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is pa n yada çok şiddetli H:::~~~:,::~~;~~ ~1~~.j~~!:~:.-· .. .,
1

°',a 

h b 1 1 · avrupa haritasile şimdikini kııvvetlerhıden mürekkep 71e m U a re e er O U Yo r gözden geçirirsek rıekadar miiiPşekkil ·ue hize bir çiçek 

• • • ~ıoekhd11 enğııe.şyiak·n/idkalebrı'r oçlodk~ığdue1:1ı_ı biiketi kadar g,izel ve lalin 
• , düşmanlara bir den kadar İki taraf arasında topçu düelloları.. ~;;;i~·~~,/;~~!1::ğ;;;;, "~ub" ;:;;:e%7t:r~;:; ;; d~:ı!~ 
şında şişmanlamış devletler, diişmanm ilimad ne takdiri-ASAi lere karşı zelıirli gaz kullanılıyor ! ~·e biraz ötede ~aıflemiş İm ni kazanan im kudretli ordu 
peratorluklarm iskelellerini •ııazifesini müdrik 'lıe şuurlu 

""'""'"""'====-== Ankara 18 - /spanyaa'aki dahili muharebeler bütün şiddetile dı!vam elmekt.cdir. bir birlerine girift bir 71azi hir unsurdur. 
Genel Kurmay Gıiadarrama ceblıesinde iki ltırof arasında geçen şiddetli bir topcu duellosıı esnasmıla yelle görıiyorrız. Merkezi Türk Cümlıuriyetini ku. 

hükUmel kıtaalının göz yaşı döktürücıl gaz kullandığı ve buradan ôsilerin geri çekil- avrupa devletci/ikleri ido- raıılarm bir taraftan ebedi. Başkanımız meğe mecbur kaldıkları bildirilmektedir. gene <isi kmıvatleri karar gahımn iddiasına göre mei mez•cudiyet içiıı zaman yellen aldıkları ,.e lıiçbir· 
Genel Kurmay Başkanı· hükUmel kuvvetleri son günlerde bazı mıntakalarda zehirli gazlar kullanmıştır. lıü- zaman ya büyük devletletin zaman durmayacak olan ilk 

rnız Maraşal Fevzi Çakmak, kiımet kuvvetleri bazı noktalarde meiJzii mm.ıaf fakıyetler "ide etmişlerdir. peykleri olmuşlar 'lJeya iiç•i lıizlarile memleketin lıer ia-

Vakfikebir yolile yakında H - T h 1 k ,,,_. dördti bir araya gelerek bir rafım imare koyulduk/arım 
şehrimizi teşrif huyura- ava e i esı· bölük teşkil etmişler ve bu diger larafdan devletin, hal-
caklardır.Sayın Maraşalımız. hölıikler arkalarını büyıik kın ve ,qımlun asayişini, da· 
Üçıincü Umumi Müfettişi · Yurddaşlar vazifeye çag"' rılıyor.. deı•letlere vermekten kendi lıili ·ve lıarici emniyetini 
rniz sayın Tahsin Uzer vak ferini kurlııramamışlard,r. düşündüklerini görüyoruz, 
fikehirden karşılayacak/ar- llııvıı tehlikesini llnlcmek ru ve merkez kiiylcrine, çıka- ana ynr<lun Doğı~ llleı·lnde Bıiyük harp artık iki dev ispanyadaki son kurışık-
d için Oçnnı:n Umumi il!Ofettişlik cak ve ayrıca bu pazar •k~anıı Yllksok ülküyü omuzlarında la· lelin yekdiğerile ferden./er- /ık, kaç devletin menfeatla· ır. ı·e IJOtnn .vurddaslnrı hava ku- da parti halk hntlplcrinden üı• ııı~"·u mUne\ ver iclare zllmresi- d h b t ıesı'nı· kaldırnıış 

) • ) T .,.. a ar e n • rmm o ateşin ırkm ruhları 30 Agv ustos fUnlUlla yardllll ,Yıtpnınğu Ç.ağl· ZUt belediye Ve Ordu parkında OİQ \'İCdHOl JıeyeCallllll dQ~(l. • J { f ı b. 
ran çok ınUlıim IJir tamim gün ve sinemaclu aınıııı Uzer nde nüyorum. uı t · 1 onun yerme ue~ı et er nar 1- u"zerı'n Je nasıl akı'sler yap· b d derilmiştir. ir~ndatta bulunncııklnrdır. Sayın bir Yıırdcia~ı bıı fena ziltete ni. yanı zümre harbini koy- lığını, yekdigerini kilale sevk ayramın a MOfettlşllk ııımtaka>1nılakl OçnncO Urttuıııl Müfetti,dııılzin dnşnrmemck irin dimağ \'C l'İC· muştur. Bununla beraber ettiklerini bir birlerini ifna 
\'i!Ryet, kaza ve kamun baylara çok mü lıi 111 tıı ııı i mindeıı şn ııa r danrmım bntlln trşad k u wetin i İta !ya Ha beş harbi gibi si!Ja- eti i kleri ni dörcük çe yurdu . Hava kurumu dağıtılan bıı tamimde ~a~.·ın Ü- ı·ası her yurddcı~ı derinden fü!i ı ı d l l'l 

.- ~ sarfedelim... sa a em e oya ama usu 1 e muzu koruyan dimağların Pl.yangosu çil nen Umumi Mnf et ıişimiz Tah- liyecck bir kıymeti haizdir : k , l b. 
1 

J .. 

1 1 Sonra, baııa IJıı ara lısteye yapı mış ır rwrp ua gozü büyüklüg-ün:i birkerre daha sin Uzer 15 mayıs 936 gUnQ (( smet nönll gibi TUrk'üıı 
30 Ag·ustos za/ıer ve tay- t 1 d t 1.. k 1 k b 1 t' nıu tahıık efradın listesini yine mr·ı· ........ :ı·n o"nu··rı Jen kaçmıyor., takdı'r '7/e heyecanla kalple. vapılan ummi toplan ı ar a a ıı ıııa ·t sunu yenme - ıı ı ı- u , • Y b 

J k ·1 ek ., hakem hc~·eli kararilc g-ündt•- l. l k 'd · · are ayramınua çe 
1 

m yurddaşl:ırııı te:ıhhnd eıtiklerl yarlık ve sııııdot payesi Oslilrı· ' ta yanın açı ıııış mı esının rimizin çarptığım duyuyoruz. 
iizere lıava kurumu Trah- "arılı.ı yllkenleri nln 30 ıığır- de olrııı bir hllkOnıct rcbl mil- riıılz. )) haraktilini ne zecriledhirler G izliharp denilen propa-

., Lu uıwmli tamimi yarınki zon şubesi tarafından zen tos ve ;;o birinci te~rincle iki leline, hem de 'fl\rk milletine ne Akdeniz antanti 'lle ne g· anda aleni harplerin talıri-d l d 1 · ı t • • ı d ıs ınıııızd.ı tı~myacarrız .. g
in bı"r pı'yango tertı'p e i - taksitte tenıumen ö enıe crın \'a nn ırın lana şu ~·nr ımı vapl 6 d · t · k t k ·ı b d d l b k 

" " e cemıye ı a vam eqı ·ı e- aim an a ıa iigii yara-rni~tı'r, Bu pı·gango noter, he rica e~nıektc, v.ıtan ııılldafaa~ııı dcdigi \'llktt sağa, sola kaçan j J d' 
1 

l ·z 
, aeme ı; ıazır anmayan mı lar açlığını inamayanlara Yeti mahsusa ve halk huzu- da yurdu için yardımdan kaçı yurtdnılnr varsa bıı )utda.lana Radyo haberleri 

1 
/'L 

nanlnrı (( yıırd vazifesinde ka- adı; , ___ ...;....._______ /etler, güze ve sun per1ıe- yine ispanyanın hu günkü 
'iyle orduparkla çekilecek- çak )) sayacaklarını ve bu gibi (Yurt vozlfeslııde ka(,.k!) dır. ispanyada rane sözlerle uykuya dalmış acıklı halini göstere biliriz, 
lir. 2000 biletin tutarı olan ıeri kara listeye sıkacaklarını Onlaıın adlan kar:ı ıı,tede olan büyük küçük devletler lıalkın lıaıta münevverlerin 
1000 lira kômilen ikramiye ihtar etmektedirler. llu tamimi muhakkak t ;hlr edilecektir. Bilbao şehri ilıtilülciler bu :ıon lıarakôt ~arşısında 

k 1 t k 
dahi hazan bilmeyerek katı/-olarak halka dağıtılacaktır. blltlln halka okuma", una ma Bu teşhir hakkını 'J'Drk Hava tarafından tamamile çevril silahlanmaya son hızla sa- dıkları dedi kodu/arın bir 

Bu itibarla kurumun bu pi- ve bu mtllıiın mevzu Uzerlııdc kurumu 932 ınayısındu ılfüı et- mişlir. Her an şelırin sııku- rıldılar, her millet son lec-
,, .. d dd~ b. · balkı tenvir etmek Uzere hnlk· miştir. parça eşelenirse menbaları-;.afıngo !şın e ma kı ı~ ıs- evi irşad kolundan Oçkol yom- Böyle bir ildn karşısında tuna intizar olunmaktadır. rübelere göre yeni "asıla- nı nerelerden aldıklarını 
ı adesı olmıyaca • ya nız. ~ - Kartacada bir Amiral ilı farla yakın tehlikeler için yine canlı mişalile ispanya 

O günün büyüklüğünü hal-

1

---- 1 tilalciler 'tarafına geçmiş lıazırlanmaya çolışryor, fa- yı gô'z ön ,'ine koya biliriz. 
ka layıkı _veçhile. 1a!ı1rmak ŞEHf R e MEMLEKET HABERKERI. tir. kat buna rağmen her millet 
Ve pek eğlencelı hır gece V Elhamra <>< Karlacada resmen ve alenen yaptığı Türk ırkı kendine lıas. 
Yaşatmağa vesile teşkil el ' :-.----------------------.. Komünist milisler mulıalif- biidçelerinde müdafaa için takdir ile. candan bağlı bu-
fTliş olacaktır. Ü. U. Müfettişimiz Aziz Sami /erini suya atup boğmak ve lıarice karşı bir şey göster lunduğu bayüklerbıin işaret 

Fiat!arı elli kuruş olan Üçüncü Umumi Mü/ etti Erzincan say/avı hay Aziz kurşuna dizmekle devam mi yor. Buna rağmen harıl elliği yolda yürüyüşü; te-
biietlerin nıevcudi da pek şimiz sayın Tahsin Uzer Sami dün akşam lstanhu/ etmektedirler. lıarıl çalıştıklarının sesle· rakki sahasında ilerlemiş 
•ı kalmıştır. bir iki güne kadar ;ehrimi- dan şelırimize gelmiştir. Madrid yakınlarında ya- rini işidiyor, milletlerin akııp geçeceğine 
C. Bayar zi teşrif buyuracaklardır. Nafia Müsteşarı pılan muharebelerde hiiku Genç ve zinde Türk Cıim hatta iiç devri gören nes-

s mel kumıetleri ilıtiliilcilere lmriyelinin büyük Atatürkü lin görebileceği kadar yakm Kotra ı"le tetkikata Bay Fethi ve Nuri Erzurum ivas şinıendife ve ismet lnömi bıı Avrupa bir zamanda gürehileceğine 
k l · b · · · · · t k"k f karşı zehirli gaz kullanmış "İtti londra büyü e çimız ay rının ınşasım et 1 ve le • dev/ctleriııin henüz avunduk sönmez bir imanla bağlı 6 

Fethi ile saylav hay Nuri- tişe gelmiş olan nafia ımis fır, general Franko bir be /arı bir zamanda milletin bulunuyoruz. 
A Ankara 19 - Kotra ile nin bugünlerde şehrimize teşarı hay Arif evvelki gün yanalında, kendisinde de sinesinden çelik bir kale gi- C. K. "1!Jvalıg· a giden ekonomi k d' •-=-~--......... ~'""===""=~~.:.-..._---=~-=---~=~....,,.-:~= b • _ gelecekleri söylenme le ır. Erzurumdan şehrimize gel yetecek kadar zehirli gaz akanı Celal Bayar yagcı - . . ı Spor Samsun 
l k 1 l k l nıiş, diin stanbula gitmiştir. mevcut olduğunu fakat şim ı ! Sabunculuk iş/erile di- nhisar ar ve ı ı l muhte]ı"tı· 

U.. U M"f tt" ı·k diye kadar span.lJa asker 
r:r iktisadi mes'eleler üze- İnhisarlar vekili bey Ra . . u e ışı Erzurum Uzun zamandan beri Sam-rınde ledkıkatıa bulunmuştur. nanın doğu illerinde saya- Erkii.nı şehrimizde.. /eri üzerine zehirli gaz kul sun muhtelit takimile şehri-
G •• 1 1 te çıkacağı ve bu ar_ada şeh Üçüncü Umumi Müfettiş !anmak istemediğini bildir- futbol, voleybol miz muhtelit takımınm kar· 
1 . oçmen er rimize de uğrayacagı haber lik askeri müşaviri kurmay mişlir. muhteliti seyahta şılaşması için mıntakam/% 
Çın verimli alınmıştır. kaymakam hay Cevat, Em- J çıkıyor tarafından yapılan mulıabe-

tedbirler alındı Saylavımız niyet müşaviri bay Mithat, 1 BORSA Erzurum futbol ve voley. rede anlaşmak imkam hasıl 
ı Ankara 19 - Tedkık seya- Hamdi Nehioğlu levazım müdürü bay Bahri - bol mulıtelittakı mi arı Kars, olamamış, hu vaziyet üze-
llbat/ eri ne devam eden sağlık dün gittiler iskan işleri şefi bay Sadet- F I Sarıkamış, Bayburt takım- rine mmtakanuz son teklifi 
akan, Refik Saydam Kon b tin, evrak memuru bay Suat 1nd1k fiat arl larile birer maç yaptıktan Samsun mınlakasına yap· 

!Ja .. Ya gelmı·ş "'e Okcu ko'" geçefl lıa/ta kızı ay/;a? Erzurumdan şelırimize gel· sonra 29Ag·ustos Cumartesi nzrşfır. Gelecek cevap miis-
,., b IJ Bugün sahalı Borsında b k S h llllnd k' l sevimle istan u aan şe"' mişlerdir. I · l k l d el çı arsa amsun mu le-e ı gçô'men ev esini gör l dk d /. . şe zrimıze ge ece , mra a :'.'.."ı Ve göçmenlerin bir an mize gelen sayın say av~mız 30 Ağustos /ın ı piyasaları a ıa zıya şehrimiz kulüplerinden biri- /itini de 30 Ağustosta şelıri. 

"UVe/ h l h l Hamdi Nebioğlu inli ap . . h l k de yükselmiş, dün 49,5 ku · le ve ikinci maçı da mulıtelit mizle göreceğiz, t;,.·1 rnüsta si bir a e ge dıaı'resı·nı· geznıı·ş, zı'garetle ıçın azır ı l b -
ı rn l · l l ruşa satılan iç ere ugun l k l t ki 2 .tıt e erı için üzum u va- d - Ak 30 Ağustos Zafer ve tay- a 1111 a yap ı ' tm sonra 
Q/a db rini yapmış tzıe un su 50 kuruş u"zerı'nden talepler E l lJ E l.. k le,. 1,.ın temini için te ir J b l . . t. yare bayramı hazırlıkları g u ue rzuruma < onecc 

Q rn t 'l.ıapurile stan u a gıtmı~ ır. zulıur etmiş isede satıcılar tir. · ış ır, muhitimizde çok sevılen, için vali vekilimizin başkan 
~U t C J J b l · J bu t · .. - bu 4iatlara yanaşmamışlar Erzı'Jrumdan şehrimize ge-a U Ca say/avımız, şe_hrim.izu.' e U· ıgınua pazar esı gunu J 1 

k• k t·k J d · t kk [ d 235 k t 120000 leaek mulıtelit lakımm 1 ok 'V1oskovada lunan ü. u. mti/ettışlı er a a aaar aıre ve eşe ü ır. , uruş an , ı 
~ k ka"'n; ve bir çok dostları ferin iştira.kile hava kuru kilo kuru tumbul fındık ve kuvvetli oyunculardan leş-

i°" 

11 

ara 19 - Hava ku- •Y. J b. t l l 77 kuruştan 10,000 kz'lo uaş kil edildig"i alakadarlar ta· ""'" b k tarafından vapura kadar munua ır op antı yapı o- ., ıtq aş anı Fuat Culca çaktır. fmrlık satılmı~tır, rafından söyleıımekledir. n Moskova9a varmıştır, uğurlamıştır. .. 

İngiltere ve 

Cebelüttarik 

Ankara 19 - İngiliz ba/z. 
riye bakanı bu ayın sonla· 
rına doğru cebelitarık ve 
malta deniz üslerini ziyaret 
edeccktfrı 1 , 



Sayfa 2 /YEN/YOL] 20 Ağustos 936 
1 ·== 

Altıncı ders 

SİY ASAL PARTİLER 
RECEP PEKER 

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

onların lıizmetine arzeder~ 
ferdi. Her iki taraf da kar 
ve menfaatte birbirinin or
tağı vaziyetinde idi. 

yapacak bütün vesıtaları 
kendi emrinde teksif elti, 
kendini sevilir bir hale koy. 
mıya çalışlı. Bu suretle ya· 
pılan islaha(a, re/ orm diyor
lar. -

[ 2 ] Yazan : Türkçeye çeviren : 

Peroteskanlık 
16 mcı yüzyıldan biraz 

önce dıinyanın rönesansa 
doğuşu devri açılmıştı . Bu 
esnada hiristiyanlıkta da 
bir açılış ve duzeliş devri 
geldi. Kendi inanları ile 
sarhoş ve istiğrak içinde 
çalışmış olan meşhur cezbeli 
alman papası luther, o za
manki j<atolikliğin bil . 
hassa ayın ve muamele 
kısımlarmdaki baya lığa kar. 
şı duyduğu ne/ reli ifade için 
protesto elti. Ve •etrafzna mü 
lıim insanlar topladı. Luther, 
bu lıareketile katolik kilise· 
sinin dünya hareketleri için
deki düşkünlüğunü tadil el· 
meyi düşüniyordu. O, nas
lara sadık, hakiki bir hı
rıstıyandı. Dini. dış giiliinç 
şeklinden kurtararak sa'de· 
!eştirmek istiyordu. Bir ta · 
raftan protestan kilisesi 
kurulurken, katoliklik bu 
'Uuruşun tesirile yıkılacak 

yerde, üstüne ne/ ret çeken 
7.ıaziyetleri düzeltti kendisini 
kuvvetlendirdi ve hayata 
dalıa uyar bir şekle soktu. 
Katoliklik, bütün güzel sa· 
nalları , insan ruhunda tesir 

Cizvitlik 

52 - Tavuk bir lcöşeye çekilir, 
başını bac aklarının arasına sokar, 
düşünürse, kanatları düşer, tüyleri 
Örperirse, gözlerini lcapalı tutar 
ibikleri esmerleşir çok su içer, 
gagasından iplik gibi salya akarsa 
ameli ihtida beyaz sonra yeşilim
trak halde görülürse hastalığın 

Bu arada bir noktayı ha [ Kolera ] olmasından şüphe edi-
tırlatacağım: Protestanlığın · niz. Aynı alametler görülmekle 

hırıstiyanlığa yaptığı bu beraber tavuğun ibiği morarır ga

tesirin bir aksülameli ola· ğasından sümük akar ve tcsleri 
yeşilimtrak olursa hastalığın [ ve. 

rak ciz7.1itlik kolu kuruldu. ba ] olması ihtimali vardır. 
Cizvitlik. bir siyasal parti Tavuk kolerası hastalığı çok 

olmamakla beraber, her bulaşık ve salğın bir iletdir. Bir 

yerde siyasaya karışan in · yere girince bütün evlerdeki ta
san/ar üzerine tesir ederek, vulcların bir çoğu az · zamanda ö

katolik dininin her muhitte türler köye kıran girer. Onun 

tesirini korumak ve arttır

mak yolunda, birbirine da
yanan ve insanların vücuda 
getirdiği bir kurumdur. Din 
ceb!ıesi karşısında ileri fi 
kirleri yürütmek için radi · 
kallerin çarpışmasına rağ

men, din kendi tesirini her 
yerde duyurmaktan gerikal
madı. ihtilallerden önce sa 
rayların içerisinde niif uzunu 
genişletmiş ve sonları par· 
lamentolar üzerinde de tesir 
yapmış olan din teşkilatı. 
yeni zaman hürriyet cere
yanları içinde partileşerek 
din adları taşıyan partiler 
halinde siyasal teşekküller 

- Arkası var -

için bir köyde tavuk kolerasından 
şüphe edildiği vakit bir tafadan 
hemen hükümete baş vurmalı ve ça· 
buk köye çağırılan bir baytar va
ı:ııta.cıile sağlam tavukları aşılatma

lıdır. Hükumetin vereceği aşı için 
para alınmaz. Y nlnız tavuk başına 
bir kuruş baytar ücreti verilir. 
Henüz hastalığa tutulmamış tavuk
lar aşı sayesinde ölümden kur
tarılır. 

Her taraf dan ölen tavukların • leşlerini ortad3 bırııkmayıp yakmalı 
sağlamları ayırmalı, sularına bir 
ufak parça kara boya atmalı, ha
mur yemlerine az mıktarda dövül
müş sarmısalc karıştırmalı tavuk
ların ağızlarına günde iki üç defa 
bir lcaç yudum yoğurt ayranı akıt
malıdır. 

ÜC BELA: 

·Bir yerde tavuldarın koleraya 
benzeyen alametlerle ölmeğe baş

ladıkları görüldilğü vakit tavukları 

aşılatmalı: mümkün olmazsa herkes 

kendi tavuklarını hastalıktan koru

mak için salğın geçinceye lcadar 

şu denenmiş ilacı ku}laruııillıdır. 

' F re n g i, F u h u ş, İç ki.. 

Bir Eczaneden yanm litre [ asıt
finik ] denilen Eczadan {1) alınız. 
Sonra bir gaz tenekesine yarısın
dan bir az fazla su doldurulup bu 
Ecza ile karıştırınız. Her ·def asın
da dane yemlerini 2-3 saat kadar 

~--~--~~--~---

Yazan : Türkan 
[ 2 ] 

azıksız çoban gibi gülünç 
kalmamak için canlar yakan 
e7.lier söndüren ve felaketle 
doğuran fren giden kaçınmalı 
ve şüphe ettiği her kim olur
sa olsun doktora haber ver
melidir. 

Türkmenoğlu 

bu eczalı su ile ıslatıktan sonra 
tavuklara veriniz. 

53 - Civcivler ve piliçler der
mansız ve çelimsiz kalırlar, dü
şünceli dururlar, bazen saraya tu
tulmuş gibi titrerler, başlarını sil
kerler, bir tarafa doğru eg-ri bir 
durumda kalırlarsa, ibikleri yumu

şak ve solğun olursa tüylen ör
perir, gerileri kızaıarsa ~agaları 
salya ile bulaşır, kanat ve pençe 
altlarına ateş basarsa ve yedikle
rını çıkarırlarsa piliçlerin bağır

2 . Yahut yabani kekik kaynalı
lara'c koyulaşmış suyu piliçlerin 
ag-ızlarına dökülür. 

3 • Yahut bir okka suda bir kah-

Norbert Von Bischoff Burhan Belge 
A \ucıturyanın Ankara 
Elçilig-i sabık müsteşar [ 11 ] 

Bizans devrinin son glizellik- bir kllltürUn, Anadolu'ya göre 
ve kaşı~ı kadar göz taşı suyu !erini ise, T!lrklerle Greklerin bir hukukun ve Anadolu'ya gö

Anaclolu toprakları Uzerinde bi· re ve sonderece cazlb güzellik· 
ribirlerine kar~ı 1922 de boşa- lerin doğmasıdır. 

eridilerek piliçlere içirilir. 

4 Yahut piliçlerin hamurlarına 

her gün döğülmüş sarmısak karış- nan son hiddet kasırgaları tah· Anadolu toprakları, 2500 yıl· 
rib etmiştir. Buglin yalnız Roma danberi yalnız yıkılıp yakılma 

tırılır. Bu ilaçlardan biri dört beş dıvarları ayakta duruyor. ölmüş 
gün verildikten sonra hasta piliç- ve ortadan kalkma görmllştO. 

tarihin bakımsız tllrbesini çevi- Yalnız Romalılar zamanında, o 
lere birer kahve kaşı~ ı hintyağı d 1 d l k ren bu ev-ö çUsUn e mezar 1 da kendine mahı'vetı· ltibarı·yıe 
içirilirse solucanlar dükülür. Piliç- · b " dıvarları tahrib ve ııııhunın 1• yabancı olan bir kUltUre lnt1·b-1t 
ler kurtulurlar. Piliçlere içinde l k \ b kl llP raktığı çıplak ten ıa 1 a. 1 e • zaruretleri yUzUnden, biraz gün 
solucan yumu:tası bulunan pis su-

mektedir. görmllştil. İşte bu Anadolu'nuo 
lar içirmeyeniz. Ve bunları böyle 

Nikea devleti ancak elli sen kuru topraklarından, Greklerin, 
topraklarda gezdirmeyiniz. . . snrmLlştur. ÇUnkU Grekler Bi· Latinlerin, Arabların, TUrklerlo, 
54 - Tavuk terslemek ı.;ın ı kınır zan:;ı yeniden ele geçirmişler .Mongolların ve Frankların akın 

ve bu sırada inler, gağ'asını açar- ı ve Palcologlar Bizans tahtına ları kar:;:ısında çok zamanlar in· 
sa ve gerisinin etrafındaki tüyler- oturmuşlardır. Arada, KüçOkas- kmız tehlikeleri geçiren Selçuk 
de birbirine yapışık olur, geriı:ıi ya, bi~ takım Mongol akınlarına id.ıre. i altın la1 sanki bir sihir· 
katılaşır ve şişerse, aynı zamanda sahne olınuşlur.F'ukat bu akın- bazın neft: i; le bir dirllme olu· 
tavuk yem yemez ve yürüyemezse lar, Sel~·ukların zeki politikaları y 1r y,~ !{ayet t:ıc~. zeki ve sa· 
( peklik ) hastolığına tutulduğu sayesinde, sarı atlıların hücumu natkarane bir medeniyet doğu· 
anlaşılır. Böyle tavuklara bol ye- na uğramış başka yerlerde ol- yordu. 

şillikler veriniz ve suh.:c'.\ kepek · duğu kadar zarar vermemiştir. Dünyanın ayrı parr.alarındll 
ve pişmiş sebzeler ve kökler ye- Fakat ne de olsa, binlerce sene ayn fikir iklimleri içinde doğ· 
diriniz. 1yi oluncaya kadar ku:-u denberi sayısız milletlerin Ana- muş Olan kUltllrlerl.biribirleriy· 

dolunun allarına bir adak grt- le karşılaştırıp llükllmlere var· 
y~mleri kesiniz. Makasla gerisinin k b d bi serpliklc>ri tohumları ve kan ma ve unu şun an şunu da 
etrafındaki tüyleri keserek oraya hm Mongol akıncıları da tazele- ötekinden üstun tutmak, yanlış 
badem yağı sürünüz. Hastalık mckten geri kalmamışlardır. Bir tır. Bir kUltür tamamlığının ve 

uzayorsa yemlerine iki üç günde yandan bu ınongol akınları bir topluluğunun i~·Indeki asli yahut 
birer çorba kaşığı zeytünyağı ko- ı yandan da mirns kavgalar! Kon- yabanci unsurların nil)betlerini 
yunuz. yadaki "Sultanı Hum,, !arın nn- araştırmak ise lüzumsuz ve vll· 
55 • Tavuğun ibiğı ve sakalı ma- ' filzunıı sarsıııı ~ tı. O kadar ki, Li· kit kaybettlri~i bir iştir. llk"ye· 

vi yahut siyah renk alır. Soluk ı' zum; imparatorluğunun tanı o ni'' gökten nereye ve ne zamaıı 
alması zorlaşır başı ve kanatları yeniden kurulması devresine inmiştir'? Hangi fikir ve hangi 
sarkar tavuk düşer ve etrafa dö- rastlayan tarihlerde ve Ertuğ- şekil vardır ki atalarının şecere 
ne:se beynine kan hücum ettiğl rul'un kumandasında Anadoluda sini insanlığin ilk fecrine kadar 
anlaşılır. Bu hal çok sıçaldarda zuhur eden 'l'Uk oymağı Selçuk götürmemiş olsun'? Eski kültür 

güneş çapmasından yahut tavu

ğun kovalanup yakalandıktan sonra 

baş a_şag-ı tutulmasından ve yahut 
pek semiz olmasından ileri gelir. 

Bu hale gelen tavukları kurtarmak 

larm yerini kola) lıkla alacak gi- sahalarıda ayağını basmış hangi 
bi idi. Demek oluyor ki, müca- millet vardır ki' başkalarının 

delcleri Grek tregedyasının son kendinden evvel yarattıkları de· 
perdesini dolduracak olan iki ğerlerden müstağni kalarak keıı· 
büyllk hasım, tarihin sahnesine dinin bUtlln fikir dllnyasmı baş· 
şöylece {'ıkıyorlardı: tan yaratmak denemesine giriş· 

için tav.uğun ibik yahut sakalını Pale<'>loğlar, Bluıns'ta; Ertuğ- miş olsun? Bir milletin küıtO-

keskin ve ateş alevinden geçirilmiş 
bir çakı ile yarup Kan akıtınız. 

- Arkam var -

Yurddaş: 
Bütün ulusların hava kuv· 1 

vetlerini artırmak için gösterdi· 1 

~i telaş, havl!cılıza verdiği ö
nemi yakından gördükten sonra, , 
havacılığın bizim için bir (an. 
tezi olmaktan çok uzak, canla 
başla sarılr.calt bir ana iş ol
duğunu bir kat daha anlamış 
bulunuyoruz. 

Türk Hava Kurumu 

rul'un emrindeki Tllrkler yani rel başarısını, Onllnde bulduğu 

Osmanlılar da Anadolu'da. yabancı kültllr malzemesinin 
Fakat Osmanlı Tilrkleriniıı Kü- azlığı yahut çokluğu değil, bU 

çükasyadaki hUküınranlık devir kUltür malzemesine tasarruf et 
!erine ge{·mezden önce, onlara mekte gösterdiği kabiliyet tayı.o 
önderlik eden soydaşlarının ya- eder. 

Bunun ıçm frengili bir 
adam ... durmadan doktora, 
kasabada, şehirde devletin 
kurduğu ve parasız bakan, 
ilaç yapan frengi dispanse 
rine koşmalı. Doktorların 
gösterdiği yolda davranma· 
lı ve iyi olmalı, bu ona en 
büyük namus ödevidir. 

lıyorsunuz : Dışarıda su, 
kalıve, çay. şerbet içerken, 
yemek yerken kapların ne 
kadar temiz olması gerektir. 
Herkes bunların temizliği
ne çok ô"zenmelidir. Bu yol 
dan geçen böyle korkunç 
hastalıklar vardır. bir maş 
raba suyu temizdir diye el. 
den ele dolaştırıp içmeyiniz 
Başka su yok değil a... ka· 
bı da lıer zaman temizce saklarında ince iplik solucanı yahut '-----------

ni Selçukların ve konya Sultan Selçuk. Türkmenleri ArabıP 
larının buşaı·dıkları büyllk işler islam dinini KllçUkasya'ya gel• 
üzerinde duralım. Çünkü KUçük- ınezden çok önce kabul, etmiş· 
asya'da bulunan bUtUn o bir yı- lerdi. lran'daki parlak rönesanSS 
ğııı hllkı1mdarlar ve beyler ara şahid olan onuncu yüzyılda ıse, 
sında sivrilerek Anadolu'yu ne lran'ın doğusunda çadırları11ı 
kendilerinden önceki ne de ken kurmuşlardL İslllmlığın fikir ve 
dilerinden sonraki devirlerin gö din dUnyası ile lrani sanatın şe
remediği derecede yüksek bir kilden ötücü tesirleri, işte bıl 
medeniyet seviyesine çıkaranlar, yUzden Selçuk eserlerine istet 
onlar olmuştur. Selçuklar zama- istemez geçmiştir. hkat.bu uıı· 
nıııda, Anadolu, Hititlerden beri surlara helenist kültQ.r mirası· 

göremediği bir şeye şalıid ol- nın aslından ve şekillerinde.il 
ınu~tur. Bu da, Anadoluya göre • Arkası var -

Bunun lıiç unutrnıyalwıki 
f rengi, alılaksız, hileci bir 

düşman gibi sessiz. Dışarı
dan fazla bir şey göster 
nıez, içeriden yapacagmı 

faz/asile yapar. Bir f rengı
li doktora, tedaviye ne ka
dar çqhuk giderse o kadar 
kolay kendıni kurtarır. Ya
ra çıkınca doktora giderse
niz onun frengi olup olma
dığını öğrenirsiniz Frengi 
ise hemen tedaviye başlar
sınız. Bir taraf tan da kul 
lcmacağmız şeyleri, hatta 
tutun ağızlığı, &idıik bar ' 
dak, tabak, kaşık, çatal, 
fincandan lutda giydiğiniz 
çamaşırlar, diş fırçaları, 
tarak, ayna, havlu, mendil, 
fırça... ne varsa hepsini 
yalnız kendiniz kullanırsı
m z. Başkasına vermezsiniz. 

Şimdi cörügorzunuz. an. 

yıkayınız. 

Frengili adamın kullana· 
cağı bardak, fincan, tabak 

ve benzerleri kırık ve çat· 
lak olmamalıdır. Bunları 
yıkarken bol sodalı su için· 
de kaynatmalıdır. kaynat· 
nıadan yıkamak ve öyle 
kullanmak olmaz. Zaten 
frengili bir adamın en bü· 
yük günahı özüne ve baş· 
kalarınadır. Bugüne kadar 
yapılmakta olan tecrübele 
re göre bu gibi hastalıklı 
adamların çok hasis ve has 
talığzn hemen herkese geç· 
mesini ister bir kabiliyette 
oldukları anlaşılıyor. Has· 
talık/arını da haber verme 
dikleri hep bu yüzdendir. 
Artık bu hususa çok dikkat 
etmek lazımdır. Böyle bir 
hastalığa yakalanan ada 
mın kendine günahı~cinaye 
ti, kendini kurban etmesi, 
baktzrnıamuk yüzünden inli 
ye inliye ö"lüp gitmesidir. 

Arkası var 

hallcalı şerit kurdu [ tenya ] bu
lunduğu anlaşılır. Bu kurtlar ilaç

larla düşürülme:ıse piliçlerin kan· 
!arını emerek bunları öldürürler. 

Bu kurtları düşürmek için köy
lerde şu ilaçlar kullanılabilir. 

1 - Pekmez kabağı çekirdeğinin 

kabuğu soyulduktan sonra içi ezi
lerek bolca mıktarda her gün pi· 
!içlerin hamurlarına karıştırılır. 

(1) Hastalık umanında yollara 
ve apd~hanelere dökdülderi siyah 
renkli ve piskokulu koyu su 

Halk Manileri 

Denizler coşar taşar 
Dalğa dal~ayı aşar 

Bu sevdalı ıönlümde 
Bilsen ki neler yaşnr. 

* • 
"' 

Aşkı beni yakardı 
Ona gönlüm akardı 
Pencerede oturup 
Bana yanyan bakardı. 

* * • 
Yazın yeşiller dağlar 

Durmaz ırmaklar çağlar 
Çirkin yari olanlar 
Hergün her saat ağ'lar, 

Bt1b~ Salim Ôıütçen 

Gençlik 

Herkes diplomat! 
Bir ıaman ltalya - Habeş işi 

çıktı ve bütün millet diplomat 
kesiliverdi. Köylüsü, şehirlisi, me
muru, eıınaf ı, kim varsa hep dip
lomat. Hepsi birşeyler söyled .. ve 
bu işe uzak kalan birkaç kişi var
ıa onlar da bu sözler üzerine 
diplomat oluverip çıkıverdiler 
meydana. 

Gerçi İtalya - Habeş işi henüz 
tamamile bitmiş detildir; ancak 
bu davanın artık ne yazılmıya, ne 
de konuşulmaya değ-er bir tarafı 

kalmadığından olsa gerek, bir 
müddeltenberi ses seda kesiliver· 
mişti. Fakat işte çok ıeçmeden 
ıazetelerimiz şimdi de ispanyanın 
altüst olduzu haberini vermiye 
başladılar. Böyle olmakla beraber 
şimdilik. pek o kadar dedi • kodu 
yok; çünkü havadisler kısal şayet 
• arzu etmeyiz ama - bu hal git
tikçe daha kanşık bir vaziyete 
girecek olursa, o zaman - akıllı, 
akılsız - her kafanın nasıl diplomat 
kesildia-ini tekrar görmüş olııcağız J 

O. Sebati Ertan 

Bozan dar ve kısık bakan 

sevgiliye 

Bilirmisin bazan dar ve kısık baktığın an ? 
Titrerim karşında; sanki gözlerinden çıkan 
Bir kıvılcım yakar heni kızğzn bir 'çöl gibi. 

Daima ağlarım senden ayrı düşdüğüm ~aman. 

* • * 
Göriirmtisün öyle dar ve kısık baktığın an ? 
Sahai ruyetinde nedir kıpkızıl yanan 7 
işte odur kalbim, canım, işte odur aşkım. 
Ondandır bana gam, keder, elem, neşe sızan. 

• * * 
f'!edir maksadın öyle dar ve kısık baktığın an ? 
O/dürecek misin beni böyle, zaman, zaman 
Aşkım günahımsa af/et budur ricam. 
Dilde tesbihimdir ·ancak hicran, hicran, hicran. 
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Sevmişti bu gönlüm ı Çocuk --
( 53 ) 

EDEBi BÜYÜK ROMAN Deniz banyosu 
Yazan : DURMUŞ TÜRKMEN OGLU 

ten aşklarını öldUrecekti. ihti
mal Sedata teklif edilen zen
gin akraba kızı onu daha ziya 
de me~ut edebilecekti. Sonra se 
da.tın hasta bir hayalperest ol 
'1uğu ha '{kmdaki iddia <le yalan 
!eğildi. Bir zaman sonra bu t.a 
yaller .:;önmeyecek miydi ? Ya 
o vakit Sedat ondan nefret etme 
~e başlarsa ne olacaktı ? 

Genç kızın bir tereddrrd ·ınde 
yeni dahil olduğu kibar alemi 
nln, mllkellef eğlencelerinin de 
tesiri vardı.. Slls, ziya, musiki 
ona ham bir sarhoşluk veriyor, 
bu zevkleri tattıktan sonra evin 
deki sakin ve fakirane hayata 
pek gUçlükle alışabileceğini hi~ 
ediyordu. Mamafih blltiln bun 
lara rağmen Sedata verdiği vaa 
de sadık kalmağa karar verdiği
ni arkada~ına kat'i bir lisanla 
söylemişti. 

Ayşe ince ruhlu ve kurnaz 
bir kızdı. Hilesini belli etmeme 
ğe çalışarnk : 

talar vardı ki ne bir mektup 
göndermiş ne bir tiyatro veya 
baloda görQnmll!jlÇ. 

Hangi çocuklar 
yapmalı, hangileri 
yapmamalı .... 

Bir gnn Yıldız uzun mllddet - Geçen sayıdan artan -
postada kaldığı anla~ılan ve 
nstllnde mllteaddit damgalar lstanbulda çoculdarımıza yapb· 
bulunan bir mektup aldı. rabilece2imiz deniz banyo yer-

Sedatın yıldıza mektubu leri 4unlard1r. 
Sevgili Yıldız: Pendlltten Kalamışa kadar olan 

Bizim için herşey bitti. zııru sahilin kumaa.l yerleri Florya sa
ret ve sefalet yakamı bırakma ı illeri, Adaların lodosa karşı o!an 
yor ye bırakmayacak. İstikbal deniz kenarlarının kumsal kısımla
hakkındaki nmldlerim ka'iyen rıdır. Buraların rüzrin cenup ve 
mahvoldu. Uzak şehirlerden bi cenubi şarkiden ıelditinden yazın 
rinde oturan akrabamdan Uç hafif ve ıhktır. Poyraz ve şimal 
hafta evvel bir mektub aldım. rüzıarlarına karşı olan yerlerde '. 
Ağır bir halde hasta olduğunu yapılan deniz banyolanndan bazen ' 
ve candan bir akrabanın yardı· fayda yerine zarar görülür. j 
mına muhtaç bulunduğunu yaa Çocuklar deniz banyosu oasd 
yor, acele olarak beni bekledi- al 1 
ğini sölUyordu. yapm ı: 

Ölmek nzere bulunan bir Evveli ıüne4 banyosu yapmalı 
hastanrn, bahusus sevdiğim ve sonra denize ıirmeli, denizde vü-1: 
hUrmet ettiğim bir haııtanın cudu kızamsa banyodan istifade ' 
son arzusunu yerine getirme ediyor demektir, lcızarmayıp bila. 1 
mek bence kabil değildi. mek- lcis sol2'un bir renk alarak ü4üyor- . 
tubu mektep mUdUriyetine gös sa iatifade etmiyor demektir. Bun
tererek bir hatta izin aldım ve lan denize sokmamalı deniz kena- : 
sana haber vermeğe vak.it bul- rında bacalclan auyun içinde rez:-
maksızın yola çıktım. meli vücuduna deniz suyu ile tiri- ! 

Akrabamın hastalığı çok ajır ksiyonlar yapılarak alqtırmalı on· 
1 

- . sus - ~ E ?!!!! ~ 1 :i ::::i:!SE: 2& Z:::::::: t 
Sagfa 3 

L ,., 
Bütün Trabzon halkma müjde 111 
2 senedenberi ismi herkesin ağzında dolaşan ilk sahnesinden 

son sahnesine kadar tamamen renkli büyük bir dehşet filmi 

Bu gece Yıldız Bahçesinde 
gösterilecektir. 

Yalnız renkleştirilmesine tam 40 bin dolar harcanılan dünyanın 
en müthiş en heyecanlı eserlerinin kralı ismini taşıyan 

~·Mumyalar. 
Mü~esi 

Fransızca sözlü ve şarkılı sinemacılığın bir pırlantasıdır. 

Filme ilaveten: 1936 senesi dünya· havadisi. 
Dikkat : Zengin ikramiyelerin dağıtılması devam ediyor. 

Gelecek program : 

SINGAPUR POSTASI 
Pek yakında ; 

- Peki Yıldız, dedi, sen yine 
Sednta sadık kal... Mamafih yu
rın Yılmaz bey bizi ziyarete 
geldiği vakit kendisile konuş
mazsan ayıb olur... Bundan ne 
cıkar ? Sen kendi kendinden 
emin değil misin ? Yılmaz be
ye seni zorla verecek halimiz 
yok ya. ... 

. ' dı. Doktorlar ölmek Uzere bu- dan sonra denıze sokmalı bu ıu- J 
1 

lunduğunu söylüyorlardı. Biçare retle alışır. Eg-er bazı çocuklar bu ~ 

KARIM ~eENI Al:DATIRSA 
tedbirlere rapen alıımayıp deni. İ 

adam o halinde adeta yalvarı- r.~~::ı=.ı;ı;;=::===;,;:::;:======~------------
yor, kendisini yalnızlık acısı ze rirince Ü4Ü1'9C artık bu çoculı: E k d k · ı t • 

Aradan bir ay kadar zaman nın ne olduğunu bildiğim için denizden istifade etmeyecdt de- r,za 1 o un yem e Si mesı 
geçmişti. Yılmaz iki gUnde bir onu bırakmağa, şefkat ve tesel mektir beyhude yere denize sok- A k .. s ı.;.;J. k • d 
Onlıırı ziyarete geliyor, tiyatroda liden mahrum bir halde ölmesi mamalı sonra hut..tanır. Çocuk s erı atına nıa omısyonun an : 

47 

balolarda hiç peşlerinden ayni ne vicdanım razı olmadı. Bina denizde 20 ili 30 dakikadan faz:la Artvin Hd. Tb. kıtaat ve hayvanatının 936 dan 937 ye kadar sene-
nıayordu. Yıldız genç ı adamın enaleyh mezuniyetim mUddetl- durmamah, ve denizde dalına ha- J"k "h . l lor d · kt 1 d" k 1 
takıblerine, kurnaz ricaları· ni birkaç gnn tecavuz ettirdim. L 1. _ 1. ba -1- ı ı ı tıyacı o an ve aşal§ı a cıns ve mı an yazı ı onye ı a emden iba-

1 1 f t 1 · re&.et etme ı yuzme ı zan yu&.- • . • • • 
na sakin bir ciddiyetle mukabe Gün er, ıa 8 ar geçıyor hasta ıelı: yerlerden denize .~•--alı. bu 1 ret erzakın ıhale tarıhlerıle temınat mıktarları da gösterilmiştir. Talı"ple-

mın ehvali sıhhiyesindekl veha wuu 

!:a~~~~~n~k:!s~~~:~u~1~;:~ met arttıkça artıyordu. suretle cadi ve adalatı kuvvetıe- rin ihale gilnlerinde Artvin Satınalma komisyonuna muracaatları ilan 
Ue Yılmaz bey muntazam bir Dnn mektebden bir resml nir dolayısıle kan cihazı ve em'ayı 1 J 
Plan takıbedlyorlardı. Genç kız tezkere aldım. Beni bu uzun faaliyete retirerelı: kuvvetli ve j O unur. 
durup dinlenmeden arkddaşını kaybubetim için azletmek mec ••ilam olur. Banyo ıabah ıut Erzakın cinsi 
kandırmağa çalışıyor, Hüseyin burlyetlnde kalmışlar. Tepem- 9 - 10 da yap.tırsa 1abab pneıin- t SJA'Jretİ açık eksilme 
ata edeta kızına yalvarıyordu. den vurulmuşa dönduın . . Fakat de fazlaca bulunan ültraviyole zi- 1 odun 

Çok ihtiyar olduğunu, onun ne yapayım 'l Başka dllrln ha- yuından ve deniz havuından da ' 
lstlkballni temin etmeden evvel reket etmeğe imkan yokdu kl istifade edilmiş olur, difer uman- sade 
Olu 11. 1 ı k gidece~ini göğsümün üzerinde can çekişen k rse gvz er açı 6 larda rilneı çarpma tehlikesi var- uru Uzilm 
Böylerken öyle mahzun tavurlar muztarip gözlerile gözlerimden I 
alıyordu ki, Yıldızı ağlatacak son bir şefkat ve teselli bekle dır. Bu aebepten çocuklar fiineı- arpa 
Rlbl oluyordu. yen bu biçare hastayı nasıl bı· te yarım saatten fazla durmamalı 1 _ Son _ · saman 

Sedata gelince o da birden rakırdım 'l k 
bire ortadan kaybOlmuştu. haf- - Arka~n var • Dr. Şükrü Savlı uru ot 
.....-..;;.;.;;~:..;;;;.;.;~_..:..--.;,___;~-----------~ patates 

, 

Gayri menkul satış artırma ilanı 
Vakfı 
Mustafa paşa 
hacı salih 
semerciler 
semerciler 
saraç zade 
kavak meydan 
uzun zade 
Yeni cuma 

mahalle ve mevkii cinşi 
çarşı yemeni dikiciler dükkan arsası 
çarşı ala~ han ( 

( ( 
( ( 

çarşı çakmakçılar ( 
çarşı aktarlar hisseli dükkan 
pazar kapı moloz hisseli otel 
kuzgun dere yenicuma tarla 

No. 
182 
200 
209 
215 

12 
152 
108 
67 

mu.be. 
80 
80 
80 
50 
30 

200 

kuru soğan . . 
pırınç 

bulgur 
kuru fasulya 
sabun 
gaz kapalı eksiltme 
şeker 
nohut 
un 

Mık. lhalit günü 
45000 3,.9 .. 936 perşembe 

600000 3-9-t936 perşembe 
4200 4-9-936 cuma 
4500 4-9-936 cuma 

45000 5-9-936 cumartesi 
29000 7-9--936 pazartesi 
36000 7-9-936 pazartesi 
36600 8-9-936 salı 
10000 8-9-9.36 salı 
8000 9-9-936 çarşamba 

13000 9-9-936 çarşamba 
14000 10-9-936 perşembe . 
2500 10-9-936 perşembe 
5000 11-9-936 cuma 
1700 11-9-936 cuma 
4300 12-9-936 cumartesi 

saat 
10 
14 
10 
14 
11 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
ıo 
15 
10 
15 
10 

Lira 
106 
405 
220 
85 

202 
87 

108 
165 
60 

168 
146 
115 
84 

120 
43 
41 

110000 15-9-936 pazartesi 15 1567 
20 - 22 - 25 - 28 

şirin hatun 
dabağhan 
çarşı 

bayram bey han arsası 
dabağhane dere içi hamam arsası 

31 
59· 

500 
so 

100 
75 

100 
50 

Orta tecim okulu Parke kaldırım ve trotuvar 
çarşı taş han dokkln 4rsası 

molla siyah kale içi hane arsası 
32 

direktörlüğünden· inşaat eksiltmesi 
Belediye Encümeninden: 

K. 
50 

50 
38 
50 

70 

25 
50 
38 

35 
93 
50 

ınolla siyah 
ebubekir ça 
küçük ibrahim 
Oklu mehmet 

çarşı ayvasil . harap _hane 
yomra ar.senizir nısıf hısse hane 

146 
206 
60 1 • T aiebe kayit mu· Y ~me~i~iler caddesinin 4524 lira 22 kuruş 

amelesi başlamıştır. bedelıkeşıflı ~~rke kaldınm ve Trotuvar inşaatı 

( ( 
( ( 

serander yeri 
dörtte ilç hisse han 
furun kahve dokkin 

arsa ~ ~ 
~ i ~ 

65 
64 
63 
69 
70 
71 
72 

Evkaf idaresinden: 
Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti peşin para ile satılmak 

Ötere artırmaya çıkanlmıştır. . . . . 
~ .. ,!ateyenlerin yüzde yedibuçuk kuruş dıbozıto akçesıle ıhale günü olan 
~936 pAW' ,onu MAt 14 de evkaf idareline ıelmeleri. l ~17 -20 

2 he al b·t• 11:.8-936 tarıhınden itibaren yirmi bir gün müd-• m ve ı ırme . 
1 

1 9 936 detle açık eksiJtmeye konulmuştur. 
sınav anna • • 1 - Eksiltme 1-9-936 sah gWıil saat 15 fe ic-
dan itibaren başlana· ra edilecektir. 

c.aktır. : 2 - Eksiltmeye ait evrakı keşfiye ve şartname 
20-24.28-31 örnekleri Belediye Fen dairesinde görülebilir. 

Vurddaş 

Tayyareye 

yardım et. 

3 • isteklilerin bu gibi inşaatta ehliyetleri 1-
duğuna dair vesikalarını ve ( 339 ) lira 32 kou
ruşt~n ibaret yüzde yedi buçuk teminatı muvak
~ta makbuzlarını ha_milen aynı günün tayine
dılen saatında Beledıye Encümenine muraca .. 

atlan, 14·17 • 20. 24 



/ YEN/YOL j Sayfa 4 

~~~~~~~~ 

oruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 i!~ 
1 t:~ 
w --:l IJ i: 

alınız. 

Yeni FRİGİDAİRE soğuk hava dolabı 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

ı l:ı mu ı a ı C;dccc.•giniz gıdalar ve her nevi içkiler 
thrl 1 • 

-ıı !i 

ı ;ıııı;ıı ;ıuı;;rp;ıı ı;ını;ııp;ııı ;ııı~mıı;~q • "''' ;ıır.;;ı ı _;ıııı;rJl:.ı;!':ıı.;.ıııı;.ııı·ı;ıiıı;ı ıı;ıııı.;.ıııı;;ıJı;ıııı;ıııı;ııı•;;ı ~ .;.ı.ııı_;:ı~;ı ıı;;ı ıı.;.ııtı;ı: 
llıooılfllınıllliıuıllffoooll flıoolılliı•otlflııulfflıııoılllrını liıoıılJlıuıfllı:t.ıı . ıııollfllıoıı llıoııl llıuı i llııuılllıı ı olllflııoıllliınıl!liıoııl liıoııllilıuılflluııl Jııuıll lfıoıılfllınıflhıuı l lhnııl fı nıl lltodtllıııoıfılııoııl lııuıllfhuı 

' 

Yeni temiz ve Çeşitli hu ruf ati le 
Bütün matbaa işlerini 

En tenıiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

1-Iariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

f IGIDAIRE 'c sahip olanlar elektrik faturası -- - w-----
rlr ~i re i fla!~~~~zı1~·I~l~~~~a~::~1n ~;ı~~~;a;~ktur. J lnlep orncıa ~ IJJll!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!~!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!ii!li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 

70~ \ havalisi :ce~~:~;·~(et~ı~,'ı~'~ ~ıı~ ·~"R 1 : ~ ünyanın en mükemmel, en zarif ve en hassas ~I 

~~~·~=~~~~::~~ ~--~ On beş ;~~~~h:~~~atlı olan fi 
1 
D ı i sanat ve usta 1' Cep ve Kol f ffi 

U okullarına saatlarıdır. 
girmek için 

Küllür direktörliiğü11den,· == '§~ 
~ Sayın halkınuza bir kolaylık olmak için TAKSİTLE de verilir. ilt 

Ankara inşaat usta ve .fzmir ~ :-~ 

~ bölge san'at okullarına parasız ya- ' ~ ADRES: Trabzon Kunduracılar caddesi HAM/ ve KEMAL ~~ 
tılı öğrenci alımıcnktır. isteklilerin 1 _ ~ NALBANTLAR mağazasıdır. 'Fllfjg 

'=.: e.~ ~ ~arfhrı anlamak üzere Kültür Di- § . §~ 

B '~ktödüğUne boşvunnola~. •• 5 
I -~iiiiiiii@iiiiiiii~r.~iit!iiiiıiiiiiiiiii!iii~iiiiiiiiiiiliiiiiii ~iii:iiiiii ijJiiiiiiiii iiiii~~iiı iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiilıiiiijiiiiiiiiiiiıl 

~ 1 Barut depolan ve bekçi evi 
~ Şansınıza güveniniz! inşaat eksi 1 t rn esi 

" ~ Bakıoğlunda Güven berber · salonundan İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
~ alacağınız Tayyare bileti size bu güveni Trabzonda Değermendere mevkiinde yaptı· 

verir ! rılaca.k tecrit kara barut dinamit kapsül depo-

Tashih 

larıyle bekçi evi 15-8-936 gününden itibaren 
yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 8591 lira 58 kuruştur. 
Muvakkat teminat akçesi 644 lira 36 kuruştur. 

a la ·ya-ne . dip z cereyan 
İnşaat projesi 43 kuruş mukabilinde idare· 

Üçüncü sahifemizdeki Askeri satınalma ko- mizden alınabilecektir. 
misyonunun ( Erzak, Odun, Yem ) eksiltme Muvakkat ihale 3-9-936 müsadif perşembe e ye ône ampullardır. 

Mar a 1 ı "" · alnı.. bu Lambaları isteyiniz. 
Ç n 

1 ı n n de parlak ziya 'i.,ıerirler. 
ilanının birinci satırının başı Artvin Hd. Tb. 

değil " Artvin ve havalisi garnizonu ,, olacak
tır. 

günü saat onbeşte yapılacaktır. 
Eksiltmeye. şartnamenin 4 üncü maddesinde 

yazılı evsafı haiz olanlar girebilecektir. 
İstekliler Başmüdüriyette müteşekkil komis-

B .. n Bak al nıağazalarında bulunur. 

yona muracaat eçleceklerdir. 15--20-26-1 ---
~~~~~~~~~~ 

Asnmızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaş' 

Bugün Avrupada herkes her yerde mut1ak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
E11imizdc : Kodak, Zeissikon, Fiiyklender ve sair tanınmış markalar daima lıer boyda 1ıe lıer cinsle bulunduğu gibi f otoğra/a ait: 

Cam, Kart, Kuğıt, Teferruat, Hazırlanmış ve münferit eczalarla dürbiin 1ıe emsali lıazırdır, 

optan ve perakende en ufak taşra siparşılart süratla gönderilir. 
Hususi atelyamız ve aınatörhanemiz ınüstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

ı t rsenız muti ka evimize m · racaat edini 
ita i Hamdi ve Mahdumları 

~~~~~~.~~~~~~~.__~~~~~ ~~~:!~G;v:,fh~dbı~dh 


