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• sonra şehrimizi teşrif ettiler. : 
+, Oçnnril Umumi Müfetti imiz s ıyın Tatı in ıUzcr maiyetlerinde ~· 
~ emniyet ın0 ,ın1r muavini bay Bahri ve isk,,l<i mil.,avir muavini t• 

Muhakeme 
edildiler. 

f D 
11 

1 " Yeniyol ., da bay Ahmet ka· 

Og"' u ı· erı·nde' kalkınma dar lıiliri~r başlıklı bir yazım 
çıkmıştı. Ve ben bu yazımla 

bay S.ıdcttin olduğu halde Erzıırumdan hareketle Aşkale - i 
Tercan-Erzincan-Kemah ve Atma boğazina kadar Denıiryolu in- t 
şaatini ve amelenin bakım vaziyetini tetkik huym·rnu<;>lar,evvelki t 

Müddeiumumi idam 
talebinde bulundu f 

Erzurumda şeker fabrikası .. 
t, gilıı Eı-Lincandan Sipikör yohıyle Gnmtışhuneye gelmişler, lt, 

l 17CCe~'i orada geçirnli~lerdir. Sayın Umumi .Mlil'etlişiıniz Erzin- +, Ankara 23 - Troçki ve Ziviyef 
~nla Gnınnşaue ara ındaki yolu d:ı tetkik lıııyurarak ınüben- , tarafından tethi~c·lerin muhakeme- J 
dislere icap eden emirleri verrrıi-;;ler Ye dün sabah G:lınüşa- t~ leri devam etmektedir. t 

1 
1 1. I'~ Soyet ricaline karşı suikast 

Bu havalide ekmekten ~onra gelen en mühim 
ihtiyaç şekerdir ... Bir şeker fabrikası zürraında 

.... iktisadi refaha ulaştırılmasında önemli 
neden hareket ve Onleden son:a şehrimizi teşrif etnıi-~ ere ır. ,, 

, + teşebbusile maznun olan bu eşhas Savın Tahsin Uzer Vililyct ve şehir naıııınıı giden 1H•yet.er , 
~ J • hakkında müddei umumi idam ta-

b i r. a m i 1 o l a c a k t ı r . . 
~ tarafından G lmi);.anedt!, Trabzon G:.lmUşane hudundudıı, ~1nçkadu i+i E ( u .. 

l l• lebinde bulunmuştur. Maznunlar rzurum - nususi ) Uçüncü Umumi Müfettişimiz 
,,~ ~:~--n~e-rıı~n-c~e .. r:~~-~a-r~_:ı_ı~ı~--r~--~-· -=:- ~-.. ~ -:---:--..~ • }~ ..,_ _ ~ =~ =-= = = --=-;~~--=-- = _ , ~,;:.-~ --=-=- '.:! avukat tutmuşlardır ve reise son bag Tahsin Uzer, Doğuda iktisadi gelişmeye yol açmak, 
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sözlerini söyleme hakkını muhafaza Erzurum ve lıavalisi ziraatine yeni bir mecra vermek 
Radyo haberleri 

İspanyada 
neler oluyor! 

Londra - Morning post 
gazetesi ispanya hükumeti
nin muayyen sahilleri için 
açtığı Block u lngiltere hü 
kiımet devletler hukukuna 
agkırr- bularak tanınmakta
dır. Bu halt göre ligi/tere 
hükumetinin icabında cebir 
kullanacağı tahmin edil -
mektedir. 

BORSA 
Fındık fiatlar1 
Havaların müsait gitme

sinden fındıklar harmanlar 
da kuruyup kalkmakta ve 
piyasaya külliyetli miktarda 
mal gelmektedir. bir iki 
gündenberi pigasalarda faz
la istek ve hararetli alım 
satım/al olmalctadır. Bugün 
sabah borsasında Ağustos 

teslimi Fop Trabzon 40,000 
kilo iç fındık 52 buçuk dan 

ettiklerini bildirmişlerdir. 1 / , ı h l k sureti e zürraımızı re1 a a u aştırmak yolunda ço esaslı 
tetkikler yapmış ve bu tetkilı.lerini iktisat vekaletine 

Her gün ar.telmiştir. 

Zehirli gazlerden Umumi Mü/ etti~in bu tetkik ve teklif /erinden biri, Er-
Korunmak için.. zuramda bir şeker f ahrikası kurmak, ve bu suretle çok 
Ne yaptık, ne yapıyoruz esaslı bir ihtiyacı karşılamak meselesni istihdaf etm~kte-
ne yapmalı.lJız.. Belediye dil'. Filhakika Erzurum ve hav•lisinde şeker, kalöri ba-
inşaata ruhsat 71erirken bu kımrndan dahi ekmekten sonra gelen en mühim bir ihli-
işi düşünmelidir artık / Yattır.. Erzurumda bir şeker fabrikası açılmış olunca 

zirqat iJleri de mecrasını yarıyarıya değiştirmiş ve ge
li#irvıiş olacak, zürra, pancar ziraatine de önemli bir 
~ fMIWelc idiMtıl lai/Jiligdini af'ttıracalctır. Malum 
olduğa üzere iklim itibarile, ziraatın sırf buğdaya inhi
sar ettirilmesi zürra hesabına karlı hir iş olmuyor, pa
zarların uzaklığı, mahsulün yok pahasına elinden çıkmış 
olması, müstahsil için kazanma ve kalkınma imkanlarına 
yol vermiyor. Ziraatın kısn e ı pancara hasredilmesi müs 

hiç bir Inzum ve mecburiyet 
yokken sırf caka fiyaka olsun 
diye tnrın lisanla kl)nuşmanın 
aykııılığını anlatmağa uğraş -
mıı ;bu hastalıx, illet diyece
ğim hıılden şikayet elml~lm. 

Şi ndi duyuyor, t ,l<llJOrwa 
ki baııa bu şikfye.l ııd.en OtllrQ 
kızanlar olmuş ; herkes istedi· 
ği gibi konuşmakta hDrdQr 
demiıler, çoklarını ı da böyle 
konuştuklarını ileri silrmQşler • 
Türlü dille konu~manın mubah 
olduğu netlce.;;ine varmışlar ve 
nihayet ben haksız, onlar haklı, 
onlar suçsuz, ben suçlu çıkmı-
şım! 

Tilrk Dili tam a.ltıyQz yıl 

yine kendi ilgisizliğimiz, kelMll 
ihmalimiz yUzQnden Arap ve 
Acem tesiri altında kalmı,, me· 
lezle1mi<;dir fakat yaptıQımıı 
bUyUk hamlelerle onu .kurtar· 
dık. ve kurtarıyoruz i~te .. 

Ve arLıii eski devrin ne be· 
şına Uç ar~'lll bez sarıp kahveye 
giderek bana bir ap veı ~M 
zavallr b~ il• l~UJe j1llp 
bana bir şlr ver diyen moila81 
vardır ı 

Ve nihayet unutmıyalım k1 
dUntın mollabı.ıı, hocasını, ab'ını 
şir'ini saikini ve blltQn karan· 
lığırıı bir paçavra gibi söküp 
'illan, asrı yıla sokan, dalma en 

Deyli meyi gazetesinin 
Madridden dönen hususi 
muhbiri, orada bugünkü 
vaziyetin tıbkı vaktile Mos 
kova ve Petresburgdaki 
gibi bulunduğunu bildiriyor 
Komünistler gece sokaklar
da gezerek istedikleri kapı · 
ları kırmakta '"e rastgel -
dikleri, keradilerince şüpheli 
adamları öldürmektedirler. 
Malagada da va_ziyetin ay
ııı olduğunu ilave ediyor. 

7 64,000 kilo kabuklu kuru 
fındık 25 otuz paradan 65000 
kilo yaş fındık 7 8 buçuk 
kuruştan satılmıştır. Piya 
sada fazla talebe karşı arz 
nazlı ve fiyatların daha zi-

Zehirli gazlerden korun
qıa i'i'i, Trabzon .iibi b.Uyllk 
şebi •ler tçtn, doşonntecek ve 
önünde tedbirler aiınacak 
önemli bir i~tir. Bntnn mil
letler, bir taraftan hava mü
dafaası yolundaki çalışmala
rına h&rgün biraz daha hız 
verirken, öbllr taraftan da, 
düşman uçaklarının savura
cakları zehirli gazlerden ko
runma tedbirlerini ihmal et
memektedirler. 

tahsilin .yüzünü güldürecektir. 
Haber alındığına gifre umumi Müfettişin hu 

iktisat vekaletince önemle gözününde tutulmuş ve 
beş senelik programa ithal edilmiştir. 

iyi, daima en 
teklifi doğru ve en gQzele koşan yır. 
ikinci mincl asrın genç TUrkiyesi ve 

onun dinç Gençliği öz ve a8ll 
Dilinin Latin v~ Cermen tesiri 

Madrid hükumeti bütün 
dünyaya radyo neşriyatı 
Yaparak imdad dilemekde 
'Ve vaziyetin tehammül edil 
nıez bir halde olduğundan 
bahseylemektedir. 

General Franko Portekiz 
hükumetine ve orada bulu 
nan ecnebi sefirlere verdiği 
6;,. notada, Madrid yanLa
"ında yapılan muharebeler 
esnasında ihtilalci askerle-
1'in Fransız işareti taşıyan 
1 S kadar tayyare tarafın
dan taarruza uğradıklarını 
bildirmiştir. 

ispanya hükiımet radyosu 
'1Qziyetin ihtilalciler lehinde 
0lciuğunu esef le kaydettik 
ten sonra bütün konıüniste
te hitap ederek milliyetcile 7 ~man vermeden öldürme 
'"illi istemektedir. 

Samsunda su, köprü 
işleri .. 

li.· Aııkara 23 • Samsun ve hava
te~~e ıu ve köprüler iti üzerinde 
~·~atını bitiren bayındırlık ve
~ ıııüateşaıı buiün Ankaraya 

•t •tlııiftir, 

yade yükselmesine 
edilmektedir. 

intizar 

Yumurta fiatlan 
İspanyanın dahili karışık

lığından dolayı bir aydan· 
beri İspanyaya yumurta ih 
raç edilmemekte ve bu yüz
den yumurta piyasaları her 
gün düşmektedir. iç vilayet 
Lerden çok az miktarda f 
gelen mallar işlenerek Yu- ı 
nanistana satılmaktadır . 
Dört yüz adetli yerli san
dıkları borsada 250 kuruşa 
kadar alınıp satılmaktadır. 

Aydin tütünleri 

Ankara 22 - aydı~~a t 
tütün mahsulu çok eyıdır , 
rekoltenin bu yil iki milyon 
kilodan fazla olacağı tah
min edilmektedir. 

Unutmayalim ki, bundan 
sonraki harpler, geçmi~teki 
harplere benzemiyecektir : 
Harp ililnları uzun boylu me
rasime tabi olmıyucak, harp 
patlar patlamaz da havadan 
cenennemler sa~·Hacaktır, bu 
i'i'i böylece lıilmek ve belle
mek mecburiyetindeyiz ı 

Trabzon gihi bir tarafı 
başlanbaşa denizle, bir kısmı 
dahi .UuztP.pc sıl'tları ve ya
ma~~ıarile çevrili ve şehirden 
dı~arı ~Han yolları apaçık 
biı' :;;ehi.t'de, sığınaklar yap
mak lılzım değil midir, !Azım
sa ne vakit düşünülecek, ne 
zaıııau yapılacaktır bunlar ? 

Umumi sığınaklar yapmak 
elimizden gelmiyorsa, yeni 
inşaat sahiplerini olsun bu 
i~e icbar edemez miyiz ? 
Zannederiz ki, bu bir vazife
dir. İnşaata ruhsat verirken 
ve ondan sonra da inşaat 
başlar ve devam ederken 
bu vazifeyi yerine getirelim 
artık ... 

Yenlyol 

ispanyada boğuşmalar 
devam edip gidiyor .. 

Fransa ile ltalya arasında müdahale 

ve iane meseleleri konuşuluyor .. 
Ankara 2'2 - ispanya işlerine karışmamak için Fransa 

tarafından yapılan teklıf e ltalyada iltihak ettiğini bil
dirmiştir. 

Ancak ltalya ispanya için iane toplanmaması hususun
daki ihtirazı kaydında musırdır. ispanyadaki dahili mu
herebeler etrafındaki giinü11 haberleri ise her iki tarafın 
karşılıklı mevzii muvaffakıyetler kazandıklarını iddia 
ettiklerini bildirmektedir. Hülcümet tebliğleri Gordone 
şehrinin hükumet kıtaatı tarafından işgal edildiğini asi 
kuvvetlerin Saragossoda ve cenup mıntakasında bozğuna 
uğradıkları bildirilmektedir. Asf kuvvetler kumandan/1• 

ğıd~ hükumet kuvvetlerinin Arağon cebhesinde bozğuna 
uğradığını haber veriyor. 

Sokak çocuklarını kurtarahm .. Şimdiye kadar mühmel 
kalan bu önemli işi bundan sonra olsun ele ve 

öne alahm artık 1 

ahında kalmasına lahamm.Ql 
edemiyeceği gibi hiç bir ihtiyaç 
ve ınzum yokken yabanın 
.. monşer ,, ini ·• bonjuı· " unu 
~usunu busunu kullanıp 'fllrk 
KUlrilr ve beııılğini ballaladJt1n1 
kesJreıniyerek caka yapanJara 
da yer vermez yanında. .• 

'l'Urknn olan, 'f ürkle ilglsl 
bulunan her ı,ıey emsalinin en 
yUkseği en asüidk. 'filrk olan 
ulusal var.ığmı taıııyao kendi 
öz ve asil malına yabanın ma • 
lıuı katıp KUltür ve benlltlnl 
baltalamaz böyle ... 

H. M. 

Spor ----
Erzurum sporcuları 

geliyor 

Mektep gören veya hiç görmi- eğlenmekte, fakat dal.ıc.a başında Anne ve babaları bilgisi:ıse, tasa
yen çocuklar küme küme kapi çıkadıkları kavğalar, ıürültüler sızsa, kaytusuzaa, onların bu bil
önlerinde, sokak. içlerinde cadde ve birbirlerine savurdukları yaka- ıisizlitine, tasaaızlıfına, kayfusuz
üstlerinde sabahtan akşama kadar, sı açılmamış sözlerle ortalığı vel- luğuna yarınki nesli kurban mı ve
ig-rcnç sözler ve İğrenç vaziyet- veleyc vcrmek!edirler. Kimdir ve receğiz ? Güvcnditimiz güvenmek 
le.le vakit geçil'mekte, top, çelik 

1 
Limindir bunlar, Türk çocağu ve istediğimiz yarinki nesle katılacak, 

çomak, kukku ıibi oyunlarla raya Türk c:oaıiyetinin ıulı defil aıi? . OJJU bollMX, hırpalı7aG&k olalı by 

Eski mıntalca reisi /Jag 
Cevadın tavcusutiyle /utbol 
ve völeyholculardan mürek · 
kep yirmi kiıilik bir kafile 
bir iki güne kadar Erzu
rumdan haraket ederek şelı . 
rimize gelecektir. ilk defa 0 

/arak bir ispor teması yapa 
cak olan komşumuz Erzurum 
muhtelitinin kuvvetli oyun· 
culardan mürekkep oldu;u 

çocuklar, anne ve babalanndan söylenmektedir. 
ziyade cemiyetin malıdırlar. Kurta- Misafı'rle · · · · ,,. · ·'-. rımız ıçın ı ur~ rılmaaı çoktan gerekm11 olan bu k 
çocukları kurtaralım ve şimdiye 1 spo~ urumu Trabzon böl· 
kadar mühmel kalan bu önemli işi gesı. tara[ınd~~ bir projram 
bundan sonra olsun ele ve öne tertıp edıleceıı haber •lı~ 
alahm •rtık l mııtır. 
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Sagf a 2 

Altıncı ders 

SİYASA PARTİLER 

kanından olmıgan azlrkla
rın gurd içindo ayni hak, 
aynı şeref ve hatta kültür 
salıibi alman ulusundan 
tanımamak üçuncü I'aghz 
kuran Nasgonal Sosqa/ist 
partisinin esas çizgilerin 
dendir. 

Antisemitlik 
Yalıudi aleglıtarlığı biraz 

da kan milliyetçiliğinden 
doğar,· bugünkü alman sis 
temi içinde yalzudi olmak 
müsavi lıak ve şeref taşı 
mamak için yeter hir sebep
dir. Yahudileri yurd içinde
ki, kan eberigetini yapan 
ırkın dışına ve bu farkla 
müsavi hakka malik olma 
ması lazım gelen bir unsur 
olarak tanıyan dalıa başka 
yerler de vardır, Tabiidir ki 
lıer akışın bir karşı akış; 
olarak, yahudi aleyhtarı cer 
yanlarda siyonist ccrganları 
doğurmuştur. Fakat bir 
başka bakışla da, yahudi 
lik tesanüdünün ve yalıudi 
lerin, yaşadığı yurdlar için 
de but ün başka yurddaşların 
üstünde kar rııe kazançla 
bir ve beraber oluşunun 
yaptığı rııaziyeli, antisemit 
cerganlara sebeb gören ve 
gösterenlerde çoktur. 

Milliyetçi başka tipler 
Milliyetçi tiplerden, ger 

RECEP PEKER 
--==~~=-===========ı ~ 

~· yer klerikal nasyonalist, '• 
libaral nasyonalist ve f ron ~+ 
f ist, revizyonist. ekalliyet ıJ~: 
nasyonalist partilerine rast ' 
/anır. 

K lerikal nasgona list Zer. 
ulusculuk anlayışına bağlı :1 
kalmakla beraber, klerikal t 
fikirleri de güden kilise +' 
düşünceli insanların bir +. 
arada toplanmasından doğan t 
teşekküllerdir. Bunlar ileri t• 
ilıtilalcı ve radikal tiplere ): 
düşmandırlar. '+ 

liberal nasyonalistler, t 
hürriyet ihtilalinin gitirdiği t 

liberal anlayışların, haklar- t 
da serbest olmak yüzünden rı*ı 
ziyade, bilhassa içinde Y_a· ı! 
şadığumz saııaş sonu denn + 
de ekonomik liberalizm ceb- + 
hesini ele alan, himayesiz ~ 
serbest sanayi ve ticaret ~~ 
fikirlarini güden -ı•e bununla •. 
beraber 11/usculuk anlayışına + 

sadık insanlardır. 
Frontist nasgonalistlere 

gelince, esasen bir devlet 
içinde bulunan bütün yurd 
daşların, o de·ulelin birbi
rinden ayrılmaz bir bütün 
halinde olmasını kanunlar 
teyid edip dururken, bugiin 
bir az tuhaf olmakla bera
ber, orta Avrupa partileri 
arasmda f rontist - yani 
başka bir devletle sının 

Arkası var 

- .....__.__. ____ --·-~ - - ... ~ -- --- - -- ·--- -- -· --- - - - '1!:""-' 

/YEN/YOL] 

Cihan şampiyonu Yaşara .. 

Şerefli Türklüğe şerefler kattın 
Bıraııo çok yaşa sen aslan Yaşar 
Hasmım tutunca kaldırdın attın 
Cilıana nam verdin kalıraman Yaşar! 

Kalmaz Tii.rk dünyada bir şeyden 
Her ·uadidc gider daim ileri 
Nckadar yamandır Türkiin hiineri 
Namile doludur asıman yaşar ! 

Yaşa eg Türk oğlu daima gaşa 

geri! 

Sen Türksün, seninle kim çıkar başa 
Hagi çzlğın girer senle savaşa 
Kazandın çok büyük imtihan Yaşar I 

Hasmım tutunca yerlere yıktın 
Hiinerde lıer şeyin fevkine çıktın · 
Albagrağınıızı göklere diktin 
Kalplerde ebedi hatıran yaşar ! 

Sen Türksün olamaz kimse sana denk 
Her vadide yaptın dıinyalarla cenk 
Milletler boynuna taktılar çelenk 
Altından da aldın bir nişan Yaşar I 

Çalış ey Türk genci , gakın zamanda 
Dünga milletleri kalacak yanda 
Birinci çıkanı her imtihanda 
Oluruz muzaffer her zaman Yaşar I 

Ey kalıra111an Türkiin çe1ıik gençleri 
Medenf gqjlarda geçin her yeri 
Her vadide daima gidin ileri 
Dünyalara salın şeref, şan Yaşar I 

Çoşup kaynaşalım bugiin hepimiz 
Vatana çalışmak son hedefimiz 
Başta durur iken biigiik şef imiz 
Okuruz cihana biz meydan Yaşar I 
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Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan : 
Norbert Von Bischoff 

Avu-ıturynnın Ankara 
Elçilig-i sabık müsteşar [ 14 ] 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

On dokuzuncu asır içinde de, doluda daha bir tnkıın ırk ar
sahillerdeki şelıil'lerdcn, Rum tıklurı vardır ki, bunlar, isınm 
unsurun faaliyeti, Auaclol'nun i hattli hıri:;liyan deviı'lcrlnden 

çerisine doğru bir takını ti..:ıırct önceki zanrnnlardan kalma nU
yolları saçmıığn çalışmaklttdır. fus parçalarıdu·. Netekiın bu, 
Fakat bu harelrntin, nıemleke- fıdetlerlnden ve billınssa kul
lin ihtiyaçlım ite hiç bir alnka- landı'darı dinlerden bellidir. 
sı yoktur. Hareketin bir ucu Kızılbaşlar, bıınlaıın baş:ıcala
sömUrgeci kapitalizmin egoyist rıdır. 
hesablarına ve kanunlarına bir Anadolu Huınlannclan kiil'i 
ucu da onu teşvik ede,ı y,ıbanc:ı derece bahsettik. 'l'ilrklcrin mn 
devletlel'in pı>lilik menfaatlerine samahakı.ir zihniyeti, buıılarnı, 
bağlıdır; kendi kiliselerine bağlı lıir var 

Bu uzun devre esnasında, is lık olarak yaşamalarına vurclıııı 
lam dini ile TUrk dili Aıırıdohı' etmişfü. :Fakat bunlar dı:, Ana-
111111 her tuı-.ıfınn yayılmış ve dollaşmı;:lar ve ırk temizlik lc
Anadolu'da yabaıwı ırktan olan rini kaybctıııi~lerdir. 'l'Orkçe 
aziıkları da kendi tes ir dairesi- k '1 rn ınaln ·ı. bu keyfiyeti tııcil 
ııin içine alnıı<;ıtır. Belli ki, lıil- etıııi ?.ı,·. 

kim milletin is lam diııl \'C 'l'Urk 1~ı..ı '.tr,;. , 1 1 'rn. Anad<.>hıda 
dili, o 5ıralaı'dd ç·uk cazilı bir bir de ErmeuiJeri buluyoruz. 
teslr yapıııı;larchr. Uzıtktan ba- Dilleri itil.>arile lıuloavrupai 
kınca, Osmanlılık ahenkli gorn- aileye yakın olan bu millet de 
yordu. Fakat ırkl ır lrnkınııııdnn alnrodik camiaya kalılmıştır. 
böyle hir ahenk yoktu. Ve adetleri bakımı.ıclan osınanlı 

rııesel!l Ertuğrıı 1 ile l.ıiı'liktc 'rllrkleri ile l'a rklaı ı yoktur. 

gelen atlılarla oyınaklurııı yu- Çok zeki olan bu millet, hOt!in 
karda b:ılısettiğiuıiz ularocllk g. gayretlerine ra~ınen kendisine 
tiere knıı_.dıkları muhakkaktır. politik bir varlık yııpıınıaııııştır. 
Etiler ise, 'l'Urklerin Anadolu'ya Fakat Osmanlı sarnyında, Er
gelmelerlncleıı s rnra islilın ol- meniler, bilyilk nıe\'ki edinmiş 
muştur, tnrkçe konuşıııuşlnr ve <lir. Keza, ekonomik lınyattn da 
osmanlılığın çekirdeğini teşkil büyUk roller oynamışlıırdır. 
eyleml;::lercllr. Hunları.ı Ki!ikynda olurnnları 

't~, Seh,:uklardan kalma Türkmen- on dokuz_.uncu_ ynz .. yıla kadar ol 
Türk .inkilcibınm eg, çe1ıik oğlu .t !er ise, Osmanlı ordularında dııkç.a müstn&ll IJır hııyat ·''ao;ıa-
Gösterd.i Atatük gidecek golu • .. • t. hizmet ~tmeınclcrl vo göçebe nıı-;ılardır. Aııadolunun doğu 
Sizsiniz valam11 kanadı kolu ·: 

1 

lik vasıflarını ınuhafııza etınele 1 vib1yetlerinde ise, Kilrllerin 
Sizin azmınızla bu vatan gaşar I •! ri dohıyısile, daha arıkan sayı. 1 tazy·ıklerı·ı e k 1 

ıi 
. ı arşı, osman ı dev 

Baba Salı·m O-gu"tçen t lıl'lar. Bunlar, iıuparntorluk za- letinin askerinde ve memurun
+ yıf ct:lştUğil ıılsbotto yaşayışla da aradıkları himayeyi bulmuş-

----------- ı+ ı ı ıı muhafaza etmişler ve ken- lurdır. 
c - - - .::-----=-- - - ~ - --=:,.. ~-..::..·----------- - - ~ - - .. ---.. -.~ ' di başlarına yaşamışlardır. Bu 

Kürtlere gelince. bunlarda 
da indo avrupai evsnf mcvcud
dur. Dağlarda çobanlık vo hay-ÜC BELA: 

' 
Frengi, Fuhuş, i ç ki .. 

Örümcekli kafalara bir 
kurban dalıa 

--------------_-==_ gnn dahi Anadoluııun bir çok 

Yurddaş. 
yerlerinde tesadüf eclllen Türk-
menler. çekme gözlll, biraz el
macı:{ kemikli ve ince bıyıklı
dır. 

Yazan : Türkan Türkmenoğlu 

Zavallı bir bayanın bur
nunda çıkan bir sivilceyi 
geçirmek üzere kağıt yakıst 
dururken pişmiş soğanla 
havaciva konulup havalan
dırıldığından aldığı teh
likeli bir basil yüzünden 
iki saat zarfında güzii ve 
gözü şiş içinde bırakmış-

Her şeyi devlete bırakma, 

"Devlet yapsın,, diye bir yana 
çekilmek doğru değ-ildir. Dev
letle ulusun elele vererek ba. 

1 

.şaracnğı i~lcrin en başında 
HA VAClLIK vardı ~. 

Yürllkler de mit lllınanrlır. 
ve Ti.lrkçe konuşur. Bunlar da, 
isimlerinden anlıışılıu;ağı gibi 
kendi başlıırıııa ya<;:anıışlar ve 
eski ii.dctlcl'ini muhafaza eyle 

dutluk eden l{ürller, Osmanlı 

camiasına katılmaktn, impara
torluğun son gnnlerine kadar 
ısrar etmi~lerdir. 

Bntnn bunlara Kafkasyndan 
gelme, denizci Lı1zları ilıh·e 
edersek, tabloyu taıııamlunıış 

o!unız. Lnzlar, son yüzyıllarda 
TürkleşmişlerdiL·. 

i 5] 
Hiç diişünmez 

basar ve adamı 
taya atar, 

damğasını 
öylece or· 

Frengi adamın damairını 
o 

yiyor, deliyor, artık o ada-
mın yaşamasında ne tat ne 
kıvanç kalır. 

Kaşık, ağızlık, dtıdiik ve 
bunlara benzer şeyleri ne 
başkasından alıp kullamnız 
ne de dostlarınıza ve baş
kasına sizinkileri vermeyiniz. 
Kaşık gibi şeyleri ıgzce tzr. 
yıkatınız 'lıe sonra kulla- İş işten geçtikten sonra 
nmız. hasta, memleket hastanesine 

TUrk Hava Kurumu 

.. 

ınişlerdir. 

Osmaıı lı Türkleri, Tiirknıcn
ler ve yllrükler harkinde, Ana- - Arkası var -

= 'T•> • -----~-

KiTAPLAR 
Frengiyi soydan silmek 

ortadan kaldırmak gerektir. 
Bunun için de buna gaka. 
lanmamalıdır. Siirüp giden 
baş ağrıları, çok çok saç 
dökülmesi, vakitli vakıtsız 
gelen ateş· nöbetleri... gibi 
f cnalıklar oldu mu hemen 
durmadan doktora koş .. İşte 
frengiden kurtulmanın ikin
ci golu budur. Doktor para 
ister dige ilımalcılık etme 
doktor bu hastalıktan para 

Abdesten sonra kamışınızı kaldırılrmştır. Fakat sayın 
duvarlara sürtmeginiz is doktorlarımızın gösterdikle
tibra diye yaptığınız bu iş ri çalışmayı genen basiller En Güzel Türk Manileri . Toplaycn: 

Vasfi Mahir 

almaz. 1 
Bw.u nasıl yapmalı ? l 

Kolag. lıem çok kolay. bir 
az istek. bir az özen .. 
Dikkat... Yeler. kögde, köy 
odasında, okulda, ulus o 
kulunda yapılacak işler 
vardır. Onlardan bir parça 
şimdi sô.ylcgeccğim. Bunları 
lıer zammı akılda tutarsamz 
me islenen şeyleri yaparsa
nız olur biler. 
yaşama ögrelen kitaplar 

her zaman ı,öz ön•inde, el 
altında durmalıdır. onla
rı ~ı~ s k okuma it. gerek. 
lerzm yapmalı. 

Bir defa bilmediğiniz a 

damların elinden bir şeg 
cı,lıp yemeyiniz, içm~9iniz. 

fenadır. Oralardan mikrop 24 saat içinde hastayı alıp Genç şairlerimizden Vasfi Ma- en son asırlara, aittir. Fakat Türk 

alır. Sizi hasta edebilir. götürdü... ~.i . .", 306 ~arç.a maniyi " en gü:t.el ı edebiyatında mani şeklinin birkaç 
Çocuklarınızı başkasına Yazık değil mi, yahu, ı urk ınanılerı ,, adını verdiği bir asırnan, hatta lslamiycttcn çok 

öptürmeyiniz. Sizde başka- nenize lazım pişmiş soğan- kitapta topladı. Resimli ay Basırr.e- daha evvel bulunduğu muhakkak
/arım, kardeşinizin çocu- la havacıva i' Bırakın şu vi tarafından, 933 yılında basılmış tır. Bu küçük eserlerin şekil ve 

olan bu kitapta, '' manilere dair ,, ruhtaki tekamülü bu fikri bize kuv-
ğunu bile öpmeyiniz / eski kaf alurı f başlıklı, birkaç sayfalık bir mukad- vetle ilham etmektedir. Daha ev-

Yaralardan, çıban/ardan İşte işitmeyenler işitsin, deme yapan şair, bu güzel tetkik velki zamanlara ait manilerin elde 
korununuz. Hemen onların k 1 l / k ·· l b l koca arz i acı i e ne sağ ı yazısına şoy e aş ıyor : bulunmaması, bunların yazı ile 
iyi olmalarına çalışınız . ka- olur, ne de gara geçer , 1 " Mani Türk edebiyatına mah- tesbit edilmediği için. kaybolma-
mışta çıban, boğazda yara, ondan ancak 

0 
götürücü sus küçük bir nazım şeklidir. sından ileri gelmiştir • ., 

sesde kısıklık olunca karı Yedi sayılı hece veznile yazılır. Ve şair, bunları ı..öyledikten 
küçükler geçer,.. Ek · d ilaçlarına üfürükçülerin serıya ört mısradan ibaret 

h L 
A. 'fekcan olur. mısraların birinci, ikinci ve 

i elerine vakit ve para '-------------• dörd~?cüsü aynı kafiye ile bağlı-
vermeyiniz. . Halk Manileri dır; Uçüncüsü serbest kalır. 

Frengi mikrobuna { fspi · Bugün halkın ezberinde yaşayan 
roşet parlida ) ismi veril- Söz vermiştin kandırma ve ruhunu anlatan binleıce mani 
nıiştir. ( Bu mikrobu keş/ e· Yüreğimi yondırma vardır. Bunlar bir şalı ıs tarafından 
den Berlinli Alman Şavdin Usul usul kaçta gel yazılmış olmayıp, müşterek halk 
isminde büyük bir alimdir. Anneni uyandırma. ruhunun heyecanlarından do~muş-

* * tur. Asırlardanbcri dudaklardan 
Eu Ş<tvdinin talebelerinden * 

J 
Su sızar kara toştan kulaklara taşmarak gelen bu ma-

rve elgevm stanbul üniver nilerin, Türk edehiyatında ne za-Mcktup geldi kardeşten 
sitesi viladi ye pröf ösörü Ne kı.aar c ılvesi var man başladığını ve nasıl bir oluş 
bulunan Alman Libnıun'da Çıkardı beni baştan. yolu takibettigini k.eslirmelc zor-
asistanlığı zamanında hu * * dur. Bu hususta eskiden kalmış 
mikrobun ker: 1ine sebeb ol· * malümata hiç rastgclmediğimiz 

rl' Dağlarda otlar koyun "b" l k b k" 
muş fleg· erli bir alimdir. bu i' 1

' son zaman ara ya ın azı ı-
Yapma sevdiğim oyun 1.aplarda da gayet sathi malOmatla 

alim libmanda bu sene be Güzellik sende tamam karşılaşıyoruz. Toplıyabildi~imiz 
T!İm /ıocamdı. } Biraz uzundur boyun. • manilerin hemen hepsi islamiyetten 

• Arkası var .. Baba Salim Ögütçen sonraki devirlere, ·daha doğrusu 

sonra, manilerin Arap ye Acem 

edebiyatile hiçbir ilgisi olmadı~ını 

ve onların tamamile Türk'ün, 
Türk halkının malı olduğunu 

- bazı deliller ielircrek • i:ı:ah et-

tiği 2'ibi ; meçhul mani şairine 
karşı olan hislerini de temiz bir 
lisanla anlatıyor. Sonra, manile
rin birinci ve ikinci mısralarının 

ekseriya manaca birbirlerini tut
mayıp, asıl mananın üçle dördün
cü mısralarda olduğunu söyliyen 
şair ; bunların içinde, en büyük 
Lirik şairleri bile .imrendirecek ve 
tam manıısile küçük bir şaheser 
denilebilecekler de oldu~unu ilave 
etmeyi unutmuyor, Ve nihayet, 
bu kitaptaki manilerin binlerce 
mani içinden seçildig-ini bildiriyor, 
söılerine 1öyle son veriyor ; 

'' Türk yüreklere, öz cdebiya· 
tın derinliğini ve enginligini bii· 
tün varlığı ile duyuran bu sevimli 
yadigarlar, yeni Türk edebiyatı 
için de en sağlam bir temeldir. ,, 

Aşağıya, bu kitaptan, sıra gô• 
zetmeksizin üç mani alıyoruz 

Açzldı hep çiçekler 

Uçuşur kelebekler 

Ne çiçek ne kelebek 

Gönlüm hep seni bekler. 

• * • 
Bülbül yuvada inler 

S usar kalbini dinler 

Benim kalbimde sensin 
Senin kalbinde kimler ? .. 

ııı 

* • 
Zindan cilıan gözüme 

Ah inanmaz siizüme 

Öldüğüme yanmazdzrn 

Bir gün gülse yüzüme· 

Bu dağmık manileri kitap şekj 
Jine sokmakla edebiyatımın g-ii~~ 
bir eser kazandırmış olan şaı 
tebrik ederiz. 

O. Sebati .Ertan 
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Sayfa 1 
mz: 

Sevınişti bu gönlüm r 
Bu temiz yurddaşın ! 
Örnek adam! , 

Dikkat 1 ! 11 Dikkat 1 1 1 ! EDEBİ BÜYÜK ROMAN 1 
hareketi zenginlerimize . 

( 56) Yaz:ın : DUR.MUŞ TÜRKMEN OCLU 
==x==:x=2~~=:::c=~~=:::.-~- = ~- -= örnek olmalıdır .. Bu gece Yıldız Bahçesinde 

2 filim birden ... Ben ki iki sene onun için dünyanın 
mihnetini çektim ... Aç kaldım ... 

Ankaranrn Ayvalı mevki
inde " Kurt ininde ,, otu 
ran bay İsmail K ocaer uzun 
yıllardanberi sar/ettiği emek 
ve gayretlerle meydana ge 
tirdiği 27 dön .im bağlığı 
meyva bahçelerini köşkü 
içindeki menba suyu ile 
birlikte Çocuk esirgeme ku 
rumuna hedige ve teberru 

Birinci filim: Türkün kuvvetini, tekmil dünyaya isbat eden, 
Cumhuriyet hükumetinin en parlak muvaffakiyetlerinden ___ _ 

Açıkta yattım ... 

MONTRÖ ZAFERiNDEN 
SONRA ÇANAKKALENİN 

İnsanın her gözüne kestirdiği kadın için 
ölmesi lazııngelse dünyada erkek kalmazdı. Hem 
başka birşey de var ... o beni çıldısasıye seviyor ... 

- Ha:-~uca ge:erek keııdiierl 
ni rahatsız ettiğim İ('in yıldız 

hanımın affmı rlcJ ederim ... 
Sııygısızh,.;tınıı nınzur glırs:ınler. 
İsmimi ve çe!ırc ııi i.ıli:nal unut 
muşlaı·dır ... Epeyce zumun evvel 
burada mClşerref Olınıı.,tum ... 

Yılmaz - Sen delisin sedat. 
dedi, \ ı .dwı bir nasihatta 
bulumııağa hakkını oisaydı ha
vanın çok gllzel olmasına ruğ -
mt!n içeri girmelerini tavsiye 
ederdim. lfüni genç kıza uzat . 
mı;;tı. Yıldız h ıfif bir tereddnt
ten sonra uyağa kalkdı ; başını 
onUne eğerek onu tnkibe ha
z1rlaııdı. 

Sedat o dakikada hakikaten 
ç·ıldırını~ gibiydi, ne ) aphğım 
bilmeden eıiııl uzattı, genç klll 
kolundan yukaladt. 

Yıldız hafif ~·e şik.1yet elti : 
- tleycf endi... Hica ederim ... 
Genç adam .birdenbire onu 

bıraktı, yanıaı)aki ağaca dayana 
ı·ak onlaı ı.ı uzakla~uıdarını, son 
ra iç·eı·i girerek kapı~ı kapadık 
hırını gordü. 

Ne dilşılneco[:ini, bu vakayı 

nasıl ilah edecc0 ini biferııiyor : 
_ lmk!\nı yok... lnlirııal yıl

maz sadece mi ;ufir sıt'utile bu· 
rada bulunuyor... lııtunal ben 
heyecan saikesile bir mnnase
betsizlikte bulundum... Yıldızın 

artık beni sevmemesi mnıııkUn 
değil ... 1sıİıiıııiz hal l şu ağacın 
gövdesinde nıuhkun duruyor ... 
1tılamurlar, manulyalar altında 
geçirdiğimiz o saatlaıı.1 ruhani 
zevkini Yıldız yaradıh~ta bir kız 
unutamaz ... 

O halde muvaffukıyctiıni soy 
lediğim vakit ni~·in memnun 
gornnınedi '? Yılmazın birsozu 
üzerine niçin benden ayrılıp git 
ti ? Bu muamıuuyı anlamak için 
Yılmazla gOrUşmekten başka 
Çare yoktu, 

Sed.ıt iki saata yakın bir Z!l

man bahçede bekledi. kllh hır 

çın hırçuı dolaşıyor, nyaklaı ının 

altında otları, çiçekler eziyor, 
ağaç dallurı111 kırıyor, gak bir 
taşın UstUne oturarak ateşler 

içinde yanan başını avuçlanoda 
sıkıyordu. 

Yılmaz nihayet bahçeye çık 
mıştı. Sedat onu şiddetle kolun 
dan yakaladı : 

- Hilseyin ağanın evinde ne 
lşin var '? Yıldız niçin bana böy 
le so~uk muamele etti ? Haydi 
Cevap ver ... 

Yılmaz kolunu kurtarmağa 
~ 

Çalışarak : 
- Sen böyle kolumu kopara

cak gibi sıkarken nasll cevap 
\'ere bilirim. 

Sedat ciraz kendine gelmişti 
Yılmazın kolunu bıraktı verece 
ti cevaLı beklemeae başladı : 

Yılmaz biraz dilşUndU, sonra 
&gır bir tavurla cevap verdi : 

- ÇJcuk olma Sedat... Mana- etmiştir. 
sız şeyler söyleyorsıırı, dedi. Se 
dal hakikaten bir ç 1cıık gibi Bay lsmail Kocaer eski 
yeis ve teh';l göslt>l"iy ır, kesik tıbbıye mektebi talebesinden 
kesik kelinıell•t'le ~ik~yet t'cii- iken genç Türklükle ittiham 
yordu : edilmiş 'l'e istibdadın zül· 

- Hen ne yap:wağım ··· E<>n mü ne uğrayarak o devirler 
ne olucuğıın ... ben ki iki sene de Ankaraya uzaklaştırıl _ 
onun içi.ı dılnyanırı milıne.ini 
çektim ... A\' kaldım... Açıkda mıştır. Fakat fedakar tıbbi-
yattım ... NaJ.er çektiğimi nelere yeli orada vaktini boş ge-
talıunımOl e'ttiğiıni sen de bili çirmemiş bir taraftan da 
yorsun. Ber.l elinle katletmeye bir meyve balıçesı yetiştir 
ceksin değil mi yılmaz ... sen kl meğe çalışmıştır. Nihayet 
benim eski bir nrkacla~unsm... ç k E 

günün birinde 'ocu sfr-Beni elinle öldllrıneyeceksin 
değil mi '? geme kurumunun her gün 

Sedutın bu perişan ricaları ılerliyen geniş çalışmalarile 
kar:,-.ısında yılınuz kızanıp buza- yardımlarını takdir ve sev-
rıyor, ne yapacağını, ne söyle- gi ile uzaktan takibeden 
yeceğini şaşmyordu, Mamafih iJay lsmail Kocaer bu kuru
.k:eııdini çabuk topladı. Aynı mun uğurlu ve milli çalış -
ciddi tnvurla : malarına candan kapılarak 

- 'J'ekrar rica ediyorum Se-
d t d d . 0 ki ğ · l'ö" bütün emlakini öksüz yavru- 1 a , e ı, ç cu u u, şaır ı.,ı . k 
bırak da seninle erkekçe konu /arla yoku{ anneLerz oruma 

likde böyle şeyler herkesin bu .. termiştir. Bu hediye Bay 1 

Şanh ordumuza kavuşması 
Türkçe sözlü yeni Türk tarihinin en güzel vesikalarından 

Halkımızın sevinci, yapılan merasimler, abidelere konulan çelen/ar, şanlı 
Yavuzun manevraları v. s. v. s. 

İkinci filim : Vaktile Alev şarkısı, Merkez tayyare filosu ve bir 
çok filmlerde candan alkışladığınız büyük san'atkar RİŞAR 
BAL TELMES tarafından vücuda getirilen 

KAHRAMANLAR 
Sesli sözlü büyük harp filmi. 

DlKKAT : Bu gece izdihamdan korunmak için bütün tertibat evvelden alınmıttır. 
MasaJannızı erkenden tedarik· etmenizi ricl ederiz. 

Gelecek program : 

Yeni şarkılarla süslenmiş 

KARIM BENİ ALDATIRSA 
Türkçe sözlü büylik operet. 

şalım ... Vaklile Hüseyin ağaııın 1 ya yardım olmak için seve
kızile aranızda çocukça bir rek bağışlamak suretile çok
macera geçliğini biliyurum. genç asil ve değerli bir pedak<irlık 1 : 
srnclıın geç·ebilir. fakat izdiva~~ Jgos .

1
. ..k k d ~ l '-. 

bUsbUtUn ayrı meseledır. • . smaı m gu se uygu u ve •••••••••••-l8••-•n•••••-••••mnil 
candan isteğile yapıldığı için --=---------"!'----------------------Siz hi~ bir cihetten birbiri-

nize denk ulaınaduuı... Yıldıı çok değerlidir. memnuniyeti mucip ol- Ahşap geçit inşaatına 
zengindi... Sen fakirdin... Çocuk esirğeme kurumunu d .. t b•t d·lmı.şt.ır 

k d 11 b. k _ .. k d ugu es ı e ı · 1 k 1 Sonra o sa ın, sa e ru l u ır bu yüre ten sevgıgı azn ı- A .h i ôve e si tmesi 
aile km idi... ğından dolagı tebrik ederken vekalet, meyva . ı • 

Sen hayalperest bir şair... Bay ismi/ Kocaerin zenğin racatımızı milstahsıller VILA YET DAiMi encümeninden: 
Sizin biribirinizi mesud etmeni ki ı · · · d k l l b d t k 
ze imkıln yoktu ... Nitekim Yıl- güre i ığını e ut u ar u· arasın a sa ış oopera- Trabzon Sürmene yolunun 35 - 000 inci kilo-
dız da bu cihetleri anludı.. nmid nun zenginlerimize güzel bir tifleri kurmak suretile · d k k d kk h d 

l b . , d · t k ô'rnek olması ve bu cinsden k·ı- l d k metresın e üçü ere muva ata şapgeçi ine böy e ır ınese~e e ısrar e me t - t 
gibi gutnnç... temiz duyğulu insanların eş 1 a an ırma ıçın ilave olarak yapılacak iki gözün inşa bedeli 369 

Sedat onun scznııil kesti. acı memleketimizde çoğalmasını 2834 numaralı kanuna lira 20 kuruştur 2490 sayılı kanunun 46 ıncı mad-
bir_ 

1~~:~;:
1

~e~~nı~.s;;::i~... i bekleriz · istinaden ~ir f lan hazır- desinin B fıkrasına tevfikan 2 - 9-936 tarihine 
Beni oıııııe üldtırecek misin di· ihracatı lamağa aş ~mıştır.. çatan çarşamba günü saat 15 de vilayet maka-
ye soruyorum ı... Bütün teşkılatı bır- l k .. d . . 

Yılmaz omuzlarını silkdi: T eşkilôtlandırma den yapmak imkansız mında top anac~ ~ncumen epazarlıklaıhalesıya-
- Çoı.:uksuıı, u0ui, insamn Meyva ihracı için bir ld ğ . . meyvalar pılacadır. İsteklılerın yüzde yedi buçuk te'Jl\inat-

her gözüne kesdirdiği kaduı O U U ıçın 1 · J ti d h f J f ·ı · 
için ölmesi lıizı.ngelse dnnyada plan hazırlanıyor ihraç bakımından ehem- arıy e.mura~aa arı ve ~ a aza ta.sı at ıste-
erkck kalmazdı. Hem başka bi~ İktisat vekaleti ihracatı miyetlerine göre sıraya yenlenn encümen kalemıne gelmelen plan ve 
şey de var... Yılclıı b en ı . k.l"'tl d d" k k .fi .. t 1 . 18 21 24 27 ~ıldımsıya seviyor... teş ı a an ınna ıre • ko~~muştur. __:ş~~~ ıs eme erı. - • • 

Sedat birdenbire kudurdu : törü B. Servet ve n u- Uzüm incir, fındık p k k ld 
- Sus ... Onu söyleme ... Seni avini B. Affan şehrimi- ·ık t k·ı' "'it d l cak ar e a ırım ve trotuvar 

köpek gibi gebertirim... ı eş ı a an ın a • k ·ı . 
Yılmaz hızrınlaşınağa ba·ıla- ze gelmişlerdir. B. Ser- mahsullerdir. Satış ko- ınşaat e Si tmesı 

mı~t~~~zıa ileri gidiyorsun... vet dün muavinile bir- operatifleri her mınta- Belediye Encümeninden: 
Tehamnıuınmnn dorec?si var... likte uyuşturucu mad- katla birlik teşkilatına Yemeniciler caddesinin 4524 lira 22 kuruş 
Dil"ün ki burası 1Je111m evım deler inhisarında afyon b ğl kt b d ı·k ·fı· k k ld T Sal.~ıır, sen yabancı deıııeksin... a anaca ır. . . e e ı eşı ı P. a.r e a. . ırım ve rotuvar inşaab ,,. ihracatı etrafında ince- u S t d h k 

- Arkası var - o. erve a. a. 1 ı 11-8-936 tarıhınden ıtıbaren yirmi bir gün müd-
-------- lemeler yapmışlardır. hafta kadar ~ehrı_mızde detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Yurddaş: 
Tayyare, bugün artık vatan 

demektir. Çünkü vatanları ko
rumak işinde, tayyarenin rolü 

baş roldür. 
Türk Hava Kurumu 

Afyon ihracatınına- kalarak tetkıklerıne de 1 Eks·ıt ı 9 936 al 
lınan esaslı fedbirlerle vam edecek ve ihracat- •. kı ~e • • s ı günü saat 15 te İc-

i b. k"ld . k. 1 . ki . . d.nl ra edılece tır. norma ır şe ı e ın ı-, çı ann dıle erını ı e-
2 

Ek ·ı · 
şaf ettiği ve vaziyetin yecetir. .. • . sı tme~e aıt evra~ı k.eşfiye ve şa~me 

omeklerı Beledıye Fen daıresınde görülebiJır. 
• Ehval ve harekiltııııdan do

lan kimseye hesap vermek 

nıecburiyctinde olmadığımı sa- Orta tec·ım okulu, 
llırım. bunu sen de testim eder 

Bin... Mnmafin ni;in HUSeyi.ı d• k •• ı ·· .... . . d . 
'Qanın evino geldıginıl sana ıre tor ugun en. 

3 • İsteklilerin bu gibi inşaatta ehliyetleri ol
duğuna dair vesikalarını ve ( 339 ) lira 32 ku
ruştan ibaret yüzde yedi buçuk teminatı muvak
kata makbuzlarını hamilen aynı günün tayine. 
dilen saatında Belediye Encümenine muraca-'öyleyim._ Liı' haftaya kadar . 

litıseyin ağaya daınad oluyorum. 1 · Talebe kayıt mu-
Sedat boğularu~ cevap verdi: amelesi başlamıştır. 
.. Nasıl.. Sen mı ... ) ııdızla mı 

2 
İk l b .. 

e"lenıyorsun ? - ma ve ıtırme 
.. Huseyin ağama başka kızı sınavlarına 1 • 9 • 936 

•lt mı ya 'l 
.. Pakat be.ı ... Ya ben? dan itibaren başlana-

iL. Sedat bu sözleri adeta gayri caktır. 
"'ÜYarı ağzından kaçırmıştL 

fllmaz dudaklarını ısı.dl ; 20-24-28-31 

4 

NEDKALMiNA 
. ~ c::R• ::;;;-. -- -:;111 _ _ __ _..,...,,.-- _ .. 

1 atları, 14 -~ ..;;;;;;;.... 
Şansınıza güveniniz ! 

Bakıoğlunda Güven berber salonundan 
alacağınız Tayyare bileti size bu g·üveni 
verir 1 
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24 Ağustos 1936_ / YEN/YOL / Sa9/a 4 

~~~~~~~~~~~ "XP\.XP\.XP 
~ Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir ~ 

1 1 

= 1 

alınız. 

Yeni FRIGİDAİRE soğuk hava dolabı 
elektrik sar/iyatmı yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresürii ile miicehlıezdir. 

il ~5~c:~-

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 

- - .-~ / .// ~-

- =\] ~ , ...... ,. ........ , ......... J .... ~··""'"'""~ .............. ., ... , '~""'"""~··"'""·"'"'"""" , ... ............ . . ., •• , ..... ., ... . ..... .. 

. l'JılOIDAIHE soguk hava dotubıııda muhafaza edeceğiniz ı;ııh::r \'e her ııcvi içkiler l 1
1 

K:l 
bozulmadan uzun mUddet kalırlar. 

1 
[+] 

EKO VAT konpresö'rlü FR/GİDAIRE'e salıip olanlar elektrik f alurası ı ..,+'i 
geldiği zaman ne k<irh bir iş yapnılŞ olduklarını anlarlar. §] 1 ~.j 
FRlGlnAIHE1den dahn n tlln ve <aha idareli soğıık hava clolnbı yoktur. Hnlep oman 'J t•J 

L se anan burada .... GPliııiz, görnnnz ve knnnnt getirdikten so .ıra satın alınız. ~ ı ~·~ 

Trabzon ve ha valisi acentalığı H A R U N L A R ~ , r!j 
_...;;;; ~~~~~~~~~~i!i'[:~ 

Erzak odun yem eksiltmesi ::i 
Bayburt satınalma komisyonundan : ~i 

Yeni temiz ve çeşitli hurufatile 
Bütün matbaa işlerini Bayburt aki kltaat ihtiyacı için aşağıda cins 7.ıe mıktarlan yazılı ondürt kalem er· [+] 

zak 'lıe yem satın alınacaktır. Mezkür erzakm tahmin bedelleri eksiltmenin şekli ilk f'+l 
t~minatlan ihalenin yapılacajı yeri tarihi günü ve saati şartnamenin nereden almaca- [+J ::.. .. 
gı yazılıalr. Kapalı zarf eksiltmesine ait erzakm teklif mektupları ihale zamanından t•~ 
bir saat eınıel satm alma komisyôlıu başkanlığına verilmiş olacakdır. t.•d 

En tenıiz, en ucuz bir 
surette yapar .. [+A 

Erzak Kilo Tahmin bedeli İlk teminat İhale tarihi Sa (•J 
<:: +i insi Lira Kr. lira Kr. € 

Sade yağ açık eksi itme 4000 2600 ~ 7 95 7 O • 9 - 936 9 .:; 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

Odun kapalı zarfla 650000 7372 50 548 44 70 • 9- 936. 74 f+ 
Kuru ot açık eksiltme 25000 375 28 l L 11 - 9 - 936 9 

hazırlar ve gönderir. 

Saman .. ,, 30000 300 ~ 22 50 11- 9-936 14 
Arpa ,, ,, 40000 7400 105. 72 . 9 936 9 

Sığır eti " 
45ooo 45oo 137 5o L 2 9 - 936 14 IJJJllllllllllllll llllJlllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll lllllllllll! llllllllllllllllllllllljllllllllllmlllllllllllllllllllllll!llllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll Gazyağı " .. 5000 1600 7 20 14 - 9 - 936 9 = .ııtlllllıı .•• ııııııııı ..• ııııııııı .. 1ıı111111ı. ;,ııııııııı ••• ıılllllıı . .• ııı1Hıı. •.• ıı11111ı ... ,,1ıııı11ı ••• ıııııııı. •.• ııııu11ı ... ııııııı1ı ... ııııııı1ı .. ııılllıı1ı .. ııllllll1ı ... ıııııııı, ..• ıııııı11ı., -

Bulğur ,, ,, 25000 2000 150 14 - 9 - 936 14 =.§ ~~ 
Kuru/asulya ,, 20000 1400 105 15 - 9-936 9 ~ Dünyanın en mükemmel, en zarif ve en hassas~i 
Patatis ,, ,, 24000 840 63 75 - 9- 936 14 -- -=-

Sabun .. ,, 4000 7600 720 76 - 9- 936 9 .t=:=--J Saati muhakkakki ~ 
Fabrıka unu kapalı zarf 175ton 19250 1443 75 16. 9- 936 14 ===~ Q b t • ti ı f~ 
Pirinçaçlkeksiltme 9000 2250 768 75 17:9-936 9 ==:4 n eş Sene emına 1 0 an ~-
Kuru soğan ,, 4000 200 15 17- 9-936 14 =J 1 s h~ 
. ihalenin yapılacağı yerle şartnamenin alınacağı yer Bayburt mevki komutanlığı ' Cep ve Kol ~~ 

bınasında askeri satın alma komisyonundadır. 24 28 -_3_1_-_4__ ~ !aatlarıdır. ;ı 

Doktor Necmeddin 
Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
Askeri hastanesi kulak, boğaz, burun müte
hassısı Bay Necmeddin vazifeden dönmüştür. 

Seme. c lcr başındaki 30 N 1 h . o. u muayene anesınde hastalarını 
kabule başlam}itır. 

Yurddas , 

Tayyareye 

yarçJım et. 

;;;;;;E. ~~ 
"E:.~ En .son modalarını ancak mağazamı!da bulacaksınız. wJI 
~4 Sayın halkımiza bir kolaylık olm~k için TAKSİTLE de verilir.pJ 
_J. ~~ 

~ ADRES: Trabzon Kunduracılar t;tıddısi HAAf/ t1e KEMAL ~FJ 
-J NALBANTLAR a cısasıd r. ~~ =- -~ 

l~iiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiii ijiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiii~iiiiiiiiiij/ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıl 
~1'XP1'XP~i.XP~- ~\.XP~\.XP\.U2\.U2\.XP\.XP~"P 

Asnmızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık . arkadaşı 
• 
1 

Bugün A vrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak. Zeissikon, Föyklender ve sair tamnmlş markalar daima her boyda ve her cinste bulunduğu gibi foloğraf a ait: 

Canı. Kart, Kciğlt, Te/er;uat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla diirbiin ve emsali hazırdır, .. 

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

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

M ını ı m i t rs i mutlaka i t ini , 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 

11!!'~"'\-~~~~;,AL~~~~~~dh~~~a. ah~ dh~~dh~dh~dh~ 

• 


