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C. H. Partısı 

Kurultayını 

Şehrimizdeki 

Kutlulanışı 
Bu~ün Aokarada saat on 

beşde kamutay kurnğıoda 

Cumhuriyet h lk partimizin 
dördüncü büyük kurultayı 

bıışlıyor. 

Bu büyük tarıhsel kurulta-
yı partinin l üce başluuq Ka -
mal At türk açacakdır. 

Ankara gıbı bütün yurdda 
Lu~ün donun ve enlik yapı 
lı=;c:ıkdır. Bugü 1 Atatürlıe bü • 
yük kurultayda alk parti wı· 
ıin bugüne kadar 
yuattığı, y.a~· iı, ve bundan 
&o rada yaratacağı, yapacağı 
yurdu, ulusu ılerileten yükıei· 
ten ııleri •nlata,,aktır . 
Bu ıün şehrimizde kutlulama 
ftiylc olacabtar . 
s_ t l cnbetde halkev:nde lop· 
luulac k, ı odyoda büyük söy 
inler dinlenecek . 
tarıh muallimı bay abdullab 

u luaat ve sıyuıl kutumun ta· 
ribcuioc daır bır ıöyl.evde 
bulunacak. 

Bay mabmud bir şiir oku. 
yacak . 

eTın önünde köylüler davul 
zurna ıle ulusal oyunlar oyna· 
nacak • 
gece evin yeni sıloaund (kah· 
raman) piyeıı temsıl olunacak· 
br • 

Bu büyük gün şerefıne şch · 
rimi:r. b ştan baş bayrakıula 

yaz.ılarla süılenmiş ve donan. 
mııtır . 
~ 

Ubayımızın 

Sa ğl ık 1 ar ı 
Safra keseıinde iltıhab 

olub kentimiz doktorlaraoın 
aöıtcrdıkleri lü:r.nm üzerine 
ıı~çtn peııembe 2ünü lıtanbu 
la hareket eden Sayın llbayı· 
mıı Rıfat Danışmanın aaihk _ 
larıoa dair eyı haberler alın • 
mııdar. 

Fırtına doıay•ııle b1r ınn 
lubburlc 11h &ünü lılanbula 
Ç\kmış olan llbayımııın iç itle 
ti bakıoımııın emrayle Cerrah 
pııa h•ıtanrıinde ayrılan ya . 
ll fıına yaltıfıı ve profesörlerin 
yıptıkları muayene netacesın· 
de •mehyata lü:r.um kalmak • 
illin tedavi ile ra b taız.lakl.arı 
Dl iCÇtCCKİ dun emniyıct mi 
d(hümü:r.e ifelen lclyazııından 
anhoılmıfdır. .. 

_____ _... .... -;;:;.... -
-~=-=--_~~-~ =----=----~ 

Düşe~elim ki bugün Türkiyenin Kalbi olan - 1 
'

{ ULUSAL E EM 

Ankarada Kamu ay kurağında Cümhuriyet Halk Kamutayclon Kay• r!~ 

Par isinin ördüncü büyük k rui a ı açıhyor 
Onun için bugün c<;rl' n bu tarıhsel ku. 

rult ym acılmasmdan öturu duydu{:umuz. 
6t;Vİn<; ve gonen<; çok bü>ukdür. Bo.yram ede 
rek ı cıindıgımız bu a<;ıl ş gününde bu kurul· 
tayın bırincisi olan Sıva hurulyonı, ı~er-

cocuFılormın yoptıkla11 Her biri birer kitap 
• dolduran devrimi rinden , büyük işlcrindı n 
hangılerini ı yalım ? 23 Nlıan 336 de ilk 
kamutayın toplanma.,nı mr, Ulusal ordunun 
')'UVrırlanan bir kartopu gibi büJ Ül üb serpil· 

den ve dııardc:n tutuşturulan ,-
)'angınlar ıcınde, bır cok al· • • 

mr sini ve bir çik 
oloTok dLşmc.nları 
ır örıle1incle, Sakar 
yalarda , Dumlu 
pinarlarda tuz buz 
ed şini ve sırasın 
do bır sd ofa .. ak 
öz: ) urd ıçfı;;rınde 

ba~ kJldır an azılı 

/"'' ı bot.UŞU"U nıu, 
~O)S;ıl aıa11da ge· 

.. ı~rad 7 - Sa lav 
• t çim ı n Jaların111 ıetki 
ki OP\ ın et m<>kdedir. 
~e\t çh teı:-İ b~r ınilvon 
(>1 O b1 n bü t iin ayrı gu 
ı ııplarda 970 bin rey al 
n1ı§lard r. 

çall.lıklar k .ırşısında yalnız. 

nalan Türk uiuıunun ) üce 
oe tükenmez. cıarlıgından da· 
gan ( mü.dafaaı h ı uk kuı u • 
munu) hatirlam.JmuR. , J"ur· 
kün tJutün yel!rlıl< oe erdem 
lıll.lerını az.ünde tıJp ayan Atı.ı 
türkü(Muatafa Kemal) anma 
malı nabıl midır ? 

O mudaf .ıaı hukuk ve 
onun Siva• ko 1greşı 1 o .ıu top· 
lıyan ve ona boş ~a ılık ed, n 

Kamal At turk kt , ou yurd 
da o kar~ ganlerden ougune 
kadar .> apılan bü) uk ııleri 
yapan Cumhurıyeı Halk Paı• 
tİ•lne temel olmuı , Deorım· 
lere ve Cumhurlu~umuza te-
m el otmu,, ao:r; göıurmez bir 
e~emenlı;ı ve öz.beylıai olan 
bugünlm Türkıyeyi yokdan 
oar eden ana )'olları Ofmıı· 
dır. Hı<; unutulur mu o 11ün. 
ler, hif unutulur mu o kora 
11ünlerde bır 11üneı 11ibi dok· 
an oe bır yaloac Sltbı turkluge 
can ve ınan veren Ataturk ? 

1 a Çanakkalede tarı he 
doidufıu aündenberı T ürhlü.· 
iün kurforıcııı ve atası ol-
mak yolunu tutan Kamal Ata-
türk Sıva• kongre.ini topla. 
mak ıçin (lereken tedtnrlerı 

aldıkdan sonra 29 Ağuılo• 
335 tarıhınde Siva• kurulla· 
yınm üyuı olacak dört l..İfİ 

ıle Erz.urumdan yola fıkmıı· 
lardı. 

Erz.inc:andan batıya Jokru 
)'Ollandıll.ları 11ünün ıabahı 

Erz.ıncan bogcaı ıl'"'ıne (med 
hallne ) 11etır 11e1.mez bır ta· 
kım Janaarma erLerı ue aü 
bayiarı heyec:anlı ve ıctu,Lı 

bır tarzda: Versım kurdterı 

botaz.ı tutmuıtardır • Tehtıke 
uar, ııefH&mez. dıyerek oıomo 
odlcrmm aurduru)'or ve ck-
lenh oıc:ırak <ll)Ortaıaı ki, 
bır ıuba\I OZd.ege Ruuvet flOn 
dcrılmeımı yıız.mış , o liuv· 
t1d ıelınce terllbat olacak , 
hucum edecek ve bu eşll.ıya• 

yı 1tot1.ırah yo.u OfQC4'1lmıı .... 
ııt• oınbır enııel arasında •a-
;yuta otmı.1yan uc Ciıgt;;rlenne 

aöre lwçull göı uııen oır erıgei 
lu, 1 aı ıhı el. )Olcuiurı .> ol{Q-

rından p:vırtıcek kufUll. bır 
kor~~e .cturahlama <Ru:tytuı 
ta1'l1Um1zıı. itc.iışını , akıııtıı 

deıııtırec~ ve beOu dc en 
carı• anlamlla böyle bır fQr&· 

hi6 drfmal(µa ımkRll fJertrU. 

M o~ko' a 7 ~c.zıl· 
li dokuna f< brı~?H 'a-
P rniid iiı ii iJt~ 28 t~ Jt be 
.Moı;:lo' a\ a p.rJnı·~)f r ve 
j .. tı.\onda liirko~ıro\ 
naiiıİı« :-. .. iıJr--r; wraf;ndan 
karşılannı I: rdır. 

~1uğla 7 'anr!ı raz 
dcıgıııın l ozc kö' ünün 
oluk ya' hılnrındaki or 
ınan larda v.ıngn1 çık 
uıışdır. Yangının öudü 
rıı1mc için .. lkı tedbir· 
}c;r alın m "J:dır. 

Gözbebegımiz KAMAL ATA 1 ÜRK_, 

rıiıklerle , kaıan· 
ııklaria ıauoşıldı 
g.nı mı, bu sev Ş· 
len ın uthuları olun 
ş .1pka, harf , dıl. 
tarıh dturımterinı 

mı 1 1 ürk kadını'" 
nm •a)'iau olufU" 
nu mu , ekonomık 
atanda yapılan 
bu> ük işler , ) ur-
dun ıurasanda bu· Muğla 7 - 934 yı • 

lında ılhayıo köciilük 
programına göre yapı 
J an işlf'r ~uolardır sekız 
J.,.ö ye tekf on çek ddi iiç 
kö) de pc.zar yeı i on iiç 
kö) de ÜHprazlama ) ol 
onyedi kövde köy alan· 
Jarı 'e 'ine onyt di köy 
dP. m~·ktep, ondı)kuz 

yecckaı . bir foklarım, hatta 
herkui gerı çevirec~k kadar 
önemli olan bu engel Atatür· 
kü yolundan çeuirebilir miydı? 
can çekiıen Türkiyeyi, düı-
manların dine 6eCt!n türk • 
yurdunu kurtarmak (ltbi yenı 
bır ta rıh çağı açmak kadar 
büyük bır iıe gıriıen adam 
böyle -.ngeller karfıllnda ırki 
iır mivdı hı<; ? irkilmeden o 
""gel aşıldı. Buna benzemu 
daha ne engeller aıılaralc 

Stva•a veı ıldı . 4 eylül 335 
perşembe &ünü korı6te apl· 
mrıdı. Fakat bu açılııla turk 
gelecegınin de Oftiac:akına , 
apLmıı olduguna mannnlar 
pek azdı. Dencbılır kı, kong-
re üyelerı ıçındıe bıl~ in..mma 
yanlar uardı • Şa bu ınan -

mamıı, bütün dun}•a ınanm ı 
ne pkar . 1 ürklüQü her 
:emankınderı duha dırı gôrcn 
o kuuoetl• her çetinlitı yene· 
c:egıne , kurtuluıa erec stıne 
ınanan At4'tiırk ııardıya ••• 

Sıvaı l.u1ultayı ıle buaün 
toplanan #:urulto)' araıında 

ııe~en onaltı bukadar yıllık kı 
sa •aman ıfınde yopılmıı uc 
yüz. yıllara sıjmayacak ku· 
daı fOk ue büyulc olan iılc . 

rm pım914Affl?•mı ~~ıne •eti· ı 
rib de /;unların önünde derin 
bır ICJ) 6C ı/e ıgılmı) ~cek O m 
uar mıdır ac.Jba ? . • . 

Ulu•al andı(tniıokı mıili) 
bayrak Ji~or,. ;j .'Uatü r kün v .. 

ra•rnda yülueltilen fnbıika· 
Larla turk ilmin batı dünya· 
aının bir poz.arı olmakdan 
kutar:lıdıtını mı anlatuyım ? 

Ey okuyucu düşün ki bü· 
tün bunlar ve daha adlarını 
•ayamadtltımu ana ışlerin 

oe a11a dev"mlerin en kısa 
bir tarıhfe6mi yapmaya ne 
bu dar zaman ve nede budar 
•ütünler imkô..1 verir. Bu ıa· 
tırlarla , Cumhuriyet Halk 
Parti•İ dördüncü bü>ük hu 
rulcayının toplandıiı bugünde 
bu partinin ı1e onun .> üce 
başkanı Ataturkün •ı1 e sen de 
İfinde olduğun halde buyuk 
türk ulusunun başardı ı bü· 
yük işle""i düşünmek ıçın 

.em düıür.ct.>e vc.rdıT<bilır· 

•ek ne mutlu • 

Günün iz/eri 

kö' de ç ınıaşırlık, altnu:2 
'cdi kii de de köv oda ,/ ,, 

yap hnı-d ır. 
\t n ı 7 Hfikfı 

n1f't ) iizde ) t'dj faizli 
g<Jçnı n ler iet; kn;zıııın 
) ade ... i gelnıi~ koponları 
n ı ) iizd<_. .ol uz bPŞ ola -
ral ödem"ği t klif etmiş 
kopon ~alııblerini..ı ~fi 
weo illt:ri bu tckhfı 
ona) lamışlardır. 

GERE .. C-N İŞLER .. 
Köylerimiıe bakmıyoruz .. Köyhilerjmiz\ yd•nlatmık , . köyle 

rimiıi J ıklatmak gerekdir. Esenlik. bayındırlık, ve toprak işleri 
köylerde işlenecek işlerdir artık .. Duyalım, c.uvura •aı, görelim 
gösterr..lim, veler .. Köy işleri para işi dc~il, salt göıüş ve göı 
t.ırif işıdir. Köy ve köylü deyib geçmiyelim. ulu~un :ve ul:ıı öko 
nomis•nin ana direğidir ow~r .... . 

• 
Oo ıt"d r bir ç6~uk bahçesi Y"pamadık. Bu koca kenlde bir 

değıl bir kaç çocuk babç'"ıi ~ pılmak gere dir. Önemli işleri 
mııa uc1Jyla tutmakdan vaıgcç~lim .... 

Bilelim ve :uııulmayalım ki, ~ocuğun, mekteb.!cn ldığı te 
biye aokakluda kayboluh sıidiyor .• Benimsemiş ols ydık şimd'· 
ye kadar bir deiil blrk ç bahçe kurardık tlbet. Z~rarı~ 

1 

ıiadeD dönülürse kardır, uyaııalrm rtık · ı · nero 
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Gübre vurkunu , Odalar kong-
resinde Trabzonu ilgiliyen 

hayati ökonomik şeyler 
varlıklar hakkında 

Uda haşk2nı bay Atif~n bir yazganımızCl 

ANLAT'1''1KLARI .... 
Ba sabah ıwden iı yeri· 

me geliyordum . Sac , sakal • 
boyama arti•ti Ahmad Bican 
Türk otlu ile karıılaıdım. 

Ba 6Ün iı baıında bulu· 
nan bir aıyarın ııından, bun 
dan a,ırı derec1ıde (harcırah) 
parası aldıfından ötürü iliıiii 
olan bir müfettişe iıi na•tl 
anlattıfım, naııl dinlendifini 
anlatırken arkamızdan gene, • 
calııkan oda baıkanımız boy 
Atif Saruhan 6eliyordu . 

Duraladık, birlikde konu,a 
lıonuıa yürümeye baıladık . 

Bay 4ttif Saruhan beni 
aldı, birlikde ticaret odasına 
gittik. Hademe •obayı yakdı, 
birer lcahue ismarladık, birer 
si,ara tellendirdik . baıladık 
memleket i,Lerinden konuş

maya • 
Basım iılerine , Gazete· 

lere ~ok yakından ilgi•i oldu 
funu anladıgım 6enı; oda 
baılcanımı:ıdan Yeniyol'an or· 
taya attıfı Gübre vurkunu , 
oe odalar kon,resinde ileri 
ıarecekleri ıeyler haklunda 
fikirlerin; sordum . 

Yakında odular 6enel 
lıon6resine deleke olarak 6İ· 
decck olan bay Atif Saruhan 
bana ıu aıafıya 6efirdi6im 
bildirimde bulundu : 

Yeniyol Gazetesi Gübre 
ihtikarı ( o•rkuna ) diye bir 
dü:ıiye yazı yazıyor , ba oar· 
pna yapanlara ateı püskü· 
rayor • Bu meırle hakkında 
ıi:ı ne der•iniz ? 

- Gübre ihtikdrı vardır 

handaki seb•bde yalnız bir 
acente olma•ındandır. burada 
yıllık 6ilbre ihtiyaccmız orta· 
ca olarak beheri •ili kiloluk 
olmak ü.zere 7000 çuoaldtr • 
Sonra ba 6iibre ihtiyacından 
baılıa bir çok köylülerimiz, 
de ham•i kullanmakdadır . 

Odalar 6•nel kongresin· 
tl• d• Trob.zonda tutulan )'U 

na• balıklarının le,lerinin ka 
yıb olmama•ı i~in tra bzon da 
memleketimiz ihtiyacına ye• 
tr derecede gübre elde dmek 
•aretile hem bu çevrenin ve 
hem de bütün Türkiyenin 
ihtiyacını temin edecek 'ül • 
n fabrika•• kurulma•ın• İ•le 
yec•liz • 
Bütün Türkiyeye 6iren 6Übre 
$00 bin lira kıymetindedir. 
.... Son yıllar zarfında Trab· 
ı:ona 200 bin liralık •iibre 
6irmi,dir • 

Mı:mle lıetimizcle yapılacak 
bir bolık una fabrika•ı hem 
deııiz altı i•tihıalattnı artıra 

cak , hem bu •Uretle de gübre 
iıi temin edilmi, olacakdır . 

Böyle bir Fabrikanın ya. 
pılma•ında çok faide vardır, 
Bu •iınkü ibtidaif ueaaitle 
elde edilin mjkdar fennıl oe· 
•aitle bir kaç mi•li artc:İca(ı· 
na kuıku yokdur • 

Ayni zamıad~ bu f.bri" a 
da kokmamıt bıhklırdıa da 
b•J••Dlaran yiyebileceii QD jı 
ihull ele mümkiladUr, 

Mevzuumuz g übre ibtika r1 
iken ıöz başka yöne dönünce 
sözü tekrar gü':>re 1.,ib tika n na 
çeYirmek için : 

- lhtildir işini bir s .z; da 
ha açsak iyi o'ur. Bu m esele 
henüz kapalı kaldı dedim. 

Bay Atıf, evet d edi.-Son 
gübre ihtikara tütün ü •ününün 
eyi satılması, zurraıa gelecek 
yıl içiy çokca ürün elde etme 
si için yeniden ekim, dikim 
çal ışmasına koyulması g übre 
ihtiyücını artumışdır. Esasen 
Pula tane ve buradaki ac:enta · 
dan •O - 50 çuvallık p rtiler 
alanlar bir kaç lira ka rana sat 
mışlardırkı ihtikar bu suretle 
mutavassıtlar tarafından yapıi 
mııdn. Y apdığımız tetkikatta 
acentalar asıl fıyatıardan faz 
la1ına mal satmışlardır. 

Yeniyol'un iddiası doğru -
dur. Ancak bu iddia aalt acen 
talara kabahatı yüklemekle 
değil icnel mahiyette memle· 
ketin iübre alış ve satış ve 
ihtiyacın zarureti karşısında 
mutaYassıtların zaman ı ır.an 

fıraatları 11 kaçırmamalarından 

ileri ielmekdedır. Bu senenın 

ihtikarı. mevcudu 500 bin çu 
val kadar kalan mıkdarda 

olaielmişdir. 
Şu neşriyatan da anlaşılı 

yorki memleketimizin gü bre 
ihtiyacı çt•kdur. Çüoki biz bir 
tarlamızı bir tu ç kere ekip 

biçmek mecburiyetindeyiz. bu 
nun için topraıiı beslemek Ji· 
ıımdır. 

Odamız. bunları nazarı d ik 
kata alaarak ve memleketimiz.ın 

ve Türkiyenin ıbtiyacma kafı 
ielecek iıtihsaJatı elde etmek 
için Trabzonda bir gü bre ve 
balık unu fabrikası açılmasını 

dütünmÜf ve bu husustaki 
haz.ırladııiı raporu ö konomi 
tarım •ekiletler ne gön der . 
mişdir. 

Genel kongrada da bu bu 
ıuıda lazım geien teşebbusat· 
ta bulaacakdır. Son teft ı ş mü· 
n11ebetiJe teırif eden Gen~ral 
Ali Sait de bu raporlara çok 
ilğinli" iÖ$termiş, raporların 

bır suretınl almış ve bır sure-
tini de Büyük Erkanı Harbiye 
ye iÖndermek üzere gıdeceği 
iÜD aldırmışdır. Kendısi de bu 
huıuıda burada tetkıkatını 

yapmııdır. 

Konırede birde genel maiaza 
[ varant ) meıeleıi vard1r . 
ıenel mRğaz.aların bakanhk 
fzmir , lıtaobul , Mersin 
de açmasını düşuomüş bu ~en· 
el maiaz.alardan bır tanede 
Trabıond ~ açılmaaını iıteyece· 

iız • bu ıuretle hem orunu. 
milz.ü dıı piyasalara karşı tut-
muş ve iç piyasalarııı da bu 
ıurctlc bir par~a dcıha temin 
etmiş oluruz • fak at bu teş\n· 
}atın müıterileri kaçıracRk de· 
recede rakıp memleketlude 
mubayaada bulundurmamak 
ıartiylc • 

--ArkHJ d61ôih.c'1 )'üzde -

YENIYOL 

Oktı ) ucularun1za _: 

Bu suallerin 
Karşıhkları nı 
Veriniz .. 

Ankara 7 Mayiain 25 
inde A nkarada top lanacak 
o lan matbu" t kongresinde 
T ürk okuyucularınrnda düşün 
celerinden i~tifade etm e/, is 
tenildiğinden m '4mleke t in m u 
lıtelif yerler indeki Gazele 
oku) ucularına m atbuc•t umum 
müdürlüğünce şu sualler so · 
1ulmakdadır . 

1 - Okuduğun ur. G 1zete· 
nin şeklınden ve i'iindeki y a-
zılardan memnunmusunuz ha 
ber hika ye makale r o man 
miz ah ve aaire . 

2 - Okudugunuz. G azete· 
de ne ııibi , eyler bulmak ia 
te rniniz ve ne gfbi şeylerın 

bulu ;ımamasını istersiniz. . 
S b ulunduğunuz yerde 

istedığıniz gazeıeyi kolaylıkla 
bulabilivormu sunuz. . 

4 - Gazete okumayanln· 
rın ne icin okumadıkları hak 
kında dÜşünccniz nedır , 

Matbuat umum müdürlü · 
ğünün bıı ıuallerin cevabını 

20 mayisa kadar Anharada 
matbuat umum müdürlüğune 
b ildırmelerini •ayın Türk 
olwyucularından diler ve böy 
lece kendilerinin Türk gaze 
ıecJlığine yapucakları yardcm 
dan dolayı şimdiden teşek
kürlerini sunar . 

t{arsdaki yer 
deprenmesi 
EJçilerin aclları 

Ankara 6 - Sovyet elçı i 
bay Karahan ve Efg anistan 
b üyük elçısi bay Ahmet H an 
Fransa büyük eJçısı B. Kam • 
merer, İtalya büyük elç ıs ı B. 
Carlo Gdli ıle lsveç ort e lçısi 
B. Vinther, Dış ışler i bak nı 
B. Tevfık R. ~rası ziyaret E-
derek hükfı:neUerınin Kar yer 
depreomesındeo duydukları ı~ 

den acıyı bıld ırmışlerdır. Dı 
ier tarr.fdan merkezi Cenev 
rede Duluoao Arsıu .usal yar -
dım birlıği icra komıtesı baş • 
kanı dış ışleri bakanı T.R.Ara · 
sa göoderdiğı bır telgrafta 
Karadaki yer deprenmeıundeo 
dolayı felakete aebeb olduiun 
dan ötürü duyduiu acıyı bıl • 
dirm işdır. 

Sarsıntı 
Tafsılatı 

Kars 6 - İç işleri bakan· 
lı~ına ielen son haberleıe gö 
re 1 Mayısda Karsda olan yer 
deprenmest 3 - 4 Mayıs iÜD· 
lerıode devam etmış ve ıJk: 

deprenmede dıvarl;,rı çatlam ış 

olan ·evlerde bu son depren • 
meler yüzünden yıkılnuşdır. 

Böylece yıkılan evlerın uytın 
8:>8 ze vumıfdtr. Yıkılmış o -
lan köylere geuoce bu :ıiarın 
sayısı da 25 aır bundan ı>aıka 
83 yaralı ve 8 l öıü ve asekız 

insan kayıp vardır. 

~'UMURTA 
h.aralıisar 7 - Maı t 

nisan a) lan içinde ya · 
baııct memleketlere 450 
sandık ) umurla 600 ki 
10 ba.lmumu yollanmış 

dır 

arp 
va ı s 

mu? şlıyor 

fer erlilt ilan 
italya 
"tt. ' 1 1 • 

Ro'll 7 Hangi fabrika 
lar olduğu' eyice :ınlaşılmış 

olen bazı Avrupa fabrika la-
rının A s babay" çok mık· 
dardn s'lab s vktyat uda bulu 
nmal rı H b ş biıb fımetinin 

seferberhlı t dbi leri itti h az. 
etmesi ve H h ş impnrcto ru· 
nun son ı n a da söyle mi~ 
o'ud ğu 11. tuk ıt ly n1n şa rki 

afr d i cus emlekelerinin 
em ı t nı z. m o ltına almak 
iç•n bo ıb ı atı tedbirler itti 
h z oa z ruri kılmışdır bu se· 
b d n do ı duce sabaudia 
de c ğl al f ı s le şiye?h gö · 
mlekhlf'ı m ıki fır kii sının sefer 
ber edim s·nı emretmişd ir. 

Pı mo Gt t Rilvenna ve 
Porlı s y b go:Dlt kh t burları 

Ankara 7 - D ş ışleri 
bakanı Dr. T. Rvşdu Aras 
Bukreşte 1 O m ) ı da topla· 
nac.:ık olan balkan anlafmoaı 

dış ışltrı bahanlorı cıaım i f..o 
nseyı topJ~ntısına ı ştuak et· 
m ek u.zere bugun Anadolu 
ekıpre ı >le ıst nbula haı ekeı 
etmış ıu . • sl l> r-ond başbakan 

ismet lnonu ile bakanlar 
Rıy .. set ·cumhur yaverleri bü· 
y u k ve orta e ''iı ler tarafın· 

dan ugurlanmııdır . 
Dr. T. Ruştu Araş hare· 

R.t.ıındcn onceoaşakban l•md 
lrı o ıunu :zıyaret etmiş ve bıl· 
ahara her ıkı•ı bırden Can· 
kaya ö kunde Atcı türk tara 
f 11ıdcm kabul edilmişler ve 
d "' şl rı b kanımız Rei•İ 

c mura veda etmişdı r • 

n 
·yet eri 

Aul...ara 7 B al -
kan oJınıpİ) ad O) unlan 
komlleoı b ~kanlJğllla 
Tür ki) e idman ceıuı} et 
lerı genel merkezm-
ce günıriıh. ve inhisar . 
iar bakanı hay Al i Ha . 
na l'arhan srçılmişd.r. 
.Komıtenin d1g(·r ü~ ele 
n ni seçmek hakkı ko 
mıte başkanı lıay Ali 
Hana Tarhana ' erilmiş 

d~r. 

( ' 1 biz .. \e u~rsiniz ? 1 
\... _.../ 

M ezar[ klarda baş ve ayok 
ta htalarının c;alındığını ve bu 
c; irkın ışın bır ıalgın haline 
geldcgını ışıtiyor , okuycula· 
rtmu:.dan şıhayctler alıyoruz. 

Unutmıyalım k i kim bilır 
hanB ı fc.kırın , müıkulatla 

alıp oraya koydugu , kı'm 

bılır kangc annemn goz va,ile 
yıkanan bu tahta parça•ının 

pışıreceğı yemekle d amara 
hatıl(l.cuR oır nrc; dam la 
kan all;v olur :r.ehir olur 
ın•ona . 

Bu ne kadar dlç :ı lı , ayıb 
diyoruz , Sız ne dersinizl 

da seferbP.r edilmişdir. Arı• 
Vatanın diğer cüzü tamlarını· 
da harb haJ:nde bulunduraı•k 
maksadıyle yalnız altı ay as • 
kerlik yapmış olan 1912 eı • 
nan erbabıda silah altına ç 1 i 
rılnıışdır. Bu tedbir dolayıııle 
1913 esnan crbabıyle 1911 
ve 1914 esnan erbabı tamaaıell 
silah altına alınmış buluo111ık 
dadır. Etıtrede Ali komiser 
ikiııci yerli fırkayı seferber et 
mi ş dir halibazırJa ikinci Sa • 
batıbia ismini alacak olan ye· 
oi bir fırkanın teşkiline ve sı 
yah gömlekliler taburları vucii 
de getirilmesine teve11ul edil· 
mişdir. Bütün Bu icraat aıut· 
lak bir intıznm ve ittirat içİP 
de cereyan etmekJedir. 

- ... . ,. ..... ,., .. . 
~.• 

• • G<ı,.;ete'er Arasında : ..... .. • • • + • • • • 
Cumhuriyet - Denize dö· 

külen :z.engirılik •• 
Yeniyol - Onun asıl örıe· 

mliai bizdedir , •aoaıdık ytf 

yüziını ı;ıkarıb topratı fayda. 
landırmağave •uni gübre iJıtı 
karına •atır atmağa bakalı"' 
ticaret odaları genel kengrı· 
ainde iı neye varır ? 

Cumhuriyet - Bir Jıar11 
<;ıhacak oluna , amerika illı 
evrıel İngiliz ve franaır. mıi•· 
temlttkelerinı zaptedeceknıil·• 

Y t!niyol - Duene 011011 

icin sesi cıkmı) or ! • • Zaman - Ucuz; elelctrilı· ' 
Yo::niyol - Sır.inkini bil• 

mem ama , bi:imki ateıd•11 

ıömlek: kilnıJ:ılı yirmi, ıuro'' 
bura•ı yirmı ı!li . yak yaJca• 
bilrrsen Ofkolıun derım ! . 

Kuran - Uc halı , ılı• , . 
köşe yutıgı -raımıılar •• 

Y eniyol - Sır.de me~or
lorın baı ayak taiatala .. ırı• 
<;alryoriaT , •en haia haiıd•" 
)'O atık dan. bahsedı) orıutl / 

Kurun - Ziraat baraJıal•• 
gmın kamuytaydaki layih•· 
ları .. 

• • Yeniyol - Topraklarımıs 

hay u· getirir i"faallah ! 
Cumhuriyt t Bulgariıtofl 

daki hopi•eler . . 
Yeniyol Merak etm• ' 

bu gidiıle daha ı;ok deootfl 
ed~r ! 

Cumhuriyet - Sq kontrofıl·' 
Yeniyol Bfade olmıYD11 

iılerJen bırı ! . 
Cumhuri}'et - Kömür yı· 

yece.kmiıiz .• 
Yeniyol - Ôyleya, Farll11-

cular aldı olacaıiını, birof.Jd 
kömürcüler han, hamam ,o-
hıbi ol&Uf1 J 

Kahve, gazino 
işletenlere 

Defterdarlıktan : 
·bi" Oyun alAtı kanunu müc• U 

oce kahve, gazino ve e111•' 
oyuo mahalleri iıleteoıer;' 
yedinde bulunan billrdo t•f.~ 
dama satrat ç tabtaların• '', 
vern1eğe mtd: U' oldukları b• 

"b•' yaonameleri mayia 1935 ol 
1 

yetıoe kadar buluodukl•~ 
mahallerin kazanç tabaklı~. 
memurluklarına makbuı JlllS 
abilinde Yermeleri ilio ohaotd' 



Tıren, k rlı yollardan kıv· 
rıla, kıvrıl 1 ılerlı)O du. Beın -
beyaz. ç m orm nları, yer yer 
serpıfmış bin lar, bafıf su şı · 
rılt ıları; dağların p oar~ması 
her z · m o değ ş }O; bnz.l"n 
güıelhklcrı sıhnıyor, v;ıhş•leşi· 

yor, t krar güze1l ş yor muoıs 
lt:şıyor du. 

l ıren pufl ya puflaya dur 
du. N~j t bır kaç p rç e ya 
siy e bır ar b y banıp «Se -
natoryow » gıttı. Y ~nı Laş 
layan b st lıgıoı çaı.>u • g çı
ı ecegmı bıç btr tcblıke ol a · 
dıgını öylcdılcr, kutu gıbi 
bır odaya gelırdıler ... Odas~ -
nın önünde gcoış ve uzun g 
yet berrak ve ka ı n k.ır ı 
dagl ra go t.11 bır ı orıaor v r 
dı. Oo l{.ısmı v ustu üu he -
men y 11111 c~ m olan tu koru 
doıun öte uıe be11s ne şeılon 
kr, mas lar s ndaly l r ser 
pılmı dı. Her t r f da bır ıntı· 
z. m bır guz.ellık göze çarpı 

yordu N j at ı onK ardan bı 
rıne uz.anmış göıleıi y rı "a · 
panık d lgıo düşünüyordu. 

tSırden yanın bırıcın y kl ş · 
dığını bıs eitı. B şını çevıraı. 
Bu temı~ geyıumı , naıık ve 
mert bnkışıı narın yapıla bır 

gençtı. G yet fasıh bır Fransız· 
ca ıle 

- Pardon 1 z. o ederım 
y oı gcldın z geç ş olsun de· 
dıı:tacu oora k ndıoı t kdim 
etti. 

Ben Frans z. Jc o Al -
fcrd lkı gene u eıierı bır -
ıe~dı. J n N j tın 1 ürk ol -
cfogllLU aoU'ldıkdan sonr la· 
k sı d b zıyarle arttı. Pıere 
Lotı, deu okudug\• oııçok şey 
lcrı N jada a :ruyor l üdder 
b kllıııaa malum t ed nmek 
ııt~o ~'"· N j.At bu y b ncı 
aıy ret tes cıufuo karş tıl a 
çıkardıgı bu ark daşdao ço~ 

baz t:tmışdı. He co onu şılll· 
aıaco aevuııye bli ı~ dı. 

Nc:j.tla Je u saoatoryomun 
her zaman Dt:rab r v ye , e 
ra uer gez.en ıkı şansı c muş. -
lardı. ik.1111.i n de ş mdıye ka 
dar bıç bır ık ç ıwıyun gö 
aıi.ıllera oırbırıue ı 1 mış, kt:. ı -
menıo en mu lak man yle 
bıroıricrım evm lerdı. H tta 
o kad r kı bır bır1c ı ıçın mu 
kadctr;s kı. naUtorıDdan bır çok. 
iarıoı icaa cdebılecell derecece 
ıdıler. 

lkı ene loyle geçdı. Ntj t 
ıçin Jean, J u ıçın N j •t t11m 
bar varlık olmıışc:u Nıbayd 

jcan taru mıle eyı olup sıma· 
toryomdau ayıılayordu. Aynlık 
çok bıızın oıau. lkı rk d 
ısl yond bırbırlerıne saı rnp 
öyle glcmışl rduu ord bulu 
nanh•rJn bır çok ar nın goı.Jerı 
gayrı ıbtıy rı ) ş ı mışdı. } o 
ıcıltı hrs t u Gugu butuo ıı 

mez-r 
Y":ın: SELAHADDiN 

ta yonlard n mektup ) a mış 
dı. Bu m k•u.,J rd' o le: ! 
neler y zmıvordu. Ptırısten ge 
len on mektubvnda ıki ııy 

için Lotıdray gideceğim söy-
lüyordu J aı m gıd ş oden bir 
ay sonra N j .ttta eyı olarak 
senatoryom an çıkdı ve İs n 
bula döadü .. 

U :numi harp başlayalı ıki 

sene olı:ı. uş u. N j •t her v 
tand ş gıoı harbe gır ':11 uh 
telıf cep kel rde duş .naol a gö 
ği.Js go e ç rpışmış, bır defa 
n•nda y r ... l nmış \ e bu iki 

ne z rf n bır ç:>k yarı lık 
larına mu af ten bırınci uıüla 

z m olmuş u Hast;..hancc e 
çı dıkd o so r onu Fı ı tın 

cepb sıne göndermiş erdı. Ku 
m od nı ş ~lııt ol .. o bır bö ük 
de böıuk trnm nd.ın vckıtılığı 

y pıyordu Vaz. fesı çok mü 
hımdı. bohiguo ıdaHs le b~ra 
ber o r da trnluil n mübımı::ıat 

deposu muh fızlığı da keodın 
de ıdı. 
Yanan sayı sız. h kı kefenli ölü 
lera yıkı~ ordu. f ırtınaoın ugui 
t..ıl rı arasından 7. nı n ı ıııan 
henüz ölmıycn y r tılnrın uııl 

tılerı, feryadı rı ouyulu) o ·du. 
Sıbbıye kollara do aşıyor, bir 
sıağl m M bmed yaralı arkn 
diştnı ı Uamış; h f f yaı ah 
bir ncf .,. y nında Dır ınilt den 
b1ışk e erı bay t ~ös er 
me:yea . rKada~ı 111 ustüne 
kapotuou ö tiıyordu . 

Bırnz gende mübımmat de 
posuauJ cLi' fıuda kc.potuuun 
yakası k lkık bır z ,ıt dola • 
şıyor, neferleri teft ış cdıynr .... 
Emırler verıyoıdu . Bu Ntj1.d-
dı... Bırdt:n bır asker gelıp : 

- Efendim düşman battı· 
010 ilcrııınde hir ç km•k ış ğı 
gfö üldü dedı. 

Arktsı v.::r 

Un ek itmesi 
ke i ~atınalma 

kon ı~n ouuudJn: 
J 

A - Trab1oıı kıt.td ıçın 

faorik 28412,51 raJık 255,ooo 
kılo ıltın~ı DCVI UD lm caktır. 

8 Şartnııamesı her g·1o 
k om.syond parasız. olarak 
okun bılir . 

C - Artırmn Vt! eksıltme 
tr hzonda kalede satın lma 
komisyonunda 15 'mayi 9J5 
çarş moa günü a;ıt 16 dadır. 

D - Artırma ve eksıltme 
kep 1ı zarf usuhlemr . 

E - Muvakkat teminat 
.2131 lıradır. 

.G - lsteklıl rın 15 m yiı 
935 çnrşamb gunü saat J.6 
dan evvel teklıf mekdupl ule 
Trabzon .satau• ma koınısyor u-
na rourac ti rı ılan oıuour. 

3 4 

- =------------ --------------

YENIYOL 
iY!!1 z s ez www :sz== ::::s:::c:= 

Sevk n ktl eksiltnıesi 
L\HıSARL R B~ $ .1ÜDÜHLGGC\JD.LN 
Tr bzoo, E~ıurum. E ıır.c n, B. yburt,Tercaıı, Aşlule, Gümüş;ue, 
lspır, Keıkıt, Şır n, Torul, ve M çkay'! bir senr 7.arfınd s ... vk ve 
n kt olumıc· k tütün müskır t b ı ud ve mevti ddı ınf lakiyenın 
emnıyeth kısan ve cvrekı matbu .. ve levazımı lsırtasiye ve ıobi
sıır ıdaresine aıt bil cümle eşya 1 - 5-93::> tcrıbınden Hıbaren 
2o gün müddetle v~ kapnlı zarf usulıle eksıltmeye konulmuştur 

Zarflar 20-5-935 gününe müsadıf pazartesi günu saat on 
dörtde başmüdüriyet odasında açıh cakdtr. TtıJiblerin bu günü 
onıkuune kadar teklıf mekduplarauı ve de\:ozito akc .. larını vermiş 
ve makbuzlıorını almış olmakırıdır. 

Muv kkat temıoat 25,000 bin lira muhammen bedelinin yüz 
de yedı buçuğu olan i875 lır dır muvakkat temınnt ıçın nakıt 
ve hülümetce tanınmış bi:nkal rın verect.: leri t,..mınat mekdı!p· 
lsrı ve devlet tabv lleri ve hub fımetce ta) in edı mış mıhi esham 
ve hıhvılat kat ul olu naca kdır . ısteklıJcrın şarto4lmeyi inbisarl r 
ıdaresi sıttış şübesi de her vdnt görebılırler. 3 4 

_. .. -- --- - ----
icar müzayedesi 

Mahallesi Sıra D V.I m.n 1 senelik ıcarı T. 
esv k sıra mağaıölr mağazeı 146 150 E. .. 145 125 

" " " 221 28U Rus ,, 
" 

,, 
yafılbo erzurum ar a 32 <.O Rum 

" kab e lı. 33 20 " " kasım ağa lez.gi ma az.a 123 80 Rus 
,. " n " 124 50 IJ 

pouta köyü hane 143 ~o Rum 
kalafka samra emlak cı.razi 38 150 E 

n n il 88 80 " • 
coşera mabşaşı ,, " 2 ı5o " 

» elmalık " 7l 19 150 " 
DEFTERDA LiKDA 
Yukarıaa cıns ve saır evsafı y zıh gayu rot nk~.un bir senelik 
ıc~rlara 15 gün müddetle ıı üza) edeye çık arnmıştır tahp olanların 
yüz.de yedı buçuk dıbozıtolarıle bulıkae ıhale gü .. ü olan 13 5 9.'JJ 
pnz. th s günü saat 10 r a clef ter dar lak da lopianr.cak komiıyona 
murncaatları . 3 - 4 ------
Kırtasiye nakliyat eksiltmesi 

DEFTERDARLIK • • 
1935 .:Seoeı maliyesı haziranında may g yesıoe kadar Trab-

zoodau Erzuıum E :ı.ıncao ve gümüpneye sevk olunacak levazımi 
kutasıyenıD bırer senelık n.klıyelerı 4 5 ~35 t..rıbıudeo itıbaren 
on beş gün miiddetle açık ckıılmeyc korıuıaıuştur . Irabzoudao 
eızuruma kadar oakliye bedel• sekız yü.ı: Jıra Erz ncana kad .. r 
yüıeJ,ı hra gümüşaueye kadar altmış lıradır. ıbaJe 19 5 935 pa· 
zar güQü saat oada def erdarhkd yapıl.ıc ktır . blıp olanl.arın 
t yın oıuoac ıı-ü J ve saatta yüzde yedı uçu..c h.:utule dıbo. 
z.ıto kccsioı y .. nlarrna ahrak komısyona ve eısaıltme Ş rtla 
rmı anlamak ısteyenlerin de her gunkırtasiye depo memurluau 
na mu"nceatları ılan olunur. 2 4 

Deniz iskelesi inşaatı ek~ iltmesi 
Of belediye haşk.anhgından : 

Yeniden ioşa edılecek dt!naz iskelesi belediyenin mevcut malz.mesı 
keş fd.:kı fıyat üzerinden ka ul t:d mek şart:le 221 ı Jara 90 
kuruş bedelı keşfı üzerındtn l·' 935 den ıtıbarcn 20 5 935 
paz ıteaı saat on ıtıde ilıalesı yapımak üzre nçık ek ılt eye 
çıkarılmıştır alıcı o caldar yüıde y dı ı.uçuk muv kat le.m ınat 
ma.kbuzıle ve şer ıtıııı ögrenaıek ve f azln maıüru t t lmDk 
ısteyenle0cledıy_e .i imı .. ~cumeuıne kıımelera ılan olunur_._ı 4 

ına irışaatı eksil mesi 
Of beJcdı yeba~kaulığından: 

Beledıycye aı\ hükumet daıre1erı ıslıcarındaki bioanıa üstünde 
altı odadan ıb ret y;.pıicıcak ılaveı u:şac.t 3382 lıra 68 kuruş 
bedeiı kt~fı üzerınden ve be c.dıyeoın mevcut Jevazunalı keşif dekJ 
fıy t üıerınden kabul cdılmtk şartıle 1·5 935 güuüoden 20 5.935 
gününe kadar 20 gün mü 1deUe çık eksıltmeye çıkarılmışdır . 
atıcı olacak olanlar yüıd 7,5 mtıv kkat tcmınat paıuıle şer ıt! 
öğrenmek ve fazla mn!ümat alm k ısteyenler beledıye d mı 
encüınenıoe muraca;atJ,n ılau o'uour . 2 - 4 

uz naklıy ı eksiltmesi 
1uhi~arLır b. ş ınüdürliiğündcıı 

B ybu ·t lobisarlar memı 1uğun muhl s memlabu1nd n ha-
zır n ve tema: u; -.y rınde ell•ş r ve rığu los ylfı yl rında200 
ton kı ceman '.>00 ton tuıuo nakh 2 5 935 dcu ıtıbaren 2o gün 
müddetle aç1k eksiltmeye lıo umu dur. ş rtnameyı görmek ve 
pey sürmek steyenler yüzde 7 S muvakk~t leminatlarıle ıbale· 
lenıo müsıdıf olduğu 21·5 9.SS sala günü aaet...J4 de Trabzon in· 
b aarlar, bat müdürliliünde milltıt kkıt komisyona murPC'"Ptl-n 

2 4 

3 YÜZ 

Z AV 1 
Trabzon merkez. rüşdiye • 

sinden 328 senesinde almış 

olduıum ş badetnamemi ıayı 

eyledım. Y t.nisini alacaiımdaa 
"!skısinlq hükmü olmadıiı ilin 
o1uour. 

' 

~ 

1 

lmarrt maballeıinden 
Topal oğullarından 

osm::.n Oğlu 
A d ·lrabmaıt 

E.: 
M 
N 
i 

v v 
E ı E 
T T 

Ôlciıler k nununun araclıtı 
düzende ıJe istediği bütün 

eu&af ve şeraiti haiz 

1935 yıh 
Yeni model 
Ozeı ine tamgalı 

Her çe~itde 

Kantarlar . 
Ve piriçden mahmul 

Tarlıiar ( k1lo graınJar ) 
En mulenı.ı bir şekilde ya· 

prlmıı ve rekabet kabul et· 
miyecek fıyatlarla •atııa 
or:.,..Jilmiıdir . 

zak vcder<len v~ri· 
lccel sii1arişler kahul 
olunur . 
ADRES: 

Trabzon - .. emereier 
ramii arkasmda 
EMNıVET 
Dökiimlıaaesi 

MÜJDE 
En son sistem fıltr eler ve 

fenni va ıt larla çekilmif 

.. 1 EŞ HU R 

ozca ada 
Şarabıni 
İÇİNİZ 

B11 kt,,z gP-tirtd iğiıniz: 
E F l S 

Si) alı• BcyaZ 
llozca ada 

şarabJanm1z 

karantilidir 
Kano, s nirlere yenilik ve 

kuvvet veren, ıştibayi açan 

bazme kulaylaşdıran tek 

ŞARAP 
Bozca ada şa~abıdır 

Taşr iparişleri en ç-.buk 
v..-sıtahırlo gönderilir .. 

KiLOSU 
Parakende ~OK.uruşdur 

T opt n'"ılar ten ı lat y pılır 

Y Pgane d posu 

is arı ul 
b k- i 
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YOZ 4 

ABONE 
S•n•lifi 500, Altı aylıfı 300, 

lif Ay lıtı 1 i 5 ltrıra, 

=- Al L 

NÜSHASI 
4 Kurustur . .. 

C Al 

ilan •atırı 1 5 Kara~tar Rclılômlar 
pa:arlıitı tabidir. 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GAZETE ve MATBAASI E•ki na•halar 20 lırıra~trır 

S P .. o r 

Trabzon 
FUTBOLU 

Ne itdir anlamadım. Niha 
yet mayısa reldik L•k maçla· 
rına bile baılayamadıfım1~ 
ıöyle dursun mıntaka heyeti 
intihab iıini dahi aylardır bal· 
!edemedik gitti. Daha açıkca 
'' bu ridişlo . bitiremiyeceiiz 
veuelim ..• 

Bir zamanlar Ocak başdı 
olmak üzere Necmiati, Sebat 
anlaımıılar, birleşmişler, geri· 
de idman ocağı, Trabzon spor 
kalmıtdı. K.almışdı amma bu 
yollu ikilikle de iş halledile 
medi ıayı adadı az olan taraf 
dan il uyvetli bir kol çıkdı ve 
ocak necmiati, ıebat antantını 
bir anda yıkı•erdi. 

Son zamanlarda da necmi 
atile, Trabzoaıpor, ocakla ıe -
bat eyice anlaımıılar. Aalaş -
mıılar amma ortada bir mu -
ıa t' at t'ardar DO Oİriaia kazan · 
•ua ne de ötekiaia kaybet • 
meai ihtimali me•cat. Ortada 
Gtıç kalayor. Oda bir oyana 
bir buyaaa aallaoıp duruyor -
aaı. Acaba baagi tarafa ilti· 
l:iak ebem, acaba baaıi taraf 
clalıa clüıüıt hareket etler bir 
birini atJatmaı diye. 

Biriai bariçdeki oyuncuların 
7etitebilaeleriai te•ı• içia 
maçları ıecikdirmek makaadi 
le İfİ ..Uand1rar durur öteki 
mıataka be1etiade ekseriyet 
alabilmek için kark i.ia dürlü 
,areye bat Yarar, beriki bil -
mem ae yapar. VeUaaaal üıte 
çakabilmek için gadiıulla oka 
yup birbirlerini dolaba ıokma· 
ia, atJatmaia u;raııp duru • 
yorlar. 

Bütün buıılar memleket 
ıporu için acınacak hallerdir. 
Ne olursa olsun hepsi birbirle 
rile anlaımab ve bu anlaıan 
kafa •e fi kar .. birliiile bütün 
itleri tam.bir bitarafhkla bal· 
letmelidir. Yoksa böyle naha· 
cı ke1eri gibi bep bana deyip 
ekseriyet teıkil ederek diier 
tarafa yükleameie .. . kalkmak 
her halde ıporculPia sıimayan 
centilmenlikdea uzak bir it 

Matbuat 
Kongresi 

Ankarada bu ayın 25 ince 
toplanacak olan Matbuat ge-
nel kongreıinde ilimiz Mat • 
buatıaı temsil etmek üzere 
Yaz:ıanımtı bay Cevdet Alap 
delege ıeçilmitdir. 

olur. Evet belki her işde bir 
menfaat aranabilir vey.t aran· 
maaı doK-rudur • Yet erki 
o menfaat bir bcışlnsının 
zararına elde edilmesin 1 

Biribirinin ayaR"ını çekip 
kaydırarak kazanılac .. k yerde 
ancak eireti oturulabileceiini 
ve mıntaka heyetinde ou yollu 
tf"tkiledilecek ·ekıeriyet kuvve 
tile herhangi bir ıebcble ca:ıa 
laaabiıecek bir kaç oyuncuyu 
kurtarmak veya hasım tar tı n 
dan bir k•ç elamant cezalan -
dırmak ıeklile kazanılacak ne 
ticenin deieri sıfardır bence. 

Bütün bunları düşü elim 
ve bu itin bir parçada mem 
leket iti olduğunu batırlıyarak 
hulusu kalble halline çalışahm .• 

HALiT MUZAFFER 

2028 Sayılı nuıbanızda in· 
tişar eden ıun'i )(Übreye ait 
yazınıza cevapdır. 

Bitaraf ve tam bir tetkik 
yapmıf olsaydınız ittihamlal"ını 

zın asılsız ve beyanatınızın 

yanlrş olduiunu •nlard ı uız Bu 
malumatları hakkımızda bita· 
raf düşüncelere sahip olmıyan 
nadir kimselerden toplad ığını· 
za kaniiı. 

İşaret ettiğirıiz m<ıliyet f ı 
yatı bakıkatten çok uuk ol • 
duğu~den bugünveg.çen se · 
nelerin gübre maliyet fıyat 

h kkınd daha eyi malumata 
alarak efkarı umumiyeyi ten 
vir etmeniz lftzımgelir dı. 

Samsunda çok az gühre 
sahyc.•r ve Giresooda ise h ç 
ıatmıyoıuz 

Pulatanada İngiliz gübresi 
de satılmakdadır. Sattığımı~ 

gübre bu sene ve geçen sene 
niı gübresidir binaenaleyh ta 
zedir. 

2028 sayılı Ga:ıetenızde 

bildirdiğimiz fıyattan bir san 
tim fazlasına ve el alt.odan 
mal sahDadık. B•ıkalarıoın 
gübre getirmemeleri neticeıi 

olarak ortay" çakan vazıyet • 
den de istifade etmedik. Bu • 
nu da ne luıdar hakıız oldu: . 
iunuıu ispat etmiş olma" için 
zikrediyoruz. 

İhtikar ve 5 - 6 yüz bin 
lira fazla çekdiiimiz hakkın -
daki ittihaml;trıaız da yanlış 

ve gülünç dür. Def derlerimizt 
sahibi aalibiyet kimselerin tet 
k i kiae her zaman arz eyleme 

ie hazmz. 
Binaenaleyh biitiin iddiala 

rınızı redeyler 'e bu eevabı -
mııın111ılk çıkocak nusbanıı1n 

ayai sutuouna neşrioı bildiririz. 
Hocbstrasser ve sürekası 

Trabzon Şubesi 

------------------·-------------~------~~----

Tuz nakliyatı eksiltmesi 
( Trabzon inh asarlar baş ınüdürlügünden : ) 

935 m~li yıh içinde Çam alb tuzlasından Yomraya 135 aralhya3oo 
Sürmeneye 4So, Ofa 60l, Vakfıkebire 37 5, beşikdüzüue 300 
malpete /25, Rızeye 800 pazara 250 mapavriye lSo ar rJeşene 
100 ve pulataneye a-elecek 600 ton tuzua kayık ve hamaliyeai 
7-5 ·935 hrihiaden iti'ureo 2o ğün müddetle aç ık eksiltmeye 
ç•k,,ılmıtdır . şartaım~yi görm~k ve pey sürmek isteyenlerin 
yüzde 7,5 güvenmeleri 'e ihalenin son günü olan 26·5·935 pazar 
günilne kadar inhisarlar başmüdürlüğünde toplanan komiıyona 
Yeya mahalli idarelere muracıatlan iliıi olunur • l - 4 

p ,Tücacar 
Tecrübelerle anıa,ılmıotır ki, en şık 
kumaş çe§itlerini en ncoz fiatlerle 

ve en yüksek terzilik ean'atile 
eyinmek ihtiyacınızı emniye. 

terzi OSMAN NURi 

tle temin edeceğiniı 

MÜESSESEDİR. • • • . 
Yeni gelen ıon moda kumaş çeşitle

rimizi lütfen görüniiz ••• 

taksit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

=-
Uda haşk:ını hay AtiGn bir yazganımıza 

NLAT-w''IKLARI •.•. 
Baştar fı ik'nci yüzde -

Dalga kıran meseles •ardır: 
malum ya memleket bu yola 
3,5 milyon lir arf etti. 929 • 
da y pıl n proj .lere oazı.ran 

taş ı kele-ye 300 m~trc daha 
ilav sile bir Jim n şeklinde 

v pu l rın bamulesiai, yolcula· 
a ıoı dab~ emin ve salim şekil· 
de ç k ım sı iç n bir milyon 
iki yüz bin Jira sarfı İcab edi 
yordu o ys ki şimdi bizin. 
projeye gö•e bu işın hem· 
en hemen bu par«'lnın yarısı 

ile yapılm sı kabildir biz bu 
busu d ki di eğimizi de koog· 
1 ad ileri süreceğiz .. 

Tra sit meselesi : Ati ikti-
sat meclısinın raporlarına göre 
traosit foaliyetınden memleke· 
t ımizce son 6 sene zarfanda 
2,5 milyon lira fayda temin 
etmiıtir . harpten önce bütün 
ar oıo diş piyssalsrfa teması 

ve münasebet; trab:ıon limanı 

ile olmakda idi. evvelce 4o 
So bıo ton eşya ırana geçmekte 
ve soa senelerde bu . miktar 
I o bın tona kadar inmişdir • 
bu yolumuzla rakip yollar irak 
ve suriye ve batum yollarıdır. 

T ı bzon yolu iranın en kıu 
ve tıaosıt eşya nakli için en 

elverişli bir yoludur. ye biit&a 
tüccar diğer yollardan ba f" 
lu tercih ederler yalnız gülll,. 
muameleleleriaio dalaa kol•f· 
lakla temini için bir traotİ1 

nakliyat tirketi kurulaua ıil• 
mı ük idaremiz de kolayhk ıa· 
stere bilir . birde son zamaada 
isltele resminden de buıüakl 
vaıiyete iöre teazm esbabl 
genei meclisimiz dü1ün111ekİ 
teıiir. her halde çok emiaiık" 
linıınımızıb faaliyetini artır•: 

cak bu vergiyi bir had~ 
layiiiue indiamiş olacakdırkl 
bu yüzden gerek ciYar iıkele• 
lere ve gerekıe rakıp me111l•" 
ketler •Hıta1ile yapıhuakt• 
olan transit işleri de burıd• 
toplanmiş olur . Tranıit içi• 
kongrede lazım gelen mudaf•• 
da buhınıcağız. bütiju 111t111l•• 
ketimiz bir zıraat memleketi· 
nden ziyade bir sanat meıole" 
ketidir. kabili zer ar~si1' ...... 
iÖre kilömetreye 430 kitı 1 

bet etmektedir. onu11 için fe' 

kiletde ~ burada bir petoO~~~ 
luk, demircilik, elektrikdÜ 
gibi nnadarı iir~tecek fi 
yetiıtirecek bir aanat mektebi 
açdma1ıDl iateyecejiz • ~ 

Un Eksiltmesi 
Askeri satınalma komis) onundan ~ 

Etıuız o garnizonunun ihtiyacı içia kapalı eksiltmeye konular:, 
4 M yıs 9.:SScumartesi günü müsrı Jif saat onbetdeihalesi yapıl•u; 
gı ılanı biJdirılen 200 ,000 kilo fabrika ununa ihal~ iÜnünde t•..,. 
çıkmadıgınd n yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konohll ef 
dur. Ve ıhalt s• 25 oıayıa 935 cumartesi günü 11at oll~ 
de yapılacakdır. Tahmin edilen bed~line sıöre ilk teminatı t 
sekız yüz lira ve muhammen bedeli 24 bin lı. adır. talipleriD ~ ... 
ayyeo gün ve s·aattan evvel kanunun tarifatı dairesinde taoı;,, 
edılccek tekhf mektuplarım makbuz mukabıliade komiayoaa 
hm ederek mun kasaya iştirakları. ı:- 4 __.,,, 

E zurLım muallim mektebi 
ınalarının inşaat eksiltmesi"' 

Eeksiftmesmde isteklisi ~ıkmıyın ErzurDm muallim me.lı~:,.. 
bioalarmın yapısmın bitirilmesi l-mayis-93~ tarihinden ıtl ..aJ 
ren bir ay müddetle pazarlığa çıkanlmııttr. keııf bedeJi [ ı98S0~7 ._. 
lıra 96 kuruş ve muvakkat teminat ( 11179 ) lira 50 kll , 
dur , Pazarlık l baıiran 935 saat onbeşde Erzurum m•arif .... a ., 
dürıüğünde yap J cakdır. İsteklilerin Euuıumda maarif idare••~ 
den ve An karada maarif vekaleti in.~aat dairesinden ehliyet""' 
sıkası sldıkJan 50nra proje ve keıif evrakını 993 kuruş .11111 M 
bilinde Erzurum maarif müdürlüğünden tedar!k edılebilir ye 
kara maarif vekaleti inşaat daireıinde iÖrebilirler, 1 -

•• • 
muessesesı--~ -

Muhterem müşterilerimizin istifade 
sine arzettiğimiz Jsınaralma ko!tüm • 

fiatleri 24, 26 VE 28 
liraya en zarif biçimlerde kos· 

tümler imal etmekteyiz . 

Hazır elbise çeşitlerimhin fiatle· 
rindede aynı dereceden 

cuzluk vardır . . 

Adres ı kunduracılar caddesnde 
Kazaz Abdalbalim Zade 
OSMAN NURi 

TÜCCAR . • ERZI T ASZON 
~ =-~ .. ... . ~ ... "' · - . -- .. . . . 

_ ... ,. ...:..~ . ~. 




