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Atatürkü ziyaret için istanbula gelecek olan lngiliz Krah 

At ö ifil c§l <dl ©ı IFil lhc§lrelket ettn a a a 

lseanyada dahili muharebeler, Filistinde grevler şi~~et kes~tti 1 _ 

A.tatür~ü s~~~e~~~~f ~!~f~~~~~k [~~Dc;~~8~-b~~j~;i __ ·ı 
~ı~~re j" Bu sabah şehrimizden hareket ettiler .. Doğu illerinde kalkınma 
lngıhz kra 1 1 iki zündür Trabzonun Generaller ve maiyeti erka- mış, Vali vekili, Belediye 

Atinadan hareket Sayın misafiri olan genel nile .h~reket etmiş~er ha~kzn reisi ve daha bir çok ze~at Erzincan-Gümüşaneyolu yapıl.yor. 

1 

Kurmay Başkanımız Mara- samımı tezahurlerıle ugur· tarafından Yomraya. Sur-

ettiler . . şal F~vzi Çakmak bu sa ı_anmışlardır. Mar~şal, de meneye ve vil~get .hu~udu- Sipikör yolu artık hazfedilecek. .. 
A le 31 (A A ) I hah Uçüncü Umumi Mafet· germenderede zabıtan ve as na kadar teşgı edılmışler E (fi _) E . c- .. l _ 

u. n ara ~ b . - k. .. tişimiz ve heraberlerindeki ker tarafından selô.mlan- dir. . rzurum ususı rzıncan - umuıane yo unun mu 
lus gazetesı ugun u ~.~ ..... ~·~....,...~~· &., ........ ~ •• ~·~· •• .. • • :t saıt olan kısımları hırakılaralr.J yapılması gereken k~ım· 

baş yazısında lngilterc kra- Zarı 24() bin lira keşif bsdelile emanden yaptırılacak, 

~:,::.~:'l::i~d~::.h:;:;:. Kudüste grevler devam ediyor.. !~acs;;;:;.· rıakligati iskal ttlm Slpikör golu lıazf•tlilmil 
Atatürke bu günlerde yapa• Ankara 31 · Kudüste grevler devam ediyor. Arap yüksek komitesinin bir tebliğine 

Hasankale ve Hınıs kaymakamları 
vekalet emrine alındılar ... 

cakları ziyaretten bahsede• göre komite Irak hükumetinin tavassutunu kabule karar vermiştir, 

rek hüyük krafm Lşa/ısznda 1 da dahı•l""ı m h ebeler 
dost ve asil ingiliz milletini spanya U ar 
~~:171~::,:~~::'· 1;rn~~;: Yeniden şiddet kesbetti ! 
hareket etmişlerdir, Cuma 

Erzurum ( Husrısi ) Hasankala ve Hınıs kaymakamları 
vekalet emrine alınmışlardır. Hınıs kaymakam v~kciletine 
Patnos kaymakam vekili Ziya tayin edilmiştir. 

;::ı~'. lstanhula "aracak Reutere göre mütareke olacakmış .. 
Atatürk Madrit hükumeti yeni harp mıntakaları ilôn ediyor .. 

Şölen 

Maraşal 
F.Çakmak 
şerefine 

Dün akşam şehir 
namına bir ziyafe 

verildi .. 

Terfi 

ve Fevzi Çakmak Asilerin divaniharbi idam kararları verdi .. 

Ask~ .histaoesl operatGı11 

On ynzbaşı Muhlttlo biobaşıbp, 
Trabzon askerlik şubesi beşinci 
sınıf hesap memuru lsmail Hak· 
kı kubl4y dördflncQ sınıf mu-Vatandaşlara teşekkür 

ediyorlar 
Ankara 31- Reisi Cum

hur Atatürk ile Maraşal 
Fevzi Çakmak memleketin 
her tarafından gelen ve va 
tandaşların yüksek duyğu 

ve heyecanlarını bildiren 
yar.ılara teşekkürlerini ilet
meğe Anadolu ajansını 

Ankara 31 - ispanyada dahili muharebe bilhassa Estramadureda şiddetlenmiştir. 
Reuter ajansının muhabiri yapılan tekziplere rağmen /spq_nyada dalıili harbrn mü 

tarektgfl bağlanması için SainL -}eandd miisalterel~"'f>IJu;tlı.u iddia eJigor, Madiit:E 
hükumeti Cuenca Valenca Gastıl ve Terul 'l.tilô.getlerini harp mıntakası ilan etmiştir. 
Bulgaristan ve Arnavtluk hüki'ımetleri ispanyaya silalı ihracatına Ambarko koymuşlar 
dır. Ası/erin divani harbi maden işcilerinden 67 ameleyi idama mahkum etmiştir, 

amele~ f.ertl ~ 
feidfr _ Tebrik eyleriz. 

' ' I BORSA 1 

memur etmişlerdir. 

30 Ağustos 
Yurdun her tarafında 

V. Sezai Uzer 
Üçüncü Umumi Müfettiş

lik baş müşaviri Yahya 
Sezai Uzerin Ordu valiliği 
ne tayin edildiği lstanbul 
gazetelerinde görülmüştür. 

Başbakanımız 
tezahurat İzmir fuarını 

Ankara Jl - Yurdun her 
tarafında 30 Ağustos zafer açmaya gitti 
Ve Tayyare bayramları çoş- Ankara 31 - ismet ln 
kun tezahüratla kut/ulan· önü beraberlerinde sıhhiye 

__ 
111_ı_şt_ır_. --------• ve ekonomi bakanları oldu-
~Z ğu halde lzmir fuarını a, 

mak üzere lzmire hareket 

Erzurum etmiştir. 

gençleri.. Raif Karadeniz 

Dil kurultayında 
Ankara 31 - Üçüncü dil 

kurultayı güneş dil teorisi 
ve dil karşılaştırmaları ko
misyonunun raporunu tasvip 
etmiştir. 

Voleybol maçı 
Dün Halkevi spor salo

nunda Erzurum ve Trabzon 
muhtelit voleybol takım
ları ikinci maçlarını yap 
tılar her iki takım da mü
savi netice aldığından oyun 
bir haftayım temdit edildi 
ve bu uzamada Trabzon 
muhteliti çok büyük bir 
farkla galip geldi. 

Bir müddetten beri Vakflke· 
Birkaç gündür Erzurum gene· birde bulunan d~erll Saylavı-

lertnı aramızda görOyoruz. Genç mız Ralf Karadeniz şehrimize Sahanın inzibatı geçen 
~P<>rcuların şehrimize gelişleri, gelmiştir. maçta temin edilmediğin· 

Futbol 

~i Vilayet gençliği hesabına E b 1 den ikmal edilmeyen muh-
zanılmış bir varlıktır. Bu sa- Daniş yi oğ U 

llılnıt +.. telif futbol takımları maç· 
Laillasların verimli ve fe· Bir müddetten beri Avrupa 

Ylılıt neticelerini yakın gelecek· 1 farı bugün saat 17 de tek· 
e alacağız.. gezintisinde bulunan sevimi rarlanacaktır. Bu maçlar 
E Saylavımız Daniş Eyiboğlu dUn 
rzurumıa Trabzon, blribirine akşamki posta ile lstanbuldan heyecan ve zevkle takip 

COkk kavi ve hiç çözülmlyecek · edilecektir. 

Mareşal 
Fevzi Çakmak 

Dün hükumeti l:ielediyeyi 
ziyaret ettikt ~n sonra 
Değermenderede 

fabrikaları gezdiler 

Sayın genel kurmay baş-

Ziyafet çok samimi 
bir hava içinde geçti .. 
iki günden beri Trabzonun 

misafiri olan Genel Kurmay 

Başkanımız Maraşal Fevzi 

Çakmak şeref ine dün akşam 

Fındık fiatları 

kanımız Maraşal Fevzi Çak 
mak d" h -k- t. B l d" belediye tarafından şehir • un u ume ı. e e ı-

Fındık /iatları dün "' 
buıiin dur;unlu;unu muha
l aza etmekt~dir. Haf ta için· 
de limanımıza ıelecelc Al
man vapuruna yülclenmelc 
şartile 55 lcurU1a icatlar iç 
satıl'!''I ve bugün sabah 
borsasında fındık içleri 5.S 
kuruştan, lcabuklu tumbal 
fındıklar 26 lcuruştan satıl-

yeyi ziyaret etmişler, mem· Ja_ılübünde ~lt~ı~ kişilik bir mıştır. 
leket işleri üzerinde has hı-

1 
zıya/ et verılmıştır. •-----------

haller yapmışlar. önlede• Ziya/ ette sayın Maraşal H. P. Ve Belediye heyetleri, 
sonra da Değermendere mev·' Fevzi Çakmak, Üçüncü U- teşekküller baş/canları, şehir 
kiindeki fındık t1e halıkya· mumi Müfettişimiz sayın kulübü heyeti hazır bulun· 
jı fabrikalarını gezmişler- Tahsin Uzer. Orgeneral Kd- muşlardır. 
dir. zım Orbay, Korgeneral Mu Yemeğin sonunda Şarbay 

Türk kuşunda zaf fer, Tümgeneral Tevfilc, Kadri Evren Trabzon !tal· 

.s l l R I v lcının derin ve sawıimi olan bir rekor ay av arımız ai n.ara-
deniz. D a n i ş Eyüpoğlu ıay;ılarını Sagın MarQ1ala 

Ankara 31 - ( A. A. ) ( Trabzon ) , //yas Sami, sunmaı bana mütealcip say• 
Türk kuşu muallim mu- . Ihsan { Çoruh) Vali vekili, lafJ //yas Sami (Çoruh) 

avinlerinden hay Ali iki Maraşalın maiyet erkanı, Raif Karadeniz ( Trabzon J 
kişilik bir yelken planoru şehrimizde bulunan Üçüncü Ordu ve Trabzon mevzuları 
ile 18 saat 15 dakika hava~ Umumi Müfettişlik erkanı, 
da kalarak rekor yapmıştır. Vilayet memurin erlcdm, C. üzerinde birer söylev söyle· ~ Ononıtk bağlarla bag. şehrimize gelmiştır .. -------·-------

b dır, eskiden beri devam eden Ot b· ı f • ti k k 1 "" ~tbağlılik bundan sonra, yeni ,, omo 1 ıa arını esme azım... ,, 
ta enııer içinde daha ziyade a.. H 1 b k 1 b 1 d b 11 1 t 

mişlerdir. Trabzonun hissi 
yatına tercüman olan Raif 
Kar•denizden sonra Sayın 
Maraşal a.ya;a kallcaralc 
sıcak ve samimt hir ifade 
ile. Trabzon hallcının gös
terdiği samimt tezahurattan, 
Orduya karşı gösterilen bu 
derin muhabbetten dolayı 
teşekkür etmişlerdir. 

da~k, iki şehir halkı biribirine •fı I~ a u 1 iZ e e i o mıyan ve ama men =:.·"~ lic 
rurn 8 ÇOk yaklaşacaktır. Erzu- ~~ .._ ,..., 

:.0:·:;~;:.~"y.~~tşı;r!:.~~ U başıboş giden işlerden biri de budur .ı '-' 
1tn1lerlnin Erzuruma gidişi baş-

n işe hız verecektir. 

ler.~tuda başlıyan bu hareket 
\re ıe Yarının müşterek refah 
tın &aadetlnl mtıJdellyor : yaşa-

R89Çler, 

B· 

Şehirde otomobilden baş
ka vasıta olmadığına göre, 
otomobillerin f iatlarını kes 
mek daha ziyde lazım gel 
mektedir. Bir otomobille elli 

kuruşa gittiğimiz yere, bir 
başka otomobil yüz kuruş 
istemekte, üç gün önce yüz ku
ruş verdiğimiz bir ger için,üç 
ıün sonra güz elli kuruş isten-

mekteJir... itiraz etseniz ek, 
pazarlığa girişseniz de para 
etmez, binnetice isteneni ver 
me;e mecbur ve mahkum
sunuz/ 

iyi amma, bu başıboşluk 
ne zamana kadar devam 

edecek ve nihayet bir /iat 

biçilmigecek mi bu iıe 7 I 

Ziya/ et saat on buçaja 
kadar çok samimt bir laa'Va 
içindı '"°""' ıtmiıtir. 
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Okurlanmız 
Yedinci ders 

SİYASAL PARTİLER 
RECEP PEKER 

Ne diyor 

Roman yada 
yeni kabine .. 

Siyasette değişiklik Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

olmıyacak Yazan Türkçeye çeviren : Nasyonal sosyalist devle 1 Bunlar liberal ve sosı;alist 
fi~ ~-biir ya~ına da işçiler, telakki/erdeki partilerden 
kuçuk bur;uvarlar, hatta başka, ulus varlığı içinde 
yeniye uymuş gorunen eski yalnız kendi zümreleri için 
komünist ve sosyal d:!mok üstün fayda temin etmek 
raflar, ana telakkilerine iç yolunu ko11alarlar, Fakat 
bağlılıklarım muhafaza et- arkadaşlar, burada küçük 
tiklerine şüphe olmamakla bir duruŞ yapmak isterdim. 
beraber, kanaatlelrini bir Bu parçalanmış meslek gu. 
an için unutmuş görünerek, ruhlarına gô're siyasnl parti 
~ı~syona: sosyalist devletin teşkili, yeryüzünün bugiinkii 
ıçmde bzr yığm halinde yer· yaşama şartları bakımın
alıyorlar. dan. ana güç olan ulusal 

Mezarlıklarımız 
çirkin ve çok acıklı 

bir hale geldi .. 

Ankara 30 - Romanya- Norbert Von Bischoff Burhan Belge 
da Başbakan tataresko ye 
niden kabineyi kurmuştur. 

A \'u<;hıryıının Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar [ 21 ] 

Nasyonal sosyalizmin bu birlik fikrini bozan bir 
kılığına dışarıdan bakınca, şeydir. Dünyanın biitiin iş
bütün bu birbirine zıd ce· /eri ulusal haimda düzen
r~yanların bir araya gelme lenmık istiyor. Her hanki 
s~nden doğan şekli deyüzü bir zümrenin günlük politi
sıgal partileriniJ mutalea e- kaya, kendisini, kendi sınıf 
derek giizden geçirmiş bu- ve mesleğinde olanları üst 
lumyoruz. edici gayelerle karışması, 

Meslek partileri dünyanın bugünkü lıaline 
S . l uyan bir lıareket değildir. 
ıyasa partiler arasında 

bf r kategori olarak bir ta, ı Kaldı ki, bu gibi esnaf, 
kını meslek partileri de zanaat ve çif çi partileri 
göze çarpar. Çiftciler, es- yapmak istiyenler •ve gfi.ya 
na/ ve küçük sanayiciler, onlarınpıenf aatide çalışmak 

b b için önayak olanlar. çokluk ya era er veya yalnız 

b l bu sınıflara ve mesleklere 
aş arına partiler kurarlar. 

B mensub olan ve samimi o-unların hepsi kendi mes· 
l ki !arak bu yollara bağlı bu-
e eri içinde birlikler ya-

k lunan insanlar değildirler. 
para . kendilerini temsil B 
d unların çoğu, hiç çif içi ol-

e ecek mebuslar seçerek mıyan, kô'y/ü. olmıyan. za 
parlamentoya girmek ıs- naat ehli olmıyan esnaf !ık 
terler. 

tan anlaımyan, ağzı laf 
Bu katagorideki partile yapar, makale yazar, sokak 

rin karakteristik noktaları politikacılarıdır. 
şunlardır: Arkası var 

Ölülerimizin yatacağı 
yerler böylemi olmalı ? 
Hiç elıemnıiyet veri/mi 

yen işlerimizden biri de me 
zarlık işimizdir. Ama, diye 
ceksiniz ki: Dirilere ait işler 
yapıldı da öliilerinki mı 

kaldı ? Hayır, öyle değil. 
ölülere hürmet etmek liizını· 
dır, Öliilerine lııirmetin ma
nasını bilrniyen ülülerine 
hürmet etmiyen insanlar, 
birbirlerine de hürmet ede 
mezlerl Mezarlıklarımız çok 
acıklı bir hal almıştır, o 
derece ki. çok zaman çok y .!r· 
de içlerine bile girmek mÜm· 
kün olamıyor. 

Birkaç sene evvel bu me
zara/ık işine ğuya bir şekil 
verilecekti, şehir içine ölü 
def nedi lmeyecek, şehir dışın. 
da asri mezarlıklar yapıla
caktı, Bu mülahaza ile 
değermenderede bir yer de 
alınmış ve kısmen etrafı da 
çevrilmişti. Fakat görüyo 
ruz ki yine eski tas eski 
hamam, yine ölüler şehir 

içine de/nediliyor I 
Ne zaman bu işimizi dii 

zelteceğiz ? Hakkımız varsa 
soralım I 

O. M. 

Sağhk 

ihtiyar:lı varmıd1r ? Ve riedir? 
Bize vadolunan ömre genç ve dinç olarak varmanın sırları nedir. 

[ 6 ] 
E - Mikrop ile husule gelen ( İkindi zamanı ve gece ) muay- İ tercih ediniz. Yumurta ve daimi 

eski hariciye bakam Tito- malik ulak hülüıı doğu mem· 
lesko yeni kabinede vazife 1 

!eketlerinde olduğu gibi, Tür
almıştır. Başbakan roman- 1 kiyPde de bugUn bu güzel ıt-

. . . . detlcr ya~amaktadu. lıir dilen 
yanın dış sıyasetmed hzç hır ei bile, orada, haysiyet 8atıilıi 
değişiklik olmıyacağmı bil· ve yaşamak hakkını haiz bir 
dirmiştir. adamdır. 

Bir doğrumda 
Üç çocuk 

Yoıııranın zazunn küyllnden 
merallar oğlu Ahmediıı e.;iııin 

bir doğruınd<ı tlç çocuğu dUn
I yaya gelmi<;:tir. Hepsininde sih

hntleri yolundu yerinde ve yu
lu .ıdadır. 

Zeki ocaklı 

Demek oluyor ki, Türk mil-

leli, binlerce senedenberi, büy
le yanyana ve beraberlikle ya
:;;aınıık hakkını tanıyan !Jir i~·

timui nizam içinde ya~nnu<;ıtır. 

Ve !Ju niıamın ne sivrilen ne 
de çukurlaşan ııoktalaı·:ı mü· 
s:ıadcsi vardır. Bütiln içtimai 
kategoriler, ya aynı haklara 
maliktirler ya ay.u haklardan 
mahrumdurlar. 

Bu katagorileri bir tek kuv-

11 ukuk mezunlarından Üçüncil vet lıir arada tutmuştur: :Soy 
vasası. Umumi l\llHettişlik adlı ~inşa- J 

virliği sekreteri buy Zl'ki ocal~- 1~ le O~maıılılar, batı tnrihi
lı vilayetimiz maiyet ıııemurlıı- ııin kapbıİıdun, böyle bir sos 
ğuııa tayin olunınıı-;;, vıızifeye yal !Jllnyc ile i~·eri girmişlerdiı·. 
ba;-lun.ı-;:tır. !\luvaffakıyet dileriz. Fakat yeni devleti kurııınk-

ı---------------1 tuki muazzam vazife, soyun 
yııpı ını Jlıll'\'alanıış ve ishlm 

Kızı laya 

Yardım 

Edelim! 
Kızı laya 

Üye 
yazılahml 

Gençlik 

dinindeki iyıııan vahdeti, soy 
şuurunu kendi iı;inde eritmiştir. 

bu iymaıı rnhdeti davasın
da daha bil'çuk "mllmin '' mil
letle aynı safta kalarak birçok 
kfırir yı~ııılarına hükmetmek 
me\•kiinde 'l'tlrkler, görUııUrde 
bu devletin en <;ok ıııUdafaa 

ve idaresi vttzifosini üzerine 
almı~larsu da, hakikatle koca
cacan imparatorluğun dört bu
cağında dağılıp gitııı i~lerdi. 

Türkün yurdu, Padi~ahııı 

kendi tayin ettiği yerdir. Ve 
!Jütün bu toprakların mülkiye
li hukuk ilmindeki tarifinin 
!Jaruhaliyle, kendine değil Pa
di~ahıua aid buluıımaktadır. Oy-

le ki bundan otuz yıl kadar 
önce ve doğudan gelen fikir
lerin tesirine kapılarak kendi
ne arabca "ralnn" kelimesinin 
yardımiyle bir yurd edinmeğe 
kalkı,ıııca, ikiside aynı şey olan 
imparatorluk kanunları ve "şe
ri5erir' mucibince bir küfre 
dllşmUş oldu ve bunun zından 
yahud sürgün ile ödedi. 

Padişahııı büyle nasyonal 
yahut regyonal belirtilere kar
şı durması lojik idi. Bu gibi 
belirtiler, Habsburg yahut Ro
maııof'ların imparatorluklarında 

olduğu kadar imparatorluk bir
liğini dağıtıcı şeylerdi. Fakat 

O.:;nı ı ı'ı i .ı)arat.orluğunda buna 
bir h .. ,u~i. d daha katmak la
zımdı . ü d ı, .Avusturya'da ve 
Husyad'da tamamen değilse bile 
az çok gerı,~ekleşmi7 olan bir 
"hılkim ırk'' \'arlığma mukab!l 
O::.nıanlı iınparatorluaunda böy
le bir ~eyin ıııevcudolıııama
sıdır. 

ÇUnkn O.::manlı lıııparatorlu

ğuııda,, Türk milleti için bir la
k.mı imliyazlanu tanınması ya-

hut bir lUrkle;ıtirme pölitikası 

güdlllmesi gibi ~eylere raslan-

mamış ve bunlara mUiaade e· 
dilmemi!;llir. 

Irk ve dil !Jidiğiııe dayana

rak kendine göre bir karak

teri ve kendine göre bir yaşa

yışı olan millet mefhumu, şark

ta, pozitif değerde bir kategori 
değildi. Millet'in bu . mefhumu
nu az çok kavrıyabilen şarklı
larııı nazarında ise, millet'e 
inanmak bir hafiflik bir gıınah 
idi. 

- Arkası var -

hastalıklardan kaçınmak. yen va yevmi olan üç yemekten 1 serinlik verici bir şey yiyebilirsi- v ı 
G Y l 1 b. k başka da bir şey yememelidir .. niz. ar ıgv ımız 

- 1 c a lr ere kendinizi Tral:>zonu 
va efradı ailenizi bir doktora go-s ı Eğer. _iştahınız yoksa Y_emc.k ye- l Bugün fennin kabul ettiği bir Trabzon.. Karadenizin bu 

k f Varlığımız yanan bir mum 
lermek. nı_eyını~ .. oruç tutunuz, çun 1 oruç şey varsa o da ( iyi lıazırlanmış gıizel kıyısını maalesef lıe -

vucut ıçın çok fayd 1 d f gibidir; yandıkça erir, eri- Tı I k · iNSAN KENDi MEZARINI a 1 ır. nebati yiyecekler ) daima genç. nüz ürkiyenin ıer ôşesi 
DIŞLERJLE KAZAR. Hatta sıhhatini takdir eden bir kalmanızı temin eder. dikçe kısalır, nihayet soner başka tanıyor. Tiirklerin 

Bu büyük söz doktor Şinekin
dir. Bundan maksat : Çığnnmadan 
yemek yiyenlerin nkibeti hastalık 
Ve binaenaleyh ölümdür. 

kimse, her ay nihayetinde iki gün 
1 

Tenbih edici içkılerdcn müm· ve biter... Avrupada bir çok kimseler 
olmak üzere yalnız sül ve biraz 1 * nasıl kiillahlı, beli kuşaklı, kün mertebe kaçınını7_ Çok ba- • * 
tuz ilave edilmiş sebze suyu iç- . orta zaman insanları gibi 

k t 'l b" t t 1 d harlı ve salçalı yemcklerı yeme- V.arlıg·ımız kızg"ın bı'r gu·· b .1. l -r b J me sure ı e ır oruç u ma ı ır. f • • p k k h - l ıyor <!rSa l ra zonu aa 
1 yınız. c az şarap, çny, n ye neş altında, kuruyan bir mesela fstanbuldan agrılma-

H · b Yemeklerimizi nasıl ve ne su-
1 

içiniz. Şunu da hııtırdnn çıkarma-
nzı~ l orumuzun birinci kıs- retle hazırlatmalıyız : Mı.1tat olan yınız ki : hayat için en güı.el içki göle benzer; gtinderı güne yanlar aynı şekilde tanıyor-

mını l~ş 1~ eden ve nğız boşlugu- yemeklerimiz sıhhi olması için on- iyi bir sudur. suları azalır, giindeTl giine !ar. _f!3elki bu. bilişin bir ç?k 
muzu 

0 
uran iki sıra dişleri sağ- !arı daha ziynde sebzeli olarak kurur ve bir gün de bakar f y~l onceye aıt oluşunu . ~d-

lık hususunda büyük o-de\•lerı· 1 ş· d' · l s· · k' a doktor k. . dıa e Jecekler buluna bılır .. 
d E intihap etmeli ve bu sebzeleri de ım 1 sıı. ' er. ınız 1 

: t 1 k / aı 
var ır. lbetteki di"leri arr·zımıza ·ç·n el'n arabın f ydala n in sınız ı ama mı e yo 0 muş .. I F k b .. l b · "dd' J b k H k " 6 suda pişirmek surelile değil, bu- nı 1 1 

• ş • a n 1 
- a at oy e ır ı ıau.a u-

·oyan ali süs için koymamıştır. l'rud . . k t'l h 1 kar ediyorsunuz. Halbuki bunlar .. *• unanlar muhakkak aldanır B l ı l . 6 a pışırme sure ı e a7jr an- ... 
un arın ıcr misinin ayrı ayrı mal d S b b' . d . insana kuvvel ve kudret ka7.:-.ıırlı- /ar .. Bir yıl evvel Trabzona 

vazifeleri vn d ı ır. e e ı ıse, su a pışen J" V. / - b. d'' b. 
r ır. sebzelerin ( içinde bulunan ve ha- f ran şeyler ır. ar ıgımız ır uş ve ır tayin edilen bir bayan me-

Alt - t · 1 j yalg· ın gibidir; göriirımesile mur, tanıdıklarının merha-~·e -~ıs çene~izin Ön lara- yat ıçin azım olan vitaminleri Ben de Sİ7.e c!vap olarnk <le-
f ında dordu altta dordü de iislte 1 mahvolur. ) Buğuda pişenlerde ise rim ki : Kuvvet ile tcnbihi birbi- yok olması çok sürmez... met nazarlarzle karşılaştı-
olmak ürcre seki~diş va d k' bö·•le der•ildir ı . · Trab on ı'çı'n yapı b l -d . '1 r ır 1 

J 6 • rine kaı ıştırnıayııuı.. 1:.tin <le bir • gını ve '' z • 
k k I Meyvalar da yıkanıp kabuğılc gıda olduğuna ıç şup ıenız olma- J' 

un arın ° evı yenı en ycrneklcr·ı 1 1ı· .. ı · * * lan z"#tı'raların tesı'rz'le gu-n-
. ~smbc 

1 
ve kpa~ç.a 11d":1aktı ·. Onun yenmelidir. Her yemekten sonra sın, lakin o da tıpkı şarap ve Varlığımız karanlık bir !erce ağladığını esefle an-

ıçın un ara esıcı ışler Jl' 1 •r b' . k h 'b' l b'I d ' . ı:· 1 gece ·ç·n.J .. . .. d . /'k l H lb k' . d' T b 
B 1 1 

'k" · ıraz peynır yemeği ve yemek a ve gı ı en ı ı e ıcı uır gH a- ı ı ue, gogun erın ı atıyor. a u ı şun ı ıra -
un arın ıcr ı ı tarafında bi a b"t' . l B 1 • b' · · / · J k h b ld . . 'k' .. · z ı ınc • meyva veıncğı de ilıtiyal < ır. un ar ınsana ır zamnn ıçın erı arasınua a an şa ap- zonu çok güzel u uğunu, 

sıvrıce 1 ·ışerden dort tane da'ı:ı ' edinmelisiniz. • kuvvet veri~ler fakat arkasından !ara benzer: bir giı'rtiniir, bu güzel yurt parçasına 
diş vardırki, hunların ödevi de düşkünlük getirirler. l~te bunun fakat sonra karanlık boş gelmemek için döktüg" Ü göz 
/Cmekleri delmektir. Bunlarn da Etten mümkün olduğu kadar içindirki bunların .. kullanılmasını 
1 1 d k Ç k f 1 • · · · lukların bitimsizlig-ine ka yaşlarına acıyor ... c e İci işler derler. Sanların da sa ınınız. o aza ıstcğınız var- tahdit etmek ikli:uı eder. B l b •ft. u ağ ayış ve u ı,, ıra iki tar:ıfiarında onar taneden yir- sa ve mutlaka et S-emek istiyor- ı rışır. sÖnt?r ve yiter ... 

k 1 b - Arkası var - neden, neden acaba? bizi mi diş vardır ki bunlar da ye- sanız, i onuz aşına bir ğram 
rnekleri övülmeğc yarar. Bunlara yiyebilirsiniz. Dahn ziyada balığı Doktor Kazım Güler O. Sebati Ertan bizim kadar tanımayanlara 
dıı övütüc:i dişler elerler. Şu hol· 
de ağzınızda ·bukııdar mühim va
zifeleri olan diflere kendi ödev
lerini gördürmcyıpte yemeklerimi
zi çiynrmcden mid('mize gönd~r
ıııek ve bu zor işi de mideye gör
dürmek, sağlığıll\}ı. için hiç de iyi 
bir şey dc~ildir. 

Yemek santlnrı; bilrliğiniz mu
tat snallardır. Sabah yedide kah
vealtı, öğlen onikidc, bolca bir 
yemek, akşnm 7 - 8 de hnfif bir 
yemek yemelidir. Yemekler nra
ıımdn ı·atiyen bir şey yememelidir, 

,-~~~~--~~~~~~--~-------~--~~~~------

T erniz banyo istiyoruz ... 
Temiz banyo demek, temiz hamam ve temiz deniz 

demektir. Halbuki hamamlar da, deniz de temiz değildir! 
Hamamlarda temizlik, her 

şeyde ve her yerde olduğu 
gibi. kendikendint!. lıamam
cılarcn, hamam müstahdem
lerinin insaf ve merhameti. 
ne kalmış bir meseledir. 
Hamamlarm içi, hav/etler , 

s o y u n a c a k yerler, oda
lar, minderler, yastıklar, 

• 
lıavlılar, hasılı, köşe bucak 
her ger ve lıer taraf temiz 
midir, yoksa kir pas ve toz 
toprak içinde mı yüzmek
tedir ? 

Gelelim deniz banyolarına: 
Deniz banyolarının vazi 

yeti daha fena, hamamlar
dan çok daha fenadır,. De
niz kıyları, Bütün şehir 
lağımlarcnın önii ve yala 
ğıdır, onlar hep bu yıka · 

nılan yar/ere dökiilür ve 
hiç kimse yıkanan/ara; .. bu 
kıyılar temiz değildir I ,, 
demez I 

Halkın sıhhati namuıa, 

şehir ô'nlerind~ yıkanmayı 

gasak edelim ... 

kırılmak hiçte elimdan gel
mez, Fakat bizi ve güzel 
memleketimizi tanıtmamış 

ve tamtamaımş olmak ne 
acı .. 

inkılap işlerinde büyük 
önderine en derin imanla 
sarılan ve her inkılabı ka
bul etmekte, anlamakta ge· 
cikmeyen güzel Trabzonu 
tanıtmamak neden, tanıta
mamak için ? .. Bu vazife ile 
alakadar olması icap eden le· 

şekküllerimiz mi yok? Trabzon 
hakkında malumat isteyen 
500 kişilik seyyah kafilesi· 
ne şahsi mutalea ve küçük re· 
simler mi gitmeli yoksa 
güzel bir broşür mü ? 

Çok eski bir tarihe malik 
olan Trabzonu ve Trabzon· 
lulm ı hariçte tanıtmak için 
gereken faaliyetleri istemek 
her Trabzonlunun hakkıdır. 

K. Kefeli 

Halk Manileri 
Gölde balık yan gider 
Hastaya derman gider. 
Aldılıır sevdiğ-iıni 

Yüreğimden kan )rİder l 

* * • 
Ay vurur denizlerıs 
Deniz çıkar dizlere 
Başka sevdalın mı var, 
Uakmıyorsun bi1Jere 1 

"' ıı: • 
Gel dağları aşalını 

Coşalım, kaynaşalım 

Baban görmesin bizi 
Dumana karışalım 1 

Baba Salim Öıüt,en 
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EDEBİ BÜYÜK ROMAN --~----------.-a--ımııır.--~ -------------------------------( 62 ) Yazan : 

Yabancı beş bin lirayı aldık 
tan sonra Sedatın elini sıktı : 

- Bey efendi bir yal>:mcıya 
gösterdiğiniz bu emniyet ve 
insımiyd beni \'O!i ınüteha~sis 
etti, .. ller halde bu lütfün altın 
da kalmayacağım... • 

Hayatımdan ehemınyetli olan 
namu;; ve şerefimi kurtanyor
sunuz ... Yarın akşam gürllşllrüz. 
İsminizi, adresinizi vermeniıi 
rica ederim ... 

Sedat isteksiz bir tıwırla is
mini ve adresini sOyledi. zaten 
bu parayı tekrar geri alabilmek 
Umidile vermemişti : 

- Kim bilir bu ad.ım nenin 
nesi, diyordu, mamafih verdiği
me iyi ettim... l3en bundan son 
ra parayı ne yapacağım '? 

Yabancı ertesi akşam gele
cegini söylediği halde günlerce 
görnnoıemiş, Sedat da ondan 
büsbUtnn llnıidini kesmişti. 

Bir akşam ikinci noter me
murluğu iııızasile şu mektubu 
allh : 

( Ahiren bir kumar oyunun
dan çıkan niza yQzUncleıı mak 
tul dllşen Sllreyya efendinin 
vasıyetnamesi size aid bazı nıe 
vadı muhtevi bulunuyor. ıneva
dı mezkOreye malik olmak 
üzere bu bir iki gnn içinde 
ya bizzat teşrifinizi yabud _res
mi vekaletnameyi haiz.bir vekil 
göndermenizi rica ederim. ) 

53 
Günler g~·iyor, Sedat vahşi 

yesi mefhum bir hUzne, mnz -
mln bir mehlle lnkılflp ediyor 
du. istikbal için hAlıl bir tasav
vuru yoktu, ne olacağını, nasıl 

yaşayacağını bir dUrln düşüne
miyordu. 

Bu mUzmin hnznn ona ev
vela intihar fikrini verdi. Bir 
kaç gün mntemadiyen kendini 
öidürmeğl dUşündn. Bu suretle 
ölmekde şairane bir güzellik 
buluyordu. Yıldıza son bir mek 
tupla beraber saçlarını gönde
recekti. Genç kadının dökeceği 
birkaç damla yaş onun için son 
bir sadet olacaktı. 

:Fakat sonradan bu fikirden 
Vazgeçti. Yıldız ihtimal bu vak· 
aya da ehemmiyet vermeyecek 
hattu belki undan nıUebbeden 
kurtulduğuna sevinecekti. . 

Zaten Yıldıza karşı bir istih 
tar hissi duymağn başlamıştı. 

BUtUn hayalını kurban ettiği 
halde o bir az daha zengin bir 
adam için onun kalbini ayakla
rı altında çiğnemişti, :Arasıra 

kendi kendine dllşUnUyordu : 
( Ben hayalın zeyklerını ona 

feda etmiştim. Acaba başkaları 
&ibi zevk ve sefahate dalsam 
onu unuturmuyum 'l çtınkU 
ben mutlaka onu unutmak iste 
Yorum. ) 

Kendisini istihfaf eden bu 
kadını sevmekten artık utaııı
YOrdu. Yıldızı asil ruhu lçln 
Sevmişti. Onun bu kadar ruhsuz 
Ve vefasız bir kadın olduğunu 
8Dladıktan sonra hayatını onun 
için harap etmekte mana var 
nııyctı ? Maksad yüz vUcud gll-
2elliğl ise onu başka kadınlar
da da bulabllirdi. 

Bahusus şimdi zengindl hem 
0 Vefasızın kocasmdan daha 
~OghıdL Kumar oyununda çı
Ola 0 bir kavga neticesinde telef 

n Yabancı bir adanı onun 
~Osterdlği insaniyetten çok mO
lt~hassıs olmuş, ınUlıinı bir ye
rı ne baliğ olan servetinin ya-
sını Ona bıraknııştı, 

tö Sedat ,bir sabah yatağmda 
cıi'le dUşOndU : ( Kendimi öl
kı r:ıeyı dUşnnnyorum.. Halbu 
btn :ha YaŞanıadım... Hayatta 
lf.lt Urlu zevk, saadet ve gnzel 
ctınZar ... Ben hiç birine bakma
basr · Botun kıtlbimi bir kadına 
hı.rı etttnı ... Bazı çiçek merak
it )~l'dır ki k~ bahçe için-

U bir çiçek ıpeşeıa bir 

Sebze hUe iıılihtıp ederler, gözleri 
başka hiç hil" şey görmez ... Ben ! Bahçıvanlığ1. 

Salata ve Marul Ekimi. tıpkı onlara beıızeyo:uın ... l la- ı' 

yale fazla esir olmanın fena . . b J 1 
bir sey olduğunu sürleyenlere 

1 Pek eskı hır ne at çerçeve eri eğer çerçi- Jan neviJ~r seçilınelidir. .. • 1 

artık hak verıncğe başladın... olan salata ve nıarul mü- ve yoksa hasırları örtü- Kış için soğuğa daya-
Bir 1.aman kendimi şöyle gell':'i . · d. k J 
güzel hayatın ceryanıııu terke· rekkebe fasılesmden ır. lere ~ çim eninceye ka- nıklı ve 8-14 dereceye 
deyim... Elbette bu dünyada Ayni yabaniden çıkınış dar kapalı bırakılır. Çim nıütehammil olan kır-
beni mUte elli "" mes'ut ede- . . 
cek kadınlar da vardır... olmakla vasıflan bırdır. lendikten sonra lüzm 

MeseHl Saime ic;mindeki o Bunlarda çiçek bir tane hasıl oldukça kovalarla 
genç kız fena mı idi '? ı • • f l 

Yılmaz gerçi onu du benden olmayıp kubbemsı bır hafi su anır ve hava -
aln~~ştı .. ~;danı . sende kadı:ı tabla üzerine saplı olarak landınlır. Fideler 3-4 
de0ıl ıuı . Ht•psı bir kuma5... k b' k k·· ·· k k Jd d 6 
Vefa ve sadakat lıoş kelime ... i onmuş ır ço uçu yapra o uğun an 5-
lnsan kadı.ılardan meyveli ağuç çiçeklerden ibarettir. santim ara ile etek yas-
sütlü geçi gibi istifade etmeli... l • T·· b. 
ütesine l.ıakıııumalı ... E\•et artık Keıs yoktur. uveyç ı- tıklarına fidelenerek lü-
zenginlın ... Een de hayatla ınu- l tişik ve beş yapraktan züm görüldükçe sulanır. 
raffıtk ohnağa, kendimi sevdir- , . · 
meğe rı'ıuktedirim... müteşekkıl olup sarı iklimi müsait olmiyan 

Sedat çevik ve canlı bir ha- renktedir. Meyvası fa- yerlerde fidelerin fanos 

nuzı marul nevileri di
kilmelidir. A vrupada 
yaz ve kış yemeklerde 
salata bulundurn1ak a
det olduğunden kışın 
salata ve marul alrnak 
için geniş mikyasta ceb
ri ziraaı.ı yapılır. Bunun 
için tohun1 ağustos, ey
lül bidayetinde adi yas-

rekctle yatağıııdan fırladı. ar.11
\: • } 

hayat ile mncadeleye karar kır, tohumları sıya 1 ve altına alımnası ve ara- tıklara ekilir. 3-4 yap-
vemfr~ti. Birdeııbin' hir kaı; I beyaz olup 5 sene çinı- sıra havalandırılması la- raklı olduğunda sıri ta · 
yaş gerwıe~nıi~ gibiydi. Dolap- 1 • • h • fl f "d I · f 
dan yeni elbiseler bulup rıkar- ı lenme kuvvetını mu a- znndır. Şubatta fideler ra arına ı e enıp anus 

Ormanlarımız 
Memleket.imizin tabii ser · 

1ıetlerinden olan, güzel man
zaralı, sıhhat kaynakları 

ormanlarımızm yaz me·vsi 
minde kuraklık dolayısile 
lıer hangi bir dıkkatsızlrk 
yüzunden ateş alıp hektar· 
!arca ormanın heder olma· 
ması içirı geçen senelere nis
besten daha fazla olarak 
lazım olan tedbirler alm
mzşiır. Bug in Ziraat Veka
letinin elinde meııcııd önle-
yici vasıtalar orman bekçi
leridir. 

Bu yangınlar bilhassa 
çobanlann dikkatsizliği, 

bazı harman yerlerinin or
manlara yakın olması. ve 
ilmıalcı m.1cılar yiiz '.inden 
kazaen çıkmaktadır. ilerde 
tahsisat temin edilerek bıı 
yanğmların genişlemesine 

meydan <Jermederı sönd irül
mesi için arazozlar satın 

alınacaktır. 
dı. ôrnrnncte ilk defa bnyuk I faza eder. Salatalarda turadan alınarak iyi•.:e altına alınırlar. Teşri3-
bir ihtiınıuııla giyindi. Giizleri . du·· z 1 d b f d J t ı ·ı 
parlayvr, tıizıııet~·isile gUlerek yaprak genış ve hazırlanınış olan tahta- er e u ı e er mu ec ı Ormanlarımızm yalmz 

şaka ediyor, aylardan beri ih - dalğalı ve kıvırcık olan }arına sıra arasında 30 yastıklara götürülüp di- mevcudlarım korumak için 
mal ettiği işler ve ııe~aplarla neviler vardır. Marol- üzerinde 20 kilirler. Kanunlarda da değil. memlekette kesafet 
meşgul uluyordu. ve sıra peyda etmeleri ;çirı de ça-

• larda yaprak birbiri ü- santim ınesafe ile koparılır. /ışzlmaktadır. Bu da gelişi 
Gnzel :rnba ıı: şehrt• indiği zerine konulmuş ve üs- dikilirler. Bir ay 1 T o~um alınması : . Son güzel değil. bir mızntazam 

vakıt ilk i-;>i mektep arkadaşla k.ld b. ğ.. sonra toplanmağa baş- veya _ılkbaharda ekılen planla yapılmaktadır. 
rından birkaçıı11 arayıp bulınttk tüvane şe ı e ır o- l ld Mevcud orman!Jrımızm 
oldu. Bunlar zevk ve ~efnhat bek bag" lar. lanır. Eg" er ekilen ve di- sa ata veya maru an 
Aleminde hnyll şöhret kazanını";> : ı·STI.MALI. .. calatala• k"l 1 · ·· b k 1 iyi ayaklar ayrılır ve içlerinde olan boş mıntaka · 

:ı • ı en maru ıse go e 1 . . !arı ağaçlandırmak birinci gençlerdi. Sedat zengin olduğu J } h 
için ona büyük bir muhabbet sofrada salata n1akamın- bağlama zan1anında yap- yerre tı ır, vaya ut top 1 plandadır. Sonra çıplak a-
ve samimiyetle kollarım açmış- da kullanıldıg" ı gı'bı" ma- kl t la k d 1 rağı ile bulundukları raziyi yeşil bir hale getir-
lardt.. ra ar op. nara su a mek bu suretle de yağnıur-

OCTU ıden ı·tı"bar 1 s ı t 1 1 d h · d ı·., · ·d ·ı · yerden çıkarılarak av- 1 ' 1 k .. b. 
o 

1 eı ec a ve· ru a a zıya e çerez sert ıgı gı erı mış san1an . 1 , arın se yapara mum ıt 
veleli ve maceralı bir hayat k d . h f .1 rılan başka bır yere bır- k ··t M es· n ma amın a yenır. sapı ve)'a ut ra ya 1 e ısnıı go urmem ı ıçı geçirrııeğe başladı. Günd!lztın A S G .. b k b I birinden 50 santim aı a geni den fidanlar dikmek 
bir kısmını eğlence yerlerinde ENV 1: alataların bağlanır. o e ağa . . . . ı · z kt d" 
dolaşmakla, geceleri de sabaha .. d .. d .. k l ıle dıkılır ve sık sık SU• mes esı ge me e ır. 
kadar işaret ve kadın mahalle- ı yapragı uz. algalı, kı- dıktan sonra oparı ır. l B ki d Şimalde ve cenupta Ana-
rinde bin dllrlü delilik etmekle vırcık ve marulların da yaz ve güzde mah- anır. u aya ar .. an ~a doluyu kaplayan ormanla-
geçirlyordu. ... k k . . zın çıkan sakı ouhrevı rımız demiryol inşaatının 

Sedat bu ıllemleriıı yabancı Y.apragı açı ' oyu ye- sul almak ıçm tohum hereğe bağlanır ve Jü- ana malzemesinden olan 
sı olmakla beraher bu yeni şıl ve kırmızı olmak Ü- şubattan itibaren ağus l l ld k · k tra'l.ıerslcri m·ikemmelen te-
hayatıı pek çabuk alı:;;mı:;;, şch- ·1 . d .. 1 zum 1ası o u ça çıçe -
rm sayılı sefihlerindcıı olmak zere nevı erı var ır. tosa kadar 15 gun ara 1 l t•·Jb t . . . l min etmektedir. Ege'nin al-

M l k · ı d b'I . 1 er u en ıçerısıne a ı / " - / . . . 1 .. nzere şöhret alıuağa başlamı5tı. em e tını z e ve ı - ile serpıne suretıle yas h l . . ın sarısı uzum err ıçın <ı • 
Servet, lm helim, ııılilevazi h İ t b l d k 1 ki k·ı· f"d nır ve to uın ar erışb- Zllll olan kutuluk kereste de 

genci cesur, cilr"etkAr, zarıf ve assa s an u ' a oyu tı ara e ı ır ve ı e ye- 1-r. d t 1 l M l gene kendi ormanlarımızın 
ki Y d "dk ı 1 0ın e op anır ar. aru 

velveleci bir adam yaµmı-;ıtı. yapra ı e ı u e ma- • tiştirilir. Fideler 3-4 ve salata tohumlarına malısulatmdandır. 
içki i~·erkcn, hafif alılilklı rulu nleşhurdur. Avru- ' yapraklı oldug" unda çı- b'lh k l k . Eskisi gibi katiyat gelişi 

kadınları adeta kucağına alarak . d l I 1 assa uş ar pe zı- güzel değildir. Hatta son 
raksediyor, attığı kahkahaları pa a sa ata ve marulla- karılıp doğrudan doğ yade gelirler. zamanlarda göçmenlere la. 
işidenler onu şehrin en mes'ut k k ·ı · 20 
ve şen genci sanıyorlardı. rın pe ço nevı erı var- ruya tarlasına san zım olan kersteler bile mü. 

d · dkl Zayi ınühür lh"l / b Elektrikler söndüğü, ç·algılar ır. tim aralıklara i i ir. tea ı ıt er vasıtas;y e ir 
. Tatbik miHıiirOınO zayi ey. k t [ /t J k · ·1 sustuğu, sarho~lar sızdığı vakıt lklı'm ve Toprak .. Sı- B l b on ro a ınua es/ırz -u suret e ütün yaz ve !edim yeni i ıi y:ıptırncağımd ın 

ona derin bir melıU çöküyordu. mekle ve öylece temin edil-
0 vakıt kendi kentlisinden iğ- cak iklin1lerde yazın ye- son baharda bahçede kayıp nıülırlln hlikmll olıııııdığı mektedir. 
reniyor, kollarında yutan kadı- • 1 b k h ni ililn eylerim. 

tışen er ça u to uma salata ve marol bulundu Uz lıncılak küynnd Yurddaş ! m m 1cketin gti4 nın para ile satın alınmış gü-
zelliğinden nefret ediyordu. kaçarlar. Mutedil ve rulmuş olur .. Yapılacak IIalclız oğullurıııclaıı zelliği, zenginliği ulan or· • 

Ba-.:ını elleri idnc alarnk k d.l ·ki" l Salih oglu Abdulıııecil manlanmızı sen de koru/ 
y ~ soğu mute ı ı ım er- timar ot alma sulan1a ( Benim tasavvur ettiğim aşk 

böyle değildi... Atı Yıldız beni den hoşlanır. Toprak ve madeni azutlu güb
ne Mi hallere dU-;;tırulln, uenki itibarile kum)u, killi ka- reler vermektir. 
saf aşkın ıroyesinde derece f 
derece bu hayatın revkıne ynk bili nu uz ve azotça zen- Kışın ınahsul almak 
selıneyi, temiz, nıvi bir insan gin topraklar ister. 1 

olmayı uınid etıni~liııı. ) diye için soğuğa mütenan1-
düşunuyordu. Mevsim ve ekme u- mil nevilerin tohumlari 

5! sulü : Salata ve marul eylülde yastığa 3-4 yap 
Ayşeclen Yıldıza.. ilkbahar, yaz ve güz, kı- raklı oldug" unda terin 

Pederinin rahatsız olduğunu 
işittim. MektıılJunı eline ge~:in şın elde ediln1ek üzürü cenup marazında muha 
ceye kadar inşaallah iyi olur ekilir ve dikilirler. fazalı bir yerde olmak 
da afiyeti mOjdesiııi verirsin ... 
8011 rnektuhııııda ı,:uk balıtırar İlkbahar için teşrini üzere ayrılan tarlasına 
olduğunu söylnyorsuıı, nasıl evvelde çürük gübre götürülür ve dikilir. So-
hahkını yok mu imi~ ·1 Yılma-
zın seni öteki serseriden on ile gübrelenmiş ve hazır- ğük zamanlarda üzerle-
kat daha ziyade mesut edece- lanmış bastıklara serp- ri örtülmelidir, İlkbahar 
ğini söylememiş miydim 'l işte 
bir daha ona göre mı ihatlerinıi me suretile tohum atılır. için marul nevinden kır-
dinle. Sedattan lıatıssettim de Ekildikten sonra biraz mızı, koyu yeşil yap
aklıma geldi. Eğer o adamla 
evlenmiş olsaydın muti.aka bed baskılanarak üzerine bir raklı olanlar seçilirler. 
baht olacaktın ... Verilmiş sada- mikdar cürüntü atılır. Yaz ve güı. için açık 
kaların varmış.... J kd ki 

4 Arkaiı var .. ve sulanır. Yastıkların yeşi ren e yapra ı o-

Barut depolan ve bekçi evi 
İnşaat e k s i 1 t m e s i 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

T rabzonda Değermendere n1evkiinde yaptı
rılacak tecrit kara barut dinamit kapsül depo-
larıy le bekçi evi 15-8-936 gününden itibaren 
yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 8591 lira 58 kuruştur. 
Muvakkat teminat akçesi 644 lira 36 kuruştur. 
İnşaat projesi 43 kuruş mukabilinde idare. 

ınizden alınabilecektir. 

Muvakkat ihale 3-9-936 ırıüsadif perşembe 
günü saat onbeşte yapılacaktır. 

Eksiltmeye. şartnaınenin 4 üncü uıaddesinde 
yazılı evsafı haiz olanlar girebilecektir. 

İstekliler Başmüdüriyette müteşekkil komİs· 
yona n1uracaat edeceklerdir. 15-20-26-1 



r,.. 
FR!GlDAlRE soguk hava d Jlalıında muhafaza edeceğiniz ı,.rıclıılar ve her nevi i~:kiler ~ ·&*1 
bozulmadan uzun müddet kalırlar. r!~ 
EKO VAT konpresörlu FRJG/DAIRE'e sahip olanlar elektrik faturası t7.~ 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. ~~ 

1!3 :nf G1DA1RE'den el.ıha OsUin ve daha idareli soğuk hava dolabı yoktur. Halep orııaa ~ [:~ 
1 ı e arı;;ın lmrada .... Geliniz, görUnllz ve kanaat getirdikten f.iO:ıra salın alıııız. jl i•] 
~ Trabzon ve havalisi acentalığı HA R UNLAR ~ ı:; 
~~-~~~~~~~~~~~)!) f•l 

- [•1 
Kara Günler... 1914 -1918. t3 

Milli mücadelemizin şanlı ~ayfalarından bir yaprak çok canlı olarak ~~~ 
B ~ 

ugece Yıldız Bahçesinde canlandırılıyor. ~·l 

G:;vaş c:perih~~i~dk~a'K:~ı:eH~~ü~ ~iş~l;i I 
ı·~ Fransızca sözlü ve şarkılı büyük harp filmi. Siper harpleri, zehirli gazlar, ~·1 

gece çarpışmaları, tank hücu.ınları, şehirlerin yanınası, ve o günlerin bü- r!J 
tün fecaati bu büyük filmde canlandırılacaktır. [•] 

Bu kahramanlık nümunesini görünüz ! görünüz ! görünüz f 

1 • 
Sap/a 4 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 

V~NÖV<OlL 
• 

ASI EVi 
Yeni temiz ve çeşitli hu ruf ati le 

Bütün matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 

'''"'' '''"''ll'''~•ıP'"''l'''"'•,ıı••ıııııı00ıı ııı"''l ''"'':ııı"q111•00•111ı~ııı;ıuıı·••ııP;•111;111ı.:1!!11ı;ım;ıııı~1ıı;ıııı~ııı_;ıın;ı.ıı;ıııı;.ııııı;ını;ıuı;ıltl'•''~ııı ı•ııııı;. .;r."'•' 
ı!'.uı:.:'ııı:.'ııJı!:'ıııı;:ıllt!iıllı:ı ı:.dJ.ı:.";ıııı:.";ıı~llııoddlıi,,dllı:.";ıııııuıllbi,dtllııudlllk•lı!lıı..ıtllıı..ııllıio~lllıi:dılıı;;.ıdlıınıllllıMdrJıoıılllıı,.ııllUoııı!lı•oııtlıi.ııllıb;ııt:ıiullllhıo~nıı.,1~!11uıl 

• • • 
f! 
• • • • • • • • • • • 

Aynca : rzu ve israr ~mumi üzerine 

ÇANAKKALE filmi gösterilecektir. ~1~!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!1 l!!!!!!!!!!I !!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!1 i!!!!ii!i!!I !!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!~1~!!!!!!!!11!!!!!!!~!11!!!!!!!!!!1!!!!!!~!!!11!!!!!~~!1~!!!!~!!!!~~ 
::=s sbd 

Bugeceki filme ilaveten : 

UFA 1936 halihazır dünya haberleri 1200 metre. 
Gelecek progran1 : 

·Karım Beni Aldatırsa 

--~ ünyanın en mük mmel, en zarif ve en hassas '~ 
- ~ saatı muhakkakki ,; 

~~ O beş sene teminatlı olan il 
-=::..ı; r es~ 

:E E._~ 
T k 1 b k === Cep ve Kol a~ ür çe sözü ' üyü operet. ===:: F .......... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~ =~ saatlandır. • == -5 E! 
-~ ~ :=: 

~ En son modalarını ancak mai'~Iamı!aa bulacakanız. ~-Yurddas , 

, 
l 

Doktor Necmeddin 
Kulak, boğaz, burun mütehassısı 

1 

Askeri hastanesi kulak, boğaz, burun müte
hassısı Bay Necmeddin vazifeden dönmüştür Tayyareye 

yardım et. 

C4 Sayın halkımız bir kolaylık olmak için AKSİTLE de verilir. ~-
,,;;;;;-] 1:. ~ ) 
-§ ADRES: Trai%on r. rıd r•cıl•r Jdısi HAMI t1e KEMAL i§lfjJ 
~~ NALJJANTL Nıu.l ... ~~ -s 5~ 

il~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiii iiiiiiilıiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiilıii ijiiiiıiiiii ~i~iiiii~ Wii~iiiiiiiiilıiiiiiiiii~iiiifüii~iiiiiiiii~ifüiiiiilıiiiilıl 
Semerciler basındaki 30 N ı h . • 

~ o. u muayene anesınde hastalarını 
kabule b::ı"şlnmıştır. 

' 

Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı 
• 

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: 

Canı, Kart. Kağıt. Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır. .. 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılar1 süratla gönderilir. . 
Hususi atelyamız ve amatörhanemiz n1üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

Taşra siparışları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumum izahat parasız olarak verilir. 

~ fac ~ '::! g"z i ters niz m lak evimize üraca t din'z. 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 

~ .... ~·-~~~~ .... ~.t,;d);\~~dlı~~dh~~dh~ ~dh~dha:hdha:Mdh~ 


