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H a lb ~ ~ ö ~ t a ifil <dl a __ 
Veni bir Hab~ş hükUmeti kufuldu 1 
İzmir fuan 

Fakat nerde 
Trabzon fındığı? · 

Yüksek görüşlü, yüksek 
duyuşlu başkanımız ismet 
lnönü, evvelki gün lzmir 
fuarını açtılar. ismet lnönü, 
serginin ,muvaffak bir eser 
olduğunu söylerken, çok 
haklı ol<ıra!E duydukları bir 
teessürü de gizlemediler ve 
açıkça, şikayetlerini izhar 
buyurdular, 
Baş bakanımızın teessür 

ve şikayetleri, sergiye geniş 
mikyasta iştirakleri gereken 
vilayetlerimizin bu önemli işi 
Mmaldm4~maknn~n~~ 

lnönü, açma nutkunda ay
nen şöyle diyor : " sergi. 
gerek endüstüri, gerek ,Zi
raat sahasında Tükiyeyi 
tamamile temsil edemiyor. 
varlığımız bu gördüğümüz 
eserlerden fazla, hem çok 
fazladır .... ,, 

Bu sabahki telğrafların 
getirdiği bu haberleri okur 
ken, ilk önce hatırmıza 
Trabzon geldi, kendi hn· 
dimize, acaba dedik, lzmir 
serıisinde Trabzonun bir 
pavyonu yok mudur, ve hiç 
olmazsa fındığımız da teşhir 
edilmiş değil midir ? 

Böyle bir ihtimali pek 
de varit görmemekle bera 
her, yine içten gelen bir 
ıüphe ile, key/iyeti sorurl · 
ması icap eden yerlerden 
~orduk. 

içimizden gelen şüphe. 
maalesef acı 'bir hakikat 
halin.de karşımızda tecelli 
etti, lzmir sergisine iştirak 
edememiş, hatta bir pavyon 
açmak şöyle dursun, yay
rnağa, tanıtmağa mecbur 
bulunduğumuz fındığımız · 
dan bir avuç bile göndere
memişiz/ 

Bu acı hakikatle karşıla · 
fınca, Büyük başbakanın 
teessür ve şikayetlerini da 
ha igi anladım/ 

Memlekete milyonlarca 
Para getiren, fakat öyle ol 
tn<ıkla beraber. onu yaymak 
tJe tanıtmak hususundaki 
rnecburiyetlerimiz 1ünden gü 
?e daha çok artan en büyük 
lst'h I ı sa[ ve ihraç metaımız 
~ndık, nasıl olur da lzmir
~ açılan ve aylardan beri 

:ıırlanan beynelmilel bir 
'''gide teşhir edilmiş olmaz/ 

Ticaret oddası, bu ihtiga· 
cı duyduğu ve iştiraki de 
~k; ~rzu ettiği halde, elinde 
o/ Yuz liradan fazla parası 

6 tnadığı ve başka para da 
ulam.ad • . . . . ti ı1ı ıçın, sergıge ış-

~dk etmek ve bir. Trabzon 
,. tJyonrı hazırlamak imka-

,,., bufamamıı I havdı o 

Muvaffak bir eser - Az öz r 

Başbakan İsmet j nönü Hbva müdafaası işi . 
• işte böyle heyecan ister ... 

l • L--Y çt Dün Artvin muhabirimiz bize Yusufeli köylerinin , hava 
zmır ./.1 ZJ,arını a l miJda/aası yolu!Jda, çolc · peyecanlı bir hareketini bildir~ 

1 1 
mlştir. okurlarııuz bu hJJberi . diinkii sayımızda r okudular. 

Smet nÖnÜ vilayetlerimizin Q~nİŞ mikyasta sergiye Bugün de Anatblu ajansı Yusufeli köylülerinin hu içten 

k 
, ıılen lıegecanlıı;harekı!tlı~ini gayıgor. Sayın; o/curlarımız 

iştirô etmemiş olmalarından şikayet ettiler.. bu teiıraf hab~rini de b,u_ı!inkii ıayımı:ıda gör.eceklerdir. 

Atat. u·. r'ku·. n lzmı·rıı·ıere 1 A 1 . Yusufeli kögfüleri, hava m.üda/aası işini ı çok içten se am arı.. du!}muş/ar. Ve d•yğufar~nı da canlı, heyecanlı~ ve ÖrMl 

2 J 1 .. • • bir ş•kilde izh'!r etmişludir: Uçaklar geç•rkeiı harmani.-' 
Ankara - zmir Fuarını dün açan . ınönü, Fuarı mu11af/ak bır eser ,, dıge . nın üliünde duran bir erkek mahs ı ·· - ld · - 'bl 

tavsif etmekle beraber vilayet/etimizin, satış mıktarına bakmıgarak, sergiye genişçe l b · le d d ·· - d k · 1; u ;nu, ; /,ugu _ gkı k 
iştirakleri gerek~n ve hunu ihmal etmelerinden şikayet etmiştir. ·· "t a .ı~ at ghons~n de' .ı a :~ını çı arara . u yu se.,. 

B k ·ı d · · k. S . k _ .J - t -· . k . h d ,,. 1~ ·va an! ışıne e erru e ıgor. .- e sonra heyecanın özlülü 
aşve ı emıştır ı : ergı gere erıuus urı . .. ıere zıraat sa asın a 'ürteigeyi . - b le k' .. .. r r k - - _ _ h ,J ·r •1 

t ·1 t ·ı J • ff l • b .. a··. .. - l J J l h k I'. gune a ın ı, vça vuzgorumu a,ta$ıl. nı da ı an 
amamı e emsı eu_emıyor . .- ar ıgun.ız. ~ gor ugum~z es~~ eruell ;aza, e"! .ço ,1az- ediliyor. " 
fadır. Gelecek lzmır Fuarını daha ıyı hır tarzda gorecegımize kuvvetle emınım. J t h - c1ı fı i • b .. l k k h 

lnönü, Atatürkün Fuara a/akalaruu ve lzmirlilere selamlarını alkışlar arasında b .. şl eh aıva ml~ la abası şıl. oy e gü se egecqn ister ve 
lı lk b ·ıd· · t · 1 oy e egecan ar a aşarı ır .. 

a a ı ırmış ır. K·· l·· ı . . "..ı •• le l l b -=-- oy u erımı:ıcıen orne a a ım arif 

• 
I spanyada dahili muharebeler 
Bütün şidde(ile devam ediyof .. 
Madriti İrunu bombardıman eden . 

ASiler T agıe vadisinôe ilerftyorlar l 
Ankara 2 - ispanyada asiler lrunu ve Madriti bombardıman etmişlerdir. 'Ue 

Toledo vilayetinde Tagie vadisinde ilerlemiŞlerdir. Bir hükumd taggaresi Burıosu 
bombardıman etmiştir. ispanya hükumeti Atina, Londra t1e Panamrı elçilerini 

1 

az/ 
etmiştir. 

Habeşistanda 

Bir Habeş 
Hükumeti . 

Kuruldu! 
Ankara 2 - Bir Lonc.'lra habe· 

rl garbi Habeşi~tıuıda OJre ~eh· 
rinde Volde Sadıkm reisliğinde 
bir Habeş hQktlmeti teşekklli 

ettiğini bildiriyor. 

rası öyle olsun, fakat hu iş, 

bir mahsul ve bir memleket 

işi olduğuna göre, memle

ketçe de bir hal çaresi bu 
lunamaz mıydı, dersiniz. 

Bari, gelecek sene için 

şimdiden ezber/iye/im bu işi ... 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Hava 
Müdafaası 
işte böyle yüksek 
heyecanlarla 
Başarılır 1 

Ankara 2 - Yusufeli 
kazasının Orsis kögü halkı 
hava kurumuna yarış eder
cesine teberrude bulunmuş 
lardır. Zinet altınlarını ve· 
ren kadınlar, bir günlük 
harmanlarını hediye eden
ler vardır. 

Terfi 
Askeri hastanesinin kıy

metli dahiliye mütehassısı 
doktor yüzbaşı Turğut bin· 
haşılığa terfi etmiştir, Teh· 
rik eyleriz. 

Erzurum 
Saylavlar1 · 

bu sabah Erzurınna \ 
gittiler. 

Er:ıurırm say/avlarından 
hayan Nakiye, pro/esör Dr. 
Saim Ali, General Z•ki ve 
Pertev dün akşam Güneysu 
vapurile lstanbuldan şehri-: 
mize gelmişlerdir. Vapurdan 
kendilerini bazı zevat kar 
şılanmış, Yeşilyurda inmiş 
/erdir. Pro/esör Saim Ali, 
gece Doktor arkadaşları 

tarafından şeref ine .. v•rilen 
şölende bulunmuştur. işitti 
jimize töre saylav/ar bir 
ag kadar intihap dairele· 
rinde temaslar yaptıktan 
sonra yine Trabzon golile 
avdet edeceklerdir. 

Saglavlar hu sabah erken 
Erzuruma hareket etmişlerdir -- ---------.-. 

L. -
~ . 

C. Danyaloğ~ B. Mümtaz 
Vilayetimiz lnhisa;/ar 

Şehrimiz orta okul direk· 
başmüdürü Cemal 'Dangal 
o;lunun Samsun inhisarlar törü kıgmetli hemşerimiz 
haşmüdiirlüjüne atandıimı bay Mümtaz lıtanlhul orta 
evvelce haber 'Uermiıtilc. Bay okul direlctörlü/üne atan-

Cco.l GI& ~ ~ ~. ""' llamlliM y.a; 
ile geni 'DGZİ/efiihN ~ dlli!f11erintle tk muva/f alci· 
üzere şehrimizaen agrılmıi, yet/er dileriz. 
dostları ve inhisar me~ur- ı----------
ları tarafından iskeleye. olan bay Cemal geni vazi-
vapura kadar uğurlanmıİtır. /elerinde de muva//akigetler 

Muktedir bir başmüdür dileriz. , Ticaret 

1936 da Sovyet dahili ticareti , 

Sovgetler biİ'liji dalıili 
ticaretinin hacmı bu yıl 100 
milyar rubleye varmakt~dır 
ki bu geçen yıla nazC:ran 
yüzde 25 nisbetinde bir• te-

zayüdü ihtiva eylemektedir. 
1936 Yılının' ilk altı ayı 

içinde elde edilen neticeler 
tahlil edilirse bu muazzam 
proğramın muvaffakıyetle 
tatbik edilmekte olduğu ko
laylıkla anlaşılmaktadır. 
Filhakıka 1936 yılının ~ ilk 
altı agı %arfında dahili ti 
caret hacmı 49,8 ·milyara 
batiğ olmuştur lci geçen yıla 
nazaran bu mikdar yüzde 
28,7 nisbetinde fazladır: 

Perakende satış plani hu 
altı ay içinde tam olarak 
tatbik olunmuştur. Bu yılın 
ilk altı ayı zarfında şeker 

satışı, geçen yılın aynı ay
larına nazaran, güzde 67,8, 
nebati yağların satışı güzde 
52,9, sağ yazınki güzde 23,3 
yumurtanınki güzde 223,2, 
peynirinlci güzde 56, kon
servelerinlci güzde 45,9, 
etinki güzde 14,6 bir fazla
lık ir..ıe etmiştir. 

Endüstri mahsullerinin 
satışı da yükselmiştir. Nete 

kim pamuk mensucat satışı 

gecen yıla nazaran yüzde 
31,6, yün mensucatınki güz 
de 43,9, agakk"abı ~atışı 
güzde 52,1, ipekli satışı 
güzde 78,6 ve keten satışı 
yüzde 267 nisbetinde 
fazladır. 

Yalnız köyler halklının 

ihtiyacatını nnza~ı dılclcata 
r • 
. alan istihlak kooperatif feri, 

"' ~···~ ... ~~ 
~ ıı:.ı u 

Çocuk Bahçeleri istiyoruz 1 
Mektebin yaptığını sokakta yıktırmamak, Çocuklarımızı 

sokak çocuğu olmaktan kurtarmak için lôzımdır bu .. 

~bıı yıl büybk bir muvaf/a-
lcıyet ıöstermişler ve altı 
ayda 10,5 · milyarlık eşya 
satmışlardır. 

Kolkhozlar da bu yıl altı 
ag içinnde yüzde 70 kadar 
fazla eşya pazara götür· 

.müşlerdir ki bu da koİk · 
hozlar ticaretinin geniı 
fZdımlarla ilerlediğine de· 
lalet eglOM/cudir. 

On yıldır söyleriz, bu 
şehrin çocukları için bir değil, 
bu şehir içinde yer yer ÇO· 

cuk bahçeleri lazımdır... Fa
kat bu on yıl lçlııde, on bah· 
çe de~il, tek bir bahçe blle 
yapmadık ... Çocuk bahçeler~ 
lUks ve fantezi işlerden 

değildir, mektebin Önemi 
neyse, mektep nekadar lil
zumlu bir müessese ise, 
ç.ocuk bahçeleri de okadar 
önemli ve okadar lüzumlu 
blr iştir. 

Her şey bitti de bu iş m.t 
kaldı demtyellm, zaten, sıra. 

sı gelmemiş t~lerden deau. 
devrin ve eğitim bakımından, 
hatta çok da geç kalmış, geç 
kalınmı~ işlerdendir bu ..... 

Çocuklarımız için bir değil, 
blr~ç bahçe istiyoruz. lşl 
çetlne tutmıyalıın. lOkıOnU 
istemiyoruz, sade, baslt, ve 

ucuzlarını .. 
Mektebin yaptığını sokak· 

ta yıktırmamak, Çocuklarımııı 
sokak çocuğu otmaktan kur· 
tarmak ve nlliayet b()yUk 
yanna devrimci aydın neall 
yetlşUrmek için çoktan &ere-

en blr lftlr bu ı T. A. 



Sayfa 2 

Sekizinci ders 

SİY ASAL .PARTİLER 
RECEP PEKER 

Seçimler sonunda, parla· ( bir kanun projesi yapılırker. 
mentolara devlet kuvvetine f her nazır, kendi partisinin 
temel olacak çoklukta par- prensibleri bakımından ayrı 
tile: gelmi~ordu. Zayıf ve agrı şeyler ister. Böyle hü
da?ımk sıyasal partiler kumetin, bütün hükimıleri 
yıgmının düşkcin halini, ku- birbirine uyan, birbirini la 
r~cu ve ?~şancı değere çı- mamlayan ahenkli bir proje 
karmak ıçın, yapma toplu ile meclis önüne çıkması 
luk tedbirleri arandı· Bu bile giiç olur. Koalisyon 
golda_bulunan çareleri şöyle hükumeti tipi, karşı parti-
lmlô.sa edebiliriz l · [ l ·· ı· · erın ça ışma arını on ıye-

Koalisyon hükumleri cek yapma bir birleşme ile 
ve ünifiyeler menfi bir tesir yapmakla 

Öz dıişünceleri baka olan beraber, devletin büyük iş
siyasal partiler, kendi ana feri başarması bakımından, 
prensibi erine bağldıklarmı hiç bir yerde değer ve kuv 
elde tutmakla beraber, hii vet gö~termemf şler. _ . 
kiımet kur d b- l . Par:ü.ler dagınıklıgını bır mun a zr eşıyor· . 1. . . . . 
/ar B · · l . derece ":Wp _amak ıçın, gıdış 

· u geçıcı an aşma so- .... 1 . . dk. 1 ki 
nund - · 1 . · . . · (ve gor:.ıq. erın e ı 1 ar · ar 
den ba. uge erı ayrlı pakrtıler nisbeten bügük olmtyan par-

zr araya ge en oalıs- .1 · ·. · · · • ·.. .. . 
Yon h · k • ti . k \__ ı;. · tı erın, ce11qfllqr uzerınde 

u ume en uru/uyar b. l l . · r b l 
Bu ı ··k· ti d k l ..... ~ ır eşm.e erı ae.- ·azı yer er nu ume er e 0 • - · · · • ... a . . a ısyon · de_ bir topluluk çai.esi ola-
y pan partılerzn yekunu k. d .. .: ·1 .. r B .. -
Parla t d h .. k. r~ uşunu muş ar.. u unu-

men o a u umete da- ı· .1 . . ;ı J 1 yanak l ı ıye partı er tıpı Çle flev et 
r. k ot uyor .. 

1 
_ idaresinin gö"sterdiği giiç 

r a a partı er dagnıklı · · - · - tüklere gogus vereceK.·ve 
gının getirdiği boşluğu dol · 
dur k · . I liberal devletin işleme-sinde-

ma ıçınyapı an bu ted- k. b ki . d.. l k 
birin de tatbik bakımından ı roz:. ~g~ ~ze tece ; 
değeri çok düşüktür. Daha me .ı ır edger aza~a~a ı. 
önceki derslerde gördiiğü- Lıbe_ral evlet tıp~nde 
müz gibi. bu tip lıükiımet partı mütarekelerı ve 
!erde partileri temsil eden ulusal kabineler 
nazırlar daha kabinelerin 
ilk çalışmalarında çekişme 
ğe başladılar. Ulusal bir 
amaç güdmesi gerek olan 

Sağhk 
-----

parti dağınıkltklarının 
yaptığ'ı anarşi içinde güçlük-
lere çarpıldıkça türlü 

Arkası var 

İhtiyarlık varr:nidır ? ve nedir ? 
Uzun bir ömür beratını elde etmek 

ne yapmalıdır ? 
ıçın 

[ 8] 

Uzun bir Ömür, beratını elde 
etmek için, alıliı.k hıfzıssıhlıası da 
beden hıfzıssıhası kadar lazımdır. 
Bedenin ahlaka büyük tesiri oldu
ğu gibi, ahlakın da bedene mü
him tesiri vardır. 

Bakınız nasıl ? eğer lıazmınız 
kolaysa o zaman kendinizi ne.şeli 
Ve çevik hissedersiniz. Bunun 
~ksine olnrak, ha1.mınız bozulmuş 
ıse, çok ağır, titiz ve tenbcl ola
~ağ~nızn şüpheniz olmasın. Eğer 
ustun nefes nlnrnk ciğerlerinizi 
doldurdunuz ise, içinize hayat ve
riyorsunuz demektir. Fena ve gay
ri kafi ncf es alıyorsanız, 0 z:ımnn 
<la hny .. tınızın durğunlaştı~ını, ma
neviyatın.zın düşkün oldu;sunu 
görürsünüz. 

Peklik mi çckiyor&unuz? mut

lalm neşesi.t: ve Jıüzünllio;ünüz. 
Günde iki defo ba~ırı:mklnrınızı 
hoşnllmnyı ögrendiniz ve cnu 
itiyat edindiniz mi ? işte o z1m·n 
f krinizcle bir küşayış, rubt:nuzda 
bir feral lık, zekanızda dahi bi: 
keskinlik duyarsınız. 

AHLAKIN BEDEN ÜZERiNE 

OLAN FENA TESiRLERi - ruh 

uyandırdığı bedenin sahibi oldu. 
gUJ\a gore; ha"talıklnrın tedavi
sinde man vi tedaviye büyük yer 
verilmiştir. Çunkü : mnncviyati 
düzgtin olan bir hasta, veya ken
disine ameliyat yıtpdırmak iste

yen bir adam, gerek fodaviyi ve 
<:erekse ameliynh dalın kolaylıkla 
kabul ve arzu eder. 

Maneviyatın ha talar " . d • uzenn e 
çok buvük tc irleri oldu t • 

b
. . gınu s~ 

ze ır mı 1 ile anlatn . 339 . d l yım .. 
scnesın e zmirde bulunu ·d 
B

. _ yo um. 
ır gun muayenehaneme bir kadın 

hasta 1 nıuracaat etdi. Ve b 
b. h'k" ana uzun ır ı ayedcn sonrn lz . d . , mır e 

kendmi bnktı madı~ı hiç bir dokto. 

run knlmndığını, ve hiç birinin de 
derdine çare bulamadıklarını an
latdı. Hastayı muayene etmeden 

evvel, hastanın ruhan muztarip ol 
duğunu gö(düm. Ve kendisine çok 
c 'ddi olarak dedim ki : hakiknlen 
sizin der<linizi dinleyen doktor nr
kndn.şlarımız, sizin lınstalıg ınızn lıiç

ehemmiyet vermemişler, halbuki 

siz çok mühim, ve sizin hayatınızı 

kemiren bir bela karşısındasınız. 

Hastanın şikayeti, karnındaki bir 
yılanın mevcudiyeti idi. 

Hiç merak etmeyiniz ben sizin 

bu karnınızdaki yılanı çıkarccağım 

ve sizi bu müthiş dertten kurt::ı

rccnğım, Jedim. Bu .suretle has· 

t..ıma çok kuvvetli bir telkin yapa

r::.!... muayeneye bnşludın. Hiçte 

!üzümü olmadığı halde hasta ile 
tam bir saat meşgul oldum. Mua-

yene bitine.::: hasta bana dönerek 
bay doktor, elli yaşıma gidiyorum 
kendımi bir çok döktorlara bak-

tırdım. Fakat bu tarzda benimle 

uzun uzadıya bir saat meşgul olan 
doktor görmedim dedi. işte göri
yorsınızki : hastıının bana karşı 

maneviyatı çok ktıv\·etlcnmiş ve 

itimadı da çoğnlmışdı. Haslayı na
sıl tedavi etdim bilirmisiniz..? 

ŞöyJe : eczahannlerde şişeler i

çinde, alkol ile tesbit edilmiş yı. 
Janlnr vardır. Bunu hepiniz gör

mi~ inizdir. O )'ılanlnrd;m bir tane 

aldım. Bir leğen içerisine biraz 
solüsyon permcnganat koyarak 
yılanı onun içine attım. Ondan 

sonra; hastaya kusturu·c ı bir ila\: 
verdim. İlaç tesirini yapınca, has
tayı bu knba kusturdum. 

- Arkası var • 

Dok.tor Kazım Gü 

[YEN/YOL] 

Komşu Rusyada 

Sanat 

Dördüncü Sovyet 
tiyatro festivali 

nordllncll Sovyet Tiyatro 
festirali, Moskovacla 1 eylQldd 
açılacaklı1·. 

Hazırlanan programlara Ye 
bu hususta verilen ınalOmnta 
göre, l93ü Festivali diğcrlerindPrı 
dalın revnaklı olacak, Ye evvl'l· 
ce olduğu gibi yalnıı bir şehir
de, Mo kova ile Leliııgruclrla 

ceruyan edecektir. Festiv.ıl 
prugrauıuıdn eski tiy.ıtro ~ana:ıwı 
olduğu kadar yeni tiyatro cere 
yanlarına ela yer ayrılmıştır. 

Fe tival için gelenler, Meyer
hold tiyatrO:;undu " fnzln zeki 
olmak f elılketi ., komedisini 
Vahtakgov tiyutroı;umla '' aris· 
tokratlur ,, piyesini, .l\lo kova 
nkaılemik sanat tiyatro:;uncla 
Tolstoyuıı meşhur eserinden 
muktebes " hast'ıhadelmevt ,, 
piyesini, Devlet· tiyu trosuııda 
" Ander ·enin hikayeleri ,, ni, 
Lelingrn_d opera ye l:alct tiyat
rosunda '' Bahçesaray çeşmesi ,, 
balesini, Lelingrad kUçUk Qpe
rasında " Sakin Don ,, isimli 
yenL.Sovyet operusıaı, MoskO\'a 
bUyllk opera ·Akademik tiyut-

Jxosundıı ela ·• 1 \'gen Onegin ,, 
klfisık Rus opernsım seyrede
ceklerdir. 

Geçen seneki nçuncl\ Festi
vale yabancı memleketlerden 
3UO ki':l iştil'ilk etmişti ; bu se
ne 500 den fazla yabancı ziya
retçi beklenmektedir • Bunlar 
nraHnda tiyatro ve sannt tıle

miııde çok iyi tanınmış büyük 
şahsiyetler vardır. Gurup halin
de gelen ziyaretçiler de mev
cuttur. 

DIŞTA ---· 
Bir mahküm kaçtı 

1923 de Fasla ispanyaya 
karşı isyan eden Abdülke 
rim, 7926 da Fransızların 
müdahalesi yüzünden daya
namadı ve teslim oldu ... 
Onu Reunion adasında lıaps 
eltiler.. bu tarihi hadise, 
emperyalist devletlerin, 
mazlum milletlere karşı 
daima yoptğı mücadelelerin 
bir misalidir. Vatan ve 
istiklal aşkile yanan kalp
leri deşmek, milyonlarca 
insanı esir yaşatmak için her 
kuvvetli kendinde bir hak 
gö'riiyor.,. Kendilerine yakış
tırmadıkları esareti başka
larına kabul ettirmekten 
çekinmiyorlar .. Menfaat/arı
nın çiğnenmemesi için mil
yonlarca insanı çiğniyor, 

fikirlere zencir vurmak ist
yorlar,,. 

Abdı'ilkerim senelerce bii
yük gayesi için çarpıştıktan 
sonra bir adanın köşesine 
hapsedildi. Fakat fikirlerine 
zencir vurulamadı.. Üç !izi 
çarpıştı,· üç yıl da kafasında 
haksızlığa karşı 'l.ıolkanlar 
hazırladı .. Nihayet Reunio
ndan kaçtı .. 

Bu kaçış hayat endişesinden 
değil istiklal eme/indendir. 
Faslıların bir kaç gün sonra 
ispanyaya ateş açtığını 
işitirsek büyük mücahidi bir 
daha alkışlayacağız .. İstik/alı 
tehlikeye düşen insanlar bu 
çarpışmanın kiymelini bilirler. 
Türk milluti bunu çok ya
kından tanır. Sevr ile par 
çalanmak istenen Türkiye 
büyük gayelerini tahakkuk 
ettiren büyük önderinin büyük 
imanile kurtudu; bunun için 
Türkler, istiklal uğrunda 
kalkan başları yapancı dahi 
olsa içten alkışlar .... 

K. Kefeli 

Okurlarım;z 

Ne diyor 

Ekmeklerin içinde 
fare pisliği 

çıkıyor 1 
Bir okurumuz, aldığı ek

meğin dişlenmiş bir parçasını 
matbaamıza kadar getirerek 
bize gösterdi ve Sf>rdu: 

Söyleyin al/ah aşkına bıı 
ekmek yenir mi ? demek ki, 
görmesek yemiş olsaydık 
yemiş gitıniştik ! ... 

Bu miyde bulandırıcı 
vaziyete karşı ne demeli, ne 
yapmalt bilmiyoruz. şuka 
darçık olsun söyliyoruz: 

- Rica ederiz. yah•arınz 
sana ey Belediye. bu halk 
bukadar ilımüle layık de
ğildir! 

Kızılay 
Haftası 

19·9-936 tarihine.· mnsııdit 

cumartesi gl\nünden haşl:ımak 
ve bir hafta devam 
etmek nzcre t•vvelce tehir edil 
miş olan kızılay haftaşı yapıla
caktır. Program hazırlanmakta 

dır. ~lezkOr hafta içinde gerek 
parklarda ve gerekse sinemada 
gllzel eğlenceler terUp edilece
ği i .itilmiştir. 

Hatıralar 
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. 
Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan 
Norbert Von Bischoff 

A vu.:;hıryanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar [ 23 1 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

Osmanlı lınpr.llor~uzu lıir bariyle Osmanlı lınparatorlu-
takı 11 eyaletlerden te~ekkUl e- ğuna çok benzeme i Ye mn
diyordu. Bunlar ya cin ha zengin savat premiµini her taraf ta 
yu dııha fakir idi. Ya reaya 1 aynı şekilde muhal"aza etmekte 
çok ya mUnıini çoklu. Hepsin- bir fayda bekleme~i li11111gol
de aynı hukuk söz ynrntmekte dilti halde, hu m!isavatı µoli· 
idi. Hiı; birinin tradic:yon \·eya tik ve tarihi bazı hususiyetlt>r 
tarihe dayanır hususi bir yaşa ve teşkilıltlarla telif etmesini 
yış tarzı yoktu. J3unlan birbiri- bilmi~ti. 
nP. bağlıyıın, her tarafta aynı o- E~cr Osmanlı lınµaralorluğu 
lan idari nizaındı. gibi yUksek bir kUllUr ~evi-

Bllyük l5kender'i yahud Ho yesine gelmiş bir memleket 
ınıılılurın yahud huttft biz.rns'ııı kendinden ünce gelen impa
iınpar,ıtorluklariyle karşıla~tırm ratorlukların yaptıklarını yap
c;ı, ne fark ve ne bnşkalık ! mağa ve idare etliği p:ırça-

Jskender, imparatorluğunu lnrı canlı birer organizınn h:ı-
te~kil eden parçahrdaki otorite tinde kendi aralarında ve bi
sini, iyi kötü, rengy\.>nal politi- ri:..i. l., ·ı ii7.·•rinde mUes ir un-
ka ve. din tradisyonlarına taşıt- urlar h .ı 1de birleştirmeğe 
mağa ça:ı;mıştı. mıJ'.':>f, ık ()'....,-ıdt ise bunun 

me/)uii'-'t>lıııl tık taraftt1n os-Roma imparalorluğu. gerçi .J 

çok merkeziyetçi idi. J<aknt tat mantı te'.)krasi ine rakat bir 
bik ettiği yasa, her tarafta ay- diğer taraftan da bu teokratik 
ııı deği:di. Yapılan değişikllk- ukidedeki göçebelikten kalma 
!erde kOh politik bir oportU- politik telakkilere ve göçebelik 
nizıne kah tarihi bazı hususi- ihtiyaç!~ yüklemek lfızımdır. 
yellere uymtı~tu. Bunların hep (1) 1 ;te bizim münevverlerl
si bir arada, Homalılar idare- mizden "arab mUslllınanlık'' ve 
sine o malOın olun dinamizmi- "osmanh ıııUslUınanlık" devirle
ni verıni .ti. I ~·iı~in kar.~ılaştırılnıası ile cevab 

ı:vet hatlll Biz1ns bile, te- ıstıyen bır dava ! - H. B. 
okratik bir \'arlık olmak iti- 1 . Arkası var -

= 

AGUSTOS 
- Geçen sayıdan artan - ğım sunar~_k uzakl~şıyordu, l v~~~nında dağdaş kurup efen 

Şafak söküyürdut sincan- ne çabuk gem geçmış, akşam dılıge gelen kahbe düşmaTJ. 
lı ovasının uzak ufukların- olmuştu. işte bu gün Ağus ( adi bir insan sürüsü halinde 
dan temiz, lekesiz bir güneş tosun 27 inci gününün ak- 1 kan ve ateş deryası içinde 
yükseliyordu, Bizde biraz şamı idi. Ve bu gün yine ı ağlamakla. yalvarmakla yer-
sonrn başlıyacak kanlı sa· binbir Türk kahramanlığı /erde sürünüyordu. 
vaşın raşe ve heyecanı için- nın bir tanesinin daha ya- Feci fakat sevindiren sah· 
de bizim ihtiyar İmam ile ratıldığı günün akşamı idi. ne, En bedii heyecan. Önü
konuşurken, yukarıda tepe- Düşman artık kaçmıştı, müzde hari bir dünyanın 
nin tam üstünde patlayan Sincanlı ovasında hep bir bütün iimüilerinin sündüğü· 
bir obus mermisinin gürül- likte kovalamıştık, ve ni- nü, büyük hulyalann bir 
tüsü ile, İmam ve ben ku- hayet Murat dağlarının ete· seraba dö.ndüğünü, gözle 
laklarumzı tikamaya yelle· ğinde, ada çalda yine kai görürken, tarihte ezeli lıa · 
nirke~ ~ir~irini takip eden İ şılaşmış b~lu~uyorduk, fakat 

1 

kimi yetini yaşatan Tijrk· 
mermı ın/ılakları arasında o yol kesılmış yol olarak lüğün işte burada ebedi 
artık bir şey duymaz ol- gô'sterilen Murat dağlarına lıakimiyetini bir daha ve 
muşluk. Az sonrada tepeden sığınmak ·çarelerini ariyor- bütün dehşet ve azemeti /e 
( allah, al/ah ) sesleri geli- du bizimkiler dağa kaç ·1 • d'ld' · · · h · d. y 

Nı k 
• • ı an e ı ıgını ıse ıyorum. 

yordu. e adar zaman geç- maması için tavuşanı düzde .. • b. . 
t · - · · b · ·ıh· . ı · k . . l d / mest ve ,:,.mesrn ır seyredış. ıgını ımem, sı ı ıye ne1 erı avlama ıslıyor ar ı. şte j 
geldi· k l kl' şte bu gecenin sabahında · arşı aşmamızın şe ı. 

- Efendi, asker tepeyi Ad l k .. _ _ k da Türkün istiklalinin ebe. 
ld 

a ça ·oyunun ar a· 
a ı. diyet kadar uzun ömrü son 

Ol 1 B k ? sında, o güzel çam orman 
- ı on. aş a bir defa daha dünyaya du · 

/(, / Şehit olduda, !arı arasında, saatlarca sü-
- ema ren Türkün öldürücü ve yurtulurken, bütün bu yük-

def nettik. sek tecellinin rehberi olan 
- Vah vah. Zavallı genç dünyaya hak ve zafer ilan Büyük insan GAZI, duyğu· 

Beşı.ktaşl eden ateşı arasında düşma · 
ı. !arımızı uyuşturan, varlığı· 

Dı.yebı.lııı 'şl · Ak nın o muazzam 1akat kustah ı ım, şam 1 ' mızı gaşyeden bir raşe ile 
dan Yarasın acınla dan Sa Ordusu nasıl eriyor, nasıl 

· sarsılan gönlümüze, kalbi· 
rılmasını istiyen bu kiymet- sonuyor , ve azalıyordu, 
li delikanlı hiç acı duyma 1 azalan her ferdin çamlık mize ta, canımıza sinmişti .. 
dan hayataın ebedı'yyen go··z 1 Nemutlu bizlereki 29 Ağus· 

/arda patlayan mermilerin 1 b l 
ferini kapamıştı.· ue bundan ! tosu yaşamış u unuyoruz. 

v, verdiği korku ve dehşet 1 
başka iki zabit ve 54 ne/ e- içinde nasıl çığlıklarla ka F ... 
rimiz de yaralanmıştı. Bu çc ştıklarını gözümle görmüş 1 
canımız kadar sevilen kalı· tüm 29 Ağustos gününün Halk Manileri 
raman arkadaşın nasibinin son dakıkaları idi. Güneş 
hain bir tecellisiyle, alnına bizi zaferden örülmüş bir 
tesadüf eden bir kurşunla hale içinde çamlıklar ara 
iilümünün ıztırabınz çeker, sında mes'ut ve muzaffer 
elinde Sringü durmadan, 'bırakarak ayrılırken, akşamın 
yorulmadan düşmanı tepe- bu loş gölgeli zamanında 
den aşağı kovalayan kah- ne/ erlerimizin, suvarileri
raman Mehmetleri görmek mizin önümüzdeki sırtta, 
için tepeye çıktığım zaman serbest, ve seri hareketleri· 
Güneş dünyanın başka sem- ni görmüşdüm. işte bende 
tine Türkün bu günkü za- sırtın üstünde ve atımın 
ferini güya tezden ulaştır üzerinden güzle görüyor· 
mak için yine Sultan dağ- dum, ne azemetli, heyecanlı 
/arının ardından bizlere, o bakıştı. 

Ağ-açlar yaprak döker 
Şu kız belimi büker 
Bir güzelin derdinden 
Bu gönlüm neler çeker. 

* * • 
Kuş öter hazin hazin 
Sünbüller açar yazın 
Güzellikte eşin yok 
Çekilmiyor hiç nazın. 

* • • 
Bülbül öter tikende 
Kız gönlüm .kaldı ı;ende 
Bekliyorum kaçta gel 
Ay buluta girende. 

] 

günün şon ve ılık sıcaktlı- Türkü boğmaga, Türk Bal;a Salim Ö1üt9etl 
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Nnkliynt 

Sovyetler Birliğinde 
demiryolu faaliyeti 

Talebe kayıt yenilmesi 
ve kabul sartlar1 ..... EDEBİ BÜYÜK ROMAN ' 

( 64 ) Yazan : E_~~UŞ TORKME:\OGLU _ Dumlupınar okulu baş öğretmenliğinden 
Rica ederim biraz burnunuzun 
yerini değl7tirlniz, çllnkn mad
mazel lzmo;.ıyı görme.ne mani 
oluyor ... 

Tiyatroda bir rez:ıleltir kop
tu. Bu s~uah Sedat burunlu zat 
ile kübik kibar, halOk bir şa 
hıstır. Döğilştlller. Bu cllretki\r 
adamın bir kurşun yemesini 
isterdim fakat heyhat ki olmadı. 
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Geçen Kanunu saninde Yolcu nakliyatı dtı fazla· 1 · Buyzl tekmil okul öğrencilerinin kaydı genilencekdir. 
üzüyorsunuz... 1936 Temm11z11na kadar ge· la~mıştır. Bugün So7.•yetler 2 Her öğrencinin velisi birlikte gelip kaydini yer ile· 

_ çı:cm.ızsa.ıız polis ~·ağıra- b d 
çen yedi aylık miiddet zar- Birliği demir yollarında ge- mesi mec uri ir, 

cığ_ıı~;pıırsınız fakut hakknızda fında sovyet demiryolları çen yaza nisbetle glizde 50 3 - Kayit m;_jddeti 1 Ey ·u 'den 14 Ey/ula kadardır. 

• Kendinizi beyhude yere 

hayırlı olmaz ... <;Uııkll dilkkliııı büyük muvaf f ukiyetler elde rıisbetinde /azla fren işle- 4 · Kaydını yenilemiyen öğrencinin okulla ilişiği 
i';ind, n kapar, poli~i cebren etmis ve bu sıırt'fle demir- mektedir. kalmaz. 
içeri gi,·meğe mecbur ederiz.· yolu naklıyatı, so1ıyet milli Demiryollarzndaki bu fa- 5 · Yeniden kayit için şu vesikalar la:ınıdrr, 
Poli in bir ınOdafua hattmı yar l b b A N ı d ekonomisinde en mühim meıı afiyete era er işçilerin va- tiıus cüz am ması ne demektir bilirbiniı ya. 

· kie çıknuştır. ziyetleri de iyileşmiştir. İş a· - Sihhat raporu Nekadar cam çerçe-ı:c Yarsa gı-
de: ... nu ıneselt:nin tevellid ede Yolcu -ııe eşya nakliyatı çiler yüzde 50 fazla g ~n C Aşı şaha def namesi 

Sedat bir ukı;;am geç Yakıt ccği rezalet ve dcdikndular da çok bariz bir ilerleyiş gös- delik almakta lırlar. Aynca D - Üç fotoğraf 
iki arkada<, ı 1 e bernber tiyatr>· 11ı ıo b" h"<b" 6 v ""dd · b' .,_ · k lı [ caba ... 1' a 111 ~'a ız ı · ır şey termiş •ve günde doldurulan bunlar için yeni evler yapıl - rı.ayıt m.ı etı ılfuden sonra ogrencı a u 
dan dönUyordu. O ak~am. erken den çekinir adamlar cteğiiiz... d ' 2 6 
Yed'ıkleri iı'ia karınları acıkmı,;- vngon, kanunusanide •vasati mış; kulüpler, tedavi mer- e iımez. -

' Dlikklincı bu azgın sarhoşla 
tı. vakat geceııin bu s.ıatın1a 1 olarak 77.603 iken Temmuz kezleri. çocuk bahçeleri 7-ııi- -.ı' • başa çıkaııııyac•ığı 11 an ann~tı. Kullanılmış kasa satın ahnacak 

Akçaabat Türk hava kurmnu şubesinden : 
açık lokanta bulmak mamkün Sliğe s ıya lıiznıel ediyor, mah- da 90,496 ya çıkmıştır, Hal- cuda getirilmiştir. Ev inşa· 

· değildi. En ildi ıneylınneler bile zenden şarap şi~eleri getiı"iyor· buki geçen yıl temmuzunda atına tahsis edilen paradan 
çoktan knpnnnu~tı, lıirbil'lerinl- du... yükletilen 7ıagonların gev- gayrı bu yıl yalnız sıhhi 
den avrılacaklaıı vakıt kapa ı Kullanmağa elverişli I ir kasa satın. alınacağmdan sat

mak isteyenler varsa ilan fa ·ihinden itibaren yirmi g in 
içinde bir mektüple şübemize bildirmeleri il<in olunur. 
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bir dÜkkAnı.ı kepenkleri arkıı- Sedat adamcağızın yalnız mf vasatisi ancak 72.952 idi. yardımlar için, hastahaneler 
smda hafif bir ziya dolaştığı .. t hizmet etmesini de kfifi görıntı 1936 Yılının ilk altı ayı ve istirahat haneler için bir 
fark ettiler. yordu. Kendilerile beraber sof· zarfında, sovget trenleri. mi/gar ruple harcanacaktır. 

Sedat dDkk!lnm kapısına raya oturması, şarap içmesi geçen yzlın aynı aylarına Ayrıca inşaat ta faaliyet-
vurarak : Bulduk, dedi, burada için asıldı~ça asılıyordu : nisbetle, yüzde 28,8 fazla le devam etmektedir. Bu yıl 

• Efendiler ... Etmeyin ... Ayıp· d 20 6 ı l k k 80 b · · ı I Kapalı zarfla sadeyağ eksiltmesi 
ASKERİ SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

yemeğimizi yeriz ... Kapıda yarı dır ... Yeme~i )'iyorsunuz ... Barı kömiir, yüz e , 1 az a o , ın yem vagon nat ara 
çıplak iri bir adam gOrllndil. beni rahat bırakın... yü2 de 21,8 fazla maden, sokulacak ve 1400 yeni !o . 

~ ~kşam~~r hayrols~,n bey Sedat onu tereddlltle derağuş yüzde 78,9 fazla petrol, yüz- komotif iş/emeğe başlıgacak 
efeııdı ... Ke) ıfler ııa~ıl . · di'-'Or, hiddetinden moraran de J 24.9 'azla inşaat leva tır. 7 2.000 eski 'lıagon da Erzincan kıtaat ve müessesat eratının senelik Dllkkl\ncı şilpheh bır nazar- I e .l kl ö k ı' 
la onları sllzerek : l iri yanab· ~~ı_ııı µSere· .: zımı, güzde 6!,2 fazla şeker hurdaya atzlmıştır. ihtiyacı olan ( 22200 ) yirmi ikibin ikiyüz kilo 

- 'l'e ekkllr ederim dedi bir 1 - Ha acıc;ıııı... en ıçınezsen taşımışlardır. T. A 
.. ş 1 ·> ' 1 bizim de boğazımızdan geçmez. = _ · · sadeyağına ihale gün ve saatında talip çıkma-

emrmız m var . . 
lnad eder en seııı yere yatırır, ki I dıg" ından 14 - 9 - 936 Pazartesi günü saat onda 

- Estağfurullah ... Emir değil zorla ~l}eyi ağzına bo~altınz F k. ocu ar s .. t ettı• r" ecek 
rica ... Fakat derdimizi anlatma- divoı·du. Q lr ç Unne 1 ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarfla ihale-
miz için evvelıı içeriye girme- ; ~ . k M h b d I · ( 15540 ) . . , Dnkkilncıyı zorla sandalıyeye ye onmuştur. u arnmen e e ı on 
1111z lAzım... Merak etmeyın... . K 1 b k 1 "' d 
b. h l r da l oturtmuşlar, gOksnııe bır peş- iZi ay oş an ıgın an : beşbı'n beşyüz kırk liradır. Yüzde yedi buçuk il şe r ıı ınaru a m arıyız... . b ö-I 1 • 

H k 'b' dUkkA da kır a.,, aıııı~ araı. E l l 936 'h p { 6 ) b ( ) 
0 1 ert es g~ ı s d t 

1~~~kkıl lçleriııden biri : 20 y ü tarı ine raslayan azar günü ilk teminat 11 5 in yüz altmış beş lira 50 
n a~li adnıydorl u. ke a • Dansöz lzıııara'-·ı na:sıl bulu- T b F k' ki K 1 t f d k Ş · · k · l nın ıç n e o aşara· : . .l ra zon a ır çocu arı ızı ay ara ın an sün- elli uruştur. artnamesını görme ısteyen er 

- Sizden vemek istevoruz, yorsun, dedı. 'l · d · d d · E d T al k " net ettirı ecegın en şım i en cemıyete muraca- hergün rzincan a limen satın ma omisyo-
dedi. - Fena değil... Enfes mi ı 

Dukka cti · atla kayıtlatımn icra edilmesi ilan olunur. nunda parasız görebilirler. Şartnamenin dördiln-ncı cevap ver · ente~ ... 

- bu vakıtte yemek olur - Amma yaptın ha ... Ondan ı----- - I cü maddesi mucibince istekliler tek.lif mektup-
mu 'l AUedersiniz ... Fakat ben daha güzeli sağlık... bir içim 

erken kalkmağa mecburum... su ... BülUıı şeJıiı· onun için ya- Pazarhkla inşa et eksilmesi larını ( 2490) say .. ılı .. artırma ve. eksıl~me kanu-
- Adam sizde hatırımız için nıp tutuşuyor... Fakat kamım nunun 32, 33, 34 uncw .maddelerı ahkamına tev-

blraz geç kalkursa.ı.az ne çıkar/ bir belalı aşıkı var... G.ıyet b 
Hem bize ne verirseniz razıyız. külhan ve yaman ipsizlerden... B 1 d· .. . d fikan tanzim edilecek ihale saatından ir saat 

• MatesUf hiç bir şeyim yok. Onun şerrinden kimse lzıııa- e e ıye encumenın en : evveline kadar Tümen satınalma komisyon baş-
Sedat dolaplardan birinin ka raya yakla,unııyor ... 

pısını açmıştı : Sedat sade tıir ta\'ırla : Ayafilbo .. Çömlekçi mevkiinde ve kirlidere ü- ı kanlığına makbuz karşıliğında vermiş buluna-
- Amma yaplınız ha, dedi, • d k. k k k ( 210) l' 87 k b ki d 29 3 7 12 ya bu kızarmış tavuk ne gllne - Ben bu a<laının elinden zerın e ı yı ı emer ıra uruş e- ca ar ır. • • -

d lznıarayı alucağıııı, dedi. deli keşifle beton olarak pazarlıkla yeniden inşa ------uruyor ... 

Şimdi onu mnkemnıel yeriz. 
Biraz peynir, meyve falan da 
buluruz ... Sonra tabii şerabınız 
da vardır. 

Dtıkkılncı kızmağa başladl : 
- Affedersiniz efendiler ... 

Benim dUkktlnınıı karı:;.lırmağa 
selclhiyetiııiz yok... Zannederim 
ki yemeğlwi yemeğe kalkına
Yacaksınız. .. 

Sedat masanın öı"tüsünü kal 
dı.rıp tabaklan sıralayarak : 

- Elbette zorla yiyemiye-
• Ceğiz. .. Dağ başı eşkıyası değiliz 

Ya... Mamafih siz de aç adamla 
rı kapı dışarı etmek mllrvetsiz
llğtnı irlikılp etmeyeceksiniz .. 
ÇUnkn o takdir de cebren bu
rada karnımızı doyuracağız ... 

Dllkktncı hiddetinden mos 
llıor olmuştu : 

• Elendiler, hemen dUkka
llıından çıkınız ... ---

_- f1:~;:~y~-::::~~~:~ ~u:~:m·: edilecektir. Sabun, zeytin donesi eksiltmesi 
· t İsteklilerin ehliyet vesikalariyle birlikte €ncü-dan ayırmak ıs eyorunı... Askeri satınalma komisyonundan : 

- Fakut d t>SlU ulan u adamla mene müracaatları ilan olunur. Karaköse garnizonundaki kıtaların senelik ihtiynçlnrı olan l 5000] 

kavga etmek lılzım ... Bu delilik. ı------------------------: beşq 1 kilo Sabun ile [ 2500] ikibin beşyüz kilo Zcytun dane-
- Ben lınıarayı böyle lıir ı si ve Kağızman garnizonundaki kıtantl ırının senelik ihtiyaçlan O· 

kavganın lıııtm için isteyorum Pazarlıkla erat nakl·ıyatı eks·ııtmesı' 1 Ian [ 4600] _dö:-t:bin a~tıyüz kilo. sabun ile [ 2000] i~ibin kil.o 
zeylin dnnesı açık eksıltme suretıle alımc1ktır. Karakoseye nıt 

ya... Sabunun tahmin bedeli [ 2250 ] ikib'n ikiyüz elli lira ilk temİ· 
Dükkflncı yan gözle bu gn- A k nat [ 168 ) yüz altmış sekiz i ·a [ 75 ] yetmişbcş kuruş ihalesi 

rip adama bakıyordu. Biraz ev- skeri SOtlnalma Omsiyonundan: 15.9.935 snlı gün:i saat { 19] da zeytin danesinin tnhmin be-
velki neşesl sönnıllş, yl\zllne deli [ 1000 J bin lira ilk teminatı [ 75 ] yetmişbeş lirn ihalesi 
derin ve vuhşi biı· mellU ~ök- 936 mali senesi nihayetine kadar kor eratın- lS.9-936 salı günü snnt [ ıı ] de kıı,tızmandaki kıtala a ait 

muştu. Yaradılışından hüzne dan Erzurumdan muhtelif istikametlere ve Trab- sabunun tamin bedeli [ 1800] bin sckizyüz lirn ilk teminatı 
meyyal bir adam olduğu için 1 ( 145 ] yüz kırkbeş li~a ihalesi 15-9-935 salı günü saat [ 15 ] 
neşe ona yaraşmayor, eğlenen zondan Bayburt garnizop arına ve Erzuruma ya- de zeytin <lanesinin tahmin bedeli l 900 J dokuıynz lira ak te-

ada'lııarııı arasında yolunu ŞU· pılacak perakende erat nakliyatı bir ay zarfın- minatı l 67 ] nltmışycdi lira ( 50 ] elli kuruş ihalesi 15-9-936 
şırmış bir seyyaha benzeyordu. d d 1 k - J saat gunı [ 16 ] dadır. İhaleleri karaköııede satınnlma ko
Sabah yaklaşnıı:;;lı. Arkadaştan- a intaç e İ me üzre pazar ığa konulan nakli- msiyonu binasında yapıltcııktır, Şartnameleri görmek isleyenler 

na : { Haydi, dedi. Hep birden yattan bir ve ikinci pazarlık günlerinde talip krm~iyanumuzda alıp görebili ler isteklilerin ihaldleri günü saat 
kalkdılar. DUkkılncıya bol para k d d } 6 ( 9 ] da ilk teminatla ile birlikde mur2caat etmeleri ilan olunur. 

Çı ma ı"'ın an üçüncü pazar ığı 9-9-93 çarşan- · verdi. ~ 29-3-7-12 
- arkası var • ha günü saat 1 O dadır. Teminatı muvakkatası 

( 1260) bin ikiyüz altmış liradır. Taliplerin şart-
Parke kaldır1m ve trotuvar namesini görmek üzre hergün ve pazarlığa işti-

Pazarhkla meşe odunu eksiltmesi 

inşaat eksiltme temdidi rak edeceklerin vaktı muayyeninde nlüstahkem Askeri satınalma komsiyonundan: 
mevki binasında kor satınalma komsiyonuna Erzurum kıtaatı ihtiyaci için bir ay zarfında 

B d muracaatları ilan olunur. d k ı k 1 b' ·ı elediye encümenin en: intaç e ilme üzre pazar ığa onu an ır mı yon 
ikiyüz bin kilo meşe odununun pazarhğı olan 

( 4524) lira 22 kuruş bedeli keşifli yemeni- ----:, 31 - 8 - 936 tarihinde talip çıkn1adığından 
ciler caddesinin parke kaldırım ve beton trotu- Doktor Necmeddin 1 üçüncü pazarlığı 9-9-936 çarşaT\pa günü saat 
\tar inşaatının eksiltmesine talip çıkan olmadı- Kulak, bog~ az, burun mütehassısı l ıs dedir. Teminab muvakk:.tası ( 1800) bin 
Aından eksiltme 11-9-936 cuma gününe kadar sekizyiJz liradır. TaliplE.r:n şartnamesini görmek 
on gün müddetle uzatılmıştır. Askeri hastanesi kulak, boğaz, burun müte- üzre hergiln ve münakasaya iştirak edeceklerin 

ı hassısı Bay Necmeddin vazifeden dönmüştür. yevmi muayyende müstahkem mevki binasında stekJilerİn ayni günde ve saat 15 de temİna- Semeıc:ler başındaki 30 No.lu muayenehanesinde hastalannı 
tı nıuvakkata ve ehliyet vesikalarile birlikte en· kabule başlamıştır. \ kor satınalma komisyonuna muracaatları ilan 
~en~ müracaatları ilin olunur. r:.----..--------- ı glunur. 
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~~~~~~~~~~~~~~~'2~~~ 
~ ~.Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 
' n u;;1 , HABİK =uit~ım~ Frigid ire ~ 

alınız. 

Yeni FRİG/DAİRE soğuk hava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

~~ 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
1 ~ Ayrıca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
~ ~ lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
1 ~dbdbetbdb db-dhdbdb~ 

+ + .+ + + + + + + + + + + + + + + · + + + + · + ._. ._. '~idl._.,n,,_. .... ._. h,_...,,= ._. İJ:ii:lıb;ıL lıi;iıtlıı.iJI ,~'"'11111!~ l•"•qı~"'' l''"'IVl'"'lffl'"''•fl'!!'llfl'"'rJı•nııııı•"'llP''"QIP"111lfT"IT:Jl'!!1l;Jll'"1iJI'"" ~:!llJl!!:!ll~I P'!!!lllP~IP::." ~illl'!!!_ldl.!!!_l ll'~ll'!:!'e:'.:::!Jı;'.ıı;ıı"=' 
• llıuılllııi..ıl.ıınıılllıuıl lııitııl!Jıulllllınıl lıı..ıı!Jııaıı!llıuıl!lludlllıı;';iıll~uıtUl11ııın1ıuı1lbıutlllıınll lıİiiİlllıiUiıtlılftlılliı..ıl ~ıtl.... lınl,..._ıaııuıl ,.._,....... 

FR1GlDA1RE soguk hava dolabında muhafaza edeceğiniz gıdalar ve her nevi içkiler J!~ v E N Da v (Q) lL : 
bozulmadan uzun müddet kalırlar. IJ ~~ t + 

~ EKO VAT konpresörlü FR/GIDAİRE'e sahip olanlar elektrik faturası ~ ~:~ '-=~-· + 
~eldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. ~ t+] + 

_ ~ R1G1DAIRE'den daha Ustun ve daha idareli soğuk hava dolabı yoktur. Halep oraaa IJ [~i . • + 

L se arşın burada .... Geliniz, görl\nüz. ve kanaat getirdikten sonra ~atın alınız. ı '~j BA s 1 M EV 1 : 
Trabzon ve havalisi acentalığı H A R U N L A R t!J + 

--~~~~~~~~"' f•l • 

Hazım, T alôt, Behzat, İ. Galip, Feriha Tevfik, (!j Yeni temiz ve çeşitli hu ruf afi le ! 
Muammer, Halide t!i B ••t •• fb · / • • ! 

Ve Türk tiyatrosunun en kıynıetli san'atkarları •a U Ufl ma 88 lŞ eI'llll ! 
Bugece Yıldız Bahçesinde sizi bekliyorlar... f:) En temiz, en ucuz bir : 

Hakikaten Türk sinemacılığının bir pırlantası olan f•l • 

Ka rl m Ben I• . il.!). surette yapar.. ..: 
E"~ı Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

A 1 d t f•J hazırlar ve gönderir. ! a 1 rsa fil ,.,.,.,.._.. .. ~ .. -·..,.,-·,.,,..........., ........ ,,.. .................. .,,.~ .. ~-~;:ı 1111~1i1ı~ı11ı!;11ıı~ıı~.ı.:t.111:!11ı~ı~ıiı~ıı1!;nıı!'iıııı~ını~~ı~ııı:.'ıı11~ıoı~ını!;ı11ıı~ıı:.'ıın&~~.ııııı. • ..ı.1 ... ;.ıııı .. dıllk ... ıllıWl~lkıiı!lh;idl~...ıı 

Türkçe sözlü ve şarkılı operetlerin en güzeli. 
Avrupanın her tarafında Türk san'atını yükselten, tanıtan, bu muazzam 

eserimizi bu defa yeni şarkılarla süslenmiş yeni kopyasını mutlaka 
görünüz ...... . 

Filme ilaveten : 
1 - Y unanistanda karışıklıklar. 2 - Saatta 277 kilometre uçan kadın 

tayyareci. 3 - Buhrana karşı harp !!f 4 - Silan arkadaşları. 5 - Bulutlar 
arasında. 6 - F ransada av mevsimi. 7 - Amerika yolunda. 8 - İngiltere 
sarayında. 9 - Yeni radyo istasyonu. 10 - Yüzme yarışları. 

Gelecek program : 
Tam bir seneden beri hiç bir filmlerini görmediğimiz meşhur komiklerden 

STAN LAUREL ve OLİVER HARDY (şişman - ince ) nin son 
eserlerinden 

DERTSİZ ARKADAŞLAR 
f ran~ızca sözlü kahkahalı büyük komedi. 

-~-----~-------------------------------------
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~5 E~ 

j Dünyanın en mükemmel, en zarif ve en hassas ~C 
=j saatı muhakkakki t: 
3 On beş sene teminatlı ola •I 
9 ~?tı:~d~~I ~ ıl === = 

~ f'_ 

~ En son modalarını ancak matazamıı:da bulacak•nız. ~JI 
:4 Sayın halkımıza bir kolaylık olmak için TAKSiTLE de verilir. tJ 
-~ ~ 

= ADRES: Traluon K•ndur•cılcr ecddcsi HAMI t1e KEMAL = 
~ NALBANTLAR m•i••ııtlır. f 

i~liiiiii@iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiii ~iiiiiiiiii ifüiiiii iiiiiii~iii ii~i~~ın ii~iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiii~iiiiii~iiiiiiiii~iiiii~iiiii~ii~iiiiiiiii~ rri 

:-~~~~~~~~~P'~ 
' 

~srımızda her Bayan ve Bayın en sadık şık arkadaşı 

F DIR 
Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 

E·llimizde : Kodak, Zeissikon. Föyklender ve sair tanınmış markalar daima her boyda ve her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 
Cam, Kart, Kağıt, Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi atelyamız ve amatörhanemiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

Menfaatınızı gözetm k isterseniz mutla a evimize müracaat ediniz . 
• 

~&..ı;ı~~~~dh~~~~i ve~~~1~4\:u4!Ad'Ai'& 


