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İskenderun ve Antakya hakkında. . tı Doğu Haberleri il; 

HükUmetimiz Fransaya nota verdi.. 15-0-9:-u·i1i~;i~d~k~fk1~;;~ - - ---

Devletler Ankara 9 - Hükumetimiz tarafından lskenderun ve Antakya Türk ahalisinin mu· 

biribirine 
gire~ekmi? 

kadderatı hakkında Fransn hükumetine bir nota verildiğ~ lıaber alınmıştır. 
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Karsın teşekkürü 

Rus, lngiliz 
notalan .. 
Rusya İspanya 

sularına _donanma mı 
gönderecek ? 

Ankara 9 - londuradan 
bildirildiğine göre ispanya
nın iç işlerine ademi müda
hale komitesinin . bugün ya
pacağı toplantıda diktatör
lük rejimine tabi devletle 
rin ispanyaya yapmakta ol
dukları yardıma bir nihayet 
verilmediği takdirde komi
teyi terk edeceğini .bildiren 
Sovyet notasıle, lngilterenin 
Portekiz in bitaraf Lığa ria
yet edip etmediğini tarassu 
da memur bir komisyon ih
daız maksadiyle Lizbon hü
kümeti ile bitarf lık meselesi 
hakkında görüşmeler yapıl· 
masına dair olan notası 
görüşülecektir. . . 

lngiliz bahriye mahafılı 
Sovyetlerin komiteden çe
kilmeleri halinde Sovyet 
hükumetinin ispanya suları
na herp gemileri gönder
tnesinden korkmaktadır. 
~ 

Hamleler 

Dönüş! .. 

Japon 
hükumeti 

Çin hükumetine 
mühim birçok 
teklifler yaptı ... 

Evvela Rusyaya karşı 
bir mudafaa cephesi ... 

Ankara 9 - Japon gaze 
leleri, }aponyanın Çin cum 
hur reisi Caykay şeke, kı

zıl istilasına karşı Çin ile 
Japonya arasında müşterek 
bir müdafaa prensibi vücu
da getirilmesini Nankin hü 

kfımetı tarafından Çinin şi

malindeki beş muhtar aya
/ete daha geniş haklar ve 
rilmesini Japonya aleyhin 

deki faaliyetlerin kontrol 

edilmesini, Çin gümrük ta· 
rif elerini yeniden gözden 

geçirilmesini Çin Japon mü
nakalatının inkişaf ettiril
mesini, Nankin hükumetinin 

bütün dairelerinde Japon 

müşavirleri bulundurulması

nı teklif ettijini yazıyorlar, 
~ .... aa -

Bir iş yapmak gerek •.. 
- Cevdd AJnpa illıuf -

, . k k dedimsc yok mu yapılr;cak bir i~ sanki .•• Bır ış ynpmn gere .... 
D b' k dnmln dahn bu sutunlara. • · 
aınlat~yım ırk Haç l yolunda bir hiyabnn .. Muztnrıp, öl~ün va· 
Hanı· Yapsa as ane d k d' k 

~- . . . d . alarda bunalır mı kurtul u ıye ızğın ,,.ndaş dinlenır mı ersın or 

tiineşten... d b' d derler mi bir yol da isteriz ki bu 
Sonra yüz alırlar a ız en, 

hiyabanla sü~ülsüo ? .. ·b: l·I • 'miz atmazsa eğer adımda bir tııktn, ra· 
Hasta nakleden otoıno 1 erı · d 

l · b - .. d kalan hasta vptan aş .• • ~t ını olur acaba ellcrı 1 o~un e l akn.syalarla bunalan gönüller 
Mesela: Boıtepoyi ~üs cııel çdam?ar yoksa ga~·lı goder mi yorulur 

tlcle d ı mı dersın ora ar n • • k 
1 lıf r e açı ır H k k unca bu gölgelıklere şehir ıssız a ır 

ultlara dalarda. • • er es oş . . b h de 
loz t k ı az mı dersin de endışc edersın ey u · · · 
• yu an a m d 1 n parkı şu mczarlıkda, kalmazmı sa· H t 1 Başlamış ıya yavru arı k 1 

a ır a: d' d M !ık denmez· par o ur· llıllın beygirleri otlatacak yer bu ıyar a.: .ezar , 
clt b t "h" bir isim unudulurmu dcrsın ?. , Urası arı ı k · duymaktan 

ine· . . bu körpe vüoutlar oynqmak, sıçrama ı sevınç .. 
blıtaJa;ı~~ı sanki cıvıldarlarsa bülbüller gibi yavrularımız rahatsız mı 
lllııruz biz bu ötüşden oralarda ? . . . . . k 1 

'f " 1 . . de tahayyul el düz ve yumuşak bır soğu su yo u. 
\, um goı. erını b ld ba 1 Es· r az ı· 'fler her gün gezer tozarlar mı u yo a aca · · 
~lirl:re ~:c~:l~arımızı sonra .. Maaraf açmazlarını bize birde . •. lHatta 
~l'arıınaz islcarpinler düz ve yumuşak yolda da kundurı.cı ar mı 

tılır bize dersin ? · • · k k h 
' Doı eli ifler çamlıklara bu yoldan mıs o ul~ çam. ~~a-
~·Ylc ı:t~caahtn:~ma:mı taze çi2'erler sanki. Sakinleşmez mı ger~ın sınır-
~ .. .ı· 1 . ~ dima11-lar ve daha neler neler. • • 

'41 n enmez mı yor5 un 1t k 1 
~ ltte böyle hep hayali mahalle avutuyoruz u;tıraplanmızı ve apı ıyoruz 

llı b' ı · Ü 'd 1 ır tesel ıye, mı e • • • . . 1 b' t 
'tlliliarıj dememiş miydi sayın lsmail Habip üstat ( ümıde tat ı ır e· 

doınlıler ) iftt böyle ! .... 
r. 

Fındık 
Fi atları 
iç fındık 10 
Kabuklu. 34 
Kuruştan 
Satıldı ... 
Fındık piyasaları bütün 

hızıle yükselmekte devam 
etmektedir. Dün 32 kuruş
tan açılan kabukİu fındık
lar bugün 34 kuruştan ve 
68 kuruştan açılan f optrab
zon fındık içleri 70 kuruş
tan kapanmıştır. Dün ve 
bugün borsada 50,000 kilo 
iç, 333,500 kilo kabuklu 
tumbul fındık ve 50,000 ki
lo sivri fındık satılmıştır. 

fiyatların terakkısini gö
ren müstahsil zürra malını 
getirip satmaktadır. 

Reşit T arakcıoğlu 
Üçüncü Umum Müfettiş 

/ik kültür Müşaviri kıymet 
metli hemşerimiz Reşit Ta
rakcıoğlu Erzurumd•n şeh 
rimize gelmiştir. 

Dikkatler 

Salon hamalları 
Fazla para alan 

hamallar takib ediliyor 
Yolcu salonunda hamalların 

yolculardan rasgcle para aldık
larından şikayetler vaki olıuu~
tu. GUııırilğUıı suh1lıiyettar bir 
rüknü bu hususla bir muhar
ririmiıc şunları söylemiştir: 

«- Rıhtıma çıkmak ve vapura 
girnıek müsaudeleri bir ,poiis 
i~idh·. Hamalların zaptu raptuıa 
ebemınivot veriyoruz. 'l'urife 
harici para alanlar derhal i:;;le
riudeu çıkarılmaktadır. Bu gil>ı 

alıvalde yolcuların salon mü
c1ürlligilue ıııllrucaat etmeleri 
de kendi meufaaUeri iktizasın
dandır. ::5alonda muayene şekil
leri ıslalı edilmiş ve Avrupada· 
ki u:rnlleriu tatl..ıikine buşlan
mişur. 

Y eniyol - geçenki sayımızda 
bu baınaliur işıni aynen yazmış

tık. Yukardakı yazı btaubu1a 
aid bir yazıdır . .t• a k a l l>iıiııı 

'l'rabzonu da şiddetle ilgilediği 
için belki !!lakııdarlar da ilgile
nir de icubuıa bakar diye yuıı
verdik .. 

Bizim alon hamalları gelişi
gtızel yolculardan fazla para aı
ınahı.rıııdaıı ba~ka intizamsız, 
başıboş, gilrUltUcn, patırtıcı, şe

kiislı, kıyafol~iz, bir vuziyetled 
de varclır. 

Filistin 
dC!ğlarında 

lngilizlerle 
Araplar arasında 

muharebe! 
Ankara 9 Tayyarelerle 

ve Obus toplarile mücehhez 
lngiliz kuvvet/erile araplar 
arasında Filistinde kermel 
dağında muharebeler vuku 
bulduğu bildirilmektedir. 

İngiliz 
Akdeniz 
donanması 

Ankara 9 - Bir Atina 
telgrafı, Akdenizdelci lngi 
/iz filosu baş amiralının 
kumandasındaki İngiliz fi
losunun önümüzdeki haf ta 
içinae Fa/ere geleceğini 
bildirmektedir. 

İspanyada 
İspanyada hükumet kuv

vetleri Oviedga girmiştir. 
Asilerden bir çoğuda hüku
mete kuvvetlerin iltihak et
miştir. . 

Neşet Nemli 
Erzurum nümune hastane

si röntgen mütehassısı de
ğerli hemşerimiz Dr. Neşet 
Nemli izinli olarak şehri 
mize gelmiştir. 

Kars belediye ve ticaret odası reis ve azalar Üçllınca Umumi 
Murettişlmiı sayın Tahsin Uzere gOnd~rdikleri minnet ve şükran 
hıslerini bildlreıı müşterek i 11zalı telğraflarının bir suretini gaze
leıııize gOnderıni~lerdir. Aynen neşrediyoJ"uz: 

ÜÇÜNCÜ UMUMİ MÜFETTIŞLICE 
Büyük devrimin ekonomi kalkınmamızda güksek eser• 

!erini gördcikce çok derin heyecanlarla sarsılmakdagız. 
Ekonomi bakımının incelemek/erile Kars Vilayetinde 

kurulması kararlaştırılan birlikler kredi ve satış koope
ratif /eri, iplik fabrikası, etköm binası Iğdır ovasının su
lanması işleri hep yüksek varlığınızın verdiği ilham ve 
işaretlerden doğmuştur. 

Bütün dünya ekonomisinde hayret yaratan hu kalkın
ma lıamlelerinden dugdugumuz sevinci büyük atamıza 
candan gelen minnet ve şükranlar arzederiz. 

Görüşler 
----~-

Belediye Reisi 
M. Bagatır 

Ticaret Odası Teisi Temel 
Oda üyesi Remezan 
Oda üyesi Haydar 
Oda üyesi Muhtar 

Duyuşlar 

iskele işi 
Peremecilik işi .• 

iskelede yolcu iniş ve çıkış 
Şehir, Belediye merkezl'!rinin yaıubeşında karşı 

Vapurdan çıkan bir gazeteci karşıya iki kulübe vardır. Biri Po
arkadnşın bana ilk sUzU şu Ol- lise, diğeri peremec'lere aiddir. 

muştur : Sonra iskelenin üzerinde arası de-
-'rrabzr>n şehrinin bllynklüğil- mir parmaklıkla bölünmüş iki kl-

nU, gilzelliğinl güze çarpmak tun sım vardır. Biri seyi:c ilere, diğ'eri 
alıkoyan nedir, bilir misiniz: yolc:ılara aiddir. Aynca dipte bir 
GJrek yalı boyunda, gerek Or- de üçüncii kulube. vardırki bu . da 
ta kısımlarında ve gerekse üst gümrüğe aiddir~ Sonra ayrıca dip
ve göze çarpar kt-\ımlardaki ev- te bir iskele. daha vardırki işledi
lerin, yapıların çirkin, renksiz 

ği yoktur. Şimdi iskelenin tarihini 
sönük yUıleı·l ve biçimsiz yaz. yap.Uk. Sıra ne demek istediğimize 
!eridir .. Bu yüzler pudralanmak 

a-eldi. Onuda söyleyelim: ister, temizlenmek ister, süs-
lenmek iste.r. Çünkü 'l'rabı.onu Bir şehrin giriş ve çıkış yerle
yare de, agyare de g:U.zei gös- ri, bir evin kapısına, avlusuna ben
termek ancak bu. çekt dılz.ene z.er. Herhangi bir misafir yerli ol· 
bağlıdır. llu. çeki <!Uz.eni ver- sun yabt!:lcı olsun kapıdan içeri 
mek (\e belediyenin cUmlei ve· girerken o şehir ve ev sahibi hak· 

Her gün ı_al!lııdenQJ.c. Bu vailleyi yap. kında her hususta müsbet ve ya 

K.. } d ıuakd.a T.rnbwnun şeı·efi haysi. menfi notunu verir. Şu halde bi· 
oy er e z'ım Trabzonun iskelesi de bizim ~eti namına elzemdir. 

k~ll<ınma. Arkadaşa hak verdim ve bu ne mahiyette ne kıratta ne sevi-
KO~·ıerüıılıcte soysal haya- satırları bedayiperest ayın re- yede olduğumuzu şeklile, halile• 

t•n g_elişıııe~i i~·in ilk ve en isimiz okusun diye, dikkatini durumu ile ifade edeceğine, not 
verimli va.~ıla yoldur. Yobuz reksin diya, kendisini barel\ete verdireceğine göre bütün dikkati-
köy, l>ugUukU medeni vasıta- getirsin diye ve bu ~b,.ai,yclel'i mizi buraya çevirmemiz gerektir. 
lara el vcri~li yoHardan malı- boyattırınak gibi (evkalAde bir Dikkatimizi çevirince bu iskelede 
rum ulan ve ınatıruın kalan şi görsün diye yazmayı muvafık ne görürüz: 
koy, kalkınma iınktlnlarıoı goraum.. . 

1 
_ Peremcciler iskelede mesül 

* elde edememiş demektir! * * bir başla idare edilmeli, disiplinli, 
Şelıir, kasab~ }\(}~, ~ir4bi- Dikkat ediyorum: Y~niyolun şekil ve kıyafetleri yerinde kibar 

ne usri yusıtalara a~ıl\ yollar- ı hiç bir sayısı yokt.ur kı bei~di- dilli ve tavırlı olmalı, kullibede 
la bağlı olmalıdır ki, ara!a- yeyi tenkıd, IJeledıyeden şikll- . . . 
rında daimi mQu;,ısebetler, yet, belediyeden dilek, kılıklı nöbet usulü ~erıne muayyen, _ıtı: 
daimi, keynaşma :ve ıınla~ına- uir kaç saur yazı l>ulunmasrn .• ı madı haiz intıhaph ve ya tayınlı 

ueledive i'lerinin hemen hepsi . insanlar bulunm~!ıdır. Ancak o za-lar olabil~in ! u " .. ı '- d 
dUıonınde gitse ve IJeğeniUr man iskelede iyi not a ınaca"' u-Ktıylerde adımı vardır ki, l>il" vurıu.ıu yürUuıılş oıı:;ııyoı.. rum hasıl olur. 

kasalınya \'e ~ehiı·c ayda yıl- Acaba yeniyoıun stıtuulıırında Bir de üç iskeleden yolcu, dip 
da bir ya gelir, ya gelıııez. yine belediye işleri teıncid pl:ı- ~k.eleden eşya çıkarılmalı ki inlı· 
1'akat kasabada ve hele şe- vı gibi teımırıarııi' duruL' ı.uu • .zam temin cdilmi~ olsun.. 
hirlerde öuırUııde bir defa idi .. rikriınce evet tekraı:tawrdı .. 1-------------
küy lcri görıııiyenler pek çok- Ancak tenkid yerine medh, şi- maktan kurtulamayacaklar.. Ve 
tur. kfiyet yerine takdir, dilek yeri- öyle sanıyorum ki bütün bele. 

Köylerde soysııl hayatın ne l>lr şey yazılır, yine beliye- diyeler içinde ve bütün gazete-
değiı;;mesi ve gelişnıesiledir den bahsedilirdi.. ler slltUaunda bizim 'l'rabıon 
k~ öbUr gelişmelere d.e . ~o.1 Demek oluyor ki y a l D ı. z belediyesi kadar, bizim Yeniyoı 
eçılıııı~ olacaktır. Oııuu ı~·ın· Trabzonda de~il bUtnn 'l'ilrkiye- sntünları kadar bu mevzuu iş-
dır ki, her ~c)·deu ve hep- de bel~di~:eler ve belediye iş- leycu ne bir belediye ve ne öe 
sinden önce koy yolu ı leri gazetelerin yazı. sermaye:si,, bir gazeteye rast.umamaz .••. 

Yeııiyol r ..ı_ "'ı 1 .. ~ ..... -!!!.-.ı._ıı...ıı~_ ..-~, .. _iiiilim.!1!!!111{1 ~az~tt:cU~riıı ;ı'.,.~ ~evıu~ Ak wlflfffl ,.,,,,, 



Sayfa 2 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 49 ] 

Devletin TOrkleştirılmeı,i he
nllz düşünlllmiyordu. Azlıklar 

meselesinin parlemanter çerçe
ve dahilinde halledileceği sanı
lıyordu. Bunun içindir ki, ko
mite, beyeonamelerinde milli 
bir eda kullanmıyor ve - bura
da da ma~onluğun tesiri aşıkl'lr 
dır - " htihad vo 'l'crkki ,, is
m inl alıyordu. Böyle olmakla 
beraber, bu harekete " Genç 
Tlirkler hareketi ,, denmesi da
ha doğrudur. Çünkü onu mey
dana getirenler, Tnrk münev
verleri ve Tnrk yarımnnevver
leridir. Ve zamanla bu hareket 
imparatorluktaki hakim azlığın 
hareketi olarak kalmış ve diğer 
azlıklar, bu hareketle olan aliı
kadarlarını gittikçe gev~etmiş
Jerdir. Avrupa ile o lan irtibatı 
i ·e hareketin .,erleri ve dL;.nrda 
Okuyan geuçler temin etmi~ tir. 
Ve bu gençler, çok geçmeden, 
A vrupanın birçok nontalnrında 
açıktan a~·ığa milliyet~i. bolitik 
ve kültnrel merkezler yaratmış 
lır. 

Demek oluyor ki, istinad et
liği unsurlar bıılmmndan türk 
olan bu inkiliib, politik muhte
vası, tasavvur ettiği alem ve 
nıetodları bakımından batılı idi. 
Netekim asrın sonuna doğru 
batı'nııı politik dnnyaısında "pro
gressist,, sayılan ne var a bun
ların mekanik bir tarzda nak· 
li ndcn, imparatorluğun diril tile· 
lıileceği sanılmış ve bu safde
run.en sanıyı, kültllrel, ekoaoınik 
ve nasyonal bakımından impa
ratorluktaki bütün şartların ba
tıdaki Ornelilerdeo tamaıııiyle 
ayrı olması keyfiyeti sarsanıa
mı~tır. Gerçi, imparatorluğun 

modernleştirilmesi davasına da
da derinden nOJuz etmek isti
ycrek onuu o sıralarrtaki husu
ısiyetlerine ve tabi olduğu tari
hi şartlara göre bir şekil bul
mak i ·tiyen bazı fikir adamları 
~·ıknıaınış değildir. Fakat l>u gi
bi gayretler, politik realiteler 
aha ına geçıniyerek edebiyat 
aha ında kalmıstır. Çünkü po

litikacılar, kaybedecek bir da
kika bile olmadığına hükmede
rek, Avrupa medeniyetinin mü
essesel~rini acele ve aynen im
paratorluğa ta,. ımaga koyulınu~
Jardır. 

Bu basit tasavvuru, politik 
dUşUnme taı-Lıoı hennz hem de 
hareket noktalarını te bit ede
meksizin edinmiş olan bir mil
lette mazur görmek lazımdır. 
Kaldı ki, masallardakini hatır
latan bir suratle ileriye giden 
batının bizzat kendi i, yaptığı 
işlerin arhoşluğiyle, kendi po
litik ve ekonmik mües eseleri
ııin kusursuzluğuna iııanmı:;ı \'e 

- Arkası var -

NOTLAR 

Belediye meclisi 

A ğızdan ağıza, kulaktan 
kulağa yayılan sözlere 

inanmak lıiıaıngeJirse, OnUmuz
deki ikinci teşrinde toplanacak 
olan belediye mecli inde ilk 
.,:ün top gil>i gDrl~meler olacak 
samiin sıraları ehli merakla do
lacak, tam bu esnada belediye 
parkındaki zambakların bazılan 

:sararıp bazıları salacaktır ..... . 
Derken lıayım, on sekiz ım. 

zah ve es bubi nıucitıeJi bir tak
ı·ir okunacak, fare ve fındık ka
buğu me eleleri ioce elenip sık 
dokunacak ve tamamen bu sı
rada usulsuz ve nizamsız yapı
lan beton yapılardan bir dane. 
~illin çimentosu donaC4ktır,.,," 

/YEN/YOL/ 

Bir haftada nekader fındık satıldı .. 

KAHVE 
Coğrafya F aide ve zararları 

Kahve, dimağ faaliyetini ço
ğaltan, tembih eden, hayali ge· 
nişleten, hafızayı ku,·vetlendi
ren ve çah~mayı kolaylaştıran 
alkols!lı bir içkidir. En çok ıı
kıllarile çalı5anlar, kahvenin bu 

Kutüp arazisinde Sovyet Dökmesi Paraşutcu kadın 

Bugnn kadının erkekle rakıb 
bir n.evkide göı üyoruz. .Hiçbir 
i!;'. hi~·bir meslek yok ki kadın
lnr intisab elmiş, pek ender 
meslekler var ki kııdıolıır mu
vaffak olmamı~ olsunlar. Ame
rikada yapılan bir istatistik 

saydıö-ım tembih ve ikaz edici 
hassa~ından sık ::-ık e tif ade et
mek isterler. Bu itibarla bazı· 
ları tarafından kahveye (( akıl 
içkisi )) ismi bile verilmiştir. 

Kahve hazım Ozerine de iyi 
bir surette tesir eder. !\\ide ve 
barsaktaki hazım i,iııi kolaylaş
tırır. 

Bir fincan kah ve smmzluğu 
giderir, yorgunluğu alır. Soğuk 
havalarda uzviyeli ısıtır. Bu su 
retle vncudun soğuğa kar:;;ı mu
kavemetini arttırır. 

Kahvenin, kederi ve fena dü 
şUnceleri defettiği, dağıttığı mu
hakkaktır. l;;;te bu mUteaddit 
iyi ha~snlarına bınaen kall\'e, 
itidal dahilinde kalmak şartiJe 
bUtc\n hayat müddetince kulla-
nılabilir. Cnkat herşeyin ifratı 
1.urarlı olduğu gibi, kahvenin de 
lllzünıUnden fazla kullııpılmusı 
ve sık sık içilmesi muzırdır. 

Kahvenin mue ·ir unsuru, 
içinde bulunan ( caf eine ) ka
fein dediğimiz maddedir. Bir 
finean kahvede, on sontigram 
kafein vardır. Kafein beyin, si
nir, kalp ve l>Obrekler nzerine 
ta ir Pder. Kafeinin bu tesiri 
dürt saııt kadnr devam eder. 

Kafeinden en çok mUteessir 
olun uzuv, evvcUl beyin, oııra 
kalbi idare enen sinirlerdir. bi
naenaleyh sık sık kahve iı,·ile
cek olurSll bu, uzu,·lar kafeinin 
daimi tembihi ve artık muzır 
olan uzun tesiri al:ında kalmış 
olur. Böylece dimağuı lnzumun
dan fazla faaliyeti, uyku uzluğu 
ve kalbin ç-Ok çnlısması da ile· 
ride çabuk yorulmasını mucip 
olur. 

Nitekim Mllnihli profesör 
S t r a u b, «Uyumak btiyenler 
yatacağına yakın kahve iı,•ıne· 
ınelıdir!~ der ki çok doğrudur. 
l\ahvenin husule getirdiği uyku 
suzluk, bilhmssa ya.lı kimseler
de, çok aşikürdır. Onun için si
nirli olan, veya buna istidat 
gösteren, kalbi ç.abuk ve kolay 
mlltees ir olup çok hareket e
den, damarları sertleşıni~ ve 
tansiyonu yUkselmiş olan kim
seler, çok ve sık kahve içmek
ten kaçınmalıdır! 

Kaf elnin bObrek üzerine, ve 
bilhassa böbreğin idrar ifraz e
den hücreleri nzerine, müneb
bih gibi teslı:i \'ardır. Onun 
içindir ki biz hekimler bazı böb 
rek ııastalıırına, kall>iııden r<ı
hatsız olanlara yaptığımız gibi, 
kahve içmelerini tavslye ederiz. 

Nitekim bazıın a~ ırcıı bir yn 
kU çektirmek veya bir yoku~u 
çıkartmak için, nasıl l>ir atı 
kamçılamak lılzımsa kalbi ve 
böbreği lüzumu halinde fazla 
çalışmak için, kafein vermek 
suretlle kamçılamak doğru olur. 

yeni bir ada 
" Sadko,, buzkıran gemi· 

sile ilmi tetkik seyahatı 
yapmakta olan Sovyet Ark
tik heyeti, şimal kutbii mm 

takası denizlerinde yeni bir 
a Ja keş/etmiştir. 

Bu yeni keşfedilen ada,81 
derece 12 tulde ve 72 de
fece 20 arzda kiiindir. 
Adanın uzunluğu iki kilo
metre kadardır. 

Sovyet fen heyetine reis· 
lik eden prö/esör Samoy
loviç 'in bu lıusust<J. 'lıerdiği 
rapora göre, ada deniz sat-
hmdc pek yüksek degildir 
·ve adanın etrafını kapla· 
yan deniz de pek sığdır. 

(T. A .) 
Kiiltür 

Ukrany seyyar 
tiyatroları 

Ukranya Solyet Ciimuri
ycf i dahilinde 36 seyyar ti
yatro çabşmaktadtr. 25 ilci 
40 arfisfen mürekkep olan 
bu tiyatro heyetleri, mevsim 
esnasında köy ve kolkhoz
larz dolaşmaktave ora ku
lüplerinde miiteaddit tem
siller 7.•ermektedir. 

Geçen mevsim içinde Sov 
yet Ukranya seyyar tiyat
rolarının bu terbiyevi tem
sillerinde 4 milyon kişiden 

fazla seyirci bulunmuştur. 
Pedagoji 

Sovyet çocuk 
Ansiklopedisi 

Pek yakında " Bilgiler 
Çevresi ,, ismi altıuda on 
büyuk ciltten mürekkep bir 
çocuk Ansiklopedisi çıka 

caktır. 
Bu muazzam eserin birin 

ci Kanunda çıkacağı sôjle
nen ilk cildi, Fizik. Kimya 
Tarih. Coğra/ya ile meşhur 
seyahat/ar, Rus edip ve şa 
irlerinin hayatı ve saire 
hakkında 200 den fazla ya
zıyı ilfliva edecektir. 

Ansiklopedide yer alacak 
bütün· makale ve yazılar, 
en yüksek Sovyet alimleri 
ve muharrirleri tarafından 
kaleme alınmaktadır. 

( T. A.) 
EndOstri 

Lakin bir atı mütemadiyen kam ı-----
çılıyacak olursanız, bir zaman Moskova 
gelir ki arlık bu hayvan kuııı-

çılanmadan mnteessir olı:ııaz; Civarında yeni bir 
hoın ae yorgun dllşerek, l>üs- k b 
bUtUn gayrG! ve raaliyettcn ke- om İns 
silir! Moskova civarında yeni 

l;-te kalp ve böbrekler de den bügük bir yünlü men-
böyledlr: Ilımları da çok sık sucat kombinasının inşasına 
tembih etmek, komçılıuııuk dog başlanmıştır. Bu /abrika 
ru doğlldlrl • yılda 11 O milyon rublelik 

Hulı'lsa kahve, gllnde 2-3 rın yünlü kumaş çıkaracaktır. 
cak içildiği takdirde faydalı, da Fabrika cfoariuda 150 bin 
ha l'azlnsı muzırdır. Kahveyi en 
ziyade yemeklerden sonra ve nuf usluk yeni bir şehir de 
yatma zamanından uzak içmek doğacaktır. · 
muvaf)ktlr. T. A. 

ihracati 
Son yıllar zarfında sov

yel demir endüstrisi, yalnız 
Sovyef !er Birliği dahilin
deki ihtiyacata tamamiyle 
tekabiil etmekle kalmamış. 
fakat aynı zamanda yaban
cı memleketlere ihracat için 
de geniş imkanlar yarat 
mzştIT. 

Halen yirmisekiz muhte 
lif memlekete Sor.ıyet dök· 
mesi ihraç olunmaktadır. 
Bu memleketler arasında, 

~nerika birleşik Devletleri, 
lngiltere, Japonya, Belçika 
ve İsveç gibi birinci dere
cede endüstri memleketleri 
de dahildir. 

1936 yılının ilk altı ayı 

zarfında Sovyetler Birliği 
340 bin ton dökme ihraç 
ederek bu alanda birinci 
mevkıi kazanmıştır. Dünya 
umumi ihracatında, sovyet 
dökmesi 1934 yılında yüz
de 8.9 nisbetini haiz bulun
m•kta idi. Bu nisbet 1935 
yılında yüzde 20,4. e çık
mış, 1936 yılımn ilk altı 
ayında ise yüzde 31, 7' ye 
varmıştır. 

Sovyet dô.kmesinin _bu 
muvaf /akiyeti, dökmenin 
yiiksek kaliteye sahip olma
sından ileri gelmektedir. 

Sovyetler Birliğinde ih
racat için dökme imal eden 
müesseseler arasında Ukran
ya 'daki Zaporojtal tröstü 
ö·n safta gelmektedir. 1935 
yılında bu tröst, ihraç edi · 
len sovyet dökmesinin tak
riben yüzde 60'ını vermiş-
tir. T. A. 

Gençlik 

mevcut 630 ınP.slekıen G18 ta

nesinde kadınların hib olmazsa 

erkekler yadar muvaffakıyet 
knl.anclıklarım yazıyor, İsveçli 
.l\lis lnga Lindgreni dinleyiniz: 

- Hayır benim kendimi ra

hat hi:sseltiğim yegllne yer ha
vadır, diyor ben ancak havada 
rahnt ediyorum ... 

:\1is Lindgren tsveçin paraşut 
~ampiyooudur. Boş vaktini tay

yareye binerek 2000-3000 met

reden ultlanıaklu geçirmektedir. 
En b!lyük zevk~ en bOynk 

eı:tlenceı>i budur. 

Sefirlik müddeti 

Avrupada, diplomatlar arasııı 

da ınntıim değişiklikler var. Bir 
~·ok ~erirler tekaüt ediliyor. 

Harpten beri en fazla setir 
değiştiren sefarethaııeler Bern-

1\ladrid sefurelhanediı-. J larpten 

evvel bir sefir gittiği yerde yıl 
tanırdı. Mesela Fransa sefirleri 
Kambon, Banere, .ıus ·örand bir 
yerde yirmi sene ~erirlik etti
ler. 

Spor 

Bölgesinden : 
Cumhuriyet bayramında yapı

lacak maçlar hakkında görüşmek 

üzere bölgeye merbut kulOblcr 

selahiyettar murahhaslarını 14-10 

936 çarşamba iÜnü saat 19 bu

çukta bölge merkezine gönder

meleri. 

Vahşi ormanlar arasında .. 

- Şimdi ne yapacağız ? 
- Neynpacağız bir kenara 

gizlenelim. 
- O bak bak... Demire bak 

bir gorilin sırtında. 
- Vay bak ona ok atıyorlar. 

Ama tüfeğini çıkarttı. işte ateşe 
başladı haydi onlara yardım ede
lim. 

- Nasıl yardım ? 
- Görmüyor musun bak bu-

rada bizim malzemelere. 
- Ha sahi çabuk el bomba

larını çıkaralım 

Yılmaz derhal işi anladı. çabuk 
sandığı açın hafif makineli tüfeği 

çıkımn ben silahla biraz yardım 
edeyim dedi 

Çoşkunla Günay bir kaplan 
çcvikliğiy le tahta sandığı açtılar. 
makineliyi çıkardıııır. Şimdi pan
teri siper almışlardı. llk atılan 
oktan sonra onu yüzlerce ok ta
kibetti. Ama bunlara mukabele 
Yılmazım mavizeri kafi geliyordu. 

Geliyordu ama bukadar yerli vah 
şiye bu hiçten bile değildi derken 
dalların arkasında bir iki siyah 
ba~ gözüktü. Buniarın arkasından 

15 Sedat Olgener 

daha birkaç başlar gözüktü, An· 
cak makineli tüf ekte hazırlanmıştı 
Vahşiler okadar yanaşmışlardı ki 
tam bu sırada tak tak tak .• , diye 

makineli işlemege başladı ilk ön 
sıradaki val~iler orağa a-eçmiş 

ekin gibi yerlere serildiler. Çoş

kun si15.h atıyor Yılmax makineli
kullanıyor Günay da onlara fişek 
taşıyordu. 

Fakat buna rağmen yerli vah
şiler durmadan ok yaidırıyorlardı 
derken Yılmazın sesi işidildi : 

- Vay canına aman... Yılmaz 
bir ok yemişli ve makineliyi 
bırakarak yere yuvarlandı. Oku 

çıkarmağa gayret ediyordu. Çoş

kun mavizeri bırakarak makineliye 
koştu. Günaya gelince o bu cesur 
Türk kızı, fişek çantasını yanına 

alarak Çoşkunun mavizerine fişek 
sürüp o da ateşe başladı. o da 

tüfeği bir yana atıp Yılmaz gibi 
kendini bir yere siper aldı. Şimdi 
bütün işier Ço:jkunun üzerine kal 
mıştı. O durmadan çabalıyor dur 
madan kurşun yağdmyordu. 

- arkası var • 
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Sağhk 

Köylüye 
~ğütler 

Batıl Hekimler 

Gizli Boğmaca veremin 
intizar odasıdır 

Yazan : 'PÜRKAN 
Durmuş Türkıııenoğlu 

[ 10 1 
Bu hastalık az görülmek 

le beraber haylı öldii.rücü 
ve her kese çok çabuk bula· 
şır. Bademciklerin iltihap
/anıp şişmesi ve şiddetli 
boğaz ağrıları ve ateşle baş 
Zar. Yüzden mada vücudun 
her tarafı ergüvani kırmızı 
geniş • lel..elerle kaplanır. 
Hasta'1k geçeceği zaman bu 
lekdi salıular geniş bul/ar 
halinde kalkıp dökülür. 

Dökülen bu pullarda kı-
zıl mikropları doludur. Mik
roplar döküntülerden şura· 
ya buraya saçılarak elimiz
le veya tene//üsle ağzımıza 
girerek bademciklere yerle· 
şir. Ve hastalrğı tevlit ede
bilir. Hastanın aksırık ök· 
sürdüğü veya konuştuğu 
esnada ağzından fırlayan 
damlacıklarda hastalık bir 
insandan diğer bidne geçe· 
bilir. Buna mai olmak ve 
hastaya bakanları korumak 
için yaş bir dalı daire şek
linde bükerek gasta yata
ğının baş ucuna astıktan 
sonra üzerin yatağa kadar 
ya!Jılacak bir tülbent ört· 
melidir. Her halde hastanın 
tecridine ve aile e/radından 
kendisine bakacak .. olandan 
madasile temas etmemesine 
pek ziyade ehemmiyetle dik· 
kat etmelidir. Hasta elbise· 
Zerinin, yat~k takımlarının 
çamaşırlarının iyice kayna· 
tılmasını mümkün olan yer· 
/erde etüv makinasından 
geçirilmesini bunda da ih· 
mal etmemelidir. Şifadan 
sonra hastanın bedenindeki 
kabukların iyice düşürülün· 
ciye kadar gikanmasıda unu• 
tulmamalıdır. 

Köy Mektebinde: 
Bundada çiçekte olduğtJ 

gibi talebe hastalığın bar 
lanğıcından kırk gün sorı• 
ra]Ja 'kadar. mektebe alınma· 
malı. Kardeşleri veya bera· 
her ikamet edenler hakkın· 
dada aynı tedbirler tatbik 
olması. Hastanın iyiliştik· 
ten sonra, çamaşır ıue elbise 
ve hamam temizliji yapııP 
yapılmadığı araştırılmalıdıf• 

• :4rkası var ..,.../ 

Halk Manileri 1 

Bugün deniz limandır 
Karşı dailar dumandır 

Şu kumral saçlı güzel 
Nekadar da yamandır. 

* * • Denizde olur bıılık 
Ge~rim alık:' alık 

Küçük yaşımdanberi 
Çekiyorum sevdalık. 

* • • 
Denizin altı derin 
Dağların başı serin 
Dünyada hiç eşi yok 
Şu sanşın dilberin. 

* • • 
Yok sazımın telleri 
Sarsam ince belleri 
Tabiatım öyledir 
Severim güzelleri l 

Bıı6aS11lim ôıat"" 
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Köylülerimize Öğütler l 
------------~ ~----~~------------------

İnek ahırlara nasıl inşa edilmeli tJ i r ·? 
Ahtrlartn inşası meselesi çok mühimdir, ineklerden iyi verim almak 

için onlara lôyıkile bakmamız lazımdır. 
Bir okuyucumuz bize ' bet ve soğukta yaşatıl- ğiştirmek ihtiyacındadırlar. Pencereleri tek sıralı ahır· 

ı Tıemiz bir hava tenef."'üs et larJa hayvanların arkasına 
bazı şe'1ler sormuştu. dıkca istenildiği kadar '' aı 

·1 ı megen şehir ineklerinin al- gelen duvara açmalıdır, Ahı-
kendisine cevab verir yemlenseler de kararın- dıkları gıdayı vücutlarına rın çatısında kiremitler . a ~ 
ken aynı zamanda zir- 1 ca süt vermezler. İyi siniştirmelerine imkan yok. yet iyi yerleşmeli.. ~rafa. 

· l · d · k b 1 b' · k h h tur. Bunun için tavanda rından tauana kar ve su aat , ış erın e ıne es- ır ıne a ırı er şey-
t her altı inek için 20 san- sızmamalıdır. Tavanın' tah-

lemek hakkındaki duş- den önce kışın sıcak, tı·m kutrunda bı'r hava ba- · ı 
ı ta yerıne saz ve sop a ör-

uncelerimizi de bildire- yazın serin olmalı, her cası ve duvarlarda 70 san- tülmesi çok hatalıdır. BöJle 
ceğiz: ı zaman temiz ve bol bir tim kutrunda dolambaçlı ahırlarda eksik olmıyan toz 

h b } } d B bir hava deliği yapzlmalı inekleri rahatsız ederek on· 
- Edindiğimiz inek- ı ava~ı. u ~nm~· 1 ır. u- dır. Yalnız gerek deliblerin /arı bir çok hastalık/ura 

leri kendimizef ay dalı nun ıçın a ır ınasının ve gerek bacaların isten il- müstait kılar. 'Nihayet çatı
sa yabilmek için onlar- 1 temelinden su çekmiye- diği zaman kapatılabilmesi dan gelen suların da temel 

1 k b. d 1 için kapaklı olması unutma d 'b · o.:ı k l · · t dan peklediğimiz kaza- ce ır yer e yapı ma- ı ınae a ıp ıçerıge ru u 
1 d ti. . . malıdır. Kapının iyi örtü le- bet vermemesini temin et 

ncı tam karşılamaları sı, ışarının ser ığını cek surette ve genişçe ya- melidir. 
lazımdır. içeriye almıyacak mal- pılmasına dikkat etmelidir. ıı 

2 ve 20 komprtmelik ambalajlarda bulu.our~ - - -Ambalaj ve komprimelerin üzeri'nde halis, 

liğin timsali olan EB ma;kasını arayınız 

Harcadığımız para ve ze. meden olması gerek- Kapıdan gelecek cereyan Hulasa iyi bir inek ahırı, 
Y 1 d 1 inekler için belli başlı teh 

emekdar bı.ze gelı·r1• t. ır.. apı an eneme er- lı'kelerdendı'r. Bu maksatla hayvanların sağlığını güde .-> 
?"•nıııa ı•un11 ı•ıııtp~·~ııııınq1J1ınqıfltnıqnınıq1fı••ıııı,..ı1 1P•"11(ıl•"•ll il'' il l""'l ''"ql P"flli i P•ııuıı •ııı ''"'1111"'1 IP"'•I:"''' fP"'lll''"'t lllll""I 

k l d k ı k h J ~ k l .:• ••• .••••••••• •••••••••• 

olmıyan hayvanın yük- l ı toğ a an ve o a ın- pencereleri de yukarı doğru güz oruyan a ır aeme tir. 
1 k 1 d 1 l d Şr!hirde süt ticareti gapa11 

Unu niçin taşıyalım? 1 ta yapı a.n ıvar arın açılır tertipte yapma l ır. 
· ki 1 Ahırda pencereye lüzum gör- inekçi/er için böyle allırlar 

K d b. .. .. . ğ. süt ıne erme en eve- b d r k k ı -~ -
apısın a ır suru ıne ı . . . .. miyenler hatırlatmalıdır ki mec uri ir. ra at öy e•cıt: 

olduğu hale, sofrasında rışlı yerı hazırladığı gu- şehir ineklerinde verem has- de bu işi hafarma'lc masta/- (tl • 
yoğurdu olmayan; fa- rülmüştür. Ahırınzemi- t~alı·gı·ın;~ art~l~ksı~a iaşlıcha ı tan ı~iyade birl ~d~rene~;_,en ~~:·ı Vepyenı· bı·r çehre r.ı!··~"-

All h 
.. .. I ninin tuğladan yapılmakı amı , guneşsız ı tır. ner a ı , ayrı ma me$e esı ır. rıer ·1 ~1 ~ :A 

kat a ıngunu on arın . . . ra ve ahır zemin mesahai köyün iktisadi şartların'a 
suyuna, yemine gübre- dığer malzame~en ı~ı sathiyesinin on beşte biri '. göre ayni maksada muhte 1•1 • 
sine dünya kadar hizmet- olur. Ykalnbız zemınel dl o- büyükiü~dünd~e pencere yapıl- 1 l!! ?Jıolla~J~nbi;.·~ılabilect c:.ı Yepyeni mobelya.. c:.~~-

k
.. 1.. .. h 1. . şenece u tuğa arı ması aı e ır. gını epımı~ ırı%. " 1 

eden oy unun a ını .. .. .. • 1 • 
b' d·· .. .. .. b maden komuau katra- p 1 ki d l.:!.l:•f • ~~ H t f ··k l b' k'ld b •l 
ırki uşun~yneutzt'ı.r? u ne nına bulamak lazımdır azar 1 Q 0 un eK~I fmeSI _•_ er ara ı mu emme ır şe ı e oyananr•] 

acı ı vazı . 1 
1 •• 1 • 11 v •• l:ıve mobelyasını baştan başa değiştirip yeni-{•ı 

Onların varlığından ki içlerine su çekme- lnhısarlar Başmudurlugunden : • Ieyen PAŞA HAMAMI bugünden itibarenı• 
vazgeçemediği için bu sinler J idaremizin kışlık ihtiyacı için 30 bin JC;Jo ,,•.~muhterem müşterilerine açılmıştlr. ! 

inek ahırının cephesini b 1 k k 11~ 
vaziyeti sürüp giden gün doğusuna vermelidır. so a ı esilmiş kuru kı~ı1ağaç odunu pazarlıkla ''•lM ıı t ·ı . ı . h' h t ı t• tK•l 
köylüye en değerli Cenuba bakanlar pek sıcak, satın alınacaktır. ~ !~•] UŞ eri en mızın Si a Ve IS ıra [•] 
hediye hayvan verimini şimale bakanlar pek soğuk Muvakkat güven parası 2813 kııruştur. lhale r:J şartları nazari dikkate alınarak f!i 
artıracak bilgiyi aşıla- olur. Ahırın icinde bizin tarihi 20-10-936 Salı günü saat onbeştedir. ~··ı bu•ıtu•· n tert•ıbat ve teşkı"laA tona 1:4 orta büyüklükteki inekleri- ı; :.. 
mak en büyük kazançda miz için ( Holanda usulüne Vermek ve şartnamesini görmek' isteyenlerin • • • 1 k 1 •l 
bence, görenekten ayr- göre ) 140 santim genişlik idarede müteşekkil komisyona muracaat eyle- • gore a ınmış ve uru muştur. [:] 
ılıp bıigi yolunu tutmak- ve 189 santim boyunda bir meleri ilan olunur. 1-6-10-15 !~ iki taraflı olan PAŞA HAMAMI g ece f~~ 
tadır. ger ayırmalıdır. Her ineğin •] gündüz Kadın Erkek muhterem [~l 

• erası hiç olmazsa yuvarlak Sadeyag· eksiltmesi ~··ı~ m Ü ş teri , e r i m , z e a c, k t , r . :~ 
bir dırekle ayrılmalıdır. ı.:~ 

-- Hayvan baktmile Yemlikleri yerden 35 san- ASKERİ SATINALMA KOMiSYONUNDAN: r! Pa5a Hamamı mUsteciri f!i 
u.v.raşanların yıllarca de tim yükseklikte yDpmak ve B b rtt k* k t t 'Ht' . . k k ·1 -; Mehmet Sağlam l-. 'i 
~ ay u a ı ı aa ı ıyacı ıçın açı e sı t- ·• ~:s 

llemeden sonra söyle- bu kadar ıenişlik vermek k 1 ( 400'h) k*l d 1. i~~' ,,..., •ıltıi!!:!llll'"'lfl!İ!'llP''~"ıfiiiİ!'Q11•"~"'"l11P.,.1;ıı•'ll1ııı"ıııııı•uııııınır.11•11ı~ , .... :p•"'q ••"••ıııınq~~1 
k<ifididir. Zeminin meyli meye onu an 1U ı o sa eyağına ta ıp ~~ ..... ~1ıı:ıaı.'!ı'a.=ı.'!ı'ı1~ıeıt1t';!ı'~ı1b~Jı~ııı.~ı11ı:.dııı~a1ı:rı11ı~, ,,:r,, ,~,~:r.11,:.:;u,!'rı.ııuı .. :A 

dikleri ilk söz şu olrouş I d ğ d ü t ld lk · · 'h 1 

lur. ':t~;::•af i~ı,;:n;~7.r. kı:~~r ~U~~e
1 

ı:~ipa~ı~~a~:;1:=n
1 

b;~ a~n~~ind: ~!~~ fll!Jl!!~ll!!l!~~!~!ll!!!!!!!!!!!l!~!~!!!!l!!!!!!~!J!!!!~!!!!!!!!l!~!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!lllj 
"Hayvanı verimli tu /erin arkasında 120 santim lıkla ilan ve ' ilk patarlıkı 13 • 1. Teşrin 935 §Jj ~5:3 

lacak çarelerin birinci- f::i~:;;;_;;;a~;j,;;a~~ 1:· Salı günü saat 9 da yapılacaktır. i~ Mehmet Mercan i~ 
si onların sağlığını ko- narında 20 santim ıenişlik Evsaf ve şeraiti evvelki gibidir. Taliplerin l ~~ 
l'\ımaktır,, sıhhatini ye- ve derinlikte bir kanal bu- belli gün ve saatta B}"l:>uH: satınalma lcomisyn~ ~~--. Lôstik ve mad. en üzerine f 

/unmalıdır. 1Y 1':"· ~- _ 

~nde tutamadığımız Ahırın duvarlarını kumlu nuna muracaatları ilan olunur. ı il~ Tıamğa, mühür, imza imalôti f~ 
11ayvan, ihmalimizin ilk kireç harçla sıvamak çimen- 26 3 5 1 o .a! =m 
~ezasını bizden mahsu- to ile sıvamakean iyidir. ·~ Saat, Fenni Gözlük, alat ve edevatları ~ 
lunu kesmekle verir: 0- Çimento ile sıvanan duvar Askerlik şubesı'n LL.n .1 ~~ ~ ve saat tamiratı mağazası P 

/ar daha kolay temiz/ene ge ==1 ~~ 
l\un ı"çı"n ( ı'yı· bakım ) 936 Teşrin celbind muvazza*lık hızmetlerinı· yapmak •ı ,,.r b,,,.nnS•me cı''-rbatı No 73 =-bilı"rse de daima sog· uk kal- 11 ~· ~· :-.....' , a .. .. ~. ~, . .. r .'" ... _ ,. .. · .. ,,!?'_ üzre askere çağrılan dojum ve sınıf !ar şunlardır, =- ~ ~~ · ııı 1111 

•n bütün gayesi hayva- ddaıkklı~rrı~t:~:tia~:~as~favaestıtnı: 1 - Bir buçuk senelik kıtalar için: iı~iiili~jıjjijli~IDil~llffim@iiiilijiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~jjjjjj~ii~İIİİiiiiiiiiillilllilmllfl 
tıın sıhhatini arttırmaya 316 (dahil) 330 (dahil) doğumlu yoklama kaçakla-
~&ramalıdır. rirler, Bizim için hatta bal- rile bakay•lar ııe 328 doğumlulardan artan erler. 

• 
Okuyucumun sordu

~ll şehir inekciliğinde 
k düşünülecek mesele 
lhırlara aittir. Köy inek
etinde bakarak daha 
~İY'ade ömürlerini ahır
la geçiren bu hayvan
~ güneş ve havadan 

hrum kaldıkca, riltu· 

çıkla sıvayıp sık sık badana 2 - iki senelik kıtalar için : 
etmek daha iktisadidır. 316 ( dahil ) 330 ( dahil ) doğumlu yoklama kaçağı. 

Ahırın güksekliji, ,içinde bakayalarla 329 doğumlulardan artan erler yetişmediği 
bulunacak hayvan sayısına takdirde 330 ve 331 doğumlu erler. 
bajlıdır. İneklerin beş güz 3 - Deniz sınıfı için : 
kilo canlı ajırlığına 20 30 316 (dahil) 330 (dahil) doğumlu yoklama kaçakla · 
metre mik 'abı boşluk düşe- rile bakaya/ar , ve 331 doğumlu erler. 
cek kadar ahıra yükseklik 4 - Jandarma için : 
hesap etmelidir, Herhalde 316 (dahil) 330 /dahil) doğumlu yoklama kaçağı, 

bakaya/ar ile 331 doğumlu erler, 
üç metreden aşağı olmama 5 - Gümrük için : 
lıdır. Şehirde beslenen süt 331 doğumlu erler çajrılacaktır, 
inekleri ahırdtı çok kaldık· 6 - Askerlik kanununun 43 cü maJJııi mücibinee ilan 
/arından havavı sık ıık de· olunur. 

Ağız tadile kahve içmek te 
bir meseledir 

Jstanbul Bakkaliye Mağazasında gözı1nüz!in Öni'ınde 
makinede çekilen Halis Kahve ağız tadile içilir / 

Acele satlı~ hırdavat mağazası 
Semerci/erde bir hır~avat mağazası eşyaJı çok lıeJaplı 

olarak satılac!!.~tır .• P'!rjptlc ~ · aln:mk ifin •matbaamfia ~ 
mürocoaı gi/fMlicJtr.. ~ " ..... ••. · · · · · 



Borsalar 
9 Birincileşrin 936 

Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 
f ı; fındık hazır 
., ,, vadeli 149 
Ko.bukhı fındık lıazır 30 

• ,, vadeli 

Trabzon fındıkları 

lı; fındık hazır 
., ,. vadeli 148 
Kabuklu fındık hazır 

" ,, vadeli 29 

ltaly a fındık/an ı --iç fındık hazır 650 
" vaddl 650-600 

Berlin borsası 

Türk yumurtaları 

l\Qçtlk mal 12 
Orta ,. 12,2!'i 
iri ,, 12,fıO 

lstanbul kambiyo borsası 
P~ela 

Llrel 
7.!."\2i 
1012 

Rayişmnrk 1,9i.6S 

lstanbul ticaret borsası 
iç fındık Gire~ou 

" 

Trnbzon 
Akı:ekale 

GU 
b9 
69 

Trabzon Borsası 
10 Hirincite.,rin 936 

ı.; fındık 
Tuıııbul ~ 
Sivri ,, 
Fo,a • 
Badenı • 
Knrkaluk,. 
Yumıırtn hirinrl 

,, ikinci 
1şleunıeıııiş 
Mımr 

Fasul~ alar 
1nee mal 

70 
!14 
31,riO 
33 
27 
00 

ll!iO 
2000 

B:W 
5.50 

o 
11 

Bugece Yıld ız sinemasından 
2 film birden. 

ve 

PAG AN' N i 
Türkiye Ziraat Bankası 
Trabzon Şubesinden : 

Bankamızda pazarlıkla 1050 adet boş çuval 
satılacaktır. 

Taliplerin 12- 10-936 pazartesi günü saat 
15 de Bankamıza muracaatları ilan olunur. 

~~~~ ~~~~~ 

~ HABIK 
Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

~----..v..-~ ........ ~Jdh~~ dhdhdhdh 

ilan rik 'lJe taksim ederek bu S!l ~.;~ e vs 
1
• 

1
• k ~~.~ 

retle tasarruf /arın da iken ~~ :: 
Tapu müdüriyetinden : lbrahimin 338 senesinde öle [tj (+J 
Şarkan garben ve cenu rek oğlu Arslana sonra Ali (t] K l+J 

~7ii~~f f :~·~.y ::r ~i~!:z:;J:~;f {;f iY.~~ lij maşlar m 
Yomranın Kocaba köyün- karısı Pullu ve oğulları Ali t!1 Bayanlara.J ve Baylara mahsus kumaşların t3 

de hancı oğullarından Ah- Paşa ·ue Ahmet vekızz Se [tj (+J 
medin oğlu İsmail ve ib heri·terkedip başkaca varis- l•J yenı· çeş"ıtlerı· gelmı·ştı"r. l•J 
rahimin ve Mehmet Ali ve feri bulunmadığından bu [tJ (+J 
Ali Osman bilii senet ola- fındıklığı namlarına intika- (~ l+J 
rak cedlerinden intikal et- len hakkı karardan tapuya [•l En ··ksek ,.,, 
mek suretile 70 senedenberi bağlanmasını talep eyledik K•.J yu ltJ 

il d l . d b . b" 1 l•.J l•J 
ziraat ve tasarru arın a erzn en u yere aynı ır ı l•l ı ~ [tJ 
iken bunlardan Mehmet A li hak iddiasında bulunanlar l•l Terz İ [ İx l•l 
3 15 senesinde ô'lmesile ve- -varsa 10 gün zarfında tapu tJ {tJ Horoz fnsulyn 

Unlar 
lstanbul bi.;incl 

,, ikinci 
Samsun blriuci 

raseti kız ı Zakire ve ana idaresine veyahut 18 70 936 İ •.J O t l•J 
!!:: baba bir kardeşleri İsmail Pazar günü saat 12 de E.•J ~:Jafla l l•l 
~;:: ve Ali Osman ve İbrahim mahalline gidecek olan tapu f!j • • t: 
18,90 terkeylediğinden verese/er memuruna ellerindeki vesi. [•] M 1 Taksitle muamele l•l 
12,uO işbu fındık/ığı 323 senesin- ka/ari/e müracaat ey/emele- [tj em ur ar için • (d 
12 de haricen aralarında tef ri ilan olunur. [tJ • yapılmaktadır... . 

0 

ld 

• ikinci 
Muhtelif birinci 

• ikinci 
,, tıcnncn 

~~~~~y~,~~..,,~~~~~~l~H!ıl ı:ı Kunduracılar caddesi l~ 
~~~~----------· 1 f!J Tüccar t rD OSMAN NUR( SEZMEN m 

A 
M " 

C~R~VANDA 
TASA~ RUF I : .. : __ ~~ _-... 
~~~?. 

Fazla 2iya neşredip az cereyan veren 

yegône ampullardır. . ; 
Markaya dikkat ed· • ı ·- . . 11> )a nız lu lambaları iste ;;...nız. Çllnkı güneşten de ıınrlak ziyu vcrirlvr. 

Bütün Bakkal mağazalarında bulunur. 

a...._ r.ıı;ıııı;ııp;ııfll.lll1;101;ı'Jl'.:lı '!;.'1lJ1:.lll11;l11J1;llJl;lQJ1;1lll"~'liJT~fll.;'IJ1;11~ıtııı;llP;11Jl',;'l~"lllı;ını;ı:ı~ıı·;·ııı;qıı:::?ı;ır.ıı.;r.rı;ıı'ı·ır,ıı;r~ı,, ~lıı-:d1Uı.;,ulıhiiıllııu1ıllııu<1llıhı111ıiidıl:ıwııl Qiıllıh,iı!Jık,lıflıuııdltiuıillıiııdlliııuıllııMiıllıbdıllıı.::iıllı.;.iıJllı.11ıdlıo111lltiM11ll1ı,.ııllh:,1 ıdl1111l llıııllllh111ıl llı.ııl.ll nıılllııMtllbl;';idtı..iidlı ... ıı.Jıiidı 

~~~~~~~~~ 

r. R m·n ton 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

Al.;::'&!~~azamızdan temin edebilirsin=z .. 

lriil<ega 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: THABZON H • K 1 N lb · tı M ğazası Kundurucılar caddesi aml Ve ema Q an Or a 

YrENDY BAS~MEV·Ü 
Yeni, temiz ve çeşit i huruf alile bütün matbaa işlerini 

• 

En · temiz, en ucuz bir surette yapar .. 


