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Elıonomilı 

Yine o önemh iş 
Fındık . . 

ışı .... 
Ekonomi işlerimizin temeli 

olan fındık üfününün ta üre -
tim yönünden çıkat yönüne 
değin tüm başıboş bir durum 
içinde nası l yuvarlanıp gittiği· 
ni zaman zaman yazdıiım1z 
gibi geçen sayımızda da tek ~ 
rarlamış ve sonuç olarak da 
işin bu iki yönden teıkılitlan 
dırılması gerekliğini ileri aür · 
müştük. Bugün de yine o 
önemli konu üzerinde dura • 
caiız : 

F1atlar1n düımesine ve dü 
türülmeaine aebeb olanlar, 
bundan en çok zarar iÖren 
üretmenlerimi:r.le ~n çok kir 
yapan çnatcılarımı.z , çıkat 
tecimenlerimizdir. Üıetmenle 
rımız ıbtiyaç içinde oldukla • 
randan, çıkatlarımız. dahi yal· 
11.2 kendi iÜnlü\t asıilaunı dü· 
şünebıldıkluinden ötürüdür ki 
işi, iatenmıyen bu zararlı ao • 
nuca vardtrmakt•darlar. Gerçi, 
b'1rada bır iki çıkat tecime • 
nimizi bu töhmetten uıak hı· 
tabiliriz. Tntaıı:ı: ama ne fay· 
da ki, onlauıı da ış y1ne fe· 
na ıonuca varabıhyor itte .... 
Yapılacak İf, ürünü kozum•k 
periıan olmaktan • periıan 

edaluekten kurtarmakbr. O • 
retmenlerimız ürüaieı ıai karıı· 
H1' iÖıtercrek ve karıaJık ko 
Y•l•k eveti ılı:atiyaçia11 kadar 
kolay yolla para yardımı KÖ· 
rebılırlerae pa%ar yerlerine 
olan hndık aluııının önüne ıe 
çılmıı, çıkatcıların da hatları 
düıürme yohıDdaki oyunlarına 
meydan ve fırsat verllmemıı 

olur. iç pıyasayl perija.D&ıktan 
kurtarıp düzene ao&mak için 
Lu tedbır yetit r ve ondan 
ıonra dıt pıyasa gelir. Pı• 
p1yaaan11ı normal 'ek1&cıe tutu 
•.ımamuı, sabf rekab~derıu • 
den nu rekabetler dahi ıer • ' . maye yeteraızli~indea derı 
Kelmektedir. BıJıısıbk, dıt pi· 
yasala.rda teı"di ıızlık ııbi 
nokaanlar dıbı bunlara kattla. 
bilir. Daha uıun boyju ince· 
lemeleri bir buafa barakalım 
fakat yalnız bu aebebler, çı • 
kat cepbeaini teıkilitlandır • 
maiı ve adeta bir el ve biı 

ev haline ielirmeie yetmez 
aıi sanki ? 

Unutmıyalım ki, piyauyı 

ıçte de dııta da düş üren çı • 
katcılarımızdır. Düıünelim bir 
kue : Yıımi bet milyon kilo 
luk bir ürüa, hem de rakip • 
ıiz ve çok yıiıt bir üı üa, al 
tın ıibi, hatta ondan da nazlı 
olan fındık ürünü teıkiJAtıı.ı;· 

lıaa kurban edılir •e bukadar 
bıttboş bırakılır mı hiç ? 

Bllinen ve bilnımiyeo dıt 
piy11alara bilii ile, emniyetle 
uzanabilmek için dahi çıkat 
Cepheainin tetkilitlanmHl 
~•eti olarak K'ereken çok 
önemli bır ittir. 

Bekir SüNidi BEK ER 

G J 

Yunan cumur Rs. 

Zaimisin 
istif ası mı? 
A~ina 10 - Eyi haber 

alaP. Ceoenler B Çaldarı,an 
8. Balli•den uçrlan it; bakan· 
lıiını üzerine alar.afını bildi· 
riyorlar Gazetelere göre İdi· 
fa ecl•celt olan comur baş· 
kanı B. Zaimi•in yerine .ray· 
laolar kurulu ba,ka.nı R, Vo 
z.iki• gecec&tktir · 

Habeş delegesi 
Adi•cıbaba 10- Profeıôr 

Jezin 1etkiıincl• hiç bir tah· 
cliclat yapıldığı o• ~endiıinin 
uluılar aoıyeteainde Habe,i.r · 
tanı tem•ile devam ec!eceği 
reamen bildirilmektedir • 

italya ve haheş gemileri 
Atina 10- Ha.oas ojanıi 

bildiriyor jilo.r itak ve .rıra 
limanlarına ızınıiz. italya.n 
habeı g3milerinin girdili gö 
rülmüı oe hükumet bu hu· 
•a•ta teıebbti•t• bulunmuf tur 

Bir muhakeme 
URFA - Ulusal gazete 

aahibi Kizım ya:ııana karşı 

yapılan ıuikaat .iava.sı ile. arfa 
da öldürüleR yenilik gazete 
aahibi avukat i•libin davası 
yargutay hıkyeri kararile 
Adana •iır ceza hakyeri•e 
aakledil•itdir polis bay avu 
kat talibin katilini yakalamıı 
katil suçuna ıtiraf etmittir • 

'takın 
Taaruzun 
Başlangıcı ! 
Adiaababa - Rean i bir 

bildiıiide İtalyan kıtaat1nın 
eritrede bazı hareketleriyle 
aıuırın muhtelif ııoktalaruıda 

İtalyan kıtaabnın tahanut et-
mekte olduğu biidirilmektedir 
bu bare ketler yı.kın bir ta -
arruıa baılangıç yııumakta • 
dır • 

Nuhas paşa ne demi§? 
Londra 9 - Velt fırka•ı 

baılıanı Nuhoa paıa. ıunları 
ı6ylemiıdir laıgiın ile l 914 
aro•ında büyük bir fark var 
dır •rginlil• oe er.inlik hak 
larına •ohip olmalı İ•tİ)ıoruz 
eıit bir dıırumda. olmadıiı· 
mı~ talıtirde gelecek bir har 
b• iıtirak .Jtmiyecefiz. • 

Habaşis tanı· 

işğal nıı? 
Londro 9 - Deyli telwraf 

anloı maslıiının Habe,i•tanın 
iıaali •urttile ltotarı!maıı 
yolundaki teklifi itıeiıter~nin 
liabul etmiyecetini bildirmtlc 
tedir • , .. . . ... 

:~.r' . ~. . . 

20 iJkteşdn p«azar günü 
Genel Nüfus Sayimi 

Bütün Soyıol Yuceliilır 
Nafu.La Bo,arılır · 

Uzlaşma 
Umudu yok! 
Adi.rababa 10-/mparatörun 
va kınında bulunanlardan 
alınan haberlete göre iıalyan 
Habe, anloırtuızlıfının •alla 
J o 'u ile kotarılacajı hakkın 

da hic bir amid beklenme· • 
meldedir • 

Bir inceleme 
Komitei daha! 

Cenevre 1 O_ E e,lır lco· 
mit~•i ita/ya ve habeı ouika 
/arını incelem~k icin bir ko· 

J 

mite ıeçmiıdir komite tali 
komite tarafından hazırlanan 
eaa• ü~erine uzlaıma için 
hangi yolda gidecefini araı 
tıracektir • 

italya ve 
cenevre 

Roma 10 _ ltalyan ge· 
no)lu ıa rİf nolı.taya teoeccah 
etmektedir • 

1 - Cen!are •onuclarına 
karıı şabhe ue tereJd'iit 

2 - Muhayyel bir loıı•t 
aleyhtarı koaliıiyorıunun taa 
rra:u çünkü lredünyonların 

kabul eıtilıleri karar .. rede• 
riyle Ceneorede ra•tlanan zo 
rlu.lt.lar ara•ıntla bir il6i ıö· 
rülmelctetlir banan İfİn A•a· 
mhle baılcon oeltillipan iial 

...)'an namzetinin İlttiliz nam· 
.ı;eti kadar oy alma•ı 6ü1üi 
bir memnuniyetle karıılan· 

dıtı gibi B. Litoinofan H· 
f i/meaicie 1 Foıı•t alayhtarı 
cephenin alum lıalma•ı ,ek· 
/inde ıelekki edilerek kesa 
memnuniyetle katıılanmı,tır. 

3- } •nİ İtalyan biiyiık 
elfiıi güoen mektubuna verir 
ken Berlintle 1Jeril-.n ıôylev• 
/erin lıaliıanıa mohiyeti 

U'uslar 
Sosyetesi 
Toplandı! 
Ceneure 9 -
U!uılar ıo•y tuı A•omb 

leai bugün af,lmııtır baıkan 
Brezilya miimıuili So.ryete. 
nin Sako anlofmazlıi•ntla 

ve Yuıo•laoya kralına yapı· 
lan •uıluıd rr.e•e/eierindeki 
faydr.lı rolünü hatulatt.ktan 
•onr• konaeyın itaba laab•ı 
cmiaımaz.bıını da lıotaracoi• 
umudunu ıöıtermiı ıoıyeteye 
güoeniltnuini iatımiıtir A•a~ 
mble boıkanlıiına •f f •len 
Benea de A•ambleyi harbın 
6nüne ıefihcı;i hal.kında 
dün)laya lıanaot oe •mniyet 
oermeye dooet etmiıdir • 

lzmirde 
~er deprenme si 

iz.mir 9- Dün •abala .t. 
d6rde On kala ııdddli fakat 
deoamıiz bir deprenme olma 
ıtur bu deprenmeyi bir biri 
ar/ıa.rı aıra Üf laaf if dı pren· 
me daha talıif ~tmiıtir bir 
hoıar olmaı INr • 

Fındık 
• • 
f Ç 

incelemeler 
yapJlıyor 

Fındık ürünümüzün normal 
fiatla aatılmıaı için ekonomi 
bakanlıj'anıu tedbir almakta 
o\duğunu ha '>er vermiştik. 

e••elki aktam bu İf için Sam· 
ıun Türkofis direktörü A . 
Mitat Şırımtza :gelmiştir. Bay 
Mitat dün tec·m odastnda 
ilk incelemelerine başlamıştır. 

Fındık 
• 

pıyasası 

Bugün Lorsada 17,5 
kuruştan açılan tumhul 
fındık fiatları 18 kuroş· 
tan kapanmış ve hu iki 
fiat arasında 140 bjn 
kilo satılm1ştır. 

Fiotlann düımeıine veya 
yukarı çıkmaıına. aebeb far· 
ııya faz.la mal indirilmuidir. 

Müstahsiller ! 
lhtiyacını:.tlan fa.ı;la mal 

indirme)'infa . böyle heıopli 
hareket eder .eniz. fiatlartn 
yukHlme•ine )'ani hem lum-
clini~• hem de memlekete 
hizmet etmi, olurıunuz • 

A. Ç~tinl<"aya 
Doia illerimiz de inceltme 

ıezisi yapmakta olan Ba)lıD • 
dırlak bakanı Ali Çetinkayanıu 
bir iki poe kadar Şa11 mıza 
ıeleceii baber alıamııtır. 

Tarım hakanı 
bugün geliyor 

Geçen iÜD Hope • yoluyle 
doiu illerimize ııcien tarım 
bakaDı Mublia Erkmen Erzu • 
ruın yoiuyle bu akıım Şarı • 
mıza ıelecektir. Oımao itnel 
direktörü de yanında bulun · 
maktadar. 

Nectltt Şener 
Bir ay izinli olan sayın ve 

deierli iıyar iierigelenleriaıiz • 
den itbaiit 2ümrüjü direktö· 
rü Necdet ş_,ner lıtanbuidan 
ıebrimize ctö ~müt tür. 

Hitlerin italya 
elçisini kabulü 

Londra 1 O - GazeLetcr 
Ceneurecle 6öraımele; inin o· 
nemine ro6men dıirıün en 
~iyacle beliren hadıaesi.lin 
yeni İtalyan elçi•ınin luıler 
tarafından kabulünde görmek 
Cedit- Taymiı d'yoıki. Alman· 
ya italyanın •iyaaa•ın• ıoamb 
eder l)e bunrı arka olursa 
Almcnyanm benzer emelleri 
ele ilerde arkalamaya iÖrecek 
tir deyli telgraf bu kubulf' 
bir mana oerıimek idemiyor 
bu tiiter u 'u•ları daha ııkı 
hir ıiayanı§maycı ıeukedıle· 
celdir. 

italya niçin 
gelmemiş 

Cenevre 10 - Komitenin 
cagrııına gelmiyen ıtalyanın 
bu hattı hareketi komitenin 
•oçilmuine iıtirak etmemiı 
olma•ı o• bq lcomite t;alııma 
•ındı;;.n laobertlar defilmiı gi 
bi ıArdnmelt ar.ıaıu ile izam 
ıılilm•~'''"' ! 

Tra ZO! limanı 
Limanım zl!1 yap:lmcsı 

gerehen ince/cm i yapmak üzree 
11eleh pı ofesör ve miihendialcr 
incelemr..lt rini yapm..ıktadırlar • 

Çarıamba 11 EYLÜL 1935 

( ----------- ....._------..,......_.__ __,, 

l\ Okor.Nlarımız ) 
J)ivorlar ~ 

\_- ------_} 

M h- ile içleri 
h n olmuş! 
Belediye şeb r dabıhndeki 

hanları De2;irmendueye knl • 
dlrtmıştı . Halbuki banlar kal 
kar k lkmaz at arab lara 
mahalle içlerinde yerleşmışler· 
dir. B şka m balleleri bilmem 

' fakat eskı Frenkbısı:ır mebal· 
l::sinde mub.aaebei hususiye 
rnsı ile yakinindeki yapılar 

h n hılıne getirilm'ştir, her 
gün on o .ı o ş ara b buralar· 
•1a kalmali.tadır. K palı ban· 
ler temıılık ve; sıhb t n~ mıoa 
şehir baricme çıkarılınış ise 
mahalle ıçlerin.deki bu açık 
hanlar sıhh te daha çok do • 
kunmaz mı acaba ? l 

Hdedıye çöplüğü ! 
Belediye temizi k ar bala· 

ıı sebzecıler çarşısının arka • 
ıındaki arsayı çöp depoıu 
yilpmııtır. Bu c'vardan koku· 
dan geçilmiJ or her gün ço -
cuklar, köpekler bu çöplüğü 
karıştırmaktadır. Çöpler hiç 
~oplanmayıp da olduğu yerler 
de kalsa daha i beth bir ;ş 
olacakdır : Hıç olmazsa bu 
kadar fazla taaffün olmaz ! 

E. 
Akıf Akyüz 

Geçenlerde istanbuldan şehri· 
mize gelip bir kaç gün kaldık 
tan sonra karsa gıden uylav 
larımı:ı:dan sayin bemferimiz 
Allif akyüz\ Çorub)evveJki gün 
karatan şehrımize dönmüştür 

Su yadı 
Hamza zade merhum bay 

Ali oğulları bay kazım ve 
Rem:ıı Soydan ıoyadını almış 
lardır . 

Evlenme 
Uray encümeni üyesinden 

bay M hmud Muammerın ev 
lenme don ğı perşembe günü 
özel bit ş kılde yapılmıştır. 
Kutlu ve Mutlu olsun . 

J::-:r :ı.,... in. 

lJgısizlık ... 
Ta F ransadan k lkıp Şarı· 

mızı gö meğe gelen Gezgınfe. 
rı geı. 11."eolerdco dınledik : 
lçk l de eski izerlerden bir 
hamam v "'rmıı. Gezgıoler ei • 
1erındekı huitaya bakarak 
bu hamamı görDtek ve gez.· 
me istem şer, ıstc 1 lerı yerı· 
ne getırllm ş Gctırı m ş .ama 
geıdıren!er de uto.oçlar1ndan 
yerın dıbıoe gırmış er! Ha • 
m m denileu ıki göıhi eski. 
yapı~ yabanı otlar, ısirgaular, 

ve cı ha binoır çeşit şunl r 
ve bunları pemperJşan bir 
durumdaymış ... Kacunh erkekli 
Geıgınler, butüu bunların üs-
tünden athyarak gırmışler ve 
oturmuşlar. Hamamın içi de 
dışı gıbı aynı göriıdeymış. Gul 
auşler, SÖ.)Jemışler, fotograf -
lar il ışlar, hamaQl ge-z•sı de 
ıooa urmış boylccc ... 

Yab ncı ge~ginlerio gele • 
c~gi, ielpıeden d ha çok ön· 
ce bem ıdı .. H çbir şey yapıla 
mua bıle aki amele ıki aoıatte 
bu p!.ıhkleri ort&dın keldıra
bılırdı ; b.. Ujtıı 2lik aiiiı»? I 



Sayfa 2 

igiliz teklif·n· 
Reddc:deceklermi":ı: 
Paris - Gazeteler beş· 

ler komiteıi kararının önemli 
olacağını ıöylemektedir.M ten 
iÖrüşmelerin kcsin:bir soouc 
varmasına pek az ihtimal veri 
yor. G zete it ly ya lngil· 
terenin Iraktaki v ziyetine ben 
zer bir teklıl yapılacağım f kat 
teklifin Muuolini tarafından 
•eddedileceğiai bildiriyor. 

Habeş 
seferbe liği 
Adis b ba seferber 

edilebilecek kıt l rın hemen 
yarısı şimdiden topln a yt.r 
!erine gelmiıJerdir genel sefer 
berliğin harp çıktığında ıJio 
edile:>egi bildiriliJ or . 

italya a 
Sevkıyata devam ! 

Nopoh - bugün önemli 
&1ker sevkıy h olmuşlur hir 
ieneral 11 y nubay 2875 
siyah gö !ekli ve harp m ize 
mesi gönderilmiştir . 

iskende ıye e 
v ziy t 

Jskenderye - iimdi iıke 
derye limanında 24 h rp ~e 
hastane gem·si bulunm kta • 
dır bir ıüeJ uçak devamlı su· 
rette iıkender) ı! civarında 
nöbet beklemekte e Ebukir 
deposun nezaret tmektedir 
şehirde ve li cında tam bir • 
ıükfın vardır • 

Kadınlar uçak alı) or 
iz.mit 9 - Kendi adlarına 

bir ut;ok almaya karar veren 
kadınlarımız. akşam haoa 
kurumu menfaatine Şarbay 
parkında bir uçak geceıi ter 
tip edmi,lerdir . E> lence çok 
lralaba/ık ve güzel olmuş 

•abahm ikisine kadar devam 
etmiıdir • 

v kfı 
Fatih 

" 
il 

" çar şu 
,, 
" semerciler 
., 
" 
n 

baci ali ağa 
D 

,, 
,, 

mu sa pa,a 
saraç zade 

" 
" amayı 

ı r yı tik 
müftü 

" yem ctlmİ 
oflu zade 
iıken~er p 

,, 
" emıoe k.a. 

seher b. 
şirin hatun 

" 
" yeni cuma 

da bakı ne 

" halac cami 
fatih 
kal\b zade 
basan Eğ 

mevkiı 
yenı cami 

" ort hisar 

" yeui cami 

" 
il 

terzıler 
kemer ita 

" terziler 
yeui c mi 

,, 
,, 
,, 

suğan pa • 
c mı kebh· 

" ... 
" ... 

mas ya 
kindın r 
batpaz rı 

,, 
akca bat 

,, 
terzıler 

" 
iti 

em erciler 
ır mzğnza 

yeni cami 
c erciler 

,, 
yeni cuma 
dabakaııe 

• 
mağara 

bayram b. 
kemer ltı 

italya 
dönmeyecek! 
Roına - Gönüllü yüz -

bsşısı olarak Eritrede buiunın 
propoğ nda bakanı radyoda 
Amerikan ulusuna Habeş -
ltalyan olaşmazh~ının tarih -
çeıini anlattıktan ıonra demiı 
tir ki : Italyanın Habeı işlerini 
kesin olarak kotarmak kararı 
geri alınmaz bir karardır. ve 
hiç bir ıurette değ'iımiyecek
dir. ltalya bunun için icap 
ederse en ağar mesaliyeti üze· 
rine alacak dır Ve kendisini 
durdurmak 11teyene en ı<>D 
haddi de olsa bütün veaaiti 
ile karşı koymağa hızırdır. 

Habeıistanla barışcıl bir el 
bir~iği teşebbiisleri ebediyen 
k panmıştır. Duceden emir 
gcrlince en çetin bir azımla 
harp edeceğiz. 

Cenevreden 
umud yok! 
Roma - Cevre çallıma 

Jannın bir üçler konfer1111 
j)e onunclanmasJn mütkilitla 
varılacağı tahmin edilmektedir 
çünkü İniilterenin muvafakat 
edeceği azami kontrolün ita\ • 
y nın istediği Hi•' i kon trol 
t lebıode çok uu.k olduğu 

söyleniyor « Popoladitaly » 
Fr naa ve lniiJterenin ileri 
ıürdüğü koUektı f yardım for-
mülünün müşkilltı artırmaktan 
baıka bir şeye yaramıyacaıı 
söyleniyor. 

Yine evkiyat 
Napoli - yeniden 6800 

a ak erle önemli miktarda harb 
malzcmfsİ ~e yiyecek gönde 
rilmııdir . 

Bir istifa 
.Atina /O - Hava• ajanıı 

bildiriyor İf bakanı cümhari 
yıdci Balli• istifa dm;ıtir. 

a pazarhğı 
cıusi 

mağaza 

" dükkan 
• 
" 
" 
n 

" • 

" 
n 

" • 
" mağaza 

otel 
kahve 
dükkan 
rdıye 

t rla 
dükkan 
baraka 
m ğaza 
kahve 
dük kin 
kahve 
dük kin 

" mağaza 
dükkan 

" ,, 
tarla 
dükkan 

" bcbçe 

• • 

h rap hane 
arsa 
dükkan 

Nı.ımroıu 
l-17 
2 - 19 
5 -11 
6-13 

7o-28 
2o-28 
21-Sf 

2o4- 6 
'6- 2 
27- 4 
29-27 
41- s 
42- 7 
43- 9 
44-11 

53 18 2o 
1- 1 
3- 4 
4 - 2 

54- 6 
88- 4 
99 - 49 

281 61 
108-laı 
139 18 
241 - 22 
251-26 
292 - 22 

3o3 111 2o 
21 - 16 
28- 4 
29-12 
67~- s:ı 
56· ~ 1 
57- 3 
3ol 
12 

19o-19t 
ısı_ 21 

E RES ı DEN 
Yok rıda y zıh vak•f akarlar 93) ıeneıi iç n k!uıya v~rilmek 

Üzne arbrmaya. ç.k rılmış ve üç gün de uzatılmış iıede talfp 
zuhur etmediği den •h lesi b.r y ·ç'vde paze:lı~J 1 y pıJıcaiı J 
lAP oluaur • 

YINIVOL 

Un eksiltmesi 
Süel satın~lma 

Komisyonundan 
A - Trabzon kıtaat. için 

takriba 31875 liralak 255 ton 
ikinci fabrika ununa verilen 
fiyat Jiyık hat görülcm~diğio 
den yeniden eksiltmeye ko· 
aulmuştur. 

B - ıartaameai paruı 
mukabilinde komiıyoodan ah· 
nabilir . 

C = artırma ekıiltme trab 
ıon sabnalma komisyonunda 
23 eylul 935 pazartesi &ünü 
saat 16 dadır 

D - artırma eksiltme ka 
pala zarf uıuliledir . 

E - muYakkat teminat 
2391 liradır . 

G - isteklilerın 23 eylfıl 

935 p•zllrtesi züoü muayyen 
vakittan bir saat e'tvel teklif 
melıttublarile birlıkte trabzon· 
da kalede askeri sahnalma 
komiıyonu na murııcaatlar 
ilia olua11r . ç,ç,c,c, 1 - 4 

Yemeııi 
eksiltmesi 

SHel satınalma 
komisyonunndan 

l - erzurum kıtaatı için 
3Soo çift yemeni kapalı urf 
uaaliJe 7 9-935 dea itibaren 
munakauya kaaalmu,tar · 

2 - muaakasa kolurdu 
11bnalma komııyoauada yap-ı· 
lacaktır . 

3 - munakasa güaü 26 9· 
935 perıembe ııünü aaat // 
dedir . 

4 - teminata muvakkata 
ıı 590 liradır . 

5 - talip olanlar teklif 
mektublarile 935 de erıuı um 
ticaret odaıınd ... n ne İfinr • 
düklerine dair muHddak tica 
ret veıikal1rile teminatı mnva 
kkaUarı konmuş baluoacakbt. 

6 ~ teklif mektubları ibale 
aaataadaa bir aaat evnl ko 
miıyona •erilmit bulunacak 
saat lCI daL ıoara verilıen me 
ktublar kabul edilmiyecekleri 
ilin olunur . l - 4 

Kuru soğan 
eksiltmesi 

Süel satınzlma 
komİS) OUUll an : 
Sarı kamit tüm ihtiyacı 

için az.ı otuz altı bia çoju 4o 
ıekiz bin kilo kuru ıoi:an lo. 
9.935 den itibaren kapıh 
zarf uıulile eksHtmeye konul· 
muıtur. muvakkat teminat ve 
maliyat fiyatı aşaiıda a-öıterH 
mııtir . 
ekıiltmesi 28 9.935 cumarte· 
si aaat il de sara kamişde sa 
taoalma komiıyoounda yapıla 
caktır ıartnameler parasız 
olarak komisyondan aJınabıJir 
evrak ve ıeraitini görmek iste 
yenler her gün komisyona iba 
ieye iştirak edecekleri beUi 
edilen zamandan bir Hat ev 
veline kadar teklif mektubJa· 
rını v~ yeni sene ticaret oda· 
il YesikalarınJ birlikte 2490 
nolu kanun 334 maddesindeki 
eaaılar dahiline' e teklif mek 
tubJarını poıtaya vermiş bulu 
aacakJ~rdır. isteklilerin belli 
edilen günde Ye saatta aarı
kamitde 11bnalma komııyonu 
na muracaatl1rı illa olunur. 

- 1 - 4 
Yitık tasdikname 
Trabzon erkek orta oku • 

Jundan bu yıl aldıiım tasdik • 
nameyi yltirdım yenııini çık · 
rtcıiımdan ytten tasdikname· 
nin hükmü olmadıiıoı ilia 
ederim • 

Trabıou E.O. 2 net aıaı· 
fıR~an t dıikıımtli 446 H111D 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis'· 

liğin timsali olan ED markasını arayınız 

Leyli oe Nahari 

Boğaziçi Liseleri 
E~ki FEYZİATİ Lisesi 

Boğaziçinde : Arna,utköyünde : Çıfte Saraylarda 

Kız ve Erkekler idn ayrı bö?üklerde karalmuı , ana , 
sınıfı, ilk 'krımı, Orta okal ve Liu •ınıftarını haoı ala· 
sal bir miıeuHedir . 

Yıllardonberi kozanaıfı mııoaflalciyetle tanınmtı olan 
mektep kayıtlara boılamııdır . Kayıt İfin her 6Ün •aat 
ondan on altıya kadar mektep y6netimine baı ~urula· 
bilir. İsteyenlere mektep tarilnom••i ~ö1derilir. 

, Telefon 36 210 

- .... ~ ., •• ~ .. ~ ,.-~ !~~ ~~ : • • • 

Doktor Operatör 
MUHİTTİN 

.e..sk:e:ri hastanesi 
ope:ra tö:rü 

Hastalarını Kazaz Oğlu Sokak NQ 
kabul eder 

7 de 
2·8 
.1 

Gayri menkul icarpazarllğı 
köyü veya mahalleai nevı no. birteoelik ıcarı T 

Ura k. 
kalafka e. arazi 10 294 E 

" " 19 194 " 
" " 18 94 " en ak mai aza 115 300 .. 
" .. il 40 " DEFTERDARLIKTAN! 
Yukarıda ya zıh gayti menkul at sürülen pe) fer h ddü layik 

görülmediğinden 3o 9 -935 tarihine kadar bir ay müddetle pa • 
zaılıga birakılmlıdır talip olanların defterdarhia murac atları. 

3_4 

Gayri menkul icar art~rması 
Mahallesi sokaiı nevi no. 3 aylık icarı t. 

lira k. 
Tekfur ç yır tekfur ~a. hane il 4 25 R. 
DEFTERDARLIKTAN! 

Yukarıda evıafı yazıla iayri menkulun üç aylık icarl 15 giin 
müddetle artırD.layaçıkarılmııtır talip olanıann " 1,S dibozito 
larile birhkte ihale tuihi olan 12-9 935 perıcm be günü saat 
14 ae dcfterdarhkta toplanacak komisyoaa muracaatlar'ı . 4 - 4 

Talebe kaydına başlandı 

Orta Ticaret okul 
Direktörlüğünden 

Orta tıcaret o u!una ~O ağustO! 935 tarihin 
den itibaren talebe kaydına başlaumışdır . 

2 eylul tarihindea itıbaren ikmal ve mezuni .. 
yet imtihanlarına başlanacaktır • 4=i 



Fındık 
Ür ün ü aı üze Karş har:çten talepler 

artmllkhdır ! 

/ur, Ba•yazıcı•a BEKIRSOKOTJ 

Eko'lom 'lı 

Ziraat 
:Sankaeı 

İki büyük derdimizi 
Karşıhyahilir •. . . 

Sayın Tarım Bakanım;zdan 
Bu Dertlere Deva iıtiyoıuz. 

Bütün Ekonomaol iıleri· 
mizin ekonomi alandaki tüm 

l 2ınci yd - -- .., --- -- ı ~ - --- ~ .y ~,;;;;;;.~ ___,a,z~"te . ' .. ~.;:g. ı::~ c=--- Savı: 70 

Fındık üretmen(Mustahsil)leri, mal ı n tz ı tutunuz, 
ihtiyacınızdan artığını satmayın ız böyla 

yaparsanız fiatlar yükselecek ir . . 
-~==~:::::::t~ı:.::!"Ilı:ms::ıll:ll 

TARIM 
Bakanımız şehrimizde 

Tarım bakanım • z Muhlis 
Erkmen pertembe günü uat 

La valin Habeş 
Söylevi imperatörü 

' uarlıtımızın t~melı olan fın· 
dık ürünün.ü.zün aatıı yönün 
den (cephe) iô.teriği 6Örü 
( man.zo.ro) ekor.omik bakıru · 

d.ın baıl:baıına b ir tf.Cır:dı r. 

· bir buçukta Gümüıanedeo 
Cenevre 13 - A•omble · 

n in bugü11kü toplantı ıında 
ı..aual Frorııanın uluılar aoı 

Rad)·oda ~öylrv söyledi. 

Yalanlanmadan h ic kork.mı· • 
yarak ve kuin olarak tekrar· 
lıyabilıriz ki, eko -. omik bir 
acın (facıo) dır bu ..• 

S:ıtıı r.iunındakl periıan· 

l&k dıı pi)'aacı.larda değil ifte, 
ü retmen ( müıtalısil) lerimızle 

fıkat (rhracal) cıtarımız ara· 
ıındaki dört adımlık yolda 
kendini 11öıtermektedir. 0:-et 
men bin bir çeıı t ihtiyat; 
İfindedır : tarlıiı , yokıulLu&cı 

aon kerteye oarmı ı , peıin 
p~ra 8 kuruı olan mııırı ue-
ı·uıye Üf aylaima 12 kuraıa 
olmrıhr. Çorbaiık ue ekmek· 
lik mıaırını yü~de iki yüz 
faiz.le alan Aö)'Lü , fındılını 
biraz.da ham halcd topliyarok 
poz.ara indirmek z.orluıundaW! 
kurtulamamaktadır ! Onun 
bu aıkııık durumunu 6Ören 
çıkatcllar Fırat bu fıru.ttır 

diyerelı c;e fır ıati 'an i met 
bilerek ürünü alabildıııne dü. 
ıuriıyor , dıı piyaı:ılardan 
aıcak i.tekler otduia ve laat 
ta yü/uek fiatlarln da ô11ce · 
dan •et.tıılar yapıidliı halde 
düıüriı) orlc.r .. ne yaz.ık ki, 
f&kotcılarımız. , i~te mal al· 
mak >olunda deııl, dııta mal 
aaımak ) olunda birbırlerine 
rakcptirler. içerde müabet rol 
lcri olmamakla beraber d11ar 
daki rolleri de ııt• hep men· 
f.dır böyle • • • • 

O•eım :ne, ürün karııl• I• 
olarak en kı•a yolJan yar· 
clırn etmek , bu peri111nlıfın 
~üz.de altmııının ortadan kalı. 
maaına .,etııir bır tedbir olur. 

Bunu Ziraat ban•am•z.· 
dan bekle mel• her lceı lcen· 
elinde hak.dan daha ü•tün 
•amimil bir iatek davuyor • 
Fakat c11ıl kHin cına tedbir 
ele dert ortaıırr.l:; olan ba 
bankanın piyaıadan dot1a· 
dan dotruya mal •atın alma 
•ı olur . Yakıt cefmıktedir , 
baılr..ı türlü tedbirl11.re z.aman 
)'etiımez, bu yıl iç in tez yol 
dan alıntı c -'k ~n kuin tedbir 
G'lc a k ue anc .. k Zıraat ban· 
kaıının m al l 'l tınalm ... ıı ola -
caktır • 

Bu yapılmaıu, fındık 
iiretmeıılerinin yani memleke· 
tin yiyec~ii zarar bir milyon· 
la bir buçuk milyon lira ara • 
lındadır . G ireıoaua, Ordunun 
tarara • yrıdır , o da, bundan 
iki k•t daha artıkbr. Ekono • 
Dük bakımdan bir acın deiil 
de nedir bu ! 

Jlı.ıı<Iİ< 
BütÖD tarımcılarıauzıa bü· 

~Gk bir dertlui dada nrdır. 
1?11 dert de ıunii 1rübre derdi 

' -

ıehrimize Ktlmit ilbay Rıfat 
danişman aaylavımız Akif ak· 
yiiı, parti batkanı şarbay ve. 
kilı, işyar ileriielenleri tara-
fından dej'irmeadere<ie kartı 
lanmıştır • konutumuz C H . 
parbaıada kot(uldanmııtır . 
Muhliı Eritmen onuruna uray 
tarafından perşembe ıünü sa· 
at bir buçukta ha,kevi 1alo . 
nunda kırk kitılik bir tölen 
verıJ.miıtir . 
Tarım bakanımızla beraber 
1ıelen zatlar ıunlardır • 

Z •raat baakaaı genel di • 
rektörü Kemal z , i111, Orman 
reael direktörü T evf ık, ban • 
ka müfettiti Mi tat , Müf ettiı 
Nadir , Z .raat doktorlarındao 

Şe•ket Raıa, Kazım Riıa , 
Mırn , Atıf badi • 

Kay seride 
fabrikalar 

Ankara - Eyifıiün 16 cı 
aünü büyük törnle açılacak 
olan Kayaeri pamuklu kombi 
aaaı bet aenebk aaaayi pro;· 
ramı mucıbınce kuru•acak 4 
pamuklu fabrikaaının biriaciıi 
ve ea büyiiiüdür fabrıkanın 
33 bın •ıı ve bın aekaen tez:· 
&ibı vard~r. Senehk imalit 
yea. fı11u otuz mdyoo metre 
kaba köylü bezi olacaktır. 
fabrıkanıa •eaede aarfedeceii 
pamuk mık tar& be ı m.11 oa 
kıioaur . F abrıkada çaLıacak 
amele miktara ıae i.kı ekib 
üzerınde ıeceli ve ıiiadüz1ü 
ikibia altıyüz kitidir. Fabrika 
nıD •ti•l ~ttlii Hh• mütcffi . 
rite bınılarla beraber ellibin 
•etr~ murabbaıdır. Fabrikanın 
kalifıyc ameleıiai yet11tirmt'k 
içın bir f1okuma ibtiıaa mek· 
tebi vardır bu mektep aynı 
zamanda kurulacak dıier tab 
rikalara da mutahHI ı doku 
macı yetıiıtırec-.1..tar. F abrıka 
nın memuru evleri ayrıca 
mektebi ve ıpor lt:tkilib da 
yardır. 

dir Hoıtra11er kampany"a' • 
nan monopol yaptığı altı lira· 
lık Alman gübreleri on iki 
OD üç liraya ıtıJmııtır. Fındık 
tütün ve her çeıit ürünlerimiz 
için sübre ilıtiyac mız kuin • 
dir. flkiit yıllardan beri ıo· 
yulduk ve' ıoyuluyornz. Z•raat 
bankamızın do;rudan do;ru • 
ya bu gül>reyi· ietirtip mali • 
yet fiatı üzerinden tanm er • 
babına & ıtmaıı çok yerinde 
bir it olur. 

Bankamııın emniyetli dura 
mu ve batındaki ıenç direk 
t6ıilaüa •emniyet telkin eden 
lub uit~ıi bıı iki öaemli iti 
ta• bir b•f Ul ile baıarmaia 
yetıtir. 

Belıir .. Sükuti BEKE~ 

& Ut 

yete.ine •adılı olduganu ıôy · 
lemiş in~iliz dıı bakanının 

6ôyLeuinin ingilterenin mı1ft• 
ıerek aüuen iiıtemine bıla 
kaydaıı.ırt bağiı kaldığını 
ifade etrneainden dolayı me· 
mnurıiyetini bılcJ,,,,.,, or. de· 
miıtirki l.o neyin ıon yapa· 
c:aıı teıebbüıte de ulusla r 
•oıyetuinin azcur ue ita/ya · 
nın doda ıifatiyle ou.zıfemi 
yapmaya z tJ m e t m i ı 
bu/untı)orurn bu oazife cetin 
dir fa.kat ümiui•iz. olduıanu 
•:anmıyorum Beı ·er lıomı te•in 

de Habeıiıtonrn hakukrı hü· 
kümra•ını" muhafozn ,artıle 
italyfJyı tatmin edece/ıı bütün 
teklifler tetk ik ediyor barıı· 
cıl bir hal careıi bulmalı 

hu•u•anda in•iltere ile ara· 
mızda bir ~nlaımaz.lık yok· 
tur Laoal ao.zunu Frarıaanın 
taahhüdlerini yerine •fiir· 
mflfkten lcaçınmıvacafını ıöy . 
leyeı i!.k bitirmiıtir • 

Cenevrede 
Roma /3 - Laoalın •o•· 

)'de miaalrına ıaJakatı ile 
doıtlaklarına ıadaltatını talıf 
huıuaundaki ~uyreti burada 
takdır olunmaktadı balanla 
beraber ıôylcuin. ita/yanın 
n okt.:;.inc z.arını d•I 0 fti1 m~ kte 
oldufu oe İtalyanın ci~mi• 
oldatıı yolu takip edcce:ti 
bildirilmeltıedir . 

Fransa 
ingıltereye 
sormuş: 

Londrn -- tiİneı ıueteai -
nin haber aldıiına ıörc f caD 
ııı elç iaı İni ltere hülf\lmetin· 
ce cenenede t•kibini u.ım 
kir battı h trekt~tia avrupa 
İçinde ve bubusa avuıturyaya 
kartı bir tecavuz vukuuadada 
muhafaza edılip edılmiyeceii· 
ni dıt bakanından ıorm-.ıdur 
kap ıır ••muel laoareia cenew 
•edeki dünkü ıöylevi bütün 
memlekette iyi karıılanmııdır 
kap times ıi\zete1i diyorkı • 

8. boıre ne de inıiltz hü· 
k6meti italy~ya zarar verecek 
düıünce bultmekte ittıb;;m 
edılemez cenevre atj~ntin de-
le~u· uluslar ıoıyetesi • &am 
bl~ıi11de bolivya paragaLy ha 
rbınan durdu(u resmi olarak 
bild~rilm it ve anif ımazlıjı kö 
kilnden kaldırmak ıçin bueno 
• ~irede giritilea konvı10aJar ın 
iyi bir yolda gittigini bildirmiı 
dir holanda delegesi uluılar 
soıyetea: nin ekonoauk ve ıoı 
yal alanlarda bir çok baıuı 
lar elde ettiiini fakat ıiJAh 
ı iılanma ılanında hiç bir ıey 
yaıu madıiıt ı kayd'" ttikten 
ıonra h•landaıun uluılar ıoı 
yduine bP ihhiını ve ıoıyde 
bakhna ı6re kendiıiae düten 
ödevi 1•p ... c•j•u1 söylem;ıd ir. 

Loodra 1.1 - Adisabı:..ba
dan Rt uter ; j usıoa bildiri • 
yor. Habe ş im;>aı atoru bn a k 
ş am r dyo d i Avr u pa için 
F ranıızca ol rak bir ıöylev 

verm ' ş vebu söylevde ualusal 
ha di seıi h ake m komİı)·onun 
hükmünü hatı ·lattıkdan sonra 
lhlyan muhtrL sındaki ittıbôm 
luı protuto ederek bunun 
yalan olduğunu ıöylemiıdir 
raeguı Habt"şıstanın bu mu b -
tr•ya ceve p v~receğini ve Ce 
nevredeki H tbeş delegeleri 
heyeti bir ulual.u sosyetes i 
t ... hkikat ı l. oruiıyonuııuu teş • 
kılini i ı emek ıçin talınıat al· 
dıi~oı bildir m ·,t ir imparator 
memlek~tinin Ccıınrede hak 
ve adalete uygun b ir anlr şma 

temenni etbi ni ve fakat ica p 
ederse her t iirlü tecavuze 
karşt koy~cığını söyleyerek 
ıözlernu bit ırmiştir. 

Loı,d rad 

Akisler 
londrrı 1.3 - R~ımi c:e· 

uenler Lavalın ıöyleuintl~n 

memnrınivd beyan etmek te• 
d ir halen h~r türlü uzloştır· 

ma ümüduıin l '.1.vahn C n~o
rede gert;ekle,tiği birlik •a· 
)'eıirtde cfcth ı ziyad e huooet· 
lenecefli ehem miy et le ko yde· 
dilmektedir . 

Musolini 
moraturyonu ! 
ltal ya sİp JrıSilcri 

edılnıiyör ! 
k.abul 

Lorıdra - Fınr.n!ı;l t mes 
ile daily berald gazttcsi it i 
yanın tecimsel bo eh ruqn 
yakında t ec il edileceğinden 

korkulduğunu yazıyorltt d ly 
herald dıyo:kı ıng l z İ"cİmer 
ve en düstri yelerı ar .. smda B 
Mussolin i bir m oratoryo 'il ilia ı 
na me cb ur ola cağı k~oaatı 
vardır hunlardan bir ÇORU ita l 
yan ı ' p..rişleti ni kab ul etme · 
mek t edirler. 

Loodra - cevenleri düo 
it•lyan bankasının iskon to fi · 
yat•PI yeniden :yükseltmesini 
bekliyorlar 

Yunanist an 
kabinesi 
Atın ııı - Gaz deler yak ı 11 

da kabinede bir dt.ğ• şiklik 

olact:!ğı n ı VR hül u1r.c tın t u 
ıuretle kraldan tarafa daha 
t;ok meyledeceğini yazıyorlar 

baz.ılarına göre bu deği,ik lik 

panayotaA.oı hadiaesınden 

tC>nrQ generul ko:ıdiliı i kabi· 
ned•n u:zaklaıtırmak rm,.c:• 
"' gadtcelt.t i"r • 

FıNDIK 

Ü ünümiiı: l u yıl çok iyi bir 

Fı t la sr.tıla cak tır l 
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{ Okurlarım ı z ' 
J N •. Di) orlar ~ 
\_- ~..J 

Atların feryadı ! 
Yuk arabalarını çeke n 

a tla11n için çok cilizleri göze 
çupmDkhdtr. Bu z vallıJaırn 

tchktan, dnmana zlıktan göz· 
leri ölüm feryad ıylc yerinden 
fırla yor gibidir. Bir zamanlu 
bu hayvacla.ı baytıır muaye -
nesine tabi tutulmc: kta idi. 
Bugünkü z valh ve perişan 

durumlarından anlaııhyor ki, 
şimd i hiç de öyle bir bağla 
bağla d g iı<!rdir. Zav•llı hay · 
vanla r ın cıulcri yoksa bizler 
de de göz ve kap yo1

' mu 
yoksa? 

Sebze halının 
Perİ§an hah ! 

Sakız meydanında eaki 
meurhk yeri şöyle töyle aeb 
ze müıtahııllerinin aıahsulleri 

o i &atacakları bir yer alarak 
ayrılmıştı. Sözde buranın üstü 
d~, çoi;u kaaın olan köylüie• 
ruı ierek kendilerıni ve ıereil 
mabıuUerini ı•fı'mur korumak 
için bir tamla ör~ütecekti. Hu 
yapılmachiı iİbi, oraya malla· 
ranı utmak için lı.öylüleria 
~irebiimesıne ae hemen imkill 
lulmadı : Bu meydancık ıcr· 
iıiede ve kıbrit undıklarııı 

dan yapllan aükllinlarla dol 
c. u. Burası, küçü' müıtahıil • 
ler için Y•Ptlmııae 0111.ıra terk 
edi1mclı, bu hal iae bugünkü 
ayıp şekle son verıleıek bala 
beoztr b!r lıii le ıokulmalı, 

fakat kü ı;uk mü:stabııHer de 
) ok yer çekmekte oldukları 
peuş z1'hktan kurtarıimalıd11. 

bıeiedı;cnuı dıkkat goıunu· 

bu acı .. h ve çok çırkıo maa· 
zara uzcr.ue çekmek bir va • 
z ı tedar 1.uı1nı:u. 

N. 

Fındık 
Piyasası 

Uu aa b&:. h boranda 39 hin 
kılo i çfıadık fop trabı.oa 37 
buçu ku ruştan 300 kilo tum 
bul f•ndık o nyedi buçuk on -
ıek i :ı kuruş arasıodau utıJmış 
tar . 

ingillz Fransız 
konuşmaları 
Ccn~vre - B. l aval ile 

S ir Scımuc l hoare J;, ,., ak,am 
uzum bir konuşm:-ı yapmışlar 

ba konuımada yalm l habeı 

anlaı rna:r.iı ; ı değil fakat ay• 
ni zamand:ı laaua tuna t1e do 
ğu pnktlarının imzalanmasını 

taıorlayan 3 fu but ingiliz 
fra ı•z k onf ranaında görü · 
f .. len ourup;ı barışı ile ilg ili 
meıelelerde m "vzu bahıedı l. 
miş tır günün en ön mli ha• 
d.'seı ini teşkil eden dünkü 
d iyevinde B Şumu l h · e oare 
bilhaua kollektif zuuenlilı 
meıel"ıi ha LLrllcla treııc i1ahcl 
o .. rmiı t ir , 




