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Trakyada manevralar 
yapıldıktan sonra 
IF~v~ö Ç©ıkm©ık 

\.. / \... _____ _) 

Yanındaki Generall·arla Edirneye gittiler halkın 
coşkun tezahurlerile karşılandılar. 
Dün büyük geçit resmi yaplldı .. 

Ankara 12 - Trakyada yapılmakta olan manevralar bittiğinden genel kurmay baş
kanı Marnşal Fevzi Çakmak ve refakatindeki Generaller Edirneye gittiler. Ve halkm 
çoşkun tezahuratiyle karşılandılar. Kumandanlar geceyi Edirnede geçirdikten sonra bu 
gün yapılacak olan büyük geçit resminde bulunmak üzre haway4 gitmişlerdir. 

Temizlik 
Bu sıcak günlerde 
Daha çok dikkate 
Değer bir meseledir 1 

Şehirde temizlik yapmak 
Veyahut yapılan temizliği 
arttırmak için işe caddeler
den, sokaklardan, mahalle 
aralarındaki aralıklardan 
Ve boşluklardan başlamak 
hatıra gelir. Bunlar şöyle 
böyle göze çarpan yerlerdir. 

Sivas Erzurum demiryolu üzerinde 
çalışmalar ve açılan tüneller .. 

Şimendüfer 939 Eylulunda Erzuruma varacaktır. 
Ankara 12 - Baymdırlık bakanı Ali Çetin kayanın re/ akatinde olarak Sivas Er

zurum ve Sivas Malatya kısımları üzerinde tetkıkatta bulunmuş olan bayındırlık bakan
lığı müsteşarı Arif Erzincan Erzuruma giderek üçüncü umumi mif ettişlik bayındırlık 
işlerini tedkike başlamıştır. Bayandır/ık müsteşari bu gezisi etrafında beyanatta bulu 
narak Sivas Eryuru"! hattının en sarp noktalarından biri olan çaltı boğazının hemen 
geçilmiş bulunduğunu ve on kilo metre uzunluğunda ve içinde beş kilo metrelik bir 
de tünel açılacak olan atni boğazında kazma ile saldırılmış olduğu ve 936 eylülünde 
hattın Erzuruma varmış olacağını bildirmiştir. 
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Doğu illerinde kalkınma 

Serdarabat baraji 
Erzurum - /Hususi J Serdarabat baraji için su pro

fesô.rlerinden Tatariy Karsa gelmiş, barajda başmühen 
dis Rif atla tetkikatını gapmış ve raporunu hazırlamak üze
re Moskovaya gitmiştir. 

Erzurumda sipahi ocağı 
Erzurum - / Hususi J sayın Tahsin Uzerin himmeti

le, Erzurum için cidden bir ihtiyaç olan.bir 'sipahi ocağı 
kurulmuş, ocağın önünde güzel bir bahce vficude getirilmiş 
ve çok iyi bir şekilde tarh ve tanzim edilmiştir. Erzurum 
halkının yegane mesiresi burası olmuştur. 

Erzurumun çifte minareleri 
Erzurum / Hususi J Erzurumdaki eski eserlerden ve 

Seçuk asari atikasından çifte minarelerin tamiri hitam 
bulmuştur. 

Kurayı sebada imar işleri 
Erzurum - ( Hususi ) Rizenin kurayı seba kamununda 

bir hükumet konağıle bir mektep binasının inşası ııe köy
lerin telefonla bağlanması kararlaşmış ve işe başlanmıştır. 

Yomrada büyük bir ilk mektep 
• 

Erzurum - (Hususi) Yomrada deniz kenarında yapıl-
makta olan büyük bir ilk mektep binasile nahiye hükumet 
konağının ir.şıatı ilerlemektedir. 

Spor 

Fakat, hergun herkesin 
gözüne çarpmıyan ve çok 
def al ar da gô"zden kaçan, 
luıtırdan çıkan ve unutulan 
ilerler vardır ki, bunların 
taıırdığı ve zaman zaman 
ttlfıdığı tehlikeler daha çok, 
daha korkunçtur mutlak ,· 
Furunlar, yiyecek satan dük 
kanlar ve mağazalar. aşçı Erzurum 

!-fer gün 

Ağaç sevgisini 
Uyandıralım. 

ı ispanyada vaziyet .. 
dükkanları. kahveler, han- muhteıı·tı• 
l h l il b Geç kalmı~ ve geç kalın-ar, amam ar ve ote er u 
k mış işlerimizden biri de ağaç 
abildendir. Şehrimize gelecek . dikme, ağaç yetiştirme, ağaç 
Memlekette su kıtlığı ve k 1 sevgisini uyandırma işidir. 

iare bolluğu var. Her temiz- iki maç yapaca •• 
1 

Rutubet derecesi, en sıcak 
liğin önüne set çeken, hasta- Erzurum muhteliti bu ay içinde 

1 
günlerde bile seksen beşten 

lık tehlikelerini hergün biraz şehrimize gelecek, 27 perşembe aşağı düşmeyen bu nıemle-
daha körıikligen bu tezadı ve 30 pazar günleri Trabzon muh- kette ağaç yetiştirmek yo-
6 · [ teliti ve kuluplerden birile voley- lunda !azla zahmet ve kül-ırun evvel goketmeğe ça ış- fetlere lüzum yoktur, dikilen 
ltıak , mesuliyet sahipleri bol ve futbol maçları, yapacaktır. fidanlar kendi kendine bü-

İçin en büyük en eveti bir B. Cafer Tayyar yUr, gider. Yalnız, çoluk ço-
tJazif edir şüphesiz / cuktan ve hayvanlardan ko-

Vilayetimiz }andarm ko- k •~-•ffıa · Fareler, başıboş kaldık- runması ve Utuuu "'ı lçın 
l nak komutam binbaşı bay muhafaza altına alınması .ıa-arı ve başıboş bırakıldıkla ,,. Vı ·t t · zımdır. Şehir içinde, şehır" ,. · k Gaf er , ay gar an gı age ı 1 ıçin, sayılarını arttırdı dışında, şehir kapılarından 

Mücadele son safhaya girmek üzerel 
Fransamn tekliflerine cevaplar .. 

Ankara 12 - ispanyadaki dahili muharebe hakkındaki g:inün haberleri her iki 
tarafında karş;lıklı muuaf f akiyetler kazanmakta olduğunu bildirmektedir. Bu günler
de mücadelenin kat 'i bir saf haya intikal edeceği zan olunmaktadır. ispanyada dahili 
'lJaziget karşısında bitaraf kalınması hususunda alınması icap eden tedbirleri ihtiva 
eden ikinci Fransız teklifine hemen hemen bütün hükumetler muvafakat cevabı vermiş• 
/erdir. 

Hopa kazası fındıkları 

Ça arttırdılar. Niçin arttır. Jandarma komutanlığına köylere, nahiyelere ve kaza-

- t tır -Geçen sayıdan artan- ziyetten istifade edememek selan ve çalı şeklini andı· ··•asın/ar, giyecek bol içe a anmış · lara giden yoı.lar çırıiçıplak-
~e~ bol, herşey bol onlar Muhitizde iyi bir sempati tır. Niçin böyledir, niçin ha- F • Hastalıklarile bilhas- te./azla mahsul alınamamakta ran daracık vazigetten kur-

hakkında rapor ~~nd>knıntolmu•~ Khlm 

ıç .. l c:o l b C /ı ~ urıanmamı;ılır bu 41, ve nl- sa halkı11 mantar dediği ve alınan mahsul de Aeyf i- tulmasına imkan verilmiş• ~nog e değil mi? rurun ar, yapmış olan ay a er aygara, hayet nHn en ufak birhim- ( Phytopsuz) /erle mücade- 1 yet bakımından, pek düc:ük · A 
ciulc_ kanlar, fındıkkabuğu yeni vazifelerinde de başarılar v ' b l k d .,, tır. radan bir kaç sene 
!/ met salıumamıştır bu 4;e, le vaki değildir. u unma ta ır. geçtikten sonra bahçelerini ııınları her şey ve her dileriz. buna da akıl erdirmek ııtllç- ı D f J 'b b b 
!/er onlar ı'çı'n ı G - Mahsulü devşirme , ün o auğu gı i ugün ellenmesi de artık hiç yapil• H Z'yetı· tür ciOirusu . . . • • l J i d ki kl h t it d J ı ,_ J ' ava Va 1 USU Ü bazı mzntakalarznda çok ae ıın ı ı ar er ara,, a ma ığınaan ağaçıar ICU'VfJet-ka ~ın artık daha ziyade şa- Evvelki gün ve gece yağ-an Şehir içinin, şehir dışının, berbattır. ı temamile iyi toprağa inhi- ten düşmüş ve zaten eski 
L _ Ya, ugsallığa ihmale ve n1 k şelıır dışından köylere, nahi- l B k b 
'lfltta ihmale tahammülü yağ-mur iki gün kadar bir seri .i yelere ve kazalara doğru H Yeniyapılmaktaolan sar ettiri memiştir, u a- ahçelerde 30 - 40 senelik 
!/oktur ; Farelere karc:ı ge yapmış, geç ekilen mısır mahsulıle uzanan yolların ağaçlanduı.t- bahçeler de eskilerinden geri zada umumi vaziyet, Mısır 'Ve daha fazla yaşlı ağaç. 
"ele " a-üzlükler için çok faydalı ol· masındatd faydalan, sanırız kalmıyacak kadar iptidaidir, ziraatına elverişli olmıyan lar bulundurmak suretile 
l en mücadeleye başlıya- mıı~tur. Bu vaziyet karşısında · d k b · b / t ki L _ b h 
ı- /ı k .... -1 ·· se- kı, 88yıp o nıeae lnzum ve onlar ka Jar hatalıdır. innıs e zagı opra ar rKlhçelerin verim nis eti e-l .• ,, a at asıl başlanması rençberimizin yüzleri ıru muş, kt tık · .. ı aı k l 
ci yo ur aı· · uu ~ın, cuelude Umumi ve"a"'cil ihtiyaçlara mahza boş a masın diye men de haddi aşgari_qe in· ıunKelen yerlerden / vinçleri artmıştır. bir slls meselesi Olmaktan i d kl · h · d'l · l B kl B k Bu sabahtan itibaren sıcaklar tekabül eden bu noksanlıklar 1 ın ı ıga ta sıs e ı mış gi- diri miştir. una, oca arın e ·ır S .. k"' t· K 1 k v 1 ziyade, ziraat, iktisat, saQ'lık. b A 

..........::.:: U u ı u a sızog u tekrar başlamnş ve şiddetini ve mlldafaa baımııındtn .ge- 1 fındığın yalnız kemmiyetini bi bir inti a veriyor. ncak sıklığı ve her ocakta bu-

Tl'caret artırmıştır. rekllliii ve bir varlık nıese- 1 ! değil keyfiyetini de hırpa- bazı rr:ıntakalarda bahçeler lundurulan ağaç ve piçlerin 
lesi oldu&u meydandadır. 1 /ayan ve dolayısile mahallin topragın! bulmuştur. F~kaı çokluğu da taprağı fazlaca 

d d 1 Gelenler, Gidenler Aiaç sevgisini, ağaç ihti- zirai ve iktisadi varlığı şu varkı bura/urda da bıda- yarmak, ziyadan mahrum 
o asın a yacıoı duymak, duyurmak, üzerinde menfi bir tesir ya yelle toprak derin kaztlma- kamak gibi iikıbet/er tevli. 

"'l oplantı yapıldı Türkofis raportörlerinden yaymak ve ullıayet, şehirden, pan çok kuooetli hatalar ve mıı:Jcirfama •dilmemiı. sa- di suretile müessir olmuş· 
r hemşerı'miz Nizameddin aba- şenir yollıınndan ve meydan- l d J b · k l k t T • b 

t 

1

ndık ihraç nizamnamesi hak- iz er ir. aece ırer çu ur açı ara ur . .1 opragı gü releme yok· "lılda · ~ h · · gel tarından başlı yarak şehir dı-''Po _konuşmak üzere Türkofis nos vaziı eten şe rımız • şına doaru bu işi yllrUtınek Ziraatinde takip edilmek oralara iki fidan dikilmiş tur. Bir çok bahçeler fın· 
ııo. <lorlcrinden Nizaıniddin Aba- millir. bir vazl!edir soııınz 1 t• olan hatalı usuller güzün olmak itibarile ne köklerin dıktan maada diğer nebatla 
~ dıı ı...,, oldufu halde Ati! Tüccardan Celdl Pulatanalı YenJyoı Jan clirki, mahallin gerek derince cevelıinına meydan muhtelif ağaçlarla, diken· 
Uı ...... _lllın başkanlıtı alhnda fındık Llami Nalbantoğlu lstan- ~- toprak ır•e gerek iklim itiba bırakılmış ve ne de ocag· ın /erle Jı J J ' l l ._.-~t tüccarları bir toplantı yap- ve nı . dı' ., k J l ' r oaoaento er e Ör· 

1-.rdır. bula gitmışler ır. rile gösterdiği elverişli va- aynı no tau.an ağaç arını - Arkası 3 üncil sayfada • 

Yarın akşamdan itibaren Yıldız Bah~esinde ÇEL;L!SKIN Türkçe sözlü büyük seyahat filmi .. , 
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Altıncı ders 

SİY ASAL PARTİLER 
RECEP PEKER 

Yumurta hakkmda 
Köylülerimize öğüt 
• Geçen sayıdan aı tan· 23 - Toplrınan yumll.rtnlaı ınızı 

bir kerrc eldC'n gc·çiı C' ek kabu~u 
kırık, çatlak veya yumuşak bulu· 
nanlarını, kirli, paslı veyahut çok 

Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan : 
Norbert Von Bischoff 

A •u turyr r.ın Anka•·n 
E.1 ;ili , i snhık 111\İsteşnr ( 6 ] 

Tıirkçeye çe'lıircn : 
Burhan Belge Uzağı ve kiiçüğii görme 

vasıtaları, optik vasıtalar, 
en optimist insanların hayal 
ferini aşacak kadar ileri gi
diyor, Adese kutru dört beş 
metroyu bulan teleskoplar, 
milyonlarca kilametro uzak 
lıktaki yıldızları tetkik edi
yor. Kuçıigü gô'ren mikros
koplar lmceyrelerden mik 
ronlarm eriz/erine geçiyor, 
mütalealannı onlar üzerine 
isti~ad ettiriyor. 

tarafa çeken bir çok dağı
mk partiler ba'jındaki pro
fesyonel politikacılan.n, ha
yatta yerleri ve rolleri kay· 
bolu yor. 

Profesyonel politikadan 
ulusal politikaya 

Politikada profesyonel si· 
yasa, yerini ulusal siyasaya 
'veriyor. 

17 - YumJrhılnr kabuklarına su 
de~ince çabt k ho:r.ul11e.1klarındın 
kirli Y'•nıurtnlurı temizlemek için 
yıkcm.ıyını.r. v~ kahuklnrını ıshk 
bezJede silm"yıni:r.. Yalnız kı li } u · 
murt. laıı zırnpa a k:ı ıdı ılC' surte· 
ıck tcmizkyınil.. 

u{ .. ık ol nlarını nyı~ı~ız. Bunla.ı I Çı1nh..l k wlaıl çukurun ~·aı 1 MilC' ile Kizikos, Halikarna:.. ilC' 
kvyde ve evde kendınız kullanınız. 

1 
kar.ı ılık dibindl'il d ıtrn \'Ilrnn lw1ir dllnyayı en parlnk saııat· 

Sakın satılı6a çı~arm vınız. j cen{.t\Nler , .. 11• ( 1 ). l:ak11 ir kı1rları eıı nnlayı,lı hcl~inıle.i. 
2 ! . Yumu t l::ırı ııa} van sır- te Jlnlb':n ot(• inde Medelli~·r j VC'rmek hu .usunda biriüirleriy

tında v ya nrabalardn uı ık )C' le-' onl<ı.rın urclınd.ı da, altıncı yl1z· İ le fideta yaıı.a .g~rınic,;leı·dir. A
rc gC:.tun:c rini.ır. \•akıt sandık! ır 1 yıl i.i.Hk' blltun l<n{·llkasy.ı'yı nad )hı G.·ekleıınrn daf{ılıp p.ır· 
. . 

1 
h . · 1 kuµl.ı\ acık o~ uı l at':slur \ar. 1 çalanmal,uı ve ann vatanclakilC'· 

Obür tarafta siirat de 
hırsla ilerliyor. Yeryiizit sa
vaşından beş yıl önce, 1909 
da Bleriot ilk defa manşı 
uçak ile geçtiği zaman bu 
bir f evkaladelikdi. Bugım ok
yanosları aşan postalar dev
rindeyiz. Sürat gökyüzünde 
y:d~yliz kilometroya dogru 
gıdıyor, karada iki yüzü aş 
tı, denizde yuz kilomelroyu 
buldu. 

Profesyonel ordudan 
ulus al orduya 

Dıinyanm bu ileri/emesi 
esnasında profesyonel ordu 
da yerini ulusal orduya 

veriyor. Eskiden ordu, ulu-. 
sunun bir çok içlerinden biri, 
bir nevi ilıtisas istiyen bir 
iş, ulusun savaş yapar in 
sanlarınm heyeti umumiyesi 
telakki ediliyordu. Halbuki 
yeryüzünün biitun fen, ilim, 
hareket ve hız işlerinin bıi 
yük hocim alışı, 11ilıayet bü
tün bu telakkilerin her mes 
!ekte kendisini göstermesi, 
bütün ulusu, bütıin kıymet 
ve kuvvet/erile ordulaştırdı. 
yani orduları ulus/aştırdı. 
Bir misal söyleyeyim; Fransa 
altı yedi yıl önce yaptığı 
bir kanunla, yaş 'lıe cins far
kı mevzuubahis olpıaksızın, 

Malıarrik kuı•vet olarak 
buhardan sonra petrol ve 
benzinin makinede kullanıl
ması ve patlayıcı molörler 
tatbikatı umulmaz neticeler 
verir. Hususi ikametgahlar, 

ışık ve su dağıtılması. ısıt· 
ma ve yemek pişirme terti
batile bir küçük makine da

her Fransız askerdir,sm.1aş 
iresi haline geldi. laburatu-

l patlayınca hepsi yurdu ko-
var ar, dünyanın kurucu ve rumakla mükelleftir, diye-
tahrib edici blltün 7.Jasıtala · l 

1 

rck çocuklarile ve kadm a 
rım yapmakta yarış ediyorA dıİılarile bütün ulusu ordu-
lar. Biitt.in bu gelişin, geniş- 1 !aştırdı. 
liyen hayat içinde, de7.ılet Türk kadını. içinde bu
işle~i de .bu ölçüye .. ~yarak lunduğumuz yıllar ve aylar 
hacımlenıyor ve buyuyor. içinde siyasanın içine gir 

Dinast'k d l tt miş olmasına rağmen, bu 
ı eve en d ., .. k d _k l l d yur vazı1 esmı a ına yu 

u usa evlete /iyen bir kanun olmadığı 
Bir devletin yalnız şekli zamanda da,· bu vazifeye 

değil, kendi varltğı içinde koşmuş 'lJe onu yiğitçe yap
bütün yaşayış da ulus/aşıyor. m1şt1r.Son yıllarda bu nevi 
Dinasllk de7.ılet / 1 j yerini kanunların başka devletler
ulusal devlete bırakıyor. Ay- de de tatbik şekillerini gö 
rı ayrı men/ aatler ko7.ıalı rii.yoruz. Bundan sonraki sa
yarak ulusal birlik kuvveti. vaşta bebekten ihtiyara ka
ni dağıtan ve her biri bir dal' bütün yrırddaşların yaş 

[ 1 l Dinastik - devld tabirini 
uluJal hayatta hnnedan nufuz v~ 
tesirlerinin ynşadığı devlatler için 
kullanıyoruz. 

iLiM 

ve cins farkı olmaksızın 

yurd koruma işlerinde vazi
f elendirileceği muhakkaktır. 

- Arkası var -

18 - Yumurtaları ıslak Ram .. n 
iç:ndc Rnl,..lama) ın11. v~ pazara ı· 

d c.;k yumurta sepe.l ine ve san
dıkbrın.ı nemli saman vrya ot koy
mayınız. Böyle yumurtalar hem 
çabuk boı:ukc klar ve hemde küf 
kokacakları için bunlardan sakını-
nıı:. 

19- Tuz havudun nem çekerek 
yumurtaya ı<ılaklık verce ~i için 
yumurtalıı-·ı tuzun içine ve yanına 

koymayınız. 
20 - Yumurtalar her çqıt ko· 

kuları az zamand:ı içe leriııe .. indi
rccckkrı için yunıurtnlaı ı kokulu 
otlar, derılcr, yapnğlar ve başka 
şeyler yanında bulundurmayınıL. 

21 - Yumurtaları ince toz sa· 
manlar içine koyarnk saklam. yımz 
ve böylece başka yerlere eh· yol
lamayınız. Bu suretle saııı .. n toz
larından bir kısmı yumurtanın ine..: 
deliklerinden içeriye girerek bo
zulmalarına sebep olurlar. 

2'.l - Yumurta sepetlerini du
man ve is dokunacak yerlere as
mı.yınız ve tavukların is ve duman 
gidcc..:k ambar ve dnm üstlerinde 
yumurtlamalarına meydan bırak

mayınız. 

Samsunda 
Buz Fabrika ve soğuk 

hava depoları tam 
faaliyette 

Memleket ihtiyacımı karşı kafi 
dcrec ... dc iş görcc"'k bir durumda 
olun bu fabrikaya hergün bir çok 
ke!.ilmiş ellerin ve daha sair yiye· 
c •klcrin taşındı,.ını gôrmcktcyiz. 
Hele şu sıcak mevsimde; gerek 
çıkardıgı buz, gerek yincc •klerin 
muhafazası lıusus1.1nda bu fabri
kanın gördıiğG hizmet herhe cc tak
dır edilmektedir. 

Yeni yol - S m unda çıkan " aha
li ,, arkadaşımıı:da okuduğumuz bu 
haberi okurJaı ımızla Belediyemize 
duyurmakta fayda gorıiyoruz. Böy
le bir fabrikrıyn ve soguk hava 
deposuna, Trabzon ıçin, hatta daha 
geniş ıııikynstn ihtiyaç vardır. l::t, 
Yumurta, Yağ" gibı mühim ihn.c:ll 
maddelerim gö:r.onündc tutarsak bu 
soğuk hava deposunun önemi ve 
gcrekligi anlaşılmış olur. Bu nıev
zua birkaç defa "temas ettik. Bir 
hareket görünc..:yc kadar yine 
temastan hali kalmıyacağız 1 ·---

Küsuf müşahedelerinin ilk neticeleri 

ıçınc uzun s mı n, < a a ıy,ı jı çav-

1 

· . . l k 1 l ·· 
. k 

1 
Lid~ n'dn Ye e..,ki serbe t G.·ek rrn de ~ıyasa ve ·cı ll\re çu· 

d:ır sapları doşcyc"t' yumurl arı "' . •. c.ıirl~~riııde f.ırs ~atraphırı h O- kUşll devresı olun o gl\ıı !rrclt• 
onla.ın arn.sına sı ıl yınız. Bu yu- ı kOm~tıı·üyor ve aı s•ııırn Ser- lülçükasyn kıyıhu:ındnki Gre~ 
mu tnJarı ınc sam:ınl ır a.·a< ına lıas dPsiın orclu:;iylo Anadolu'yıı dUııyası o zamaııkı k!HOr se\ l· 
gömmeyini;-; bu ı:.ur.Jtl' yumurta- ı a~,ır.ık VP lloleshoıı'ı zencirlero ve~;inin en yilk.:.Pk noktasına 
lar lıem bir araya lop' nrı ·ak kı· l rnrarak .Gr('k i iııin istila ve Ç ıkn ı, tır. Öyle hir noktaya ki. 
rılmazJar hemde içlenne toz ve 1 fetrıi.ıc ba.Jıy ır. Luglln Li.c hı· o y!lksckliktcn bakınca, hlitnn 
koku nlmazlar. f PmiT ve ku u yu· zı 'J•ll klı fiı.dr uclaml ı.ı ıea iıı · kom ;u iller ve de.vlet!Nrleki 
murta talaşı bul muna sandıkhr. saıılığı.ı en tel ıketli gllnleriıı- kültür hayalı tiİ li bir diimd:iz-
içinde bunu kull nınıı:. elen biri sa~ ıl.ın • frırlllon gün O lük içinde görilnınUşUlr. 

'l y b 
1 1 

Gnkh.•rin ana vat ını.ıı kur. ırı· l.,u, ihtiyatlaını-;; w arlık )'Or-
J - <>ysıı: ra a ara yurr.u La 1 yJr uıııa .\n.ıcl >hı G!·ekleıi yu· gıın ctn~mü<;> olan Gre! ağaeın-

srn lıkl ı hı.ıyr:c'lbıııız zaman a· ı ba .c L boyunduru~unu sil kemi- da gecikıni•1 bir fıllzden ba~ka 
rabnnın doşemcsın bağ çubilkl rı yo ·! ıı· , ~ t.U ) ıl ., )l1rn, ze ıcfon bir şey de.,tHcli. eir fili;r. l(i, onu, 
se iniz , e)nhut iç'ne aman dol- 1r.uıı 1 tu~· ka\ '"uldı 1ı1c.ıa cfcn~li- batan tıonbahar gUncJiııin ışı~ı 
durulmuş çul ve c;,;ıv l y ·rl ~ti ini:r. le i 1; ku~ b~ 1.l •,ı on bın de ı . ır- or.ıy.-ı çekip iıi<;ıtirivc·ı·mi ~ti. 1 a· 
Ve sandıklar nrnbaya Londukt. n f IDl' n •fc>l'l iıe ncık'ı olıunklıı be- kat bu ı.ık O filizin ıneyva Vt'l"· 

sonrn oynamam, k için etrafınn sa- r ıbC'r kthr:un ıııc: ı taı«ıfları da nıe.;ine kafi gelmemi.,ıti. Safı>· 
mnn veya kuru ol doldurunuz. ul,ın bir yDrt1y!iJe Tı·.ıbzon'u nun şarkılrın ~:oktan dinmiş tan· 
Böyle yapmazrmnız yumurta san- tuttuğu ı.nman, AııadoJııdcı geç- rıl::ırın koruları <;OJ(taıı ıssızlnı;;
dıkları nrnbada giderken çok snr- ti~ı topt,ıh. .. ır ııep t arslılrıra aid ını;tı. \' e Urci( i!lerinin lannla-
sıl~caklarındnn yumurtaların içle· bulu.ıuyordıı. rı artık ölıneğe lıazulamyorhırdı. 
rindeki zarlar yırtılır böyle yu- Kilçı.lKa:syu'mıı bin yıldanbe· A:ı snr.ı o,ılnrı 1 ıınutulınuş iba
murtalar bayat görunc c •klcrind n ri de\ am ede ele.ı uicliye1i da- detgcihhırmı, 'l'iber boyunda ve 
değerlerinden kaybcde.ler. va mı Grek ter l<'hine ilk halle- baııda oturan gene ve cengı'h ('l" 

elen, Hindi tan'n doğru yaptığı barbarl.ırın iınparatllrları şehir-
• Arka. ı var • a mı ı sefolte, 1 kcnder ol- lcrini s ı lemek iç'in talan ede· " R • ;u;ı. tur. [ ak.ıt h:ıleflC':i onun ceklerdi. 1' akat bu tnımlard:uı 

1 z e '' bu amıağ.ınır11n kıymelilli H ,la yalnız bir tanesi, soyca o.1lar111 

Arkadaşınlız bilınerni)crdir. Diuclolı Lisima- lıep::ıinden e:ski::.i ve onlıır ara· 
ko;-;'un nııhl KQ~·llr"asyu iınp.ıra- sımhı ye.,,füıe ehedi olanı .ülıni-

altr yaşında torluğnndan, Oılllll ölUınUnclen yecek ve daha ya;;ıyacıılclır: Pan 
Bc-1 yıl öne : arıımı1.a karışan ı 1 oo sene sonra ori.uda kal.ın · çnnktl onlarııı daha IJiı· tane:si 

ve o gıinden beri hiiyiık vatan ve ar.ıda G.ıly.ılıl.uın istHa~ı olmuş- yok ıkeıı, o, vardır. Ve işi gn-
1 1 dl ibadetgablarla, nzcl"lel'i hey· 

inkılap yolunda hiç bir arızaya uğ- tu tUrlll renkli y.ııııa ar< nn iba-
kcla sntıınlarln, alaydır. BUy!lk 

ramadan yürüyen, okurlarını ay- ret bir dilenci lıırka ·ırıdan iba-
dınlatmakta iyi b:ışnrılar gö .teren retti. Ye fe'.)dal rekabetlerin ih- ve balta değmeıni~ ormanlarda· 
"Rı c ,, arkadaşımız altıncı yılını tir.ısına mevzu knlamk bil" kn· ki oduncuyu O Urklltccek, ili· 
ayak basmıştır. Arkndaşınıızı tcb- os devresine giı-en lç Anadolu tinyanın, gnneşte kavrulan fun· 
rik eder, uzun ömürler ve başarı- Gıek biı· örtunnn ultıııda asli dnlıklarındaki yaban ge<;biııi O 

kaçırtacaktır. 
lar dileriz. şarklılık h.ıline, a~hna rUcu e· 

Öğle sı.;ıığında incir altında· 
eler gföi uvdet etmi. tir. l akat, 

San1sunda sıcaklar ki ınağaraımıda uyuyan ve ak· 
aynı t ırihlerde, eski vatanla te· 

S.ımsun vu ınül ıal(atın ln sıc-ık- ma h.ıli.ıctc ola.ı kıyılarda ba~· şam, gl\ncş ufukları kızıl alllll 
lar tam şiddetile lıükiim sürmekte- lıvan bir likir tauliyeti Küçllk- çanaklarına <lnldırı,H;,ı ın.ıvi de· 
dir. Arnda ynğ.-ın ya.;mur Bafra a~yanın 0 z ıınnna kad,u· gör- nize karşı ulan kaymlan lrnvıı· 
S d k D 1 l Iının sc:si gelca, kavalımı tenha! 

amsun nrnsın a i a aç n lı ve mediJi ve bir<lnhn du gomıiye-
ç b t r d K. ı k ::. J ... .ıuz:uklnrı.ı ebedı şarkı 1111 
.?rşam a a,·a ın a ırnz ı • mev· ceği gibi zengin if .ıdo şckillcıi 

k d 11 11 
1 

SÜ'-'leten, oclur. Onun l!\'lncllal'l, 
ıın e cpcyc ~ zarnr ı.;e er yap.· bulmu-;; vo scn·etll• rcfahı.ı çe· "' 

d ı kl t d ı şimdi de, eskiden olduğu gibi 
mışsn a ıovnnın 'IC •. ıgını n j ı;.idli e:rerlerini yar,1tmıştır. Mııh· ııad~iz lıe~.ılı lldı:. \ c onun 
cdem:mişdir. .. 1 te ... eııı ber:mııın, l.ıasuın,ıklar vo 

G --1 d 34 d b 1 h v ~ şarkuı, kuva:ı.ıı lJter Alınan ıs· 
O te e U U an araret • Se,!r.r ÜZ"'l"İlldl', göklere dO~l"U 

h ık k k d " ' ~ ter ltalyan fabrikaları y.ıpsııı 
a ·ı peye.! sı ma ta ır. o ~ırul.ırd:ı '-'ıllu•elıni.; Etcs. Ar-., güne.ı batıya yakla ,tı mı bllUlJl 

Fakir çocuklara 
sünnet düğünü 

RiLe - Halkevi Saglık ve sosyal 
yardım şubesi tarafından Halkevin
de bir sünnet düğünü yapıl .. c3ktır. 

Diigünde fakır ve kimsesizlerin 

ten.i mubc.dı ile dJnyanın ye- .\sya flzeriııde ~·ı ıhır. Çünkil 
diııci muc1zc..,ini y.ırntııuş ve Asya onundur. Orada buyurur 

Sovyetler birliği ilim akademi
sinin küsuf tetkikatı komisyonu 
başkanı ve Pulkovo heyet ilmi Ra
sathane .. i direktörü profesör B. P. 
Y crasimoviç, Tass Ajansına küsuf 
rnüşahclerinin ilk muhiın nefc leri 
hakkında aşa~ıdaki heyatnatta bu
lunınuştur. 

larına müşabih tamamen 

müteaddit unsurlardan 
etmektedir. 

müstakıl 

terekküp 

Eski gayrımuntazaın fotograf
Jıırda bu alev fışkırı.şlıırın birbir
le ine karışarak devamlı ve mut
tarit bir tabaka lıissini veriyordu. 

Halbuki Sovyet astrnemi heyetle
ri tarafından bu kerre alınan mu
vaff akıyetJi folograilar, güneş at. 
mosfcrinin tabiatı ile alakadar bıi· 
tün meseleleri, lam surette hal
leder derecede aydınlatmıştır. Ya
bancı astronomi heycllerinin aldıgı 
fotograflar Sovyet lıeyetlerinin al
dıkları fotograflar kadar sarih ol· 
madığı gibi bu detecede teferru· 
atı da kaydeyleıncmektedir. 

ları üzerinden gcçtiğ'i iki saaı .ıar- ııı.:ı rafına tekabul etmek üzre 22. 

fında eklili şemste hasıl olan b .. L1in 8: 936 Cumartesi "g.ü~ü a~şam'. 
tahavvülatı inkıtasız takip edebile- Sınamedn Reşat Nurının Hullecı 
c.::k mütenddıt klişeler mevc.ıttur. piyesi temqil edilecektir . 

Aynı cins plaklıır üzerine aynı de· ı Muğla doktorlarının 

[ ı ] bi choff, burada, bir c.a- orada barınır. Öteki d!lnya, o•ııu, 
dı kazıınııHıl içiııclen gibi, höyU· o bakımlı ormanlnrındruı ve su· 
ğlln b.ığrıncl ı llk kazdığı ~·ukur- ni çayırll!rınclan, bahçe dııvarlJ 
dan, ardı,ıra taı Hı dewelerini bahçelerinden ve kııt.ursuz çi· 
çıkarıyor. Şimdiye kadarki an- zihni; tarlulrll'Lndarı koğadursuııi 
latına t.ırzındu, e:;as budur. _ • Arkası var • 

~ 

Genç~ğin köşesi 

Geçen 19 Haziran kü .. u:u eq. 

nasında sovyet astronomi heyeti r. 
eklili şemsi • couronne solaiı c.. ·in 
ve kromostcr'in 150 den fazla fo. 
togrnf ını almışlardır. 

Cenubı Urnl'da Akbulak'ta ta
rassudatını yapmış olan Pulkovo 
Rasathanesi astronomi heyeti ta
rafından alınan kromosfcr'in tayfı 

muziine • spcktr'in • ait fotograf· 
lar bilhassa muhim bir kıymeti ha· 
iz bulunmaktadırlar. Bu fotourar. 

"' lar, fevkalade bir sarahatla ve 
netlikle kromosfor'in mikrostrük
turünü göstermekte, yani atmosfe. 
rin yukarı tabakalarının esaslı un
surları hakkında sarih bir fikir ver
mektedir. Bu klişeler ezcümle şu
nu isbnt etmektedir ki, kromosfer 
şimdiye kadar sanıldıgı gibi, yek~ 
n sak bir tabiatta değildir. Bilakis 
şurası artık tesbit olunmuştur ki, 

1roaıoııf er, muhtelif alev fıtkınt-

ikinci mühim muvaffakiyet nok
tası da, bu son küsuf esnasında 

eklili şemsin • couronne solaire-in 
mükemmel fotograflarının alınabil
miş olmasıdır. Bu klişeler, Sovyet 
heyetlerinin malik bulunduklan 
Sovyet mamulatı hususi kronog
raf'lar vasıtasıyle, külli küsuf hıat
tının beş muhtelif mıntakasından 
alınmıştır. Busuretle Sovyet heyet. 
şınaslarının elinde, ay rölgesinin 
şimali Kafkaayadan Puifik denizi 
Nhilleriqe kJd•r Sovyet toprak· 

rece zıya ile alınan ve aynı tarzda d ı·.., · 
devclope edilen butün bu ayni tip yur sever ıgı 
klişeler eklıli şcm.,in dahili hareke- Ankara ( A. A. ] 12 Muğla 
tinin tetkiki için inc..:den inc.!ye serbes ve memur doktorların yap. 
birbirleriyle karşılaştırılı:.c.ıktır. tıklnrı bir toplantıda mıic!ldele leş 

Hüsuf ile alakadar olarak atmos
ferde Hertz dalğalarının in~iat hak
kında tetkiklerde bulunan üç Sov-

yet heyeti ile bir Amerikan heye
ti de bu alanda çok muvaffakıyet
li neticelere varmışlardır. Alınan 

bu neticeler. stratosfcr'in elektrik 

nakleden ve Hertz dalğalarının 

dünya sathında yayılmasına sebep 
olan " ionosfer ,, tabakalarının, gü

neşin ültraviolet inşaatıyle vüc.ıda 
gelmekle olduğunu göstermekte-

dir. 

Bunlar, kusuf müşahedelerinin 

ilk mühim neticeleridir. Bittabii 
toplnnan mııtcrieJleriğ tetkiki iler· 
ledikçe, dünya stratosferi ve gü
neşin fizik teşekkülü hakkında ye
ni yeni bilgiler elde edflecektir, 

l T. A.] 

kiliiti olmıynn yerlerde ücretsiz 
olarak sitma mücadelesi yapmağa 
karar vermişlerdir. 

Halk Manileri 
Güzel Ayşe C!ln Ayşe 
Ben sana kurban Ayşe 
Gönsün olsun yastığım 
Saçların yorğnn Ayşe 1 

* * * Kavuştuğumuz zaman 
Bir gec~ bir yıl olsun 
Doyardım belki senden 
Anc.ık o zaman Ayşe! 

* • 
* Dünyaların ilııcı 

Derdime derman olmaz 
Bu yaralı gö.1lümc 

Bir sensin derman Ayşe 

Baba Salim Ö6ülfen 

Halukun bir yazısı için 
Henüz, yazıda inl..işaf hayatına yeni girdiği bir sırada hayala ebO' 

diyen gözlerini yuman dezerJi do,,ium ve çok içli arkadaşım Hahl~ 
Sadri hakkında bıraktıtı birkaç yazı ile hüküm vermek elbette ~ 
büyük bir h::ıta ve haksızlık olur. o, ezer yaşamış olsaydı belki de i9 
ıztırabını terennüm eden şairlerimizin en iyilerinden biri oltcaktı. At" 
ğıdaki yazı bundan birkaç yıl önce, yani yazıya yeni başladığı ,.. 

rada hatıra defterime karaladığı şiirlerden biridir. 

O. S. Ertan 

Kalbimin fiğanı 
Doğmadı lıiç gonlumün neş'c veren yıldızı.~ 
Kalbimde daima var benim asi bir sızı; 

Daima vardır bende bir yürek sıkıntısı .. 
Günden güne bu acı kalbimi gemiriyor .. 

Acnba n den gelir durmaksızın bu keder? 
Böyle imış meğerse ne yapalım o kader·. 
Bu gonlum hiç durmadan ağlayıp fiğan eder: 
Günden güne bu acı kalbimi gcmiriyor.,. 

Benim kalbim bir kuştur, ne çare ki kıınatsız, 

Ta czclindenberi pek talisiz, pek bahtsız .. 
Hayalım geçmektedir daima böyle tatsız; 

Günden güne bu acı kalbiıni kemiriyor ... 

Hqluk 
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Memuriyet talebi hakkında umumi 
müfettişliğe muracoatta 

Sevmişti bu gönliim Hopa kazası fındıkları hakkında 
Rapor EDEBİ BÜYÜK ROMAN 

bulunulmoımasına dair - Başhırafı 1 de -

tülü bir haldedir, Toprak 
( -~8 ) 

Vilayet makamından : beyhude yere yorulmakta-
Yıldızın Sd~·lnrı knrmakarı ,ık j ( Sedadını dl1n o yeşil orman d 

olrııuş knytohıı tnrnğrnı çi- dd bl'!'ıılh•r g<.\'irdiğim bir ka~: llk, orta okullarında okıımu.:l:ır ise de şıı veya bu selıelıle ır: 

çıkarılması gibi malısulün 
keyfiyetini bo~an ve berbat 
eden ve bu yüzden bu ka
za fı_ndıklarının kilo başı
na daima emsalinden bir 
iki kuruş noksanına tesir 
eden sebeplerle feci akıbet
ler baş gösterdiği esef le işi
dilmiştir. Vaziyet eski bah
çelerde hemen umumiyetle 
böyle olduğu gibi yeni bah 
çelerde de bundan başka 
değildir, ve bilhassa dikim 
meselesi eskinin temamile 
aynidir. 

nıc•nler i~·inde nl'llyordu. Yara _ f saat hunn iki seıll'ye yaklu-;;an diploma al:nnrlıklarıııdan bahi ~ıe her ne olursa olsun vazife ve iklim ratıp olduğundan 
muz. \'UL'llk ~:.ırl:ırı gibi örpercn uyıı:ı~ıınızuı tıntnıı ncılannı · memuriyet talebiıw dair tahminen ü~·bin mllracaat kıırşısıııda ve arazi vaziyeti daha zi
kı\'ırcık siyah sa;l ırına yanakla unutturdu. Bu mesut dakika- kalındığından ve &'t•kiz villlyelin asayi5 ve emniyet, bayındırlık yade kuzluk bir şekil gös
ı·ıııa ba<;:ka bir gllzellik bu'ı-edi ları hayulimdc lıir kerre daha ve daha binbir ihtiyaç ile mesul olan Mllfetti~i Uıııunıiliğin bu terdiğinden ziya almak için 
Yordu. ile) ccaııd rn yllzii kızar- ym,-atınak i~in saua bu mektubu suretle i;gul edilmesi bDyük i~lerln yllriıtlllmesiui haleldar ede- ağaçlar boya kaçmış, nıah 
ıı ·ı · ı o n ceğinden memuriyet talebinde bulunacakların idari vı• kanuni ıış gı )ı .ı al olurken : ynzıy mı · su/ünü azaltmış. alınan nıah 

y • S 1 t J) .::: · l ö u k n mercilere başvurmalarının ve valilere aid memuriyet talebi i;;;le· 
- Hı\ nrı~ orıım ec n ... u - vemıı e g r şıne zern ev su! da bir çok yerlerde 

cl.ıklnrıııı kuruclıı... halkından gizıi ayrılırken ne rinin Mlltettişliğe tahmil edilmem~sinin nan ve tebJiği yliksek 
\Alk hı.-p,ıl.ındım. Çimenle _ derin Lir heyecan i~·inde oldu- O~·llııcn Umumi MUfottişli~ten alınan emirnamede bildlrilmişdir. erken ve hanı deıışirilme 

ı·iıı i{·inde i;:te uyuyup kul ıea _ ğumu sana anlataııının. Heyeca- Memuriyet talelıi hakkında Umumi Mllfetıi~liğe mllracaatta yüzünden ticarette mergup 
gıııı, harın nıerıınııwt et b:ına ııınıı belli etmemek ir;in nefes buluııulmanımmıın ve lııı giLi ınnracantlanıı idari makamlara olan hassalarını kaybetmiş 
ac:ı S<'d ıt. almaktan, dud ıklarıını a~·ıp süz yapılması ilıln olunur. bir haldedir. Bazı taraflar 

YUz buldukça .şinı.ıraıı Jıay- söylemekten korkııyorduııı. gö:t. p I ki k I da ağaçlar silkenerık mah-
l izlar oibi Sedat d ı ~·rız bul- göze gelirsek kendimi zapteıle· azar 1 a çam od nU e S•I tmeS•I U sulün toplandığı memnuni-
ınn<;ıhı. l\oll ırı ıı Yı!duın omuz ıııeııı, hırkırn lw;kıra ağlanııı 

Diğer çeşit mahsullerin 
para etmediği şu son seneler
de halkın fındık dikimine 
T.ıerdiği genişlik fazlaca gö
ze çarpmaktadır. Merkez köy
lerinde yalnız geçen sene 
40 50 bin fidan dikildiğini 
işittim. Diğer nahiyelerde 
de dikimin hemen bu nis 
bette artmış olduğu söylen
mektedir. Bununla, halkın 
az çok bir uyanıklığı his 
ediliyorsa da maalesef di · 
kimde tcikip edilmekte bu
lunan usul eskisinden pek 

larıııa ahı, •. llll'.1 ağır, .ığır el· diye kurkuyurdunı. her şeyi Askeri satınalma komisyonundan: yeti/ işidilmiştir. Fakat biı 
ledni \ UP-uduııd ı gt•zıliıiı'kcn : {'ıpluklı6ıle konuşaııııy{)rdun za- Erzurum müstahkem mevki ihtiyacı için bir m:lyon kilo çam odu- çok yerlerde de yolma tar-

- \ine kol!ırı ıı .ıra~ı'la al:ı· hircn Lıaşku şeylerden l>elısetti nundan ( 500000) kilo kuru çam dip kökü ve ( 500 ) bin kilosuda çam zile de1ışirme usulü caridir 
ğin halde karşında i\·iıı içiıı uğ- kuru enkazı olmak üzre kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulan çam ki bu şekil ağaçlarda fi/iz
ladığımı sırnu IJildirenılyorduın. odununa ilı:ıle gününde verilen fiat gali görüldüğünden bir ay zarfında /erin ve tomurcukların ber

Scd,1t cliln saııa neler söyle- intaç edılmclc üzre pazarlığa konmuştur. lık p:ızarlıg-ı 17 - 8 - 936 1 bat olmasına ve gelecek se-

('~ığı•n ~ ıldız, yine knll>in kalbi· 
bin Ostiinde ç·.ıı·p.ıc,ık, ) i ıe böy 
ip lıa. hasa nefcl'lC'l'iıniz biı'j -
biıfo~ kaı:ı.acak. 

7.ılclıı yorJun \'e hitap ba,:ını 
kuldıı·.ırak : 

- lfnyır ... J layır ... Olamaz sna 

dc>Ui yuvamızın \'ic;egi mevsim
siz n~ılır;;a ... 

·10 
Bıı uzun gezinti Yıldızın ha

Yntta birlm•i scndcleyi ~i oldu. 
Genç kız ontlln gayretine gum 
ruııa azınıııa ra~ıncn tnl>iatın 

güz karartıcı baş döııdnracn 
heyecanına muknvemct cdeme
nıi ,ti. O berrak ve renkli gu 
rup, sonra da ağaç ve serbest 
hu va onun ruhunda tulıinlın em 
rini bekleyen lıLHUn a~k tohum 
lunııı bil' anda fiıizlendirlver -
nılşti. 

O bit· un içinde gelip geçen 
göniil zaafı kalbinde nedamete 
benzer bir dllşkC\nlllk uyundır
nnşLı. 

Yıldız şimdi bllııye~iııi ağır
la~tıran bir tortunun damarla -
rınua sUzulüp gittiğini, fakat 
kalbinin çetin bir mllcadeleden 
YOrulmu<; gilJi için için ağladığı
nı hissediyordu. 

Dikenli tepeden arka arkaya 
Şehre indiler, atladıkları lıir 

aralın ile bah~·e kapısına .kadar 
beraber gclmi ~lerdi. 

41 
Yıldızın Sedata yazdığı 

ıııektu lıu 

Bire dörtyüz 
veren buğday 
Odesa c:varındaki Kolkhoz1ar

dan bıı n Je bir buçuk hek
tarlık bir araziye geçen ilkbaharda 
3 kilogramlık " llö3 " numaralı 
tohumluk Buğday ekilmi~ti. " 1163 ' 
numaralı tohum. Odesa ToLu.ncu· 
luk Enstitüsünde Akademi azasın
dan Lisenko taraf mdan bulunan 
buidaydır. Bu toln.m, hektar ba
şına 10 kenlar, yani bire dörtyüz 
Vermiş ve bu mahsul bu nisan ayı
nın o mıntakada kurakça gitmesine 
taiınen bu kadar iyi alınmıştır. 

liu " llt>'J " numaralı bua-day 
tohunıun<l:ın başka, Odcsa tohum
culuk Enstıtusti, çabuk yetişen cins
ten yeni iki nevı ilkbahar buğday 
tohumu da tcc. übe etmiştir. 

. liu üç yeni nevi buR-dayın veri
~·~deki feyiz ve yetişmesindeki 
sur at, bilhassa şayanı dikkattır. Bu 
iiç nevi buğday tohumundan bu 

i~1 tecrübe mahiyetinde serpilen 
30 kıloğram, ~OU kcntale ıYakın 

~ahsut vermiştir. Ayrıca bu buR"
y tohumlaı ının verdi~i mahsul 

~derece çabuk yetişmektedir ki 
desa Ve civan iklıminin hava şe

taitı 1 d a tında bu ilkbahar bu~-

mck i teyorduın. link şimdi bu Pazartesi günü sa:ıt 15 dedir muvakkat teminatı [ 1454] liradır. Talip- ı . h /At •kt 
l. ı ı k ö 1 · 1 · · · .. k ~ h k .. Ak d k , nemn ası a mı arınm ke ıme er yuzıır ·en g z erım- erın şartnamcsını gonne uzre er gün ve müna asaya ışlıra · e ece · ; l b [ 

den ya~l,tr lıu~aııch. Evet Sedat lerin yevmi mezkl1rde Erzurum müstahkem mevki binasında Kor salın } ~~a m.asma se ep 0 mak 
ye..,il ormurıııı ses"'izliği içirıd~ki alma komisyonuna muraca:ıtları ilan olunur. ıtıbarıle çuk muzurdur. Bun 
ikinci ınlllı1kat bana iki seneye --E --- -- k I dan başka, deıışirilen fın 
yakın uyn:ığın bütün acılarını rzurum öğretmen o u una dığın harman edilmemesi 
unutturdu. ı k b l h l b t / a lnaca talebe Şartları 

an ar ara, a ır ara as ırı 
Sedat diin senden neden ne:{ nıası ve ancak bir zaman 

e.;izliğimi sakJanıı~uııı. Seni ken K I d' k l 
- Arkası var -diıne bu kadar yakın bulduğum Ü tür ıre tör üğünden: sonra yaş iken zuluf undan 

hnlde neden kalbimi açınıyor- 1936- 1937 ders yılı için Erzurum öğretmen okuluna orta okulu -~::ı:p k k ld -,,.,..~,,...,,....,....,,=====~::=:ı:::==-
duııı .. Bayır sedat, istcyorduııı pek iyi ve iyi derecede bitirenler alınacağ'ından isteklilerin mezun ol- ar e a irim Ve trOtUVQr 
ki dertlerimle l>aş başa kalayım ,

1 
_d_uk_l .... aı_·ı _o_k_uı_d_ir_ek_t_ö_rl_ü k_· l_e._in_e_h_aş:.;;.v.;;;u.;.:rnı:.:;a::l::ar:.::ı·~------=1--_-.:;3;._ __ _ 

ıstırauunla yalnız. ıçiııı yansın.. Akar ı·car artırması inşaat eksiltmesi 
Mamnfih gorüyorsun ya bu E 

gUn bu tatlı ıstırabımı ~·ine ilk 1 -- Mezbahada bağırsakhane Belediye ncümeninden: 
defa sana itiraf ediyorum. seni 2 -- Sinama binası arkasında 271 No. lu dükkan Yemeniciler caddesinin 4524 lira 22 kuruş 
kendimden fazla sevdiğime ina- 3 -- Ayalilbo caddesinde 28 No. lu hane fi k 
nıyorunı ve a~kımduıı cesaret 4 -- Meydan alt kol caddesinde 200 - 202 No. lu iki göz mağaza bedelikeşi i par e kaldırım ve Trotuvar inşaatı 
alarak sana karşı her dilrlll fe- 5 -- f.svakda 30 No. Ju lşbankuı işg-alindelGi bina 11-8-936 tarihinden itibaren yirmi bir gün müd-
dakllrlığa hazıdaıııyoruııı .. sedat 6 -- ' lşbankası altındaki 32 N..>, lu mağazs d } k k ·ı k l 
seni hayatıma ıııuııakkak kata- 7 - ,, " .. 28 " .. ,, et e açı e sı tmeye onu muştur. 
cağım diye seviniyor ve dilekle 8 -- çömlekçi caddesinde 16 No. lu dükkan 1 - Eksiltme 1-9-936· salı günü saat 15 te ic-
rimin kalJulUnll ulu taıınınduıı 9 -- Menderekde 2 No. lu kirgir oda 

yalvarıyorum. Belediye encümeninden: ra edilecektir. 
Sedadım blr mart gnnn dctn Yuk d ı ı 2 - Eksiltmeye ait evrakı keşfiye ••e &tsartname ar a nevi er yazılı Belediye alcarabnın birer senelik icarlan T' ..-

yaya geldim. Hir gilnU bahçe- pazarlılda ihale edilecekdir. •• kJ · B 1 d" F d · · d ·· 1 b"I" 
min bunaltıcı karanfil kokulan- ome erı e e ıye en aıresın e goril e 1 ır. 

.. d . k ll da lstelclilerin Belediye Enclmen:ne -uracaatları ilin olunur. 3 J t kl'I • b 'b' · hl tJ J nın ıçın e senın o ann saa- ı----.~-~~;;;,;;;=:;..:-:;;.;.:==:.:..=~=~-- - s e ı enn u gı ı ınşaatta e iye eri o-
deti tattım. bidnci tarih ı ıa-n d k 
hayat, ikinci tarih aşkım sev- Yurddaş duğuna air vesi alarını ve ( 339) lira 32 ku-
ınek yaşamak Oldu. Ah ... Ne Trabzon lc:a memurluğundan : ruştan ibaret yüzde yedi buçuk teminatı muvak-
bahtiyurım ... lki sene evvel dlln Trabzonun Dabaghana mahalle- T k kb l h '} 
aynı tarihte aynı saatta kolları- ıindc ikamet eden Hacı Hamza ayyareye ata ma UZ arını amı en aynı günün tayine-
nııı arasuıda bulundum. bu esra şöhreti diğeri Hacı Hüseyin oğlu Yardı·m eti dilen saatında Belediye Encümenine mt·raca-

Arka ·ı var • Mehmet rahmiye • 
- s - Trabzon aaylavı Daniş Eyüp atları, 14 - 17 • 20 • 24 

Dağıstan'da sıcak oğlu vekili Avukat Azmi özerin G k 1 ı-
müekkiline izafetle Dabag-hane ma- ayri men U SCtlŞ artırma İ Ônl 

memleketler fidanları hallesinde ikamet eden Haci Ham- Vakfı . h il k'' . . ma a e ve mev ıı cınsı 
Sovyetler birliği sübtro- za şphreU diğeri Haci Hüseyin M 1 k 

. 1 oğlu Mehmet Rahmi ile sair rufa- Ustaf a paşa çarşı yemeni dikici er dü kan arsası 
pikal kültürü gen~/ direk- f kası aleyhlerin~ Trabzon sıtlh hu- hacı salih çarşı a}a ... ~a han ( 
törlüğü, Dağıstan da Der- kuk mahke~esıne açdığı Trabzo- { ( 
bent civarında mevcut zen- ı nun IIos Dımasy~ kariyesinde va- semerciler 

kı ve tapunun Kanunu sani 329 ·ı ( ( 
gin gaz menbalarından ge- ' f. 1-1 927 H . 

34 
semercı er 

. . ve y u ve azıran 1 ta- k l 
niş bir ~u:ette ıstifa~e ed~- ; rih ve 130, 151, 177, 199, 78 ve saraç zade çarşı çakma çı ar ( 
bitmek ıçın plan ve bır proK 215 numaralarında kayıtli müşte- kavak meydan çarşı aktarlar hisseli dükkan 
ram hazırlamıştır. rek bir kıta tarlanın taksimi da- uzun zade pazar kapı moloz hisseli otel 

. vasından dolayı Cwreyan eden mu-
Derbent cıvarında bulunan hakeme sonunda verilen 16- a -936 yenicuma kuzgun dere yenicuma tarla 

Meton ve saire gibi tabii tarih ve 94 karar ve 204 esas nu- şı'rı"n hatun b b h 
mara1ı ilamın ic:aya konulması ayranı ey an arsası 

gazlardan istifade edilmek üzerine taksim'n tescil ve 3972 ku- dabağ han dabağhane dere içi hamam arsası 
suretiyle muazzam bir ser ruş muhakeme masarıfının ic:a ma- h d kk 

h . l k sarıfile ve mahkemece mukadder çarşı çarşı taş an Ü an arsası 
ve kış ha çesı yapı aca ve 20 lira Avu<atlık ücretinin tahsili molla siyah molla siyah kale içi hane arsası 
bu bahçede en kıymetli sı . emrinde iÖnderilen ödeme emri ebubekir ça çarŞI ayvasil harap hane 
cak memleketler fidanları arkasına mübaşir tarafından yazılan k 

B - 8 • 936 tarihli şerhte borçlu- üçük ibrahim yomra arsenizir nısıf hisse hane 
yetiştirilecektir. Bu fidanla: lardan Dabag-hane mahallesinde oğlu mehmet 
arasında bilhassa koka, sı- ikamet eden Hacı Hamza ve şöh- ( ( 

Y
ah buber, kahve, kınakına, reti diğeri Hacı Hüseyin otlu Meh-

b l met Rahminin elyevm ikametaihı- ( ( 
tarçın, vanilya ve un ara h • ( nın meç ul ~l~~ğu bildirilmiş ve ( 

serander yeri 
dörtte Uç hisse han 
furun kahve dükkan mümasil fidanlara ehemmi- alacaklı vekılının talebi üzerine ( ( 

yet verilecek ve bu sure.!!: Huku'.< usulu musake.neleri kanunu- atsa 

bunların hariçten ithaline nun 
142 

inci maddesi ıerekinoe ~ ~ ( 
ismi a-oçen Mehmet Rahmiye 15 ( 

i/ıtiyaç kalmıyacaktır. gün müddetle ilinen tebliğat ic:ra- ( 
( T. A. ) sına karar verilmiş oldutu cihetle ( 

No. 
182 
200 
209 
215 

12 
152 
108 
67 
31 
59 
32 

146 
206 
60 

65 
64 
63 
69 
70 
71 
72 

mu.be. 
80 
80 
80 
50 
30 

200 
500 
50 

100 
75 

100 
50 

• 

aan tarihinden itibaren ls ıün Evkaf ı·daresı·nden ·. 
içinde bu babda bir itirazın oldu~ 
tu takdirde icra dairesine lbildir• • • •· • • • 

aylarından arka arkaya iki mah· 

•uı ~ınalc kabil olmaktadır. ı·k. · şeker fabrikası 
ile <iclccck yıl bu tohum cinsleri 1 yenı . . . 

meniz lazım ve aksi takdirde cebri Yukarda yazılı gayrı menkullerın mulkıyetı peşın para ile s t I ak 
. t ··1 1 .. k 1 t a ı m ıcraya evess~ o unacağ'ı tabii bu· uzere artırmaya ÇJ arı mış ır. . 
lundug-undan ıc:a emri makamına 1 t 1 · (l d d'b k k d.b 't k } 
kaim olmak üzre kr.yfiyct ilin s eyen erın y z e ye ı uçu uruş ı ozı o a çesi e ihale günü olan 
olunr. 124-8-936 pazar i'onu saat 14 de evkaf idaresine gelmeleri. 14-17-20 

. Yapılacak tecrübeler daha ~eniş Ukranyanın Vınnıtsa mıntaka-

t~ıkyasta icra edıkcek ve alınan ne- sında yeniden iki büyüle şeker fabri 
•~ele · · B f b ·k l ~ re gore buyük zıraat alanın- kası kurulmaktadır. u a rı a arın 

bu totıumlaı m istimaline başla- her biri ründe 200 tok teker 

Qa•altiır. [T. A.] çıkaraıakt&r. [ T. A.J 
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~ Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 
~ fÜ:':t. ~ 1 = ! !~tS~J 9..6.ın .. ~ = 0 

~ , 

1 

tjr--

alınız. 

Yeni FRİGİDAIRE soğuk lıava dolabı 
elektrik sarfiyatım yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Pulatanalı Kardesler - Trabzon 2- 6 , 

~ dh4);;vA;'dh dhdhdhdh 
~ 11Jı111ıııııııı1111ııııııııı1111ıımııı1;111111111111ıııırnı1111iı!ıııııı1111111111111111ıımııı1111ıı~ııııı111ııııııııı111ıııııııı111ıııııım111ııııııııı1111ııııııııı11ıııııııııı111ııııııııı11ıııııııııııııru1 
~ .::.= ~.ııllllllıı ... ıııııııı ... .ııtlllıı. .ıı'!lllllı. ııllllllıı .. ııllllllıı •• ııllllllıı .. ııllllllıı •• .ıll:h· .ııllllllıı ..• ıııııııı •.. ııllllllıı .. ıllllllllı .. tlllllllıı .. ııllllltıı .. ıılllllllı .. ılllllllıı.~ 

I R1Gto.ı\lım soguk hava dolabında muhafaza edeceğiniz gıdalar ve her nevi içkiler ~J.u ---==-_-_] o v o iL -~=_:.· 
l>ozulnıudan uzun müddet kalırlnr. "" 
EKOVAT korıpresö"rlü FR/GIDAIRE'e sahip olanlar elektrik faturası 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. 
~ HIGll>,\IHE'den dcıha Ustun ve daha idareli soğuk hava dolabı yoktur. Jlnlep orncta ~] 1 

~\\\@l.il Trabzon ve havalisi acentalığı H A R U N L A R ~ · ~:-. ::_;_=-==-§ 

a~~~~~~~~~~~~~~ 
~===~;ı - ,~ Yeni temiz ve çeşitli hurufatile ~~ 

Tarla icar 
artırması 

Belediye encümeninden: 
Üç senelik icarına tnlip çıkma

yan gazhane ile mc:ı:bnha arasın
daki tarlanın ihalesi pazarlığa 

bırnkılmışlır. 

isteklilerin Belediye Encüme
nine ınun: caatlan ilan olunur. 

Yatılı 
sanat ve usta 
okullarına 
girnıek için 

Kültür direktörlüğünden; 
Ankara inşaat usta ve İzmir 

bolge san'at okullarına parasız ya
tılı öğrenci alınnc3ktır. isteklilerin 
şartları anlamak üzere Kültür Di
rektörlüğüne başvurmaları. 

l - 5 

Zayi şöfor teskeresi 
1937 Senesi_nde Trabzon 

belediyesinden almış oldu
ğum 403 numaralı şöfor 
ehliyet na merni zagi ettim. 
Yenisini alacağımdan kay
bolanın lıiıkmiı olmadığım 
ilan eylerim. 

- J Bütün matbaa işlerini ~= 
:=:s =--

~ - l En temiz, en ucuz bir t: 
~ 4 surette yapar.. 1 
ı -j Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda r~ 

~ a~:ııııııııııii1ıııııı1ıiiiiı1ıııııııiiiiiı11ııııiii~ıııııııi mııııııııi i~ıiıiı;iJ~iı~ı\ijıı~~i iOO~~ ~ı~ıiııi~iııı~ııiiııııııııiıiijıııııııı1iiııııııııııii1ıııııııı11iıııııııııııfıl 
~----------------~----------------~~-.::-~---
IJJll!lllllllllllllllll!!llllllllllll!lllflll!llll!lllillllllllllllllllllllllllllllllllll ıııııııııııııııııııııııı ıııııııııııı ıııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııilll -=- ıllllll11ı .. .ılll!IJ1ı .. ııllllll1ı.'.11Jlllll1ı .. ııllllll1ı .. .ıılllllıı .... 1111111 ••• .ıılllllıı .... ıııııııı ••• ııııııııı .. ııllllllıı •. ııılllllıı •• ılllllll1ı •• ılllllllıı..ılllllll1ı ... ııııııı1ı •. 1ıllllll1t.::. -

' ~-~ Dünyanın en mükemmel, en zarif ve en hassas~I 
- ~ saatı muhakkakki ~i 
J On beş sene teminatlı olan ~-

-_ .~ Cep ve Kol ~I 
~ tld ~ ~ saa arı ır. ~~ 
=-= ~~ 
--~ &.~ 

Fazla ziya neşredip az cereyan -. , En son modalarını ancak mağazamızda bulacaksınız. !I 
veren yegône ampullardır. ~~ Sayın halkımıza ?ir kolaylık olmak için TAKSİTLE de verilir. Fil 

Markaya dikkot edip yalnız bu Lambaları isteyiniz. -~ ADRES: Trabzon Kunduracılar caddesi HAMİ ve KEMAL ,. 
Demir kıran oğullarından 

Hüseyin oğlu 
Mustafa 

Çünkü güneşten de parlak ziya verirler. I __ f NALBANTLAR mağazasıdır. ~-

=!:~:}~===-.-,.Jl ı l~!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiıl 
~~~~~·~~;;;;;:;=~====~==~~~~ ~~\.'\P~~~~~~ 

' 

Asrımızda 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 her boyda ıre her cirısle bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam, Kart, Kağıt. Teferruat. Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hıızırdır, 

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşılar1 süratla gönderilir. 

1 
Husus} atelyaınız :e amatörhanen1iz ınüs~~sna bir sanatk~rın. nezaret.inde olup her nevi foto i_ş!eri yapılır. 

Taşra sıparışları derhal gönderılır. Fotoğrafa aıt bılumum ızahat parasız olarak verılır. 

enfaatınızı gözetme. !sterser iz utlaka evi , ize · racaat ediniz 
4'4).:\db.~~ Hamdi ve Mahd~~dhdhdb. 


