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müdafaası ı ıs~an~ada Hava 
Üçüncü Umumi Müfettişimiz saym Tahsin 

Uzerin çok önemli bir tamimi 

zın iymanını 

et1Mliyiz. 
Zira : 

takviye 

Vatan müda/aası da 
farzdır; hemde /arzı ak 
demdir, 

Not: 
Ramazan ve kurban 

bayram günlerinden 15 
gün sonraya k11.dar köy
lünün 'l}erdiği nakid ve ay
niyatı hava kurumu şube
lerine ıetirmeyen muhtar
lar lıalckında lıallcın ver· 

• 

~ Şıddeth 
~~ 

1 
• 

çarpışmalar 
Bir tren berhava 

edildi 
tt Ankara 19 - lspan9a· 

daki vaziyet etrafında a · 
lınan haberler iki taraf 

.~ pışmalar olduğunu bildir . 
• ~ mektedir. Vaziyette her iki 
., taraf için de bir inkişaf 
.~ yoktur. Hükiım•t tayyarele-
~ ri dün cisilere ait bir erzak 

+J v• mühimmat lirenini herha 
~ va etmişlerdir. 

1 

' 
ltalya 

Hazırlık ~ ı, 
yapıyormuş?f 

~ Ankara 20 - Roma s•
ldh.igettar muhafili ltalya 

t. aleyhinde çıkarılan haberleri 
t kat'; sürette yalanlıyor. Ve 

fifoaki ltalga hazırlıklarda 
bulunuyor fakat bunu her 
ihtimale karşı yapmaktadır. 
Paris ile Roma arasında 
müzalurelerin devamı ita/. 
yanın bir anlaşmağa varmak 
hu!usundalci azmini göste-

~ rir demektedir. 

İlk İncir 
mahsulü için 

şenlikler 
Ankara 20 - //le incir 

mahsulü 4740 çuval olarak 
dün akşam bir marşadiz 
tireni/~ Nazilliden lzmire 
getirilmiştir. Amele ve ara
bacılar şen/ileler yaparak 
incir bahçesini kutlulamı~
lardır. incirler süslü araba
lar ve halkın tezahüratı ara
ıında tüccar depolarına na-

. ki edilmiştir, 

Yurddaş: 
Hava Kurumunun memleketin 

her köşesinde karşılaştığı yar
dım ve &ev1ri, büyük ulusumuznn 
havacılığa verdig-i ehemmiyetin 
açı'~ bir belgesidir. 

Türk Hava Kurumu 

Moskovayı 
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Altıncı ders Y umuda hakkmda 
Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı Köylülerimize öğüt 

SİY ASAL PARTİLER 

ortaya koydu. Bunun başlı
ca sebebi de, ihtilallerin ge
tirdiği hürriyet havası için
de yaşıgan ileri fikirlere 
sadık insanlar arasında ide 
alizmin gevşemesidir. 

Bir çok uyanık yerlerde, 
mesela büyük savaşa gir
mediği için sarsılmamış olan 
Hollandada bile bugün din 
partilerinin tesirleri çok 
kuvvetlidir. Bugün orada 
devleti idare eden kuvvet 
doğrudan doğruya din par
tileridir. Bu misali size fo

rakki yolunda en ileri git· 
nıiş memleketlerde dahi in
sanların, dinin dunya işleri 
üzerindeki tesirlerinden ya
kalarını kurtaramadığını 
göstermesi itibarile ibret 
gözünüzü çekmek için ve
rıyorum, 

Milliyetç ipartiler 
Dördüncü katagori ola

rak milliyetçi partileri ala
cağız. Milliyetçi partiler, 
bütün beynelmilelci cere· 
yanlara karşıdırlar, onların 
zıddıdırlar. Hangi dokti
rinden gelirse gelsin, mil
liyetçi tip. beynelmilelci ti
pin karşısında yeralır. Bun· 
/ar sosyalizmin, komünizmin 
ve bu kokuya çalan bütün 
siyasal partilerin gidişle. 
rine karşı vaziyet alırlar. 

RECEP PEKER 

Milliyetçiliğe, milliyetçi Tür [ 2 l NYaozarnbert Von a·ıschoff 
k C 

· 56 - Tavukların dillerinin üstün- kızdırıcı yemler vermeyiniz. 
iye rejiminin, unıunyet 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

de meydana çı'-cıp bunlnrın yeme- 58· Yazın tavukların dilleri üstün- A vwıtııryanın Ankara 
Halk Partisi proğramında rine içmelerine engel olan ve (dil de. damaklarında gagalarının içinde Elçiliği sabık müsteşar [ 12 ] 
nas haline gelmiş olan esas· ı b r. ı k k ı f k 1 nltı) adı ile tnnı an eyaz yao iı ini ve pis o ·u u un yara nr daha bir çok şeyler katarak çuk 'l'nı·klel'i olmuştur. Onların 
/arını tetkı·k ederken de le- b" h 1 k <l ·ıd· B h A d l ' T k sıvası ır asta ı eğı ır. u n- görülürse tavuklnr yem yemekte hem cte kısa bir mncidet ve son bu başarısı. na O u mm Ur 
mas edeceğiz. Fakat milli zım ve nefes borularındaki' ~eşit zorluk çekerler, kuvvetden düşer- derece gli.ç şartlar kar~ısında ve soyuna auliyetini tnrihln nıa'h
yetçi partilerden bahseder- hastalıkların nlametidir. Sakın bszı ler, ve zorlukla soluk alırlarsa bugüngU gürUştlmüze göre milli keme:;ine tam altı yllzyıl tanıt
ken bu yoldaki ana telak- cahillerin yapdıkları gibi dilin kı· ( ağız kabarcığı ) hastalığına uğ- diyebileı;eğimiz husn~iyetli, asil nııştı ki göruugn bakımsızlık ve 
kiler üzerinde durmak ge kırdağı yani dilin boynuzlnşmış radıkları nnlnşılır. Bu illet pis ko- ve kudretli bir kOltilr yarntll- gerilik, Tarih'e bu kararını de-

k 
,.,. [ k . . ucunu bir topluiğne ile kaldırma· kmuş sular içmekten ileri gelir. bilmeleri; valnız kendi merkez- ğiı:;tirmek Inzumunu hatırlattı 

re tir. ı .ip o ara , sınır ıçı ı k h l .J yınız. çeride i nstalığın yayı mıı- lcri olan Kon'i.'a'da değil çok ba· Fakat tıım bu esnada, bugllnkil 
·11· t ·ı· · · k nıı"l/.iyet b Ar.zındaki yaralı yerleri sirke ile mı ıye çı ıgı, ır sına ve şiddetlenmesine se ep 5 kırıısız. olun i"crlcrde de, l\lalat- Tilrk milleti, Selçukların başa-
/ · · ·ıı· t yıkayınız. Üstüne siyah dut şuru- ' çi iği ve antısemıt mı ıye - olursunuz . '-·a'da ve Sivas'ta, Kayseri'de ve rısı öl~·üslinde bir bnyliklük ve 

1 bu sürünüz ve hastalara pişmiş .J 
çilik vardır. Hasta tavukları suluc'.l yem er Niğne·cte, taş kemerlerindeki kahramanlıkla Anadolunun '!'ürk 

· <l ı J b ı · · yeşillikler ve ılık hamurlar yedi-

sınlr ı·çı· mı·ııı·yetçı.lı'g"' 
1
• yahut pişmış ane ere es eyınız yontma oyalar, duııılıyan asil su !ere aidiyetini, 'I'ari:1'e bir kere 

ve ar.ızlnrını bir iki defa sirkeli rınız. ı · · ı t l t ·ı ı · daha tescil ettirdi. 
0 59 

p·ı· 
1 

. . • • 1 . - k tane erını ıa ır n an camı er ıı· 

B k 
. F k d' 1 ·ı k - ı lÇ erını:ı:ın ıç erı surere . . L~ k t b" · E t l'r l' ugün ü ransa, en ı ve şapı su ı e yı ayınız. - .. . . .. - . na etmeleri; halk ıçın nıuazzuııı ra a ız gıne r llt;f\I un 

sının içinde yaşıyan ve ken 57 - isteksiz, tüyleri ürpermi~, sık_ sık ~lduklcr~n~ gopr·~·rs1enız yke~- hamamlar, tıakımsız. \'e çorak önderli~i altında Anadolu'y& ot-

/ 
,, bncını ve kuyru"'unu nsa,;.ıya in- !erme dıkkat ed ı_nız. _ ıııç ere ı - \ '-'Lıı·d ı·ç·ııı de O zamana kadar lak aramağa gelerek Selçııkla-

d.i süjesi o an, vatan ve na- '""' 5 -. 
5 d 1 k ı .J h dirmiş olan tavuğunuzun kuyruğu- çıklı arpa anesı verı ec.:: 0 ursa gUrOlmedik nıektebleı· yapma- nn himayesine sığınan ve uz son 

mus,, parolasına uyan er d b k 0 <l k·· -k kıl ;ıklar bunların bağırsaklarını ya· t k. 1 . bo k .,,. r" bı·~ c·ıhnn imparatorıun-11 tesis 

k 
. k d" k il nu kal ırıp a ınız. ra n ·uçu .. _ 1 . I ları; e ·ın o nuyan z ırın ıvın .. 6 

esı, en ı ·o arı arasına bir çıban görürseniz beş on da- ralayup delerek olum erme sebep j l dd l bil l 1 eylem'"' i ı rnkadder bulunan 

alır Ve S
arar. Bu öyle bir olUTlar Civciv ve piliçlere yalnıı de ~ ıal ned ca el etr ve hu nrlın kika kaynatılmış bır çakının ucu 

1 
k . ·ı . h nzreııu e e mu 1 cşem an ar Tnrk 0J·m , ifil, hlkllyesine dö-

milligetçiliktir ki, bunda ile sivilceyi deşiniz ve sonra va- e e ten geçırı mış arnp unu amu- k 1 • et ı · n~~i:..ı. 
J d" . . ki d ve ervansuray ar ınşa me erı tl 1 geçmişe, kan yakınlığına vaşcacık parmakla sıkartık içinde- ru ye ırınıı: ve tavu ara n arpa- hem üvle hanlar övle kervan- Bu oymağın cengll.ver a ı n· 

ait hiç bir şey esas teşkil ki irinini çıkardıktan sonra sirkeli yı ıslatılmış ve yumuşadılmış ola- sarayl~r ki onların ~ade - gUzel rına Selç·uk devletinin ~imal sı-

/ 
su ile yıkayını;r_ Tavuklnrın yerle- rak veriniz. \'e ıııtılıte.::eın harabeleri kar:-;,l- mrlarında yer gösterildi. Oradu. 

etmez. Günün sınır arı için S " 1 · • '· d d rini temizleyiniz ve tavuklara çok on sında eğilmek zorunda kalan Sakarya ne ırının uoyun a, ev 
dekiler kimlerden miirekkeb letin :-;erhadini bekliyecek.lerdi. 
ise, onlar ulusu teşkil eder. 1 bizler, onları Efes yahut Ber~a- Fakat, dulla Ertuğnıl'un oğlu 

Mesela, Fransanın bugiin Ü G . . . . ler uyuş ar 1 k Oruş ' 
da tutmakta hiç bir zor uk ~·e · şimale geçti ve Anadolu'nun şl· k 

1 
D 1 

ma'da gördilkleriınilin hizasın- Osman orada tek <.Juı·mı.vanık 

Sımn içinde - ana yurdu 1 • • t bllti.l. b ıl b mıyoruz, ış c L n ııı arı a- mal batısında Lıilyllk bir parçayı 

kasdediyorum - yaşayan -------------------------: şurmaları ve lnmdan ba~ka da hilkmU altrnn aldl. Bursa ile Nl· 
herkes Fransızdır. Hakça Parklarda sozlan dinlerken . . gene dedetlerinin sarayı etra- komedya, Osınan'ıu oğlu Orhan'-
ve şeref çe biri ötekinden fında zamunın en parlak dini ın eline geçli. Bunun torunları 
üstün olmıyan birer yurd " DUn Gece yeisle kendimden geçtim, teS\'lli nrndım meylınuekrde zekiUarı:n toplamı5 ve meseli\ Süleyman ve Murad ise, Ertuğ· 

F 
J ·11· · Bıılıtı duu elinden bir dolu içtim, o neşe knlııınrııış poyrııııuclcrde ,, kurduğu lurikat ile Osmanlı im- rul'un Sakar.Ya kenarında gözUK· 

daştır. ransaua mı ıyetçı p;ırutorluğunun fikir hayatına tüğU gllnde.ı yüzyıl sonre, yal· 
parti diye bir milliyetper Böylece dün akşam mey ze·uki vardır, Bezme sonra son yıllara kadıır, tesir salmış ıııt Selçuk Anadolu devletine 

verlik teşekkıilüne rastgel- içip ney dinlemek canım is gelir ekabir kabilinden ba· olan "Celilledpiııi-rıınıi .. gibi bir tlllJi olan Türk beyliklerini ele 

mezsiniz. Yukarıdaki tarif tedi. öyle yaptım. yan Muzaffer neden sonlar adamı çekıni~ olmaları, Selç·uk- geçirmekle kalmaını1lar, Çuoak 
Akşam faslım ordu par· da yalnızca sahneye geliyor ların eşsiz eseridir. Hu eserin kale'yi de aşarak durmadan u· 

kında yapdrktan sonra gece ve gelince diğer üç bayan bUyilklllğl\nll aııl!!ıııak i~:ln, onu zanan bir zıırerler silsilesi ha-
Arkası var 

k
· r l lı·-anadolu'nun ondan önceki ve linde hemen blHl\n Balkan Yu' 

belediye parkında ı J as ı k ·d ı .I' d'l v es ı en rıanıme1 en ı e- ondan sonraki devirlel"iyle kar· rımadası'nı fethetıni~lerdl. Fakat 
dinlemeye geldim. rının teşrifini gö'ren t;ııla7tınuak lazımdır. Ondan ön- buna muvaıl olıırak, ıııuayyeıı 

Srıza yakın bir yerde yer 1 l b J ce binlerce sene ondan sonı-a da maksudlara göre kuvvetli bir nizmetçi er gi i üçü ue 
aldım. yilzlerce sene, Anaclolu'nun fik- devlet idaresi kurulmakta idi. 

Sahneyi andıran saz ma- bir anda yerlerinden fırla- ri ve kllltUr hayatı, ufuklarının Asırlarca snrecek bir ordu teş· 
hallinin yanları, önü kadınlı yıp kapı dışarı savuşuyor· hiç bir noktasında Umid ışığı kiH\tı ile devşirme usulll, azlık· 
erkekli kalabalık dinleyici !ar ? Ağır basınca yenlik belirmiyıın bir çOl gibidir. lara karşı da müsamahakur ol· 

ile dolmuştu, 
kalkar kabilinden bir şey Anadolu'nun çorak toprak- duğu kadar dirayetlibir din po· 

Yazan : Türkan Türkmenoğlu 
( 3 ] 

.f b oluyor bu .•. Dün gece Bele lurını ktlıi bakiyle aldıktan son litikası, bu idarenin esasını teŞ· 
Ağır aksaktan J asla aş ra orada adeta dastani bir kül- kil edıyordu. Ki buıılursız, os-

b 1 l diye parkı sazmı ben açık 1 !adı. Dikkat ettim, u J as ı tllr başarı~ına girişerek öldUrU- manlılarm rntnhatı devamlı ku -

k 
tiyatro sehnesine benzettim .. hep orta çağı aş ın yaşta cll kaos'tın yerine diptiri bir mnıdı. 

Başkalarına karşı günahı modan sakın evlenme sana 
cinayeti de kendine baktır· da karmada dünya zindan 

1 

mamakla evindeki çoluk ve olur. 
çocuğuna. köyde sabah Doktor senden şüphelen 
akşam bir arada yaşadığı mez, çünkü bir yer.inde gara 
insan kardeşlerine bilerek yoktur. Vücudunda /rengi çi
veya bilmiyerek hastalığı çeği yoktur. Belki sana ev 
bulaştırmasıdır. /enir diye rapor verir. Fa 

Param yok Baktırama kat sen ona işin iç yüzünü 
dun olmaz. Devletin para- ve dos doğrusunu anlat .. O 
sız yerleri vardır. Vakfım da o yoldan yıirüsıin, ve 
yok hiç olmaz. Sonra yata doğru iş görsün. hepiniz 
ğa diişnıek hiç çalışmamak bilirsinizki atalarımızın bü
inlemek ağlamak ve çalış , yük bir sözü vardır {derdi· 
mayınca da sizin ve çocuk- ni sö'gliyen derman bulur ) 
larımzın açlığı vardır. En derdini söylemezsen başka· 
iyisi durmadan dinlenmeden sına değil kendini aldatmış 
ve vakti geçirmeden hemen olursunki gene kendi kendi
şehirde ve kasabadaki D.is- ni öldürmüş olursun. 
pansere koşmak ve derdini Sevgili yurttaş, düşün bir 
söyliyerek derman bulmuk kere. sen buları yapamaz· 
tan başka çare yoktur. san hiç günahı olmiyan bir 

Askerlikte yarım kalan kimseyi, bir kızcagızı zehir
bakımı, tezkere alup köyü- !emiş olacaksın.. onun Öm· 

ne döndüğünde ilk ışımz rünü söndüreceksin ne hak
lıükfımet doktoruna giderek km vardır buna sen alaca· 
hastalığmızı uyar günlerde ğın kızla can yoldaşlığı, 
git, şırınga ol, hiç unutma ki iş yoldaşlığı yapacaksın. A· 
frengi hapla iyi olmaz. Bir kılsızlığın, tedbirsizliğin ce· 
kaç şırınga ile ·iyi olmaz. zasını çekmeye o mecbur 
Hatta bir senede iki senede değildir. Hükumet inceden 
iyi olmaz. iyi olduğunu sa- 1 inceye doktor muayenesi ve • 
na doktorun !J·apacağı kan rapor istiyor. Bazı adamlar. 
muayeneleri söyler. Başka- ' da evlenecek kızı, oğlanı 
sına inanma: Günaha girer- t muayene etlirmeden raptır 
sin. Askerden dö11•"işte hemen almak isterler. Bunun ne ka 
evlenmeye kalkma... Sabırlı dar kötü olduğunu, hükiime 
ol. Bir iki k~rre kanını mu. ı tin yaptlğı işin güzelliğini, 
cı9cne ettir. l!Jicc temiz ,,k.. • Arkası var,, 

kiler kuzu kaval dinler gibi Sazlı sözlü hoş vakit geçi nizamı ikame edenler, ilk, Sel- i · Arka~ı vıır -
dinlerken, orta çağ yaşında- ren bir sahnecik .. Bayan Mu- ~~;;:...~-====~~==~==========~~ 
kilerden kimi gazete oku- zaffer çok iyi muvaffak 0 Gençlik 

d lan bir artist tesiri yaptı 
yor, kimi sohbet ediyor u. 

Fasıl şakrak havaya ge- bende... Zavalh 
çince yine dikkat ettim Zaten kalabalığı da te· 

Baba! 
genç ihtiyar bütün din/eyi- min eden odur ... 
cilerin çoşkun zevk içinde 2- Güfte, beste, ses, neş 'e 
biitün dikkatleri sahneye musiki, zevk tam istediğimiz 
dikilmişti. Saz dinlerken iki demde., Böyle bir demde ku
şey a.ikkatıma çarptı, yal· !ağımızın dibinde bir çocuk 
nız dikkatıma çarpmakla c:yak cıyak ağlar, tam yanı 
kalmadı sinirime dokundu : nızda birkaç başı dumanlı-

!- Saz heyetinden üç ba nın çıkardıkları giirültü, 
yan niçin önde bir sırada 

l dikkati üzer/erine çekmek 
hiç kıpırdanmadan oturtu 
muşlar, sıraları gelince im için lüzumundan fazla alkış, 
tihana kalkar gibi ayağa kahkaha terbiye ve edebile 
kalkup birer şarkı ve ya oturanları öyle sinirlendiri
türküd.en huzuruna cevap ve- yor ki ... 
rir gibi okuyup oturuyorlar? .. 

Bu bayanlar neden sazın 
arasında karışık oturmayor 
lar ve neden fasla hep bir· 
den iştirak etmeyorlar? ala 
türka sazda tekten ziyade 
toptan çalış ve söyleyişin --
Vurddaş: 

G Oklt"rinl avucunun içinde 
tutmıyan ulmslnnn halini gö
rnyoı·uz. Uçak filolarınm bir 
ins:ın ağırlığındaki bombala
rile dünyunın en vuruşkan 
yiğitleri lıilc başa çıkamıyor. 

TOrk Hava Kurumu 

Cevdet Alap 

Halk Manileri 

Bülbül konar çalıya 
Bakılmaz kocalıya 

Cehennemde yanarsın 
Dokunma sevdalıya. 

• * 
"' 

Bilmem ne olacağım 
İşitmez kulacığım 
Eğer seni almazsam 
Yanıp kavrulac:ığ'ım. 

... * 
* 

Dıığlnrın başı kardır 

Yüreğim gayet dardır 
Güzellerin içinde 
Birtek 11evdiğ-im vardır, 

Baba Salim Ögütçen 

Soğuk bir kış güniydi ... Birkaç 1 sev'.mli: n: cana yakındı. Sırtın~: 
gündenberi devam eden yağmur· eskımşı bır palto, boynunda b_ 
lar yolları ıslatmış, her yeri çamur atkı yardı. Zavallı kız çok üşüınU~ 
içinde bırnkmi~tı. Soğuk bir rüz- olmalı ki durmadan öksürüyor .. • 
gar yüzleri tırmalıyor... Küçüğüne gelince; O da bab~: 

Ben, paltoma gomülmüş hızlı sının yanında oturmuş, boynu b 
adamlarla kahveye doğru ilerli- kük, gözleri sabit, sessiz durtl~ 
yordum. Nihayet geldim. İçeri yordu. Sırtında ablasınınki gibi b 
girince gözlerime yapancı üç vü- bir palto ze başında boz bir ktı1; 
cut ilişti. Bunlar kılıklarından göç- pak vardı. Zavallı yavru daha pe t 
men oldukları belli olan bir erkek küçük olmasına rağmen sanki h~. 
ve iki çocuktu· Kim bilir nereden şeyi anlıyor .. Babasının derdini hı: 
gelmişlerdi'?... setmiş gibi mavi gözlerinde b1

' 

Erkek, kırk yaşlarında, orla elem ışığı dalğalanıyor... . e 
boylu, esmer ve halinden çok acı Kahveci iki çayı sahipleri" 
çektiğı bellı olan zavallı bir babay- götürürken yavruların nasıl ın•lı: 
dı. Siyah donuk gözleri sanki bir zun mahzun baktıklarını görÔ~ 
ıztırap kaynağı gibiydi. Ara sıra ğüm zaman yüreğim yandığını '~ 
bir şey düşür gibi gözleri derin başıma sıcak bir suyun dökül~a. 
derin dalıyor ve yüzünde anla- ğünü duyar gibi oldum. Ah·~. 
şılmaz, garip, sırlı çizgıler beliri- Şimdi bir sıcak çay bu kızın ~lf 
yordu. Kim bilir bu biçarenin ha- sürüğüne ne iyi gelirdi; yine 3 

k l1 k.. - '\o.. üı0" 
yatı ne gö:.c. ya.şartıcı hadiselerle sıca çay zava ı uçu0 un Y 
doluydu... ne kadar güldürdü... ı.Ş' 

• ltah~e. oldukça. k~labalıktı.' Bi~. 
kaç kişi bir köşeye çekilmiş ka
~ıt oynuyor, bağırıp çağırıyorlardı .. 

Ben, pnltomla bir sandalyaya 
çökmüş sessiz duruyor; bakışları

mı göçmene çevirmiş yüzündeki 
hatların ifade etliğı derin manayı 

kavramıya ,çalışıyordum. 
Ara sıra ıözlerim hedefinden 

ayrılarak iki yavruya takılıyordu. 
Bunlar biri altı, diğeri sekiz do· 
kuz yaşlarında, ay parçası ıibi 
iki çocuktu. Büyüğü kızdı. Mavi 
ıöıleri ve pembe yanaklariylc ne 

Artık ne yapac lğımı şaşır~,r 
tım. içimden bir babayı bu k8 ~ 
düşkünleştiren "Felek ., in taŞ~e 
daha sert ve duyg-usuz kalb 
tükürdüm, lanet ettim ... 

• * • ' J$' 
O günden sonra onları bıı' .1, 

ha görmedim; kimbilir nereye ~ 
mişlerdi?. Şimdi no :ı:aman ka~1~ 
den içeri girsem o talisiz bab_ .;I 
donuk, kara, ümitsiz gözl~rı ~ 
iki masum yavrunun derin bır ~ııı· 
varışla 9aya bakışları hala ıö• 
de canlanır,.. 1' 

O. Sebati Erta 
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Sevmişti bu gönlüm Moskova tenis 
kortları 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
( 54 ) Yazan : 

Yıldız çok peri~anım dedi 
ğim gibi Uıni<liııı söndn. iki ı>f'
nelik emeğim. l'edukılrlıkiıınnı 

ına,ımıniyetleriın hep bo,.a git
ti. Anlayoruın ki kudret bizi 
birbirimize nasib etmemi~. iki 
senedenbeti talisizlik uçurumu 
nun kenarında çırpınıp ugr.ışı 

yorum. Artık km•vetim kıılıııa
dı. dQ5flyorum. Bu girdaba 9eni 
de beraber sür!iklemeğe hak
kım yok Yıldız, ı;aııa hUrrlyetini 
iade ediyorum. 

Mektubumu okuduğun vakit 
belki ın!Hel• sir olursun, h.ırap 
çekersin. Fakat bunun muvak
kat olacağından emin ol. 

Gençsin, bana ulan aşkın 

llmid ettiğim kad.ır büyllk lil
kin yine unudur~un... Zuınan 
genç kalplerin yarasını çabuk 
tedavi eder. Nizamı lllemin İCU· 
bı bu imiş. Allaha ısmarladık. 

Yıldız. 

Yıldız bu mektubu ağlaya 
ağlaya okumu.-hı. Ay ,e bu fır 

sattan istifade etti, tel{raı· onu 
kandırmaya başladı : 

- Sedat bey zannettiğimden 
daha az adi bir adanımı., ... Ha
kikaten çok doğru söylnyor ... 
Hele kalp yarnla.ıııııı ~·abuk 
deva bulacağı hakkındaki iddia
sı okadar doğru ki hem ihtimal 
ki başka maksadı da var. Belki 
babaslle barışmak, kendisine 
teklif edilen o akraba kmyle e' 
lenmek isteyur. ne yaJkıı.ı fakir 
ve mahrumiyet o biçarenin de 
canıaa yettL 

Mamafih şundan enıf n olma 
lBın ki eğer sana karşı olan 
sevgisi azalmamıı olsaydı kat'i 
Yen böyle bir fednktlr lığa razı 
Olamazıı. İnsan uçuruma dilşer 
keo sevdiğini başkası,ıın kolla
ruıa bıraka billr ıııi 'l 

Yıldız bu sözleri elleri yil
zQnde kapalı, için için ağlayarak 
dinleyor, fakat artık itiraza ve 
isyana kuvvet bulaınayordu. 

Yıldız pek memnundu. Yıl
lllaz ile Yıldızın izdivacına artık 
Olmuş bitmiş nazarıle bakıyor
du. 

Ertesi gUn Sedat bir mektub 
daha gönderdi. rakat tesadüf 
bu mektub Ay.şenin eline dUş
tn. Genç kız bu mektubu arka
daşına vermeden evvel açıp 
Okumayı daha .ziyade muvafık 
Uıttyat gördn : 
Yıldız : 

Hayatımda umulmaz bir inkı 
lap oldu. ı,fr vasiyetname h!lk
ınnnde oi.an mektubumu yak. 
Ümidsizliğiın son dert;!ceyi bul
ınuştu. Seni elimden kaçırdık
tan sonra yaşayamıyacağuııı bi
bWyordum. uuradakı biçare ak
rabamın vefatından sonra bir 
köşede sessiz sedasız kendimi 
öidürmeğe karar verıııi~dim. 
hu fikrim kat'ıydi, dUn bundan 

başka çarem yoktu . .r akat dedi 
Qioı gibi hayaunıda umulmaz 
bir lnk.illlp oldu Yı1dız_akrabanı 
llkŞama dogru a~ılmı~tı. benim 
de kendisi gibi hasta ve perişan 
Olduaumu, benim de göZlerimde 
btr o1Qm gOlgesi duloştıgını 
lördn. Ne dercıiw oldugunu 
IOrdu. Dayanamadım her şeyi 
1ttrar ettim. 

hu itiraf hastayı zannettiğim 
den ziyade muztarip enfrıti : 
cı Sedat ıııUsterin 01 ... Sevgilin 
en aynlmayacaksın.ı .• Çnn ki 

&en fakır degusın... ben .. dünya 
~ neyim va1:1N1 sana bıraktım .. 
ı...~YOrsun ki ~enden _dana ya
"11 akrabam, senden fazıa sev 
~ bir ~Jııs yok... .t;vel bir 
~ Kllne kadar IJen öleceQ-lın.,. 
._ t tarzı mahal o.Larak olme 
\t in bUe yine sana kMi IJir ser
ıı:t teuıtn edecegım ..• ::sevdiğine 

inen bunu yaz dedi A.iı1laya 
~:a elleı·ı.11 üptUın. Sana bu 

e tubu yazarken yine ağlıyo 
mı Yıidız, fukat bu_seforki goz 
lf!ııf' ~vveı.tu f e's ve lılorap 

DURl\IrŞ TÜRl\l\IC:~ OÔLU. 

yn~lıırnıu hiç bı•rıZl"Illiyor, değil 
mi ki artık sprı hpııi'11 olcluıı, 

bıııırl:ın sonrıı bllllin d:lnya hl'· 
nim demek. Ali.ılın ısınarlndık 
sevgili nl,anlıııı. 

Ay~e bu mektubu uzun ıa 
man elinde tuttu. l>ericı <ll'rin 
dU-;;Dndükten t;J:ıra omuzlarını 

silkerl'k (( kimbilır yal ııı mı ·ı 
~.ıııl mi ·ı )) eledi \'e unu huru-ı 
turarak ute;-e attı. ' 

48 
SedJ.t - saııdulı kntr.ınl:ıdılar 

ım '? Di~·e sordu. 
J a!ıçevan rev.ıp Vl.'idi : 

- l~vet bey ef eneli ... 
- buyaC" ı: ır geldiği vakit ln

rafımd ııı söyle.. Paııeurlnrın 

rengi koru ye,il olur.ak, unln
yor mıısun, koyu yo~il... E\in 
etrafı 1:ı tllkeceğin <·iı;ekler \ e 
fidanlar ıtazır mı '? 

- llı=ızır bey efendi... Ynlnız 
ba1J'arı bahalı olduğu i,.:iıı size 
daııııayıııı, de<iiııı. 

Sedat omuzlarını silkPrek : 
- l~hemıniyetl y >k· .. Sen ne 

söylediıııse onu yap, dt'di. Sedıı 
tın nkrab:ısı vefat elrni~, ona 
mUlıimce bir sen•et lıı.-akıııı~tı. 

Genç uduıııın ilk i;;i Yıldız için 
kl'ıçUk foknt ~nzı 1 bir kö-;;k sa· 
ıı.1 almak ol nu~tu. l\O~knn s.ı
lıibi biraz fozla para istemi~ti. 

~1 J · ~ l\':Ui t 1-ı :tı ' ı ıı d ı m ·. 
kez Evi parkmcla y,q ılııı ıh. t.ı 

ola .ı tc•ııb kortlnıı ynk ıncla a{'ı· 

lwaktır Mo~kovaııın en hnynk 
ve ıfüıkemıııd ten i · ı~ ı r~l ı, ı ıı 

t c-;;kU C'cl l' •nk nl ın lııı r alrn<l 1 

J.OO'l :-.cyirri ula ·:ık tl'ib!in \ar-
dır. tT .• \.) 

Sovyetler birliği 
ziraat enstitüsü 

Sovyetler birliği zi
raat enstitüsü, birlikte 
n1evcüt fen müessese!e
rinin en büyüklerinden 
biridir. 

Akademi azasından 
i'J.İ. Vavilov tarafmdan 
idare edilmekte olan bu' 
enstitü, halen, hastalık
lara karşı kuvvetli ve 
bire beşyüz vermeğe 
kabiliyeti 12 yeni ilk
bahar ve kış buğdayı 
tohumu üzerinde tetkik
ler yapmaktadır. 

:·ı~kut gerek llH:vki, gerek bina Enstitü aynı zaman-
ıkı sene ev\•el ı.ılaııııır ve ma ' 
nulyaların uıtuıd,ı tah.ıyyal et-

1 da, turfanda yetişir ve 
tikleri sııadet yuvasıııa ok.ıd ır ., J ... a m uka vem et -
benzeyor du kı Sedat tcreddut sogL g e 
etmeden bu parayı n·rnıi~ti. der 3 nevi patates te 

Koş.k. k!içUk bir t~pt.:niıı ils- yetiştirmektedir. Bu ye
tnnde ıdı. Bahı;e hafit lm meyi 
ile dere kenarına kudar iniyor ni patetesler, enstitünün~ 
du. . I cenubi Amerikadan ge· 

Gılıılcrcc ıığrnşını~, mustak- . , . . . . 
bel ~·ocuklıırımn odalarınu kadar tırdığı bazı cıns pata-
heı·:;;eyi hazırl.ın~ı,:tı. . tesler üzerinde "h bri-

Yudızııı mavı ren~ı çok se\' Y 
diğini biliyurdu. onuu için evin dation " muamelesinin 
odalarını, saıonlaruıı maviya bo tatbikı ile elde d ·ı-
yatmı~, e.-yadaıı bOyilk bir kı..- • e ı 
mını mavi renkte inlinap etml~ti. mektedır. 

Eşytmın ehemmiyetsiz kıs- A 
mıle bile kendisi ıneşgululu- 1 ynı zamanda, yıllık 

·yordu. Seııel~ree zi:ıninde yaşa bir kınakına fidanının 
yan o hulya yuva~ yav.ış haki- : d . 
kat ol.ırak ıneyda~,, ç·ıkıyordu. a tecrübelerı yapılmak-

- Arkası var - tadır. Bu suretle bu sı· 

Veni Sovyet 
rekorlan 

Temmuz sonların.ı doğru 

Moskovada tertip edilm~ş ohın 

bir ağır atletizm lı.ıyraınında, 

cak iklim ağacını yıllık 
fidana tebdil etn1ek ve 
sulfata istihsal eylemek 
kabi olabilecektir. 

Sovyetler birliği zi-
atlet Aleksaı.dr Liakidev~ki sol raat enstitüsü Labora-
el ile ll5 kıh.> 20U gram kaldir- 1 ' 
mı;- ve bu surecıe aırır ~iklette tuarJarında ve tecrübe 
yeııi. bir Sovyet rekoru tesis et- sahalarında şimal mın
ml:;ıtır. j ' • 

Leningrud'da yapılan bir ha- , takaları ve kurak arazı 
fif atieüzm toplanlı8ında atlet • · d 
Hober Ludku veııtatıon şanıpı- ı lÇIIl, soğuğa ayanıkJı 
yunluğunu kazanmış ve 2duu,::w 1 ve çabuk yetişir nevi-
puvanıa yeni biı· Sovyet rekoru . d .. h b b 
kurmu.,ıtur. en yenı u u at to-

Lemııgrad'daki Spartap kl.:ı- humları ve zerzevat cins 
bUnden ko;mcu ScnKuv lt::> kilu- . •. • 
ıııetleyı 51 daKika o.ı saniyede len vucuda getırmek-
katederek yeni bir tiuvyet re- tedir. 
koru tesis etuıi:;;tir. Eski rekor 
5.S dakika lG.b saniye ile Mak
sunov'a ait buıunmakLa idi. 

( T.A.) 

Moskova 
artistleri Arktik'te 
.Muskova büyük devlet aka

demık Tiyatroısu artistlerinden 
bır gurup ııalen Sevyet Arktik
iııde IJüytlk bir turne ) apnıak
ta ve :::>m yecıcr bırJıgiuio tam 
şimal mıntaku~ıııda gUııde bazen 
tayyare ile 700 ila800 kHoın~tre 
katederek ~ ve hatta 3 konser 
vermektedir. Artistler, şimdiye 
kadar, bir \:Ok yenissey sovk
hozlarınpa, Dudirıkada, lgarkada 
ve sair yerlcl·de konserler ver-
mi~lerdi.r, ( 'J'.A.) 

Enstitü emrinde Sov
yetler birliğinin bütün 
arazisi üzerinde dağıl
mış vaziyette 125 tec
rübe sahası ve mahalli 
kır laboratuan vardır. 
Her bakımdan gayet iyi 
bir surette teçhiz edil
miş bulunan bu yerlerde 
elde edilen tohumlar fi 
len tecrübe devresini ge 
çirmekte ve muvaffak 
olunup olunmadığı tes· 
bit olunmaktadır. 

~ 

1 
1 

2 sencdenberi ismi herkesin ağzında dolaşan ilk sahnesinden 
son sahnesine kadar taınaınen renkli büyük bir dehşet filmi 

Bu gece Yıldız Bahçesinde 
gösterilecek tir. 

Yalnız rcnklC'şlirilmcs~ne taın 40 bin dolar harcanılan dünyanın 
en müthiş en heyecanlı eserlerinin kı alı ismini taşıyan 

Uzesi 
F rausızca sözlü ve şarkılı sinem~cılığ1n bir pırlantasıdır. 

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

Gelecek program : 

SiNGAPUR POST ASI 

ilan 
Trabzon ic a memıırluğund:ın: 

Yeminli üç ehli vukuf ın:ı Hc
tile tamamiarına ccın'nn ·l::SOO lirn 
kıymet takdir edilen Hol ıın:ınn 

köyünde tapunun Teşrinicvvc 1 329 
daimi tarih ve 131 numnrasındn 
kayıtlı iki <l .. müın t..ı 1 ı \ e yine 
aynı tarih V•! 18'.l nuınnrnsında 

kayıtlı bir dönüm laıl:ı. ve yine 
Mayıs 928 daimi tarih ve :l:.ll 
numarasında kayıtlı on dort 
dönüm ta lanın 123152-10 hısscde 
:ıı 772dJ hissesi ve yıne T eşrinı 
sani ~22 tarih ve 18u numara
sında kayıtlı dört donum ta lanın 
aynı hissesı h&C.lcdılip nçıo:: arllıı"
mnya çıkarılmıştır. 21 - 9 - 9Jb 
Pazartesı günü saat 14-15 e kadar 
ic;a dairc.:>ınde bırinoı arttırması 
icra edilecektir. Arttı.·ma beddı 
kıymeti muhaınıncncniıı yüzde 

1"J inı buldugu taiCdırde muşterisi 
üzerine bıraıcılacaktır. Aı<:si tak
dirde en son artı. anın tnalılıu<lü 
bakı kaJmaıc u:.:c.c nrttı.u1<1 l::> 
gun muddetle tcnıuıt edıi c k ve 
l::> inci günü hıtaını olan 6-10-?J6 
Salı gunu saat 1-1 de yapıl .. ca.ı.: 
olan ikıncı aı t ırma ısonunda 
yüzde 7::> ı bulnıadı6ı takllırde 
:l2öll nuınaralı kanun nı.ıkumlı.!rıne 
tevfıkan munmc1c ynpıl:ıı;a0 1 ve 
arttırmaya ıştuak ctmeıe ıı.tcycn
lerm kıymetı muhaınmcncnın yuz-

de yedi buçuk ni:;Let ndcı p y ak
ça:;ı veya mııJı biı biln.<:unırı te

minat nıa1'buzunu havı bulunma
ları lazımdır. Haklan tapu sıc.lıle 
sabıt bulunmayan ıpotcKlı al c.ıı;:
larda diger alakaduıların \'C iı tıtn1' 
hakkı satııplerının bu hnklaı ı ve 
hususile faiz ve masrafa daır o!an 
iddı:ılarının evrakı ruu:;bıtelerılc 
birlıktc ilan larıhindcn ıtıbaıcn '..!O 
iİJn zarfında dairemize bılJırme

leri lazımdır. Aksi takdırdc hakları 
tapu sicılılc sabit olmayanlar ı;.ıtış 

bedelinin · payJıı~ma:;;ından haı i~ 

Kahvehane icar artırması 

ViLA YET DAİMİ ENCÜMENİNDEN: 
H~susi ınuhasebenin Meydan hamamı yanın

dakı 1 numaralı kahvehanesinin kira müddeti 
25 - 8 - 936 tarihinde hitam buluyor. Bu tarih
den itibaren bir seneliği geçen yıl bedeli ican 
olan 100 lira üzerinden açık artırmaya konul
muş ve 2 - 9 - 936 tarihine çatan Çarşamba 
günü saat on beşde Vilayet makamında topla
nac8:k ola.n ~aimi ~ncümende ihalesi yapılacak
dır. Isteklılerın ) edı buçuk lira muvakkat te'mi
natlarİy le encün1ene muracaatları. 

17 - 21 - 25 - 29 
-----~-----~-=:___::~--

Ahşap geçit inşaatına 
ilôve eksiltmesi 

VİLAYET DAİMİ encümeninden: 
Trabzon Sürmene yolunun 35 - 000 inci kilo

~n .. etresinde küçük dere muvakkat ahşap geçidine 
ılave olarak yapılacak iki gözün inşa bedeli 369 
lira 20 kuruştur 2490 sayılı kanunun 46 ıncı mad
desinin B fıkrasına tevfikan 2 - 9- 936 tarihir e , 
çatan çarşamba günü saat 15 de vilayet maka
mında top~anacak ~ncümende pazarlıkla ihales: YL!.
pıl~cadır. Isteklılerın yüzde yedi buçuk te'miı~at
Jarıyle.mura~aatları ve daha fazla tafsilat ist{!-
yenlerın encün1en kalemine gelı:-eleri l , 
k .f. . . 

1 
p 2n \e 

eşı mı ısteıne eri. 18-2l_24_27 ---- . 
kalı lıır. 

Muterakim vergi ve belf!diye 

resıni nrlırr.ıa bc<l~ li ndcn tenzil 

olunur. Dahn fa:da malumat al

mak isteyenler 21-8-936 tarihinden 

itibaren herkesin go" ~. -;-, . ·-re ı.:n " ı ıç.n 

dairede açık bulundur- 1 c k şaı l· 
namesile 934-109 nıımı· ı it doı;y:ı

ya muracantla mevc~t \'e.,~ iki iÖ. 

rcbilmcleri ilan oh nur. 
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alınız. 

EKOVAT 

Pula anah Kardeşler - Trabzon 5-6 
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ve Bayın en sadık v en şık arkadaş• 

Bugün Avrupada herkes her yerde n1utlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak, Zeissikon, Föyklender ve sair tanınmış markalar daima lıer boyda ve her cinsle bulunduğu gibi f otoğra/a ait: 

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

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşıları süratla gönderilir. 
I 1-Iususl atelyarnız ve amatörhanen1iz ınüstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

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

zı gözetmek isterseniz mutlaka evimize m · · r caat ediniz 
• ., 

Kitabi Hamdi ve Mahdumları 
rA.dh~~~ dhdh~dhefhal>\al>\al>\dh 


