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Hav müdafaasl 

Hava T ehli esi 

H 
avalaıı mlıdufau ız ı, lan 
ülkeler dıırıı ız C'·dpre 
lıenı~rlcr .• t.yle evlerdl 

ynğnıura, büne,e > ıJa hm\ı 

nasıl barınılm k hıık ıuı yık u, 
öyle memlekedNdc de lı.ıriçlen 

gelecek J,u \ a ıetHikeıeı ine kur~ı 
lıanıııp koı uı rr. ı:;n elbette ki 
iınkıin yoktm· 't· ol,uıı.ız. 

Goı U) oı uz, bütlın düıı) a hu 
Uıır.et \C ıı ılletluı, tu ı. lize 
I'in<le, gı.:ce~ i ı.,ündC:ze kutnu 

\~ılı~ ıyor \ e bu ı;ıılı nınl ır he.· 
gt.n Lıruz daLa Jıız .ı.ınak, gllıı 
uengllııt: dalla lı!ı~ ttk ı;;ıdclel \ 
eheıhmıyct kesoelmek !surctile 

<1e\'a•ıı ed1p gıeııyor. 

ı.tıyhk ı a, Lakuııııııız ı~n.e• 
1nonııuo, J hn .ı Mııdııiıı.ı"ı i,1eri· 
nın IJUiUn düll~ ud.ı na ll bır 

<lıkkat \ e ıısu1.;ı~ ct.c de\ aııı 
edıp g1hıgıııı bl'ÇeJ :,L ,10 .ıpJ~ IK 

bir rnuıııu ıf.ttle \"e wıll 

lJUyurınu~l.ır, ııııııt:Hlll gvztı uml 
ne :,craıh.leri l.ııı \,ıziyt.•ttcıı 

bUnrn, ca1ıln Lı:ı~la ..ıa uı .. n.ı \l' 

yardı,ıı ı:stenıı~ ıerdı. GvrdUh, 

gorüyoruz. k1, u gtın bıı0u11, l.ıu 

uu~ uK '.ılan ıu.ı ıı.1ı.ı.ı ı 1.,,111dt', 
heııuz geH:gı btl.ıı ~aıı.,nıı)cı 

l:ıa:;;ı tllıl~ cic~hiı.. u u 
s.ıl:ıa ure, 1~111 uııemı ıı, c.ı ı .e
nin <lbe c::.uıı .ı ı.uuıamı. urn~ u
ruz. ki, ~ .tkııı 't: uz.ak. h.ıclıse

lerle Lıerauer akıl ve maııtık da 

böyle bu mlltaı,ıaya hi~· yer 

'eı·mcıncktedır. Luııduu ı,;.u ma
na cıh.ur : 

Aııtuınıyoı· dt:JU uıılıl 01·uı, 

fakat uy:,ulız . uııutıLı~ ulan Kı 

aa 

cıh i at da 
ur Rei İ "z Atatürk e J if ajeste 

• 
inci Edvard Nah/in yatında bir 

tan fazla samimi ir hava içinde 

e 

görüştü 
1 1 

ş e a ıc y 
r 

undu 

.,. •• uyu 
• 

g e g nel 
e çisi hazır 

Büyük misafir istanbulu yer yer geziyor .. 
Ankara 5 - Cumhur reisi Atat irk saat 78 · 3J dq refakat/arınla Başvekil. Hariciye ııekili lzariziye 

genel sekreteri, Londra b "iyiik elçisi olduğu halde Nah/in yatına gitmişler ve Majeste Kral tarafından 
karşılanmışlardır. . 

Bir saattan fazla samımı bir lıa1•a içinde gi.ir '~ ılm iş 11e Dolmabalıçeye aııdet edilmiştir. Buyuk 
misafirimiz lvfajesfe Kral sekizinci EduG1d bu sabalz l<.apalı çarşıyı Ayasofyayı •ue bazr camileri gezmişler [+] 

_+_ 'lJe öğleden sonra .rıailar le /ıof!az içinde bir gezinti t ı f 1 fon on,a Filorl!aya gitmişlerdir. '~~ 
~lj 1 ıı ''il I'' il 1 "' ıı "' I ııı "il 1 ' ' ID"• 'il' ' 1 ' ,, ' ~" ' " 1 •ı '" 1 ' ' 1 ,, 1 ' ~ ' ~ ' "' 1 •ıı ııııF'!'_ 

fu'iidı il~ ı:';' U~ı ~ e; 1~ lı~t •ı;1ı4;ı1 •ıı~ ~. • I~ <' ~ •, • -e. • • • + , + ~ ~ I~, t;ı '!, lı~ ~ ~lllıu ı!İ.ı:;ı, 1.:?.:' lı~ lı~Jı~ıl °?. U~ 

ispanyada da 
~~·~~~·~.~~.~~---

uharebeler 

Hükumet kuv e A 

ı anı 

"' gr adı I 
bir mağlubiyete 

ar ! 
Ankara 5 Toledoda ilerlemekle olan lwkumet kuvvetleri ani ağır bir mağlubiyete uğramıştır. İrun yanğını 

sönmeye başla1111şl1r, 1 az(r;ette değişiklik yoktur. İrun kiı"prusu on milis tarafından lıala m:.idafaa edilmektedir. 

Ti RE BOL • 

irtihal DA BAYRAM 
\'atun i~.!crıııdc U) ..ıH1bı11 yerı ö 

zel As ,.ı,·ıu.ı .. l .... ı : 
YUM ur ve U.ı.uaı.ıl, \ e uı~uu·ı- :.;o • \gus.o abahı gLzler ni Millet Bayram yapıyor ... f . S:.ı<ıt 11 i 4 ge\ Y·"·· ~Iaraşn Memleketimizin eski ı•e 

tammmş ailelerinden EHıin 

Alemdaıoğlu merlmm bay 
Emmin zevcesi bayan Zinet 
seksen altı yaşmda olduğu 

halde Cumartesi gunu irti
hal elmiş, cenazesi dıin öğ
leyin 1 ekfürçayır çamlık 
mevkıirıdeki evlerinden ka
labalık bir cemalle kaicıırı
Larak n.ımazı Uriahisar ca · 
mimde kılındıktan sonra 
K.avakmeyda11 kubrıstamn

daki ebedi meajenine tevdı 

edılmıştır. Aılesı erkanına 

taziyet began eylerız. 

ıuıL bu bJ~ t. ... 'uziledcn cndı- aç miar ı:;v..,dll IJcrraK \ e leke-
ınizi uz.ıi ... UıCulllJfıı. 1 &iz hubbı.;:,l .ıl.ı.ıc.l.ı ı;un.tl nç ıcı 

lj k. S .. k At" / I k v 1 ufuklarııı ::ıunı;uz ::ı.ıKıuııgıne cl.ı-
e ır u u ı l\.u o sızog u . 1 IJa ıa m.i 1 ..,t~:> oır lJw .. -

Okurlanmız 

ıııı. ~ O, :sJ v 

1 kc au)gU ııc e\leı:ıııuea ı,H.U· 
far •.• .ou da o ı:..ıbanın carı.ııe

rıııde oır yer ulllld~l ıtıoaı 1) 1e 

d ta.11..1ı01 ııu::ıu::ıl,ftıll•M uüU'J ıdı. 
e iyor htHıUllt:lt.11, ~\!.W at:L&<.11 h. lhıll· 

) et ouyukhll>.lt:l"ltlt: ~.ı .. ı.,.ı.· l.Jı. 
ll.:lıı;i:la:;ıcı~~;::;._:;;~--....,.-·-., ...... guğtb d J1U::ıtı) ııı ,l,lh:ıı ııcııı.c-
Bayanlar 111edıı d.ıu.ı t:>..ı.ııe~ lhlbu,·6.cııuı • 

fit;olJl tulJlJ. l1U C•l t:., ::ıı.t. ilhJUe-
13a yan lÜlÜnÜ istiyor.. llııCICD ,uı.\ı.1 UlU::ılUllUıl t-.ı l V~ 

~ 
tı.ı. er uuw u.ı~ fdı\ıJ.ı~ ld u::ı.e· 

) ıu cl ı.J.lıllllhl lı. .,ud ) c:ı lJlulK· 

ı i 11 1.~ b IJ ıı ı Mıı· ,mı t oto mut 1 i önel~ ı ... a-
a • Au::ıa .rnııı atı ) vllJll· b · · 

ıs.ı J~ u blrıM azıt nnı ıfıd~r a::; 
dcn.ı b::ı ... crııı... sul.ie:sı l:ıall\ csı o-- K" .11 · b . ,, .-ı 

cJ 
1. ı. • .. 1 ıt ~u c ı.10 eııı aulul ;'1.<luJr 

UUll t: na .ıu:ı' .ı !• U'cll l)tıUll 'O k 
' .J "" .J ala ınaıunclorıııden ~·ı~tılur .. 

ıu ll.ll'llııclc tnr lll:::; \ e lıe~ cc.ın b·~y k 1 d · ı . ı 
._. u ıı. a.,aer "en ıo..>llll Ull\l~· ıyan 

ı;,;ıuuc ad~ Lı.l lj 01 llerr..c::ı \'e . 
• ' uaıtu \ e Lıaııd->ları~ le kar ,ıı.a~ an 

llCl" bl,l U)Ul meı.ıK \O lCCC::;-
spurcı..Lırı çuk duynulnn.ırak be 

ısU::;l~ Ulillit.1111 ~011U1l UllU.tKil· 
1 ımıac.ı . \ e on çıırnnıumıı ı a

yoıtlu. 

uu ı ı ç·u .... 1..ı1ı· irbı ı,c .b..ıı..ıoa

ılb,l Uu1Ul •'·· .ut,lt.1.ıduJ.lJ; lıhll· 

ru •• ıl .r..:::.ııl) eUt.u ı:>e\·nıı~ıt:ı. •• ) ltv 

JılnHı:>l,ıı Ull.} uuıu. hc:,up clıll'I. 

r.1))1 Ut l:tatı11m :t Atuturk c.ıdd0 
ısıııdtı ~ 1.u~ ııK g..ız.ınOj u ) d'1gru 
yul'l.c.1..ı.ler .. ı ol uzerıude meş-

hut ( bclunağ.ı) ~ e.,.ıııe::.1ııin yllk 
:seı-.\'tl UıJ\<1r1 uz.enııc \l .uıaı:t a

jlhl.ı.t ~ .. uL bl.JdUl IJUd .n. \ u,.ı· 
ıı--ı~ auı lluıur \ e UL'.ıOaıı teth.iı:t üaMtıı\ ... uu, Cl.ı::;uılt-1; ıe.: u1u hl• 
cmh.ıcn 11ıuaua d.ıır bazı 11otc.u uıı· ::;c) ....... ır KuıI,ll\llK uıcıu 

hc1 l u.t,•ld :::>ı- ... ><.cuı.ıı,,ııı .ı .. 1.111:>1 
1.tr al<lıı:tluıı gu.-uldıl ... 

a 

o lF 

•• 
Siyasa 

İki cephe .. 
A vrupada, bol~e,·izme karşı 

yeni bir cephe kuruluyor. Şi

m"lldcnizinde:ı nkdeııize kadar 
uıan'ln bu cephenin sağ ve sol 
Ct.•nahJıırı !\lusoliııi ile Hltlerin 
kuın::ınd ısıııdu1 r. tulyn • l naııya 
ynkı ılığı, bu rcı-ıııe iımyacıııclan 

doğmu~ o.d..ığu gibi ~lıııan A
vu. turya anlnımasını da nihayet 
ku vvt>Clen fiile ~·ı::earnııı;ıtır. Şim
di.! · bu bepheye iıtillak teşeb
has 'e tekli lcl'iııde bulunan 
yalnız mrıcııristundı:. Diger Av
rupa hUkllmetleri, bu iki cep
henin, komünizm \'0 1' aşizın 
cephelerinin arka ve yanlarında 
mevki almı.;ı lıulunnıııktadırlar. 

İngiltere yalnız bunların hari
cinclcclir. 

Dikkati çeken siyasal hadi
selerden t>iri de t rau~a ile 
Lenbtan arasındaki anlaşma 

g.ıyretleridfr. 

f ı·anı·u - ,Lehistan konuşınn
la1 ı tam bir anlaşma esıısı Uze
rinde lrnrar kuarsa, Almanya
nın rnziycti ne ol.ıc.ık \'e bu 
) eni \'uzıyet _karşısuıcla Hitter 
nasıl blr ta\ ır tak.ıııu~ıUU", ou 
da merakla Lıekıeıımeı:tıeoır. 

İki ccp.ıe,_koınuniznı, fo:.-izın, 
İ::sJJaUyadu kar.,lıUl;illJdl'. uUKU1llll 

bu ntc,.ı da uı nereıere Kacıar 

u.caıı.ıc.ık '! 
Mu.ıul{h:<1k olun bir şey var

Ga u da A\fllp.ııtl.ı, lJaı'Ul ll~lli.l· 

rı 1btLılllle UUlUUll)lllÔUf. ~ Ulwt 

bir k1gııcnn _L>UyuK iıııiıah.iura 

sebeoıyet vereouırı 

** 

Görele postası: 
Bu tahdit 
Yerinde midir ? 

Oıeı aytdl'l u1zdJ11 : 
GJreıe nuı w.ı.t pazarııı1n 

kuruıdugu cum,1 gGııleri ourı:ıdıı 
oeıuaıy,ce ı::;eoeoıyct ved1eu 
ou .. ı nıuuu::sız usuıuu carıoır : 

.ı:;,Keıe ::salııl ouı v:ırıuıu ıki 

tnratına dız.ııereıt cıcurel yapan 

lllCJ va gifJı, KılJ'jJUZ gıoı yaş 

) ıJ l;!\;e... tst:J ~ur :salıcll11rıııııı 

IJaıı Ocıedı.} c mcnıunutı tara
hııltau ı.:ıu.!uııdıgı gıuı yeı· gus
Ll.!ı"Hcı\!K mu~u::.euel::.l.t.11n.1er ya 
}fül) 01". .ıl~.:>cuı uı~ıı1"IlidU ycnı 

g uııuı ~ lJll',.t.Uı'jJlllCUU Uıl seı·gıı:.l· 
uı 11..ur111u.,1 11;111 eıı ınuuu::sıp 

'll IJUılUll Ud l.tW blfU::ılllUU Oıl· 

1U1l.lll lJli' UHtl d J U!JlUllUSl ınau 

lstunbuLa gıdıp gelerı bır 

bayan okurumuz bu satıah 
nıaıbaamıza gelerek, Jstan

buıaa goraugu dar ve çok 

kaıtattı / .),J Luk en ala 
(Dayan tutunu; nctell Dalı-

llhtlİl 1.1.ll 1.11 lJuLLlıl lLıl.11) CLlı.JJlU 
j o.· uı. Hllll.ııhı lıttııı.ı..,u; .liuıga· 

ı,;.ııı.ol.ı<1 :::;.ı.uıe u.uyvıuu. ı~uld· 

"Uilll" \C h.h<lıl\ljle :SCJlCLtlill. Ul.!A lbl\!UHU: 
b 

UU1.ll'I Ucl' LJIL t.:Ht:ılul UlıJ lll lJU' 

J.JU~ uıı.. g.ıwıu.} ,1 gelıuaigı zu 
nıuıı ıı.ılk t.ı m.ı::..ıliılerıe beru

lıcr ı\ e~·ı gıı·nıc,.~, laıa. al ordu 
.tlluUııun buuııı iiınaıın n.ız.u 

1 el, 'JHI uu l l>U10llı:>llul ou, 1 Lunı v • ' .ı. 1· •1u.ı::ıı11u.ı \ı~ .. uu 1Ju c.uı1<1,uıu- tııru~«ı:sı 1.ızc.:ıııue d.uı.ı yakından 

ı.ur::.uz \ e ııa ... ıı ll\eu oeıecııye

ı,a~kanı.nız telu·.ır \ c ınutıub- aco ı.ıuıemu~ yw l~ uıcrıue 
beLlo ıı.ıhm dumhl duier j uı:ıc- f<t::..ıı~ un uırı:ıı ocrııaı : l J;Uı·a
l'l) le '\!O:lğ C[LJler.. aa b.!UiillU.t.::.ııı. J jJU&lU rı~gl.) u .• 

settı. ve bayanlar ıçm çok 

"Ygun olan bu tulunun 
i. ruDzonaa rııçrn bulunma

algını surau 'llt: uaue t:ltı : 

)'azsanız, atJ<kUll GCL{)ei:)e 

ruz, bı.ıını ıuruı ımızclliTl rı

ca eısemz, J ıauzuııu aa tıu 
tutunteı aen geısc llU:)ll otur .. 
buyan o.kunımuzıın bu 111u

laıecısını çok !:JUznde gur 

:uk. Y cm uu~muaurumuzun 
0Yantarumzm bu dılekle

r;,u 
!}erme getıreceklerme 

Çok k.cuuız, 

ı:;.ılJall t.ı Llt.:11 ele gc..ıcı 9 ı::ı.ı. u- ı.u.11.ılı\. ) c1 ı:t1w<1. <.ııt.ııUtc ıuc:,c-
gurllıeK du~ u d >) a seyretmek 

z.crıııucı'l.l C\l ,ıı.ı 1ıt.:~c:10·~~~~ 1 ıc.1.llıuıı uıı.;ulu.uu .. ı,c lı\L:U.l) ı~·ııı li<lCUıil cllı .. 
cıcu ııııııı ıı.1111 ı.ı '""" ~ " l :;ıcıl\ll JJ,u.u.tı, uı.::ocı.:>d\..ıuı.1u .~. 
llajla~uıııu:,ıııl)dt,'.ı!Jaıı)l,lllUill ..• .unlt.:il \~ uı.ıuu,.ı h. ıu uj mu- 10\:ll ~uh.nıuk lauı,".Uda spor-

.uu, ı:;uL>.lıl , ~ g,uı ı. ıııt.ı uıı· O<tııuw cuht:J.": ııau:-ı"ı:,:, 1.ı Al- cm.ırl.ı ooı bul gorü~Lu, onların 

Maıa;.a.ııı Jrnpıaıılden ayrıt- f Cll) ernn Llı" ) cı· gu::ıteı·ıyuı· vo 

dıl\ıaıı ~er, tam hlLlpıcnııııı lllMf'tlL Kt1u.u- ~dr1J1Jı:;L uıan mn· 
unua~ ıa:,lUyaıı ,rthuıısumı.ıı· m1111 u.;utt;L uu ::ıuteue \!UK nuK 

sıL vı..: t..eyıı uıuraK. ltıııcıa eou
oııu ouııdoıurıyıc ugurluctı lltnu 

ıuı;;. 01U.) UL" ••• 
" llO) ccaıııar ıı;ıuue gcıen .r ev .ll 

nu"ll"l ~ t.:UC Ualla gcıell ! lllll1:>Ulu1atl11 \ ~ C::><Ibt&.l ı..VuUtı~u !Ull \ C llUll1"1Ul'ntl bOl'Ul'bk nyrı 
" ~ J <_:«K lllUK geuc 1Jtu1c1·ı.;c SC\ Jll\ ıı 
ı ,,.HCl KlldllUJ lJd,l\.<lllılllll Ullllllldıl lll'1&!<111~l UU h..Ul uıHUıl Illll.ıll,1 lHıh1ildllidl' •• 1 lfCOUıUyU ....... 1 ıc.;ıj ıcııcııuı.ı uraı:ıuıu.ın \ ı.'l.JJ} 

::,.ı~ ııı ıHdL •• .,u ı ı \::' \ .t.l '.-.Uh..llldgı.ı ouııım ııcı l•~ uıu uııw.:.ıgı \ e uı · taıııııııılcnrıdeıı daha çuk güı.eı gll uıcr .. 
ua uuguu ::ıuuL 11 ac KfüU )U· ııueıı.ıh.'l11 hı.luu ll<iııh:r lll<i uı· uuttluKı.uuu ıa,~ııl \\uuıK ulKe) Uılll 1.ıI11)\.1JJluıı..ııı i\l,ıdc 
illlle J ueul11uıııutu ,c1cııe11uıı·- Clanı Iıcı uın.ı~ .t\.llllıı::ıuıuuuıLI u· tauıı· \c ld\.,IIJ)l.} ııeıııuru~ Jıcııı oturu~ınu IJH1.: l:,llıtııuıııu uı"ul· 
mcıe1ı 11ı. J 1.,.,.0141 uu.ıu ı .. uwı.ı- cu \e ua.;ıa l:,U~ı.ı.11ıııı.:1c11uı cu tec::ıı:;.u· neı ıcıc mc.nnuuı~·edeı· 

1 J .,, l'all ur::ıli.tll • CıllllClClKlC.ı. lıllhl 
UJhı lll:ıu Vrn<.,,ıgl lllldl' CUH\.'l eK lıe\ clU CllllCf 1 ~J uı •. J un..ı L •• 

1 tu ... uL h.tıtl ı.-ub. .ıı,,ı.. ııcılı.} u1-
a u. . ne) c IJvj ıc ::..ıuu ::ıı1.11...ıı. 

lıC.Klt:UUt:U b•li.Hl•li' h.Uı.lj La 11\ 

OuUU \ Cl lUCl uc 111 .ıııl u.t.l,11Cı ( .. 

uu11c.- iıU) IJU) ) lH~l:ıC!lla:~ C 

artık S<1Utllll" do lll"<lt ~Ul.HIKJU-

11 ıyıı J..ı,ı~ l ... dı. . 

• • ... , ar.ıli.ı.uH LUKlbCLll •• 
ıııc l- •C h.ıı1<1u.uı. • 1 ll•nıı0 •• cı h.ıKhıııd.ı bay Os-

:::>.ıul 11 c belljUı, ı4clıe b<1;ı- m.ııı lıurer lllaaıuıut H're1ek ! 1şte lıu Lı.ı)Uh. AsKer \c 1Ju-
l.ı111.u.ı ua .ııllaı.ua ULCJıı.uuı.ıt.:: Maruı;;ıuııı ısorciukrnııuı tuıııaııı.a YL•I\. u:sl:i.er uı·t..ıda~lun memıe· 
mı uKıu 1:.c1u1A1eu goı uıcuuı) uı· ına~ a ~·fl!ı:.-'Jlur... i ~ctıwııc l.ıvyıe geıc.h, b<ıyıe gıc 
ctu .. ııa1..-.. \Uh. ı~ ten ı:.e\ ıııı,·ıı, \ uu.. tuer ... 
ı .. KJI ııe,. ell \c CO~J\uı.ctu. • s'.ıu. ı; i

0 

l>~ g~ı,:~ ~tu~n~bıİ- 1 Tnnrı ıseluıııel ver~in ... 
. . . "' . . . . . . lerine gıreıı Genel hurmay , l~dilJ Erkal 

uuııuıı ııc ınnııny.t geleceği· 

ni peı:t OL1~uıııııe1... ı_,.e..uı) u1·uz. 

ı UML< uu, mernurl.)~l .::ıuıcıuıye
u.11 Kuı,:uK c:suura Kaı·:;ı au ıyı 
ı,,,,t ı.uı cUtıılııı .•. 

u.ıu ) eflıll ._h.eudi raııut vo 
W1.; •• 1duu .. ~ gvre tıC\"Wesıuı ge· 
ue Kemıı::ııııc uıraKwttıı)'lZ, • ye· 
ter Ki ı..auuu • \'e ı..ıı.um u11w.ıde 
me:s·uıı~ cttcu ııcıe mane\l bU· 

l'U\ ltaa l.ıı:zı iierı h.ııuliaK en 

nıe~m resmimııi bır 6Untıw 

<lalıi ek::ıik almamış Olalım. 
r;, Er. 
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S~kizinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 
RE.CEP PEKER 

en çok saylavlı parti, par· 1 tedir. Ekonomi yönıinden 
lamentoda 76 üyesi olan İ ve hatta Va l onlar z n 
katolik partisidir. Hayretle ileri milliyet ~anlayışları 
görüyorsunuz ki, ileri ulus karşısında iç siyasa bakı 
!ar arasında yeralan Belçi- mından da, memleketin 
kanın çokluk partisi, bir kuvvetli hükumete bariz 
klerikal katolik partisidir. ihtiyaci vardır. Belçikada
Ondan ssora liberal parti ki partiler vaziyetlerinin 
gelir. Geniş bir sanayi mem- güçlüğünü karşılamak için 
lekeli olmak bakımından, yapılan koalisyon muvaze 
Belçikada liberalizm için nesini, bütün bu güçlüklere 
iştiha ve arzu olmak lazım karşı yeter görmek çok 
gelir. Be/çıkanın sanayi zordur. 

memleketi oluşu burada 

sosyalizmi de genişletmiştir, 
sosyalistlerin parlamentoda 

70 kadar üyesi vardır. Şu 
lıalde 70 muhalif sosyaliste 
karşı 76 katolik mebus . .. 
Birbirine karşı olan bu iki 
kurum arasındaki 6 mebus 

luk bir fark ile yapılan 
bir parlamento muvazenesi, 
bugünün sonsuz zorlukları 
içinde bir devletin bekasını 
temin edidici bir güven ve 
rebilirmi ? 

Bugün Belçikayı, 70 sos
yaliste karşı katoliklere li

berallerin yüz küsur mebu

sunun yabtığı bir koalisyon 
idare etmektedir. Belçikanın 
mukadderatı böyle bir siya
sal kombinezonun elindedir. 
Belçika A-vrupanın harp so
nu duruşuunda dış sıyasa 
bakımından nazik vaziyet. 

Sağhk 

Çekoslovakya 
Büyük savaştan sonr3 

doğmuş olan yeni devletler· 
den Çekoslovakyanın siya 
sal partiler durumunda da 

mevzuumuz ıçın faydalı 

ürnekler vardır. Bugün Çe

koslovakyada 15 kadar $i 

yasal parti vardır. parla

mento 309 kadar mebustan 

mürekkebdir. Mecliste bu 

on beş kadar partinin kaçar 
üyeden terekküb ettiğini 
anlattığım zaman, adları 

üzerindeki Çek. Alman, Ma 

car ve saire gibi milliyet 

isimlerine bilhassa dikkat 

etmelisiniz. Bir müşterek 

devlet varlığı içinde. ayrı 
milletler hazan aynı siyasal 
ve sosyal gaye de tekib 
ettikleri halde, ayrı ayrı 

Arkası var 

/YEN/YOL} 7 Eylrıl 936 

l_~mşu Rusyada 
·ı Ticaret 

Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Nahçivan menbal Leningrad kürk- Yazan .. 

Menbn suları ---

1 I 1 k Norbert Von Bischoff su an 1 çü Ü sarayı k:ushıryanın Ankara 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

İran sınrrında kain Nalı- Elçili~i sabık müsteşar [ 26 ] 
. S c·· 1 • • Leningrad'da müstakbel .b. .1 b ğ!. b h l"k 

çıvan ovyet umrıurıyetı _ . _ S . gı ı Y '.;ı , a ı .c a çc ı · ve diasiyle ortaya çıkmışlardı. Vt• 

S -z k · l · H lk k · Kıırkç:ıluk arayının ırışa- dört tarafında neilirler akan koyu sofuluk ile dini rİ'-'ll on· ag ı ış en a omıser l J b J 

l
... f J l t t J atına son zaman arua aş- ''cenııet,,i aramaktadırlar. ların zamanında ba~lan11~tı. Böy 
ıgı tara rnaan yapı an e l l t 

k "k . . d b k .. -k anmış ır. Fakat ishlmlığı.ı bu dünya le olmakla beraberi onlar du hu 
ı at netıcesın e, u ııçu B J l işlerine kar~ı nazariyede göster yatın icabLırını, islamlığm huş 

Cu .. mlıurı'.11etı"n ıiç mrntaka- u sarayua, sergi er için 1 b" l d ld ğ 'b" dd ~ diği pesimizm, uıue ıyatta ıraz angıcın a o u u gı ı, re et-
sında sıhhat bakımından gayet büyiik salonlar, mii- gev,er. Netekim bunu bizzııt memi;;lerdir. 

ehemmiyetli 48 menba suyu zayede ile satış için muaz- Peygaınber'in hayııtınctu ınüşa- İslamlığın ilk ctevresiıı
bulunmuştur. Nahçivan 'ın zem bir dairevi salon. ya- hede ederiz. ::'.lediııe'dcki poli- de, hayatın i<'abları çoğuldıkca 
30 kilometre ötesinde kain bancı firmalar için bürolar. tik ve dini cemiyetin bıı~ına ge bu, islam dininin bir avuç uda-

B J l "k · b / d çen adam, Mekke'cleki titreme. mın dı"nı· bı"r akı"de-'ı· <>lıııal\.·tan auem ı te u unan ma en Sovyet kürkçülük sendikası "" lP.r ve Urpermeler ge~·iren re-
suları m n mide ve barsak · · b · d · b"ı p T T 1 . t d ğ"ld" çıkarak bir bUyUk devletin fik ıçuı ır aıre. r . . . sul kadar pes ınıs e ı ır. . . . . . 
hastalıklarına çok f.qi gel· dairesi ve daha lüzumlu Hayatın istihkarı, Muham- ~1 ve po~~ık. temelı olmasıyle 
d . · · l l t Z' ti" med'ı'ıı dı"nı"nde Psastır. Bu has· ızah edılırdı. . Fakut bununla 
ıgı an aşı mış ır. n.uvve ı dı"g·er yerler bulunacaktır. · f f kh k 

h . b' zı papazlık ·•e asket'lik kalınmaz, ı ı rnUna ·a~füı ya 
şelale halinde akan u ma- Sarayın alt katında ku··ıu··kfe- sa.~, a ' l k U ·1·1 ~tfrı"l<lı" A~k t 

h eketlerine sebeb olmu ·tur P1 ara s nn eş · s e -
den suyu menbarnın gjnlük ar ) · "k · t l ı · d 

rin muhal azası için f rigori- Bilhassa, hıristiyaıılı'.~ ile karşı- lı ve rıyaıe 8 ey un e, oruç 
istihsali 4 milyon •titre ka- ·· ı ·r t ·11 • fik daireler olacaktır. İnşa ln3ağı Suriye'de ve budist aki· He ın :-:rnz< 1 ı ra a gı ımesı a-
dardır. Bulunan yeni maden l k l b d b l delerin artıklatı 11 banndıran. leyhirı 1 •, Pçygamber, kaç ke-at ge ece yı aşın a ite· l 
suları arasında, günde 220 Mezopotamya'da. l·akat SUnrıi re .ı::ır~ke .~ g-.• ;:niştlr. Kaç ke 

cektir. bin litrelik kuvvette Dandağ islllmlık, bu gibi teınayUlleri, re, kendisi.ıin etten ve kemik 
arsenikli maden suyu ve ge T · A · her defasında tafiye etmiıtir, ten bir insan oldty}unu söyli-
ne günde 250 bin litrelik •-------------ı ~Iedirıe devresi,na~ıl dUnya yerek hayatına herhangi bir 

Narzan tipinde karbonatlı Amerİ kah i~lerine daha çok ehemmiyet mukaddesliğin atfedilmesine 1-

b l verilmesini şart koşrnuşsa, haç- tiraz etmi'jtir, "kadınlarla gllzel 
Daraşamsk maden suyu i • ı kokuları, sizin dünyanızda sev-/ tayyareci er lı seferlerinde ele geçen · gani. 
hassa eltemmiyelli o anla metler, bu ehemmiyeti bUsbU- me:-;ini öğrendim-\·e dua eder-

rmdır. T. A. An karada.. tun arttırnıı~tır. Peygamber öl- ken, gözlerim bir lezzet duyar." 
Sanat dükh•n hemen iki kuşak sonnı Ve meşhur hadiselerinden bi--

Ukranya halk sanatı 
sergı"ı 

Moskovada açılan Ukran 
ya halk sanatı sergisiin on 
gün içinde 20,000 kişi ziya
ret etmiştir. Sergideki def
ter takdir edici yazılarla 
doludur. T. A, 

Ankara 5 - Tayyar~ci EmevilN°in Şam"daki sarayı, so 
Merill ve Rıchman dün sa fu müslilmanlar üzerinde \?deta 

t 16 . 30 ,, b l mekruh te~iri yapacak k&dar 
a ua uraya ge ' . 1 k . . b 1 • • • • J Jıııyala ıııtı >a · eıını~ u unuyor 
mışlerdır. Hav~ ıyı olursa 1 du. [ağd.ad'da oturan halifeler 
a!J..nı Tayya~e ıle Neııyorka ger(·i Emevilere nazaran da~ıa 
dvneceklerdır, mazbut bir hayat yaşatmak ıd-

rlnde, deve~ini bağlayıp besli-
yecek yerde bunun arka taşla
rına bırakarak namaz ve niyaz 
ile meşgulolanı tenkid etıni~

lir. Ve eshab arasında da bir
çokl.arının bu dünya i-;;lerine 

- Arkası var -
= 

Yere tükürmek 

İhtiyarlık varmıd1r 7 ve nedir 7 
Türkiyede her iş Türkündür. 

Hal böyle iken memleket Cadde ve sokaklarımız Cumlıuriyet hükıimeti iş 
kanunile küçük sanat erba 
bını lıimaye ederek iktisadi 

J 1 ·1· d h ı · b · ti baştanbaşa tiikrük içinde ... 
uam m e er ııan.gı ır sure e B h l hh . . k 

. . ı u a , sı at ıçın ço mu-
bulunan bir ecnebmm velev • ld - b"b. · k. b. 

Uzun bir ömür beratını elde etn1ek için ne yapınalıdır? hayatımızda en derin bir 
[ l 1 ] ihtivacı karşılamıştır. Bü· 

Kırmızı hislerin zehiı· yap ' dir. Buna karşı yapılııca'k i-;; veriyor tliye :ıyuğını yere vuı·· yiik işleri Tıirk mühendis, 
ması siyah hislerden daha ziya blitlln hu hislerinizi göznıınznn mıık. mimar ve kelimenin en de-
dedir. ÇUn ki : kırınılı hislerin öntıııe getirerek, onların fena G- Durduğu yerde liiznınsnz rin i/adesile Türk olanlara 
zehirleri, ılahu 1iyade uzuvları- olduğuna inandıktan sonra : ıslık ç•alınaıııuk. Çllııkü bu ha- yaptırmak isterken, küçük 
nm., guddeleriıııiz, ve f'tlerimiz Kendi kemlini1.i telkin yap- reketlcr insanın anerjbiııi a~ın- işlerin yabanciler elinde 
Uzerine tesir yaparak onların maktan ibarettir. 'l'abiri diğerle dırın. Boşıııa yere hiı,· bir hare 
dOşkOnlQl'1QnU, kııv\•et~ı·.,11·~ 1·nı·, ket YnJHlla'-'ıtıız. kalmasma göz yumamazdz. 6 .., .. ~ re insanın hislerine hakim ol- - J 

yorgunluğunu mucip olur. fc;te ması demek, heyecan kabiliye- 7- .Fuyda ız sOz söylemeyiniz. Çunkü her küçük bir büyük 
böylece alılftk .. taşkınlıkları 

0

da tini gideJmesi demektir. Vak· insan i~leri kadar şoz.lerine de ' namzedidir; bunun için ka 
tıpkı bedeni taşkınlıklar gibi tinden evvel ihtiyarlamanın dikkat etmelidir. Ne alay ne de nun kendi topraklarındaki 
zehirlenmeler ve ruhi hastalık- · b" · · d b sataşmadan vazgeçmelidir. Zem· her işi sahibine vermiş ve 
lar hasıl olur. Zira : Siyah ve sbbeblerınden ırısı e oş ye l d ·m l d k b l 
kırmızı hisler hakiki hastalık- ı re yorguııluklardır. Bu sebepte er en ı ru ar un uzu. u un- her türkü iş sahibi yapmış-
ı duygu taşkınlığıdır. o halde mahdır. lrşnatlnrdaıı, ::.akın malı t. 
nrdır. sahiplerini daima zehir- ve bunları hiç bir zaman kale ır. 

1 l'r ~ bu taşkın duyguları tadil etmek 
enmebo sevk ederler. Şurası için aşağıdaki şarllaru riayet almamalıdır. Hi~: kimseyi fena Bu yalnız bizde değil bü-

da muhakkaktır ki : !.ihtiyarla- 1 bir suretde takdir etmemelidir. tün dünya devletleri tara-
manıza tesir eden b 1 Azıındır. 

se ep er : 1 Z f d 1 .1. lncitnıemelidir. Yapılmış halaltt- /.ndan tatbik edı"len bı'r si~ 
Yalın~ menfi bisler dc!!·ıldı·r .- . aman ve mesa .e a u ı.n l k tl k ' ~ { rı görü Urse, su une e ar ı.a- tt" k" h .11 . 

hiddet, kıskançlık, keder rlbi d~ ın ızamı adet edıncrek, ış malı: Ve ynpan mznasip bir yase .ır '. czını . mı ıyet 
tesirlerin de int}yarlık üıeri~de ' tesiı·ile fazla yorulmak ve sinir tarzda rifk iie, anlntınızki, :::ıize prensıplerınden alır ! Aynı 
çok bllytık tesirleri vardır. BU· 1 J.ımek sebcpleı·inclen kaçın dU~ıııan dc~il, dost olsun her· zamanda kendi çocukları nen 
yUk hiddet küçOklerinden iyi- mu~(. . 1 kese karşı kıı~a- lafla)dan sakın işsiz gezmesine makabil ya 
dir. 2- Sıze alt olıın blitlln şey- malıdır. onun ıçın yeni ı:detler hancıların memleket içinde 

Çnnkll derhal geçer. fakat leri yerli yerine koymak : (Zl· edinmek için daima kendi Jrnn- · ·· / · ~ 1.·r h 
kn ' , . ış gorme erı, mure 1 e ya· 

l çüğU her zaman t<.:: errn.r ra ıazıın olduğu zaman vakıt dinıze telkın yapı,uz sukunetli . . 

ahsı menfaat mıılahazalarıle manzara da arzediyor. Fa-
A •• • 1 zır o ugu ı c, çır ın ır 

olsun, himaye edilmesi hiçte kat bö"gle olmakla beraber 
doğru olmaz; hatta bu ec- tükürmekte devam ediyoruz, 
nebiki kendi kazancı yetmi- Hatta Belediye parkının or
yormuş gibi transit olarak 

1 
tasmdan geçen yola bile ... 

geçen yurttaşlarına da iş Tükürenleri iki kısma ay· 
bulmağa gayret ediyor I o ırabiliriz: 

ecnebiden daha mükemmel !. Yere tükürmenin lıem 
ve daha üstün birer usta gayri sılılıi ve hem de çir
olan Türk çocukları boş kin bir hareket olduğunu 
gezerken, her hangi bir kim idrak edemiyerıler. 
senin fazla kazanç temin il. Herşeyi bildikleri hal· 
etmesi için bir ecnebiyi lıi- de aldırmıyonlar. 
maye etmesi gayelerimize Şimdi, diyeceksiniz ki: Bir 
taban tabana zıttır. Millet. de niçin tükürdüğünüzü araş• 
taşlarımızı yurtlarından zu. tıralım: Ekseriya, bizi tü
lüm yaparak çıkaranlar, kürmiye teşvik eden şeyler 
yurdumuzda himaye görme- nelerdir, ya gördüğünüz pis 
meli, Türkiyede her şey birşey, ya dayduğumuz pis 
Tıirk, her şey Türkün ol· bir koku ve yahutta ağzı· 
l l d mıza burnumuza dolan toz. oma ı ır ... 

K. Kefeli değilmi? O halde, sokakları 

Düzeltme eder ve neticene feda zar ı,'lar ı kaybetmeden ve sinirlenmeden olmak için, sukuııetli adamları şama/arı /uç bır zaman ka 
Yerebilir. kıskun\'lık ve im:,., 'ı onları bulabilesiniz ) meclislerinde buluıımalı .. Sıılrn· bul edilemiyecek bir keyfi 
me hislerinde i; da hu feaad11•• 3- Hiç bir zamnn aceleci d!ll netli zamaıılnrınızd .1: gözlerinizi yettir. Bir memleket dahi 1 Bir mahküm kaçtı, baş· 
Hu hisler iıışaalar arn~ındaki gın ve didiııgen olmnmuk. Bti- kapaynruk uzun bir hıılde, adeta hilinde iş gö"ren yabancı iş lıklı yazımda ( Üç yıl çar· 
tabak~la~~n hepsin~le ~nevcııt tlin bu işlerin programını daha bir heykel gib.i, istir~hata var- çiler işsiz kalan vatandaşla- ; pışlı on yılda kaşasında 

pislikle, pis koku ve tozla 
dolu bulunan şehrimizde, 
t ·ikürmemek biraz imkansız 
gibidir.. Tıikürmeyip te O 

tozu dumanı yutacak deği/it 
ya ! Sokaklarımızda tükü· 
rük hokkası da yok. O hal· 
de ne yapmalı ? işte yere 
tükürmemek için iki çare: 
ya ister istemez.o tozu top
rağı yutmalı 'lle yahut cer 
lerimizden mendilimizi çıkar
mak zahmetini ihtiyar et· 
meliyiz ! Tozu toprağı yıı~
mak hesaba gelmez, mendı
le tükürmek ise aklımıza 
gelse bile, işimize ge/met·• 
O halde yapılacak işi. tıJ' 
tutacak yolu siz tayin bıJ 

tur. Fnkırler ıengmlerı çeke- evvelden yapmak. 1 malı. Ve kendı kcnclıııe ynk~el' k - . . . t r · . ı F" ·k 1 k . . ~ rın e megını gemıren ııı ey ı haksızlığa ... ) olacakken üç 
~e~ er. ıı n aı· · ilmeler bırbi~ 4. lıısnııi yoran maksadsı1, sesle slıkiiııetdeyım demeli. . . 
rını kıı:;kunırlıır. ve tufeyli ta\'ll'larda bulunmak. • • Arkası var _ lılerden başka bır şey de yıl tekrarlanm1ştır .. , 

Hele faydasız cliclinınelere ;>. Telefon memuru cevap 1 Doktor Kazım 'Giiler ğildir. 1 K · K · 
maksatsız hnreketlere gelince : · 

inn~~ı:'.~;u~~kte~n~:.:: ~~';;"~.:11:~'. "' yol seferberliği istiyoruz 1 n 
~ :.r ıı~~~~~~\u~~~~~~a g~~~t~~~ !~~ Yollanmızı yapabilmek, yolsuzluk derdinden kurtularak i:~ :~ 
ıatınnya kurtdir. emin ve müsterih büyük yarına yürümek için lôzımdır bu ... a..__~ Kocacigım Li.iyor musunuz ~ 
gllnde kaç defn sinirlenirim. 
Sabırsızlı 1•, izaç, ınzumsuz ta
vırlar, şeklinde bfltün sinirleri
min enıni~·et; subabını açarak 
tam 130 defa sinirlenirim. Şu 
halde bu hi lero na ıl gnlebc 
rnlmalJyız. l u da sizin elinizde 

Köylerimizi birbirine 
ve hepsini birden kasaba
ya ve şehire bağlamak 
için, bugünün anlayış ve 
kavrayışına, bugünün ya
şagı~ tarzlarına, bugii 

nün ilıliyaçlanna uyğun 
gelecek yollar yapmalıyız. 
Her şey yolla yürür, ma
arif, Ziraat, Sıhhat, ikti
sat lıer şey ve her şey ..... 
Sosyal bakımdan, dc.vrim 

bakımından bile yine bü
yük önemi vardır onun ... 
ve nihayet miidaf aa esas
larına kadar dayanan bir 
iştir bu ... Bütün bu l irlii 
/ayda/arına rağmen, ih· 

male uğmyan bu önemli 
işi gereği gibi başarmağa 
atılmalı ve hepimiz canla 
başla bu işe katılmalıyız .. 
Her işin başı odur ve 
her iş yoldan 90/ alır I 

yurunuz. 
O. Sebati Ertllfl 
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Sevmişti bu gönlüm 
EDEBİ BÜYÜK RO~v1AN 

=-
Yııı:ın : DURMUŞ 'l'ÜHl\ME'WSLU ( 67 ) 

Parası mukabili ge('i"i bir ı Yılmawı oturduğu evin önü 
sevgi onu gllııdcn gnııe eziyor- ne vnrdığı z ıınaıı vnkıt pek cr
<ltı. Gent·!iğinin htH~~n aııı:rnı 

1 

lrn!ıd!. D ıtıa k.ı,Hlıır ve pencc-
vakfettiği Yıldızdan bn';lkasında 

saadet yqk dedi. bUUin lııı t'ğ· 

lenı·eler ona korkunç bi,· suret 
le bo.;; görnnnyordu. 

Hayat gOzllnde uwyor. · her 
gece ertesi gnıın na5ll geçire
ceğini kendi kendine somyor
du. lJirkaç def u intihar etmeyi 
düşünmüştü. Fakat hayatındaki 
perişanlık ondan bir karar ver
mek ku<lretiııi bile nez etmişti 

· o gece bir rOya gürnıtlştU. Ko
cıunan bir salonun bir köşesin
de oturuyor, kemanlar ve cnıı
bUşleriıı tatlı a~ıengi içinde 
rakseden kızları seyrediyordu. 

Eline bir mektup verdiler' 
onu okur okumaz yel'inden fır
ladı, önüne geleni devirerek 
aşağıya indi arabaya atladı. O 
kad>ır çırpınmasına rağmen 

hayvanlar gayet ağır yürüyor
du . .:\fektupta şu satırlar yazılı 

idi : 

reler a~ılııınmı,ıtı neden sonra 
b.ıhreııin kııpısııııl:ı lıir he!'~~i 
:;Ordu. Y ılınaıı .1 Ceviııde herke· 
sin lı.ıl sıhlıntte bulunup lıulun 
maılığını s0rılu. 

Bel~çi hayretle ona lıakarak 

cevap verdı : 
- Hepsi iyi... Bugü1 Yılmnz 

bey ile ze\·cesi l>ir ziyafete gide
cekler. 

Sedat clnştlııc dilşrrne evine 

döndü. neıııck o kamııiığın 

içinde k~>t·kuıı<,: gcc:e lıııyallerile 
uğraşarak hnnıp olurken Yıldız 
rahat rahat yatağrnda uyuyor
mu';J ... 

Acı acı gUlnmseyerek : 
- Gençliğimi onun uğruna 

f edu eUim ... hayatını mahvoldu 
ben onun için sabahlara kadar 
yanarken o kocasının koynunda 
yatıyor, diye süyleniyordu. 

Bu hal ile o gllnkü kır eğ· 
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=J NERİMAN TANER ~: 
== == 
1-= l 936 - 937 ders yılı için talebe kaydine başlanıı,tir. En r= 

§ son moda olan fôtrilden, lezden ve her ne\'i ipekli §== 
J ~ ve yUnlU kumaşlardan şapka usulleri. . . Ur çok t 

~ boyamalarla meydana gelen çiçek örnekleri... gösteri· ~ ~ '-1 lecek ve metod ilminin en son merhalesi olan r::::. ---------------------- ==§ e= 
Molozdaki Belediye iskelesi ı J Belçika metodu ~-

tamamlanmış, hizmete açılmıştır I~] Verilecektir. Talebe aylık ve başlama ücreti tg 
~~ 3 liradır. ~ 
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KA5E 

NEDKALMiNA 

itibaren hizmete açılmış olduğu ilan olunur. T 
alebe kayıt yenilmesi 

Sabun, zeytin donesi eksiltmesi k b 
A k ,.. t 1 k . d ve a ul şartlar1 ..... 

lencesine gidemiyeceğini, arka- s en sa ına ma omısyonun an : 
( Ölmek Uzereyhn, doktor- daşlarınııı soğuk şukalarına, Karaköse garnizonundaki kıtaların senelik ihtiyaçları olan [ 5000] 

lar yarma çıkamıyucağımı söy kaba eğlencelerine tahammül beşbin kilo Sabun ile [ 2500 ] ikibin beşyüz kilo Zeytun dane
ledi. :vtektuplarımdan birini ed~ıııiycct•ğiııi anladı. Atına bi· si ve Kağııman garnizonundaki kıtaatlarının senelik ihtiyaçları o
vermeıııiştinil, eğer 0 mektup nerek IHlseyin ağamı evine lan [ 4600 ] dörtbin nltıyüz kilo sabun ile [ 2000 ] ikibin kilo 
sizde kalırsa huzuru ilfttıide gitti. zeytin dıınesi açık eksiltme suretile alını:caktır. Karaköseye ait 
beyaz kefenimin üstünde bir ltıtiynr rt<lamm vefatından Sabunun tahmin bedeli [ 2250 ) ikibin ikiyüz elli lira ilk temi-

Dumlupınar okulu baş öğretmenliğinden 
1 · Buyıl tekmil okul öğrencilerinin kaydı yenilencekdir. 
2 - Her öğrencinin velisi birlikte gelip kayaini yenile 

mesi mecburidir, • 
leke olacak ... Cehennemlilc ola- l 168 ] - lt k' l' [ 75 ] t · b k "h l · • ld ) soımı e\· hemen hemen ıııetnlk nat yuz ıı mış se ız ıra ye mış eş uruş ı a esı 
cağ~m ... ) 1 11 knlmııh. Bahçeyi ~:alılaı· büri\- 1 15-9-936 salı günü saat [ 19 ] da zeytin danesinin tahmin be-

3 - Kay it müddeti 1 Eylu/den 7 4 Ey/ula kadardır. 
4 • Kaydmı genilemiyen öğrencinin okulla ilişiği 

:Sedat lrn lnektubun nrkusına: 

1 

müs eski Hlle oeııklaıı.ıdıı di- i deli [ lOCO] bin lira ilk teminatı [ 75] yetmişbeş lira ihalesi 
, ( Cehenndemdekn kk·orkına ) . keı;ier bitmişti. yalnız nıanulya 1 15-9-936 salı günü saat [ 11 ] de kağızmandaki kıtalara ait 

Cehennem en ·or mıı seııın . · . b t · b d l" [ 1800 j b' k. - l' ·ık t · 

kalmaz. 
5 · Yeniden kayit için şu vesikalar lazımdır, 

A Nü/us cüzdanı . tt" ı urmıını eskı halını muhafaza sa unun nmın e e ı ın se ızyuz ıra ı emına ı 
yerın cenne ır [ 145 ] yüz kırkbeş lira ihalesi 15-9-936 salı günü saat [ 15 ] B - Sihliat raporu - urka ı vuı· - • Bir aşk busesi hiç günah de- de zeytin danesinin tahmin bedeli [ 900 ] dolrnzyüz lira ilk te-

ğildil" 
1 

minatı [ 67 J altmışyedi liru [ 50 ] elli kınuş ihalesi 15-9-936 
ışte bu uşk busesi kalbe kadar Kira 1 k Ev saat gunu [ 16 1 dadır. ihaleleri karakösede satınalma ko-

gider msiyonu binasında yapılacaktır, Şartnameleri rörmek isteyenler 

C - Aşı şahadetnamesi 
D - Üç fôtoğra/ 

6 - Kayıt müilJeti bittikten sonra (iğrenci kabul 
Aşkla llolu bit· buse bUtnn Kunduracılar caddesinde komsiyanumuzda alıp görebilirler i:1teklilerin ihaldleri günü 1aat 

gOnuhları siler ,, 21 No, Harun/ar mağazası- [ 9 ] da ilk teminatlarile birlikde muncJat etmeleri ilin olunur. 
Mısrıııııı yazdı. 29-3-7 -12 

edilmez. 5 - 6 

Bu rOya birçok karı~ık vuku- mn üstü 6 Oda geniş kori-
at içinde devam ediyordu. dorlu gayet /erah caddeye 

Elinde mektupla kalabalık 

sokaklardan geçiyor, yoluna 

bin dllrlU mani çıkıyor, Yıldı
zın evine girmek istcyor, kapı
cılar boğuzına sarı!ıyol'lar. Nihu 
yet kendisi :dar bir yere yat
mış gürllyordu. Yıldız baş ucu
na geliyor ( .Mektubumu getir 
mediniz .. Onu ben alıııağa gel
dim ) diyor. 

Sedat gece yan"ı kulağında 
Yıldızın sesi ile uyanmıştı. Bu 
sesin ihlizazı ıının devam edi
yordu. Kan ter içinde kalmıştı. 
Yakında bir kliğıd lıı.ırtısı h0ıit
ti. Titreyerek oraya koştu. Hiç 
bir şey bulamadı. ROyaHnın 
nerede başladığını nerede bitti
Q'İni bir dilrln bulup çıkarnmı
YOrdu. 

Kendi kendine o hafif kağıt 
hışırtısı hl\hl devam ediyordu. 

- Oda kapalı ..• Canlı bir mah 
lak buraya giremez... İhtimal 
Yıldız öldu ... Bu dolaşan onun 
ruhu olacak ... dedi. Bu dilşllnce 
birdenbire tüylerini ürpertti, 
saçları dim dik oldu. 

Kağıtlar MUl lıı~nrdıyordu . . 
Yanındaki, dirseğile müthiş bir 
darbe indirerek camı ve pancu 
ru kırdı. Odııya giren hafif ge
ce aydınlığı içinde beyaz bir 
Clsinı farkeder gibi oldu, soluk 
SOiuğa kendini kapıdan dışarı
Ya attı. 

Sedat geceyi sof ada bir ka
nepanın üstUnde geçirdi. GUn 
doğmadan evvel odaya girmeye 
cesaret edemedi. 

ve denize nazir lıer taraftan 
bol güneşli altmda lıer iş 
için elverişli büyük ardiye
si ve banyo tesisafı yapıla 
cak miisaid yeri içinde üst 
kata tulumba ile çıkar suyu 
vardır. hem ev hem yazı 
hane ve muayene lıane ola
rak kullanılabilir. Görmek 
istiyenler Harun/ar mağa
zasına müracaat ederler. 

Zayi diploma 
7934 - 7935 senesinde al-

dığım diplomayı kayip et
tim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü kalmadığı~ 
nı ilcin ederim. 

Ali oğlu 
Mehmet 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

Ağrıları teskin 
ve izale eder. 

Nasıl bir evlıanıu kapıldığını 
sabahleyin anladı. masanın 
üstUndeki şişenin içinde kırmı
zı balıklar vardı. Bıı bakltk:lar 
8UYun içinde dolaşırken arasıra l 
tlşenin dibindeki kuma surunu 1ı 10rlar ve kllğıd ,hı)'ırtısına ben 
teyen hafif bir ses çıkarıyorlar 
~ı. Beyaz hayalet de bir sanda· ~ltiC.ıl~·--·""'" "' 

Ye kenarı:ıa atılmış kendi ,...llllaiii•~•ı 
Receıık elbisesinden başka bir 
lty deaUdt. ~ Her eczanede arazınız. 

Sığır ett eksiltmesi 
Kapalı zarfla sadeyağ eksiltmesi 

ASKERi SA TINALMA KOMiSYONUNDAN: 
Askeri satınalma komisyonundan: 

J Artvin ve havalisi Garnizon kıtaatmın 936 Erzincan kıtaat ve müessesat eratının senelik 
İ dan 937 senesine kadar ihtiyacı olan ( 45000) ihtiyacı olan ( 22200 ) yirmi ikibin ikiyüz kilo 
1 kırkbeşbin kilo sığır etine belli vaktında talip sadeyağına ihale gün ve saatında talip çıkma
ı1 çıkmadığından yeniden kapalı zarf usulile eksilt- dığından 14 - 9 - 936 Pazartesi günü saat onda 
• meye konmuştur. Teminatı ( 607 ) lira ( 50 ) ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarfla ihale
! kuruşdur altiyüz yedi lira elli kuruştur. İhalesi ye konmuştur. Muhammen bedeli ( 15540) on 

18 - 9 - 936 Cuma günü saat 10 da yapılacak- beşbin beşyüz kırk liradır. Yüzde yedi buçuk 
dır. Taliplerin ihale gününden bir saat evveline ilk teminat ( 1165) bin yüz altmış beş lira (50) 
kadar teklif meletublarını komisyona vermeleri elJi kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenler 
ilan olunur. hergün Erzincanda Tümen satınalma komisyo-
-------------------ı nunda parasız görebilirler. Şartnamenin dördOn-

Sadeyağ eksiltmesi cil maddesi mucibince istekliler teklif mektup-
Askeri satınalma komisyonundan: lannı ( 2490 ) sayılı artırma ve eksiltme kanu-
Artvin ve hevalisi garnizon kıtaatlarının 936 dan nunun 32, 33, 34 üne~ maddeleri ahkamına tev· 

937 senesine kadar senelik ihtiyacı olan (4200) fikan tanzim edilecek ihale saatından bir saat 
dörtbin ikiyüz kilo sade yağına belli vaktında evveline kadar Tümen satınalma komisyon baş
talip çıkmadığından yeniden eksiltmeye kanlığına makbuz karşıliğında vermiş buluna. 
konulmuştur. Evsafı ve şartnamesi evvelki gibi- caklardır. 29-3-7-12 
dir. Teminatı ( 220) lira (50) kuruşdur. 14 - 9 - •-----------------
936 Pazartesi günü saat 10 da yapılacakdır. 
taliplerin ihale gününde Artvin satınalma komis- Kullanılmış kasa satın ahnacak 

. yonuna muracaatlarJ ilan _o_I_u_n_u_r.______ Akçaabat Türk hava korumu şubesinden : 

K k 1 Kullanmağa elveri#i lir kasa satın alınacağından sat-
U rU ÜZÜM e Sİ tmeSİ mak isteyenler varsa ilan tarihinden itibaren yirmi gün 

içinde bir mektüple şübemize bildirmeleri ilan olunur. 
Askeri satınalma komisyonundan: 3.5 7 9 

Artvin ve havalisi garnizon kıtaatının 936 dan ı--------------- , 
937 senesine kadar ihtiyacı olan ( 4500 ) kilo J_!ml _______________ ._ 

kuru üzümün eksiltmesinde verilen son fiyat Doktor Necmeddin 
haddi ıayıkında görülmediğinden yeniden eksilt- . Kulak, boğaı, burun mütehassısı 
meye konmuşdur evsaf ve şartnamesi evvelki 

Askeri hastanesi kulak, boğaz, burun milte
gibidir. Teminatı ( 85 ) lira ( 38 ) kuruşdur. 

15 d hassısı Bay Necmeddin vazifeden dönmQştilr. 
İhalesi 15 - 9 - 936 Perşenbe günü saat e Semerciler başındaki 30 No.lu muayenehanesinde hutalanna ~ 
yapılacaktır. Taliplerin ihale günOnde Artvin kabule b'aşlamıştır, . 
şatınalma komisyonuna muracaAtları ilin Qlunur, 14-__________ .__.., ___ _. 
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Sıh atinizi 'oruyunuz ve 1936 modefi yeni bir 
ID:1;..__ 

- l Hl<J il> \11--U --- ~ ··-

\. 

alınız. 

~ ni FRİG/DAIRE so -uk I ıa dolabı 
el ktrik saıfiyatır.z gar ııa ı akın a_a/t n 

EKOVAT 
kompr ~Ör il m 'ıc hhezdir. 

>l lıınd..ı muit, f,1111 edl•CP iniz ıdnlur \(' N P\ i i,ki.f'ı" 

lırl ır. 

" r trl FR/C/DA/R.E e sahip olanlar elektrik faturası 
n ı e k ·rtı bir iş .1apmış olduklarını anlarlar. 

oyanlara ve Baylara mahsus kumaşların 

yeni çeşitle ~i gelmiş ir: 

En yük ek 
Terzilik 

• • r ıçı 

Kunduracılar caddesi 

• 

,Sanatı .. 
Taksitle muamele 

ya _Jıİmc. · ~~- r .... 

ı \< d..ıh id ııC'li "ı 11 1 nnı <I >lnlıı )Oktur. llult•p nr. a ı +] 
ı 1 ı. .• li l Unü \(' knna:ıt '('ti ·ctiktC'!l o:ıı ı atı ı nhııız. 

1
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m 'e hvvalisi ~centalığı H A R U N 1.. A R _ ~ -• 

~~·-~---.~""'--- ~ ·ı~~- ~~~j 
~ Bugece /ıldız Bahçesinde yeni 

ve fevkalade zengin program. 

R gi so m yan, allbı bozulmıyan dünya ~n 
· Heyecan e mücadele filmlerinin emsalsız kahramanı 
Duğ s Fairbanks'ın hakikirakibi(Diavolo) 

Richard Talrnadce'in en son ve en 
heyecanlı eseri 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

run ar Müessesesidir. 
Ayr1cc cok ucuz a n rkek.ve çocuk şap a-
la ın n ok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

saa 

dhdhdh~ 

r 
\e t: J 

Sesli, sözlü, heyecanlı, maceralı müthiş sergüzeşt 
filmi. 

Güzel nıevzuu, bu güne kadar görıuediğiniz göz kaınaştıran he) ecan 
sahneleri, sizi dehşet içinde bırakacak olan senenin en parlak muzaffe
riyetini kazanacak n1evsimin en büyük filmi. 

Filme ilaveten : 
Görülmemiş Halihazır 

Paramunt Dünya Havadisi 
Yerlerinizi erkenden alınız ... Sonra pişman olursunuz. 

Asnm:zda her ayan e Bayın en sadık ve en şık arkac~aşı ~~~ 
• 

Bug·ün Avrupada l' rkes her y~rde mutlak beraberlerinde FOTO makincıs nı tasırlar. 
Eı1im · r!e : Kv 1ak Z issi kon, <' klend r L-. sair f n nrmş markalar daima her boyda ve lıer cinsle bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam. Kart, Kti -,ı, Tefcrrurıt. Hazırlanmış •ııe m in/ait eczalarla d·ırb in 1ıe emsali hazırdır. 

T op~an ve per • end- n ıfa, aşra siparşdar1 sürat~a gönderilir. 
Hususi atelyamız ve anıatörha ıenıiz n1üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

T aŞra siparışları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumum izahat parasız olarak verilir. 
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