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Boğazlar mukavelesini tatbika başla-
~~~~faası... dık •• Sellerden 4 yurddaş boğul

Uçaklardan, zehirli du .. ispanya kan gazlerden korunma 
yolunda tedbir alalım. 

k.!J~J!;,~1fü~f1~- ve ateş içinde ! 
ıarının başına bu işi koy- Gürrıüşane ve Ba b tta muşlardır, mümkün olduğu y ur 
kadar çok uçak yapmak ve y d 1 

1 almak işini.. ag" mur, o u ve se : MahsulaA.t 
Son yıllarda çok hız alan 

bu çalışmalar, salt Vatan " d 79 1 d 
müdafaası endişesinden de zarara ugra ı , ev su a tın a 
ileri gelmiş değildir, bazı 

:r;::;;:.a1t:. b:ü~~~;;~;:J;~- kaldı, dereler 4 kişiyi aldı götürdü! 
ler işte : Gözleri daima ken- A k 16 S ·· / de G h k n ara _ - on gun er _ ümüş ane mer ez ve kaz.olarına günün muayyen sa-
di sınırları dışındadır , ve l J - kt l v - D l at arınua gagma a o an ı agmur ve o u mahsulatı zarara ug·ratmıştır. Çiiçi mahsu-
bütün çalışmaları yarınki ı- k ld d - J d' J d' G h ' 1 ' u a ırama ıgınuan en ışeue ır. ümüş aneae seller bir erkekle bir kadını götür 
harplerde ·hu emellerini ta- müştür, 
hakkuk ettirmak içindir I j·ı_ • •· .. B b J 

1<ı gun once ay urtua yağan yağmurdan taşan dere şehirde 79 ev su aliında bıra-k-
Uçak filolarının zuak, ya mıştır, Bir kadın çocuğu ile boğulmuştur. 

kın istikbal harplerinde na · ı ...... ==-=-="""""'IOC:l==-====:..==-~-==-"""""=,......=---==m::::::-=--=-=·===o::ı: ""'===::..=======-ı-=-

sıl bir rol oynıyacaklarını ı·spanyada Radyo haberleri 1 
anlamak için, hatta garını _ 
bek/emeğe dahi hiç lüzum Q ı · • d 
yoktur. bu müthiş hazırlık- M h h I ımpıya 
ıardan kopacak kan ve ateş -üt iş arp er Binicı·ıı·k 
fırtınasının dehşetini otur- devam edı'yor 
tbıjıınuu yerden de tahmin U.?~- L-1.. 

!jer _gün 
Haldan vazgeçtik 
Bir damaltı olsun .. 

Fındık bahçeleri 
Nasıl imar edilmelidir. 

Hopa kazası fındıkları liakkında rapor .. 

- Geçen sayıdan artan -
edilmek suretile mahalli. i
dari tedbirler alınabilir. Her 
çiftçi ailesi en azdan yarım 
veya bir dönüm yeri sök!ip 
toprağını kirizma etmek ve 
fındık dikimine elverişli bir 
hale getirmek için lazım ge 
len müddeti bir sene içinde 
heleğenmabelağ bulabilir. 
'1e onu, ailesi efradile te
min edebilir. Geri, yalnız 
bir dönüme dikilecek iki, üç 
yiiz fidanın tediiriki mese 
lesi kalır ki o da. mahallin
den tedarik edilmek üzere ni
hayet bir buçuk lira kadar 
masraftır. 

icap eden fidanların şim 
dilik mahallinden ve mahal 
linin en iyi ve müntehap 
nevi/erinden tedarik edilme 
sı de muvafıktır. Bununla 
beraber Görelenin Tombul, 
Trahzonun Foşa ve Cavca 

Fındık ııın teha ısı Kılzım 

etmek ve hu günkü şerait 
içinde ondan mümkün mer
tebe fazla istifade temin et· 
mek, yeni dikimleri teşvik 
ve kontrol etmek .. 

işte raporumun birinci 
kısmı hudur. Yapılacak mü 
cadele teşkilatile ve mahal
li Hükumetin alacağı idari 
tedbirlerle bu birinci kısım 
az za(1landa hasarılahilir, 

halk ve memleket iç,ın fay .. 
dalı neticeler verebilir. 

ikinci kısmına gelince: Bu 
cihet eski bahçelerden pek 
fena ihdas edilmiş olduğun• 
dan veya olacakları ve kü
tükleri pek gaşlı bulundu· 
dundan dolayı tamirle isld • 
hı kahil olamıganlarına ait .. 
tir ki, o da bu gibi bahçe· 
/erin her sene köylünün ge· 
tişebileceği kadar bir par .. 
çasının kök/erile beraber te 

edcl>iürü. Hem uzaklara Amler SOO kadar . ., 1 !~Ouı.ı&QSI •• 
Aüb~ıldı ve anlaşılıyor ki, 

bu şelıi4·de bir hal yapanıı
f.~y.a ... ~ı'hz VA VaDmJ~l --..--.-. .... 

~~-neti en ço ~mamilc ~öl"iliip. IJIUiRs. J/6-
nisinin f ennl usullere riagd 
le dikilmesi meselesinden 
ibarettir. " Yenileme,, demek 
olan bu usul da mahza hal 
kın eline geçen senelik ha• 
sılatm kemmiget ve kegfi .. 
yeten tezayüdü temin edil
di/eten sonra tatbiki ciheti
ne gidilmesi daha muvafık 
olacağı kanaatile ikinci pla
na alınmıştır. Bununla be
raber fertlerin buna ait te
şebbüs ve mesaileri teşvilc 
te edilebilir. Mutalaam mün 
lıasıran umumi icbar şekli· 
ne matuf tur. 

ıitmeğe ve tahminler gürüt 
rneğe nehacet, sıcaklığı he· sivili kurşuna 
nüz geçmemiş olan italyan. dizdiler .. 
Habeş harbi en kati fikirle · 
ri vermiş değil midir ? Ha __ ı_.ngiltere de ispanya 
beş çöllerinde harbi kaza işine karışmıyor! 

nan, ltalgan askerlerinden Ankara 16 - lspanyada-
'Ve tanklarından evvel ve ki dahili muharabeye ait 
ziyade, ltalgan uçaklarıdır I l h k günün haber eri, er i i ta-

* * • 
Kadın erkek hepimizin 

'Ve hepimizin gurdsal düşün
celerimizin en üst başında 
hava müdafaası işine gar
dım vazifesi ger tutmalı, 
'Ve yarınki harplerin dehşe
ti daima gözönünde hulun
du.rulmak suretile düşman 
UÇaklarından ve zekirli gaz
lerinden korunma tedbirleri 
alınmış olmalıdır. Trabzon· 
da gördüğümüz çalışma tar
zı, bu yüksek Vatan işinin 
henüz lagıki veçlıile kavra
namamış olduğu kanaatini 
TJermektedir. Nasıl çalışma
lı, nasıl çalışmalıyız, onları 
ckı birer birer sô'gliyeceğiz .. 

__ Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Giresunda 
ilk fındık 

Yüklendi 
Ankarr 17 - Giresun bu 

illi mahsulünden ilk parti 
lırıdığı dün vapura yüklen
hliıtir. 

Muğlada mahsul 
Ankara 16 - Bu yıl 

Atrı;tanın çeşitli mahsulleri 
'ı •Çen seneye nazaran daha 
,ıı1;,., 

raf arasında kanlı çarpış

malar olduğunu bildirmek

tedir. Badojozu işğal eden 
asi kuvvetlerin ele . geçir
dikleri 550 kadar sivili kur: 
şuna dizdikleri haber veril
mektedir. Bir madrit telg
rafında Gordoha yakınında 
şiddetli muharebeler oldu
ğunu hükumet kuvvetlerinin 
Granatadan 15 kilo metre 
mesafede bulunduklarını bil
diriyor. lngiltere hükumeti 
ispanya işlerine karışılma
ması hakkındaki teklife iş· 
tirak ettiğini Fransız hüku
metine bildirmiştir, 

Boğazlar 
mukavelesi · 

tatbika 
başlandı 

Ankara 16 - Boğazla 
rın tabi tutulacağı geni re
jim mukavelesi dünden iti
baren merigete girmiştir. 

Gelenler 
lzmit saylavı Ali, Konya 

saylavı Hamdi dikmen dün 
akşam Aksu vapurile şeh· 
rimiz~ gelmif lerdir. 

Olimpiyadın son gnnu, bir 
birinden wr tertip edilmiş altı 

birincilik rnllsabakalanna tah
sis edilmi~ti. hilhassa

0

Av koşu
su çok zor olarak tertip edil
mişti. 1050 metrelik koşuda 20 
mania vardı. Hunlardan bazıları 
dıvar, bazıları \'il ve bazıları 5 
metre genişliğinde hendekler 
idi. Bu mUsabakada bay Hitler 
ve 120 binden !azla seyircl ha
zırdı. Alılka ve heyecan son 
dereceye varmış bulunuyordu. 
Müsabakanın nekadar çetin ol
duğunu anlatmak içln 1ştlrAk 
eden 35 Subaydan ilk hamlede 
16 tanesinin çekllmeğe mecbur 
olduğunu söylemek katidir. 

Tnrk birincisi Cevat Kula 
ilk turda bntun manileri muvaf· 
lakiyetle atlayarak çok alkı~
lanmışsa da ikinci turda bindiği 
hayvan bir mania önünde Oç 
defa OrktOğU için nizamname 
mucibince sahayı terk etmeğe 
mecbur olmuştur. 

Altı mUsabukada da altun 
madalyayı yani birinciliği Al
manya kazanarak fevknltlde bir 
birincilik kabiliyeti göstermiş
tir. 

Bir çete 
tepelendi.. 
Ankara 17 - Hasan kale 

hapishanesinden kaçan ağır 
cezalı altı kişinin diğer bazı 
serserilerle teşkil ettikleri 
çete sıkı bir takip ile şakı
lerden dördü öldürülmüş 
ikisi yakalanmış diğer üçü 
de ele geçirilmek üzredir. 
Öldürülmüş dört şakının 
cesedi dün erzurumda teşhir 
edilmiştir, 

Trabzonda bir hal'a ihti
yaç yok mu ? Var ı yapına
yamı imkiln yok? o da var. 
Ohalde niçin yapılmıyoı? Daha 
dUşUnUlınedi ve hcnnz hatıra 
gelmedi de ondan ! Şuhalde 
biraz daha beklemek lilzım. 
Belki, bir gllıı gelir ki, belA
diye meclisi bunu da dU
şilnUr, yerini tayin eder, 
inşasını kararlaştırır ve niha
yet verdiği kararı zatıtlarda 

okunur ve hatta yalnız okun
makla da iktifa edilmiyerck 
karar defterine bile geçer ' 

Evet sağ kalan çok şey
ler görUr derler, elbel bir 
&Un gelir k~ biz de görllrllz 
bunu, yani bal işinin beledi
ye meclisinde dUşUnUlüp 
konuşulduğunu, konu~ulduk
tan sonra da zapta ve karar 
def terine gec.fiğiıtl l 

Fakat, bu zahmet ve ktıl

f eti de ihtiyar etmesinler : 
biz haldan vazgeçtik, zavallı, 
kadın erkek, küçük ınnstah
silleri yazın yanmaktan ve 
kışın sırsıklam olmaktan kur-

...tarmak için, şu sakızmeyda
nındaki pazar yerini bir dam 
al tına alsınlar 1 

Yenıyol 

l __ B_-O_RS_ A_I 

Fındık 
Fi atları 

Bu sabah borsada Ağustos 
yükselmesi bir vağon iç fın
dık 48 kuruştan, 60,000 kilo 

tumbul fındık 23 kuruştan, 

40,000 kilo yaş fındık 16,5 
lcurıtan satılmııtır, 

ren ve sair bazı husus/arca 
makbul olan bazı çeşitlerin 
teksir ve tamimine gitmek 
ciheti de ihmal edilmemek 
ıcap eder. Şu var ki, uzak 
tan tedarik edilecek fidan. 
/arın tutması alelekser top 
lu sipariş halinde güçlük ve 
bazen de muvaffakıyetsizlik 
hasıl eylediği ve ismi ge
çen makbul nevilerin her 
yerde, her toprakta ayni 
neticeyi vermediği malüm 
bir keyfiyet olduğundan hu 
hususu. merak erbabının fer 
di teşebbüslerine bırakmak 
zannımca mu'l•afık olur. 

i:Jöylelikle Hopa kazası 
fındıklarının ren/..çe siyah
lığının ve güzdeki iç nishe· 
ti itibarile noksanlığının ö
nüne geçilmiş ve kalitesi 
Trabzon ve diger yerlerdeki 
emsalile bir ayara getiri/. 
nıış olacaktır. Bilhassa Vi
çede fındığın harman mese
lesi satım meselesile alaka
dar olduğundan hu hususta 
mahallen yapılacak ufak bi 
inceleme ile vasıl olunacak 
bazı hakikatlere göre lazım 

gelen idari ledhirler ittihaz 
olunmalıdır. 

Görüşüme ve kanaatıma 
göre Kemalpaşa nahiyesi 
hariç, Hopa kazasına bugün 
kü vaziyet içinde temin edi 
lebilecek en büyük men/ aat 
ancak bunlardan ibarettir. 
Ağaçların verimini çoğalt· 
mak, iç nisbetini artiırmak, 
mahsulü gösterişli bir hale 
sokmak, kilo başına kayhey
lediği bir iki kuruşu kazan .. 
mak, yani mevcudu isldh 

J<aporum11. bağlamadan eo 
veL iki noktaya ehemmiyet
le işaret etmek ihtiyacını 
hissediyorum. Biri, geni ya 
pılan bahçelerde fidanların 
sığır ve koyun gibi hayvan
lardan görmekte olduğu za. 
rarın oıigıiklüğüdür. Kög 
kanununa istinaden icap e• 
den tedbirler alınmadıkça 
dikilen fidanlardan hayır 
beklemek dojru olamıgaca/c .. 
tır, 

Diğeri, Patates ve Soğan 
ziraatına istidadı olduğu ve 
az çok halle ta huna vakıf 
olduğu halde hu kazada ha 
iki nevi ziraatın taammümü 
ne gidilmesinin muvafık ola 
cajıdır. Hariçten para çek
mek ve mısır ihtiyacını te
la/~ et'!'ek itibarile bu iki 
çeşıt zıraatın tav siyeye şa· 
yan olduğunu ça J ve limon 
g~:.siyatına verileceğini işit. 
tıgım ehemmiyet nisbetinde 
arzeder ve raporumu ikmal 
ederim. 

• Son • 
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Altıncı d rs 

SİYASAL PARTİLER 
RECEP PEKER 

Y umuda hakkında 
Köylülerimize öğüt Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

[ 2] Yazan Türkçeye çe'lıiren : 
yer alır ve mana alır. Hak· 
larda liberal olmak fikrinin, 
tamam ifadesi budur. 

sablarına kullanırken başka 
yurddaşların masımiJefine 
hürmet etseydiler. devlet o
toritesine kıymet versPydiler 
insanlığın bugunkii derdle
rini11 yüzde ellisi olmazdi. 
Ekonomik liberalizmin kar 
ihtirası. işçiyi. miistehliki 
'lıe mustalılısı ezmiyen bir 
ölçüde tutulsaydı. beşeriyetin 
bugünkü ızdırablarınm 'lJe 
sınıf kavgalarınm biiyıik 
bir kısmına mahal kalmazdı. 

34 • Tavuklarınızn hayat, dur
ğun, bulnnık ve çnmurlu olnn ve 
içinde hnslrlık tohumları, solcan 
ve sülük yum.ırtaları bulunan 
suları içirmeyiniz. Tnyuklarnızı ya 
bulasık hnştalıklardau yadut sol-

lnn hemen ötekilerden nyı ınız. Y n 
iyi olunc1ya ve hnshılıklnrının se
bebi meydnnn çıkınc:ıyo kndnr 
bunları sıcnk ve kuru bir yerde 
hafif ve suluc:ı ) emlepl bec;leyi

niz. 

Norbert Von Bischoff Burhan Belge 
J\ vıı<;turynnın Ankara 
El;iliği snbık müsleşnr [ 9 ] 

ihtiva,. •arda·. Bu devlet Çin ta 
~ ~ 

rafın tın mıığlOh !.'dilerek ort-ı 
Bilhaf>sa içinde bulundu

gumuz devirde masun c lma
sı lazım gelenlerin yalnız 
in:>anlar sanılması yanlış 
bir goruş olur. insan lzür
dur, aynı zamanda mrrsun 
dur, masundur amma, in
sanlarm toplu bulundukları 
teşekkıil de, cemiyet de, de1.1. 
let de masun olmalıdır. 
Yurddaşlar, akli/ bir lıak ııe 
•ası/ olan hlirriyctlerini 
kullanırk n yalnız başka 
yurdda !arın değil. onların 
lıcpsinin ifadesi olan ulusun 

I can, şerit. sülük gibi kurtlnrdan 
meydana getirecekleri knnsızlık 
ve dnrm:ınsızlıktnn öldürmüş o

hırsuz. 

43 • Her hangi bir srbeplen öl n 
civcive piliç ve tavukların ha ,ta
lıklarını nnlnma rn çnlı ınıı. Ve olü 
tavukları snkın lnrlaya snka '1-a ve· 

ya süprüntülüğe ı:ıtmayını1~ Ödlek 
sebebi şnyet bulışık bir hnsl lık 
ise bnşka ta\'uklnrn grçmem k için 
leşleri yakınız. Yahut için "onıne

miş kireç atılmış derince bir çukı:

ra ~ömünfü• .. 

elan kalkmış i e ıle sekiıinci 
yilz~ ılcln onun yerinde Okustan 
Çine kad ır Uygur 'I'ilrklerinin 
de\'letini gôrliyoruz. Gt>rçi hııd:ı 
ufuk p.ırç.ılnra nyrılmı~.sa da 
Moğollaıı.1 iotilfü;ına kudar, orta 
asyanın kesin bir kUltO fnktö 
rü olarnk kalını'ıtır. 

Mürteci partiler 

ıe devletin de masun kal
masını göz Önünde tutmak 
vazi/esi karşısındadırlar. 
Bunun aksi, lıer varlığm ba
şı olan ulusa ve devlete le 
cavüz olur ve anarşiler doğu
rur. Bugünkü anlamda hiç 
bir devlet buna göz yummaz. 
Bu tarif er, söz, yazı, hasın 
ııe hareket etme gibi hür 
riyelin haklara ait kısmım 
toplar. 

Ekonomik liberalizm 

Htirriyet ilıtilalinin ge 
tirdiği cumuriyelcilik. de· 
mokrasi, lıü rriyet ve masu · 
niyet fikirleri karşısında 
yer alan insanlar da, hürri
yet devrinin siyasal çalış· 
malar için açlığı yollardan 
/aydalanarak geri fikirler 
altmda toplanmışlar. irtica 
partileri kurmuşlardır. Bun
ların en koyuları, kralcı par 
tiler ve klerikal partilardir. 
İnsanları, insanlık hakkı ve 
hürriyeti içill ayaklandıran 
ana sebeblerin başında. sa
rayların 'lJC kilisenin zulüm 
'lıe tahakkümünü görmüştük. 
Hürriyet ihtilalinin getirdi· Liberalizmin üzerinde du

rulmaya değer öteki kısım 
ekonomik liberalizm dir. 
Hürriyet insanlara çalışma
da kazanmada serbest ve 
masun olmak neticesini de 
getirmiştir. Haklarda hür
riyetin suistimali nasıl za· 
rarlı olmuşsa. çalışma. tica
rette, sanayide, kazçta ser
best olma yolundan giden
ler de çalışırlar 'l'e kazanır· 
!arken, başka çalışanların, 
satın alanların, ham madde 
yetiştirenlerin haklarım ta
nımamışlar, istismara git· 
mişlerdir; istismarcı mikyas
taki kazançlarını cemiyete 
kabul ettirmek için çalışma 
da ve haklarda lıür olmayı 
isteyenlerin nazari ve ide
alist dıişıincelerinden isti/a 
de etmişlerdir. Ekonomik li
beralizm. dtinyamn intiza
mını bozacak 'llC az kazançlı 
insan yığınlarının yaşayış 
farını tazyik edecek mahi
yetten kurtulamamıştır. Eko- ' 
nomi alanında devletin mü
dahalesini ve tanzimciliğini 
meşru kılan sebebler bura
dan geliyor. Yurddaşlar. 
hürriyet haklarını kendi he-

KOŞEMDEN 

ği neticelerden en tesirli 
darbeyi yiyen müesseseTeri, 
lıükümdar sarayları ve kili· 
seler ve bunların elele ver· 
miş hali olan zulüm ve is 
tısmar karteli olarak ilk 
dersimizden hatırlarız. Bu 
mürteci partilerden klerikal 
olanlar, bilhassa layık..pren
sibleri güden radikal parti
ler krşısznda yer almışlar· 
dır. Fakat insanlık hak ve 
hürriyetleri tanınmadan ön
ce, dinciler ve kralcilar na 
sıl elele vermişlerse, liberal 
fikirlerin yaşadığı devirde 
doğan kralcı ııe klerikal 
partiler de müsbet ve ileri 
fikirli partiler karşısında 
birbirini desdekligen unsur 
!arı olmuşlardır. 

Muhafazakarlar ve 
mutediller 

Hürriyet ilıtilalinin getir
diği liberal, demokrat, cu 
muriyetci 7.ıe radıkal partile
rin karşısında bunların ifa 
de ettikleri mefhumlara kar
şı kurulan reaksiyoner par
tiler vardır. Bunlar hemen, 

- Arkası var -
-===== 

Bay Ahmet kadar bilirler 1 
İstanbul gaz~telerinin y~l- ı çen Rus manatlarını bozun 

/ardır durup dmlenmek. bıl- diye banka kapılarına da 
meden yazdıkları, tenkit et- yanıp yetmiş iki lisan bil 
tiklerı : ir illet, bizim yalnız diğini iddia eden bay Ah· 
Bcyoğlunı;rı malı sandığımız met kadar dil bilirler / 
tri.rlü lisaı.la 1:nnuşma has
talığı nihayet ~ı.:ı rmizde de 
göze çarpmıya başladl . . . 
Bizde bu çeşit konu-Jc,,n 7a 
rın adedi biigük bir yekun 
tutmaz. Fakat herbiri Bey
oğlundakilerin binine bedel 
bir ve pirdirler ! Hele bun
lar arasında öyleleri var
dır ki : Şu Elektrik müte
hassısıgım diye ogunen, 
göksüne tiirlü türlü nişan
lar takan ; Gömleği o/ma
masına rağmen kolalı ya
kayı boğazından eksik et· 
me9en ve arasıra eline I'· 
' 

Daha ana dilimizi doğru 
dürüst konuşmayı becere 

mezken şundan bundan kap· 
tıgınuz malıdut ve sakız/aş· 
mış üç beş kelimeyle caka 
yapmak da moda mıdır san· 
ki ? 

Düşünelim ki Türk 'ün 
olan, Türke ait bulunan 
lıer şey emsalinin en yük
seği, en asilidir. Kendini • 
bilen kendi öz ve asil ma 
malına yabanın malını ka· 
tıp saçmalamaz böyle ... 

H. M. 

35 • bu~anık çay sulıırındnn baş
ka tnvuklara verilc~k su yoksa 
bunlnrı durulmak için bir küp 
veya bir fıçı içinde- suyu bir gün 
bekldiniz ve suyun içine bir 

tutamknra boya ( Zaçı Kıb.ıc;i ) 
atınız. Yahut böyle buiunık sula
rı kaynatdıkdnn son a tavuklara 
veriniz. 
36 - Ynzın tavuklarınızın sulnn

nı sık sık değiştiriniz ve sulukla
rını gölğe yerlere yerleştiriniz. 

Güneşden pek ziyade ısınmış su
lar sürgün ilaci yerine gcçec •ğin
den tnvuklnrın sıcnk su içmele
rine meydan vermeyiniz. 
37 - Kışın sular dondugu 7,3· 

manlarda snbnhleyin hl\'uklarınızn 

pek soğuk ve buzlu sular içirme
yiniz. Pek soğuk sular knrın ağrı

sına ve barsak bozukluğuna sebep 
olııe:ığından suları bir az ısıtarak 

ılık bir halde veriniz 

44 - Piliçlcrinizin hallrri diışkıın 

kanalları açık, ib kle i soluk bir 
halde bulunuyor! mm ve kafaları
nıdn içeriy,. çekmiş ve gözlerıni 

kapnmış olurlarsa bu alfıme l ·r pi
liçler bitlenmiş olduklarına Ll:ımci:· 
tir. Piliçlerin kanatlaı ı nra ına kü
kürt çiçeği alınız ve küme'ilcrlc 
tünekleri ve follukları iyice temiz
leyiniz. Ta\•ukları ynpncn~ımz kül
lü ve kükürtlü toz çukurundn eşln· 

<lirıniz. 

43 . Akşamları s:ığlaın olarnk lü
nekleril}e çıknn tavuklardnn bazı

larının gece ölü olnrak tünekden 
yere clüşdüklerini snbahlcyin gö
rürseniz bulaşık hastnlık geldi di
ye hemen telaş etme) iniz. llk önce 

- Arkası var --------------

I•akatcenuba ve hııtıyn doğru 
ve lrana knı·.~ı Dielc - l ırnt il 
terine ve Sul"iyeye yayı~aıı, soy 
lar araısıncla en ünenılbi, Se1ı;uk 
lannki idi. ve ha~·iıhırın <loğıı 
da yerleşmemeleriııi, i:slfimiyet 
ba~·ta Selçukların cengilverlikle 
ri 1c 'c politik cerhezelerine 
lıo:ç l ud m·. 

Selçuk oymakl.ırı arasında 
da en p<1rlak t.ıli, Anadolu'da 
yerleşecek nlanlnıı bekliyordu. 

Zaten ~~oklnnberi hizans iın
paratorluıı oı·dulurıııı Türk kı· 
tnlnriyla tak' ı~•e etmekle fayda 
gorııı llşleı· ve goçebc 'l'i\rk oy
ınaldarı imparııturiıığuıı doğu ıı· 

ynletlerindeKI istiıtrarsızlıktan 

ve kaos'tnn istifade ederek hu
dudu yOktanberi aşınağa ve or
ta Anrıdolunun ı:;aııilısiz yayla
larında Ollrık amnıağa alişnıı~

larclı. Hntul oğuzlar soyundan 

38 - tavukların suları üstü açık 
geniş kaplar içinde verilecek olur
sa tnvuklar bunların içine girerek 

sularını çabuk kirletirler ve dö
kerler. Tavuklnr için üstii kapalı 
suluklar ynpınız tavuklar bu suluk
lnrın kenarındnki suyu iç.dike.:? 

içeriden yeni ve taze su çıkar. 

bu suluklar baş n~ağı çevrilmiş şişe

ler ve yahut snksılarla kendiniz 
kolııyca yapa bilirsiniz veyahut 
bu şekilde suluklar tcnekeeaere 
ve ,sütcülerc ısmarlayıp yapdı-

C k 1 

bir yıgııı silatın, Aı:;yanuı bağ
Q C U rıııd:ı,ı kopuµ gPlcn korkunç ve 

---'--------- 1 ceııı{,ı\ er muletııı lıir kuıtmşı 

nrsınız. 

39 - Kümeslerin yahut tavulcların 
tünedikleri yerlerin dıvarlarını yıl
da iki defa olsun kireçle badana 
ediniz. Tünekleri ve follukları ayda 
bir defa olsun yerlerinden çıkarup 
kaynar su ile iyic~ yıkayarak ku-

ruduktnn sonra yerlerine koyunuz. 
Yahut gaz yağına bp.hrılmış bez
lerle silerek temizleyiniz. Bu su
retle lıastnlıkların ve bitlerin kü-

mcsi snrmasının önüne geçiniz. 

Deniz banyosu 
Hangi çocuklar 
yapmalı, hangileri 
yapmamalı .. . . 
Yazın Deniz banyosunun çoe.ık

lara faydası çoktur. Bu se
bepten çocuklarımıza deniz ban
yosu yaptırmalıyız. Yalnız banyo
yu bilerek yapmalı, bilmiyerek 
yapılan banyonun zarnrları vardır. 

Banyonun faydaları şunlardır: 

Deniz banyosu çocu~un vücut ha
raretini tanzim eden cihaı:lnra te-
sir ederek vucudun serin tutma-
sını ve ralıntlanmasını temin eder. 
Bundan başka çoc,ığun c'.ldinin 
kan damarlnrını faaliyete getirerek 
damarlar içinde kanın devir etme
sini kolayıaştııır dolnyısile kalp 
kuvellenir idrarı artar bu suretle 
vücuttan zehirlerin bir an evvel 
gitme.,inc yardım ederek vı.:cudun 
taal olmasını temin eder c.ltteki 

40 - Tavukların gübrelerini (ters
lerini ) hnftadn iki üç defo kümes· 

den dışnrıya çıkarup temizleyiniz. 
Bu suretle gübrelerin pis kokması
na ve tavuklarn zarar. verici gaz 
çıkarmasına meydan vermeyiniz. 
41 T kl b"tl l . kan damarlnrının fnalıycte gelme-- avu arın ı enme erıne 
1 d · . Ü t•• k sinden dolayı cildın mukavemeti as a mey nn vermeyınız. s u a- • 
1 b. d · b" k artar ve bu sayede sık sık ~soğuk pn ı ır yer e gcnışçe ır çu ur J 

k b . . k algınlığı hastalığındnn kurtulur. 
açara unu~ ıçıne yarı yanya a- . . 

t 1 d k··1 · .1 1 . t Keza denız suyuııdnkı madenler 
rış ı ınış o un u u ı c e enmış C· . . _ . .. 

· k t ·· d 10 k d d c ldın goı.le gorulcmeycn kuçucuk 
mız ·um ozu yuz e a ar a 
k-k · t · ğ" k 1 . . ut.ulderinden girerek vucüduınuz u ur çıçe ı oyunuz. çınc uır 

- t d l ı d h bu sayede maden girer. Deniz ke-avuç guve ozu a a ı ırsa u a 
• · 1 narındaki hava cereyanları ılık 
ıyı o ur. 
41 ·r ki b t k ve rütubctli oldug-undnn şu hal ço-- nvu nr u az çu urunun 

· · · 1 k tJ k culdarın beden harnretini düşür-
ıçıne gırer er ana annı çarpara · · ı b ti b"tl . . b meden derisine münebbih gibi tesir 
eşınır er ve u sure e ı erını u- , . . 

d .. k k t J f d 1 ederek ıştıhnllarını artırır, denız raya o ere e e e er er. . 
42 1/(1 l d h t h havasının zayıf rutubetınden dola-

- :ı.. mes er e ra a sız ve as- . 
t ld kl ·· d.. - - k yı muznıın nezleli çoc..ıklara, müz-
a o u arını gar ugunuz tavu - . . 

mm faranJitli çocuklara, cığcrlerin-

gibı, gorUnıııü::;lü. Lizans'ın sed 
ıeri ger~·i bu itk sclb<t~ına kar
:;ı duralHlllll:;ııeı· ıse de ik.iııcisi 

yaııi ~el\·uk. seli, ı;.izaıısın sed
leriui dc\'irip gc~mıı::;tiı·. Uatıa 

ilk akımla, ::;cıçuKlar, cenupta.ki 
.Arap, orLaclııkı, ~ımaldeki ve ba 
tıdaıü .r.:mıeni ve G1·ek eyaletle 
ri danil uluıak üzere bütün Kll
çUkasya·yı ele gerırmişlerdir. 

1· akut bu netice henüz sağ

lam değildir. Arka arkaya yap
tıgı kar .. ı - al.rnua.r ve iter <tera
sında tta~·lılaıın yardımınıı daya 
narnb., .ı..ııaııti, lıu eyaıeueıi.ı lHr 

kısmını Lir müddet i~·in tekrar 
eırne ge~·iriyordu. bllııassa ıJi· 

tiny ve 1'allagoııya'yL 1'akat 

bunlar amit geç~ici IJir ba~arııım 
sun ve mecalsiz deneıneıeridir. 
\ e IJu denemeler, kurariaşan 

hlldiscyi yoluııduıı çevirecekler
dir. l'ılrklerın devri, KilçUkasya 
üzerine, dOgacaktır. 

ı.izans imparatorluğunun A
mıdoludaki can ~·eki~ıncleri taın 
dorl yuz yıl sı.lrmllştUr. mı yUz 
yıllar, Karanlık talili ı iı.ausın 

deslanındu en \'elııı en hareket 

li bölü.mlerdır. hir cihan ınecıe

niyeti gOçDyor ve onun göçUşU 
bır yeuısıııi clo~uruyurdu. Asya 
bin l>c:ıyUz yıl once Avrupaya 
kapurdıgını geri auyor<lu. Gine 
mze kaıı liuküıuyur ve h.UçU.K
asya toprak.larrna, üu ynzyıllar 

_ıçinde, gine birçok ıniiıetierin 

taıe tohumları serpiliyordu . .Ua
tıdun gcıen sau.ıu tuuuıular, u-

Sağlık Bakanı 

Göçmenler arasında 
Ankara - Sağlık bakanı 

Dr. Re/ik Saydam maiyeti· 
le beraber Kayseri göçmen 
ferinin durumunu inceledik-
ten sonra pmarbaşı kazası· 
na hareket etmiştir. 

Denizlide 
Geyik avcılığı 

zak JJogudan gelen sarı toııuııı

ıar ve urtaas)a'dan gelen koyu de bezleri şiş olnn çocLtklara iyi 
gelir. Keza deniz havnsındaki te
bahhur etmiş deniz .suyu ve bir- ı 
likte madenleri bulunduğundan bu 
havanın boyundaki bezleri şiş oh n 
çocuklara ve cildinde verem olan 
çocuklara ve bazı kaşıntılı cilt has
talıklarına iyi gelir. Hundan başka 
deniz kenarında bulunan çocuklara 
birlikte güneş banyosu yaptırılacak 
olursa deniz kenarında çocuğun 

vucüduna gelen güneşin ültravi
yolesi birisi doğrudan güneşten 

gelen diğeride güneş denizın sat-

Halk Manileri 

Kız saçların siyahdır 

Yakma beni günahdır 
Sana gonul vereli 
lşım arı il~ .Mahdır 1 

* * * 
Sel olur dere .taşar 
Nice yeılerden aşar 
Kız seni tanıyalı 
(.ionlüınde sevdan yaşar 1 

Ankara - Denizli avcıla
rı kara ve baba dağlarında 
geyik avlamağa çıkmışlar 
dır. Bu dağların belli o/mı 
yan irtif aını ila tesbit ede· 
çek/erdir. 

h ine gelir oradan tekrar etrafına 

aksettığinden bu • suretle aksetmiş 
olarak gelen ültraviyole de çocu. 
ğa tesir edeceğinden çocuk .. iki 
misli ültraviyole suaına maruz kal
mış olur. 

• Arkuı vpr • 

* • • 
Güneş doğar enginden 
Yüz bin çiçek renginden 
Glscın de ~eri dönmem 
Ben bu sevda oengindenl 

Baba Salim Öıütçen 

tohumlar. ÇUnkU 'l'Urklerle G
rekler arasındaki lıu b!lyllk Ulli 
ve mukadderat savaşının orta
sında mncadcleye katılan daha 

birçok unsurlar vardı. Biribiriııe 
karışan ve bidbirine dolıuııın 
bu unsurlar arasında cezbe ha
linde insanların rarpışnınsıııı, ına 
cera iptilasım, dOğudaiı gelen 
hesablı ticaret eınperyalizııılnı 
ve Moğol ve 'J'atar atlı!aunııı 
doludizgin akııılarıııı göı·ebiliyo 
rnz .. Duha arkalarda du, kıın sel 
led içinde boğulıın köylerle kı
zıl akisleri göklere vuran ve çı 
ı·ağlar ğibi yanan şehirleri. 

tlouiHoıı·ıu Gottfried ve onun 
i: ·• "- 1 ıla,·. karşımıza çıkıyor. 
UOnUL · iı.i _utuşturan inan on-
1..!:"'1 ! J_J.aı o • .,, · ~el'iyor, Nikea 
ve uoıılayon'da kar:w-ılarına çı

kan din dllşıııanlaıınııı saflanııı 
yarına kudreiini veriyor ve ken 
dilerini .Anadolu Lıozkırları ile 
Suriye çöllerinden Mesitı'in me
zauna ve üzerinde Jbruhinı'in 

oğlunu tanrıya kurban kesmek 
i:ste<liği mistik taşa, dünyama 
göbegi sayılım noktaya getiri
yor. oir zamanlar Sllleymanııı 
altar·ın ı taşıyan ve.Mu lıaınmed'
in goke çıktığı ooktaya. ümer'· 
in, mabedinin ihlişamlarına ku
caklatıntıgı ııoktaya. I>Oııyanın 
en eski, ulvi ve en esrarlı mü
barekliğini süzgllıı bir nur sı· 
zın tısıııın ı~ ığrnda yıkayan asil 
kayaya .. 

Ve f reukdiyurının bu sarı 
şmlıırıııı elli y 11 kadıu· sonra bir 
daha sökün edeı·ken görüyoruz 
ve bu sefer, Almanyalı UçllncU 
Kunrad'uı ve 1• ransalı yedinci 
louıs'in kumandasında olarak 
Bunlarda ilk haçlıların inanı var 
dı ama, gUcll yoktu. Kıskanclık 
ile GrekJel'in hiyaneti, açlık, 

hastalık, ve lbtelik Selçuk dnş
ınanının kudreti bir araya gel 
uıiş ve ilk ordunun izinden "ar
zı muırndde:s" e gelen IJu ikinci 
Orduyu öylesine perişan etmiş
tir ki, ölüm sahnelerine alışık 

olan Anu<lolu bile beş bin yıllık 
hayalında lıöyle~iııe nadir şnlıid 
olmu~hır. 

- Arkusı vaı· -

Yağmurdan 
Erzurumda evleri 

su bastı .. 
Ankara 15 A.A. - Diin 

ve evvelki gün yağan yağ
murlardan Erzurumun bir 
kısım alçak malıallelerinde
ki evlere su basmıstır. Nü/üs 
zayiatı yoktur. 

Sağlık bakanı 
Ankara 15 A.A, - Kag 

serideki incelemelerinden 
sonra sağlık bakanımı$ 

Niğdeye gitmiştir. 

Van gölünde 
Vapurlar ve tersane 

yapılıyor 
Ankara 15 A.A. - Vall 

gölü işletme •idaresi içifl 
yapılacak olan iki vapurla 
Tatvana karşısında kurula 
cak tersane ıçın lüzumla 
malzeme, fabrika ve hav"1 
lar idaresi ne sipariş veril 
miştir. yeni vapurlar yetnıl 
şer tonluk olacaktır. Ve ofl 

dört ayda Van ğölünde il' 
/er bir halde teılim edi/ece~· 
tir. 
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Sevmişti bu gönlüm ı Sovyet filimleri 
Say/a 3 t 

~~~~~--~~~~, 

Bu gece Yıldız Bahçesinde ı EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
Yazan : DUHMUŞ TÜRK~m~ O(lLU 

Ziynetlere gark olmuş genç kadınlar çılgın bir 
neş'e ile siyah elbiseli kavalyalarınm kollarında 

dönüyorlardı ... 

Büyük şeref galası .. 
Tam 15 se~edenberi yüksek san'at tacını kuınral ve dalg·alı 
s~çl~rı üzerıı~de taşıyan GR~T A GARBO ve iki yüzlü adan1 
fılmındenberı un~tulmaz tesırler bırakan erişilmez san'atkar 

1 

bu insanlarrn içine girmeğe ee ' tının pnrınnğıııdn heuim sn<·lıı
saret C'clenıiyecc~·ti. Du araba ı rıında yapılnıı:ı yllzOğ!l tıı';lıy~r. 
dan inenlerden lıil'i Scd~trı na ln::s.mlıırrn nı·:ı~ınrb bıı evın 
zarı <likkn:ı'lı ccllıetti. ı iı"az di'~ 1 ll';'akları kadar ehemmiyet ve 
kat edince arknch.,ı Yılmn ol 1 kıymeti olmayan lılr fukir adam 
duğunu gl.ırdü, ge~ç adam tanın irin bu uz :suudet midiJ" '?,, diye 
ınak korkusilc bulunduğu köşe dtlşUnilyorclu. 

Sovyet filimlerinin beynelmilel 
sahnda dahi büyük muvnff akıvctler 
kazanmakta olduğu ve lıe:- ta afta 
takdirle karşılandığı, her kesin bil
di~i bir lınkiknltir, " Konştııd balı
riyclilcri., g-ihi hakikaten muvnff ak 
olmuş filiınlerdcn başka, mesela, 
dahili m~icaJcle saf alı atını çok can. 
h ve realist bir tarzda gösteren 
hir " Çaayef,, filimi, sinemacılıkta 
ilk safta gelen memleketlerde bile, 
gerek senaryo, gc. ek reji gerek- 1 

se entcrpretasyon bakımından, kla
sik tclekı edilecek bir mevkı almış ' 
bulunmaktadır. 1 

Sovyet filim stüdyoları bugün 
de ğitlikçc artan bir faaliyetle ça. 
lışnıalarına Jevam etmektedirler. 

FREDERIK MARCH'in en harikulade eserleri 

Anna K • 
renın 

Ye daha ziyade bnznld ·ı. Fakat Yılduı.ı parmağında 
Biraz sonra Yıldız He Anıe ki yUzllk nıunıılya tıiyabanlnrı 

de geldi!er. Yaııl.ırında Mlse~·iıı atlında ınllcssir vefa ve sevd,ı 
ağa ile Ayşenin nişanlı~ı va;dı. yeıııinlerile takılmı~ olun o ni 
Yıldız karımlığııı i~·incle gölge :;;an yllz!lğ!i <IL•ğildi. 
gibi eve girmi;lL bundan sonra Ay~c bıı gece o yilzilğil he 
karanlık ve yağmurun içinde meıı hemen zorla onun parına
dalıa ziyade beklemek mana~ızch ğındo.n çıkarmı;;. ) erine bir 

.Mamafih oradan ayrılmasını zUnırCH yüzUk takıııı~tı. Yıklıı 
istemiyordu. Saatlerce sokaklar- buna adet~ ağl.ıyarak itiraz et 
da dolaştı. ıniş, nişan!ısını.1 bu l.ıiçare he· 

Yağmur yaYaş yavaş sulu bir diyesi nazarında dllııyunın bii
kara talıuvvlll ediyor, soğuk, tun huzinelerine mecih olduğu
rOzgrır ilikleJ"ine hleyordu. I· a- nu söy1cmi9ti. O vakit Ayı;;e 
kat Sedat ,bunları~ iıiç birisini gillınUş : 
duymuyor, gittikçe artan bir - Yllz!iğfi parıııağıııdıtıı çı~ar 
DıelıH içlııde dalgın dalgın ctnşn mak sokııga almak demek ctegil 
UOyordu. Yıldız simdi ııcelıa ne dirya ... 1slcrscıı kailJin üstüne 
Yupıyordıı. gOzel' sesini kimler ~akJa ... Eh't•ı·ir ki kimse görilp 
işidiyor, gUıcl gözlerine klınler seni ayıplamasııı, tleıııi~ti. 
bakıyordu. kn pınııı ônDııde du- Sedal kornlunın l>fr Köşesin 
raıı uşaklurdan birinin l>ir aru· de derin d!ışnııcell're dıılıııı;;dı. 
baci ile konu~lu~uııu i~itti. uşak _;.artık kupıdau içeri bakınuyor 
diyordu ki : " Yukarısı mükem musiki sesi kıılugımı uza!\ uir 
nıeı. ben seııln atlarına nı ııkaad denizin uğultusu gil:ıi geıiyor 
Oluı·uııı. Sen i<·eri gir de kapı du. birdenuıre yanıo,ı~ıoua oir 
ciau birkaç defa :.eyret ,, gölge fnr.k etti. _Ayşenin ııişau-

Sedat urtık dayanamadı. ura- ıı~-ı ıdi. Onu uşakiıırdan biri 
bacıyı takıbederek eve girdi. zannederek emretti : 

tanınmak ihtimaline kar:;.ı şapka - Haber ver de biılm araba 
iını gözlerinin llstüııe indir yı kapıya çeksinler... Ay~eııin 
Inlşti koridorlardan birinin ara- ııişau.bı :scdalla . tam~ıııayoı"C.lu. 
lık kalmış kapısından salona lioyıe olduğu halde genç adam 
hakınağa baştadı bir vals oyna- kıpkırmııı kesildigiııı Jıisseıti. 
lllıyordu. EleA:trih.l~ıiıı aydınlığı Tanınmak.tun ko1·.Kuyur gil>i ba
~e bırıl pırıl yanan salonda şını ününe egerek korıdudar 
-ıiYnetıere gark olmuş genç k.a- dan kaçtı. 
dınlar çılgın bir neşe ile siyah Sokakların karlı çamurları 
kavalyalarının kollarında dunll- içinde eski iska,·pi.ıleri.ıi sUrilk 
)'OrlardL Sedat bu çifUeıin ara- leyerek evine dunerken acz ve 
8llıda Yıldızı tanımakta gllclük 1 yesiııden çocuk gibi ağlayor, 
IUectçekti. genç kız Yılmazın k ol- karanlıkta kendini lakitıede,1 
lalarında raksedlyordu : gözlerden sııkıanmuk isteyor 

Yılmaz ile yıldız Seda tın gibi ellcdnı yllzılnc kapaturak 
dUnyada en çok sevdiği şahıslar H. Ah !ııkıriık... tl~n;seni sad_e 
ldi. Höy.e o.duğu hJ~de beraber bır fel<lket zıuıne~ıyordum ... bu 
l'llksetınelerinl Sedat ho . gürmi ayıp olduğunu bıluıcyordum )) 
Y?r, kalbinde mUplıem ıır azap dile i.ıleyurdu. 
hıssediyurdu . .ı 44 

Yılmaz suvare elbiselerile Scdattau Yıldıza .. 
Pek güzel ve mumtaz görllnll- Yıldız dOnyada senden başka 
Yor, zal'if tavurlan, şen sOzleri- kimsem kalınudı. DUn kardeşim 
le naza11 dikkatı ceıbediyordıı. liısanın kara haberini aldım. 
~enç adam bu gece Yıldızdan biçare çocuk muharebe nıeyda 
aşka hiç bir genç kıza ehemmi nında feci bir surette vefat et

~et Vermiyor gibi gOrünOyordu. mi;) dü<;ınıana yapılan şiddetli 
r er fırsatta yanına yaklaşıyor bir suvarl lıUcuıııunda çok kah 
aksa davet ediyor.onunla konuş ramanlık gostermiş, fakat üzen 

inak için vesileler icad ediyordu gilerlndeıı birisinin kopması 
d liatta bir defasında Yıidızın üzerine attan düşmüş, ııtların 
UşnrdUğU bir çiçeği yerden aldı ayııkları altında biçarn vücudu 

genç kıza iade etmeyerek göğ hurduhaş olmuş... Evvelisi gün 
•Une sakladı. bir bayrağa sarılarak zaptedileıı 
<1a Se<tatın ıstırabı dakikadan tepelerden birine defoetıııişler. 

~ikaya bOyilyor tchaınmül - Aı·kası var -
ectılnıez bir işkence haline geli 
:;;.rdu. Ge~ıç adanı kendi kendi
bo 1 tesellıye ~~lı':'ıyor : ( Niçin 
<ta! Yere nznıuyorum '? Yıldız 

Gorkinin eserleri 31 
milyon nusha basıldı 

bir gece uzak kalmaktan 1893 yılından 1916 yılına ka· ::k çıkar '? G ilim esi, başkalarile dar, Çarlık Rusyaııının sasür reji
gib setıııesi mutlak beni eskisi mı altında Maksım Gorki'nin eser
ltat~·sevınediğine, yavaş yavaş leri 102 defa tabedılmiş ve basılan 
lla lnden çıkarmağa ba;;ladığl eserlerin nusha mılcdarı 799-880- e 
gib~ı dellllet .eder ? Bu yüzU varmıştır. 
g kalbi de güzel ve saf olan lnkilaptan sonra ise, 1917 yı· 
~ kızdan şüphe etmek bir landan 1936 yılına kadar Sovyet-
~ık Olmaz mı ? yıldız ler Birli~inde bu meşhur inkılap 

lA 1 edebiya~çısının eserleri 5-558. defa 
IYIQk • G k' tabedilmış ve nusha mıkdarı 

sım or 1 30-907-000 rakamını bulmuştur. •• k af Gene inkılaptan sonra 19 yıl 
hl U 0 Otl içinde Gorkinin eserleri Sovyetler 

tittı.~erıi?ırad'daki Edebiyat enis- Birli~ine bağlı muht~li~ milletlerin 
~eu· hın, bin beşyüz ve iki bin dillerine tercume edılmış ve ~u o· 
•tı.ı· 1•.lt 3 Gorki mükifıatı tesis tuzbir milyon nushadan 1,500.000 
ili lftir. Bu mükafatlar her yıl ye- nushası bu muhtelif dillerde çık-

Yaı... Mak · G k" . 1 . . '- l ... •ia başlayan muharrirlerin mıitı~. s~m ~r ı nı? eser erının 
fi eserlerine verilecektir, bu dıllerdekı tabı ıdedı 160 dır, 

1 T. At J !T· A.1 

Moskovaclaki Mosfilnı slüdye
ları sosyal mevzulu " nüllce -, fil
mi, Jules Vernc'in meşlıur roma
nından muktebes "Kaptan ,, Gran
dın çocJkları ,. filmi ve inkılap 

tarihi ve parti mücadelesi temin 
iJe alakadar " galipler nesli ,, fil -
mi üzerinde çalışmaktadır. 

Tolstoy'un ölmez romanından iktibas edilen Fransızca sözlü 
masikiJi, heyecanli büyük Rus filmi. ' 

Eski Çar Rusyası~1ın hayatini, sefahatini, harplerini, canlandıran 
ANNA KARENiN filmini tekmil sinema müdavimleri görme
lidir. 

Aynca: 
Leningrad filmi stüdyoları ua 

şu filimleri bıtirmck üzeredirler: 
Dahili mücadele devresinde 

çocukların lıay'tıııa ait " Fedka 

Sevimli müşterilerimize bir sürpriz yapmak fikrile bu gece 
3 büyük kısımlık 

., 
Sporculuk hakkında bir komedi: 
" Cumhuriyet kalcc:si ,, , Tayyare 
fabrikalarındaki hayala ait " Mem. 

KIZ KOLEJİNDE CÜNBÜZ 
leket seni seviyor ,, , ı 

ismindeki sesli sözlü ve şarkılı nefis bir komedi gösterilecektir. 

Pek yakında : Ayrıca Mosiilm, uzak şarkın .ken
dine has zenginliklerini gösteren 1 

'' Erlik ,. filmini, gençlere hitap 
eden " Gençlik ,. filmini ve 1917 1 
de Soyet inkıl~bı hakkında _M~s-1 
kovada geçen Son gece ,, f ılmıni 
hazırlamaktadır. 

Hakikaten Türk filmciliğinin bu güne kadar yarattığı eserlerin 
en fevkaladesi olan 

Leningradclaki Lcnf ilm stüdyo. 
larında ise meşhur " Maksimin g-e
nçligi ,, filminin mabadı olarak 
" Maksimin dönüşü ,, filmine ve 
Donetz kömür havzasında dogan 
Stuhanov hareketinin o havzada 
in!dşafı mevzuuna ait " Bahçıvan,, 
filmıne de başlanmı.şlır. 

KARIM BENİ ALDATIRSA 
Filminin yeni kopyası yeni ilave edilen şarkılarla beraber doya 

doya tekrar seyretmeye hazırlanınız. 

Ayrıca bir sinema heyeti de 

" Volga ,, isimli bir filim vtlcuda 

getirmek üzere bu nehir ü~riq~ 

çalışmaktadır. Bu filim, sovyetler 
birliğinin geniş ve muazzam ltir 
su damarını teşkil eden Volga neh
rinin menbaından mansabına kadar 
olan arazide tabiatın güzellikleri
ni, ekonomi hareketlerini ve hayal 
sahnelerini caklandıracaktır. 

[ T. A.] 

Sovyet arktiğinde 
Telsiz istasyonları 

193J yılı ıda Sovyet Kııtuı> il· 
raZlslnde ancak ıs telsiz istas
yonu mecdut bulunuyordu. 

Bu son dört yıl i\·inde Sov
yet Arktiğindeki telsiz ista yon 
larının adedi 8 ruişli buynmnş

t:ır, ve halen Şimal denizi yol· 
ları i:;.letaıe idaresinin servbine 
ınzümln olan istasyonlarııı inşa 
atı umumiyet itibariyle bitmiş 

Volga - Moskova 
telakki olunabilir. Bu yıl i\·ind(} 
yukarıda tesrih eclileıı deniz 

1 yolları telsiz istasyonları. d ın ba · 
~analında seyrisefain ka, Suııkikov buğnzınıhıki Lonk 

adalarında bir, J< rıınçois- .luseplı 
Volga nehri ile Moskova adalarından yeni Znmbl'ın •ima 

nehrini birbirine birlc~tirecek Un de Blagopoluçiye kOrf ezlnde· 
olan ve hal~n inşa h?linde bu· 1 ki bir adada bir ve çukotko ya 
lunan 12~ kılometrelık muazzam rımadasınua da bir olmak Uzere 
kanal nzerinde 5o kilometrelik yeni 3 istasyon daha yapılacak
ilk bitmiş kısımda ticari seyri- ur. 
sefaine başlanıııı~tır. SOvyeUer Birliği k11tup telsiz 

Kanalın diJer kısınılarında istasyonları şebekesinin beş bil 

inşa faaliyetine bUyllk bir gay- yük radyo merkezi vardır ki 
retle devam olunıııaktadır. Ka- bunlar Arkanjel, .Amderma, Dlc 
nalın sulan daha şimdiden be~ kson, Çeliuskkin ve 'J'iksi'de 
büyllk bendi duldumıuşlur; geri bulunmaktadır. Uuıılardaıı baş· 
kalan iki bend ise 1937 iikbıı- ka, Yakuts'da da kuvvetli bir 
barında dolmuş olacaktır. Hu merkez inşasıııa başlnnmı,:tır. 
kanal nzerindeki bu yedi b~n- Bütnn bu Arktik telsiz istas
din mesıılıası yekılııu 420 kilo- yonları Moskova ile daimi irti
metre murabbama varmaktadır. bat halindedirler. 
lstiab edecekleri su mlkdarı ise · (T.A.) 
bir buçuk milyon metre mika- Moskova. Almaata 
bındadır. hava hattı 

Kanalın inşaatı On ay sonra 
tamamen bituıi~ olacak ve 1937 
de baştan nihayete kadar seyri 
sefaine açılacaktır. 

{'l'.A.) 

iki büyük otostrad 
Sovyetler birliği merkezini 

Bielorusya ve Ukranya Cümhu
riyelleri merkezlerine bağlıya
cak olan iki büyük otomobil yo 
lunun inşaatına başlanmıştır. As 
falt ile örtulll 866 kilometrelik 
beton bir yol Moskovadan kiev' 
e gidecek ve aynı tarzda yapıl
mış 695 kilometrelik bir yol da 
Mos.kova ile Miusk şehrini bir· 
blrlne baaııyacaktır. 

,T.A.) 

Moskova ile Orta Asyada Al
ma - Ata arasında nıııııla1.ııııı ha 
va hatları başlamıştır. Bu mesa 
fe rııhat tayyar.elerle 21 saatta 
aluımaktadır. ('f .A.) 

------ -------
Zayi tasdikname 

934 Senesinde T rab-
zon orta okul birinci 
sınıfından aldığım tas
diknameyi zayi ettim. 
yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 
Binbaşı bay Tevfik oğlu 

Cevat 

-------_.....·-~ -----------~ 
Deniz mötorü eksiltme temdidi 

TRABZON EMNİYET MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Trabzon Emniyet müdürlüğü için mübayaa
sına lüzuın görülen bir deniz motörü 15-8-936 
tarihine müsadif cumartesi günü saat onda ek
siltmeye çıkarıln~ış isede talip zuhur etmediğin
den arttırma eksıltme ve ihale kanununun 43 
üncü maddesi mucibince on gün daha temdit 
edilerek eksiltmesi 25 - 8 -936 tarihine rastlayan 
Salı günü saat 14 de emniyet müdürlüğünde te
şe~kül eden komisyon tarafından yap }.:cağından 
~~lıp ol~n.ların ~e şartnameyi görmek isteyenlerin 
ılan tarıhınden ıhale gününe kadar emniyet mü
dü~iyetine mu·racaatları ilaR olunur. 

Ahşap geçit inşaatına 
ilôve eksiltmesi 

ViLA YET DAİMİ encün1eninden: 
Trabzon Sürmene yolunun 35 • 000 inci kilo

metresinde küçük dere nluvakkat ahşap geçidine 
ilave olarak yapılacak iki gözün inşa bedeli 369 
lira 20 kuruştur 2490 sayılı kanunun 46 ıncı mad
desinin B fıkrasına tevfikan 2 • 9-936 tarihine 
çatap çarşamba günü saat 15 de vilayet maka
mında toplanacak encümende pazarlıkla ihalesi ya
pılacadır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk te'minat
lariyJe muracaatları ve daha fazla tafsilat iste
yenlerin encümen kalemine gelmeleri plan ve 
keşifini istemeleri. 18-21-24-27 

Erzurum öğretmen 
ahnacata klebe 

okuluna 
şartlan 

Kültür direktörlüğünden: 
1936 - 1937 ders yılı için Erzurum ö11-rclmcn k 1 le 

1 k · · · · d d b' . s o u una orta o u u pe ıyı ve ıyı erece e ıtırenler alınacax.ından . t kl'I . 
1 d ki ı..uı . " . s ıs e ı enn mezun o • 
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1D1 
Pazarhkla 

Erat nakliyatı 
eksilmesi 

Köyü 

Gayri menkul satış artırma temdidi 
• 

Nevi M.N: U.N: K.Mu. T. 
L. , 

Kalafka (36760) M.Mu. fındıklık 80,98 638,631 700 Ermerı1 

,, (32165) " ,, 78,51 607,623,680,534 525 " 
., ( 40436) " " 100 o 660 ,, 
,, (15623) ,, ,, 84 454 ila 461 440 ,, 
,, ( 5974) ,, " 39 547,577,605 130 ,, 

Defterdarhktan: 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkulatın mülkiyetleri peşin para ile stı' 
tılmak üzre 24-8-936 pazartesine temdide bırakılmıştır. Talip olanlarıfl 
yüzde 7,5 dibozitolariyle defterdarlıkta toplanacak komisyona muracB' 
atları. 

Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak, Zeissikon, Föyklender ve sair tanınmış markalar daima her boyda ve her cinste bulunduğu gibi /otoğra/a ait: 

Cam, Kart, K<iğıt, Teferruat. Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır. 

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

·~ r erı al ·· to" rafa · i u um izaha arasız olarak verilir. 
~ a 


