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Üçüncü U. 
M üfettisi mız 

' 

sayın T. Uzer 

Almanyanın müstemleke talebine 
İtalya müzaharet edecek ! 

Şehir meclisi toplanırken 
Belediye üyelerile hasbıhallerim .. 
Mecliste görüşülecek, mecliste ileri sürülecek 

işler nelerdir ? 
Ankaraya gittiler 
Üçüncü Umumi nıllfetti~imiz 

Ankara 25 - Romadan Figaro gazetesine bildirildiğin~ göre Ita.lya. bundan böyle 
Almanyanın mtistemleküta dair olan met.ılibatına mıizalıaret edecektir. 

sayın Tahsin Uzer cumartc~i 

gUnU akşamı Anknrayn gitmek 
üzere Cumhuriyet vnpurile ha
reket etmişlerdir. Sa) 111 Tahsin 
Uzer ııı Ufettişllk dııirc inde ll· 

ğurlayıcılarla gürU5erek ,·eda 
et mi.;; ha varın çok yağın urlu, 
v11kli

0

n çok geç olınaısı dolayı
slle iskele ve vapura zahmet 
edilmemesini israrla istemiştir. 

Hitler, İtalyanın Habeş 
İmparatorluğnu tanıyacakmış 

Ankara 24 - Hitler ita/ya deş işleri bakanını kabul elmiş v! Almanyanrn ita/yanın 
Habeş İmparatorluğunu tanımağa karar verdiğini bildirmiştir. 

Şehir işleri ve ihtiyaçları karşısında 
Üyeler neler düşünüyorlar ! .. 

Bir Muharririmizin soruş/arına üyelerin verdikleri 
karşılıklar .. 

Şı'1ir mecl"si i:-.inci teşrinin ikin
c· g '.inü toplantıya çağrıkclktır. 

Bu t.Jpl.ıntı<ln 935 yılın ı n mesai 
raporu okunec k ve şehir üyeleri 
bu rapor üzerinde tedkikat ve mü
nııkaşatta bıılunac ıktır; Ya beıe
nec.!k, veyahut tenkit edec.:k, Her 
ne yapılmak lazım'la yapılecıktır. 
Bu toplantıda sayın Reisim~z biraz 
zahmet çekeca;.:, fakat nefc!de, 
her yıl olduğu gibi alnı açık, fah· 
ruıururla 937 yılı mesaisine de
vam edecektir.. Bizim dileğimiz 

- Bu me<ıele hakkındıı liıyilci

le vaziyete vakif olmııdııımdan 

mecli~de reis tarafından verilec~k 

izııhata göre tedSir alımıcaktır. 
Dııha başka •.• 

Daha evvel iskeleye, vapura 
bir.;ok ufturlayıcı gitmi;, sayın 

muretti~iınizi uğurlamı?lardır. 

Sayın Tahsin Uzer m0f ettiş1ik 
mıotakasıodaki vil lyeller hal· 
kının tazimlerini, m l n n e t ve 
şUkran duyğularını Atatllrke, Ba~

bakaaa arzedecek, yopılarak 
mOhlm işler hakkında hUkQ
mel merkezinde ı;creken te
masları yapacaklardır. 

Türkiye - Yugoslavya - - ,___ - Belediyeden herkes gibi si
zin de şikayetiniz var mıdır ? 

Yugoslav başbakanı Ankaraya gelir- - Hep beraberiz. Biz de müş
tekiyiz Binaenaleyh belediyenin 
mali vaziyeti karşı ında gayet iti
na ve atik davranılır,,a memleket 
te daha zarafet olııc ığı ve tanzi
fatta daha parlaklık görüleceği 
tabiidir. İşte o zaman ve halkı 
memnun edecek dereceye varılır ... 

ken dost millet gazeteleri çok hara
retli neşriyatta bulunuyorlar .. 

Ankara 24 - Ulus ga
zetenin Belgrat muhabiri 
baş b 11 kan Stoyadinvicin 
memleketimize gapmak üze-

budur ... 
Şehir mecl :sinin toplanc c lğı 

şu günlerde Başmuharririmiz beni 
belediye üyelerile hasbıhallerde 

bulunmağ"a ve mecliste şehir i~le
rine d ;. ir yapacakları dilt k ve 
tenkid ve takdirleri birer birer 
kendilerinden Öğrenip gazeteye 
yazmağa memur etti. Boş saatla
rımı bu işe hasrettim. Bir yağ
murlu havada, tatil saıılimde anke
timi yapmı:ığtı çıktım. Önceden yo· 
!umun üzerine çatan bay Kamil 
Dedeoğlunun yazihanesine uğra· 

dım . Selamdan sonra hemen ka_{ıd 
kalemi çıkardım. Masasının başın
da düşünmekte olan bay Kamil, 
başını kaldırdı ve iki kahve söy

letip ve bir sigara ikram ettikten 

Şarbayımız bay Kadri Mesut 
E.vrr.nin kaybubeti müddetince 
şarbaylık vekaletini muvffakiyetle 
idare etmiş, bir ço~ .işler başar· 
mış olan bay Kamil Dedeoğluna 
teşekkür ederek ayrıldım. 

Umumi Mnfetti;lnılz beraber
lerinde askeri, ekonl')mi, kUltnr 
müşavirlerini de göttlrmUşlerdir. 
Seyahatlerinin devamı mlldde
tince Salın Valimiz ı: ırat Danı; 

manı vekil bırak mı. ları~ı:. 
Samsun yoluyle gitme:de olan 

sayın u. MnfettişinıiLe iyi yol
culuklar dileı·iz. 

R. Koraltan 
Valiler içtimııında bulı.1nmnk 

re bulunduğu sPyo.lıat etra
fında Belgralta hakim olan · 
hisleri şöyle anlatmakdadır: 
Bu seyahat Yogusla'lJLJa baş
bakanının Türkiye Cumhuri 
yetil e doğrudan doğruya 
ilk temasını teşkil edecektir 
Staoyadinevicin Türkiyeye 

gitmek üzere büyük bir me 
mnumiyetle Belgarti terk 
etmek uzre bulunuşu sebeb-
siz değildir. O biliyorki 
Ankaraya ( iki kelime oku
namamıştır) bütün Yugos 
lav milleti kalbden tas·uip 
efmekdedir. Milletlerinin bii
yük şe/leri sı/atile bir bir
lerinin ellerini sıkmış bulu
nan Atatürke muteve//a kı-

ral Aleksondirin Türk- Yu 
goslav dostluğunun esasını 
kurmuşlardır. Bunun için
clirki Yugoslavya kendi ha 
ricf siyasetinin en ehemmi · 
yetli direkti/lerinden biri 
olarak kalacak olan Turk 
Yugoslav münasebetlerinin 
inkişaf ini hiiyiik bir emni · 
yet ve sempati ile görmek 
tedir. 

* * * Belediye daimi er.cjmeni aza. 
!Undan, genç, münevver tüccnla
rımızdan bay Burhan Üğuzluyu 
yazıhanesinde ziyaret ett"m. 

Bay Burhan: 

üzere gelen ve on beş günden 
beri şehrimizde bulunan Çoruh 
lıinin değ-erli Valisi Refik Koral· 
tan bugün Hope - Borçka yO
luyle Artvine gitmek üzere İzmir 
Vapurile şehrimizden ayrılmıştır. 

=--- ......;>c==.o=~=:=c~;;_:==-:_,--=-.__c~-=-- -=-=-=-== ........ =:....::=.,:,=-==:============= 
- Ne demeli, ne demeli ? di

yerek bir dakika düşündükten 
sonra : Yaz bakalım. dedi, Almanya Yunan 

H b · t gazeteleri a eŞIS ani Donanmamız için 

İtalya ile 
Almanya 
arasında tam 
mutabakat 1 

Ankara 25 - ltalya dış 
işleri bakanın ırz Alm myayı 
ziyareti münasebetile neşr 

edilen bir tebliğe göre ltal
gan bakanile Hitler ve Al 
man siyasi liderleri arasın
da yapılan müzakerelerde 
bilhassa iki hükumeti doğ 
rudan doğruya alakadar 
eden meseleler görüşülmüş 
ve bu hükumetin iş, sulh 
ve imar bahislerindeki gC"· 
rü~leri ve niyetleri arasında 

İtalyanlara 
bahşetmiş! 

İngiliz gazeteleri 
ne diyor .. 

Ankara 23 - lııgillz gazete
leri Alnıanyanrn habeşistaıı Oze
rındekl italyan hakimiyetini 
tanımı~ olması keyfiyetine bü
yilk bir ehemmiyet ntfelınekle 

beraber bu işte henüz bir vazi
yet almış değillerdir. Yalnız 

stıır gazetesi İngiliz ve Fransız 
hOkQmetlerinin yakında bu 
mcs'elede mü;;terek bir hattı 
tıa. e et it ihaz edeccıkleri ihti
malinden bahsetmektedir. 

Holanda ile 
ticaretimiz 

mutabakat tesbit edilmiş ve Ankara 24 Hususi 
bu gayenin tahakkukunu te· muhabirimizin Lci.iıeyden bil
min maksadile temas halin- dirildiğine göre Holandanın 
de kalmağa karar veril uzun vade ve Türk malı 
miştir. esası dairesinde sınai Plana 

Japon - Çin iştirô.k edeceğini ve yakzn-
Müzakereleri da bir hey 'etin memleketi . 

mize geleceğini bildirmekAnkara 24 - Japonya 
tedir. 'Ve Çin münasebetlerini tan· 

zim için yapılmakta olan Lehistan 
müzakerelerin hiç bir netice • f • ? f 
'fJermediği bildirilmektedir. bıtara mı ' 

NOTLAR 1 

Garibeler 1 
- Alo ... falan vapur ne

tJolcıt hareket edecek ? 
- Saat ondn I 
Atadan üç saat geçer 

ıoat birdir •. 
Vaput lıa!d gttindı I 

Ankara 24 - Star gaze
tesi Edenin Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında olan 
Polanyanın bitaraf olarak 
ilanı planını tasarladığını 
ve Leh dış bakanının Lon
dra ziyaretinde bu mesale 
nin görüıülecejini yazmak. 
tadır, 

ne diyor .. 
Yunan gazeteleri donanma

mızın Yunaııı:-.tana yapmak Uzre 
bulunduğu ziyaretten b:ılı eder
ken iki devletin deniz kuvvet 
briııi akdeniz sulhunıın nıuha· 
fazası yolunda siyasi bir alet 
olarak kullanmakta olduklarını 
yazınnkladır. 

Efgan veziri 
lraka gitti 

Ankara 2 l - ~Iisafirimiz 
Efgan harbiye Veziri, ıraka 
gitmek Uzre dün şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Elektrik çarpması 
Bir gencin feci akibeti 

Bugün saat onda zeytinlik mek
tebi avlu-;undnki elektrik santra
lında elekt.rik mühendisi ve bera
berinde dört işçi olduğu hıılde 
çalışmakta iken santralın dinamo 
dairesinde iş gören topçu albay
lığından mütekaid bay Hüseyinin 
oğlu ele!.trik memur !arından Faik 
elektrik c.:reyanına tutulmu~ ve 
c ~ryan kendisini iskeleden yere 
çarpmıştır. Bir iki yerinden yan
mış olan zavallı genç Clnsız ola
rak yere serilmiştir. Hemen sıhhat 
memuru bay İhsan yetişmiş, ilk 
sıhhi tedbiri almı~tır. İki dakika 
sonra da dişçi ve dokto: Hayret· 
tin, kulak mütehassısı Dr. Abdul
kadir, dişçi Hulusi ile mevki ko
miseri vak'a mahaline yetişmiş 
sun'i teneffüse başlamışlardır. Baş
larında elektrik mühendisi olduğu 
halde iki saattır sun'i teneffüs 
yapılmı.sına devam olunmaktııdır. 
Gazetemiz makineye t verilirken 
Faikın sı!ıhi vaziyetini sorduk 
doktor Hayrettin ve Abdulkııdir 
şimdilik ölü vuiyetindedir. llti 
ilç saat daha sun'i teneffüse de
vam olunac ıktır. ihtimal kurtulur 
dedilar, 

Şehir meclisinde 
Su, plan, heykel ve sai; 
işlere dair alınacak 

kararlar 

sonra: 
- Rica ederim bana bir şey 

sorma 1 Çünkü mazuriyetim var
dır. dedi. Tabii israr ettim ve şu 

- Bu içtima devresi belediye. 
nin "bir Rtıelik icraat ve laa:Iiyefi. 
nin muhassalasını tedkilc ve mu
rnkebe mahiyetinde olduğu cihet· 
le şimdiden şu veya bu adiseh 

hakkında bir noktainazar ileri sür-C:!vapları aldım : mek mümkün olmaz 1 Şehir meclisi 2 ikinci Teş- - Şehir meclisinde ileri silre-
k Tabiidir ki meclis tarafından rinde toplantıya çağrılaca c:eğiniz bir iş ve ihtiyaç var mı ·· 

Ş "d b ıı· b ı d"I •- geçen sene izhar olunan arzu ve tır. Bu toplantıda su. plan. dır. ehire aı en e ı aş ı ı e&.-

k k }eriniz ne olacaktır? dileklerin hangilerinin yapıldığını kanalizasyon, hay el, çncu h ·ı · · "b' b bl 
- Memleketimizin ihtiyacı olan ve angı erının ne gı ı se e er-bahçesı", mezarlık, bakkalla- d · k ld l'r b ı d. · 

su, plan ve belediyeyi daha mun- en gerı a ıbını ve e e ıyenın 
rın camekanlanma-rı. hal, lazam ve halkı memnun etmek vaziyeti umumiyesi hakkında ma· 
helrilar, şehir içindaki de üı:ere belediyenin varidatini artır· kame'!. okunacak mesai raporu 
relerin temizlenmesi, uzun mak çarelerini teklif eylemek ni- bu husutsaki tasavvur ve düşün-

d celerimi.z.e bir veçhe verecektir. sokak, semerciler dibi cad· yetin eyim .. 
Ve ilave ettiler : Şimdiden şunu veya bunu isteye. 

desinin, belediye meydanı- _ Nasıl iyi mi ? Daha baş- ceğim şeklinde bir mutalaa beyan 

nm parke düşenmesi gibi ka ? etmek bir fikrisabite vasıta olmak 

mühim işler halledilecektir. - Belediyedeki mezbaha ihti- mahiyetinden başka birşey ifade 
Şarbayımız bu işlerin bu Jası hakkında meclisde istizahadda etmez. 

toplantıda kararları alınıp ıı::ıb=u=lu=n=zc=:l=k-m-ıs_ın ... ız--=?==-==========-===C==·A=, ,_ 

belediyeler bankasından is- Başbakanın 
tikraz yapılıp bu yıl içinde 

başarılacağını bir muharri- Ziyafeti .. 
rimize söylemiştir. Mulıarri-
rimiz bu önemli tepşirati Misafir vezir 
Trabzon halkına iblağa mü- Ziyaretler yapıyor .. 
saade istemiş. sayın şarbayı- Ankara 24 - ismet lnö. 
mız ciddiyetle ve memnuniyet nü bugün Efgan Harbiye 

nazırı şerefine bir öğle zi le müsaadeyi vermiştir. 
ya/eti vermiştir. Vezir bu-Şu hale göre bu 9ıl içinde k 
gün Harbiye me lehinin 

Trabzon şehri 937 yılı için- kız enistitüsini ve ziraat 
de Ordu, Gaziantep gibi enistitüsini gezmiştir. 
temiz, güzel suya, diger ç·ıft 
şehirlerimiz gibi plana, hey-

kele, mezarlığa, çocuk hah- tedrisat 1 
çesıne. parkelı yollara, mey- Bu günden itibaren şehri-
~anlara kavuş~cak demek- , miz orta okullarında .fif t 
tır ne mutlu bıze I tedrisata başlanmıştır. Oyle 

PULATANADA ye kadar bir kısım talebe 

ATATU .. RK BÜSTÜ öyleden ~on;a da diger k~ 
sım taleoe okuyacaktır. gıı. 

Pulatana belediyesinin de- nün yarısını başıboş kalan 
ğerli eıui olarak Atatürk geçirecek talebelerin h~y
büstü kasaba meyadanına /azlıktan ziyade derslerine 
dikilecektir. Dikme töreni spora çalışmalarım temin 
29 7 inci Teşrinde gapılq. etmek ebeveginleri için çolc 
caktır. mühim biJ; iı ,oJt:cak.tır t-

Cumhuriyet 
bayramı hazırhğı 

Cumhuriyet bayramı için 
şehrimizde /evkalade bir 
hazırlık göze çapmamakta
dır. Şimdiden taklar kurul
makta, de/nelerle ampul/ar 
la bütün resmi ve husasi 
binalar donanmaktadır. Bu 
bayram hükumet balosundan 
başka hususi balo ve suva
reler de hazırlanmaktadır. 
tertip olunan tö·ren proğra
mına göre kôylüler davul 
zurna, kemence/erile şehir· 

deki eğlencelere iştrirak e~ 
decektir. Üç gün üç gece 

yue:e Cumhuriyetimizin 13 
ÜPcü yıl dö"nümü şerefine 
bütün çoşkunluk, zevk ve 
neşe içinde bütün halk dü· 
ğün bayram edecektir. ga· 
pılan taklar, gösteri/en da 
namlar bu güce güne karşı 
ilgigi 1öıt~1,ceklir, 



Sagf a 2 /YEN/YOL} 

Görüşler 

Duyuşlar 

Telefonda .. 
Piyasa edebiyati İspanyada hükUmet kuvvetleri ta.arruzdalar ! 

Ankara 24 - Hukümet huvvetleri Endüliisde ileri harekete at!çmişler 'l!e Kaslrio DelecioJ;u ele geçirmişlerdir. Alo .. 
- A looo .. Navalacarmero mınt ıkasında asi kuvvetler geri p •ıskiirlulmiiştür. 

- Kimsun ? Ne isteysun? 
Sesun gelmey ! .. 

Can kof cu Nazırlar istifa ett iler ! 
' ' - Siz misiniz ? Bay . .. . ! Ankara 24 - Bulgar kabinesindeki Çankof partisine mensup Nazırlar çekilmişlerdir. 

- Heh . . Benum, ne is-
lesysun ? Sesun· çıkmay , . 
- Kaç vagon yüklediniz ?I 
Bu iki tüccar arasında 

bir telef on muhaveresidir . . 

Habeş imparatoru İtalyanlara karşı yardım istiyor 1 
Ankara 24 _ Necaşi garbi Habeşistandaki Naibinden aldığı bir telgra/i Milletler CNniy"ti umumi /dıtipliğine 

göndererek mıilearrız İta/yaya karşı Habeşistana y.ırdım edilmesini istemiştir. 

Samoel Hoare 
- Alo. . Ne faşizmi ne de ko-
- A aalooo. · neresi. kim- münizmi sevmediğini 

sin ? ! .. 
v h söylüyor - . . . , ı azu anası . . 

- Merhaba E · · ? Lo ndra - Bir nutuk söyll-. . yımısen s ı B M d k . yen hariciye bakanı ... amoe 
ugune e pıyasalar nasıl? Hoare, işçi partis inin silAh lan· 
- Eyudur. · t ına siynsa~ına hücum ederek 
Buda diğer bir konr.ış· ile ri sö.rdU,:tll delilleri k ı t'i hir 

madır. . ı ~ekilde red~et.miş~i r. Baku n 
ezcllmle demıştır kı: 

Aı * ı* *Al ' lş~i partisi f..:dimbur!ldak i. kon-- ınameze . . o mame-
l I 

ğresinde, sılflhlannıa ~ıya-.nsı 
ze . . . Yazıhanesini lüt l ld · t d · hnkkı .ıda a ığı vazıy·e· e a ı · 
fen v erirmisiniz,· ol::ı. :ı m eseldere net ı ır tevcıp 

- Alo. . vermemiştir. 
Alo. . l{rmgre az ı:, ı r ın i~çtc lıiri 

Bay . . . Siz mısınız,· kemünistle rle be ralJe r h arekete 
Ji b geçmek lehinde bulunmuşlardır 

a enum. · · 13u, karakteris tik bi r emare O· 

Şey Bankadaki senedi lup. İspanyada bir mlldahaleclc 
hugün protesto ettirmeyiniz. bulunmak hare ketinin koınn 
teminat aldım. • nistle r tarafından teşebbüs edil

- Oa ( ona ) emçan ( im- diğıne ve bu teşebbüsün işı.:i 
kan) yoktur . . Biz Pankaya partisinin buyuk bir kısmının 
lazum çelenu dimişuk . . em yardımına mazhar olduğunu 

isbat etmektedir. 
çan y oktur oa. . Sir Samoel Hoar e, ne f aşiı-

Bu da bir muhaveredir. . mi ne de k omünizmi sevdiğiıı i 

* * • 
- Alo. alo. alo, Hay an

der kalası teüf vn. . lşle
mezki . . Hemid ef endu. ula 
Hemid Pfendu .. lailahail
lalah. · yahu, Hemid ef. . . 

Alo .. 

- Şey. canum. çeki kağıt
ları nereyedar ? Oni soray-
rum saa ... 

takat de mokratik serbestileri 
korumanın İngiltere iç in b 1 r 
vaıif e olduğunu il!lve ~tmişUı·. 

Küçük sanatlar 
Kongresi .. 

Ankara 24 - Vilayetle
rin k üçük sanatlar mura 
has/arının iştiraki le l 2 ikin
ci teşrinde Ankarada bir 
kongre toplanacak bu san '
atkarların iktisadi ve içti-

Bayrağa hürmet 
Gerekl.. 

Buyrnk nedir? Buyrıık, - en 
geniş anlamıyla-· Btilfrn lıir U
lustur. O Jıulde o ıııukııddtıstir; 

Onu scygi l!erektir .. Ve hu, en 
hnynk vai'.il'e ve eıı ulvi horeıı
muzdur du ... 

Bu borı·u lrı~ ı\ ıyle Odeyel>i
liyor ıııııyuz? 

Maalesef hayır! Uunıı, huy
ramlarımızdn gi)r<Inğiirnllı. bazı I 
haller, l.;ize, derin lıir İÇ lll'I I)'- • 

le k.ıLıul ettiriyo r .. 
Evet, La~ r.ığt:~ıız. ı ı.:~· ı\ ol

duğu ::.11ygıyı glıstcreıuiyuruz. 

;lu .ıu, bazı yerl \! l'Je, - !ayr.ık 

Jıyt: - ~'.ı,ı\u.ı, t;JlLı:" LH.~ll~ıden 
anlıyoauz .. 
haykırıyor! .. 

Fııkal eden hu lfıkayitlik'? 

Bayrağımızı sevınecliğinıizden 
mi? Hil:;.ı'i!. TÜRKELl d e nilen bu 
gilzel Ulk~ Oıel'indc hayrağını 

sevmlyeıı tek lı\r TÜRK lıulu
nabilir mi'?!. Egcr böyle lılri 
varsa o muhakkak ki blZDEN 
DEOILDlR .. 

O bayrnk ki, geçmişi baştan 
lıaşa ON \'e L!TKU doludur .. 
ve O lıayrağın yurdumuzun te
miz havuH:.ı<ia, ilelelıet dalğa

lanabllıne i i~·in binlerce ve bin
lerce TÜHJ<, o bayrak kadıır 
asil kanlarıııı seve se\'e dök-
mekten çekinmediler! .. 

Ve ;;imdi, göklerimizde kızıl 
bir parıltıyla dalgalanan ve ebe
diyyen, .\cuu dur<luk~·a dalğul1:1-
naeuk olun O Bayrak, (l 'ÖHUK
DA DÜKÜLE~ K.\l\L.\HIN BE
DEL1 D1H !) 

Onu SAYÔI, Ona Sg\ Gl 
Buda bir konuşmadır . . 

• * • mai vaziyetlerini tetkik ede • 
- Alo cek ve küçük sanatlar ka- Her TÜHK, muhakkak ki Yur-

gerek ... 

- Alo nununun ana hatlarını gös dunıı, hi~·Lıir Ulıısrı na..;jp olıı. ı· 
- Bay . • Sizmisiniz, mer terecektir. yan del'in bir ilgiyle sever . 

haha ! 1 · h 1 Ç k Böyle bir Ulu::ı Bayrağın!!. knr:;; ı - Ah birader a . . , e . ki 
- Merhaba nuru aynım Polı·ç·, konişmenlo. telgraf, lakuyt kulııbilir mi·?ı. Ellıette · 

C d "' kalamaz. O halde, güzlimli.ıe 
ev et Alap I ne haber ? . . mektup, Frank, Liret, filo çarpan bu gibi haller SEVGİ-
- Yahu piyasa alemine renle kafam okadar meşbu SlZLlKTEN DEGlL, Onun lıÜ

dalalı , Yeniyol sütunları ki değil edebiyat; musiki.. rOK ANLAMINI anlıyuuıauıak, 
güzel yazılarından mahrum Davul, Zurna güm güm blleınoıne~ ynznndendir. 

KOŞ EM DEN 

Doğruyu Söyledi, Doğruyu Söyleyecek ... 
Doğruyu si'iyleyeni dokuz 

köyden kovarlar diye eski 
bir ata sözii vardır. Bu süz 
zamammızzn malı değilse 

bile ekseriyetle rast/onan bir 
hakikatzn if adesidit. 

Bir gün tutar umumun 
menfaatini düş1nerek her
hangi bir şeyin oykınlığın 
dan bahseder o işle ilgilen
mesi lazmı gelenlerin dik
kat nazarını o nesne üzerine 
çekmek istersiniz .. Bu hare 
kett~ki bütün samimiyeti
nize, dürıislluğünüze rağ
men; işin fena cihetini mey
dana koydunuz, yani doğ 
ruyu söylediniz diye o işle 
alakalı kişiler size selcim 
rz.ıermez olur, surat asar, ka
la tutar... Gün geçmeden 
yolunuza Ç1karlar sen bunu 
hangi hakla yazdın ?.. seni 
şikayet edeceğim. Hem ben 
seninle görüşürüm derler, 
tehdid ederler. Her gördük
çe diş gıcırdatır. iç çeker, 
kafa sallarlar ... Hele böyle 
sözlere kuru sıkı tehditlere 
aldıran, pabuç bırakan kıs
mındansan yandın gitti de
mekdir ! kolay kolay yaka
nı bırakmazlar ... Çünkü ma 
lumya doğruyu söylemiş 
sindir ... 

/şte sayın okuyucu biz 
yazıcılar bu çeşit kofa tu
tuşlar, tehdidlerle hemen 
hemen /ıer gün yüz yiiz ku 
cak kucağa geliriz. Hele 
benim bu kabil vakalarla 
aram pek iyidir. Çünkü pek 
iyi takdir edersiniz ki iki 
senedenberi Yeniyol sütıi n 
lurında intişar eden yazıla 
rımla umumun menfaatini 

f!ÔZPl 111iş daima doğnıyu 

sı·;ylemiş 'l•e sô'yleyorum. 
Bir dalıa tekrarlamak bil

meyenlere bildirmek 71e du
yurmak isterim k i şimdiye 
kadar doğrudan ayrılmayan 
knler.1im bu'1dan sonra do 
İdr .'ıi r ş~ J fen yzlma.ı;aruk 
tıpkı es!....isi gibi daima umu 
mun menfaatini göze'e ;ek, 
i_uiyi övecek . kötüy ü. döve 
cek , daima ve daima doğ· 
ruyu söylegecekdir. 

H . M . 

Yeni bir Sovyet 
spor tayyeresi 

Tanınmış Sovyet tayya
re/erinden piontkovski, 540 
kilo sik/elinde ve "Air 72., 
tipinde hafif bir spor tay
yaresile Moskova · Sivasto . 
pol - Harkov yolu üzerinde 
2000 kilometrelik bir mesa-
feyi hiç yere inmeden 10 
saatta katetmiştir. 

Bu yeni tip hafif spor 
tayyaresi, mühendis Yakov 
İeu tarafından vücuda ge
tirilmiş 700 beygirlik bir 
"M 7 ! .. motörünü havi iki 
kişilik tek satıhlı bir tay 
yaredir. Tayyarenin iniş te 
kerlekleri havada içeri alı · 
nabilmektedir. Tayyarenin 
azami sürati 230 kilomet 
redir, 

Tayyareci piontkovski. 
uçuşuna başlarken bu tay
yarenin sik/etinden daha 
fazla mikrarda benzin,yağ 
ve saire olarak hamule yük
letmiş, fakat buna rağmen 
tayyare gayet kolay bir 
surette yerden ayrılarak 

havalanmıştır. 
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Gripten korunma 
ve Kurtulma 
Grip hepimizin bildiği gi · 

bi başlıca bir hastalık; ve 
çok çabuk yayılıyor. GriJJ 
salgınlarının birinde hasta
lığın . bütün Avrupayı altı 
aydan az bir zamanda ta 
mamm kapladığını söyler
sek. hastalığın ne kadar ça 
buk yPyı/dığım canlandır
mış oluruz. Hastalık hiç 
bir yaşı of /etmez. Yalnız 
altı aylığa kadar olan ço 
cuklar muaf gorunuyor. 
Hastalığın en sevdiği 20 40 
arasıdır. Hastalık aksırıkla 
hatta konuşmakla geçer. 
Hastanın öksürürken, konu
şurken el!afına saçtığı. 
gô'ıle görülmeyen ufak tü · 
küriik habbeleri, elbiseler 
·ve eş 'J alur üzerine konar. 
Bunların lo.~ıdığı mikroplar 
çamuşırların, eşyaların, yer· 
l '!rinden oynatılması. sil
kilmesile. havalanır. Ve o
rada bulunan kimselerin 
bu bulaşmış havayı tene/
f üs etmesi le mikroplar vü · 
cuda girer. 

Havanın ani değişiklikleri 
hastalığın husulünde mühim 
bir amildir. Hastalık her 
mevsimde bilhassa bahar· 
!arda, mevsimin çok değiş· 
tiği zamanlarda görülür. 

Grip ekseriya birdenbire 
başlar. Başrığrzsı, umumi 
kırıklık, bel, kol ve bacak 
ağrıları, takatsizlik hissedi
lir. hazan da hastalık adi 
bir nezle ile başlar Gô'zler
den yaşlar akar; sonra yor· 
gunluk, bacaklarda kesik· 
lik, oynak yerlerinde ağrı 
husule gelir. Başağrısı bil· 
hassa alın ve şakaklarda 
oyucu vası/tadır. Uf ak bir 
sarsıntı ile bu agrı çğalır. 
Ateş titreme veya hafif ür
permelerle 39 - 40 a çıkar. 
Bu ateş bazan 2 gün sürer 
v e düşer; bir kaç gün ara· 
dan sonra, tekrar ateşin 
yükseldeği gô'rülür. Veya 
ateş hiç hali tabiiye düş· 
meden gayrı muntazam, bir 
hafta kadar devam ederı' 
v e nihayetinde bolca terle 
ateşin düşdüğü gö,.ülür. 

Bu hastalıkta ekseriya 
ses kısıklığı, iştihasızlık 

• Aarkası var -
---""==---======~=~=-----'"-"-~~=-:;;~.....:::=-=-====-==-===="===:mz;mc:c.~~----~-k ld B 

Fakat, Mt)ntn•ve r lqıııd10ı:ı,ız 
a ı . · iraz da kalemı·ni edı·yor başım Ja. . ı. i 

(T. A.) 
aı bazı losanların da, bazan, ull ~ -

heseptan. mkamlardan kur- Bu da diğer bir muhavere. bl ıuıtaları olmuyor değil ! 

tanp edebiyata, musikiye, * "' * lföylelerini giirdllkçe içimizin 
hikayeye çeı•ir. . Arada ol- Ş d k 1 daha zi'-·ade burkulduğunu hjs· im i saJzn o uycum J 

.sun bı'ze lezzetle ya [ s"diyor, ve keneli kendinıiw 1 
z ; arını Şu dakikada telef onu açıp " 

okut ve kemanını dinlet ı ... şöyle söyleniyoruz: Yazık!. Aca-
------------~• piyasa işleri içinde haşru lıa hıınalr da Bayrağın ne oldu

ne#r olan, bir eli kasasın- guııu anlıyaınumışlar ıııı:ı .. 

' 

Halk Manileri ---
Düny:ı d öner boşlukla 
Sen gezme sarhoşlukta 
Yarım bana söz verdi 
Gelecekmiş kuşlukta 1 

* * * 
Da~lar <l::ığlar şu dağlar 
lrmnğı coşknn çağlar 

O dağdan yar geçeli 
Bu ğönlüm hergün ağlar 1 

* * * 
Irmak akar kum kalır 
Şamdanda bir mum kalır 
Ben gidsem de g urbete 
Seninle gönlüm kalı r l 

.... "' 
* Knpıda yo!: menteşe 

Sakın etme endişe 
Sen salınıp gcı:crsin 
llen yaonrım ntcşe 1 

Buua S9./i nı { 1 ~lçen 

da. diğer eli telef on: mikro- Sözlel'iınize ııihnyet verll'kcıı 
fonunda sabahtan akşama şunu cl.ı ihlve edelim: 
kadar işile uğraşanları bi.. Oniinıtızde - hepinizin lıilcli-

gi t§Jh.i -- TÜRKÜN en bliyuk 
rer bfru yoklamak isteyince 

Yukarıki muha'J)erıl~rle kar-
ULUSAL Bt\ YHAMI \'ar. L'ınud 
edcriz ki, l>iltUıı )' İİl'fkler lrn 

ıılaşacağmızdan şiıphe et- hliyllk gliııUıı yiiksek heyecaıııy-
meyiniz . . . Bir arkadaşımı l,u i]u!ınuşken, gözlerdeki ı : ıli, 
bu sabah telefonla aramak -Bayrak di~·c- nsılıııı ve 80Ll' K 

istedim. Bütün telefon yol- bezlel'in wrdıği o derjıı ele· 
/arını açık buldum. Mikro ıı)le tekrar knrarııııyaeuktır .... 

o. :::lelıati Ertan 
fon kulağımda din/emeğe •------------
başladım. . işte .zabl edebil
dijim. yukarki muhavere
lerle karşılaştım . . Bu mu 
haverelerden tabii anlayor
sunuz ki piyasamızda eko 
nomik rol oynayanların d;J. 
leri, ifadeleri piyasa ede
hiyatından birer örnek ver-

i mekt<!dir ! . .. 
Cı:ı;lkt Al ap 

Musiki alen1leri sergisi 
1937 yılında Moskovada .::iev

yet lcr birli&i dahilinde yoşaynn 

muhtelif milletlere ait musiki alet

lerini bir araya toplanan bir ser
gi .nçıJacaktır. Bu sergide, en İp· 

tidaisindep ep modemine kadar, 
900 kadar musi~i aJetı teşhir olu
nı:.cakt ır. Musiki aktlerıpin Mosko

vaya yollanmasına şim~iden baş-

laını~tır. ~ T. A) 

G enç l i k 
Ocak başında .. 

Bulunduğum yerler, ekse- ı ima kendisine gıda arayan 
riya vadiler, koruluklar, el- böcekler gibi ben de bir 
rafzndadır. Çocukluğumda günde sanki bir başka diyar 
daima hiç usanmadan ko- değiştirir . gölgeli, yağmur
şar, dereler, tepeler, niha- lu, fırtınalı . kö'şeler arar · 
yetsiz ormanlardan geçer, dım. Bunalır, gömleğim sır 
bir günda dağlar aşardım.. tıma yapışır, sarsılmaz yü-

Dallar üzerinde i'iten kuş- rür. sanki enginlerde kesif 
lar, uçuşan kelebeklerle bulutlara kavuşmak için 
ben de kaynaşırr onlar çi- tepelere çıkar, yine usan 
çekten çiçeğe, ben de 'lladi- mazdım ... hazan da dünya
d~n vadiye geçer, bunala, daki güzellik le sanki nefret 
terleye ni~ayet güneşin gµ- etmiş daha bir şeyden hoş 
rµbu ile eve dönerdim. /anmaz pu yorğunlıık içinde 

Fırtınalar, karlar, yağan bitginleşir fakat yine içim
yağmurlarlar bana birer eğ- den sevinir, sevinir bir kuş 
lence bahşeder/erdi... gibi neşelenir. uçardım ... 

Coşan ırmaklar, çağlayan Eııi ancak güneşin engin 
dereler, inleyen fırtınalar /erde morarmış dağların a
benim çocukluk heyecanı rasında dö'ne, döne gurubu 
mın yanında tesirsiz kalır- ile hatırlar, omuzumda 
di. belki av tüf eğim. bende SÜ· ! 

Yerimde /ıiç durmaz, da- rülerle yola uzanırdım... 1 

* "' . Şimdi ise yaşım doksatı• 
bu ihtiyarlığımda o kızıl 
maziyi sakin bir k öy evin· 
de uzamış kış gecelerini ge-
çiriyorken hayallıyorızm. O 
maziyi düşündükçe, bu ha
limede göz yaşım sızıyor .. 
Fırtınalardan daha zeV1' 
almıyordum. inleyen fırtı· 
nalar, rüzgarlar, başımdtı 
sanki bqykuşlar. ~ay~ırıyor. 
el/erim titreypr. Sabaha k4-
dar yanan kqndilin altınd0 
çıtırdayan acağın başırıil~ 
bunamış gözlerim görrtı1' 
yor damarlarımddki kan dıJ · 

it 
; .. dl 

ruyor. ş e o mazının r 

yaktığım çubuğumun durtıt:J• 
nzna bakar başımı salfıf 
dü#ünür, bu ocağın başırıdtJ 
sayıklar sabahları bekle• 
rım ... 

Asım aar 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturynnın Anknrn 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 61 ] 

Bu sunl'e "avare" dedik. çUn
ko, hayatın mllsbet bir cere· 
yana inkıtrıb etmesi içiıı, passif 
maddenin menfi kııtbunıııı kurşı 
sında nktif fikrin mOsbet kutu
bunun bulunınasınu lüzum var· 
dır. 'l'arllı, fikir ile maddenin 
çiftleşmesinden dnğnr. Baboııın 
payını unaııınkinden yahut ana
nın değerini babnnıııkinden Us
tun tutmak gil.ıi bir şey hıılıra 
gelir mi'? Hazır olııııyan ~eyi 
en ke. kiu fikir dahi hayata 
çağırauııız ve fikrin nefesi ken
disine değmedik~·e, en hazır 
Olaıı şey datıi hayata kendili· 
ğinden doğanıdz. Seferıks, sordu 
~u sualin cevabını bilir. Ne çare 
ki, yUreği taştan, ağzı mntıur
lUdur. Cevabı lıulacak olan ve 
cevabı bulmakla hem Sf cnksi 
hem de kendini kurtaracak olan 
insan'dır. Tllrk Sfenksinin ı;ırrı
nı, ~luslııfa Kemal, biliyordu. 
İşte bunun için memleketinin 
ve milletinin kurtarıcısı, Türk 
milli devletinin kurucusu ve 
tUrkiye'de her yeni'nin her 
doğup gerçekleşmek isti yen 
şeyin babası olmuştur. 

Şu halde, onun şa~ırtıcı ba· 
Şarılawu mUmkUn kılmış olan 
cihan politikasındaki hususiyet 
leri kaydetmekle, onun değeri
ni ve şerer payını lıi(' de azull
ınış olmayız. Burada ilk kayde
dilecek şey, TOrk milletinin 
karşısına bem davao hem de 
hakim sıfatı ile dikiien muzaf
fer Entente devletlerinin kin
darca imha arzularıdır ki lngi
liı· ve rransıı devlet adaınlorı
tııı ağzında, o sırıılarda, en hey
rat ifadelerini bulmuştur. 

'l'Urk nasyonalizıninin bugnn
ku kuvv~tini göz önllnde tuta
rak, imparatorluk bllyük sava
şa girmezden öncekl nasyona
list tabakanın ne kadar ince 
Olduğunu bir dllşUııelim. BUyük 
savaş, na yonalistlerin .-ayısını 

bilhassa orduda şUbhe iz artır
mıştır. Bir kere, Avrupalı ordu
larla beraber A vrupulı orduke
derek Çarlar ve Osmanlılar lın
Paratorluklarının parçalarından 
bir "BUyllk Ermeni lan Cum
huriyeti'' yapmak istiyen anı
Peyaliımt! karşı Asya'dıı bir mtı
cadeleye giri~nıiş olun Bolşe· 
Vl'.<ler içln, Türk kurtuluş dava
sının ndamları tabii mUtlefik· 
lerdi. 

Bğer aı·kasını böylece emni
Yet allına almamış olsııydı, Mus
tafa Kemal, kendisi daha Ana
<totu'yu ayak basınazdan ünce 
Şarktan başlamış olnn ınukııve
nıet tahammullerini şiddetlen
direrek istiknmetleııdirmez ve 
lnuvarrukıyetıi b i r harekete 
geçmezdi. 

:Fakat bu yeni vaziyet sa~·e
sinde. Sevres iıııznlandıktaıı allı 
harta sonra, Ermeni ·tan Cumhu· 
riyetıne kar~ ı kıtalarıın tahrik 
edebilmiş ve kısa bir çarpı~ma
dan sonra GUmrii bıın~ındn, Se· 
res dikta'tınn muzaff <'r bir dev
let sıfatiyle imza atıuı7 olan 
l!:rnıeuistanı yalnıı Tllrk vilaye
tlerini degil, ötmJeııberi Husya
l'a ait Qlnn Artvin, AfQuhan ve 
kl\rs vilayetlerini ete iadeye 
lcbar etmi~tir. 

Bunun hemen arkasından, 
~1ZI_l Ordu Ermenistaıı'ııı mer
ezınt işğal etmlş ve çok kısa 

~rnıuş olan mu!"takll Erınenis
n rUya ı bir kan seli içinde 

boiulmuştur. Ve SO\'yet hUkU· 
tietı, o günden bugllne kadar 
llınrn ban~ınıı karşı sayğı 

&österruı,ur . 
• .Arkası var • 

/ YEN/YOL} 
-------------------------------~~ 

Say/a J 

_S_P_O_R_j j 
_

1

. r~ıı 1.;11.1.;ıu•.;ııı'!:ıııı.;ı:~ııı ı;ı ~;q,ı.;ı~'!:ıı 1.;ııı~aı;qıı;ııJ11_;:1l1'.;ıııı;~ı~Jı;tıP;tu~ı ı;qıı;qıı;,ı 

D Ün yada Neler oluyor ı:r ......... "'""'"""'"""· ······""" ........... ~ ..................... """""'l;~ 
J d t )l"hnn servet r"'.;orıınu kır~ıı~ r!j şans 1 n 1 za (!j Cim Londos 

Afrikada zenci pehli 
vana mağlup olmuş 
Sabık cihan serbest giireş 

şampf.c;onu Yunanlt pehlivan 
Cim Londos cenubi Afrika 
da pelılitıan Ali heyi yen. 
dikten sonra geçenlerde ce
nubi Afrikanırı Belville şeh
rinde " Kara panter,, laka 
bile maruf zenci giireşçi /_ 
nangui lzalalıu ile karşı
laşmıştır. 

Yunanistandan bildirildi
ğine göre maç bir buçuk 
saat olarak kabul edilmiş 
ve 48 inci dakikasında Cim 
Londosun sakatlanması ile 
zenci galip sayılmıştır. Ma
ça 20 hinden fazla seyirci 
gelmiştir. 

Maç zencinin korkunç hü 
cümlarr ile başlanıış ve mü 
temadiyen hakimiyeti altın 
da geçmiştir. 

Cim londos bütün dün
yaca tanınan meşhur tayya
re oyununu tatbike bir 
türlü fırsat bulamamış ve 
düştüğü bir fena oyunda 
sakatlanarak zenciye lıük· 
men mağlüb olmuştur. 

Cim Londosun bu mağ
lıihiyeti üzerine turnesine 
devam edemiyecegi ve mem· 

OpOnya 0 ! <l~ğilc~ir, Birincilik Lİ\'erp ınl'lıı t+~ [+] 
. . Lıır go1. dJktoruııuııdıır. o dok- !+; [+i 

Sakallılar Cemıyetı tor ~ki e\'lıidına f> milyon ingi- [•1 [+l 
kuruldu llz lıra'-ı bırukını;tır. tt] •• • • ' (tl 

.lupoııyuda sakallılar araların- i:ı~ i'.~z ti )ktJ~ları parasızlık- [+j g u ven 1 n 1 z r+l 
liıl tt>planarak hir cemiyet kur- .tan şıkayet etmıyorlarım~. [+] · [~~ 
mu~lur. Ve bıışLırına d:ı gene 

1 

lngilizce bilmeyen adam '~~ • l+J 
saka' ı ile marnf Lirisini getir- ı· ·ı· d ~·~ ~·~ . l 1. H . 1 1 . • ngı ızce ers vere =-+ı .,. . b .1 t. . . / k _ + 
mı;: .~~·ı ıı:. ~ıs o :,'n _za ~n ısını b'l' .? ·~ . '.r.yyare pıyango. ı e mızı a ı~ en şansmıza guve- . 
Holııııu Kotodur \e ı2 )&~ında· 1 ır mı. ı:.+~ mmz. Maksat zengzn olmaksa yrne bu guvenle mut [+] 
dır. ~akalının boyu bir metre . FrJnsızların mevlrnr rnuhnr- [+~ lak maksada irişir. zengin olursunuz. (+J 
vetmi..; beş santimdir. llolıijio rırlerinden G raudou ı bir aralık- ' [+J B - . k k b k · ı k.. d [+] 
Kuto ~eyahat ettiği zamanlar ~·ok parasız kalmı~tı. G~<;iı m k ' lt~ u gııvenı anca ve anca a ıog u mev ıın e [+J 
sakalını bir tnrl..ıaya koymakta Uzre hususi ders ariyordıı. u [+J ı·ı 
ve boynuna ıısmnktadır. Cemi- sırada bir arkada:;;ı cahil bir [+J G •• + 
yet Sakal lehine propaganda ailenin bir in~il.izce l~ocası. arı~- [+~ u v e n + 
vaııııuıkta ve konurelcrini her dıklan 11 kendısıne söyledı. Gı- [+,.; ~] 
.J t> d ' f';,. "'+-sene Tokyoda toplamaktadır. zırn ouıı ÇOK parasız kııldığı ~•.& ~~ 

. . . l i~·in lııgilizl'e bilmediği halde l [+1 B b ı d ,.4 
fngılız doktor arının dersi Kabul etti ve ~·ocuklnra I[+] er er sa onun a l+A 

kazançları ingllizce niyetine Almanl'a oku- [+] · {+] 
tınu!{a lıa~Jadı. [+] b ı b"f k • • [+'i 

Ceçenlerde Londrada ölen me7- ~lesele anla ıldığı z anı un r•ı u a 1 ece Si nız ...... t•l 
hur doktor Lor.et M~yı.ıihan ~·o: çocuklar rnUkemmel Almanca ftı [+] 
cuklarına LİÇ mılyon ıkı yllz ellı konuşuyorlarmı~. r+' G u·· v e n [•l 
bin ingiliz lira~i servet bırak- Boykot kelimesinin aslı? [+J t+l 
ınntır. 1 ( k ) k 1. . . F"+ıı r+°' 

~1< 'han bu rakamla dok- 8oy ot e ııııe~ıı:ın n~. d_e· ~:a ~'.j 
• )ynı . . mek olduğunu lıeµıınıı bılırız. i+] [+] 

leketine dönerek artık giire- tıir işi yapmamak, i~e el snrıne- [+] b b (+l 
Şi terk edeceği söylenmek ınek ilı'Hı ... maniilanna gelir ... f+] er er [+j 

k e li m e b e y il e l m i 1 e l b i r r .. 1 [•l 
tedir. matıiyet utdığı i r ı n tı em en r+1 K•l 
Meşhur Macar pehlivanı ııer lisancta daiuıa ayni mani\de ~·] S8 lOfl Unda [~~ 
y anos F zaya İstanbulda kullanılır. Halbuki Boykot tıpkı ~•l l•J 

ıılımet, nıetımet kibi bir insanın c+1 K•l 
Haber aldığımıza göre. ismidir. Hu adam 18 'O senesiu- l+1 [+l 

meşhur Macar ehlivanı Ya- de bir ~·iftlikte knhyalık etmi-;; t+l Yakında çok yenilikler göreceksiniz ! [+] 
F /. b l l ve mal sahiblerinden uordüğü f~.. ..;j~' nos zaya stan u a ge - l . . . t;' r.,:!11 :;ıııı:::ııı;q~;ıııı;ııı;q.ı;ııP;•ııı;qıı.;ııı.;ıııı.;ıı •:::ııı;ıııı;ıııı;q,ı;ııP;ı:ı~ııı;ıııı;qıı,;ııP;t~ 

m iştir. BÜ t Ün T Ürk peh l i- z u n m Uze rı u e vazı fes 101 terke t- LUouıUll .ıuıılJıuUll!ıuıdlııuııJlıuıl hıuıd:~ıııl l1ıuııllıınllllıiuııl!1ı .. ıın1ı .. 1ıt:ıı..ııl lı..ıdlıi.dlllıi!d!J\ıb.ıılllıull lıı..ııl:ıı.iılllııu11!11Mıllııuıl llUıiı 
rni~tir. Bu tarihten itibaren de 1 

v.ınlarına meydan okuduğu· boykot kelimesi bildiğimiz ma- Un eksiltmes·ı 
nu söylemektedir. nHda kullanılmağa ba~lanınıştır. 

Erzak eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden : 

Askeri satınalma komisyonundan : 
Erzincan kıtaatı için ( 450000 ) Dortyüz elli 

bin kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 Lise ve Pansiyonunda 936 Teşrini saniden itibaren Mayıs 937 sonu
na kadar sarfedilecek aşağıda isimleri yazılı yiyeceklerin beher madde 
için ayrı şartname ile 16 - 10 - 936' Tirihinden itibaren eksiltmeye kon
muştur. 

Erzakın nevı 

Kuru fasulya T om. 
,, ., Şeker 
,, ,, Horoz 

Limon 
Koı1serve ıruhtelif 
Fındı içi 
Kuru in..:·ir 
Gaz yağı 
Pirinç unu 
Tel kadayif 
T ahan helvası 
İrmik 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Tuz 
Sirke 
Ispanak 
Pırasa 
Top Lahanası 
Gümüşane Elması 

,, Armudu 
Taze üzüm 
Ekmek kadayıfi 

.Muhammen Mık tarı Tutarı Teminatı 
bedeli muvakkatası 

Lira Kr. Kilo Gr. Lira Kr. Lira Kr. 

7,5 1000 75 
13 500 65 
13 500 65 
3,5 7000 Adet 245 
30 1500 kutu 450 
70 500 350 
20 400 80 
27,5 200 55 
30 200 60 
40 400 160 
45 500 225 
25 200 50 
27,5 1700 467 50 
31 1000 310 
5 700 35 
7,5 250 18 75 
6 2500 150 
6 2500 150 
5 2500 125 

12,5 1500 187 50 
10 1500 150 
12,5 500 62 50 
30 200 Adet 60 

5 
4 
4 

18 
33 
26 

6 
4 
4 

12 
16 
3 

35 
23 

2 

11 
11 
11 
14 
11 
4 
4 

-
63 
88 
88 
38 
75 
25 

13 
50 

88 
75 
06 
25 
63 
14 
25 
25 
9 

06 
25 
69 
50 

Taban 35 300 105 7 88 
2 - Şartnarr.eler her gün bedelsiz mektepten alınabilir ve görülebilir. 
3 - Eksiltme 2 Teşrini sani 936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

14 te Lise binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mıktarları her maddenin hızasında yazılmıştır. 
6 - İstekliler 2490 numaralı kanunu 16 ıncı maddesi ahkamına göre 

muvakkat teminatlarının eksiltmeye başlamadan bir saat evveline kadar 
Mektep kitabetine vereceklerdir. 17. 21 • 26 - 30 

Tahmin edilen bedeli altmış yedibin beŞyüz 
liradır. 

Eksiltme 6 - 2. Teşrin - 936 günü saat - 11 -
de Erzincanda Tümen karargahındaki satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat miktarı - 4625 - dörtbin altı}'üZ yir
mibeş liradır. 

İstekliler ihale günü tecim endüstri odasında · 
kayıtlı bulunmalıdır. 

Artırma ve eksiltme ve ihalenin 32 - 33 - 34 
maddelerindeki esasata uygun olarak isteklilerin 
m uracaa tları. 

teklif mektupları 6 - 2. Teşrin- 936 günü saat 
1 O ne kadar komisyona verlmiş bulunacaktır. 

Bu unun ihalesinde tekarrur edeck bedelinin 
üçte biri nisbetinde ve teminat mukabilinde mü
teahhidine avans vermesi şart konmuştur. 

Şartnameyi okumak isteyenler bir adedini 
338 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan 
alabilecekdir. 

23-26-29-2 

Parke kaldır1m ve trotuvar 

inşası eksiltmesi 

BELEDİYE ENCÜMENiNDEN : 
Evrak keşfiyesi yeniden tanzim edilen Ye

meniciler caddesinin ( 4646 ) lira ( 33 ) kuruş 
bedeli keşifli Parke kaldırım ve T rotuvarlarının 
inşası onyedi gün müddetle tekrar açık artır:ma.
ya konulmuştur. 

Artırma 6 İkinci Teşrin 936 cuma günü 
saat ondörtte icra edileceğinden isteklilerin be
deli keşfi üzerinden yüzde yedibuçuk muvakkat 
teminat makbuzlarile birlikte Encümene mura
caatları ilan olunur. 

23 26 29 2 
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Borsal ar 
,, ı4 Birinciteşrin 936 

BU G ECE ... 
-------

Hamburğ borsası , 
: ~Gireson fındıkları 1 

fç fındık hıı;ır - ---

w • vudol i 

Yıldız sinemasında 
İki şal.e;er film birden 

Kııbuklu fındık hazır 

" • vııdcli Mavi T unanın yaratıcısı Trabzon fındıkları I 

Brigitte Helm'in 
Çevirdiği Fransızca sözlü filmi 

-İç-f-ındık- bazı;- --ı: 
• • \'ad eli 

Kabuklu fındık haı.ır 1 

• • vadeli 

- lfuiya /ındı~kl-ar-ı -ı 

İç fındık hazır 650 
• • vııılell 650-GOO 

! ı --- -
ı ı Berlin borsası - -- --

·1 Ork yuıııurlııları 

ı ı.:nçük ınaı 14 
Orta ,. ı 4,25 
iri • 14,60 1 

Uçuru a 
l:)tanbul kambiyo borsası 

1 
Peçe ta 73225 

' Liret 150193 
Raylşmark 19093 

Dogr 
- lstanbul ticar;t borsası 
lç fındık Glreson 
• • TTabzon 
• • Akçe kale 

73 1 72 
i2 

Trabzon Borsası 

Ayrıca zevkli neşeli kahkahalı 
büyük film 

Kadın 
ask r 

2G Birinciteşrin 936 
ı ı lı; fındık i2 

TumbuJ • 34,50 
Sivri • 82 
Foşa 1t 82 
Badem 

" 81 
Kar kalak,. 

olurs 
Yumurla blrincl 1200 

" ikinci 2000 
işlenmemiş ·!35 
:Mıqır 5 ' 

' 

f'asulyalar 

3 Kısımlık büyük komedi ----
Sinema icar artırması 

BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 

ince mal 6,!iO 
ı ı Horoz fasulya 11 

Unlar 
lstnnbul blulnci 12, lfi 

.. ikinci 11,90 
Samrun birinci 12 

• ikinci 11 

Belediye Sinemasının bir senelik icarı tatil 
~==:::::::::::::::::::::::::::::::::.!.1 edilen şartnamesi mucibince on yedi gün müd

lılubtelif birinci 12 

" ikinci 11 ,50 

• Uı:ttncn 11 
- -----.- -. - - --- --- -- - -

Harley Davitsen 
505 CC. tek zilindre 

Bir Motosiklet 
satlıktır. 

Görmek ııe almak isteyenler 
Matbaamıza müracaat et-
melidirler. 7-7 

detle tekrar açık artırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin muhammen bedeli olan ( 1025 ) 

lira üzerinden verecekleri teminatı muvakkata 
makbuzlarile birlikte ihalenin icra edileceği 
6 Teşrinisani 936 cuma günü saat on dörtte 
Encümene muracaatları ilan olunur. 
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ACELE SATUK HIRDAVAT 
MAGAZASI 
bir hırdavat mağazası eşyası çok 

matbaamıza müracaat 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

Cep ve kol saatlannın en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

o s e::::::. ~ 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON 
Kunduracılar caddesi 

1 
1 
1 
1 
1 
~ 
~ ~ 

~~~~~~~~~ 

SİHİ KAR BEYİN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 
Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kıra ı 
Olan ... 

1 • 
ifr4 Makinalarında 

emsalsız bir 

Radyo tekniğinın 

~ bulacaksınız. m t.:zafferiyeti. 

1 
1 R C A Makinalannı görünJz, dinleyiniz 

• • • 

1 
1 

Hay ret edeceksiniz ... 

1 HARUNLAR MÜESSESESİ " 
--l!!!!ııl'@~l!!!!ııl'@~l!!!!ııl'@~~~~~ 

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-

f 
f 

• 
• 
' • f 
t 
t 

• • t!j larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. • 
ru • 
~il.!:'•:11':!1111'"'1'11''"11!1'"11 Jl!"'Q ıınııııınııııı••fllll'"'ll!l"'lllll"'ll!Jl'!!'lln•••ıı;ıı"'ll~:'ltll"''ll!l'"'IOl1"'11P""'ll1""1111!!~11""1ll1"'11lll•nııı~ıl"'ıınıı::1ı:~ııııınıılJl!!!'ll11'!!11 JJ!'1ll11!!!1:Jl'::!1111'' .,,_ Y 
~ıı~ııiı.~,·~.:.rt ıı~d .~ ~.,~~ıı~ıu~ıı:ııııı;!,ırıı;!,ıllı;!,ıılb~ııı;!,dıı;!,1nı;!,ıııı~ı1ıı~ı:ıd1ı~1111~11ı;!,111ıı~ıı:'dnı~"'ı!dı11~1~1~~ı:m~~ ________________________________________ ___,/ 

a 

Y~NDYOL 
• 

asımevı 
Yeni temiz ve _çeşitli huru-
1 alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerin·i ----En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 
hezırlar ve gönder~r-

,. 


