
r-~---, r· ~, 

Direktör i, Ba'jyazıcısı 

BEKiR SÜKUTi 

-- - -
13 iirıcii yıl 

1 Fiatı 

100 
Para .. 

\.. ___ _ _) '-- -_) GONDELİK SİY AST GAZETE TRABZON 

• 

an ordumuzun 
da büyük geçit 

s t s··rd·· . 
A'lt©ıtlYrrk 

Şanlı ordumuza manevralardciki muvaffakiyetin
ten ötürü ta dirlerini ve sevinçlerini bildirdi.. 
Başbakanımız da iltifatta bulundular .. . 

Öyle tezatlar ki : 
Ankara 13 - Ordumuzun beş giin süren mane1.1ralarmdan sonra dün gelen kurmay 

başkanı Maraşal Fevzi Çakmak ve ordu miifettişleri ile diğer General/arın ve Trak
ya umumi mii/eiiişi Ktizim dirik ile bütiin mülki erkanın öniinden Hasköy ciııarında 
büyük bir resmi keçit yapdmıştır. 

Ordumuzun geçit resmini görmek için Trakyamn her tarafından binlerce halk gel
miştir. Askerlerimizin bütün bulunanların takdir ve alkışlarını toplayan geçişleri iiç 
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Meyvacıhkta inkişaf: demir elma 
Mühim bir ihracat metaı olacak .. 

Pazarda ambalaj ve kurutma tesisatı kurulacak 
Erzurum (Hususi ) Karadeniz sahil mınlakasında 

ha/km belli başlı istilzsal mevzularından biride Laz el
ması denilen demirelmadır. Demirelmanın mıntakası Ho 
pe ve maraditten başlıyarak mmlakamn b:itün salıil bo· 
yunca imtidat eder ·ve k 'dliyelli mikdarda yetişir b!llıas· 
sa en b~iyük istihsal merkezi Pazar kazasıdır. iktisat 
vekaleti memleketin meyı•acılık mevzuunu ele almış •ue 
me!Jvalarımızı kıymetlendirmek 1ıe ihraçlanm temin et
mek için teşkil eglediği bir komisyon marif etile sahil 
mıntakasmda demirelma ve gümüşane elması me7.ızularile 
yakından alakadar olmuştur. 

İhracat elmasında aranılan eıısaf sertlik , muka"lıemel, 
mayhoşluk, rayı hasım uzun zaman mulzaf aza etmek olduğuna 
göre demirelma temamen bu evsafı cami gliriilmüşlür. Bu
nun için pazar kazası merkezinde bir birinci sımf elmaları 
yaş olarak sevk etmek için modern bir ambalaj tesisatı ı•e 

Terzinin yanında kasap 
Dairenin karşısında sobacı 
Mektebin yambaşında 
Tahta biçen hızarlar ... 

İlıliınal, hergUn zevkımızı, 
gözlerimizi ve kulaklanrnızı 

tırmalnclıklnn için görnıiyor ve 
duyınuyornz, faknt Trnbzonu 
ilk görenler bu perişanlıktan 
şikayet ediyorlar : 'ferzinin 
Yanında kasap, dairenin kar~ı -
Slndu ~·ilingir, mektebin yanı· 

saat sürmüştür. ikinci, iiçünc.l sınıf elmalar için de bir kurutma tesisatı 
Bu münasebetle Atatürk ordu ınri/ettişi General Fahrettine çektiği bir telgrafta şöy kurulacağı istihbar edilmiştir. 

le demektedir: "Manevraların cereyanını bana gayet muntazam bir tarzda bildirmek '====-===----r.:,.,.-.:,-.,,,,=--,_..,,,:-:-:,,......-~-=-----=--~=== 
suretiyle aynı hayatı zevkle yaşamamı temin buyurdunuz. Sizin ve bütün kahraman 
ordumuzun sevgi ile gözlerinden öperim. Yarın yorulmak bilmemiş ve bilmiyecek olan 
şanlı ordumuzun geçit resmini gözlerimin önünde canlandırarak mes,ut olacağım,, 

Başbakan İsmet İnönüde gönderdiği bir telgrafla ordumuza iltifatta bulunmuştur. 

İzmirde başındtı tahta biçen zıhal' ma- A. Çetı·nkaya 
kinnları. 

Hnt·pten en el bu şehirde B f d l l 
e ın, fm ditlti ,e erpili,. a ra a su ' yo ngiliz seyyahları 
tnrzlntı böyle değildi, hepsi İş)erİnİ tetkik ediyor lzmir ., 14 ( A.A) 17.mir lima--
sınıf ..,ınıf yer alıııı5, ku:n kı· Ankara - Nafıa vekili Ali nına İngiliz bandıralı bir vapurla 
sıın tuphınmışlardı. Temizlik, Çetinkaya Bafraya gelmiş .su, 516 seyyah gelmiş, şehrin görüle. 
lntit.aın, kolaylık, kontrvl ve yol ve demiryolu işleı-iııi tc<1 - cek yerlerini gezmişlerdir. 
halkın sıhhat ve istirnlıuh ba- kik etmiştir. l . 
kınılarından da znten bu işin Nevzat Alap 
böyle olıııa~ı 11\znmlır. Kafa ve ı Radyo l1aberlerı· 1 a 1 k l" ı enç ve ç.a l":- ·un mn ıye 
Zihin ı .. ıeteıı veva i tirahnte 1 • . memur arımızd:ın Nc\'zat Alup 
Cekilen iıısanltırın karşısında Dünyada Ankara ınııliye meslek ını:ktc-
kulnkları tırmalıyan, zihinleri l>iııi iyi dereocde ikmale mu· 
kun,.tırnn, okumuvı, '-·azmavı, is- Olup bı"ten ı"şlere daı·r ff k 1 k ı · · " " " va 11 - o ura şe ırımıze gelnıi~ 
lirahali temrınıen baltalıyan g!irlll· tir. Tebrik ederiz. 
tnıerin işi ne'? Şehrin en mutena İspanyada 
Callclesi olmak lllzııngclen uzun 
SOkaktu marangoz ve sobacılu

tın çıkardıkları iç tırmalayıcı 
&Urllltiileri ::;ormuk ayıp olma
sın nnıa, dlılın ne znmnna kadar 
devam edip gidecektir. 

Lir defa dn, bu dükkanların 
U t Undeki evlerde yatan hasta
ların halini dUşUııelim. ve yn
Zıktır bu halka : Bu i~i de şöy
le bir derleyip toplıyurak sokn-
lıın uygun şekline ....... . 

Knrnnnistkrin uir ıııanasliri 
tahrip ederek tal>utlurdaki ülll
leri soknklarn dökerPk teşhir 
edişleri Fraıısuda çok l>!iyiik 
infial uyandmm .• tır. 

HOkOınct merkezini ,j(uclrid-
den Valaıısiya'ya nakletmeyi 
düşünüyor l\Indricl telsiz istıı.s-

ista.syonu A vrnpanııı blilnıı 

Demokrat memleketlerinden 
h nkOınet için yardım dilemek
tedir. 

Okurlarımız ne diyor 

Sağlık için 

. ' ısteyoruz ... 
Memleketimizdeki yolla

rın hepsi şösedir. Bunu bil
meyen olmadığı gibi, yazın 
yakıcı sıcağı içinde taşıma 
araçlarının geçerken kaldır 
dıkları tozları da bilmeyen 

Her SJOn 

Lağımlar sulara 
Karışıyormuş! 

Bilmeyiz nslı fa lı var mı 
bu i-;ıin : Lağımlar sularn 
karışıyurııııış. Fukat suların 

pisliğine, insanları ı renk·üz -
liğiııe ve hastaların çokluğu
nıı bakılırsa bu şayıanın aeı 
bir hakikat olduğuna insanın 
inaıiacağı geliyor doğrusu ... 
Eğeı· öyle ise, l>u bir facı1-

dır, ve dillerde d >la~ması 
bile korku veril' insana 1 

1 Fakat im korkunç sözleri 
ynlnız şuudnn bundan değil, 
Belediye Uyelerinden de işi
tip duruyoruz : Onlar da 
herkes gibi söyliyor YO ten
kicl ediyorlar. Yalnız tenkid 
eden kim, tenkide uğrayan 
kim, lıu unulkanlığa, ınes'u
liyetlerin bu omuzdan atılış 

1• ~ekline hayret ediyoruz 
doğrusu! 

Yenirol 

~ekir Sükuti Kulaksızoğlu 

İspanya 
Fran~ızca " lııtrnnsij ırı ., ga 

zctesinin Jıal>er _verdiğine göre 
dUn bir lspaııya .tayyaresi 1'..?50 
kilo altın nuınule ile l)aris'e 
gelmiştir. 

yoktur samrım.,. •------------

İhtilfıli 
Asiler mi 
I< an yor? 
h.. Ankara - ls,•lnn~ adııki dahili 
•tıtıh • 
1 1rebeler etrafındukl haber-

h~r ıısı km vetlerin oldukça mu 
ı. ın ınuvaffakiyetler kaznndık 
"1rını gn ' bu mey.ınd cenubi 
~·r rbtcte hareket eden general 
şt anko kuvvetleriyle şark ve 

llı!1:llŞarkide harekatta bulun· 
Vetı ta Olan general Mola kuv
lerı e.rlnio nerldada da birleştik 
mctı_ haber vermektedir. HükQ 
~ll il kuvretıarl Gıranııtnya doğ 

t:ırlenıekt~dlr, 

lki zırhlı in tilftldlcr tarafına 
geçmiş Ur. 

lngiliz gazetelerine göre bu 
gOn lngiltereden 6 tayyare İs
panyaya gitmiştir. Bunlardan 
4 u itı til,Ucılaru 2 si h llkılınote 

ailtfr. 
.Madride " Troçki ,, nin Lir 

adamı ınuvıısalat ederek orada 
komünistlere ne suretle yardım 
edebileceğini tanzim etmekle 
meşgul olmaktuctır. 

Fransada 
Papultlr gazetesi Fransız or

dm.unu şiclclctle tenkiu ederek 
zubitlnrın haşın vaziyetlerin
den şikilyet etmekte, askere 
verilen gıda ııwddelerini pek 
adi bıılıııakta ve askerin koıııll· 
ııizme uit yazılıır okumasının 

men edilmesine knl'~ı çok ~id
detli lıir lisau kullanmnktudu-. 

Kalkan tozların giremi-

yeceği yer var mıdır ??? ... 
Tene/ f üs ettiğimiz hava

yı pis/emekten başka bütün 
yiyeceklerimiz üzerine bir 
sis gibi düşen tozlar, ye 
meklerin bozulmasına se• 

bep olduğu gibi her hasta
lığa da sebep olabilirler ! .. 

Tozlar topyekun her yön. 
den sağlık üzerinde doku -
naklı olurlar .. 

Şöse yolları bu gün için 
as/ alt ve parke yapmaya 
imkan yoksa bile bütün ta· 
şulla araçlarının şehir için· 
de toz kaldıracak bir sür 'at 
l'! gitmemelerini ilgili işyar 
larımızdan halkımızın sağ
lığı ve temizliği için iste 
yoruz I I ••• 

A. 7'ekcan 

Gürcistanda altın 
Gürcistanda 1929 da başlayıp 

geçen yıla kadar inkıtasız devam 

eden altın arama Jeolojik ameliyeı; İ 

muvaffakiyetle netiçelenmiştir. Sva

neti mıntnkasında ve daha diğer 

bazı yerlerde ihraç kabiliyetini 

haiz dcrec~de mühim bir seri al. 
tın damarları bulunmuştur . 

Geçen yıl bu madenlerde tec· 

rübe mahiyetinde altın çıkarma fon. 

liyetine gcçilmi~ ve şimdiye kadar 

yarım kiloya yakın ağırlıkta kül

çeler bulunmuştur. 10 ila 20 gram

lık külçeler, hesabı tutulmıyncak 

derecede çoktur. içinde bulun<lu

ğumuz yılın ilk üç ayı ıarf ında 

bu husustaki plan fazlasıyle tatbik 

olunmuş ve halen de faaliyete ay· 

nı muvaffakıyetle devam edilmekte 
bulunulmuştur. 

' T. A. ) 

Fındık bahçeleri 
Nasıl imar edilmelidir. 

Hopa kazası fındıkları hakkında rapor .. 

ı Geçen saydan artan -
farklı olmamak itibarile 'l!D· 

ziyef scilim ve emniyetli 
bir mahiyet almış değildir. 
Ve halk kendi haline hıra 
kıldığı takdirde alacağı da 
yoktur. Çünkü bilgisizlik ve 
görgiisüzlük ve bir az da 
kagıtsrzlık meııcuttur. 

Netice şudur ki, yeni diki
me karşı halkın gösterdiği 
uyanıklıktan edeceği istifa· 
de . eskisi gibi - ancak mah
dut bir nisbeti aşamıyc;ıcak. 
tır. Hem kendisi layıkile is
itif ade edemiyecek ve hem 
de memleket, mahallin tabii 
istidadından matlii.p nisbet
te istifade etmiş olamıya 
caklır. 

Bu şerait içinde yapılacak 
şeyler kanaatımca şimdilik 

yalnız ziraatında ve mahsul 
devşirme işlerindeki me·llcut 
hataları tashih etmek cihe
tine matuf olmalıdır. 

Hopada belli başlı zıraat, 
fındık ve mısıra münhasır 
gibidir. Kemalpaşa nahiyesi 
müstesna, diğer nahiyelerde 
halkın ekmeğini ve bir kı
sun yemeğini teşkil eden mı
sırın sent!lik ihtiyaca kafi 
gelmediğini işittim. Bu va
ziyetin fındık sahası pek 
dar olan nefsi kaza köyle
rinde de mevcut olduğunu 

görmekle derin acılar duy
dum, 

Burada erazi kızıl ağaç 
ve hiç bir fay dası olmıyan 
komar ağaçlarile yeni rlzo
dodentron ve azalea cins/e
rile hemen baştan başa ô'r· 
tülü ve cenuptan bilhassa 
mayzsaylarinda esen sıcak 
rüzzarlardarı başka fmdık 

Fındık nıntelını; ı ı Krızım 

ıçın gayri miisaii vazıyet 
mevcut olmıyan bu ger/er• 
de arazinin beyhude gere 
/aide.siz ağaçlarla işgal e· 
dilmiş bulunması ve lıele el
de bilhassa bıı yerler için 
6 Şubat 340 tarih ve 407 
numaralı bir de çok müsa• 
it bir kanun bulunduğu hal
de aradan bu kadar zaman 
geçtiğine rağmen halkının 
hala muhtaç olduğu yegô.ne 
ziraal maddesi bulunan mı
sırı senenin dört beş ayi için 
hariçten ve Kemalpaşa na
hiyesinden tedarik etmek 
mecburidiyetinde kalmış ol
ması acı ve dokunaklı bir 
neticedir. Vaziyet, 

Arazinio imarına karşı 
halkın, erkek. sınıfının Rus
ycı.da çalışıp kazanmak hu
susunda vakı eski itiyat/a
rından kalma kayıtsızlığın 

Rusya yollarının kapalı ol
duğu 20 bu kadar seneden• 
beri hala devam eylediğini 
gösterir. Netekim tarlada ça · 
lışan sınıfın hala ekseriyet
le kadınlardan ibaret oldu
ğu görülmüş ve işidilmişlir. 

Arazinin, memleketin i · 
marını yapacak olan erkek
tir. Kızı/ağaçlarını sökmek, 
yerine fındık, çay veya li. 
man dikmek, yeni ve eski di
kimleri terbiye 'Ve tamir et
mek işi değildir. Bu kazadan 
çalışmak için Anadolunun 
işlek beldelerine akın yapan 
erkek nüfusu olmakla bera
ber işittiğime ıre gördüğüme 
göre memleketin imar işleri
ni yapacak daha bir çok er· 
kek nü/ usu kazada mevcut
tur. 

Arkası var• 



Sayfa 2 

Altıncı ders 

SİY ASAL PARTİLER 

Profesyonel ekonomiden 
ulusal ekonomiye 

Profesyonel ticaret de ye· 
rini ulusal ticarete bırakıyor 
Bir yerde ulusal, ticmet yo
lunda gitmiyorsa, onun acı 
ve zararını, işi tek başma doğ
ru ve iyi giden tek tiiccar da 
duyuyor. içinde yaşadığımız 
devirde bir ulusun ticareti 
bozuksa. tediye muvazenesi 
diizgün değilse; paranın düş
mesi yüzünden o yurdun için
deki tek vatandaşın da biitün 
serveti, bütün tasarrufu bir 
günde sıfıra inebilir. 

lnsanlarm en basit hakkı 
olan, kazanma. çalışma iş
lerinde bile f erdleri başıboş 
hır.akmak zamanının çoktan 
geçtiği bir devirdeyiz. Dev
let, tanzimci elife ticarete 
müdahale lıakkını almıştır, 

Dünyanın genel gidişi böy 
ledir. Eğer palronsa işçi üze
rinde işçi ise patron üzerinde 

zarar verici bir tesi; yapma
sına müsaade etmiyecek bir 
devirde yaşıyoruz. Kazancı, 
makul kar çizgisi içinde tu 
tarak miistehliki korumak 
ve ulusu teşkil eden insanlar 
yığınını bu şartlara uydur
mak devletin vazi/ esi ol
muştur. 

RECEP PEKER 

savaş sonunda bir yurdun 
elden çıktın parçasında ka
lanlardan varlığı. ticareti 
yolunda olanların o zamanki 
telakkilere göre, yabancı el 
!ere geçen topraklar üzerin
de gene mesud olmaları 

kabil sayılabilirdi. 
Bugün, bir yurd ve ulus 

tuptan aglarken, onun için· 
deki hiç bir yurddaşın gii 
!er yüzlü olmasıa imkan 
yoktur. 

Ulusal parti 
işte bu manzara karşısında 

ve bu vaziyet içinde, bir ta· 
kını zümre ve sınıfların 
kendi men/ aatlarme uyğun 
olarak öne sürmek isteye 
cekleri bir takım telakkiler 
den doğarak ulusun politika 
yaşayışında engeller ve mu 
va/ f akıyetsizliklcr çıkaracak 
dağınık, karışık partiler ha
yatının meydan alması ve 
devam etmesi,· devletin bu 
kadar ihtisas, kıymet, güven, 
kafa, el 7Je gönül birliği 
isfiyen çetin ve büyük işle
rini zorlaştırmaktan. karış 
tırmaktan. tiikezletmekten 
başka şeye yaramaz. Her 
şey ıı luslaşmış iken, parti de 
ulus/aşmalıdır: Liberal dev
let tipinin dağınık pakti/eri 
yerine ulusun bı'itiik istek
lerine omuz vermiş. biitiin 
teklikeleri giiğiislemiş, ya
panı ile, satanı ile, alanı 

[YEN/YOL] 

Yumurta hakkmda 
Köylülerimize öğüt 

[ 2] 

Tavuklarınızın hasln olm:ımnln
rını ve iyi yumurtlnmnlarını ister
seniz aşağıda ynzılan tedbirleri 

yapınız. 

1 • Tavukla.mızı güneş görme
yen, hava nlmnyan karanlık ve 
nemli yerlerde yatırmnyını1~ Hns
nlık tohumlarının ( mikroplarının) 
rn çon böyle yerlerde yaşadıkla
rını lıatııdnn çıkarma~ ınız. 

2 - Tavuklarınızı poyra1., yıldız 
karanlık gibi soğuk rüzgarlara 

karşı açık olan yerlerde tünetme
yiniz. 

3 - Körnes yap:ı.c:ık olursanız 

yüksekce, bnyıı en su tutmaz yer
lere ynpını:ı:. Islaklığın tavuk has
talıklarına en çon sebep olduğunu 
unutmayınız. 

4 - Kömeslerinizi ön tarafları 
ve yü:rJcri kıble, lodos tnraflnnn
dan birine bakmak üzere yapınız. 

"Bu suretle kümeslerin akşama 
kndar gün şe karşı kalmala
rına ve ılık hava nlmıılarına çalı

şınız. 

5 • Kümesleri nem tutmamak 
için daha iyisi talılnlardan yaph
ğını:ı: kümes ucuz çıkmak için es
ki sandık tnlıtalnrını aralıksız ola

rak çakınız. 
6 - kümes yapılııcıık yer, yük-

sek ve kuru ise ve akşama kadar 
içi ve etrafı güneş görürse küme
si taşdan, tuğladan ve kireçden 
yapabilirsiniz. 

7 - Üç tarafı ve üstü kapalı o
lan kümesin yüzUnü yani kıble ta
rafını tamnmile açık bırakınız yal
nız geceleri tavuklarınızı düşman
larından korumak için ön tarafını 
kafesli tellerle yahut tahta kafes
lerle kapayınız. 

sıkıca kapnyını1_ 
9 - Tüneklere bil sarmam:ısını 

isterseniz sırıkln.ın baş tarafına gnz 
yağına batırılmış paçavralar sarı· 

nız. 

10 - Dar ve kapnlı kume<ılere tü
nemek için çok tavuk doldurmayı 
nız. Çünki tavuklar kümesi çok 
ısıtı.lar ve kendileri de fa7Jn sıc1k
lan bn) ılırlar ve bun'.llı-lar. lçerı
deki havanın bozulma ından dola
yıd~ bo ruhırlnr. 

11 - Tavuklaı ını:ı: knpalı kümes
lerde yatıyorlars:ı gı•cele i küme
sin her tarafını sıkıc1 kapaynr:ık 
içerisini pek sıc'lk bulundu. m·ıyınız 
Mutlaka tepede bir pençerc açık 
bırakınız. 

12 - Tavuklarınızı kar üstünde, 

yaıtmur altında veyahut şiddetli 
ruz~<lrlarda dolaştırmayınız. Bö} le 

fena hnvnlarda hunları üstü ka
palı bir yerde bnrındırınız. 
13 - Kendi köyünüzde ynhut ya

kın köylerde tnvuk ha lalı~ı oldu
ğunu <luydug-unuz vakit hükamet
ce hastalıgın önü alınmak üzere 
hemen en yakın nahiye müdürüne 
veya JanJnrmn karakoluna haber 
veıiniz. 

14 - Bnşka yerden evinize tavuk 
getirecek olursanız bunları hemen 
gelir gelmez tavuklarınızın nra5ına 
salıvermeyiniz ancak bunları 
10 gün kadnr ayrı yerde besledik
ten sonra ve hastalıksız oldukları 
anlaşıldıktan sonra tnvuk sürünü
zün arasına karıştırınız. 

15 - Bulunduğunuz yerin havasına, 
toprağına. yemleı ine alışmış olan, 
her taraf n koşarak yemlerini ara
yup bulan ve yerli hastalıklara 

8 - Kümeslerin damlarını içleri
ne yağmur ve kar suyu sı:ı:mıya- ' 
cıık surette her hangi bir örtü ile 

karşı dayanıldı bulunan tavukları 

besleyiniz. 
- Aıko,ı vnr -

' 
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Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Ya.ian 
Norbert von Bischoff 

Tiirkçeye çeviren · 
Burhan Belge 

Avucıturyanın Ankara 
Elçili ~i snbık müsteşar [ 7 ] 

otoınolıiJ.. yolları ile dcıniry ıl- çetin şartları ve en ileri amaç
ları ırı kesip pJrçaladı ve mn· ları koyacaktır. 
tör gtiriiltülerinln d >ldıırduğu Mağlilb Asya. bu tannlııra 
ulerniııden "nrnp kn~ırndursun. yakı~m· inti".aınile, kemliğe iyi
.\sya ihtiyar, A' ya sa~laııı, As- lik ile cevap \'eı·ıııiştir. Ve As
v·ı akıllıdır. A ya onu do ,ı~·n ya ile Önasya'mn hu görü, ll b,ı
;ııb.ıfü edecektiL·. Ve o .. \syn'da tıyı lıfiknıl1 nltı.-ıa aldığı tnrilı
bir çok tanıı ıw~illerl gibi bi · ten itibaren, l.ııı batı iç"İll lıerşcy 
ziın şamatacı tnnl'llarıınm 1 dn yeni bir başlaııg e ı lınğ.anınış

dü'}Op ölect"'ğl \'e her tarafı lıü· tır. 
vük hir siikılııı>tin vcnidt:'ıı kap· Doğud.ııı gelpn tanrı nıeflıu-. . 
hyacaP,ı 'e kemli <lrınyıı•·ınnı ıııuııun bu temizliği yanınd.ı, 
kPndi lileıniniıı yNyiizl1ıH' ye- dilnyacla kendine din adını ve
nidC'n avdet edN·t•ği gnnn bek- ren her inan, bir putperestlik
li\'eceklir. ten, l.ıir ıııns ıldan, biı· dinsizlik-

~ J<;;te Olrnp'yiler o dediğimiz ten ibaret kalmıştır. Ve Grek
tarihlNcle ölınn•:lcrdi. Ve o H · lerin kültürel ve iyıısal tesiri 
ralnrd ı Hornalılar Ktı<·i"ıkasya altında Kllçtlkasya'yı kapların? 
topraklnı ında bıılıınuyorinr h. olan bin yıllık bntı cilıısının in
Pnmpc'leı· Seznr"lar ve Auğus- celi~ine ve mukavemetsizliğine, 
tu· 'un lejyonları, Anado:ud3ki hıristiyanlığın, kıınlı tukiplere 
Grek vnrlığınıı slirntlc nihayet ve bastırılınalara nığmen Aırn
vcrccek Ermeniıerc. l'arslnrn, do!uda ve Suriyl•delö yayılı.ı.ı
Pnrrlurıı kar., ı şimdi onl 11· ııö- claki sllrat ve yaratıcı k ııdl'et 
bet dıırnyorlnrdı. Ve o devrin kadar susturucu bir dl'lil ola
]Jıı lngilizlt•ri, kt11Hli1Priııi lıiı,: 
de ağırlnıııak niyetinde ulııııyun 
memlekette kolonial konforun 
bUHlıı kaidelerini tntlıik ederek 
yerle)iyorl.ırdı. Mııaz1 .. am cad
deleri nzerinden lıışıclıklıırı mer
mer uloklnrla, kendilerine ha
mamlar ve amfiteatrlar, OlUm 
çnğınu golrııi~ tnnrıhırına da ma· 
becller yapıyor!ardı. Lejyonlaıı ı 
arkasından ise ııınl memurları 
ve hububat tacirleri geliyorlar 
ve IUınerler, l anılar ve Galat'la
rı.ı ansızın ynp1ımı5 ve ~\abuk 

bitmiş nlanlarıla iyke soyaına
dıkları Kreırıs diy,ırıııın ll1keıı
mcz servetlerini ı;uk dalııı esas
lı surette tulun ediyorlardı. 

mıız. Eğer mesele, Anadolu dil
lel"inin taritıi bakımınclrın tetkik 
edilirse, gül'lllllr ki, lrcııı'dan A· 
nadolu'nuıı kemli yerli elin mal
zemesinden ve eski füıbil'in 

tanrı bilgisinden alınan unsur
larla nıeydnııa getirilmiş olan 
Mitras knlln, Hirbtiyanlık için 
Anadolu'dn bir hazırlık de\•resi 
ve temel teşkil etnıi~ ve lnrbı
tiyaulık burada eski din hare
ketlerinin eksiksiz bir devamı 

Sade ticaret değil, bütün 
hacmi ile ekonomi de ulus
laşıyar, bunu bir kaç misal 
ile göz önüne koyalım: Ge
nel ekonomi çaltşması, bizim 
içinde bulunduğumuz şartlara 
göre, büyük sanagiin, hatta 
tek bir f abrikamn bile kuru 
lup işlerinin yolunda gitme
si için, gümrük dutıarz ile 
korunması lazım geliyor. 

ile, toprakta, fabrikada, la 
buraluvarda çalışanı ile, 
köyde ve kendde yaşıyanı 
ile, bütün halk yığmlarmm ' 
ihtiyaclarmı duyup anlıya
rak çalışma sinesinde bun-

Leningrat kürk 

pazarı satışları 
Leningrnd'da yapılan onbirinei 

beynelmilel müzayede ile kürk sa-

!_BORSA 
Fındık fiatlan 

.t< akut gene tanı o tarihlerde 
kilikyu'nın güne:;;ten kavrulmuş 
ve sıtmadan kınunıı lıir yalıudi 
sokağında lıir çocuk büyüyor 
idi ki, bu çocuğu lali, Heşid o
olunca, cihan tMininııı en l>U
yük i-;.lcrindeıı birini l.ıa~armağa 

yerli tann duygusunun yllksek 
bir kemal ınertcucsiııe gelmesi 
olarak vncud bulmuştur. Hal
buki Aııadolunun yakınlarında 

duran Hellas ile çok <lalıa uzak 
kııllUl Lıau diyarında, luri:stiyan
ıık, tıe1· şeyi kökanclen değişti
ren yabancı bir akide olarak 
zuhur etnışitir. 

bu iLibarla Anadulu'nun ge
ne Suriye ile birliıue, lııri:sti

yanllK. re~nıi din uıcluKtnn son
ra onun dini akidcleıfoiıı işlen· 
nıesindc en bllytlk rolü oyna
ması tabil(lir. ltonıa'nın ,yerhıl 

Haliç kıyılarında alan lstaııuul· 
da değil uma hles ve Mile'de, 
l\lKea ve halKcdOııda ve dalul 
birçok ut'ak kıısnl>alarda bllyUk 
konsillor topluıııııı~ ve turisti-

Uluslaşmanın hürriyet ve 
masuniyet mefhumlarına 

tesiri 
Bütiin bunlarla beraber, 

lıer şeyin genişleyip ulus/aş
masından, meflıumlara, em 
niyet ve hürriyet telakkile
rine de dokunmak gerektir. 
Bir insanın tek başına hür 
olması lam manasile mesud 
olmasını temin edemez. için. 
de bulunduğumuz yeryüzü 
nıin genel politika devrinde, 
yurddaşm kendisine hür
riyet, emniyet ve saadet i
çinde hissetmesinin sırrı, 
kendi ulusunun dünya içinde 
hür, mesud ve vaziyetinin 
emin olmasına bağlzdır. Bun 
dan evvelki zamanlarda bir 

Gençlik 

lara yer ve değer v.ermiş, u
lusal bir partili idarenin 
muvaf /ak olacağı devirde
yiz. Bu devrin hayat ve mu· 
va/ f akıyet şartlarına en uy
gun devlet şekli, bizim dev 
!elimizdir, ulusal devlettir. 
Ulusun bağrından doğan ve 
ulusun malı olan şekildir ki, 
ayakta duracaktır, muzaf
fer olmuştur ve muza/ fer 
olacaktır. Bizim durumu
muzla başka yerlerdeki tek 
parti fikirlerini ve tatbika 
tını karşılaştırma fırsatını 
ileri derslerde bulacağız, 

Siyasal partilerin 
çeşidleri 

Arkadaşlar, işte her şey 
bu genişlikte uluslaşcrken 

- Arkası var • 

Nasıl imrenmemeli ? 
• 

Birknç gece evvel parkta, bir bayla eşini, başbaşa vermiş tavla 
oynarken gördüm. içimden bu samimi çifti takdir ederken, şimdiye 
kadar görmediğim bu man7.ara karşısında do~rusu imrendim de .. 

* * • . 

l tışı pazarı, temmuzun onaltısında 
kapanmıştır. Bu beynelmilel pazll· 

ra bu yıl Avrupa ve Amerikadan 
140 büyük kürkçülük müess.,esesinin 

mümessilleri iştirak etmiştir. Teş
hir edilen malların yüzde doksan
sekizi satılmış ve yapılan satış mu
amelelerinin umumi yekCınu2,850.00 

Amerikan doları tutmuştur. 

Hayvan derileri arasında bilhas
sa Sovyel astrakanı çok rağbet 

bulmuş ve bu kürklerden 130 bin 

tane satılmıştır. Moskova kürk fab

rikalarında boyanmış ve işlenmiş 

astrakanlar pek ziyade takdir e
dilmiştir. Kızıl tilki, samur ve ka
kım kürkler de çok rağbet bul-

muştur. 

Satılan malların ekserisi tay-
yare ile yabancı memleketlere sev-
kedilmiştir. [T. A.] 

Arkadaş 1 
Feyizli Yeniyol yevmi çıkıyor 
istifade için çalış arkadaş, 

Oku ki, okumak cehli yıkıyor 
ilim Öğrenmeğe alı~ arkadaş l 

"' * ... 
İlim bir deryadır, fıliJO bir dere 
Cahille binme hiç şimendüfere 
Ömrünü iCÇirme sakın boş yere 
Alimler içine karış arkadaş 1 

Dün borsada 2000 kilo iki va
gon iç fındık 46 kuruş 10 paradan 
ve 87,000 kilo kabuklu tumbul fın
dık 22 kuruştan ve 54,000 kilo yaş 
fındık 13 ve on üç kuruş 15 para
dan satılmıştır. 

1800 Tonluk mevadı 
infilakıye iştiali 

16 Temmuzda. simnli Uralda 

korkino maden kömürü mintnka

sında, otuz altı maluıle yerleştiri

len 1800 tonluk mevadi infilrkıye 
hep birden tutuşturulmuştur. 

Çeliyabinsk şehri civannda vu
kun gelen bu iştial, muazzam bir 
hadise teşkil etmiştir. lki uç sani
ye zarfında bir milyon metre mü
k'abından fazla toprak berhava 
edilmiş ve toprak sutunları bazı 

yerlerde 625 metreye kadar çık

mıştır. Bu infilak neticesinde, bir 
kilometre uzunluğunda, 85 metre 
genişliğinde ve 20 metre de:'İnli
ğindc muazzam bir hendek açıl

mışbr. 

Mühendislerin bu inflak hakkın
da tanzim ettikleri hesaplar, tama
miy le doğru çıkmış ve açılan bu 

hendek zengin _kömür madenleri 
ni meydana koymuştur. Bu l.eudek 
eğer kazma ameliyesi ile yapılmış 
olsaydı' bir buçuk iki yıllık bir ça
lışmaya lcvekkuf edecekti. 

Bu _infilak, minyatür halinde 
sun'i bir zelzele hissi vermiştir. 

• *• Sovyetlcr lfüliği ilım ~Akademesi-

Gerek <ırkck olsun iCrekse dişi ne merbut Sismoloji cnistitüsünden 
Okumakla olur dünyanın işi 25 kişilik bir heyet, Uralın bütun 

F ld k k mıntakalarında bu in{ilakın tesirleri 
ırsat e e i en o u ey kişi 

memur ctnıi..,ti. 

Dünyayı temelinden deği~li
reıı lJir ı~c. Sam yı ılu llzerııutc

ki hidayetinden ımma i'aul cıc1ı
nı ulan Şaul diye t.ıellediginıı:t.: 

bu blltlln deYırıerin en l>Llyük 
Anadulusu' , abll'H'H '!'anrı-ucıııı·

ın keıuın'ını avcuna uııııı~ ve 
dünyaya yuyıııı, ur. Dl1nynda bir 
ç.tı.'<ıg yaıuııı\, clllııya~ ı gurıUıne

dık 1:>11· ate;ıc verıııı;tlir. Doğu
dan ge.en ou yaıı0ın Homa'yı 

ve Homa imparatorluğunu so
ımlrmuş ve <.iteklorın zengın 
miı"asıuı Kule oov11·u11,.cıt. e 
lnnlercc dula UJak1ar aıuııa u
lınına~ında kötıllUklcre alet e
dilınesiııe, ~:iguenmesiııe ve yo
ıuııdun 1,'CVrımıe:ıine rağmen l.Jir 
kuvvet ytlks uıe"e bw;;ıunıı-;;tır 

.ki OU kU V\'el b~li.lCla ~ aŞ.ydn bar
barlaıl.1 vah,.ı nuy1ur1ıu ve iııs
iyaklurını dogunun ezelı ahlak 
nizamına bağlamı. Ur. Dllııya öl
çUsQndeki im terbiye i~i ikide 
uir yapılan yanlış.ar ve suçlar-
la küsteklenıııesınc rağmen so
nuna kadar dC\ anı ech.:cek ve 
insanların onUnc, hct zaıııan en-

Halk Manileri 
Sanki bir kelebeksin 
Ne irÜzel de çiçeksin 
Güzellerin içinde 
Eminem sen bir teksin 1 

* ııı • 
Köyün güzel kızısın 
Ayısın, yıldızısın 

Nasıl çaldın gönlümü 
Sen sevda hırsızısın 1 

yaııııgm edc.l:s1ur111ı LC:süll ecıııiş

ıiı'. \ e ı;;ayııııı dikkattir ki, re· 
sıııı ve uısvırler kavgasında, do
guclan ge1en ( buııu güğsnmnzn 
gere gere ıdcııu edeouıriz ) te
miz ve ubstret tanri mefhumu· 
nu daima şiddetle ınlldafaa ede
rek pagan ııelenizmuya, şeb'Vl 

re:siııı dllşklluHlgilııe ve insan 
v[lcudunun din k!Htll i~iııe atııı"' 

ıııasıııa kar~ı gelenler hep /."' 
ııadollu cpiskoposlar ve inıpa"' 
raturıar uınıuşLur. 

- Arkası var -

1 KALEMiN U;;NDAJV 1 
Her tuhaflık 
bizde midir? 

Buna tuhaflık da denmez aıD., 

kalemin lıCJndan o çıktı: OünyanıO 
her yerınde olduğu iibi, Türkiyo
nin her yönünde de öyledir, ~
lar halkın hava alınası, iıineşleıt' 
mesi için yapılır, ._halka mahfd' 
olan b11 bahçelere, milyonerleri dl 
iirer meteliksizleri de .• 

Hava ve iÜneş'"lıerkes için f#' 
rasızdır. Tabiatın bol ve par.,.
olarak • yarattığı ve dairıttııa ~ 
iki sa~lıic kayna~ından f akirlotff 
parasıziarı, dıi.şkünleri, m~ 
bırakmak hakkını naı;ıl ve kiaı~ 
alıyoru:ı:? 

. ~ü~ünüyorum : Hiç şüphe yok ki şu on senelik Cumhuriyet ida
resı ıçınde pek çok bjiyük işler ve devrimler yapbk. Bu devrimlerin 
en verimlilerinden biri de şüphesiz bayanlarımızın kafes nrknlarından 
çıkıp hayata atılabilmek haklarını kazanmalandır. Şimdiye kadar 
- az veya çok • bu işin faydasını görmedik dersek yalan söylemiş 
oluruz. ~nkat n~ !azık ki diğer şehirlerimizde senelerce evvel başla
nan bu ışe şehrımızde maalesef yeni başlamıştır. Kadın ve erkekleri
mizin çojtu hfılfı taassup denilen bataklığın içinde bocalamaktadırlar.• 

Okuyanlarla yap yarış arkadaş 1 hakkında tetkiklerde bulunmuştur. 
* Bu infilakın tesirleri, Moskovadaki * • • 

Olmaz, bu olmaz işte: Parki" 
halkın malıdır, kimso kimseyi, kcıO' 
di bahçesinde gezip dolaşmak~ 
ve oturup kalkoıaktan menetııa 

salahiyetini haiz değildir, Hak ff 
mş.ntı~ vafsa böyledir bu iti 

Çok yakın bir zamanda bu vaziyetin bütün düzelmesini diler ve 
beklerken, bazı ltadınlanmızın soka2'a çıkmıya bile çekindikleri bu 
zamanda, parkta biribirile tavla oynıyan taassubun zincirini kırmıt 
ycnili~in tutkunu, bu hür fikirli çifte rı.'..ıı imrenmemeli ? 1. ' 

Q. Şebatj Ertıı,. 

* • merkezi Sizmoirafi lstasyonunun 
İyi düşün sonunda olursun pişman hassas aletleri ile de kaydedilmiş 
Boş çıkar ~~yatta beyhude k~şman 1 ve infilakın dalğası Uraldan Mos
Ayrılma alımden olsa da duşman ko?aya beş dakika kırk ı;aniyede 
E.lin öp hürınet et banı .~rkadaş 1 gelmiştir. 

B"btı Salim Oıütf~rı ~ T. A. ) 

Y amığın gülden aldır 
Dudağın sanki baldır 

Ne de güzel bir kızsın 

Biraz saçın kumraldır 1 

Baba Salim öıiJtçen K, p, 
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Sevınişti bu gönlüm 
EDEBİ BÜYÜK ROMAN 

( 49 ) Ynz:rn : I>UHMl'Ş 'l'ÜHKMl~N OÔLU -
l lıir s·ı·ıdet ı ... Cesarctlt'. feragat 

rıengL': s.ıat gibi p:.lr mk"n Yt' 1 f 'ı'ı.'c•ıe mala ııı.ıl uldıııı ! 
. b' . .J, .ı . • . Şa~an lıa-;-ka lıır ı,.ı~dt't ıımı~ •> Kadııı tutlı hğıııı zayi etnıek~ı 

Yorum, i~te bıı ta,.lhle ru'ıl.ırı . ı.;enin Hn erkek kun·cti 
b. · · ı ı · ı r ı ta nn ~ \ rnız ll'l.Hı rnc.• e ıırn em ı. ..ıı ' aö .1 •rdim. 1-ıte bu yıl bu sual 

rihle hen ele yeni hir mcveı~cl dU~ı~n bu 'sandet başlanı,rıç, 
Yani ~en J>P~ ela o~duıı, bu hıı ı ı bizim içiıı bir şnfnk gllnOclllr. 
tenlıeri huyatıınıı lm ÇOli: kuran Hayutıına bugllıı tıılu ettiıı sev
lık \'e lıit \'Ok avdı l.l' g'l C'eler ., .. •d ıt kıılbiııı seninle doµ . . k <Tlıl ı:;t:; ' ' 
geçirdi. G.l1.el ulnıııdıı hır ço_ · dolıı, eyi, tutlı, lfilif lıir erkek-
göl.,eler ve bir ~· Jk şu ılur geçır .· Ve evi dcöfüni ;sin gibi 
d. 1 • ii ı:;ıo... • o . 1 t' ığiııi gonlnın. Daha c emın ari biı· de gOzeJsiıı... Katımı < e g ı 

/ YEN/YOL) 

Sovyetler birliğinde 
Japon çiçekleri 

japonyada ve Çimle bu nıem
Jeketlcr nebatatı Üzerinde tetkik
ler yapmış olan sovycl heyeti te
ninğrad'a dönmüştür. 

Nebatat Enr.tit üsü mütelıassıs

larından Şlıkov'un başknnlıg-ında 

bulunan bu heyet· Ziraat halk ko
miserligi tarafından verilen vazife, 
Sovyet sübtropik arasiııine yeni 
mandalina, Limon ve Portakal nevi
leri ile aynı zamnnda lak ağacı, 

dut ağ-acı, Japon hurması, Japon 
krizantemleri, leylakları. kamelya
ları, azal b i ve da'1a d ğer o mem· 
leketler çiçek ve kıymetli ağaçları 
cinsleri getirmekti. 

Bu gece Yıldız 
Bahçesinde 

Türkçe sozlü olarak layordum. i.-te şimdi cebessnm gnzel, vncudun du gUzc!... 
ediy1.u·duın Sedat. l'~k \'abuk .zavallı se\'giliııı. sen hiç be 
zail ulan bıı şeylel'dc>n ~ık lyet nimle me~Jııl oJınn. %im ben 
etmcyJrdum lııılııt seınadJ var senin lıugtlnkii yııklu~lıııtlan 
Yine dilııkn ıııunzlez gnıı. kurtarmak için ç:ılı~ıyorum, sa-

Heyet dönerken beraberinde 50 
binden fazla müsmir. dekoratif ve
yahut eRdüstriel fidan ile bir kaç 
ton tohum getirmiştir. 

Getirilen fidanların bir kısmı, 

bunların teksiri için kullanılııcak

lır. Fidanlar esasen poli' de karan
tina fidanlıklarına dikilmiştir. Son
baharda bunlar buradan kaldı;ıla. 

rak cenup kolkhoz ve sovkhoları- • 
na dağıtılacııktır. Dekoratif fidan
lar, Kafkasyada karadcniz kıyısın

da Adler civarındaki Cenup kül
türü ııovkhozunda teksir olunnc.ık
tır. Buradan da bu fidanlar Sov
yetler birliğinin bütün iklimi mü
sait arazisine . dağıtılacaktır. 

Yirminci asırda yakılan hakiki filmlerin en heyecanlısı en 
dehşetlisi olan 

lleın ıın va ne parlak ıı, gUııc~ ndet \'C' i tirahaııııı ll•ıııin ile 
ne b'ilzel ı ·emanııı zen~ ve uğra.-ırken seni daha çok se~i
Şevkiıııizde lıis:se~i y.ıı ı yarıya yvruın ... Keııdini ce:sur ve ne~ıp 
dıı·. cleıril mi ·ı dıın iki sene yıldızııın lıasr et. derler kı : 
e\ \'eldi ~ iki ı Seni tııkdis edi· ( iki kalp, w;;k içimle iht_iy~rüı
Yorum, Sedat, , e te .. ckkOrler yınca, ne derin,, ne ~aııııını ~: 
edi~ unıın ... ( şev~iın, hayatım, pOrsUkOn bir saadetlıı· ! ... ) a~k 
sa::ıdetiııı, tıkmn ııep seıuıı. O- Lıiltnn ate~Jeriııi .kaylJcdereK 

ç eyi ~H~ ~in 
60 Gün Buzlar Arasında 

\ralııız suaatıle klıllr, hundan iki ını'cl eclcr'ıııı k'ı l>ıı s-ıbah 8Ihha- • k 1 
· ~ene en·et zaptetli~i iki ·a P tin kaıııikn yeı indedir. Dlin o . k 

1 ld. artık Lıirle!;iıııi:;;lt."J', it•k. Lıır ·.a.p kudnr ı>enlm o knct.ır gnze ın. k 
k d olıııuslardır !. ~rn;;terc . mazıııın ı;:."111 "'"vı· '-'01·11111. lıcın ne n ur • l k ~... "'- ., , hatıraları lıt•ralıer o ıııa ·sı 

Ve ıınsıl sc\'iyorıım bilsen ... Hu Hı-:yct aynı zamımda tclki.rntı 

hakkında da alakadar makamlara 
büyük bir rapor hazırlamaktadır, 

Türkçe sözlü 12 muazzam kısımlık büyük 
seyahat filmi. 

kt Zlll vaşama~ l Jll,tlıHl bir dereceye &Un lıırknç saat senin ıne · uı>- " · t 
. "l~iarmıştır. :::ıevgıli Sedatım ı~ c lal'ırı \'e havnliııle rnkit gr>{'ır- ... · t ·1 

., bizim h,ıyatırnız l.>uyıectır c eğı Olek iı·iıı niyet ettim. .tiöyle [T. A.j 

ÇELUSKİN.. 1934 senesimde ~ut~u cenubiye ~iden 60 kişilik 
b · heyeti seferiyenin maceralarını gostermektedır. 
ır Öz dilimize çevrilen bu muazzam eseri tekmil Trabzon halkı-~ . . mi ? gUııllnşevkile akşamın sU-nıuaızez bir glınfiınUıü te~it ıçın 

bakal yirmi ı:;aat lazıuıdı. takat kılnu peyda olarak ve aşk ıııa 
biz 011 saat kululıHdik... Jıiyetini muhafaza etmekle b~

Sovyetler birliği 
Fut bol müsabakaları 
Scvyeller birliği birinci güme 

fut bol takımları müsabakaları ni
hayellenmiş ve Moskovanın " Di
namo " takımı, 18 müsabakanın 

hiç birinde de mağlup olmamak 
şartiylc, Sovyctler birliği şampi-

nın görmesini tavsiye e~er~z. . . " 
Türkçe sözlü Çeluskın fılmıne ılaveten : Seni öpmek, seninle konuş -

Ulak, sana hu~ ı an oınıak itin 
Yaıııua unda bu unduguııu bter .. 
dinı. tnm iki setJe ! ı~ıı iki sene 

raber artık bir aile lıulirıe gel 
dik. Her gece uyuıııaılnn ewcl 
seni huyatıındn lıir gnıı bile ek
silmiş göstermemesini Alluhtuıı 
yalvararak ricu cdiyuruııı. 

Hôlihazır Paramunt dünye haberleri. . 
DiKKAT · Her gece olduğu gibi bu gece de sevimli müşterilerirn:z:! 

zartıll(la blHUn ıeıı ... Iıkl.ıı ın ge
çup gictiğlni , e yalnız i~ iıikle 

riıı kaldığını bilmek ııo lıiiyUk 

Yıldız 

- Arkrsı var -
yonluğunu kazanmıştır. [T. A.] 

' muhtelif ve zengin ":_diyeler dağıtılacaktır. ~ 

~ ........ ..-.. = -

Gayri menkul artırma temdidi 
Vilayet Makamından . . .. 
B t nda Ç'alık og· /u Hüseyının kazanç vergısın 

Kapalı zarf la 
İnşaat eksiltmesi 

a pazarı v b k.. -
den I 15 /'ra 40 kuruş borcuna karşı noce a oyu11- 1• h• 1 8 ••d•• 1·· v ••nden • 
..le o at n fı ldug·u bir kıta 4 dönüm fındıklığa birin n ısar ar aşmu ur ugu . 
q, mu asarru o . . l 
cı' · · b · l k artırmada istekli çıkmamış ve tahsılı 1 - Kapalı zarf la 23-7-936 tarihinde ihalesi yapı aca-yırnıı ır gun u . . . A ., • l 
e 

' 

k 13 '"ncu·· 11ıaddesı""mucılınce ılan tarımnden g·ı il<in olunan 721787.81 lirakesif bedeli Pu atana ya.p· mva anununun u • l l 
it "b - -d'Jetle ikinci artırmaya çıkarılmış rak tütün ambarı binasının vahidi kiyasii fiyat usu ı e z aren on gun mu uı • 20 8 9ıJ6 
olduğundan isteklilerin Vilayet idare heyelme muracaat inşaatına istekli çıkmadığından aynı şekilde 

tarihine rastlayan peeşembe günü saat onbeşte ihalesi ey,,l:eı~n~e~le:r:i~i~la~An~o~l~u~n:ur~.~-------------------:--:------1 
-.....:..... yapılmak üzere yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Gayr •I menkul artırma temdidi 2 • Kapalı zarfla 29 7 936 tarihinde ihales:ııapılacağı 
ilan olunan 17845 lira 10 kuruş keşif bedelli Pulatana 

Vilayet Makamından : . idarehane binası inşaatının götürü ihalesi 20 8 936 tari-
Soğan pazarında Seyit Ali oğlu Ha/ilin kazanç vergı t hine rastlayan perşembe günü saat onbeşe talik -0lun 

sinden olan 56 lira 43 kuruş borcuna .. k~rşı . Koce- muşdur. 
ba köyünde şayıun mutasarruf olduğu 3 ~onum b.ır ·k~ta ' 3 - Her ikisine ait eksiltme, Kabataşta inhisarlar 
ııe yine 12 dönüm bir parça fındıki ıktakı nısıf hıssesı~~ levazım ve mübayaat şubesindeki alım, satım komisyo -
birinci 21 gunlıik artırmada istek!~ çıkm_a~nış .v: tahsı~~ nunda yapılacaktır. . 
ernva/ kanununun 13 üncü maddesı mucıbınce ılan tarı 4 • Ambar binasının keşif evrakı 606 kuruş ve ıdare 
hinden itibaren on giın muddetle ikinci artırm_aya çıkarılmış binasının keşif evrakı 90 kuruş mukabilinde inhisarlar 
0Lduğundan isteklilerin vilayet idare heyetıne muracaat- inşaat şubesinden alınabilir. 
~ ilan olunur. 5 • Ambar binasının muvakkat teminatı ( 7309, 39 ) 

lira, idarehane binasının ( 1339 ) liradır. 
B d 1 bekçi evi 6 • isteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel . arut epo Orl ve . inhisarlar inşaat şubesine gelerek nafıa vekaletinden 

I""" t k s i 1 t m e s 1 bu b1yüklükte bir bina işi yaptıklarına dair almış ol . 1 ışaa e duklart müteahhitlik tezkerelerini ibraz ile eksiltmeye 
inhisarlar Başmüdürlüğün_.den : iştirak için fenni ehliyet vesikası oımaıarı şarttır. 

k d t 7 - Kanuna uygun olarak kapalı zarf /ar yukarda sözü T rabzonda Değermendere m~v un .~ yap ı- geçen komisyon reisliğine ihale günü en geç saat 14 de 
tılacak tecrit kara barut dinamıt kapsul_ . depo- kadar makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 3 • 4 

larıyle bekçi evi 15-8-936 gününden ıtıbaren ı------------------
Yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 8591 lira 58 kuruştur. 
Muvakkat teminat akçesi 644 lira 36 kur_uştur. 
İnşaat projesi 43 kuruş mukabilinde ıdare-

lllizden alınabilecektir. 
Muvakkat ihale 3-9-936 müsadif perşembe 

2\inu saat onbeşte yapılacaktır. . 
Eksiltmeye. şartnamenin 4 üncü ~addesınde 

~azılı evsafı haiz olanlar girebilecektır. 
İstekliler Başmüdüriyette müteşekkil komis

f orıa muracaat edeceklerdir. . 
15 ~ 20. 26 .. 1 

Sahil otomobil postalarının 
eksiltme temdidi 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - Ağostosun 7 3 üncü günü ihalesi mukarrer ha/tada 

iki se/ erli ve gitme gelme dörder güz kilo gük taşımaları 
meşrut Trabzon •• Rize ile Trabzon •• Görele ve Trabzon·· 
Gireson otomobil postalarına açılan pey/er fazla görül
düğünden eksiltme müddeti on gün temdit olunarak ihale 
/eri Ajosfosun 24 üncü Pazartesi günü saat 15 ve 16 da 
yapılacaktır. 

2 - istekliler P. T. T. Başmiidqrlü;ündelii komsiyo 
ntı mpr~çııat ''TMlidir/cr, 

Erzurum muallim mektebinin 
kapah zarf usulile inşaat eksilt~esi 

Erzurum vilayetinden : · 

1- Eksiltmeye konulan İş Erzurum erkek muallim mek
tebi yapısının bitirilmesidir . 

Keşif bedeli: / 242671 J lira / 48 J kuruştur . 
2 _ Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi . 
B - Mukavele projesi,. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - inşaata aid fenni şartname , 
G - Keşif cetveli. 
F - Proje/ Talipler projeyi bayındırlık bakanlığında , 

Erzurum bayandır/ık müdürlüğünde görebilirler J 
lsteklıler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş 

mukabilinde ilan mahalleri Bayındırlık müdürlüklerinden 
alabilirler . 
3 • Ersiltme 31 - Ağustos - 1936 Pazartesı günü saat 

16 da Erzurum kültür direktörlüğü dairesindeyapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu/ile yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika
ları haiz olup göstermeleri lazımdır . 

A - 1936 yılına aid ticaret odası vesikası , 
B - Bayındırlık bakanlığından en aşağı güzelli bin lira

lık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika , 
6 - Teklif mektupları üçii11c:i maddede yazılı saattan bir 

saat evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğü dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka~i • 
/inde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nılıa
get üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez . 

8 - 15. 22 - 25 

Kapalı zarfla sığır eti eksiltmesi 
Askeri satmalma komisyonundan : 
Erzurum ıuııslahkcın mevki ihtiyacı i,ün ( 15 l,000 ) kilo sığır eti 

kapalı zarf usullle mllnakasaya konmu~hır teminatı ınuvakkatası 
( l162 ) lira ( 50 ) kuruştur. 

İhalesi 31 - 8- 936 pazartesi grııın saat 15 dedir. 'l'aliplerin şart
namesini görmek llzere ve nıllııukasaya i~tirak edeceklerin lka
metkahı .kanunisi ticaret vesikaları teklif mektublarile birlikte 
vaktı muayyeuiııde muslahkenı mevki binasıııda kor satınalma 
koıuisyonuna pıuracaatlan ilan olunur. 
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~~~~~~~~~~~~ıJ2~~~~ 
~ Sıhhatinizi_ koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 
~ __)~~ l!I - ~ 
~ --~ e::ır . - ~ ' 1 _._iiiiiiiiiii!,H[~IJl_t",= •J • - .ki 

1 l. alınız. 1 
Yeni FRİGİDAIRE soğuk lımıa dolabı ~ 
elektrik sarfiyatını yarıya yakın azaltan IJ 

E ~oı;:söyil::iciezdir. 1 ~ 
~ ~ Pulatanalı Kardeşler - Trabzon 4- 6 

l 
~dhdhdb~ dhdhdh~ 
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I' HIGJn \lım oguk lı.mı <lrılnbında muhafnzıı edeceğ1ııiz gıdalar ve ht.>r nevi içkileı· jj} ::=::.::::: D •• •• k • •f h =---:i 
b JZl l ıı.ıd ,m uzun ıııUddet kalırlnr. ~l ~ unyanın en mu em met, n ZC::": \f~ en assai:_"--~ 
EKO VAT koııpresô'rlu FRİG/DAİRE'e sahip olanlar elektrik faturası ==~ h kk kk W.==--.E 

~ g~l~iği za11:an ne kıirlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. ~ . saa 1 mu a a i ~~ 
~ 1·~1G~D.\JIU •. dt•n dılı.ı _n_uııı \C dnhn idareli soğu~ ~ava dolabı yoktıır. Hulep umctn ~] ~ On beş e e temı·naLt. ol· n ~~~ 

1 
i,( aı ~ın buı.ıdu .... Gelınız, gör~n.llz ve kanıud getırdıktf•n soarn satın alınız. ~ ~ l! 1 ~ r:! 

Trabzon ve havalısı acentalığı H A R U N L A R ~ § 
1 C K l ~~ 

~~~~~~~~~~~)!) ] .,ep ve o ~~ 
iP -g Sn.ltlarıdır. §~ 

~~~ zayi mühür J ~& 

O ce lf ~ li\\ D 1 ~ . ~ En son moda~annı ancak n1aga~an1ızda bu.ıa~aksınız. ~ 
;;;;;;J} A I' Trabzo~ı zıraat ban- ~ Sayın halkımıza bır kolaylık o'mak ıç111 TAKSiTLE de verilir.rif 

kasındakı 272numaralı E: , - • E~ k b h b . . ~ AD/..ES: TraL .. &n Av,,'111rtAulrzr cadde.i HAMI ve KEMAL 'f~ 
~ um ara esa ım ıçın ,.ı NALbANTLAR mağuzas..Jır. l;~ 

~ :a~l~~~m~~~rü;:ıu~~0 ı illnıİjjj\Ji\jjj[jjjjjj\jjjjjjjjjj\\\jjjjjjjj\jjjjjjjijjjjjjjjjjjjjjjj\~ijjjjjjj\J\jjjjjijjjiiiiiJjjjjjjj\jjjjjjjjjjjjjjjjjjijjjjj\jjjj[ ijjjjjj\jjji jjJJiJJjjjjj ~jjjjJjjjjj ~ij\Jj\jj~ ~jj\jjjjjj[ ~jj\jjjj\jiİıİ 
n 1 eylediğimden hükmü 
~ 1 olmadığı ilan olunur. IJJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll!llll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llilllllllli llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!llllll n = .ıııııııı ••..• ııııııı ...... ıııııı ..... 111111 ... ,,,ıııııı .... 1111111 ... .. 11111111 ••••• ııııııı •..•• 1111111 •••• 11111111 ••.• 1111111 ..... ııı11111ı ... ııııııı ..... ,ııııııı .... ,ıııııı .... 1111111 ...... 111111 .... ~ 
~ Boztepei bala mahallesinden -- a E°§§ j kalaycı oğlu osm:ı:c:;zı ~ v E ~ v o lL il 
~ Yatılı l!§ • ~~ 

~ sanat ve usta i 1 m ~ =-; .. :;=;;::, 

okullarına - .@ ~~ 
~ ~ ~ 
ıı Kıiltürg~~zı:r;~~~nd•n: • -~ Yeni .temiz ve çeşitli hu ruf ati le ~-
~ Ankara inşaat usla ve l:r.mir == §~ 
U bölge san'at okullarına parasız ya- 1 f~ 

u 0 _ -~. i tılı Öğrenci nlınncnklır. lstcklilcrin --~ Bu··tu··n matbaa 1·_'!ferı·n 1• t• 
i,1 ~ • .;,,,A,/;,Annbh? şartlan anlamak üzere Kültür Di- ::::::f§ 5' ~~ 

H ....,.....,., ........... ~. <ektödüğüne bnşvu•mnla~. 5 ~ En temiz, en ucuz bir w~ 

H Fazla ziya neşredip az cereyan ~ -- -=-~ J surette yapar .. CI 
& M, ver n yegône ampullardır. ~ Vurddaş ~ Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda ti 
rı arkay~ di~kot edip yalnız bu Lambaları isteyiniz. ~ Tayyareye =-: f~ 
~ Çunku guneşlen de parlak ziya 7.1erirlcr. U - ~ hazırlar ve gönderir. ~-

~~~~~====~===J yardım et. i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiii\iiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\i[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıl 
- - · -- 4 -

~~~~~~-~-.. ~-~-~ 

Asnmızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı 

Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar. 
Evimizde : Kodak, Zeissikon, Füyklender ve sair tamnm1ş markalar daima lıer boyda '<IC /zer cinsle bulunduğu gibi f oioğraf a ait: 

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

Toptan ve perakende en ufak taşra siparşıları süratla gönderilir. 
Hususi atelyaınız ve amatörhanemiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

Taşra sipanşları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilun1um izahat parasız olarak verilir. 

enfaatınızı gözetme.k. isterseniz mu !aka ev~m Qze nrı ı-acaat ediniz 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları 

~~~~~d\c\~dhdhdhdh dh~dhdhdhdhd~dh~ 


