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f,·.·--~= Ertug" rul yahnda deniz yarışlarını seyretti, 8,5 t3, l-;panyadaki dahili harp. her 
~ : [tj gün biraz daha şiddetini artır-

·•- l ..i d Fi k k d k ld A k [tl mak suretile devam edi.)'Or. ls-

f.• •• J Ka ar orya öş ün e a ı; 11,5 ta tatür ün f!~ ~::~~h1i~r~::;~1;,~dl~:'"~~d:; 
s,;; h ı v [+l görUlen ve i~itilen harplerden 

t!j ususi freni e iyanaya hareket etti.. (!J ::~~~~~,:~~c:~m:~ı:ı~~ıuı::: 
t•+S Ankara 7 - .. Ma_ jeste Kral. sekizinci Edvard dün moda deniz yarışlarını Ertuğrul yatından Reisi Cum· J.~~ men öldUrUlmektedir,ı.mna hıırp 

Siyasa 

- a A k l .: :..ıı değil vahşet denir, medeni Av-fı+l hurumuz tatur ı e. seyretmışler, sonra F_lory .. ada deniz köşkiine giderek gece 8,5 a kadar kaldıktan sonra 1~ . 
1 Ankara 7 - Blum yapılan ~"" ... rupanın gözl\ önUnde ı~ enen i•! yatlarına avdet etmışler ve 11.5 da Ataturkun hususi trenile Viyanaya hareket buyurmuşlardır. V+ ve hatta bazı haberleı-e, bazı sosyalist toplantısında fı;panya ~n... !f;; 
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•n iyi u
01 olduğuna işaret ispanyada asiler Trabzon' da bir halk müzesi :~~b~~~~·.~;ğı v~~ş·11ısı::::ı:!~ 

ederek, iktidar mevkiimin Avrupa sulhUnU daha şimdiden 
son dakıkasma kadar har Yenı·den aldı yu·· ru·· du·· .. niçin kurulamıyor... tehdit etmektedir. 
bın sakınılması imkansız M. Alap 

zeleri ile mümkündür. Şar 
bir şey olduğunu asla ka- Taarruzlar en şiddetli devreye Yapacağımız en Ön işler- eskiden alır. Her kültür es lca gelen ıarplılar bizi bize 
bul etmeyecek ve onu ber den birisi de Trahzonun es- kiye b.JSar ve sıçrar.. tanıtmasınlar. biz onlara 
taraf etmek için lıer şeyı girdi, bir kale daha zaptettiler 1 ki varlıklarını, bugün ya· Yanlış ve batıl tela/cici- derli toplu. organize edil 

Ankara 7 - ispanya asilerinin Sen Sabastiene yap- şagıp ta yarın ô·lecek olan /erin icabı olarak biz sana· miş eski varlığımızı gös-yapacağım demiştir. 

General Rydz 

Paristen ayrılmış 
Ankara 7 -

Rydz dün akşam 

hareket etmiştir. 

General 

Parislen 

Her gün 

Para isteyen 
ve istemiyen işler .. 

Su işi para ister, plılıı işi 

paro ister, husılı, az çok pa
ra isteyen nekudar iş varsa, 
hepsi için uyui ınutaUlayı 
serdeder, hepsinin OstOnden 
atlar geçeriz. Dnşonmcyiz ki, 
az para lstiyen işlerin yapıl

nıası daima mnmknn, ve ~:ok 
Para istiyen işlerin dah~ 
Proğı"Ulll ve tedl'h.:i tahsı

sat usullerile başarılması yi
ne moıııknııdür ı 

lıllyllk işler arasında, ma
halli bütçe J>nkıınındaıı IJa. 
Şarılauııyacak . olanlar \'arı:;a 

Ve bunlar bir lıııyat ve haya
tiyet meselesi şeklinde bulu
nuyorsa bu gibi işler için 
de devletin yardımı, muza
haretı istenilebilir. Cumlmri
Yet hOkOmeti böyle önemli 
Vaziyetlerde , muzaharetini, 
Yardımını hiçbir zaman hiç 
bir yerden eksik etmemiştir. 

Şu hal ve hesaba göre 
bUynk, kUçUk .Para isteyen 
işler içinde yapıınıasına im
kan Olmıyan hiçbir iş yok 
<ienıektir. 

Halbuki, su isi, plan işi 
lrtbi az ve çok para istiyen 
lşler ete ynzu~tn duruyor, 
hiç para ia;temiyen, fakat Sa· 
dece tedbir ve tatbik isciyeıı 
işler de ..... , . ... 

1' ırıuıarııı zeminlerini ve 
ara bölmelel'ini betonlaştır
tllak, ek uıekleri fareden kur
~rnı_ak ın~selesi, işte sadece 

makta oldukları taarruz en şiddetli devresindedir. Hükü eserlerini bir kô'şede, bir tımızı, resim ile heykellerle, tere/im. Gösterdikten sonra 
met kuvvetlerinin Trinchrp istihk<imlarındaki mukavemet müzede biriktirmektir. hatta muzikle gösteremedik. onlara diyelim ki: 
/erine rağmen mahsus derecede ilerlemektedirler. yakında ilk bakışta faydasız gibi Sanatımızı işlemeli elbise- işte devrim müzemiz 
şehri işgal edeceklerini umuyorlar Guadeloupe kalesini görülen hu halk müzesi te lerimizide , tezyinatımızda de burada ... bakınız ne ka
işgal etmilW'di,.. ~ -lrrzkilttltttrr gannm tllt" mbıgatdrl.nlllb• llflJll"f'I - dtu ~k,· #h;qtilt. u · 

Bir kısım 
mahkemeler 
Ve icra dairesi 
yer değişiyorlar .. 

Şehrimiz adliye dairesi
nin içi bütün mahkeme '1Je 
kalemlerini alacak derecede 
geniş olmadığı için gerek 
mahkemeler ve gerek ka
lemler hu dar daire içinde 
güçlükle barınabiliyordu. 

Bu gücliik mesalih erbabı 
için de vardı. Geldiği gün 
den beri bir çok varlıklar 
göstermeğe koyulan çalış
kan ve çok değerli müddei 
umum'imiz bay Salih icra 
dairesinin ve sulh mahke
melerinin dar yerlerde güç
lüke iş gördüklerini dikkate 
almış, yaptığı teşebbüsle ic· 
ra dairesile asliye hukuk 
ve sulh hukuk mahkemele
rini mülğa ihtisas mahke 
mesinin çıktığı binaya nakle 
muvaffak olmuştur. 

. Dr. Fuat 
Vilayetimiz sıhhat miidii· 

rü Dr. Fuat Şahinler a$/f 
70 lira maaşla üçüncü sınıfa 
yükselmiştir. 

BORSA-j 

Fındık piyasaları sağlam
lığı mu haf aza etmekte ve 
bu yüzden civar kazalardan 
ve iskelelerden kcilliyetli 
miktarda gelen fındıklar 

hemen satılmaktadır. 

Bugün borsada kabuklu 
tumbul fındıklar 27 ve iç 
fındıklar 56 kuruşa kadar 
muamele görmektedir. 

lstanbul ve Avrupa tel
graf /arına nazaran Heri si 
için bugünkü fiatların ta-
lep zulıur etmekte olduğun
dan piyasaların gelecek ay
larda da düşmiiyeceği kuv
vetle ümit edilmektedir. 

Gününü geçiren 
vapur 

kikçileri ve bilhassa turizm da; kullanacajımız eıgaları ki ıarlctan ne kadadar u
için çok güzel materyal nın incelijinide gösterdik. zaklaıtık. Artık efsane 
olacaktır. Mezarlıklarımızda dinin ga- diyarı şark kapularını yal· 

Biz daima yeniye koşan rımlaştırdıjı yarım sanat· nız hatıra arayanlam açı
bir ulusuz. Bu koşumuz çok kô.rların yarım kalmış abi · yor. o uyanmayacak ; ; ya/
iyi. Fakat ilerde tutuna bil deleri boynıınu bükmüı du- nız duyanlara, isteyenlere 
memiz için geride bıraktık· ruyor. Sanatkar mezar taşı- bazı düıünceler bağışlıya 
/arımızı hatırlamamız, onla- na sarıjı en güzel bir şe- calc yalnız ~düşündürecek .. 
rı bir hatıra olarak kabul kilde yerleştirdiji halde Ecdadımızın hatıralarını 
etmemiz lô.zım ve şarttır. dünkü karnkteristilc çehreleri saklamak muhaf azakô.rlı

Hatıralar insanların en çizmeje, belitmeje kolunu ğıniızı, taassübümüzü ve 
büyük yaşatıcı varlıkların- uzatamamıştır. eski destan- bir nevi gerilememizi gös 
dandır. hatıralar kaf alarar- larımızın tipleri hangi tab- termez. 
da kaldıkça silinir. Onun /omuzda şahlanıyor, ? eski Evlerimiz ya temamen 
için onları tesbit ve birik- şaşalı elbiselerimiz hangi şark usulüne göre döşen. 
tirme esastır, Bundan otuz fırça ile ebedileşti. ? 
yıl önceki düjün adetlerini, Avrupa müzelerinde en miştir. veya tamamen garba 
kıya/ et/erini biliyor muyuz, çok ıezilen kô'şelerden birisi bürünmüştür. garp usulü 
tanıyor muyuz? lçimiz'de bel de şark köşesidir. Biz şark- döşeme tarzı şüphesizki p• 
ki bilenler vardır. Çünkü ta oldujumuz halde eserle· ratiği, sıhhati, kolaylığı 
görmüşlerdir. Fakat biz bun rimizin nerelerede ve ne ifade eder.fakat hiç bir hatıra 
/arı bilmiyoruz. Şayet otuz kıymette olduğunu bilmiyo- taşımaz. hatta bazı kısım . 
yıl önceki yaşayışı yazma- ruz. Onları ıarpten öjreni· /arı biraz da biziz bünye
mız lazım gelse ne yapaca yor, ona göre kendimizi mize uymaz. Şark usulü 
jız. ? Nereye baş vuracajız. tanıyoruz. Hatta romanları döşeme tarzı ise sıhhiğ de
lşlemeli elbiseleri görerek mıza oradan ilham alarak ğildfr. fakat buna roğ
nasıl ilham alacağız. ? Han- yerli renkleri sokabiliyoruz/ men gönlü açıcı gayet gii
gi ressamımız eski Trabzo- lnkıliibımızın şahlanışını zel taraf farı vardır. işte 
nu can/atabilecek. ? Biz daha iyi gösterebilmek daha evimizi her iki tara/ın iyile· 

Dün limanımıza gelmesi yerli eser, bizim olan eser ıyı tebellür ettirebilmek rini alarak kurmalıyız. bu 
lazım gelen cumhuriyet bekliyoruz. Bu ancak eskile- için eski ile daima muka- da ancak eskiyi; yeniyi iyi 
vapuru ancak bu sabah 1 rimizi teshil ve yeniye ham. yese etmemiz lazımdır .. Bu bilmekle miımkündür ... 
gelmiş yolcusun verip Ri· 

1 
le ile mümkündür. Biliyoruz da ancak şehirlerde kuru Ankara yüksek ziraat 

zeye gitmiştir. I lci her kültür ilk kıvılcımını Lacak olan yerli halk mü· enıtitüsü rektörü Geheimrat 

n 
1 

d Mbez
1 
ba

1
had işleri dud· · zedn ister

1
•• d 

~= 1:~1 çin e u unan ar a söylüyor, ışar an gören er e U söylüyor : Mezbaha işlerine bir düzen vermek lôzımdır 1 
ni fenni mezbahadan be.~
lenen hizmetler ve faydalar 
temin edilemiyormuş ... edbır ve tatbik istiyen işler

dendir ı 
Yeııiyol 

Mezbaha işleri ihtiyaçla
ra uyğun gitmiyor, ve bazı 

f noksanların giderilememesin 
den ötürü temizlik ve Sağlık 

1 
bakımından yapılması ge 

._._ ________ , reken i#er gapılamıgor, ya-

Memleketin sıhhat işleri 
nin başında yer tutan me

~selelerden biri de temiz 't 

meselesidir. Temiz et, temiz 
mezbahadan, dirliji düzeni 
yerinde olan mezbahadan 
çıkar.! 
Mezbahanın noksanı veya 

noksanları raegse, sorulmalı, 

dinlenmeli, temin edilmeli, 
düzensizlikler her neden iba
retse onlar da giderilmiş 
olmalıdır ki fenni mezbaha
dan beklenen /aydalar elde 

·edilebilmiı olıun ... 

Fallce'nin evine bir akşam 
tittik. oturduğumuz oda 
ıarp mimari tarzına göre 
idi. ve bir çok unsurlar 
şarka aitti. bizim adi bul
duğumuz bakır, işlemeli 
meşrebemiz ortadaki masa. 
nın üzerinde bir çiçek va· 
zosu vazifesini görüyördu. 
dıvarda bir yerli sanatkô.rın 
gaptıjı halı 'Vardı. Bu kübik 

Arkaıı -oa' 



S'=kizinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 

partiler kurmuşlarbır. li
beral devlet tipi. halla bu
günkü anlamada devlet 
mefhumunu bile bozan bu 
dağınıklığı hoş gör:iyor. 
En çokluk parti olan Çe
koslö"vak cumuriyetci çiftçi 
partisinin mecliste 46 üyesi 
vardır. Bugünkü meclisin 
altıda biri kadar üyesi olan 
bu parti, en yüksek mev
cudlu partidir. Buna baka
rak partiler vaziyetinin 
dağınıklığını siz düşüne
bilirsiniz. 

Ondan sonra partilerle, 
mebuslarının sayısı şöyle 
düşer. 

Çekoslovak demokrat 
partisi 43, Çekoslovak nas· 
yona/ partisi 32, Komünist 
partisi 30, Çekoslovak 
halk partişi ( klerikal ) 
25, lslovakların klerikal 
halk partisi 20. Çekosvak 
demakrat nasyonal partisi 
14, Çekoslovak küçk sana
yi ve esnaf partisi 12, Al
man sosyal demokrat par
tisi 27. Alman çiftçi par
tisi 16, Alman hırıstiyan 
sosyalist partisi 11, Alman 
nasyonal sosyalist partisi 
( Çekoslovakyada hitlercı 
formunda ) 8, Milli Alman 
partisi ve Landbunlar ile 
Alman küçük sanayi par
tisi 7, Milli Macar partisi 

Sağhk 

RECEP Pf.KE.R 

ve Macar h1rıstiyan 
list partisi 12. ve 
killer 3 

sosya 
miisla· 

Bugiin Çekoslovakyanm 

mukadderatını, 46. 43, 32, 
25, 14 ve 21 mebuslu altı 
fırkanın koalisyonu idare 
etmektedir. Bu fırkalar o
kuduğum cedvelden anlaşıl 
dığı gibi prensib .. ve renk 
itibarile zıd oldukları halde 
hükumet kurumunda birleş
mişlerdir. Hükumet mebus 
sıyası ile mütenazır olarak 
bu partilerin her birinden 
birer ikişer üye alarak 
kurulmuştur. 

Çekoslovakyayı idare eden 
siyasal kombinezon işte bu 
manıareyı arzediyor. Böyle 
bir çorba ile Çekoslsvakya 

gibi savaş sonuda doğan 

veomırları kendi aleyhf ne 
revizyon davasile hareket 
eden uluslar çevrilmiş bir 
yurd idare etmekteki güçlçğü 
anlatmağa söz yetişmez. 
Bundan bir müddet önce. 
ben orada da bulundum. 
Bazı parti şef/erile konuş

tuğum zaman, şimdi size 
kaybettiğim endişelerin ay
nen onlarda da nıevcud ol 
duğunu ve derin bir sıkıntı 
lıalinde yüreklerinde yaşa

dığını gördüm. 
Arkası var 

İhtiyarlık varmıdır ? ve nedir ? 
Uzun bir ömür beratını elde etn1ek ıçın 

ne yapmalıdır ? 
[ 12] 

Ve bunu bir iki ay kadar de· 
vnm ettirmeli ki o zaman insan 
mutlaka sükünet alışır. Hulas: Si
zı ihtiyarlatan bu hislerden kur· 
t.ulmak isterseniz, daima kendi ken 
dinize telkin yapınız. 

Gençliği idame ettiren 
hisler 

lenmeği ve ihtiyarlığı davet etti
ği gibi kırmızı lıislerde aynı ödevi 
yaparlir. 

/YEN/YOL} 8 Eyltıl 936 

Tirebolu da 
gardenparti 

Özel aytarımızdan: 

Uçak 11e utku bayramı 
münasebetiyle 30 Ağustos 

Pazar günii akşamı tabya 
parkla Altunsu spor kulub:i 
gençleri tarafından yiiz 
kişilik bir garden parti ve
rilmiştir. 

Bir çok münevver ailele
rin iştirak ettikleri bu bah
çe eğlencesi cidden çok eğ
lenceli ve zevkli geçmişdir. 

Ocağın içtimaiyat kolu 
şefi genelsavaman N. Erdem 
in hakikaten taktire değer 
emekleri görülmüşdür. Ha 
vanın biraz kapalı ve rutu
betli olmasına rağmen da· 
vetliler geç vakıte kadar 
proğramı tukib etmiş, art· 
tırmaya konulan ve seksen 
!ıraya kadar çıkarılan Ata
türk büstü müzayedesinde 
B. Osman Gürer, Halil 
Rif ad ve Necati Erdem in 
çok hamiyetli yardımları 
göriilmiişdür. 

Şarın ileri hatta yeralmış 
bir çok genci çiftleriyle gece 
yarısına kadar dansetmiş, 

Altunsu yun cazı parkdan 
bütun etrafa dağıttığı par. 
çalariyle geceye bir kat 
daha neşe saçmışdır ... 

Gençlerin milli oyunları 
beğenilecek kadar güzel oy
nadıkları görülüyordu. 

Memleketimizde yeni yeni 
düzenlenmeye başlıyan gar
denparti /ere fevkalada bir 
rağbet uyandığı gifrülüyor .. 
Bu, pek yakında çarşaf farın 
sıyrılmasından sonm daha 
çok daha kendisini göste
rebilecek içtimai bir durum 
olacakdır. 

Bunun içinde 15 Eylul ü 
adeta iple çekenlerin sayısı 
günden güne artıyor ... 

Gardenparliyi tertib ve 
kusursuz olması için elle
rinden gelenle çalışan B. 
Edıb Erkal, N. Erdem, S. 1 
Bayrak, fsmail Erkal, Pertev, 
M. Elecik, o Gürer ve Ha 
!il Rif atı başarılarından ö
türü ferik ederiz 

1 1
1 

~adyo haberleri 

londra : İngiltere hükü
meti Süriye hava/isine yeni 
taburlar gönderebilmek için 
cenuptaki manevraları yarı- Yazan 

Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Türkçeye çeviren : 
da bırakmıştır. flayfa'da Norbert Von Bischoff Burh t:ırı Belge 
iki katar yolclan çikartıl- Avıır.tıı ry:lllın Aıık:ıra 

3 Elçiliği snhık müsteşar l 27 l 
mışlır. ölenler arasında 
İngiliz askeri vardır. karşı hususi bir allikn gö:-ıter- doğrl değiidir, çnııkü yerlerini 

dikleri hiç de tenkidkfir olma- derhal dünyevi ıztırnblııra bıra-
Burgos : ispanya ihtilal- k b·ı· ı J) bl mak şartiyıb nakil tarikiyle bu a ı ır er. Oııyanın ıztıra arı 

cıları cenupta hıikumetci gün mahlıııumuzdur. Bu eslıa- da seviıı~·lcri de devaıııl)ız ve e
taburları mağlup etmişler bın bazı halleri insani hem de hemmiyebizdir. 
dir. Bunlar 500 asker, 5 top pek çok insani icli. Mesel ı, Abu- Şüphe yok ki bu gibi düşlln
ve bir çok mühimmat gaip Hurraina, kokul,ır sllrUnmesini Ciler, kendi teolojik ifadelerini 
etmişlerdir. o kadar severmiş ki, sokaktan hem de doğuda her zaman ol-
-----~-----~---ı geçerken. ınektelıde okuyan ço- duğu gibi mllbuleğalı bir şekil-

Yn; cılık cuklar derslerine dev.un eıle· de bulmakta gecikmemişlerdir. 

Gürcistanda yeni Çay 

fabrikaları 

Gürcistan Çay Fabrikala
rı bu yıl iptidai madde ola
rak 20 milyon kilo çay yap
rağı istimal edecek ve muh · 
telif kaliteden 4,500 ton 
çay imal eyliyecektir. 

Çay zeriyatınm aldığı 

genişlik üzerine. Gürcislanzn 
muhtelif rmntakalarında ye
niden dört fabrikanın daha 

yapılması kararlaştırılmıştır. 
Bu fabrikalardan biri yılda 
1 milyon kilo çay. diğer 
ikisi yılda beşer yüz bin 
kilo çay ve dördünciisti de 
250 bin kilo çay çıkara

caktır. 
T. A. 

mezlernıi~. Ve adb:ıbası Pey- Dilnyadaki işlere karşı kayıtsız. 
gambeı·'in bizLıt kendisi olan lıktan tam bir "levekk,U'' c, 
ve bir gtııı dirilerek ınusınınırn- doğru VP. kısa bir y0l gider. Bu 
tıırı kurtaracak ve bu itibarla nu "Mütevekkiluıı" un mezhep 
me~lıur l\!ehdi'niıı zuhu:una se ve ibadetlerinde görU.rUz. öun
beb olan Ali'nin oğlu ~luhaın- Iar dünyadaki hazin varlıkları
med ibnil-Hanifiyye soranlara nın korunmasını Tanrı'yu hava
korkusuzca "sürme kullanı ı:n 1° e~.r. i •ler i : ve kendileri için 
çllnkU kadıııl rın ho;una git- ııeriıa.ı .... ı lı . harekete geçmeyi 
mek isterim.,, demi }tir. "'Jtdıı", 'ıil ı ' ve "mesken'' a-

lşte, çölden çı ctıkları için rauıJ. l l'a ,w.)'a ırnrşı bir emni-
ellerine geçirdikleri Ol kelerin yetsizlik bir gUnalı saynıışla_rdır. 
rdah ve ihti ,amı önünde sar ~tl Hunlar, ''yaşanan lahzaııın ço
mağa lıaşlumnlrırı bir taraftan cuklamJır. Ne ileriye dohru A
Muhan.mecn ·1 dinindeki hayat- li'ye ne geriye doğru mazi'ye 
pesimizmi'nc uymuk znrnreti bakarlar." 
de diğer taral'taıı, isHi.mi hayata Bunun daha mUlıaleğalı bir 
ınaltlnı elan damgayı vurmuş- şekliui islııııı "mutasa;1 vıf" Ia
tur: Bu düııyacl.ıki işlere karşı rıııda görürüz. Sut'i'lik, bütün 
iyice lAkayt kalmak. ıni:-;tizmlcr gibi, 'l'unn'ya kavu-

Bu dünyadaki hayatı o kadar !:>UP onunlu bir olmak ister. BU 
ciddiye ulınnkta ona o kadar e- tun dUnyalık işll•r derken, eiıı'

hemıniyet \'ermekte mana yok- in snnııi telakkilerini de bunla
lur. Oer~·i getirdiği SC\inçleri ra ilfıre eder. Bu suretle dlln
reudeylenıek lilzım de~ildir. Fa 1 yaya kar:;ı \'e dUnyuduki kaide 
kat bunlara lıelbağlauıak da - Arkası vur • 

~Gi ~~ifil ç o Ü k 

Bay ( S) Yanıma yak
laştı, lütfen saatnızı bakar· 
mısınız ... Baktım. altıqa on 
var dedim,. Kendi saatını 
çıkardı yanlış dedi altıya 

çeyrek var olabilir cevabını 
verdim .. Bu sırada yanımız· 
dana geçen başka bir arka· 
daş da ayni suali tevcih 
etti aldığı cevap altıya gir· 
mi idi .. Gülümsedi ve bakın 
size beş dakika zarfında 

ne muhtelif saat/ar göste \ 

SAAT 
mazur görebiliriz fakat o 
nun saatında beş buçuk 
bizde altı.. Aradaki fark 
mühim. Şimdi hep birden 
bu mevzu ürerinde konuşu

yoruz. Bay ( X ) bizden da 
ha ateşli çıktı: azizim di 
yor. Memlekette çok mühim 
şeylere ihtiyacımız varki 
bunlar büyük paraya mal 
olacağından en büyüklerimiz 
tarafından düşünüliyor. Me 
sefa: Liman, hastane, Yol.. 
Vesaire. memleketin muhtaç 
olduğu bazı şeyler de var-
dirki bunları kendi kendi 
mize pek ala temin edebi-

Bu hislerde mavi hislerdir. Bu 
hisler hem bedene hemde manevi
y atınıza canlılık verirler. O halde 
bu hisleri nasıl inkişaf ettirmeliyiz 
mavi hislerin bütün tazeliklerini 
nefsinde saklaya bilenlerle nlıbab 
olmak, ve onlarla arkadaşlık etmek 
lazımdır. Malümdirki insanlar na
sıl güzel bir havada bulutsuz bir 
semayi görerek, nekadar kızgın 
dahi olsa güneşin tatlı sıcaklığını 
hisettiği zamanlar neşeli sevinçli 
olurlar. işte bu hal hem bedenini
zın ve hemde manevi varlığınızın 
olgun ve do)gun bir halidir. Bu 
zamanlarda çok iyi bir ahlak sa
hibi olursunuz daima mu1Jit!nize 
iyilik etmeyi ve herkesi sevme} i 
istersiniz hcrşeye güzel tarafından 
bakarsınız. 

Mavi hislere gelince bu hisler 
si:ı:e tabii hayat uyanıklığı, verir. 
Size ne hiddet ve nede fenalık 

getirir bu hisler insanı aşındırmaz 
lar. Daima tamir ve idame ettirir
ler canlılık verirler bu hislerle do 
lu olan kimsder zehirlenmezler. 
Uzuvlara guddelere iyi bir sınır 

sistemi hazırlarlar. V c insan ciha
zını hareketine bir uygunluk ve 
kuvvetli bir cereyan vererek on-

(-~~~~~~~~~~---

receğim .._dedi. Hakikatan 
sizde vakti tayinde tereddüt 
edeceksidiz; Şimdi birer bi
rer geçen tanıdığa ayni su
ali tevcih ediyor, bir birine 
denk saat/ara pek az tesa
düf ediyorduk saatı kaç ol
duğu. sorulanlara nereden 
ayar etliğini de soruyor 
saatçı Abdullah, Nalbatlar, 
Postane, Bay Mehmet, Or 
tahisar daha bilmem bir 
çok ayar istasyonları işiti
yorduk. Ben .arkadaşım da
da fazla bu işe devam et
mesi için, bukadar muhtelif 
ayar yerleri olduktan sonra 
taşıdığımız saatlarında bir 
birine uymamasını tabii gör 
meliyiz dedim. O, işte dedi 
benim de size anlatmak is
tediğim cihet burası ya .. Tanı 
bu sırada ( Bay X } güle 
güle yanımıza yaklaştı (Bay 
S ) e af edersin seni bir 
dakika beklettim. Dedi ar 
kadaşım insaf birader yirmi 

liriz. Mesela: işlek bir yer
de büyük bir saat yapup 
bütün memleketin saat/arını 
aynı ayarda yapmak müm
kündür. Bunun için beledi
yemizin bir az fedakarlık 
yapması lazım. Cevap veri 
yorum. Onu geç Beledi 
yenin bütçesi müsait değil. 
Arkadaşım daha ziyade co-

nriz bu işin alakadarları 
tarafından düşünülmemiş 
olmasına, eğer dediğinz ka. 
dar kolay ve bu şekilde ya
pılması mümkün olsaydı Be· 
lediyemiz dar bütçesinden 
epiyce fedakarlık yapar ko· 
ca memleketi saatsız birak· 
mazdı .. Dedim. Bay / S J 
de şu fikirde bulundu Bele
diyenin bütçesi müsait değil· 
se bunu bir teşekkül veya 
bir gazete üzerine alsın hal· 
kın yardımına müracaat et· 
mek suretile temin etsin ol· 
maz mı ?,. Buna da cevap 
verdim olmaz.. İkisi birden 
bir hal çaresi de sen bul 
dediler, Düşündüm söz ara
mızda kalacak olduktan son
ra bir çarede ben bulsam 
arkabaşlarımı hoşnut etsem 
olmazmı ? olur .. Peki dedim 
bende size bir çare teklif 
ediyorum fakat bu çare ne 
bütçe işi ve nede yardım 
işdir. Yalnız bunda altı ku· 

Göğlerin maviliği ruhunızdama
vi akisler yapnr. itşe böyle ruh 
maviliğide tıpkı, gö,:lerin maviliği 
gibi sizi gençleştirir. 

Müsbet hısler sevinç menbaidir 
onun icin bu hi:.ler sizde geçici 
olmamalıdır. Güzel ve açık hava
ların ruhi hali sizin kendi tabii 
l.nlinız olmalıdır. Daima çok iyi 
olmalısınız. Çünkü genç kalmak 
için eyılığ'i eyilik severliği başka
larını düşunmeyi itımadı neşeyi 
tatlı sevıncı tiatar.ıetlı olmayi idı· 
nlı dog.-uyu güzelligi kendi nefsi
nizde büyültup yetiştirmege çalı-
ınız zira butun bu hısler ebed· 

;cnçlik hıslerıdir bu hısler sıya~ 
\'e kı. n.ı"'ı niıderi det caeder, 

Fena tıisler vuc.ıcıumuzan y nn-
l filim f na y~ptııdnrı çin zenir-

ların .iyi -~şlemelerin.i mucip olur. Görele postası: 
Hıç şuphe yo kı : korkudan 1 

hepiniz hafakan geçirirsiniz. hid- l----=---.
detden patlarsınız. Fakat, sevinç
den genişler ve vicdanınızın ra
hat olduğunu his edersiniz. ve o 
zaman geniş bir nefes alırsınız ki: 
Bunların hepsi, genç kalmanıza 
yardim eder. 

Hepimiz biliyoruzki : düşün

celi, hüzünlü dnlğın olduğumuz 

zamanlar, eğer neşeli güzel konu
şan bir misafirle yemek yerseniz, 
hazminizdc kolaylaşır. Sizde neşe· 
li olursunuz. Nasılki : bir sıkıntı 
ve kinin tesiri altında deveranınız 
yavaşlarsa : Damarlcırınızdaki kan 
kurursa, ve bunu aksine olarak 
eyilik etmeyi sever, başkalarını 
mjfit oldunuzmu, hayatınız taşar 

dökülür. Çok neşeli olursunuz. ve 

kendi kendinizden çok memnun 
olursunuz. Nasılki bir kederin yüki 
altında ezildiğinizi duyarsınız, .•. 
Cömert olduğunuz ve hayırlı bir 
iş yaptığınız zaman, da kendi ken
dinizi hafif, çevik, atik his eder· 
siniz. bedeni ve maddi hayatıda 
öylece beslemelidir. az yiyt:nler 
ve yalnız eyi hislerle yaşayanlar 
sıyah v13 kı·mızı hisleri duymazlar 
insanlar, doıru için, faydalı bir ış 

• Arkası •ıar • 
Daktor Kazım Gül et 

Şoförlere karşı .. 
Tedbir tamam olmalı 

Özel aytarımızdan : 

Burada kasabaya giren oto
mobillere karşı şimdiye kadar 
nasıba farkında olunanıaruı~ 
yeni bir usul tatblka başlandı : 

Batıdan girerek mlltcaddit 
kollara ayrılan Oç yoldan yal
nız bir tune inin Uzerlne ( Şo
för, dur. ) ibaresini havi bir 

levha talik edilerek diğer yol
lar ihmal edilmiş ve Doğu sem
ti 'l'rnbzoıı şosesi Uzerine de 
aynı şekilde ikinci bir levha 
olsun asmak hutıra. gelmemiş
dir ... 

Yakin bu, inzibatı noktadan 
iyi ve sağlam bir u uldur fakat 
bir kasaba veya şehrin her iki 
başında bulunacak birer jındar 
ma veya p:Jlls karakolları nok
ta vasıtaslyle bunun mümkün 
kılınabileceğine göre hali hazır 
yapılanın faydasızlığı açıkça 
ortaya çıkmı;ı oluyor .. 

u U, cllıetıerln dlkkat naznrına 
ulınarıık noksaıılarınııı düşüntll

mesini llgidleı tlnn istiyoruz .. , 
E.'Er. 

dakikadır şurada bekleme 
• kten usandım,. Bay ( X ) 

saatını çıkardı hakıkatan 
beş buçuğu iki dakika geçi
yordu beş buçukta bulunmak 
ıçın söı veren bu arkadaşın 
bir dakika lleç kalmasırıı 

şuyor.. Allah, al/ah diyor 
bu mesele öyle on binlerce 
liraya mal olacak bir şey
mi sanki bunun için iiç, beş 
yüz lira sarf etmek kafi; 
nasıl diye sordum. 

Evvela dedi size güzel 
bir saat kulesi bulayım, Li
se binası yanındaki kilise 
nin büyük bir saat kulesi 
var onun taşlannı numara 
lamak şuretile alup aynen 
başka bir tarafta, şehrin 
guzel bir yerinde bir kule 
yapıla bilır. Büyükçe bir 
saat içine kondumu iş ta 
marn.. Bu söz beni hem dii 
şündürdü ve hemde güldür 
dü .. Bu ha/ıf tebessüm ar
kadaşlarımın gözlerinden 
kaçmadı niçin gülüyürsun 
dediler ? ,. Basit gördüğü 

ruşluk posta parası lazım .. 
ikisi birden hayretle, o na· 
sıl çareki altı kuruşla iş 
dtizelecek dediler. Anlattım .. 

İstanbulda, Ankarada İş 
Bankasının biiyük reklam 
saatları vardır bunlar igi 
kötti ihtiyaca cevap verirler, 
eğer bu iş için hizim gelen 
lere bir mektup yazılsa ve 
bu ihtiyaçtan b·ahs edilse 
ümit ederim bir ay sonra 
parkın bir köşesinde hügük 
bir saat görmek mürrı· 
kündür. Farz edelimki bu 
mektubu yazacak saat~ 
da temin edecek kimselcrt 
bulduk,· fakat altı kurııŞ 
posta ücretini hanki fasıl· 
dan vermek lazım.. Hep 
birden gülüştük ... 

K. Kr.f il 



Sevmişti bu gönlüm 
EDEBİ BÜYÜK ROMAN 

( 68 ) Yazın : DURMUŞ 'J'ÜHKME~OGLU 

Sedat o aksamki kararından , 

dönmemiş, bilôkis büyük bir dik-
kat ve maharetle planını tatbike 

baslamıstı. . , 
ediyordu. Atını ih tiyar bahçe- 1 tekrar alac.ığım ..• Yı lmaz h.ırıu 
\'ana teslim ederek içeri gird i, e .tikle inin cezasmı \'e~~ece ' ... 
harap bahçe~i. aşk ve t>melinin Hakkın km vetten ibarl•t o ldu
bu ınahzuıı tUrbe .. ini ba~tanba- ğunu o hem en evvel kabul 
şa dolaştı. '\ ı :dmn bmile ken kabul etmemi }, bu kn"deyi tnt
di lsıni rıi çakı ile kOtuğOne yaz ~>ik ederek bt!:ı i ezrııemi1 n.i.f· 
dığı ağacı buldu. ~ imler hfil:l dl ? Şimdi o kuvvet bana iııti· 
bu arada duruyordu. ru ağaç kal etti. 

Şehir çöplerinin imha eksiltmesi 

Belediye encümeninden : 

Oua bilhassa burad.ın ayrıldıp Be!~i ayakl ır allı ıda Pzip ı----,.----------
gUnU hı:ıtırlatı~·ordu. O vakıt ~·iğnediler. lnsıınlığtnıı, ı;erefiıni 
fakir, bir;are bir gençti. kolla- kalbimin iyi, temi;: ve namu lu 
tından başka sen·eti ve dima · nesi \'arsa hepsini mnh vettiler .. 
ğından bnşka sermayesi yoktu. Hep bunların acısını çı ·nra-
Fakat Yıldız onu se\•iyordu. cağım ... ben de oıılnr gibi z!Him 

Bu dOnyanıJ bntnn ser\•et- ohıcığım ... Yemin ediyo rum ki 
lerinin vereuıiyeceği bir sacı- Yıldız benim olacak. .. 
detti. Hu son süz üzerine hayvanı 

N etekim şimdi zengin, hem nı mahmuzladı, kamçısını şakır
de çok zengindi. Halim ki vak- datarak karanlığın irine surnp 
tile kaba kunduraları, fakirane gitti. 13u kıımrdan sonra haya
elbiselerile kalın bastonuna da- tıııdıı yeni bir" devir aç~ılıyordu. 
yanarak yola \'ikan o fakir 59 
genci şimdi bUtun ruhuyle kıs- Sedat o akşamki kararından 
kanıyordu. O gencin Umid ve dönmemiş, IJililkis büyük IJir 
sevdıısını bir gUn kalbinde his dikkat ve maharetle J.llılnını 
etmek için şimdiki servetini tatbika başlanıl'Ştı. 
tamamile vcrnıeğe hazırdı. İhti 
Yar bııhçevan ötedenbcr~Sedatı 
sevdiği için hayvanı kapya 
bağlaıııı~, konuşmak için onun 
Yanma gelmi~ti. O da eski ha
tıralardan lıir kısmını ehya etti. 
Efendisi Htıseyin ağadan, hfıUl 
( kUçllk hanım ) dediği Yıldız
dan bahsetti... Sonra bir mnııa
sebd düşürerek Yılmazdan şi

kayet etti : 
- Yılnıı:ız, o bah~·eye hiç 

ehemmiyet vermiyormuş, sonra 
bahçevanlam , hizmetçilerine 
çok kaba muamele ediyormuş". 

Sedat ihtiyar adamla konu
şa, konuşa bahçe kapısına gel
llılşti. Hayvaıııııd bindıkten son 
ra son bir defa evi görmek i~·in 
başını • çevirdi, sonra akşam 
gölgelerilc dolan yollarda ya
vaş yavaş ilerlemeğe lıaşladı. 

hir yolunu bulıırak tekmr 
Yılmazla arkadaş olıııuş, hatta 
bir iki defa tiyatroda ve ahbab 1 
sa loıılarında Yıldızla görUşmeğe 
muvaffak: olmuştu. 

Yıldız hakkındaki his ve he-

yecaıılarını bUyUk bir <"elJrU 
nefes ile gizliyordu . .Eski ni~an 
Iısı ile ilk görUştUğU zaman 
sakin bir rntursızhkla koııu~
muş. Hatta sahte bir lıtkaydı 

gösterip maziden balıı:;ederken 

i. tihfafkaraııe telıessuııı etmiş, 
ve Y ılclıLdun ayrılmak için ade 
istical güsternıışti. Yıldız onu 
tesirden incelmiş ynzn, yorgun 
gözlerile karşıMııda gördüğü 
vakıt ruOteessir olmuştu. liir za 
nıan sonra onun maziyi btlsbU
tlln unuttu~uııa, kalbinde eski 
a:;;kın bir izı billi kalnıadığıııa 
kanaat getirdi. 

Askerlik şubesinden : 

1 - 332 doğumlu ve bu gençlerle muameleye 
tabi yerli ve yabancı erlerin son yoklamaları. 

1 İlkteşrin 936 günü başlayacak ve 23 İlkteşrin 
936 günü sona erecektir. 

2 - Bu müddet içinde gelmeyenler hakkında 
kanuni muamele tatbik olunur. 

Köprü inşaat eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden : 

Maraş caddesinin O - 800 üncü kilometresinde 
Dabağhane deresi üzerindeki köprünün harap 
olan düşemesi f erbeton olarak yeniden inşa 
edilecektir. Bedeli keşfi 546 lira 49 kuruştur. 

23 - 9 - 936 tarihine çatan Çarşamba günü 
,ıSaat onbeşte vilayet mak&mında toplanacak o
lan daimi encümende ihalesi yapılmak-üzere 20 
gün müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. Mu
vakkat teminati 40 lira 99 kuruştur. İsteklilerin 
o gün encümene ve pey açmak ve evrakını 

görmek ve almak isteyenlerin hergün encümen 
kalemine muracaatları. 4-8-14-21 

1 ~ !Jı ' 
PiRiN 

J~A 
2 ve 20 komprimellk ambalajlarda buluııur~ 

Ambalaj ,,e komprimeJerin uzerfnde halis~ 

fiğin timsali olan EB markasını arayınız 

Talebe kayıt yenilmesi 

ve kabul şartları ..... 

Dumlupınar okulu b:ış öğretmenliğinden 
1 • Bayıl tekmil okul öğrencilerinin kaydı yenilencekdir. 
2 . Her öğrencinin velisi birlikte gelip kaydini yenile· 

mesi mecburidir, 
3 _ Kayit müddeti 1 Eylulden 14 Ey/ula kadardır. 
4 • Kaydını yenilemiyen ô"ğrencinin okulla ilişiği 

kalmaz. 
5 . Yeniden kayit için şu vesikalar lazımdır, 

A • Nüfus cüzdanı 
B - Sihhat raporu 
C,. Aşı 4flhadetnamesi 
D - Üç fotoğraf 

6 - Kayıt müddeti bilfikten sonra öğrenci kabul 
edilmez. 6 - "6 

Evrakı matbua eksiltmesi 
At karanlık yollarda gayet 

Yavaş yQrOyor, ::>edatı bir ninni 
tathlığıylıt hatif hatif sarsıyor
<tu. Kırların sllkOnu onu kalbi
le yalnız ve yüz yUze bırakı· 
Yor, dimağında derin bir talıay

Genç kadın buna ıııenıııun 
olmuştu. J: akat uir cihetten de 
bu kadar çubuk unutulmak ka
dınlık vd\.arwu duA.uııınuştu. 

----------------•Adet Varak Cinsi 

YUl uyaııdıl'ıyordu. 
Bu birkaç saatlık şairane 

Rece seyyahuti rubunda bOyUk 
hır inkıluLu sebcb u.du : 

- Zengin olduktan sonra 
gtçirdiği hayat onu adeta kor 
k.utuyordu. .Elindeki paranın 
kuvvetile eğlenmek., meı:.ud 
Olınak istemi~ti. liuna imkan 
Olmadığını şimdi acı acı idraf 
eaıyordu. 

Yıldı.ım aşkıııı kalbinden 
Clkarınak mUmkUn değildi. 1n-
8an bu kadar şiddetli bir sev
clayı eski elbise gibi 1.lstUnden 
•ilk.ip atamazdL bu aşk ruhuna 
anşınuş bir zehirdi ki onu öl
ctnrunceye kadar i(·in için ke
lnlrecekti. Elbiselerinin bir ucu 
nu değ-ermen tuşıııa kaptıran 
bazı biçareler vardır ki botun 
Clrpınmalan boşa gider, taş vll
cutıarını yavaş yavaş ezip ha
rap eder ve hiç l.ıir kuvvet on
ları kurtaramaz. Kendisini tıpkı 
~nlara benzetiyordu . .bu aşktan 
0 

Urtulmak mukadder değildi. 
nun i~·in şaka yoktu. 

ö Karanlığın i{ünde ba~ını 
nnne eğerek kendi kendine : 

lıt • Mağlubiyet muhakkak ••• 
llcadeleden feragat ediyorum, 

:ecıı. kuvvetim, lakabın yetmi 
kar ne yapayını ? Hayatımı 
~lını, her şeyimi tekrar Yıl
'e iade ediyorum .. Kuvvetimi, 
~ rveuını boş boşuna heba et
- ektense onu bir maksad{ı sarf 

~eaını,11 Ne yapıp yapıp onu 

Sedat Yılmaza kar~ı olun 
rolUnU daha koıaylık.Lu oynu
yordu. 

bir gnn süz arasında ltı.kayd 
bir ta\ırla şunları ı;öylelni .• ti : 

_ Yılıııazci~iın... ben vuktile 
hakikaten Jıayvanınışım... Aşk 

sandığını şeyin bir hunmıa, bir 
manasız. Jıastulıktan başka bir 

- arkası var -

KİRALIK EV 
Kunduracılar caddesinde 21 No, Harun/ar mağazası

nın üslü 6 Oda geniş koridorlu gayet ferah caddeye 
ve denize nazir her taraftan bol güneşli altında her iş 
için elverişli büyük ardiyesi ve banyo tesisatı yapıla 
cak müsaid geri içinde üst kata tulumba ile çıkar suyu 
vardır. hem ev hem yazıhane ve muayene hane olarak 
kullanılabilir. Görmek istigenler Harun/ar mağazasına 
müracaat ederler. 

1 BASIMEVI 
Yeni temiz ve çeşitli hu ruf ati le 

Bütün matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 

.nJ'Jm\.~~~~MAWJ--~,, 

1 

2 
2 
5 

500 
3000 
3000 
3000 
200 
200 
500 
50 

500 
1000 
2500 
5000 

------ -----
Erzak ithalat ve sarfiyat defteri 
Hastane protokol kağıdı 
Hastane müşahede kağ1dı 
Hastane derece ,, 
Maaş ita emri 
Ücret ita emri 
Masraf ita emri 
Münakasa şartnamesi 
Yevmiye erzak tabelası 
Hastane mevcut kağıdı 
Reçete kağıdı 
Erzak pusulası 

Vilôyet daimi encümeninden : 
Memleket hastanesi için tab'ı icabeden yuka

rıda cins ve mikdarı yazılı on iki evrakı matbu
anın muhammen bedeli 98 lira 25 kuruştur. 

23 - 9 - 936 tarihine çatan Çarşamba günü 
saat onbeşte vilayet makamında toplanacak 
olan daimi encümende ihele edilmek üzere 20 
giln müddetle açık eksiltmege konulmuşlur. 
Muvakkat teminati 742 kuruştur. İsteklilerin o 
glln encümene ve daha fazla malumat almak ve 
numunelerini görmek isteyenlerin hergün encü
men kalemine muracaatları. 4 • 8. 14 .. 21 

Vurddoş 

T oyyareye yardım et, 
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1ı1r A 
~ Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 

Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
~~~dh dhdhdh 
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~~ saatı muhakkakki . ~~ 
~ On beş sene teminatı. ulan ~~ 
i4 1 S L Cep v~ Ko1 ,:; ! --= === 
~ t1 d ~ \ § .. .arı ır. ~ 

~ E '1 son mocfalarını ancak matazamıı:da bulac k.nız. [~ 
~~ S yı~ halkımıza bir kolaylık olmak için T AK.sİTLE de ver ir. re 

J ADRES: Tro:ı~<'r: K.-.ndwecılcr cadd:si HAMI '!le KEMAL f 
-- t"-= =l NALBANTLAR moia. sulu. r-=-
s§ = = -= ---=..-: e 
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-~---------------~----~------------------------

BugeGe Yıldız Bahçesinde yeni 
ve fevkalade zengin program. 

Heyecan ve mücadele filmlerinin emsalsız kahramanı 
Duğlas F airbanks'ın hakiki rakibi(Diavolo) 

Richard Talrnadce'in en son ve en 
heyecanlı eseri 

CESARET . 

KIRALI 
Sesli, sözlü, heyecanh, macerah müthiş sergüzeşt 

filmi. 
Güzel mevzuu, bu güne kadar görmediğiniz göz kamaştıran heyecan 

sahneleri, sizi dehşet içinde bırakacak olan senenin en parlak muzaffe
riyetini kazanacak mevsimin en büyük filmi. 

Filme ilaveten : 

Görülmemiş Halihazır 
Paramunt Dünya Havadisi 

Yerlerinizi erkenden alınız ... Sonra pişman olursunuz. 

Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak berabetlerinde FOTO rnakinasını taşırlar. 
Evimizde : 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 siparşıları süratla gönderilir. 

Kitabi Hamdi ve Mahdumları 


