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Yeni usul 
inşaat!! 
T rabzonda keşf ve tat
bik edilen bu inşaatın 
adını öğrenmek isterse
ni2, söyliyeliın işle: Te
peden inıne... l(aşifi de 
bizim belcd:ye !.. ... 

E locttc duydunuz, gürdannz 
ve gurnyorsuııuz, iıı,ctat 

alaııı ıd ı yeni, yepyeni Lıir usul 
keşfedildi: Saçaktan temele doğ
ru inşaat usuın. Buna, tabiri di
ğerleri tepeden inme in;:aat da
hi itak olunur l 

Belediyemiz, her işte olduğu 
gibi tevazu luısusu11da da rekor 
kırandır do~rusu .. Bl>yle bir ke· 
şif, Avrupada ve hele Amerika
da olsa, derhal matbuata akset
tlrilir, ujırnslara verilir ve aleme 
ilan ettirilirdi. bizim lıelediyo
miz, bu mllhiın keşfini yalnız 

tatbik etmekle iktifa eylemiştir. 
Yeni keşfin yerine ve kendi

ne göre tllrlU hususiyetleri dahi 
Vardır. Saçaktan temele doğru 

inme inşaat usulu şehrin her 
tarafında, her sokakta ve her 
caddede sistematik bir istikamet 
takip etmez. Onun en çok cayi 
tatbik bulduğu ııoklalıır, Uç ve 
dört yol agızları, kalal.ıa.ı~, fa
kat dar köşebaşları' nakil va
Bltalarının zorluk.la döndll~!l 

Yerlerle her auu, her sııııt ad11m 
ezilmek tehlikeın yUzde doksan 
dokuz olan mevkilerdir. işte bu 
lllUblm noktalarda bu wuhiın 

&91tr olanca inceliklerile tatbik 
8dllir, biçimsiz, sakat ve maili 
inhidam binalar ve iskeletler 
l'ıkılıp kaybolmasın diye, tepe
den inme, yani saçaktan temele 
doğru inşaat usulü derhal in dada 
koşturulur. Ve diyorlar "ki, bu 
koşuş ve yetişis, yan2ıııa koşan 
arabalardan daha kesin ve daha 
keık.iodir ı 

Mahalle içleri, tenha mahalle 
Sokaktan yeni keşfin tatbik 
Babasından hariçtir, oralarda 
llakll vasıtaları ve insan kalaba
biı lmlunmadıQ'l, ezilmek lehli· 
kesi olmadığı içindir ki, tepeden 
lnme inşaata fırsat verilmemek
te, velevkl iki metre uzunlu
tunda olsun, eğrilen veya bir
kaç taşı dlişen bahçe dıvarları 
dahi yıkılıp buaya g~lmek. üzere 
icen çekilerek temelden barş
laaıak şarllyle inşa edilebil-
Dlektedrr ı -

.liu önemli keşif elde edildik
ten ve işte pekillıl da tatbik 
eGlllp gittikten sonra şehir pla
nuıa lQzum dahi kalmamıştır. 

Pianiar, nihayet hendese gibi 
eski bir f enue dayanaıjınuaıı 

öttırlldllr ki, artık demode ol
Dluş sayılmaktadır! Yaşasın 
keşif ı 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Japon - Çin 
Müzakerelerinin 
inkitaı bekleniyor 

Ankara 14 - Japonya 
ajansı Çin - Japon müza 
kerelerinin hiç bir netice 
'fJermedijini. Japon aleyhta · 
rı hareketlerin ıittikçe kuv
tJetlendiiini ve hükumet mc: · 
haf ilinde Nankinde yapılan 
'flüzakerelerin bu günlerde 
ın/citaı beklendijini bildir 
l'llektedir. 

İngiliz - Mısır 
Ankara 15 - Mısır say 

laTJ/arı meclist:/ngiliz-Mı
ıır muahedesini tasvib et
ftai,tir. 

icra Vekilleri heyetinde kararlar .. 
Ankara 14 - icra Vekilleri heyeti dün Başbakan İsmet İnô'niiniin Riyas,,finde 

toplanmış muhtelif işler üzerinde göriişmüş ve ka•arlar ·uermiştir. 

Maraşalımız Bükreşten dönüyor 
Romanya Kralı f\1araşahmıza Romanyanın en 

yüksek askeri nişanını verdi .. 
Arı kam 7 5 - Bii.ı;iik erkônc harbiye reisi Maraşal Feuzi Çakmak 1ıe mail/eli bugün 

Bılkreşten Kı'istence yolıı ile lstanbula hareket edecektir. Romanya Kralı Biikreşi ziya
retleri vesi/esile lıatrra olarak Maraşalımıza romanyamn en yüksek askeri nişanını -ııe 
maiyetine de rulbe •ve memuriyetlerine göre askeı i ve sfoi/ nişanlar tıermiştir. 

~ 35 Tayyare daha satm aldık 
Dün ad konma merasimi yapıldı 

Sur J_y ede 

Türklere T azyıkler 
Ankara 15 - Sancak bayramını kutlu lama töre

Ttirklerini Suriye intiha nine iştirak ettiği için ka
batma iştirak ettirmek için patı/an Türk lisesinin ma
yapdmakta olan tazgık büs ruz kaldığı bu haks1z hare 
biitün artınlmrştır. S ingü kete bütün köy mekteplerin~ 
d;pcik bi!e kul!amlmaktadır. ':Oanncaya kadar srrayet et
Buna roğmen her ne baha- miş ve greve iştirak eden 
sına olursa ols11rı Suriue talebenin sayısı iki bini 
intilıahatına iştirak etme geçmiştir, 
meğe ~ıe / u suretle Swiye Son posla gazefeı;inin 74 
ile alcikaları olmadığını is ikinci Teşrin tarihiii nusha · 
bot etmrğe çalışan sancrık· sında İskenderon Arıtakyrz 
Tı ki k ve lıavalisine dair Fransa 

ür eri i i g 'in sonra ha~- ile teati edilen notalar hak· 
lzyacak olan Suriye intilıa-
b kında ecnebi bir gaz leden 

Ankara 14 - Yarın memleketimizin muhtelif yerinde Hava Kurumu tarafın fan 
satın alınan 35 Tayyarenin ad koma merasımı yapılacaktır. 

Artvinde Cumhuriyet Bayramı .. 

alı devam elliği nuiddetce telefonla alarak verdiği ma· 

1 

evin inden çıkmamağa karar lu"mat lıakıkate te1ıaf uk et. 
'lıe:rmişlerdir. Sancak bele- mediğinden içerde ve dışar· 

. diye/erinde aza olan blit 'irı da sui telek ki ve tefsire 
! Tıirkler intilıabata işti1cik musait olan bu nııslıalar da-

Vali Refik Koraltanın nutuklar1 .. 
Geçen sayıdan artan davet ederim. kavrıyan tatbik eden bu kıy 

Memleketi kurtaracağız Asil Çoruh 'fular metli devlet adamının kiya-
dige ilerileyen kahramanı Düşman, m;lletin har imi seti ile o cepheyi de yıkı. 
birlikte talip eden millet ismetinde boğulduktan sonra yor, nihayet hakkın, adale
çocukları kütlesi her an bir bizden evvelki idarelerin tin ve Türk fere/ ve istik
çiğ gibi yürüyordu. o kah za 'f ve aczi neticesi olarak lalinin temin ve tekidiyle 
ramanın kim olduğunu sor-, dahilde çalışmamızı tema oradan da za/erle dönüyo 
mağa lüzum var mı? o namı miyle felce uğratan bir ta ruz. 
iftiharla anacağım, hep be- kım zencir/er de her sahada Büyük Atatürk Samsun 'a 
raber söyliyelim Atatürk elimize, ayağımıza takılı. ı :- ayak bas'ığı günden itiba
( Mustafa Kemal) yaşasın tı, Milletçe kımıldamak im- ren dahiyane azim ve ira-
Atatürk. kanı bırakılmamıştı. Atiımız 4-i#[e milleti muhakkak 

Arkadaşlar : müstekildi. Mahkemelerimiz bir ölümün zalım pençesin-
Millet. bu büyük Türk de, iktisadi. ticari işlerimiz- den böylece almış ve Tür

çocuğunun Samsun 'a ayak de halasa memleket işlerin k in şan ve şöhretini, şeref 
bastığı 19- Mayis 919 sene de serbest değildik. Bütün ve istiklalini dünyaya tanıt 
sinde başlıyarak doğudan iş Türk olmıyanların, ya- tıklan sonra asırlarca mi/
görünen güneş ğibi Türkün hancı milletlerin elinde idi. !etin başına bela olan mü
dünyası aydınlanmağa baş- Kendi yurdumuza yabancı esseselerden dahilde en bü
lanmıştı. karanlık gitmiş, esir halinde idik. yük düşman olan cehil ve 
Türk milleti ümitle dolu Dışarıdan üzerimize sal- taassüpten kurtarmak zama · 
yeni bir alem geçmişti. Mil- dıran düşmanın imlıasiyle nı gelmişti. 
[etin vahdetini, Milletin başlanılan büyük iş temam- Arkadaşlar: bulunmıyan
kudretini, Milletin inanını lanmıştı, Mütarekeyi mütea- !ar için elbette ve daima 
bir araya toplıyarak bizzat kip yeni bir cephe karşısında gıbta ile b a k ı [ a c a k 
bu büyük insanın söylediği bulunuyorduk.Müsaleha için bir saadet içinde yaşayanlar 
gibi "düşmanı milletin .ha- çağırıldığımız "Lozan n da dan biri de benim. Bir çok 
rimi ismetinden boğdu. lnön· dünkü hasımlar el birliği bahtiyar Türk çocukları gi
lerinde, sakaryalarda, Dum- fikir birliği ederek yine bi ben de büyük dahiyi mil 
lupınarlarda ve nihayet karşımışa çıkmışlardı. Garp li savaş, istiklal savaşı ve 
Başkumandan Mulıarebele- cephesinin şanlı kumandanı nihayet büyük inkılap başlı
rinde dehası ile bütün düş olan ve Cumhuriyetin bıiyük yalı beri çok yakında takıp 
manlara karşı yenilmez, tarihinde adı millet kalbin- imkan ve şerefine mazhar 
sırtı yere getirilmez Arslan de hurmetle yiıdedilecck bu olanlardan, · vatanın kuriul
ve asil bir millet olduğu- lu~~n lsn:et l~önü.'n~n. büyıik masına, yükselmesine, ay
muzu cihana bir defa daha _reısın dırekti/lerını en iyi dınlanmasına karşı sırasiyle 

gösterdi. lstikıaı ve şeref 1~ Fındık f, ı·atiarı.. ~• 
kavgasında Tıirke çatmanın ...--~ .,..--~ 
ne yaman bir iş olduğunu t:~ t:~ Aldanmayınız. piyasa ~!J ~, 
anlattı. l_t,j l•J .:... ~_1 

Burada bize ve tarihimi- ~•.s [tJ Sağlamdır fiatlar t!~ t!1 
ze şerefleıin. şanların en ~ k I k =--= 
büyüğıinü kazandır~n, yük- ~ . yü se ece tir... '--' 
sek varlığımızı ve I stiklcili · 1 ıuoık pıyasalanııı cllişilmwk i~·in i~~ ve dış 11iyasalarda rol 
mizi kurtarmak için müba oyuıybn sermaye salıil.ıi bazı fırıııalaı Hl öteden beri sarf ettikleri 
rek kanlarını diiken aziz ga:'~eller malumdur. Fiatlar dilşcr veya daha doğrusu dUşUr!l-

lüıı;e bunların kazan~·ları bire on nisbelinde artacak ani lame 
Şehitlerimizi, kahraman ga- ve kalkma o ı d ' yun arın an bilyUk lıUyUk k;1ılar teminine lmklln 
zileri ve büyük savaşta bin ve fırsat bulunmuş olacaklır 'l'rabzonda 11 b d t t' 

1 
. . · am urg arasın a ea ı 

bir mahrumiyete rağmen ° unan raporlar ve dırektıfier fiatları dUşürmek ve bir defa buna 
milletin şerefini ve hayatı- ~~vafrak oldu.klan sonra bulanık suda balık avlamak ouyunlarını 
nı kurtarmak için fedakar- ıstıhdııf ve talım etmektedir ı 
lıktan çekinmiyen kahra· Mnstahsillerinıiziıı, mallarını geçen senelere nlsbotle biraz daha 

h 
tu:mu.ş o~~aları, fınldakcıların emellerine set çekmiş ınahsuınn 

man Ordumuzu ürmet ve ~~u ıyl fıall~rla satılmı!Jlır. Yeniden burada ve llamburgda tec
minnetle anar ve şehitlerin rüb.e ~alınesıne çıkan bu menfi rolü müesseselerin oyunları 
şu anda dahi bizim sevinç- petıcesı olarak piyasada birkaç gQnden beri gevşeklik hasıl ol
/erimize katıldığı şüphesiı muşsa da IJunu da ~muvakkat olduğu anlaşılmıştır. Avrupadan 

bu
lunan aziz ruhları karşı- ııelen haberlerden piyasaların sağlam olduğu fiatlarııı yllkseldlği 

anlaşılınak tadır. 
sında hepinizi hürmetle baş M ı tt mızı ucuz satmayınız.. malısuın tutmak piyasayı tutmak 
ejerek bir dakika sükute dem~ktir ı 

etmemck için azalık/ardan is- izi/iye vekaletince toplattı· 
tifa etmişlerdir: Cumhuriyet rılmıştır. 

·-=~"'---=~-======== ~ 

aldığı dahiyane tedbirleri adım adım yaptığı büyük 
millet namına büyük bir ve yaratıcı eserlerini hepi· 
inanla karşılayanlardanım, miz nihayetsiz gurur ve hah· 

Dahili islô.hat cephesinde tiyarlıkla idrcik edenlerde-
yiz. dünyc.. milletleri 1ıe b - nız, 
husus garp d inyası olanc-:ı Millete birer acube şekli· 
hızıyle yükselir. Medeni.:1 et ni verdiren ve esasen Tür
aleminde büyük rol/ar J,a- kün olmıyan kırmızı fesin 
parken asil ve f itreten yiik atılarak bütün medeni ale
sek yaratılmış milletimizi min geydiği şabka milli 
asırlarca bilgisiz, vatanı sarpoş olarak geyilmişti. 
harap bırakan dahili di.iş- Atalet, meskenet yuvası ha· 
manların temizliği başlıyor. !ine gelmiş olan tekke ve 

En evvel tamamen çök- medreseler kapatılmış artık 
müş ve milletin başına bela tarihe karışması zaruri şer'
kesilmiş olan saltanat ha iye vekaleti gibi müessese. 
yulası bertaraf ediliyo~·. !er kaldırılmış kaza hakiki 
Yüzlerce senedir milletten _ Arkası 2 de _ 
ayrı yaşayan ve sarag..ı çe- ı-------------

şit çeşit unsurlar alınarak Gazeteciler 
kan itibariyle de Türklük-

ten uzaklaşan ve en son . toplantısı 
diişmanla birleşerek mille 

1 
tin kanını akıtan bu hain Ankara 15 - Basın kurulu 

k .. - · k .. h teşkili hakkında müzakerede bu-ve nan or muessesenm o -. lunmak üzere Ankaraya gelm"ş 
ne hayatına da nıhayet ve olan g z t b h · 1 · d" a e e aşmu arrır erı un 
riliyor. Saltanat hayulası Dahiliye vekili ve parti genci 
1 Teşrinisani 922 kararigle sekreteri Şükrü Kayanın riyase· 
bertaraf edildikten sonra tinde toplanmışlardır. Bu toplan· 
sıra Devlete hakıki ve mil- tıda kurumun yeni kongreye ta· 
li şeklini vermeg· e gel · t · mamen teşekkül etmiş bir hald ! 

mış ı. b 1 · · ı· 1 
B ·· ··k 'l[ t ı · . A k u unması ıçın azımge en tedbir-

uyu mı e mec ısı n a- 1 - k d'l . . er muza ere e ı mış ve gazetec · 
ra 'da açıldıktan sonra bii- !erle ecnebi matbuat muharrirle
yük Dahinin ilk hitabesinde rine birçok kolaylıklar gösteri!· 
sarahaten sö'ylendiği gibi mesi takarrur ettirilmiştir. 

Milletin tam ve hakiki ha- Ş 
kimiyeti başlamıştı. lstiklô.l aht 
m icadelelerinde fili sahada 
yer bulan millet idaresinin 
hakiki adının sö'glenmesi 
kalmıştı. Tam bundan 7 3 
yıl evvel milli ruha en uy· 
ğun ve dıin.'Jamn en iyi 
Cumhuriyet idarelerinden 
biri olarak uğrunda her -ııa 
kıt can vermekten çekinmi
yeceğimiz " Cuhuriyet,, ilan 
edildi. Artık sıra ile büyük 
inkılap başlamış bulunugm·. 
du, Bir az evvel işaret et
tiğim gibi sefı&f. her mana
sile dejenere olmuş bu gii
rüh vatandan uza1c1aştırıl · 
dıktan lonra medeniyet ci
hanındaki yüksek mevkii
mizi bihakkın ala bilmek 
muasır hayatın icaplarına 
uymak ve cihana karşı asil 
ve medeni varlığımızı ta
nımak için büpük dahinin 

Tayyare ile geldi 
Ankara 15 - Alman ik

tisat nazırı ve milli bank 
direktöru Şaht diin hususi 
taygaresile gelmiştir. Yeşil 
köyde vali muavini ve Al-

. man konsolosu tarafından 
karşılanan nazır yarın gene 
kendi tayyaresile Anakara 
gelecektir. 

,--Kale~in----
1 - --Ucundan 

Davulun sesi uzaktan kaba ge. 
lir derler amma, inanma 1 

• Güzel yemek, bol uyku, saİm· 
lerin hakkı bu 1 

• Ramazan geldi, .addeler kay• 
~aştı; c:ıddeler kaynaşınc1 farele.• 
ıç sokaklara kaçtı. lç sokaklard.ı 
tehlike var demek ı 



Suy/a 2 

Sağhk 

Muhtelif 
mevsimlerde 

Alınacak gıdalara dair 
4 

Bazı barsak ralıatsıı:lık. 
farı vardır ki, lıaddi zatin
cla tehlikeli olmadı halde 
na hpştur. Karinda gergin
lik hafif sancılar yapar. 
Bazı ihtiyarlarda bu ger 
ginlik çok f aıla olur, gô"f' 
su de sıkıştırarak nefes 
darlığı verir. kalbin çalış 
masım giiçleştirir. Bu hulm 
sebebi ekseriya meyva ve 
!.cbzenin süiislimalidir. 

Ot yiyen hayvanlar, af. 
d klıırı çrğ yemekleri ıyı 
çi "niyerek küçük parçalara 

a·ıırmak mecburiyetindedir
ler; geniş getirmek bu esasa 
müstenittir. Bun.lan boş~abu 
I ayvanların çok büyük ııe 
dörde ayrılmış mideleri var
dır. Barsaklannda da. bak
teriler ızıe di~er kiiç•ik te 
şekküller vardır ki bunlar 
da ot Uf ferini hazmetmeğe 
yarar. 

Karışık yiyen insan mi 
desi nisbeten kiiçüktür. Bi 
zim de kalın barsağımızda 
birçok bakteriler vardır. 
Bunlar sebze ve meyva lif 
/erinin hazmına pek az yar 
dım e fer. Fakat bizim için 
lu iyidir. Çünkü bu kalan 
lif !er barsak hareket ile ka
lın barsağa gaçer, bunu dol· 
durur ve böylece defi tabi
inin muntazam olması temin 
olur. 

Lô.kin bu lif /er çok ve 
bilhassa küçük parçalara 
biUünmemiş gani iyi çiğnen
memiş ise, kalın barsakta 
bozukluklara sebebiyet ve 
rir. Tabii bakteriler yerme 
hastalık yapanlar ürer, 
gaz, ve ekşime husule 
gelir. 

Teşekkül eden bu taham- . 
mür, barsak duvarını tahriş 
eder,· bu da kolayca barsak 
nezlesi yapar. 

O halde yaz ve sonba
harda me!,'Ua z rg:rıliğine, 
fazla sevinmekle beraber 
süiistimalden de çok kaçın
malıyız. 

Çiğ yenen sebzeler, mut
lak • hususi bir temizliğe 
tutLlmalı. kabilse rende/e
meli, pemeği oğır .l/emeli ve 
çok güzel çiğnemelidir. Çok 
çilek ve kiraz gedikten son 
re fazla su içmemelidir,
çünkü midede ağrı yapar. 

- Arkası var -

NOTLAR 

Rubu asır evvel 
Rubu asır sonra! 

Ruba asır evvel Dört Köşe 
f"a\ih, ort\\hisnrda nutuklar söv-
1 · ·• meb'us o 1 u r s a m şoyİe 
y a p n c a ğ ı m, b O y l e ya
)ı c ğırn, cnr,ıda pnzarda do
l ~tırılan laYukları haşacıaöı a;;;. . .,. 
tır .ıyacağım, der, ihtimal, din
] •yicileri arasında, baıı ·afdille· 

ı de lnandırıı·dı .. Nasıl inandı

rabilirdi, diye hayret etmemeli, 
ı lm nsır sonra, sözler He, ta nr

hırıyle, dummlarıyle, filim, siya
.-t ve yamnn ad:ıw diye geçi
ı. •nlerlmtı, na ıl oynıyor, nn"tl 
h:l·ınadnn usanmadan, ve utan
madan, muvaffak olduklarına 
herkes~ inandırınağa çalıııyor ve 
ç· 1lı1abıllvorln .. , asıl hayreti de, 
dikkati de bu noktada toplamalı 
lwte 1 
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BAHAR 
Hayrettin Ziya 

a 
1 
• 

Mad it ü 
Şiddef' 

Ankara 74 - Madritin rt>smi bir tebliğine gore hükumet /.:m vetleri din büyük bir 
taarruza geçmişlerdir. Ha1nı<; ajansı bu kuU'lıPtlerin l/G7WŞ f ıkat mukavemet edilcmiye
cek bir suıette ilerlediklerini bildirmektedir. MaJrit i"zerin le onb!'ş lwkıi11 et 'l!e on nas
yonalist tayyaresi arasında b ·r saoflan f aıla siiren şiddetli bir lıava mulırırebesirıde 
nas yona listlerin diirt faqrıart>~i dii <;ii r ii 1 nı;;ştıi r. 

Artvin de y yr • • 

Vali Refik Koral anın nL tuklan .. 
- Başla rafı 1 de -

teııhit edilmişti. Zamanın 
ihtiyaçlarına ce1.ıap 'lıermek
temamiyle uzaklaşmış şark 
hukuk esaslarmdan mülhem 
k

0

anunlar gerine ( Medeni 
klfn.un ) kabul edilerek bu 
kanunla vaktiyle hatta cenk 
meydanlarında bile ataları 
mız yanında kılıç sallıyan, 
hükumetler idare edın ve 
fakat sonradan cahilane -ııe 
lıatta zalimane bir talınk· 
kümle cemiyet/en ve b·itün 
medeni haklardan uzaklaş 
tırılan Türk kadznı layık 
·olduğu hayata kavsmuilu. 
Her türlü medeni haklan 
tanılan Türk kadını şimdi 
7 3 yıllık Cumhuriyet haya
tımızda Türk heyeti içtımai· 
yesinde fahriyle görülen 
yüksek mevkilerini ve şeref 
li hizmetlerini almış bulu
nuyorlar. 

Arkadaşlar: 
Cumhuaiyet idaresinin 'lıe 

,milli inkılapın 7 3 yıllık zamanı 
içine sığdzrılan büyük işler
den her biri bir millet icin 

cak " Yeni harf,, in~ilô. l onu ı derdini om111 eksikli
biyle Ttirk milleti z ilmel {.ini gidermek için Cumhu-
ten nura kavuştu. Bu harf riyeı hükiımeli hummalı 
inkilci~ı da biig·ik yaratıcı- f aa 1hef iç 0n-fe çalrşıyor. 

mn bii<1ı"i'< eserleri araswda Mem 'ekelimiz giıga ç;ft
golumuıu ebediıjcfe kadar çi memlek ·ti idi, halhu
aydınlatan lwnkrılardrındır. l1 k ekmeğimize varınca.lJa 

Tarihimizi, Turkıin büuük 1 adar d şardan alı.qorduk. 
işlerini, Ttirkün cilıandcıki B1ı gün dışarıua buğday sa
qiik<;ek mevkiini bilmiyor- tıqoruz. tepeden tırnağa ka 
duk. bu br.iyfik Türk evlcidz dar uabancı malı geyiyor
burada dn millete hrıkiki duk. bu g "in bu ilıtiqaçlara 
qolu gö~terdi. Ş1111 li 'l'c la cevap verir bacasından me
dm fahrile dolu olan kah- d 0 niget dumanı yükselen 
rnmanlıklannı. medenİ!Jel f •brika ·ara sahip brılumıyo· 
cılıanrna yaptıkları hizmet ruz. Ticaret mi !lileşti, san·
/eri öğreniyoruz. Asil ve at millileşti. Karada, deniz 
köklü dilimiz üzerinde baş. de, Havada Ttirk eli. Türk 
lıyan feyizli çalışmalar her bozıısu. Tiirk di7lağı işliyor. 
sene daha verimli bir şekil- Aziz ve sayğı değer yurt
de dilimizi yabancı elimler- faşlnrım 
den kurtarıyoruz. Çocukla Kara günlerden, matem 
rımız büyük bir neslin ço ı'erden, ö!ülerden kurtaran. 
cukları olduklarını bilerek drinyanın göz :inii kamaştı· 
yarm için bu yüksek iman ran, dünyayı hürmete mec-
la hazırl•nıyorlar. Bu bü bur eden, .lJepyeni bir vatan 
yük milletin içinderı güneş yaratan Ttirkün büyük dahi 
gibi doğan Atatürk yolun ve kurfarıcısmm 73 yıla 
da yürüyorlar. sığdırdığı eserlerini ancak 

Ey güzel balıtli Türk rntır başlarına işaret ede
bildim. 

edebi iftihar tablosudur. çocııklan • J 

1 

çeri de s1mf sız, imi iyazsız 
Maziden biu, Atatcirk nes Ben size, bu günkü nesil 

bir kütle halinde Atatürk, 
/ine, baştan başa virqn bir size gıbta ile bakıyorlar 

ün nurlu yolunu takıp eden 
vatan hayatın herşübesinde l Siz bu şefi kıskanınız; bu milletimizin yüksek kurfre
korkunç bir yoksulluk ve nim,.te, bu şerefe Atatürk 
sefalet kalmıştı. 7 3 yılda nesline Layik olmağa çalışı- ti yabancı milletler larafm-
vatanın dört köşesi demir mz. Vatan sevgisi, Atatürk dan haııranlıkla takip edi 

liyor. Montrö Zflf eri sulh 
ag· larlarla örüldü. Akdeniz sevgisi, Cumhuriyet se·llgisi 

qolunda çalışan milletlere 
Karadenize baglandı, şimdi sizin ( emanet ) iniz olsun. 

örnek oldu. Bügük za/erin 
Erzurum Yollarındayız. Cum A kaJaşlar· 

' :.ı ı ' güzel akisleri diinya matbu-
lıuriyet çocuklarının yani 13 Dün hakaretle karşılanan 

l atında lıalô. lehimize gen:ş 
yaşına ileri/emiş yavru arı 'lJe bu milletin temel taşı 

neşriyata yol açmış bufunu· 
yarına hazırlayan sayısız olan Türk kö.ylüsii büyük yor. Bir zamanlar Tü ·k 
mektepler açıldı. dahinin lisanından şu söz 

adını anmak istemiyenler 
Milleti calıalet denilen en lPrle tevkir edildi. "Köylü h - ..,. .. k J h. . . u gun ı ur ua ısımn ya· 

biil!ük düşmandan kurtara milletin rfendisidir.,. Bug•in rattığı yeni Türkiyeyi gör-

G'JROŞLER DUYUŞLAR 11ıekten ve Atatürk . .11olıında 

Şundan, Bundan .. 
yürümekten hatta milletleri 
için de bir hissei men/aat 
buluyorlar 

Sebze halı için 2000 lira tah. 
si:Jat mevcud olduğu holde hal'ın 
dam altına alınması esbabı beledi-
ye mec!isi toplantısında soruls 
cıkmış .• Bakalım, yapılmayışı es
habini sayın reisimiz nasıl izah 
cdec ;k '?.. Bu izahatı bu akşam 
belediyede gürültülü, gümbürtülü 
toplantıda dinlemeğe benimle be· 
raber gitmek isteyenler varsa bu. 
yursun 1 

* * * Mumhanede bu sabah gezinir-

ken dikkat eltim. Belediye mum
hane meydanında vaklile nekadar 
tahta kulabe varsa hepsini kaldır 
mıştı . Aradan zııman geçince ve 
al<lırış eden de olmayınc:ı sahile 
yakın kısımlarda kulılbeler peyda 
olmağa başladı. Hazır, mumhane· 
ye uzanan semerc'.lerin alt cadde
si yapılmağa başlamış iken mum
hane meydanı da parke döşense 

ve bütün külQbeler kaldırılsa ve 
ıebze pazarına giriş yerindeki 
ahşap dükk: n'ar bu meyanda 

yokedilse, orası d4 güzel man:ım

rplı, hııarlı, Cer11h bir meydan 

ve hal halini alsa ne kadar iyi 
olur diye düşündüm J Arkadaşlar: 

Şu anda kalbim ıçrme * * * 
Evvelki gün belediye r~isimizi, 

ynnın<la l c:ırct odası reisi de ol
duğu hr ide f ınnlnrı teftiş ederken 
gördüm. Khraçengeloğlu lb:-ahimin 
fı ınına girinc:ı hen de arkaların· 

dan girdim, Reisimiz hnmurhancyi 
baktı. Temiz bulmadı,.ı hamurha
ne hakkında f uruncudan ir.ahat is
tedi. Furuncı. bir şeyler söyledi 
Kadri Evren de çekilip gitti. Bay 
Atiften Öğrendim ki reisimiz te-

mizlik için değil hamur makinesi 
konmağa elverişli olup olmadığını 
tetkik için fırınları dolaşm(ş ve 
Karaçengeloğlunun nşağısındaki 

fırını makine koymng-a daha uy
gun bulmuşmuş .. 

Makinesiz temiz bir fırın araş
tırmakta hiç mana yoktur artık. 
Makineli medeniyet dünyasında 

el ve ayağın artık yürümekten 
başka rolü kalmamıştır. Nerede 
kaldı ki hamur yoğura 1 ... 

Cevdet Alap 

sığmıyor hangi devirde lıan 
gi zamanda bu yüce şeref 
görülmüştür. 7 3 sene 'ik ma
ıiqi gururla seyre Jiyoruz. 
Cumhuriyet idaresini her 
sahada yaplıklarmı, büyük 
inkılcibm 'DUS 'at ve azameti
ni haklı bir iftilıarla söy 
ligoruz, yarma ayni iman 
ve azımc giriyoruz. Büyük 
Başvekilin bir nutkunda yer 
bulan şu düsturu lıiirmeten 
hatırlatacağım. " Cumhuri 
yet idaresi gaptıklarile de
ğil, gakacaklariyle iftihar 
eder ., Ataiük neslinin ima 
nı bu olsun, lnktlôp yürü
yor, vatan şimdiye kadar 
yapılanın yüzlercesini daha 
bizden istiyor. Cumhuriyetin 
14 üncü yılına büyük mür

ıit ve Halaskarın felik ir" 

Gazetemize he:- zaman için kıymetli yardımını temin ettiğimiz 
Hayrett"n Ziyanın ı:;on basılan ( Deı t veren pınar) ismindeki eserinden 
aldığımız bir hikayeyi okuyucularımıza sunuyo:uz. « Dert veren pınar» 
da toplanan hikaye serisi bnştanbaşa. insanı gittikçe daha çok cezp 
ve teshir edeıı çok tatlı bir ü.ıLlple yazı!mış seçkin pırç:ılan<lır. Deıt 
veren pınardan alınan bu güzel h'kiiyeleri takip ederken kulaklarımız
da tatlı pın'.lr şı•ıltılnrının akislerini muhakkak duyarsınız [*] 

- 2 
Ak 'ı un gelmi$li z ıteıı. dı.ı· Hayır. oğlum, ha~ ır. 

eti. oma Jrnrkııı ı. 11 ıt~·e Ziyıının - Öyle isi! amcalık, )ll sOzU-
1'.iyn Jluf~· nirı ol·wa'c 8 ıhın nU geri al dıı llııt{·eyi bana ver: 
sevgımızı anl ıınıy •c 11

( kati ır iki kalp bir olsun. 
duygu ·uz m:ı? o·rnıı d ı kııllıi Hnt~·enln lıaba~ı yaşlı gözleri 
aune ı içirı hi; Ç'ir >"J ı·ııı;, q dı ni sert pıtrnıaklaıile uğdu. 
o.rn ı::~vmem i ~ ııı id.r " · ı lm. - O olmaz i~te, diye il:lve ct-

Eller r•llf' 1 ~ı ~tı. ı ılı•1 ı ı~ l ı r ti, o olmaz. Önce olsuyd1 ba~ıın 
slinUk s1)ııllk hayat h:ıl !ıı: üzerinde yerin vardı. Senin gi-

- Bıılrnınıı.ı yal var·ı· ı 11 • bi~ini nerede uulac:ıktnn. Ama, 
* bana bak oğul, gözlerime bak. 

* "' llfıtçeuin ha bası iri l• tr:n 1·~ İş işten ge\'li. Söz verdim bir 
hrrnı akl t k m,ıı\: :' 1·, ılı ar.ı kere . .Altını? beş yaşını geçtim, 
srnda doln. tıı·dı. yetmişe giriyorum. Şi~diye ka· 

- llah ı il" var ıı' y 11\ n~.ıl." d•ır hir kere sOzUmU bozduğu-
- N'e ııl.ıe ı'• aın..: ılıi\; iyılik. : mu lııl ·ı~ı". Kı~met böyle imi~: 

sağlık. Balwıı d.ı sµıü görmek ne yııp luıı. ·~üz namustur. 
istiyordu. Bir yolunu bulup nm- . Ama a 11.;1 . 

C~"'D r:i!1 1•ıni\• ımı <Hvip <h ·ıı • Aması (<1lan yo~<:. Zaten 
y). 

ti Jlgunuııı ağlatınA beni. Sus ar-
- g 1. bir ku\' a:h ile l.ıl.ıı1 tık. Bilirim sevginin nekadar 

gelir arlı~. ncı olduğunu. 
- llayrnl:ı. * 
- Ya. I>e•ııek lıilmiyorı;un. * * 

Bizlın Ha~ı;eyi gelin edeceğiz. Tanyeri ağarıyordu. 
- Kime vaı ıyor. Ziya eksiklerini tamamladı. 
_ l\1u..;tafıırıın mıktnta Atını kapı · ıı1 yanındaki ağaca 
- Hal\'C rnrmak i-;liynr mu'? ba~ladı. Gece~i uykusuz geçen 
_ Mırın kırın ediyor ama llat\'e de onunla l.Jerater uyan-

ne fayda. Biz işe başladık uUe mıştı; ko~a koşu geldL Ziyanın 
hazırlık yapılıyor. boynuna atıldı. SllıgünlUğll Uze-

Ziyanın gözleri dünnyordu, rinde idi. Karmakarışık saçları 
yüzllndcn renk knçrrı;tı. Bere- ikisinin de omuzlarım örltO. 
ket versin ülgOn Olgun yanan - Gidiyor musun yarım, 
çıra ı;nğı bu deği~ikliği belli et- - Ağlama Hatçe baban gOnlll-
ıniyordu. Bir uyuşukluk kalbin· semedi. 
den dağılıp bütün bedenini do- - Demek beni başkasına ver-
laşıyordu. Dayanamadı: meğe katlandıo. Yapma Ziya. 

- Amcalık, dedi, ben de sen Beni atın terkisine al, seninle 
den Hatçayı istemeye gelmiştim. beraber uzaklara kaçalım. Bize 

- Kime? değil babam, atlılar yetişemesin. 
- Bana. Bırakma bent. benim gnneşim-
Yaşlı adanı birdenbire şaşırdı. sin Ziya hayatımı karartmak Is· 

Yanınd ki mindere fırladı; Ziya- tiyorlar, sen bari ı5ığ1nı esirke
nııı yanma sokuldu, o.:ıa dOğl'U me. 
eğildi. Dudakları titriyordu. - Lırakmıyacağım Hatçe. Sab· 

- Sana ınr? Ziya şimdiye ret; hepsini düşündüm. Sabaha 
kudar nerede idin Oğlum. kadar gözlerime uyku sinmedi 
Çok geç kaldın. Artık sözler babun Mustafaya söz vermişmi~. 
kesildi. Ben sözUmderı cayamam Bir söz yUıUnden iki önlü kırı
söz namustur. Kısmete bak; in- yor. Söz namustur diye ne ya. 
ci gibi Ziya dururken biricik çi- p.ıcağını şaşırdı. Amcam bu ka
çcğiml, se-viınli Hatçemi ellere uar kalpsiz değildi, ama nasıl 
veriyorum. Ziya oğlum; Hatçeyl oldu bilmem. 

seviyor musun yoksa. - Ne yapncnksıo, .,:abuk söyle. 
- Hu trenin beni sevdiği kn- Ç.ınıaşırlarııııı ala} ıw..mı? yolda 

dar. Çılgıncasına. seni uzun uzun dinlerim Ziyu. 
- Dernek Hatçeııı dt> yaralı I ıatçe yaııtı~ını, söylediğicıi 

kuş. T<lıırtm, ne yapayım. Eliın- bilmiyor, heyecandan tık.anıyor
deıı ne gelir; olan oldu hain ba- du Ziya gı.llUmseyerek: 
ba kızından sorsana bir kere. • Yarın pazar var, şehre ge. 
Zavallıyı durup dururken ne lebilir misin, dedi. 
diye ateşe yakarsın. Oenç kız bu !)Orgu karşışında 

Gözleri sislendi. Başını a\'uç. söyliyecek soz bulamadL Ziya, 
l ırı içiue aldı. İçin için ağlıyor- - Oldu, dedi, artık korlfomuz 

du. . kalmadı. On beş gün sonra ev-
Zıya s1>rdu: lenecegiz. 1 Iatce Ziyanın, Ziya 
- Bağlultılar mı·~ Hatçenin olacak. Bu işe Mustafa 

[ *] Fiatı 25 kuruş .olan bu güzel 1 da Oğlu da batta awcalıkta şa
kitap Kıtabi Hamdi ticarethane- şacak. 
sinde satılmatakdır. - Arkası var • 

desi altında giriyoruz, he
defimiz muasir medeniyetin 
en yıiksek mertebesidir. Da 
hi Atamız bunu emretti, o 
yolun mücahitleriyiz. 
( Atatiirk 'ün anitine hitaben} 

Ey Tiirk ulusu, ey biitün 
insanlığın kendisile öğün 
mekie kaklı olduğu büyük 
insan .... senin sevginle ya 
şıgoruz, senin göz kamaştı
ran nurundan kuvvet alı.ı;o
ruz, seni doğuran ana mut 
lu olsun, seni yetiştiren 

millet kutlu olsun. Yarattığın 
vatanın ve büyük Cümhu 
riyet idaresinin başında çok 
yaşa büyük ve sevgili ata
mız. 

Yaşasın Cumhuriyet, Aar
olsun millet .... 

Son 

Halk Manileri 

İlim iusundan taşar 
Okuyan dağlar aşar 
Oku ki, Okuyanlar 
Temiz yer, temiz yaşar 1 

* • * 
Okuynn daim toktur 
Ona hiç keder yoktur 
Bak şu komşu çocuğu 
Okudu oldu doktor ı 

* * • 
. 

Okumak nekndar has 
lliın:de bir altun tas 
Ondan çorba içersen 
Kalmaz yUreğinde pası 

* * * 
llim bir definedir 
Okumak deme nedir 
Okumanın kıymeti 

Ne yUze, ne blnedlr 1 

Jlaba Salim Öjüt''" 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avustury:ının Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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Bu hakkın Vl. Mehnıed iı,:in 
öe tanınması ınzıuu.iır. Ve şunu 
da sOyllyelim ki. padi,ah bu 
hak.kını oldukça şiddebiz kul
lanmıştır. Eskizamanhırda olsuu 
Yeni zamanlarda olsuo, Mustafa 
Kemal'den önce, ne ı..·ok dt!ğerlı 
Ve muııterem devlet adamları, 
ıındanın yolunu l>oy lauıı~tı. 
Binaenaleyh bozgunu ta k i b 
eden o karaulık ~ 1.ııı kışında 
Ve o ıstırab ile Umid~izlik ha
vasıuın içiude general l\1ustat'a 
Kemal ortadan kaybutnıuş oı

&aydı, bUyUk bir telaş ve heye
can kopmuş ulınazdı. l•akat 
YorKun ve karasız padişah lm 
Klbi ttk.ayonların adamı degilcıl 
buncıau ba~ka, .Mustarıı Kenıal'i 
nasıl bir isliH..balio beklew~b:te 
Olduguuu, herkes gibi padıi'an 
da o gUnlerde batı ıı.ıduo gC\'i
remezdi. l~te bunun i\·in ınayıs 
19lij da, unu Ordu Müfettı~i 
Olarak anadoluya yolladı. Kıta
ltrı tenliik ve Ermemlere kar~ı 
Vaztyeli düzeltsin diye. Fakat 
baı işte asıl mUhim olan cihet 
Onun uzakla~hrılınaısı ve lanı 
lnıparatorlu.ır. iıükUuıcü OOyük 
Politik.at>ıuı iuki~uf ettircrnk 
Padlşah11 imparııtoıluk Ozeriu
Ö6kiııuknmranlığın t,; u lg esi n i 
letnin elme2e çuiı~ı.·n.cü, onun 
devletin islikıaıioı l!ue sllı ereK 
buna harbı uzananıurıo zorlıa
Qaı ldL MUttefik.1erw memnun 
Oioıaıarı ıazımdı. çU.ukU karşı
larındaki adamın vnziyeti bil
lbek. bususundaJU. gıtfıeü ııe 
lbeoııek.etinin es k ı rcjtuıine 
'-rşı besledlil kin, ekweK!eri

lle yaa suruyordu. Ve fili uıülı
le111e şurusıoı mewuuııiyeue 
'-Yıt ve Lesblt etU kı, usnıunıı 
Cleıe2asyonu, ui~ l>1r 1zuıı yanut 
hak iddlıl!ii tecrUb~siue gırı~
lllek.sWıı, esı...i Uliwaplı hıHrn
llltliuin narba girmesı wesu
llıetıni ve harb eswu;ıuda ya
ı-ı.n mezailllli i11k.ubbU1 etıneK 
leQlr; iıil mall.Ke.we şu nıULale
"'- bulundu ki, miUeter daıma 
llllkuweueriue "ure hükUm 
lliyerler; a.li tnahK.ewe IJeyuna 
k.endlui mezun goraü kı, ıUrK 
ınuıetlnin ba~!Ul wıueuerı hUK
llltı allına 1auıu1Ka uıyık uır 
llllUet oUııadıgı aola~uuıı~ur ve 
buııaan ooş.u Wi .lsllllllJuıdakı 
lllıaret, isiam milletleri için ne 
bır 02unme ne de t>ır seviıınıe 
liebebıdir ve binaenaleyh, padi· 
O&lıta, şimdiye kadarki lıükünı
rllQlık nakkıuın il>kası asia dU
l'UılUınemektediı·. 

huna mukabil, ali mahkeme 
'rllrk. milleliuin cinan harbına 
talrruz ederek ~irınesl ve bun
Clian nıaglOp olarak \1K.ııı11sı do
layuıiie, iınpar1atlırıuaa da lı i 1 
Olan birçok. milletlerin taliioi 
tayın etmek mecburiyetinde 
bu. Yalnız bu, şimdlllk yapıla
lllı1acak.l1 çUnkU ba;;ka ınenf a
lUerıu de göz önUnde bulundu
tlllaıası ıazımdı. 1' akat sır~ı:ıı 
&elince, mesele, halledilecekll. 

Bu açık ve haysiyet kırıcı 
lebllğat ile yerwe oturtulan 
Clelegasyoo, hazırlamış olduğu 
bayaı mahsulU " siMlei mau 
laıuye,, nin sert bakıkaller kar
llaııı<ta paraınparça olJuğunu 
leabit etmeli ldi. takat o, tıAlil 
Vaılyetl anıamamıştL l hllil bir 
leyler umuyor ve bekliyordu. 
OJıe ki, bir gUu, lstaobula geri 
Clöoınek. emrini aldı ve bu su
~e tıpkı sırnaşık bir yabancı 
llb~ kapıdışarı edilmiş Oldu. 
~ padişahın garba gönderdiği 
'dtııiıo misyonu, bu kadar ha
lla blr ,ekilde neUcelenm~U. 

• AılWı '"' • 

Komşu Rusyada -ı ~db ~ ~ --dhdhdhdh~ 
~cinı yeniden husule gelmiş- A T E K A ~ U l . ~ 
zrBundan başka, billzassa ~ G LJ Z E l l 1 K M LJ S İ K İ tf 
şarki mıntakalardan gelen ~ V E T E K N 1 r.. ., N ~ 

Astrakan' dan Hazer 
denizine kanal 

Astrakan'dan Hazer deni-
halık nakliyatı B e l in s k \-' 
kanalı yoliyLe yapılacaktır. S Q N H A R 1. K A S 1 

zine ka.dar en doğru ve en 

Ural nehri üzerinde kciin 
emin yolu teşkil eden Be
linsk kanalının kazılma 
ameliyesi bitrilmiştir. 

702 kilometre uzunluğu,n
da olan bu kana/in, Şimali 
Hazar denizi balıkcılarının 
yüzde yetmişi, Vvlga delta
sında bu kanaldan istifade 
etmeğe başlamışlardır. Bu 
kanalın vücuda getirilmesi 
yüzünden yolun kısalması 

dolayısıyle nakliyattan ya 
pılan tasarruf ve aynı za
manda Şimali Hazer denizi 
ile Ural-Hazer mıntıkası 
balıkczlığında vukua gelen 
inkişaf, senevi dört buçuk 
milyon ruble kıymetınde 
olarak hesap eddmektedir. 

Guriev şehrinden Astra 

kan 'a kadar olan yol, Belin- 11 ~ ~ r-z;.1 y o lL G 
sk kanaiiyle bugün 480 
kilometreye kadar inmiştir. 
Halbuki evvelce gemiler, 
esas su yolunu takıp ederek 

Hazer denizındeki Belinsk 
sığlığı. gunıurtalarını bırak-
mak üzre orayu gelen ringa 
balıkcdarmın bolluğu lle 

meşhurdu. Bu mıntukumn 
kumla dolmağa başlaması 
üzerinde, ringa bulıklurı 

yollarını degiştirmeğe mec 
bur olmuşlardı, ki bu binne 
tice Volga deltasında ba
lıkcılığa büyük engel ol 
maktan hali kalmamakta 
idi. Belinsk kanalı, rinğa 
balıklarına eski yollarını 

açmaktadır. Ringa _balzgı 
süruieri için, yeniden, en 
iyi şerait altında yumurta 
/arını bırakabilecekleri eski 
mıntakaya dönebiLmek im 

aynı iki nokta arasında 680 
kıLometre katetmek mecburi 
yetinde bulunmakta idiler. 

Moskovada 
Televizyon merkezi 
Moskova 'da 7 60 bin un

surdan mürekkep resimler 
gösterebilecek en kısa dal 
galar üzerinde kuvvetli bir 
televizyon merkezi inşaati
ııe başlanmıştır. 

Bu merkezden yapılacak 
televizyon, seyredicılere, t"V· 

Lerde kuLlcınılan dar şerit. i 
swema makınesi ekranında 
görünenlere benler, ga:Jet 
net resimler gösterecektir. 

/Ju yeni televiz.1Jon istas
yonun anteni 150 metre ola
cak ve bu suretle hareketli 
resimlerin alınma sahası 5U 
ılci 60 kiLometre içinde ga-
ranti edilecektir. f stasyon o 
suretle yepılmaktadır ki bi
lahare, bu vasıtayle sokak 
ve meydanlardan da televiz
yon raportajı icra oluna 
bilecektır. 

Bu yeni televizyon istas-
yonu, 7 937 yazında işleme 
ğe başlıyacaktır. 

~~~~~~~~~----

Mağaza icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden : 
Hususi Muhasebenin uzun sokaktaki 153 

No.lu mağazasının bedeli sabıkı olan 45 liradan 
bir yıllık kirası 24 - 11 - 936 Çarşamba günü 
saat 14 de ihale edilmek üzere arttırmaya ko
nuldu. Muvakkat teminat 4 liradır. 

İsteklilerin Vilayet Daimi Encümenine mura-
caatları ilan olunur. 13-16-19-21 ----

Kapı inşaatı eksiltmesi 
İTHALAT GÜMRÜGÜ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

129 lira 95 ku~uş bedeli keşifli Dahili Ti
caret ve ihracat Güınrüğü ith~l kapısı mevcut 
kroki mucibi yeniden yaptırılacaktır. Bu kapıyı 
yapmak isteyenlerin yüzde yedi buçuk teminat 
akçalariyle ihale günü olan 20- 11-936 tari
hine müsanif Cuma günü saat 14 de Gümrükte 
müteşekkil satınalma komisyonuna ve kroki 
üstünde inceleme yapmak isteyenlerin de bu 
müddet içinde Gümrük muhasebesine muraca-
atları ilan olunur. 6 9 12 16 

Pazarhkla odun eksiltmesi 
Gireson . Piyade alayi satınalma 

komisyonundan : 
1 - Gireson garnizonu ihtiyacı için açık ek

siltmeye konulan üç yüz bin kilo odun bir ay 
içinde pazarlık suretile ihale edilecektir. şartna
mesi alay satın alma komisyonundadır. istekliler 
her gün muracaatla görebilirler. muhammen be. 
deli üç bin }'edi yüz elli liradır. 

2 - taliplerin iki yüz seksen üç lira muvakkat 
teminatları ile beraber 31-10-936 den itibaren 
her gün alay binasmdaki satın alma komisyonu
na muracaatları ilan olunur. 

11-16-20-25 
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~ 6 ~ 
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~ 9 ~ 
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A. 

S atı ş Depo s u • • ( Kabaogıu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 

, <(>' V(p 'U' d()Z ~ ~ V{)D ctPf' 

icar artırmast 
1 - Sinema binası arkasında 271 No. lu dükkan 
2 - Meydan alt kolda 200-202 ,, ,, n1ağaza 
3 · Esvak Osmanlı bankası karşıuunda 28·,, ,, ,, 

4 - Çömlekçi caddesinde! · 16 ,, ,, Dükkan 
5 - Menderekde 2 ,, ,, kagiroda 

BELEDiYE ENCÜMENiNDEN : 

Yukarıda mevki ve "iie~eri ya~,.L·fkl~iye 
akaratının bir senelik . i~arı:.4'ı~i~ en ~ekiz 
gün açık artırmaya konulmuştur. 

Artırmanın 1-12-936 Salı günü saat 14 de 
icra edileceğinden isteklilerin teıninatı muvakka· 
ta makbuzlarile birlikde ayni gün ve saatta en
cümene muracaatları. 

16-20-24-28 

ACELE 

Satlık 

ucuz ev 

Ayafilpoy camii ya

nında ufak kesim ucuz 

~ir ev acele satılıktır. 
Ustte iki oda bir sof ası, 
altta bir oda bir sofa, 

önünde avlusu ve odun
luğu vardır. Görmek 

ve almak isteyenler a

yaf ilboy müezzini bay 

Hasana müracaat et
melidirler. 4- 4 
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SIHIRKAR BEYiN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 

:=::fi a a D f ~ 

bornıon ~~ ı 

~l ~~~Ü ı~~ 1 Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kırah ,....-q~,~-
Olan .. ." 1 f{~ Şüphesiz en iyi gramofon bu markadır.. ~=- ~ ..,-

~-- ~i En yüksek artistlerin okuduğu şarkılar 
~-~~ Sahibinin Sesi plaklarında bulunur .. 

ı~~ Radyo serisi : _ 
(-~~ 1937 model 399 ve 299 tip 

;~ MARl<ONI 
~ ~ Radyoları 
~ ~~~ e -~ 
"::-..._ - ': 

Dünyadaki b ütü n radyolardan 
üstündür. Tecrübesi badat,adır: 
Radyo salonumuzda dinlenilebile
ceği gibi arzu edenlerin evlerine de 
gönderilmek suretile t e c r ü b e 
ettirilebilir .. 

. A 
Radyosu 

i! Ag ~ derecede ki radyoların en kullanış/ısı en ucuzu. en zarifidir. 
_ _a 

tf} ı... A R TON Radyosu 
~~ Hem en ucuz, hem de en şık radyo almak isteyenler bu radyoyu ~==-· - -

;- ~1 almak mecburiyetindedirler. 
~=-~ ~~ ""',... _s = ~~ 
~~ ampulü ~-== 
~~ n ram ~~ 
~~ Bol ziyalı ve çok ekonomik Y a1n~z bu ampullerdir. f 

= ~= g~ 

IJ P tıJl ~ c§l 1t <§1 fil al 1 D t= 
• ~ a= 

1t4 .... "',, .... ııı,,·· IK c§l ırd e & ı e r i= 
11ııı111111111ıııı111mıiıııiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiii~iim111iiiiiiiiiiiliiiil ı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ·ıı8 

20 İkinci teşrin 936 bütün Radyo meraklılarınln 
beklediği gündür 

c·· k .. , un u: ·, 
Herkesin bahsettiği yeni 

Fİ L K O Radyoları bu tarihte geliyor. 

~~~~~~~ 
• 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin ·z .. 

~m~ ..., 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

ve en son şekillP-ri gelmiştir .. 

• 

l\1~k inala rı n~a 
bulacaksınız. 

Radyo tekniğinın 

ernsalsız bir 

rn t.:zafferiyeti. 

R. C A. f,"c .~ ! :. c.. L: rır.: c ürür.üz, dinleyiniz 

Hayret edeceksiniz ... 

1 
nı 

HA UNLAR MÜESSESESi 
~~~~~~~~ 
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R) Taşrada bulunanlara müjde 11 ~ 
tı Tekmil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden !J 
f3 akimülôtorlü radyoların en mükemmeli : . 

:ı : . .. 
• • 1 • 
!l Markalı ahize gelmiştir. !. 
[~~ Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş 11 
~!j olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every- ! 
t!.~ body akmmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- 1 

~~ nanızı çialıştırmaktadır. R A D YO N E Ahizelerini ı 
ro ı 

! H A R U N L A R Müess.s inde Dini yiniz. : 
! TAŞRA SiPARiŞLER! DERHAL GÖNDERLIR· : 
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1 n • -----· il 

YENDYO~ 
• 

sımevı 
Yeni teıniz ve çeşitli huru-
1 alile; Defter, Fatura, Çek, Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bü_tün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

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

hazırlar ve gönder.r. 

I 
' 


