolu genel kaptanı 

Salih 
Bu mektupda ismi geçe1' 
. Arkıtı 3 ünıa ••rfac&. " 
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Bir spor meselesi 
- Bıı~ta a'ı 2 de - dığı söylenmiştir. 

bag lütfü ile görüşd ik, Kendi paraları ile bir 
en mülıim noktalar üzerin- tetkik segahatına çıkan ve 
de de mutabık kaldık 7.Ji Samsun şampiyonundan son-
genç misafirlerimizin arzu ra pek şansli bir oyun çı 
/arı veçhile de maçı Cuma karmasına rağmen Rize ta 
rtesi gunu oynamayı ve kınunıda ıiç s1fır yenen 
hasılatın yüzde 80 sekseni· ne Samsundan ve nede Ri
ninde ken /ilerine gol masrafi zeden böyle bir para almı. 
olarak verm~ği kabul ellik. yan Ankaralı arkadaşları-
Maç için Lazım gelen rek mızın küç1.k bir anlaşama
lamı yaptık çok zamandan mazlı yüz·inden bizimle 
beri eyi bir fut bol maçı maç yapmamalarını esefle 
seyir edemiyen spor sever karşıladık. Bu gibi temas
halkımızdan 111 "ilıim bir kr_ıt- ./ardan gaye yenmek ve ye
le ( CUMHUR/YET) ala- nilmekten ziyade spor. yap 
nına kadar BOruldular. Ta- mak -ve kendilerininde teslim 
/...mı oyunculanmızı maçın ettikleri gibi memleket genç
oynanacağı saat için davet fiğini birbirile tanıştırmak 
ettik. Esasen beş altı saat ııe kaynaştırmaktır. 
gibi pek dar olan bir za- Biz; ta hükumet merke-
manda bir yandan bu işler 

zinden buraya kadar gelen 
görülürken son anlaşma da 
yapılmak üzere idi. Cumar- bu fırsatı kaç1rmak iste-

Kahvehane icar artırması 
ViLA YET DAİMİ ENCÜMENİNDEN: 
Hususi muhasebenın Meydan hamamı yanın

daki 1 numaralı kalivehanesinin kira müddeti 
25 - 8 - 936 tarihinde hitam buluyor. Bu tarih
den itibaren bir seneliği geçen yıl bedeli icarı 
olan 100 l.ra üzerinden açık artırmaya konul
muş ve 2 - 9 - 936 tarihine çatan Çarşamba 
günü saat 0.1 beşde Vilayet makamında topla
nac~k olan daimi encün1ende ihalesi yapı!acak
dır. isteklilerin yedi buçuk lira muvakkat te'mi
natlariyle encümene muracaatları. 17-21-25-'29 

Sabun eksiltmesi 
Askeri satmalma komisyonundan: 
1 - Tı·abzoıı kıt ıatı ilıtiyac için ( (i000 ) ultıbin kil"> Sahun 

alımclklı·. T.ı}nı:n beddi ( 2010 ) ikibiıı kı -k liradır. 

2 - Şcırtnnmesi • hergün snlınalma komiı;yonunda p"lrasız oku-
nabilir. 1 

3 - Eks;ltme 14 - 9 - 936 Pıızarlesi günü sı:at [ 16 J da Trab
zon kalesindeki Garnizon bina. ında satınrlma komisyonunda ya- \ 
pıl· c ıkdır. j 

4 - Eksillme açık ck,;iltme u ulile ol c ıkdı'". 
5 • Muvakkat teminat ( lö3 ) yüzelli üç liradı~. ı 
6 - İstekliler mc:ı:kiır giın ve saalta Llede sııtırıı:loıa konıis· 

yomına mur:ıc ıatln ı ilan oL.ınur. '29 - 2 - 9 - 12 

Odun eksiltmesi 

iesi g inii yapacakları bir miyerek elimizden gelen 
maç için bizden peşin olmak gayreti sarf ettik. Fakat ne 
şartile seksen lira isteyen yapalım ki bu kutıvetli ekip 

misafirlerimizin bu teklif- kendilerinin arzuladıkları Askeri satınalma kon1isyonundan • 
/erinin ( zaten çok ekono bu maçtan beş altı saat için-
mik bir bütçe ile yaşayan) de vaz geçtiler. Sahaya 1 · Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 950000) kilo odun 

l alznacakdzr. Tahmin bedeli ( 9500) Dokuzbin beşgüz kulübıimiizca it/ asma imkan kadar yoru an spor sP.ver 
liradır. 

olmadıg·ı, yalnız evvelce ka halkımızdan af ve genç !. 
2 - Şartnamesi ıergün ~atınalma komisyonunda para 

rarlaştırıldığı veclıile yapı misafirlerimize haytrlı yol-

2 ve 20 ltomprimelık ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisı'iğin timsali 

olan Et) markasını arayınız. 
_.....,..._ ..... __ _ 

~apalı zqrfla sadeyağ eksiltmesi 
ASKERİ SA TINALMA KOMİSYONUNDAN: 

sız okunabilir. 
lacak hasılatın yüzde sek- culuklar ve muvaffakiyetler E · k t t ·· t t l'k J - Eksiltme 14 - 9 - 936 Pazartesi günri sat ( 14) de rzıncan ı aa ve ıntıessesa era ının sene ı 
senınuı verilebileceği ve dileriz. 
başka şekilde para verilme- , idman ocağı umumi kaptanı Trabzon kalesindeki garnizon binasıda satınalma komis- ihtiyacı olan ( 22200 ) yirmi ikibin ikiyilz kilo 
sine maddeten imkan olma- Haydar Çulha oğlu yonunda yapılacaktır. sadeyağına ihale gün ve saatında talip çıkma-

= 4 - Eksiltme açık eksiltme usu/ile ala a 'cdır. 

Kuru fasulye eksiltmesi 5 . Muvakkat teminat ( 712) gedigüz on iki lira ( 50) dığından 14 - 9 • 936 Pazartesi günü saat onda 
elli kuruştur. 

1 
ihale edilmek üzere ) eniden kapalı zarfla ihale-

Askeri satınalma komisyonundan: 6 - isteklilerin mezkur gün ve saatta kalede satınalma ye konmuştur. Muhammen bedeli ( 15540) on 
ı _ Trabzon kıtaatı iktiyııcı için [ 21000 ] yirmi birbin kilo kuru komisyonuna muracaatları ilan olunur. 29-2-9-12 b b b k k }' d y d d · b k 

fasulya alınadakdır. [ 1890 J bin sekizyüz doksan liradır. K L 1 e~ in eşyüz ır ıra ır. üz e ye ı uçu 
2 - Şartnamesi hergiin satınalma komisyonunda parasız okunabilir. uru üzüm e1esi tmesi ilk teminat ( 1165 ) bin yüz altınış beş lira (50) 
3 _ Eksiltme 18-9-936 cuma günü saat [ 16] da Traözon kalesin- A k 1 k · d }J k Ş k · l 

deki garnizon binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. s eri satına ma omısyonun an : e i uruştur. artnamesini görme ısteyen er 
4 - Eksilme açık eksiltme usulile olacaktır. 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 3600) iJçbin altıgüz hergün Erzincanda Tümen satınalma komisyo-
5 - Muvakkat temınat I 141 ] yüz kırk bir lira ( 75] yetmişbeş kilo kuru üzüm alınacakdır. Tahmin hedeli (720) vedigüz 1 d .. b'l' I ş t m . d"' d" 

kuruşdur. . . 1. d 1 nun a parasız gore ı ır er. ar na enın or un-
yırmı ıra ır. . . . . . . 

6 - lstekliler mezkur gUn ve saatta kalede satınalma komisyo- 2 _ Şartnamesi her gün satınalma komisyonda parasız 
1 

CÜ maddesı mucıbınce ıstekJı}er tekJıf mektup• 
nuna muracaatları ilan olunur. 

29
-
2
·
9

•
12 okunabililir. lannı ( 2490 ) sayılı artırma ve eksiltme kanu-

s b t• d • k ·ıt • 3 - Eksiltme 17 · 9 - 936 Perşembe günü saat (14) de 4 .. .. . ... a un, zey ın anesı e Si mesı ı Trabzon kalesindeki garnizon binasında satınalma komis 1 nunun 32, 33, 3 uncu maddelerı ahkamına tev-
Askeri satınalma komisyonundan : yonunda yapılacaktır. fikan tanzim edilecek ihale saabndan bir saat 

Karalcöse garnizonundaki lcıtaların senelik ihtiyaçla~ı olan [ 5000] 4 - Eksiltme açık eksiltme usu/ile olacaktır. evveline kadar Tümen satınalma komisyon baş-
beşbin kilo Sabun ile [ 2500 J ikibin beşyüz kilo Zeytun dane- 5 · Muvakkat teminat (54) e/lidiirt liradır. k 1 kb k ı· d • b } 
si ve Karrızman garnizonundaki kıtaatlarının senelik ihtiyaçları o- 6 J t kl"l . k A " e tt k l J t ima an ığına ma UZ arşı ığın a vermış u una-

0 - s e ı erın mez ur gun v saa a a eue sa ına 
lan [ 4600 ı dörtbin altı yüz kilo sabun ile [ 2000 ] ikibin kilo k o ti ·1 A l 29 2 9 12 caklardır 29 2 7 12 . . . K k" 1 omısyonuna muracaa arı ı an o unur. - - • - - -zeytin danesı açık eksıltme suretıle alınacaktır. ara oseye a t 

Sabunun tahmin bedeli [ 2250] ikibin ikiyüz _elli lira ille. temi: Mercimek eksiltmesi Bulğur eksiltmesi 
nat [ 168 ) yüz altmış sekiz lira [ 75 ] yetmışbeş kuruş ılıalesı . 

15-9-936 satı günü saat l 19 ı da zeytin danesinin tahmin be- Askeri satınalma komisyonundan : ASKERİ SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 
deli [ 1000 ] bin lira ilk teminatı [ 75 ] yetmişbeş lira ihalesi 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için (6000) altıbin kilo 
15-9.936 salı gunü saat [ 11 1 de kağızmandaki kıtalara ait Mercimek alınacakdır. Tahmin bedeli ( 720 ) yediyüz.. 
sabunun tamin bedeli [ 1800 ] bin sekizyüz lira ilk teminatı / d 
[ [ yirmi ira ır. 

145 ] yüz kırkbeş lira ihalesi 15-9-936 salı günü saat 15 J 
de zeytin dıınesinin tahmin bedeli [ 900 ] dolcuzyüz lira ilk te- 2 - Şartnamesi her gün satınalma komisyonunda para 
minatı [ 67 ] altmışyedi lira [ 50 ] elli kuruş ihalesi 15-9-936 sız okunabilir. 
s:ıat gunil [ 16 J dadır. ihaleleri karakösede satınalma ko- 3 - Eksiltme 16 - 9 . 936 Çarşamba günü saat (16) da 
rnsiyonu binasında yapılacaktır, Şartnameleri görmek isteyenler Trabzon kalesindeki garnizon binasında satınalma komis 
komsiyanumuzda alıp görebılirler isteklilerin ihaldleri günü saat yonunda yapılacakdır. 
[ 9 j da ilk teminaUarile birlikde muracaat etmeleri ilan olunur. 4 - Eksiltme açık eksiltme usu/ile olacakdır. 

29
•
2

-
7

-
12 5 - Muvakkat teminat ( 54) ellidört liradır. 

Nohut eksiltmesi 6 - ıstektilerin mezkur gün ve saaua kalede satınaıma 
komisyonuna muracaatları ilan olunur. 29-2 9 12 

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

2 - Şartnamesi hergün satınalma kon1isyo· 
nunda parasız okunabilir. 

3 - Eksiltme 21 - 9 • 936 Pazartesi günü saat 
( 14 ) de Trabzon kalesindeki Garnizon binasın· 
da satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır. 
Askeri s~tınalma komısyonundan: 

1 • Trabzon kıtaatı ihtiyacı için [ 11000 ] onbirbin kilo Nohut 
alıne.c:ıktır. Tahmin bedeli [ 1320 ] bin üçyüz yirmi liradır. 

Sığır eti eksiltmesi 5 - Muvakkat teminat ( 255 ( ikiyüz elli beş 
Askeri satınalma komisyonundan: 1 lira ( 75) y~tmiş beş .. kur~~tur. 

2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyouunda parasız okunabilir. 
3 - Eksiltme 15-9-936 salı günü saat [ 14 ] de Trabzon kalesin-

deki ga n'znn binasında satınalma komisyonunda yapılr:.cakdır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olccalctır. 

5 - Mavakkat teminat [ 98 ] doksan sekiz liradır. 
6 - istekliler mezkOr gün ve saatta kalede satınalma komis· 

}'onuna murı:cantları ilan olunur. 29-2-9-12 

Arpa eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

k• l • Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 84000 ) seksen dörtbin 

1.Uo Arpa alını:cakdır. Tahmin bedeli ( 4200 ) dörtbin ikiyüz 
•radır. 

2 • Şartnamesi hergün satınalma komisyonunda parasız oku
tlabilir 

3 • Eksiltme 15 - 9 - 936 Salı günü saat ( 16 ) da Trabzon kale
•ındeki Garnizon binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacakdır. 
S - Muvakkat teminat ( 315 ) üçyü:r. onbeş liradır. 

~6 • f..teı liler mezkar gün ve ssaatta kalede satınalma ko· 

if onuna muracıaatları ilin olunur. 29 • 2 • 9 • 12 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 60000 ) altm~ bin kilo sığır ' 6 • İsteklıler mezkur gun Ve Saatta kalede 
etiee ihtiyaç vardır. Tahmin bedeli [ 10800 ] onbin sekizyiız liradır. f t l k · t) '}" } . .. . . . sa ına ma omısyonuna muracaa arı ı an o unur. 2 - Şartnamesı lıergun satınalma komısyonunda parasız okunabılır. 

3 - Eksiltme 21-9-936 pazartesi günü saat [ 16 ] da Trabzon lca· 29-2-9-12 
!esindeki ğarnizon binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. K k ı • 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olı:caktır. uru ot e Si tmesı 
5 - Muvakkat teminatı [ 810 ] şekizyüz on liradir. 
6 - ls.ekl lerin mezkur.gün ve saatta kalede satınalma komisyonuna 

muracaatları ilan oh.nur. 29·2-9-12 

Pirinç eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

1 _ Trabzon kıtaatı ihtiyacı için [ 12000 ] on iki bin kllo pırınce 
ihtiyaç vardır. Tahmin bedeli [ 2640 ] ikibin altıyüz kırk liradıır. 

2 _ Şartnamesi her gün satınalma komisyonunda parasız okunabilir. 
3 _ Eksiltme 18-9-936 cuma günü saat [ 14 ]de Trabzon kalesin-

deki garnizon binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 • Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır. 
5 • Muvakkat teminat [ 198 ] yüz doksan sekiz liradır. 
6 - İsteklilerin mezkür gün ve saatta kalede satınalma komiayo-

nqna muracaatlan ilin olunur. 29°2-9-12 

Askeri satınalma komisyonundan 
/ - Trabzon ktlaaf ilıtiyacı için (72000) lJ imiş ikibin 

kilo kuru ot alına.;akdır. Tahmin bedeli ( 3210) uçbin iki 
yüz kırk lirad!r. 

2 - Şartnamesi lıer g "n satına ima komisyonunda para
sız okunabilir. 

3 Eksiltme 16- 9 - 936 Çarşanba ginii saat (14) de 
Trabzon kalesindeki garnizon binasfnda satınalma komis
yonunda yapdacakdır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacakdır. 
5 - Muvakkat teminat (243) ikiyüz kırkıiç lirad r. 
6 isteklilerin mezkur gün ve saatta kalede satınalma 

komisgonuna muracaatları ilan olunur. 29-2-9.72 



alınız. 

Yeni FRIGlDAİRE soğuk hm•a dolabı 
elektrik sarfiyatını yarrya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. I~ 1 ~ Ayrıca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka-
tf larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
~dhdhdhdh dhdhdhdh~ 
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•• r~ FHIGIDAlRE soguk bava dolabında muhafaza edeceı:!iniz mdalar ve her nevi içkiler [ t j 
~ bozulmadan uzun müddet kalırlar. ~ t'> . ı:] • 

1
:...-.ı EKOVAT korıpresörlü FR/G/DAlRE'e sahip olanlar elektrik faturası a.~ • 

ld'.. l [+J ·.~ ~e ıgı zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlar ar. ~+1 ~ 
~ RIGlDAIHE'den daha Ustun ve daha idareli soğuk hava dolabı yoktur. llulep ornoa U~ • t1 

L sc ar,~r:::~· ::ıı~::~;:;ıı::::::~:~ıgc~i~n;~ ~tı~u~zR ı (j BASIM EVi ı!:~~ 
-....;;;~~~~~~~~~~~ f+l 

r+rra 

Kara Günler... 1914 -1918.. f:.~ Yeni temiz ve çeşitli hurufatile !~ 
Milli mücadelemizin şanlı sayfalarından bir yaprak çok canlı olarak ~ -

Bugece Yıldız Bahçesinde canlandınlıyor. i!J Bütün matbaa l~lerini :~ m ~ •.~ 
Hakiki savaş sahnelerile her sınıf alkı alakadar edecek büyük savaş filmi [•l E b. ~ 

r.·~ n temiz, en ucuz ır :) 
Garp Cephesinde Kanlı Hücumler r!1 surette yapar.. ı!i 

F rans;zca sözlü ve şarkılı büyük harp filmi. Siper harpleri, zehirli gazlar, ~:1
2 

Hariçten verilecek siparişleri ~ısa bir zamanda ! 
gece çarpışmaları, tank hücumları, şehirlerin yanması, ve o günlerin bü- & i+ hazırlar ve gönderir. • 
tün fecaati bu büyük filn1de canlandırılacaktır. f'+ • 

Bu kahramanlık nümunesini görünüz ! görünüz ! görünüz 1 

Aynca : Arzu ve israr umumi üzerine 

ÇANAKKALE filmi gösterilecektir. 
Bugeceki filn1e ilaveten : 

UFA 1936 halihazır dünya haberleri 1200 metre. 
Gelecek program : 

Karım Beni Aldatırsa 
Türkçe sözlü büyük operet. 

Saman eksiltmesi 
A~.keri satınalma komisyonundan: 

1 - 1 rabzon k ıtaatı ihtiyncı için [ 48000 ] kırk sekiz bin kilo sa
man alınacnkdır. Tahmin bedeli [ 1680 ] bin nltıyüz seksen li radır. 

2 - Şartnamesi satınalmn komisyonunda hergün parasız okunabilir. 
3 • Eksiltme 17-9-936 perşembe günü snnt [ 16 ) da Trabzon 

kalesindeki. garnizon binasında satınatma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksıltme açık eksil tme usulile olacııktır. 
5 - Muvakkat teminat l 126 ] yüz yi rmi altı yiradır . 
6 -isteklilerin meudir gün ve saaattn kalede sntınalma komisy onuna 

muracaatları illin olunur. 29-2-9-12 

Yurddaş 

Tayyareye 

yardım et. 

• 
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~ unyanın en muKemmeı, en zarı ve en assas f= 
~ saatı muhakkakki ~~ 

=-! eş sene temi atlı olan ~= 
~ Cep ve Kol r 

_§ saatlarıdır. 5 5 3 

-==-~ F. -d 

= .: =- s:::. -5 =~ 
= b 1 k t=~ _ 1 En son modnlarını ancak mağazamı!da u aca sınız. r ~ 

== e~ 

~~ Sayın halkımıza bir kolaylık olmak için T AKSITLE de verilir. ~ 
== ~~ 

j ADRES: Trabzon Kunduracılar ta~desi HAMI t1e KEMAL ~ 
~ NALBANTLAR maza~asıdır. ~~ 

-==..-=; :-sa a ~~ == =~ ===: f. Ef§E1 
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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 ait: 

Cam, Kart, Kağıt . Tef erruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, • 

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

/;., Taşra siparışları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumum izahat para~ız olarak verilir. 

Kitabi Hamdi ve Mahdumları 
------~~~~~~~~dhu.~db~.~db~~~~· dhdhdb..dh~~eth ....... ~~ 


