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ş. ar ve katliamlar ... 
Muharebeler çok şiddet kesbe tt i, Fransız toprağına kaçıyorlar .. 

- =---= === ~ ;a ;: - ..:::=::: ==-:: L - --:---- "===9 

Fındık kabuğu J.v~-- ---~---~-~ Büyük Misafirimiz ~-=-=--:;~--~-:.~------ --~~. Siyasa 
· 1 ~ Harp tehlikesi 

~ies~~~v~~!~~diye 1: Ingiliz Kzralt sekizinci Edvard Hz. .:: A~:~~ı~:~~~ .. -~cmh ln 

it d •• •• ~ı • l t b l l •ı ~. rarmağa başladı. Aske:-le~ fa!;dka· 

meclisinde verilmiş bir 1 t~ un og eyın s an u a muvasa at ettı er. t·~ ;:tı!~li~:;~tea:. ~ı:ar0:niıe1&~: 
karar vardır : Hamarr.- + ı•ı yetıer birliği ar:ısındnki ziddiyet, 

)arda fırınlarda fındık 1 ~· At t • • k v k' 11 h t' 1 b b K ı H ı +, harp endişelerini, harp ihtimalleri-
lt a ur e 1 er eye 1 e era er ra z nı t ni biraz dnha artırdı. Rusyada as-

kabuğu yakılmıyacak, lit ı • ~!.~ ~~d~~u~~:~ıı:!i~~~iiril1::!!~n!~çıAı~ 
mahalle içlerinde depo I :j R ht d k ı d ı K ı H At t • • k • • M manyada <lahi askerlik müddetinin 

1 k i
l 1 1 m a arşı a 1 ar ra z a ur u t iki seneye çıka·ılmış olması bu yapı mıyaca tı.. ··! . . : zıddiyetin nasıl karşılıklı bir asa-

b h 
biyet ve hassasiyet!" y .. kselip git-

F ~:~~;r~n
3~~!~1:tunu~:;~.~!~~! •• ·j · Dolma a çede ziyaret etti.. ~: ~1~n~i;et:~f~r h~~~~:r ~~y~il~~: 

menfi tesirlerini anlayıp ı~~ leri de nnsıl bir endişe ile arka-
h ık b b lAd n t0ınamen f+ At • • ki • · ı k t t d tt• t•J sından sürüklemek istidadını taşı· 
~~;i~,:.~~;;~ :;~i~~k:ı~~·go~\'. :.j~ atur e nıu a a yarım s aa e v am e ı.. ı•: dığMı. :;:~~;0~~~e:9~~;;:d~; Aı-
knyor. llgililerin ilgbizliği, Arıkara 4 - İngiliz Kralı Mı.ıjesle se!cizinci E:iv:ırad bu g irı öğlegin lstanbula varmışfrr. Ve nhtımda :; 1 manya arasındaki yeni vaziyetle-, 

l J B b k H · · D h ·ı· b '- [ b / R · · C ı A k f J k .~, 1 Avrupa politika ve askerlik ale· ınaddevl az ÇO.i te ·bit etmiş, ~] yan armua aş a an, ırıcıye, .:ı ı ıye ve su a ıcan arı u unan eısı umrıur tat:ir tara mu.an arşı r.+ k f 
,J ~' '! i minin gözlerini dört açmağa a i 

hastalart Uzerindeki müşahede- •+•• lannuşlardır. /. .ı lt 1ı gelirken, Ru:>-Alman zıddiyetinin 
lerile de zararını anlamış olan ~ Kral Atat•irkle b.Jraber ngilİz s?1 aretine gitm!~, ljala dSn:l ikten sonra motorla dolmabalıçeye gelerek Ata· 't şiddetlenmesi, 1 panyada isyan ve 
Doktorlarımızı.ı müdahaleye tı türkü ziyaret etmiştir. Mulakal yarım saat siirm:iştiir. Kral saat 16 da şehire çıkarak Topkapu sarayını ve fı1 ihtilal hareketlerinin başgöstermesi 
kendilerinde salahi~·et görme· ~ Jt ve günden güne Avrupanın zahiri 
meleri, zararını bizzat kendi ·~ müzeyi gezmiştir. '• 1 sükün ve istirahatini ihlal ve iptal 

bl tı · n i d 1 i •e tJ • j edicl bir mahiyet almış olması, 
sı ıa erı zer n e cer.em ı' ı.!:---=--~- - · ' '-- - - - - -·-·--...,.-- - -·-·-----··-·---- """°- - - -·---·~~-~..------- ~ -~=-- - :!' Avrupada zaten gerı·1,· olan sı·n·ır-görınUş olanların uysallığı yO· I - cft 

0 
• -~~ - - ..... - ·~-- .. - ~ .. ....,._ -~~~....., - --""~--~--;o.-.:....:;;,_ 

leri bir kat daha germiş, harp ha-

~i.{iif ,.b~u rehr:~~~ı k'::r~~ı.!~ J s nan ya i h ti lali dehşet kes betti.. ;:;.ıı~·~;~~a bş~d~:;ek:t h~~ ı::li~!t 
'/'-' ler, Avrupayı yeni ve müthiş bir 

1 ındık knbuğuDllll sıhlıatj badireye sürlildiyebilec~k mahi· 
fızerinde yuplığı korkunç tah- şı·malde v e Cenup ta son vazı·yetler... yettedir. 
ribatı anlnmnk için, g cen sene • •. 
sa~ m Ye nHlteteKkir bir doktu- • 1 Yıllardan bert devam eden ıi· 

rumuz tarı:ıfından ilmi ve fenni A Al 1 a g' d·ıe 1 teşler ·ç'nde şeh' lah yarışı, son yılla ·dn ve hele 
tetkiklere ve hakikatlere isti- s 1 er ru n 1 r 1 r.. ru n a 1 1 .. 1 r- son aylarda şiddet ve dehşetini 
nuden uzun uzudıyu yazılıııı5 artırmıştır, fabrikalar gece gün-
ve gazetemiz tarafındnn neşr~- d k • b v ı k ti• ı ı t • düz, hiç durmadan ve hiç dinlen-
dgiel~ı·rişmeykı_ızkıl~frı.ıdı~rö.yle birgözdcn e 1 oguşma ar a ıam manzarası gos erıyor.. meden top, makinelitüfenk, tank 

)' n tayyare, bomba, zehirligaz çıkarı-

Hlzim kunautiıniz şudur ki, A ,.., ı h ıı k A t ı • '' ld •• d •• ı b yorlar. 

~~e~~e~~;.~~t!ıl~l:~.~-:i:ı~~·ğ~~ ı!~ .. ~ s 1 er e e geçen u ume ci erı o ur u er, u har~~ ~~~;;~a~e y~~~ş~~r h~~.r:~~ 
6 • dan, geçen büyük harbi gölgede 

~:1~·fa~~~~~~:~~d~1:~~;~ dehşet karşısında halk Fransız toprağına ::~:~~i~~~~~1;~ı~ k;::.~:ı ~~.ş~: 
ve kurtarmak yolundu gereken sında tedbirli olmak, tedbirli bu-

tedbirlerin alınmasının birer 'ı I t 'ı c a e d ı' y o r . . lunmaktan başka çıkar yol yoktur. 
• vazife olduğuna kanaat getirilip " En kavi hikmet; ezmiyen ezilir 1,, 

gidiş bu gidiştir ... 
~~~:a~~n~e~~r 1~~1e ~~:ad:ı~i~~~~ Ankara 4 - ispanyada Asiler lrun şelırine girmişlerdir. Bir kısım hükümetciler elinde olan şehir ateşler içinde 
tulacak, halk rahat bir nefes dir. Ehaliden ( 500 ) lspanyol Fransız toprağına iltica etmiştir. 
alacak, temiz bir hava teneffO. Şehirde boğuşma. katliam manzarası göstermektedir. Astler esir ettikleri hükiımetcileri öldürmüşler 4 Tayyare 
süne imknıı ve fırsat bulacak, JO top ele geçirmişlerdir. 

ve nltınyot fındık kabuğu yll- Cenubda Madridden 717 kilometre mesafededirler Senre/lal yakınında hiikumetciler asileri bozarak bir çok esir 
ZUııdcn artan, evleri, fırınları, mitralyoz almışlardır. Hiikfımetci gemiler bazı kasabaları topa tutmuşlardır. Sensebastien tarafından harp devam ediyor. 
dlıkkdnlan istila eden, ve suyı ı -- - _ • ..-~·-----------
milyonları geçen fare sUrllteri H . . Tu·· rk - ı'ng ·ıı ·ız 1 R h b ı 1 Amerikalı 
dahi gitgide azalıp yok ola- eyetımız adyo a er eri 
cııktır ı T tayyareciler 

Gelelim, ııamamlnrda, fırın- Moskovada icaret anlaşması D •• d 1 
larda fındık kabuğu yakılması· dün imzalandı.. unya a ngiltereye indiler 
nın ve malıullc içlerinde depo Aankar 4 - Moskovaya Olup biten işlere dair Ankara 4 - Amerikalı 
edilmesinin menedilme i mesc- giden Türk kti.ltür heyeti Ankara 4 - Türk-lngiliz tayyareci Rıchman ile Me 
le ine : !ki sene evvel belediye k l · · t t t ticaret anlaşması dün Lon- ispanya : Cuma günü 
ıneclisindc lHı mesele nınznke- me tep erı zıyare ve e . rill Atlas Okyanosunu geç 

k ki · d d d durada imzalanmıştır. sabahı saat 7 de ı·htı'la-lcı· t•kt 1 'lt d re edilmiş, fındık kabuğunun i erıne evanı a ır. ı en sonra ngı ere e 
sıbhnt üzerindeki menfi te ir- Almanya ile Ankara halkevi ler, haftalardanberi şiddetli mecburi bir iniş yapmış-
lerı tamamen kabul edilmekle muharebelere sahne olan, !ardır. 
b.craber, evlerde mahrukat ye- Y uğuslavya temsil heyeti ---- --- ----
rınde kullanılması otuz kı~k İ Sansebasliyan civarındaki Varşova : Bütün Avru-
scnedeıı beri itiyat halini alan arasında zmire gidiyor. lrun kalesini zabt etmişler pa kısmındaki Sovyet itti-
fıncttk kabuğunun birden bire Ankara 4 - Almanya ile j Ankara 4 - Ankara halk dir. Bu suretle l run ile hadında 50 seneden heri 
değil de tedricen kaldırılması Yug"uslavga arasında hava evinde 40 kişilik heyet ya- Fransanın Hendaye kasa- görülmemiş bir kuraklık 
Yolunda gereken tedbirler ay- 1 
rıca dllşUıılllınek nzere, şimdilik , munakalatı için bir anlaş- I rın .izmire gidec~k orada bası arasındaki muvasala devam etmektedir. Bu !iÜZ 
60kuklurın, caddelerin havasını ma imzalanmıştır. . iemsıller verecektır. hattını ele geçirmişlerdir. den mahsul gaget azdır. 
toptan ifsat eden hamamlarda 
fırınlarda yakılmasının yasak 
edllıne.si ve mahalle nrcıl..ınndn 
fıuctık kabuğu depo edilmesine 
lnUsande edilmemesi kararlaştı
rılmıştı. 

O gnn bugnn tatbik edilıni
Yen bu önemli kararın artık 
tab tblk sahasına isal edilmesini 

ekliyoruz .. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

"' Yıllar gelip geçiyor 
r~:ı l~! Şehir içine ve dışına tek bir ağaç dikemiyoruz ... 
lh• ti ltıuıl1 

pııı 

ıh!.t1 
1';.'I P;.'I u '-1 Her .yerde olan ağaç bayramını biz de düşünelim artık ! 

Yıllardan beri, yurdun her 
tarafında olduğu gibi, biz de 
ağaç bayramı yapalım, ağaç 

seviİ$İni uyandıralım ve yaya-

Jım diyoruz .. Fakat, yıllar ge
lip geçiyor, şehir içine ve dışına 
tek bir ağaç dikmiyoruz .. 

Şehir, köyler için bir örnek, 

bir model olmalıdır, biz bu sev. 
giyi yalnız şehir içinde ve cı
varında değil, ta köylere kadar, 
en uzak köylere kadar yay-

mağa mec1)uruz. Ağaç işi, yal
nız bir süs işi değil, ziraat ikti· 
sat ve müdafaa bakımlarından 

i1'rekli bir i4tir .. 

* ... ·-BOR SA 
Fındık fiatlan 

Fındık fiyatlarının yüksek 
olması yüzünden müstahsil 
zürra malını pederpey piyasa· 
ya getirip satmaktadır, Mah 
sülun idrak ııe ihrac1 zamanı 
o/.rn 7 O Ağustostan 31 Ağustos 
tarihine kadar geçen yirmi 
gün zarfında limanımızdan 
muhtelif ecnebi memleketle· 
rine 80 71 çuvalda 640880 
kil o iç fındık ihraç olun· 
muşdur. iki gündenheri fzn. 
dık almak için limanımızda 
bulunan Alman bandıralı 
baden vapuruna dô'rt bin 
çuvaldan faz la lç fındık 
yükleneceği alakadarlar ta. 
rafından sö.qlenmektedir. 

Şehrimiz fındık piyasası. 
nın diğer ihraç merkezleri 
piyasalarından yüksek olma-
sı yüziinden çok uzak kaza 
ve iskelelerden şehrimize 
külliyetli miktarda fındık 
gelmektedir. 

Bugün hazır fındık içleri 
56 ve kabuklu tumbul fın · 
dık 26,5 kuruşdan istekle 
alınıp ıatılmaktadır. 
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S~kizinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 

lıükumet yapmak için siya 
sa.! partiler dışında bir çok
İlığa dayanma yolunu bul
dular. Bir yanda onar yir
mişer mebuslu parJilerin 
hütün çeşidlerinden bir yı · 
ğm ... Bir tara/tada dealetin 
dagandıgı çokluğu yapan 
hükumet gurubu.. Yani par
tisizler partisi ... Yeni devlet 
liderler ve hükumet etra 
fında lop/anan ve siyasal 
partilerin tarifi bakımından 
miişierek bir vasfı. bir 
rengi olımyan bu çokluğa 
da yam yordu. 

Bu sırada Polonyada bir 
se~ahat yapıyordum. Hüku
met tarafındaki bazı lider
lerle gifrüştüm. Dayandık
ları çokluğun proğram ve 
pı ensibleri ne olduğunu 
sordum. Değerli. görgülü 
ve muhim bir vazife sahibi 
olan muhatabım uülerek şu 
ce •ahı verdi. 

"- Böyle bir proğramı· 
mız olsaydı, biz de nihayet 
mwcud siyasal partilerden 
bir; olurduk. Biz bundan 
kaçınırız. Devletin iç hayatı 
ve dış durumu nasıl ve ne· 
reye gitmemizi isterse, güne 
göre en doğru yol hankisi 
ise, onu kovalarız. Devleti 
tutmak. devamlı hükumet 
kurmak için bundan başka 
çare bulamadık. Bir yandan 

Sağhk 

RECEP PEKER 

da siyasal partileri kaldır 
madık, onlar da hepsinin 
yekıinu bir azlığı geç 
miyen hallcrile. aramızda 
bulunuyorlar.,, 

Polonya bu lıali ile bir 
yönden liberal devlet tipini 
bozmamakla beraber. realite 
tarafından devlet idaresini 
hakim bir elde bulunduran 
bir görünüştedir. Fakat bu 
fili durum da, Polonganm 
yurdsever çoçuklarmı tat
min etmediği için devletin 
teşkilati esasiyesi, geçen yıl 
icra kuvvetine büyük sala 
hiyeiler 'oerecek bir Şekilde 
değiştirilmiştir. 

Belçikada 
Bir başka kiiç:ik misal · 

Belçika geni bir devlettir, 
güz yıldan biraz fazla is 
tiklal hayatı vardir. Dogu 
şundan bugüne kadar kısa 
bir zaman geçmesine rağ

men, zengin madenleri ve 

kömürü, kendisini. arazisi
nin küçüklüğüne, nü/ usunun 
azlığına rağmen, dünyanın 

mühim sanayi memleketleri 
arasına koymuştur. 

Krallıkta. iç idare şekli 
olarak parlamantarizm var
dır. Bu bakımdan. bizim 
dersimiz için faydalı bir 
etiid me1JZııudur. Belçikada 

Arkası var-

Bayındırlık . 

'araboğaz kör
fezi genişliyor 
Hazer denizi sahilinde 

kain Karaboğaz kör/ezinin 
derinleştirilmesi ameliyesine 
başlamıştır. Bu körfezde 
altmış ifa gelmiş metre ge
nişliğinde ve iki kilometre 
uzunluğunda derin bir ka 
nal vücuda getirilecektir. 
Büyük gemilerin seyredebi. 
lecekleri bu derin kanal bu 
sonbaharda bitecektir. Bu 
kanal, Karaboğaz körfezi 
içerilerinde bulunan s!ilf at 

..dö sodium madenlerinin iş

lemesini fazlalaştıracak ve 
nakliye fiyatlarını elıemmi 
yeti i bir surette ucuz/ata· 
caktır. 

T. A. 

Şehirc:lik 

Odesa'nın İmar planı 

Türkçeye çe7.ıiren : Yazan : 

Zimnt 
Türkiye' d~ki yeni oluşun bir izahı 

Sovyet Keteni 
Burhan Belge Norbert Von Bischoff 

Beynelmilel Ziraat Enis A t • A 1, a~a vu.; u:yanın n., . 
tilüsünün verdiği malumata ı ElçiliJi r.abık müsteşar [ 25 ] 

göre, Sovgetler Birliği da·-ı' G·..!!enlerle beraber "Hak di· Bu unvan "Gazi" un\'anıdır (1). 

lıilin~e keten ekimi araz~. ni" ve "llak .yasası~· d.n .g~lnıek Bur~~-a ~~k d~fa ~l~ra.k, .ka:·· 
vaktıyle ( I 909 · 19 I 3) bzr I te ve eyalcnın c~kı dıııı ılc es- şımıza l tlrk Un beka fıkrı \e 

milyon iki bin lıektar iken ki y.1saı:-1 ıı, musamaha ile mu· "beka" iddi ısı çıkıyor. Buraya 
ı 935 ılmda iki milyon f amele gören bir nzlığın kendi kadar, onun t~~ ba<;ına yahud 

.. l y b · J kt k 1 lııısu::.i müesseseleri vaziyetine uile veya soy l',"ınde yaşayış tar 
yaza tı m ıe ara çı mış sokmaktadır. zıııı evdeki l<üydeki \'C şehir-
ve bu surelf e bütun dıinya- { "Emiı'--til-ilHlıniııin" i.;~, bıı dekl haliııi 

1

güzdcn ge~·irmi~ ve 
da keten ekili arazinin güz- zaferi ile Ovilııınc1., kcndınden bUtlln bunlard::ı "fena" unsuru· 
de 87,8. ini teşkil eylemiş önce u eyalette olan niznma nun h:lkiın oldıığuııu gürınüş
tir. Soyetler Birliğinde 7 935 istinad elıııez, hasnurıı yeıımi~ · tük. Halife - sultun'ııı şahsımla 
yılında keten ipliği istilısalz. olmaktan mistik bir kuvvel p:ı· isP, "fena" ile "baka'', geı;icilik 

k m \•e <> znııı•ına i·a ı"lc ebedilik biribidııe bıı'•lan-548 bin tonu bulmuş ve yı çı ar az · ' · · e. 
d.tr fethedip belki de elden çı- mış oluyor. 

d 'inya istihsalinin yüzde d" t k TU kn 
karclıbı bir alay memleketin u- Şim ı ur ı · r · n eşya ve 

7 3,4' üne çıkmıştır. dını sayıp dukınez. Adına yalnı2 madde filemini arkamızda bıra-
k ufak bil' unvan il ~ve eder. Bir- karak onun din alemine glrece Birbiri arkasına yapma -

ıınYan ki, Baıı'nın lıeJhangi bir gl; \ • '..{Ü• •cğiz ki, devamlılık 
ta olduğ lerekki hamleleri hzkzmdarı onu ke:ıdi adına ta muhaı : :ı, , ·adi~yon ve karanlık 
dolayısıyle, Sovget kefrn kamaz. çunka onun için zafer bi: v Le i. - :: ı-1nlı}f bir sonra 
endüstrisinin iptidai madde- de mukadder olatilfr bozgun ara~ındaki bağlar yani onun 
ye ihtiyacı giln geçtikçe da. Fakat peygamberin halifesi dUnyadaki yaşayı,ında • arayıp 
artmaktadır. Bununla bera ic;.in lıliyle bir mahzur tasavvur da izine bir tzrlU raslıyamadı~ı 
her kendi bütün ihtiL1açla- edilmez, çUııkU bu ~n.vanın ~e mıı şeyler, onun din dünyasın-

' k 1 d kt ~ sulivetini, kendisi gıbı kendıa- da hep mevcudtur. 
nm ·arşı a .c . ~~ 5~.n~a, den· sonra gelen .de lizerine n- lslılnı dininin torklerin yaşa· 
Sovyetler Bırlıgı muhım l:ıraktır. C'ııvnnm herlrnngi bir yışları ve milli karakterleri u. 

Odesa şehrinin umumi 'kd d k t ·ı t d 1 k' t ·ı · t'k mı ar a e en ı ır~ca ı a tekzibe uğramaması islnııı ide· zerinde ·ı arı ıı ve pragma ı 
imar ve yenilestirilme planı yapmaktadır. Mesela 7935 alimıı farafından emniyet altına tesirlerini burada batak genlş-
tamamiyle hazırlanmıştır. yılında Sovyetler Birliği alınmıştır. blHlln bunlardan baş lik ve derinliği ile tetkik ede· 

h 59,100 ton lıam keten iplig-i ka da, uımın, gO~·ebe ve cengn cek değili!. Bunu, "kısmet olur 
Bu projeye göre, · şe ir r· i . "d t b. sa,, bir başka eserimizde yapa-

/ b ihraç etmiş ve dünya ihn:ı- ver. soyun şe ı ı;ın . u .e I! _ır 
hemen lıemen dört nıfs i ü- I J b. . . k . . \'e:;ıka ve berat mahıyetındeclır. cağız. Biz burada bilimi doğma 

ı 1 b ı· - caiınaa ınncı mev um lar ile bunların tatbikinden ha· yümekte ve na en an ıyo , s t 
mulıaf aza eylemiştir. nna !:iıl olmuş bayat şektllerine 

vaziyetinde bulunan yerleri 1 l k Tilrkleriıı nasıl intibak etmi~ 
B l Sovyet ihracat ip iğinin Ş • p k• h dalıiline almaktadır. ll p an, 1 aır uş ın a - olmalarına dair krııekler seçe· 

tedrici bir surf!tle yirmi kalitesi de yükselmiştir. ne ccğiz. Tü.tk milletinin gOçebe 

yılda tatbik olunacaktır. ı· tekim 1933 te taranmış ke- kında bir filim aslı, bu inlibaklara mtısait dav-
T. A. ten biitün ihracatın yii~~5e ranmıştır. Bazı noktula:da lkde 

38,4'ünü işğal ederken 19J Meşhur Rus şairi Puşkin hlll.m etini, Türk ruhunun ay ı· 

1 
yılında bu mikdar gii.zde in öliimüniin yakında idrak rılık arzuları ile nıUcadele et-

49,6'ya çıkmıştır, edilecek yüzüncü yzldönümii. ğe mecbur knlıııı~lır. işte bu 

İhtiyarlık varmıdır? ve nedir ? 
f mücadeleye mevzu teşkil et.ıniş 

1935 gılmda sovyct ke- dolagısıgle, len ilm sine- olan noktalar, bizce, Türk mil-
tenini yabancı müşterileri- ma müessesesi. şairin mek- letlnin asli vasıflarını teşkil e· 

nin belli başlıları şunlar tep hayatına ve g~nçliğine den noktalardır. 
olmuştur: Almanya ( I 5,800 ait bir filim vücuda geti- lslılınlık, fikri ve coğrafi 

Uzun bir ömür beratını elde etmek için ne yapmalıdır? 
[ 10] 

ton ), irfanda ( 13,700 ) , recektir. menşeleri itibariyle. dUnyadaki 

Belçı.ka ( 8,700 ), Fransa <" • • 1... . . . hayata kar~'l "pessirnist,, dir. BO 
" -yarnn genç ıgı " ısmmı Uln diğer nılltekfinıil uioler gi· 

yt..pmaklığa ı;cvk eden ve sizi ze. 
hirleycn yekane şeyler menfi his· 
lerdir. 

Bu lıi ,fer iki türlüdür. Kırmızı 
ve siyah hi.,ler kırmızı hisler-kin 
lııddet İmrenme kı .. knnçlık hınç 
acı istihzadır. 

Siyah hisler-bunlarda ko.kudnn 
ileri gelme telıcyyllç cnd'.şc sıkın 
tı ~nm mcrnk işkenc~ esef vicdan 
azapları ho:dbinlık c_saretsizlik 
derler zaten kızınızı renk bilir ... i
nizki ateş ve kı:n rengidir. Kırmı
zı hisler tahrip ed;cı slılhata zarar 
verici lenbihi ynpnn hislerdir. A. 
da.n öldüren in ... anlar bu işi yap
mnzdnn evvel chimn kırmızı gö
rürler haltn kırmızı bnyrakda hem 

tehlikeyi ve hemde byanı ifod.! 
eder kırmızı hi.Jerle meşbu olıın 
insanlar hcrzaman C.!mİydi beşer 
için muzir olen kimselc.<lir. Q. 

nun için kırmıı:ı doğululara iuti
lalci derler. Sulh getirc.1 ı'.t ı-1 
herkes için faydalı oldu., u , • l.fo 
kırmızı hislerin hem fnili ve hcır 
<le kurb:mı için zarnrlıdır. 

T ekrnr ediyorum kırmızı hi ,le 
9unlardır : Hiddet, kin, intiltnm, 
haset, hınç, iftira, zem, gnzap, 
c..:bir, didinme. Bu hisler insanları 
her zamcn aleşe ve aleve sevke. 
der. Bu hislerin sonunda daima 
fenalık vardır. 

Hula.;a : menfi olan bu kı ·mızı 
ve siyah hisler <l ıimn tahripçidir· 
J •r. V c sınır manzumerıüzi de ber· 
bnt bir hale koyarlar. Geniş ne· 
fc • almamı.ı.ı, düzgün de ver l!nımı· 
zı '>oznr ve da'.-!i if nz guddclc· 
rimiz UJ'. •ıin dn İ"'iİr edP.ler. 
lnsnnlar bö fl bir lı: .~in tc .j, ile 
chimp. hüzünlü, gamlı cndiseli 
l'>Omurtkan bir halde bulunu;ıa: 
Böyle ndamların vücutlarındaki 
sivrı noklnlar, ( eller, ayaklar, 
kulaklar, bı..run ) gibi ye•·ler d:ı· 

ima buz gibi soğ'uk olur. Hntta · dnhn teşekkül ederken ölüme (8,300) ve /ngiltere (8,100). taşıyacak olan bu filimde bi, 
0 

da, bu clilnyaciaki hayatın 
her zaman işitirs'n'z, Korkudan mahkam olurlar. Böyle bir vı:ızi- /kinci beşyzlhk plan muci- Puşkin rolü, onbeş yaşında kar!;nsına blltlin \'Uzuhiyle ve 

eli aynğı tutuldu. Bnzı onn baba- yette olan bir bedende de gud- hince keten rekoltesi daha Moskovalı mektep talebesi tam zııldı olarak, öteki dilnyayı 
hrın. çocuklnrının imtihanda iken, 

1 
deler ınizn.cımızı ynni nıı:ddi v.e l k f d koymaktadır. 

ı ğ hl kr., c · d I' l l ş c - nd n ke Valya .ilovs i tara ın an -geçirdikleri halleri şöyle ifnde ve ~~n~vı var ı ımıı:ı, a a. ...e • zıya e J az a a a agı a - Greklerin güneş içinde geçen 
d l Y k k k d t '-'eınızı. ıdareden nc·z olurlar. Ta- t 1 · · l r· · 1 h ed'l oynanacaktır. Mosko1ıalz bu 

e er er. avrucu or u an u- J en erın cms e ı ıs a ı e- hayat telekkilerinc güre, "ha· 
t ld d 1 1 t h ık b So"z biri diğerle guddeler zehirlenirler. d t l b b ~ k 
u u, er er. ş e a ın u · . ceğinden ve aynı zaman a genç a e e, tıyu şazrın des" glllge ve karanlıkların dı· 

l . 1 ·r d d b' h k'ki O zaman bu zehirlenme tesirı al- l . d'kk t 
crı 0 muşu ı a e e en ır a_ 

1
_· unda hlan guddeler, yavaş yavaş üzerinde çalışma makineleri portre erme şayanı ı a yarıdır. Budiaı'de tropikal şart· 

duyğudur. Bu siy~h hisler butun muhakknk bir surette bozulurlar. de daha ziyade modernleşe- bir surette benzemektedir. lnr içinde her tarafından cun.lı 
bedenin işlcmcsinı de tekteye uğ- Netic;:de bedenin kuvvetleride ceğinden, Sovyetler Birliği Narovitski tarafından re lı~~ fıjkıran fakat hiç bir mana 
ratan hislerdir. Böyle hislere dü- mt"ıterakkı' bı"r .. ureltc du .. şerler. l 1 k l b ta"'ımıvaıı dflnvadnn insanı, 

., keten ihracatı o nishette 1'isör iig· ii yapı aca o an u " " " ' çnr olnnlar durnklnmış insanlardır. O vakıt maneviyat çöker ve ihti- "nirvanu,, kurtaracaktır. Önas· 
Bu gibilerin hazımları yavaş yavaş yarlık da rnhat rahat gelip yerle- artacaktır. filimin senaryosu, mulıarrir ya'nın çöl dioleri i e, znmrot 
olur, Bnğırsnklnrı tenbcllcşir. Ne- şı·r. Buna ı"nzimam eden kırmızı T A Slonimski'nin eseridir. 
· d h l b l V • • (1) ''G,tzi" unvanını Bischoft t·ce e, tn nmmuz nr aş ar. e hisler de boşka yollardan nynı 

peklik hasıl olurki işte zchirlen- gayeye varırlar. Jşte böylece; bici- "ededi muzafl'er'' diye tercüme 

menin birinci sebebi budur. 1 detle, lCrnle, gnznple, imrenme ve Fakir çocuklar sünnet ettirilecek etmi~tir. Bu kelime etrafııı yl1· 
Siyah hislerin tesirile insan bir 1 kıskançlıkla, ( sınır seyyaleni .... ivin rüttllğii uzun mUtalealar, muhar 

vurdumduymaz tembel ve iş b- ihtiyat kuvveti vazifesini gören ririn kelimelere bazcm hadise· 
çaırı olur. Ne sporu \•c ne de akümilatörler ya\'aş yavaş boşa- , Kızılay başkanlığından : lerden ziyade ehemmiyet verdi 
tendi sıhhahnı sever. Boyle bir lırlar. Ve bunun sonunda da c.ö '-- ' ğini ve bunagöre hUkUmlere 
r.J.,m bu şnrtlar içiede viicudunu me, düşkünlük. c~nlılı ~ ın nzalmnsı, 20 E l "/ gı~6 t .h. l n Trabzon varmaktan çekinmediğini gösl~ · - ' . . h k' y u J an ıne ras ayan razar gunrı ı , 
t k ·ı d h.. l d d bi ba nıhnyet zehırlenme ıml olur ı : . . riyor. 
cJ ıh e en 1 oc.e er e e r · iste ihtiyarlık ta buduM. ı fakır çocukları kızı/ay tarafından sünnet e:tirileceğınden 

taat asıl o ur. .. f · d'd · l k · l · · · d'l · 
B" ı d h" 1 · d • Arkası var şım ı en cemıyete muracaat a ayıt enmn ıcra e ı mesı ı-------------oy e a amın oc:e erın e ye- - ı . . J 

nilellme çok zor olur. Bu böcreler Doktor Kazım Güler ı ılan olunur. ı Halk Manileri 

• .Arkası var .. 

l'.lq 
Temi~cl, te~i-~kas~p i;tiYoruz 1 • ..... , • ... ,

1 

-r-ıpk-ısı.ı-ın -gün-eşin--
k b h d k k k d kk !f" 1J! Bilmem ki varmı eşin 

!~l Et var i, mez a a an çı mıyor, asap var i, Ü ônına !~~ r:~:! Sevdalısı olmuşum 
. girilmiyor, et fiyatları arasındaki farklar1n sebebi budur .. '-1' Kara gözlü ~i:eşin. 

Mczbahıı resmi vermemek 
i, i ı mahalle aralarında, şııradıı 
burada r,iıli olarak koyunlar 
kcsinıekte, ve sonra piyasadan 
d ıımn nr. be 1 kııru. noksanına 
., tlılmaktnclır, bıınu z rnıan za. 
man i;itir, duyarız. GJrenleri
ıniz bilenlerimiz olursa, onlar 
da bir ;ey görmemi-;; ve bilıııi
yorlarmı~ gibi, bildiklerini içle
rinde saklar, haber verilme::.! 
ınzımgeleıı yerlere katlyen sır 
:vermez, bu ketüııı iyeti bir ah
lak kuydesi, bir ahlak meselesi 
baym lnr. Halbuki ymddaılaıı ·ı 

aleyhine, ııınıınıun znrnmıu o
lan bıı kahil hıırcketler bir nh
lak meziyeti değil, bir maraz 
haletidir. 

Mezbahtıda kc ilmeyen hay
vanlar baytnı· muayenesinden 
kaçırıldı~ı i~indir ki, d.ıiına şflp· 
helidir. Jlustulıklı hayv,111laru 
eti, muzırdır, huslulık yapar, fe
laket getirir. Bunun içindir ki, 
gizii, bnytp.r muayenesinden ka
çnak f' ııracla buı·adu kesilen ve 
satılnn etleri alıp yemek caiz 
olmadığı gibi IJilclfğinl, .du)·du· 
ğumı gördtlğl\nU s.ıklamuk, süy-

lenıemck, haber vermemek te, 
uhlnki bir meziyet değil. vatan· 
cbşlnra ihanettir. Bu • ilibarl ı, 
belediyenin vazifes ini kolaylı15· 
tırmuk bir vnzif c olur. 

I<ıı~·ap \\tr ki, dilkkfinı örnek 
olacak kadnr tcı·tiµli ve temiz. 
dir, fakat yine k.ı ııp var ki 
dilkknnı, içine girilıniyccek kıı 
dar peri ;ımı Ye pi tir. Ü rne:;:, 

beton dükkitııların kar:;ıısında 
ve yaıııbu~ındcı peri.an kılıklı, 
ta:ıta lnraba dnkk m tfünuz. 
MalOıııya ıne,!ıııı· zuı·lıı mesel
dir: merhuınett~n ıııarıız hasıl 

olur! 
Üç be.,. ki:-iııirı hatırını ı;;ay

ınnk, Uç be~ gi~iye ııın nınaha 

ve merhamet göstermek,kiınsc
nin hakkı değildir \'e olamaz 1 
çUnkil nksi tnkdirde !lç beş ki
şiııin şahsi menfaati ammenin 
z.ırnrında arnnınıJ olur ki, bu· 
nu cin ~ünınek dahi kimsenin 
lıntırındıın geç'lllez ve gcçeıı:cz. 

Binaenaleyh, temiz et i te
mek kadar temiz knsııp clUk
kflnı istemek ve bunu beledlye
ınitıhm beklemek le lıakkıııııı-
dıı· . ... 

Geçemem derin çaydan 
Çıkardım oku yAydnn 
Kız senin hiç farkın yok 
Şu ondört günlük aydan. 

,.. * 
* 

Ne kadnr beynz eli 
Deli olurum deli 
Ne kadar da şık geymiş 
Ne kadar da c:lveli. 

• * • 
Knpu:, u bana itme 
Bırakıp beni gitme 
Sonra pışman olursun 
Yüreğ-imi inc'tme. 

Baba Salim Öıüt~ll 
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EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
Sütcülük Yaz!ırı : DUR~IUŞ 'l'ÜHKME~OGLU . ( 66 ) 

=--- 1 ~ ~ 

Şehir halkı hemen her hafta Seda
tın buna benzer bir macerasını 

Sevgili hen1şeriler: 
Bundan sonra gaze

temizde süt ve sütten 

nasıl karlı bir hayvan :_J Biçki ve dikiş yurdu ~ 
olduğunu öğreteceğim. 

vel F ;:z:~:~:;:::~;~ =~ Be yoğ~:: 1 :~~ ok;~~~nR mezun ' haber ahyordu. t yağ, peynir ve saire ya-
Genç adam her rast geldiği kadına can ve dil- pılması hakkında kolay 
den aşık oluyor, onu ele geçirmek için hayat ve her köylüye lazım 

öğrenmek ve köyünde =::-1 93G • 937 ders yılı için talebe kaydi.ıc ba)ıı ı ı fü. l.:n :. --

k · l ==~ S!)Q moda olan fötrOdeıı, lezden ve her nevi ipekli ~ 

ve servetini tehlikeye koymaktan çekinmeyordu. bilgiler yazacağız. 
Yapma ısteyen erin ne - -

~ ve yUnlU kunıa'}ltırdan şapka usulleri. . . Lir ço~ i 
kadar kar edeceklerini ==~ boyamalarla meydana gelen çiçek örnekleri .. gösterı- ~ 
size anlatmak için yur- :d le~ek ve metod ilminin en san merhalesi olan ~= G~n~· ad.ım 1.ı:ıııaranı.ı b. şı.11 datın eğlence Ye spf.ılıat file· Y urddaş1arımızın ço-

zorlıı dizine yatırdı. YUzrınu nündeki şöhreti ıırltı'q·a artı. f d 

~~J::~~~~~~~l;~s:: ~l r~:i!i?~~b~_g,,~~a~~~~li ~ _ 
ınehtalm ÇC\ irerck dudnklarııı· yordu. <;ok c:ır'etli ve telıli 'wli ğu çi çi İr ve köylerde 
dan öpmeğe ba,ılnch. Genç ka- bir ç.upla ı olıruihı. Su gibi pa- oturur. Her köyümüzde 
dın hfill hafif hafif çırpır.ıyor, ra sarfediyor, kavga, nizndım h 
dudakları hem (beni bıra'kınız) yılmuyor, kadın takibinde umul ınu akkak birkaç yüz 
diye yalvarıyor, hem buseleri maz maharet Ye sebat gösteri- inek, birkaç sürü de 
iade ediyordu. yordu. .~~ıkane maceralarını d zünden onların nasıl =4 Uzunsokak - Numara 198 ,~ 
Karanlığın i ;ind ~ bJ bu e ses- kış geceleri masal gibi anlatı- a var vardır. Zaten çif- ziyan edildiklerini ve === ···•ııııııw·••ı1111ıı 1 ··•1ııııııw·•ıııııııır·•ııııııı••· ··ııımıı····•ıııııı ... ·•ıııııııır·•ıııııı"' •11111111•· .,ıııııııw tfff!fl. 

bu yanlışlıklar düzelirse llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll!llllllllllllllllllllliilllllllll!lllllllml& leri uzun bir zaman devam et- yorlardı. Lir defa gelin olması- çinin davar ve sığır ya
ti. Bir dilrlO mehtaba, uçık ha· na iki ~Un kalan bir genç kızı 

ne büyük faydalar ola- '. · vayu doyamıyorlar, içeri gir- kandırıp kur,ırmıı, Uç gUn gizli nında ayıramadığı en 
mek için bir kaç defa kapıya bir eve kapamı~tı. Bir defa da lüzumlu hayvanlardır. 
geldikleri halde geri dOnliyor- ya~lı başlı bir noterin biraz ha

cağını size anlatmalı
yım ki bundan sonra 
yazacaklarımı okumak- j 
la vakıt kaybetmiye· 
ceklerini anlayabilsinler: 

Talebe kayıt yenilmesi 
ve kabul şartları ..... 

lnrdı. Aşık güvercinler gibi sa· fif meşrep zevcesini bir gece Bu söz ne kadar doğru 
baha kadar ıığaçlnrın altında hemen hemen k')Yntından al- ise bu hayvanlardan 
sevi ,tiler. mıştı. h l 1 1 d 

~abahleyin Sedat lzrnara ve e e on arın süt erin en 
o.J • Şehir halkı hemen her hafta Dumlupınar okulu baş öğretmenliğinden : 

misafirleri ile • beraber şehre Seda tın buna benzer lJlr mace- de tam manasile fay-
dünıneğe hıızırlaıııyordu. Çehre r~ını haber alıyordu. Genç d 1 d r, k Arkası var 1 1 · Buyıl tekmil okul öğrencilerinin kaydı yenilencekdir. 
si çatkın düşünceli idi. Akşam a anama ı0 ımız O a-adam her rast geldigi kadına • F. Ç. 2 - Her. öğrencinin velisi birlikte gelip kaydini yenile· 
ki şeYk ve hararetten ~ser kal can ve dildcıı a~ık oluyor, onu dar doğrudur. işte ben 
mııııııştı. ele geçirmek için hayat ve ser b d ğ Z--.-t---d-.-k---· ·- mesi mecburidir. 

ayı as 1 f')O.~e 
1 

3 . Kayit müddeti 1 E::;lulden 14 Eglula kadardır. Bir amıı·~ lzmara vaktile ura a yazaca ım ya-vetini tehlikeye koymuktan çe. 8 Mart 341 farıhın· 4 • Kaydını yenilemiyen öğrencinin okulla ilişiği Yıldız i~'in hazırlanan mavi odu kinıneyordu. zılarla sizlere hayvanla-
yıı girmek i tedi. Onu bileğin- 1 · d · de Trabzon lisesinden kalmaz. 
den yııkaladı : Fakat okadnr arzu ve heye rın süt erın en en eyı 

- Hayır lznıura, dedi, oraya can ile beklediği bu a-;:klardan nasıl faydalanacağınızı 
al~ış olduğum 268 nu. ı 5 · Yenide~ kayi! için şu ·vesikalar lazımdır, 

giremezsin... O türbe gibi ınu- hiç biri birkaç günden fazla . 
knddes bir yerdir. devam etıneyor, hatta bazıları onu yağ, peynır ve yo-

. 1 A Ntif us cuzdanı 
maralı tasdıknamemı ı B • Sihhat raporu 

* • * bu tek gecenin sabahına bile ğurt yapmak yollarile 
erişmeden gidiyordu. Bir gtın 

zayi ettim. yenisini ala-
1 

C - Aşı şahadetnamesi 
cağımdan kaybolanın D · Üç f~toğr?f 

Sedat bir gOn sokakta Ayşe 
ile Yıluıw tesacınr etmişti. Pe
deri Oç ay evvel vefat ettiği 
için genç kadın baştan başa 
siyahlar giyinmi~ti. 

Sedat şaşkın bir hareketle 
Şapkasını çıkararak onları 

selılınladı. lki kadın görıııeıııez
liktaıı geldiler ve başlarını ön
lerine indirerek geçtiler. 

Sedat birkaç gUn deli gibi 
Oldu, ne sOylediğini, ne yap~ı
ğını bilıneyur, ününe gelenle 
kavga ediyordu. 

Nihayet hiç yoktan bir ba
hane ile tanidıklarıııdaıı birile 
Yııpdığı dil kavgası, el şakasına 
derken tokat tokata neticede 
hiç yJktan ehe:nıniyetli bir 
bır.:ak yarası yiyerek yutağa 
dUşmOştO. 

Lir sabah ar:Cadaşlarındaıı 

bir kısıııı ona hatır sormağa 
gelıııişlercli. Sedat yatağında 
Yarı dıılgın bir halele unluu 
dinleyorclu. Yıldızın amcazadesi 
Sedatın on iyi ahbaplarından 
biri olmuştu, dedi ki : 

- Sedat bu lzmarayı çok se
Viyor.. ÇUııkn iki defadır haya
tını onun için tehlikeye utıyor. 

- Hakkı var ... lzmaraya ben 
de bayılıyorum... Ne . çare ki 
Sedat onu seviyor ... 

Gözlerini açtı, sönük bir gü
lümseme ile : 

• Öyle mi ? Peki .. Onu sana 
Veriyorum .. Sıınıı mektup vere
Yim ... 1zınarayı suna terk ettiğl
:rnı Yazarım ... Bu sOz tabii kıı
<hneağazın izzeti nef ::.ine doku 
llur ve benden intikam olmak 
lcın senin kollarına atılır ... 

. Sedatın arkadıışları hayret 
edıyorlar, onun hummııdun sa
~kladığmı zannederek biribirle 
tine bakışıyorlardı. 
b Yıldııın amcazadesi manidar 
lr göz kırpıııasıle : 

it - ~nl~dım, dedi, peki maşu 
e a~ Türkanı ,, ona tercih 
<hyorsun... Hakkın da var ... 

Çunku TUrk3n lzmaraduıı daha ... 
Sedat aynı sakin sesile : 

0 • Şimdi " tek mi, çift mi ,, 
~narız yııhut zar atarız ... Kıı· 
\' nırsan ne n1a sana 'l'Orktlnı 
etlrim, dedi. 

58 
liartal'1r, aylar geçiyor, Se-

arkadaşları bir kır eğlcnc~i nasıl para kazanabilece-
tertip etmi~lerdi. Yemeğe otu- ğinizi çok zaman mas

hükmü olmadığını ilan 6 · Kayıt muddetı bittikten sonra öğrenci kabul 

d . edilmez. 4 - 6 
e erım. racaklan vakıt Sedatın arııların 

da bulunmadığ'ını fark ettiler. rafından şikayet ettiği- 505 numaralı 
Halbuki bu eğlenceyi en ziya- niz inek ve koyunların Ali Ekrem Demir 
de o istemiştL Bir zaman bek- -----------------------
lesllkten sonra evine haber gön 
derdiler. Sedat sabahleyin atına 
binmiş, nereye gideceğini söy
lemeden ~·ıkıp gitmişll~ 

Sedat biitün bu delilikleri 
kalbindeki ııtıralıı öldlirrnek, 
ümidsiz aşkı boğmak l)fo yapı· 

yordu. En şen ve lilkayıd gö
rllnd Uğll saatlerde bile hatıra 

ları ve hasretleri onu için için 
yiyip bitiriyordu. En muhteşem 
sefahııl fıll!tıılthin.ı~. ca cazibeli 
kadınların kullarında mest ol
duğu anlarda biie bu iğrenç 

hayata kar\'ı acı bir istikralı 

vardı. 

Vaktile lclıayyUl elliği ha
yat ve kollurı1da hep Yıldızdı. 

. askası var -

Sığır eti eksiltmesi 
Erzincan tümen satınalma komisyonundan: 
Erzincan kıtaat 'lle müessesat eratının senelik ihtiyacı 

olan ( 138000 ) yiiz otuz sekiz bin kilo sığır eli 14 Ey· 
lül 936 Pazartesi günü saat ( 11 } de ihale edilmek üze 
re kapalı zarf la eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 
( 20700) yirmibin yediyüz liradır. yüzde yedi buçuk ilk 
teminatı ( l 552) binbeşyiiz elli iki lira f 50 Jelli kuruştur. 
Şartnamesini görmek isteyenler her gün Erzincanda Tü
men satınalma komisyonundan parasız alıp görebilirler. 
Şartnamenin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif 
mektublarznı f 2490 j sagılt artırma ve eksiltme kanu
nunun 32-33-34 ncı maddeleri ahkamına tevfikan tanzim 
ederek ihale saatından bir saat evveline kadar Erzincan
da Tümen satrnalma Ko. Başkanlığına makbuz muka 
bilinde 7.ıermiş bulunacaklardır. 26 - 31 • 5 10 

Erzak odun yem eksiltmesi 
Bayburt satınalma komisyonundan : 

Kapall zarfla meşe odunu 
eksiltmesi 

ASKERi SATINALMA KOMSİYONUNDAN: 
1 - Erzincan kıtaat ve müessesatının senelik 

ihtiyacı olan iki milyon sekizyüz on üç bin kilo 
meşe odunu 16-9-936 çarşamba günü saat (11) 
de ihale edilmek üzre kapalı zarfla eksiltmeye 
konrr,uştur. 

2 - Muhammen bedeli elli altıbin ikiyüz alt
mış liradır. 

3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatı dörtbin 
ikiyüz on dokuz lira elli kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler ikiyüz 
seksen iki kuruşa Erzincanda tümen satınalma 
komisyon başkanlığından alıp görebilirler. 

5 - Şartnamesinin dördüncü maddesi muci
bince istekliler teklif mektuplarını ( 2490 ) sayılı 
artırma ve elCsiltme kanununun 32,33,34 inci 
maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek iha-

Bayburt aki kıtaat ihtiyacı için aşağıda cins ve mıktarları yazılı ondö'rt kalem er· le saatından bir saat evveline kadar Erzincan 
zak ve yem satın alınacaktır. Mezkur eı zakın tahmin bedelleri eksiltmenin şekli ilk . b 
teminatları ihalenin yapılacağı yeri tarihi günü ,,ıe saati şartnameninnereden alınaca· tümen Sa.Al. Komsıyon başkanlığına mak uz 
ğı yazılıdır. Kapalı zarf eksiltmesine ait erzakın teklif mektupları ihale zamanından 

1 

karşılığında vermiş bulunacaklardır. 
bir._ saat evvel satın alma komisyonu başkanlığına verilmiş olacakdır. . 31 • 5 _ 1 O • 14 
Erzak Kilo Tahmin bedeli ilk teminat ihale tarihi Sa K il 1 ------1-----k---
Cinsi lira Kr. lira Kr. U anı mlŞ kasa Satına lnOCO 
Sadeyağ açık eksiltme 4000 2600 795 10 -9. 936 9 Akçaabat Türk hava korumu şubesinden: 
Odun kapalı zarfla 650000 7312 50 548 44 10 · 9- 936 14 v il l · ı· l' k l J L\.U anmağa e verzş ı ır asa satın a ınacağınaan saf. 
Kuru of açık eksiltme 25000 375 28 1 l 11 - 9 • 936 . 9 mak isteyenler varsa ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
Saman ,, ,, 30000 300 22 SO 

1
1
2
1 -

9
9 - 99~66 1

9
4 içinde bir mektüple şübemize bildirmeleri ilan olunur. 

Arpa 11 11 40000 1400 105 ;ı 3.5 7 9 
Sığır eti ,, 45000 4500 337 50 ı2 9- 936 14 

Gazyağı,, ,, 5000 1600 120 14 - 9-936 9 D kt N dd" 
Bulğur ,, ,, 25000 2000 150 14-9-936 14 Ô Qr ecme in 
Kum/asulya ,, 20000 1400 105 15 - 9-936 9 1 b 
Patatis ,, ,, 24000 B4o 63 15. 9-936 14 Ku ak, boğa7, urun mütehassısı 
Sabun ,, ,, 4000 l600 120 • 16 - 9 • 936 9 Askeri hastanesi kulak, boğaz, burun müte-
Fabrıka unu kapalı zarf 175ton 19250 1443 75 16 9- 936 14 
Pirinç açık eksiltme 9000 2250 168 75 17. 9. 936 9 hassısı Bay Necmeddin vazifeden dönmüştür. 
v 4000 200 15 77 g 91~6 14 Semerciler bacındaki 30 NoJu muayenehanesinde haitalarını L\.Uru soğan ,, • • .:ı ., 

1 l B b k k l kabule başlamıştır. 
halenin yapılacağı yerle şartnamenin a ınacağı yer ay urt mev i omutan ığı ı-----.~-------------·---..-• 

binasında askeri satın alma komisgorıundadır. 24 28 - .31 -- 5 1 
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Rengi solmıyan, kallbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Haru lar Müessesesidir. 

b ızulın d n uzun ıııUddet kalırlar. . ~ it] 

~
~ EKO VAT korırresörlri FRIGIDAIRE e sahip olanlar elektrik f aturasz ~ [ti 

• • • • • geldiği zaman nl! karlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. ~ [+j 
fR1G1DA1RE'den diha .u~tUn ve daha idareli soğu~ ~ava dolabı yoktur. Halep ııraaa ~ (+~ • 

~ 
i tı ar ııı burada .... Gelınız, görllnüz rn kanaat getırdıkten "O:ıra ı;;atın alınız. ~ ~·l 

Trabzon ve ha valisi acentalığı H A R U N L A R ~ ı:1 
~~~~~~~~~~)!! f+j 

~VI 
- -- - rn 

B gece Yıldızın kahkaha gecesi ~l Yeni temiz ve çeşitli hurufatile 
Bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Yeni mevsimin en gülünçlü, en neşeli komedilerinden t:! '!. 
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Fransızca sözlü büyük komedi. 

Her çevirdikleri filimle şöhretleri bir kat daha artan meşhur "ST AN 
LOREY ve OLİVERHARD ,, ismindeki komik iki arkadaşın harbi umu
mi senelerı içinde cephelerde askerlik hayatlarında yaptıkları beceriksiz-
lik ve işgüzarlıkları harbm en kızğın za~anlarında bile bütün vesaiti 
harbiyenin hali faaliyette olarak dört tarafa ölüm ve ateş saçtığı, insan 
oğlunun •itidal ve asbiyetine hakim olamadığı en heyecanlı anlarda bile 
şen ve gülünç vaziyetlerini elden bırakmayarak vazife yapan asabi en 
kuyvetli olanları bile bu heyecan içinde gayri ihtiyari güldürmeye sebeb 
~l~n bu iki arkadaşın harp nıacelarını görerek sizde neşe ve heyecan 
ıçınde hoş bir vakit geçirmek isterseniz milyonlar sarf ile yapılan bu bü
yük filinıi her halda kaçırmayınız. 

Filme ·ıaveten: 
Halihazır Paramunt dünya havadisi. 

Gelecek program : 

SA ET KIRALI 
Büyük heyecan filmi. 

(.j 
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~.~ l ! 

r.~ 
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Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 
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i unyanın en muKemme , en zanr ve en assas PS 
~ saatı muhakkakki ~JI 
-i On beş sene teminatlı o an 'I 
~ ~ === C K l r::~ ~ -:ı ep ve o [~ 

~ saatlarıdır. ~~ 
::;,,lii :~ = .: :.~ 

§ §~ 
-~ En son modalarını ancak mağazamızda bulacaksınız. tfi 
~ Sayın halkımıza bir kolaylık olmak için T AKSITLE de verilir. ı 
=~ E~ 

~ ADRES: Trabzon Kunduracılar caddesi HAMI ve KE!llfAL ~ 
~ NALBANTLAR mağazasıdır. ~· 
~l ~ === =~ === ~~ 
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Bugün Avrupada herkes her yerde n1utlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
E-ııimizdc : Kodak, Zeissikon. Föyklender ve sair tanınmış markalar daima her boy da v e lıer cinsle bulunduğu gibi foloğra/a ait: 

Cam, Kari. K<iğı t, Tef erruat, Hazırlanmış -ııc münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, 

Toptan e peraken e en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi atelyanıız ve amatörhanenıiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

M foatlnızı göz mek isters rıiz muti k evlmıze mürac t edi iz, 
• 

Kitabi Hamdi ve Mahdumları 
dh~.ethdhdhdhdhdh 


