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İSPANYADA u·MUMİ SEFERBERLİK .. 
Asi kuvvetler her taraftan Madrit üzerine yürümekte, hükUrnet te 
umunıi seferberlik ilan ile M ad r iti kurtar rn ağa çallşnıaktadır f 

Filistinde ispanyada son vaziyet ı GoRoŞLER ouYuŞLAR 

Asiler muhtelif kollardan Madrite uıı~~'~'~ı~~.~ ~~"~•~d~.~:'~'Y""" •• 
hane le rin kııpı1'ırı oku. l ıı'd u. ı · u ~k ol Hhı ! ... Orfl idarel 

Askeri 
Mahkemeler 
kuruldu, çok 
şiddetli tedbirler 

Yu··ru''yorlar .. UmumAı seferberıı·k .. lıyor.bü t1 ~ı . ııflarda Sli'cı ların * gOzleri ıt.l~ o~rnrları.ı kitap, kn- * "' 
lem ve k:tğıtları .ıa ye r ayrılıror. n:ın akşam d ~.ıiz s lldlimandı, 

M d d k 1 h b 1 
Bul n-ı o:rnrl<ır o:culhrd ı::ı i ; •ri G llc_e?1al saat 9 da s :ıdlimana 

a rl•t 011 nün e an 1 mu are e er... bl ı bir duyğu i ;i.nde adımları n ı 1 demırını. a t tı !-:;kt'bde11 o~~ beş 
atıyor.. her rmı 'rnlledea, har mut1r bırd~n vapura d )ğru hQ-
köyden, her kasab:ıd.ın ve şehl.-- cum ettil_~r. Yolcuınu almak için 
den okullara akın eden kni,Jr bende hilcam eden m >lörların 
ordusunun genç ve knrpe uzuv- birinde idim. Vapura yanaşdı~t 
Lııı mı bu . .:{iln dersiı:.ınelerct<>, ite kalka vııpurnu i;;kelesinden 
sıralarda k a r ş ı k a r ş ı y 11 , yukıırı sanki bh· kule burcuna 
yanyana, gözgeze gelerek il!{ tı rmandık. l<ethetliğimiz bir ka
tanışma, il'{ anlaşmanın ~O:!tık· leden adeta g a n i m e t alır
ca, s ımimi töreni yapı'ııor .. Bu- g i b i alıp is k e le d en 
gCln !M6 - !l3i yılı ·nn okulları aşağı itişe kakışa motorlardan 
okurlara, okurları, okullara kn- birine kendimizi attık.. Düşlln
vuşturan en heyec::ınlı bir gU- dlm ; Vapurlara kitmek vapur
ıılldllr .. Arlı:~ bug nn okurları3 lardln çıkmak sanki bir deniz 
yılbaşı gUnUdl r, onlard.ı !d he· muharebesine gitmek, mulıare
yecanı bir görmeli.. Onl11rıı tıu- beden çıkmak gibi oluyor. l>u-

Ankara 30 Asi kuvvetlerin muhtelif kollardan Madrit üzerine ytirügü~leri devam 

Alındı .. 
Ankara 30 • f<i li"linde örfi 

idare teessüsnne dair kararna
me intişar e tml5tir. Bu karar
name ile general Bille verilen 
Bali\hiyetler ~ arasında nskerı 
rnnhkemele r ve sık ı bir sansOr 
ihdası ile nefl, te bid, halk mOI-

etmektedir. Hükumet Madridin müdafaası için icap eden ted6irlere baş 'lıurmuş ve 
burada umumi seferberlik ilan etmiştir. Madrit önündt!ki carp1şmaların çok kanlı 
olacağı bildirilmektedir. Koetezler yorın toplanarak hükumetin ihtilal dolayisile aldığı 
tedbirleri trısdik edecektir. 

kiyetlerinin r efi, her t arın 
Oakıl vasıtalarile limanlıırın 
konaroluna ait saUlhiye tler de 
Vardır. 

Lo ndrn mahafili bu tedbirle
rin mevcut anlaşma lınkun ve 
Vasıtalarıııı bertıırnf etmeyi, 
ancak Arnplarrn bunlardan isti
fade ederek bir nnla~mağa var~ 
llıadıklan takdirde İngiliz hO
kılnwtin i ;ı dıı11a zecri t edbirlere 
başvuracağı kanaa ı 1dadır. 

İshisarlar 
vekilimiz 

Bafra, Çarşan1ba 
tütüncülerinin dilek
lerini dinliyor .. 

Ankara 30 - Samsunda 
bulunan inhisarlar vP.kili 
Rana Tarhan tetkikatını 
Yaptıktan sonra Çarşamba 
'lle Baf raya giderek tütün 
i~çileri ve tecim/erin dilek
lerin; dinlemiş ve akşam 
Samsua dönmüştür. 

Süriye 
heyetinin 
teşekkürleri 

Ankara 30 - Süriye de· 
legasyon başkanı , dış baka 
nı vekili Şükrü Saraçoğlu 
na bir telgraf la Türkiyede 
iÖrdükleri samimf hiisnü 
lcabuldan dolayı teşekkür 
etmiştir. 

Vekôletlerde 
değişiklik 
şayıalar1 .. 

Başvekilimiz 

Ada nada .. 
Ankara 30 - Başvekil 

bu sabah Adanaya gelmiş 
tir. 

İngiliz sermaye
darlan geldiler 

Ankaraya giderek 
hükumete tekliflerde 

bulunacaklar 
Büyük İngiliz sermayedar gu

rupunun mümessilleri olan Avam 

ka~arası azasından G. Summer 
Vill ile Baldvin Velb ve Financial 
Times muhabiri, lstanbula gelmiş-

lerdir. iki lngiliz mümessili, gaze
tecilere şu beyanatta bulunmuş

lardır: 
-- Bükreşte beynelmilel parlamen

tolar birliği konferansına iştiıcak 
ettik. Son zamanlarda lngilterede 

Türkiyeyekarşı büyük bir alaka 
uyanmıştır. Yeni aktedilen Türk -
lngiliz t: cııret mukavelesi de iki 
memleket arasındaki ticard müna
sebetlerini daha ziyade inkişaf et. 

tirecek mahiyettedir. Teşriki mesai 
imkanlarını mahallnde tetkik mak

sadile buraya geldik. Pazar günü 
Ankaraya gideceğiz. Ankarada 

Türk ricnlile görüşerek bazi tek

lifler yapacağız. Londrada elçiniz 
B. Fethinin bir çok tavsiyename-

lerini hamil bulunuyoruz. " 

Thc Financial Times mul~abiri 

de bu mealde beyanatta bulunmuş, 

lngilterede Türkiyeye karşı göste
rile derin alakayı teyid eylemiştir. 

Gurup mümessilleri, Ankarada me

murlar için bahçeli evler inşasını 

da teklif edeceklerdir. 

İngiliz iş adamlarından Riclcettin 

bugün üç arkadaşile ve tayyare11e 

Sofyadan gelmesi bekleniyor. 

Cenevrede 
bir mülôkat 

Dahiliye vel:i/i Şükrü 
kayanın Cemiyeti Akvam Bulgar başvekili, hariciye 
daim; murahhaslığına tayi- vekilimizle görüştü 
~~le dahiliye vektiletine kül· Sofya ·- Bura gazetelerine bil-

"' bakanı Saffet Arıkanın dirildiğine göre, Cenevrede bulu· 

~ maarı/ vekaletine dahi nan Bulgar başvekili Gospodin G. 
ecep Pekerin gelecekleri Köseivanof, evvela Türkiye Hari

·~Ytaları Ankarada ,devam "iye vekili Tevfik Rüştü Arasla 

bitle/etedir. Mamafih bu ha· görüşmüştür. GörUıme, "Borivaj" 

,:~ hiç bir yerden teyit edil- otelinde olmuş ~e bir buçuk s.ıult 
''"l'hıktedirı sükmüıtür, 

Demir 
Çelik 

Fabrika lan 
mukavelesi 
imzalandı 

Ankara 30 - Karabükte 
kurulacak demir, çelik f ab
rikaları için Ankamda im 
zalannuş olan anlaşmayı 

tamamlayan ve inşaatı 
kat 'i olarak bu gruba hı 

rakan mukavele Kurdoğlu 
ile lngiltere murahhasları 
arasında birçok mühim şah
siyetler huzurunda londura
da imzalanmıştır. 

Binalann boyası 
Her semte göre 
bir renk tayinine 

başlanıyor 
Belediye kanıınu mucibince bi

naların her semtte muayyen rP.nk
lerde olması mecburiyeti vardır. 
Belediye kanununun bu maddesi 
henüz tatbik edilmemiştir. Şehir 

pianı yapılırken fizik mütehassıs
larından, ressamlardan ve mimar· 
lardan mürekkeb bir heyet her 
semtin aydınlık alma vaziyetini 
tetkik edec'!k, hangi semte ne renk 
boyanın vurulması münasib olacl· 
ğ-ını tayin edecektir. 

Bu tetkikatın neticesi plan ya
pacak olan Pro. Prost tarafından 
kabul edildikten sonra her semtin 
hangi renle boya ile boyanacağı 
kararlaştırılııc1ktır. 

Yeniyol -- Bu iş Trabzona de
ğil lstanbula aittir. Mamafi, bir gün 
gelecek ki, buradada olac:ık bu 
işler 1 

Sıcak 
Sıcaklar yeniden baş gös

termiş olduğwıdan geçenki 
yağmur ve soğuktan şshire 
kaçanlar tekrar sayfiyelere 
çıkmağa başlamışlardir. 

Düzeltme 
26 EylOl 936 tarihli ve 2204 

numaralı nushıımızın birinci 
sahiresinin UçUncn sühınlannda 
( Yayla meselesi ) başhğı;a!tıo

da intişar eden GUmüşane Va
llliğinin tevazihlerinln 26 ve 27 
inci satırlarında ( Varit olma
mıştır ) ibaresi tertip sehvi 
olarak. verit olmuştur şekllode 
~ıkmı?tır. Tasbllı ederiz. 

Fındık 
Fiatları .. 

b ir lıafladanberl rı .1dık fiııt

lııl'ırıda i-.;tek d evam etmektedi .·. 
A\1 rupadan gelen telgraflarda 
Hamburgtıı 71 buçuk kuruşa 
kadar ı..evant fındıkları ( Şıırk 
malları yani Trabzo.ı ) ~:ıtıldı6ı 
bi:di:-ilnı ..., ·de ve vadeii satışlıır 
i ;h t • d ı · ı ı faılasına tulep zu
hur •t ıw:{tedir. 

.E;,:ısen bu seneki rekoltenin 
~Q.r ... ~eye naıa.raa. "8~ -Olma
sı ybzftodeıı A vrupada fazla 
alıcı he kar~ılanmaktadır. Bazı 
müesseseler fındık fiatları üze
rine mnes~ir olmak arzu ve 
hevesine kapılmış iseler de 
bunların çok sağlam ve kuvvet 
li olan piyasa nıerlnde bir te
sir icra edenıiyeceklerl tabii
dir. 

Bu~o.n b'>rsada, limanımızda 
fındık almak için bekleyen 
Alman ~apuruna ynkle:nek şar 
tile 6"1 buçuk kuruştan içler ve 
31 buçuk kuruşa kadar kUllO· 
yetli miktarda kabulu fındık 

salılmı~tır. Piyasada malın azlı
ğına karşı çok !azla istek mev
cuttur. 

güıı kutlu olsun ı . . halı.ı sel.ıebini araştırdım: Bin bir 
• emek, bin bir darlık, biubir re-

* * dakllrlık mukabili olarak hafta-
T~mcit pil,lvi gibi p:ırk saz dıt beş altı nufuslu bir motür-

heyellnin her akşam tekrarla- cUnun eline ik~ üç, azami beş 
dıJı ayni nekeralı, ayni nağme- lira geçerse tabiidirki böyle bir 
yi, ayni tempoyu, nyni durumu, yerde ve işde çalı]:rnları intizıı
ayni tUrkilleri, ayni şarkıhrı, zanıa sokmak ve işleri intizaın
ayni viyaları, ayni siyaları, ayni la yürütmek ve gördilrme:t güç 
~rı, ayni .sedaları. aynl şe,; i, 1 leşir ı,te böyle .... 

ayol aeyi, ayol heyi, ayni he- iskele işlerine bir lntmm 
ceyi, dlnlemekden usanmayan, 
her akşam 15 kuruşa temcit pi
lllvini kotaran bu halktaki sab
rıı tahammnle hayret ederken; 
saz hey' etinin de yeni yeni tnr
kOler, şarkılar, nağmeler, edl-

lu icat ederek ağız değl~tirme 
teşebbüsünde bulunmamalarına 

verilmek· istenmiş, motorlara sı 

ra konmuş, işçilere adamıııa gö

re iş verilmiş, olmuş yapılmış 

ama, asıl mühim i~ onudulmu; •• 

Oda iskele motörcularının kar· 

daha çok hayret ediyorum doğru rosunun azlıaı, çokluğu Olçnl
suı .. üst ııste nç akşam ayol şey 
yenildi mi bezllir.. Bu halk memlş ve bu sebepten yedi sa-

mnı d Jyurmak, refahıoı yoluna 
koymak için işçi ve motör kad-

iki Uç aydır her akşam bayan kiz nnruslu bir motürcn veya 
Muzaff erın hamsi, balığım yn- iıciye haftada hiç olmazsa on, 
tuyorda hala bezginlik. alnmeli oııbeş lira pay düşmesi lazım 
göstermiyor.. Bundaki sır ve geUrken iki Uç lira düşecek 
hikmet b:ıyan Muzsrrerin sek- blr durumda birakılmış ...• 
zabelinde mi '! yol sa hamsi, ba- Cevdet A/a,, 

--===-:::=====:=========-===~~~~ Borsa ~s·+ -----*~151 • 

F t. " ka;~d:i:~~~:~~in:;anA:i I' D~ğu m aaliye 1.. ~· . / . k- .. k ti ~ Kıymetlı doktorumu bele · 
Şd:ui ııiz Tic ıret ve Zahire ı• ış er~ '!'e uçu sana ar ı·t diye meclisi azasından ope· 

b~rsasında eylıll ayı zarfında t sergısıne hazırlanıyormu t.. .,. . Zı ··ht .. S 1· 
• ? 

ra or ı yyıp u u ome ın 
619,200 kilo fındık içi, ıo,ooo ~ sunuz b · k k ıd " 
sivri içi, 2000 kırık iç, 10,000 ,.. 1 ır e~ ~ yaı rusu • unyay~ 
e35 mahsulü tumbul fındık içi, f Sanatkôr 1 gelmıştır. Yavruya uzun o-
2,278,525 kilo kabuklu tumbul 1 mürler diler, anne, babasını 
fındık, 138,070 sivri fındık. 4500 t El işlerini, ev sanatla tebrik eyleriz. 
badem fındığı, 2000 yaş fındık f rını toplu bir halde gös-
65,900 yaş sivri fıodı:. 141,000 1 terecek ve seni himaye 
adet birinci yumurta, 251,200 + edici tedbirleri almaja 

NOTLAR 

adet ikinci yumurta ve 440,000 uardım edeaek olan bu Dünyanın yuvarlak, yani 
bin adet ı,ıenmiş yumurta sa- · ·J J" - ·· 't [ J 
tılmıştır. resmı sergıae : 1 aonmege musaı ~ uşunaan 

Yeni
• Borsa Sen de eserlerini 1 mı. yoksa adem ogullarımn 

• bu yuvarlak üstür.de hulu · 
~:~ teşhır et f:~ nuşlarından mı, nedir, dön-

Bi nası tia ·-... * • - - • -:t ~ EiJ mek ve döndürmek adeta 
Ticaret ve Sanayi odası tara Belediye bir ihtiyaç halini aldı. ga-

fından yeni borsa binası mal l h b ribi şuki, diind.irenler gibi, 
yaptırmak nzere mol?zda lkibin mu ase eciliği dönenlerde dönd'irdüklerine 
liraya b!lyQk bir arsa satın al· Hakkında kanuni tahkkikat ve kani / 
mııtır. önnmndekl sene borsa takibat yapılmakta olan Belediye 
binasına başlanacağı habe.r alın mubasebec'si Osman Tilrkmenin 
mıştır. yerine vekaletl'!tı Belediye varidat 

Parti da 
C. H. Partı ilyonlcurulu 

bugün ön/eden sonra Vali· 
mi: Rıfat Danışmanın baş
kanlığında toplanarak mil· 
1Q41rı/erJe bul1'nmuıtur, 

katibi Feridun bakmakta idi. Bu 
lcerre muhasebecilik vekaletine 
şehrimiz Hava kurumu muhasebe 
katibi değerli gençlerimizden Mah

mud Ôzdenizin tayin edildiğ-i 
vtı bu g ü n d c n i t i b a r e n 
yeni vaı:ifcsine baıladıiı haber 

ı~nauıtir. Muvıffıkiyet dlltriı. 

• 
insanları olduğu gibi ta 

nımak ve oldukları gibi ta
nıtmak lazımdır amma, am. 
ması olmasa J 

• 
Herkes ne derse desin, iı 

ııdamı kındi işini bilir / 



Sayfa 2 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partile 

RECEP PEKER 

/YEN/YOL} 

YOLS. ZL K Çocuk Terbiyesi 

" Köy yoHarı vatanın ince daınarlarıdır,, Çocuklarımızı hayata 
Yaz:tn : Durmuş Türkm noğlu Nasıl hazırlamalıyız. 

Türkçede (yolsuz ) keli gezerken yolsuzluklt1 bera- Bnşöı;rdmen Hasnıı Fuhrl üzknyn:ık 

1 Birinciteşrin 936 

Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

mesi öyle çirkindi,· ki. bunu ber yol göstericinin de bu- f 2 j 1 
Bugiin uluslararası sağlık işitmek bile !zer kesin isle lunmamac;m-ı maruz kalırsa rerlJirn itİ\'.tll.ır m ıuzumesi· edf'r. Ç'lnkn çocuk muddı>IP:1 Batıl Hekimler 

/... ıideleri vardır. Bir gemi miyeceği bir menfi dedadır. şiiphesiz fena halde canı sı cliı'. lıısa~1 şeei.yesini bir kn.ınu;a ; ~·.e ~an~~. ~.n ço~ le ~~e ~h:e· j Atatürk lııkıl1i1Jının \'iğncdi· 
Türk kıyılarına gelip demir lı1edeni milletlerin düşıi kılır, sinirlenir, köylerin benzetir (•k onu dokuy~n ıpllk- J ı_ışlı de':.~ ~ı hn~u~rnı .ııle ~,u',8 " diği batıl itikada inanan Türk 
altımı, müşterk bir kaide nüşlerine göre yolsuz yaşa- civarından bir çok müşki ler itiyatlardır. Bu .ı~ıyatlurın ısında ge\ıımekted~r., Bu. ~-u~~- ı yoktur. 

b k d kl k l •tl b · 1• .. 1· ve f..ına olu .. udurkı ınsnn sc- dan alacağı beıienı 'e ı uhı ıtı-ıruci ince sag" lık yasaları ma . yer e sıirii ennıe' a a geçer, sonra ya ır .• " . • '!'ÜRK· N 
11 k J c.i\•e.;;inin ınalıi\'('ıini loyin eder, yatı ırlıı okul hn~a:ına .ve bUt~n '\azan : A mıza bag.lı olur. Gerçz' lıer demektir. ça ı z orman arasmua ve ol ol h t O rl 1 kt Durmuş Türknıenoğlu f ir iliyndın vucuda gelme incle ~yn rn _ca ~ esı~e. gırece · ır. , 

bağlılık kaba bakışla İs- lstipdat devrinde Ahrar- dalgalı arazide g izergô Lir hurt>ket tarzının ınuhrıkknk Aıle terl.ıyesınin ıyı ve fena la [ 2 ) 
tiklô.li bozucu bir şekil gös- dan birisinin geniş,· munfa- hı yanılırsanız duyduğunuz . . 1 ır d il llidi r rafları ömf'U tukeninceve kadar 

4 
S d b 

JZ.l \'al'C Ir. ıya lll ili Ve a· O d • ) • f. l" ti - ıfma an ÜgÜmÜŞ 
lerir, fakat bu, karşılıklı zam cadde üzerinde gezin- can sıkıntısını, hissettiğiniz aaliyettir. Her yeni hareket ye- O?un e ~nı ve ru n an ıye e- ı dalakları tütsü, dualı mera 
olunca istiklali ba zıızaksı mekte iken ( yalw ! bıktık öfkeyi kolayca geçiştire ııi bir itiyad.:ı b.ışlanJ'IÇ olu bilir. rınde gönllecek onun hayal . l b it d l . k 

l . tt'k ıııncadeleı-indel;:i muvaffakıyet sım e ve a ayı a agı e 
zm büyük beşeriyet ailesi- bu yolsuzluktan) dediğini mezsiniz, Bazan yolu tarif Ik kraalıyct·t turz~ tk~h.errrllrb el ı. üzerinde amil olacaktır. r siyormuş gibi kaldırıp indi-
nin igilig.ini besle·neıı bı'r i::idince ( valı zavallı acaba eden de bulunur : ( Aha !.. cc uvve Ye 111 ·ı,tı u ur. 1, ·ı 1 t 1 ·ıı 1 d 1 

.:J r • • .ı· f 1. t· . 1:::z ı aı e er c a ıa ı n: uy ar a I k . k 'b. k 
ı ı fı 1 • l b k d f'erdııı biıtrlıı ır.ıuı ııa ıye ını 1 d ki 

1 
rere erıtme gı ı anca · i tisna teşkil edar. nangi zarıi enin mşmına şu ınce yo u ıra ma aaa.. ve yas ar a \'Ol'U • arının yan ış 

dmdun<·'.lk k•ıcl-ır ku\•vel ve ~ 1 d k · ki '"ld'" k Uluslaratı l"enerler ınuka- ug· radı ) derlermiş. O za Aha .. garşıdaki gıranı aş. t "' ' ve zararlı haruketleri karşısında I ev e ı çocu arı gu urme 
J' cesaret peyda eder Yupılnn ve · / · · b '[ -

'l'"lesi, uluslararası kablolar manlar luiktunsüz, ciirümsıiz ilerde bir örene gelirsin. '-·apdmlan iyi ve fe~ 
1 
h ıreketle· terbiye ya~.lı:ırıııııı gelmediğine l netıce erınz flere ı en tecru· 

l • 1 / z h 11' d J. • • • • hllkmederl'k lakayt kalırlar. Bu be/erde bulunurlar. mukavelesi, uluslararası de- o arak ne1 i o unan ara - ta- orayı emen e ı a un geç- rın hıç lıırısl uzuvet ve rııhnıe- . 1 
· il b · · I ·ı 'k t t · · l 'k ·ı · O k t · i ·ı· ,·. 11 · 1 l çocuklnrın bedeni ve rulıı ter- 5 Sıtma Jalag"ının ı-ıs mıryo ar anlaşnıusı ve ırı ma ısusı e • z ame e ınmı, yo ı ı eşır. ııa ı rıal •n sı ınmez. \.ema nı Hl· . . . - u 1 • 

. . .. bıyclerını mutazarrır eden ~·ok 
posta, telğraf anlaşmaları memur derlerdi. B.iyük babam sağdaki naliamayı tul git... cluktun son~n. cmCiıne gort>. h 1• teııli:ieli bir dOşllnl\ştOr. Çocuk- ı lıiue !·m şı:. n parçası bağ-
lıep böyledir.J da bu memurlardan ol Alt yanda amzacına bir yntıınızdu ıyı ve fenn şekılle:- }arın yaşlarına ve durumlarına !arlar. 
Başka nevi örnekler so"g- muştu : tezeherek gelir. Sana sağa de tez,ıhur cdl.!r. Hemen dı- göre muhtı>lif terLiye birimleri ı G Su.nlıöa karşı eşek 

legeyim : Milli müda/ıaada, "Ey hanesi hanesi harap çek gıvrılır bir çeşme görecek ve ş.ekil.leı·i vardır. rııkut çocuk sidig·ini veya hastanın ken-yebiiirizld taliimizi ve saııdeti- ı - b ' 

ınizi onlar tnyin ederler. Şimdi 1 b 
ulusal korunma işinde bir elini benden irak "ol : sin daaa .. ) 1 ter nyeı:ı şu veyn u yaştan di sidiğini içirirler. 

E I d çocuk nzcrine done im. ba :lar diye pedağojik \'e pisko. 
ulus kendi kararını kendi Doğru yol idi ilmimle dersin. 0 gene aaa. Çocuğun ilk mnrebbisi ehe· lojik lıir :tıükUııı yoktur. <_;ocıı· 7 - Hastanın alnmda ve-
'<'Prmelidir. Jedı'k. Evet her so"yledig"im yol. ,. daaaa diye diye tarifinde k l k d k aı veyııidir. Aile terbiyesi, ~·ocu- ğuıı t~rbiyesi doğur doğmaz qa u a memesin e an 
devlet kendi silcilwıı, sil<ih- Diye nazm elediği lucviye de'lıam eder : ğun bnUın hııynti ıııthldetinet• IJaşlar her yaşa ve hale ait şe- çıkacak derecede hafif us 
!arını sayı ve çapışı. aşke ile hem Abdullıamit. lıemde " Çeşmeden geçtikten son hnknm sürecek teıııet terbiye- killer ve furınııller nrn\·acehe· 
rinin sayısını kendi tesbit 0 vakit Bahriye nazırı bu- ra kelli bir calı görürsün, diı·. unun &ıhhali ve kudretidir sinde aile, okul \'t' muhitin vı- tura çizikleri yaparak sarı
elmelidir. Bununla beraber, lunan Hasan Hii.sn,.i paşa- ona yokarı yöneldinmi, va. ki, roeıığun müteakip hayatıııdu sayeti altınd.ı talıii seyrini ta· /ık keserler. 
d ı. .. b. · · ilk tcrbiveııin mahiyetine göre kip eder. 8 venı· dog·an çocug-ıın inya sılahlarmın ve asker ya atup tutuyordu. Benim racağm Koy ır cıgara ıçı· ol - ı 1 

iyi ve fena fiekillerde tezrıhur - Arkası var - k · l k · · · sayılarını azaltılması için küçiik idrakim bir padişaha, mi yerdir. ,, Hey al/ah .. ne __ anını temız eme ıçın yır-
m•izakcrlcr olmuştur. Bo"yle veziri deryaya (hanesi lıarap) bıı tariften. Ne de bu mik, biyesi 7.10 derecesine indi. mi günlük olunca sırtına 

1 5 h Komşu Rusyada h l uluslararası bir teşebbüs dt!meği münasip g(fremiyor- yastan bir şeg çıkaramaz· Düşman l santimlik o üs acamat yapar ar. 
muvaffak olur, her devlet du. La.kin o benim gibi ço- sın., eğer bir parça sinirli ferle üzerimize enderek en Güzel sanat 9 - Bir çok yaralara, be 
kendi rızasile ve üzerinde cukça değil v< tanser.ıerce adam isen bu şefkatle deli· dahtı yaparken biz mukal e · 
I · b · t 'k / d d ı · k ı d I -ı·n le edebilmek için mantelli ıususı ır azyı 0 mal:sızm' üşünüyor u. ın a, asını e eceg ge 
kendi hesaplarını yaparak Onun kavlınca bir impe- lir ! lopu bile mevzimize getire 
siliihla.rım azaltırsa, bu da ryalistin sarayı, bir arislo O biçare . adamın ne ka migorduk. Hep bunların se-
elbet lstikl<ili bozmaz. Tek kratm konağı mağmur de- bahalı var ? Bütün bunla 

1 

bebi yolsuzluktu. Bin zah-
r l b ·ı 'd' M- / - 1 b b' / / kt met ile tabya eltig"imiz bir ar ıyorum, u şartın tamam ğı z ı : gmur o nıaga murı· nn se e ı go suz u ur. 
olması için burada dikkat taç bir vatan mesut olmağa Şayet yolu araştırdığı- şınagdar cebel bataryasını 
edilecek nokta, bö'y/e bir layık bir millet varcjı ki nız zaman da akşam olmuş bir sabah Ruslar bombardı-
anlaşnıayı bir !~ısım de·u onlarda ilımal edilm(şti. ortalık kararmağa baş1amış ma11 ettiler nasılsa topumu-
/etlere, diğer bir kısım dev- Bir g ın kırda bulunan ise hissettiğiniz elem de za lam isabetle beş ne/eri-
/etler, zorla kabul ettirmiş caddenin haricindeki dara· vaktile mebsuten mıitenasip I miz berhava oldu. Atık gag 
olmamalı ve devletlerin cık çığırda gitmekte çocuk tir. Ekseriya müstehzi in- f yur bahadır fırka kuman-
mutehassısları ulusal ihti luk zevki hissetmiştim ar- sanlar gamlı çehreleri tav- danımız miralay Sedat be 
yaçları hesablayarak ve öl kamdan gelen bir merkep sif ederken ( sür'at onbiri gin ordudan istimdadı kud 
çerek sonuçlara varmış ol az kalsın beni çiğneyordu. yirmi geçiyor ! ) derler retli cebel topu celbetmek 
malıdır. Karşılıklı ticaret Babam hunu görünce : ga ? 'tıpkı J idi. Lakin yolsuzluk!. 
mukaveleleri de örnekleri· Oğlum, eşekler yolsuzluk Yolsuzluğun en acıklı 1 Bunucla bertara/ctmek i 
mize girebilir : Mesela, af- tan zevk duyarlar, onun duygularını geçen lıarp za çin bir isnadımız vardıki, 
yon üzerinde, tüliin urunu için caddeyi bırakır da dar manlarında da duyduk. sı- oda milletin azmi, lıalkın 
iizerinde onu yetiştiren di- yollara sarparlar, bak şu rası gelmişken ağab~yinıin 1 

gayreti idi. Ardasa - Ce
ğcr der.det/erle anlaşmalar ı yolsuz, yordamsız seni çiğ hatıra de/terinden kopan ve 1 vizlik hattından garbi şima 
yapabiliriz. lstihsalimizi tah- neyordu, o patikayı bırak kitapların içinde .bulduğum ~ lige 37 kilometre yola ihti
did ~e .edebiliriz; hunlar j ta şöyle caddeye gel ) di- bir yaprak kağıttaki yalıyı 1 yacımız vatanı, düşmana 
tazyıklerın ve dış tesirlerin ye bana hem nasihat, hem aynen anlatayım: 1 isti.la .et~irmemek . ~~in. miL 
zoru ile olmadıkça ve ken tektir eylemişti. 1936 senesinin ikinci a- letın ıftıhar eyledıgı bır şey 
di gô'rtişwnıize göre ulusal Yolsuz muameleden hoş- gında Ruslar Erzurumu su- idi. 
faydamıza uygun bulunkça !anan eshabımesalih, yol kut ettirdiklerini müteakip \ Sedat bey gayrı muharip 
istiklal anlamının bozulma- suz ziyaretten mahzuz olan Trabzonda asker çıka up 

1 
( 300) Ne/ erin üzerine ge

sına sebep olmaz. Hariciye 1 sahibi, yolsuz sarfiyat ya- ordunun arkasından 'l.•urma f çen bir bayları memur ede 
de anlaşmalar, paktlar. sınır pan para sahibi, yolsuz söz ğa başladılar. Bulunduğum rek (senden yedi gün zar
müdaf aalarında karşılıklz söyleyenler çok iyi yaptığı· K. il, fırka 18 düşman cep fında bu yolu isteriz) de-
kararlar, ittifaklar, adliye nı bilen. insanlar daima hesine çıkmak için cebri mişti. Bu gencin elinde kuv 

. Arkası 'i'.'r r • nedamet duyar, canını sı- , yürıiyüşe başladı. Erzinca- vai mihanikiye etraftaki 

Milli danslar 
olimpiyadı 

Son günlerde Ti/lis 'te 

milli halk dansları için bir 

n~vi olimpiyad yapılmış ve 

iki gün sriren bu şenlikler 

esnasında Gürcistan 'zn muh 

telif mmtakalarından gelen 
en iyi dansör/er kendi oyun
larını göstermişlerdir. Bu 

iki gün içinde 200 kadar 
dönsör hünerini irae etmiş 

ve bunların arasında bil
hassa hep birlikte edilen 

dano ile cenup Asetinleri
nin lizginkası nazarı dikka
ti çe/'1niştir. Kovsurlar, bü
yük bir maharet 'lıe çeviklik 
isteyen Svana şehri muha-

rikleri dansını oynamışlar 
ve çok alkışlanmışlardır. 
Seksen yaşındaki Acar 
Abaşidze, eski " Horumi '' 
harp dansını aynamıştır. 

(T. A.) 

Şosyal hayat 

Moskova parkları 

Halk Manileri 
kar, pişmanlıktan üzülür I mn sansar boğazından Gü. kö'ylüler olabilecekti, Hemen 
de. bir takım yolsuz kô'!:i- müşane istikameti ile Ar uzak yakın köylerden çoluk Moskova 'da kciin 4 büyük 
!erde ô'mürlerini geçiren za dasagı geçüp ziğana dağla- çocuk, kadm, ihtiyar köy· kültür ve istirahat parkım bu 
-: . .ıallı köylüler aceba o yol- 1 rını aşarak Akçaabadın ü luleri çapa kazmalarile cel- yaz mevsiminde 7 8,500,000 
suzlukdan memnun mu ka ~ zerinde taşlı obaya tabya bediip istenilen yolu beş den /azla kimse ziyaret et

relere sığır veya öküzün 
taye tezeğini yapıştırırlar. 

10 - Kızılca yöğrük te 
dedikleri gılancığa tutulan· 
/arı " Yılancık taşı ,, yapış
tırırlar, derinin hastalanan 
kısmına eşek kulağından 
akıtılan kanı sürerler. 

77 - Yürek çarpıntısına 
Güvercin palazının kalbini 
yutitırurlar. 

l 2 - Ateşli mide hastalık-
larına tutulan çocukların 
başlarını usf ura. 

J 3 - Kabakulak hastalı-
ğına da kulak yanındaki 

hasta kısmın etrafına hoca
lara siyah is mürekkebile 
manasız şeyler yazdırırlar. 

15 - Hasla vebayi baka-

rinin bile nuskalarla tedavi 

edilebileceğine inanırlar. Ho
ca kocaman bir öküzü kur
taracak nuskagı küçük bir 
koyun mukabilinde yazar. 

Misalleri daha ziyad uzat
mak mevzumuzu yorar. A · 
nadolunun muhtelif yerle· 
rinde hükümü geçen teda'lıi 
ıısullerini gô'steren bu saç
ma reçeteler bile, bize köy 
hakimliğinin dayanmakta 
olduğu esaslar hakkında ka · 
fi bir / ikir verebilir. Bun
ların bir kısmı gayet erdut 
ve çok zararlı, bir kısmı da 
sa/igane ve zararlısıdır. 

Fakat olznması liizım cid-

Bir U lnde ol çırak 
Saııattan knçmıı ırak 
Çalı$ kazan filim ol 
DOnynd ı eser bırnk ı 

* * * 

lırlar ? Muhite 'l/Qkıf ol- ' yapmağa koştuk. Yolsuzluk gün zarfında (Sedat bey mişlir. 
mayan bir kimse köylerd~ tan fırkamızın kuvveyi har . Arkası 4 de - ( T. A. J di tedavi tedbirlerinin geri· 

~~-----------------------: f stcrse:ı mektC'p oku 
ı~tersen ku nıac.; toku 
İkisi de aynı ~Ol 
lkısi ayııı koku ! 

* * * Bu dtı~nnce Pn •indir 
ÇnlıTmak çok ren..;indir 
Eğer sen zengin i en 
'Milletin de zengindir. 

• * 
"' Sözüme et emntyet 

Çalı, maya et niyet 
Çnlı~nıak olmasaydı 
Olmazdı medeniyet ı 

Baba Salim Öcütçen 

Hamamlara d·ıkkat... n ni müsadere ederek beylzu· 
de vakit kaybedilmesine 

Zaten gayri sıhhi olan hamamlar fındık kabug"" u kömürü • •l sebebiyet verdikleri ız•e niha-
•l +] yet cehlin ve _aS<.m icaba 

yaparken bir daha sıhhati tehdit ediyorlar 1 "" tında geriliğin birer ô.lame-
Trabzonda bütiin hamam- yakıp fındık kabuğu kömü salla kışın, gece gündüz, Halkın sıhhati bakımından ti oldukları için mücadele-

/ar bugünkü iht · l k k h d h mizi hepsine teşmil lazlm zyaç ara ce- rü yapma ve satma ve iç urmaksızın yanan a- bilhassa kışın hamamların ve zaruridir. 
ı.ap verebilecek şekil ve her gün bu yüzden, hama- marnlar cehenneme dönmek-
durumda olmadıkları gibi mına göre üç, beş, se/..iz, te ve soğutulmala~ı için de 
tamamen ve tamamen gayrı on lira kazanmak maksa iç ve dış kapıları mütema
szhhidirler de .. Onların ken- dile mÜ$tecirleri tarafından diyen /ora edilmektedir ! 
diliğnden olan bu gayri sıh- dahi bir kat daha ha/km Hamamlar, insanlara mah
lıilikleri sarıki vetişmiyor- sılıhutini tehdit edici bir sus hanyn mahalleridir, kö 

, muş gibi, fındık kabuğu şekle sokızlugorlar. Bu _mak- miir imal edecek ocak değil, 

hartıret derecesi kontrol e
dilmelidir. Her işimiz bitti 

de bumu kaldı, demiyelim; 

her kalan işler gibi, ele ve 

öne alınması gereken hir i, de budur elbet / 

Atatürk inkılabının çiğ· 
nediği batıl itikada inanarı 
asıl Türk yoktur. Vatandaş· 
!ar \,hu inkılabın öncüaii .. 
diirler. 

• Atkaıı var lf 



1 Birincifeşrin 936 / YEN/YOL/ 
~---........-------------------

3 Saq/a 
--- .. ------

ANKARA o·· Fransızca kurs 
Türkiye' deki yeni ___ K_O_' ~lülerimize ğütler Halkevi Başkanlığından : 
oluşun bir izahı 1 10 T · 1 936 'h· d b F 

ır aD T all N <C ai! iL a~ K 1 eşrmevve tarı ın e? it~ ar~n ~an-
Yazan : · sızca kursu açılacaktır. İsteklılerın şımdiden 

Norbert Von Bischoff 
Avustııryanın Anknra Halkevine başvurmaları bildirilir. 
Elçiliği sabık müsteşar Tütün Nasıl Kırıhr Ve Dizilir? ... ----
Türkçeye çeviren : Pazarlıkla odun eksiltff'esi 
Burhan Belge ( 1 ) • 

l 46 1 Tütünü tarlada ye- sıl olur ve fidanlar çi- demetlerinin kafaları inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Dıakum tarafından verilen bu tiştirmek ve bakmak çek açar. Fidanların uc aşağıya ve ucları yuka- ı İdaremizin kışlık ihtiyacı için 30 bin kHo 
emrin birçok maksatlar peJnde kadar, hatta ondan faz- yaprakları dik ve aşağı rıya gelmelidir. sobalık kesilmiş kuru kızılağaç odunu pazarlıkla 
verildiği iddia edilebilir ama, 1 
ınus1umanlığın mukadderatı na. la kırma işi de ehem- yapraklan yatık bir Kırma işinde en zi- satın alınacaktır. 
mına verildiği iddhl edilemez. mivetlidir. Erken kırı- vaziyet alır. Ve bir kı- yade göz önünde tutul- 1 Muvakkat güven parası 2813 kuruştur. İhale Gerçek bir dindarlıkla veril- J 

mesi şart olan bu en ynksek lan yapraklar, yeşil ka- sın1 yaprakların ucları ması lazımgelen belli tarihi 20-10-936 Salı günü saat onbeştedir. 
eınri, mnslnman.

1011 
gerçekten lır. Geç kırılan )'aprak- toprağa doğru hafif bir başlı noktalar şunlar- Vermek ve şartnamesini görmek ı'steyenlerin kılıcını ku~ı:ınmı;; olan ve ger-

çekten hıristiyanhğn kar..,ı cinı:.d lar yanar, tarla yanığı kıvrıltı peyda eder. Ba- dır: idarede müteşekkil komisyona muracaat eyle-
acan bir Selim rnya Snleyman tabir edilen bir hal alır. zan, çiftçi tütünleri kır- Kırma işine mutlaka meieri ilan olunur. 1-6-10-15 
değil) devleti içine soktuklaı ı 
ınaceradan muvaff.ıkıyctle çüa- Görülüyor ki, vaktinde mak için yaprakların güneş doğmadan evvel ---
bilmek i<·in zavauı bir padişahı kırılmayan yapraklar buruşup porsumasını ve f başlamak lazımdır. çun- Askerlik şubesinden : 
Peşlerinden sUrllkllyen Talıit ile 
Enver yani dindarlıkla hiy bir evsaflarıodan kaybet- udarmın sararmasını i kü güneş doğduktan 936 Tqrin celbind muvazzaflık hızmel.'erini yapmak 
alakaları oln ıyan iki adam ver- mekte ve bozulmakta- b ki k · b h' d ., l k üzre askere çağrılan doğum ve srnıflar şunlardır, 
nıiş bulnuyordu. e.., er .1 u 1~ • e sonra tütün er gevre • 7 - Rir buçuk senelik kıtalar için: 

Verilen emrin yerine getiril- dırlar. Bu suretle tarla- dogru hır şey değıldır. ! liklerini kaybeder ve 376 (dahil) 330 (dahil) doğumlu yoklama kaçakla-
meınesi ise, ısının dininin hari- daki çalışma ve didin- Böyle bir hal tütünün gevşerler. rile bakaya/ar ve 328 doğumlulardan arlan erler. 
ce kıırşı artık politik bir tesiri 1 k kt' . ı 2 - iki senelik k1talar için: 
kalmadığını görememek itibariy me boşa gitmiş o ur. oparma va ının geç- O zaman kırılmaları 
le, bu iki adamın isl.1m dininin Bundan dolayı, iyi fğ' a rakların .. l . H lb k' b 316 (dahil) ..130 ( dahil) doğumlu .l/oklama kaçağı, 
içyapısını ne kadar az vakıt ol 

1 me ve y p guç eşır. a u 1 sa a- bakayalarla 329 doğumlulardan artan erler yetişmediği 
duklarını güstermi;lir. ve sağlam mahcul al- zayıfladığına alamettir. hın ilk saatlerinde, gü- takdirde 330 ve 337 doğumlu erler. 

1"ukat padi~ahııı fikir taşıyan mak için yaprakların Bu itibarla, yapraklar 1 neş doğmadan yaprak- 3 - Deniz sım/ı için : 
dini kolunun da yanında nasıl ~ h l 330 d h l ) 
kılıç taşıyan dUnyevi kolunun kırma zamanını iyi ta. bu hale gelmeden, an- I lar nemli, ala." stiki ve 316 (da i ) ( a i doğumlu yoklama kaçakla 
..ı- k rile bakaualar ve 331 doğumlu erler. 
la""utlak bir felce uğradığını an· yin etmek icabeder. layıp iki gün evvelden ço gevrek bır halde-

4 
_ }an Jarma ,·çı'n .· 

nıak için, Osmanlı ordusuna 1 aı 

geriye doğru bir göz atmak h'l· Memleketimizde ekse- yukarıda anlattığımız <lirler. kırılmaları çok 376 (dahil) 330 (da/dl) doğumlu yoklama kaçağı, 
Zlnıdır. O Osmanlı ordusuna ki, riyetle tütünler tarlaya vaziyete geldiği zaman kolay olur. Çiftçi bu bakaya/ar ile 331 doğumlu erler, 
ta. on yedincl yllzyıla kadar, ı l d · l 5 G - -k · · 

d k 80 100 kırmak lazımdır. saat er e üzerı nem i - umru ıçm: .ı\vrupa onun kar~ısına bir eşini dikil i ten • l ğ d" t 337 doğumlu erler çağrılacaktır, 
Ç1karaınadı11-ı halde bunaan 200 k 1 ı· y ki kemale O an yapra ın .p a-
Jıl kadar s~onra il. Abdulhamit gün sonra ema e ge ır. apra ar 1 f b h d t 6 - Askerlik kunununun 43 CÜ maddesi mucibince ilan 

k l ld.kl · , ra ını aş ve şa a e 
7.aınanında ve Türk askerinin Tütünlerin ırı ma za- ge ı erı zaman en ki il olunur. 
btıt dd t r d k t' f l ·ğ l ki b l ı parma ar e tutar veya --------

nn bu mu e zar ın a a · manımn geldiğini şu az a a ır ı arını u - d y td . 
l1en değişıııiyen ve azalmıyan ı yava("ça yana 07-rru ur aş 
.. _ ti 1 k k b'l nıuş olurlar. Kırrrıa za- ' .\' l5 ı • ~hramanlığıııa ve bir çok re- sure e an ama a 1 - t k d 
' 0rm denemelerine rağmen, ha· dir: manı geçirilirse yaprak- ı az:yı e er. E. s. l Tayyareye Yardım 
ı&o ve biçare bir kalabalığa in-
~p etmiştir. a.) Renklere halel gel- lar, sıkletinden, nefase- Arkası var Etmeyi Unutma .. 

( biscorr, burada Yeniçeri k ·1 k tinden, hatta kokusun-
1 Ocağının malouı tarihçesini ya- meme şartı e yapra - B 1 d b • b ki d• .... • • T •• k t 

ı>ıror. Savaşı at üstünde idare ların yüzlerinde damar- dan kaybederler. UQeCe ay ar an f!rl e e IQlnlZ Ur San Q inin 
eclen padişahlardan sonra, sava- l k b) T"t" 1 · " • h •k 1 Ad • Y ld • d tı hamamlardan yahud ııarem 

1 
lara yakın o an ısım- · u un erı, guneş yenı ve Qrl U a e eseFI 1 iZ Sinemasın a 

dairelerinden idare eden padi- : larında ve uclarında bir doğmadan ve yaprak- •• ·ı· 
Şahlar geldiğini;Yeni\eriler için ' k k b kl h ların üzerinden ( Çi,.) gosterı ıy~_r.~ . 

......__ - Arkası var - ' ta ım a arcı ar a- l5 8 h k d TURKÇE •• 1 1 k ~ . kalkmazdan evvel kır- aştan ni ayetine a ar soz Ü o ara 
Gençlik :~~~~:c~~kr

0

~~~~e:~ Tarzan Geıı·yor ' ' ' 
dugu halde toplanırsa • • • 

yapraklar kolay kırılır Türkçe sözlü, heyecanlı film. 
Vahşi ormanlar arasında .. 

Yılmaz Çoşkun ve Demir 
bugon dalıu ilk avlaı ını yap
~lardı. 

Deminden beri bunları göz
~Yen Günay bUyUk bir sevinç
~ merdivenden aşağı indi. hep 
m~kte bUyUk bıcaklarla ayıyı 
; "'Ulller. Şimdi postu kulllbe-
e götürmek lilzımdı. 

ltı Demirle Gnnay koştular ku-
beye çıktılar, içeriden bir ip 
~ k.ulUl>eden aşağı sarkıttılar. 
ı_.A~cunu da ağacın bir dalına 
bae~ bağladılar. Sonra aşağıya 
lelt rek ağabeylerine yardıma 

tiler. 

'it liep birlikte ayı postunu 
\'ı~ .... ~ulnbenin altına getirdiler. 
'-~ ve Çoşkun bir siçrayış
be lp merdivene tırmandılar. 
~ lnirle Gnnay da postu iyice 
~Yıp yukarı çıktılar. Üç 
(l~ eş postu yukarıya çektiler. 
~ Y kulnbeye girdi. onlara 
~u tabaklayacak malzeme ge 
~Postu tabakladılar ve bir 
~~ gerdiler. Bu i!;i Yılmaz 
"-r Un Demir yaparken G:>.. 
)'da kardeşlerine gUzel bir 
~ lt bazırlamış . L Artık~ öğle 
)~Ştu. Zılmaz ve kardeşleri 
l~bt lt Yemek için kUçUk ku
~ 1e girdiler. Dördü de bU
·~ btr ljtlha ile yemeklerini 
~r. Sonra biraz istirahat 

lçln mtııderlerine çekil· 

ve gölgede kurutuldu- T . . . ·· ı . 1 .. 
diler. Ve konuşmağa başladı- ğu sırada cilalı ve ca- arzanın yeni Ve QOrU memlŞ macera artnl QOSteren 
larYıımaz = . zibeli parlak bir renk bu muazzam eser, lngilizlerin 1936 mevsimi zarfında 

• Nasıl Demır bugUnkU av d d I E 
bizi epeyce yordu degil mi 'l ~ey a e er er. vvela hazırladıklar1 en muazzam eserlerinden biridir. 

Demlr : Hakikat öyle ağa- i fıdanda aşağı yaprak- • 

beyÇ~şkun : Kardeşlerinin nasıl lardan itibaren tütünü T A R Z A N G E L 1 Y O R 111 
dl\şünUr miydiniz ki ı Daha ilk toplamağa başlamalıdır. • • • 
~:ş~~~;~:.i~ bir ayı ile karşı- En alt y.apraklar kopa.. Filmini görmek için yerlerinizi erkenden temin 

Yılmaz : Çoşkun daha dur rıldıktan beş altı gün etmeg,.. e çahşınız. 
bakalım bunun gibi nice (vahşi k 
hayvanlarla boğuşacağız. Mese- sonra orta yapra lar F·ı ·ı A t 
1ı1 : Arslan, kaplan, fil, sırtlan ve ondan bir hafta son. 1 m e 1 a Ve en : 
daha neler de neler... d ki y p D H d 

Günay : Aradan atıldı : Ağa- ra a UC yapra ar top. e ı a nt •• a a ı•sı' 
bey asıl bunıardan daha tena lanmağa başlanır. Bu n 1 ar m U Un Ya V • • 
bir bıtyvan da var, bu da hay- kl il' A S M 1 1 K 1 1' b 1 1 vanların en soğuğu olan yılan· yapra ar e ışer ve ynca : . . ngi iz ıra ının stan u a ge işi ve 
dır : altmışarlı düzgün bir • • 

Demir: zaten o hınzır hay- halde diz üstüne koyu- ATATURK tarafından istikbali ... 
van nereye olsa bıtşını sJkar... p k k d 

Yılmaz : Bakın size bir av- }arak istif edilip sepet e ya ın a : 
cının başından gelen geçen me 1 n· . . 1 B 15QQ d 1 raklı ve müthiş blr yılan ve se e ın ıçıne yer eş- ugün sinema a gösteri en 
hikilyesi ııınlatayım : tirilmelidir. 

Bir gün avcının biri böyle Sepet dolunca küfe- Brodva y 
Afrika ormanlarının birinde do 
laşırken nasılsa arkadaşlarını ye yerleştirilmek için 
kaybetmiş ve sık ağaçlık bir tütün zedelenip çizil- Melodı· 

1936 yere gelmiş, birdenbire etrafına d 
bakarken on yirmi metre öte- mesin iye deste ha-
slnde müthiş bir engerek yılanı linde bulunan elli veya 
ne karşıla~m~:iw, v.r • altmış yapraklı tUtiln 

8 Sedat Olgener 

~uyok revü •. 



1 Birinciieşrin 1936 

Borsalar 
30 Eyltll 936 

Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 
iç fındık lııızır 
w ,, 'ııdell 
hııbuklu fındık lınzır 

70 
30 

9 vndcıl 29 

Trabzon fındıkları · 
lı; fıudık hazır 
,, • nıdeli 69 
Kabuk! u fındık hnzır 

,, ,, vndcli 29 

/YEN/YOL) 

YO SUZL K 
1 

- Boşlar:ıfı 2 de - 1 Umumi A1ü/ettiş Sagin Tah· 

caddesi) namile kü~ada mu sin Uz erin 15 haziran ?~3 
rım//ak oldu. Haylı seneler de Cümlwriyet gazetesımn 
erkanı harbiyeye çok kıy- laş makalesinde (Erzurum-

\ mettar tabya /en müdıirlii- Demiryolu } ser le11lıası al 
1 ğıinü yapmış olan merhum trndaki 2U den /azla oku

Sedat bey. balısilen cadde- yarak ezber ettiğim doğuda 
· ! nin başlangıçmda bir top yollar ihtiyacı bir baş ma 

1 

üzerine çıkarak irat ettiği kalesinin aklımda kalanla 
nutukta ( Bir vatan bir vu- rznıda y_azmamak elimde de 
cut gibidir, yollar omm a- ğildir. işte size yıllardır eJ 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan 
en iyi şapkasıdır. 

Sagf a 4 

dünyanın 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
ltalya fındıkları -ı 

lç fındık hıızır G30 
., ,, vndcU wO· ><.O 

Berfin borsası 

Türk yumurtaları 

Kür,;Uk mul 12 

sabma, caddeler kalın kan ve/ yazımş ve doğunun va
damarlarma ben~1. Dama ziyetini daha ev·uelden tei
n demura ugrıgan bir vu- kik elmiş olan Tahsin Uzer 
cilt nasıl alil. sefil meıul babamızın yazısı : 

olursa. yollan bulımmayan 
bir millet de lıem iktisaden 

ve hemde se1ıkilceyş için 
Kızılaya 

Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
lann ın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

~dbdhdhdh dhdhdhdh 
Ortn 12,25 
iri ,, 12,!jO 

-lstanbul kambiyo borsası 
l'eçetn 
Llrel 

70922 
1012 

alil kalmış bulunur. d 
Biz vatanın koruyucusu- Yar ~m 

yuz, lakin lıer yolsuzluğa f~ 
rağmen şu yolları açmağa Edel·ım '· ~.~ Raylşmnrk l,97.73 ,,.,, ~ -

j - 1 didinen köyliiler Kadınlar, =fi 
stanbul ticaret borsası çocuklar daima yurdumuzun r.1 

lç fıııdık Gire on ~) kurtarıcıları olduğuna onla- K 1 z il aya [~ 
,, ,, 'l'rnbzon "" kl . .... -
" ,, Akçeknle 64_50 rm parma arının cserı o f+~ 

Trabzon Borsası lan bu yol o muazzez kah u· · ye 6~ 
ramnmn mukaddes ruhunu [+1 

1 Biriuciteşrin 936 anar. bizi bu giirı salcihe çı- t•.A 
iç fındık 64,jO •· 1 1 ' s:.:::ı Tumlıul " 31,riO 1 karan Ulu Oncler Atatürkün yazı a ım. [•l 
Skrl • 2~,50 yiiksek işaretleri ile doğuda l•l 
Foşa " 2

2
9
7 

bir milyonu geçen asıl Tti.rk [+] 
Bndc.ın • = 
Iforknlnk. oo çocuklannm /eralı rııe saa- ,.i 
1·ı~murtu ~~:~~ ~~~ det/eri için köycülük ve yol Zayı (!~ 
İşlenmemiş 3~ culuk davasının lıükimi o mu·· hu·· r [•1 
Mısır 5.50 lan ve ilan ettiği bu rejim t • ;: 

f::A 
.Fnsul~nlnr .. ,e inki/üp sefcrberlig-inin • t•"F. 

lncc mal 10 v ~ :a 
Horoz fasulyn 12 şef fiğine memur edilen ve Trııbzon maliyesirıden maaş +J 

Unlar Atatürkün ( İşin can alacak almakta olduğum in.ibik 
1 [f" İı;tanbul bialncl 13 90 ft~ 

,, tkiucı 13'.20 yeri köylerdir. Ttirkiyenin mtihiinimü zayı ettim. Ye- [;j 
Sunısun tıırıncı 12,00 lıakiki sahipleri ve rf endi nisini yaptıracağımdan zag ı ~·~ 

" ikinci ıı,oo /eri dedig·i bu küylalerin mıihriin lıükmii yoktur. + 
Mulıtdlf hlrlııci 18,90 

,, iklurı 12,50 yüziinii güldiirmeğe 1.erdini Emektar binbaşı l [+J 
---::~--Uç-::ü-nc_u_---:_:=12==- dinlemeğ:_ koşan ~çiincıi Aziz Tarzan 1:; 

Bayanlara: ve Baylara mahsus kumaşlann 
yeni çeşitleri gelmiştir. 

En yüksek 
• Terzilik 

Memurlar için • 
• 

Kunduracılar caddesi 

jSanatı .. 
Taksitle muamele 

yapılmaktadır .... 

l•l 
l•l 
l•l 
ltl 
l•l 
l•l 
l•l 
l•l 
t•l 
l•l 
l•J 
L•l 
l•l 
t•.J 
1..•l 
l•J 
l•J 
t.•J 
ı•l 

v, ~~~~~~'q~~~ ~:~ 
~ i [+] 1 [•] 

•l 
l•J 
L•l 
l•l 
ltl 
Ltl 
ld 
L•l 
l•l 
L•l 
l•l 
t•l 

Tüccar rz· OS A U . SEZ EN t3 
~· P;_ııııı;qııı.;ıw;ıı~ıııı~ııaı;ıı~;ııııı.;ıııı;ıııı;ıııı;.ıqıı;ıuı;ıııı;.ıqıı;ıur;ıııı;ıııı;ıııı::;ıııı!;'lıı;ıLı!;'~aı;ıııı;ı:ıı;ııı•;•ııı;ıııı;. .. p;11,•;ılll'_;ııı:>.;ı ~ 

I 1 

1 

D 
İ Fazla ziya neşredip az cereyan veren 

1 Markaya dikkat edip y .. r;~ ~~b: ... , ~ı:~z~ ~ı~~~~ı~:~en do pllrlnk ıiyn ,.erirler. 

~ ütün Ba',kal mağazalarında bulunur. fi 
~~~~~~~~~~~~~ 

VENÜVD 

.ıı..ııllıanı!hı .. ı: lıı;;iıllıı,"llıı.oıı.lıııoıı lıı .. 1ıl 11 .. ııllb':..ıl!ıı.ndl1ı • .ı1D1 ... ııllıı .. 111lıi •• ıllı .. ,d!l1ı .. 1dlıı.•ID1ı..ııllıı .. ıdlıı.,1ıllıanıllıı.1ıllıı • .ııllıı..11lbıııidlı ... 11nııı"ıllııudllıııMıllı.o,ıı;lb;id.1....ıllıiuııllıııııl • 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
ma" azamızdan temin edebilirsin· z .. 

m 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : 'f H A B Z O N H • K 1 N 1 b 1 M }{undıı racılar cnrldcsi amı ve ema a ant ar ağazasl 

~AS OM ~V·Ü 
Yeni, temiz ve çeşitli hurufatile bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda hezlrlar \ e gö."'. der~r. 


