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(g lblJ lb ·lbll IFi1 
Sulara lağım karışıyor mu 
karışmıyor mu ? 

Dil bayramı 
Yurdun her tarafında 

kutlulanıyor 
Ankara 25 - Yurdun her tara· 

fında dil kurultayı yıldönümü teza. 
huratla kutlulanmaktadır. Kurul -
tay konuşmalarını herkesin dinle-

Belediye Reisinin, ihtimal kendi emir kulu . su memurundan, veya mer.
f aatini bu yolda toplıyan zavallı cahil su usta ( 1 ) sın dan - dinlemek ve 
işitmek istediği gibi - işittiğine göre, karışmıyormuş ..... , fakat görenlere, 
bilenlere, çirkin manzaralara şahit olan münevver insanlara ve bize, yani 
feci hakikatin kendisine göre karışıyor ..... Hem yalnız lağımlar da değil: 

yebilmesi için radyo ve hoparlo
lar vasıtasiyle tertibat alınmıştır. 
Bütün memlekette halk büyük bir 
alaka ile kurultay konuşmalarını 

takibetmektedir. 

30 Ağustos Kedi leşleri, bez,\.çamaşır suları da ... -
BİZ İDDİAMIZI DEGİL, DAVAMIZI HER ZAMAN 

Zafer ve Tayyare 
Bayramı hazırlıkları 

HER YERDE İSBATA HAZIR VE MUKTEDİRİZ ... Dün hava kurumunda va-

muhte-
li vekili mektupcu Bay Fa 
ik Polatın başkanlığında 
yapılan toplantıda 30 Ağus-
tos Zafer ve Taggart1 bay-

Sakat mantık, çürük anlayış, görüyorsun ya 
rem reis, bizim tarafta değil ! ... 

ramında yapılacak bayram 
mutaleasını tekzip etmiş oluyor. 

G 
ecen sn~ılarımızın bi· 
rinde, ( Hergnn } çer· 
çe\•esi içinde " lağım-

lar sulara kurı;ıyormuş ,, Baş
lığı altında aynen şu yazı 

çıkmıştı : 
Bilmeyiz aslı fnslı \ar mı bn işin: La· 
ğııııulur sularn knrışıyornıuş. 1-'ukat su
ların pisliğine, hı anlurm rcnksizıiğiuc 
ve hnstalnnn çokluğunu bakılırsa bu 
şapnnın ucı bir Jıakikut olduğunu 

in11unııı inanacağı geliyor doğrusu ... 
Eğer Oylc ise, bu bir facıadır, ve dil· 
lerde dolaşmaııı bile korku verir 
insanu l 

Fakat bu korkunç sözleri yalnız 

JUndan bundan değil, HcJ(diye üye· 
lerlodcn do işitip duytı)Oruz : Onlar 
da herkeı gibi ııOylil) ur 'e teukid 
edi)orlar. ) alnıı teııkıd cdeıı kim, 
tenlcide ugrn) an &im, ou unutkan
lığa , mes'ulı)elit!l'lll bu omuzdan 
atılış şekline hu) ret edi) onı:ı~ dogruııul 

Aradan birkaç gün geçti, ne 
oldu, neden icap etti, ne söylen
di, ne geçti, ne cereyan etti, 
bilmiyoruz, belediye reisımiz biz:e, 
bugün kısmı mahsusumuzda aynen 
neşrettiğimiz yazıyı göndererek, 
" sözün dog-rultulmasını ,, istedi. 
Birle.aç gündenberi rahatsız bulun
duğumuz için, muhterem reisiml
zın ya:.ı:ısını buguıı tahlile fırsat 

ve imkan buluyoruz : 
" Hergun ., fıkrasında çıkan 

ve yukanya aynen alınmış bulu

nan yazımızda, biz, fazla nezaket 
göstererek işittiklerimizi, şikayet

leri, vakıaları şayıa kabilinden 

ifade etmiş olarak, sadece naıdet
ıni.ş ve " suların pisligine, insan· 
lann renksizliğine ve hastaların 

çokluğuna bakılırsa, bu şayıarun 
acı bir hakikat oldu~una insanın 

inanaca2'ı geliyor ,, demiştik. 
Bizim bu üslup ve ifade 

nezaketimizi belediye reisimiz 
.taliba, bu yoldaki kanaat-
lerimizin z.ayıllığına hamletmiş 
olarak ve biraz da bu zanların
dan kuvvet ve cesaret alarak, 
itte ortalığı gül güluatan göıte
ten o yazısını gönderdi • Reisin 
)'azısını dildc.atle okursak, hemen 
biikmetmiş oluruz ki, en ciddi 

llıeınleket işleri • ekmek, fare, su, 
lnikrop, halkın sıhhati gibi işler -

~ısında şakayı elden bırakmı-

yan Kadri Evren, bu defa da 
yine öyle yapmış, bizim yazımız
dan, bir fıkrayı alarak, temamen 
ve aynen değil, noksaa ve deği· 

şjk olmak üzere alarak, bir oyun 
daha yapmak istemiş, bizim kul
landığımız dilde ve mantık.da bü
yük sakatlık gördüğünü söyleye
rek g-ılya işin içinden yine fırlayıp 
Çıktığı zahabına kapılıvermiştir 1 

Hayır, .sevdiğimiz ve hürmet 
ettiğimiz Kadri Evren, bu iş şa

kaya g-irecek işlerden değildir : 
Bütün bir şehir halkının sıhhati 
mevzuubah;stir, umumi sıhhat teh
likededir, facıalarla alay edilmez. 
Ciddl meseleler, ciddi vaziyetler 
ve c4ddi udbU.lede karfa.Laıur l 

Belediye reiaiae röte .. şenrin 
belli başlı içme aulan zülmerı&, 
kıroğlu ve iakender paşa.,, imiş. 

Böyle olunca Değennendere içil. 
mez demek 1 Halbuki hallcın ço· 
ğu bu içilmez olan Değermendere 
suyunu içiyor ve kullanıyor 1 
Belki yüz defa yazdık : Değer

mendere suyu piı ve içilmez ol
duğuna göre, çeşmelerinin üstüne 
herkesin bilmesi ve anlaması için, 
ıröze çarpacak şek.ilde " içilmez 1,, 
ibare ve ihtarları yazılmalıdır, 
dedik. Fakat aradan yıllar geçti, 
hiçbir çeşme üzerine tek bir keli .. 
me yazılmadı. 

Deg-ermender: suyu yalnız . içil

mez bir su da değildir : onunla 
temizlik yapılmaz, bardak çallca
lanmaz, bulaşık yıkanmaz, yemek 
pişirilmez.. Çünkü pistir, çünkü 
mülevvestir. Fakat, g-örüyorsunuz 
ya muhterem reis, siz bu mülev
vesatı, bu hastalık ve ölüm vası· 
tasını hiçbir kayit ve şarta tabi 
tutmayarak., z•lVallı fakir ekseriyet 
tabakasına, mahalle içlerine salı
verip duruyorsunuz. ve zannedi _ 
yorsunuz ki, herkes ! zefanos ve 
hatta zülmera, kırogfo, iskender 
paşa, sularını parasile tafıbp iç
meğe muktedirdir 1 

• • • 
Bay Kadri Evren, y~.ıısında, 

bizi tekzibe çalışırken, farkında 
olmadan acı bir itirafta bulunarak, 
bizim mutaleamızı teyit ve kendi 

Degfrmendere ıuyunun " hergün eğlenceleri üzerinde konu 
tamire ihtiyaç gösterdiğini,. " söy- şulmuş ve bir proğram ha
lemekle davayı kazanmış değ-il, zır/anmıştır. Bu yıl bayram 
kaybetmiş bulunuyor J So.ruyöruz; gecesi ordu ve belediye par- . 
Değermendere suyunun şe·air için- klarındaki saz heyetinin iş
deki yolları neden hergün tar.aire tirakile güzel müsamere ve 
ihtiyaç gösteriyor ? rilecek, ordu parkında hava 

Demek ki çamur pöhrenkfor kurumunun tertip ettiği para. 
yer yer kırılmıştır, çatlamlft&t;ı 'l'e eşya piyangosu ve beledi- ı 
açılmıştır, ve bu kınlan, çatlayan, ye parkında da kurum men 
açılan yerlerinden, hücum eden 1 faatına tombala Çekilecektir. 
çamurlarla lagım tepmelerinden ha· Bir haf ta sürecek olan bag
sıl olan pis artıklarla dolmuş ve ıamda hatipler her _iki park. 
tıkanmıştır da ondan 1 l.a kon/ eranslar verecekler 

Hem bu uzun boylu yollardan dir. Bugünden itibaren her 
yürilmeye, davayı istidlal.; iatintaç iki par/cm saz heyetinden 
ve istihraç tanlclarile halletm~ 1);~,. gurup çarşı'cta Clôttz~a 
ne hacet, acı da olsa, f acıa <la rak müsamereye iştirak e · 
olsa, maddeyi çırçıplak muta.f.ia decekler için kurumca ha 
edelim: Geçen aene Tabana Y,<>· zırlanan 20 kuruşluk /ei/e
kuşunun başında. dört yol ağ:.ııı::ı- ri satacaklardır. Bu fişlerin 
daki fena bir .. koku duyulmu~ hasılatı hava kurumuna ait 
oradaki su terazisine yaklaşınca 
koku artmış, terazinin kap1S1nı olacağından halkımızın 
açınca tüyler urpetici bir manY.ara stDe seve alacalcları şüphe 
karşısında kalmışlar, ne görmüşler ~izdir. 
biliyor muscnu.ı, bütün insan pis- y eniyol gazetesi 
liği 1 hemen uata çağırmışlar, yolu müdürlüğüne 
söktürmüşler, bir de balanışlar ki, Gazetenizin 7 5 • 8 _ 936 
lağım patlamış ve su terazisine tarihli sayısında ( her gün 
hücum etmiş 1 hunlar kafadan at- sütununda / lağımlar sulara 
ma laflar değil., aklı başında mü- karışıyormuş J başlığı altında 
nevvcr insanların ~ahit olduğu bir k 
vakıa ve bir faciadır J bir aç satır gazı arasında 

~undan bundan işitildiğine 
Bundan bqka. ç~melerinin mus- k / 

ı ve insanların ren siz iğine 
lu~undan, altına konulan tenekele- h kl b ve asta/arın jO uğuna a 
re, bakraçlara i~an pisliQ"inin ak- lcılırsa bu şayaanın acı bir 
tığına. şahit ı olan evler do yok hakikat oldujuna inanılmak 
değildir •. Ve sonra, determendere lazım geldiği yolunda / ikir
suyunun Ayafilbo~nd2n, evlerin [er yürütülmüş olduğu gö
havluııundan bahçelerinden geçer- rülmüştür. 

iten ne iğrenç şekiller aldıfı sah· Şehrimizin bellibaşlı içme 
met edilip bir lc.errc görülmüş mO· sularını teşkil eden Zülmera, 
dür, yer, yer üatü açık olan bu 
suyun yanıbaşında çamaşır ve ço- Kıroğlu ve lskender paşa 
cuk bezleri yıkanır ve zaman ~w:a- suları, borular ~ içinde akdı
man oralarda.o Kedi leşleri de çı- ğından inanmak istediğiniz 
karılır 1 ~agıanın mecrası her gün 

Yetmez mi bukadar, facianın tamire ihtiyaç gösteren De
daha nesi kaldı, ve nesini ıöyli- ğirmendere suyu hakkında 
yelim ? 1 olacağı şuphesile tetkikat 

Bekir Sükuti Kulaksızogw lu yaptırılmış, sulara lağım 

__ B_O_R_S __ A j 
F d k f 1 ıreçen seneye nazaran noksan ıd· i sn>dan bu seneki fındıgJmız Avru-· 

suları karıştıjı şayıa ve id 
diasının doğru olmadığı an· 
/aşılmıştır. 

Zaten bu f ıkranııda kul
landığınız dilde 'ae mantı/e
da da büyük sakatlık var· 
dır. Sulara lağım fcarıştı 
jını, insanların renksizliğin· 
.Jen ve hastaların çoklujun· 
ttlan anlamak sajlam bir 
ıltllllayıı olmadığını bildirir 
.raJe sözün doğrutulmasını 

ın 1 iat arı rak etmesi ve her aene yapılan pa piyasalarında rakiJ>"İZ olarak 

Fındık mahsulünün idrakinden alivraların da bu sene hemen k.aJıMktadır. istanbuldan geltın 
b hemen hiç yapılmaması yüzünden telgraflara nazar~n Ağu.t t sl'· 
, llıüne kadar f.iatlar tedrici bir AQ'ustoı .ayı için fazla alıcı zuhur mi fop Trabzon '55 EylQl 

0~es~i~l 
"rette terakkı ederek bugün etmektedır. ispanyadaki dahili ib· fop Trabzon 54 kurUfa kadar ,.. 

~re.da kabuklu tumbul fındıklar f tilal dolayısilo ispanyanın çok 1 tış yapıldığı anlaşılmaktadır. Buıü• 
Ve fop Trabıon hazır fındık uzun zamana kadar Avrupa piya· no kadar borıada 334000 kilo 

lçıtri 54 buçuk kur\Jflan kapan- aalarına fındık ihraç edemiyeceai YBf fındık 143000 kilo fındık içi 

'-'lftır. ve ltalya fındık mahauJUniln de ve 800000 kilo kabulçlu tumlul l 
Bu Hneki fındık mahaulünün ieçen senelere nuaran az oJma- 1 fındık 11tılmıtbr, 

rdüıırim, 
Belediye Rıiıl 

K. Evren 

r 
Yıllığı 

750 
Kuruş 

26 A/ustos 936 
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Dil kurultayında 
Atatürk 

İstiklôl marşile karşılandı ... 
Ankara 25 - Üçüncü masının delalet ettiği ma · 

Dil Kurultayı dün Dolma- nayı kagdeylegerek Türk 
bahçe sarayında toplanmış- inkilabının ve Atatürk re· 
tır. Kurultayın bu toplantı- jiminin kurduğu erkek ve 
sında bir çok ecnebi alim- kadın birliğini gösteren bir 
/erde iştirak etmekte idi. işaret olmuştur. Türk inki • 
Saat tam 14 de Atatürk /ahının her veçhısinde o/
yanında ismet lnönü oldu- 1 duğu gibi dil hareketler."n!e 
ğu halde salonda kendileri· ! de Türk kadınına yer veril· 
ne ayrılmış olan locaya ; mesindeki ince dikkat Türk 
girmişler ve istiklal marşı kadınlığının kurultaya say 
ile karşılanmışlardır. Bun- 1 gısını bir kat daha yükselt. 
dan sonra Türk Dili Kuru- 1ı miştir. Bayan Af et sözleri· 
mu başkanı Saf /et Arıka· ne devam ederek zamanı· 
nın söylediği lcurultagı açış I mızda yaşamak isteyen mi/. 
nutkunda Türk tarihi ve 

1 
[etler tarihlerine ve tarih

Türk dilinin Atatürk reji- . ferini herşeyde yaşatan dil
mi kültür hareketinin en I /erine sağlam sarılırlar. Dil 
başında geldiğini işaret ede- bilgisi tarihin en uzak en 
rek demiştir ki : Milletin karanlık köşelerini aydın· 
maddi varlığı~ı canlandı- l latır. 
racak ekonomık kalkınma 1 Bayan Af et Türle tarih 
yanında bilhassa milletin kurumumm ikinci kurultay
Pisikolo jisinin yeni bir du- 1 da bu kürsü önünde ateş 
yuş ve anlayışta kutuplan- yakılan bir mihraptır. De. 
dıracak kültürel, sosyal ve diğini hatırlatarak demiş. 
ideal uyanma ger~kli Saf- tir ki : Tarih y:ılculğunda 
/et Arıkan yurdumuzda güneşin ilham izl•rine en 
başlayan yeni ve geniş sos- çok biz Türkler tesadüf 
JJ4l-ce .ilkal ~,.~ rıilıu..- -«Jiyarılz. Türk ırlcı kültü· 
nun bu bakımdan başlıca rünü öyle bir yerde lcurduki 
Türk tarih tezile Türk dili orada güneş ona en verimli 
teorisinde merkBzleşmekte oldu ilk gurddan ayrılmaja 
olduğunu ilave etmiş ve mecbur olan Türkler başlı
üçünci kurultaya düşen ö- ca güç yolları ıçın gene 
devleri kaydedırek sözleri güneşin klavuzlujundan is• 
ni bitirmiştir. ti/ ade ettiler doju ve batı 

Bundan sonra kurultay illerine yayıldılar o güneş 
başkanlıjı seçimi yapılmış ülkelerde yüksele varlık/a
va Saf Jet .Arıkan ittifakla rının ebedi vesikalarını bı· 
ayrılmıştır. Bu münasebetle raktılar güneşin dilimiz ün· 
söylediji nutukta kendisine 

1 
rindeki tesirlerini bu bakım. 

verilen onurdan dolayı te- dan izah eden bayan Afe' 
şekkür ederek demiştir ki : buıünkü ilim dünyası içindtJ 
Türk dili çalışmalara bir dili ırk için esas kabul et· 
yandan bütün ilim dünya megen alimlerinde bulundu. 
sına Türk dilinin şimdiye ğunu söyleyerek bu esaı 
kadar tanınmamış olan yük- bel/...i bazı camialar için doğ· 
sek varlığını yalnız ural ru olabilir fakat Türk dili 
altay gurupunun eleği/ inde ıçı~ asla demiştir. Bayan 
oropen ve amit o semetik Af etin Türk dili "" Türk 
adları altına alınan bütün tarihi kurumlarını birbiri•· 
kültürel dillerinde anakag· rini tamamlayan me•isinl 
nağı olduğunu tanıtmak, bir ve müşterek gayelerini izah 
yandan da yurt içinde gazı eden ve büyük bir alaka ile 
ve bilgi dili ile halk vt takip edil•n bu nutkuna dil 
konuşma dili arasında el· kurumu genel ukreteri ibra• 
den ıeldiği kt1.dar çok ve him Necmi dilmenin kurumun 
çabuk yakınlık ve bağlılık iki senelik çalışması etrafın· 
yaratmak gibi iki yüksek daki izahatı takip etmiş '11e 
ödevi üzerine almıştır. Baş- bundun sonra kurultayın diJrt 
kan sözlerini bitirirken yerli teknik "' üç idari komisyon 
ve ecnebi dele,eleri selam- azalarının nçımı yapı/. 
lamış ve AtatürkÜn önünde mıştır. 6ene dünkü toplantıda 
saygı ile eğilmiştir. Yusuf Ziya özerin dil üzerin• 

Bundan sonra Türk tarih deki tezini okumuştur. kurul• 
kurulu başkanı Bayan Af et tagın toplantısı münasebe. 
kurum namına söylediği bir tigl• kurultaga 'ovyet iddi. 
nutukta kurultay aıbaşkan· lıadı fen akademisi ile het• 
lıja seçilmiş olma:iından ıını/orsdaki Fen/andı ya tiJ. 
dolayı teşekkür ederek ge rlcleri birliiinde11 ve lstall• 
rek kendisinin bu makama bul üniversitesinden başarı 
,,, ıerek dijer ilci bayanın dileklerini bildiren tel;raflcr 

ıekreterlilclere ıeçilmiı ol· ıelmiıtir, 
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Yedinci ders 

SİYASAL PARTİLER 
Saza, çaya, dondurmaya verecek 

bir siyasal parti tipidir. neticelenen sokak ayaklan
Sosyal demokrat kombine- malan . esnasında, orada da parası olmıyanlar, bahçeden, 

RECEP PEKER 
1 

Halkın şikayeti 
---~--- Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan 
Norbert Von Bischoff 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

zonu içinde sosya. komünistlerle sosyal demok- h Avusturyanın Ankara 
liZ11' bak J h. f havadan, 1'st'1ra etten n·ıçı'n Elçilil'ri sabık müsteşar [ 16 ] 

• ımznuan, ır sını ın ratlar elele vermişlar"<lir. " 
ötekilere tahakküm etmesi H . d k l k I 11<1kiın kaide, kudretli tnbiat içindir ki, Avrupah, kUltUrde 

l 
ırıstıyan emo rat ar hrum bıra 1 ıyor l k d . t"d . 1 ·11 l te akkisile, demokrasi bakı- ma . ve bunun şart ıırı ·arşısın a U· ıp ı al o an mı et erin Avrupa 

J h Hırıstiyan demokratlar zami intibak kubiliyeli gösteı·· killtllrilnc birden dört elle ve 
mınuan ürriyet ı·hıı·la-ıı·nı·n F k. ··ıh l 1 l t b." haki n damı adile bazı memleketlerde a ıru a o an ar en a il an ı mektir. bir çocuk heyecanı ile snrılmu-
getirdig-i. herkes için ser- b d ki l h tl k l sı· as l t ·ı k / kay e ece er. Sov hın.·::ıtı önde !!elir. .Aile arını ayrc e ar~ı amıştır. 
besilik telakkisi vardır. Bı'r- y a par ı er uru muş . .J ., 

b 
tur. Sı'ze baştanberı' anlat- hayatı, da kalmatta mecburdur. Gö\ebe. zihniyetinin mekıuıizına 

· · d / b k Okurlarımız matbauımzn gel- etmesin için değil mi '? A ırıne zı o an u i i cere- Tek kadınlı ailelerde devamlılık sı ve syanııı bugitnkU inkişa 

b
. tığun ana fikirleri hatırla- mek ve ynzmıık suretile <'-Ok· Adı millet bah"esi olan park f ·ı ı yanın ır arada top/anışına .. ve lradisyonun bck\•isi olun ka ı ı e a ılkadar olan bu bahse 

dikkatle bakmak gerektir,· yarak, hırıstiyanlıkla de- tan beri şikilyet etmektedirler. ta oturup gllneş ve hava almak, dın, göçebenin çadırında, daha ilerde. bir kere daha antet 
~ k h b .k. mokrasinin bir araya gel· Okurlarnııız diyor ki : Eskiden istirahat etmek bu yurdda<;ıla- bir çok ortaklariyle birlikte, cin edeceğiz. 

çun u u ı ı cereyan yan mesı·n Jen vu··cud bulan bı'r b . d ı·ıı t b 11,.e · ı· ()laıı d l kkı d ;ı,·ı .d. ' ' kl . uı erı a ı n ı e ıı .. :-; rın a ıa · e51 mı ır ·r siyet yahut istihsal i~lerine kO· l'llr erın yaşayı ~ında gü<!e-
yana yürüyemez. Sosyal partinin renk ve mahiyetini parkda hali \'akli mllsait olını· Kale parkında baduva otura- şulan bir hayvandır. beliği hatırlatır haller, bugün 
Jemokrat tertibinde, sosya· kendiliğinizden düşünebilir · yanlar i\·in badava kanepeler cak yer yok, millet bahçesinde Göçebe, elbette ki, binlerce dahi vardır. (1) Hem \'adırlırını 
lizm mi denıokrasyi, yoksa siniz. Bununla beraber biraz vardı. Görllyoruz ki bunlardan yok. demek ki, sandaliyeye ve· yılın tecrübesiyle birikmiş bir kilh şuradıt ve kah burada ku
demokrasi mi sosyalizmi izah yapalım : bir dane dahi kalmamıştır. Be· recek on ve be.ş kuruşu olmı- ta~ım hayat bilgilerine ahiptir. rarak otlaklar tükenince kendi-
içinde eritmiştir, diye insan Demokrasiyi ve demokrat lediye bahçesi olan bu park- yanları da dUşUnen yok ! Hi\! Fakat bunlar, daha ziyade şunn lerine yeniden yeni otlaklar 

merak e
Jer Sı·z· l taki kanepalnr ne oldu . Hiç l bi.r yerd_e_ vaki olmıyan bu hal bel011esidir ki, g:v.ebenin has,·in arl'-'8Il Yilrüklerde değı"l, ı\na _ 
u, · ı uzun uza. parti eri, hürriyet ihtilalinin "" ,J " 

d
. · l t d şnhpe yok ki bunlar çalınmış bızde nıçın böyle 1l ! bir tnbiate kıır~ı olan eıeli mu- c1 J.t: .· üylı. , ·,nde ve Anadolu 
ıye ışga e me en neticeyi neticesinde gelmiş olan var· .. l değil, yine belediye tarafından Okurlanmızııı şikı'\yetleri cadelesiııin şartları değişmemiş- kasabc..ı ;ııı ı ı da vardır. Avru-

soy eyim,· bu kombinezon /ıklar diye hatırlıyoruz. •· B d l ı b b"l ·ı sosy 
1
. . J k H 

1
• l k . l _ kaldmlmı~tır, fakat ni\·in, cebin- b!Jylece devam edip gidiyor.. ,ır. u milca e e< e u ı gı er p.ı.ıl ı.· •• ı r ..... L.i hareketsiz 

a ızmın, uemo rasiden ırıs ıyan ı • ınsan ızımn de beş, on kuruşu bulunmıyan Bir kısmını nazarı insafa ııne· yllksek ve :;;aşırtıı.;ı bir kemal .bir millet sanmaları kudur yan 
neticeyi istifadeyi göden bir karanlık devirlerinde saray- za\'allı kadınlar, havaya, gııne- diyoruz.. mertebesine yitkselmi~tir. Fakat ıı~ bir~ey yoktur. tlu da, seya. 
tertibinden başka bir şey !arla beraber yürüdükten ~e ihtiyacı olan kızlar istifade Dinleyen olur::>a ne nın ! bunlar, soyun ve soy i~·inde fer- hat esnasında şuradan buradan 
değildir. Sosyal demokrat sonra yerzüzünün insanlık ======: din yaşamasına aid ve ameli bit toplanmıı romantik inliüalar 
!arda ana duyğu, sosqalist haklarına geniş açılışı Elçin de~erl olan bilgilerdir. Huha ve fasilestnden bir kanaattir. T!lrk 
duyğusudur; sosyal d;mok- devri gelince de, devletin - Radyo haberleri tradi,.yona kök salmış bir taraf- lerin sükılueti bir dinlenmedir. 

l k l l d k B. k. D'k' y rdu ları yoktur. Netekim, varlık sa· bir betaet değildir, bir tevo1'-
rat arda, sosyalizm, demok- uru uşu ve iş eyişin e en iÇ l l lŞ U •ı d l · • vaşmın şart arı değı~tiıniş, bun- küldür, bir ınisklnllk. ve teın-
rasiyi avlamıştır, !:.ger müs di tesirlerini yaşatır olmak Direktörü Neriman spanya a ıar da ınzuınsuz ~eyıer gibi ter bellik değildir. oıııarın bu halin 

bet, menfi, terakkiperver, davasına düştü. Kilise de· Yeni muvaf fakıyetlerle 1 1 1 kedilir. de, muvakkatlik vardır, bağlan 
mürteci her cereyana açık mokrasi müessesesine de /stanbuldan döndü.. ne er 0 uyor • Eğer fransız mobilyacıları, ma korkusu vardır. 
olan demekrasi telakkisi hulul etmeyi bildi. Bu yol- Bir müddetten ben lstanbul İskandinavya hükumetleri .çoktan oıınıı~ olan Louis 15 Us· Dünyadaki hayat, 'l'Urklere 
uzun bir zaman Jevam et- dan kilise, demokrasiyi d b 1 L'l · 1 , ı ki J)ik" ltlbundan kendilerin! bir tıırlll göre, geçicidir. ( .lieka ) va, u' a u unan ı.; çın > C ıi dış .. bakanları bu eylül için .J 

meseydı·,· sosyalı·zn• kısa za- avladı, demokratlık güden v d g ç ki ve ınnn v kurtaranıiıdılarsa, bunun 5ebe- Kuranda da tesbit edildiği nze· 
, .ı ur unun en ze e de toplanacak cemı·yetı· ak-

J t ·1 · b d k · l 'd / n· klö ıı b N · bini tradisyonda aramak ltlzım- re, ki ( Kuranın lem elinde gö 
manua hedefine varmak par ı erın aşın a ı ı er er ver ıre r ayan crıman 

J • J l b l l k en son moda ve us~ıl Uzerine vam için müzakerelerde bu dır. Gerçi bu hayata kar~ı ve çebeliğin yattığı .a:,la unutulma 
için proletarya diktatör/u-g·uh arasınua ıuea e ağ ı ı lı 

il k ·ı· b d şapka ve çiçek ve llelçika Me- lunmuşlardır. Gô"teburg ga· hayat içln tehlikeli bir tradis- ma dır ) ancak ülllmdeu zoma 
üzerine devlet kuracak ka zayı ayınca, ı ıse, un an J ·ct· f k t d l d l'r k l kt t k" todunu taht;il ederek ve Bey- zetesi ngilizlerle Fransız yon ı ı a a ne e o sa, eı::>er avu~u aca ır. ne e ·un L,aynı 
dar genişliyemezdi. istifade etti. Hırıstiyan oğlu kız sanat okulundanda Zarın diğer milletlere Habe- biçmesini seven ve her şeye coğrafi ve tarihi civardan gel-

Binaenaleyh sosyal de. demokrat partileri kilisenin diploma alarak şehrimize dön- şistan meselesi münasebetile kendi renk ve edasını vermesi me hiristiyan • kitaplarında da, 
k ti d . b bu faaliyetinin eseridir. nıoştnr. k J ni istiyen bir tradisyon idi. keyfiyet böyle tarif edilmekte 

;:m:~r:~ni~'·::eh,ı"yetuı· rkaady~ Arkadaşlar, size türlü Geçen seneki ders devresin- cemi~eti _a vama itimat eae- Fransız mobilyacıları bu trıtdls- dir. takat, bu gibi akideler, 
·ı 1 l ·· l · · ~ l de çok iyi nıuvaffakivetler gös cek ımkan bırakmadıklarını yondan ancak uzun bir milca- hıristiyanllğı almazdan evvel 

bolmuş oldug·unu, sosyalizm vesı e ere soy erım, sıyasa .J ı 

l 
partilerin başında bulunan teren ve llalkcYlnde açtığı ser- I yazıyor. deleden sonra kurtulabilmiş- mukim olınağa alışmış olan ba 

ceryan arının, demokrasiyi, gisile takdirler kazanmış olan 1 B l k l lerdir. tıyı. şu geçici d!lnyada da lyi-
kendi maksatlarında kulla. insanların çok idealist ol- hem~erimizin, bu sene yurdunu u gar ra ı Eğer Mongolistandaki göçe den iyiye yerleşmek arzusun-

k 
maları gerektir. Gerçekten B l k l k l d !ık t L' nma için ellerine almış eylıll~a açacağı ve ayrıca da l u gar ra ı ve ra içesi be, bugün dahi çadırını Ce.ngiz an a oyaınamı~ ır. raknt gö-

olduklarını göz önünde tu- içinde bulunulan gunun hususı olarak yalnız şapka ve Berlinden avdet etmiştir. Han zamanındaki gibi yabıyorsa çebelik hayatından heuıız oka 
tacağız. şartları ne kadar fena olur- çiçek dersi vereceği haber alın -~------------• bu, Mongol ç.adırının, on üçUn- dar uzaklaşmamı: olan 'l'Urklc-

Almanyada Hitlere kar· sa olsun, kendi partisinin mıştır. J cU y!lzyıldanberi maksada daha rin hafızasında Kuranın bu gö· 
şı son seçimden önce yapılan muvaffak ol:nası ve yaşa- Bayan N'erimanı tebrik eder- Yu rddaş : uygun bir şekilde yapılamamış çebecilik t~sirleri kuvvetli mü· 

h 
ken yeni \'e zengin eserler ' olmasından ileri gelmektedir. eyyideler bulmuştur. 

arekette, komünistlerle sos- ması bahsına da görülse, tızel'inde ders almak ve yt'pye- ı Netekim Avrupa, H.usya yahut Ne ileriye doğru atiye, ne 
yal demokratlar elele ver· kendisile esastan ayrı düşü- ni eserler öğrenmek i"teyen Amerika tekniği bu çadırı mak geriye doğru maziye bir bağlı· 
mişlerdi. nen/erle kati yen elele veril bayanlarımıza ve Kızıa:ımıza 1 

Hava filolarımız her~ün biraz sada daha uygun bir şekilde lıkları Olmaksızın sürdükleri ha 
A l J daha kuvvetleniyor. Bu geliş- l d · · . . vus oryaua son yıllar memelidir. Böyle pazarlık da bu sanat yuvusmdan istifade yaparak ona verseler, Mongolis ya ın eğışıp geçen ve lesadU 

ıçınde bazı iç çarpış-m / f ı J • b - -k ·d il . etmelerini tavsive ederiz. meyi istediğimiz dereceye çı. tandaki g;v.ebe salın alarak fen ya;;anını~ intibalardan iba· 
a arı ar, uaıma uyu ı ea erın .J karmak için hepimiz HAVA v.,. olmuş ve bu arada Viya l h. . l . . Ç k d ldo·· ·· Ü l .bunu kullanmak.ta asla teredd!lt ret olması, TUrklerin ya\ ayış 

dl
. na , a ey ıne netıce er getırır. an ırı a yı num TEHL KESlni bilen üze yazıl- t l h · a k , etmiyecektir. arz arına em ıçeri hem de 
ıye sarayının ya ılmasi/e Arkası var Ankara 23 • Çankırılılar bu g6n melıyız. - _.., At t- k~ Ç ı 1 l . ·n Avrupalı, böyle bir çadırın dı~arı doğru hususi bir eda 

~~:y~~-ye-ı:.~~-S-:-a- -g:,-,- -,=---k-- ::::.s-..... _u'-:t·-u--n-·u::.-::::-:·ı=o~=ğ-u~tle_r_~, ••• :d:;;~:.~·y.Id~:~:~:ü ::ı;~ı:::~- i Tnrk Hava Kurumu fıö~~~~~:~ .. g:~.:d~ ~~~:::::::y;~: ver~ş~~ch<ılf'un bu bahiste 
'.~ ı - kın kalmasında ) aramıştır. hal ileri s!lrdüğn iddialara, ilerde 

~ --------oç ~----BELA:----_:tJ, r~Memteket h~~~~-e~~--ia-h~li~:--'ill :~~~ı~,: .. ~:.~;~;~:~::.d~lu~:.~ toplu olarak ~~~;~~,~~~c~kli: 
F. 11 mütehassısı B. T alôta teşekkür ~I Gençlik 
. rengi,· Fuhuş, 1 ç ki.. t: HalkımlZ hep sana medgw;u şükran ~ Bir Çirkin Manzara 

Yazan : Türkan Türkmenoğlu ! Memlekete yaptın çok hizmet Talat f.! 
[ 

7 ] it. Ölümden kurtardın yüzlerce insan t*+ I b~il~klctaç gBecled~nce, bkir ar~ad~la bu sesli konuşmalar • - elcsillecc· 
.ı. ır ı e, e e ıye par ının on ma- ği yerde - arttı. 

lstanbulun kışı bütün şid- tımarlıanesine getirmiştir. ! Seni takdir eder memleket Talat. '+ salarından birinde oturmuştum. Nihayet Bayanlara sıra geldi; 
detile hükmünü sürdüğ:i. ka- Ben bu /ecaatı bizzat gör. Her derdin bulursun sen çaresini f Biraz sonra, esasen yerlerinde ha· kalktılar, okudular ve gittiler. Bı.ı 
nun aylarında Kadı köyün- düm ve babalarının dilin Okiarsın beldenin fıkarasını + zır bulunan hey'et ahenge başla- müddet zarfında da gürültü devaııı 

k l:
+j t, yınca - susulaca~ı .. ye __ rd·e· - , onun. ettiğ.i gibi. aynı zamanda, münase· 

den Bakır öyüne gittim, den d z· l b · ·ı Bag·/adın çog·u n sen yaras n , ı b b b -ve e ı o an ır ana l e nu ı ı • a erll er ir gurultunun başladı- betsız ve biçimsiz gülmeler de 
Ağabeyim bana üç kız bir üç kardeşin halinden ög·ren Gösterdin herkese nezaket Talat. ~ ğını gördüm: Ve zaman g-eçtikç~ kulaLları tırmaladı. 

r+, 
erkek ana da olduğu halde dim. işte ağabeyimin bana t+ Ey çalışkan oğlu cumhuriyetin t 

1 
Sonra, -bildiğ'iniz gibi- Bayan ınu· 

beş kişi iplere sarılmış üst ~1 r.· l + Halk Manileri zaffer içeri girdi; okudu ve gitrııe• 
gösterdiği bu manzara gö J unsa i sen oldun insaniyetin t ğe hazırlanırken, • her geceki gibi• 

baş param parça hemde de- zümün ö·nünden hiç gitmez. t Kazandın kalbini sen memleketin ı~ı Balığa attım saçma bir alkı~tır lcoptu. Bunun üzerineı 
!ilerin zır delisi idiler. Bu t Gösterdin sanatta metanet Talat. + Kız sakın benden kaçma geri dönen bayan bir •arkı daha 

b 
Onun içindirki siz köylüle + .. ir aile dirler babaları gur- ı ı· Yürc~im yaralıdır okudu. O, bu şarkıyı"Okudul'ru eıt" 

b · -1 k d f · · •ı Sen büyük esersin hastanemizde t ıs ete gitmiş yuvasında bırak rın sag ı urum arı ıçın : J ı· Bir yara da sen katma. n~da, dig-er taraftan, a:ıııl ıürültil· 
- l d smin yazılıdır hep gönlümüzde t ·· ı.. ı d b · trgı cii esi, kızı ve oğlu le- gazetesin eyer açan ve uzun "' • yu çı~ran ar an iri, diğerlerine!· 

d 
Ufak bir hastalık olsada bizde t - "' '' Uşaklar ba~ l d" dol 

avisiz ve bakımsızlıkları seneler köylülerin ka!A.ın + t Denizde yüzer balık a ım " ıyor - d f Sainle buluruz selamet Talat. Gezerim alık alılc ve bayan Muzaffer şarkısını bitirİ' 
yuzün en rengi bu aileleri malarile uğraşan - Yeniyol. lt • bitirmez, yeniden başlıyan alkış 
en nı·h t d ı· t · · h ·ı B lJ n· fı k k -· k • Tamam yedi senedir aye e ı etmiş. Baba · gaze esının enim için ayır- ~ e ae ın a ırı er egı ızı J arasında, '' Hamsi ı. Hamsi 1 .. '' 
[ h b d - b • H · ··k l ~ t Çekiyorum sevdalık. arına a er gönderilmiş ve ıgı u sayfaya yer yer 4 epsı şu ran a anıyor sızı ~ diye sıkılmadan bağırdığı gibi; ya• 
gurbette babaları gelerek sizin jaydalanmanız için :· s~n varken ağırmaz kimsenin dizi • •• • nındakilcre, çok büyük iş g-örtfl 
sevgili ailesini ve güz~[ ço yazı yazacağım. Gelecek t' Hiç bir hasta çekmez meşakkat Talat. t Bu gönlüm neler sezer bir adam tavrile " gene ben bil' 
cuklarının elini kendi elife yazımda da Fuhuş ve içki Ô t Kuş iİbi uçar ieıer ğırdım ,. diye söylenip, iururlaı 
iple bağlayaral< Anadolunun ile sıtmadan bahsedeceğim. Baba' Salim gütçen : Çirkin yarı olanlar sırıtarak baktı ... 
uzak diyarrndan Jstanbul _ _ Hergiln canından bezer. Ne büyük marifotl 

Son ' Bııba Salim Öıütçın O. Sıbati Ertt1fl 



Sevmişti bu gönlüm 
EDEBİ BÜYÜK ROMAN 

Kafasını 
90,000 liraya 

satan adam 
Dikkat ! ! ! ! Dikkat ! ! 11 

( 58 ) Yazan : DURMUŞ TÜRKMENOGLU 

beden kendini kurtaramamı~tı rüdugn hissedilıneyor ... Yılmaz 19 Seneden beri gözüne 
sonra Sedat ilk günlerden iliba da gUvcylik elbiseleri içinde k · · r 
ren derin bir nşk ile kendisini giizel gvrilnllyur, iki ni,anlı uy "U gırmen. ış · 

Bu gece Yıldız Bahçesinde 
2 filim birden ... 

sevdiğini hi setıııi~li. Bu bll~·Uk sırmalı ç·uhalar kaplnnmı) bir Romanya da 19 seneden be 
ateşin nk-;i hassas, tcı;rDbe iz masanın kenarına dayandılar ri hiç uyumam1ş bir adam 
bir genç kız kalbini ııa~ıl olur ve nikntı merasimi başlıyor. ııardır. Bu adamın ad1 Jean 
da yakmazdı ? Yıldızla Yılmazın Uzerlerine Greenesdir. Kendisi ibrailde 

Birinci filim: Türkün kuvvetini, tekmil Glünyaya isbat eden, 
Cumhuriyet hükumetiniH en parlak nıuvaffakiyetlerinden -----

Sedat genç kızın botun arzu dökülen esnnslımıı kokuları be G d .ı dog· muştur. ernauti a ınua 
larına uir çoc•ık mıızlumluğuyle lediye dairesinin her tarafını 
boyun eğmiı;ı,istediği her fednkflr kup-lıyordu. kıiçiik bir kasabada otur 
Jı~ı yapınağa hazırlanmıştı. Bu esnada halk arıı.sında ul- maktadır. 

Ona sevdiği ha tanın kolla· çak sesle muhavere oluyor : Bir gün kasabanın ecza-

MONTRÖ ZAFERİNDEN 
SONRA ÇANAKKALENIN 

rındu öldilğUnU güren insanla- - .Ne gllzel ~·ift... Gelinin el cısı kapının açıldığını, içe
rın fl'ragat ve tahnmmnln gel- leri ile ayakları ~·.ok ~ayanı dik riye uf ak tef ek bir adamın 
ınişti. Yıldızın arıularını yerine kat... girdiğini görmüştür. Bu a-

Şanh ordumuza kavuşması · 
getirnıck sevgiU bir &lUnlln - Ya hele elbiseleri... galiba 
son hizınetlerile meşgul olmak bu izdivaç bir aşk netice. i imiş. dam eczacıya : 
tan duyulan hOziln teselliye - Xe ele olsa birbirlerine - Bana bir uyku ilacı ve
benzer bir his veriyordu. asıl çok yakışmışlar... Bnk bak yU- rirmisiniz ? ... diye sormuş· 

Türkçe sözlü yeni Türk tarihinin en güzel vesikalarından 
Halkımızın sevinci, yapılan merasimler, ahide/ere konulan çelen/ar, şanlı 

Yavut'un mane1:1raları v. s. v. s. 

matemi sonradan başluyaC!lktı. zilğQ parmağına takıyor... tur, 
Bu ayrılığın acıları, uykuısuz - Kızcağız nekadar kızardı... Eczacı gelin adama bak-
ge~·ir<liği geceler onun için son Galiba çoıt mesut... tıklan sonra sormuştur. 
bir saadetti. Çilnkfl onu sevda:.ı Evlenme memuru muaınelei 

_.ı Sizi hir defa için uyu

İkinci filim : V aktile Alttv şarkısı, Merkez tayyare filosu ve bir 
çok filmlerde candan alkışladığınız büyük san'atkir R1ŞAR 
BALTELMES tarafından vücuda getirilen 

SATILIK KAHRAMANLAR 
nı blıtilıı kuvvet ve heyecanı kanuniyeyi uitirmi~, ( mesud 
içinde son bir defa hissP.ltiri- olun çiftler ) demi~ti. tacak bir ilaç mı istiyorsunuz, 
yordu. Jlazurun koltuklara oturmuş yoksa ötedenberi iyi uyuya-

:\lektuplan iade etmeği bil' ellerini kavuşturdular. mıyor musunuz ? 
şartla kabul etmi~ti : Elite on- Dairenin !ln kuytu ve köşe _ lyi uyuyamamak mı ? 
lan teslim etmek... tarafına bir mermer direğin 7 9 seneden beri bir dakika 

Son mlllnkatları çok hazin dibinde Sedat da dua ediyordu 
oldu. Sedat heyecanını gizle- ellerini çenesinin altından ku- uyumuş değilim ... 
mek için gUlnınsemeğe çalışa- vuşturmuş, ateş gibi yanan ba- Eczacı bu sözlari sö'yliyen 
rak mektupları uzattı : şını serin uıerıneL'e dayanıı~tı. adamın sarhoş olup olmadı 

- Sana bu düğün hediyesi İtikadsız bir adam olduğu hal ğını anlamak için dikkatle 
Yıldız, dedi, zannetmem ki dnn de gözlerinde yaşlarla Allaha bakmıştır. Hayır. bu adam 
yada hiç bir :klmse evlenecek l}itap ediyor, Yıldız i~·iu saudet, ne sarhoş, ne dt.fi değildi. 
bir geılç kıza bu kadar kıvınet kendisi i1·in sabru teselli iste-,, " Yüzünde yorgun, fakat in-
li hediye vermiş olsun... yordu. 

Yıldız bir~ey söylemeden * * * sana emniyet veren bir hal 
~~ekilip gitmek istcyordu. Sedat Genç adam merasimin sonu- ııardı. Eczacının tereddü-
o vakir kendini zaptedemedi : nu l.ıeklemeğe kuwet bultima dünü gô'rünce başından ge-

~~--~ ~- -------~~--------------..:..--Sesli sözlü büyük harp ·filmi. 

DlKKA T : Bu gece i~ihamdan korunmak için bütün tertibat evvelden alınmışbr. 
Masalar.nızı erkenden tedarrk etmenizi rİCl ederiz. 

Gelecek program : 

Yeni şarkılarla süs1enmiş 

KARIM BENİ ALDATIRSA 
Türkçe sözlü büyük operet. 

- Taliime razı oldum, Yıldız. mış, arka sokaklardan dola!;;a çenleri anlatmıştır. l. , 
~Med&imkise~~n~fu ~H~eyin $nın ~~ki -~~~~i~m.~- ~-~-~~--~-·~~-·~~~-~·-~-·--~~-~~l dakarlık etmiyorum... odasına dönmüştü. 
Bir~ç~ki~ vanımdaduı· ~fu~m~ ~a~l ı~ ------·~-------------------------~~-,, Artık buralarda ya~ayamaya k b h k 

mnrvetini csirkeyecek mi..ıin ?. k k büyü ir eves duyardım. Uzak ·şar ta ., en tı. Bir ·aç parça eşyasını 
Suadetiıııe şahid olan bu yerle- aldıktan sonra uzaklara gide- Bu yüzden 15 yaşımda iken 
ri son bir defa doya doya sey- cek, yaralı kalbini tedavi et bir vapurda gizlendim, bu tehlikemİ ? 
retmenıi çok mu göreookslıı ·ı mek için ıııanulyaları kalmayan vapurla istanbula gittim. 
Yıldız şu ağacın gövdesine ka- bir menıleket arayacaktı. /stanbulda karaya çıktıktan Tokyo - }aponyanın 
zılnuı isimlere bak ... Onları ay- Fakat buraya, btı bahçenin b Moskova büyük elçisi Ohta 
rıldığımız gUıı ç:akımın ucuyle sonra ir çok maceralar 

manulyaları altına yalnız ınazi- d Başbakan Hi;ola ile görüş 
Yazını;;tım ... ügUu simdikinden geçir im. • . sini değil, knlbinuı bütUn srrnnı u S l · · 
daha faku· idim ... fakat kalbinı narp ilan edildig·i sırada miiş ve ovyet erın sıyas&-

nşkını, ümidini, rOyasını da 
saadetle dolu idi. göınllyordu. Emellerini elile Anadoluda bulunıyordum. ti hakkında taf3iliit vermiş 

Sedat devam ettikçe hara- defnettiği bu yeri SJn bir Hasım tarafa mensup oldu· tir. • 
retleııiyor, bu ayrılık saatinde _ arkası var_ ğumdan beni tuttular, bir ; Siyasi maha/ili11 kanaa 
Onu hiç bir acı söz, beyhude karargaha gönderdiler. Muh- tına giire, Sovyet - Japon 
şikayetle incitıııemeğe karar ver4 ı f ı 
dlgi halde kendini zaptedemi zmir uarı telif işlerde kul/anılıyordum. münasebetleri yeniden tan 
yordu. Sözleri yavaş yavaş bir Bir gün başımızın üzerin-

1 

zim edilmek ihtiyacmd.ıdır. 
boğuk feryat lıafüıi nlıyurdu. Bu sene çok geniş de bir Tayyare uçmağa baş- · Bütün hudut meseleleri ve 

Yıldız başını ünUue eğiyor, m 'kyasta iştirak !adı. Tayyare alçalarak bir 
1 halık avı işi halledilmeli 

ağlamamak için göz kapakları 1 
. bomba attı, Bomba zarar 

1
1 ve 7 905 tatihli portsmouth 

nı sıkıyordu. Nihayet sustu. Ar edılecek d' .1 k h ıı •• . verme ı, J a at sinirlerimi mua edesi Sovyet - ınançu 
tık birbirlerine söyleyecek bir 1 1 
ş~yleri kulıııumıştı . .bu son ay 1 ~yliilde açılacak olan , o kadar sarstı ~i ~ayğın bir ko hudutlarına da teşmil 
rılık dakikasından sonra iki ya lzmı Fuarı hazırlıklarına de- halde yere serıldım. olunmalıdır, 
bancı oluyorlardı. ( vam edilmektedir.Bu hazır- 1 Bir kaç gün hasta yattım, Bu hudut/ardaki askeri 

Yıldız işidllemiyccek kadar lıklarla uğraşmakta olan pa· sonra iyileştim. Fakat o za- kuvvetler geri alınmalı ve 
hafif bir sesle : nayır mümessili Ruscuklu 1 mandan beri gözüme uyku gayri müstahkem mıntaka 

- Allaha ısmarladık Sedat, C' h d" A k d h · · / ·d k l k t · d'l f'd' E· b dedi. ra rı un n ara an şe gırmıyar. ptı a uy usuz u esıs e ı me ı ır. ger u 
Sedat daha yavaş cevap rimize gelmiş ve yeniden I tan çok rahatsız oluyordum, eses dahilinde sureti hal 

\'erdi : bazı teşebbüsata girmiştir, yavaş yavaş buna alıştım, mümkün olmazsa Japonya 
- Allııha ısmarladık Zıldız... Öğrendiğimize göre, lz- Bir gün bir doktorun bu ha- Mançukadaki aıkeri kuv-

Oenç kız bir gölge gibi ağır mir Fuarına bu yıl geniş lime çare bulacağını umu- vetlerini artırmak mecburi-
ağır uzaklaştı. Ağaçların arusm mıkyasta iştirak edilmesi yordum. . yetinde kalacaktır. 
da kaybold~0 için Başbakan ismet lnönü- 19 Seneden heri bir daki-

Kız Belcdiye uinasının boyalı nün tensibi ile iktisat vekô. ka olsun uyUT~uş değilim, 
carnıarından beyaz mermerlerin !eti bütün vilayetlere acele Hatta uyku ıle uyanıklık Sanat Mektebi 
tl.stune renkli bir güneş ziyası tel ile bir tamim yapmıştır. arasında bir hale uğradıjı Şehrimizde bu sonbahar-
llkıyor. Bu tamim ile vekalet bütün mı bilmiyorum. Sabahleyin d 

H • a açılması kararlaşmış 
azirun derin bir huşıl için· vilayet ticaret odalarının erken duşumu yapar ve işi- l 

de, bütün gözler knpıyn dön- . . 'd . G l . k o an kız sanat mektebi içi11 
lt:ıuş mutlak surette sergıye ışti- me gı erım. ece erı o u- Şevki Nemlioğlunun gazi. 

ıi~·şarıda gUrUltUlU bir kar- raklerini istemektedir. mak ve uzanıp düşünmekle h k b k 
RbaŞalık, araba sesleri... İhtiyar Şimdiye kadar Türkigede vakit geçiririm. H pevaı!aelma ~ll~esin.~e__li " ut"~ü 

lr G . ı. l k verış ı fOru muş ur. 
ı;t evlenme memurunun bele- mevcut 200 ü mütecaviz reenesın uy1eusuz u tan 
lıl~e dairesini dolduran k?laba- odaya mukabil ancak bunun gözleri küçülmüştür. Kendisi bul cevabını vermiştir. Ba
~ ara ından gU~lUkle bır yol 25 i iştirak etmiştir. Bu bir giin uyumasını temin ! nun için 7 80 bin mark, ya 
ı. Yor, Yılmaz ile Yıldız kol d k b" d kt k - · 90 b. ı· · 'Ola ilerle ·orlar. tamim üzerine bütün odalar e ece ır o or çı acagı- nı ın ıra almıştır. Şım· 

.ı\rkalar:ndaıı Ayşe ile zevei hazırlıklara başlamışlardır. nı u'!:"!akt~dır. di bu paranın iradile yaşı 
~tiseyln ile Ayşenin babası Diier taraftan s6ylendijine . J:!~nıhtekı Rokfeller eni$· 1 yor .. En buyük aoktarlar 
~ <laha bir hayli akrabalar ge göre.panayır komitesi Suri ~~tu~u 1933 de bu adama, kend1'ini uyutmaja muva/· 
~lb~~· Yıl~ı~ uz~n etekli beyaz yeden Fuarı 5000 kişinin olduklen sonra./enni tetki ! f~k ~l~madıkları halde ~~l-
11 esi, sı~ alı :saçlarının Ustun. . t t . . t · el· kat yapmak uzere başını kı kuçuk bir eczacı ılaç e POrt k 1 ,1 ği 1 ıı zıyare e mesını emın 1 tok gu al a r 

1
ç ç_e dçe eng e mişlir Bunlara Vaıonlı ko satmasını teklif etmişti . bulur diye oturduju kasa 

1'lt ze. guz erı yer en aynl · G · · t'J b k .1 . b b 
~· - Yor, ayakları okadar hafif mitası vasıf asile tenzilatlı reenes. ıp ıua u te fi, ı 

1 
antn eczacısına aı vur 

"81~or ki taşların üstünde yn. biletler alınmıştır, reddetmıı, fakat sonra ka- muıtur. 

Barut depolan ve bekçi evi 

inşaat e k s i ı t m e ~ i 
-inhisarlar Başmü<:lürlüğünaen : 

T rabzon~a Değerrnendere mevkiinde r~flı· 
rılacak tecrıt kara barut dinamit kapsbl Cft!po-
larıy le bekçi evi 15-8-936 güntlndeh itibaren 
yirmi gun miiadetle açık eksiHmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 8591 lira 58 kuruştur. 

Muvakkat teminat akçesi 644 lira 36 kunıŞtur. 
inşaat projesi 43 kuruş mukabilinde idare-

mizden alınabilecektir. 

Muvakkat ihale 3-9-936 milsadif perşembe 
günü saat onbeşte yapılacaktır. 

Eksiltmeye. şartnamenin 4 üncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olanlar girebilecektir. 

İstekliler Başmildüriyette müteşekkil komis-
yona muracaat edeceklerdir. 15-20-26-1 

Sığır eti eksiltmesi 

Erzincan tümen satınalma komisyonundan: 
. 

Erzincan kıtaat ve müessesat eratznın sene/ile ilıtigacı 
olan ( 7 38000 ) yiiz otu~ sekiz bin kilo sıjır eti 14 Eg
lül .936 Pazartesi günü saat ( il) de ihale edilmek üze· 
re kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen hedeli 
( 20700) yirmibin gedigüz liradır. yüzde gedi buçulc ilk 
teminatı ( 1552) binbeşyüz elli iki lira / 50 Jelli kuraştur. 
Şartnamesini ıörmek isteyenler her gqn Erzincanda Tü
men satına/mai komisyonundan parasız alıp. gör"ebilirler. 
Şartnamenin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif 
mektublarını / 2490 J sayılı artırma ve eksiltme /ca,,u. 
nunun 32-33-34 ncı maddeleri ahkcimına tevfikan tanzim 
ederek ihale .saatından bir saat evveline kadar Eni~an
da Tümen satınalma Ko. Başkanlığına makbuz ma&• 

. bilirıde '{)ermiı bulunacaklardır. 26. JI • S . 10 
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l~~~~~~~~~JJ~~~ 1 Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 
' ~ L llr • 

r._..;;;,;;.....,.~........,._-..-, 
- FRIG I DAIRE =-- ·" · ·• ....... _ 

alınız. 

Yeni FRIGIDAIRE soğuk lıava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
k ompresörü ile mücehhezdir. 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
Ayrıca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
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e.R 
FR1GlnA1HE soguk hava dolabında ınuharaza edeceğiniz gıdalar ve her nevi içkller ~•j 
bozulmadan uzun mUddet kalırla r. [+l 

~ EKOVA T konpresörlü FR/GlDAIRE'e sahip olanlar elektrik faturası ,. 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. ~· 
FR1G1DA1HE'den ddha n tün ve daha idareli soğuk hava dolabı yoktur. Ha lep orncıa s.• 

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

Pazarlıkla itfaiye arabaları için 
300 metre keten hortum alınacak 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

Belediyemiz itfaiye makineleri için verilecek 
nunıuneye göre beş santım kutrunda beheri 25 
metrelik 12 parçadan ibaret yirmi dört telli, sık 
dokuma keten hortumlardan rekorlarile birlikde 
300 üç yüz n1etre hortum pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. 
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BASIMEVI 

Yeni temiz ve çeşitli hu ruf ati le 
Bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir . 

• • • • • 
• • , . 
• 

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. 
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Taliplerin bu şeraite göre Belediyeye mura-
caatları ilan olunur. 2 - 2 
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' f ~~ Cep ve Kol 1 
=~ sa tlarıdır. r ::---------------- -~ ; 
~~ En son o alar a k ğa a ızda bulac ksınız. . . ,. Doktor Necmeddin 

Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
A skeri hastanesi kulak, boğaz, burun müte
hassısı Bay Necmeddin vazifeden dönmüştür. 

Semerciler başındalci 30 No.lu muayenehanesinde hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Yurddaş 

Tayyareye 

yardım et. 

Asrımızda her 

ıJ~ S kolay! ol ak i in T AKSITLE de vcrılır) _, : 
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ve Bayın en sadık ve en şık arkadaş• 
~-~-... 1.....,..,.__ 

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

Cam, Kart, Kağıt, Teferruat , Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşıları 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. 
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Kitabi Hamdi ve Mahdumları 
dh~<cft, dh tfue();ı~ 
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