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Rusyada 16 tedhişçi idam edildi ! 
Ukranyada açlıktan müthiş karışıklıklar çıktı, kanlı arbedeler ve yağmalar 
oluyor ... Ölenler, yaralananlar çoktur ... Bütün Ukranya galeyan içinde .. 

== - -- - - - -~---- ~ 

Sayın 3. U. Müfettişimizle mülakat 
Moskova (Radyo) Troçki suikastcileninden 76 kişi idam 

edilmişlerdir. Ukranya da Poltava kasabasmda açlıktan 
perişan bir halde bulunan halk askeri erzak depolarına 
hüciim ederek yağma etmişlerdir. Bu arada askerler ta· 
rafından 28 gişi öldiirümıiş ve 50 kadar yaralanmışt1r. 
Bütün askerlerin çok iyi bakıldığı halde halkın açlık ve 
se/ alet içinde bulunmalarından bütün Ukranya galeyan 
içindedir. Zahire vermedik/eti için binlerce köylü tevkif 
ve habs edilmektedirler. 

3. U. Müfettişimiz sayın Tahsin Uzerin on günlük 
seyahatleri esnasındaki kıymetli ve çok istifadeli 
intibalarını okurlarımıza okutmakla bahtiyarız. İspanya ateş içinde 1 Erzurumdan Kemaha kadar şimendifer ameliyesinin adım adım tetkiki : Büyük tablo - Türk işçisi 

Türk mühendisi : 60 kilometrede 5000 ülke - Cümnuriyet idaresile eski idare arasındaki medeni
yet farkı - Doğu diyarında da mutlak ve mutlak bir emniyet - İran transiti, Trabzon limanı · 

Ankara 24 - dün cisi tayyareler lrun ve civarındaki 
mevzileri bombarduman etmişlerdir : Sh.ıil radyom dün 
Madriddeki marksistlerin vaziyetin vahimleşmesi takdi · 
rinde Bazana ve Gaballaronun kaçmalarından korktuk. 
/arını bildirmiştir. Balladol eyaletinde bir mücadelede 
ihtilalcz general Gracia yaralanmıştır. lhtiliilcılar Sargos 
,llakınında kızıllara galip gelmişlerdir. 

Refaha doğru geniş ve kuvvetli adımlar .. 
E'l.nıelki gün şehrimizi şeref lendir en Üçüncü Umumi Mü/ ettişimiz sayın Tahsin Uzer dün akşam soğuksuda Atatürk 
köşkünde başmuharririmiz Bekir Sükıitiyi kabul buyurmuş. " Yeniyol,, un münderecatını beğendiklerini söylemek 
suret ile takdirlerini izhar buyurmuşlardır. Başmuharririmizin, son seyahat intibalarını tüt/ etmeleri yolundaki ricasını 
da kabul buyuran saym Tahsin Uzerin verdikleri kıymetli malumatı memnuniyetle neşrediyoruz: 

Esir düşmemek için intihar 
ediyorlarmış ... 

- On günlük seyahat ızıe Frat ·oe Aksu üzerinde de· 
intibaı devletleri hakkmda mir köprüler kuracağından 
lütuf buyrulacak malumat bahsederken aynızamanda 
okurlarımız için çok enle- ülküseverliğini edebiyatını 
resan olacaktır. da söyliyorlardı. 60 kilo-

- Doğu illerini her gezi metrede 5000 ülke kuran 
şimde, Civanmert halkını türk işçisinin tam bir şuur 

b b b k b h ile çalışmalarını görmek 
a a gi i, ·ardeş gi i er türk umran tarihine girecek 
görüşümde içimden gelen kadar güksek bir sinemadıT, 
bir sevinçle sevinmektegim. işte bu seyahatimden hu tat 
Bu def aki seyahatimde ög. lı çok düşüncelerle, bu gönül 
le oldu. Erzurumdan Erzin- açan dugğularla geliyorum. 
cana, Erz1ncandan da Ke- Yirmi bir gzl önce Erzurum 
mah kazasına Şimendifer Valisi iken Kemaha gitmiş· 
ameliyesini adım adım tet tim, O zaman korku ile geç-
kik ettim. Her eyden evvel tiğim Frat üzerinde melek-
derhal söylemeliyim ki. şah tahta harap köprüsünün 
Atatürk dünyasına akışan ganıbaşında, na/ia vekale
bu medeniyet savaşında Is tinin 60 metrelik bir masa 
met lnönıi hükumetinin bıi- köprü kurulmakta olduğunu 
yük eserini seyretmek ka · gördüğüm ~aman gözlerimin 
dar ruhu, vicdanı okşıya ıslandığını hissettim. 
cak, her türkün göksünii Yine Kemah kazasında 
kabartacak bir tablo olamaz. Frat üzerinde o zaman geç 

Dün, kuş uçmaz, kervan tiğim şeytan kö'prü yanında 
geçmez darbimeseline uygun devlet demir yollarının kos 
düşen sarp ve yalçın kaya koca bir demir köprü gap
lar arasında bugün doğu makta olduğunu içimden ge
ilinin re/ ah ve saadet mzij- len çılğın bir sevinçle se-
desini getiren demir çubuk lam/adım ve alkışladım. 
ların geçtiğini görmek ha _Şeytan köprü tek bir pi· 
kikaten temaşasına doyulmaz yadenin ancak dikkatle ge
tarihi bir levhadır. Bu me- ı çebileceği bir dünya sırtın· 
deniget savaşının kahraman dan başka bir şey değildi. 
kumandanları sayılan türk mü lşte Cümhuriyet idaresi le 
hendislerinin bu yalçın kaya eski idare arasında mede
lar içinde güneş altında çalış- niyet farkı I 
tık/ ·· k · · b · 'k. - Mü sade buyrulursa, 

arım gorme zçın ın ı ı- d • .11 . . . . t 6 · ogu z erımızın emnıye ve 
ın metrelik yalçin dağları aşayiş meselesi hakkında da 

de/' t "ki · · k · . ıp geç ı erznı seyretme tenvir buyrulmamızı rıca 
insana gurur veriyor. üyük edeyim. 
tiirk milleti, hatta ilirk mü- - Emniyet ve asayış lıal-
hendisliği ile nekadar ifti kın gidayi ruhu demektir. 
har ederse etsin yerinde ve Milletin tabii bir hukuku 
~eğerindedir, Buna yer yer olan bu mevzu üzerinde söy 
htahat veren iki genç mü- lcnecek söz mutlak miisbet 

olmalıdır, İşte ~en de diyo- 1 - lran transiti ne zaman 
rum ki. ismet lnönü hükü- başlıyacaktır ? 
meli bütün memlekette ol _Ülkemize düşen altıyüz 
duğu gibi doğu diyarında küsür kilometre tutan tran-
da_ mutl~k . bir emniyet te sit yolanda baştan başa in-
mın etmıştır. . . şaat ve ameliyat vardır. 

Kemahta dacrelerz gezer B l it - b · k- [' . . . . u yı a ıyuz ın usur ı· 

ken, sorgu hakımıne, ışlerı- ral k k ·h l d'/ · . . ı ısm ı a e e ı mış ve 
nm çok olup olmadıgını yarım mı/yon liralık diğer 

Ankara 23 ispanyadaki dahili muharebeler 
etrafında bugün alınan haberler asflere mensub bir 
kruvazörün Sebastiyeni bomba .. dıman ettiğini bildirmek· 
tedir. Hükümet taraftarı kuvvetler de Közacı çetin bir 
savaştan sonra ele geçirmişlerdir. Bu mıntakadaki asi 
kuvvetler kumandanları esir düşmemek için intihar 
etmi,JerJir. sordum. Verdiği ~'IJPP .ŞU• kısımlar da Htak &lilmelc 

Jur: Hiç işimiz yoktur. Bu üzeredir. ~elecek sonbahar 
ytl dört adi ve şahsi vuku- Savuçbulaktan Trabzon 2 Atatürk Bay Bahri 
at ile meşgul oldum. Haf- kadar yol temamen ve mü Üçüncü Umumi .Müfettişlik em· 
ta/arca hokkama kalem ba- kemmelen bitmiş olacaktır. Günlerini tesit niyet müşavlr muavini Bay Bahri 
tırmadığımı söylersem ina lran cihetinde de Savuçbu- Ankara 24 - AtaturkUn Kas- Gülcemalla dün lstanbula gitmiştir. 
nınız, dedi... /ağa kadar yol yapılmıştır. tamonuya gellşinin on birinci H. Cahid Yalçın 

Dersim eteklerinde acı ta Bu yıl devlet demir gol- yıldönllmü köylerden ve civar- f Her yıl bu mevsimlerde 1stan-
rihçeler yaşayan Kemah ka- /arz 24 k 12 Ot b- ' buldan Hopeye kadar bir tetkik amyon ° us dan gelen halkın da iştlrakile 
zasz müstantığının bu iki ısmarlamıştır. Bu yepyeni büyük bir tezahurla kutluları- ve istirahat gezintisine çıkan ve 
cümle arasına sıkıştırdıaı J ki ·ı ı çok beğendiği karadeniz sahil 

• mecıeni ve. a.sri na _iye. 1 e 1 mıştır. Çankırıda on ikinci yıl- manzara ve kasabalarına dair yaz. 
tarih Cumhuriyet hükiıme- ı t - b 

ıran ransıtıne resmı er şe- dönllmü coşkun tezahuratla dığı intibalarını bize lezzetle oku-
tinin yüksek manası demek- k"/J b ı ,,, · ı ı ae aş anacaktır. ve ış kutlulanmıştır. tan güzide edip ve müharrirlerİ· 
tir. Kemahın yalnız bir na inkişaf ettikçe kamyon ve mizden eski Bay Hüseyin Cahid 
hiyesinde iki mektep, bir otobüs artacaktır. Şimdi bü- Moskovada Yelçın dün Eğe ile rıstanbuldan 
hükumet dairesi yapılışı dü tün intizarımız hükumeti İdam kararları şehrimize gelmiştir. 

ne kadar sapa bir yer sa- merkeziyece Trabzon /ima Ankara 24 _ Moskuva· m:ıh • Tütün inhisarı 
Yılan Kemahta kültürel ve nının g l nJa ve yap 1 apı ması aı · kemesi suikastcilerin on altısı Başmüdürü 
bayındırlık hareket ve /aa- tırılmasındad1r. gerek onun, da kurşuna dizllmeğe mahkQm 
liyetini gösteren güzel bir gerek Kayseriden başlana etmiştir. Tütnn inhisan Başınndurn 

- d" Cemal Han'l•alo""lunun Samsun numune ır. cak olan te/eJonun pek ya· ,J 
6 

Ş. d"4 l 11 Tütün zürraına BaşmUdUrlUğUne, Samsun Baş-
zmen ı, er ame iyesi, Er- kında hakı"kat alanına gir- '\d mu :lrü Heşadın da vil"lyetimiz 

zincan vilayetinde göze diğini göreceğiz. avans BaşmüdUrlUğUne tayin edildik-
çarpan bir genişleme ve Bt1 sene Erzurumda harita Pulatana tlitun zürraının leri haber alınmıştır. 
yükselme hareketi uyandır- plan ve proje hazırlıkları vaki müracaatları Uzerine uçun- Bay Rizvan 
mıştır. Erzincan şarbayı, /e meşğul olduk. ilk bahar. cu umumi MUfettişimizin yUk- • 
geçen yıl şehir dahilinde 40 da Erzurumda Karsta ve sek dellHetleri eseri olarak z ;ır- Tü~ün inhisarları satış amiri 
kuruş yevmiye ile amele bu- b .T. /(, d• . l k raa avas emri verildiği ve bu Bay Rızvan Samsun inhisarlar sa-

u udn a
1
rak ~knzz mın a a. ' emirden zürraın çok memnun 1 tış amirliğine tayin edilmiştir. 

lunduğu halde bu sene 80 90 mız a e e trı yapacagzz. kaldığı haber alııımı~tır. 
kuruşa adam tedarikinde projeleri hemen tamomlan 1 Mütekait 
güçlük çektiğini söyledi.. mıştır. yer yer karşılıkla Gelenler Refet pş 
Kemahta, Erzincanda büyük rı da bulunmuştur. Elektrik Bir müddettir lstanbulda bulu. •k ve ı i prens oteller yapıldığını gördüm. mühendisleri bugün Trabzo- nan münevver gençlerimizden Hü-

. K S · T h Karadeniz kıyılarinda istirahat 
Yarının hazırlıg"ını gösteren na gelmişler bana mu/as- seyın azancı, ezaı ar an dün ' , ' E ·ı ı · ı d" ve tetkik gezintisıne çıkan müte-
bu / aaliyet de memleketi salan malumat vermişlerdir. gc 

1 
e ge mış er ır. kaid General Refet Eğe ile Rizeye 

süslendirmektedir. işte görüyorsunuzya, d~ 1 Hayvan sergisi geç:niştir •. ~ynı vapurda ~ynı mak-
Üç dört gün Trabzonda ğuda re/ aha doğru genış Ankara 2! • Llile Burgazda sadıa gezıntıy~ çıka~ eskı Sad~a~ 

k /arak Akça b t "' k~·k k /' d l t h . . zem Prens Saıd H:ılım paşanın ıkı a a a, "a ıı e ııı uv1.1el ı a ım ar a · açılan ayvan ~ergısı bu sene j . d d R f t p 
bir taraf /arına gideceğim, makta zz. daha canlıdır. ye~enı e var ır. e e ve rens-

g ler dışarı çıkmamışlar doğruca 
Rizey.e geçmişlerdir. 

İzmir Fuarı Soğuksuya gidip gelme muamması 1 . 
d~ndisimizin vakit vakit 
d.ıkkalle gözlerine bakıyor
t llrn: Bu ateşin nazarlar 
.,.ıı;tukfarı büyük işin başa 
6'· acağını ifadeden başka 
~"şey değildi. Biri, bu kış 
JoVriki ile Tercan arasında 
~ ~ 40 tunel açacağından, 
6ı:.'"~ tutarın azalmasından 

Halka zarar ve ıstırap veren bu karar kaldınlmalıdır. 
Ankara 24 - İzmir Fuarına 

gönderilen Trakya mahsulatı 
lzmlre varmıştır • 

11tif ade 'illıbahttra kadar 

SoAuksuyu şenletnıeğe 
çalı ~alım derken, ıssızlıındırıcı 
hareketlere şahit oluyoruz. 
Hiç bir icap mevcut olmadığı 
lı'alde otomobillerin yok yere 

bir saat dolaştırılması ve tabii 
yolu takip edenlerin yolunu 
Jandarmanın kesmesi, Soğuk • 
suyu ıssızlandıracak hareketler 
demektir. Bu sene Soaukauya 

yazlığa çıkanlar bin defa piş • 

ınandırlar. Tatil günleri de, 

şehirde yanan bunalan halk, 

auzel çumlıklara çıkamlyôr, 

ıoo yerine 150 isteten , halka Mısır .. İngiltere 
zarar ve ıstırap veren ve tal· Ankara 24 - Mısır baş vekili 

blk kabiliyeti olmıyan karar . lngi~i~ : Mısır i\tif ak muahedena-

1 
mesını ıınıa elmek ilzra Lonprayı 

kaldlnlmalıdır. ıitmi;tir. 

, 



Altıncı ders 

SİYASAL PARTİLER 

içine intikal gayesi güden -
siyasal fikirlere ve kurum 
fara rastlanır. 

Bu cereyana bir bakıma 
göı ~ pasif kan ve kültür 
milliyetçiliği de diyebiliriz. 
Bunlar, içinde yaşadıkları 
yurdun çokluğunun veya 
çokluğa yakın olan kısmı
nın kanında veya soyunda 
olmadıklarından, kendileri. 
ni onlardan ayrı tutarlar ve 
lıalkı, kendi kanlarından 
olan başka bir devlete ilti
lıak etmek maksadını güder
ler. İçinde bulundukları dev
letten ayrılmak, kendi baş
larına istiklal alıp devlet
leşmek isteyen gurublar da 
vardır. 

Revizyonculuktan balıs
ederken günün politikasını 
konuşacak değiliz. Siyasal 
partilerin tasnifi vazifesine 
de7.ıam için bu kısım üze 
rinde kısa duracağız: 

Büyük savaş sonunda 
muharebelerle doğan yeni 
durum, bazı ulus parçaları 
için yeniden ilhak ve iltihak 
davaları doğurmuştur. Sa
vaş sonu orta Avrupasında 

bazı siyasal partiler proğ
ramlarında bu davalar yer
almıştır. Bunlar arasında 
bir yurd içinde toplu yaşı
yan ve menfaat/arını, iç 

RECEP PEKER 

bağlarını başka tarafa ya
kın gô"renler ı azlık nas
yonalist partileri yapmış· 
/ardır. 

Yedinci ders 
Muhtelit siyasal partiler 

Beşinci katogori olarak, 
muhtelit partileri gözden 
geçireceğiz. Bu partiler, 
şimdiye kadar gördüğümüz 
dört ana katagoriye mensub 
partilerden. birinin ötekisi 
ile birleşmesinden doğmuş
lardır. Bu birleşmelerden 
çoğunun, biri ötekine ters 
prensibleri güden partiler 
arasında olması muhtelit 
partileri görürken dikkat 
edeceğimiz bir nokta ola
caktır. 

Sosyal demokratlar 
Sosyal demokrat diye bir 

parti tipi, bilhassa orta Av
rupada göze çarpa~. Sosyal 
demokrat partiler, sosyaliz
mi kuvvetlendirmek, onun 
propagandalarını serbest ha
va içinde kolay ve geniş 

olarak yapmak ve sosya
listleri iktidar İnevkiine ge 
tirmek isteyenlerin. demok
rasının serbest çalışma ze
mininden istifade için, bir 
taktik olarak, tatbik ettikleri 

- Arkası var -

Yazan : Türkan Türkmenoğlu 
[ 6 ] 

Frengi mikrobu gayet in- 1 Vasatı olarak 3 ila 5 sene 
cedir. beyaz kan yuvarlak 1 sonra kendisini gösterir, 
cı~larının 3 - 4 misli uzun 1 hazanda ikinci devrin hı ta · 
lugı_nda dır. Ve oldukça mun mından sonra kendisini gös
tazam ve sık helezanlar terebileceği gibi 50 - 55 
şeklindedir. Yukarda söyle sene sonradan zuhur ede-
diğim gibi frengi iki bilir. 
türlü geçer. Ya anadan iV. üncü deıırede: Fren 
b a b adan miras kalır ginirz cümleyi asabi yeye 
ve.11ahutta Frengili insanlar yani sınır cihazına tesir 
la temas etmekle geçer. Bu ettiği devirdirki bu devirde 
mikrop insanlara yüzde hafazanallah deli divane 
doksan olur olmaz başı boş olunur, kör olunur, sağır, 
fena kadınlarla yatup kalk felç olur yani tamamen in
makla geçer. sanlıktan çıkarda f ecaata 

Bu hastalık dört devreye· ve korkunç bir akibete 
ayrılır. l . inci devresine koşar. 
Şangır devresidir. Yani Frengi bahsini yazmakla 
mikrobun girdiği nokta da bitiremem siz degerli okuyu 
ağrımaz, kaşınmaz, sert bir cular benim sizin sağlığı · 
yaradır peyda olur. Bu yara nız için yazdığım yazıla
tenasül uzuvlarının içinde o- rımı okuduktan sonra gene 
lacak olursa hasta bile hiç sizleri usandırmadan daha 
farkına varmaz bir müddet 

başka mevzularla yazı ya-
sonra ancak anlaya bilir. Bu 

zacağımı vadediyorum. Fren-
ilk yaralarda mikrop gayet gi bahsini bitirmeden bu 
çoktur. Bu hastalık en az 
mikrop aldıktan 20 ·ua 40 zalim hastalığın yaptığı 

{YEN/YOL} 

İhtiyarlık varmıdır? ve nedir? 
Bize vadolunan ömre genç ve dinç 

varmanın sırları nedir. 
olarak 

[ 2 ] 

Kadınlarda yumurtalık ile, e~

kekler<leki hu ... yelerin, ödevlerine 
gelince: bunlar hakkında uzun boy
lu bir şöy soylemiyeceğim. Çünh.i: 
bütün okuyuc ılarGn malum<lurki, 
iki mühim guddenin faaliyeti neti
cesi çıkardıkları iki miihim unsu
run birbirle~ile birleşmesi neticesi: 
Dünyamız ı tezyin e<len ve harika
lar icad eden neslimiz meydana 
gelir. 

Şimdi: Bu gud<lelerin vücudu
muzdaki yerlerini, ve harikavi ödev
lerini anladıktan sonra bu gudde
leri faaliyete gctirmd:: için, neler 
yapmak ve nasıl hareket etmek, 
lazım geldiği Öğrenelim. 

Evvela şunu hatırlayalım ki: da
hili ifraz guddeleri, herkesin taliini 
mizacını tayin eder. Bunların te
sirleri hem bünyemiz~ ve hemde 
seciyemize şamildir. O hclde bun
ların tabii olarak çalışmalarına 
karşı, ne yapılmak lazımdır. Güneş 
banyosu, su, ve deniz banyosu, 
hava banyosu, üstün nefes alma, 
pekliğe karşı mücadele, beden cim
nastiği gibi sporları yapmakla 
olur. 
Güneş, hava,su, deniz banyoları: 

Bütün okuyucuların malumudurki: 

bundan alınması lazım r gelen aza
mi randımanı almak için, insanların 

hayatlarını, sevmemesi, lazımdır. 

Halbuki: Zanedilemezki bir insan 
hrıyatda kalmag-ı, genç ve dinç 
yaşnmağı, hoplayıp sıçramayı, ke
yif çatmayı istemesin ? Yahut ak
si takdirde deli olcıun şu halde de
niz banyomuzu nasıl yapmalıyız? 
hiç şüphe yokki bunu hepiniz bi
lirsiniz, fakat bilmediğiniz bazı nok
taları vardırki, ben de buralarına 

işaret edeceğim ? • 

Evvela sabahleyin pek erken, 
ve akşnm güneş batdıkdan sonra, 
denize girmenin hiç bir faidesi 
yoktur. 

Denİ7. banyosu yapma '!nalları: 

Güneş ateşin bir levha. şeklinde 

tuluğ etmeğe, kuşların vecdaver 
te:-anesi hassas kalpleri titrelmeğe 

başladı~ı. ve Aslanların su içme
ğe çıkmağa korkdukları güneşin en 
kızğın zamanlarında: Yani 5aat 
sekizden on ikiye kadar ve akşam
da üçden beşe kadardır. 

Yalnız şu asını da hiç bir zaman 
unutmamalıki: böyle güneşin kız

ğın bir anında banyonuzu yaparken, 
başınızı güneş çarpmasından koru-

Memleketimizde kainata hayat veren manız lazımdır. Bunun için de, 
güneş, senenin ancak üç, beş ayın başınıza hasır bir şabka veya bir 
da bol ziyalarını bize verir, böyle k şem5iye açara vücudunuzu kızğın 
güneşi pek az g.'.lrülen bir memle- kumların üzerine bırakınız, ve ade-
ketde, güneşi görüpde onun hayat ta kebap olurcasına bir tarafınız 
verici pek muhtelit hnssalanndan 
istifade etmemek bilmemki ne de-

kızardıkca, diğer tarafınızı çeviri-
niz, ve buna vücudunuzun rengi, 

receyc kadar doğru olabilir? Ha- abonoz rengini alıncıya kadar bü-
va ve su banyosu ise güni!Ş ban- tün yaz devam ediniz İşte bu su
yosu ile birlikte yapılır. Zaten bu retle hareket, ederseniz, o zaman 
fırsatı çok şükür tabiat bize bele-

güneşin tamile ıfrazatı dahiliye 
ğan mabeleğ bahşetmiştir. Çünki guddelerini kamçıladığını görür
yurdumuz sahildedir. Şu halde bi- sünüz. 
ze hayat veren şu üç mühim Un-
suru ne suretle kullanalım ki; Bun- Vücudunuzun beyaz renginin 

!ardan alınması icap eden en son gideceğindenmi korkt.yorsunuz ? 
randımanı alabilelim. ? Asla korkmayınız. ? Çünkl beyaz 

Güneş, hava, su, banyoları yu- va gülgünü renk, sağlam bir sporl
kardn söylediğim gibi, bu üç ban- men için hiçde hoşa gidt>r bir renk 
yo denize gildimek suretile hepisi- deyildir. E.ski zamanlarda olduğu 
nin bir arada yapılması mümkündür. b gi i, sevgilinize karşı onun vücu-
Sudan korkmak, sudan kaçmak, 
hayatı istememek ve ölümü arzu dunun gül; ve leylak renginde ol-

t kd. Ç. k" b~t·· . duğunu söyleyerek ona hitap eder e me ır. un ı, suyun u un zı 

lı t hluk t k 
seniz anu tahkir etmiş olursunuz 

aya ma a a can ve an ver- • 
difrini içinizde bilmiyen yoktur. ' Şurasınıda hatırdan çıkarma-
Su olmaz ise, hergün görmekde yınızki: Pilnjlarda yapılı.cak istifa
olduğunuz, ve hergün yemekde de, sudan ziyade güneş ve hava 
bulundu~unuz, bir çok nimetleri banyosundandır. Onun için denize 
nereden l:ulabilirdiniz ? Bizim bir girmeden evvel, ya:ım saat kadar 
hocamız vardı, bu muhterem ho· kızğın kumlar üzerinde yatınız, 
camız bize derdiki. yuvarlanınız, ve bir çocuk gibi, 

l Su, T AZZUVUN ESASI atlayınız,.sıçraymız. Ve ondan son. 
HAYA TIN RA VNEKU BEHASI ra suya girerek oradada hareket
SIHHA TINDA LAZlMEl MUTE.- siz bir halde kalmayınız, yüzilnüz 
NABlHASIDIR ] işte görülüyorki: ve_ ~ımı1dayınız. işte sizler bu iki 
Şu büyük söz dahi bütün canlı muhım sporu yaparkan hava ban. 
cisimlerin, hepsinde ancak su ile f yosunu da beraber yapmış olur

yaşayabileceğini ifade eder. Mes'e-

1 
sunuz. 

le böyle olunca, bundan kaçmıık, Doktor Kazım Güler 

incir · 
rekoltemiz 

Ankara 22 - evvelce 
79000 ton tahmin edilen ege 
mıntakaşı üzüm rekolei son 
aylar içinde husule gelen 
hava tebeddulu neticesinde 

Yurddaş : 
HAVA TEHLIKESlni bilen

lerin arasına katılmıyanlar 1 
acele ediniz. Yurt sizi ödeve 
çağırıyor. 

Türk Hava Kurumu 

yüzde 15 noksan olacağı J .---- ----- --
anlaşılmıştır. Son tahmin 1 Halk Manileri 
bu yil rekolteeinin 65000 l ---------
ton olacağı merkezindedir. 

5elanik panayırında 
Türk pavyonu 

Gökte yıldız sayılır 
Dağda koyun yayılır 
Ne kadar da güzelsin 
Seni iÖren bayılır. gün sonra kendini gösterir. tüyler örpertici f ecaattan 

Hastalık kendini gösterin- bahsedeceğim ben hikayeyi 
size yazmag·a başladıg·ım 5 eylülde Selanikte açılacalc 

ciye kadar, olan müddete z b · "dd t k beynelmilel sergide hülcOmetimiz 

"' "' • 
Çiçek iibi açarsın 

hekimce te'rı"k ~e"ıresı· aman ır mu e parma -
J' u, ~ / b ·1 k 1 namına büyilk bir pavyon tutul-

denir. arım ı e a emi tutamaz 
lJ J h "k ~ muştur. 

11. inci devrede ekseriya 0 uu · şte ı aye : Şam sergisine gönderilen bütün 
şankırının zuhurundan altı lstanbul Bakır köydeki nümunelerin bu sergide de teşhir 
hafta sonra kendini gö"sferir. Emr..,azı akliye hasta hane· 1 edilmesine karar verilmiştir. Bu i
Bu müddet hazanda daha sinin laburatuvar şefi ağa- 1 tibarla Selarıik sergisindeki pav• 
uzun olabilir. beyim Neşat Halil iiztan yonumuzun çok güzel ve memle· 

tele'onla beni acele ist. d ketimi:ı:e layık bir jCkilde olacağı 
/.''Z " " d l 11 ıgor u. t · d'l' S ı· "k " '' • uncu evreye [/e ince : A k I emın e ı ıyor. e anı ·sergisi ı., 

r ası var nü n kt" "" n rece ır. 

Kız ıönlümde yaşarsın 
Ben senin aşıkınım 
Neden handen kaçarsın. .... 

• 
Kız senden çok ırağım 
Artar her fÜn mcrağım 
Aşkından deli oldum 
Dailar oldu durağım. 

Baba Salim Öıütçen 

* 
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Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan 
Norbert Von Bischoff 

Türkçeye çeviren . 
Burhan Belge 

A nıc:ıturynnın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar [ 15 ] 

( .Muharrir, burada, kendi- namına Hlzıındır. ÇünkU tradb
since ekseriyetle ıı>lav olun yon, filan tazihte falan tarafın. 
Rumeli muhacirlerinden ve bir dun ve bazı ınaksadlar uğruna, 
de Çerkeslerden bahsediyor ). mutlaka ya . a:ılacaktır. Tradi~-

Bntnn bu milletler, Anadolu yon'un, yapmacık tarafını kay
da, yanyana fakut kendi arala- bcderek ona tı1bi olan cemiye-
rında yaşıyorlardı. Şimalden Un canlı ve içten gelen lıir inan 
cenuba ve batıdan doğuya doğ şeklini alması, onu yarntnn a
ru bunları ne fikri ne de mad damın kudretiyle ondu meknuz 
eli bir bağ bağlıyordu. Lir yan- olan ruhun inandırıcılığına bağ
dan, küçük millet artıklarının lıdır. 

arkalarına sığınarak daha bü.- Her Tradisyon bir ayın kan 
yükler tarafından yutulınalan- ve bir aynı mekan ile ınukay
na binlerce yıl mukavemet et- yettir. Ve her '1'radisyonda' esas 
tikleri ~·öl parçalarıyle duıt sil- ev ve ailedir. 
sileleri ; bir yandan kendi hak Evde, bir ku~uğın ardından 

tarım kıskanç bir surette mu- bir kuşak geldikçe, babanın ar
hafuzu etmeğe çalışan dinler <lulli.ı ı da n 'Tul gelir ve bunun 
ve tarikatlar ve bir yandan da Böyle d !V. ı ı etmesinde gerek
vilflyetten viHiyete bile pasa- liii~ · .... ü·Cı . 
portsuz adam geı;irmi.ren os- Aile ise, aynı seviyede, aynı 
manlı polisinin sırf şüpheye yaşayışta, aynı görüşte ailelerle 
dayanan idaresi, birlik ve ahen kaynaşarak Ye tazeleşerek, ev'i 
gin tecssllsUne mani olmuştur. bir takını arzular ve rUyalar ve 
Bilhassa osınanlı polisinin bu bir takım eşya ile doldurarak 
menfi hareketi, fikirlerin müba kuşaktan kU'~ağa miras bıruka
delesini. kız alıp kız vermeyi caktır. 
ve kan karışına .::ını, bir vfülyet Mülkiyetin tradisyonu gibi 
halkını tanıınarnıı imkı'lnsıı tradlsyonun mülkiyeti de böyle 
kılmıştır. kurulup böyle devam eder. 

Bütlln bu engellere karşı Çünkü büton hükmetme şekil-
birliği meydana getirmek husu- leri gibi, mülkiyet de, mazi'ye 
:-;unda matbuat ile mekteb'in ya- dayanarak llti'de devam etmek 
pabilecekleri hizmetler, 1908 in ister. Yalnız mülkiyetsizlik ve 
kılllbından sonra bile kifayetsiz anarşidir ki, traclisyona karşı 

ondan önce ise sıfıra muadil idi. ıunstağni knlabilirlel'. 

Ekseriyetle Rumlarla mes- 1 Bu şekilde bir tradL yon ile, 
kOn olup ekonomik bakımdan göçebe'nin ilişiği ya pek azdır. 
ehemmiyetli olan sahll şehirle- ya hiç yoktur. Hayatının ne za
rine gelince bunlar, deniza-ıırı man ne de mekıln içinde bir 
en uzak memleketlerle mUna- kararı vardır. Göçebe'nin tarihi, 
sebet tesis ediyorlardı da bir- doğumu ile başlayaruk ölUmiyle 
kaç kilometre ötedeki lçanadolu biter. Onu nıazi'ye ne tarihin 
ile ınUnasebet tesisine lUzUm 1 ne ~e ailenin masalı bağlar. Ö· 
görmiyorlardı. Ve lçanadolu böy- lllmündeıı öte.ye Olan smıra doğ# 
lelikle bir çöl ve sürgünler di- ru, devamlı bır başarı namına 
yarma dönüyordu. Ve lçanado- bir gayretini göremeyiz. Toprıı
lu'nun en mühim merkezh·rln- ğa bağlılığı olmaksızın onun uç# 
den biri olan Ankara'dan ta Is- suz bucaksız sathı üzerinde 
tanbul'a kadar şu ata sözleri yurdsuz ve barkRız yfirllyüp gl 
gitmişti: Keçi bile EngUrü.'de an-1 der. Yanındaki mal, gittiği yer# 
cak bağlarsan. durur. İşte şeref j ye yeniden ted~rik edebileceği 
ve şöhretlerlnı doğurup emziı·- eşyadan ibarettır. 
miş ve tam altı yüzyıl, lmbara- Hulıunun arsa ında da, kuru 
torlukları kanların en temiziyle lu olarak, haşin olmakla bertı# 
beslemi';\ olan Anudolu'yu, Os- ber brlınitir bir maC;1eri nhlı.ı1'• 
manlı padi~ahları, bu hale sok- tan başka bir şey yoktur. 'fraıl' 
mu~lardı. sandantal bir inanı.ı, bir dine 

Bu kadar ölfim ve bu kadar ve yüksek bir kudrete kar~ 
do&uru vakalarına şahid olan bağiıhğı yoktur. Bunların yeri· 
An:dolu'da. Osmanlı padişahları ni, hurafeler ve cinperi inanıŞl 
yeni bir hayatın ocağını yaka- alır ve blltıın başa gelen aret· 
nıanuşlar, yüzlerce ırkın kanı- leri izah eder. 
masından hasıl olmuş Anadolu Gayesi devamlılık olan blC 
insanlarını yaratıcı bir birlığe sosyal bünye yoktur. Sos)'tıl 
götürememişlerdir. bllnyede bir "asalet" kalı yo1'# 

Çllnklt 0 oca"ı yakın k tur. Hiç bir tarafa bağlılığı ol· 
es a ve o b. 0 • d ğ. neriıl 

birliği yaratmak için bir tek yol mıyan ır .s "J, • e ışen şe 18• 
vardır. Bu bir tek yol Ari'ado- em_rinde bır takım şartlar ~~ııilll 
lu'ya müşterek bir nıazl'yi ya. yısıyle birleştikten. sonra, ~tltıl' 
şamış olmak ve müşterek bir birinde başka mahı~ette şa 
ati'yi birlikte yaratmak şuurunu kar~ısında dağılıp gıder. 
aşılamaktır. Osmanlı padişahları • Arkası var~ 
Anadolu'ya bu şuuru aşılamak- -
ta llciz kalnu~lardır. 

Türklerin hayatı ve 

islam dinine dair. 
Tradisyon, neye derler? Ma4 

zi'y~ llti'yi inşa etmenin hizme
tine almak ve onu buna gör~ 
manalandırmak. Huna tayin et
mek l~inde de: yaşamış tarihten 
yalnız aU'yi inşaya yarıyacak 

unsurları seçerek almak, geriye 
kalanı ınazi'nin karanlıklarına 
do~ru itıııek. 

Bu ameleye, belki kimse 
farkına varmadan, cemiyetlerin 
karanlık tahte~şuur'unda cere· 
yan etmektedir. Şu ''ar ki, ce· 
miyctleri idare edt-nlerin irade
si. bu ameliyenin cereyan tar
zı Ozerinde kesin olarak mües
sirdir. Tarihin ~u yahut bu nls 
bette tabrif4 bizıat tradis)'OA 

Bay Y usuf Ziya 
Uzun müddet şehrimizde 

·le· Alay kumandanlığı vazır{ 
sini ifa etmiş olan eme~~ 
miralay Bay Yusuf Zi~. 
geçenlerde lstanbuldan şe e 
rimize gelerek Gümüşarıe! e 
gitmiş, ve dücı şehriTT11ı., 
dönmüştür. Bay Yusuf . ~e 
ya bir kaç gün şehrim'.1 

0
, 

kaldıktan sonra temellı k• 
turacağı lstanbula gidece 
tir. 

Tetkik gezisi ~I 
Ankara 23 - Tetkik gt 'j)• 

yapmakta olan Ankara yükBe~e~ı" 
raat enistüsü talebe ve docerıt ~d 
den mürekkep bir gurup bıJ 
Sımt\ln• relmittlr, 
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Sevmişti bu gönlüm 
/ YEN/YOL} 

Kahvehane icar artırması 
VİLAYET DAİMİ ENCÜMENİNDEN: 
Hususi muhasebenin Meydan hamamı yanın

daki 1 nuınaralı kahvehanesinin kira müddeti 
- Nasıl ben mi yabancı ·? 1 mız şifa bulur. Ovakit aşkın 25 _ 8 • 936 tarihinde hitam buluyor. Bu tarih-

Een mi burada yaban<'ıyım... yerine samimi bir dostluk ka-
Sedut artık kendiııi zrıbtede . im olur. ve iki eski arkadaş den itibaren bir seneliği geçen yıl bedeli icarı 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
Yaz?ın : DURMUŞ TÜRKMENOOLU 

=-=--========-====.::..;===-===· 
( 57 ) 

miyordu. yılmazı şiddetle boğa- gibi yine birbirimizi görebiliriz olan 100 lira üzerinden açık artırmaya konul
zındaıı yakaladı. gcııç adam fakat bunun için epeyce zaman 
çırpınmak, kendini mUd:ıfua et- geçmesi lazım. n1uş ve 2 - 9 - 936 tarihine çatan Çarşamba 
mek istedi Hiddet v~ asabiyet Mektublarıını bana iade et- günü saat on bcşde Vilayet makamında topla-
Seda.ı ı kuYvctini bir kat daha mek lUtfnnn tabii der'i etmez- j . . . 
arttırmıştı. Arkuda~nı omuzla- siniz. Müebbeden defnedilmesi nacak olan daın1i encün1ende ıhalesı yapılacak-
rından yaknhyarak okadar ~id· ınzımgelen eski "hatıralarla a_ıııı- dır. İsteklilerin yedi buçuk lira muvakkat te'mi
detle yere ııtıı ki gen(: udum ha ısmarladı~(, Sedat bev. Saa-
bir 1.nmıın kendini toplnynınadı, detiniz i~·in daima dua ~dece - natlariyle encümene muracaatları. 
bir oıu hareketsizliğile yere ğimden eınlıı olunuz. 17 - 21 - 25 - 29 
serilmiş knldı. Yıldıı Sedata yazdığı mek-

Bmadan çıkıp gitmek için tubla~da hakikati , hunin~il~ söy Kuru ot eksiltmesi 
kapıyu clünmn5tn. J.nkat yukarı lenıege cesaret edemeınıştı. ,.. 
daki odanın kendi:sine aid oldu Yılınaw bir nişanlı gözüyle ASKERi SA TINALMA KOMİSYONUNDAN: 
ğuııu hatırladı ve yıldııhf son bakmak mecburiyetinde kaldığı 
bir defa görll5ıneden buradan glindenberi knlbi yavaş yavaş 
gitmek isteıııiyerek içeri girdi. değişmeğe başlaıııı;tı. 

49 Sedalı arlık eskisi gibi güzel 
Sedalın yıldızla görüşmesine görııınyotdu. Yılmazın ince, na

iınklln yoktu. Genç kıı hemen zik ~·ehresi, kibar kıyafeti da

hiç evden çıknıayor, nadiren 
bahçeye indiği \'akit yanında 

behemehal babası veya misafir 
leri bulunuyordu. Sedat ona 

ha ziyade hoşuna gidiyor, onun 
refah içinde yaşamış insanlara 
mahsus serbest ve şımarık ta
vırlarını Sedatın muhteriz, nıah 
çup hayalile mukayese ettiği 

bir mektub yazını~ bütUn ye'- vakit Yılmazı daha çok cazibeli 
buluyordu. 

Erzurum mustahkem mevki kıtaat ihtiyacı için 
üçyüz elli bin kilo ot açık eksiltmeye konmuştur. 
Teminatı yüz doksan altı lira seksen sekiz kuruş
tur. eksiltme iki Eylul 936 Çarşamba günü saat 
15 dedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmi 
muayyeninde teminatlarile birlikte mustahkem 
mevki binasında kor satınalma komisyonuna 
muracaatları. 19-22-25-28 

Ay~enin evinde geçirdiği Uç 

aylık kibar ıuıyatın zevkini hil- Erat nakliyat eksiltmesi 
la unutamamıştı. Manulyaların 

altında Sedatın tasvir ettiği ASKERİ SATINALMA KOMISYONUNdan: 
ınutevazi ve ınünzeviyane haya h 
tı düşUndükçe artık eskisi gibi 936 mali senesi ni ayetine kadar kor eratın-

_ L 1 UZ & iL _.... Z L 
Sayfa 3 

Erzurum muallim mektebinin 
kapalı zarf usulile inşaat eksiltmesi 

Erzurum vilayetinden : 

1- Eksiltmeye konulan iş Erzurum erkek muallim mek
tebi yapısının bitirilmesidir . 

Keşif bedeli: [ 242671 ·ı lira / 48 / kuruştur . 
2 - Bu işe aid şartnameler ve e7.•rak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi . 
B - Mukavele projesi,· 
C - Bayındrr!tk genel şartnamesi, 
D - inşaata aid fenni şartname , ' 
G · Keşif cet.veli , 
F - Proje / Talipler projeyi bayındırlık bakanlrğında 

Erzurum bayandtrlık müdürlüğünde görebilirler J 
lsteklıler şartname ve eı.rrakı saireyi 12 lira 10 kuruş 

mukabilinde il<in mahalleri Bayındırlık müdürlüklerinden 
alabilirler . 
3 • Ersiltme 31 - Ağustos - 1936 Pazartesı günü saat 

16 da Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu/ile yapılacaktır . 
5 · Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika
ları haiz olup gô·stermeleri lazımdır . 

A - 1936 yılına aid ticaret odası vesikası . 
B - Bayındırlık bakanlığından en aşağı güzelli bin lira

lık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika , 
6 - Teklif mektupları üç·"i,,cü maddede yazılı saattan bir 

saat evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğü dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi • 
/inde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
yet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
şarttır. Postada olacak zecikmeler kabul edilemez . 

8 - 15 - 22. 25 

sini nmidsizllğinl, isyanlarını 

söylemişti. Yıldız bu aşk ferya
dıııa benzeyen mektuplara sa
kin bir lisanla cevap veriyordu 
Babasına itaata mecbur olduğu
nu, ailesi namına Yılmaza veri
len sözden dönülmek doğru 
olmayacağını söylnyordu. ( niz 
hakikaten fazla hayale kapıl
mıştık. Babam .ve arkadaşlarım 
hayatın büsbUtun başka birşey 

olduğunu ishal ettiler. Evet Se
dat bey ... l:.iz evlenmiş olaydık 

muttehiç olmuyor, Yılmazla ge j dan Erzurumdan muhteJ;f istikametlere ve T rab-
çireceği zengin ve süslll haya b · l d E 
ta nisbetıe bunu hazin bir su- zondan, Bay ut garnızon arın an rzuruma ya- •----------------------
rette renksiz ve yeknesek bulu pılacak perakende erat nakliyatı bir ay zarfın-
yordu. da intaç edilmek üzre pazarlığa konulan nakli- Pazarhkla meşe odunu eksiltmesi 

pek az zaman mesut olacakdık. 
HugUn artık anlamağa başlıyo 

rum ki bizi yalnız hayat değil, 
dimağımız ve kalbimiz de bir birL 
mlzndeıı ayırıyor ... Sizin fırtına 
h bir rnhunuz, taşkın bir haya 
llniz rav .. Aşk, ihtirasınızın şid 
deli beni korlCutuyor ... Ben bil' 
akis çok helim ve sakin ruhlu 
bir kızım... Benim duyacağım 
his zalf bir şefkat ve rikkat 
derecesini geçemez. .. İlk zaman 
larda ikimizin de az çok ıstırap 
çekeceğimizi inkar edemem ... 
Fakat zaman bu yaraları umdu
ğumu~an az bir zamanda teda 
vl eder. 

Hulılsa Sedat rllyada görUlmüş 
bir çehre gibi günden güne yat 22-8-936 cumartesi gününde talip çıkmadı. 
genç kızın hayalinde sönüp si- ğından ikinci pazarlığı 1-9-936 salı günU saat Askeri satınalma komisyonundan: 
!iniyordu. Onunla Sedat arasın- l ( 
da yalnız bir rabıta kalııu~dı : 15 dedir. lk teminatı 1260) liradır. Taliplerin 

Merhamet kendine olan aşk- şartnamesini görmek ve pazarlığa iştirak edecek 

Erzurum kıtaat ihtiyacı iÇin bir ay zarfında intaç edilmek üz
re pazarlığa konulan bir milyon iki yUzbin kilo meşe Odurıu ilk 
pamrlık gUnU olan 22-8-936 cumartesi günü saat 10 da talip 
çıkmadığından ikinci pamrhğı '31-8-936 pazartesi günU saat 10 
dadır. llk teminatı ( 1800 ) lir.ldır. Taliplerin şartnamesini gör
mek üzre her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmi mu 
ayyende mnstahkem mevki binasında kor. Sa. Al. komisyonuna 
muracaatlan ııan olunur. 

dan başka bir .gllnabı olmayan d hk k b 
bu ınasoınun çekdiği ıstırabı lerin vaktı muayyenin e müsta em mev i ina 
duşnnduk"ce yuregi parça parça sında kor. Sa. Al. Komisyonuna muracaatlan 
oluyor, gözlerinden yaılar geli 
yordu. ilan olunur. 

~mfü bu aşk had~e~~ ken ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dl kendine daha iyi izah edi-

yordu : Yurddaş: 
Sedat onun yeni aç·ılan genç 

kalbinin aşk ihtiyacını en kuv
vetle hissettiği bir zamanda 
kar~ısına çıkmıştı. 

Hava kuvvetlerimizi, Kema-
list hızı ve hamlesi ile, süngü 

Aşkın bir hastalık, bir hum
ma olduğunu söyleyenlerin 
hakkı -var. Elbet bu hastalığı· 

Bu mahzun ve münzevi 
genç adamdaki esrarıengiz cazi 

- Arkası var -

1 
ve namlu kuvvetimizle ayarla
malıyız. 

1 • Türk Hava Kurumu 

. ------
Erzak, odun yem eksiltmesi 

Askeri Satınalma komisyonundan : 
Artvin ve havalisi garnizonu kıtaat ve hayvanatının 936 dan 937 ye kadar 
senelik ihtiyacı olan ve aşağıda cins ve mıktarı yazılı onyedi kalemden iba
ret erzakın ihale tarihlerile teminat mıktarları da gösterilmiştir. Taliple
rin ihale günlerinde Artvin Satınalma komisyonuna muracaatları ilan 
olunur. • 
Erzakın cinsi 

sığıreti açık eksilme 
odun 
sade 
kuru üzüm 
arpa 
saman 
kuru ot 
patates 
kuru soğan 
pirinç 
bulgur 
kuru fasulya 
sabun 
ıaz kapalı eksiltme 
şeker 
nohut 
un 

Mık. 
45000 

600000 
4200 
4500 

45000 
29000 
36000 
36600 
10000 
8000 

lhalat günü 
3-9-936 perşembe 
3-9-936 perşembe 
4-9-936 cuma 
4-9-936 cuma 
5-9-936 cumartesi 
7-9-936 pazartesi 
7-9-936 pazartesi 
8-9-936 salı 
8-9-936 salı 
9-9-936 çarşamba 

13000 9-9-936 çarşamba 
14000 10-9-936 perşembe 
2500 10-9-936 perşembe 
5000 11-9-936 cuma 
1700 11-9-936 cuma 

saat 
10 
14 
10 
14 
11 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 

Lira 
106 
405 
220 
85 

202 
87 

108 
165 
60 

168 
146 
115 
84 

120 
43 

4300 12-9-936 cumartesi 10 41 
110000 15-9-936 pa2artesi 15 1567 

20 • 22 • 25 .. 28 

K. 
50 

50 
38 
50 

70 

25 
50 
38 

35 
9.3 
50 

Dikkat 111 r Dikkat 1111 

Bu gece Yıldız Bahçesinde 
2 filim birden ... 

Birinci filim : Türkün kuvvetini, tekmil dünyaya isbat eden, 
Cumhuriyet hükumetinin en parlak muvaff akiyetlerinden ----

MONTRÖ ZAFERİNDEN 
SONRA· ÇANAKKALENİN 

Şanh ordumuza kavuşması 
Türkçe sözlü yeni Türk tarihinin en güzel vesikalarından 

Halkımızın s_evinci, 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 RIŞAR 
BAL TELMES tarafından vücuda getirilen 

SATILIK 
Sesli sözlü buyuk harp filmi. 

DlKKAT ı Bu gece izaihamdan korunmalC için bütün tertibat evvelden alınmıştır. 
Masalarınızı erkenden tedarik etmenizi rica ederiz. 

Gelecek program : 

Yeni şarkılarla süslenmiş 

KARIM BENi ALDAT1RSA 
Türkçe sözlü büyük operet. 

' 
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1 Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 
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alınız. 

Yeni FRlGİDAİRE soğuk lıava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mii.cehhezdir. 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
Aynca çok .. ucuz kadın erkek ve çocuk şapka- A 

~ larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. '1 
_J ~dhdhdhdh dhdhdhdhrJ 
~ 

;·+ı 
l'R1G1DA1Rg soguk h:ıvn dolabında muhafaza edeceğiniz gıdalar ve hPr nc\•i içkiler ft~ 
boznlınadan uzun mUdclct kalırlar. f+, 
EKOVAT konpresörlü FRlG/DAİRE'e salıip olanlar elektrik faturası ftl 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. f+] 
FR101DAIHE'clen daha Ustun ve daha idareli soğuk hava dolrıhı yoktur. Halep oracta [+] 

1 
ise arşın burada .... Gelinir., görllnilz \'e kanaat getirdikten fiO:mı satın alııııl. il t:i 

~ Trabzon ve ha valisi acentalığı H A R U N L A R ~ f+1 
~~~~~~~~~~~~ [•] 

• 
BASIMEVI 

Pazarlıkla itfaiye arabalan için 
300 metre keten hortum ahnacak 

tJ Yeni temiz ve 
1

çeşitli hurufatile 
.. ~ 

t!i ._._ Bütün matbaa işlerini 
Trabzon Belediye Encümeninden: 

Belediyemiz itfaiye makineleri için verilecek 
numuneye göre beş santım kutrunda beheri 25 
metrelik 12 parçadan ibaret yirmi dört telli, sık 
dokuma keten hortumlardan rekorlarile birlikde 
300 üç yüz metre hortum pazarlıkla mübayC!ci 
edilecektir. 

İsteklilerin gönderecekleri nümune ve teklif 
edecekleri fiat üzerinde pazarlıkla uyuşulduğu 
takdirde hortumlar Trabzon gümrüğünde veya 
gösterilecek mahalde muayene ve aynı evsafı 
haiz olacakları görüldükten sonra parası verilip 
alınacaktır. 

Taliplerin bu şeraite göre Belediyeye mura-
caatları ilan olunur. 1 _ 2 

Doktor Necmeddin 
Kulak, boğaz, burun mütehassısı 

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

Semerciler başındaki 30 N I h · • o. u muayene anesınde hastalarını 
kabule başlamıştır. 

1 

Yurddaş 

Tayyareye 

yardım et. 

~·ı _+J 
r.~ 
r.~ 
f•l 
[•l 
[+l 
lf:.€ 
j:: J. 
[•] 
l•l 

En tenıiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 
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Asnmızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı 

Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak, Zeissikon, Föyklender ·ve sair tanmnuş markalar daima her boyda ve lıer cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

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

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılan 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. 


