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İhracat 
işleri ... 

Fındık ihracat işlerinde 
çetinlik değil kolaylık 
göstermek lazımdır .... 

F
ındık mahsulümüz re
kolte itibarile yüksek 
olmamakla beraber, iyi 

fiyatlarla satılmakta, fiyat 
farın üstünlüğü rekolte nok
sanlığını az çok telafi etmiş 
bulunmaktadır. 

Fiatların iyiliği ve üstün-
lüğü normalın üstünde de
mek değildir. bugünkü fiat
lar tam değer fiattır ve 
tamamen norma/dır, 

ltalgadn 936 fındık rekol
tesinin düşüklüğü. ispanya 
da tit:aret işlerini felce uğ
ratan dahili karışıklıklar, 
Türkiye fındık mahsulü üze 
rinde hemen her sene · og
n anmak istenen ve oy
nanan oyunlara set çekme
ie yaramış. fiatların düşü
-1ülmesi yolunda çevrilen en
trikalar bu sene çevrileme
miş, mahut Pisani müesse 
ıatı bütün gayretlerine rağ
men fiatları düşürememiş, 

o müessesden istifade eden 
bazı ihracat evlerile alevra 
satanların arzu ve istekle
rine ve hatta men/ i sayılan 
gayretlerine uyğun olma
rnak üzere fiatlar düşme 
rniş, dediğimiz gibi normal 
şeklini muhafaza edip git
miştir. 

Mahsulün yüzde kırkı sa-
tılmış ve ihraç edilmiş ol
rnakla beraber. ark•da daha 
bır haylı mal bulunmakta· 
dır. Şimdiye kadar f iatların 
rnantazam bir s e g r içinde 
devam edip gitmesinden is
ledikleri ve bekledikleri gibi 
büyük karlar temin edemi
Yen yukarıda işaretlenmiş 
1tı.üesseseler ve evler, hiç 
lüphe yok ki bundan sonra 
da rahat duracak değillerdir. 

Fiatiarın düşürülmesinde 
ttı.enf aatları bulunanlar ol
duğu gibi, fiatların düşme-
1tı.eıinr: hizmet eden, temiz, 
lcarantili iş yaparak, az ve 
~alğalı muameleler üzerin-

en çok kar temin etmek 
teiU. çok devir yaparak ma
ul ve meşru kar elde et-

1tı.eğe çalışan ihracat evle-,. 
1Tniz de vardır. Zaten bu 
faydalı evlerimizin var olu
i"dur ki, meydanı ötekilere 
l 0ı bırakmamaktadır. Mem-
•ket iktisadigatzna hizmet 

eden/erle onu izrara çalı
lanlar el/bette ki kanun mu
'Cl~cehesinde olduğu gibi bi
ıını nazarımızda da bir de· 
fildir. Ötekileri tenkid eder .. 
,:; berikileri şüphesiz dai-

'lakdirle karıılarız. 

Fındık 
fiatları 

72-34,5 

'f ~ ·s;;.~ü~ü;c~ -··--ı Okurlarımız 
t~ o~~c~~!:!~•ş~~~~;;,;. ;ı Ne diyor 

Hamleler 

Nemelaz mcılere 1.. 
!+~ miz Sayın Tahs"n Uzer bu .i H d 
tJ akşam Erzurumdıın şehrimizi ı•~ er yer e VQr1 

Di.i .tiir e ~in nl..r va~ h"yal ına nem 1 zın c l ı. Çok · c: nere L: 
bel• i· P•İ ı in bu zı ;ılı huvd:ın. d\,d..ın, do,.unıidun mademki her 
şey da: ı he' ı.- ı c'k bitta ,j ., nJ ·n. 

Dün ~kşam ve bugün 
Avrupadan gelen telgraf 
/arda fındık piyasalarının 
daha yükseldiği bildiril
mekte olduğundan bugün 
borsada lsveç vapuruna bu 
ay içinde teslim edilmek ü
' zere 72 kuruştan tombul 
içine ve 70 kuruştan sivri 
içine talipler zuhur ~tmişse 
de satıcılar bu fiyatlaraya
naşmamışlardır. 

Kabuklu tombul fındıklar 
34,5 kuruşa satılmıştır. 

Dün lstanbul borsasında 
Akcakoca iç fındığı mağa
za teslimi 72 kuruştan sa 
tılmıştır. Önümüzdeki haf ta 
fındık fiatlarının daha faz
gükıeleceği Avrupa ile sağ
lam ve dürüst mıılıabereleri 
olan alakadarlar tarafından 
so'glenmektedir. 

Parti 
kongreleri 

C. H. Partisi ocak kongrele
rine merkez ve köylerde de· 
vam ediimektedir. Ocak kong
releri ulrinci teşrinin soularuıda 
bitecek, ondan sonra nahiyo 
kongrelerine başlanacaktır. 

_t-ter gün 

Susuz Şehir 
Mahut Dcğermendere suyu 

hala gelmedi. Gerçi i~ilmez 
ve kullanılmaz bir sudur ama, 
noçare ki, halkın çoğu !çiyor 
ve hepsi kullanıyor onu .. Aşağı 
yukan bir ayı geçti, bozuk 
yolların tamir işi bir türlü bit
medi. Parası olanlar para ile 
kullanma suyunu teşıtıyorl11r, 

fakat olmayanlar ne yapsınlar? 
Şu tamir işine bira:G hız 

verilse de biz de şikayetlerden 
kurtulsak 1 

Bu meselenin bir başka cep
hesi, ve başka bir şikayet 

noktnsı daha var : Dcg-ermen

dere suyu taksim çeşmesine 

i'eldikten sonra da, halk yine 
mahallelerde su bulamıyormuş. 

Bunun se!Jebi de şu imiş : Ara
zozlar yolları ıslatmak i~in tak
sim çeşmesini boşaltıyorlarmış .. 
Buna da başka bir çare düşü
nülse fena olmaz sanırız. 

Koca Deg-ermendere, yazık 

ki, sen de kıymete bindin 1 
Yenlyol 

lhracat işlerinde memle 
ket iktisadigatının gelişme
sine lıiımet etmiş ve etmek
te bulunmuş olanlar, lazım 
gelir ki, Bankalarımızdan 
vesair müesseselerimizden de 
daima kolaylık, daima mu
zaharet görmelidirler. Mem 
leket iktisadigati elbirliğile 
yükselir .. 

Bekir Sükuti Kyloksızo9lu 

teşrif edeceklerdir. 

Dikkatler 

Yasak ... 
Çıkmaz sokaklarla 
yeni inşaat yasak! 

Y apı ve yollar kanıinuııda 
'"~~ıkmaz solrnklarda imar 

plfinı yapılınca.yu kadar veya 
başka bil' rare bulunmadığına 
kanaat hasıl oluncaya kadar be
lediyelerce bu sokaklarda hiç 
bir ioşııata ve tamirata mnsaade 
edilmiyeceklir,, kaylh vardır. 

Nafia vekılleli uelediyelcre 
yeni bir yayımda uu kuyde e· 
ııemmiyetle riayet edilmesi bil
dirmiştir. 

Yeniyol- 'l'rabzondaki inşa
at ve tamirat işlerinde Lıu gibi 
kayıtler ve şartlar gözetilmemiş 
vo mevki almamış olduğuna ba
kılırsa işbu yayımın uizc gel
memiş olduğuna hllkmetmek 
gerek! Kanundaki kayda saritı 
kayda gelince klın bilir o da 
henuz okonmnmııtır belkiJ 

Münakaşa 
Bir dağın ismi için 
altı münakaşa ... 
1 ap~n~·nda altı senedenbe

v n ıkı dll profesörü ara
sında devam eden ınUrıukuşa en 
sonra prof esürlerdcn birinin ö
ınmu ile nihayet buldu ve hll
kuınet snğ kalan profcsörlln 
fikrini kabul ederek bir dil ko
misyonu !\urdu: 

Bu komisyon, profesör 'faııa
kadetinln tezini buton Japon 
kelimelerine tallılk ederek "iş,, 

hecelerini "si,, , ( fu) hecelerini 
( hu ), "ji,, hecelerini de ( zi) 
yapacak. Bu suretle 1 i s a n n 
aheuk verilmiş olacaktır. 

Demek kl, yeni Japon dil 
kaiddsln(: uymak için, f< ujl Ya
ma yanar dağına ( Huzi-Yama) 
diyeceğiz. 

Bununla, ilk defa olarak bir 
dağ ismini değiştirmiş oluyor .. 

Fakat, şnplıeslz ki Fuji Ya
ma isim deği~tirmekle, ne Ja
ponynnın eıı yüksek dağı ol
maktan çıkacak, ne de dünya. 
nın en hiddetli yanar d.ığların
dan biri ... 

Y eniyol - 1 lns has yerinde 
duran ve kimseye zararı do
kunmayau bir dağın adını de

ğiştirmek için iki i\liın yedi sene 
münakaşa yapmışlar .... Biz otuz 
bin kişinin sağlığım, hayatini 
tahdit eden ve sayıs\ yüz bin
leri aşan fnro sUı·ülerlne kaaşı 
mücadeleye giri,;ıuck i~·in bk 
toplantı yapamadık! 

M. Denald E. VVebster 
Amerika içtiıhai bilgiler aka· 

demlsi mtlınessill l\f. Denald 
E. VVebster şehrimize gelmiş, 

Valimiz ve parti başkanımız Ki· 
fat Danı~manı ziyaret etml;;, ba
zı mektep ve müesseseleri gez
miştir4 

Bizde yok ... 
Bugün S..ıkiz meydar,zn 

daki pazar gerine yük so 
ğan, bir hayli patates, fa-
sulya. hatlzcan vasaire gel 
di. Ciııar vilayellere. kaza
lara giden hu mahsuller, bu 
gün kayık gelmediği, alıcısı 
olmadığı ıçın satılmadı. 

Belki yarın da kayık gel 
mez, ve gelmediği için .lJa 
rm da satılamaz. Fakat bu 
gece, yarın veya yarın ak
şam bir yağmur yağarsa 

hu mahsul ne olur. Soğc ı -
far bağ soğam olo'rığu 
ıçzn sapları rslanmca hemen 
bozu/ar, batlıcanlar ıslanın 
ca hemen çürümeye başlar, 
ıslak patatesi, f asulyayı 
kimse almaz. Zrirra, müs
tahsil zs'anan malzs·ilünü 
açıp kurutmağa ve ne zemin 
bulabilir, ne de zaman. şu 
h ı 1 '· ne Japacak bittabi 
lziç. Bir sene! emek verip 
ter döküp geliştirdiği, fakat 
şehire,)ndirdikten sonra pq. 
zar Yfrinde harap olup git
tiğini görd•iğ;i mahsulünün 
arkasından ağlayıp sızlan

maktan başka yapacak bir 
şey yoktur I 

Rica ederim. imkan olsa 
da şu pqza gerinin bu ak
şamki perişanlığını bir gör
seniz o zaman, bize acırsı-

nız. Belediye niçin bu pazar 
yerinin üstünü kapatmıyor ? 
her yerde üstü o·rtülü pazar 
yerleri vardır, bizde gok. 
Belediye bir aam yaptırsın 
da zararı yok, masrafım 
hem de birkaç katlı olmak 
üzere gine bizlerden alsın. 

Maslafa. K. 
Yenigol - belki yüz de 

fa yaydık bunu. Bu da yüz 
birincisi olsun I 

GOROŞLER ------

Baka·ak mu1ıitine gÖrjr.c b"nl..i,- eksik, na ıl n rrel:zım diyipte 
ge ., c ·'c in e er ın .an c•la ıık dün, aya g imiş ,en ... 

D..ış:in ki bir ta~ ol .110 atn dık ~enini m"lli bir AJ,ideye teıne!. 
Belki olu ·,'u ı b'd d.! gJı ·l b:.- s1tun. Cın ıin olia ır.e mer süslerdık 
seninle neler, n ·ler, ö ,:-utü~. Pıı~çal lrdık seni değirmende dG- türl~ı 
mozaikler yaparak scnd ·n. 

Me.ıela kıymetli bir çim"'n~o ta .. ı ol an i.,.te o Z'lman seY'·cyle seninle 
ynptığımıı betonarme köpri.il"r, iskeleler, n'ıtımlar, npa lımanlnra ..• 
Kum oJqnn çakıl ol!lan da yin • t'zım.ın bu işdc .. 

E1-er olsaydın bir çakmak lnşı e:ıkinin rağbet gl>rdüğ~ bu diyarda 

satılırdın ki Jrit diye sen!.. Knlıplı bir taş olarak gelsen bize i~te o 

zaman koyardık seni snyın saylıı.vın dedizi kırk yıllık aşınmış taşın 
yerine .. O aşınmış fışinayi de yollardık Belediyenin açtığı ~e~ir mü
zesine !.. 

Bir avuç 'o_>rL?k olsaydın eJ-e· şüp'ıe .. iz. bir başak buğd.:ıy alırdık 
sen-len DoHu u~ d:ı bir sak ı ı:ı iç'n• bir karan'il be;lerdik seninle .•• 
Hele dog-saydın onul"CJ yıl g nlc ınC:e bir İp"k torbaya koyar da 
yo!hrdık seni m"lli Kiibeye .. Bir d ı.li yapar da senden giderdık ynpıkc le 
So~ukl'lu yolundan Çıfte çamlı. lara do!Ju ur::luk buz gibi su sana 
oralardan .. 

Me-;ela : Olsan bir çam aı·cı hemen dikerdik seni Boz.tepeye, do· 
l ırdık dallannın golJ s ne glin.!Şli günlerde .. f'nrklnrı, takları süslerdik 
dollarınla bayramlarda .. Ol<>aydın yeşil duvnklı bir servi ya;,lanır ..ı 
snna hergün binlerce sevgilisi baburun ... Olsaydın bir okaliptos ağrd 
kurtarı dın belediyeyi k'n:n i ;'n arfettiJ'İ binle· c • li adım. Bereketli 
bir dut ağL?cı desem yap:ırdık e,.cllcr, şuruplar, hatta kuşlar da fay
dalanırdı senden. S:ıymayayım her meyvenin kernmntini ; şimdi sen 
bir ya'Janı eı "k kud::ır d tayd lı de rıl in çunku .•. 

Ne ols:ın ya amıız ın bir i,e. Her vn.lı0 ın doldur:ıc ğı bir boşluk 
var bu kainatta. Ohalde insan mı olm:ık gerek yarmaz. olmak için .• 

Uyanık ol: Aksedinc! kul .. kJarına zarıırlı bir ses, p:ımuk tıkayıp 
da geçme oradan, dinle d.:: su .t.ır o se~i. Susturam:ızs:ın e ,er haber 

ver bilenl~re sustu m~sını. Gö dün ki : lşleniyor zarnrlı bir 
0

iş, yumma 
gözlerini kediden kaçan bir fare gibi, vazifen menetmek, ettirmektir 
onu deme nemelfızım .. 

Baktın ki rüzgar var şehir toz, toprak içinde haber ver ıslasınlar 
onu diye Belediyeye. Su bulamazlarsa s:ına ne ... 

Uçuyor gö.-ünc~ Fo:-dları 60 kilometrelerle. Kuc.ıkla hemen ço
cıkları at köşeler. Olmasın anncJerın ıstıraplı emekleri heba ... Olur mu 
işte nemeliızım böyle demler de ..• 

Baktın ki bir arabacı koştmuyor kı b:.cı şaklntnrak sokakta atını •• 
Düşün ki gem alı!'Sn azıya ne r.c klı manzaralar dozar bu koşturuştan; 
deme nemelazım. Orada durd.ır onu. Söyle ilk görd.iğün znbıtni 
belediyeye versin bir c•zı ! 111. Vıızifem de~ildir geçmesin aklından. 
Hayır i~lemek vazifedir her zaman kims.:! nyıblnmnz seni asla ... 

Gö.düğün kötülükleri üzülüyorsun de hakkını yoktur diye susup 
geçiyorsun belki, yanlışın var işte bura fa .. Cemiyetin zararına işlenen 
her işi takbih etmeğe hakkı vardır Vatandaşın.. Hem ne hacet her 
kötülü~ü kovalayan bir teikiliit yok mu sanki, üşenirsen yüz adım 
yol yürümeğe öfleyemez. misin bir iki kelime telefonla ?.. istersin de 
neler olmaz azizim yeter ki bırak hu nemelazımcılığı. Sonra tıkıınır 
gırtlağına bu uysnllık bam armut gibi hiç nefes aldı.-madnn ... 

P. 

Fikir kırıntıları .. 
İnsr nh r arasında biri amir, 

hakim, diğeri memur ve mnhknm
dur .. Beşer bu mütcvazın kuU\·e
tin tesirile hayat ve mevcadiye
tini idame cdcc ·ktir. HJrriyet, 
müsavat hayalhanede uyanmış tat
lı bir il :ıamın nennisidir bene~ ..• 

* Herşeyden öne-. paraq çok ol-
sun..! Ondan sonrl\ hürriyette, şe 

refte, "'evkide senindir.. Ya pa
ran çolc olsun, ya aklın az olsun, 
eğer rahat yaşamak istersen ..• 

"' Ahlak, telakkı zamana göre 

dir. Gökten kuvvet al, topraktan J U;ilnü de kabul et Ö} lece hareket 

para çıkar 1.. 1 eyle ... 

* * Fizyonomiye b:ıkarak hiç kim- Hııyatta didinmek, tırmanmak, 
se hakkında kat'i hühim verme, çnrpışmrk, ug-rnşmak, şöhret, iws, 
budala vt> ııhmak u.nnolunrnda mevki, şeref, her şey kadın için· 
hayrete şayan zeka ve akıl var- <lir. Kadın hayatın nazımı, parası 
dır... da kuvvetidir. Hnyatta kadın gü

* Bir adam hakkında ilk hissiyat 

neş, para mehtaptır. ikisi de ziya
dardı,·. 

hazan insnnı aldatabilir. Görüştii- * 
ğün adnnıın kalbini, fıkrini, ruha- 1 Bazı a<lnmlar vardır ki, ndeta 
nu iyice eşele.. Gö c •kcıirı ki o bakkal dükkanlarının, mahıılle 
adam ya adidir, veya b. yük bir k..ıil\·clerinin, kirli, örümcekli dıvar 
adamdır.. köşelerine asılmış levhalara bcn

* Korkul•• rılya gö m"'m k i~in değişir bir libastır. Herkesin bir 

ahlakı, her ahlakın da bir kesi evham ya9tı~ına bnşını koym .. 
vardır. Ahlakları, kesleri düzende E'.n b:iyak e ip Cenap Şebabettin 

z.t·rler. Bu levhalar ihtimal kıy
metlidirler .. Fakat kıymetsiz yer
de kaldıkları içindir ki nazarı 
dikkatimizi c~lbetmezler. Oradan 

knldırılıp da lüks bir salonda teş
hir edili lerse karşmnda tevakkuf 

elmeJen geçemeyiz. lşte zamanı .. 
mız ~a b;zı adamlara böyle kıymet 
vermişizdir. 

tutan, yürüten kanun, urf, iıdet böyle diyor. Halbuki en büyük 
tea~ulün top yekunu olnn muhit, şair Hamid ise: 
topluluktur .. Herkesin ahlakı dos- « V e~ham adam aldanm:ız » 

tunun çokluğuyb kıımet alır.. diyor, en mütefekkir şair Tevfık 
* Fikret dahi : « Şüphe bir nura 

Para topralta, kuvvet gökte- ı doğru koşmaktır » diyor. Sen bu Cevdet Alap 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
AYusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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çıkma ının sebebi budur. Ve 
1908 ele Genç Türkler ihtilllli, 
lıir gecenin içinde, ınuknvemet 
görmeksizin, kan dökmeksizin, 
J,orkunç pacllşalıın elinden ikti
d:ırı alıvermişti. 

Hemen bir kuvvetli heyecan 
'e nikbin itimad dalga ı mem
leketin her tnrnfına yayılmış 
ve bazı azlıkların şeflerini bilE' 
bİt'likte sllrllklemiştir. Uzun ve 
oldllrOcO karanlıktan sonra ar
tık yeni bir nizamın, doğruluk 
ve hllrri~etin gline~i doğmuştu. 
Kncnıuan imparatorluktaki ayrı 
milletler ve ayri dinler ara~ın
da, arkndn.;;lık. artık kuru lacnğa 
henıiyordu. Bu idealistçe doğ
mluk iradesiodcn ilk favdnla
ııan bizzqt AbdUlhnmid Ölınuş
tur. Kendine mahsus olan hi
lekarlıkla yeni ı·ejiıııi gizlice 
devirnıcğe çalışıp muvaffak o
lamadıktan sonra, l tanbul'un 
:ıtışık olnındığı lıir yıımuşaklık
lıkla muamele gOrnınş ve ş°e
rdli köşesine çekilerek huzur 
içinde ölnıUşUlr. 

ideali tçe bir nefse itiınadın 
gilC'iyle, biihussa idare ve eko
nonıi sahasında, kisa bit· zaınnn 
içinde bir hayli işler başarılmış 
lır. Bilhassa, Alman hocalrmn 
eliyle ordunun lensiki, nzcriıı
de ne kadar durulsa yeri olan 
bir hizmettir. 

Gerçi reııliteleı'iu sert rUz
girı, çok geçmeden, taze fida
nın botnn çiç·eklerini yolmağ.t 

hn.lnmıştır. Kansız ihtilalin ver
digi heyecan devresini takip e· 
den kısa sUkOn devresinden 
sonra imparatorluğun her tara
fında, bir takım ıiıukavemetle
rin başı beliruıeğe buşlamı~tır. 

l >oğruluk ve bernberlik rejimi 
bir takını eski imtiyazları zede
lemek bir takım ihliraslıırın da 
OnUne geçmek mecburiyetinde 
kalmıştır. O iıntiyazlıırla bu ilı
li rnslar, çok geçmemiş, nralann 
da ittifak aktetmiştir. Ve bil
hassa, lııristlyan milletler anla
mışlardır ki, imparatorluk e-;ki 
kuvvetini tekrar elde etmeden 
müdahale ederek, imparatorluk 
taki kardeşlerini kurtarmak için 
bu, son bir fır~attır. 

lnkılflbtan hemen sonra, Bos
na - Bersek'in i;ogali yapılmış 
ve Bulgarh;tnn istikhllini ilıln 
etmiştir. Geçi. Bosna • Hersek, 
kırk seneden beri Avusturya 
idaresinde bulunuyor, Bulgaris
tan ise aynı turihtenberi keza 
kendi kendisini idare ediyordu. 
Böyle olmakla beraber ve bil
hassa llosna · Hersek'in i~gali 
un sene içinde imparatorluğu 
çiğne~ ip parçalayacak olan ma. 
kineniu manivelasını oynatıp 

- Arkasi var • 

ALKOL İPTiLASI 
2 

Tababette alkoldan, bil. 
lıassa şarap ve şampanya 
nevilerinde eskidenberi is
tifade olunmaktadır. ispirto 
mide için yemeklere konan 
diğer baharat gibi bir miin
ebbihtir. Bundan başka me
lekatı akliye. zeka. ve mu
hakeme için de kuvuetli bir 
münebbihtir. 

Fakat her şeyin ifratı 
muzır olduğu gibi, alkoliin 
def azla ve daimi kullnzl
ması, vücuda ve vücudu
muzdaki muhtelif uzuvlara 
fena bir surette tesir eder. 
içkinin uzuvlarımız üzerine 
yaptığı bu tesirleri, kısac 
birer birer güzden geçi
relim : 
Hazım cihazma tesiri : Az 

miktarda ve çok sulu alkol 
{ şarap, bira midenin hare 
ket ve takallüs/erini çoğal 
tır, mide üsaresinin fazla 
ifraz edilmesini temin eder. 
Bu suretle hazım kolaylaşır. 
iştah çoğalır. 

lakin çok al•ndığı tak
dirde, midede tembellik olur 
ve bu tembellik felce kadar 
gide bilir. keza mide iisare
sinin ifrazı azalır. Bezler, 
işe yarayacak üsare yerine 
sümüklü bir madde ifraz 
eder. ispirto mide dahilinde 
bulunan albuminli maddele· 
ri pıhtilaştırır; ve nihJyet 
hazmı bozarak ya kusmalar 
veyahut ishaller ynpar. Haf. 
ta zamanla midede yaralar 
yaptığı vakidir. 

Karaciğer üzerine tesiri : 
ispirto en çok karaciğer ii 

zerine tesir edir. Uzun 
müddet kullanıldığı ve çok 
alındığı takdirde. karaciğe
rin faal hücrelerini sık1ş
tırmak üzere, bu hücrelerin 
arasında bulunan ve esaslı 
bir rolü olmayannesci miin
zamı çoğa/tığı görülür. 
{ Karaciğer teşemmüü ) de
diğimiz bu hastalıkta. kara
ciğer biiyüdüğüne rağmen 

asıl işe yarıyan hücreleri 
küçülmüş ve büzülmüştür. 

Bazanda bilakis nesci 
munzam biizülür. Faal ka
raciğer hücrelerini busbü
tün sıkıştırır,· ve karaciğer 
tabii hacimlerinden bir, bir 
buçuk misli küçülür. Bunda 
da { dumuri haraciğer te
şemmüü ) diyoruz. 

• Arkası 11ar 

Gençlik 
Deniz 

Bir Temmuz saba1•ı idi ... 

Halk Manileri -ı Deniz, lınvn kadar berı ak ve 
----------- 1 hava kadar sııkindi .. Henüz bütün 

Dağların başı kardır 

Şu giden benim yardır 
Güze ilerin içinde 
Snnma ki eşi vardır 1 

"' * "' Gökte duran güneştir 
Yarın ismi mineştir 

Güzellerin içinde 
Bilmem kim sana eştir l 

* * * ~evyasız olur dağlar 
Uz.um verirmiş bağlar 
Ayrı düştük düşl'li 
Ben ağlarım ynr nğlar 1 

* * * Denizlerde gemi var 
Ağaçta serçe. mi var 
Şu giden dilber kızın 
Ne güzel perçemi var 1 

Baba Salim Ögütun 

kızıllığıyle, doğan g"neşle bera-
ber, ufkun kızıl derinliklerinden 
nokta kadar küçük bir karartı 
gözüktü... Bu karıırtı gitgide yaK· 
laştı ynklştı ve nihayet adamakıllı 
farkolunmağa başladı .. Gireğinin ; 
gökleri deleC'ek gibi 'yükselen te· 
pesinde, onaltıncı asırda Türk 

~-adı~galarına mahsus bir bayrak 
ruzgarın hafif esintileriyle 'ağır 
ağır dalgalanıyordu .. • 

. . . . . . , . . . . 
Geminin güvertesinde. k~~e~t~

ye dayanmış bir levent şimdiye 
kadar, sayısı bilinmeyen, düşman 
bağırları delmiş kılıncının knbzıısf
nı okşuyordu ... 

Aklı derin mazilere dıılmış, dal 
gın dalgın düşünüyo:-du. 

Bu şırnda reisin sesi işidildi : 
V c sçrt bir emir gürlçdi ; 
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Dünyada 

Neler oluyor Komşu Rusyada Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

Aklıma geldi diyip . . 
geçmeyın, zengın 

olabilirsiniz !.. 
İnsanın boş vaktinde ak 

lına bir çok şeyler gelir de, 
hazan tenbelliğinden. hazan 
başka meşğuliyetlerinden bu 
fikirleri bir turlii mevkii 
tatbike koyamaz ... Yahud da 
aklına gelen şeyi kendisi de 
giilünç bulur, üstünde dur 
maz, durmak cesaretini ken 
dinde bulamaz. Gelgelelim 
bin kişide bir kişiye çıkar 
ve aklına gelen bir fikri 
enerjisi ve cesareti sayesin
de km.ıv,.den file -çıkarır 

' l I zengın o ur .... 
Bahsedeceğimiz adamların 

yeknazarda ehemmiyetsiz, 
hatta gulünç görünen bir 
fikri mevkii tatbike koya 
rak rıasıl zengin oldukla
rına hayret etmeyen: şayet 

sizin de böyle bir düşıindü
ğüniiz varsa cesaret bulun 
vı derhal faaliyete geçin! ... 

7 884 de lngilterede }ose/ 
Hudson isminde biri polis 
!ere mahsuş bir büdük keşf
etmişti. Hiikumel derhal 
2,000 diidiik ısmarladı. 
Bu sayede Hudson bir f ab 
rika kurdu, ve milyoner 
oldu. Fabrikası 600 çeşit 
düdük imal etti. 

lngiliz Jolm Blakey ayak· 
kabı pençesinin eskimesine 
mani olan çivileri keşfetti. 
Bu sayede 297.000 lngiliz 
lirası kazandı. Lipman is· 
minde biri kalemin bir ucu

1936' Da 
demiryolu 
nakliyatı 

Demiryolu 1 

1936 yılının ilk sekiz ayı 
zarfında birbiri ii stıine lıer 
gün 85,259 vagon yıiklen
mişlir. 

Bu husustaki devlet pla
nına nazaran her gün 78,500 
vagon yüklenmesi liizım ge
liyordu ki aradaki fark 
Sovyetler birliğinde bu alad
da gösterilen gayreti ifade 

eylemektedir. 
Vasati gündelik vagon 

yükleyişi, 7936 yılının ilk 
iiç ayında 80.302, ikinci üç 
ayında 86,824, iicüncü üç 
ayın ilk iki ayında ıse 

9o.337 yi bulmuştur. 
( T. A.) 

keş/ edildi. 
Bir glin bir liiboratuarın 

kedisi bir f ormaldehid şişe
sini devirmiş ve f ormalde
hidin peynir üzerine dökül
mesine sebebiyet vermişti. 

Ertesi gün liiboraluara gelen 
kimyager beyaz katı bir 
madde buldu. Bugıin bardak 
telef on ahızesi, hoparlör 
gibi birçok şeylerin imaline 
yarayan kazein bu suretle 
keş/ edildi. 
Aklıma geldi deyip geç-

meyin. bir fikir sizi zengin 

Ziraat 

Sovyetler 
birliğinde 
pamuk rekoltesi 

Sovyetler birliğinde pa 
muk mahsulünıin toplan
masına son zamanlarda baş
lanmıştır. 

Memleketin mulıtelif mm
takalanndaki pamuk tarla
/an. bu yıl, geçen yıla nis
betle, çok daha iyi bir va 
ziyette bulunmakta ve bu 
sebepten rekoltenin geçen 
yilinkine nazaran yüzde. 7 5 
ila 20 fazla olacağı sanıl
maktadır. 

1-lavaların bu yıl nisbeten 
fena gitmesine rağmen elde 
edilecek olan bu neticeyi. 
Sovyetler birliği, sovkhoz 
ve Kolklwz, Lardaki kol
/ektik çalısmaya, tokrağm 
traktiirlerle işlenmesine. ter· 
biye ıçın kimyevi gübre 
kullanılmasına ve sulama 
ameliyesiflin rasyonel bir 
hale getirilmesine meJ.yun 
bulunmaktadır. 

Hükumet, ayrıca, muzur 
bo"ceklerle mücadele için 
zürra büyük yardımlarda 
da bulunmuştur. 

Bu palanlı çalışma neti
cesindedir ki Sovyetler bir
li{; inin bu yılki pamuk re
koltesi, en aşağı, 650 bin 
tonu bulacak ve bu suretle, 
fena hava şeraitine rağmen 
pamuk zeriyatı hakkındaki 

Batıl Hekimler 
VEREM 

Yazan : TÜRKAN 
Durmuş TQrknıenoğıu 

[ 12 ] 

Beşer için en tehlikeli 
hastalıktır 

Gırtlak, akciğer, kemik 
gibi adlarla anılan verem 
hemen her keste koh basili 
dediğimiz mikrop mevcut
tur. Hatta daha ileri gide
rek cilt ve beyin zarı, ka
rın zarında bile gô'rülür. 
Veremin beşeriyet için en 
tehlikeli bir hastalık oldu
ğu malum lur. En çok gö· 
ruLe11 ve bulaşması çabuk 
olan ve hı/ zıssıhhaya göre 
bu veremin en tehlikelisi ak 
ciğer veremidir. Verem ma· 
alesef köylerimizde bile pek 
çok görülebilmektedir. 

ve mehur edebilir. 
-------------• devlet planının 1936 kısmı na lastik yapıştırmayı buldu 

busuretle zengin oldu. Di
·kenli telleri keşfeden }ose/ li 
Giden 7 ,600.000 lira kazan-

Köylerdedeki 'oeremlileri 
hastanelere muracaat, Tü
kürük hokkası kullanmağa 
öksüzürken ağızlarını men 
dil/erile kapamağa ba]ğa· 
mını umumi yerlere tükür
memağe, çamaşırlarını, her 
türlü eşyasını sık sık küllü 
suya batırdıktan onra kay· 
nDtlırmağa teşvik etmelidir. 
Verem mikropların güneş 
ziyası altında bir kaç saat· 
te az kaynar su içinde beş 
dakıkada ölürler. Suyun 
şiddetli kaynaması l<izımdır, 

Kurumuş balğamda sekiz 
on ay yaşar ko'ylü de/ikan· 
lıları genç yaşınızda sara
rup solmamak için kendi 
sağlığınızı korumağa alışın. 
bir çok emeklerle memleket 
bir genç .. kazanırken uf ak 
bir ihmal yüzünden bu kor· 
kunç haslalığıa yakalan
mayız. 

Borsalar 1 

r 

dı. 
insan aklına her gelen 

fikri incelemekle beraber :: 
fırsattan istifade etmesinı 
bilmelidir. 

Edvard Benedictus ismin 
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Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 
lç fmdık -hnzır 
,. ,, \·udeli ıso 

Kabuklu fındık hu.zır 3G 

" " 
vadeli 

de birinin lclboratuarmda 1 il Trabzon fındıkları 
raftan düşen ve kırılmayan -lı,;-· fındık ha;ı;ır 
bir şişe Edvardın kırılmayan 

1 
şişe imalini öğretti. Edvard 

,, ,, vadeli 
Knbuklu fwdık Juızır 

HiO 

1 

11! ,, \ııdcli 3G 
bir kaç sene svvel bu şişenin ı . • - -, 

karışık bir kimyevi mahlu- l ı ı Ita~ya fındıkla_rı _ _ 

tamamiyle tatbik edilmiş 
olacaktır, 

Yeni 

T.A 
Spor 

Moskova 
stadı 

Moskova civarında lsma
ylovc 'da yapılmakta olan 
büyük spor stadiumu tribün 
feri 105 bin seyirci al•cak
tır. 1938 ilkbaharında bite
cek olan bu stad, 56 milyon 
ruleye mal olacaktır. 

r .._.. 

Vücudunuz gıdasız kal· 
masın, uykusuz kalmayın, 

mümkün olduğu halde gii · 
neşsiz yerde bulunmamak 

• Arkası var -
tu ihtiva ettiğini hatırladı I ': İç fındık lıuzır 650 

I! ,, ,, vadeli li:iO·liOO 
Bu mahlut erimiş, şişenin 

Şaka 
-- :'-----

! Berlin borsası 
uzerinde bakiyesi kristalize f 
olmuştu. Şişenin kırılmasına ~ '!'ürk yuıııurlulıırı 

1 Küçük mal 14 
mani olan bu meddeydi. Kı- 1 Orta ,, 14,25 

rılmayan şişe bu suretle 11 iri " 14,uo 
lstanbul kambiyo borsası 
P1:Çeta 72525 
Lirel 1012 

Oğlu .. 
Rayişmnrk l,Oi.GS 

lstanbul ticaret borsası 
7 Sedat Olgener I ı- İç fındık Glrcs;;- - - 72~-

- Demir fonda ... " ,, Trnb:.:on 72 

Kalın -zincirin sürekli sesi, ku- ,, ,, Ak~ekllle 72 

laklarını yırtarcasına hırpalıyordu 11 Trabzon Borsası 
nihayet bir .znman sonra demir 
ııtılm•ş bulunuyordu.. Şu ç:-1 • n 13 Birinciteşrin 936 
kampana da herkesin serbest ol- ıı k fındık 72 

duğunu bildiriyordu. Tumbul " 84,50 
1 

Shri ,, 81,50 
Bütün leventler iş başından .Foşa ,, 83 

ayrıldıkları için kimi palnsını bil'· Bndem ,, 27 

· yor, kimi de ; başınden geçen Knrknlnk,, oo 
bir savaş hikayesini arkadaşlarına Yuıuurtıı hlrinci l HiO 

anlatıyor, şözün kısası herkes bir " ikinci WOO 
ltılcnmcııılş 325 

şeyle meşgul olmuyor, kalbinde ; Mısır li.liO 

bilmediği derinlikler kadar, derin- Fıısulyalur 
ıeşen ufkü seyrediyordu... İnce nınl 

Düşünüyordu. Evet düşünü- Horoz fasulya 

d B l t il Unlar 
yor u. u gemiye nası gelmişti? 1 lııtrınbul blll.İnci 
Ona niçin « Deniz Oğlu » lfıkn- li ,, ikinci 
hını takmışlardı ? Bunu bir türlü Samsun lılrhıci 
lıatırlayamıyordu .. O, yalnız şunu ,, ikinci 
biliyordu ki.. Kendini ilk defa ; Muhtelif blrlucl 

1 • ikinci 

9 
il 

13,90 
13,20 
ı~.oo 

11,00 
18,90 
ı2,50 

hnynl meyal reisin ynnındn hatır- , ,, üçüncü 12 
lıyordu.. • ________ ..;._ __ _..--_,-~ 

• arkası var • 

Muhterem dğretmen 
1 

Gönlllndeki meslek aşkı, 
Seller gibi Nştu, taştı; .. 
Yel gibl dağları aştı. 

Neşesi gönlUnU eğler, 

Geçmi)e de mazi derler ... 
2 

Gençlik çağın geldi geçti; 
Duyduğun zevk sana eşti; 

Yokluğu kalbini deşti. 

Nevmit ruhun feryat eyler, 
Geçmişe de mazi derler .... 

3 
sende çok cevher varmış, kimse fn,ktnda değil 
Aklını başına. al, git ; huzurunda eğil; 
Göreceksin nıubarek mabedin esrarını 
Sıdkile edeceksin bu prensibe me il ... 

4 
Yapacagtn Lu işler gllcdnr, yapılmaz sanına ı.. 
Çalışmak yllkseltirmiş, derlerse sakın kanma ! .. 
:::>öyliyccekleriıni yapta gör sen karını . . 
Beyhude ısrar ednp sakın ateşe yanma ı .. 

5 
Öğütlerim kalın bir kitap değil, bir kaç ( şebap ı. ) 
Birisi ı;.ok mllhimdir ; fakat sende yok ç.ap 
Kol bacak sallayıp da dans etmektir öteki ı .. 
Bu işi yapmak için var mı dizlerinde tap ? .. 

6 
Sonuncu daha mühim 1 Kulağı delik olmak, 
Duyduğunu söylerken bazen sararıp solmak; 
Bunu du yapmazsan ey muhterem öğretmen ı .. 
Nsıbıudll' köylerde, kalıp buz gibi donmak ... 

Şakaçı 
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Oğüfler ğj PAŞA HAMAMil! 
Rf!ffdl!ıf;~A ~!j Yepyeni bir çehre ':1 

SIYAT}K [t] y • b 1 ı.~ 
Birinci teşrin ziraat takvinıi 

2 . 

Sebze bahçesi işleri : 
İlkbaharda ekilecek 
sebze tohumlarının yer
leri, yastıkları hazırla
nır. 

ya primüla, amarylis mek lazımdır. 
ilah gibi soğanlar diki- Tavuklar bu aylarda 
lir. Bir çok sbs ağaçla- tüy dökerler, bunun 
rının çelniklemleri bu için kümeslerin temiz
a ylarda yapılır. Dışarı- lenmesi, dezenfekte e
da bulunan sardunya, dilmesi, badanalanması 
ıtır, karanfil ilah gibi lazımdır. Kümeslerin 
çiçeklerin çeliklemeleri kışın da temiz olarak 

~;.~1;.:r~ ~d=:~ ~:] epyenı mo e ya.. i;l 
~~4 Her tarafı mükemmel bir şekilde boyanant~i 
>!~ve mobelyasını baştan başa değiştirip yeni-[!] 

' t]leyen PAŞA HAMAMI bugünden itibaren(•, 
~·~muhterem müşterilerine açılmıştlr. [t~ Henüz ekilmemiş ba-

zı kışlık sebzelerin to
humları ekilir; n1esela; 
salata, marul, mayda-
noz, turup, havuç, is
panak ilah gibi. 

Çiçek bahçesi işleri : 

yapılır ve bu ay sonun- bulundurulması lazım
dan itibaren saksılar dır. 
yavaş yavaş içeriye 1 Arıcılık işleri : Ko- r....,,;;.ır:J/Tf.ı: 
alınır. 1 d k · f 1 b l 

f!ıMüşteri_lerimizi~ ~ıhhat ve istiratl!j 
:·~ şartları nazarı dıkkate alınarak f ~1 
?!1 bütün tertibat ve teşkilôt ona r;~ 
f!) göre ahnmış ve kurulmuştur. f!j 

Yazlık çiçeklerin to
humları toplanır, bah
çelerde kışlık temizlik 
yapılır, çim ekilecek 
yerler hazırlanır. So
ğanlı, yumrulu çiçekle
rin soğanları toprağa 

veya saksılara dikilir. 
Mesela : Nerkis, lale, 
zümbül, siklamin, krezi-

Kümes işleri ; Tavuk- van ar a ı az a a çı-

lar bu aydan itibaren karılır, zayıf kalmış, 
yumurt~larını kesmeğe fakir kovanlara şekerli 
başlarlar, onun ıçın şurup, un vermek, yer
bunlara bol ve kızdırıcı lerini daraltmak, kışlık 
yemler vermek lazım- ihzarat yapmak, kovan-

t•4 iki taraflı olan PAŞA HAMAMI gece ~·~ 
~3 günd.~z Ka~ın . Erkek mulıterem· t!i 

Her eczanede arayınız. t•~ muşterılerımıze açıktır. C•] 
~ w itJ Pa$a Hamamı mnstedri rt! 

..... 

dır. Mesela; kara buğ- ları bu ayden itibaren 
day, yulaf, arpa, buğ- örtü altına almak la
day ilah gibi yemleri, zımdır. 

kırılmış bir halde ver- Son 
• 

Erzurumda yapılacak binaların 

kapalı zarf usuliyle eksiltme ilônı 
Üçüncü Umum Müfettişlikten: 

Yurtdaş: 
Tayyareye 
Yardım 
Etmeyi 
Unutma .. 

Kiralık 
Yeni ev 

Tekke çayırlıkta 5 
oda, mutbah, çamaşır
hane, iki balkon, banyo, 
elektrik, zülmera suyu, 
deniz görür bahçeli ev 
kiralıktır. 

Talip olanların se
mercilerde 1 O No. lu 
İplik mağazasına mü-
racaatları. 1-7 

Pazarhkla icar eksiltmesi 

{•l Metımet Sağlam l•., 
~~a 11!!'1111!:!11P•••ıııı11'11[P1'!'llfP"IQf11"11ff!l"lll ''"''IP'"'QP''"lfll!:.'ll 0"1JJ~!'llll'"'lll""llli11111QP•"ll J ...... ~ p~JJ.· 
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Pazarllkla soğan eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyön~ndan: 

Bayburt askeri satmalma komisyonunda 
28 - 9 - 936 günü saat 9 da açık ekşiltme~e 
konulan ve ihalesinin yapılacağı evvelce ilan 
edilen dört bin kilo soğana talip çıkmadığ1Rdaıı 
bir ay zarfında . pazarlıkla eksiltmeye konulmu~ 
dur. Birinci defa pazarlığı 19 -10-936 Pazartesi 
günü saat 9 da satınalma komisyonunda yap~ 
lacakdır. , 

Şartnamesi Bayburt sabnalma komisyonun
dan bedelsiz alınır. 

ı - Eksiltmeğe konulan iş, Erzurum viH\yeti dahilinde Cümhu
tiyet meydanı ile İstanbul caddesi ve Hakkıpaşa kö~kü arasındaki 
arsadan yapılacak Oı;üncü Umum l\lUfettişlik, Kolordu, Halkevi 
lllıntaka Jandarma ~ınrettişliği, posta telgraf, ölel. gazino, ilk mek
tep, ınüfetllşi umumi evi, Kolordu kumandanı evi, mevkii mUs
lahkem kumandanı evi ile onbir me'mur ve zabıtan evleri inşa
atı muhammen keşif bedeli ( 720 ) yediyUz yirmi bin liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 

Tahmin bedeli ( 240 ) liradır ilk teminatı 
( 1800) bin sekiz yilz kuruşdur. Taliplerin belli 

Belediye Encümeninden : gün ve saatda muracaatları ilan oluoqr. 

B - Mukavele projesi 1- Mazbahada bağırsakhane 9-13-17-21 

2- Sinema binası arkasında 275 No.lu dükkan 1 Koyun ve sığır eti eksiltmesi 
3- Meydan alt kolda 200-202 No.lu mağaza A 1 
4- Esvakda Osmanlı bankası karşısında 28 Askeri satına ma k':>misyonundan; 

• C - Bayındırlık i~leri genel şartnamesi 
D - Oçnncn Umumi Mllfetlişllk grup inşaatı umumi fenni ~art-

llamesi 
E - Silsilei fiyat cetveli 
F - Plan ve proje listesi 
O - plan ve projeler No.Iu mağaza Trabzon süel hastahanesi ihtiyacı olan (10000) 

5- Çömlekçi caddesinde 16 No.lu dükkan kilo koyun eti ile ( 5000) kilo sığır etine ihale isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 3G otuz allı lira bedel 
llıukabilinde lstnnbulda nafia mUdürlüğilnde, Ankarada bayın
<hrlık bak.anlığı yapı i., leri umum rnüdUrlllği1nde, Erzurumda 
'Oçuncn Umum .Mllf ettişlik narla mUşavirliğindeu alabilirler. 

6- Menderekde 2 No.lu kargir oda günü olan 5-10-936 pazartesi günü istekli çık-
Belediye akaratından yukarda nevileri yazılı madığından tekrar bir ay içinde paz.arlığa bıra

olanların birer senelik icarlarının bir ay müddet- kılmıştır. Pazarlık 6-J 0-936 ta, itibaren bir ay 
le pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin bu müddet içinde her gün saat I 5 de kalede satınalma ko-

3 - Eskiltıne 30-10-936 cuma gUnU saat 15 de Brzurumda ÜçUn
cn Umum Mllfettişlik dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltıııeğe girebilmek için isteklinin ( 32fi50 ) otuz iki bin 

beşynz elli lira muvakkat te'minat vermesi, bundan ba9ka iışağı
<lak1 vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

zarfında Encümene müracaatları ilan olunur. misyonunda olacaktır. 

A • Nafia vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet ve
•lkası. Un eksiltmesi 
uJ: ~~~~~bin liralık iş yaptığına dair nafia vekAlenince tas- Askeri satınalma komisyonundan: 

c - 1936 yılına aid ticaret vesikası. Erzincan tümen garnizonundabulunan kıtaat 
}) - hıteklinin mühendis veya mimar olnı:ıdığı takdirde inşaa-

tın devamı mllddetince mes'uliyet! deruhde etmek llzre bulundu- ve milessesat eratının senelik ihtiyacı olan 
l'ılcag-ı mllhendis veya mimarın noterden musaddak tcahhntııamesi. ( 450000 ) dörtyüz elli bin kilo una ihale günün .. 

6 - Teklif mektupları yukarıda Uı;üncii maddede yazılı saattan 
btr sant evveline kadar Oçuncn Umumi MUfctlişlik dairesine ge- de kapalı zarfla eksiltmesinde talip çıkmadı~Jn· 
UrUerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve- dan ( 2490 ) sayıli kanunun- 40-ci maddesi mu~ 
l'llecekdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların üçilncn maddede yazılı sa- cibince pazarlığa çıkarılmıştır. 
illa kadar gelmiş olması ve dış zarfın m~hnr mumu ile C)~ice ka- Muhammen bedeli ( 67 500 ) altmış yedibin 
l>ltılnıış ohna!)l şarttır. Po.;tada olacak gecıknıeler kabul ı!dılemez . • b . I. d 

""---. 5 - 9 - 13 - 17 eşyüz ıra ır. 

Ortahisar - Kindinar yolunun 
hafriyat ve imla eksiltme temdidi 

Belediye Encümeninden : 

yüzde yedi buçuk ilk teminati ( 5062 ) beş
bin altmış iki lira { 50 ) elli kuruştur, 

Şartnamesini görmek isteyenler ( üçyüz otuz 
sekiz ) kuruş mukabilinde Erzincanda tümen ka
rargahı binası içinde alınıp görülebilir, Pazarlık 
ihalesi 6 - 11 - 936 Cuma günü saat 11 de Er
zincanda tümen karargahı binasında satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

( 
Ortahisar .. Kindinar yolunda yaptırılacak 

2222 ) lira ( 42 ) kuruş bedeli keşifli kaya 
hafriyatı ve imla ameliyatının eksiltmesine ihale 
a-tlnu kimse talip çıkmadığından artırma, eksilt-

1 
______________ 9_-_J~3_-1_7_-2_1_ 

:e Ve ihaleler kanununa istinaden eksiltme 
Uddeti on gün uzatılmıştır. 

a isteklilerin 20 -1 o -936 salı günü saat 14 de 
tıcumene müracaatları ilan olunur. 

Acele satlık hırdavat mağazası 
Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok hesaplı 

olarak satılacaktır. Görmek ve almak için matbaamıza 
müra,aat edilmelidir. 

Tahmin bedeli ( 3600 ) liradır. 
Şartnamesi her gün satınalma komisyonunda 

parasız okunabilir. 
Eksiltme 6-10-936 dan itibaren bir ay için

dedir. 
Muvakkat teminatı ( 170 ) liradır. 
İstekliler belli gün ve saatta kalede satınalma 

komisyonuna muracaatları ilan olunur. 
6-13-20-27 

Pazarlıkla sabun eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

Bayburt askeri satınalma komisyonunda 
26 - 9 - 936 günü saat 9 da açık eksiltmeye 
konulan ve ihalesinin yapılacağı evvelce ilan 
olunan ( 4000) kilo sabuna talip çıkmadığından 
bir ay zarfında devam devam etmek üzere pa· 
zarlıkla eksiJtn1eye konulmuştur. Birinci defa pa
zarlığı 17 • 1 O - 936 Cumartesi günil saat 9 de 
Bayburt satınalma komisyonundan bedelsiz 
~nı~ • 

Tahmin bedeli ( 1720 ) liradır. 
ilk teminatı ( 129) liradır. taliplerin ihale 

gününde belli saatta muracaatlan. 

~-1.S.17.21 
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~\ Şaheser 
.._...... bir arada 

kısım 
birden 

Fransızca büyük 

operet 

es re al 
Büyük heyecan, sergüzeşt filmi. 
~~~~~~~~~~ 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

Cep ve kol saatlarının en fan tazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: 'l'HABZON H K ( N Kuııdurne:ılnr cadde;I Cmİ Ve effiQ albantlar Mağaza 1 

~~~~~~~~~~ 

SİHİRKAR BEYİN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 
Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kır ah 
Olan ... 

• 

~ Makinalarında 
~ bulacaksınız. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

muzafferi yeti. 

i 
1 1 

R C A Makinalannı görünüz, dinleyiniz 
e e o 

Hayret edeceksiniz ... 

r;av~ ı;ıı~ıı;ıaı;ıııı;ıı'll,::ı~ıı;ıuı;ıııı;~ı~~,.ır.ıı;r.ıı;ı PJ:llJ!;! ~rı;ıııı;ııo~~ ~ ıı;r.ıı;ııı:ıı~~rı;ııııı.;m~ııı;~~ !""' """"'"'"""''""''""'•""""""' ....... '""""""""~""'"""'""~---....... "'""""""'""'""'~ ... 1 
~ . 
w • 
~ . . 
00 • 
00 • 
f!j Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın : 

f!J en iyi şapkasıdır. ! 
ru ~ 
[•J . •l 
f.•.:1 Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri •ı 
00 • 
~ . 
[•1 Harunlar Müessesesidir. •l 00 .. 

~ : ~~ Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka- • 
ru • 
[!j larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. ! 

' tj n ~P"ır.11ınıııııını1 fl''ql'0'"'1'f1''''1l·t ••ıttll""llJll"lll l'"tlt1J1"lQJP••qııınqlJl!nıqtJ1•"1111'''~1111'''~1Til"''liJl'"'l:ıtı"IJl~'ql~l!Tl""ltJl'"'Qll'~lll'!'~ll;llJ!'!!ll:ı,;tt~~'llP·ıtıJl~I ! 
~~ııı::ını~ ~ıııtı:.' lıi:.ı~lı~·~~ıiı!"ııJJb!.ct~llı~dlıı~dlı~Uı!°'ıı;~ı~tl~dltı~ll~ııtlb!.1111~11b~~ıı!':'ııtıı~·11~'l:.;1:l:..'11ılliıiıllı~'~ıiıt!llı1ııtllU1ııııllıWıl!,. ----------------------------
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• cuz iŞ 

Yenı le~ız ve çeşitli hurufatı le De ter, Fatura, Çek, Bono, Senet, 

buz, Za - ağı , M hh a, a tv"zi vesaire bütün matbaa işlerini 
En tenıiz, en ~cuz bir surette yapar .. 

Hariçten verUecek siparişleri kısa bir zamanda he ~rlar e gönderir. 
e .::ic:"· ... ·- ., .. ,. - - ... 

....... ~ ' ,..~~w-...~ .. .rti ~ ••• • .. ~ •• 


