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Alman deniz 
kuvvetleri 

~nkara 10 - Alman de· 
niz ku'V'Vetleri baş/canı is
panya sularından dönen Al
man gemilerini müessir /a 
aliyetlerinden dolayı tebrik 
etmiştir, 

Elişleri 
ve küçük sanatlar 
sergisine gönderilen 
eşya ve eserler 
Ankara 11 - 29 ilk Teş· 

rinde Ankarada açılacak 
olan elişleri ve küçük san-
atlar sergisinin tanzimine 
başlanmıştır. Gönderilen eşya 
tle nümunelerin maddi kıy
meti büyük bir gekün tut
maktadır. San 'at kıymetleri 
İse sonsuzdur. 

Y oguslavyada 
Kral Aleksandrın 

ölilmüniln yıldönümü 
An/cara 10 - Yoguslav

llada icra/ Aleksandırın ölü· 
lllünün ikinci yıl dönümü 
lllünasebetile büyük merasim 
l/Gpılmıştır ölü kral adına 
Pariste dikilen abideninde 
lcüıat resmi yapılmıştır. 

Anlaşmayı uzatmışlar 
Ankara 1 O - Lehistan 

ile lbnisuut arasındaki 1927 
on/aşması yedi sene daha 
Uzatılmıştır. 

Yüzelliliklerden biri 
mahkum oldu 

Antakyada çıkan Yeni Gün 
ltuetesi, güzellilik/erden es
lci Karaıöz ıazetesi sahibi 
1'arık Mümtazın vaktile 
lf asan Sadık tarafından 
Oleghine açılan bir neşri 
lat davasından dolayı mah
lcüm olarak hapisanege ko-

Avusturyada askerlik ve silahlanma I · 
Ankara 11 - Avusturya hükumeti, vatan müdafileri teşlcilatmın lağvine, askeri ka

nunun yeniden yazılmasrna karar vermiştir. 

Filistinde 175 günlük arap grevi 1 
Ankara 11 - Filistinde 175 günden beri devam etmekte olan arap gre11inin Pazar

tesi sabahi sona ereceği Küdüsten bildirilmektedir. 

ispanya işleri : Avrupa devletleri : 
İtalya ile Almanya yardım mı ediyor? 

Ankara 10 - ispanyanın Portekiz hükumetlerine Is- ' lspanyol Portekiz hududuna 
iç işlerine ademi müdahale panya hükumeti tarafından 1 bir tahkik komisyonu gönde
komitesi dünkü toplantısın- verilen vesikaları tevdi et rilme~i teklifini Portekiz 
da komiteye verilen şilca- meğe ve bu hususta tam bir hükumetine tevdi etmeğe 
yetlerin mümkün olduğu ka-
dar dikkatle tetkik ve tevsi fikir edinebilmesi için bu , ve bir cevap gelmeden tah-
edilmesinin umumi men/ aat vesikalar hakkında tahriri kik komisyonunun yollan
namına elzem olduğu kana izahat verilmesini reca et ması meselesini münakaşa 
atına varmış ve Alman ve meğe ve Sovyet delegesinin etmeğe karar vermiştir. 
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Türkiye-1 ngiltere 
arasında anlaşma 
Türkiye askeri sipariş

lerini İngiltereye 
yapacakmış 

Londra - bu sabahki 

Deyli Ekspres gazetesinin 
yazdığına göre Türkiye hü-

kiımetile lnıiltere arasında 
vuku bulan bir anlaşma ne· 

ticesinde, Türkiye bundan 
sonra askeri siparişlerinin 
kısmı azamını lngiltereye 
yapacakmış. Ve bu anlaş
manın esasları tamamile tes 
bit edilmiş olup sadece im

zalanması işi kalmıı. 

İzmir fuarının 
937 açılma günü 

Ankara 11 - lzmir / uarı 
komitesi, lzmir arsiulusai 

fuarının 937 de girmi Ajus
tosta açılmasına ve yirmi 
Eyliılde kapanmasına karar 

vermiştir. 

Ticaret 
okulunda 

Ticaret okulunun kadrosu 
gelmiştir. 

Yar direktör Latif Gök 
göl Samsuna, Türkçe ve 
coğr•f ya . öğretmenliğine 
Aydın sanat okulundan 
Şeref tayin edilmiştir, 

Lise ve orta okullarında 
aynı sınıf ta iki yıl üst üste 
talebenin artık okullara alın 
maması emrolunmuştur. 

3. U. Müfettişlik 
kadrosu geldi 

3. U. Mü/ettişlikçe şehri 
mizin kış merkezi ittihaz 
edilmesinden ötürü mü/ettiş 
büroları ve müşavirleri şeh
rimize gelmeje başlamı,Lar
dır. 
Müşavirlerden iktisacl, em 

niyet, iskan müşavirleri Mü
/ettişimizle birlikte bu gün 
lerde ıelecektir. Dijer mü 
şavirier ve bürolar şef ve 
memurları hep gelmiştir. 

Her gün 

Bir sinek 
Yüz bin fare 1 
Avrupada bir sinek. bir 
eşkıya kadar şehirleri 

.... te!.işa .W,üriir ve hemen · 
takibata uğrarmış . ....... . 
Cumlıuriyet gazetesinde, Peya

mi Safa, tramvaylardaki sinekler
den şik;.y .:t ediyor. Bu s'.nekler 
Mec.diye köyünün bılmem ne
resindeki çöplülderden geliyor
mUf. Muharrir, şikayetini yap
tıktan sonr& aynen şoyle dıyor: 

.ı Avrupada bir sinek, bir 
eşkıya kadar • şehirleri telaşa 
düşü'rür ve hemen takibata 
ugrar 1 11 

Gelelim şimdi bize : Bu şeh
rin sokaklarında, evlerinde, fı
rınlarında, bakkal dükkanlarında 
yaşıyan farelerin sayısı, aayıla
oııyaca\ bir derecededir, kimi 
yüz bin diyor, kimi milyön •. 
Hani•Bi do~ru olursa olıiun, 

nelıc~ fecidır: Bir şehirde, ke· 
dılerden , hatta insanlardan 
korkmıyan, kedı büyüklügunde 
bır milyon veya yüz bın fare· 
nin bulunuşu, bannışı nedenu;k· 
tir 1 

Avrupada bir sinek bir şeh-
ri telaşa diışurüyor ve bir eş-

~ujunu yazmaktadır . . 

Hamıeıer 
------~---_.....__ .... _. ...... 

Sagın Umumi Mü/ettişi 
mizin bir iki ıün içinde 
teşrif le Ankaraya ıidecek
leri söglenmektedir. 

ı • kıya &:,ıbi takıbata .u~rayor da, 
Trabzonda bir mılyon veya 
yüz bin fare, fütursuz ve kor
kusuz _elinı, kolunu saUıyaıalc --

Fındık 
Fiatlar1 

D.in Pazar olduğu ıçın 

Avrupa te!gra/fart gelme
mış ve bu sebeple bug "in 
borsada alım salım olma 
mıştır. 

Değermenderede lıos mal
ları 32 kuruş rizerinde is
tekli ve hararetli satıl
mıştır. 

Romanya 
Krah 

Ankara 11 - Romanya 
Kralının 26 ilk Teşrinde 
Parağa gideceği Btikreşten 
bildirilmektedir. 

İrana gidecek 
heyetimiz 

Ankara İrana gidecek 
olan heyetimiz taayün et· 
miştir. Heyet bir hafta son-

1 ra hareket edecektir. 

1 

Heyet reisi Bolu meb'usu 
Cemal Hüsnü, murahhas 
Hariciyeden Kemal, mıişa

I virler Dahiliyeden Celal, 
Ziraatten Enstitü müdürü 

1 Şefik, iktisaddan Ofis mü-
1 şavirlerinden Fuad, Erkanı

harbiyeden Atıf, Başkô.tib 
Rıfkı Refikle diğer 4 ka
tibden ibarettir. 

Merkez Bankasından 
Hazineye devrolacak 

paralar 
Mayısta neşredilen bir 

kararnamede ( 32 nci mad
de hükümleri tatbik t!dilen 
memleketlerden yapılacak 

ithalata mukabil altı ay zar
fında ihracat yapılmadığı 

takdirde Merkez bankasına 
yatırılmış olan mal bede
Li nin Hazineye devrolıına

cagı ) tasrih edilmekte idi. 

Vuku bulan tereddudler üze
rine bu hükmün mezkur ka-

, rarnamenin mer 'iyetinden 
evvel yapılmış muamelelere 
şamil olmadıjı bildirilmiştir. 

Görüşler -- ---
Duyuşlar 

İki gazetecinin 
T rabzona dair 
Görüş, Duyuşları .. 
V:ıpu-dan çıkan bir gazeteci 

nrk:ıd!lşın b:ınn ilk sözü şu old ı : 

- A;edersiniz amma, güc •nmeyi
niz nmma, Trabzonu ben böyle 
tahm:n d meyordum , hayııl 

inkiı;aı ına uğ-radıın.. T rabzonu 
uzaktan bambaşka anlatmışlar, 

tanitmışlnrdı bana .. Velhasıl lzmi,. 
gibi bir şe!-ıir görec .:ığ'im sanıyo
rum .. 

Hiç Trabzona gelmem:ş, 
Trabzon hakkında kulaktan dol-

ma bilgisi ve kanaalı bulunan 
bu gazet eci arkadaşı dinledikten 
son.a onun Trabzon hakkındaki 
görüş, duyuşuna göre not verme
sini, yanlış bir not verişinin Trnb
zonun zararına olacağını düşüne

rek dedim ki : 

- Hayal inkisarına uğrayabilir
siniz .. Sizde bu hayal inkisarını 

ynpr.cak Trabzonda birçok var· 
lıklarm yokluğu bulunabilır.. An
cak şunu biliniz ki, notlarınızı şu
na göre veriniz l.:i, Trabzon 14 
İnkılap yılı içinde Karadenizin bir 
lzmırı olmamışsa, bu yıllarını hep 
ihmallık, idarei maslahalcılık yü
zünden heba etmişse bunda Trab
zonun bugünkü halinde kalışından, 
bir adım ileri, umrana doğru gi
demeyişınden ve sizleri hayal ın

kisa :ına ugratec.ık varlıklardan 

mahrum kalışından gayri bir sunu 
taksiri yoklur... Kusur onun ne 

kendinde, ne mevkiinde, hatta ne 
inııanlarında, ne de şusunda, bu
sundadır. Kusur onun sade ileri 

gidememiş olmasında ve götürüle
memesindedir ... 

Anc~lc şunu da ilave edeyim 
ki : Trabzon; on dört inkılap yı

lını ümran, eser c: ıetinden varlık

sız geçirmişse de so;yal bakimdan 
haylı övünülecek ılerileyişlere 

maı.nnr olmuştur. Bunu da son 

bir yıl içinde gö<Jtenneğe muvaf
fak olabilmiştir. Geçen yıl Trab· 
zonu teşrif buyuraycınız, bu dar 

ve parke:ıiı., e.tri bü~ni, düzensiz 

dediğiniz sokaklarda gezinen ba

yanlarımızı hep çaı şaflı ve peçeli 

ğÖrimc.! kıın bilır dlllıa nekadar 

hayrıl suırntuna uğrayncakdınız.? 

8ereitet verı.ın kı işte I'rabzonu 

Çıkmaz sokaklarda bu Ka, a muskeJcn kurtarabıldik J 
. 1 Ve yiıı~ Lu yıl de.{il de gete-Uzun bir hasretten sonra .. 

• nasıl gezıyorlar içimizde t liir Necid hükume-
sıneıt, bır mılyoıı veya yuzbın 

larihın anumıııız bamlelerıle .llopwuııtu bır vatan parcaası bizden 
tle.rue .. <_:01tmu4tu ulkuna makhur bulutJar Antukyamızın ... 
Ôf Yı~~llca taşıdık bu vatan parçasının hasretim kalplerımıZde hicranla., 

lerdı rüzıir, matemini lııkenderunumuzun ... 
~avrulup ıeiirdi bıze kasırıalar o illerin seıılerile, çiçeklerile .. 

ı Y&flarıle ıalaktı onlar Antakyamızuı ... 
le .Kopmaz birer parçasıdır Yur<lun o iller. Güller, ıünbüller, bülbül

tile., Ne bilain Arapça bülbülü lakenderunumuzun ... 
l A.L.~iirkün OzmaJıdır Antakya, tq, toprak, yer altında, kemikler, 
-'UICSelerile.. Zaman da çozemez bu hatlarını Anıakyamızın ... 
h-~iislem11 ıokaunü ak saç!ı ıhtiyar ve ıdinlık kız çelenkli Bayra
·-...ıııa.. l.Jıuaaı iiioeaıdir o ; 1".enderunumuzun. .. 
y .SOn neteaini yaşıyor o kaniı bıcranlı, matemler köklerile izlerile,. 

~tı bize kav~ma rüoü Antakyamızın. .. 
~1Yrllıyor artık matem.lı bulutlar penbe utuklarınızdan büyük bir 

t.rıyor çelılıt zıneırler A~unun en gür ııeaıle ••• 
'y ~oluyor ) urdunuz.a ıünt:Şın kııtkandı2ı bir harikalı baş ı41klaı ıle ... 
trı"o ı.. . . l ·1 1 r taze hayat ıiıı.e dehrı yaa.an gok ıoz erı e ... 

a\tı!tkım için ıommüş esaret zillet denilen şeyi tarih kendi elile ... 
t-fak kaynaşaaak Türk kalbi, Turk liayral'ıle ... 

Ey Antakyalı lı;kendenuıiu Vatandaş kulak ver de Atanın 
kimab titreten Haliakir ve nurlu icııDi Oiıue. ~. 

tare<len d:ına uu teıılııteııuır ınşaat yapılmayacak ı c.!k yıl Trabzonu te~rıf buyuray-
yuua -1 

tinin yeni • • 
ıs mı 

Evvelce ( Necid ve mül- 1:.vlerde fare, sokaklarda Yapı ve guilar kanunu, dınıı:, .Umıan ve eser noktasından 
hakatı hükumeti ) şeklinde tare, hrınlarda iare, bakkal lstanbulun imar planı tahak- da kimı>ilir dana ne çok varlıklar 
iken 932 tarihinde ( Süudi dukkanlarında fare ... Oyleyken kuk edinciye kadar, çıkmaz karşısında kalıµ bu~·ınkü görüş 
Arabistan hükümet ) ünva · bu l<ıc.a, bir smek vızılusı ka- sokaklarda inşaat ve tami- ve duyuşunuza göre dc~ıl ogünkü 

nını almış olan Süudi Arab dar tcsır yapmıyor ~bizde! ratı menetmektedir. Halbuki görüş ve duyuşuııuza göre müs-

meml~keti ıve krallıjı ünvan ~ıy~ Nafıa vekaleti, kanunun bu bet notlar verırdniz. Çünkü Mü-

ve lakabının ( ELmemleke- ı maddesine agkırı olarak çık· 
tülarabiyetüssüudige - Süudf Mükellef olmıyan me- maz sokaklarda bazı ınşaat 
Arab memleketi lcrallıjı ) ) t h .1 . . ve tamıra gapıLmakta o/-
suretinde tesbit edilmiş ol- mur ar a sı ışıne dujunu tesbıt eglemiştir. 
duju Cidde maslahatıüzarlı - bakmıyacak J:Junun üzerine beledı!Jege 
ğımızdan bildirilmiıtir. Belediye, mükellef o/mı- gönderdiği bir tezkere ile 

Temyiz mahkemesi ve yan memurların tahsil işle- ı kan~nun ~u madde~ine n~a 
devlet şurusı rine karışmamalarını. vazi- rı dıkkatı celbetmış ve ımar 

Ankara - Temyiz mah f eleri olmadıkları halde bu pl_a~ı çıkıncıy~ kadar _ bu 
lcemeıile devlet ıurasının iılerle ujraşanlar görülür- 1 f ıbı ye~lerde ı~ş~ata m~sa
lstanbula nakledilece;i hak se tecziye edileceklerini ta· ı a~e :edı!m.emesını tasrıhan 
kındaki haber a11l11zdır. 1 mim ıtmiıtir. bıldırmı~tır. 

fettışimizc.!, Valimiz "frabzonda tür

lü vaılıldar yaralmaıc için bütün 
eıkıeat ve gayretler sarfediJmcle 

başlanmış~ır artık·.. Onu içindir ki 

geçen 14 İnkılap yılları içinde 
el.ıc edemediği varlığı · şu hır yıl 
içınde yani bu yıl, olmazsa gelc
C .!k yıl içinde elde cdec.:!ğınc gö· 
re bu ba~ımdan gazetenıze ~yazı· 
nıı;ı yazmanızı rıca ederim, diye 
bu gazeteci arkadaşa bµ yolda 
bir tavsiyede bulundum. 

Crudıt Alap 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturynnın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 50 ] 

hirknç asırlık bir idrak felsefe
hinin trndisyonuna rnğmen, ya
rattığı değerlerin rclntivite "ini 
inkar eylemiş bulunuyordu. 

Şurası yalnız muhakkaktır 
ki, Genç 'l'Orkler inkılilbınm 
z~rı, onun istiklfllsizliğinden ile· 
ri geliyordu. 

Ve, inıpnrntorluğu tehdid e
den tehlikelerden birini ve ger
~·i en biiyUğOnli yani azlıklar 
meselesini ele alırsak, bunun 
parlamento kanalından halledi
lebileceğini ummuş olmak ka
dar hazin bir hayal olamaz. 
Çünkn aynı problem, yalnız 
çok daha uygun ve kolay şart
lara rağmen, Avusturya . Maca
ristan parlamentosunda, sene
lerce halledilmiyerek gOn geç
tikçe daha bOylik kansıklıklnra 
yol açmıştır. 

Böyle bir problemin padi~a
lıın ülkesinde halledilmesine 
mısıl imkı1n tasavvur edilehilirdi 
ki, bir kcrre, din farkları yn
zünden, ihtilüfların kökü meta
fizik sahadan kuvvet alıyor ve 
lıir çok milletler blribirine o 
kadar karışmış bulunuyordu ki, 
bunları ayrı sahalar dahilinde 
birbirinden ayırmak kadar güç 
bir şey olamazdı, Hiç, için
de, Yanynlı rum tüccarın yanın
da Trahluslu şeyh ve makedon
yalı bulgur köylüsll yanında 
J>eyoğlundan gelen ermeni avu
kar yahudu ıınadollu TUrk beyi 
oturan bir parlamento, azlıklar 
meselesini halledilebilir mi idi? 
Bu adamların biriblriyle ne fik
rı ne ele maddi bakımdan hiç 
bir mnasebeti yok idi ki, yara
tacakları devletin mahiyeti uğ
runa ıııürterek bir tasavvura 
vararak mnşterek vazifelere 
inansınlar. 

Böyle bu şartlar arasında 
toplanacak bir parlamentoda, 
birdenbire çözülen politik ihti
rasların inıharatorluğun esasen 
ge\şek olun yapısını sarsıp de
vireceğini, Gene Tilrkler, şa
şılacak bir gaflet gösterek gör
memişlerdir. Eski AbdUlhdmid 
iduresi halbuki, bütun bozukluk 
'e ahlilksızlıklarına, rağmen bu

nu görnıoş ee buna göre hare
ket etmiştir. Ve Abdulhamid. 
impartorluğu çözüµ dagıtncak 
olan yeni fikrlere karsı blHUn 
~·ustaları en çirkin vasıt~iarı kul
lnnılnıaktan ç·ekinmemişllr. Fa
kat Abdülhamid, bu müc:ıdelc
sinde yalnız kalmıştır. Programı 
ise ancak yeni'yi rcddrtmekten 
ibaretti. Menfi idi. KonstrüktH 
hiç bir tarafi yoktu. Bunun kin
dir ki yaptığı müradcleııln 'ne 
uhlılki bir mana ve diğeri o!a
bilirdi. Mçcadelesinde maglllp 

- Arkasi vnr • 

NOTLAR 

Vapurda muhavereler 
- On dört sene evvel görmüş

tüm.. Tanrı sizi inandırsın, on 
dört senede on dört santim değiş
memiş 1 

- Neresi orası ? 
- Trabzon 1 

- Otuz bin nüfusu var, bir 
buçuk milyon fnresi 1 

- Neresi orası 1 
- Trabzon 1 

- Nazik, sevimli bir Şarbayı 
muhabbetli üyelerden mürekk:ek 
bir meclisi var, Belediyesi yok 1 
- Neresi orası ? 
.- Trıbıon J 

• 

/YEN/YOL} 

Artvin 
minnet 

halkı Atafürke ve Başbakana 
şükran duygularını sundular .. ve 

Ankara 70 - Artvin halkı ile kög muhtarları Ciimhur reisi Atatürke gô'nderdikleri bir telgrafta büyük Türk 
milletinin dünga medeniyetinin iistüne çıkarak refah ve saadet seviyesine eriştirmek hususundaki kurtarıcı ve koru
yucu irşat ve işaretleriyle durmadan çalışan Cıimhüriyet lııikumetinin Çoruh 71ifuyeti dahilindeki f egizli faaliyetinden 
ötürii sevinç ve minnetlerini bildirmişlerdir. Artvin Tüccar 'l!e kög muhtarlarından bir çok/arıda Başbakan ismet 
lnönüne ayrıca bir telgraf çekerek hu vesile ile Cümlıuriyel hükumetine de minnet ve şükr'!nlaı·!!'ı su~uşlar~~~:_ 

A~u~~Lka~~T!~~=! ,,, 1 Komşu Rusyada 1 I
,_--Düny~ada -• 
_Neler oluyor 

uyku ilciçları almak suretile Havacılık 

U]uyabifen kims~l~rin, buna veni bir 
alıştıktan sonra ılaçsız ugu- f 
malarına nasıl imkan yok- l kabilisevk 
sa alkole alışhnların da S b I 
bu

1

nsuz yaşamalari. lıusilc l ovyet a onu 
rahat edip giinliik çalzşma- J " V-8,, isimli yeni Sovyet 
!arına devam etmeleri im- kabilisevk balonunun tecrü
kô.nsız vega pek giiçtür. 1 be uçuşları muvaf fakıgetle 

Alkol kegif 7.ıeren bir 1 neticelenmiştir. 
maddedir; ve kegif ver~ci l '' V 8" balonu 70 bin met
diğer maddeler ( morfın. ı re miikabı hacmindadır. Ba. 
kokain, heroin, eter ve sa- ( /on, Moskova civarında 500 
ire ) arasında en kolay el 1 kilometrelik bir çevre içinde 
de edilen. sanayi tarafından ilk uçuşunu yapmış ·oe ha 
çok miktarda istihsal olu- ' vada 37 saat kaldıktan 
nan, her vakit emre amade 'ı sonra salimen Üssiine dön 
olan ve her gerde, gazino mıiştıir. 
farda, lokantalarda, bahçe- ( T. A.) 
lerde. e7.ılerde teklif oluuan. 
hususiyle zigaf etlerde israr
la ikram edilenidir. 

Atçılık 

Devlet kredisiyle 
Kolkhoz,lara 

Günün yorğunluğunu gi
dirmtk, kederi geçirmek, 1 
konuşmayı hararetlendirmek l 
fle neşelenmek için. içki ka- ı cins at 
dehine el uzatan kimse, ko So119etler birliğinde cins 
!ayca buna alışır; ve artık at yetiştirilmesini teşvik 
bu maksatları başka suretle ,, maksadıgle, ziraat lıallı ko-
tatmin etmeğe lüzum gör miserliği. at yetiştirmekle 
mez. uğraşan kolkhozlara kre· 

Fakat kcgif, neşe ve şe- digle 76,200 cins at satma
taret temin eden alkol, ma- ğa karar vermiştir, Ziraat 
sum bir madde değildir. Bu- b11nkası bu iş icin kolkhoz 
nun saydığım rzıe sayacağım lar cins at mubayaasına 
iyi taraf /arı olduğu gibi, sarf edecekleri bu parayı 
ganısıra zarar veren cihet· ziraat bankasına üç gılda 
!eri de vardır. Alko az ödeyeceklerdir. 
miktarda alındığı zaman. T. A. 
iştihayı çoğaltır, vücuda 
kuvvet verir, asabi cümleye 

Resim 

münebbih gibi tesir eder. Eski Rus 
Bilhassa hareketi. düşiiume-
gi. konuşmayı ve söglemeği 
tembih eder. 

Lakin fazla alınan alkol, 
ruhu me/ !uç eder, mu hake 
meye mani olur, insana bir 
şeg hakkında karar verdir
mez. Buna mvkabil f azlr 
şô"glemeğe, makul ve mantı
ki olmayan sözler sar/et · 
meğe seilebiget verir. insan 
alkolüm tesiri altında akli 
müvazenesini kaybeder, hu· 

h 
. , 

lıisa sar oş • oıur. 
Sarhoş bir kimse, nokf a 

sından akıl hastasıdır. 
Bu raddeye gelen şahıs, 

alkol almağa devam ederse, 
sızma dediğimiz bir nevi 
bagğıntık Jevresine girer. 

tablolan restore 
ediliyor 

Moskovada Tiretiakov 
tablo galerisinde, vakiyle 
7 405 yılında o zaman en 
meşhşur ressamları tar11/ın
adn Uspenski katedrali için 
yapılmış bulunan üç büyük 
ve kıymetli tablo restore 
usu/ile tamir edilmektedir 
Bu tablolar üzerinde çalış

mış alan ressamlar arasın 
Andre Rublev ve Daniel 
Çanri de· vardir. 

Eski rus resimci/iği hak-
kındaki bu çok nadir eserler 
TreliakoII galerisinde bu 
günlerde açılacak eski Rus 
resimleri sergisinda 9er a· 
lacaktır. 

Ta·ih 

Tarihten evvelki 
• • • 
ınsan ını 

Altag'da Katurı nehri kıy
ısında, iki bin yıldan evvel 
ki zamana ait bir paleolitik 
insan ini keş/ edilmiş ve bu
rada uzun tetkiklerde bulu
nulmuştur. 
Bu mağarada yapılan araş
tırmalarda 60 taştan a/ıd 
ile tarihten evvelki adamın 
taştan aleti gapmv.sına ya 
ragan ve bugün bu ima/in 
tekniği bize bilidiren 1500 
kadar da mamulat parçsı 

ele geçirilmiştir. Bulunan bu 
aletler, Altay 'ın sekenesinin 
maddi kiillüriinün tetkıki 
bakımından bügük ehem 
miyeti haiz bulunmaktadır. 

Bu araştırmalar, lenin
grad maddi kültür tarihi 
Akademisiyle Dördüncü de1ı
renin tetkıki hakkındaki 
Begnelmilel cemiyetin Sov
yetler birliği Şubesi tara
fından yapılmaktadır. 

T, A. 

Paraşütle 
400 atlayış 

Sovyetler birliğinin en ta
nınmış Paraşütçülerinden Kag 
tanov, son günlerde 400'üncü 
atlayışını yapmıştır. 

Kaytanov ilk defa 1932 
yılının 70 Magısınd• Para
şütle atlamıştı. O zamandan 
beri, normal atlagışlardan 
başka, 150 :;i sürekli olmak 
üzere 200 kadar da tecrübe 
atlaglşı yapmıştır. Kagta
nov, luping gapan taggare· 
den ilk atlayan Paraşütçü 
dür. Kaylanov. muallim sı
f atıgle de 3000 kadar Para
şütçü geliştirmiştir. 

T. A. 

Gençlik 

Yol kazası 
l 'intransigeant gazetesi 

yazıyor ,· 
- Yaz bitti, yağmurlar 

da başladı. Paris sokakla 
rznda yürümek güçleşti, yü
rünmiigor, adeta gerinde 
sugılzgor, tramvaylar, oto
mobiller, otob;isler gol/arı 
tıkıyor, günde beş on kaza 
olu.c;ar. 

Geçen gün bir otobüs 
kızak gaptı, bir otomobile 
çarptı. Şoför arabasının kı 
rık döküğünü araştırırken 
içindeki golcu parayı verip 
inmeğe hazırlanıyordu. İşte 
bu aralık bir zabıta memu 
ru geldi, kadının inmesine 
mani oldu : 

- Kazaya şahidsiniz. gi
demezsiniz. 

- Acele randevüm var. 
Halk etraf /arına toplan

mıştı. Kadın gitmek isti
yor, zabıta memuru ile be 
raber şof ô'r de kadını bı
rakmıyorlardı. 

Nihayet zabıta memuru : 
- Korkmagınzz, dedi, o 

kadar güzelsiniz, ki rande-
vüge geleçek olan sizi nasıl 
olsa bekler ... 

Sihirli Gelin 
Hindistanda Reva şeh

rinde geni evlenen bir çif
tin evine, nereden geldiği 
belli olmayan taşlar düş
meye başlamış, Reva mah
racası bu halin önü~e geç
mek için polislerini seferber 
etmiş, / akat maalesef bu 
taş/anmanın bir türLü önü 
alınamamış. işin garibi kim 
se eve yanaşamadığı halde 
gelin vega güveg her iste
dikleri yiyeceği kolagcr te-
min etmekte imişler. Can
larının istediklerini fısıldar 
fısıldamaz neredense o şeg" 
önlerine getirilip konuşuyor 
muş. Bu tılısımın gelinde ol· 
duğuna Allahabatta herkes 
kani olmuş. 

Nasıl böyle bir gelin ıs 
ter misiniz ?. 

Vahşi ormanlar arasında .. 
76 Sedat Olganer 

Etrafa ölüm kasırgası ğibi u- lik edip bakıyorlardı. Bu yüzden 
çuşan kurşunlar ortalığı kasıp Demir de yanındaki _maymunlarla 
knvuruyordu. Kavuruyordu ama, gezip duruyorqu. 

Şayet alkol sık ve hesapsız 
içilmişse, iş sızmadan da 
ileri giderek. şahsın ölme
sini bile mucip olabilir. 

Her sarhoş, eğer bu ha
linden arızasız kurtulmuşsa 

bu işin sonu ne olac_ktı. Kurşun Birgün yine böyle gezerken 
da tukennıekte idi. Naçar teslim vahşi kabilelerin bir nevi davul 
olccaktı bunları düşijnürken arka çalıp uzaktan uzağa bağrıştıkları 
usulca bir vahşi gelip gizlenmişti. Kulağını çeldi Evet ydmyamlardı 
Yerli yavaş yavaş sokuldu der- Çocuk sesinde ve diğer m:cmua
kcn Çoşkun sağ elini öyle bir su !arın bazı sı.yfaları arasında avcı 

(T. A.) rette yakaladı ki ••. Sonra da onu hikayelerinde böyle vahşi kabile-
------------ı yukarı kaldırarak anlaşılmıyan bir !erin bir beyaz adam tuttukların-

memnun ve müteşekkir o/
mali Zira sarhoş gerek ken
dine ve gerekse muhitine. 
farkına varmaksızın söyle 
diği sözlerle, bir daha t11s 
hihi imkanı olmayan /ena 
muamele/erile zararı doku 
nan bir kimsedir, 

• Arkaşı var .. 

M · ı ı ı dille bağırdı. Ötekiler de, birer da davul çaldıklarını ve adam yi-
1 et er 1 dana gibi bağrışarak geldiler şim- yen bu canavarların ölüm hayası 

di izcılerin dört tarafını sanki kn- çaldıklarını biliyordu. 
Cemiyetinde ra bir çerçeve sarn:ııştı. Vahşiler Elbette olsa olsa bunlar kendi 

çocukları nlıp ve dığer malzeme- kardeşleri veyahut ta bir g-ezğin 
Ankııra 9 - Milletler I Jcri kaldırıp ormanın karanlıkları- olııcaktı. Hemen pusatını omuzuna 

cemiyet Asamblesi, milletler nn do~ru yo!lanık gittiler. taktı bir maymunun sırtına atla-
. . k l * * 5 20 cemıyetı pa tı prensip erinin 

0
- _ d- _• k d 

1
. yınca 1 - maymunla sesin 

t tb "k · · · · dk "k k ç gun ur uç ar r.ş y~r 1 gej<liği tarafa bir kuş gıbi bir a l ı ışını te ı etme halkın elinde bulunsun, bizim De-
•• A b. k uçak gibi var hızlarıyla gidivar-uzre umumı ır . omisgon mir de gorillerin arasında yaşı- lardı, " 

ihdasını kabul etmiıtir, yordu. Goriller oqa adeta ağabey • arltası var ~ 

12 llirinciteşrin 9.16 ~ 

Sağhk 

Köylüye 
öğütler 

Batıl Hekimler 
Gizli Boğmaca veremİJl 

intizar odasıdır 
Yazan : 'I'ÜRKAN 
Durmuş Tilrknıenoğlu 

[ 11 ] 
KIZAMIK 
Kızamıkta Çiçek ve kızıl 

gibi mikroba hepüz keş/ e· 
dilmemiş bir hastalıktır. Se 
kiz gün kadar sürer. Teza• 
huratını hepimiz biliriz. Ya· 
/anız igi bakım ve muha/a· 
za olmazsa diğer hastalık· 
!arla karışarak ölüme dahi 
sebebiyet vereceğini hatırda 
tutmalıyız. Kızamığın sari· 
/iği ve il( rkesin er geç bu· 
na yakalanacağı kanaatı 
halkte o kadar yerleşmiştir· 
tirki bir çok defa münasip 
bir mevsimde tutulup geçir· 
mesi için küçük çacuklarırı 
bililtizam kızamık/ık/ara 
temas ettirdikleri görülebilir. 

Köy mektebinde: 
Hastanın ve onunla temas 

edenleri~ devamdan meni 
müddeti olarak 15 - 7 8 gürı 
kafidir. Kızıl ve çiçekte a· 
ranılan temizlik kaidelerine 
dikkat edilmelidir. 

Boğmaca .öksürüğü 
Beş altı yaşına kadar 

çocuklarda, en ziyade üçün· 
cü yaşta gö~ülür. On ya; 
şından yukarı insanlarda 
pek az görülür. Uzun sürerı. 
zayıf düşüren, zahmetli bir 
hastalıktır. Bilhassa Ak ci· 
ğerler zagıf düşürdüğü içirı 
buna veremin intizar sdası 

derler. 
Bir aile içinde boğmaca 

öksürüğüne tntulan çocuğrl 

diğer çocuklardan dikkatle 
ayırmak elzemdir. Boğma· 

cada temiz ve açık havanırı 
kıymeti büyüktür. 

Köy makteplerinde 
Boğmaca hastanın aksırı· 

ğı, öksürüğü ile bayıldığın· 
dan ve en sarı birinci dev· 
rec{e bir nezleyi ve soğuk 
algınlığını andiraTJ ilk za· 
manian olduğundan akşeri· 
ya sirayetin önüne geçmek 
mümkün olmaz. Zaten ilk 
mektep yaşında bile boj· 
maca fazla hörülmedigindefl 
an• sınıfı olmayan mektep
lerde bundan çok korkul· 
maz. Bir kerre boğmaca!JD 
tutulanlar ikinci bir defa
sına yakalanmazlar. 

Gelecek yazımda hepirıi· 
zin tüylerini ürperden o za· 
lım saraTctan 'Ueremd n bahs· 
edeceğim. 

• Arkası var ../ 

Halk Manileri - 1 
Bağda bülbüller öter 

Yazın çiçe~ler biter 
Bugün iki sevgili 
Gördüm yanyana gider l 

• * ... 
Çeşmeler durmaz akıır 
Aşkın gönlümü yakar 
Kız seni görmeyeli 
Gözlerim şimşek çakar 1 

• * • 
Kış olunca kar gelir 
Yaz olunca nar gelir 
Ekız se11in aşkından 
Düllya bana dar if.elir 1 

8ahaSalim Oıütçın 
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Umumi ziraat işleri : 
Bu ayda, hububat eki
lecek tarlaların hazır-
lanmış olması lazımdır. 

Her nekadar hububat 
ekimine kasımdan son
ra başlanırsa da, daha 
evvel, bu aydan· itiba
ren zeriyata başlamak 
faydalıdır. İlkbaharda 
ekilecek mahsulatın na 
dasları bu aylarda ya
lır. 

Ekilecek tohumların 

behemehal, tiryörler -
den, Selektörlerden ge 
çirilmesi veya hiçolmaz 
sa kalburlanması şart
tır. Bu suretle tohum
luklanmızda bulunan 
delice, yabani fiy, ka
ramuk gibi muzır to
humar tefrik edilmiş 
olur. 

durulur ve ezilerek bun 
dan sirke imal edilir. 

Yere düşen yaprak
lar, zedelenmiş çubuk 
dallar, kütük üzerinde
ki kabuk parçaları, top 
!anarak yakılır. Zira 
bunlar birçok muzır ha 
şere yumurtalarını, kri
zalitlerini ihtiva etmek 
tedir. 

Dört kıta tarla bir kıta fındıklık. ~·~ f +J 
k b h ki Gayri menkulun bulunduğu rt• y b i: -

ca a çe topra arı mevki, mahallesi, sokağ'ı, numarası: ı·.i epyen i i r çehre t!~ 
kirizma yapılır. Ağaç Zanbur köyü kanunevvel 932 •• f:.•· 
dikilecek çukurların tarih ve 61 No. kayıtlı gayri t•J ı;:-•l 

menkuJun tamamı 200 ~·~ y • b 
1 

[+] 
hazırlanmasına ve mev 62 ~:d;~0ı~:··6;•y-;;;, 'ıso ve t!i epyem mo e ya.. ~:] 
sim müsaid giderse gar 64 numarada kakıtlı gayri menkul i•l [•l 
siyata bu ayda başla- 150 ve 65 numaradaki tarla üç t•~ Her tarafı mükemmel bir şekilde boyanant•..ı 
nır. Bu aylarda, ilkba- yü~ı:;~rmanın yapılı:clğı yer, r!1ve mobelyasını baştan başa değiştirip yeni-~·~ 
hara tercihen garsiyat gün, saat : ,.jle) en PAŞA HAMAMI bugünden itibarenlij 
yapılabilir. yaşlı ağaç- 11 teşrinisani 936 cumnrle i -:.•_!muhterem müşterilerine açılmıştlr. ~.,; 

günü saat c,n~i:d~ ic ·o daırcsindc. ;·~ [+] 
ların kurumuş, fazla 1 - İşbu gayrı menkulun artır- ~·=M 1 ... 
dalları temizlenir. Kum ~na şarinamesil'."ı - h)·~.JU.tarilıindc~ !•l üşteri erimizin sıhhat ve istirot[+] 

ıtıbaren 13--1-1332 no ıle frabzon c ~!J 1 , d'kk 
1 

[+) 
Yeniden bağ ihdas sal topraklarda, elma, ra dairesi?in ~u~yyen ."~~arasın- ~·J şart an nazar:ı ı ate a ınarak [• 
d'' k "' k · ' k k } h da herkesın gorel)ı)m ~sı ıçın açık- f+! f:+~ 

e uece arazı ırızma armut, eri , iraz İ a tı ... İlanda yazılı _olanlardan f~zla :+1 bütün tertibat Ve teşkilôt ona f•~ 
yapılarak hazırlanır ge gibi ağaçların tohumla malümat almak ısteyenler, ışbu ~.~ rr:~ 

Çen sene ekilmiş, genç rı, yastıklarına dog" ru- şartnameye ve 
34:13~2 .dosya nu- f.1 göre alınmış ve kurulmuştur t:I 

marasıyle memurıyelımıze mura- r+' • F. 
f'd 1 ··b '}' d d " k·1· ı· caat etmelidir. ;.~ I ~· ı en ara gu ee verı ır. an ogruya e ı ır. çe 2 _ Artırmaya iştirak için yu- ~~ ki taraflı olan PAŞA HAMAMI gece !• 
Toprak çapalanır. ride veya dışarıda mey karda yazılı kıymetin yüzde yedi ~·€ gündüz Kadın Erkek muhterem [+ 

Meyva bahçesi işleri: va anaçları tohumları- buçuk teminat gösterilı;c~ktir. ~·~ m Üş teri 1 erim ı z e açıktır. [+l 
5 3 . Hakları _tapu s ie lıle sab'.t r!j r+~ 

Meyvaların, ezcümle nın krtlamaları ( tatab- olm:ıyan ipotcklı alaca~lılnrla dı· ... '§ Pa~a Hamamı müsteciri f• 
elma, sonbahar armut- b k 1· t ) 1 ger alakadarların ve ırtılak lıak- --~ Mehmet Sa""lam [+ u ame ıya ı yapı ır. kı sahiplerinin bu lıaklarını y c ;;;.•~ '= l•l 
larının hasadına devam z f k 1 f d huSU~İle fajz Vi: masrafa dair olan f~lll~IJl1;111111111Ul'"'ID1;1l~IJll'"'Q"'"'lfll"'IJll'"llll""~Jll:..ıtl ~''llJll''~JP•ltJP'!!llfll'''IUIP'l~l~ll''lqJıuııuıııoıııP'•lflll''j~ 

ayı a m ış ı an ve iddialarını iş bu i 1 an tarihinden f .... ııull .... ııllıınıı'Jı:;ııb::ırhu i lıhıiıllı::ıııı::.ı.ı::ıııı~ı;ıı:;ııh~ı.::ıııı:;ıııe.aı~d~ııtı~ı ıı~ıl'ı;!'ıı111::.ıı~dlı:."ıc.ııit':'!J 

~u:;~r b~ a;~~:azl~ı:!~ :~~~;~:t;~:;~ir~e güb =~~~~:~~~~~::k•7:'.:::~~;~;; ; ~!J!!/J!J!/!!1:/~//j/~!IJ!~!!!!/!!!~ı~!//~l!~~!~!!!Jl~~/~!!l!/~~f.~~}JJ~!!~!!!@ 
1 Y · k J halde hakları tapu s c Lle sabıt - E h l === 

çapa anır. e~ uru a _ arkası var - olmayan.lar s~tış bedelınin p:ıylıış· ı ~ Me met Mercan ,s::= 
masından hanç kalı rlur. ~ ~-

T b R• k ·ı • 4 - Gösterilen i'ündc artırma- \ . -1 f.E!!!i# 

mesini okumuş ve lüzumlu malıl- 1 --1 ve ma en uzerıne ~=-
ra ~on - ıze postası e Si tmesı ya iştirak edenler artırma şartnn- -a 'La"' stı•k d .. . ~, 

p T T B • • d • • ı · • v • • d matı almış, bunları tamamen kabul == a T v • • h • • ı 1 ~ 
k d b 1 • • • aşmu ur ugun en: etmiş ad ve itibar o~unurlar. ~~- 1-· 1 amgo, mu ur, mza ima ôti ~· 

aye için e, un arın 1 Haftada ka 1 ki 'k· d f f tünde bırakılan gayrı nıenku1u~ ::::=.s . •• 

Sürme, rastık, pas gi
bi bir takım tufeyli has 
talıklardan mahsulü vi 

.1 .. l rtt B - rşı ı ı ı ı e a se er yapması bed:!li zamanında verilmezse gayrı -.~ S t F .. G·· I k 1.. d = 
ı aç anması şa ır. u ve gitme gelme 400 kilo yük taşıması meşrut mekul iki ı.c. bir artırma ile satılır t~~ aa , ennı oz Ü , a at ve e evatları rTS:!! 
bapta göztaşı, Uspülon T b . . ve bedel farkı ve mahrum knlınan =~ ve saat tamiratı mai'Tazası ~;;;;;;;;; 

ra zon - Rıze arası otomobıl pastasında muay- yüzde beş faiz ve diğer zararlar ı ·- ~ 5 ~şa; 
cezaren gibi kimyevi yen olan sıklet .kt kt k il 1 k ayrıc:ı hükme hacet kalmaksızın ~5 Trabzon Semerci/erbaşı No. 73 ~, 
maddeler istimal edilir. çı ı an sonra u anı aca ve- 1 " u .. i etimizoe alıoıdan tahsd ~:~ f 

Bağ işleri : Bağ bozu sa'._tin h~cmine göre yük ve . yolcu ta.şımakta ~;·;~::~k :":::k.ı' •• ~~;;-:·~ 'MiiiiijiJi.D!iiiiiiiiiİİİiiiiiıİiiiiİiİI 
ınuna bu ayda devam mutaahhıt serbest olmak şartıle 1-10-936 dan 1 defa ı,.g,.ıdhn ,on•• gayrı K I rf l I -

itibaren onbeş giln müddetle eksiltmeye konul- ~~::ı~:/Şa~~k t:h~kk:~l ~:~~:~: apa 1 za usu i e eksiltme 
edilebilir. Ezik, hasta- muştur. Muvakkat teminat miktarı 36 liradır. artırm_a geri bırakılıp atıcı _tnah- Erzurum Valiliğinden: 
lıklı ve yabani arılar hutlerınden kurtulur ve temınaUa 21 E /Al 19ı;;J6 .J "h l . l le 2 - Bedel uygun görülürse 15-10-836 er em- kalkar. • Y u . J ua. ı. a e~ı Y.apı aca olan Erzurum 
tarafından tahrip olu- b .. .. l S d .h l . p Ş 5 - Artırmanın birinci ve ya Erkek muallım mektebı ıkmalı ınşaatına aid ilanlar 2490 
nan üzümler, toplana- e gunu ~aat e ı a esı yapılacaktır. ikinci olmasına ve gayri menkule sayılı kanunun 7 inci maddesi ahkamına tevfik~n ilan 

3 • Eksıltme P. T. T. Başmüdürlün.ü binasında- teaJluk eden kanuni hakka ve sa- edilmemiş oiması hesabile bu inşaatın . 35 gün müd-
rak, banlar fıçılara dol ~ tışın tarzına g5re diğer şartlar. 
-----------1 ki komısyonda yapılacaktır. Şartnamesi ayniyer- Birinci artırmada sü~ülen pey detle temdidine ve yeniden ilanına lüzum hasıl olmuştur: 

Yurtdaş: 
dedir 3-6-8-12 gayri menkulların muhammen 1 - Elc.ıiltmeye konulan iş: Erzurum Erkek muallim 

• kıymetin yüzde 75 şini bu!mazs~ mektebi yapısının bitirilmesidir. 

Tayyareye 

Yardım 

Etmeyi 

Unutma .. 

Ağız tadile kahve içmek te 
b i r .nı e s e 1 e d i r 

lstanbQ/ Bakkaliye Mağazasında gözünüzün önünde 
makinede çekilen Halis Kahve ağız tadile içilir I 

Acele sathk hırdavat mağazası 
Semerci/erde bir hırdavat mağazası eşyası çok hesaplı 

olarak satılacaktır. Görmek ve almak için matbaamıza 
müracaat edilmelidir. "-...,., _____ ~~-~ 

satış on beş gü~ · so~ray~ bıra· Keşif bedeli ( 242671) lira ( 48) kuruştur. 
kılır on beşinçi ~ünün !\Onu bulu- 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
nan 26 teşrinisani perşembe günü A _ Eksiltme şartnamesi • 
aynı saatta yapılacak artırmada ı 
en çok artıranın üzerinde bırakılır. B - Mukavele projesi, 

Yazılan gayrj menkullar yu· C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
karıda ıösterilen 11 - 11 • 936 D - inşaata aid fenni şartname, 
tarihinde Trabzon :cra memurluzu- E Keşif cetveli, 
odasında işbu ilan ve gösterilen F - Proje, 
artırma şartnamesi dairesinde sa-
tılacag-ı il~n olunur. Talipler projeyi Bayındırlık bakanlığında, Erzurum 
· 1 1 Bayındırlık müdürlüğünde görebilirler. istekliler şartna-

lôn i me ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş mukabilinde ilan 
Of icra Memurluğundan.· 1 mahalleri Bayındırlık müdürlüğünden alabilirler. 

E k d k •ıt • Ofun bula/is maa. zevait 3 Eksiltme 26 Birinci teşrin. 1936 Pazartesi gü-rza ' o un, yem e Si mesı köyünden wranlc oğulların nü saat _15 de Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde 
İhale tarihi İhale gllnll İhale saab thale şeJdi don Ahmet usta o;lıı D•r yapılacaktır. 

~una seksen madent lira 4 _ Eksiltme kapalı 2ara/ usu/ile yapılacaktır. 
Miktarı Bedeli Muvakkat 

Kllo Lira Lira 
Oinsl 

~Obut 7000 1050 79 19-10-936 
Octun 300000 37QO 2a3 19-10·936 

.Pazartesi l6 
18 

A1,11k ek. .ıle ayrıcada seksen lira 5 Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 13384 lira 
evraki nakdiye faizden borç muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
lu Ofun bu/afis köyünden vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. lJ11 200000 30000 ~ 20·10·936 

~cteyağ 5500 4950 372 20· 10-936 

'il 

Salı 

" 
15 
17 

" " Kapa!ı Z. 
Açık ek. 

Ulaur 20000 2600 195 24-t O· 936 
lturu tasulya 19000 2850 214 24· 1 O 936 

Cumartesi 9 
10 
14 
16 
17 

kurs ali oğlu Halim oğlu A - 1936 yılına aid ticaret odası vesılcası. 
" ,, Ahmet k d · ··ı ·· S ı · ,, ,, . . ar e~ı 0 muş ~ ~ · B Bayındırlık bakanlığından en aşşağı güz elli 

Kapalı z. hın k~lu Alıdr;n. m_eb_lagı bin liralık bu nevi inşaatı gapa_bileuğine dair alınmış 
Açık ek. mez urun temını ıstı/ ası 1 'k 

Sıaır etl 60000 12000 900 26-10-936 
~!!etmek 7000 1050 79 26·10-936 

" Pazartesi 

" l ll'lnç 10000 2500 188 26-10-936 
lt~~ 65000 3575 270 27-10-936 
-" ot 50000 2500 188 27-10-936 
~n 2GOOO 1000 75 27-10-936 

" Salı 
,, 

flJ 

Askeri satınalm.a komisyonundan : 

15 
16 
17 

" " 
" " 
" " 
" " 

Glreson garnizonu ihtiyacı olan cinsleri yukarda yazılı bulunan onikl kalen erzaka ait şartna
lneleri almak ve görmek isteyenlerin her glln Gireson Alay satmalma komisyonuna gelmeleri. 

1 __ EksUtmeye girmek ısteyenlerln 2490 sayılı kanunun ikinci ve llçllncll maddelerindeki vesika
-.rla teminat ve teklif mektuplarlle komisyona muracaat etmeleri ve teklif maktuplarını ihale 
"-tından bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 
.A_!ukarda yazılı erzaklardan kapalı zarfla ihalesi yapılapak olan ( 200000 ) klik unun Samsun; 
:~ya; Tokat ve Sıvasta da muayene arzedeblleceğlnl ve muvafık raporu alındıktan sonra 
~~:>°' ve ,Alay kUerlne ka4ar nakl.lyesl ve yollarda lSianmak ve dökülmek gibi her ttırlll 
-wa ve nokqob'eıın Mnteabhtdlne alt bµlµıı"ufı UAD olynµr. V • Q • e . ıa . . 

z.imninde alacaklının vaki · vesı a, 
takip talebi üzerine borçlu 6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan 
namına giinderilen icra em- 1 bir. sa~t e~v~li~e kadar . Erzurum . Kültür . D.i~~ktörlüğü 
ri üzeı ine borçlu Alinin on daıresıne getırılerek Eksıltme komısgonu reıslıgıne mak-
i ki senedenberi gurbete gi buz mukabilinde 'lıerilecektir. Posta ile gönderilecek mele 
dip nerede ikamet ettiği ma tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gel. 
lüm olmadığı ve ikametgci- miş olması ve dış zarfın mühür mumi ile iyice kapatıl. 
hının meçhuligetine binaen mış olması şarttır. 
icra emrine mubaşi1 ve ko'y Postada olacak gecikmeler lcabul edilmez. 2 7. 12 . 7 7 
muhtarznın lasdilci muta- i--=-:-:-:--:--~:---;:---:--'"7---:----:.....~
zanımin bir şahadetnamenin ta~ihinden itibaren bir ay madığı takdirde cebri icra· 
&ağlı olma._sına binaen ila- içinde iCTa dairesine öden- ya devam olunaı:a;ınclan 
nen tebliği muktezi olduğun mesi ve bu müddet içinde icra emri makamına kaim 
don me6/ajı mezkO.run i/dn ödenmediii ve itiraı olun- olmak üzere ildn olıuuu. 



7 2 Birinciteşrin 1936 /YEN/YOL} 

Y ldız Sine s 
ü~ülfil Y~lfilü tbütr 

~©llf~rr 
2 Şaheser bir arada 1 kısım birden 

PA 
Olsaydı 
Fransızca büyük 

operet 

Cesaret ıralı 
Büyük heyecan, sergüzeşt filmi. 
,,~~~~~~~~~~ 

Yazı makinelerinin son modeJlerini en ucuz fiat1ar1a 
mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

Cep ve kol saatlarmın en fan tazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

. 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : TR AB z o N H . K 1 N 1 b 1 Kunduracılar caddesi Oml Ve ema a Ont ar Mağazası 

•.. -'··-~•'·ı· ·;.-c, ... ,. ... • .. ~ • ·4'-.,,. - ı,. .. ..fil•· ·t .. & '. ?.._~ .•• 

YENÜYOIL 
Temiz • 

iŞ 

Ça 

-

~~~~~~~~~~" 
İ SIHIRKAR BEYiN .... . 
İ SİHİRKAR GÖZ ... .. 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 

-

1 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kırah 
Olan ... 

• 

. 1 
1 • Radyo tekniğinın 

Makinalarında 
bulacaksınız. 

emsalsız bir 

muzafferiyeti. 

1 R C A Makinalannı görünüz, dinleyiniz 
~ . . . 
1 Hay ret edeceksiniz ... 
1 HARUNLAR MÜESSESESİ 
'-~~~~~~~~~~~ 

a 

- ~ASDME:VD 

k • 
iŞ 

Ucuz • 
iŞ 

Yeni f em iz ve çeşitli hurufatile, Defter, Fatura, Çek, Bono, Senet, 

Makbuz,. Zarf-Kağıt, Muhtıra,Kartvizit vesaire bütün matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 

Hariçten ver~lecek siparişle;i- kısa bir zamanda hazırlar \e gönder:r. 


