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ispanyada şiddet ve dehşet : ~urşuna 
dizilenlerin sayısı 1500 ü geçti ! 
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İki taraf arasmda kanlı t 
1 Her QÜ!} 

~~·=.e::h-.. - ,....._,_ -"~-w-"-'~::.-=--_.-o;.e ""'"" 1 
lKöyiüye~Sağlıksütunu,öğutlerı 

· muharebeler devam ediyor .. 
Ankara 17 - /spanyaa'aki dahili harp etrafında alınan haberler her iki taraf ara

sında şiddetli ve kanlı çarpışmaların devam etmekte olduğunu bildirmektedir. Hüku
met kıtaatının bazı mıntakalardave hi/hassa Madrilin şimalinde 'IJuadarramda ilerle
mektedirler. Asi kıtaatın eline geçmiş "()/an hadajozda ele geçirilmiş olan hükumet ta
raftarları, /aslı· askerler tarafından öldürülmektedir. Düne kadar kurşuna dizilenlerin 

Şimdiden 
tedbirler almak, 
ilgililere tebligat 
yapmak lazımdır .. 

~-~ ~~e-:ft"iii!ilt2Eo,~....-.__..,.._...e::'!i!ıil~.,....., ~ :W -~ 

ÜC BELA: 
' F re n g i, F u h u ş, 1 ç ki .. 

Jin beşgüzü geçtiği haber veriliyor, __ _ __ 

Joenne, kitaba, doktorlara 
inanmak Hlzırngellrse fındık
kabuğunun ne~rcttiği zehirli 
gazalardn şehir halkını kur
tarmak bir vazife ve bir veci
bedir. İki sene evvel beledi· 
ye meclisinde bu mesele ö
nemle ele alın mı~' üzerinde 
kati derecede bir hassasiyet
le durulmuş, . nihayet şehir 

halkını bu zehirli dum~mlnı ı 
yutmaktan kurtarmak için. 
vapur borularından çıkar gi
bi duman neşreden, hamam
larda, furunlarda, fındı · .. kabuğu 
yakılmasının yasak edilmesi 

Yazan : Türkan Türkmeno<;Jlu 
[ 1 ] 

Köylü kardeş, f Tatlı tatlı öpücüklerle a
Frengi berbat bir hasta- lınan ne kadar dertler var• 

lıktır, Soyu sopu kurutur. dır ki adamın ömrün'.in so· 
Giresonda ._I _R_a.....;d>;._'o_h_a_be_rı_er_i _ 30 Ağustos 

Zafer bayramı 
ve hava kurumu Bir fındık 

istasyonu 

açıllyor 
Gireson - Ziraat yüksek 

enistitüsü pro/esörlerinden 
Ve aynı zamando bahçe· 
'Van/ık, bağcılık ve fidancı
lık enstitüsü direktörü Pr. 
leissberg beraberinde asis
tanı Neşet Ömer ve tercü
lllanı Bursa Ziraat mektebi 
Öiretmenlerinden Musta/a 
olduğu halde Cumartesi gü 
1lii şehrimize gelmişlerdir. 

Pr. lessHrt. Gir~sunda 
bir fındık istasyonu açı/. 
lncısı luzumunu evvelki ge
liılerinde takdir etmişler ve 
Verdikleri raporu bakanlı 
iın kabul ettiği anlaşıl 
tnıştır. 

Bu de/a şehrimize gelen 
Profesör istasyon yerini tes 
bit .. etmiştir. 
Oğrendiğimize göre /ın

clllc. istasyonu Batlama dere
si cıvarında tesis edilecek, 
labratuvar ııe her türlü 
fenni vesait bulunacaktır. 

istasyon civarında istim 
lö.Jc edilecek arazide hem 
"~mune bahçesi, hem de bir 
lıclanlık yetiştirilecektir. Ka 
l'adeniz fındık merkezi olan 
~iresonda bu teşkilata çok 
ıht · ıyaç vardı. Bu noksanlı -
f_ı gören tarım bale.anı Muh
ıs Erkmene Vilayetimiz adı 

na teşekkür ederiz. 

Esasen burada bir fındık 
iıtasyonu kurulması ihtiyacı 
Ilı geçen sene bizzat yaptığı 
letlcik/er neticesinde anla 
ilan Ziraat vekili bu iş ü
ıerin-' ,_. 'h . l' l ueıcı ı tısas arı nazara 
Q .'"ma/c üzere Pr. leissher' 
1~ memur etmişler ve onun 
~osterdiji /üzüm üzerine 
"'flt'• 1 neticeye 'tJarılmııtır .. 

• Akj'iin • 

Çekoslavakyalı 
talebeler gittiler. 

/co.~İll illerimizde Vana 
Cek ,. bir seyahat yapan 
le.; 0•l0tvalcgalı talebe ka/i · 
""' ıehrimize dönmüı ve 
1ttt,;ı1cı ıün lıtanbula ıit • 

erdir. 
1 

Olimpiyad 

sonuç töreni 
.FevkalAde heyecanlı olan 

binicilik müsabakalarından son
ra bu akşam l l inci Olimpiyad 

sona ermiş ve çok muhteşem 

bir tören yapılmıştır. Bay Hitler 
de dahil olmak üzere 120 bin
den fazla seyirci karşısında ya
pılan bu törende edllen intiba 
lar unutulmayacak kadar kuv
vetli idi. Olimpiyad borazanla· 
rının işareti üzerine 53 milletin 
Bayrakları onur locası önünden 
geçerken, bUtün mUsabakaya 
i~lirilk edenler de sahada hale
ke teşkU ediyorlardı ; Ve her 
taraf tan verilen projüktör Ji.Ikla 
riyle tiunla.rın başliln flzerlnde 
ışıktan bir kubbe meydana gel
mişti. 

Olimpiyad komitesi reisi Bel

çikalı kont Latour Olimpiyadın 

sona erdiğiııi bildirerek OJiınpi

yat Bayrağını dort sene sonra Ja

ponyaya verilmek üzere Berliu 
şehir emanetine teslim etmi·~tir. 

Arkasından llethovenin meşhur 
hynmesi binlerco uğız.daıı hep 

· beraber soytemııiş ve OJipiyad 

çanı çalarken 16 gün müteına 

diyen yanmış Olan Olimpiyad 
ateşi de sönmoş ve ıoıımdiye ka

dar miiill görlllmenıiş olan bu 
tören böylece sonu ermi'fü. 

Hariçten, dahilden Olimpiya 
da iştirak edenlerin sayı:3ı bir 
milyondan fazla tesbit edilmiştir. 

Olimpiyad neticesi kısa 
olarak şöyledir : 

Almanya : 33 altun, 26 gll

mllş, 30 bronz. Anıedka : 2-!al

tun 20 gumnş 12 bronz. Maca

ristan : 10 altun 9 gümll'.;1 5 

bronz. İtalya : 8 altun 1 gümüş 

5 bronz. flnlilndiya : 7 altun 

6 gümüş 6 bronz. 1''ransa : 7 
altun 6 gumnş 6 bronz. lsveç : 
6 altun. Japonya : 6 altun. İn
giltere : 4 alt un. A vasturya : 4 
altun. Çekoslovakya : a altun. 
:Mısır : ~ aJtun. 'l'Urkıye l altun 

1 gllmllş 1 bronz. lsviçre. Ka
nada, Norveç, Hindistan, Neuse
ıa.nd birer altun madalya kazan 
mış geri kalan diğer milletler 
alt un madalya kazanamamış 

lardlf, 

Yeni bir 
Petrol kuyusu 

30 Ağustos za/er bayramı
m kutlma hazırlıklarına şim 
diden başlanmışdır. Bayram, 
da hava kurumu tarafından 
kale parkında bır garden 
parti tertip edilmesi düşü- ı 
nülmektedir. Her yıl olduğu 

esaslan Qzerinde karar kıhn
mı~lı. Ogün bugün, konuşu
lan o sözler meclis zabıtları 

gibi yine çekilecek piyanğo
ga doha zengin ikramiyeler 
konulacaktır. 

Kızılay 
Sünnet düğünü 

yapacak 
Kızılay tarafından yalcın 

da Orduparkda bir garden· 
parti tertip edileceği ve ay
nı zamanda memleketin fa
kir çocukları ıçın de bir 
sünnet düğünü yapılacağı, 

ve bunun için Ordupark 
müsteciri Harun/arla müza 
kereye girilmiş olduğu ha
ber alınmıştır. 

Y unanistanda 
sosyal yardım , 
Ankara 18 - günan hü. 

kümeli sosyal gardım için 
geniş bir proğram hazırla-
mıştır. 

içinde uyumakta, kailleri, ha· 
tipleri dahi onları, daldıkları 
o derin uykudan uyandırma
ğa bir torlu kıyamamakta
dırlar 1 

Ognn bugUn furunlar da 
hamaınl:ır da her kış yüzler· 
ce ve binlerce çuval f'ındık

katıufnnu l'Skisi gibi yakmak-
~ Ofddeııed;; -*aldan geçi-~ 

lemlyecek bir vaziyete sok-
1 maktadırlar, çünkü, hamam

larda, furunlarda fındıkk.abu
ğu yakılmasının yasak edil
mesi hakkı,ıdaki sözler dedi· 
ği.miz gibi, iki senedir, hAlA 
bu adamların kulagına kadar 
gelememiŞ, sokulamaııııştırl 

İşin şakaya, ihmal ve imha 
le tehamnıuıu yoktur, şimdi
den, gereken tedbirler alın
malı, ilgiliJere, hamamlara, 
f urunlara tenbihat ve tebli
gat yapılmalıdır ki, kabuk 
depo etmek masraf ve knl
fetini ihtiyar etmiş olmasın
lar 1 

Yenlyol 

Göçmenler 
için evler . 

4 7_,5 Kilometreye yapılıyor ı 
radiosond Ankara 18 - Sağlık ba 

Adami alil, sakat eder, nuna kadar acısı geçmez 
çoluk çocuksuz hırakrr. Bundan ötürü öpüşmek ya. 
Frengi adamı zırdeli eder, tışmak, çolc /enadır. Bazı 
Timarhaneye, hapisanye tı · valcıt bir ömre, bir soya kar. 
kur. şılık olur. Frengili adamın 

Frengi adamı adamlıktan kullandığı şeylerden: Kaşık 
insanlıktan Çlkarır, rezil eder. tabak, çatal, bıçak, fincan 

Onun için Frengi ne ol· İ bardak, fırça, tarak, berber 
duğunu, nasıl geldiğini, na- I takımları ve buna benzer 
sıl gittiğini iyice bilmek ge- şeylerden de /rengi sağlam 
rektir, t adama geçer, hu ehemmi. 

Frengi adamın iliğine ka getsiz ve çok küçük bir tet. 
dar iş/egen bir yastalılctır,. f bir/sizlik güzünden bir kişi, 
Frengi, Frengili adamdan 1 bir ev bir mahalle daha 
vegahut onun kullandığı J ileri giderek bir kög 'Ve ıe· 
şeylerden sağlman adama 

1 

hiri baştan başa ~rbat eder 
geçer. ve herkesin yok olmasına 

lıw._inin ~daa.. a~ sebebiyet 11erilir, 
geçtiği gofların ~n'Zı__ ~·- , Freng · · atlanu ıörmdt• 
len firenginin kadın veya tanıyamazsınız. Yaraları o/. 
erkeğin birleşmeleri gatma- ı sg bile kapalı ger/erde dir. 
farı gelir, O zaman zürri · Oy le olduğundan b~ka bu
yet aletlerinden, kamışla /aşık hastalıklarda olduğu 
çıban çıkar. Kadında olsun, gibi sakınmak, kaçınmak, 
erkekte olsun oralarda çıkan yani/rengiyeyakalanmamalc 
çıbandan korkmalı, hemen yollarında daha çok özen 
Doktora koşmalıdır. Bazıda daha çok savaş gerektir. 
Frengili bir kadınla yatan F ·ı· l k d l 

w • w rengı ı gene a ın arın 
bir erkegın agzında, duda h · · " · t l tl · J 

• • w epsının zurrıge a e erınae 
ğında, drlınde, yanagında çıb n b l 

v J le a u anmaz, gara geç. 
yara çıkar, "'amışınaa çı - mi t · v h t · · J ..ı• Am 
maz ... 

Bu seferde öpüşmekle 
/rengi adamdan adama ge
çer. Yabancı bir kadınla 
yatmak nekadar korkunçsa 
herhangi bir adamla kadın 
veya erkeğin, isterse Çt>cuk 
olsun, öpüşmeside /ena fJe 
kor!...uludur. 

ş ır. ı a u ıçerıaeaır, 

ma kanında /renginin zehiri 
dolaşmaktadır, Vücudunun 
her yönünü saımıstır. 1aı· 
mak ister, önüne geleni dur 
madan zehirler. 

Temmuz ayının ortalarına dot· kanı Refik saydam Aksa Ana, baha ve bile çocuk-
ru, Tiksi körfezinde ~ain bulunan rayda kurutulan kara batak- /arını gelişi güzel öpmeme-

Öyle ise bu hastalıktan, 
bu zehirden, bu ömüre, soya 
süren zehirden nasıl kaçın
malı? 

Bunun iki yolu fJardır. 
hava rasat merkezı, Molçanov ı . .. . . lidir. Frengi, gibi verem gi 
sisteminde bir radiosondu havaya , lıgını ve goçmenler ıçın ya- bi soya sopa zararları do-
salıvermiş ve bu radiosond, bu f pılaca/c klJy gerini tedkik kurıan bazı hastalıklar var-
gibi aletler için rekor teşkil ey- f -4mı· 400 .. kl 

c:-ı ş ve goçmen evının dır ki öpüşme e geçer. leyen 47,500 metre yükaeklite h . 
kadar çıkmıştır. Radoiıondun işle- der al ınşasına haşlanma- Bilmediğiniz bir kimsenin, 
meıi elJi dokuz dakika •ilr· sını emretmiştir, Refik sag hatta her gün görüştüğünüz 
müştür. dam buradan ereğliye git· komşunuzun, akrabanızdan 

Bu hava sondasının koyuveriJditi • t · birinin boğazında gara, F. 
h h . 1 mış ''" 

zaman avanın araretı zait 2,6 ------------ı rengi yarası olabilir: Siz 
ıantiırad ~~ hav~n~n tazyikı is~ ı ı 1 bilmezsiniz, hatta kendi de 
1.011 mıiıbar ıdı. Radiosond BORSA 
2 000 d h 

1 
/arkında değildir. Çünkü 1 . met~e _ e araretin nalı:iı 

62, ve tazyıkın de 162. milibar "----------- ağrısı acısı olmayan zalim 
oldu2unu tosbit eylemişdir. Bun- Fındık fı'atları bir düşman, ocak söndüren 
dan sonra radio.ıond daha ziyade bir hastalıktır. 
yükselirken, hararet derecesi de Fındık /iatlarz birkaç giin- Yeni çıkmıştır, Yaraya 
muntazam surette yübelmiı ve den beri iste/eli devam et bile benzei~mezsiniz. Ağiza 
43.000 merede nakıa 42,9 derece- mektedı·r. b k d•/d bo d 
ye çıkmıştır .Kırk üçüncü kilomet- a arsınız ı e, ğaz a 

Biri, Frengili adamın kendi 
kendini koruması, hastalığı 
na baktırması, hastalığını 
ileri götürmemesidir. böyle 
yapan bir adam hem özünü 
kurtaru, hem de kardeşlerini 
çoluk çocuğunu korur. 

Bir zamanlar frengili a
dam, hastalığını, kendini sak 
!ardı. Çünkü /rengigi ayıp 
sayarlardı. Dünyada insanın 
başına her şey gelebilir. En 
büyük /elaketler bile .. 

Cenubi Uralda işimbayevo 

petrol taharri sahasında "Und~ 
dört yüz ton petrol veren yenı 
bir detrol kuyusu bulunmuş ve 
petrol rışkırmağa başlamı~tır. 

('f.A.) 

reden sonra havanın harareti ye- Bugün sabah borsasında beyaz renkte sıyrık gibi ya 
niden düşmefe başlamlf ve 47,000 iç fındık 49,5 kuruşa, tum hut yuvarlak biçimli gara. 
metrede nak11 46,8 dereceye bul fındık 23,5 kuruşa sa- /ar görürsünüz, onlar /ren
inıni§tir. tılmıştır. gi yarasıdır: Size felaket 

Tılıbı kıtrıı arı noılıdır. . ıetirir1 

insan bilmiyerek en fena 
hastalığa gaka/anabilir. on
da hiç ayıp ve günah yok
tur. Asıl ayıp ve günah has
talığa baktırmamaktır. Fren• 
tili bir adam kendine bak· 
tırırsa iyi olur. insan meg• 
vasız ağaç, silahsız as/cer, 

Arko•ı '«r 



Sayfa 2 /YEN/YOL/ 
19 Ağustos 936 

Altıncı ders 

SİY ASAL PARTİLER rta hakkı da Yum 
Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı Köylülerinı:ze öğüt 

lıer yerde muhaf azaki'irlar ve 
mutediller admı alırlar. 

Bunlar, bu adlar altında, 
ileri gitmenin lıızını kesecek 
bir etek çekiş ileri gidişi zor
laştırış ve ileri gidenlerin 
önüne birden göze batmıyan 
yumuşak maddelerden en
geller koyucu rolünü yapar
lar. Sözlerinde ve proğamla
rında ileri gidişin kendi 
ifadelerine göre zararlı sa
yılacak ölçiideki hızın tadil 
gibi orta diişüncelere hoş 
göriinecek bir eda 'i.1ardır. 
Hakikatte bunlar, ug1Jnık 
olmıyanlara hoşça gelen bir 
dış görii111iş içinde saklanmış, 
en zararlı miirtecilerdir, 

lngiliz muhafazar partisi
ni, adına rağmen bu tip için
de görmemeli, bifhassa eko 
nomik liberalizmin zararla
rina karşı ortalama bir yol
dan memleketinin ihtiyacına 
uyğun bir tevazün yapan 
müstesna bir teşekkül olarak 
hatırlamalıyız. Fakat haya· 
fa yeni doğan, yeni inkilab 
Zar yapan memleketlerde, 
mutedil veya mu haf aza kar 
maskesi altında kendi hüvi
yetlerini saklryan 'lıe en feci 
irticalari yapan partilere 
karşı çok uyanık olmak 
gerektir. 

Sınıf ihtilali partileri 
ikinci katagoriyi sınıf ih

tilalinin getirdiği partiler 
teşkil eder. Bunlar sosyalist, 
komünist ve işçi partileridir. 
Bu partilerin prensiblerini 
sınıf ihtilali bahsinde gör
dük. Sınıf ihtilali fikirlerine 
kaçan sosyal demokrat par· 
tilerini de muhtelif partiler 
tipinde ayrıca mutalea ede
ceğiz, Bütün bu partiler, sı 
nıf mücadelesine istinad e
derek vücud bulmuş ve her 
türlü çalışma serbestliğine 
yol açan liberal devletin i 

RECEP PEKER ---- - - --
l 2 1 Yazan · 

Norbcrt Von Bischoff 
Türkçe.'/<' çe1ıiren 

Burhnı l Belge çine genişleyip ilerlemişler
dir. Genel bakışla bu parti 
ler, milliyitçi ve liberal par· 
ti/erin karşılarında yer· 
alırlar. 

ölu tı vukbrın ku . .1 ı 11 yokl 
yınıı.'" ur ' l ı ı! >l t i e tün k.J · 
başı -;ar'·ı' d;.ırr.n t:ıvu ~un J,,lu 

kil dt•n ayı ını . l~ıı.u ' • sıc k 
·• 1 ... c ~·oyun ıı. 11 t !ık devam 
c lerse dıg •r t.ıvukl ra hul<l"dı m:ı
m k iç'n bunl.ı. ı knlip ·yiyiniı:. 

A ·,hı ywın Ankn n 
l:.l ,iligi ı:.:ı.bık muskşa ( 10 1 

Din partileri 
Arkadaşlar, üçüncü kata 

ğori s(ııasal partiler, klrikale 
zümreyi teşkil eden din par 
ti/eridir. Dini, politika vası 
tası olarak kullananlar, her 
çeşid ihtilalcilerin karşısın
da yeralmış 'lıe onlarla mü
cadele etmişlerdir. 

HürriLJel ilıtilalinden son 
din taraftarları bu serbestlik 
içind dinin m"ida/ aasını po
litika yolundan yapmayı 

muva/ ık görm işler ve din 
partilerini kurmuşlardır· 

kursağın k 1 ıİ ve yi ~ lt>rİ ık 
dı dı ~ındln ta\ J un n"! ·.. ahma
mnktan bo •ul ıp >lehi i"nü anlayı· 
nı.z. Ak..,am u ... ü t<.vu'dar ll n 

1
<-

1erinc çıitııc •klarıaa yakın onlara 
y m \' •rın ' l n :ıkınını.z. B ı su
n•J tün ·klerd' ba ı..ln ak pe ~ '· 
m·z tav .. khrda du gö üliir. 

tli - Tavcı !arını • n ba7.ıl .. ı k , 
onbrı'lda \ <.') n haha· •. yl< -ın h 

k p::ılı küm ıl . d · s 1:ı la ı i'1'.kl i 
mflrarmı, o! ı , k d · 1 •• p ba ılrı ı 
gö tılü) o ve) 01 ·· 1 bul nu 
bunun •!-> 'ıi g c \ ukl n 
brdı1dn 1 'a ln .ıc lı VC' 1 

cıu il,.. hav ı lı'c n n 
tıkan:ır.ı b yılın 1 
dı' Cl çı1 ıh1 11 1 

gazından b l , ulm 1 ıdı . 
Bıınun on:in:i nlm-ı': i;in dl kı 

m l"rc ço.-: tnv.ı:C · ı •m ) ını.z. v 
g c+•ri kum' l n p•n kı ri 
nçık bırahnız, na a ıy . on ta 

Bilirsiniz, bin dir ısoysal 
teşekküldr.ır; bu böyle ol
makla beraber ilk doğduğu 
günden bu g 'ine kadar, bfi
tün d"inyamn, sıyasal haya
tındaki tesirlerini. bir g·in 
bile inkitaa uğratamamışlır. 

l la ı açık "eniş küm l r Y• p nı~. 

l 
47 - Tavukl ırın ibik ve !l>a

0

• lh
rının uçla ı morarmı 1 go i 1 ~ ... 

Din, giiya kendi köşesin· 
de, lıuşuğ içinde kendi işle
rini tanzim eder görünmekle 
beraber, her günk i faal tesir 
ve şebbüsünü. içinde bulun
duğu de'orin en büyiik siya 
sal çalışmalarında göster 
miştir. 

Daha önceleri, peygam-
berlik devirlerinde, din, 
devletin kendisi idi. Gerek 
feodal devlette, gerek onu 
takib eden hanedan devle 
tinde, din bizzat iş başında 
bulunmamışsa da, baştaki· 
/erle bir ve beraber olarak 
insanlık haklarına karşı, 
insanlık haklarım istismar 
'lle tahrik edici yolda yürü
müştür. Din, sarayların ve 
lıükumdarların müttefiki idi, 
saraylar din · şef Zerinden 
kur.ıvet ve nü/ uz alırlar 
ve kendi kuvvetlerini de 

- Arkası var -

1 bunların lı:ı;:ı.n 1.ılı:-1-a u , rndıkl n 
içlerini eriteınedikl ~ri ani 1~ılır. Ö
nünü almak için tavuk! ı ın hamur 
ye'lll~rine dövulm 'iş ve el kten 
geçirılm:ş odun kömi.ırG tozu ka l?
tı ınız. Y e,ıllık \o ın'z ku -u yem
leri kesiniz fazla c,..indirin·z. 

l 48 - Tavuk az zomandn bir deri 
bir kemik kalmış gibi zayı'lnr, ibik 
ve s:ıkdlorının rengi beyazlnnır. 

1 lcıtcgi son derece azalır a ve uyur 
gibi görünürse hastclı.-: verem ol
du {U anlnşılır. Hasta tavukbrı 
ke ~in:z, ellerinin soglam yerlerini 
yiyiniz saglam tavukların yerlerini 
deJişti.-in:z. Bunlnrn semirf ci yem
ler vermeyiniz. Dıva,.ları ki eçl" 
badana ediniz. Kırlardan kekik otll 
toplayarak bunun kaynamış suyu
nu bolc:ı her tarnfıı. r>erbiniz ta
vukları karanlık ve ne;nli yerLrde 
kurtarınız. 

49 - Tavugun bumundı:.n. ve goz 
pınarlarından bir su aknr ve tavuk 
sık sık aksırır ve giiçlükle coluk 
alırsa bunlar adi nezle alametleri
dir. Tavukları iyileştirmek için kü
mesleri kuru ve sıc ık tutma~a ve 
sık sık havalandırma~a çalışınız. 

Ve tavuklnrı bir kaç gün kuvvetli 
yemlerle besleyiniz. 
50 - Tavuklarınızın burun ve göz 

akıntıları Öne! suiu iken iki üç 
gün sonra kolulnşır ve fena ko-

51 - H ta tavuk ık .. ık ok ii-
rür ve nk. ,ı 'r :ı v z.o la nc-f es nlır
k n hı ıltı ve ot .. r ginı kur ltulii 
,es çıkn. ır ,.ı ve !.ele ibib"i mc ı kşe 
moru n n "ini H' le si ye, ıl amel 
.ıalini al. ıış i ,c di 't<!ri<l n yani 
ku

1 
p.,lazmdnn ş ıp!w e 1 n:z. 

Yt> hir kf'l·~· ll ıhn; hem il• 
b.ıtı· ıın yilı~ ı !.ı ı ur ı~ıııdn l' ı 
bllj lıkleri ol ı11, ~·an'·ll ha.ıy.ı 
cl'i ı~.ının c;ı.ıı ·l:ırını tanıt.ıra' bu 
dü ıyayı bi;,- bira ~c RLtnrııwk 
m~ ·yo ıu,111 H'"e ı on il ind y lz 
~ıl lı 'ıhl.l s ı rnn ı g<:>'ınE' ni~· idi 
ki, bil" ker' el ı ı ı ,ı·ul ıhı to1l· 

Tnvucrun gng ,ı ve bu n7.ı ine' rakhrıncl ı. ,\lın..ııı lllc>rinclcı.ı ei 
ve ı:ı.ıı ı zıı la ln kapanmış a hlınun me bir ( ırclu, bi,· t O\ ıly l •r \ e 
[ ().ı-az <lifterısi l yrnı a .ıl kuş dın'l ı lar oıdu ,u bL»i.·:ıı: ir. Or 
pla:r,ı ha,t lı ı ş yett vu,l.n tuy· dıınıı bı.ındı, hıri ti~1nnlığı1 O 

I · ·n·n altım! ~ i dı· ıl d ve bıı- zııı 1U ıhi ,efi rc•dNik L'arlıN03 
,.ıntl uf k s vilc 1-r p }'d olınu; r .., ı btıltınııv ı dtı. 1 rede i!·, ordu 
[ d ı d fterı i ] yani l \'U~ çiçc ,i ın ·, G.ıtSı .. Nl i ı z ıfori ı· ve 
ill tı. ir. Krmr.ad'ın fd ıke~i ıi la, ımı~ l >p 

• ış pal zı ı lı ,ı "ı en· ı, .h- nl.lanhın g"' ı ,r. Gıek ve Bel 
. h t t kl ı <l l :n u' e~ai "leri i ~nva • .ınk y.udı 

mı, J 

el n a) ı ı ı7.. 11 l Cll.ın ) ı .ı 'e l 1. ıd : ı"İ ıc d ı.ı.ı o z ı .. ı.ııı 1 
kı'ıf t ı lu ıı ·1 ı ık ·'ı mı . r~u ftz. ". 'tı! u l'u " u ı ı 11 vcı İlc'n 
d ki ine :1.a 1 ı kan lmad n hır S0l.~ıh. ı.d ı 1 1 ~ l ~ıım'u tr im 
d n '.l kt)jJl ını7.. B:.ınlan s1n- cdiıdi. \e 'io >tarı 11.tıht.ın 
ra d'i t b d k l ı bil ı u} k. d r , > ı \, q, \1 rı ı kı · ı:ını h mwa 
,ud<t biı kn ı ka,1 ı c .ıcnn n b ıgt ımn t i .e ·ke ı . ~ ı~enn'in 
taşı e ile ek bu .,u ıçine batı ılmış cl. l ul ı ı M !-;l ıd ı hem dü ıyanın 
bir tnvuk tuyü ile künde iki defa ııeın ele o.du unuıı gö1.ıcıi i). 

yaraları da !ayınız. nfinde nihon ulclu. 

Ha talık dcvum cdc.se öteki $rııll"U ~nh.•1)h\n dalga1arı onu 
tavuklara bulaştı mamak i ;in bun- Alınanyanın batit"ınclaki Kiffhu
ları öldürüp yakınız VC) alıut de- ne• C'r d ıgı ı ı ta, ıdıl ır. \'e hi\l,\ 
r'.n bir çukura gömerek ü,tüne

1 I orada, o , .. \lmnn u.u.ıınun y.lz 
sonm··ş kırt>ç atını:r_ Je.ee ~ ı'.1ıl~ l.Jir vı~·,J:ını gibi, go-

Tavuk çiçegi sivile k rini bir 1 zJ açık uyunrnktadır. 
yn1' sürerek yumuşadıktan .. sonra j Hnç:ı'nrı,ı kılgın dm.ıga:;Iıll 
üstlerine c..ıhennem t.ı~ı surerek ı Lşıy<tıl bu u,ı i ~inci y tlZ~ ıl i!e 
dağlayınıı:. \ Anadolunun ke ... in olt1rak 'l'Orh-

Bu ha.,tülık çok tehlikeli ve l lerin eline dn.ıne;ini hazırla)n
öl<lür..:cl oldugundnn en iyisi sağ- cak o!an Mong.>l akınını u~ ırnn 
lamlnrı kurtarmak için haslalrırı kı ,a perde anı ı.ıd.t, lılmeklC o. 
ortadan kaldırınız. Ve küme .. ler:n bn G•ck dllny.ı ınııı IJIHiln ihti 
hey tarafı ınç ya~lı veya başka şamı ve ın.erzi gllzeHiği Anado-
ilaçlı sularla temi7leyiniz. lu topraklarında son olarak bir 

- J\rkaııı var - kere daha parladı. Sanki, batan 

Cocuk 
-----'------~------~-
Deniz banyosu 
Hangi çocuklar 
yapmalı, hangileri 
yapmamalı .... 

[ Gcc •n sayıdan artan ] 

glinc~in ı,ığındu ve hcnıız daha 
gece h:ısıııadan, ugrıınn iki bin 
yıl boğu. mu, olduğu ve ona 
kendi ebeclı şan \'e şerefinden 
birç )k ı;.eylcr \ ercligi bu toprak 
l ırdan lıallenizmin, ved..ıluşnıası 
gerekiyordu. 

Bunu v~::.ile olan da, Ameri

kalı beyazların ilk günlerdeki 

barbarca ihtiraslarını hatırlatan 
iğrenç bir Yaka olııı uştur. l ıK 
seferlerdeki yliksek ruhun ya
nından bile geçmemi'} olan dör 
dlincU harlılur sereıi Lıitinler
den il.ıarct ordusunu ı~tunbnlun 

epe)!'..' k.ll1iyetli . eylerdi; ka1<1ı 
ki, dirı:i.der diyaıTıa duğrıı tnr 
ırı gii~·H\kler ve Lc.1likcler i\·in
de yapılara·~ di·1 8aVa,ıın ı rıılıi 

mük.ıfalı ol ırnk hcnuz ııwehul 

bir cennet ynnı 1d ı bu h.11i 1e 
J •r, hiç 0111 ·\z ~ el ile tutulur 
şeydi. \'e bir sabah, Liitinlerle 

Grekler ara~ımhıki şUhhcli <ı.-
knda .• ıı:ı 1 sık ık ortaya koydu 
itli s<lyı:sız çPki:ıncler rn kc.ıvga 
hrdnn bir ta.ıesi yJınnden ka· 
fuları kıwn bn di.1 gvnülHlleri 
birden hn~cludla~{unık ,.ehre tın 

cOm et.i!C'l', onu laııı·ı.u bit· ta-
l rndun ger:ir<Uler \ e s:rnl ... i lıı:is· 
tiyun şOvnlye;ler ve efendiden 
i"- ı"' 1 ır et il de herhan~i bir 
l,.ırnu lı ınlln ukınrıluıı imi'} 

ihi. ir iı•iııde yapmadıkla-

" .••• 'nı. • •• • ı ı ık ve pi ~li k 
kal'lıııdı. ( ::! ) 'ı ı:dık,nrı .ehire 
fi ındre'li lıir bulgc inıpar.ıtor 

l><ıtriğin tn.ııı.ıa da Yenedik1i 
hifi,ı bir p.ıpaz otııl"ltul<1r. Ve 
bununla daha Ullyük bir hay· 
ctudlıık ve barb.1rlık etıni~ı oıcıu 

l ır. ÇünkU o uğurouz ~ ıllardıı 

e~dlmi-;ı olan bu t >huınlur mut
i ıka sllrecek ve tanı tehlike 
\' uıları çal ır ve Türk tehlikesi
nin haberi.Ü verirken ve tanı 

en son Liznns imparntorları Ka 

t0lik ki)isesi ve papaya yamışa
nık batının yardımını satın al
mayı dü~ünUrl(en, fstaııbulun 
gerek ruhani sınıfı, gerek i~e 

halkı buna kar'iı şiddetli bir 
mukavemet göstereceklerdi. 
Çilnkü Jatin gururunun vicdan· 
lar tlzeriude o tnrihlcnlc yap· 
mı~ olduğu tazyik ile Venedik· 
lilerin talanını hatırlayacaklardı. 
Ki bunların yuııındn, milli ve 
di ıi toler.ınslnıi ve hennz inki· 
~~ıf etmiş blc hnlde olmachğı i
çin Greklerin )«ırdınıına ınuhtaç 
olan ikti<;adi hayatları ile c~ 
mert g0nüllll Tüı·kler, iki kötU
lUk arasında, Lizanslılara çok 
daha hafif göz0kmfi.1Prdi. 

j .. ıHinler zlllınU, Grekleri BO· 
ğa1jçi"nin ötesi ıdeki Anadohıyıı 
yaklaştmlmı ,tı. Ve J<uınanl!lr 
::;iıllJP ve Trabıomln, imparator· 
hık hilat1ı111 i~rtcıniyereği kadar 
seri! iınparntorlukları:ıı kurar· 
kcn, ,.i.iııy.ı kıyı~nı·ının L.itinle· 
rin eline gc\'nlC!.-i llzerine bir-Gençlik 

karsa göz kapakları şişer ve ka
panır, burunları tıkanır ve sıcnklık
ları artarsa ve tavuk gnı,rnsile so-

Deniz kenarından başka yer
le de yapılan günr, banyosunda 

bu kadar kuvvet yoktur. Yalnız 
güneşte doğrudan gdcn ültraviyo
le vardır. Güneşin huvi oldı ,u bu 
ültraviyole şuası çocJkların buyü
me .ine kemiklerinin kireçlenerek 
sertleşme ... ine ve vı:c:itlnrının kuv
vetli ve cevval olmasına yarar • 
Dt>nize giren çocuk denizde hare
ket edcc ğinden bu suretle tek
m ·ı vücut adelatı kuvvetlenir. 

önüne yığmıştı. l• akat, Venedik'
te lıir ticaret lıarbı rn sumUrge 

kaç aile Anaclolunun i~·ine ka· 
(ıyor ve orada bir talanı dere
beyliklcr te ;ekklil ediyordu. M 
ı:;Onra Todnri J..askııri ·, bunlara 
bir araya getirerek ~ikea ioı

paratorluğunu meydana getirdi· 
\'e kudretli H0ma duvarlnrmıJ 
ku~atlığı konsillcr şehri, son "16 

ebedi uykusuna varmazdan evel, 
kilise ve saraylnn ilo beraber 
Uzansın eski llıtl';!mııına bir ker
re dalın kavu~ınuş oklu. Bugf1Jl 
ç·iınenlerin OrttUğU harabede ke" 
cil~r oturuyor. 

Çocuk hakkında birkaç söz .. 
Bugünün bü) ilkleri nasıl dünün küçükleri ise, biç şüp!1esiz bugü

nün küçükleri de yarının büyfikleri demektir. Mıtdem ki bu böyldeir, 
o halde çocuk, bakılması, üzerinde uğraşılması en ziyade lüzumlu 
olan varlıktır. 

Bir çocuk temiz bir muhit içinde büyür, yetişirse hiç şüphe yokkı 
gerek kendisine, gerek yaşadııı cemiyete _ a7., çok - bir faydası do
kunur. Kirli bir muhit içinde büyüyen çocuk ise itiyat edindiği fena 
şeyleri - her nckadar atmak istese de _ kolay kolay atamıyac:ık ve 
gerek kendisi, gerekse cemiyet için muzir bir varlıktan başka birşey 
olmayacak, daha doğrusu ol~mı/acaktır. 

Bunun böyle olmaması için de yukarda söylediğim gibi çocukların 
tam bir titizlikle biiylitülm"'<;i gerektir. fakat bu, - bizim gibi - ço
cukları için doğru dürüst bir ku·umu, bahçesi, sineması, eğlenti yeri 
olmıyan ülkeler için elbette ki d:J(cr ülkelere nazaran çok daha zor 
bir işt: ... Bu itibarla çoc ıklarıcnızı .am rnanasile, i&tcdiğimiz gibi yetiş
tirmek imkanı yoksa da bu hll'ıu .'a ana ve babaların mümkün olduğu 
k d:ır u""rr. maları bu vaziyeti oldukça düzeltebilir. Bu iş de çocuğu 
Çl)C ıkluk çn~ınd, n çıkınc:ıya kadar sokağa başıboş salıverip fena şey
ler öğrenmeme ine dikkat etmek, daimi bir nezaret altında bulundllr
m:ık ve ynnında krn'i. en fena bir söz söylemeyip, ona daima iyi fi
kirler telkin etmekle oluı.:Fnkat muhit iyi hazırlanmamış olursa bunu 
dl tam mınıısile yapabilmek i 'llkan ızdı •. 

Bütün bunlnrd:ın vaz ge.;el:m : Ya çocuklarının eline bir kutu pis
küvi veya kııremeld. nkıştırı1), saL ! r.n akşama ve akşamdan saat 11 
re kadar kalab:ılılc yerl .. rde, yalın 3) ak d kşıp, karemelfı ve püsküvi 
sattı:n~ kayıtsız ve d.iişünc' iz ana v bab !ara n~ .. öylemcli ? Yoksa 
bu gıbı anıı, babahr zavallı çc-c ıkhr .. ın g::.nkrc~ u.;• ,ı;>, sızlandık
tan sonr:ı biti c~ ldiğ'i bir kutu pi.d.ıivi ve karcmcl..ldan k l .. c k ol ... n 
birkaç kunıj kaıd~n mı medet umuyorlar ? Düşünemiyorlar mı ki 
kcndılcrinc hiç bir fayda getirmiyen ve gctirmivcc~k olnn bu iş biça
re çocukları için ne kndar zararlıdır... Aeab:l b.u ana ve babalar ço
c ıklarım. hem dilenciliğe ve hem de şundan. bundan küfür işitip, dlt
y Jk yemıye alıştırdıklarını bilmeyen ve kendilerinden bir parça demek 
o!an yavrularını, kendi ellerile i~renç bir sefalet çamuru içine attıkla
rını idrak edemiyorlar mı ? 

(), Sebati Ertan 

luk alarak daima başını salla sa 
bunlar ha:;talıgın bulaşık nezle ol· 
duğuna işarettir. 

İyi etmek için hafif tuzlu suda 
ulnhlmış sünöer veya tem"z bez
lerle hasta tavukların gözle-ini, 
ağız ve burunlarını günde ikı r:da 
tem'zlcyiniı:. Nezleli tnvuklan ote-

Sovyetle birliğinde 
yeni madenler 

Yakınlarda, jeoloji1~ tahar ·i· 

yat ilim hcl etleri, S )\-yeller 
birliğinin muhteıif -s erlerinde 
bir çok ) eni kıyme.U madenler 
bulmıı, !ardır. 

Bu meynrcla mesf•ltl şarki Si 
piryad.ı Şnhtom }fl.iyU civarında 
yC'ni vvolfrnın ve molibden ma 
deni damarları tC'sbit olunmu 1-

tur. Garbi Sıbiryacla ko~ağaç 
ınmlaknsında da jcr)lOglar iki 
yeni vvolf r.ıın dum.ırı bulmuş

larclır. 'fnrikistnn C'Unıhuriycti 
d~hilinde lrnin Leninabad civa
rında yllzdc 25 nisbctinde cev
heri muht~ı. i kur~un madeni 
ke-;;fcclihııt. fr. Ukrnn}ada Dni
cprupelruvsk ınınd::ı insında lg
ren'cle bir nrtcziyc>n kuyu u a
< ılırken ay nen bir nikel made
nine te 3dUf olunmuş ve bu ıun 
tızerlne yapılan tetkikat netice
slocle bu nikel damarını 1 onbcş 
metre knlınhğındn olduğu anla· 
şılnu~tıri "('f .A.) 

seferi olarak hnzırlundıjı için, 
buna "Hn~·lılar seferi'' gibi şeref 
li bir ucl takılnııyurak A vrnpa
nın ilk kolvrıi htırbı demek d<t
lıa doğrudur. ( 1 ) .r ukat impa
ratorluk beldesindeki sumaltırı-

Banyoyu yapacak ve yapmaya- dan ve türlü kıymetli ta,larclan 
c k çocJklnr 8unlnrdır: ibaret emi hazineler, ynbancı 

ık. d ' 11-
1 

• k scrsedleriı1 gOzllndc lıiraz bll-
ı yaşın an aşa6ı o an çoc.ı -. yntnlmUş de olsa, başlıyan onn 

lar .tombul ve sağlam ~ahı ~l ,alar 1 çiincU yllzyılııı getirdiği el >nuk 
denız kenarında denızc gıı·crek hakikatler yaıı1t1da bunlar gene 

ban!o unu yapmak .. tiızım g~li:-ıc 1 (1)- Çok- tuhaftır ki bistclıoff 
denız suyu alup guneşde ıyıce ' 

1 2 t d kt 
yaluız l>unun dcJıl, butttn haç-

[ - san ] ısın ı an sonra . . . . 
d l c· . l lılar seferıcı 1111 lıırcr tıcaret ve 

ev e yapma ı. ığer vercmı 0 an yağma seferi olduklarını bilıne-

çcc klar, karın veremi olan çccJk- ınezlikten gcıiyor. - B.B. 
lar, mÜ7.mİn bağırsak hastalı~ı olan 

Halk Manileri 
çocuklar kalp hastalığı olan çocuk-! 
lıır ve birde çok zayıf olan ço- 1 
cuklar, denize girdigi zaınen çok --------------

(2) Bunu o zaınamn bir nıllB' 
lilman şehrinde yapsa idiler, ıs
biatile kendilerine " lla~·dutıat,ı 
değil bernıutud "din göııUUUlB" 
ri,, denecekti. -B.B. 

- Arkası var -
~~~~~~~~-----~-

7000 metrelik 
Lenin tepesine doğrtl 

üşüyen çocuklar deniz banyosu 
yapmamalı. Bunların harici her ço
cuk deniz banyosu yapmalıdır. 

Çocaklnrın yapabilecegi deniz 

Güneş doğar clug-lara 
Bülbül konnr bağlara 
Sevdalık bilir mi&ın, 
Geldin mi o çağlnrn? Pamir cliınudiyclerinde cteııı-

* sathından 5100 metre irtifııd' banyosu şöyle olmalıdır: 

Açık bir mahalde olmalı, de
nizin önü açık ve kumsal olmalı 
rJzgarı hafif esmeli havnsı toz:.;uı, 
temiz, saf ve az mikroplu olmalı. 
Şe1ıir kenarındaki deniz banyoları
nın hava ı mikropludur. Sert ve 
soğuk rüzgarı olan <leniz kcnar
larındakl _banyodan bazen faide 
yerine zarar görUlür, soğuk alğın· 
h~ı hnshılıklan görülür. 

p Arkası var • 

Duman tü:cr* brc'ldan fen kıtaatı, ıne\'aclı infilakıye l• 
Kuş kaçar Alm cıdan aneslyle 7127 metre yllkseklilt' 

teki Lenin tepesine giden bit 
Sevdolıya gün:ıh yok rtl 
lşiltim bir Hc.c:ıd .. n yol açmaktadır. Ağust0sun o of 

ııı lnrına doğru bir kızıl ordu tJ1 
* * reze"i bu tepeye çıkmağa b•t 

Ba:-tdn siyah iızüm var Iıyacaklardı ·. Lenin tepesi, yil• 
Gec..:m var gündüzüm var seklik itilıariyle, Sovyotler J3lt' 
Kız ku~ağın tu~. ~ana l liği dağları arasında ikinci rııe1 
Sana bır tek sozum ~.ar kıl işgal etmektedir. 

Baba SQ/im Otütçcn (T.A,) 



.!? Ağustos -----) {------- ı v:-,· '>'''~ / ----·---
Sev JJ f':!ıt)zL l bu ff .. ! • 

EDEBİ BÜYÜK R01v1A1~ ı ·u . - ı 
( 52 ) ' 1ı .1 ; 

Yılclıt. Yl'. i ııi ı. ti ııi f, z;ic.: ııiıı 
<lt•rt• e i

0

1i sııı ı ı ıl.Hın ı' k 1 1 ıil 
<l\.\.:il. 'J'.ıı dl' iııı l '-.il. lı. \ 1 11 1 

lii. i ·ı ·<.' k
0

1IL; ıi.ı IJ,H;} ı ııııı: 
lıabbe

0

lini hn ı ı \'t'ı'mi. ti. ·ı t ı 
ııc- tenıil ~ :°ırl'kli, ne <'ir.ı ınu', d 
ne gli r.l'l bi.· ~·o ·ıı ııı. < ııcı ... 11 i 
giJrıııt-cli•.ı, s.>.1 hir d •fı ,_,, 1 ·· 
l'İlldpıJ ı en •cliıll. u ~ l.' ı.dıı
ğu lı.ı.<lp ı .ı. ıp İll' l<'k ıJI ı <.' • 

nıi 1 o '{J1.'-'•· .P ı . /. . k ılıı ı 
bul,rnmı. s 1ı ı b , • ı.ı, ün n-, 
gözle.·i, ~ ı.ı ı i · d ı k.ı · .,ı nd ı 
ı:~nnımlığı n p.ı ·ı;a.a ı • ı \ u ·udıı 

ha) aıi ıHlc.ı ı. W\' ı .. 

lnb.111 ıııulı.ırebc·~ e b•Un~ :u· 
keneli i ,l<.>di· i hn~dl' hı."·.ı ı . ' ,} 

ç·ok seve.·di. ı: ııi ti ıı h.i i "'-' UC'· 

Ye ı~teıneyt' dl ı.\.ıd ın i ti. lı.ı 
Yatı bir m·u;'ıJbc·d a ı, IJ.r Çt'

0 L 
nıez l nk ' ibi ..,ur' l lıi llL're . 
bi','ıre w "·etil \,re. n. ki 
Len onlard ın 1 ı -~ inı "t ı:cl11. -
Lu knd ır • e.ı, hıık ıd ıı· l krı~ d 
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Lirkaç g!ln · onra Sedat pe
clerirıden bir mektub a:dı. f ,lti
Yar adum ltısanın 'rf.ıtınd ın 
<iulnyı pl'l;: mnlrndder oldu{.1'umı 
Ve yapdı,~lıırın.ı nadim o! ır.ı '" 
a\Cte~ edurbe Sedıt.ı h: fünrı.ıı 
'e C'\'ini açac.'lgını -o) leyvrdu. 

Scdttt o gnnle•tle pı:ı ·.ı <·1 ı..·· 
tinden pek sıı~ı ıtıdd i li. un ı 
rağmen ı>ederinin tekıif nı kabul 
etnıedi. Genç adam y.na, )\na, 
karde. inin l.Hlmu fıkrine almi
YOr (( Hayat clLın)a.ıı ı cet.ı::.ı.ıa 

değmiyor )) sözhrıU ~ı \. 81k tek 
rar ediyordu. On ı kar<l~.ini ı 
bir par~·a e ,:y<t ,ile kı ı.H ı ıı "ön 
dernıi lerdi. ı: u yadı~,\r onun 
için k;yınei.li bir tcsellı hü'm1U 
ne g~·i.i. 

la~• sebcblerdea dul:ı) ı te 
hir edilen ta) i ı emrhin .ırtık 
gecikemiyereğini, ni.uyet bir 
aya kadaı· derslerine b,ı,l.ıyac.ı 

ğını temin edı) orlaı dı. Sedat 
kah kardeJni lıt1tırluyıp agla
Yarak, k.ıh Yılc.;ız,ı kavu .,acagı 
gnıııerin hayaline dalarak bu 

bir as·ı ı:,eçimıeğ~ başladı. 
4li .. . 

Yıldız - !\Hlnıı~un değıl ka-
bul edemem, dedi. 

Ayşe ısrarlarına devanı etti : 
- ~en deli i.ı 'i ılclıı ... Yılmaz 

bey hem de zcıı0in bir genç ... 

l•'azıa olarak da deli gibi seni 
se\iyor. 

- Sedat beni ondan d.ıha çok 
daha fazla seviyor ... 

Ondan ba kası.c C\ leıneııı~ğe 
ahctını var. ' 

- İstikba!ı dihl\n 'l ıldız. .. 
Zengin ctegilsin ... ~edat ç:ok fu
klr ... Bu izdirn<· ikiniz lıaltKınli.ı 
da hayı lı oıuıuz ... Eğer budt1la 
bir vefa ve :x1u.ıkut gn) re.ile 
birbirinizden ayrilınakta ısrar 
ederıseııiz bOlllında mutlaka µe
Şlnıan olursunuz. l ukirlıK, zurıı 
ret a~kııı en bllyllk dü':'madıdli' 
.Aşk bir ~U!)tur ... Sudan mahrum 
kata:ı çi.,e.i.ıcr n.tısıl sat.ırup 
SOları>a fakır \'C zururct çeken 
10Sanların u:;;kı d·ı u) ıe lllaln O· 
lur ... beni dinlcr::ıen su dik ka-r ~ 
alılıJı bırak ... 

- Len :::iedaLı sevi) orulll onun 
llŞk.ı bana )eter ... 
A.. Yıldızın bu iıındı kar ,ısında 
Yşeııuı hırı. ınlı€;ı arttıkça arlı· 
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kC',.ı1di.. ın m ılı ı hı ·cleııoi. • 
ı·~·ddt'lnl('({ ' C ' :Ji"L'L <'d ' llP.lİ, 
du ıi ıı:ııc·~ i i.ı b.ıb hlndan \ ttkit 

' ist<:di. l ikir1eı i clP hı .<.>ı i giLi 
km ınukarı ıl\.t ı. l(' d Ll .ı lCC'eği 

ni, ne s\Jy~eyı•t'C' :ini, neye ka
r,ır \'NP l.'Jİ ıi biıe niyordu. Ay 
şenin süzl<.>. i hlbl.ıüturı y ı La 1.ı 
atılır ~eyıer dc\,ildi. I ıı m ıte
ııı.ıc..;ı J.ıl~ uw. uret oe. d h ıkiıu 
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Giresonda 
kültür işleri 

T rebolu, Görelede 
ınodern iki okul 

Gire on - Go.d v..: Trc1>ulu 
kaza mcr,;:czinJc ikişer oku!• Ynr-
, 
cır. 

Fakat bu ala daki n.e t p b·na
ları da hcml'n Giıc .ı n ş ·h indeki 
eski yapıl lı ın ayni, hn •• a bir az 
daha fenadı". 11 ... l • Görd nin Cum'ıu 

riyet mck e!:ıi, hiç ruzı olmay, c.ı. 
gımız bir b . .., ı.ıd~ ir. Trelıolu okul 
yapıları ominde de ayn: ha .sasi
yeti göste. mek ihtiyacı duyulmak

tndır. 
Bu kasabalMdaki okul durumu

nu yakından tetkik cdrn valimiz, 
bu:·darda bi.cr ınoJ n okul yap
tırma 1 knııırl •şbrmı.lardı . 

Ktiltür i.lcrin·n tanıinıinde ve 

düzenle başarılma ında ynratıc. 
amil olan kültur direktorümuz, cl.ı· 
kadn.lurın muznharetlcrinı . temin 
ederek: kc)'yl .... imize ovünul ... c.!k 
kültür abideleri dikilmesi muvaf · 

fakiyetini gö .. tcrmı~tir. 
Koyd ... uyanan bu ynpıc lık fik-

1 i, bize her yıl kıynıdli c~e. ler 
yani okul binaları veriyor.. Şunu 
itiraf ederizki, köylunun yap ır· 

n,·~lı.l { i biı '.i~( Ot( ek.~J~ ICı{ 
T cn1 

• ıat ) Ü7 el ol· san all 1 r:ı st ' ... c 
h•r. c 1·s·1 
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m W.' } en ·nele teı inath ·ı 

n <; \ 1·i bi~ çında kor s 
mu ·acc :.ıtları. 

e 
İnhisarlar ı:..oasnı ·· , 

• • 1 

, . 
1 - Kapa/, "'ar/la 2 ~-7- ?o far"hi r/. ı 'ı l i a it. a 

j'ı iliin olunan 12 l I ı. I lir ık.esi/ he li Ful len ı 
rak tilin ambarr hinasm n v 1 1

1idi ki'jas:i fi ııt u 
inşaatına istekli çıkmacbğmdan mını şe ild• 2 J { 10 
tarilıine rast/ . an pe • •mh' (?' n 'i :>ac t nn' '~• I 
!JGpdmak u .. ere ycnidtn el. silt <' k(lnul mı fllr. 

2 - Kapa/, zarfla 2Y 7 9~ '6 tarihin f ilıalcsi raı ıl ,, 
ilan olunan l 7845 lira 10 k ım'? keşif bedelli l'ulalana 
idarehane binası inşaalmm gSt irLİ ilwlcsi 20 8 936 tari· 
lıine rastlayan perşembe gJn i saat onbeşe talik olun 
muvdur. 

3 - Her ikisine ait 
levazım 'l'e m ibayaat 
mmda ,ı;apdacaktır. 

eksiltme. Kabala .ta İn 'ıi arlar 
şubesindeki a/1111. satım ko ni -:;o 

4 • Ambar bit1asınm ke if e1.ırakı 6 6 kuruş ,•e irl.re 
binas nm keşif eı•rakı 90 kuru-; mukabilindt? in ıisarlar 
inşaat şubesinden alrnabilir. • 

5 . .Ambar binasımn muvakkat teminatı ( 7 309. 3? ) 
lira, l~arelıane binasının ( 7 339 ) liradır. 

6 · isteklilerin ilıale tarihinden en az uç g ın e-._t,ıe/ 
inhisarlar inşaat şubesine celrr k n fa ııekôletinrlen 
bu b iyiikl ikte bir bina işi yapt '. , dair almış ~>f • 
dukları m liealılıillik tezkerelerini ; r.ı: ile eksil ,n Jt! 
iştirak için fenni ehliyet ı•esika-;ı olma! ın şarllır. 

7 Kanuna uygun olarak kapalı zarflar yukarJa :;- ı 
geçen konıİ!>yon reisligine ilıale g ln1 en geç .. aat ! I ' 
kadar makbuz mukabilinde '<' rilmiş olmabdır. 4 4 
dı ı okulla a ör:retmen ~ i~ 1 il ·
miyor. 

2 ve 20 ko,,., rim ık 

bulunur 

rr' 1 ılard.ı 

Ambalaj ve ko'Tiprim n 

üzerinde halislı in fim li 

olan W"\ nıarka5 nı ar y. 
' 

azarlı 1 m konağında 
yapılacak tcmirat el'siltmesi 

KA ~S VİI ~ fETİ>J E : 
l 1 - 10 - 8 - 93 > t, · · e t c ·c r 1 ihalesi 
ınukc.ner K "Y" l ukc ( t 1 ona" ının 4980-18 lira
Iık tamiratına t" · p ç 

tarihinden itibaren t "l 

zarlıö-Ll konulnn 'ıt r. 

lc d ,ı 1dan ] O - 8 - 936 
irr~t b=r ay müddetle pa-

2 - ı 1 Vt. lt. t ı _ ı 5 lı ac ·. 

3 - İhalesi 9m9-93 > 

v J azar
t arak 

Okullarını yapan bü<lc • aa lı
ğ'ında.n Ö~retmen verilmiyen köy
lerimiz az <le~il fü. 

Bu gece Y ç s'nde 
Ka.,nbaJn ımızda vaziı et bôyle 

değildir. 

Mektep ynplırmnk yük ı hu• u i 
idareye ta11ınil e<lilcıi i iç·n ml"k
tcp vaziyetine karşı h lk al a 

gö .. te. mc-mi~' llkayd kalnu~lnrdır. 
Şimdiye kadar da, hususi idare 
gi:c :niin yctt, ind n il ri id me
m"ş ve ko.,abn okull .ımız m .Jı:
scf ~ski binalar ıçinde k--Imıştır.. 1 

Bılhassa Trebolu ve Gor le ka
znlarımızdn bina v ziy ti i tal , m· 
miıl edilmez bir l, le gelmi..,lir. 

Vilayet, bunun için işe, bu sn· 
kınılmaz ihtiynçtnn başlamak zaru· 
retini duymuştur. 

Bü~ü!, f 
Taın 15 M'llP :enberi yüksek san', t 
saçları ÜZ{ ı ine e taşıyan GRET /\ (;/: 
filınindenberi unutulnıaz tes· rl r bıra 

FREDERİK MARCI-I'in en ha 

sı .. 
v c a alı 

vt iki } üzlü ac'cım 
, l eri 'Imcz <:rn' atkar 

I, de E"serleri 

sözlü, 

Pazarlıkla erimiş sade yağ ahnacak 
Askeri satınalına komisyonu Riyasetineden 

Tolstoy'un ölmez roın nından i 
n1usikili, lıeyecanli b ij iı1 Rus f 1m·. 

Eski Çar Rusyasının hayatini, sefa ıa 11 

ANNA KARENİN filmini tekmil . ı 
lidir. 

l , ra l ull ıran 

avi nlerİ görme-
ı - Trab ondaki kı a at için [9500] kilo erimiş sade ıa~ına veri. 

fon fiyat 
0

nli go tildiı undC'n bir ny içind• pazarlıkla clın,.c ktır. Echer 
kilo u [ 79] kuruş [ do J santimden klibi ıiz •rinJed:r. · 

2 • Şarlname.;i Jıc .. gun satınıılmn komLyonunda pıırn ;ız okuna +t' r. 
3 _ Pnzn. lık 29 temmuz 936 gününd ·n itibaren bir ay iç.ndc Trab 

zon knlcsinde !ia nizon binacıındaki satın"lma komisyonundn yapıl c ktır. 
4 _ Eksil.mc p ı a lıkl ynpılac:ıktır. I\ u k! c ttrn."n t [570 J Ji cctlı •• 

bteklilerin bu bir ay ıçınde kom;S} onunnr LC mı !ar v k ti ıl .. I inın 
29 Ağustos 936 Cumark i ı;iıniı saat 10 cln yapılac .,ı itın olunur.3 4Ç 

Aynca · 
Sevimli ıni.ı~teı ileı ·• ) l gece 

3 büyük kısımlık 

KIZ ~/OLEv 
ismindeki sesli sözlü ve şarkılı n fis bir ko ıe li göslerilccckt · r. 

Pek yakında : Kapall zarfla sığır eti el siltmesi 
" •. Yııuıl son ~·ılduıyor~un... 1 k · d 
'-.edı o d d 1· · cı Asker"ı satına ma on1ısyonun an : • a anım OH 1 rı 5ana a 

l-1akikaten Türk filmciligin .. ı ..ı 
en fe\k la 

Strayet etıııi~··· Sana ;·eınm ed~ Erzuru.n mu talı '"cJı nı '\ki itıtiya"l i ·i ı ( 1 G J,_oı fJ ) l ılo ı .,ır eti 
~ ki e\ lendik e.ı so.ım {ıç ay kapalı znrf mmlile munakasaya konnıuşcur temın:.ı ı lllU\ akktıta ı 

e temamıle ıııcs'ud ulumaya- ( ı.162 ) lim ( 50 ) kuru~tıır. . _ . . 
Caksıııız. .. Lır k"'u e tiedat bey lh ıle i 31 _ 8· 936 pazarte ı g l? l SJat ı_;> ?l. dır. Talı11 lE'rı ı a ·t-
hayulpeı·est b11• ıne.;oun ... ıııek- mesini görmek ULC!'e ve ınUna ~a:.1~a ı.tı ık ı.:cle"eKlerin i a· 

:blarıuı okunuyor musun ... 8a- :etkllt 1 kanunLi ticaret ve~ikaları ~~ldif_ mektubla:·il: bidi\t0 
adeta bir uuııi goznıe bakı I . ktı muayyenlnde nıuslahkem me\ ki bına ında koı satınalına 

for ... Evieudığiııiz vakit senin , ~misyonuna ınuracaatları ilını olunur. 
119 Cıtekl kadı.ılardan ba~ka bir 1 j3·15··19- 2a 

KA 
Filminin ) eni kopyası yeni ila'ie edı en lar. ber~bcr c'o· a 

doya tekrar seyrctn1e} e haz rl n,n z. 
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kompresörü ile mücehhezdir. 

, 

sanat ve usta 
okullarına 

girmek için 

Ankara inşaat usta ve İzmir 
nı bölge snn'at okullarına parasız yau tılı Öğrenci alınacakt ı r. İsteklilerin 
Il şartları anlamak üzere Kültür Di-
'Jl rektörlüğü ne başvurmalıırı. 

~ 5 -- 5 

~ 
~ 

Kapah zarfla pelit meşe 
odunu eksilmesi 

Gayri menkul satış artırması 
~ ~ Askeri satınalma komisyonundan Köyü 

Erzurvm garnizonu ihtiyacı için kapalı zarf 

Nevi M. N. U.N. K.Mu. Tabası 
L. 

I · .. ~ -~ usulile bir milyon ikiyüzbin kilo pelit meşe odu- Zülmera (73.52)M. mu-R UF ·: .,,,,, nu nıunakasaya konmuştur. İhale gbnün<le talip 1 rabbaı fındıklık 116 531 300 Mubadil 
A _ , . - J) ~- -·-~ ~ •. 

1 
çıkmadığından bir ay zarfında intaç edilmek üz- ve harap Ev 531 

~ ~ ./N'ioAl'JnLJh? re pazarlığa konulmuştur. bu odunun maktai D ft d 1 k 
. ~~.::""7'6 hilgi kazasının ermiş köy civarındaki endiris dev e er ar 1 tan : 

Fazla zıya_neşredip az cereyan let ormanlarından verilecektir. İlk pazarlık 24-8-
Yukarıda evsafi yazılı gayri menkulun mül-

veren yegô fi d 936 pazartesi günü saat 15 dedir. Teminatı mu- kiyeti peşin para ile satılmak üzere 27 - 8 - 936 
1 1 k d"'·k ne ampu ar ır. vakkatası 1800 liradır. Taliplerin şartnamesini T l l 
mar ·aya '"'·at edip yaln h l b l · t · · .. k h . d Perşembe gününe temdit edilmiştir. a İp o an-

ç 'i k~ .. ız u anı a arı ıs eymız. gorme üzre ergün ve münakasaya iştırak e e 
ı n u guneşten de parlak ziya 'lıerirler . ların yüzde 7,5 dibozitolarile birlikte saat 14 de 

Bütün Bakkal ... J d b 1 · ceklerın muayyen gün ve saatta müstahkem mev k k 
magaza arın a u unur. k" b" d k SA AL K . . defterdarlıkta toplanaca omisyona muraca-

)ı:;:t;1J;;;t;J~~~~~ıl7 ı masın a or . . omısıyonuna muraca- atları. 

;;:;;:;;:;=======--------~a~tl~ar~ı~il~n olu~~-r. _ _ __ ------=-----------------:: 
\U'-7~~~~~ 

Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Eı1imizde : Kodak, Zeissikon, Föyklendcr ve sair tanınmış markalar daima her boyda 'lıe her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam, Kart, Kağıt, Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbün ve emsali hazırdır, 

Toptan >1e perakende en ufak taşra siparşılan süratla gönderilir. 
Hususi atelyaınız ve amatörhanemiz ınüstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

Taşra sipanşları derhal gönderilir. F oto~rafa ait bilumum izahat parasız olarak verilir. 

m i eniz nu lakaevi i ·· 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 
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