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Soğuksuya 
Gidip gelme 1 
Otomobiller hakkında
ki karar ve tebliğ hal
kı izrar edip gidiyor ..... 

IBüyükmisaf irsekizinciEdvard 
İmruz açıklarında karşılandı .. 

Az öz 
Köylülerimizi aydınlatmak için ... 
Köylerimizin kalkınması, köyliilerimizin aydınlanması 

için gereken her şeyi yapmağa ve hiç bir /ırsati kaçır
mamağa mecburuz. asırlardan beri sağlığı. esenliği. re
/ahi, yaşayış hayati vı h r şeJ,·i tamamen ihm l eiiliş o!an 
köylerimizi, her yünden, her cepheden birden kaldırıp 
yürütmeğe ve birden dörtbaşı mamur bir hale gzlirmege 
elbette ki imkan bulamayız. 

K 
ararlar, halkı ı zararı '1a 
olduğu rınhı .. ılınca deği;ir ı 

ve deği. tirilebiar. Soğuk

suya lşli~ten otomobll1er hak
kında idare heyeti tıırafındnn 
verilip belediye tarafından t~b
liğ edilen karar, görOldil, anla
şıldı ve artık anla .ıl::ımıyacak hiç 
bir tarafı kalmadı ki, halkı iz
rar etmekte, zaten geniş olmı
yan bütçeleri, yüz yerine yüz 
elli verdirmek sure tile, sarsmak
tadır. 

Seddülbahirde karaya çıkarken 
merasim yapıldı, İngiliz ve Türk 

mezarlarını ziyaret etti. Madamki, yapılması gereken ve hatta gecikmiş dahi olan 
bütün bu işleri birden ve toptan .l/apmağa, başarmağa 
imkan bulamıyacağız. hiç durmadan ve hiç vakıt geçir 
meden, yapılac~k işleri birer ikişer tesbite, alınacak tedbir
leri ikişer iiçer tatbika b;ışlamalı. herg in bir şey yapmalı, 
hergün bir iş başarmalıgız. 

Bu sabah istanbulda bekleniyor .. 
Ankara 3 lngiliz Kralı Edvard Hazretlerinin yatı bu sabah lmruz açıklarında 

itiraf etmek ınzımdır ki, bu 
karar verilirken vaziyet gereği 
gibi incelenmeınl~, ~u yoldan 
gitsin, bu yoldan gelsin deni
lirken, bu iki yol arasındaki 
baş döndnrncu mesafe hiç dU-

Korgeneral Fahrettinin bulunduğu Adatepe ve Kocalepe destroyer/erimiz tarafından 
karşılanmıştır. Denizcilerimiz üç defa yaşa diye Büyük misafiri selamlamışlar, B'iyük 
direklerine lngiliz bandırasını çekmişlerdir. Seddülbahirde karaya çıkışlarında mera
simla selamlanmış/ar, /ngiliz ve Türk mezarlarını ziyaret etmişlerdir. Yarın sabah 
lstanbula muvasalat/arı bekleniyor. 

itiraf etmeliyiz ki köylerde aydınlık işleri çok geridir 
çok gerilerde kalmıştır. Bunu görüyoruz. Yalnız görme 
diğimiz, giı'remediğimiz şey, geride, çok gerilerde kalan 
bu işin neresinden başlayıp nasıl ve nereye doğru yürü 

ispanyada --- ,,. __ 
şUııUlınenıiş, \'e nihayet (~zberc AsAı ler aldı 
verilen lıu kararın mali ve 
sıhhi lıakımlurdaıı Jıalkı itm.u· 
etmekle lıeraber Soğuk~;uyu da 

tenhnlaştırınaktan, halkın, tatil yu'' ru'' d u'' 
gUnlerinde bu e1::;iz sayfiyeden, • ı ı ı 
o gnzel çnıulıklurdnıı istifade 

etmesine mani olmaktan başka Hakim tepeleri 
bir fayda temin etıniyeceği he-

men l;enıen hiç hesaba katıl- f tutmuşlar sadık 
mnmıştır ! · 1 

Bu karar, hir kazaya mey- l • ı • b b 
elan \'erilmeınesi gibi bil' gaye- gemı eri om ar-
yi i lihduf edil orı:;a, böyle bir d . I 1 
mtiHlhnza, tenha, lSSıZ VO geni1 ıman etmış er • 
olan Soğuksu yoliarından daha Ankara 3 _ İspanyada 
evvel ve ziyade şehir içinde 
varittir. Eğer Polita semtindeki asiler lrun şehrine lıakim 
iki virnj ınevzuubahisse, onun tepeleri ele geçirmişlerdir. 

da yolu, on _dakikalık seferleri Hükumet milisleri behobia 
yarım saata çıkarmak, halka, 
yoz kuruş yerine mütemadiyen sokaklarında barakalar yap-
YUz elli kuruş verdirmek değil, 
beş un lira sarf ederek bu vl
rnjlnrı genişletnıektiı· sanırız. 

Yok yere, ellerine fırsat 

verilen şoförlerin elinden hnl
kın vo zavallı kadınların çekti
ği eza ve cefanın, azup ve ıztı
rabın şeklini, teferruatını bu 
sntunlarda anlatınağa imkfiıı 

Yoktur. Bu yaz, Soğuksuya çı
kanların burnundan gelmiştir, 
ŞOfOrlln keyfine mi tabi olsun, 
otomobili durdurup penceresin
den içeri kolunu uzatan, eliııi 
Sallıyan j ındarmaya mı meram 
anlat:sın, ne yapacağım şa~udı 

mışl.Jrdır. Asflcr Tayyare· 

/erle Malağa önünde sadık 

gemileri bombardıman et

mişlerdir, 

Yeni İnhisarlar 
Başmüdürümüz 

Samsun inhisarlar baş 
müdiirliiğünden Vilayetimiz 

inhisarlar başmiidürlüğiine 
atanan değerli inhisar/arcı 
larımızdan bay Reşat e7.ıvel

ki akşamki posta ile şehri-herkes doğrusu ... 

B mize gelmiş, vapurda ve 
ekir Sükuti Kulaksızoğlu iskelede İnhisar memurları 

Romanya 
siyaseti.. 

Hariciye nazırı 
dış politikanın 
değişmiyeceğini 

söyliyor 

tarafından karşılanmış ve 
dün sabah vazi/ elerine baş· 
lamıştır, 

Evvelce şehrimizde me
muriyet vermiş, teftişte bu 
!unmuş ve muhifimizi tanı 
mış olan bay Reşada hoş 
geldin der, yeni vazi/ele· 
rinde de mu va/ f akiyetler 
dileriz. 

Partide 
Dün C. H. P. llyonkıınılu Va

li vekilimiz Bay Faik Polutm 

BORSA 
* lfı 1 

tü.leceği yolunda alınması gereken tedbirler ve hazır 
lanmalardır / 

------------------------ * 
Fındık fiatları 
Dün ve bugün borsada 

konıışularuk kurnrlar :dırımı5tır. fındık piyasalarında bir is
tek ve canlılık görünmekte-

T erbiyecilerimiz dir. Avrupa ve lstanbul 

başkııniığıııd:ı toplıınnıı;, ı o ıu
şulınası gereken i~ler llzeriııde 

Moskovada borsalarından gelen telgraf-
Ankara 3 - Türk terbi- /arda Eylül için yaptıkları 

yecileri heyeti diin Mosko tekliflere nazaran /iatların 
t K -lt" k ilerisi için de sağlamlığı mu-vaya varmış ır. u ur o- L o1.1 • • .b. J~.1.o~~ • d_ 

. . . FfflJl.WeWli6i lı ı atzna'ftga~ 

Bir taraftan yetişen nesli, büyük yarının inkılap ve 
Cümhuriyet neslini yetiştirme yolunda imkô.nlar arar, 
tedbirler alırken bir yan !an da ayaktaki nesli, dünü nde, 
biigün de, hatta kısmen yakın yarının da adamı olan 
ayaktaki nesli aydınlatmağa, korumağa ve kurtarmaya 
mecbur olduğumuzu unutmamalıyız. Halbuki hizim, 
hiç düşünmediğimiz işlerin en başında gelen işlerden 
biri de budur işte ... 

inkılap bakımından. devrim eğitimi bakımından d.işü
nmeğe. önemle dü~ünmeğe mecbur olduğumuz bu vazif egi 
Jalıa zlyade ihmal ve imha/ edemeyiz .. 

--==-==-====,.,..-::=======>=>=*"= mıserı Bahounof hır ziya/el ··k l • · - "d' · ,, • • 
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yu se ecegı umı mı ae ver 
vermıştır. kt d" aı . .f·h b - k" Tababet me e ır. mama1 ı ugun u •---- ,,, ____ G_o_ .. z_e_ç_a_rp_a_n __ __.I Bir Amerikan 

Tayyaresi 
/iatlar bu kıymetli mahsu- Sohum yılan 
lümüzün tam değer f iatı 
olduğundan müstahsil zür çifliğİ 

Ankara 3 - Atlas okya · raımızın malını peyderpey b E Tatbiki taba et nstitiisü, 
nosunu geçmek üzre Ame getirip satmasını tavsiye Sohum 'da bir zehirli yılan . 

Yine onlar 
Yine onlarl 

rikadan kalkan iki kişilik ederiz. [ar çifliği tesis edilmiştir. DUnkn " Yeniyol ,. da bir o
bir Taygare Avrupaga doğ Bugün sabah borsasında Bilahere tababette ve tecrii- kurun ekmekler hakkında çok 
ru yol/arma devam edi fop Trabzon hazır fındık belerde kullanılacak olan acı, çok acıklı bir şikayeti var
yorlar. içleri 55 buçuk kuruştan zihirli yılanlar burada ye dı, aldığı ekmeğin yanı dişlen
-----------j 56 kuruşa kadar 35000 tişlirilerek çoğaltılacaktır. mi-ı bir parçasını, matbaaya ge

tumbul /ındıklar 26 buçuk Çif likte bu yılanların açık 
1 

tirerek şikllyetini, feryadını t
kuruştan 26 kuruş yirmi havada büyümeleri için ayrı lan etmlı ve ettirmişti .. Okuru
beş paraya kadar 200000 geniş ve hususi tertibatlı l muzun getirdiği ekmek parça

kilo satılmıştır. bahçeler yapılmıştır. I sını ı i{·lnde ne bulunduğunu, 

Her gün 
İllallah 
Bu hızar 
Gürültülerinden ! 

Halkın sıhhati, istirahati, 
mektepte okuyun talebenin 
okuma hakkı, daha bunun 
gibi nice haklar ve islir.ıhat
ler, hepsi hepsi tuhla biçen 
hızarlamı kafa patlatan, ku
lak sağır eden gürllltilleri 
uğrnna feda edilip gitmek
tetlir ! 

Hızarlar, alabildiğine cad
delere, mahalle içlerine yayı
lıyor, oıılur yürllr, kafalan 
patlatır, kulaklurı sağır eder
ken belediye de olduğu yer
de saplanmış duruyor ! 

1Jogrusu, u yürüyil~le bu 
yerinde duru~ birlıirine hiç 
nıi bit; uyınıyor ........ . 

Yeniyol ------- - -

Gelenler - Gidenler 

Bir mllddetten beri lstanbul
da bulunan tüccar terzi Osman 
Nuri Sezmen mevsimlik kumaş 
çeşitlerUe şehrimize gelmiştir. 

§ 
Singer acentası Hami Nal

bantoğlu lstaııbuldan ş~hrimize 
dönmüştür. 

§ 
Erzurum iş bankası direktö

rn kıymetli hemşerinıiz Erzu
rumdan şehrimize gelmiş, bir 
gün kalarak y in e Erzuruma 
dönmüştür. 

§ 
Şehrimiz iş bankası direktö

rU Şemseddin Erzuruma gitmlş
lir. 

T. A. ne çıktığını hepiniz tahmin ede· 
Tayyarec'lik ı ceğiniz için, adını tekrıırlıyarak 

h 
. sabah .:;abah miydenizi bulan-

Soh um avacılık dırmıık nezaketsizliğini ihtiyar 
• etmiyeceğim ! 

kulübü 1 Fırınları, hamur teknelerinl, 

Yakınlarda Sohum 'da yeni ybğrulan hamurları r a re d en 

bir havacılık kulübü açıl· ! kurtarmak yolunda niçin tedbir 
mıştır. Onu kadın olmak ü- 1 alınmıyor, ne:den iki sene ev

zere 40 azası olan bu ku . 1 vel fırınl&rm zeminlerinin be· 

lüpte her ~ürlü havacılık 1 tonlaştırılması ve çnrnk çarık 
dersleri veriln:e~te v_e ~ulüp j tahta tarabad~~ i b a ~et~ oı~.n 
azaları kendı ışlerını ak- ara bölmelerının dı.,.arlaştır.ı-

t k~ h ı k ·· - l ınası yolunda belediye maclisl-
sa ma . an, avacı ı ogren ı nin verdiği karar tatbik edil-
mektedırler. Havacılık kulü- mlyor? ! 

hü aynı zaman paraşötçü Evkaf idaresi, bu lüzumu da· 
lük ve palaneristik te öğ-

ha l)'l hissetmiş olmalı ki, pa
T. A 1 zarkapıdaki, eski usul fırınını renmektidirler. 

· · ' yıktırarak yen ide n her tarafı 

Ankara 3 - Romanya
nın yeni Haricige nazırı 
dış politikasının değişmiye
~eğin; Fransa küçük antantı 
ı birliğine, Ruslarla iyi 
J 0rn_şuluğa devam/anacağını 

-------,.,----- 1 beton bir rırın yaptırmış, unu, Otomobil ve yıldırım... hamuru, ekmeği fareden kur-
tarmıştır. 

Yıldırımla otomobil, Trabzon sokaklarında ikisi de bir,U ,'~ıı ı~ı •~1 ama herkes, ekmeğini 
ve birbirinin aynıdır. Niçin mi ? onu ancak yaratan bilir! ~~~~ i~~n~>az:~~i::yab~~u~~~ 

bile ikinci bir iınkıınsızlığa 

fıgıltere ve Almanya ile 
daha sıkı dostluk ve iktisa 
di b ·ı l ag ar yapmağa ça ışa · 
'<ıiını söylemiştir, 

Otomobiller, Trabzon so 
kak ve caddelerinde, erı ka 
!abalık yerlerde bile son 
süratla geçer, uçarak, tozu 
dumana katarak, selleme-

hüsselam gider, sanki kelle 
götürüyorlarmış gibi ... 

Bu yüzden kazalar olur, 
adamlar ezilir, ,çocuklar 
ölür, durumda hir dejişik· 

lik olmaz, alem yine ol 
alem, devran yine ol dev 
randır...... Niçin böyledir, 
niçin böyle oluyor, ottu an 
cak paratan bilir J 

Bu muammanın hal çare yol a~·ılınış olacaktır. för fırı ,, 
koca bir memleket halkının 
ihtiyacına cevap veremez şUp. 
hesiz ... 

sini bulamıyorsak, zararı 

yok, bulan yerlerden sora

lım bari .... ; K.O 
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e diyor l Arkeololi 1 

==R=EC=--=E=P =PE=K=ER=l~x:ı:::ı:l!!:~~ır:;ı._-:s;;ı~ ~ ,, ; rl mda eski ker- . 

Sekizinci ders 

~·YASA ER PA 
Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

tedbirlere baş vurldu, başka ananesİ oraya da sokul- Caddelerde men hafrr·yatı Yazan : 
başka .110/lar arandı. Parti muş, derlıal çeşid çeşiJ si Norbert Von Bischoff 
mütareke/eri, partiler ara- . yasal partiler kurulmuştur. Fut~OI Kırmıın orlaçağa kadar A.-'u~hı~yanın Ankar:ı 

Türkçeye çeviren : 
Burhaıı Belge 

.\mda görüş ve yapış an· j Bu taze de'l.l!etin içinde de Q •? çıkan arkeoloji zengİnlikleri Elçilig-i sabık müsteşar [ '2-1 1 
laşmamaz/ıklarmı ıwıvak- derhal parti didİşmeleri ynan lr mi • arasında bir çok sun 'i ma· Ya!nıı şunu da süyiiyelinı yel'in devamlılığını ve meşrui-
1:.at bir zaman için kııldır- başlanuştır. Devlet yenidir, Hiç bir yerde görül- ğaralan havi eski Kermen ki Osmanlılara güçclıelikten yetiııi temsil ecterler. ~Iuzafter 
mak, yani muvakkat bir yapılacak pek bügüh iç iş- miyen bu tehlikeli şehri harabeleri daima na kalına politik görU~lerini nıuha kral, kendine ba~laclığı ülkeyi 

faza ettiren amil, devletlerini eski politik benliğiııden diledi~i 
zaman için program fark· !eri vardir. Devlet dış iş garibeler neden men- zan dikkata çekmiştir. nıtislüıııan teokrasi ine ta~ıtmak kadar uzaklaslıra bilir hatta on 

!arı ve politika koprisleri /erde de. coğrafya durumuna edilmiyor ? ! ı Bu şehir harabeleri iize- ıarureli olmu<;;tur. çnnkn uu dan hiç bir hukka sahip olıııi-
bir tarafa bırakılarak. gelip göre, sağdan ve soldan Hiçbir yerde görıilmiyen rİnde tetkikata Leningrad teokrasi, taritlin bir denesin· yan bir eyalet yapar. hı kat, taç 
geçici amaçlar ıçın elefe sağnaklara maruzdur. Do- bir iş : caddelerde çocuklar Turilı Akademisi tarafından cten sonra. arlık ha~·uta intibak hakimiyel'in her zaman iı;in es 
vermek yoluna girildi. Yani ğuşunda yeni bir rejim takım takım top oymyor, • 1928 yılında başlarmştı. O edememiş ve hadiselerin emret rarlı bir kaynağı ve meydanda 
parlamantarizm mu'uakkat üstiine devlet kurmuş olan geleni geceni izaç 'Ue hatta 1 yıldanberi her yıl bu Aka- tiği oportunizıne uyaııııımı~tu'. bir belge:·;idir. \'c kralı:ı alnına 
b d ı Tarihin o devri halbuki, O~- dokunan her taç, onun kudreti · 
ir zaman için tatil edildi. ! ve aralarında anlaşama tehdit ediyorlar! zhaten ar ' elemi oraya bir lıeyet gön- ınanlılarduıı, daha girift, d.ıha ne ilfıve edilmiş hir ırnctretlir. 
Arkadaşlar koal's mazlık buluııanan Sovyeller olan caddelerde u surette dermı"ş "•e bu 'ıeyel ıne-7'ar 1 f ı · · · b"" l • ı yon- • '' organil( bir devletin kunılıııa- l ali e-su tan 11;111 ısc, oy e 

!arla · ·ı· t f"b/ · "b· b" ı··· b t J nmrur ve ubur bir kal dalıa / · · J t • t 1 • ı · ı· · b ıını,ıye er ı erı gl ı ır ıgı. a ısınua yeryuzu ar ıçmue yap ıgt a11arrı- sını beklemi~lir. değildir. O, ci ıaııgır nr g\JÇC e 
muvakkat ulusal birlikler de, J sava-ından zararlarla çık- çetinleşmiş oluyor. caddeler, yatta ortaçağa. altıncı ilii. Demek oluyor ki, Otımanh soyun önderi ve bl\ltın mOınin
/ziç bir zaman istikrarlı ve 1 mış ve koridor işi y iziin • insanların yürumesi, nakıl 0 •1 dördüncü yüzyıllara ait clm·letini öldUrnrı hastalığın se- lerin buc:ıdır ve bu itibarla, is
emniyetli bir devlet çalış· 1 den kendisile çatışan Al- va::;ıtalarınm biı di ·ip/in ı m ihim eserler getirmiştir. bebi, getirdikleri devlet yasa- l:ımhk adına fethedeceği blltnn 

1 
dahilinde gelip geçmesi B l k J ı ıı.ı güçebece olma ıııdıı ve d ····' nn r ı libidir. Ondan son-ması yapamanuştzr. manya vardı. Bütün bu u unan y:iz auar mezar-içindir, çocukların çelik ço· buna kendisine guı;ebe ruhundan ra gel ~k : iı;in de böyledir. 

Nitice <.udur : Lı"beral tesirler içinde devletin doğ- J f 1 dan bıiyük bir kısmı kolek- mUteesı:.ir blflm dininin ilaYe 1 ;-. ı Jh 1 ;J.,. 'ldına aynı ö· " 1 mak oynaması içill u.eği . 
devlet tipi, parlamantarizm ru yolda idaresi. kuvvet ve bu haf çocuklar için de teh- ti/tir. Ayrıca gıiz kadar edilmiJ olnusıııclu aranmalıdır. deu ye;iııı: geLıreceklerden bu 

tı.irlü partilerin çekişmesin. kuvvetlerin en değerlisi olan likedir, oyun içinde, dikka kafa lası da bulunmuştur. ÇJnkü hayat cemiyetlerden iş için bir ıne~ruiyet esa'ı ara-

den doğan sistem de eskiyor, h.irlik.· istiyordu. Tıirtü. ~ar tini oyuna hasreden çocuk, ki bunlar antropolojik etüd- ba~ka şeyler isterlrnn, Osmanlı I mak y:ılnız fuzuli lıir i,ı değil 
b t z k ki ki d /erde işe yarayacaktır. yusa~ıııın yaşamaz l:ıir hale gel- bir kJfUrdnr de .. 
ugünun durumuna çare ı erın anşz ı an ıçm e yzldınm misali uçan oto mi~ kaidelerinde en son zaman T.:.ir padişah, yeni topraklar 
l b k t · t · J k mobz"llerden ve buna benzer Harabeler arasında, ka- 'l f th tt' · ·h :'l u n d k" o mıyor. u uvve ı emm euece !ara kadar hiç bir deği5ikligin e_ e ırnı, cı ~n u ~ s .n e ·ı 
Şimdi size başka. başka insanların tedbirleri yetiş tehlikelerden kendini koru- yalardan oyulmuş olan ve yapılmamı.; olmnsı, anc:ık bu rnısy?n~nu yerıL~? ~:tırmış .ve 

devletlerde siyasal parti meseydi. yeni devlet iç si- yamaz, durup dururken feci ' etrafında mezarlar ı•e ma- iki göçebelik es:.ısı.un birle5mi~ kendındeıı ö~c~ .• ı caız olmı~a~ 
t · f . d vakialarla karşılaşılır.. bedi er için mag· aralar bu- 1 . 1 1 bT . hl durumu değışlırerek onun yerı 
ıp erm en, mevzııumuzu y_asamn fırtına/arma gö'ğös Bu işi çocukların aklı o masıy e ~u ı ı ızu .ır. ne doğru ohn Lir durumu koy 
aydmlatmağa yarar örnek- geremedi,· dış işlerde de k . b .. "ki d .. lunan çok enteresan ve mfi- Fakat Osmanlı .padı;.ahlarıııııı muş demektir. Fetbetti~i Ulke· 
l B esmıyorsa uyu · er e gor- kenımel bir yol bulunmuş- güçebe asıllarını ısbat eden en ııı·n bi'tlln -=enıbollerı· t0 cı, tah-er vereyim. u nun için tehlikelere duşerdi. Alınan · ? / b k d ' .., '"' 
b · k l J mıgor mu · ıer a ım an tur. Şelıı"r kapıları cı'varın- btlyük delil_, asıı.ıarını hiç b.ir tı, adı, ba\'rakları, armaları, küf 
ır sıra ova ıyorum. Yer- tedbirler karşısınua lıürri- · y ·unsuz olan k d tt J 

f I yersız ııe u g da da mühfrn istihk<i.mlar ıncşm vesı ayn ıstınıı e ır- rU temsil eden i~;mrellerdir ki 
eri ge işi güzel alıyorum. yel baltalanıyor gürültüleri haf niçin menedilmiyor. mek, umumiyetle de, herhangi bunların değil mulıafaznsı, ga: 

Polonyada eksik olmadı. M. T. 'i'e kaleler vardır. 1930 , bir tarihi tradisyomı bağlanmak ne<::in önUnde gecenin çekilmeı:i 
Yeni yol okurumuzun hafriyatında şehrin en yük- lüzumunu ğürmemeleridir. gibi, ortadan kalkması lfızımdı:. 

Polonya· yeryüzü sava- Bu güçlükler içinde, ulus yerden göğe kadar hakkı sek yerinde büyiik bir ma. 1 Her şeyi tarih içinde dO~ü- Ortad.ın kaldmlan, haksız o-

şmdan sonra istiklaline ka- gözünde şalısi nuf uz/an ile- ı var. lıern çirkin, lz~m ~elıli- bed bulunmuştur. Bu mabed , nen batına halbuki, hllkl\nıdar-
1 

landır. Organik pklitika ve kOl 
vuşmuş bir deı•lellir. Dev ' ri liderler, istikrarlı bir keli olan bu haiz. kımler ortaçağın ilk yüzyıllarına '. lığı tradisyon ve ıne.;ınıiyete İ3· . tilrel fonksyonlunndan lecrid 
let kur ulurıca liberal devlet 1 Arkası 'lJar menedecekse etmelidir. "tf. A b l "k . i linad ettirmek, hi~: lıil' hüküm- 1

1 
edilen bir eyalet, uzvi hiç bir 

aı zr. ynca u unan ı ı • d 1 ... ıı t ... · k 1 1· ı k · · ld 
- - - • A •• •• • ıır ıgın m s agnı ·a aııııyacağı esas güıe ı ıne ·sızın, o uğu 

mabette de 12 ıla 14 uncu bir asalet beratıdır. İhtilal ida- gibi, padişal ı ı diğer cyaletle
güzyı llar hizans f reskleri releri bile, iktıdurı ele aldıkları rine illlvc edilınekteciir. idaresi Sağhk - --

İhtiyarlık varmıdır ? ve nedir ? 
mevcuttur. gUnün ertesinde, kendi asalet de Türk askerine \ 'P. Türk nıe· 

Şelırin biiyıik genişliği, I şecerelerini dikmeye ç.abulsrlar. , muruna bırakılmaktadır. Bir e· 
lıayatınm devamlılığı ve 1 Batı'lı krallar, başlarında, f et- yaletin toprakları fazla tenha-

! hettikleri bUtun memleketlerin 1 laştı yahud fazla tahrip gQrdü 

Uzun bir ömür beratını elde etnıek için ne yapmalıdır? 
[ 91 

m.ü~~f aa ~ası tal arının ka. tac;larını toplarlar. Hu taçlar, mu, oraya 'l'Ork muhacir yer· 
vılıgı. har/ıyatı yapanlarda meşru lıUkümranhğııı mistik leştirilınektedil". 
da şehrin; eski kitaplarda 1 seınbnlleridir. Bunlar, hakimi- ! - Arkası var • 
ismi Doros diye geçen, Kı 
rım Got eyaleti merkezini 
teşkil ettiği fikrini vermiştir, 

Hasla gözünü açlığı zaman, tabiri dcgcrlc dalıili ifrnz güddc- rinizi güneşe ve bağırsaklnrınızı Gençlik bende l'limdrki pens ile lcgenden !eri lıenı bedeninizi ve hemde ma günde iki defn boşnltıııı1. ki nnc ık 
yılanı çıkararak, işte seni günler- neviyatınızı idare eder. f.vvelc.!de o zamım dahili ifraz guddeleriniz 
den beri rahatsız eden bu yılan- söylemişdim, fakatyine tekrar ede tabii olnrnk işleye bilsin. 
dır d<'yip kendisin<' gösterdim. O c ğim. Yalnız beden hıfzıssıhhasını 
:m<l::ı, hastanın sevinc'ni g\>. m liy- Çubukluk gu<ldesi dediğ;miz. y:ıpmakJa iş bitmez ahlak hıfzıssıh 
diniı; hasta tamamile şifay(lp ol. ( derekiye ) guddesi insanla ı hem hasıdu bedenin ki k:ıdıır muhim· 

1 ~33 den beri Filadelf i I 
ya Universitesi amerikan pro
f esô"rleri de im şelıir hare- j 
be/erindeki lıa/ riyuta iştirak 

il 1 
Ustat ... 

muştur. Demek ki şu tıırzi tcda- ru .. c'I, hemde beder.c~ çevik bir dır. 
vile hastanın ( mornli ) üzerine hal getirir. Ahlak hıfzıssıhhası 
tesir yap:ı .. ak hastayı iyi etlim Nuhamiye veyahut inkişaf ve Mizacınız, yani canlılığınız genç 
görüyorsınıı. ki tarzı tedavi çok büyüme güddesi de tabii bir hal- Jiğiniz ancak beden hıfzıssıhl}asile 
basit, fakat çok iman ve ının ve- de işlediği zaman bedence muva- ahlak hıb.issıhhasının duyuşlu ve 
rici bir iş oldu. zeneli biçimli dimdik kuvvelli v~ anlayışlı bir suretde ortaklıklariy-

Böyl görünü~d' ciliz pek çok zek.lcada kudretli bir hale geliriz. le olu·. lşte genç kalmanın ve 
ihtiyarlJr vardırki bunların yeka- Böbrek üstü güddelerimiz ya- vaktından ev\'cl iiıtiynrlıktan sa· 
ne tutamaıdnrı maneviyattır. Böy. hutta şiddet guddcsi dediğimiz bu kınmanın nasıl mümkün olabilece
le lınst ... ln ın m::.n viynlı üz.::rine güddelcr normal bir halde işlerse ğini görüyon;ınızki oda alılnkm 
tesir yrıpdınızmı onu her zaman bedenimizin hem kuvvetini hem 1 ve beden, ve bedeni nhlnk ü .. .., ine 
kurtara sanız. Ç ·nkü m:.n viyatın ı;;iddetini, ve aynı zamanda ahl k olan lct1i .. lerile gençli~i muhafozn 
düşkünlüoa beden düşkünlıigi"nü ve :zekamızda ke:.kinlığini temin eden müsbet iıLLrin nelerden iba 
meyd:ın:ı gc 1 ir. Bilıyo:-sınıik' be- der. ret olduğun:ı anlatı:.cı .,:'iZ. 
yin insln mnkinasırı!l kum n:Jıı e- işte gördügümüz şiddetli nüfus- İn-anı ihtiyarlatan siyah 
der onu her t ı lu ha,.ek t tıl en lu eballı v:c lanlı ıızimtC:r çalış. 
bir örgendir. H ç şup'ı . .,• '.i kan adamların hepside tetkik edi- ve kırn11z1 hisler 
hüzünlü old:ı unur; sims' d 1 -n lecek olursa böbrek üstü g-addcle Sizleri fena be:ıl• nnıeğc fena 
c lere daldı ;nız zaman,Jhm . :ı. ri çok çalışan insanlnrdırlar. nefes almnya fena ifrazı dahili 

nefes alı , lıe~ hazmınız .. n":.ı l 1- j Bunun içinde tekrar ediyorum · - Arkası var -

etmektedirler. 1 
Haf riyala hala devam 

ofunmaktadı r. 
T . A. 

Madencilik 

İşte bir kelime ki binbir 
ağızdan çıkmış bir sakız 

kadar tiksinti veriyor: Üstat .. 

Bir zamanlar, bütün zeka 
ve emeğini sarf ederek, ha· 
kikaten bir " varlık ,, göste· 
rebilen şalzıs/arzn lıakedebif. 
diği bu kelime, şimdi her· 

Yeni bir linyit madeni kesin ağzında sakız olmuş; 
Ural'da Orenborg mınta- ı herkes birbirini " iistat ! ,, 

kasında bir buçuk milyon diye çağırıyor. Hatta. bana 
metre murabbai genişliğinde da bu çok değerli payeyi 
bir sahayı içine alan yeni 1 lütfedenler oldu. Ve şimdi 
bir linyit madeni keş/edil- l arlık hepimiz üstadız I S en, 
miştir. Yapılan jeolojik tet- ı' ben, o,· hepimiz .. , 
kik°:ta nazaran, bu maden Bizden evvelkilerin, sene-
de mevcut mevaddı malıruka !erce uğraşıp, saçlarım ağart-
3 milyon ton hacmmdadır. 1 tıklan, sonra - eğer kahili 

J.ale gelir ve beder.c~de bitik bir -- ~ ~ - - _____ ....,_,_,_ 
hemde manevıyatını1 duşgun oı. I uöksünüze hnvn doldurunuz. De. Doktor Kazım Güler T. A. 1 yelleri varsa - oturabildik-

vaziyete düşersiniz. 30 • 1 d f 
Hepimiz, büyük hir fclnketha- sene suren a v a . 

beri oldıl'l-ımız znm:ın bo.;nzımıza B • d• ·ı E k f d k• · ıı b h • d ı:?.d 
... nrılıın bir sıkıntı vardır. Bu 61• ere IY9 1 e V 0 OrOSln 0 1 MI et 0 ÇeSI OVOSI OtUZ •'4:!• ıı~ı 

~;:~ ~::.:~ b:ı.:.~·1~:k;h:~:.~: sene devamdan sonra istimlôk yolile içinden çıkılmıştır ... U 
bizi ne el n~ rir ".e ~en:Jetir. ? llUyilk harpten evvel bele- miye vardır ve umumun men· mlş, fakat yine onlara dokunul- mana'? nerede menafii umumi· 
zaman. ak c ğerlerımızede temız diye ile evkaf id:ıresi nrasınd.ı fa.ıti mevzuba!ıs alup Heri sll- mamıştı, islij·en paralı iskemle- '.'e ve nihayet nerede o kana· 
hnvn ıle d 1 - t- f " J • 

n ° nr u~ un n: e."' tı ma- h1dıs olan dava, nr.ı~a harp gir· rlllmnş olun "t nk ın sullr durur. lercle oturuyor, pnrnsı olınıyan- palar '? i bailnrız. Akc Jer~erımız geniş- ı ü~, hicret edilmi~. • oyle ol- Nitekim, bu nılHnhnza ic:ıblle, lar da kaııanupalnrdan istifade Evkaf idaresi bug!\n kalksa 

ter dnm rlc1rımıı genı,)c ' ve b:i- mu;, bö~ le olmuş, tnkip edil- evkaf ict ı.· •side, takdir edilen ediyordu. Geçen seneye kadar da "·aınlan istimlakin mahalline 
un sınır m n. n i~ t b' d' . d"l . . l J 

• _ il c'l ı ı e •· nıış veyn e ı memı-ı nılınyet kıymetin az ığına rnğn.en sus· dtmın kannpalar, birden orta-
lır boyl c • s · " masruf olmadıgını iddia yolun-
~ h "''" • n'.<', veya şev 1 hicret dönO~Unden sonratekrnr mu., emrivakii aynen kabule~- dan kaldwldı. Ogün bugnn park 
·ı 

1 
eve.,.n dtP .iri ~ltında büt:in 

1 
ele nlınmı<ı,, u!'!rJ ılmı ,, beledi'-'e mi,-;ti. d t dan bir d.ıva açsa lıelediye mı-

var 1 •ınız M l' C' O ~ O • " n ını a~ıyan millet bahç·csirıcle 
b 1 b" k .uz r: ığe-b ınize davayı kaznnamamı-ı olduktan Artık bahçe belediyenin ol- tek bir kanapa kalmamı~, de- sıl kar~ılar bunu 'l 
d 

0 
.• ır. ~ .zı~e~ gırer, kıınınız be- 1 ba5ka ka1..nnamaync:ığını da aııla1 mıı, ve halkın oturup istirahat diğimiz gibi Jıeµsi belediye ta-

. nınızı ıyı o ayır .. Bu suretle be mı~, en son sel0uıet çaresı"nı· 1°. . i r d ' u " etmesi ıç 'l, yeı· yer kanapalnr ra ındıın ka ldırılmıştır. Fakat 
yın ve evcrnnı~ sııe .verdiği hu. tlmlak yolund.ı görmüştü. Ma- bırakılım. tı. Bu knnapalar. sene- hum otuz sene suren dııv:.ıd.111 
ur v r hatı d rh 

1 hı ed r :n ı hlmya, i timi lktn ınenafil umu- lerc~ kalmış, bnhp~ icıre veril- sonra istimla!~tan maksut ol:ıu 

Somyoruz : kanapaların l'er

lerlne konması i~ in, e''karın 
böyle bir duva açmasını mı te· 
teme;:ıni etmek lılıım '11 

feri bu yüksek talıta, hiz, 
şimdiden oluruverdik ; ne 
saadet değilmi ? I. 

" Özlü sözler ,, inde: " Üs· 
tat tabirini kıymetli şahsi

yetler hakkında kullanmak· 
tan çekininiz. Çünkü bu ke
lime, bu sırada cehalete 
alem olmak talihsizliğine 

uğramıştır. " diyen, değerli 
yazıcı Agah izzete, • bu 'ua
ziyet harşısında · hak ver· 
memak kabil mi ? 

Fakat, böyle olmakla be· 
raber. bu adileşen klişeyi 

arlık atmıya · bilmenıki ne· 
den gönüller bir türlü razı 
olamıyor ... 

O. Sebati Ertan 

Halk Manileri 

Yaprak dökünc'.l bağlar, 
Kara bürünür dağlar, 
Şu benim deli gÔnlüm, 
Neden her :ı.aman ağlar 1 

* • • 
Sevdiğim gelen değil 
Bahçesi çimen değil 
Dünyalnr benim oba 
Yine gcnnm şen değil ! • 

* ... 
* Denizler coş:ı .. , taşar 

Gönlümde neler yaşar 
Nekadar da güzelsin 
Seni görenler şaşar 1 

Bala Salim Öıütçıfl 

J 
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Talebe kayıt yenilmesi 
ve kabul şartları ..... 

< 65 > Ynı.uı : nuR11.mş TORKME:~oDr..u C ~~ ~ U U ~ 
1
· D 

==-=- ----== ~ ~ - umlupınar okulu baş öğretmenliğinden : 
Ad ımcağız - Borcunuz bu seviyor nıusuııuz '! ()luılde ni- =::: B k d k d ==== 

kadar değil çok. d ı!ıa nz diyor- :;in onun İ\'in hayatıııızı telıli- ::=A iç ,· ve ,· 1•ş yu r u r 1 1 · Buyd .. t:kmi~ ~kul ö~r.en~il~rinin lca!Jdı genilencelcdir. 
<lu. kcyc nt:yıH·sıırııız, dedi. - =~ "' ~ 2 · Her ogrencının ve/ısı bırlıkte gelıp kagdini yenile· 

Sedat omuzla ı ıı Ei "erek : O eevap verdi : - -1 B I k kul d f =-1 mesi mecburidir, 
- Ad,:m ~ende, dedi, ~ili az - Hay.ılımı lznı·mıdan l>in . -~ eyoı u ız. sanat o un an mezun t-=' 3 - Kayit m;'iddeli 1 Eylulden 14 Eglula kadardır. 

nıı yordı;k, ıneraklandıtdık 't bin kat d:ılı ı aı Se\'lyorıım da _ -§ N ER 1 M AN TANER ~ ! 4 • Kaydını genilemigen öğrencinin okulla ilicig·i 
Kusur,ı bu "mayın... Snrho .hık ondan... ~ ,., y

6 93~ -d- -, -:-. tal b k d' b 
1 

~= kalmaz. r 
hali l>u, d •di - Musyü Sed ıt... Siz çok şa- _ _.,1 n<"> - ı r•:s ~ u ı~·rn e e ay ıne aş amı~tir. En ~ ı 5 y; . . . . . A 

Lirkuı; .,aat . ını-.ı Sed ıt lz yam dikknt bir udmıısımı... üç ~~ son moda olan fötrllden, lezden ve her nevi ipekli s'5!!! · enıden kayıt ıçın şu vesıkalar lazımdır, 
nıaram.ı .ı,ıkııu bulmnğa ~.ın soma sili yemeğe davet . ~ ve yantn kumaşlardan şapka usulleri... bir çok r= 1 A Nü/us cüzdanı 
gitmişti. ~a ıtu.i ı> >rar giut edersem kabul eder ıai.jiniz '! =~ boyamalarla meydana gelen çiçek örnekleri... gösteri- i& B - Sihhat raporu 
sade ve labiı bir ed,l i:e : -l lecek ve ı.ıetod ilminin en s >n merhalesi olan ~~I C - Aşı şahadetnamesi 

- Mnsyö, dedi, ltHfcn dansoz 
57 ~: B f k t d ~= D - Üç /ıotog" raf Jzmarayı bana terk eder misi lir sorıb:ılıor gecesi idi. yap e çı· a me o u . =-ı 

niz ? rak.lurnı ar.ısından stıznlen ay -~ . ~= 6 - Kayıt müddeti bittikten sonra öğrenci kabul 
- Zanned0rinı l<l.ife ediyor- ı,ıklıın ullarııı UstUrıe mavimsi ~ Verilecektir. Talebe aylık ve başlama ücreti 'f:= edilmez. 3 - 6 

sunuz bey efendi... bir ziya dvktlyor, ağu\~lara nıa _t_~ .. 3 liradır. -~.~- ·------------- --------
- t.ilılkıJ .. G.ıyet ciddi süy- sal ıllemleri.1e malısus hayal 

Perverdne E,ekiller veri'-'ıJrdu ==--- Uzunsokak • Numara 198 =._.. ' lllyoruın... lzıuaraJ ı behenıhal "' E k b k 1 
· t · 3e·rnı Uze.'inde irtisam eden =-= a'= Vra 1 mat Ua e 5•1 tmesı• ıs erıııı !.. .::::::=- ···ıııııı11 1"1 ıı:ııııw·•ıırııııw· 1 1ııııııw·•ıırııııw·•ıırııııı•"•ııuıııır·•ıııııııw·•ıııııııw •ıııııııı•"•ııııııı""r::::::: 

rica- ~~~i:~ .. ~~~~!~!~~n gç~~~~~ ~:~~a~~~d Uz~~a h çok go;ı~:~y~~~ amııııııııııııımııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımımımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııı(fl Adet 
kulağınız işitsin... mu~tu. -Son çiçeklerin kokusile '---

- Mösyö tekrar ediyorum... dr>lu bahçede h'.l.lıl 1·1
1
t bir ne· 1 

Varak 

500 
3000 
3000 

Cinsi 

Erzak ithalat ve sarfiyat defteri 
Hastane protokol kağıdı 
Hastane müşahede kağıdı 

lzınara~ı bana terk ediıJiZ yok- fes dalgalanıyordu. Sedatın de Köprü inşaat eksı•ltmesı· 
88 canıJıza kıyarım ı re kenarındaki e\'in'n pençere 

- Ke lzmarayı tı.akmm, ne leri ziya i~inde yanıyordu. rnz. 

Vilôyet daimi encümeninden : bir serseri kurşunla ölllrUru... ~ar şarkı Ye kahkaha seslerini 3000 
200 
200 
500 

Hastane derece 
Maaş ita emri 
Üaet ita emri 

• Deli değilim mösyö... Hu uzaklara götUrUyordu. 

Maraş caddesinin O - 800 üncü kilometresinde 
Dabağhane deresi üzerindeki köprünün harap 1 

olan düşemesi ferbeton olarak yeniden inşa 1 

edilecektir. Bedeli keşfi 546 lira 49 kuruştur. l 

2 
2 
5 

tt 

sözUnUzU bir hakaret teltıkkı Ağaçlar arasmda yavaş ya. 
ediyorum... vaş iki gölge hareket ediyurdu 

- Erkek isen alabilirı:;in... - Biraz iyileştiniz mi '? 
Masraf ita emri - Pek tlHl kabul ediyorum ... 

Size gUzel bir ders ,·ermek va
cip oldu ... 

Ertesi :sabah uvardaki kn
çUk bahçede kar. ılııştıkJarı va
kıt Sedatm rııl.ıl.ıı urkadd. ına 
uzaktan onu gu~terdi : 

- ·lnanılınaz şey, dedi. Küs· 
tahlığına rağmen bu deli~anlı 

çok lıo~uma gldıyôr ... Yazık ola 
cak... benimle kar .ıla.tığı 1da 
meyd:ın okuduğu takdirde be· 
hemhal ulecegini kendisine suy 
leyiniz. 

Sedat lımaranı ı :1!;-ıkrnın bu 
teklifine kulak ,ı:smadı. o•uuzla 
nnı silkerek : ( Ehemmiyeti 
yok ) dedi. Sedat yaklaşmıştı 

ilerledi, sonra bir kerre daha 
sordu lzmarayı vel'iyor musu· 
nuz? 

- Böyle suale cevap vermek 
Zaid ... 

'l'ubancusını kaldırdı, hasmı

nın üzerine iki el ateş etti. 
Kurşunlardan biri şapkasınrn 
ucuna dokunmuş diğeri boşa 

gitmişti 
Biraz daha aşağıdan ateş et

seydiniz muvaffak olacaktınız. 
Mösyö gOrilyorsunıız , ki ha

Yatımz elimin içinde... Fakat 
her nedense sizi öldilrmek iste 
ıneyorum. Geliniz şu teklifinizi 
Reri alınız. 

Sedat bir dakika dUşClndn, 
ellerini kavuşturarak : 

- Hayır efendim, dedi. 

Başını önüne eğiyur hiç te
slr göstermeden rakıbımn ateş 
etınesiııi bekleyordu. 

Öteki bir dakika tereddüt
ten sonra sihlhıni havaya bO· 
laltarak : 

- Ne olursa olsun sizi Oldnr 
lL lyeceg-im. 

- Ohalde lzuıarayı veriyor
sunuz ya ? Ya famarayı verir-
8lniz, ya beni bu ıssız yerde 
tldOrilrsUnClz ... Başka yolu yok. 

- lzmarayı çok mu seyiyor-
sunuz ? 

• Hayır .•. 
• lzmara sizi seviyor mu ? 
Hayır ... I akat lzmara sizi de 

sevnııyor... Her zaman sizden 
ıtkayet ediyormuş ... 

lzmara serbest bir dansöz 
~nebidir azizim... Ben gerçi 
ebditten korkmam ... Fakat be

::..!stemeyen bir kadını zorla 
b oymak istemem... Ben de 
.... u kumpanyada çalı;an bir ec
"'ebtyim ... 

• Şu halde iş düzeldi... 
I I<onuşa konu~a şehre dönme 
ı.~ başlamışlardı. lzmaranın aşı
.. Sectata: 

..__'" Mösyö Sedat, dedi, bana 
"""lak Oldu... .Madem bu kadını 

- Evet. Açık haY.ı pek iyi 
tesir etli. Artık dönelim. 

- Erken değil mi ·? Böyle 
'{Uzel hava her zaman bulun
maz, biraz daha kalalı:ıı ... 

- Hica ederim beni salona 
~Otllrllnllz.. 1-;ter ·eniz kendi 
kendiniıe burı:ıya dönersiniz .. 

50 
500 

1000 
2500 
5000 

Milnakasa şartnamesi 
• 

Yevmiye erıak tabelası 
Hastane mevcut kağıdı 
Reçete kağıdı 
Erzak pusulası 

Vilayet daimi encümeninden : 
- Hayır ... Yamında lıir kadı

na ihtiyacım Vdr... \'Ucudunuz 
Duyduğum tatlı lıeyec:ıııu bir 
çok şeyleı· ilave ediyor... Bu 
gece tabiat bir sevda mabedi 
gibi... Siz olnıasayduuz bu gü
zel gecenin zevkine varmaya
caktıuı .•. 

23 - 9 - 936 tarihine çatan Çarşamba günü · 
saat onbeşte vilayet makamında toplanacak o- : 
lan daimi encümende ihalesi yapılınak üzere 20 
gün müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. Mu- 1 

vakkat teminati 40 lira 99 kuruştur. isteklilerin ' 
o gün encümene ve pey açmak ve evrakını 

görmek ve almak isteyenlerin hergün encümen' 
kalemine muracaatlan. 4-8-14-21 

Memleket hastanesi için tab'ı icabeden yuka
nda cins ve mikdarı yazılı on iki evrakı matbu-----------------1 anın muhammen bedeli 98 lira 25 kuntŞtur. 

Su ken:ırmda yanyana bir 
ağaç kntng-une oturmuşlardı. 

Sedat lzmara) ı kollarının ara
smdn sıkıyor, ğüksUııe doğru 

Mağaza icar artırma temdidi 23 - 9 - 936 tarihine çatan ~1ıa gqna 
saat onbeşte vilayet makamında toplanacak 

Vilôyet daimi encümeninden: olan daimi encümende ihele edilmek nzere 20 
çekiyordu. G.!nç kadın arasıra H " h b . d gün müddetle açık eksiltmege konulmuşlur. 
nazlanarak ba5ıııı çekiyor. Fa- ususı mu ase enın mey an hamamı yanın-
kat gittikçe artan L>ir takatsız- daki bir numaralı mağazası geçen yıl kira pa- Muvakkat teminati 7 42 kuruştur. İsteklilerin o 
hkla, vllcudunıı Sedalııı kolla- ' rası ola 100 r .. · d k I gün encümene ve daha fazla malumat almak ve 
ı 11a tırakıverdi.., n ıra uzenn en artırmağa onu -

- arkusi vaı· - l muş, müddet dolmuş, isteklisi çıkmadığından numunelerini görmek isteyenlerin hergiln enen-

Yurddaş 
' 12 - 9 - 936 tarihine çatan Cumartesi saat on men kalemine muracaatları. 4- 8- 14. 21 

Toyyarey~ 

yardım et. 

birde vilayet makamında toplanacak olan daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere on gün 
müddetle temdit edilmiştir. Muvakkat teminati 
750 kuruştur. isteklilerin o gün encümene ve 
pey açmak için hergiln encümen kalemine mu
racaatları. 

Erzak odun yem eksiltmesi 
Bayburt satınalma komisyonundan : 

Bayburt aki kıtaat ihtiyacı için aşağıda cins ve mıktarları gazı/ı ondört kalem er· 
zak .ve gem .satın _alınaaaktır. Mezkur e1 zakın tahmin bedelleri eksiltmenin şekli ilk 
ı_emınatları ılıalenın yapılacağı gerl tarih{ giinii ve saati şartnameninnereden alınaca· 
gı yazılıdır. Kapalı zarf eksiltmesine ait erzakın teklif mektupları ihale zamanından 
bir saat evvel satın alma komisyonu başkanlığına verilmiş olacalcdır. 

Erzak Kilo Tahmin bedeli ilk teminat llıale tarilıi Sa 
Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 
Sade yağ açık eksiltme 4000 2600 195 10. 9. 9.36 9 
Odun kapalı zarfla 650000 7312 50 548 44 10. 9. 936 14 
Kuru ot açık eksiltme 25000 375 28 1 J 11. 9. 936 9 
Saman ,, ,, 30000 300 22 50 11 - 9 - 936 14 
Arpa ,, ,, 40000 1400 105 12 9 936 9 

Memleket hastanesi için a~nacak 
eczayi tıbbiye eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden: 
Memleket hastanesi için sabn alınacak ve 

daimi encümen kalemindeki dosyasında çeşitle
riyle mikdarlan yazılı bulunan 97 kalem eczayi 
tıbbiyenin muhammen bedeli 1374 lira 42 ku
ruştur. 

23 - 9 -936 tarihine çatan Çarşamba g(b)O 
vilayet makamında saat onbeşte toplanacak olan 
daimi encümende ihalesi yapılmak Ozere 28 gOn 
milddetle açık artırmağa konulmuştur. 

Muvakkat teminati 103 lira beş kuruştur. 
Taliplerin o gün encümene ve daha fazla malu
mat almak isteyenlerin hergiln encOmen kale-
mine muracaatlan. 4-9-13-21 

Sığır eti ,, 45000 4500 337 50 J 2 9- 936 14 
Gazgağz,, ,, 5000 1600 120 14 - 9-936 9 "' 
Bulğur .. .. 25000 2000 150 14-9-936 14 Doktor Necmeddin 
Kuru/asulga ,, 20000 1400 105 15 - 9-936 9 
Patatis .. ,, 24000 s40 63 15. 9-936 14 Kulak, boğa7, bu~un mütehassısı 
Sabun ,, ,, 4000 1600 120 16 • 9- 936 9 A k h k 1 
Fabrıka unu kapalı zar/ 175ton 19250 1443 75 16 9.· 936 14 1 s eri astanesi u ak, boğaz, burun mOte-
Pirinç açık eksiltme 9000 2250 168 75 17 . 9- 936 9 hassısı Bay Necmeddin vazifeden dönmOştOr •. 
Kuru soğan ,, 4000 200 15 17 - 9. 936 14 Semerciler başındaki 30 No.lu muayenehanesinde butalanm 
ihalenin gapılacağz yerle şartnamenin alınacağı ger Bayburt mevlci komutanlı;ı kabule bqlam11tır. 

~inasznda askeri satın alma lcomisvonundadır, 24 28 - Jl - 4 lı.-..----.-----------·----ıı1 
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EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Türkçe sözlü ve şarkılı operetlerin en güzeli. 
Avrupanın her tarafında Türk san'atını yükselten, tanıtan, bu muazzam 

eserimizi bu defa yeni şarkılarla süslenmiş yeni kopyasını mutlaka 
görünüz ...... . 

Filme ilaveten : 
1 - Yunanistanda karışıklıklar. 2 - Saatta 277 kilometre uçan kadın 

tayyareci. 3 - Buhrana karşı harp !!! 4 - Silan arkadaşları. 5 - Bulutlar 
arasında. 6 - F ransada av mevsimi. 7 - Amerika yolunda. 8 - İngiltere 
sarayında. 9 - Yeni radyo istasyonu. 1 O - Yüzme yarışları. 

Gelecek program : 
Tam bir seneden beri hiç bir filmlerini görmediğimiz n1eşhur komiklerden 

ST AN LAUREL ve OLİVER HARDY ( şişman - ince ) nin son 
eserlerinden 

DERTSİZ ARKADASLAR 
F rans11.ca sözlü kahkahalı büyük komedi.' 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmr;an dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 

iıı~iıııııı!!! ~~!!!!!!!! Wı!!!!!!~ ~ıııııııııı ıııııııııııı m~!!l~!! ~ııııııı~ıı~ıııııııııı~ııııııı~ııııııııı~~!!~~,~~ıııı~ı~~ıııııı~]~!~~!!~!!!!!~~,,~~ı~~ı~ ~ 
~D''ny nın n Uk m l,en z rif ve e ha sos ~~ 

-~ aatı muha a ki ' 
=~ eş sen erninath o an ~ 
~ Cep ve Kol P] =-= ı. 
-=.: saatlarıdır. = -§ ~~ 

~ i~ 

-4 En son n odalarını ancak m iazamı:ıd bulacak11nız. p 
..:4 Sayın halkımıza bir kolaylık olmak için TAKSİTLE de verilir. ' 

.,€ ADRES : Trabzon Kanduracıl11r cadd•si HAM/ fle KEMAL 1 
-~ NALBANTLAR moi••sıdır. i 

ft~iiiiiiiiiii~i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıimiiiiiiiii ~ijiiiiiITT iiii~iiıiii i~iiiiiiiii ii~iii~~i ~iiiiiiiiii i~~iiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ii~iiiiii~~ii~~liıiii~Wiiiıiiı 
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Asnmızda her Bayan ve Bayın en sad ık ve en şık arkadaş• 

F R 
Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 

E-rlimizde : Kodak, Zeissikon. Föyklender v e sair ianznımş markalar daima lıer boyda ızıe her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 
Cam, Kart, Kfığtf. Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla diirbün '7.ıe emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılar1 süratla gönderilir. 
Hususi atelyamız ve .:?.n1atörhanemiz n1i.istesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

Menf~atınızı gözetm k lsters ni utlaka evim' e müracaat edinlı. 
~!'#'b · Kitabi Hamdi ve Mahdtımları 

~~.e.{~dhdhdh~ ~~~~ethethelh 


