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ispanyada çok şiddetli 
muharebeler oluyor! 

Yeniden takviye edilen hükUmet kuvvetleri iki 
cenahtan asileri çevirmeğe çalışıyor .. -

Yol 

ve yol sevgisi 
Köylülerimizde de bu 
sevgiyi uyandıralım 

Yol işlerimizin, belki işle 

HükUmet,beynelmilel ihtilflla mey
dan vermemek için tedbir alıyor ... 
Asiler ilerliyor mu ? HükCımet yeni asker sevkediyor!. 

1 

An~ara. 11 - l~~n.lJadaki dahili muharebe hakkında hu giin alınan haberler asi kuv 
vetlerın şımalde hukumet kıtaatına muvaffakıyetler kazandıklarım bildirmekte idi. Bir 
Madrit telgrafı da Guiiarana cehhesindeki harak<itın başlanğıcından heri müsbet bir şekil
de inkişaf etmekte olduğunu ve bu lıarakiitın asi kuvvetleri iki cenahtan çevirmeği gözet 
tiğini bildirme/ete ve bu cehlıedeki hükümet kuvvetlerinin Depinçresten harak<ita geçmiş 
olan ve yeni hükümet kuvvet/erile temas peyda ettiği ilave olunmaktadır, ispanya hükü 
meti tanca heyne/mi/el mıntakası sularında hulunmalcta olan harp gemilerini beynelmilel 
bir ihtilale sebep vermemek maksadile ispanya limanlarına çekmeye karar flermiş Elo 
zıreyi yeniden hombarduman etmiştir. 

[ ~:~<F'M?- ~---co. -z=-- e=--=-- -1 
1 Doğu Haber.leri J 
~~ .... ~e « ... _,.,.. ~~-.......... ....;:~--.-..... ~~ ..... ~ ~---~ .... ;U 

Doğu illerinde kalkınma 
Erzurum, Kars ve Karaköse şehir -
lerinin kömür ihtiyacı hallediliyor .. 
.,, Mütehassıs Müller tetkikat yapıyor .. 
Tetkik edilen madenler yakında faaliyete getirilecek . . 

Erzurum - ( Hususi ) Ba~bakırn lsmet Inönünlln verdiği emir
ler ve Oçııncıı Umumi MOfettişliğin takibi Ozerine, kı:;ı çok 
şiddetli ve uzun sllren Erzurum, Karaköse ve Kars şehirleriniıı 
ve etrafının kömnr işi halledilmek nzeredir. Maden enslitnsn ile 
Etibank mühendislerinden me~hur Alman kömflr mntehıı·1 ı ı 
MOllerin riyasetindeki heyet nıırıtakanm mllteaddit yerlerinde 
mevcut Linyit kömilr madenlerini tetkik etmek ıızere Erzumma 
gelmişlerdir, tetkikatlarına devam etmektedirler. 

Rus işgali zamanında Huslcır tarafından işletilen Oltu linyit 
kömOrn madeni de bu tetkikler arasrndadıı-. Bu sene bu ihtiyacı 
temin için mevcut madenlerin bir veya ikisi faaliyete geti -
rilecektir. 

Erzurum - ilice arasında asfalt yol.. 
.Erzurum - ( Hususi ) Erzurum ile llice urasında bir asfalt 

yol yapılması ve bu inşaat l;in Sankarnıştaki katran ocağmdau 
istifade edilmesi Erzurum heyeti fenniyesince tetkik edilmektedir. 

Trabzon nümune hastanesi 

• rin en başında yer tutması 
lazımgelen hu işin de yolun 
da gitmediğini inkar etmeğe 
hiç de mahal goktur. Mekte 
be gitmek için, pazara inmek 
için, hükumete koşmak için 
Doktora ulaşmak için, hasılı 
kültür, iktisat ve sağlık gibi 
herhangi bakımlarından olur 
sa olsun hepsi ve hepsi için 
ilk önce lazım olan yoldur. 

Kudüste yeniden karışıklıklar var! 
Arapların çoğu greve :devam fikrinde imişler •. 

Erzurum - ( Hususi ) Trabzon Nilmune hastanesinin inşaatına 
Başbakanın tasvlbile bu sene iklyüz bin lira ile başlanacat ve 
gelecek sene de sıhhat vekAleU tarafından ikmal edlltieektir. 

- ·- ;;p - -- -

Ankara 11_ - J(_ud_ü~ten alınan !elgrafta Filistinin muhtelif yerlerinde yeniden lcarja
şalı~la~ ~ıktıg_ı~ı. bıldırıyor. Bu gan toplanacak olan yüksele Arap meç/isinin vaziueti 

Köyleri birbirine ve hep
sini birden kasabaya ve şe
hire bağlamadıktan ~onra 
lcöge medeniyeti, yani insan
lıgı ~· .:___ ~·-----;:L.. 

usullerini ve medenıyete koy- •ı d : ·-- • - Her QÜ ı 
lüyü götüremez ve g~tir~~;~ spanya a Atatürk Bu nasıl park? 
giz. Demek oluyor kı, koy Taksimdeki metrnk saha-

tedkık .• ıf.~'.'~!.!!!!.!ı~u~"f,Wl'UJ.:JllTJl'ıniıhireJme ,.ıq,raııaf to~r;ıar. = ~ 
rtı~ ' 

b · · ulaştı- Ankara 11 (A.A.)- Atatıırk 
ile şehirliyi bir ırıne vuran vurana nın park haline getirilmesi 

t n yol dlln Yalovaya gitmiştir. 
ran, birbirile tanış ır1a h ' kıran kırana ~D****fa*+*~'»':Ei>jl ıçtn, yıllardır, belki bir cilt 
aynı zamanda baş ı aşına I l k l yazı yazdık. Yıllardır hiçbir d 

J 

0

d'yor Va ı· ve i imiz edik f bir aydınlık vasıtası ır aa,.. gı 1 hareket esflri görm , a-

v .. ı ··nün yolsuzluk yüzün- Ankara • ispanyadaki dahili Sabit Şevki Şeren kat iki aydan beri görüyo-
noy u b f d l h b ler b ruz ki, denize ve güneşe den çektig-i ıztırap çok Ü· muharebe etra ın a a ınan a er Dün akşam mat aamızı ki 

l her ı"k"ı taraf kuvvetlerinin karşılık- d h b h karşı çok ustun bir mev l k aka şereflendir i ve u sa Q nl- l h b' ube yüktür: Yarı çıp a ay 11 bazı muvafrakiyetler kazandılda- IUCIU o gnze sa a, ır llC 

rını adı yol olan, J a a Y rını bildirmektedir. Başve ı gaze-.1 k t ola k'l Erznruma giti.. haline sokulmak istenmekte-
l/ da par· tecilere hükılmet kuvvetleri vazi- Geldikleri gllnden beri mem- dir 1 İşin, kolay, gllzel ve 

benzemiyen o yo ar etinin günden güne iyile~ekte leketin ek.slklerinl çok iyi gö- ! masrafsız ciheti dururken, 
rn/ar bı'n bir emekle hazır• Y 1 · ı· ren, ihtiyaçlar ve yapılması ge· çetin masraflı ve çirkin tara-)""4 , lduğunu söy OID•Ş ır. ir 
layıp yüklendiği mahsulünü, 

0 
reken işler üzerinde esaslı tet- , tarafını almak niçin 'l b 

Sütünü, Yoğurtunu, Yumukr- Başbakan klkler yapan değerli vali veki- 1 türlü akıl erecek iş deau 
limiz Sabit Şevki Şeren dQn · bu tasını on/arıda döker ve ı- d b · · · akşam beraberinde emniyet i T;.bı;..dekl o aalıa eter 

rar, sıhhatini, ekonomik var- Olimpiyad a ırıncı mudnrıımuz olduğu halde mat- i park haline getirilmek lste-
M r de y tll lığını hep onların us un gelen aşan e e baamızı şereflendirmiş, baş mu niliyorsa, evvela yollan ayırt 

kaybeder gider. Oyleyken, tebrik etti.. harrirlmiz Bekir SllkOU ile ' edilir ve sonra da yerine 
k 

b · aya ıe · memleket işleri üzerinde ko - , göre şöyle bir toprak tesvl· endiliğinden. ır ar B••bakan lsmet lnönü Olompi- la idd h ça b 
'
· - · apa .,. nuşma r yapmış ve c en yesi yapılır ve emen en -lerek ve bir söz ir ıgı Y • t usabakalaranda 67 kiloda bi- "f d ıı ı t la d"kil 

l Pmak ya m 1 b .k esaslıJ Istı a e mevzu ara e • ~f bUk bUyilyen fidan r ı e· Tak köyünün yo unu ya rinc; gelen Y "'"" telr<af • 10• " mas buyurmuşlardır. 1 rek ataçlandınbr, hlkllyonln 
ve düzeltmek işini hatırın· etmiştir. Dün yapılan Olompıyat Kıymetli vall veklllinıiz sa· . altı da ustu de budur işte .... 
dan bile geçirmez/ 100 kilometrelik pisik!et. yarışında yın ııçnnon umumi Mllfettişlml- ı Sahanın baş tarafında bir 
f'.akat bu iş de bir b"ilgi, bir T J.it on birinci gelmıştır. Bu ya- zin daveti üzerine bu sabah duvara başlanmış, o da ya -

a 29 millet yilze yakın pisildet- Erzuruma gitml~lerdir. nnı kalmış, fakat iy! ki ya • 
sevgi ve nihayet bir te1r!i~e :~ş~ttirak etmiştir. Yanş ahallnok~dı· nda kalmış, nasıl olsa bir 
meselesidir. Ve öyle 

0 
uugu na 30 kişilik bir kurup m 10 e Sağlık bakanı şeye benzemiyeceği için er 

içindir ki, sekiz on sene ev• varılmış ve Talit bütün bu tanın- Ankara • Sağlık bakanı Refik geç yıkılaca~ muhakkaktı 
tJel, haddi zatında çok güzel, mlf amatör şampiyonlar aruında Saydam Çorumda iskin iflerini onun.. Hiçolmazsa ııızumsuz 

k l k .. kanunu on birinci olmuştur. inceledikten sonra Amasyaya git- masrafın alt tarafı kazanılmış 'o verimli o an oy Ç k miştir. oldu 
1 Yapılmış ve tatbik sahasına A. etin aya 1 lstanbulun Gülbane parkı· 

konulmuştur. Bu güzel kanu- k · · ı BORSA hi ö edik mi 'l Hun-
nun tatbikinde yürünülme Su işlerini tetki ıçın · :

0 
~kfl cı:%ı meyilli olan o 

mişse bunun sebebini köylü- • Samsun ve Çarşambaya '--F--
1
-ll--d--z-k-- parkta tek bir set var mıdır? 

lerimizin kabiliyetsizlijinde g e l d İ Yaıık. ve aırnnahtır, buıün· 
aramak, işin hata ve ıüna A k a • Bayındırlık bakanı kü metrQk halinde daha &11· 

zeldir orası 1 

Hopa kazası fındıkları hakkında 
Ra1odr 

lllCten ıeoeııu11 cyac.u.ıM•"• .,., .. ~ --·-·· r " 
u ·'- "d' ve şekilde ihdas edilmiştir. emir üzerine no,,ug• gı ıp 

1 ilti 7 Temmuz 936 tarih- B - Bir çok bahçelerin 
/erinM malıal/in fındılclan ağaçları p/c ga,/ıdır. 
üzerinde yaptığım tetkikatla C - Yaşlı fındık balıçe
bu bapta hasıl eylediğim /erinin toprağını bellemek 
kanaatı ve neticelerini umu- adeti hiç yoktur. 
mi bir görüş mahsulü ola- D • Bazı bahçeler topra-
rak şöylece hüliisa edebi- ğını bulamamıştır. 
liri~ : E - Ocaklar çok sıktır. 

Bakımsızlık : Her ocakta bulunan ağaç 

Hopa kazasının Viçe, Ar
havi, Kemalpaşa namındaki 

ve eşkin mikdarı çoktur. 

• Arkası var -

üç nahiyesinden hu sonun- f ı • 

1 cusu müstesna, diğerlerinde un ·ıversite i 
Fındık mevcutt~r ve ~aha~ı 1 
oldukça geniştır. Vıçenın 1 • • 
bilaistisna her k~yün~e •. ~r- genç erı m iZ 
havinin hemen uçte ıkısın-

de bahçeler halinde ve ge- 1 D ..., 'il . . d 
niş sahalarda mevcut olup 'ı ogu 1 erımız e 
nefsi Hopada ancak dağı- ki 
nık bir halde ve daha zi- yapaca arı tet-
yade tarla kenarlarında ye- k' k h t • • 
tiştirilen fındıklar terbiye 1 s e ya a 1 n 1 
ve timar namile muhtaç ol- gelecek yıla tehir 
duğu ihtimam/ardan ~.a-

1 alesef nasibedar degıl· e t t 1 1 e r 
/erdir. 
Kazanın bütün her kö- Doğu illerimizde bir tet-

d kik seyahati gapmak üzere 
yünü kısa bir zaman için e 17 ağustosta şehrimize ge-
gezmek maddeten imkiinsı z leceklerini haber verdiği
olmakla beraber gezip gör- miz üniııersiteli gençleri
düğüm yerlerden ve yerli- miz, bu seyahatlerini gele 
/erinden edindiğim malumat . cek sene daha geniş bir 
ve intibaın maksada ve ih- mikyaşia yapmak üzere te
tiyaca kdf i ıelen va~iyeti- lıir etmişlerdir. 
ne istinaden kuvvetle söyli- '"""""===-======-=== h 

l n ar l . ı· F • tl ını onların masum omuz a· Ar Çetin Kaya Sams1llla a-e mış ır. ıa arı 
rına yüklemek dojru değil· Ba~ındırlık bakanı. Ça.rşamba. ve 
dir / Terıno su işlerini ıncelıyecektır. 

yebilirim ki, bazı seneler 3 İ - Yarınki =~ 
IL-----~Y;;;eııl=y0;1~~~1 milyon kilo mahsül yetiştiren 

bu kazanın fındıkçılığı Ka- sayımızda 
Köy kanunu öyle bir ka· Yol işlerimizi yolunda yü · 

l'lllndur ki, eğer onu alaka rütemedijimiz gibi, evvelce 
ile, hassasiyetle tatbike sa- pılmış olan yolları da mu· 
tlaşır ve bu yolda çok değil ı 1:f aza edemedik. Bu dert 
biraz da yorulmak istersek ! uzundur, gine konuşuruz,, 
ıı.ı zamanda köglerimiı cen-1 Sekır.Sük"ti Kulgkşızo91u 
/lfte döner .. 

Dün Borsada kabu)lu tum • 
bul fındık yUzde elli karantlll 
21,5 kuruştan 22 kuruş on pa• 
raya kadar ( 80,000 ) kilo satıl 
mıştır. 

Havalar mnsaıt gittiğinden 
piyasaya mal seımeae başlıı· 
P.fW• 

Tashih 
DUnkQ sayııiıızda Uvacat Ulc

carlarımızdan Ahmet lbrahimOğ· 
ıu ve Alipaşa tarafından ilk 
olarak yllklenen 200 çuval iç 
fındık terUp hal4Sı olarak lkl 
çyv.ı yıaı&ımışta.r. Tulllh ederiz, 

radeniz sahilindeki diğer 
fındık mıntakalarına naza
ran çok ve çok geridir. 
Noksanlarını kısaca ve ka
lı!J hatlarla ıöylece tesbit 
tdıb!/iriı.: 

Trabzonun anadan doğma 
Halk şairi Baba Salim Öğüt· 
çenin yeni yazdığı 

( Halk manileri ) 

ıerlşini okuva"'kıımı .• 
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Besinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 
RECEP PEKER 

Yumurta hakkmda 
Köylülerimize öğüt Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

bir şef telakkisi, yeni Tür- 1- Hükumet kirli, bayat, bozuk rataş ve kayadan da yapılır. Vc-
ve pek uf ak yumurtaların iskelele- yahut kcletir ve geniş !lepcllcrden 

kiyenin anlayışında yer 1 k l · f ıı ki ı k 11 1 B A k Siyasal parti hayatında rimizden Avrupa mem e et erıne yapılmış o u • nr< a u anı ır. un· A vur,turı·ıı nın n. ara 

şef 
Yazan : 
Norbert Von Bischoff 

Türkçeye çe1ıiren · 
Burhan Belge 

l 
almamıştır. çıkmalarını yasak etmiştir. topla- !arın hepsinde kolay lcmizlcnmc işi- Elçiligi sabık müsteşar [ S 1 

bilhassa üzerinde duru mağa 11.re nıutllı o ıılusakı", yer l - .. - d b 1 d 1 d b .. - - - b k d - .L1· 
k b l b 1 

ı vı yıcı tacirler böyle yumurta arı ya ni goz onun e u un unınuz. Demek ki Eli imparator uğun- ar uyuğunu, u a ar sur " ı· 
lliyı aş ıca ir unsur, şe,tir. yuzunun bugünkü karma sizden satın alnıiyacaklnr veyahut 10 - Follukları bataklık ve ça- dan kalma adam, işte karşımızda sini ve bu kadar agır neticelen
Şef bir siyasal partinin bütün karışık şartları içinde, çıkar pek düşkün fiatla elinizden alacak- murlu yerlerden geçerek geliyor- duruyor. Onu görüyoruz ama, ne- mişini bilmesek ve hatırlamasak 
ana düşüncelerini, idaresini bir gol ararken, kendi evlad- !ardır. Yumuı talarınızın her vakıt !arsa fulluğun etrafına dere çakıl- reden geldiğini ve milletiyle han- gerektir. Bugün bu boğuşma, k_e-
yapış kuvvetini ve şerefini iyi para etmesini isterseniz pazara ları ve kumları dökünüz. Yahut gi milletler arasında akrabalıklar olarak. Grekler aleyhinde bitnaiştır. 

·ı d <' f k d" h !arı içinden; her türlü değer, daima temiz, taze ve irice yumur- oldu11-unu bilmiyoruz. Fakat ma- Fakat o sıralarda bu boıı-uşma temsı e er. ye , en ı ru u · ahlak, irade, cesaret •ue ki'i.l- çimenler döşeyiniz. 5 
5 

nda beslediği heyecan ve talar çıkarınnğa çalışınız. 11 - Çamurlll yerlerde follukla· demki o tnnıdı6ımız ilk Anadollu- henüz başlıyordu. Gerek soyları 
tiir bakımından en yükseğini 2 _ Folluklnrdan topladır.ınız k k k d -k dur. Ve mademki lıer şey bir nok- artan nufuslarını beslemeae dar hararetle partisini ve muhi- k ~ rı yerden i i üç arış n nr yu - ld 

6 

\se/ olarak başında görme taz.e yumurtnları fazla bekletmeye- b d. c tada başlnmağa mec'.Jur 0 uug-u aelen topraklardan mavi denize 
tini ısıtır, aydınlatır. Bütün b k se;tc yapınız ve urayn mer ıv n kt d - & d d bahtıyarhğı içindedir. rek miimklın olıhığu kadar ça u işini görcc ·k bir tahta koyunuz. gibi o bnşlanğıç no asın an onc~ henüz açıkmışlar ve ada an a aya 
etrafını kendine ve birbirle- Dersimizin me'lızuıı bir salmaya çalışınız. İleride pahalana- Tavuklar merdivenle rolluğa çı- de bir diğer başlangıç noktası ka- uğrayarak " Doğu llleri , nin be
rine içlen gelen bağlarla takım kiilçeleşmiş kuru kai- cak diye sakın yumurhılnnnrzı sakla. knrkP.n nyaktarının çaınu •lurını sil· blll etmek gerektir, bu ilk Ana- reketli kıyılarına henüz varmışlardı 
sararak, doğruladığı amaca yarak beyhude bayatlatmay~11L. miş oluılnr ve yumurtaları ki rlet- <lolunı n görünüşüne göre ırkının Bu kıyılarda, ana yurdml vereme· 
i/eriletir. Ordular için şefin deleri veya kitablarda satır- 3 - Kirli ve bayat yumurtalar mezler. göriinüşü lcsbit edilmiş ve ona diği her şey, bol bol vardı. Mah-

k 
. b · d" F k / /aşmış tarih hadiselerini her yerde taze ve teıni7. yumurta- 1 k k şiir dilinde " Ônasya adımı ", sul dolu aeniş vadiler, ormanlarla 

ıgmetz arız ır. a at şe d ld Ş f 12 - Tavuklarınızı pis i çu u:-- ·ıı·ım dilinde de " alarodik adam" 6 h tekrarlamak eg·i ir. e rın kıymetlerini düşürec--kleri bu · kaplı sırtlarından sular çaıı- yan -/ı olmaksızın hiç bir brı yanlarında ge~mege ve cşın- b A d ı ' kök a 
5 

nu uzu b h · · h l · · d k" te ·b· l ı · t k ··z ve ccJz dendiği gi i, na 0 unun -. - da1<.lar, her zaman yeRilliklerini 
l l k d . /"k d- l'k a sım aya ın ıçın e ı - gı 1 yumur a ar ıs e sı me·'·e bırakmayınız. dam'ı olarak, kendisi kabul edıl- 0 ,.. 

top u u ta ır l ' uzen ı l l h ~ .satılacakla-ından taze ve temiz .s b muhafaza eden yamaçlar ve bütün ·· sir eri i e ve ayala uyan 13 _ Follukların içlerine kııru mi,?tir. Kök demekle, şüphesiz ir 
ve güler yüzlülük olmaz. Uç manalarile anlamak için, mallarınızla bunları asla karıştır- ot veya to:ı:suz saman yerleştiri- nevi cüret vardır, çünkü Anadolu bunlardan başka da barbar bir 
kişilik bir aileyi göz oniine ba·'-sı"n toplayıcı ve birleş- mayınız. 1 t . 1 top ... akları kadar insan seli taşımış halk ile yapılan kolay ve karlı a-

l 
- b. ·z b ·z h. " F 11 h t b. -dd t niz ve yumurta arın emız o ması d 1 lışveriş. Şimdi artık mazinin hal-

a ımz: eger ır az e ı e ır tz"rı·cı· tarafı u-stı-ınde de dur- 4 • o arı ya u ır mu t: • • b. k' l . ee ot ve saman t .... p-. aklar yoktur. Fakat ne e o sa 

b 
· d k l ıçın ır az ır enın · " b vetinden birer birer çıkanları ıey-

baştan, sözünü geçirir ir sak yeridir. Tek tek adamlar, kuluçka tavuk altın a la mış yu- ları sık sık değiştiriniz. Sakın fol· ve madem ki Anadolunun u tipi rede bilirsiniz: Ahiles ile Agamem-
büyükten mahrum ise, ara murtaları taze yumurta arın arasına lukta yaş ve pis ot saman bırak- o günden bugüne kadar üç bin 

h b 
· · · · d k 1 non ve kurnazlıkları tükenmiyen 

larlnda dı.rlı·k olnıaz "le aı·le er ırının mancın a ayrı karıştırmaktan sa ınınız. küsür yıl bütün ırk karışma arına • k h · 1 mayınız. k' Odissoys ve demir kuşaklı Ahya-
ayr -1stu··nıu- ve aya ta uyar- S - Tavukları temız yer ere yu- f 1 k t go·· r.u··, ge-1 mi .. tir, ondan önce ı üç 

işleri ileri gitmez. Eg· er bir 1 t k d . t · 1 14 - Yumurtaları olu tan mu · 0 ~ T 1 lılar Priyam'ın hisarı üzerine yü- • 
ilk Olsa da' foplll bı·r kıymet murtlama ve aıma emıır. ve e· d .k. b'ın yılı da pek gıize .o.n.un nam T · / t · · d h k "k• laka her aün, hele yazın gün e 1 1 K ld h l 1 urova sıyasa par mın e a ı ı ,,. k kesiz yumurtalar almak için her 6 ve he:ıabına kaydedebılırız. a ı rümeğe a:ı:ır anıyor ar. 

b k 
ifade etmezler. ı e insanın kerre·toplayınız, öteki tavukların ı h .. ·· - " · d k. on binlerce yı şefi yoksa, o partinin ugün Ü halde folluklar yapınız. ki, bugün üç bin küsür yı a mu- uyuğu urerın e ı, -

l k 1 l d k. b- .. k deg· eri ne olursa olsun, bu- b kl çamurlu ayaklarile folluktaki yu- kavemet elm ·ış bı" r ko""k'ten daha lın taaffünleri, molozları ve hazi-po iti a 11aya ın a ı uyu 6 - Tavuklarınızın sıra e e-

l ki 
" . - . günün yüce ve zorlu işlerini meden kolayca yumurtlamaları için murtaların üstüne basalarına veya- eskisine hiç ihtiyrcımız yoktur.. nelen üzerindeki hisarın üzerine 

güç ü ere gogus germesıne b b k ı h 1 ı başarma bakımından u de-
6 

k b b" f lluk b hut terslemelerine meydan ıra - lkinci l'..ti imprator uğunun ın- yürümeğe azır anıyor ar. 
imkiin yoktur. içinde yaşa· S - tavu aşına ır 0 

U· l - · · · f d Bugu··n mayınız. sanlarını, ilim, hangi ırka bağ arsa Küçükasya'nın batı kıyıları ü:ı:e-
d d 

. d germ verımı sz ır ır. - lundurunuz, dığınuz evir e ıçe ve ışa l .. t .. k ıs _Taze yumurtaları çerçiye bar•lasın, bunların dili daha_ doğ- rine çepeçevre Grek kolonileri yer-
kü yaşayışta, u usca us un 7 _ Bir tavuğun sığacağı a- 5 ~ 

bakışla siyasal.hayat okadar olmak gerektir. U/usca üstün dar genişlikte olan, üstleri ve uc veya yükc!ye salmcnya veyahut rusu dilleri ( çünkü Boğa7. oy ar- leşmiştir' Doryalıların kasabaları 
"dl· / t k · h - k <l k şivinde beş dil bulunmuştur ), indo · cenubta, Elyalı'larınki şimalde, A-

çeşı ı o muş ur ı, er gun olmak için, ka'ası ve yüreği tarafları kapalı yalnız önleri açık pazara götürünceye a ar uru d kt d" \ d 

d d 
· · t · JI ve serin bir yerde bir sebet veya avrupai aileye yakın üş?1e .e. ır. tika'dan gelen Y onya'lılarınkiler e 

nere en ogacagı ve ne esır- iş/iyen insanların bir büyük bulunan kutu şeklinde tahta folluk- Bu dı"ller yaşarken, Babıl .dılı, . o. 1• ortada ve daha sonraları Propon· 

l b il . / tahta kutu içinde saklayınız bu 
er yapacağı e ı O mıyan ve ana ı"nanışta bı"rleşmiş lar yapılırsa tavuklar bunların ke- k l" zamanki ônasya'nın alışverış dılı- ! tis'in altın gibi parlıyan kıyılarındL 

h 
l / yumurtaları asla sıcıı ve nem ı 

hadiselere karşı er u u!a ve beraber olmaları ve yüce narlarında tüneyemezlnr ve tersli- yerlerde bırakmayınız. ni teşkil etmiştir. Eti. federasyo- 1 Birleşme noktalarında, yeni bir 

varlık, daima bir, beraber bir şefin ışı g· ı etrafında bir- yemezler. Bu sebepten bu gibi fol· 16 - Tavuklarınız yumurtlndık· nun ( çünkü ırk ve dıl. bakımın- hayat yeni bir nizam başlamıştır. 
I l ki b l ~ luklar pislik tutmazlar bunların iç- dan biribirine yakın mılletler ve Ve millet akınlarının, içine bir ça-

ve ıazır. ı 1 u unma mec- leşmelerı· ve sarılmaları şart- 1 k d l d 1 z bulun d !erinden yumurtalar temiz o ara ları sıra a yan arın a 1oro-. - hakanlar mevzuubahs olduğu. bes- nağa ak.ar gibi aktığı Küçükasya-' 
buriyetinde ir. lır Rizim buvünkij. anla.11ısı- 1 -· 1-- ,... ___ : - :- ~-'-" (nllı·lAn. d ....... , .. rınt7. Yahut tavukları k<;?ğ'a- ... p: 'k· '\ t-1~-.-l oç- ~ııc!ietlı ve 1...:- ı. ___ ...lnho V""; ruh .... yo 

vuraaa bır parti şe'i yo- ucşılflız ou sozıerae şekılleşir. 8 - Tahta follukların istenildiıı-i !arını iplebir kazığa bağlayınız çün· unu ımse ermış. un u ırus ve • k k ak d A 
J' 5 Mikenya'dakilerdcn hiç de aşağı ni an a m ta ır. ma yalnız 

fundan girerk ulusal şef Altıncı ders zaman yerlerinden çıkanlabilmeleri kü tohumlu yumurtalar yazın kaJmıyan heybetli hisarlar, aslan- kıyılarda. lçerlerde ise, Etiler im-

mevzuuna J k ve kolayca temizlenmeleri ıçın pek dayanmazlar. Tohumları pa at luıı-unda kop la f uo unuyoruz. S bekçili kale kapıları, siklop duvar- r or 5 muş 0 n eo-
İyasal partı"lerı'n bunları bir yare çakmayınız. lreti sıcaktan uyanmaya başlayacakla- dal v ı kl a asınd · bi B" .ı· l k ları inşa etmişler ve bütün Kü- ar 1 ar r a yenı r fC• 

ız, şe, z an ama yolun dl olarak bırakınız. rından çabuk bozulurlar. kiHeşmenin cehdleri vardır. Ve 
da en bahtiyar milletiz.Ulus- çeşi eri 9 - Folluklar tur•ladan veya ka- - Arkası var - çükasya'da itibarlı kaldıkları tan-

5 --1 rılarına ibadelgahlar kurmuşlar ve impratorluğun şekilsiz varlığuıdan 
ca içinde pişdig.imiz bu-yu··k Bu dersimizde siyasal par- --==----.--..--..-;;:.o..-.;;..;o;....o.;-..--======-=='-=~,,;.;...._;:....;;.:..== ·k· d l t d ı. akt dı &~ . ...ı 1 cwgaver milletlerine geniş ve u- 1 1 ev e o6m a r. U<fa, 
hadiseler, şef kıymetini ölç· 1 ti/erin çeşidlerini görmeden Radyo haberleri Refik Saydam zak ülkeler fethetmişlerdir. Boğaz- Lidya, ve bunun dotusunda da 
mek ve anlamak husunda 1 Önce devletlerin şekillenmesi Hastane açıyor köy' de önümüze çıkan yasalarına Orta Anadolu'nun yukarılarına 
bir çok milletlerin ve bir çok 1 üzerindeki konuşmamızı bi Du·· nyada bütün Küçükasya boyun eğmiştir. doğru uzanan Friiya, Ve Grek 
nesillerin gö"rmediği ·· k . l . . . Ankara 12 ( A. A. ) Anadolu'nun cenup doğusun· kültürü, Lidya Kralı Giiea ile a-
l l d l d orne • ı raz denn eştırecegız. Bunun Q b l ...ı Sağlık Bakanı Hctü: Saydam daki mağrur Mitanni devleti bile, dı masallara iirmiş olan Frin'alı 
er e o u ur. · · ·· .. - d · lup iten iş ere '1air Yo tt l 1 1 • ı k ı ıçın yer yuzunun son evır zga a yapı an mut Cl'll ıas- onlara haraç ödemiş, ve kaç kerre Midas ın meme et erine doğru, ö-

Yaş~~ı~.ım~z günlerin şef deki gidişi üzerinde bir az Qlimpiyadda taneyi aı;ınıştır. kılıçttm geçirdikleri l\ıiezopotamya- nüne geçilmez bir surette ilerle· 
telakkısı ustunde bizim ha d h d - k · l"t "k · nın imparatorları MısırHl firaunları mektedir. 

k • a a uracagız ı. po ı ı a lngiltere kralı ışımız ve bizim inammızla . ..
1 

_d Şimdiye kadar yapılan müsaba- onları "birader"diye çağırmışlardır. Tam bu sıralarda, esen bir ıi· 
yanlış olan bir nokta vardır ;evzuu~~;~. gemş 0 çu e kalarda yalnız 19 Millet altın ma- Yugoslavyada Türk devletferinin ortaya çı- mal yeli sarmatik bozkızlardan ve 

sırası gelmişken bunuda söy: av~aya 1 e :m:· . dalya kazanmıştır. Bunlıır arasında karşılandı kışına kadar Anadolu toprağı ü- Karadeniz kıyıları üzerinden pr.ışan 
/emek islerim : Sıyasal gıdışın genel Türkiye de vardır. zerinde yükselerek onun derinlik- Kimer'leri . aökün ettiriyor. Bunlar 

Bugün " Kil ,, de bay Hitlerin Ankra 12 ( .A. A. ) • lngil _ !erine ilk kök salan ve bütün ci- Lidya'yı kılıçtan Frikya'yı talan· 
Şefe verilecek değer tclak- ilerleyiş ile bağlılığı hazır bulunduğu iki kıum kotra mu- tere kralı bugnn Yugos lavyaya vardaki memleketleri de kendine dan ieçirdikten sonra Grek kolo-

kı.sı"nde z l B b sabakasında Almanya birinci, lsveç gelmiı-,· ve hudutta kml Naı·ı.ıı· bağlıyarak onları yüzle:ce sene nilerini ateşe veriyorlar. Gine bir· 
h l ikinci, Holanda üçüncü gelmişler- tarafından kur~ılaııınışlır. elinde tutan bu Eti devleti lam çok hisarlar ve köyler kül haline • amanı mızın o gun aştan eri güttüğümüz yo 1 

mu it eri, az çok farklarla, lu kovalayacağız. Siyasal dir. ikinci kısımda Holanda bi: i .. ci- dört yüz yıl silrmüştür. Bu müddet inkılib ederek eski m~eniyet ta· 

bir düşünürler. Fakat bunun gidişlerin, açılışların yeryü Almanya ikinci. lngilterc üçı..ucü Ülimpiyadda içinde büyük bir kültür seviyesine bakalarına bir tabaka daha ilave 

yanında ya şafin rolünü kii- ziinün teknik ilerleyişi/e sıkı gelmişlerdir. yaşar birinci yükselebilmiş ve ıöçme çağına etmiş oluyor ve gene yeni ve de-

çülten anarşik düşüncelerle münasebeti vardır. Bcrlin'de cadde üzerinde 100 yaklaşmış Mezopotamya kültürle- li bir kan Anadolu milletinin da· 
O d k kilometre bisiklet yarışında Fran- Ankara 12 ( .A. A. ) - riyle olğunluk çağına yaklaşmak marlanna bir kerre daha akmq 

veya medeni ve değerli in- n ° uzuncu yüzyılda sa birinci, lsviçre ikinci, Almanya Olimpiyatta yapılan gOreş mQ - istiyen Ege kültürleri arasında a- oluyor. 
sanların bilgilerini, tecrübe- bilginin fennin ve hayatta üçüncü geJmişlerdir. 100 metre ba- sabakalarında 69 kiloda Yaşar racılık vazifesi ğörmüştür. On ikin-

/erini, zekiilarını hiçe indiren yükselişin nasıl hız aldığını yanlar yüzme müsabakasında. Ho- bitinci Olmuştur. ci yüzyılın ortalarında, MuskJar 
,f go·· - t -k v• · · landa 1 dakika 5 saniye de bı'rı·nci Eti devletini devirince, Küçükasya, 

ve şe1 i zamanımız telakki- rmuş u · ı ırmıncı yüz 1 b l - d b gelmiştir. ikinci Arjantin üçüncü KALEMJ'N UCUNDAN 1 Etilerden önceki kaosun içine ye-
sine uymıyan yapma bı·r hı··;_ yı ın aş angıcın a üyük sa niden yuvarlanmıştır. "' ld Almanyadır. "Uçüncü dahi a-eçen 
Yültu-şle paygamberleştı"ren vaş ge İ çattı. Fakat bu k k 11te bu kaos devam ederken olimpiyad re orunu ırmıştır. H lk k 
fikirlere rastlarız. ikisi de hızlanış durmadı. Savaş so- Londra: Baynon dan lngiliz kon- a yo yere bir hadise olmuştur ki, bunun 80-

ganlış olan bu akışın orta nunda bu hız arttı. Şimdi soloshancsinden haber verildiğine izrar ediliyor nuçları yalnız Küçükasya'nın değil 
· · d b / d l cihan tarihinin tarihi akışı üzerin-

sznda hakikate uyan nokta, ıçın e u un uğumuz devir- göre ngiliz tabaasından biri zev- O tomobillerin Sog-uksuya de dahi umulmıyacak lcadar mües-
b . de d .. 'd' · k k cesile husuııi yatında yapdığı bir 
ızim şe' telakkimizin 1·Ja unyanın gı ışı ço gü l gidip gelınesı"nı· makul sir olmuştur. Hadise, Greklerin 

~ J 1 seyahatda spanya sahillerine uğra-
desı·dı"r. <'e.4, dedı"g·ı·m gı"bı" selen bir hal arzedı"yor. Bu k l 1 bı·r şekle bag·/ıyalını. Küçükasya'yı istila etmeleridir, E-b Y' J ' il mış ve alılan urşun ar a öldürül- ıe'lilerin ilk iemileri Küçükasya 

ütün ısıtıcı . besleyici, alıp yı ar içinde fen bilgileri ge müştür. Soğuksuya, gaya hava almak kıyılanndaki ııayısız koylara ya-

götürücü vasıflari/e başta- niş/emekte ve derinleşmek- Paris: Barcelona da komünistler için, gılya gündüzün yorğunluğunu naşhA'ı o uzak i"ünlerden Yunan 
dır. Fakat onunla bı"rlı"kte tedir. bir kilse civarinda 200 papazı kur- d d k ordularının 1922 eylUlündeki önu··. in irme için çıkanlar, doğrusunu 
gı.d b b G şuna dizmişlerdir. Meşhur tabii ne geçilmez bozıununa ve Millet-

en ve era er inanan var- eçen gu-z yılJa ag·ır 11c. söylemek liz l" kt r. da l kl aı "'r bilgiler müzesini ve kütüphaııeyi ımıe ırse çı 1oına ler Cemiyeti murahhaslarının kont-
ı l akrkın yekünunu, bir sürü yayı kaldırma ölçüsü kilo yakup yıknıışlardır. çıkacağına da bin kerre peşiman- rolu altında cereyan eden acıklı 

te a i etmek hatadır. 'd' B - h k B d t B k"l " G d 1 N" · ·7 Y · b ı ı. u gun e toton/ar dev- u apeş e: aşve ı ömböş.,, ır ar. ıçın mı elmış ~ ve mübadele ve ıöç ~ünlerine kadar 

Şefin onuru da, değeri rindeyiz. Yüzlerce ton ağır İspanya da devam etmekte olan yüz kuruşa giderlerken şimdi, Küçükasya topraklarında tam üç 
gibi üstün olmalıdır. Hiç /ığındaki şeyleri kaldırmak hadisatın diğer milletler için bir yani gidip 1'elme düzeninin bozul- bin yıl sUrmek şartiyle, cihan 

bir kigmet taşımayan ve için bir dtiğmege basmalt ;bret ve örnek sahneai oldutunu dutu şu bir aydan beri 0 da bin tarihini dolduran tali ve mukadderat 
sürü farzedilen gıjınların getigor. her milletin buna ıöre kuvvetleri- naz ve eda ile yüz yirmi beş ve tayin edici bir botuşma devam cdi 

/Jaıznda olmagı ~nur tanıvcın ba!,~:!::,, etmesi li.ıuoıeleceJini yüz elliye ıidiyorlar da onun içini ıelmiştir. Botuımanın bukadar tra· 
• • Arkaıı "''" • ,.,.. . ....,.. K. o. jik ölwülero çıkaıat olanını, bu g. 

Kimerlerin fırtması, ielditi ri· 
bi &"İttikten sonra, Lidyalıı.r otki 
döküntülerden yeniden yeni oba· 
lanru yapıyorlar, Frigyayı ortadan 

kaldırıyorlar ve iç Anadolu' d• 
meydana getirdikleri blrlifin İ>ü· 
tün ağırlııı ile kıyılara di:zilmif 
Grek kolonilerine çullanıyerlar. 
Kendilerini, birleşerek müdafaa e· 
demiyen bu koloniler, birer birer 
Udyalıların eline ~eçiyor. 

Lidya üzerinde C,~ küıltvrll 
tesirini isteditina kuvvette fp.rae
diniz - bizce bu, zayıf bir ıar ı.. 
bekasından ibaret kalmıştır. Lidy• 
imparatorluğunun Küçükuya bati 
kıyılarına karıı yaptığı bu akıa. 
cihan tarihi içindeki bütün hadi• 
seler rö.a: önünde bulundurul~ 
Asya'nınGrerek iıtiluına ~rfl 
yaptığı ilk tepki saytlmalıdır, G•I'"' 
çi bu tepki Asyanın ilerde ya,a• 
catı daha tiddetli tepkiler vanall" 
da anoak bir 1>qı...,ı9tır, 

t Ark.pı Vll' ' 
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Sevmişti bu gönlüm 
EDEBi BÜYÜK ROMAN 

( 47 ) 
--->2 

Yazan : 

ŞiJ1ldiden yuvadan mini mlnllerin 
seslerini i~idlyor gibi oldular. Se
dat sevgilisini çılgın arzuların 
~erdiği sabır~ızhkla hırı>aladı 
seviyor seviyordu. 

Yıldız kollarını Sedadın boy
nuna halkaladıktan sonra : 

• Ben kendime değil sana 
açıyorum, ben kendimi deeil 
~ni ve senin var.ığını dUşQnU
}'Orum, ben hayatta bUtnn mah 
~Umlyetlerlme rağmen kendimi 
~rgun mesut görnyorum, çUn· 
~Q ; ben de seni senin glbi çıl
gınca seviyor ve sevHiyorum. 
buncyn bUytlk saadet olur nıu '? 

DURMUŞ TÜRKMEN OCiLU 

niden nurlandırdınız, mukadde
ratımı bu andan Hlbar<.'n size 
tevdi ediyorum. 

Şimdi kalbim aşk ve gurur
!a dolu ve uruıe yilz tutan ken 
dl ıgençllğlınin avdet ettiğine 
dair gönlUmde bir kanaat uyan 
dt. Bana hakiki aile saadetini 
ve aşkı sen tattırdın yıldız. 

Uçurumlu yalınm Uç adım 
ilerisinde kalın ve yumu~k 

bir çimen Ustilne uzandılar na
diren ziyaret edilen bu çok se
rin yalıda başbaşa kaldılar. Tat 
lı bakı;ı ve buseler için, çimen 
den, yapraklar ve kuşlardan 

başka şahid yoktu. 

• Yıldız sizi kollarım arası

na aldığım şu an, baygın vllcu· 

dunuzu daıııarlarıma sindirirken 
saçlarınız yilzQnıU Okşarken 

mest oluyorum. sızı kalbime 
bırakıyorum, bağrımdan kalbim 
kopuyor sanıyorum. 

Seviyorum, seni seviyorum._ 

Dudaklarını uzat, d"daklarını 
dudaklarıma ver Yıldız ! ... Za -

K~ı zer&ı sığır eti Nsikm~i 
Askeri satınalma ko~yonuo®n : 
Erzurum mustahkem mevki ibtixacı için ( 150,000) k.110 sığır e.l 

kapalı zarf usuliie mOnakasa~a kQnnıuştur lemin.ılı muvııkkalaSl 
( 1462 ) lira ( 50 ) kuruştur. 

İhalesi 31 - 8- 936 paıartejl gUnU saat 15 dedir. Taliplerin şart· 
namesini görmek Uzere ve .nıllnM_asaya i.,.tirak edeceklerin ika
melktllıı kanunisi licuret v~ıtları teklif mektublarlle birlikte 
vaktı muayy~ninde mustahk m JAevki biııasıııda kor salmalma 
komisyonuna murac:ıatları ilan oluuur. 

13 - 15 • 19 - 2'3 

Pazarhkla otom.pbil malzemesi 
e~d~esi 

Askeri satınalma k~isyonundan: 
KOR. ihtiyacı için otomobil mal~epıesi alıruıcsktır. Pazarlığı 17 • 8 

936 P.azartesi günü saat on d~dır. Teminatı muvakkalası [ 225 ) lira 
[ 25 J kurll§tur. Taliplerin prt~~esioi görmek üzere her gün ve pazar
lıl'a iştirak edec~klerin yevmi muayyende muştahkem mevki binasında 
Kor satınalına ko~ivop,una murac1atJan Uan olunqr. ' 

Deniz motörü 
Eksiltmesi 
Trabzon Emniyel 
Müdürlüğünden ; 

nal yüzde on beşe iblağ edil . 
celctir. 

S • Talip olanlar ve şart-

1',amegi görmek istigenler 1 
ilan tarihinden itibaren ihale 
gününe kadar Emniyet mii

dürlüjii(le muraca'}tları ildn j 
olunur. 

.. 
., ' . • • • : .'!! 

~ ~ · ,. 
, .. ' "' • •-Ö"'' ~·, . . • '.t ,,. • 

, • ·~ J .. '" 

Keskin bir nazarla Yı.dıza : 
• Sen benim gQne1im sen 

bel11m ışık kayn!lğımsın yıtdız, 
severek ve sevilerek evlenece· 
in inşaallah. Hayat ortağımla 
befaberim. Yıldız sen de mesut 
OL Kalbi saf ve a;kınla dolan 
bir genç ki : Bu Sedat hayat 
JOldaşının kolları arasında can 
veriyorsun bak ı Hiç durmadan 
Yllznne bakıyorum. UzOlme 
ilenin uf ak bir ıstırabın beni 
litaılllerce uzuyor. 

1 • Trabzon Emniget mu
diirigt:li için mubagaasına 
lüzum görülen bir deniz mo

vallı kız başını avuçlarının içine törü ma tekne açık eksiltme • • • l 
Blr vapur bir nokta yapan aldı. Fakat vabşi dudaklar saç- i e alınacaktır. 

\lf Pklar~ bakıyorlar talil bir larında, yanak ve boynunda 2 Eksiltg 15 _ 8 _ 936 
Gayri menkul satış 

avpç dağılan bulutlara takıyor- dolaşıyordu. tarihıne müsadif cumartesi 

:; ~~ıa:a!:n:i~:~:s:~~lz~ dön~~a>;~!~ s::~~:n:~~b~~~ gürni saat 10 de Emniget 
leilnde canlanliırıyoriardı. ~ne r mü</ijrlijjü~ teşekkül eilen neres ne ese... k 
lerce aşıkları taşıyan bir araba· _ Yıldız, seni kollarımın ara omisgon tara/ından gapı-
QlD ön misafirleri bulunuyorlar sın<la mest ettim. GöğsilmODı lacalflır. 
Çamlı yollıınn koyuluklarında nstUnde mesut oldunuz. 3 - Satın alınacak olan 
k.ybolnıuş sevgililerin dağrnık 
kllhkahalarını <1inleyorlar. Yalan ... Yalan söyleyorsuouz motörün cinsi 36 beggir /cu. 

Yorgun atlara inen kamçı deme : Size arzunun ne olduğu- vvetinde, 8 silindirli a2amı 
~Bleri gezen hayatın ahengi ğunu tanıtırrdım,aşkımın zevki · 16 mil sür 'atta ( F ort ame -
Oluyor. şimdi merkezden uzak· kollarımın arasında ilk defa ola rikan) deniz motörü olıyı 
latan tek yolcu kafilesi olduiar. rak hissettiniz. 'fltrediniz. Asla muhammen kıymeti 1400 

Karşı yamaçlarda bir kavalın kımıldanamıyordunuz. vUcudu- liradır . 
iQ?_gun iniltisi duyuluyor. kıvır- mun harareti ile eriyor, vncu- 4 • Eksiltmege iştirak ede 
C.tk saçlı siyah guzıu yol ve ha- duma meze oluyordun... Kanı-
Yıt arkadaşı Y Udız bilmem ne- 1 mm damarlannızda cevelAnım cek isteklilerin güz<k 9edi 
cıeo sakindi onu bir volkan gibi hissettiniz. Aşkım ruhuna nntuz huçulc mu'lJalclcat teminat 'lJe 
laoan neşeslle tanışmış ve se- 1 etti Yıldız. ya milli hanlca mektuplari 
\'işmlşlerdL Şimdi en durgu~ 1 - Arkası var - ıve ihaleyi müteakip bu temi 
1-anın benliğine gOmnlmtış gı- :-----------------------
bi Sedat uyumak uyumak iste-
Yor.. liu mesut rtlyayı tekrar -
&örmek için uyumak '! •.. 

Askerlik şubesinden : 

Nevi U.N. K.MU. 
~a 4825 metrem. fındıklık 704 130 

( 6893 ( ( 700-701 150 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

15623 
4595 
9190 

36760 
40436 
9190 

, ( 
( 

( 454, ila 461 440 
( 714-715 125 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

(528-590-600-525-539 250 
( 638-631 7 00 
( o 660 
( 570-571 200 

l 5757 
25732 

( 603-599 60 
( 541-542-544-579- 560 

554-606-61 o 
( 3914 ( • ( 547-577-605 
( 17461 ( ( 626-673-67.6-627 
( 6433 ( ( 566-615-671-622 
( 32165 ( ( 607-623-680-534 
( 3676 ( ( 573 
( 7352 ( ( 64~645-646 
( 1838 ( ( 559 
( .15623 ( ( 523-537-612 

Defterdarhkdan : 

130 
380 
105 
525 
80 

120 
100 
340 

ilanı 
T. M.N. 

56 
55 
84 

Ermeni 

93 
88 
80,89 

100 
44 
47 
38,77 

39 
40 
43 
78,51 
45 
49 
42 
36 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Deniz, sür söyleyen bir te -
Penin asırlık bekçidi gibi yUk -
Melen bir çamın altında her iki 
sevgililer hulyalara dalıyor, kar 
Şlda ufuklara uzanıyor uıK bir 
levdaya dalan şiirler soyleyor. 

Genç erkek sevgilisinin ılık 
l~sn içinde yıllann geride bı· 
la.k.tıaı bir mazinin halirasını 
Yavaş yavaş canlatıyordu. 

1 - Muvazzaf Ha. Me. Me. Yetişmek ilzer~ 1 - 2 Teşrin 936 da ,_ 
tanbulda harp akademisi ı:mrinde açılacak olan Ha.Me. Okulunun 8 ci 
devresine ( 50 ) talebe alınacaktır. isteklilerin dilekce ve aşatıdaki 
vesikalarla bulundukları yerlerin A.. şubelerine bq vurmalarının Jftp
bul ve Ankara ıazeteleriJe ilana • 

2 - isteklilerde aranacak şartları ve bunların dilekcelerile birlikte ve
recekleri vesikalar: 

A ) Ih. Sb. Olmak ( kayt No sınıf rütbesi yazalmış açık kilnyeai 
Askerlik ıubeaince tutikli olarak ) 

Yukanda evsafı sairesi yazılı goyri menkulatın mülkiyetleri peşin para 
ile satılmak üzre artırmaya çıkanlmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 dipo
zitolarile birlikte ihale tarihi pJan 14-8-936 cuma günü saat 14 de Defter-
darlık!a topJf:U!acak komisyona muracaatları . 4 - 4 

İşte şimdi çamların altında 
leVgilisinin dizlerine yatmış bul 
YIUara dalıyor .. 

Bir mucera korsanına sakla
.._D gOotll bir beyaz jile parça
sında dnameler yapıyor Yıldı -
?-Jn eller.i.ui d.u~ aıötUrU 
YOrdu. ~çli bir lşt&l ile d~
lertne kadar şıpır şıpır Operken: 

• Merdane tıareketlerle na· 
lanında bir kat dfba Y,ONeidl
ntı, Yıldız.. Benim lçin her re • 
lak.eti göze alarak bugünQ ya
"Paıda geçlrmenlze nekadar 
~edyunu şUkranım ••• llk gordn
dlltnınden daha çok sevip tak
dir ettlatmi gQn geçdlkçe anla
'l'Orum, kalben size hakiki blr 
•tk.la kuvvetll baaııyım Yıldız. 

• Sedat 1Wl4eUmizl yqat 
ben de seninle bir yaşayacatım 

• Elbette yaşayacağız yıldız. 
işte içimden hep ( ben yalnız 
Bent sevdim sedat bayalımın 
tek. sevdası sensin, r~bum dur
'9laksııın sana ootru dönnyor, 
ıaenı anyor bOyle c;Uyor büyle 
dllftınnyorum. 
ıat • Evet Yıldız slzln gibi blr 

Jat arkadaşına malik olmak be 
:: lçin bir şereftir.Sizin gibi b 

J'Oldaşımın olduğunu dQ • 
~ &\leşut o~ 

~ Dıldalllltlo .toyu kanohQJ 
,~baclt 9U"PllllD ıoDlQmQ Jt-

B) Yatı 32 den fazla olmamak 320: .321 ] 

C J Siyul hakları !tayip olmadıtına ve mahkümiyeti olmadıtuu Po-
lis tahk:katile tevaik etmek. · 

D) Noterlikce tutik olunmuş mükellef ve fotutraflı te'abhutname 
vermek [ ömeti batla olup okula .aevk edilirken alınır ) 

E ] Sihhi hali muvazzaf memurluta elverI,li oldutuna dair tam teş
killi aakeri aihhiye hey' eti muayyen raporu aım.k [ Aa: Şubeıiqce bu 
m~a muayeneye röncigilerek aAer. Katalar$ muharip Jındlarda 
çal~malcta olanlar lazam detildir • 

F ] 15 Atuatoa 936 da yapalacak &iriş imtihanında muvfffak Olmak. 
G J Dev!et memuru ve ötre~tftl o.laııiaruı berpb ziounet "'2ba

talanle mecbur ve taahbut hizmetleri olmadıtına dair memur bulundu
tu vekiletten tudikJi vesika ıetlrmek. 

3 _ lateklilerin dilek kitıtlarile veaikalan fİrİf imtihanından önoe 
A._ ıubelerince imtahanlarınan yapalacatı Tüm k. veya Kork. lıldanna 
rönderilecek ve vesikalan temam olanlar imtihane aJınacaldardır. imti
han kitıtlarlle öteki vesikaları birleıtirilerek aahiplerinin adlannı ı«»
terir liJte ile birli!'te korkomutanlıldarmc:a vek~ete l~~erilecf.!ttir. 
4 - Kıtalarda çalışan Ih. ıb. lardan W.. Me. Okuluna rirmek iıteyon

lerin bu iflerin kıtalannca dctil bulundukları ~rlorin &. Ş. leriDdo ya

pıla~lal'. 
5 • Gönderilecek imtihan ıortularına aıöre imtihanlar Atuatosun ıs 

inde Yaft~ ve kit&tları E.ylülÜP 15 de v~~ -1e~İf lit'lupa~r. 
6 • imtihan kitıtlarıle öteki vuikalann tedkjkindon aonra Ha. Me. 

okuluııa ,c>nderilecek lh. Sb. lann adlan veületce bildirilecektir. 
7 • Okula ıönderilmeai bildirilecekJer 1 - 2 T ~rin _936 ~Q okulda 
buhan~ ıurette har.cır#ıt,n v~r ~ek ve ao~~~)tir. JltraNı 
zimmet mazbatası ptirmeyen hizmeti mütaahhidoai olmadıtım veya 
bunu bitirditini ıöatorir vesika ıetirmeyeo memur ve muallimler okula 
a{>nderilmiyeoektir. . 

8 • Ha. Me. Okuluna ıönderileGek lh. Sb. lan~ ,P~!fikJ..ri -1'.C[ll 
ve yabancı olarak kayıtla ~wad~ ~. Ş. lorigde)tj ~yloriııo ya-

~caktır. 1.-JL:J.•-J- -L•'- -l -J~l- • • • 
!J • ~ ...,....,"'"' v-. .. f•P WUtt111emeaı açın iatenilon vesika 

vo kit1tllnn IK>Uwll QJaru vakıllcia JÖIMltriltttktir, 

--
Gayrı Menkul Satış ilanı 

Köyü· Nevi U. N. K.N.L. 
Anifa 18380 N.Mu. fındıklık 5063,5094,5096 555 4 de 3 

T . 
Eni. 

14704 , t,aala 5101,5102,5127 Hissesi 
' ,, 4595 fındıklık 5027 

Hoskiraşya 2757 , , 588 
:ros 1838 2159 

1379 , 2160 
• 4595 , , 1833 

2757 277 R.E • 

• 
• 

• 

• 

?ülmera 
• 

5514 , 379 
l&ŞŞ , 2022 
1838 , 2015 
~7.6 , , 2146 
1352 , , ve h. k. evi 531,531 

o 
300 m. mu. harap 

mektep ve mezarlılc yeri 
Hq.skjra,..ya 11028 m.mu. fındıklık 576,541 

ve hane arsası 

DefterdarhKtan : 

125 
90 
50 
40 

125 
75 

150 
50 
50 

100 
300 

35 
300 

, 

, 
' 
, 

mubadil 

erıneni 

YuJsaı:ı4a eıt/~~i y,a7.1lı Q"ayri menkulatı~ m~lkiyeleri pdşin para ile 
satilnlak .Qzre ar.t11maya çikanlmıştır . T alıplerın yilzde yedibuçuk dipo-
.sitolarib birlikte i~:Şj6 J?!zarlesi gµno saat 14 de Deitertarlıkta top-
lanacak komifyon1 muracaatlan, 4-4 
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~~~~~~~~~~ ~~~~ 
1 Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 

~ :=t .. fi!~.ı1t!" ~" . 1 ~ A KIBLıro~ 
~ .. 

alınız., 

Yeni FRİGİDAİRE soğuk lımıa dolabı 
elektrik sar/iyatınr yarıya yakrn azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

~ Pulatanalı Kardeşler - Trabzon 2- 6 

~dhdhdhdh dhdhdhdh 

~ . . _ . . . . . 1 ~!~!!!!!!~!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!I~!!~!!!!~~!!!!!!!! I!!!!!~!!~ ~!!!!!!!!!11!!!!~!!! ~!!!!!!!!!11!!!!!!!~!1 l!!!!!!!!~ll!~!!!!!!~l!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!!~!!!ll!!!!!!!~!:~ı 
F RlGlDA.lRF..: soguk hava dolabında muhafaza edeceğinız gıdalar ve her ncvı ıçkılcr 1 ~ v ~ N D v o iL f~ 
bozulmadan uzun müddet kalırlar ~ === D §.~ 

~ EKOVAT konpresörlii FRİGIDAIRE'e sahip olanlar elektrik faturası ~ , flJI 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. [§; ~ §~ 
!·~HlGlDA.lRE'den daha tı~lOn ve daha idareli soğuk ~ava rtrılalıı yoktur. llalt'P orncta 9J '] • [S 

1 
ıse arşın burada .... Gelinı-ı, gör~in.nz ve kanaat gcllrdıktcn sonra satın alınız. ~ ~ 1 M EV 1 ,. 

Trabzon ve havalısı acentalığı H A R U N L A R ~ · ~ ~~ 
~~~~~~~~~~~ ~ r~ ==== . =~ 

~~1 ~11 l Yeni temiz ve çeşitli hurufatile ~I 

-·-

. 
::ı s 

..... 
c 
Q) 

E 
Q) 

c 
(~ 

~ · :::s 
-o 

\O c: 
C'f') -°' ,,... 1 ...$ °' c 1 ~ 
t'--

0 

0 1 =j Bütün matbaa işlerini ti 
,,. . Dl ~ En temiz, en ucuz bir nil 

B' 1 surette yapar_.. ~-
. B ~ Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda ;ı 

B ;~jiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiWiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iii~i~;;Jıiı~ıiiıiOO~ıi ~~~~~ıiı~lliiııiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifıl 
-----------------~-------------------"'.-"~-----~ 1JJ1111ııııııııı11mıııııı1111ııııııııı11ııııııııı111ııııııııı1111ıııııım1 ıııııııııııı ıııııııııııı ıııııııııııı ıııııııııııı ıııııııııııı ııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılll 
= .ııllllllıı •• dllllllıı •• ııllllll1ı •• 1ıllllll1ı .. ılllllll1ı •• 1ılllll11ı •• ııllllllıı • • 1ıllllll1ı •• .ıtllllllı •. ııllllUıı •. ııllllllıı •• ılllllll1ı •• ııllllll1ı •. ııllllll1ı •• ıl111ll!1ı . .ııllllll1ı •• ıUlllllıı •• ~ ..::.._·.: =~ 

~ §~ 

~ Dünyanın e •• mükemmel, en zarif ve en hassas ,. 
-- ::J;!:!ff;! 

~ saatı n.uhakka ki ~I 
-~ :r~ 

~ On beş sene teminatlı olan •ı 
~ 1 ~ ~ C K l fffi~ ~ ~~o ~ == saatlarıdır. s~ 
=-~ flfl!. ~ ~ ! 

Fazla ziya neşredip az cereyan ~~ En son modalarını ancak mağazamızda bulacaksınız. ~· 
veren yegône ampullardır. ~j Sayın halkı~ıza bir kolaylık olmak için TAKSiTLE de verilir. ti 

Markay~ di~ko~ edip yalnız bu La.mbalar~ isteyiniz. 1 . -~ ADRES : Trabzon Kunduracılar ca~desi HAMI ve KEMAL f 1 
Çunku guneşlen de parlak zıya verırler. . -=~ NALBANTLAR magazasıdır. t.I 

---~::!===--==~. l~iiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiil 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

, Asnmızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı 

Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak, Zeissikon, Föyklender ve sair tanınmış markalar daima lıer boyda 'llC her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam, Kart, Kağıt, Teferruat, Hazırlanmış ve miin/eril eczalarla dıirbıin ve emsali hazırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi atelyan1ız ve amatörhanemiz n1üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

---~~----=-----=---İıııiiİİlllll------lllllİlllllml--------------· ----


