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En büyük 
Bayraml 

B ugUn en bUyük bayramı
mızdır, Cumhuriyete ka

vuştuğumuz gün olduğu için .. 
Milletin kendi kendini idure 

etmeğe, M i 1 1 e t e yalnıı mil· 
lelin hUkmetmeğe b a ş l a dığı, 

milletin kendi mukadderatını 
kendi eline aldığı g U n d il r 
bugün •. 

o ifil ltb ç ~ lUI lfifi1 h lUI lr Ü y ~it y o o o ifil©) c§l 
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On üç sene e v v e l bugün, 
milletin başında kuru lıir belıl 

olup kalan s u l t ıı n l a r ko
ğulrnuş, Hıan~t ve hiyanet hey
keli olan s a l t a n a t yıkılmış, 
Cumtıuriyet il:ln edilmiş, millet 
benliğine, iradesine sahip olmuş, 
kendi iradesini kendi eline al
mıştı. 

Lozanda dış belılları ~·ıkmıı
tık, Cumhuriyetle iç belıllardan 

kurtulduk. Artik kapitl\lasyon
dan eser kalmamış, \'ntdnda tam 
ve kAmil istiklale kavuşmuş, 

dışta en bllyUk devletlerle, mü
savi hukuk ve şartlar dairesin
de yanyana ve karşı.karşıya 

gelmiştik! 

On üç yıldır, durmadan çalı· 
şıyor,Cumburiyeti kuvvetleştlri· 

yor, Cumhuriyetten ku\'vet 
alıyor, Vatanı yllkselliyoruz. 
Cumhuriyetın on dür d l1 n c U 
yılmda daha çok şeyler yapa
cak, daha çok işler başaracağız! 

Cumlıuriyetin kurulması 

Türk ulusu için yeni bir ha 
yatın başlamasına yol açtı . 
Bu sayede her yıl. yüzlerce 
yılda ancak başarılacak 
binlerce yeni ve g."izel ve 
yurd ile ulus için hayırlı iş 
yapıyoruz, Devlet ve usul 
elele yurdun gizelleşmesi 
kuvvetlenmesi için çalışıyo
ruz. Başka uluslar bize im· 
renerek bakıyorlar ve bizim 
gibi olmağı çok istiyorlar. 
Fakat onlar Türk gibi ola 
mıyorlar: Atatürk feri yok 
Cumhuriyet halk partisi gi 
bi bütün yurddaşları bir is 
tekte birleştiren partileri 
yok. Geçen bayramlarda o 
zamana kadar ne yaptığı
mızı kısaca anlatmıştık. Bıı 
yıl da 13 üncü Cumhuriyet 
yılında nelar başardığımızı 
kısaca anlatarak, bilhassa 
köylüyü ilgilendiren ve kö'y 
lü için önemli olan işler ü
zerinde duracağız. 

İç İşlerimiz 
Yaşasın lnöoUoii yaratan, 

Cumhuriyeti kurun bUyllk Ata
tUrk. Yaşasm içinden bir Ata. 
tUrk <·ıkaran bUyUk millet. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 
iç hakanlığı halkın, bil

hassa köylünün işlerini ko
------------ı laylaştırmak için yeniden 

Be içi koda 6 vilayet ve birçok yeni 
kazalar ve kamunlar kurdu. 

tedbirler ! Buralardaki yurddaşlarımız 
evvelce çok uzaklara kadar Aankara 27 - Belçika 
giderek işlerini kovalamak 

Sosyalist kongrası hükumet zorunda kalıyordu. Bu sa-
ten ecnebi devletlerin Bilçi yede zamanlarını kaybet
kada devletin emniyetini mekten kurtulmuşlardır. 
ihlal edecek teşebbüslere En önemli iş olarak iç 
yardım etmelerine mani ol- bakanlığında bir (Köy Bü 
ması için icap eden tedbir- rosu) kuruldu. Her vilayet 
!erin alınmasını istemeğe te de birer kö'y iş/erile uğ 
karar vermiştir. raşacak bürolar kuruldu. Bu 

İç işleri bakanı (Bürolar) köylerde incele 
meler yaparak köylerimizin 

Şükrü Kaya 
bayındır/aşması ve köyleri 

geldi . , mizin daha kolay ve temiz 
Ankara 27 A. A. çalışarak daha çok kazan-
/ç iş leşi bakanı ve parti ması ve re/ ahla yaşaması 

genel sekreteri Şükrü Kaya icin gereken işlerin neler 
bu sabah şehrimize dönmüş olduğunu derleyip toplaya-
lerdir. rak proğram yaptıktan son-

._§OROŞLER DUYUŞLAR 

ra her tarafta birden çalış
malara başlayacaktır, 

İlk olarak her köye sor
gu kagıtları gönderilmiştir, 
Kö'ylüler bu kciğıdfor gelin 
c ~ toplanarak kendi köylerin· 
de neler yapılması gerekti
ğini düşiinecekler, bu kağıt 
/arı doldurup köy büroları 
na verecekler ve her köyün 
isteği, dileği ayrı ayrı gö'z· 
den geçirilecek ona göre 
tedbirler alınacaktır. 

Devletin köylüye karşı 
gö'sterdiği bu yakından ala 
kaya köylümüz de kendi 
düşüncelerini. isteklerini gü 
zelce ve derli toplu olarak 
bildirmek suretile karşılık 
vermeli, ki bunlardan fay
da görsünler. 

Dış f şlerimiz 
Bu yıl devletin başka 

devletler yanında itibari çok 
daha yükseldi ve hiç şüp 
hesiz değil sade bizim için 
hatta bütün dünya için en 
mühim siyası hadise de 

Cumhuriyetimizin 13 üncil yıl dönümü münasebetile benim duygum .. 
Buiün Vatanın kıyı, bucığı 

defne dallarıle, bayraklarla, elek
triklerle, cam ve kAjıd fenerlerle, 
~•rnıızı beyaz kordelarla, Atatür
~ün, ismet lnönünün, Büyüklerin 

re.irnlerile, Cumhuriyetin manala
rını anlatan vecizelerle donatıldı, 
•Üslendi .. 

Buiün Vatanın .kıyı, bucağı 
Yerden göte yükselen top tarake
lerj ile çınlayor. Törenler yapılı· 
Yor, hatipler en güzel nutuklarını, 
t~ rnanalı şiirlerini en gür sesle
tıle okuyolar.. Milyonlarcı halk 
Coıltun neşeler içinde binbir ilham 
•laralc Cumhuriyetin 13 üncü yıl
~on~rnUnu kutlulayor • Bugün 
V Grıye Yaıaaın Atatüık, Yaşasın 

•tan avazJarile çın çın çınlayor l 
P\I Bıırun Vatanın bağrından ko· 
c p relen, evlerden, caddelere, 
ı:ddelerden meydatı!ara,- meyda!l· 
~ret ... rökJere yayılan, ulafan bir 
ı.:~İyıt dUYJ\lıu, bir yüçelik it· 
t ıııı, bir v•rlık neı'c ve 9atareti •r., 

Bua-ün Türk Cumhuriyetinin, 
Türk nkılabının, Türk istiklalinin, 
Türk varlı2'ının manasını, mahiye. 
tini, derinliğini ve onginliğ'ini bir 
yürek, bir kalp, bir duygu halin
de kalpten kalbe, ağızdan atıza, 

kulaktan kulağ"a, ırözden ıröze 
herkes bir kerre dalıa birbirine 
anlatıyor ve herkes birbirinden 

anlamakla şuurunu, idrakini, duy
g'USunu, bilırisini derinleştiriyor, 

kuvvetlendiriyor. Ve bu suretle 
Cumhuriyete, İnkılaba herkesin 
daha sıkı sarıldı~ı Tarihsel ve 
manalı bir ıründür bu~ün .. 

Bug'ünün enginlig-ini, büyüklü· 
tünü benim size anlatacak kudre· 
tim yetmez .. Bunu siz nereye bak
sanız, hangi sesi dinleseniz daha 
iyi an!ar, daha ~traflı kavrarsınız. 

Bütütı hııtip~er, bütün şairler 

kalemlerini kalplerinin içine b~tı. 
ra~flk, duygular!n• binbir repk v" 
şekil vererek ep güzel üslublariJ~ 
en yüksek ilhçnk ve edalarilç b'I-

günü size kürsülerden, yüksek 

yerlerden anlatıy6rlar .. 

Bugün yer yer balolar, suva

reler, binbir eğ-Jeng '!ler, fener alay

ları tertip olunuyor. Bugün genç, 

ihtiyar, çoluk ve çocuk, en şık 

kostumla, ile, en nefis kokulnrile, 
en temiz ve neş'elı yüzlerile g-öz- 1 

lcre çarpıyor.. Herkes düğün, 

bayram yapıyor .. Bunlar hep bu 

yüce günün şerefine yapılıyor • 
Bu ne mutlu g'Ündür ki, bütün 
bir Türkiye coşuyor, dile geliyor, 
hep bir ağızdan ve hep bir avaze 

ile Cumb'uriyeti terennüm ediyor .. 

Türk Cumhuriyeti bugün 13 ncü 

yıldönümünü bütü~ Türkün baı· 
rında takdis ve onu yaratan 
Atatilrkü teb'!il ettirmekle bah~i
yarlık do~uyqr. 

B"iü~ü idr41~ ~d~" Türklere 
NEMUTLUJ. , 

Cevdet Alap 

(Çanakkale) hakkında mont 
rö 'de kazandığımız yeni za· 
ferdir. 

Çanak.kale. Türk ulusu
nun tarihinde altın harfler
le yazılmış bir kahramanlık 
bir ~ctn say/ asıdır, Biz ora
da bütün ileri gelen ulusla 
rın en kuvvetli ordu/arife 
çarpıştık, boy ô"lçüştük. On
ların silahları bizden yüz 
kat fazla idi. &Onların ce
hennem ateşleri püskürten 
koca koca zırhlılarına Türk 
göğsünü siper etH; hiitün 
dünya orada öğrendi k.i Tür 
kiin göğsündeki iman ve 
yurd sevgisi her kuvvete 
karşı koyabilecek bir kuv
vettir. Orada Türk harika
lar yarattı, her bir ne/ eri· 
miz, ateş içinde yüz. tane 
gövde k.adar gülleyi, binler
ce kurşunu süngüyü ve her 
çelik kaleden daha kuvvetli 
ve kudretli göğsile karşıla
dı ve en sonunda düşmanı 

denize dökerek Türk yurdu 
na saldırmanın acılarım o
na tattırdz; verdiğimiz tele
f atın iki katını onlara ver
dirdik, 

lşte bu Çanakkale 'nin acı 
hatırası düşmanlarımızın 
kafasından çıkmadığı için 
Lozan 'da burasını silahlan 
dırmak hakkını bize vermek 
istemediler,· bütün dünya bi 
ze karşı gelerek. Boğazları 
silô.hlandırmamıza engel ol 
dul ar. Biz Çanakkale 'nin 
kendi topraklarımızda iste
diğimiz kadar asker bulun
duramıyacak, Boğaz kıyıla
rında kaleler yapamıyacak. 
Marmara denizimizi, Kara 
denizi ve bq denizlerin kı
yılarında bulunan yu,rdumu. 
zu koruyamıyacak.tık Bu 
hal m,emle.ketimizin, ulusun. 
wıniyetini tehlikeye koyu, 
yordu. 

Herşeyi· iyi tlüşüner~. 
sajlam 'IJf: temiz, lavgasır. 
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timiz bu işi de halletmek yo •!ı Büyük millet; en büyük ! 
funda mütemadiyen meşgul ! bayramın kutlu olsun ! ! 

d 1\ ' 'h t ·· · r~.--........ .... ..... ~ ...... " . ..... • • • ~ ~ ~ • ~ !i 07uyor u. ı vı aye munasıp ~ · · ·~~ ~ ·~ -
zamanın geldiğini gö'rerek Dünü unutma ; Bugünü daha 

l B l d iyi anlarsın 1 ilgili devlet ere oğaz ar a 
artık istediği gibi hakim 
olacağını bildirdi ve oları 
konuşmağa çağırpı. Avru· 
aa 'da ( Montrô' ) şehrinde 

- Arkası 2 de -

Türk - Yugoslav 
Ankara 28 - Türkiye 

Yugoslavya ikamet muka
velesi ile seyri se/ aiu mu
ahedesi ticaret mukavelesi 
ve klerng itila/i bugün saat 
on dokuzbuçukta hariciye 
vekaletinde imzalanmıştır. 

Almanya 
Habeşistandan da 
istifade edecek l 

Ankara 27 - Romadan 
bildirildiğine göre Alman-
ya bundan böyle Habeşis
tanda da ltalyada müste/id 
olmakta olduğu menafiden 
aynile istifade edecektir. 

* . 
Hakimiyet Milletindir 1 

* 
Yeni Türkiye Devleti, Milletin 

ve HükOmetin birbirini tamamlı· 
yan bütünlüğüdür 1 

* 
Türk İnkılabı eşsizdir 1 

* 
Türk kadını; sana hakkını ve

ren Cumhuriyettir 1 

* 
imtiyazsız, 

bir Milletiz J 

* 

sınıfsız kaynaşmış 

Atatürk bizden Öiridir, bizim 
en Büyüğümüzdüz, bizim bütünü
müzdür 1 

* 
Ülkümüze son yoktur 1 

* 
Büyük işleri büyük Millet ya

par! 

Trabzondan Erzincana 
TRABZON'DA 

Trabzonun parkında oturuyo
rum. iki arkadaş düler yüzle ya
nıma heldi. Biri : 

- Tebrik ederim. Hayatta bir 
merdiven çıkmış oldunuz. Aferin 
şekerim. 

Diğeri: 
- Ben de tekrarlayım mı ? 

dedi, Gülüştüa. Karşılık olarak 
teşekkür ettim. 

iyi tanışıyorduk. Birbirimi~!n 
iyiliklerini severek karşılardik. Uç 
kafa parkın masıısı etrafında be
nim yeni muhitim etrafında lafa 
daldık: 

- ly•, fakat o: ceheunemde 
bin öküz bir akçaya » • Gidecek 
olduğun yerler durulur yerler~mi? 
Kış olunca kar diz boyu. Hararet 
nakıs kırk. Gezeceğin yollarda 
şeytanlar zor gezer, l Göğün bir 
bir katına çıkmış dağlar. Büyük 

savaşta ne adamlarımız; öldüler. 
oralarda... Ooğrusuya sana acıyo
rum. 

- Ben de acıyorum. Hırpala
nıp gelec~ksin, Bir kaç yılda, bir 
çok yıl geçirmiş kadar ihtiyarla
yac,ksın. 

Celenlerle konuşmadın mı hiç? 
Saz yok, söz yok, yenilecek seb
ze yok, hayat arama a. deyip pa
marı çözen kaçıyor. Soluğu batıda 
alıyorlar. 

Birbirini tamamlayan bu iki 
dudağa kafamı verdim. Dinledim, 
Düşünmeğe başladım ve bütün 
dinlediklerimi şöylece toparladım: 

Yeni vazifem çetinler diyarın

dadır. Hırpalanacağım. Ve ~~vap 

verdim: 
l:{epsi bulcadars~ ne deJeri 

var. Vazife. bu. 
=- Bir değeri yok. El alem 

yan yatııın. keyif çatsın. fSen dağ 
be dıı.ğ gez~ va.zifo yap.. Bir değo. 
r~ yok, 

Oclıır gitmiş ben yalnız kal,. 
auştıın. Dilşilndüm: 

1 
Biltün memlekette herkes böy

le çetin ;şlerden kaçıp rahat 
ararsa oımapjıça bir çcıniyet tas• 

Halit Ağan 
lağı kurulmuş olur. Böyle bir lcu
ruluşun karını çorbac ılığa yükse
len eski gereklerle, yahudi kavmi 
bilir. Bizim karımız Mondoros ol
muştu. Halbuki 1919 Erzurumun 
da Türkü Örse koyup çeliklemeğe 
karar vermiştik. O çelikten lığ 
yapıp düelloya girecektik. Sıvasta 
tığı eğeledik, Sakaryada (bilettilc, 
Afyonda düelloyu kazandık. Türk 
çeliği mihenge vurulmuş demekti. 

Sıvastopol ve eömeke berisin

dekiler gibi ham demir gevşekli
ğine dönecek değildik. Kamil üs
tanın çeliğine ölüm girmez. Biz, o 
çeliğin parcasıyız. 

Kamalan kolu uzandığı sarp'la 
dörtyol çizgisinin batısında bu 
çelitin eğileceği ~etinlik mi olur? 

Ne yazık çetinlikler karşısında 
Osmanlıca düşünenler var. Bir ka
rıç toprak için bin adam yok e
den bir neslin çocukları saz ile 
söz yokluğu karşısında panik ya
pıyorlar. Bu, bir bedbinliktir. 

Karakter değişen bir cemieette 
ferdler umut kaynağırıdan duyu
rulur. Çar-m milyonlarca Rus'u, 
kendini açlığa verüp sırt üstü yat 
mıştı. Aynı toprağın aynı rakam
ları bugün bir çift tayınla hamle 
va:z.iyetine geçti. Asırlarca akup 
duran. 

Üçyüz kilomehe sahayı nura 
boğuyor. Topratın altını üstüne 
getiriyor. Fabrika bacaları ğün 

geçtikçe adedleşiyor. 

Çar Rus'u ile konünist Rus'u 
arasında mide ıztırabında müsavat 
var. iman kaynağının doyurccJlu
ğudur ki sırt üstü yatan yığını 

hamle vaziyetine soktu. 

O kaynaklar bizde çok. Türki· 
ye hudntları içinde hırpalanmak.tan 
kaçup rahat arayanlar iman açlığ• 

taşıyanlardır. Mahrumiyet ve çe. 
tinlik nedir ? Biz, ölümle şaka. 
yapmışların çocuklarıy~z. Gençle, 
re bunu böyle belletmeli. 

Dostluk karşılıklı olur. Bana 
açıyuları ben de acıyorum. 
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Senin usun dağları, denizleri aşıyor, 
GUcUne blltllo acun özenç edip şaşıyor .• 
By ç.atı'c kaşla ıyl~ tepemizde duran TUrk, 
ller TUrk senin admı yllreğinde taşıyor ... 

Ulusları. iyi bakın var mı sizde böyle er·? 
Işıklı g(Jzleriaden aslnnlar bile llrker ... 
Anayurdumun temiz havasını koklarken 
l\•.i.ıııden Jelen bir es: "VAROLSUN ATATÜRK. 

O Sebııt1 Ertıın 

• 

» der. 

/armuz de yer .c;er tamir 
ediliyor. Yeni boş yıllık ba
yındırlık programımıza gö
rr, altı sene sonra yurd•n 
heryanı birbirine şose/erle, 
demiryollarla bağlanmış o
lacak. Ne mutlu bize ... 

Yabancıların ellerinde bu
lunan birçok telef on, demir 
şirketlerinin bütün malları 

devletçe satın alınarak kendi 
ellerimiz 'e işletiliyor. 

Ankara 'nın susuzlrığunu 

gidermek içinyııpılmış olau 
büyiik barajdan ( bend) 

şelıre su verilmeğe başlan
dığı gibi yeni birçok sul•
ma projeleri yapıldı ve tet
bikata da geçildi. 

Posta, telgraf ve telefon 
işlerimiz tamamile yoluna 
kondu. Yurdda muntazam 
ha1.1a postalan -ııe yollan 
kuruldu. 

ru:'ırıa!i:t:ıdır. Bu yolda birçok · evvelden pek çok t.ıhrib:ıt yıı

yenilikler yapıldı \'e her köyde pan ve pek çok ~·ocuk öldllren 
nıektPp ve öğretmen bulundur· çiçek, kuşpalazı, kızıl gibi ha!l· 
nıuk irin tedlıirler ahııdt. talıklar da çiktığı yerlerde ah· 

Üğretmpnlerin maaşlarım yi- nan tedbirlerle bııstırılıyor . 
ne biz veriyoruz. Fakat her sıhhat Bakanımız yeni yP,nİ ted· 
köydeki öğretmene maaş ver- birler almak için yurdun bir 
mek hıı •1Unkll !!elil'lerim izle ka çok yarlerini dolaştı. 

~ .. . 
lı l i rılıııiyor. l ena bir çare ol- iktisat işlerimiz 
mak iizere yPni lıir ledhir dll-
şiln'lldit H~relınenleri küyluler lzmir Kağıd Fnbrikamız açıla-

Kültü r islerİmİz d,•n yPlistirıııek. Lir deıwme ol rak ışlenıeğe ba;;ladı. Bursa'da 
' 111 k 1·ızer·e lııı \'ıl \ k · •ı~ Merinos Fabrikaımıın temelleri 

1 b. · ıı t· · :ı • ' 1 ıı aıa \ ı h-
l\il tnr ır 1111 e ın zengııı- . . . · t ı k ı t d d·1· 

l ti k 
. 

1 
. 

1 
" vı•lıııı.ı her köyünden okuı· y11- a ı ara ıışaa ına e\'aın e ı ı-

lik \ 'C ra ıa ı · ıs erınc e en uaş · . . . 
b

. · d. 1, . h 1 I z·ır, : s :erlığ"ıııı yapmı r: gen(ler- yor. 
k·ı ırelen ır çare ır. lll se e ı- . ' ,, ·11· I' b ·k b·t k 

' C> • • • den hırPr tane alınarak küv Oö-- 1,azı ı •a rı amız ı me 
le Cumhurifet dcvletı .. n~aarılı- 1 retrneııi olmak üzere veti~tiriİ- üzre. Ereğli Pamuklu Fabrikası 
ınizi ilerletıneae var 11ııc:ıle utr. 1 · • 

• 
0 

..., 
0 nıeÇ("e başlandı. ı:unlar i<·in Es- da bitti. Kdyseri'deki bllyllk 

1-------------------------- ki~c:ıir'in Çifteler rirngirıcie ye- fabrika mükemmelen işleyerek 
~1111111111•"•111ıı••ıınu"•l lfı11tııııı•1tıııııuı 11111111 ıı••ııı ıı' ıı 1,1•tt1ııı•"ttl 11ııaı ıııııı 'ı'"'I ııınııı ııu•ını•11•1 IP1111 ıı1uı~ıı;.1(ıl 1111 ~ 
~ı,;:ıı ı;:ı ıı!;ıııı!:"ı ıı;:ıu ;:,,lı;:;ıı:.ı iı;:ııu;:, 1ı;:ıl1ı;!ııı 1;!ııı.ı;:ıı1ı;!ı, 1ı;!,11!1~~1ı;:1ı1ı~ı 1ı~ı 11ı .. 1ııı1~ ~ rı i h i r n kul k ıı ru ld u. C unlar o- biz P. Pvvelce d ı ~ardan aldıeıınız 
(+"; ı•i rad·ı altı ay ders \'e tel'rübe birçok r amu'.< dokuma ve bez· 
[•1 Bay r a rT1 f+] gördükten sonra köylerine dö- leri vc:Iyor. 
~+1 [•] nerek öğretmenlik ödedini üze- Mııls.tya'dd yeui bir fabrika 
&.+] Bugün ne feyizli, ne şanlı gündür ~+] rirıe alıwııklar ve gördüklerini kurulmak üzre. Büyllk sanaylin 
[+j Bugün saçlı Türklük cihana satvet t+J de küylerinde tatbika çalı ;acak- yanında kll~~llk el işlerile ve 
[+l Türkün bu gününe dünya meftundur L+J lardır. sanatlarının d~ korunması Jçia 

~.•:_~_: Bugün ilan oldu hem Cumhuriyet ~:e_~ Eskiden kitap işi karmakarı- tedbirler alınıyor. Ankara'daı 
€:: şık bir halde idi. Kllltnr bakan. bu küçllk sanayiin tanıtılması 

_+j Ey Ulu Atntii:k sana bin minnet K+] JıJı bu i~i de kökllnden hallet· için bir sergi hazırıarnıyor. 
f •.:_:_: Kurduğun Bayr.ıımı kutlular millet ı-:~ mek i<'in tek kitap usulUoü Yurdun her tarafında maden 
~ Azmınla yükseldi bütün memleket '.A kaymağa karar verdi ve kitap- aramaları hararetle devam edi-
[+] Azmınla Yurdumuz olmuştur cennet +l ların hemen hepsini kendi Ba- liyor. Petrol, altın, demir, kur· 
F.] afİ ~ ..,a sımevinde bastırmaha ba'-ladı. şun, kömür madenleimiz en 
r'+_g_! Yıkdık istibdadı kökünden attık ı:·~~ 6 

" ~ Bu sebeble çocuklarımızın kl- asri usullerle aranıyor ve işle--

~
•+:-_1 __ '! Misli görülmemiş varlık yarattııı:: rı· - tap paraları da azaldı: kitaplar ı ıyor. 

Vatanı demirle ördük kuşattık Kar "llk'd k 1 k bU O" ucuzladı. Artık uurdumuzda o- a,, e uru aca Y • 

t-.1 Bu büyük eseri yarattı lsmet •1 " d · f b k .~ [+] kuma, yazma bilmeyen kalını- emır a ri asıoin tesiqine gere· 
~ yacak. ken tedbirler alıyor. 
- yeniden bJrflok köylerde r n er mızın ış p yasalaru. I:.:'€~==~~:: Millet verir idi zindanlarda can ı-·:~_! O l1 l i · · d i ..ı;. Keyifle yaşardı sarayda sultan \ d 

mektepler yaptırıldı,· öhretmen- para etmesi için lazıınkelen te • Kan ağlar dururdu bu aziz vatan 6 
· 'e ler gönderildi. yeni yeni orta birlerden bir çoğu karar altı°' 

I
""+] Bugün gurur ile güler memleket ~·.~ 

··~-~ Bugün benliğine Türklük kavuştu f+~ ~~u1t~aerıo~~;~~~u~U~~k y~~~:~~ ~~~~~;= tatbik edilmea-d de 

t+i Kara gölge gitti Yurddan savuştu [+J çalı~malarımızda muntazuın bir z· t • 1 • • 
[+1 Fertlerden saltanat millete düştü [+~ program tahtında ilerilemekte- lrQQ iŞ ertmlZ 
~-··=-'!! Bu ne kutlu gündür, bu ne saadet ı·.:~

1
- dlr. Pamuklarımızın clnslerio1n 

'füı V . • 1 . . Islahı için bir kanun çıkanlara1' 

~
··~] Kara r ' n1er aıtık . yok oldu yandı ergi iŞ erimiz tatbik . edllmeğe başlandı. P&· 
.,,, Sade biz de~il hep dünya inandı Devlet halkın, bilhassa köylll muk ekilen yerlerdeki köylü· 

Fabrikalar ile vatan donandı 1 · · ,.. ld k kil ·i +1 l+l nlln omuzundaki yQkll hafirıet- ere ıyı \eş pamu e me::ı 
[+l Kahraman Ordumuz gö,;terdi heybet [•1 mck için vergileri indirmeği yasak edildi Memlekette Meri· 

l
•:.I'=_. [+J dllşuerek tatbikata geçti ve ev- nos yetiştirmek için birçok d•· 

Yetim çocuk gibi kalmış iken dun ı•J vele mirde sazım verğilerlnl de mızlıklar getirilerek Trakya, 
Biz olduk cihanın hakimi bugün .·~- yarıya kadar indirdi. Arazi ver. Bursa, Çanakkale mıntakaların· 
Medeni yollarda bile verdik ün :. gilerini de yoluna koymak için da Merinos koyunlarının ure· 

[+] Dünyanın sulhuna eyledik hizmet [+] yeniden bütUn nıeınlektte iki tilmesi i~i yoluna kondu. 
[+] [+1 sene içinde biltün arazinin ya. Hayvan hastalıklarlle bet 
~ Ey Türk Vatanının erkeği l.ızı [+J 1 zıma:n hakkında bir kanun ha· yerde bölUk savaşa başlandı. 

1
:1 Bugün doğdu Türkün ş::nlı yıldızı [+1 zırlayarak derhal işe ba~landi. Bir Çok yerlerde damızlık hıı· 
+1 Teassubun koptu kanadı dizi [+] Şimdi yurdun her yanında arazi yvanlar dağıtıldı. Ege mıntakıısl 
+] Kökünden silindi bugün cihalet [+J tahrir edilerek kıymet konuyor. için Burnova'da bir tavuk i tas· 

(+~~ 'f•.~ Vergilor bu yeni kıymetle Uze- yonu kuruldu. 
·+ Bu ne muazzam gün ne nurlu akşam fı~ rinden alınacak ve konan ver- Kurulmuş olan nümune çif· 

I
+ Misli görülmemiş ne büyük bayram [+] giler de herhalde köylUyll sar- llklerinde tohumların ishıbi 
·.~ Atatürk eyledi bizlere inam [+J sm tyacak dereceda olacaktır. için denemeler yapılmağa baş· 
~ Kaydetmedi tarih böyle bir kudret !+l Yurdun bazı yerlerinde teda- landı. Kendini bilen köylllleri· 

+1 [+~ vül eden eski gömllş paralar miz Urllnlerile değiştirmek su· 
~ Dileğim Y eşilyurd daim varolsun F.+ re tile bu ı'stasyonlardan tyl 

1
+1 l' yüıllnden köylll pek_ çok zarar 
Q Cumhuriyetimiz payidar olsun r·~ · t h 1 k J 1 +l ~ grliyllrdu. bara piyasası köylllyll cıns o um u a ııor ar. 

~·+~.! Kahraman Mill .:lim balı ti yar .o. lsun • ··~] soymak isteyen kötU kişilere Yurdun muhtelif bölğelerJıı· 
.,, Şadohn.n cihanda görmesin mihnet 1 :fJ 1 de ziraate muzır mikroplar, bÖ-

al~t o uyurdu. Devlet yeni bir, 
[+1 Baba Salim Oğütçen _+1 yarını liralık veyirıni beş kuruş- cekler, hayvanlarla savaşJşt 
[+l [+] luk gUmllş paralar bastırarak edilerek kölüler bunların zar•· 
~~'"'qıı•"•rııı"•ıııı•"•ıı ıı•ıııı 1;1 . ıı;nıı;ıııı;ııı~ı,11;ıı~;ıııı;ı.ıı;ıııı;ıııı;ı111 .. ııı;ıııı;qıı;ıııı;ıı.ı;;ııt;ı: rından kurtarıfıyor. 
~ıı~·Uı~.ıı!;dı:ı:uıı~bi .. ııııııı ı1ı ... ~ııı .... ırıbdıl11ı111d11ı ... ı111ı ... ı lıhllıı ıı ... ııuı .... ııııı .. .ııth .. 1111ı,,,dılı1 .. ııtııı .. ıı~ı1o .. ııR:J eski üs ına n 1 ı devri ndeo kalan 

TiirklDğU hartadan kaldıranlara 
« LOZAN' Jl da haykırdın: « Elz varız!. ıı diye, 
• G:izel yurdumuza saldıranlara 
Saldırır, savaşa ba~larıı! .. ıı diye. 

Ilcr Tnrklin kalbinde rıasıl var ı.,eI1 
Tarihte de vardır hmılıılıı UnU •. 
S~n daima varol, ey bilylik Türk sen: 
Sevgili Başbakan İSMET txöxO ı .. 

o. Sebati Ertan 

l KöylUlere vade ile arab•• gümllş para arın geçmrsioi ya-
sak ettı ve memleket içinde - Arkası 3 de· 

paranın vayici istikrar buldu ., '.· ------------:-=ı 
Bu sebeble artik paranın Unş, 1 ı Maniler 
çikiş gibi mevzii işler bazı yer-
lerde köylUyll zarara sokamı 

yacaKtır, 

Halkın ufak para sıkıııtısı 
~~ekmemesi için yeniden niykel 
on, beş, ve bir kuruşluklar bas• 
tırildi. 

Vergl tahakkuk ve tahsil 
işleriyle diğer blHllu mali işle
rimizin yoluna girmesi için yeni 
bir maliye teşkilat kanunu ya. 
pıldı. 

Sağllk işlerimiz 
Yurdun birçok yerlerindeki 

bataklıkların kurutulmasına de
vam ediliyor. Sıtma, frengi, tra
hum glbi bulaşıcı hastalıklarla 

snvaş yapılıyor. Sınırlarımızdan 
gelecek bllyllk salğınların yol-

ları kapadıldı~ gibi memlekette 

llugnn coşkundur millet 
Çalkanıyor memleket 
Diyorlar bir ağızdan 
Yaşasın Cumhuriyet J 

il< * • 
BugUn sevinmek gl\nü 
Tarihe kattık dilnU 
ilinler ya~a Atatürk 
Yaşa İsmet lnön ü ı 

• • • 
Cumhuriyet yıldızı 
Bugün nurlaıh bizl 
Yaşa, yaşa diyor hep 
'l'UrkOn erkeli kızı 1 

* • • Nur taşar memleketteıı 
Farkı yoktur cennetteıı 
İlahi sen ayırma 
'f llrkll Cumhuriyetten l 

Baba Salim Ö;üt~ın 



ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliğ-i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

l 6:l l 
vaz geçmekte ve 1\tustara 

kemal ile arkada:;;ları :. ı .ı uğruna 

savaştıkları nüktalri tanımakta 

idi. Bu noktalar, hakka dayanan 
0

bir barış ile Tnrk 11lilletinin 
istiklalini temin etnıekdi. 

Hu, 10 İlk teşrin Hl~t de 
yani Sevres gnnunden on dört 
ay sonra vaki oluyordu. Bu 
kısa mUddel, nıilletlerarası po
lltikanin ~·eşitli iınki\nlarından 
istifade ederek ve 'l'llrk kurtU
luluş hareketinin bUtUu kuv
vetlerini bir araya toplıyarak 
ilk hedefi doğudaki Ermenista
nın tasfiyesinde teşhis ettikten 
sonra, Mustafa Kemal'ln önce 
bu hedefi ele geçirmesine, ar
kasıudan Fransızlar ile halyan
ları dUşmanlarının safından çı

karmasına ve böylelikle, 11rtık 
ancak lngilizlerın himayeslui 
gören Yunanlılara karşı san ve 
kesin ynmruğu indirmenin yol
larını açmış olmasına kafi gel
miştir. 

Kurtuluş eserini iyice tama
mlamak için ise on aylık bir 
müddete daha ihtiyaç vardı. 
A vruba'da, müttefikler aresın
dakl yarıkları kapamak için 
mnzakreler yabılıyordu. Fakat 
vaziyet Tnrklerin lehine inki~af 
ettikçe, yarıklar, aksine, dah 
çok büyüyordu. MUttetiklerin 
devlet adamları, doğudaki barışı 

Avrupalıların perestijine en az 
zarar verecek bir şekilde temin 
için birbirleriyle ve biribirle· 
rioe kar~ı formOller aramak 
peşinde idiler. Bu sırada Mus
tafa Kemal'in önderlıği arkasın
daki Aoadulu halhı. doğmakta 

olan yeni yurd uğruna enerji
lerini aon raddesine çıkarıyor, 
fedanilrlıkta en son hadde gldi
yor ve neticeyi getirecek, mu-
kadderatı tayin edecek olan 

gQne haıırlaoıyurdu. Bu gün, 
yaklaşlyordu. 

Milletle önderin bu sıralarda 
ortaya koyduklari örnek, feda
karlıkta ve şerefte, 1'~ransııların 

1792 deki "levee en ııuısse" la
rı ile eşittir. 

• Arka.sı var 

Teşekkür 
Oğlum elektrik memuru Fa

lkın feci ölUmn mllnaseuetile 
Rerek cenazesinin törenle kal
dtrılmasın ı temin buyur:ın sa
yın valimize ve gerek bu töre· 
ne iştirakle acilarımızı payla;;n 
eı;ı ve dostlara teşekkUrleriınin 
Ibla~ıoa değerli .. Y eniyol ıı u 
tavslt eylerim. 

Emekli albay 
Hnseyin 

Teşekkür 
l<ız ortaokul 

direktörlüğünden : 
Olculumuzdan bazı muh

taç f4lebelere kızı/ay ve Hallc
ev; tarafından ayakkabı 
Çorap ve önlük yaptırıla
ralc büyük bir eseri şef kat 
IÖsterilmiştir. Bu teşekkül
lere alenen teşekkürü bir 
6orç biliriı. 

Sovyet 
Hava k. başkanı 

Ankarada 
Ankara 27 - Sovyet 

l?ıısya Oısaviya kım baka
lar ıeneral Eydemon vt ar
~dtı,!arı hu sabah ıehri
lrılıe Jtlmi,lerdir. 

c lUI lfifil im lUI ır ö y ~ t t ~ 
n~D~1r y©ı~toka 

Ziraat işlerimiz 
• Baş tarafı 2 de -

pulluk dağıltlnuısınu devam 
ediliyor. 

KöylU Urünldrinin para etme
si için de birçok tedbirler alı
nıyor. 

Yurdun bazı yerlerinde Uuiln
leri yağınur ve selden zarara 
uğrayanlaru yardım erliliyor. 

KüylUnün ürClnlerinin ın uh
tekirler elinde fiyatlarının düş
memesi içiıı koupel'alifler ku
rulması hakkında iki önemli 
knıııı çikarıldı ve lalbıka lıaş

landı. Kooperatif kuran kuyln
ler artık kemh 111alıs11llerinin 

değerinin dDşeeeğiııdeıı kork
mazlar. 

Ziraat Bankası geçen yıl ol
duğu gibi bu yıl da köylilden 
buğday satın . alıyor. Buğday 
fiyaUarmın dil:;;meme i iç'io bu 

çök yerinde bir tedbirdir. 
Banka bu .\ıl i~·inde muhtaç 

köliller ve yeei gelen göç·ınen
lere otuz bin tondıın artık to
humluk ve yemeklık dağittı . 
O saman piyasa yUsek olduğu 
halde banka verdiği buğdayı 

aynen buğday olarak ve bugün 
kü dllşük piyasayı dllşlinmiye

rek geri alıyor. köylüye bun
dan bUyUk lütuf olur mu'? Aiti 
kuru~a kilosu ederken verilen 
buğdaylar bugUn a kuru~ ettiği 
halde yine aynen alınıyor ve 
fiyat farkı arar.miyar. 

KöylUnlin ipotekli borçları 

da 15 yılı!t. taksitlere bağlandı 

Bsuretle küyl!lye boreunu öde
me iç•in büyllk bir kolaylık 

gösterildi. 
Ziraat Bakanlığı her ürlinUn 

cinsi ıslah etmek yolunda bü
yük tedbirler almak üzre yeni 
yeni kararlar verıııi~lir, Bunla
lin. her birisi bize yeni bir 
refah verecektir. 

Adliye işlerimiz 
Devlet memleketin asayişini 

yolunda götürmek, herkesin 
hakkıoı başkasında bırakmamak 

için bir çok yeni tedbirler aldı. 
Bunlar arasında en önemli 
( meşbud cUrOmlcr kanunu ) 
dur. Bu kanuna göre artık bu 
gibi işlel' sUrUncemede bırakıl
mayarak çabukça görlllecektir. 

Gümrük ve İnhisar 
işlerimiz 

İnhisar alttnda olan tl\ntun 
içki gibi şeylerin başkalarına 

çoıt. dikkat ediliyor ve cinslerinin 
ıslahına uğra~ılıyor. Hunların 

bUtun iptidai maddeleri, yeni 
yeni yaprak tutunde ispirtoluk 
ilzüm, incir gibi maddeler hep 
memleket içinden tedarik olu
nuyor. 

Şarap<ılığın ileı·leyerek ih
raç mali haline getiril ınesi i~·in 

birçok yei tedbirler ulınmı~ ve 
yeni yapılan bagların da vergi 
den muaf olmaları için kanun
lar ~·ıkarılnıı5tır. 

Ka~·akçılığın önllne ge~·ilnıek 

iı,:in bOyllk gayretler sarfolun-

maktadır. :Bu sebeble arlık 

memleket i~·inde kaçak eşya 

kalmaun5 gibidir. Aklı başında 

olmıyan birkaç serseri bu işe 

te~ebbUs etseler bile, derhal 
yakayı ele vererek malları alı

nıyor ve kendileri adaletin pen
~·esine v~ri\iyor. 

YugoSlavya Başbakam İstanbulda .. 
Ankara 27 - Dost Yugoslavyanın Başbakanı ve hariciye nazırı Stodinoviç ve ba

yanı bu sabah lstanbula gelmış ve merasimle karşılanmıştır. 

Dost Yugoslavya Başbakanının İstanbulda 
gazetcilere beyanatı .. 

Ankra - 27 Yugoslavya baş 
bakanı bu gUn istanbulda Cum-
huriyet Qbidesin~ merasimle 
bir çelenk koymuş ve misafir 

bulunduğu parapalas otelinde 
gazetedleri kabul el mı 7tir: 
Stodonovi\' ilk defa ayak bas
dığt Türkiye topraklarında mUt
tehk 'fürkiyeyi, Onun deger-

lı gazetecileri vasitasile selam
lamakta bllyUk bir zevk duy-
duğunu söyliyerek demi';itirki: 
"Yugoslav Devlet adamlarunn 

hepsi için yeni TUrkiye anlaş
ma ve dostluk ve balkanların 

muslihane tekfiıııUlilnUn temel 
taşını ve yer y·?zUnde sulh ve 
terakki i~iuin en mUhinı bir 
mesnetıdır. 

Stodonovk bUtUıı avropanın 

ge~·iı·mekte olduğu bu mUşkUl 
demde mUslekar ve devamlı bir 
Sulh iı_:in en faal bir şekilde 

balkanlarda ~·alışılmakta olduğu 
nu kaydetmenin mubaleğalı bir 
şey olmıyacağını işaret ederek 
Ankaraya seyahatım bunun 
yeni bir delilidir, demiştir. 

j§panyada son vaziyet_ 

HükUmet kuvvetleri taarruza geçti ! 
ispanyada hükumet kuvvetleri taarruza geçmişler ,;e dört kilometre ilerlemişlerdir. 

Sevi/leden verilen bir habere göre şimdiye kadar 67 hükumet tayyaresi düşürülmüştür. 
Nasyanalist kuvvetlerin bazı sevkulceyş sebebler dolayısile madrit üzerine yürüyüşle
rinde Aranjnezden geçmeyecekleri bildirilmektedir. 

Radyolardçn 
istifade ediniz 

Cumhuriyet Bayramı gün
lerine mahsus olmak üzere 
Ankara ve lstanbul radyo
ları birlikte çalışacak ve 
zengin bir program tatbik 
edecektir. 

28 Birinci Teşrin saat 
12 den 14 de ve 19 dan 
22 ye ve 29 Birinci Teşrin 
.saat 13 buçuktan 16 ye ve 
19 dan 22 ye ve 30 Birin· 
ci Teşrin saat 12 den 14 
de ve 19 dan 22 ye kadar 
Ankara ve lstonbul radyo · 
/arı birlikte ne; riyal yapa· 
caktır. 

Radyosu olanların bu sa
atlerde radyolıırını faali 
9ctr! getirrr:e!i ve Beledi-

ye ve Halkevi tarafından 
umumt yerlere konulacak 
Radyolardan halkımız isti
fade etmelidir. 

Romanya kralı 
Ankara - 27 Romanya Kralı 

beraberinde veliaht ve haridye 
naziri olduğu halde çekoslo· 
vakyaya iltmlştlr, 

ltalya - Alman 
müzakereleri .... 

Fransız - İngiliz 
gazateleri .... 

Ankara 26 - ( A. A.) 
/ta/ya hariciye nazırının 

Berlini ziyareti neticelerini 
tahlil eden F ran.sız gazetele
ri, bu görüşmelerde Fransa
yı endişeye düşürecek bir 
karar alınmadığı kanaatını 
gösteriyorlar. lngiliz gaze
tesi, lngiltere artık süratla 
silahlanmak zaruretindedir, 
diyor. 

Fudbol 
maçları 

Bugün Cumhuriyet alanın 
da Necmiati, ldmanzücü 
ve idman oı:ajı, Trabzon· 
spor birinci takımları Cum
huriyet kupa.sı için karşıla
şacaklardır. Çok heyecanlı 
olacak olan hu maçları gör· 
melerini okurlarımıza tav 
si9e ederiz, 

Fındık 
fiatları 

72kuruş 
Dün Borsada fındık fi

atlarında bir parça istek 
görülmüştür. Fop Trabzon 
hazır içler 72 kuruşa kadar 
alıcı zuhur etmişsede satan 
olmamıştır, Fiatlar sağlam
dır, terakkiye meyyaldir. 

idmano Ocağı 
Başkanhğından .. : 

Türkspor kurumunun se 
kizinci kongrasında çok ye 
rinde verilen kararla par
tiye iltihak ettik. 

Bu münasebetle 29 birin
ci Teşrin 1936 Perşembe 
günü saat 8de par ti kura
yında //yönetim kurulu baş
kanın yüksek huzuriyle ya
pılacak bu şerefli törene 
bütün üy~lerimizin toplu bir 
halde iştiraki için bildiri 
len günde saat 7 - 30 da 
kurağına gelmelerini dilt:· 
rim. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Sayfa 3 

-- ----------------
Tômirat eksiltmesi 

Trabzon İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

165 lira 57 kuruş bedeli keşifli dahili Ticaret 
ve ihracat gümrüğü tamir işi 12 - 11 - 936 günü 
ne müsadüf Perşembe günü saat 14 de gümrük
te müteşekkil komisyon marifetile açık ,,indirme 
ye konmuştur. İsteklilerin o gün yüzde 7,5 te
minati muvakkatalarile komisyona muracaatları 
ilan olunur. 

29-1-4-936 

Un eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan : 
Erzincan kıtaatı için ( 450000) Dortyüz elli 

bin kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli altmış yedibin beşyüz 
liradır. 

Eksiltme 6 - 2. Teşrin - 936 günü saat - 11 -
de Erzincanda Tümen karargahındaki satınalma 
komisyonunda yapılac:tktır. 
İlk teminat miktarı - 4625 - dörtbin altı}'üz yir
mibeş liradır. 

istekliler ihale günü tecim endüstri odasında 
kayıtlı bulunmalıdır. 

Artırma ve eksiltme ve ihalenin 32 - 33 - 34 
maddelerindeki esasata uygun olarak isteklilerin 
m uracaa ti arı. 

teklif mektupları 6 - 2. Teşrin -936 günü saat 
1 O ne kadar komisyona verlmiı bulunacaktır . 

Bu unun ihalesinde tekarrur edeck bedelinin 
üçte biri nisbetinde ve teminat mukabilinde mü
teahhidine avans verrr.esi şart konmuştur. 

Şartnameyi okumak isteyenler bir adedini 
338 kuruş m~kabilinde komisyonumuzdan 
alabilecekdir. f 

23-2-29-26 

Şehir kulUbü 
büfe ve lokantası 

Gece gündüz daima herkese açıktır. Bayram 
günü ve gecesi için sureti mahsusada EN NEFİS 
yemekler hazırlanmıştır. 
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Moskova otomo. 
bil fabrikassı 

Moskovada kain " Stalin, 
otomobil fabrikası beş ya
şını bitikmiş bulunmaktadır. 

Faf>rika, iki buçuk tonluk 
* ZIS • 3 " markalı ilk 
kamyonları, 1951 Teşrinev 
ııeli bidayetinde meydana 
çıkmıştı. 1933'de aynı /ab 
rika, üç tonluk geni bir tip 
te bir kamyonlar, römorkör 
/er, otobüsler, sasiler ve sa
ire gapmağa da başlamıştır, 

1931 gılında fabrika 600 
otomobil çıkarmışft, bu mik 
dar 1932 yılmda 15.149' a, 
7 935 yılında 30.500 ve 1936 
ytlında ise şimdiye kadar 
32.182'a, çıkmıştır. Bu su 
retle /abrıka beş yılda 121 
binden /azla otomobil mey
dana gel irmiştir. 

I 934 yılında f abrıkanın 
geniden genişletilmesi için 
inşaata başlanmıştır. Bu 
tertibatın tamamen bitmesi 
üzerine " otomobil /abrıkası 
yılda 100 bin kamyon ve 
asğari 20 bin otomobil vü
cuda getirecektir. 

Bu fabrikanın otomobil
leri. Sovyetler birliğinin her 
tarafında kullanıldığı gibi, 
dış memleketlere de ihraç 
edilmektedir. ihracat ezcüm
le dost Türkiye 'ye, ve cenu 
bi Amerika memleketlerine 
yapılmıştır. 

ilan 
'fapu müdOriyelinden: 
Şarkan Mlla Osman oğlu 

Mf'hmet vereseleri fındıklığı şi
malen ırmak ve çavuş oğlu fın
dıklığı garben ırmak cenuben 
çavuş oğlu Mehmet fındık
lı~ı ve bazan .Molla Osman o-
ğulları fındıklığı ile mahdut: 
frndıklık. 

KA5E 

NEDK 
---- -·--

Parke kaldınm ve trotuvar 
ins·ası eksiltmesi 

BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 
Evrak keşfiyesi yeniden tanzim edilen Ye

meniciler caddesinin ( 4646 ) lira ( 33 ) kuruş 
bedeli keşifli Parke kaldırım ve T roluvarlarımn 
inşası onyedi gün müddetle tekrar açık artırma
ya konulmuştur. 

Artırma 6 İkinci Teşrin 936 ~uma günü 
saal ondörtte icra edileceğinden isteklilerin be
deli keşfi üzerinden yüzde yedibuçuk muvakkat 
teminat makbuzlarile birlikte Encümene mura-
caatları ilan olunur. 23 26 29 2 

Sinema icar artırması 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 
Belediye Sinemasının bir senelik icarı tatil 

edilen şartnamesi mucibince on yedi gün müd .. 
detle tekrar açık artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin muhammen bedeli olan ( 1025) 
lira üzerinden verecekleri teminatı muvakkata 
makbuzlarile birlikte ihalenin icra edileceği 
6 Teşrinisani 936 cuma günü saat on dörtte 
Encümene mural. 'latları ilan olunur. 

23 26 29 2 
f> dönüm. Senetsiz. 1---------------------------Şarknn şimalen garben ve 

cenuben sahibi senet f ındıkhğı 
ile mahdut: tarlıı. 

s 
Dört tarafı sahibi senet lle 

mahdut hane. 
50 " 
Yukımda hudut ve evsufı sa

ire. i yıtzıJı gayri menkuller 
Yomraımı kalafkıt hatipli kö
yünden Selim Oğullarından Ali 
oğlu Basanın bfül senet olarak 
tasarrufundan olup 317 senesin
de vefıttlle veresesi tararındao 
meıkt1r gayrı menkulleri nam
larına intikalen tapuya bağlan
ması talep edilmektedir. Bu yer 
l ere bir aynı bak iddiasında 
bulunanlar varsa tarihi ilAndan 
itibaren 15 glln zarfında tapu 
d:ıire::ine veyahut 12-11-936 per 
şenlıe gOnU aat 12 de mahal
line gelecek olan tapu nıemu 
na mUrucaat eylemeleri ilıln o
lunur. 

P azarlı ki a şeker eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 4500) kilo 

şekerin ihale günü olan 17-1 Teşrin 936 cumar
tesi günü istekli çıkmadığından 19 .. 1 teşrin 936 
gününden itibaren bir ay içinde pazarlığa bıra
kılmıştır. Tahmin bedeli ( 1395) liradır. 

2 - Eksiltme bir ay içinde hergün saat 15 de 
Trabzon kalesinde garnizon binasında satınalma 
komisyonunda olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 104,65 ) yüzdört lira 
altmış beş kuruştur. 

4 - İstekliler her gün saat 15 de kakde satın
lama komisyonuna muracaatları ilan olunur. 

19-24-29-3 
-------------------~-------------------------
~~~~~~~~ 

• 

Yazı makinelerinin son ınodellerini eh tıctız fiatlarla 
mağc.zamızdan temin edebilirsin!z .. 

Orrn<®g©ll 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
Adres : 'r RAB z o N H . K • 
Kunduracılar cadde l amı ve emal Nalbantlar Mağazası 

~~--~~~~~~ 

@:o~~~~~~~~~. 

Si IRKAR BEYiN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SiHtRKAR MUSİKİ ..... 
Tek mil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kı'rall 

~ oran ... 
1 ı R. 
~ c. 
1 
~ 
~ 

Makina arın 1 
bulacaksınız. 

R.C.A. 

• 
• 

• 
Radyo tekniğinın 

ernsalsız bir 

ır. t:zafferiyeti. 

Makin alar1nı görünüz, dinleyiniz 
i 
1 
.ı Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNLAR MÜESS SESi 
'~~~~~~~~,, 
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(!) Taşrada bul.unanlara müjde 11 : 
i!j Tekmil dünya istasyonlannı pürüssüz 'zapteden ! 
(~~ akimülôtorlü radyoların en mükemmeli : 

~ R ~ 
IJ • 
~ Markalı ahize gelmiştir. • 

c!ı Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş ~ 
[•i olursunuz. Çünkü n1akina ile beraber verilen 1000 saatlık Every- ~~ 
•: body akimrnilfıtörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- !~ 
f• nanızı çalıştırmaktadır. R A D Y O N E Ahizelerini ı 
ru • 

l~l H A R U N L R Müessesesinde Dinleyiniz. ! 
ij • 
•1 TAŞRA SİPARİŞLERi DERHAL GÖNDERİLİR· t. 
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VENÜVOL 
Basımevi 

Yeni temiz ve çeşitli huru
/ atile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
" Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

• 

hezırlar ve gönderlr. I r 


