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HüitD~rrün bôır lbeyaınnamce~ö 
Almanya müstemlekelerini geri istiyor! 
____ .._.. ™ - -=- ~ 

Gürültü yapan 
esnafa yer 
gösterilmelidir ! 

N a.syona.l sosyalist kongresinde1 

Bitlerin beya.nna.mesi okundu .. 
Türk Hava Kurumu 

Çahşma Raporu 
Halkın sıhhatı bozulur, 
istirahati selbedilirken 
tedbir almak 
gerekmez mi ? 
------

Almanya müstemlekelerini istiyor 1 
AnAara 9 - Nasyonal sosyalist partisinin 80 inci kongresi bu gün açılmış ve Hit

lerin kongreye hitap eden bir heyannam~si okunmuştur,. Hitler nazi rejiminin 
son senelerdeki faaliyetine ve dahili sulhdan istifada edilmekte olduğuna işaret etmiş 
ve bundan sunra Alman milletinin hakkı hayatı namına Alman müstemlekelerinin 
iadesini istemiştir. G 

eçen gUn yazdık, yine 
yazıyoruz, ihtimal yine 
yazacağız, belki bir, Uç 

beş değil daha bir(·ok defalar Almanya İngiltere Kralile Bir yayla 
Yazacağız, fakat göreceğiz ve 

göreceksiniz ki, her şey yerli- Atatu·· rk arasında Meselesi 1 
Yeaindedir, eski tus eski ha- ı• t 1 
hıamdır, alem yine Ol i\lem, ve a ya Ankara 9 lngiltere Kırtıl rüsümü 
sayran yine ol seyrandır ! Kralı sekizinci Edvard ile etrafında dedikodu .. 

Nedendir bilmiyoruz, yalnız ı·spanya as"ılerı·ne Reisi Cumhurumuz Atatürk 
görüyoruz ki, bllUln garibeler Hangi taraf haklıdır, 
bu şehrin suurları içinde top- arasında çok samimi telg- ~-/aşılıp uygunsuzluğun 
lanmıştır : vasi surette yar- raflar teati edilmiştir. 

Onüne geçilmelidir .. Mektehin yanıbaşuıda kulak- Ku""çu··k antant 
la d d• 1 1 Trabzon evkafına ait Hatu-n tırnıalıyan tahta hızariaı·ı, ime ıyor armış. Ankara 9 - Küçıik an· 
dairelerin, mahkemelerin kula- niye ve Mescid yaylaları iki tlç 
tının dibine çilingir dUkkilnlan, Ankara 9 - lspanyaga tant konferansı 13 Eylülde Yii kadar her nasılsa icara ve-
lerzlnin '-'anında kasap, tühafı- giden gönüllü seyyar hasta- başlayacak ve 14 de kapa rU.ınediğt için evkaf ve devlet 

" kt hazinesi resim alamamış ve yay Yecinin .biti .. i'1·inde bakkal, lo- ne backanı tibbi gardımko naca ır. 
"' 1S r la?lar da kırtıl vergisinden 

kanıaıarın önünde balıkçı kar- mitesine bir telgrafla 1taı- Gazipaşa okulu k~rtuımuş olmalarından mem-
naııarı, daha bunun gibi Ulrlü yan ve Almanların asilere ,nuo kııldııdarı ve iki yıld:mbe-
&'aribeler ve türlü acibeler ! Eski lisenin harap bina· rl bu yaylaların kır~ıl resmini 

almış olduğunu gorayorur. 
Doğu Afrikadaki büyük fa· 
cia, gökleri kaRaatsız mil
/erlerin mahkum olduklarr
nı, hava tehlikesini " taq
yare .. den başka hiç bir 
silô.hın genemigeceğini, acı 
bir hakikat olarak bir kere 
daha ortaya atmıştır. Al 
manyanrn yıllarca gizli giı 

T 1 b kt be k k mütemadiyen gardım ettik- J h 
a e e me e o uma ·, sınaa te. like içinde geçerı m:ık iı.;in evkaf idaresi yayla. 

llllamak için gider, kulağının ı~l~er~i~n~i ~b~il~dgir2m~e/d~egdı~·r~. ;:::.::~~~~~~~~., ... ~~~~~=~~=~~~~~~~r""'~~lft'Olo.aı'6'~~~1'!1"1~~~~~~~~~~~P..::~ 
dibinde mualllmto sesini işite- O paşa ilk okuluna kültür mü- butarak usul ve kanun çerçe- canlandıran parlak bir ye- /erinin sür'ati 400 lcilomtJt-
llliyecek kadar gürültü yapma- NOTLAR şavirimiz tarafından husô.m vesi içinde yaylaları aleni mü- kündur. reden 480 e, keşif tayyare 

" Türk Hava Kurumunun 
son altı aylık çalışmaların
dan elde edilen verim. bize 
935 yılının. Kurumun en 
hareketli riJe zengin bilan
çolu yıllarından biri oldu
ğunu gösteriyor. Bütün ar
kadaşlarımızın bildiği gibi, 
Türk havacılığının gelişme
sini yakın alô.lcalarına borç
lu olduğumuz, Türk mille
tine hayat ve ışık veren en 
büyük Şef imiz Atatürk 'ün 
şerefli himaye/erinden ve 
fahri başkanlıklarile Kuru
mumuza kuvvet veren ismet 
lnönü 'nün altıncı kurultay 
daki tarihi söglevlerinden 
bütün yurda yayılan heyecan 
ve hararet bu feyizli duru 
ma gol açan amillerin en 
başında ger almaktadır. T. 
H. K. on iki yıldan beri 
üye sayısının 272 bini bul
duğunu ilk defa kaydetmek
tedir ki, bu rakam, Türle 

li çalıştıkdan sonra meyda
na kudretli bir askeri ta'!· 
garecililc çıkarması da büt.in 
dünyayı şaşırtan lıadiselerI!n 
biri olmuştur. Bunun için 
devletlerin hava bütçeleri 
bu yıl daha çok kabarıktır. 
Bir misa/. olarak lngiltere 
hava bütçesinin 31,()4.2, 1 lJO 
lngiliz lirasından 43,490,000 
lngiliz lirasına çıkarılnuı 
oldujunu gösterebiliriz. Or
duların tayyare sayısı ço
ğaltılırken tayyarelerin ka
biliyet ve vasıflarının güle 
seltilmesi için de çok pıu-

ta, fakat dik.katini sıfır>ı indire- S 1 l k zayed~ ve ihale suretile res- le /erinin 
350 

den 
3
80 e, bom 

cek, dimağını perişan edecek az ara oğ u yo uşunda Ruhi urala men mnsteclrlne kiraya verdiği Seneli vaziyeti gözden 
kadar gnrnltn yapmağa kimse- ait ve okul olmağa elverişli ve müstecirin de blltQn malını geçirecek olursak, 935 geli- bardıman tayyarelerinin 390 
nln hakkı yoktur, \ e böyle vazi- Rağbet... bina tasvip ve icar edilmiş- teminat verip yayla zamanı rimizin 1.029.599 lirası pi- dan 420 ye çıkması uğraş-
Yet görüldllğU anda belediye. tir. Bu yıl tedrisat bu bina- kırUl resmini tahsile çıktığı, gango11a ait olmak üzere maların ne kadar geniş ve 
.. ı Biı buçuk aydan beri yaylaların iki yıllık .'icra bedeli 3 

&Un hakkı ve vazifesıdir müda· da yapılacaktır. ( 4.998,447) liraya varmış esaslı olduğnnu göstermek.-
hale ı Trabzon parkları saz ve ------------1 4500 lira kadar tuttuğuna göre t•dı'r. 

M u /k b ı,n. id oldug·unu görürüz Kurumu .. emur dairede, hakim malı- söz içindedir. na u sene Okurlarımız ev.lUU areslnin lki yıllık icar-k k dan AIU\/\ lı· kad bl 1 tif d ı· · 91,,n -1 nbe · "lk Gençlik yıg·ınlarının /ca. emede vazifesini ifa etme sazlara çok rağbet göster- "'UUU ra ar r s a e muzun ge ırı JV aa rı ı 
lllecburiyetlndedir, fıkrini, zin- temin etmiş olduğu ve müste- defa bu kadar yükselmek- natlandırılması davasına da 
Dini işgal ve işktlle mUsaade mektedir. Bu rağbet, hiç ş9- Ne dı·yor cirlerin ise bu ya.)'lalaı·da tahsi- tedir. Bu başarının elde bütün milletler, ordu hava-
\'e nıusıımanu eaıtenıez ve edil- phe yok ki, zevklerimizin ıat masrafı olarak iki bin lira l 

d·ı · d b" ··1c il · cı ıg· ı derecesinde ehemmiyet lllemelidir. Haydı alt tarafı ı'ncelig· inden ve sanata karşı kadar bir masraf da yaptıın ve e ı mesın e uyu ro erı 
r i---------·--1!'1 6

' l b 1 B k l • J vermektedirler. Dört Alman antazl addedilsin, terzinin ya- mecliıbiyetimizin derinliğin- B şu hal ile 6500 lira mukabilin- o an aşta ıç a an ıgı o -
DlDda kasabın bulunuşu, tuhafi- aze n SU yok, de yaylalan isticar etmiş bulu- mak üzere bütün idare amir- planörcü gencin '1/manga • 
Yeclnin bitişiğinde bakkalın du- dendir... nan mnsteclr geçen yıl ancak /erine, her işimizde himaye dan Çelcoslowılcga 'ga p/d-
ruşu, lokantanın önnnde baiık Bu hakikati, zaman za Bazen su var, beşyQz lira kadar, bu yıl da ve yardımlarına dayandığı- nörlerile 504 kilometrelik 
kiırnallannın yığılı,ı, dikkat man gelen tigatro ve saz 1500 Ura kadar bir tahsııat ya- b" l k l 
IOzlerlmizi çekmege, üzerinde _, k · · l M 1 k k I bil mız Genelkurmay Başkanlı. ır go aşara uçma arı, 
durulmaya de""er meselelerden heyetleri ae ço ıyı an a- US U YO • pa diıti ve hennz icar bedeli M M r; k l römork uçuşlarında en ileri 

,,.,,.__ IS mış. sevilmiyenler rağbet ile vefli masrafını doldurmamış ğiyle · · ve d elince, 
O&UUUtın, ve dediğimiz gibi, bun- İçkale mahallesinin kaleboyu lan C. H. P. tecki/dtına ve şu- giden Sovyet Rusya 'da pla 1
-- go" .. memı"c, rag-bet görmiyen- o mııstecir hak.kında menfa- r uu-ın tensik ve tanzimi, tantazi • · ,. kapısı sokağının yanı başında u ı bo L.... .. k JI -1 l nörle 11,000 metre gülcseı-e 

la}'llsın, fakat vazıf e görmek /er bir daha gelmemiştir. bir Cami ve bu cam Un duvan- a er zulan bazı kimselerin ~ yon uru arınaa ça ışan 
latıyen muallimi, hakimi, memu- le Ah bir kaç yıl kadar kırtıl . resmi arlcadaşlara minnettarlık çıkılması 'lıe 1,500 kilomıt-
ru, selameti likrile ifayi vazife- Sanatkar o ugu,cu lmdet na bitişik bir çeşme vardır. Bu vermemiş olan yaylacıları teş· dagjularımızı sunarız. relik mesafe aşılması, Bul· 
elen nıen'e ,· okumak, anlamak Coşjun sesitı beş a tı gı ır. çeşmeye dökülen su tekrar çeş· vik ve onların OnQne geçerek v l l ıı l' u kd ıarı'standa 91'>8 _ı_ ba•lıgon 

T b ı· · · t menin mu~luk yerinden ~ nst nanun ar a ma ıye ve ~· ııc ,. 
lnecburiyetinde bulunan talebe- üstüste 1 ra zona ge ışı, ış e dökülmektedir. Ve bu su ta or- m ecirin 20 • 80 bin Ura ka- /etine devrettiğimiz kesri yelken uçuşu çalışmalarını 
11 hakkından mahrum etmek bu sırrın bir ifşası ve bir tahisar bUknmet könağı yanı dar yaylacılardan para topla- muazzem kıymetli evrak, daha genişletmek için bir 
)'olundaki bu aykırı hal ve ha- ı'fıa Jesidir I başına kadar sokak sokak cad- dığı ve yaylacılar soyuluyor ,_ .. 

6
. l 

"' diy k . lc"l .. J . ı.__ ku yelken u, ... ., me'"e ı a,ı • l'eketıere ne buyrulur ı Sanırız ki, ince sanatkar de cadde dolaşıp akmaktadır. e ma amata şikayetlerde ıç ı er guzaesı ve ncıva v r-r-
bulund ki t ize ı....ı.. J · d ---1 ·1c· • ması 'Oe So~yada lauulan Kulak patlatan hızarlar, gQ- Mı .u dı b dı Akan bu su günlerce sokak ve u an gaze em M«Uer vet erıne yar ım yuu.e ı ısı 'I~ 

..,.,t Bayan uza11 er e un an verllmi-:ıtir. /el l -1 t l l · _, plan· o-r yapılma .. "' Q yapan marangoz, çilingir T b dı d cadde başlarında çok çirkin bir ı kayna arımız a agrıca aev a e ge erae • 
41Clkk.aııları rasgele ve istedik.le- sonra her gaz 'ra zon a ır. hal almaktadır. Ne olur bu çeş- HQkOmetin yardımıyle ve Jet bütçesine her yıl 6,300,000 ;a başlanmış, milletleri çe 
~-~erde serpiJlp duramazlar, Mutaldamızı şöylece hüld- meye belediyemiz bir musluk makbuz mukabilinde tahsllAtın liralık bir gelir temi,. et- kirde/den Jumacı yetiştirmek 
uuoların yeri caddeler, mahal- sa edebiliriz : Trabzon san- taksa da hem çeşmeyi hemde yapıldığı ilave edilen bu şika- miş oluyoruz. meselesine verilen ehemmi 
~~ler değil, çarşılar .ve çarşılar- ata mecluptur, sanatkar caB ddieilerlb bludhl alden kurtarsa 1 yetlerin yerinde olup olmadığı· D il l . da yetı· ""o'"zlerimizin önünde 
'l4l •Ynlmış yerlerdir. Hastaları, u ş o e e ye tarafından ya- nın anlaşılması için evkaf lda- ünya mi et erı arasın ~· 
~lanııann istirahat ve sıhhat- Trabzona I plmasını dileriz. resinin işe el koyup vaziyeti ki havacılık yarışının. bu canlandırma/dadır.· 
lerı de dQşnonıecek işlardendlr. K. O. M. aydınlatmasını dileriz. yıl baş döndürücü bir hı% • Arkası 2 de -

__ Bekir Süküti Kulaksızoğlu ""' 

[BORSA l Fındık kabuğuna narh 1 " 
Fındık kabuğunun fiatını yükselten hamamlardır. ~ ~ 

Şimdi 20 kuruşa aldıklarıni kışın 100 kuruşa satıyorlar 1 "-" Fındık fiatlar1 
d Bu sabah borsada iç fın. Fındık kabuğunun dalıa 
'l~klar 58, kabuklu fındıklar şimdiden 20 • 25 kuruşa 
~ lcuruş 10 paradan satıl çıkmasına sebep lıamamlar-
lrtııtır. la fırınlardır. Hamamlarla 

Fiatlar terakkide devam fırınlarda kabuk yakılma· 
~t11telctedir. I· sının yasak edilmesi hak-

kınaki belediye meclisi ka
rarının daldığı habı gaf /et
ten uganarak tatbik sahası
na çıktığı gün fındık ka
buğu da normal f iatını bu
lur I bu memlekette fındık 

kabuğunun rormal /iatı 10 şa aldığı kabuğ11, kışın 

kuruştur, ve hundan bir 

santim fazlası ilıtilcôrdır. 

Fiatı yükselten hamam
lardır., 6u ıün girmi kuru-

hamamını kızdırdıktan son

ateşini 100 kuruşa satıyor, 

yazıktır bu halka, . insaf 

delim artık I 

Romen - Yuğoslav 
dosluğu 

Ankara 9 - Stogadir.o
vic Bükreşe gelmiştir. Bu. 
ziyaret romen Yuğoslav 
dosluğunun hususi bir tegi
di sayılıyor. 

General Ridz 
Ankara 9 - General 

Ridz Perşembe günü Polua 
yaya d6necelc.tir. 



Sayfa 2 

S<:kizinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 
RE.CEP PEKE.R 

Burada rastlanan bir par-, kiyetle işlemesine imkiin 
fi de lurrstiyan ekonomi 1ıermiştir. Ba iki partiden 
partisidir. Bunun benzeri hangisi, içinde bulunduğu 
baş~a yerlerde yoktur. Ma · güne gö're imperatolvğun 
c~:ı~tanda da hükumet gü menafiini temin eder gorün
kun~ alacak çoklukta bir müşse, idareyi o eline almış 
partı olmadığından mem- ve hükümeti o parti kur
leke~in mukadderatım bu muştur, azlığa kalanı parti 
partıle~ arasında bir kısmı- iktidar gerindekini m~raka· 
mn vuc el t' d' · · b' u a ge ır ıgı ır be etmiştirir. Fakat bu mu-
koalisyon idare etmektedir. vazene de genel savaştan 

Macar partilerinin heyetı' ' . . . sonra bozulmuştur. Bunun 
umumıyesı n ı n Yaptığı başltca sebebi eri, artık yer-
h a m u r • Macarıstanın güzünün hiç bir yerinde 
çok davalı olduğu dış sıya. ihtiyaçlara karşı gelemigen 
sada nüfuzu için gereken ekonomik liberal zihniyetin 
kuvveti verecek mahiyette itibardan düşmesi. alandan 
değildir. Bu sebeble son yıl- çekilmesi ve savaştan sonra 
/arda hükümet başında bütün sanayi merkezlerinde 
bulunan zat, iç anlaşma ve işsizliğin artması ve lngil
birleşme için ciddi emekler terede de sınıf ihtilali cere· 
sar/ediyor. " yanlarının kuvvetlenme 

İ .1. .
1 

. sidir. 
ngı ız partı erı işçi partisinin son gıllar-

lngiliz partileri üzerinde da fazla rey kazanması ln
malizmat vereyim : lngil · giltere partilerinin parla
terede siyasal parti hayatı mentodaki klasik muvazene
klasiktir. lngilterede parti· sini bozunca, liberal azlık 
ferin çalışmaları anane/eş- karşısında işçı ve mulıaf a
miş, Vigler ııe Toriler, yeni kür koalisyonu. imparator
liberaller ve mulıaf aza kür- !uğun mukadderatını idare 
lar güzgıllardanberi lngil- etmeğe başladı. Bu. lngil 
tereyi idare etmiştir. İngil· tere için mühim bir lıadi
terede çok uzun zamanlar sedir. Artık orada da, dev
siyasal birleşmelerinden bu /et idaresinin çok mebuslu 
iki partiye inlıis~r etmesi omo1en bir tek partinin 
bu iki partiden birinin, za: elinde bulunması tarihe 
man zaman çokluk temin karışmış sayılabilir. Bir kaç 
ederek ağır basması, orada f yıl önceki büyük kömür 
parlamantarızmin mu va/ f a-1 1 - Arkası ·zıar -

Sağhk 

İhtiyarllk varmıdır ? ve nedir ? 

/YEN/YOL] 

Trabzon' da bir halk müzesi 
niçin kurulamıyor ... 

3 M. Alap 

t • Mllze llalkeviniıı mliııasip ' sa izulıat, k<iy evinde eşyalar 
göreceği lıir saloıı<la kurıılnen l\: yel'li yerimle dıırclıığu lı:ıldc rc
ve blltlin ~Pyircilere ıı~·ık lrnlu- sim!eri, lıer odnııın ayrı ayrı 
nacak . . . rcsiınlei ... Köy rnan7 .. araları ve 

2 • ?ılnzc şu kısımları ihtiva köyler atlbllmll ..... Hnlkın en-
edecek, . . 1 düsti ve makinn ile ulı\kası Ol· 

A • Ziraat el sanatları ve mayan sanatları, örme nakış, 

halk bilgisi bölüınU . . . l d~ku~a, ~ahta, , topru.:taş, de· 
Misal : 1 mır, ışlerı . . . Şehirli halk kı· 
Köylll örmesi, nakışlnıı, do- yafetleri, gelinlik elbiseler, a

kumaları, tahta, toprak, taş ve detler ( eski ), şehirli halk tip
demir işleri .... numuneleriyle leri, resimleri, bil' yerli şehirli 
yapılı~ tarzlarını, hususiyetleri· evi, planı. resmi, içindeki e~ya
ni gösterir fotuğrafileri, kroki· ların yerli yerinde oldukları 
leri .. Bu sunallarltı. uğrnı::;anlu- lıulde resimleri, eşyalardan nu
ıın iş başında resimleri . . . muneler, vasıflarının kısa izahi, 
Ziraat ftletleri, planları, resim · her odanın ayrı ayrı resimleri... 
leri, numuneler . . . Tarla işleri Şehir ınnnzaraları, ve şehir al-
ve tarla resimleri .. , Nebati bnmn · · · · · • ( ilah .. ) 
boyacılık ... Nebatların mahalli C - Jdeal köylü ve halk kö-
isimleri, bulunduğu yerler, bo- şesi · · · · 
yanın kôk. sak, yaprak, veya Misll.l : 
çiçekten lıangisinden çıkarıldı ldeal köyln ve halk giyini~-
ğı ... Boyanın ynpılış t a r z ı, le: i, ( pratik, ucuz, faydalı ) .. 
( Reçetesi ) ynn, pamuk, ipek- J\öylllnnn ve halkın istihsal et
ten hangisini boyadığı. boya tiği baza mnctdelerdeıı dutıu faz. 

nebatlarının k O k ' muntazam la istifade için dllş ilnnlmn~ ~·a
suk mevcutsa çiçekleriyle, tn-
huııılarıyla birlikte bir kollek- reler· · İdeal köy Pvi, ideal küy 
siyoııu . . . Kendi kenctine lıitpn planı, icleal küy eşyahın, ideal 
ve insanlara gel'Ck gıda, gerpk küy teşkilnli, ideal şehir planı, 
iluç olarak yarayan bilgilerin ideal park, ideal kulup plaııl.ll'l. 
kolleksi~·onu reçeteleri, ... Bil- AnKetler · · · · 
Hln mahalli rn iptidai IJilgller, 1 - Anketler miiııevverler, 

ananeler, itikntlnr . . . . . halk ve köyln arasında yapılıı-
B - Küyltl ve şehirlinin tari- caktır.. . Aşağıdaki sorgular 

hi, etnogrnfik köşe.-i. . . birer numunedir. O ıı u n İ\'in 

Misal : muntazam bir sır gözetilnw-
'l'rabzona mahsus muhtelir ıniştir. l>nlıa <lfizgllıı, gayeye 

köylU tipleri, elbiseleri, resim- \:enili, geniş olarak lt.•rtip edi
leriylc .. Hir köyln ailesi resmi lebilir. 
biı' köylll km ve erkegi resmi, 1 - Bölgeinzde eski ( antika ) 
köyHl gelinlik kıyııfetler, (eski eluisclNc, ~yuyıı sahip kimleri 
'I'rabzon tarih ve salııaınelerin· tanıyorsunuz. '? 
deki resiııılt.•rdC'n de istifade e- 2 - Bölgenizde yalııız ınuhili
dilecek) ... l\öy ve köy evleri nize mahsus i~· ve dı~ yapılı~ı 

}Jlnnları, re ~inıleriyle., Köy ve itibariyle karakteristik lı a ıı g i 
köy evimleki eşyaların reslm- evleri oiliyor ·unuz.? 
teri ( numuneler ) lıuklarınn Jp- • ur.kası \'nr -
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Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan 
Norbert Von Bischoff 

Türkçeye çeviren · 
Burhan Belge 

A vusturyanın Ankara 
Elçili~i sabık müsteşar [ 29 J 

kanuniyetlerine kar~ı temin edl- bntnn din mtlnııkaşalarında hep 
len bu hUrriyet ve azlideliği ba aynı şekilde karşımıza çıkmak
tı, tanrı:'al takdire kar!;lı irade- tadır. Şüphe yok ki bu davayı 

sizce bir teslimiyet ve tebdili müslUmanlık da halledememlş
kabil olmıyan kader ve kısmet'- tir. Bu dava çünkü, halledilmez 
e kar:;;ı gönnlsnzce bir inkiyııd mahiyeti ile, insanlığı fikir hu· 
sanmıştır. kuk ve din sahasında ebediyen 

TUrkUn, hayat mücadeiesinde meşgul edecek ve ona yeni din 
ki kanuniyet ve hikmetleri red- ve ahlak mevzuatı içinde yeni 
dedişi, tanrısal takdir böyle ve insani değerler Vt! ölçüler bul
bu olduğu için değil, hayat mü- duracak olan tUkenmez kay
cadelesinin vereceği meyvelerin naktır. 
mahiyetine ve değerine inan- Bu suretle, mnslnman dinine 
madığı içindir. atfedilen fatalist determinizmi 

"İslam'' ın "teslimiyet" anla- reddetmiş ve bunun dünyadaki 
mına geldiği doğrudur. var ki, işlere karşı bilerek kabul edil

"din"' de "bağlanma" demektir. 

Bu teslimi~ .. el ile bağlanmam 1 

doğmatik ifadeleri mUslUman
lıkta, lııri tlyanlıkta olduğundan 

daha kuvvetli değildir. 

Kuza, Tnnrı'nın kudreti ve 
rahmet'i ile insanın cüzi irade 
hürriyeti erasındalü münasebeti 
islAm dini, hıl'isliyaıı dininden 
başka tllrlll oL'tuya atmamıştır. 

Yalııız semitik arsıbların kudret 
li spekülasyon kabiliyetleri, on
lara bu Uzilcn mtınakaşayı çok 
dalı:ı ünce y:ıplırııııjlır. 

insan irndesinin serbest olup 
ohıadığı hakkındu, batıda jesu
it'lerle j msenist'ler arasında an
c:ık onsekiziııd asırda cereyan 
eden münakaşa islılm tarfhinde 
"kadil'i'ler'' ile ''cabiri'ler'' tara
fından hicretin daha ikinci yUz
yılıml:ı yapılmıştır. 

Mutezilenin bu hususta ııllk· 
teli ve sofistik bir mantık ile 
ortaya attıkları görUş yanı Tan
rı'daki kudret ve rahmet'in in
sandaki tam mesuliyet ile telifi 

. duva ı iı:ıe, nerede olursa olsun 

miş bir kayıtsızlık olduğuna 
g0steı:niş 0~duk. Bununla şimdi 
rnrklc:ın l ı1tellektUel, sosyal 
ve p">li.ik hııy!ltl:ırının iç ve dış 
bünyesini telKık edebiliriz. 

TUrk milleti, bizzat kendi 
tarHıinden birçok deği~meler 
görmüştür. 

'l'O.r milleti, öyle bir toprak 
Uzerinde ya~aıııaktadır ki, dün
yanın hiç bir noktası, kendi tn. 
rihi içinde bu kadar değişme 
kaydetmi~lir. 

TUrk milleti, öyle bir din e

dinmiştir ki, dünyadaki hayatın 
değişmeden ve l>ekasızhktan i
baret olduğunu teyid etmekte· 
dir. 

l~te bu Uç sebeb yüzünden 
'l'ürk milletinin, dönyadaki ha
yati, bu hususta çok raha tec
rübesiz ve çok daha saf derun 
olan A vrupalllar gibi ciddı te
lakki etmesi ve onu onlar ka
dar kolaylık ve heyecanla ka
bul veya reddetmesi imkansız
dır. 

- Arkası var -

Uzun bir ömür beratını elde etmek ıçın 
ne yapn1alıdır ? 

[ 14 ) 
Türk Hava Kurumunun Çalışma Raporu 

9 N • Bnştarnf ı 1 de -
- e alkol nede ihtiras katı- usul, hiç bir intizam temin edemez 

lin mazereti olmaz. isek, hem bedence, hemde manevi- Dünyanın bu gidişine uy· 
10. Küçük olan eyi bir iş, bü- yatcn, diişkünlüg-e ug·ram., Çünkü ' mak için devletçe bütün ted

yük olan eyi bir niyetden daha intizamsızlık didinmeyi doğ'urur. birler alınırken. Tiirk Ha-
eyidir. Didinme ise sınır seyyalelerimizi va Kurumu da daha bir yav-

11- Ne menfaat meselele:ini, azaltır. O halde hayatta yaşamak 
d rıı halinde olan Türkkuşu ne e ticaret işlerini bir dostunla için sükOnct itiyadını elde etmek 

görfişmc. ve muntazam olmak icap edar. teşkilcitının genişlemek için 
12- Düşmanına eyilik yapki Bazı adamlar görürü1.ki ne zaman- bütün gayreti le çalışmakta· 

dostun olsun. Dostuna eyilik yap- da ve nede zaman içinde intizama dır. Turkkıışunun /stanbul 
ki dostun kalsın. malik değildirler. Bunların kendi ve lzmir şubeleri 3 Mayıs 

13• Hurmcl ve istirahatlerini temin etmelerini te- 6 l b / k dostluğa da- 93 da açı mış .. u unma -
yanmayan sevgi yaşamaz. min etmeleri için, muayyen bir A J v . 

14 B zamanda uykuya yatmak, ve yı'ne tadır. uana, .nayserı ve 
• etbintik nikbeti davet e- k 

der. muayyen bir zamanda uykudan Bursa şubeleri bir i i güne 
15. Bir hatayı tamir etmekten kalkmağı bile adet edinmemişler- kadar işe başlayacaklardır, 

ziyade onu yapmamağa çalışmalı. dir. Hatta yemek saatlarlnda belli Bu şube/ete kagdedtfecek, 
. 16- Ruhun hiç bir sırrı yoktur-1 değildir. Lok~alarına midenin zara- en az orta tahsil görmüş 

kı, tavru haraket onu ifşa etmesin . . rına olarak çığnemeden yutarlar. ı üyelerden 120 kişi . ayrıla 
Beden ve maneviyatımızı nasıl işte böyle kendilerinde intizam fik. 1 rak Temmuzda fnönünde 

kuvvetlendireceğiz? ri olmayanlar hiç bir şeyi zama· ı açılacak kampta üç ay ça 
nında yapamazlar bittabi beden 

Bu hususda ne gibi vasıUılan- l t f ki d Bu -yele terbiyeaini da unuturlar. Nihayet ış ırz aca ar ır. u -
mız vardır. / k d 

sıhhst için lazım olan beden terbi- re bir yandan uçucu u er· 
Bed~n ve ~~neviyatımızı kuv. yesini yapmaya bir daha nkıllarına 1 sleri verilirken bir yanda da 

vetlendırmek ıçın yapacağımız iş- gelmez ve sonunda sıhhatları 1 askeri öğretmenler tarafın-
ler şunlardır. I endişeye düştüğü zaman peşiman 1 
. . 1- intizam perver olmak bunun ~ olurlar. intizamsızlık yüzünden dan. p~~ad~ ta/ki~ vBe tkerbi· 
ıçın yaşamatarzlarımızda hiç bir meslek meş 1. ti . . 'dd. gesı gosterılece tır. u am . gu ıye erını, ve cı ı 

-------------ı hususi işlerinde saattan saata ve pta muvaffak olarak ye/
Halk Manileri ı g~nden güne bırakarak biriktirir. 1 ken uçuşu brövesi alanlar 

------------ Nıha~et ~ünü~ birinde bu topla- ı dan ihtiyat zabiti olabile 
Ağaçlar yaprak döker ~an ~şle~ı. tasfıye etmek istersede cek derecede tahsil görmüş 
Bülbtiller neler ""eker ışlerın bırıkoıiş olması ona sınır z / /t / k .t· 

T • • • o an arın, a ı ay ı mua1 ı 
Hasretinle ölürüm verecegınden hıçde faideli bir iş k k d . h 
K uöremezler. yet azanara ogruca ar-
avuşamazsak ezer. o 

* • 
"' Gülüyorsun çilen yok 

Gözüm yaşın silen yok 
Ben sevda hastasıyım 
Oermanımı bilen yok. 

$ 

• 
Kışın güller açamııı 
Kuşlar donar kaçama:ıl 
İhtiyar olsam da ben 
Yine gönül koclmaz. 

Babs Salim Ögütftm 

Çünkü bu vaziyetile fazla ça- biye mektebine girebilmeleri 
Jışmnk acele etmek iktiza edeceği ve tahsilleri orta derecede 
i;in fazla sınır seyynlesi gaip et. 1 olanların hava gedikli küçük 
mekten başka bir iş göremezler I zabit mektebine tercihan 1 
işte böylece bitmek tükenmek bil. kabul edilmeleri için Genel-
meyen bedeni ve manevi yorgun- 1 k B k / · n Kı 
lukların, usançlar ve işkencelerin urmay . aş an ıgı ca . a: 
istirahat ve huzurunun bozulması- J mutaya bır kanun pro;esı 
na ve saglık cihetinde zarara ug-- 1 sunulacaktır. 
ramalarına sebeb olurlar, 1 Moskova 'da çalışan 6 Türk-

• Arkası var • , kuşu üyesi Hazıran ortala 
Doktor Kazım Güler tında yüks~k tahsillerini 

bitirmiş olacaklar 'lıe B brö
vesini alan 5. a brü'vesini .. 
alan 6 iige ile Türkkuşu 
Ankara şubesinin ilk veri 
mini teşkil edeceklerdir. Bu 
üyelerden B. Sabiha ile 
B. Mustafa Eskişehir'e Ra· 
if de Kayseri 'ye bir römork 
uçuşu yapmışlar, paraşütçü 

üyelerden Bn. Yıldız da 
2,7 00 metreden atlamağa 
muvaffak olmuştur. Tale· 
benin paraşütle atlayış sa 
yısı 261 i bulmuştur. 

Türkkuşrına lazım olan 
plfınörlerle malzemeyi mem 
Leket içinden temin etmeğe 
çok ehemmiyet veriyoruz .. 
Kayseri Tayyare fabrikası, 
ısmarladığımız muhtelif tip
te 28 planörden 8 ini bitir
miştir. Askeri fabrikalar 
da iki paraşüt kulesinin de
mir kısımlarını hazırlamak-

tadır. Bir tanesini Sovyet 
Rusya'dan getirmiş olduğu· 
muz bu paraşüt kulelerini 
şimdilik Ankara, İstanbul 
ve İzmir'de kurarak genç 
/erimizi paraşütçülüğe alış
tıracağız. 

Türk gençliğini Tiirkku 
şunun kanadları altına ça
ğıran beyan.name/erimizi~ 
şube açılacak şehirlerdeki 
mekteplere dağıtılması için 
bir yandan Maarif Vekale
tince kurnmumuza yardım 
edilirken bir yandan da spor 
teşekküllerinin gençliği teş 
vik etmeleri temin edilmiş· 
tir. Ankarada toplanan Türk 

spo kurultayının bu yolda 
vermiş olduğu kıymetli ka 
ran şükra11/a karşılarız., 

Çalışmalarımızın kolay· 
/ıkla yürümesinde candan 
yardımlarını görmekte ol
duğumuz Sotıyet Büyük El
çisi Karahan 'la devamlı ala 
kalarından çok duyğulandı
ğımız dost Sovget Rusya·
nın Ossoaviyahim kurumu
na ve Sovget uzmanlarına 
da teşekkiir etmeği bir va
zife sayarız. 

Türkkuşu, 24 mart 936 
da bir ölüm acısı ile ma
temlenmiş, muallim muavin
lerinden emekli tayyereci 
yüzbaşı B. Kamil bir kaza
ya kurban gitmiştir. Bu va· 
zif esine ô.şık, çalışkan arka 
daşımızın hatırasını sagğı 
ile kutsarız. 

Hava tehlikesine karşı 
halkımızın uyanıklığı gün· 
den güne artmaktadır. Gö 
rüşlerdeki bu hassasiyeti 
kuvvetlendirmek için her 
vasıtadan istifade ediynruz. 
Ankaranın 7 O meydanına 

bomba şeklinde sütunlar 
diktirmek için tertibat aldık. 
Bu sütunlar hava tehlikesi 
nin bir dakika bile unu 
nulması lüzumunu halka ha
tırlJtacaktır. 

Ankara Sovyet Elçiliği 
tarafından kurumumuza he
diye edilen sekiz parça tay· 
garecilik filmi ile Türkku 
şunun çalı~malarını gösteren 
200 metrelik bir filmi hal-

ka ve şübe açılacak yerler. 
deki yüksek tahsil gençliği
ne gösterilecektir. 

" Hava tehlikesi ve ko
runma ,, adındaki almanca 
ve öğretme bir eser yakın. 
da bastırılacak ve şubeleri. 
mize parasız gönderilecektir, 

" Havacılık ve Spor ,, 
dergimizle de aydınlatma 
ve öğretme vazifemizi müm. 
kün olduğu kadar başarma
ğu. çalışıyoruü. 

Son altı ay içinde 45 
şubemizin işleri ispekterleri· 
miz tarafından gözden geçi· 
rilmiştir. Hava tehlikesini 
bilen ve yardımcı . üye sa· 
yısını artırmak için şube 

gönkurulları, idare amirleri 
ve C. H. P. teşkilatı ispek· 
terlerimizle kuvvetli bir ça• 
lışma birliği yaparak gur· 
dun her köşesini harekete 
getirmek için gayret etmek· 
tedirler. 

Trırilıin bir eşini kaydet 1 

mediğ büyük ve asil ulusa• 
muzu sagğı ile anarak yük· 
sek heyetimize b a ş a r ı l a t 
dileriz. ,, 

Yurddaş 

Tayyareye 

yardım et. 
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Sevmişti bu gönlüm Köylülerimize öğütler l 
-~--

EDEBİ BÜYÜK ROMAN Sütcülük ( 69 ) Yazan : DURMUŞ TÜRKMEXOÖLU 

şey olmadığım bana söyledikle- , daha bnynk bir sebep vardı : 
ri vakıt kızardım. Şimdi lıu sö- 1 Sedata olan borcu gllııden gll
zll söyleyenlere nekadar hak gilne artıyor ve işler gQnden 

Temiz yağ yapma usulleri 
veriyorum... güne aksi gidiyordu . . 

Allaha şaknr tamamile ıyı Yıldızdan Ayşeye .. 
oldum... Geçen gnn zevcene Ayşeciğim, canım bugllnler- Köylerimizde sütler 
tesadilf etmiştim. üç beş söz de çok sıkılıyor, bunun sebebi k"Jd k il l 
teati ettik... Aynldığı zaman ihtimal son zamanlarda beni üç şe 1 e U anı ır : 
içimden gayri i~tiyari bir glll- ihmal etmiş olmandır... Üç ay Yağ, peynir, yoğurt 
me geldi. Karını çekic;tirmek evvel sayfiyeye gittik. Daha bir yapmak. 
gibi olmasın amma onunla ev- satır mektubunu almadım. Gizli 
lenmedigime isabet etmişim... bir ıztırabıın var. Ne olduğumu Yağın yapılmasında 
ÇUnkU şimdiye kadar bin defa niçin llznldUğnmu bilmeyorum. k 1 · d k il 1 
darılmış kavga etmiş olacaktık Fakat kendimi yorgun ve cesa öy erımız e U anı an 
( Sel gider kum kalır derler ) retsiz hissediyorum. usullerin en mühimleri 
Yılmazciğim... Aşk gitti, daha Kocamdan hiç şkayetim yok ki 
doğrusu delilik gitti dostluk, GözllmUn içine bakıyor. Her yoğurttan yayı amak 
ahbablık kaldı ... Hulnsa seninle arzumu yerine getiriyor, oka- ekşimiş süt yüzünü yı
barıştığıma gayet memnunum... dar ki bir çok kadınlar beni kamaktır. Yo""ğurttan 

Bu sözler Yılmazın pek ho- kıskanıyorlar. Böyle olduğu 
şuna gitmişti, eski .. arkadaşının halde ben dediğim gibi meylls y a p ı 1 a n y a ğ.I a r 

2 

yeni usullerle yağ yap
mağa alışmak onun çok 
para ile satılmasını gö
zetmak lazımdır. 

Bir çif çinin 

elini ku \'\'etle sıktı ::.Oımı ma- ve cesaretsizim. Yılmazla biri-
ziyi yad etnıeğe başladılar, vak birimizi seviyoruz. fakat ruhla- iyi yıkanırsa bir dere- Bizim memleketimiz-
tile komşu bahçelerine elma rımız tamamile anlaşamıyor. ceye kadar temizdir. 
hırsızlığına gittikleri günden Hissettiğim şeylerden bir çoğu- Fakat bunda en büyük de belki çok yağ çıkar, 
llç sene evvel aç karnına uyku nu kocama söyleyemiyorum. f k t · d 
ya yatt1kları geceye kadar olan ÇünkU eminim ki beni anlama- kusur sütün içindeki a at emız Ve aya• 
tatlı acı botun hatıraları birbir- yacak. Kendisi hemen hemen 1 nıkb yağ pek azdır. Bu 
lerine naklettiler. kusursuz adam ... Böyle olduğu maddelerin ziyan O ma- d 1 

lki gün sonra Yılmaz ile halde gizli bir eksikliği var ki sıdır. Onun için artık sebepten e yağ anmı-
zevcesi Sedatı akşam yemeğine bir dUr1U bulup çıkaramam... zin satılması güç oJ-
davet elliler. Sofrada daha baş- Yılımız hoşuma gidiyor fakat yoğurttan yağ yapmayı İs 
ka davetliler de vardı. Sedat bir şey söyleıneyor. Hayalimi bırakmak sütün yağ maktadır. Ankara, tan-
ÇOk tatlı konuşuyor. Neşe ve tahrik etmeyor. HuUlsa gllzel, \ k" ·ı ld k bul "b · bil ük h · l 
SUkOneli lıi~: kayuetıneyordu. fa.kat kuru ruhlu bir adam. ma ınesı e yağını a ı - gı ı y şe ır er-

Onuıı zengin olduktan sonra Kalbinde :;;iir ve heyecan deni-, f tan sonra yağ~ız peyir de her zaman aranan 
zarif ve kibar bir adam hali len şeyden eser yok: yaparak iki yoldan fay- temiz yağ çok para 
aldığını Yılmaz da tasdik etti. Aşk onun nazarında hayatın 

Yemekten sonra biraz raks ulelade levazımından biri hllk- da çıkarmağa bakmak eder. ~ki Usullerle ya-
edildi .. Sedat erkenden evine münde. Daha doğrusunu ister- lazımdır. pıfan ayrap)ı ve çok 
gitmek için ınOsande istedi. Yıl sen aşkın ne c\,emek olduğunu •. • • 
maz mnnidarane göz kırparak : bilıneyor. lıir kadım sevmek Bazı kolerımızde yapıl- tuzlu yağlann kilosu 

- Afiladını... Kim bilir nasıl onu arasıra kolları arasına al- dığı gibi ekşimiş süt yil- ld uhal 
bir macera var '? Diyordu. maktan ibarettir sanıyor. f k 5~55 kuruş O U A' • 

Sedat hafifçe gnlayor, şup- Bntnn kadınlar acaba benim zünü kanştırara yağ de yeni usulü bilenle, 
he verecek bir tarzda reddede- gibi midir, Ayşeciğim '? Bunu 1 yapmak en noksan ve l 120 
rek : ( Yok canım biraz ıstira- 1 rin yaptığı yağ ar • 
hata ihtiyacım var... okadar ) bilmeyorum. !takat şundan da yağın lezztini en çok ,.a..ilolilu~cır.· 

eminim ki Yılmaz ruhumun lb- • "' .. "'91-
diyordu. I.Jlkaydııgın, hissizliğin tiyaçıarını tatmin edemıyor. ı bozan bır usuldür. Bu 
bu derecesi fazla idi. Yıldız • Arkası var • hemen hemen asabıyetiııi giz- Evet, birbirimizi bir dereceye iki usulü de terk ederek 

kadar seviyoruz. l<akat bUtQn ======.ı:r=rYT7'%'ıı::::;ı<=ıo:::x====-==-=== 
leyeınecli ( Niçin Sedat beyi bu kalbimi, bütün kederlerimi, U- ı 
kadar sıkıyorsun. istediği gibi midleriıni ona aıılatmağa imkAn 
hareket etmekte serbest değil yok. Onun için bir evde yaşa- Sığır eti eksiltmesi 
ıni 'l ) dedi. ınak, bir yahıkta yatmakla be- d 

Sedat sokağa ç·ıkıııra. geniş ber kısmen iki yabancıdan Erzincan tümen satınalma komisyonun an: 
bir nefes aldı. Bu gecekı ~oln- ~=rkınıız yok. Evimizden, doğ- 1 Erzincan kıtaat ve müessesat eratının senelik ihtiyacı 
nu pek bUyl~k ınUş~Ulllt ıçınde ı duğum yerden ve sendeu ay- ' olan ( 138000 ) güz otuz sekiz bin lcilo sığtr eti 14 Ey
~Y10 aı~u~tı ) ılnııı~ ıdle Ydıldızı 1 rılmak beni hırçrn ve bedbin lül 936 Pazartesi günü saat ( 11) de ihale edilmek üze· 
çv erının bahçesııı e şa ve 

1 
. 

bahtı yar görmek onu deli el· etti. re kapalı z~r/~a. eksilt~~!!e ~onmuştu~. Muham_men bed~lı 
nıişti. Sokağa ~·ıkı.ıca gözlerin- - arkası var - . ( 20700 ) gırmıbın gedıguz /ıradır. guzde gedı buçuk ılk 
deki sllkOıı, dudaklamıdaki le- teminatı ( 1552) binbeşyüz elli ilci lira / 50 Jelli kuruştur. 
bessnm bir maske gibi ynzun- ı' Şartnamesini görmek isteyen/•, lıer gün Erzincanda Tü-
den dllşııınştll. Kızılaya men satırıalma komisyonundan parasız alıp görebilirler. 

Knrenhjın içinde sautlerct! 1 Şartnamenin dördüncü rr:addesi mucibince istekliler telefi/ 
serseri gibi dolaştı. ı kt hl / 2'"nn ·ı k 

• Yıldız behenıhal benim yardım 1 me u arını .,.7V j sayılı prlırma ve eksı tme an.u· 
Olacak. Lu saadeti onlara ııa- ı nunun 32-33-34 ncı maddeleri alı/camına tnJ/ikan tanzım 
ram edeceğim diye söyleniyor. ederek ihale saatından bir saat evveline kadar Erzincan-

0 zihninde planlarım hazır- Edelim 1 da Tümen satınalma Ko. B.ışlcanlığına makbuz mulca· 
larken Yılmaz dıı evde kendi bilinde vermiş bulunacaklardır. 26 - 31 - 5 · 10 
kenctıne ( şu Sedat budalasile 
l'enlden ahbab olduğuma isabet 
ettırn ... iı;;lerim haylı f enu gidi

Yor ... Bana bu nıllşkUl zaman
la.rınıda epiyce yardım eder ) 
t1ıye dllşOnUyordu. 

60 
Sedat Yılmazla zevcesini he I 

:~n herglln görmeğe başla· 
ıştı. 1 

ta Yılmaz onu bütün dostlarına 1 
ııa~tlrn etmi~ti. Devanı ettikleri 
l' Onlarda ondan gUzel söyle 

1 ) en, Ondan gllzel giyinen genç 
~ktu. Hulasa şehirdeki kibar 
tn. Yatın nadide bir ziyneti ol
h Uştu. Onun bulunmadığı ya
le~ geç geldiği gece eğlence
lıy de yokluğu adeta hissedi
~rdu. Şehrin bnynk memur
eı Ve sanatkar gençleri onu 
b.l ~tUnde tutuyorlardı. l.ılr ye
h itap çıkmazdı ki ona hedi-

edilınesin ı 
1-tı '\'ıınıaz yavaş yavaş kuşku-

~11A'a başlamıştı .. 
~t &kat Sedatla kat'i mnnase
~ ı;tnıek lnıkAnsızdı. Bir ker
•ııpb ç sebebsiz bir iftira halkı 

eye dUşnrurdU. Saniyen 

VENÜVOL 
BASIMEVI 

Yeni temiz ye çeşitli hurufatile 
Bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 
hazırlar ve g~nderir. 

Belçika metodu 
Verilecektir. Talt!be aylık ve başlama ücreti 
3 liradır. 

Uzunsokak - Numara 198 

Kayıt ve kabul muamelesi 
Ortatecim okulu direktörlüğünden: 

Okulumuza kayıt ve kabul muamelesi devam 
etmektedir. 

KIRALIK ev 
Kunduracılar caddesinde 21 No, Harun/ar mağa~ası 

nın üstü 6 Oda geniş koridorlu ,agtt /•llh. caddeye 
ve denize nazir her taraf tan bol güneşli allmtla lıer iı 
için elverişli büyüle ardiyesi '1e banyo tesisatı yapıla 
cak müsaid geri içinde üst lcata tulumba ile çıkar suy,_, 
vardv. hem nJ h,tp gaııhane ve mua9ene hane olaralf 
~llOllılal>ilir .... Gömıek istigenlet Himlnlar ma;azaıına 
müracaat ederler. 

Ş91iir Çöplerinin imha. ~ksiltmesi 
Belediye encümeninden : 
Şehir ıçin en toplanan çöp erin bir sene için 

alınıp yok edilmesi on beş gQn mild~şt}e ihale, 
edileceğinden isteklilerin 18 • 9 - 936 Cuma 
g(lnü saat 15 te teminatlarile birlikte Encümene 
milracaatleri ilan olunur. 3 • 4 

Kapah zarfla meşe Odunu 
eksiltmesi 

ASKERi SATINALMA KOMSIYONUNDANt 
1 - Erzincan kıtaat ve müessesatının senelik 

ihtiyacı olan iki milyon sekizyQz on ilç bin kilo 
meşe odunu 16-9-936 çarşamba gilnil saat (11) 
de ihale edilm~k üzre kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli elli altıbin ikiyQz alt. 
mış liradır. 

3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatı dörtbin 
ikiyüz on dokuz lira elli kuruştur. 

4 • Şartnamesini görmek istiyenler ikiyOı 
seksen iki kuruşa Erzincanda tümen sabnalma 
komisyon baş~iılığından alıp görebilirler. 

5 • Şartnamesinin · dördilncil maddesi mucİ· 
bince istekliler teklif mektuplarını ( 2490) sa)'Jh 
artırma ve eksiltme kanununw 32,33,34 inci 
maddeleri ahkimına tevfikan tanzim ederek iha
le saatındAn bir saat evveline kadar Erzinqm 
tümen Sa.Al. Komsiyon baş~ makbuz 
karşılıA"tnda vermiş bulunacaklardır. 

31-5-10-14 

Bir bayan memur isteniyor 
Ticaretlıanımizin Sinıtr St!raüinde çalıımalc üurı l>it 

bayan memtzr alınacaktır. Şeraiti ö;renmek içi11 ma;aza 
mııa müracaat edilmelidir. 

Hami • Kemal Nalbantlar 
I•• 



Yeni FRİGİDAIRE soğuk lımıa dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakm azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile miicelıhezdir. 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

T rabzoıı ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
~dh~ ~~dhdh 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşlann 

1 yeni çeşitleri gelmiştir. 

·En yüksek 
Terzilik 

Memurlar için : 
Kunduracılar caddesi 

JSanatı .. 
Taksitle muamele 
yapılmak tac! .r .... 

• t.•.J 
Tüccar terzi SMA URI SEZMEN ı.•..1 
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Bugece Yıldız Bahçesinde 

1936 sen~sinin en parlak prodük
siyonu gösterilecektir. 

Senelerden beri san' atına hayran kaldığınız 
Frederik Marş, Norma Serer 

ve Roma ateşler içinde filminin zalım imprator rolünü 
yaratan yetişilmez artist Şarl Loğton 

tarçıfından yaratılan 

EK 
VASAKMI ' • 

Fransızca sözlü ve şarkılı, sinemacılık dünyasında hiç görülmen1iş, 
yepyeni ve herkesin beğeneceği çok güzel bir sevda macerasını 
göstermektedir. 

2 sene evvel Aşk Hüzünleri filmile bize unutulmaz hatıralar bırakan 
F rederik Marş ve Norma Serer bu filn1ide hakikaten yaratmışlardır. 

Filme ilaveten : 

Yeni Dünya Haberleri .. 

Tashih 
Dünkü sayımızın üçüncj sahifcsinin birinci sülunundn çıkan b!reke salış ilanının sekizinci satırında bir 

telefon m~k!>ife;i yazılcc l1<~en sc'ıven telefon yazılınıştıi, tashih ederiz. 

Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşJ ~\!\~ 

Bugün 'Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşıtlar. 
Evi~nizde : Kodak, Zeissikon, Föyklender ve sair tanınmış markalar daima her boyda 'lıe lıer cinsle bulunduğu gibi f oloğra/a ait: 

Cam, Kart. Küğıl, Teferruat, 1-lazırlanrmş 'lıe münferit eczalarla diirbiin ve emsali hazı rdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılar1 süratla gönderilir. 
Rususl atelyamız ve amatörhanemiz n1üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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


