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Her tarafta biiyük heyecanla kutlulandı 
Büyük zafer 
büyük bayram 
:;o Ağustos: J ınyuk 'fOrk 

milletinin J e~I. tirdlği bllylik 
Atntiirkıiıı kuıııand.ısı nlhnd:ıki 

on~ llk urdıınuıwıı, lıOJ iik za· 
feri kazandı ~ı .roıı lıudur iı;.te .. 

BiliJ·oruz: Her yıl :lu Ağus

tos, l'rırk vat:ıııı haJanl.Mşa Cf)

Şül' ve çulknnır, k.ıdm, erkek, 
geııı; ihtiyar l>Otnn ıuiılet derin 
biı' vecd i~indcdir .• 

Dnn, J·ine o bn~·nk znfcrin 
yıl dünUmüydU : Millet yer yer, 
zaferinin bayramım yaşadı, bO
ynk kurtarı ... nnı, bUyilk ordu· 
sunu nıiruıet ve ,.:Ukrnnln tebcil 
etli... 

Yıllar gcçtikcc 30 Ağustos 

zaferinin azmnetl daha çok an
laşılmakta ve bu zaferin kah
ramanlarına karşı duyulan nlin
net ve şükran hisleri daha coş. 

,gun bir sel gibi kabarmaktadır. 
8UyUk zaferin ma 1n ve ma

hiyetini yalnız 'l'ilrk tarihi de· 
ğil, hiç şOphe yok ki, cihan 
tarihi dahi e.n ynk~ek takdir
lerle kaydedecek, Tilrkün kal· 
binde ~·anan vatan at~ile Türk 
ordusunun sungu ünden doğan 
istikUll güneşi, ya11nkl nesiller 
ve milletler ı,·in en kıymetli 
imtisal örneği olacaktır. 

Kuhramatı mıllet, öUyük A· 
lntllrklln ve bnynk ordunla is
tediğin kadar ngnıııııek hakkın
dır .. 

Bekir Sükutı Kulaksızoğlu 

Bayram 
Her tarafta 

büyük heyecanla 
kutlu landı 

Ankara 30 - Za/er 'l'e 
tayyare bayramı memleke· 
tin her tarafında büytik he
yecanla geçit resimleri, 
fener alaylarile kutlu/an
mıştır. 

.Dil kurultayı 
30 As1r önce 

ege mıntakası ... 
Ankara 29 - Üçüncü dil 

kurultayı Nuri Conkerin 
daşkanbğında yaptığı top
lantıda· Pragop dilaçların 
güneş dil nazariyesinin en 
derin esas/arım teşkil eden 
noktalcr üzerindeki düşünce
lerini ve buna dayanan tı:
zini izalı eylemiştir. kurul
tayın ikinci celsesinde Meh 
~et Ali agakoy otuz asır 
0 nce ege lıa·uzasında konu 
şıı/an gerek lehçelerin Türk 
dil; için ilımal edilmeyecek 
b' lr araştırma Sahası teşkil 
etmekte olduğuna dair nok 
iai nazarını ve lsmail Hami 
~anişmen de giineş dil teori 
~, üzerindeki görüşlerini 
Anfatmrşlardır. 

Genel Kurmay BaşkQ.nımız 
Maraşal Fevzi Çakmak dün akşam 

şehrimizi teşrif buyurdular .. 
mmtaka sımrmda, Korge- kütlesi, Asker, Jandarma. 
neral ve Tümgeneral Tre · Polis tarafından karşılan 
boluda, Vali vekilimiz vila- mış ve selamlanmış/ardır. 
yet hududunda karşılamış- Saym misafirimiz doğru
lardır. 

ca, ikametlerine tahsis eli/en 
Maraşalznııı, Şarltda. Vak ' 

fikebirde. Akçaabatta 'CJe Mıi/ettişlik dairesine inmiş-
b!itiin yol boyunca halkı- fer, bir müddet istirahattan 
mız tarafından karşzlanmış, sonra beraberlerindeki zavat
şehir hududu olan Uzun· la, Soğuksu köşkünde tertip 
kumda da Belediye reisi. edilen Umumi M!ı/ettişimi 
Subaylar, Memurlar teşek- zin ziya/etlerine gitmişler 

Doğu illerinde kalkınma 
Erzurum muallim mektebi inşaati 
Erzurum ( Hususi) Senelerden beri natamam kalan 

Erzurum muallim mektebinin 242 bin lira bedeli keşifle 
eksiltmeye konmuştur. 31 Ağustosta ihalesi yapılacaktır. 

Köse nahiyesinde hükumet konağı 
Erzurum (Hususi) G imiişane vilayetinin Köse nahi

yesinde bir hiikumet konağı yapılacaktır. Üçüncii Umumi 
Mü/ettişimiz Köseden geçerken bu ihtiyaçı görmüş, ko
nağın yapılması için icap eden emirle beraber beşyüz lira 
da vermiştir. Köse lıalkz dahi inşaata yardım edecektir. 
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J spanyolla;
1

bi;;;~f ~; k'~rıyorlar.! ~r~::~ . 
Karşılıklı muvaffakiyetler kazanmış- Atatürkle 

Erzurum 

Sporcu lan 
lki gündllr misafirlerimiz lıu· 

lunnn Erzurum Sp0rculnr1 şe

hirde gezintiler ve iyi tnnıaslar

yapınnktudırlar. Mi afirlerimize 

dUn akşam Necnıiııti kulObUnde 

dondurma ikram edilmiş, ve 

hnsbıhnller yapılmı:lır. 

lar, Faslı askerler isyan ederek 
şefleiini kurşuna dizmişler. 

Ankara 29 - ispanyadaki dahili muharebeler hakkında bu gün alınan haberler 
gerek hükumet ve gerek asi kuvvetler kumandanlık/arının karşılıklı muva//akıgetler 
elde ettiklerini bildirmekte idi. Şukadar varki muhtelif menbalardan ecnebi ajansların 
elde ettikleri haberlere bakılırsa asf kuvaetlere mensup Faslı e/rad arasında firar 
hadiseleri başlamıştır. 

Bir habere göre Faslı bir Lejyon kıtası isyan ederek şeflerini kurşuna dizmişlerdir. 

I mparator H abeşistanda . .. 
Habeşisfanda İngiliz mandası mı ? 

Ankara 29 - Dailg herald gazetesi Negusun habeşistana dönmek üzre bulunduğu 
nu 'lte imparatorun daha önceden milletler cemiyetinden 1 buçuk milyon nü/uslu garbi 
Habeşistan üzerinde lngiliz lsveç veya lsviçreden her hangi birinin mandasını isteyt!· 
ceğini bildirmektedir. 

=-= ----..-

Şehrimizde 
Bayram 
Zafer ve Tayyare bagra 

mı dün ve akşam şehrimiz
de heyecanla kutlu/anmıştır. 
Her taraf bayraklarla do
nanmış, taklar kurulmuş, 
elektrik tenvirat/arı yapıl· 
mıştır. Diin saat dokuzda 
Cumlıurıyet meydanında 
yapılan törende alayın en 
genç subayı ve bir muallim 
tarafından lıegecanlı nutuk 
!ar söylenmiş. asker tar/ın 
dan geçit resmi yapılmış, 
fener alayı tertip edilmiştir. 

Yakalanan kaçakcıler 
ve kaçak eşya 

Ankara 29 - Giimrük 
mul.a/aza teşkilatı geçen 
bir haf ta içinde ikisi yaralı 
93 kaçakcı yakalamış 3578 
kilo gümrük kaçağı 75 kilo 
inhisar kaçağı eşya ile 53 
kaçakcı hayııanı yakala 
mıştır. 

Hava Kurumu 

Piyangosu 
Türk Hnva Kurumu Trabzon 

şubesinin 30 Ağustos için tertip 

elliği piyango dün akşam Kale 

parkındn çekilmiştir. 5 liradan 

100 liraya kadar kazanan numa

ralan aynen aşağıya yazıyoruz : 

1602 numaraya 100 lira, 519 • 
numaraya 40 lira, 1407 numaraya 

20 lira, 1136, 1796, 536, 1774, 

1749, 1376, 1465, 648, 1257, 514 
numaralar 8 er, 383, 634, 1883, 
1734, 1230, 1834, 764, 1660, 942, 
476, 1912, 1593, 1531, 1026, 1218, 
232, 1343, 1484, 353, 1770 nu
maralara 5 er lirn isabet etmiştir. 

463 numaraya büyük Atatürk 

fotoğ'rafı, 1955, 11812, 1575, 196, 

448, 1282 numnrnlara birer Ata· 
türk büstü, 1943 numarnyıı havacı

lık ve tayyarec"lik kitabı, 1475, 
1302, 1483, 1122, 1530 numarn

larn birer havacılık ve spor mec· 
muası, 682 numaraya yağ"lı boya 
resim, 1785 numaraya 50 kuruş 

kıymetinde resim ve kitap, 538 
numaraya kart isnbet etmiştir. 

• 
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irtihal 
Münen·er tUccarlarımızdan 

ve Belediye meclisi azasındal\ 

Temel NUcuıııi Gökselin uzun 
müddetten beri rahatsız bulunan 
lıem';iiresi dun sabah tanrının 

rahmetine kavuşmuş, cenaze~i 
ikindi üstü uzunsokaktaki evin
den kalabalık bir ceınaatla kal
dırılarak, ortnlıisar camilnde na· 
mazı kılındkıtnn sonra kavak· 
meydım mezarlığında hazırlanan 
ebedi mcdf enine tevdi edilmiş
tir. l\Ierkuıneye mağfiret diler 
arkadaşımız Temel NUcumlye 
taziyet beyan eyleriz. 

Teşekkür 
Rahmeti rahmana kavuşan hem. 

şiremin C.!naze merasiminde buloo
mal[°'ve acımı7.ı paylaşmak lütfun. 
da bulunan dost ve arkadaşlarıma 
teşekkür ve minncttarlıklarımın 

ibla~ına " Yeniyol ,, umuzu tavsit 
eylerim. Temel Nüc.ımi Göksel 

İzmir fuarını 
Başbakan açacak 

Ankara 29 - lzmir fu· 
arı 1 eylül Salı günü Baş 
bakan ismet lnönü tarafın· 
dan açılacaktır. 

•• •• 
goruşmege 

geliyor .. 
Ankara 30 - /ngiltcre 

kralının iki iiç güne kadar 
Türkiyeye gelecği teeyyıil 

etmektedir. Kral Çanakkale 
mezarlıklarını ziyaret edecek, 
oradan lstanbula geçecek 
Atatürkle görüşecektir, Kral 
mütenekkiren seyahat et-

i 
mektedir. lstanbulda üç gün 
kalacağı sanılmaktadır. 

SPOR 

Voleybol 
maçı 
Cümartesi günü Hıılkevi spor 

salonunda Erzurum ve Trabzon 
muhtelit voleybol takımları arasın· 
da yapılan maç 11-15, 4-15 Trab
zon muhtelitinin galibiyelile nelice
lenmişdir. 

İki takım arasında hugün bir 
maç daha yapılacakdır. 

Erzurum ve Trabzon 
Muhtelit takımları dün karşılaştılar. 

Günlerden beri beklenen E~zu· 
rum ve Trabzon muhtelit takımları 
karşılaşması dün Cumhuriyet sda
dında kalabalık bir seyirci 
kütlesi önünde yapıldı. 

iki takım saat 4 de sahada 
göründü. mutat mera~imden sonra 
oyuna saat dört onbeşte hakem 
bay Haydarın idaresinde başlandı. 

lık akını Trabzonlular yaptılar. 
Sonra Erzurum muhteliti mukabil 
hücuma geçti ve oyun bir :ı:aman 
ilci tarafın mukabil akınları denk 
hakimiyeti altında yol aldı. 

Dört kırkbirde Trabzon muhte· 

yeti altında eritiyor vakb. Ve 
nihayet maçın birinci bölümü 2-0 
Trabzon muhteliti lehine bitiyor. 

İkinci haftayım beş on beşde 
Trabzon muhtelilinin hücumile 
başladı. Oyun ilk dakikalarda 
zevksiz ve heyecnnsız geçti. Son· 
ra bir aralık Erzurum muhtelit 
takımında bir değişildik bir faali
yet görüldü. Sık sık akınlar yap· 
mağa başladılar ve hakimiyeti al. 
dılar ellerine ve bu akınların 14 
ünc:i dakikaya rastlayan en teh. 
likelisi netic sinde orta oyu!lcusu 
Ramis Erzurum muhtelitine ilk 

liti satd<ın bir akın yaparak Erzu. sayısını verdi. 
rum muhtelit kalesine kadar indi Bu golden sonra iki tarafta da 
ve saf açık Niyazinin ayağ"ıle ve yeni bir heyecan bıışladı ve 19 
bir parça d• tesadüfün yardımı zuncu dakikada Erzurum takımı 

sayesinde ille sayısını yazdı. • orta müdafii Halidin ayağile ikin· 
Erzurumlular gol çıkartamama- ci ve beraberlik sayıc;ını yazdı. 

larına ve futbolda yeni olmalarına O - t- h . 
rağmen güzel oynayor Trabzon yunun us un eyec.ını seyır-

muhtelit kalesini z;ıman zaman ciyi de temam;!n sarmıştı. Her 

sıkıştırıyorlar. çekişi, her topun yükselişini iki, 
Trabzonlular da boş durnıayor, üç bine varan seyiıcinin yaşııaaa 

vakıt vakıt çoşarak Erzurum muh- varooool haydiiii diye yükselen 
telit kalesine tehlikeli dakikalar se-;leri takibediyordu. 
yaşatıyorlar, bu çoşuşlardan biri Fakat bu heyecln, bu güzel 
de 39 uncu dakikaya rastlayor oyun sona eremedi. 35 inci daki
ve Trabzonlular sol iç Şahabın kada çıka'l bir döğ"üş yüzünden 
ayag-ıle ikinci sayılarını yazıyorlar. yarıda kaldı, tetil edildi. 

Bu g-oldcn sonra bu çarpışma İki takım arasında yarın bir 
kısmen Trabzon muhteliti hakimi· maç daha yapılacaktır, 

• 
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Sayfa 2 

Yedinci ders 

SİYASAL PARTİLER 

/YEN/YOL/ 

İstanbul -

HABER LE Rİ 

31 Ağustos 936 

RECEP PEKER 

Limon buhranı 

Okurlar1mıı 

~-~iyor 1 Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Barklar halkın 
malıdır. Yalnız 

Almanyamn ° zamanki si- 1 içerisinde mahiyetlerini mu k lk 
ması sosyalizm ile liberal haf aza ediyorlar. . uersı"nlı~bı'r ltY!·ı·cOcarrın o"na '· 
nasyonal cereyanların bir Harp sonunda ikinci Rayhi mı 1 

biri karşısında, biriüin öte- kuranlar, cumuriyete sada- yak olmasile şehrimize gel- paralı adamların 

Yazan : 
Norbert Von Bischoff 

A vushıryanın Ankara 
ElçiJij:ti sabık müsteşar [ 20 ] 

Türkçeye çeviren 
Burhan Belge 

kine uyamıyacak ne kadar kat duyğularile bazı tefibir miş bulunan miihim miktar- değil. . . . . . . .. 
bariz ayrılıklar gösterdiğini !er almışlardı. Biiyiik sa da limonun ilk partisi ~u- ! Bir okurumuz yazıyor. ve 
mutalea etmeğe imkan verir. /onlardaki hanedan resim günlerdepiyasaya çıkarıla- · bizden soruyor: 
Nasgonal sosyalistler, ikti · ferini, sokaklara ve mey caktır. . ~ Sormak ayıp . olmasın 

Cengtlveı· g()Çebelikte esns o-· rasinin manzarasızdır. Soyun 
lan Poligamyanın Mkiın oluşu cenkçi yekpareliğini ve kud
aile dinamizminin azalmasına retini, soy şefinin kollektir 
ayrıca sebeb olmuştur. fayda bakınımdıın hudutsuz ol 

dar me·1.1kiine geçdikten sonra danlara 'lJerilen eski impe Diğer taraftan ita/ya ile ama. şu. Parktakı kanepa. 
karşılarında bulunan parti- rator ve prenslerin adlarım mevcut anlaşmanın da .11ine /ar ne oldu, niçin kald1rrl. 
ferden komiinist 'l.le sosyal kaldırnuşlardı. Nasyonal bugünlerde tatbikinden son- ! '"- P~rk ~a, kanepala~ da 
demokratlarm leşkilüiını ö sosyalistler iktidar mevkiine ra giimriik anbarlanndaki • Beledıyemn malı ulduguna 

Bu d!ığımk aileleri hiç bir musı li\zını otoritesini, hiç bir 
cterc<·e biribirinden ayırınumıc;; sosyal kadeınele:;;me ve hiç: lJir 
,.l! hu suretle lıunlıır lecerrild imliyazlaşma lehdid etmemeli

teki partilerle birlikte orta- çıktıkları zaman, biraz ev- limonlarda çıkarılacak . İ gv·re bunları kaldıran da 
dan kald l · b d • şiiplıesiz yine o olmuştur. ırı an ve ış aşın a 7.ıel sayıp döktüğümüz sağ tır. 
yalnız kaldılar. tabakaların duyğularını ok· Bu suretle bir kaç güne demek ki. Belediye parkla 

Bununla beraber iktidar şayıcz tedbirler almakta kadar limon buhranı kal kanepaların duruşunu, bu-

ve lemayiiz kudretinden mah
rum kalmışlal'dtr. lki Lıuud n
zerinde ve amorf hir ;;ekilde 
kald1klurı i\·in biribirlel'ine 
benzenıi~ler ve yaııyunu yat
mı ~lurchr. 

dir. Doğuda olduğu kııdar; hiı; 

bir yerde in anlar ara!-ındııki 

mUsavut pren~ipi kuvvetli de
ğildir; hi~~ bir yenle insanlar 
aynı babanın oğlu ve biribiıinin 
karde~i değildir. Doğuya has 
olan bu görüşün cemiyet tın-

mevkiine geçen nasgonal kusur etmediler. Vaymar mayacak demektir. lunduruluşunu lüzumsuz giir-
sosyalizm, bu birbirlerine zihniyetinin eseri olarak, S 1 A k • • ı müştiir. Fakat, bu haksızlı 

Jı'ukaralık ile zenginlik, ııil-
ricinde bırakılan ve nihayet ruz ile nüfu:t.suzluk, sosyal 
a'-Tl biı' nizama tfibi tutulnıu-ı, 

zıd cereyan/an, kendi çatısı ellerde ve dillerde adları e ani sergısı ğı yaparken hiç düşenme 
hayalın teşokkUlllne yarıyım ., 

olun kölelere bile teşmil edil un;;;urlar olarak dettil, talililik 
alt J ·J d b' T k · · b miştir ki; Parklar lıalkın mua ıuare e en ır rejim dolaştırılmayan hanedan ür pavyonu ıçın ü-
olduğunu iddia etti. malıdır, yalnız paralıların 

d:'rini gör'>'lı. Ve bugUn bile· yahut tulbillik eseri olarak, te-
~actnr \'e L>ıılıt eseri olıı.rak sllsyaı ı' ır. ıltı•:m1alıır dıılıa ba-

resimleri merasim salonla- y"k b'r d'kkatle Deg·1·1.ı Fakat arkadaşları, yeni U ı 1 
rına korıdu ·ve adları biigiik 1 l Demek ki: Cebinde 5. 10 göriinıişe de bakınca, bugün ça ışı ıyor 

J<:udı"iıı cilvesi olarak mevcud- rlz l•i : lı 11 · ı l•!ı ~1 halde 'l'ilrk
dur. ledıı hııyuttııa o asil manzara

k - l şehirlerde gene meydanlara b l l l 1 kuruşu olmayanlarrn park Hir çobanın otrlu, padişahın u nasyona sosyalizmin J Seliinik eyne mi e ser- 6 

l 7.'e caddelere verildi. kinci /arda oturup bir ne/ es alma- ordularını ve eynlellerini idare unsur arı içinde bariz ayrı- gisinde Türk pavyonu ko-
lıklar şöyle görünür. Rayh esnasında köşe ve miserlig~ini yapacak olan ğa hakları yokmuş I Bu na- edebileceği gibi, Efendisinin 

B. J k. 1 bucag· a sinmiş olan bir çok J k sıl düşiince biz anlayamadık.. teveccnhnnu kaybeden bir pa-
ır yanua .... es ·ı muna- skenderiye ticaret onseyi 'ı R d B [ d' J r.ı k ü l ı "bl · t l k f saray unsıırları, nasyonal S ica e erim e e ıyeaen :;;anın OJ u pe · gL ze asına 71 er. ımpera or u tara · miz Baha. biigı'in eluniğe I sorunuz: rücu edel)itir. Bu gibi ııni de-

tarları, prensler, büyük sosyalizmin iş başına geli hareket edecektir. Halkm gasbedilen bu hak- ği<;ıikliklere mani olucak ne sı-
sanayi erbabi, biiyük tüc şinin ertesi günü galonlu Vekalet Şam panayırınm kını ne zaman kendisine nıf husıısiycHeri ne de bir ta-
carlar, tam manasile ekono elbise/erile ulusun içinde ikinci defa tertibinde btiyük iade edecek ? kını imtiyazlar ınevcud<.lur. E-
mide liberal zihniyette olan imtiyazlı insanlar halinde hizmetleri görülen Bahayı. · mektedi-r.-------- sus itil..ıal'iyle lıaktıı ve vazife-
. l k / d l · d lad la Yenı· l l l ! de beraber olan bir takım in-znsan ar. apita istler ve bu 0 aşmaga aş 1 r. pavyon iş eri e meşğu o - Altı Eyl[ı/de açılacak o· 
ı .. k · h 'bl · l' sanlar, aynı tanrının ınümin-sı, atları ile en dar sosyalist re1ım, es ı mu arı erı, 1 mak üzere bilhassa seç lan sergi, için Şam pavyo-

ll b k leri ve uyııı padi~ahın kulları 
telakkilere uymıyacak tipte ber~ eri, . ~yü . sanayıcı miştir. ncımuzda teşhir edilen bir olarak yaııyana yuşaıııaktadu 
yığınlar... Bütün bunlar len ve mıllıyetçı unsurları Bugiin hareket edecek o- çok mallarımız Selciniğe lar. 

ıçmde kaynaşmış gösteril- yordu. kaletı dekoratorlermden res· de hazırlanarak bugünlerde torik demokrasinin daha duğ-

yı veren, Lıu gurilşUn htllıl ha

kim olmasıdır. 

Doğuda olduğu gibi kU~:U

ttnıı bOyilk önUnde uııurlu bir 
benliği mulıafnza etmesi ve 

kendini bir nıUsavi knrşısın<la 

bir müsavi gibi lııınumen ser-

best hissetmesi, bizim batıda 

çoktan ortadan kalkmı~tır. Ve 
çoktan bizim batıda, büyüğün 

kendinden kilçüğO.ııU bir kar

deş gibi, sıkıln.aksızın, şiiplıe· 

lenmeksizin ve böbürlenmek 

sizin kabul etmesi hu ·sası 
kaybolnıu;ıtur. 

Halbuki göçebe bir maziye 

====-=========-=====~-=:.o 

~~syonal sosyalist devletin 

1 

bu hareketile memnun edi- ı la~n ~ay Baha!!_a l~tisat Ve- geçirildiği gibi yeni çeşitler Bu ise, 'l'!irklerdeki prehis-

mek/e beraber, bu tertip Arkası var . sam Hakkı da re/ akat et- gönderilecektir. rusu gö~·ebe doğudaki de mok-
=~~--~~=-~~~~~~~~~~~- x~~ l ___ K_o_· y_l_ü_ıe_r_im_iz_e~o-· g_..., _ü_tı __ e_r __ I Sağhk 

- Arkası var • 

İhtiyarl.k varmıdır ? ve nedir 7 
Bize vadolunan ömre genç ve dinç olarak varmanın sırları nedir. 

Şimdi; dnhili ifraz guddelerini 
nasıl çalışdıracaksınız. ? Yaz ayla
rında, güneşin en kızğın anların
dn pilnjlnra koşunuz koşunuz ko
şunuz? Ve bu kızğın kumlar üze
rinde, vücudunuzu kebap cderc~
sine soldan sağa ve sağdzın sola 
çevirmek surctile bu işe devam 
ediniz. Çünki bu asırda sevilen 
vücutlar leylnk gül gibi değil. 
abonoz renginde olmalıclı •• 

[ 5] 
mam eden bir de bizim kendi 1 gunluk ve nf et dolayısıle, viicudu 
takayyudumuzdur. teşkil eden bu amelithanelerden 
2 - Bir kara ciğerimiz varki: Ze- birinin, işlemesi yavaşlarsa, işte 

birleri yakar ve bağırsaklarımız- o zamnn, isler istemez zehirlenme 
daki, taaffunleri def eder. Ve saf- başlar. Bu zehirlenme bedenin 
ra denilen Ödü meydana getirir. lıer tarafına yayılır. Herh:mgi bir 
3 • Bir çift böbreklerimiz varki: noktasında kendini gösterir. ve 

Kanımızı süzer ve en zehirli mad- f zararlı tesirini bütün vücudumuza 
de olan sidiği çıkarır. 1 dnğılır, Bedeni kirletir. ve beden 

Köylülerimizin devlet arazisi kadastro
su yapılmış bir halde 

kalkınması için dağıtılacak veya büyük 
Köylüler bankası çiftlikler varsa, bunlar 

da parçalara ayrılarak 
kuruluyor 11 köylünün öz malı yapı-

yüzde onlar teşkil ede
ceklerdir. 

Bu yıl mahsul 
b o 1. 1 1 

Tayyareye yar
dımı unutma 

Yurttaş! 
Biliyorsunuzki: insanın vücudu 

har:ci ve dahili azıla~ı ile 
birlikte tıpkı bir fabrikaya tabiri 
diğerle, bir sanal memleketine 
benzer. 

Vücudumuzda milyonlarca (HÔ
CRE) ler ve milyarlarca tezgah
lar vardır. 

Vücudumuzu teşkil den uzuv
for, makineleri ve küvvet men
bnlarını te~kil ederler. ŞlRY AN
LAR • BEY AZ KANDAMARLA-

4 - Bir derimiz varki: Mesamat i işi de yavaşlamış olur ki : O za
denilen milyonlarca deliklerinden, mnn, romatizma, nckris, artirtizma 
ter ve daha bir çok pislikler şiryan serlleşmesi ve neticede 
çıkarır. dnhili ifraz sebatsız.lığı, ve aynı 
S - Bir kalın bnğırsağımız varki: zamanda hakiki ihtiyarlık hasıl 

Her türlü maddeler enkaz, pislik- olur. Bunun için uzviyetimizin mü
ler, vücuddan dışarı atılmak için kemmcJ oluşuna işi bırnkmamalı 

hep burada toplanır. ve onn lazım ·gelen tekayyutları 
6 - Bir de siyah kan damarlnrı da yapmalıdır. Şurasını eyi bili

şebekemiz varki: Vücudumuzun niz ki : 

her tarafına yayılırlarki bunlar bir Bütün bedeni teşkil eden tcz-

Bütün kuvvetlerimi- lacaktır. Kanunen nasıl 
zin temeli olan köyle- belediye birlikleri kuru
rimizin kalkınma plan- luyorsa, bu uf ak köyler J 

larını hazırlamak ıçın birlik haline getirilecek
Dahiliye Vekaleti mer- tir. Bu birliklerin yaşa
kezde köycülük şubesi maları ve verimli olma Bu yıl yağmurumuz 
ve vilayetlerde köy bü- ları için köylüler ban- bol oldu; ekinlerimiz a
roları açmıştı. Bu kal- kası kurulacaktır. Bunun dam boyunca yükseldi. 
kınmayı kestirim ve ilk nüvesini Trakya köy ·Otuz yılda böyle bir 
pratik yoldan yapmak lülk;. banBkasfı tedşkill etde- bolluk olduğunu söyle
için hazırlanmakta olan ce ır. u ay a ı e-

şebbüsün bütün mem- yenler var. brojenin başlıca esasları 

RI,- bunlar vücudumuzun he:- Lara. 
f ına, işlenecek ilk maddele. i, ve 
tamir ve yeniden inşalara yara
yacak olan malzemeyi dn!ıhr, 

Sinirler ise; insanları hareket 
ettiren kuvvetlere ve düşür.c •yi 
nakl eden tellere benzerler. Go
rülüyorki: Beden şu toplu halinde 
hiçte turup dinlendiği yoktur. 
Burada ne tatil ve nede yortu 
vardır. Hele greve hiç tesadüf edi
lemez çünki: grev. vücut için ölü
mdür. Bundan şu netice çıkarki 
bukadar muntazam bir foaJiyetde 
bulunan beden fabrikasında, yev
miye nekadar çok bekaya ~ve ze
hirli gazlar hasıl ol:ıcnğı derhnl 
ttnlrışılır. Bu scbeblerden dolayı <la 
zehirlenme tehlikelerinin lıerzllmnn 
Varit olduğuda nnlaşılı: 
l'k lFakat hereket vcrsi~ki; Bu tch-
ı e ere karşı koync:ık t 1 

d 
vası a arı-

mız var ır. 

Onlar da şıınlardır. 
1 - Hayret olunacak d d . erece e 

bır boşnltma ve taaffunu def et-
pıe cihazımız vardır. Buna •

1 
• 

nzı. 

nevi lağım toplama meeralarıdır. "hl · . d 1 ~ ' • ga ar sızın yar ımınız o nıauan 
Mesela: kat'iyen işlemez o lınlde bize dü-

Ôlü höcrelerin enkazı, hep bu şen ödevler nelerdir ? 
siyah kan damarlarına dökülür. , . 

d k 1 1 
.
1 

Bu hususta yapacagınıız ışlcr 
ve ora a pe zarar ı , gaz ar ı e 1 d 
karışıp çalkandıktan sonra, SÜ7.me şun ;r 

1~: J . . .
1 

. b' 
ayırma ve taaff unu defetme ciha- - e ene~ 1~1 seçı mış ır 

l k ·~ 1 · · 1• yakacak, ve eyı bır besleme. 
zı o an a cı0cr erımıze ge ır. ge-
l · k d [ •t k b B - Nefes almnnızı yoh•n:ı koy en pıs an ora a ası ·ar onu- .. .. .. _ 
k. · ] b k k f .1 d mak, çunku kan nnc:ık ustun ne-
ını ıra ara , ve ne es ı e ı- . . . 

d r ·ı · 1 ( .. k . . fes almanız ıle temız olur. 
ş~r ]an ge ırı mış 0 3.n : 0 zııe - C - Peklik ile Jnim] mücııdele 
nın temasında yenı baştan kuv-
vet ve hayat bulanık tekrar vü- D - Beden cimnastiği ynpm:ık. 
cudumuza dağılır. - Arkası var -

Eğer ki, her hangi bir yor- Doktor Kazım Güler 

lekete teşmil edilmesi Köylümüzün yüzü gü· şunlar olacaktır. 
P k artık bir zaman mese- lüyor, daha da gu"lecek. artimizin son ong-

d d b 1 1 lesi haline gelecektir. Fakat bu fırsatı kaçır-
resin e e e irti en Bu maksadla merkez-
toprak meselesi ilk göz den muhite doğru ola- mamalı. Bolluktan şaş-
önünde tutulan işlerden- rak bilhassa Trakya' da kına dönüp te elimize 
dir. Bu suretle toprak- etütler yaptırılmakta- geçeni harvurup har
sız hiçbir köy ve köy- dır. Bu bankanın ser- man savurınan1alı, tu-
Iümüz kalmıyacaktır. mayesini köylülerin kü- tumlu olmalıyız. Elimize 

Bu neticeye varmak 1 çük büdcelerinden ke- geçe~~ek para ile koo
için köy civarındaki 1 silecek olan yüzde 8, peratif kurmağa uğraş-

"' ı~ı ı·+•ı 
Tem iz gıda istiyoruz ... 

Bakkal dükkônlarının çoğu fare yuvasıdır, gıda 
maddelerini fare bulaşığından nezaman kurtaracağız?! 

mak, bir parçada tay· 
yare ianesi vermek ge
rektir. 

hı;;jd lıı ııl 
~;·• ıı;ıı u 

Yiyecek satan dükkan· 
farın, bakkal dükkanlarının 
çoğunun zemini delik deşik, 
eskipüskii tahta döşemelerle 
giıya örtülüdür. Akşam ve 
ya gece olup ta dükkanlar 
kapandı mı, fareler tahta 
aralarından dükkan içlerine 

hücum eder, yiyecek madde 
fer üzerine taksim olurlar. 
Bakkal dükkanları bu ipti
dai şekillerini muhafaza et
tikfe her türlü hastalık da 
hu şehrin içinde saklıdır ve 
saklı duracaktır, bu itibar
la halkın sıhheti tehlikede, 

umumi sıhhat daima tehli
kededir,. 

Belediye meclisinin iki 
buçuk sene evvel verilmiş 
bir kararı vardır. Bu kara
ra göre hakka! · dükkanları 
nın zemini çimento ile sı 

vanacak, bölmeleri tahta 
taraba olanlarda yine taşla 
çimento ile kapanıp sıvana
caktır .. O günden bugüne 
kadar 540 gün geçti, kara
rın tatbikine daha sıra gel
medi mi acaba ? I 

Tayyare ianesine pa
ra yerine ekinden yüz· 
de bir parça vermeği 
unutma vatandaş I O 
para yurdu koruyacak 
en iyi harb aletine. U· 

~aklara verilecektir J 
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Sevmişti bu gönlüm 1 Tedavüldeki 
Paramız 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
( 61 ) Yazan : DUR:\1UŞ 'l'ÜRK~lENOGLU Merkez bankası bir 

İstatistik çıkardı 
endam aynasını bir i5keınle ile layorum ... Tahlil etmeğe çalışı- Merkez bankası tarafın 
ParçalndL Yıldız maviyi sevi- nız ... İnsanlıktır bu... k l · t · f"kl 

'-'abancı nsabı'-'etle cevap dan çı an an ısta ıs ı ere yordu. Nekadar mavi şey \'arsa 1 " 16 ·ı [ 
l verdi : göre, 2 mı yon o an ev-

tahrip etmek lll.zım d yor. pen - Arkada._,, sen galiba derdin rakı nakdiyemizden bilfiil çerelerden e1ini gök ynznne 
1 uzatnra.k : ne olduğunu bilıniyOr$un '? IJil- tedaüülde bulunanların mik 

• Elim yetişseydi senin de sen tahumınillden bahsedemez- 1 tarı 147,5 milyon kadardır 
ma\'i libıı ını yırtmak isterdim... din. . 1 Bundan başka piyasada 2 
diyordu. Sedat yine 0 ncı g!Hılmse- 1 ·ı 853000 liralik 25 

Sedat IJir uy bili\ fo:-ıln kır- mcsile b:ı•. mı salladı : ! mı yon . ·ı 
- Benim derdimi Allah bir kuruşluk mkel, 1 mı yon lımla doln?lı. Nereye giiti_,tlııi k l k 

bilmeden, etmfınd ıkiler1 gür- kt.lwa verıııe{in ... Üyle zaııne· ' 994000 liralık on uruş u 
nıedcn, kimse He konuşnıadnn diyorum ki her derdin devası bronz, 1 milyon 447 bin li 
saatlerce y..>l yl\rllyor, hazan bulunur.- benimki usla '? ralık beş kuruşluk, 295000 
dere kenarındaki otların içine - N!çiıı '? . liralık yüz para. 2 yüzbin 
yatarak tehayynl ita dıılıyordu. - Çılnkn yaram . çok denn... 

1
. l k b · kuruşluk nikel, 

. . l k lb' . . . d j ıra z ır Arasıra iı.-inde derın ı yan ar Ta n lımın ıç·ın e... 
3 3 

b 
29

6 b · ı· l k 
4 in ın ıra ı on uyanıyor, gözlerini bfr hiddet Yabancı Scdatın adi bir adanı nikel, iki milyon 

dumanı bUrliyerek : olmadığını aıılanıı!".tı. l luyvuııını para . 
( Ben burada Yc'::.imrten kah- yavaşlahmık onunİa detleşıneğe 296000 liralık on para m 

rohırken o ilıtiırıal koc~nnın başludı : ı kel. iki milyon liralık elli 
koynunda rahat ralınt uyuyor ) - Mustııfa isminde birisile ku kuruşluk gümiis, iki milyon 
divc SÖ\'lenivordu. ıııar oynaclıın. beş lıin lira kay- liralık 25 kuruşluk gümüş, ~ Birk;ç defu Yıldızı dn, Yıl- k l k 
ınnzı chı ölclilrmek aznıile e\ in· bettlın... Lll:1huro ;\lustafanın 68 bin liralık on uruş u 

hile e.tliğini anladım, tıtbli bu nı"kel u· .taklık vardır. yılz den rıknıış, şehre doğru saat-
1

, 

Erzak odun yem eksiltmesi 
Bayburt satınalma komisyonundan : 

Bayburt aki kıtaat ihtiyacı için aşağıda cins ve mıktarları yazılı ondört kalem er· 
zak ve yem satın alınacaktır. Mezkur eTZakın tahmin bedelleri eksiltmenin şekli ilk 
teminatları ihalenin yapılacağı yeri tarihi günü ve saati şartnameninnereden alınaca
ğı yazılıdır. Kapalı zarf eksiltmesine ait erzakın teklif mektupları ihale zamanından 
bir saat evvel satın alma komisyonu başkanltğına verilmiş olacakdır. 

Erzak Kilo Tahmin bedeli ilk teminat l!ıale tarihi Sa 
Cinsi lira Kr. Lira Kr. 
Sade yağ açık eksiltme 4000 2600 7 95 
Odun kapalı zarfla 650000 7312 50 548 44 
Kuru ot açık eksiltme 25000 375 28 11 
Saman ,, ,, 30000 300 22 50 
Arpa .. .. 40000 1400 105 
Sığır eti ,, 45000 4500 337 50 
Gazyağı .. ,, 5000 1600 120 
Bulğur ,, ,, 25000 2000 150 
Kuru/asulya ,, 20000 1400 105 
Patatis ,, ,, 24000 840 63 
Sabun ,, .. 4000 1600 120 
Fabrıka unu kapalı zarf 775ton 19250 1443 75 
Pirinç açık eksiltme 9000 2250 7 68 7 5 
Kuru soğdn ., 4000 200 15 
ihalenin yapılacağı yerle şartnamenin alınacağı yer Bayburt meııki komutanlığı 

binasında askeri satın alma komisyonundadır. 24 28 - 31 - 4 

70 9- 936 
10 9- 936 
17 - 9- 936 
11- 9-936 
12 9 936 
12 9-936 
74 - 9-936 
74 - 9-936 
15 - 9- 936 
15 - 9- 936 
76- 9- 936 
76 9-936 
17 9-936 
17 - 9- 936 

9 
14 
9 

14 
9 

74 
9 

74 
9 

74 
9 

14 
9 

14 

leree yol yUı·ilmU. tU. hırsız.ı6ı yUzUne vurdum. Uta- kuruşluk gümüş paralar 8 
nıp sıkılacağı yerde l.ıilılkis ba-

1
• •

1 
d 13ugUn ~elırin belediye balı- mı yon ur • 

çe~inde Onlara rast geldim. yan na tecavnze kalktı, hatta tokat 1 p· d eski ufaklıklar ııan Kapalı zarfla meşe odunu 
lıırında kibar kıyafetli bir tn - atmağa cllr'et etti. Elime ge- 1!fasa a . t 

"irdill-iın bir saııdalive ile ba-.:ını 7 mı/yon 805 bm ıra. Y. e- ı k "ft • kım insanlar mrdı. ) 6 " y 115 l Trabıon cra momurluğundun : e Si mesı 
Yıldız ne~'eli bir tavurla bir parçaluyacaktım. men ettiler. niler 12 milyon ıra Yeminli llç ehli vukuflu ta- İ . 

şeyler anlatıyor, etrafındakileri Erkekfe meydan okudum mert değerindedir. ------ maıularına cemun 6 bin lira • ASKER SATINALMA KOMSIYONUNDAN: 
gUldllrilyordu. çe oyun teklif ettimdi : l k t t kdir ecı·ı il k' 1 E · k t }"k 

- Borcunuzu vermemek i~fo ıyme a 1 en os ·ıras- - rzıncan ~ı aat ve n1üessesatının sene ı :Sedat bulunduğu yerde taş ö 1 ya köyünde tapunun şubat :l:n . . . • . • .. .. . • 
gibi ıınreketsiz kalnıı~tı. yanın- tllıl bir çare buldunuz ... · rnrse- , K I tarih ve sso- 331 ııumnra~ınd/\ ıhtıyacı oıan ıkı mııyon sekızyuz on uç hın kııo 
dan geçenler dünUp dOnUp O· niı borçlan kurlulacaksııııı... 1z1 aya k~J•llı iki dönüm fm~ıkhğııı. IG ! meşe odunu 16-9-936 çarşamba günü saat ( 11) 
nun haline bakıyudarch. Çehre- Ölmez eniz hem borçtan, kurtu hıssede 15. hısse~lne ve yıne . . .. . 
si korkun~· bir surette sarrır- luıııayacaksınız ... dedi. Ne hazın ayn4 köyqe ayn, tarih 328 - 3'...>9 de ıhale edı1mek uzre kapalı zarfla eksıltmeye 

edilmez hakarete uğradığımı k 
mı~tı. dağınık S&Çları gözlerinin B IJ Yardım llUm&rasında -~y1Uı o döntlıu konrr. uştur. 
Qzerine düşiiyonlu. Elblsel)i anlayorsunuz ya... ugun eş fındıklığu 16 hıssede 15 hh;sesi . • • . • .. 

toz toprak içinde kalmış, kun- bin lirayı vermediğim halde hacız edilip açık arttırmaya \'a- 2 - Muhan1men bedelı ellı altıbın ıkıyuz alt-dedlkleriml kabul etmiyor, hal 
duralım haftalardan beri boya Zedilen iki parça fındıklı'{ art- mış liradır. 
yuz.n gurıneıııi~ti. bu ki yarın da şehri terk ede- Ed ı ' tırma bedell muhammen kıyıne- .. • • • .. • 

l Ö Ü ö ceğlni haber aldım... Fakir bir e im . tin vazde yetmiş be~ini bulma- 3 - Yuzde yedı buçuk ılk tenunatı dörtbın Yı ,naz onu g r r g rmez adanı değilim... bil" çok emlll- " v 

Yıldm kolundan çekip gütıırdn mı~ olduğundan 2280 numaralı ikı"yüz on dokuz lira elli kuruştur. kim, iradını var ... .Fakat bu pa-
Sedat kendine geldiği zaman d "k l icrn ve if!lls kanununun hükUın-

4 
~ rt . . .. k · · l ·k· .. 

bir takım yabancılaıın kendisi- rayı hemen bugün te nrı e me K 1 lerlne göre s.auş gert b1rakılmış • ıya namesını -gorme tstıyen er ı ıyuz 
ne bakıp glllüştüklerini gördü. me iınkAn yok ... Bu feiılket bu- iZi aya ve borç beş sene mflddetle tecil seksen iki kuruşa Erzincanda tümen satınaJma na çok ağır geldi. .. Demin söy-
IJlç ehemmiyet v~rmedl, 1 tıh- ıcctiI,ı1nı şaka değildi... Kendimi odilmişti ilk taksit ödenmemiş komisyon başkanlıg" ınçlan alıp görebilirler. 
fuf ile omuzlarım sllkorek agır öldürmeyi l.>jr kuv qefu kemali u· . ye olduğundan alacak ıııüucccliyel 5 ş . . d d dd . 
ağır yUrtıdll. Evinin IJulunduğıı drtdiyetle cHlşlinclilın. kesbederek umumi hllkllınler - artnamesının Ör üncü ma esı mucİ-
kusabaya avdet ederken yolda Yabancı atını ınnlııııuılaıııı:, dairesinde işbu gayri menkuller hince istekliler teklif mektuplarını ( 2490) sayılı birisinin kendi::;ine ,seslendiğini ı ki 

i~itli. l layretle IJaşı.11 çevirerek Sedattun hay 
1 uııu . aşıııı~tı. yeniden açık arttırmaya ı,:ıkanl· artırma ve eksiltme kanununun 32,33,34 inci 

Genç adanı l>ir dakika durup 

1 
! mış olduğuı1<ta.n ao - 9 - 936 bııktı. Kibar kıyaretii, orta yaşlı k .• yazıla ım dd I · hk" t f"k · d k ·h hir adıırnclı. Altında gnzel ::.iyah ı- v dnşondll, sonra ar ·usıııuaıı : ı~arşalllba gUnU saat 14 - 15 şe ma e erı a amma ev 1 an tanzım e ere 1 a-

bir at vardı. - Bey efendı ... bır.ızdurunuz kadar icra dairesinde birinci le saatından bir saat evveline kadar Erzincan 
Derdinizi buna söyletllğiııiz isu- arttırması icra edilecektir. Art. Yabancı, yarlar arasındaki S Al K · b k l ğ kb 
bet olclıı ... Size bu parayı ödilrı~! o k 1 tırma bedeli kıymeti muham- tümen a. . omsıyon aş an ı ına ma UZ Yollardan birini göstererek : t t • 

_ Eu yJl şehre gider mi ? vereyim... r a ecım 0 U U meneniu yüıde Ouni7 be~ini karşılığında vermiş bulunacaklardır. 
diye sordu. Yubaııeı şüpheli bir nazurla k 1 d bulduğu takdirde mnşterisi nze-

Sedut cevap verdi: Sedata buktı : dire tör ÜğÜn en: rinde bırakılacaktır. Aksi tak- 31•5 - 10 - 14 
- Yanlı~ gidiyursunıız ... Bu - Ne söylliyorsunuz bey '?.. dirde cıı son arttıraııın taahhü- Sıg""' ır et•ı eks·ııtmesı" 

YOl bir dere keııurinn gider... Bukudaı· parayı taııııııadıgını7. 1 - Tal ebe kayit mu- dU bakı kalmak Qzere arttır ına 
Yabancı tuhaf uir tuvurla : bir adamu ... ~ıamafih IJen bunu b I 15 gUn müddetle temdit edile· Erzincan tümen satınalma komisyonundan: 
- Öylo mi, dedi... Mamafih sizden muavenet i~~in söyleme- amelesi aş amıştır. cektir ve on beşind gllnUn hi-

bence mnsavi... Dere kenarına miştlm. 2 _ İkmal ve bitirme tamı olan 15 _ ıo _ 936 prşembe Erzincan kıtaat ve müessesat eratının senelik ihtiyacı 
gittiğine Jlll'nıııun oldum, kolay- - Ne olur... hepimiz insan 6 . gllnll saat ıı do yapılacak ikinci olan ( 138000 ) yiiz otuz sekiz bin kilo sığır eti 14 Ey-
Ca kendimi dereye utarım... değil mıyız... Şurada dere sınavlarına 1 • 9 -·93 ' arttırma sonunda yüzde yetmiş lül 936 Pazartesi günü saat ( 11 ) de ihale edilmek zize· 

Sedat hnfif~·e gfllümsedi. Bu kenarında evim vur ... oraya ka- dan itibaren başlana- ! beş aranmayarak en çok arttıra- re kapalı zarf la eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 
da acaba kenclısi gibi bir hic dar zahmet ederseniz şimdi caktır. !' na l~ıale yapıla~k~ır. ( 20700) yirmibin yediyüz liradır. yiizde yedi buçuk ilk 
>an delisi miydi ? parayı veririm... _Satış pe~ındır. Arıtırma teminatı { 1552 ) binbeşyü z elli iki /i ra / 50 jeli i ku ruşlur. 

- Hir dt!rdiııiz oldıığuııu an- - arkası vur • 20-24-28-31 ya ıjtirAk etmek isteyenlerin (" t · i gö"rmek isteye l h .. E . dı rı-
-===="'=--======--==-==-~=-=-.ı::_====-,...,.--.......... J kıymeti ınuhammenenin yüzde yar namesm . n er er gun rzıncan a u-

lise ve Ortamektep müdürleri yelnılş beş nisbeUnde pey nkre 1 men satın~lma~ ~om'.syonunda_n parasız alıp görebilirle~. 
si veya milli bir bankanın te- Şartnamenın dorduncu maddesı mucibince istekliler teklıf 

ders de verecekler ıninat mektubunu havi bulun- mektublarını f 2490 J sayılı artırma ve eksiltme kanu
ınalan ını.ımdır. Haklan tapu nunun 32-33-34 ncı maddeleri ahkamına tetıfikan tanzim liselerle orta mekteplerde rak Mersin orta mektep mü- · Tl b"t l · t kl" J k "h l t J b · / k J E 

ROMATİZMA sıcı ı e sa ı o mayan ıpo e ı eaere ı a e saa ınaan ır saat evve ine auar rzincan-
lnuo//imlikle idare timirli dürü B. Eşref Dovutpaşa LUMBAGO j ala~nk_lar ela diğer atak~duranıo da Tümen satınalma Ko. Başkanlığına makbuz muka· 
iinin ayni elde bulunmama orta mektep müdürlüğü ve SiYATiK 1 ve ırhtıkfa1 k hakkı sahıipllerıfn~n bilinde vermiş bulunacaklardır. 26 _ 31 _ 5. 10 81 esasmı kabul eden maa· Tıirkçe muallimliğine, Kum- bu a arını ve husus e aız 

Ağrıları teskin "dd" l rif. vekaleti şimdiye kadar 1 kapı orta mektep müdürü ve izale eder. ve masrafa dair olan ı ıa arını 
l evrakı mUslJitelerlle hlrlikde ıse ve orta mektep müdtir- B. Baha ilaveten türkçe mu- ilQn tarihinden itibaren yirmi 
ferine muallimlik vermiyor allimliğine, Adana erkek gnn zarfında dairemize 

du.k Fakat yeni açılan orta 1 Lisesi müdürü B. Kemal İs,. bildirmeleri lAzıındır aksi lak· 

Tne lep/erle lise ve orta tanbul erkek mullim makte· dirde hakları tapu sicilile sabit 
Tnektep mu tı· l" - · "ht · oııuuyaıılar satış bedelinin pay b. a mı ıgı ı ıy.Jcı bi müdürlük ve Fransızca 
ır kat daha arttığından bu !aşmasından hariç kalırlar matera 

ıı l muallimliğine, Sıvas mual- kim vergi ve belediye resınl 
su bu seneden iti bu ren !erk tim mektebinden B. Abdtir- ı artlmna bedelinden tenzil olu- ı edilmiş ve orta mektep mü- h nur daha fazla malumat almak cliir[ . • d . rahman Şefik Fati orta I 

c/o b~rının e aynı zaman mektep müdürlüğüne. Kadı isteyenler 31-8-~36 tarihinden 
ır ders okutması esası 1 ı"tilıaren tıerkesiıı göreblimesi le b köy birinci orta mektep mü-

Q uf edilmiştir. Bu tedbir . · _1 için dairede açık bulundurula~ 
cl.fo!Jesinde orta mekteplerin- durü B. lsmail Usküuar cak arttırma şarlnameSile 930-

e/ci il b h k ikinci orta mektep müdür- 1164 numaralı dosyaya muraca-hı mua im u ranı ıs- Lüg-üne ve türkçe muallim- atla mevcut vesaiki görebile· en za; l olacaktır. 
~,. k 1 / lijine ta9in edilmişlerdir. Her eczanede araıınıı. ceklerl ilan olunur. /""" arar cüm esinden o Q· .....-< P:>!C'"'""'' __ ._.. - --
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~~~~~~~~~~ ~\:.XP~ 
~ Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 

_,~ ~rr 
~ .. ~ .. ~ 

alınız. 

Yeni FRİG/DAIRE soğuk lıava dolabı 
elektrik sarfiyatım yarıya yakın azaltan 

E~<OVAT 
kompresörü ile miicehhezdir. 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 

~ 
~~ 
~~ 1 ~ Ayrıca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka-
~ ~ lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
'~dhdhdhdh dhdhdh ---

tı;ııı~ııı;ııtf;ııı;ıııı~ııı.;ı.ıı;ıuı;ıııı;ıııı;_ıuı;ıuı.;1111;1:11.:.1:11~111~ ıı;ıuı;ıı,1;1:1•;• 1-;ıuı;ı'J'!;!t ıı;111ı~u-;ı111;111~11ı;. 11;:.ıuı;rıı;ı ~~ıp;ı 
lııuılllııuıll~ıuıllllual lııoodlllıuıl lhuıl~lıuıılhıuılllııuılllııuıdlııuııl!lıulUhıotllllbodllllwdillıuıl.lııoı1dhıuıılllı..ılllııud lııuiıllııuJtlııoo1Lllı..ııl!ııoı1Ulı1oddlııodl 'lb:oıdhıuıl lııuıdlııuıl IUutl lıiuıılbio~I 

1 HIGID \im: o ıık lımn drılahııulıı mııluıfaza edecetıini:ı vıdalar Yr la'r lll'vi i\·kiler ~·~ 
~ lı ı .. rnlııı:ul 111 tıt.ıııı ını'ıcldel kalırlar. ı -•-=,, 
~ EKOVAT ko11presürlıi FRİGiDAIRE'e salıip olanlar elektrik faturası [•.= 
~ ld' t•] ~ ge ıği zaman ne kiirlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. ~ F.~ 
~ ~ ıdo!n \llH:'den dah.ı fıstnn ve clnhn idareli soğuk hava <lolnbı yoktıır. llalep orncın İl ~.~ 

L c· arı;-111 bıır.ıcl.ı .... Geliniz, gürOnnz ve knn:uıt getirdikten sonra satin alımz. il ııı:•] 

Trabzon ve ha valisi acentalığı H A R U N L A R ~ ~:, 
-----~ ~~ ~~~~~~~ [•~ 

-.] 
r.1 
~·l 

MiJli mücadelemizin şanlı sayf alarmdan bir yaprak çok canlı olarak f!i 
Kara Günler ... 1914 -1918. 

Bug ce Y ldız Bahçesinde canlandınhyor. . r!~ 
Hakiki savaş sahnelerile her sınıf alkı alakadar edecek büyük savaş filmi f:l 

H.. ~ 

Yeni temiz ve çeşitli hurufatile 
Bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. ephesinde anı c m er ~1 

Fransızca sözlü ve şarkılı büyük harp filmi. Siper harpleri, zehirli gazlar, 
gece çarpışn1aları, tank hücumları, şehirlerin yann1ası, ve o günlerin bü
tün fecaati bu büyük filınde canlandırılacaktır. 

[•l 
~·J 
f?.•ı 
~·, [•J 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 

Bu kahramanlık nümunesini görünüz ! görünüz ! görünüz ! 

Aynca : Arzu ve israr umumi üzerine 

ÇANAKK LE filmi gösterilece 'tir. 
Bugeceki filme ilaveten : 

UFA 1936 halihazır dünya haberleri 1200 metre. 
Gelecek program : 

Karım Beni Aldatırsa 

Mıımııııııııı ıımııımı ıııırııııııı 11ıııııııı111ıııııııııı11mıiı1ıı111ıım::mıııııimm111ııııııııı111ıııımıımıııııııı1111ııııı1111111ııııııııııııııııııııı11ıııııııııımıııııııı1111ıı~ııııımlll = .Jııııııııı •.•• ıııırıı •••• 11111111 •..• ııurııı •••• 11111111 •. .• 11111111 •..• ııırrıııı •••• ırrrııı •..• 11111111ı •.• 1111rrı1ı ••• 11rırııı •.•• 111ırıı1ı ••• 11111111ı ... ıırırrıı •••• ıırırrı1ı •.• ıırıııı1ı •• ı1rrıırı1ı.:. =: 

=:-~ Dünyanın en mük mmel, n za-rif ve en hassas ti 
~ saatı muhakkakki ,; 

~ On beş sene teminatlı olan ~I 
~ L Cep ve Kol -· 
.=:=1 ~aatlarıdır. i:ı:~ _5 §~ 

Türkçe sözlü büyük ~peret. 
------------------~---:__~_:____:L..:_~----~·----------

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

Semcrcılcr başmdnkı 30 No.lu muayenehanesinde hastalarını 
kabule b. şlnmıştır. 

Yurddaş 

Tayyareye 

yardım et. 

~ f§!ff. 
-.= ~~ 

~ En .son modalarını ancak mağazamıida bulacak.11mz. ~if!J 
~] A .. 

=-=-5 :_=_:_] S yın halkımıza bir kolaylık olmak için TAK iTLE de verilir. ~-==· 
ADRES : Trabson Kuıdıır•cılar , d lısi HAMI f!e KEMAL ~ 

] N.' ~ 'B' A AiTi ~ D J_ _ ~~ ==§ .AL. J<UY1. ~ ma ıırsu. §~ 
:;;:: = ~ F i!!fff2 

-~!iiiiiiilıiiijiiiiilıiiı~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiITT ijjJiiiiiiii ijiiiiiiiiii ijiiiiiiiiii ~iiii~@iiiiiiiiiiii iiiiiiiii~iiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıl 

Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arktJdaş' 
• 
1 

Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
E-uimizde : Kodak, Zeissiko11, Föyklender ve sair tanınmış markalar daima her boyda ·ve lıer cinsle bulunduğu. gibi fotoğrafa ait: 

Ccım, Kart. Kağıt, T,•f erruai, Hazırlanmış ve mıinferit eczalarla diirbiin ve emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak ·taşra siparşllan süratla gönderilir: 
Hususi atelyamız ve an1atörhanemiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

Menf ça ızı gözetm k isterseniz mutlaka evimize müracaa ediniı. 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 

~~1'4~~~i..Q.~~~~dh~~~~~dh~~~6.Q. dbdh~~~~~~db 
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