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V©ıUüD~rr üçtüliıfil©ıOoo 
Müfettişlik mıntakasında bulunan valiler Umumi Müfettişimiz sayın 
Tahsin Uzerin başkanhğı altında bu sabah Müfettişlik dairesinde 
üçüncü içtirnalarını yaptılar .. 
İç fındık bugün 78 kuruştur .. Fiatlann düşeceği hakkında bazı propa
gandalar yapılmakta, dolaplar çevrilmek istenmektedir. İnanmayın 
bu oyunlara: Piyasalar sağlamdır, fiatlar daha çok yü selecektir ! 

••t*'H' •• ;c: 

Kilovati 20 kuruş olan" Elektrikten herkes müştekidir .. Halk cayır cayır 
soyulacağına masraflar kısılsın, istihlaki artıracak tedbirler ahnsın 1 
---------------,,,.,.,, w gw 

Başbakammız Aydm ve İzmirde 
pamuk çifc_ilerile konuşuyor .. 

Ankara 18 - Başbakan ismet lnonü dtin Nazellide Aydın vilayeti kazalarından ge
len çifcilerle göı·üşmüş ve bilhassa pamuk üzerinde çalışmıştır. Bkşbakanımız bugün fe 
lzmir Halkevinde lznıir ve civarından gelen pamuk çif cilerile pamuk ekimi ve 'l.ıerinıi 
üzerinde uzun bir görüşmede bulunmuştur. 

Belçikamn aldığı vaziyetten 
Fransa ile İngiltere endişede mi ? ! 

lngiliz hariciye nazın Belçikadan izahat istedi 

Meclis fevkalade toplanıyor ı 
Ankara 17 - İngiliz Dzş işleri bakam Belçika kralının nutkunun bazı nokta 1arı 

hakkında Belçika elçisinden iznlıat istemişdir Bu izalıat verildikten sonradır ki lngiliz 
hükumeti Avrupa emniyeti hakkında Belçikamn takındığı vaziyete dair olan kanaatini 
bildirmektedir. Belçika hükumeti askeri istatu hakkındaki kanun projesini tetkik için 

Belçika 
meselesi 
İngiltere de 
müzakereye 
geçecekmiş 

Ankara 18 - Bıirüksel

den bildirildiğine göre, Bel 
çika erkanı harbiyesinin 

Fransa ile yapnuş olduğu 

anlaşma mu haf aza edilecek 

ve I okarno taahlzrillerine 

riayet olunacaktzr. lngiltere 

ile Belçika konuşmalarının 

önümüzdeki haf la başlıya

cağı Londradan bildiriliyor. 

Tarihi Tefrikamız: 5 _______ ._ _____ --------
JF ~~~J;:;;.t.::;ılJ;;.t:ı;~J;;,.t&J;;.t:ı;~J;;;t:::l:J;;;t:::l:J;;;t:::I:~ 

~ Rumelinin ziyaı ~ 
~ T. U. ~ 
~ Bul r· r d..ıdüdumlr:n ü~er 2e Bulgar hütumcti, Makidon- 1 

yüz, beşer yüz kişilik çeteler ya komitesi bu muhace~ctten 
geçme .! b ışlndı. Merkez ko· i .lifode etmek için her t.ürlü 
mitesi nakliyat yapılmaması için hileye desiseye, iğfale tevessül 
şimendüfcr id:ırelerinc, ve i:1ti- ettiler. Bunları Sofya, Fılibe 
I;.lin O"'mnnlı idaresine karşı l' iv arlarına, ş ime n d i fer 
olduğunu, istiklal ve hürriyet- g ü z e r g a Iı 1 8 r ı n a açık sa
lerini istihsaldcn başka gaycle- çık yerleştirdiler. Ölmeyecek 
ri bulunmadı~ın<lan ecnebi tab'a kadar iaşelerine baktılar. Av
ve tüccarının müsterih bulun
malarını beyannamelerle alaka
darlara tebliğ ve ilan etti. 

319 Sonbaharında aynı gün 
ve gec~ ihtilal başladı. Selanik
te Q.;manlı bankası, Selanik Jj. 

maoında Fransız « Gouadaki
vir » vapuru1 hava gazi, su 
boruları, elektrik tesisati berha
va edildi. KarakolJar, kışlalar, 

Türk Muslüman köyJcri basıldı, 
çiftlikler yakıldı, Şimendüferler, 

rupaya duyuracak derecede 
bağırmağa tezalüme, başladılar. 

Muhacirlerin arasındaki erkek-
lerin yüzde seksenini sakladık
tan sonra Sof yadaki sefirleri, 
konsolosları, Avrupadan gelen 

lıey'etleri Balkan komitesinin 
bilhassa gönderdiği tahkik ko
misyonunu hususi trenlerle, va
sitalnrla bu muhacir sergilerine 
getirdiler, bu çirkin vaziyetleri 
gösterdiler. Avrupa Matbuatı 

Osmanlı imparatorluğu aleyhinde 
Bulgar mazlumları lehinde ma-

n köprüler tahrip edildi. Bütün 
U Makidonyada kanlı müsadcme

ler, hatta ufak tefek muhare
beler oldu. Redif taburları si- kaleler, resimler neşretti, efka-

lah altına alındı. Anadoludan da rıumumiyeyi bulandırdı. Avus
kuvvet c ~lp ve Bulgaristanın turya, Çarlık Rusya müştere
cenubi garbisine do$!'ru bir ko- ken; lngiJtere münferiden isli
lordu tahşid olundu. ihtilal bir hat istedi. Çarlık hariciye na
hafta, on gün içinde bastırıldı. zın ( Sazanof ) ile Avusturya 
Bu kanlı ihtil:ılde üç, dör bin hariciye nazırı ( Erental ) 

M h d 1 1 n Türk kanı aktı. Bir çok köy- ( Mustek ) mülakatını mukar-

1 r an Transit yolu için.. Ankarn ı!sır~~.i~?~!~i g?mıe~~~r=r ;ezahuralı ~~ ~~m~~:ı:,~ ~~~~~;~er v~ül i:~a: ~::~:~ı ı:a:~~~~r~;un:~la;~~ 
parlementonun fevkalade toplanmas_ına karar vermiştir .. __ __ _ 

eden Bulgar köyleri devam et- val ve arazisinden bir kısmına 

Trabzon - İran Transit yolunda esnasında bazı kanlı hadiseler olmuştur. nıesi tabii ve zaruri bulunan Makidonya, Bulgar nam ve he-

H d d k t ? tehlikeden kurtulmak için kafile sabına ihtiyatı haciz koymaktan 

8 Otobüs, 24 kamyonet işleyecek•• in istan a arış 1 mı . n kafile Bulgaristana kaçtılar. başka bir şey değildi. Bulgar-
U Bulgaristana geçenlerin miktarı lar alacaklı, Babıali borçlu 

Nafia vekilimizin bu iş hakkında beyanatı.. Camiler, mabedler yakılıyor, ~ yüz bini buldu. çıktı. 
500.000 Lira sermaye ile itibaren iş/emeğe başlana U Başta Ferdinand olduğu hal- _ Arkası var _ 

Trabzondan lran hududuna caktır. ölenler yaralananlar çoğaldı. . . ~~~~~~~~~~~~ 
lran hükumetinin bu ser- - k k w ı ki J K 1 f kadar bir kamyon otobüs . . b . / k .h Ankara 78 Bonıbayd• dun te rar argaşa ı araa iZi ay men aatına sı'nema 

1 
• 

l vısı bera er ış etme usu- b _ l w d 'l · b · .. servisinin Devlet Demiryo - J k' kl''' . 1 M • t [Ak azı magaza ar yagma e ı mış, zabıta ır camız 
l l sunaa ı te ı1 mı nusnu e a - k k . Aı •1 t · .. ı ·· / J b · 
arı idaresinde iş/eti mesi . .k k d'l . d 1 ya ma ısteyen ıvıecusı ere ateş e mış mus uman ar aa ır 

kı ettı ve en ı erın en Ab d' l d H' dl" .. /M k l kanun iktızasındandır. . l .. . d 1 ma e ı tutuşturmuş ar ır. ın ı mus uman avga arının 
hrıngı es

1
as ar 'ku~erın ~ dve ı son riç günlük plançosu: 46 ölü, 440 yaralıdır. 

8 Otobüs 24 kamyondan ne suret e teşrı ı mesaı e e- = 

ibaret olan bu kol için la- bileceğimizin tesbitini iste
zun gelen para bu sene büt· dik. iki komşu ve dost 
Çemize konulmuştur ve bu memleketin menfaatini za
nakıl vasıt.ı.larının münaka min olan bu işe lırisnıi ni
sası bitmek üzeredir. Önü· yelle bir şekil verilmesi 
müzdeki bahar aylarından mümkündıir." 

'it:::::: ---==·==.=...:=:...:..--~ 

Kalemin ucundan 

Mensür şiir 

Biraz gevşedi 
78 kuruşa satıcı var, 

alıcı yok ! 
- Belediyeye ithaf! - Bugün sabah borsasında 

Koca 'I'rabzon yıllar geçer bir ağaç dikilmez sinene ..... t\t·ysen f op Trabzon hazır içleri 78 
Osun yine! - ı kuruşa kadar arz edilmiş 

Bir sineman var kl kUlüstUr mn kUIUsttir .... Diyol'lar ki bir gün isede alıcı çıkmamrştır. Gi-
Ylkılacak paldır küldür! 1 resondan borsamıza gelen 

- telgraf /ara nazaran Gireson 
Bir pazar yerin var ki her giln sır~ıklaın olur orada kardan, b d f dk . l . 

Yağmurdan ve çamurdan yüzlerce kadın erkek zavallı kUçtık t orsasm a ın ı ıç erı 77 
nınstahsil ..... Bu bir facıadır yalan değil git gör bil 1 ı ve kabuklu tombul fındık-

- /ara 38 kuruşa kc..:lar satıcı 
Fınnlardn Bakkal dUkanlarında ve evlerde 500,000 fare ..... Fakat k · d Al b l 

bu kadar da değil artıyormuş lıabire ı 1 çı mış ıse e . ıcı u una-
- mamıştır. Fıatların böyle 

Bi_liyorsuııya varmış halkın içmesine ve kullan~asına tahsis 1 Anı olarak ge'lışeme sebebi 
ettığın mahut değermendere mlllevvesatınm uır damlasında h - / l il 
1 OOo · tt · · enuz an aşı amamıştır ma-, ,000 çeşitli mikrop ..... Anlaşıldı vıızgeç bu cmnyc en, ıçırnıe . . . . · 
bunu halka, sözUnU işittirmek için ktlr etmez atsak la bin top ı ma/ıh hakıkı pıyasalar ya-

. ilen rmdan sonra belli olacaktır. 

Fransız 
Cumhur başkanı 

bir· nutuk söyledi .. 
Ankara 78 - Fransız 

cumur başkanı lstirazborga 
gelmiş ve halka hitaben 
söylediği bir nutukta bura· 
dan geçişim, eğer müstesna 
ve menşe, ve vatan farkı 
gô"zetilmeksizin biiiıin vatan
daşlar arasında bir yakın
laşmaya imkan verecek olur· 
sa bundan çok bahtiyar ola 
cağım demiştir . 

lrana gidecek 
heyet 

Eskı Beren elçimiz Saylav 
Bay Cemal lHlsnUnCln ba;kanh
ğı altında bir heyet Irana git
mek Uzre bugün lstanbuldan 
şehrimize gelmiştir. 

Kültür teftişleri 
Beş ııınfetlişten ibaret bir 

heyet kültür işlerini teftiş et
mek üzre !stanbuldan hareket 
etmiştir. Heyetin şehrimize de 
geleceği haber alınmıştır. 

Yıldız sinemasi yarın ak
şam şehrimiz Kızılay men
faatına işliyecektir. Kızılay 
menf aatına tertip olunan bu 
sinemayı görmelerini okur 

Hamleler 

lanmıza tavsiye ederken ay. 
nı zamanda, vereceklari pa· 
ranın Krzılay gibi insani 
bir şaf kat occığına gidece· 
ğini de hatırlatmak isteriz. 

Ne vakıt yapılacak bu işler ? .. 
Şehirde var binbir eksik sayıp dökeriz, onları her gün bu sütun .. 

lara.. Davet ederiz onları her zaman varlıklarını isbata •.. 
Derizki biraz deprenin, yazıktır kangren olacak<Jınız yata yata ... 
Doldu lebalep mahzenler biriken işleri eskilerin yanına yani intl. 

zar dosyalarına ata ata. .. 
Ne olacak sonu yığılan işler[ böyle her gün bir, ve bir kaç daha 

knta kata ... 
Gelip geçiyor günler, aylar, yıllar istikbalin işsizlerine işler arta arta 

usanmadık Pli hala bıktırıcı usandırıcı kırtasıyecilik yapa, yapa gel 
bay katip hazırla bir ruzname yeni işler için yeni içtimaa yeni inikade ... 

Şehirli yazın gezsin solı:akJarda gözlerini avuçlarile kapata kapata, 
ne zararı var gezse de kışın, gırtlağın:ı kadar çamur deryasına bata 
bata, usandı otomobıller bu C3nım sokaklarda solukta bir takla 
ata ala •.. 

Tükendi varidat 24 ten sonra dar sokaklarda sabahlara lcadar 
elektrikleri yaka yaka, Hep sitem yaparız da ne yapıldı .sanki zarara 
düştük biz kalem uçlarını beyhude yere aşıta aşıta ... 

Usandık aıtık her gün böyle bu sütunlara hafif tertip Mitemlerimizi 
akıta akıta ... 

Biz bu sitemlerle içimizdeki dertlerimizi hafifletiriz parça par~a, 

dağıta cağıta, Siz de bir gün gelir usanırsınız elbet böyle sırt üstü 
ve boş boşuna , yata yata, uçtu dörtbin sekiz yüz har vuraraktan 
dertli gönlümüze yeniden bir dert ve yeni bir. yara aça aça ... 

Biraz da haklısınız para kalmadı korları tutuşan bacaları ıslamak 
için ta Değermendereden benzin yakarak makinelerle 8 t t t ta u, aşı a qı '" 

P. 
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Çoruh mektuplan : 

Artvinde güreş müsabakalan .. 
Vilayet işleri için bir toplantı .. 

Şanlı Ordu 
Manevrasını 
Bitirdi ... 

Ankara 77 - Bir müd

Yusufeli, Şav .• et ve Artvin 
kazaları öteden beri yurdun iç 
\'e dışında !in salmı~, Türk gU
cUııU tPmsil etmiş pehlivanlar 
yetiştirmiştir. TUrkUn öz malı 

olan gllreş ufaktan büyllğe ka
dar bütün Çoruh vilfiyeti 
halkını candan alllkalandıran bir 
spordur. 

detten beri İzmir ci11Grında mu ve islir:ıhallan Kronwrin 
idare i altınddki modern bir devam eden askeri mana'lı-
mllesse~ede tanzim edilec:ek ve raları bitmiş ve Cuma ova
yetişlirilecek olan pehlivanlurı- sında binlerce halkın huzu
mız çok yakında yurdun en rurıda büyük bir geçit resmi 
kuvvetli pehlivan ekipi halinde yapılmıştır. 
ortaya çıkmış bulunacaktır. 

GUre~ musabakaları gllnfi Hindistan da 
kuza kaymakamları ile bir çok 
nahiye müdürleri de Artvine Kanşıyor mu ? 
ge1mi!öilerdi. Çok değer1i valimiz 0- lu"ler yaralılar .. 
Hefik Koraltanm riyasetinde 

C. H. Partisi Çoruh ,ilyönku
rulu bu milli spor üzerinrle e
hemmiyetle ıne:;.gul olmaya baş
lamış ve ilk iş olmak üzere bn
ttın viltıyet pehJivanlarını Art
vinde toplamış ve 10.10.9:~6 da 
müsabakalar yaptırını-;-tır. 

toplanan ç,alı~kan idarecilerin Ankara 7 7 Bombayda 
vilayetin te;;ekkillUnden itibu- Müslümanlarla Yahudiler 

O gUn blHUn kaza, nahiye ve 
köylerden gelen seyircilerle 
Artvin şimdiye kadar görülme
miş bir bayram yaşamıştır. Mus
tafa, Ali. Hüseyin, Ahmet, ::\fur
taza ve OsmaQ. pehlivanlar gibi 
çok kıymetli gUreşcilerimiz bili 
heyecandan heyecana götnrmüş 
ve göğüslerimizi kabartını;-lar
dır. 

ren kültür, Baymdıı·lık, ekono- arasında çıkan kargaşalzk
rııi gibi halkın kalkınması yo- /ar neticesinde şimdilıe ka
lunda alınan tedbirleri görüş- dar 38 kişi ölmüş 360 kişi 
rnUşler, Umumi vaziyeti muta- de yaralanmıştır. Kargaşa
Ula etmh;der, yapılacak daha bir /ıklar devam etmektedir. 
çok i;;ler için kararlar ve direk-

tifler ulmı~lnr, ynptıklarıuclan Ras Nasibu 
memnun ve yapacaklarından c- Ankara 7 7 - İtalyan 
miıı bir halrle \'azifeleri başına Habeş harbinde kumandan
dönmU~lerdir. lığını yapmış olan Ras 

Kaza ve nahiyelerden gelen 

Parti, bu kıymetll gOreşcile
rimizi bir arada bulundurmak 
suretiyle kuvvetli bir ekip fıa. 

Jinde yetişlirınek için Kuvar~
han bakır r~nbrika ının gene ve 
sportmen cilı'ektörll mntıendis 

Naim Kromere verecektir. Bun
lar ayni zamanda Fabrikanın 
gOçlU ve kuvvelli işcisi olacak
lardır. Yemeleri, içmeleri, çalış-

Nasibu ölmüştür. 
kaymakamlar, ve nahiye ıııll- ı-------------

Alman 
Cevabı! 

Ankara 7 7 - Almanya 
ve Fransanın beş devlet 
kon/ eransı hakkında İngiliz 
notasına cevapları Londra
ga gelmiştir. Siyasi mahafil 

Alman notasının yeniden 
işi sürüncemde bırakacak 

mahiyette olduğu ve pek 
cesaret verici bir vesika 
olmadığım söylemektedir
ler. 

KOŞEMDEN 

dürleri VP. parti arkadaşları şe-
refine birinci günlln akşamı 

Halk evinde çay ve ikinci giinUn 
akşamı yemek 7Jyaf eti \'erilmiş 
ve festivalden bUynk bir mu
vaffakıyetle dönen Çoruhlu 
gençler tarafından milli oyun
lar oynanmış ve pek tatlı ve 
ze\·kli günler ge~·irilnıişlir. 

Pariste 
Kansıkhk ! , 

C.A 

Anarşistler hadise 
Çıkardılar .. 
Ankara 77 - Paris mm· 

takasında yapılan bava ta 
arruzlarına karşı korunma 

tecrübeleri esnasında birçok 
hadiseler olmuş,. 

Anarşislter meş 'aleler ya 
karak manevraları ihlal el
meğe çalışmışlardır. 500 
işçi tecziye edilmiştir. 

Bisiklet Yarışı 1 • • • 

Serlevhayı okuyunca sa· günlerdenberi böyle devam 
kın bu yarışın mıntakanın etmesine rağmen hiç bir ih
himmet ve gayreti sayesin- tara hedef olmayan bisik
de tertip edildiğini ve şöy. /etliler ... 
le hoş bir spor günü yaşa- Cumartesi günü yine bir 
ya cağınızı sanmayın. Bu ya- toslama vak 'ası oldu ve 
rış : Kiralık beş, on külüs- yıldırım gibi gelen bir bi
tür bisikleti mevcut bir siklet altında bir kızcağızın 
tamircinin ve türlü yaşta kaldığı görüldü... Yolun 
çeşit çeşit usta ve acemisi oldukça tenha olmasına ve 
ayırt edilmiyen binici kişi- bilhassa kızcağızın yolun 
lerin malıdır. Hem izaha kıyısından gitmesine rağ
ne lüzum var ? Her halde men tekerleklerin altında 
onların uzun sokakta oto- kalması ne bileyim benim 
mobil/ere taş çıkartacak p e k t u h af ı m a gitti. 
hir hızla uçuştuklarını gör- 1 Bu kızın yanından geçmek 
meyen ve pek çoklarının 1 isteyen delikanlı acaba yo 
de mini tamamen almış bir /un ortasından geçemez miy
sarhoş gibi zikzak çızmala- di ? ... 
rından korkup kaçmayan Belki geçer belki geçe· 
yoktur sanırım. mezdi, bunu pek bilmem 

Okurlarımız 

Ne diyor 

Köprüden 
şikôyet.. 

Soğuksu, Kisarna, Argalya, Knl
çıya Holamann, Suva, Sera, vesııir 
köylerin ahalisi sebze vesair mah
sulünü şehrimizde Mumhane önün
deki yağmurdan ve çarnurdnn 
mu"ıafaza edilemiyen ve zürraa 
mahsus sebze pazarı namı verilen 
yere götürüp sııtmnk üzere Mcraş 
caddesinin üzerindeki tahta l. öprü
yü geçmek mecburiyetinde olan 
zürra köprüden geçerken hayvnn
larının ve kendilerinin ayakbrı 

köprüde açılmış olan büyük bü
yük deliklere geçmek suretile 
kazaya uğradıkları çok defalar 
görülmektedir kazalara şııhid olon 
haber sahiplerinin birkaç kimse 
tıırııf ından müteaddid zamanlar 
küçük küçuk tamiratlar yaplımışse 
de tabii bu tamir muvakkat za. 
ınnn iç•n olduğundan sekiz , on 
günde aynı akibete uğrayıp yine 
delikler açılmağa başlamıştır. Bu 
yol yalnız köylülere mahsus ol
mayıp bütün Kavak, meydan Aya
sofya, Faros ve sair malıalliıt aha 
lisinin de kadim yollarıdır hele 
mahsul getiren zürra ise sabaha 
bir saat kalarak lıayvanlarile malı 
sulJerini naklelmektelerken çek
tikleri güclüklüri ancak Allah 
biliyor ... 

Bu köprünün macerası şöyle
dir : Bir sene evvelisindcnberi 
köprünün döşeme qirekleri ~ürü
ycrck delikler açılmağa başlı mıştı 
bu müddet ._içerisinde köyhılerin 

hııyvanlıırının ayakları deliğe geç
li. Hayvanın ayağı soyulmak su
retile kan içinde kalmıştır. 

Yine köprü civanndaki kom
~ulardan birinin dört yaşlarındaki 
çocuğunun oynarken ayıığı delığc 

geçliğini gören pederi bir kaç 
ağaç parçası gctirıp mümkün ol· 
dug-u kadar bir iki delıgi kapat
mı~tır, Nihayet dört ay evve
lisini alakadar bir daire tarafın

dan gelinip ba.:ılmış ve mezkOr 
köprüde tehlike olduğu keşfedil
miş derhal köprünün hgr iki t;ı-

NEZ E 
SebebJeri, tedavisi ve 

korunma çareleri 
(2) 

Böylece kızıl, kızamık. 
grip gibi lıastaltklara tutulan 
!arda burun nezlesi göniyo 
ruz. Hatta nezle hu cins 
hastalıklarda. intanın ilk 
alameti olmak üzere zuhur 
ediyor. 

Nezle çocuklarda çok mü
himdir. Zira. burundaki lıas
talık arka deliklere eııvela 

burun arkası boşluğuna 4ıe 
buradan da ne/ es boruları 
na sirayet eder. Bu suretle 
çocukta ağır boronşitler. 
hatta zatürrie husule gelir 

1 Dikkatler 
ASFALT BULVAR 

KÜL TÜR BAHÇESİ.. 
Gaziantep-Belediye 1400 

metre uzunluğunda ve 20 
metre geni;iliğinde güzel bir 
bulvar açmıştır. Şehrin met 
halinde olan bulvann Kiil
liir bahçesinden parti bina. 
sına kad< r olan kısmı as
/ alt döşenmiştir. Bıılııar ıi
zerinde geni evler kunıl

makiadı r. 

Belediye bu yd buhıarda 
ki abide elra/tnda bir park 
11 icu le getirdiği gibi bufoa. 
nn yanlarını -ııe ortasını da 
ağaçlamak surctilc nıanza 

rayı g "izelleştirnıişlir. 
ki bu hastalık bilhassa za- v . 

1 
. 

ı eıııy ı - ı,ız on sene vıır 

gif ç~c~klarda telılikeli ve I ki, c;;ıı ı;;~hire on d..>rt ağ ıç di· 
tedavısı oldukça zordur. kenıedik. G.ıziantt:'p ı tuo ınet-

Bazan difteri dediğimiz relik hul\·.ırlar yaı ıyor.. Liz 
ve çocuklarda sık sık kurban şenrin orta..:ı,ıdaki ~u zavallı U
larına şahit olauğumuz f t!ci zuıısnlrnk c.ıddc ini ~>ar~e ?ile 
hastalık ta. adi bir burun yap.ımnciık. ı.ınlhııkı ıstenırsc 

l . ki' d b l bıılva:br d ıhı a~fall oltır:nıı " nez esı şe ın e aş ar ve · 
bvy:e. 

kısa bir zamanda tevessü 
ederek boğaza sirayet eder. 
Nezlenin tedavisinden aşa
ğıda bahsedecek isem de, 
burada sır sı gelmişken şüp

heli difteriye karşı gaptla 
cak tedbirleri kısaca zikret 
mek isterim : 

Dünyanın en ihtiyar 
adamları 

Sovyet Maverayıkaf kas· 
yasında Abazalar memleke 
tinde güz yaşını çoktan geç 
miş bir çok ihtiyarlar var
dır, Bu asırlık adamların 

lıemen hepsi hala dinç ve 
çeviktir, hele düşgün ihti
yarlık vaziyeti katiyen gös 
termemektedir. 

Dif !eriye karşı elimizde 
çok güzel bir tedavi ve ko
runma ilacı vardır : Di/ eri 
serumu. Gerek şüpheli nez
lesi olan gerk boğazından 

Bunların içinde en ihti muztarip olan çocuklarda 
yarı, Gada köyünde oturmuhakkak bir bakteriyoloji 
maktadır. 7 47 yaşına girmuayenesi 9aptırmak ve ih 
miş olan Gadalı Ekun Şotigaten dni altına difteri 
ua, yüriimek için bir bas 

serumu şiringa ettirmek lii 
tona dayanmakla beraber 

zımdır. Eger çocukta difteri dinçtir ve her gün köyden 
mevcutsa serum şa/i gibi, 

iki üç kilometre uzağa ka
şayet yoksa korunma vası-

dar dağda muhakkak suret 
tası olarak iyi bir surette 

te bir gezinti yapmaktadır. 
tesir eder. Serum, taze ol· 

Şoseden 70 kilometre u 
mak ve vaktinde yapılmak 

zakta dağların ortasında 
şartile, muııakkak vukuu 

Çilou köycüğünde de Re
melhuz tehlikenin önünü alır; 

cep Aşub, Aslan Aşub ve 
bu sayede birçok yavrula- l . l A b · · d -

k 
ı agus an şu ısmın e uç 

rm hayatı urtarıLmış olur. ' k d kt d B . . . ar eş yaşama a ır. un-
Dif terı şuphelemlen ço far sıra ile 700 702 ve 704 

cuğu tecrit elmeği unutma 
malıdır. Zira, çocukta has
talığın bulun aLdmetLeri zu· 
hür etmeden, diğer bir çok 
kimselere ulaşması ihtimali 
vardır. 

yaşındadır. 

Cegerdi köyünde de 17 2 
yaşında Saatkerya Amca 
isminde bir ihtiyar bulun
maktadır. 

Pçemçirsk mıntakasmda 
iki evi kuran ketzaba is-

mindeki ihtiyar da hala ya 
şamaktadır, 7 32 yaşında 

olan bu adamın müteaddit 
nesildeki torunları l 02 kişi 
tutmaktadır. 

ŞAKA 

ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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Eııtentp devletler ve lıilha~· 

sa Fra ıısa ile do t geçinen a· 
damlar bu inkıraz ;;artlarını ta· 
dil ctlirerPk Türk milletine as· 
gari lıir hayat payı ayırtmağD 

c;alışmı~larsa da, muvaffak olıı· 
nıanu~lardır. ÇUnkll J>arislc toP 
lanmış olan düuyumıı ~ahibteri 
karan ba~ka türlü vermişlerdi· 
Tı,,kı Hııb::.l>ıırg lmparatorJıığıl 
gibi, O::.manlı lmparatorlu~u da 
iyice parçalanmalıdır. 

Arab vilayetlerinin inıparıı· 

tor1111<tnn alınarak "Hicaz,, ıı 

ıııüMa . il l i: idare verilme._i, 
"r"ilisti !! • ·eria ötesi!! ve ·ırak· 
ıcı Lnuiz \ \; • .:rn. iye,, nin Fran· 
sız ınandu::.ı altına konması, ln· 
gilizlerin rehberli~i altında mu· 
ıaffer olan ı\rab milli hareke· 
tinin politik ve tabii bir nctictı· 
si idi. 

hıkat Sevres muahedesiyle 
Anrıdolu ve Trakyaya verilell 
şekil, milliyetleri korumak bC' 

hanesinin kaba tiyeline rağnıeıı 
.Entente devletlerinin kendi pO' 
litik ve ekonomik emelleri uğ· 
runa hoyratça bir imhayı ve -ı; 
ferlerini hududsuz bir surette 
istismar etmek istediklerioi 
gösteriyordu. Doğu Trakyası He 
lzmir, Yunanlılara dUşilyordıJ· 
Trabzon ile Erzincanın doğLI' 
sunda kalan yerlerde mUstal\il 
bir Ermenistan yapılıyordu. uıı· 
nun l'enubuııde ve Frat'ın dO' 
ğusunda bir müstakil KürdistaO 
do~uyordu. Adana ile civar•· 
İtalyanlara veriliyordu. Buııd:ı0 
başka ltalyan nüfuz mıııtakasın' 
Anadolunun batı ve cenubi gsr 
bi kısımları ve Bursaduıı ,\f' 
yona oradan da Kay~eriye ~ıı· 

dar uzanan bir hattın ihtiva el· 
tiği par~·alar dahil bulunuyordıl· 
Bunun doğusunda kalan yerlef 
ise ta Sıvas ve Sıvasın ~imaline 
kadı:ır Fransız nüfuz ınmtaka~ı· 
na giriyordu. l:stanbul ile HO' 
ö-azlar ve Marmara deniıirıi11 
b • 

çevresi askerlikten lecrid ed1' 

liyordu. Gerisi, 'l'nrklere kııll' 
yordu. Ekonomik l>akımuıdtıll 
hayat ve inkişaf imkfinları gn~· 
termiyen, bozkıl'lnrdan ve çatı· 

lıklardan ibaret 120,000 kiloılle1 

re murabbalık bir saha. Bir sS' 
ha ki, sade kapitülasyonlara dC 
ğil ayrıca parisli efendileriO 
dUşUndUkleri knyıUara tabi alB'. 
cak mali isliklftlden ve uıill 1 

müdat'aa imkanlarından mahrı.ııJl 
kalacak, ufacık, mecalsiz, goril' 
nürde mcıstakil fakat hakikutte 
mu1..ai'f er devletlere tamami)'ıe 
tabi bir Anadolu devleti. 

- Arkası v~-~ 

Nezle büyklerde hastalık 
olmaktan ziyade, buna tutu · 
lan şahsı iz 'aç eden bir a
razdır. Lakin nezle yukarı
da da söylediğim gibi buru
na civar boşluklara, keza 
burun arkası boşluğu yolu 
ile de ku/pklara sirayet e
debiliyor. Bu· takdırde mü 
tehassıs hekim tarafından 

hususi tedavi ve ihtima
ma /üzüm gösterir. 

Ona .. 

• Arkası var -

Kızılayın 
yardımı 

Kaç yıldır çekmemiştik böyle fırkat ateşi, 
Terkedip gittin bizi şeyda bülbülün eşi:ı 
Matemine gökyüzü çekti simsiyah bir tül, 
Senden sonra gö'rmedik yıldızlarla güneşi ! .. 

Bülbülsüz bu gülüstan hiçmiş şimdi anladık, 
Güllerele hemdem olduk, hasretine ağladık: 

Evet Uzunsokağın Parti amma anladığım, bildiğim 
bin asıyla Bakıoğlu kahvesi 

bir şey varsa o da : Şu ona rasmda kalan kısmı onbeş 
gündenberi bir yarış sahası beş gün içinde önünden tam 
halini almıştır. Hem öyle iki defa zorla kurtulduğum 
bir saha ki orada gece ve o iki tekerlek altında ben 
gür.düz kaldırımlara, elek- ve benim gibi hiç kimsenin 
trik direklerine, dıvarlara kalmak islememesi ve lıiç 
ve insanlara velhasıl rast- bir kayda tabi olmayan 
geldiğine iki bir demeden bu toslama. yuvarlama ve 
toslayan bisikletliler görür- yuvarlanmalara şiddetle 
sünüz hem de beğendin mi mani olmanın lazımgeldi
gaptığın işi deyince kafa ğidir .. 

raf tan ortıısına yalnız ahalinin ' 
geçmesine müsaııdc edılmek surctilc Ankara 1G - Kııılay ccmi
ağaç çaktırılmış ve bir levha dn zeti lıir yangın neticesinde yir
yazdırılıp köprünün bir başına mi dokuz e\ i yunun çankırının 
asılmış ve levhada şöyle yazılmış· Comar kOyllne beş yD~ lira 
tır : ( Tehlike var geçilmez l ) yardımda bulunmuştur. 

Tatlı bülbül, şen bülbül farkında değil miydin ?., 
Hem dinledik ve gördük; sana gö·n~l bağladık ·" 

Söyle, nerde; bu işe yok mu bir başka çare ? 
Geldiğin günden beri açtın sineme yare 
Nasip olsa yakında görmek ... 

/utan bişikletlilerve bu itin H. M. 

Bir müddet başka yollardan geç
ıneğe mc-cbur kalmışlarsa da niha
yet çakılı olan ağaçları koparıp 

üç ııydanberi bu tehlikelı koprü
den Pulal11naya giden otomobiller 
geçmeğe devam etmektedirler. 
Geçmektedirler ama, ddeiğimiz gi
bi tehlike her dakika hazırdır. 

· H.H. 

Buğday 

tohumu 
Ziraat dairesi ilk çıkan 

ve kırda yetişen cinsinden 
zurraa tevzi edilmek üzre 
kafi miktarda buğday geti
recektir, 

yoksa elim ... 
" Vuslat yine mi kaldı güzel vaktı bahare ,, 

Giden gitti bu güller, çiçekler artık solsun. 
Gönlüme heryer gibi sonsuz bir hazan dolsun. 
Baharı kuçaklarmış hicret ettikçe bülbül; 
Ona der bütün kalbim; taliin açık olsun /,. 
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- ____ l 1 I Dünyada Neler oluyor Komşu Rusyada -, 
Uykusuzluğa devam 
«Hahat etmenin fenni» diye 

bir kitnp ııe~reden Fraıı~ız dok
toru Muudce BOiJey uykusuz
luğa dl}Va bııldıığunıı il ln edi
yor. 

l~~ıııizde hanginıi1, \·ardır ki 
lıir zaman uykusuzlukhın muz
tarip olınuınış olsun'? Birçokla
aııııız uykusuzluğu düşünerek 

geceyi ildetu korku ile krır;;:ıla

mışızdır. Yine birçok znvallılar 

vardır ki sinirleri koparacak 
kadar gereu t>u <IL'l'tlen kurtul
mak kııygusu ile irkiye, morfi
ne ulış ıııı ~lar. Huyatlan.11 tama
m ile ıehirlemi;-lerdir. 

Cinnete yakın bir dert olan 
uykusuzluktan hepimiı titL'criz. 
Fakat Fransız dok torn yazdı_ıı 

yeni kitabında bu korkuyu ya
tı~tıracak tavsiyelerde bulunu
yor. Uyumak i~·in 500 e kadar 
saymak, \'eya morfin almak, ve
ya kendini öldüresiye yormak 
lilzını değinıiş Kulakları pamuk
la tıkamak, uyumak i\·in kftfiy
ıniş ... 

llu kar etmez e yatmadan 
evvel lıir yemek ka~ığı zeytin
yağ irınek u,)'ku gctirirınL, .. Zey
tinyağ midenin adele ve sirnir
leriııi yatı:;;tırır, uykuyu kolay
la~tırırnıış. Zeylicıyağından tiksi
nenler ise yatmadan evvel bir 
az ınunlol kokladıkhm takdirde 
ciğerleri temizlenir, nefes al
maları kolayla~ır ve derhal uy
kuya dalarlurmı;ı. 'fecrübe::.i güç 
değil! 

YASAK! 
Fransadn hUkı1ınet, muvak

katen, Pariste ve Paris cİ\'arın
da her turlu topluluğu, her tllr
ıu siyasi tezahuralı yasak etti... 

Anlu~ılıyor ki bugünlerde 
Fransa da sllkt1ıı ve sUkılta 

muhta~·~ .. Nasıl ki Fransız nıat

buatı, hllkllıııeliıı bu kararından 
memnuniyetle bahsediyor. Di
yorlar ki: 

«Her vatandaş hür yaşamalı
dır, fakat bu h!lrriyet havası 

sUkOn içinde esmclidir. » 

YEDİ CEDDİ SEFİR 
Fran anın .ıaııonyadaki sefiri 

l\f. Şarl Arsenin knrı::.ı tam bir 
cıi ploına ttır. 

Hayan Şarl, Frun::.a sefirlerin
den kont ormessonuıı kızı, 

Fransa sefirlerinden Vikont 
Gerronierin yeğeni, Fransa se
firieriııdcn ~1. Banrlniıı gelini
dir. 

Kardeşi .Marki Ormesson 
Fran::.anın Brezilya sefüidir. 
Fransanıa Bcrn sefiri M . .Mar

. Z r:ıot t lığını tama mi 1le krıJh im· 
AŞK DERSi G .. , d bir sıı il' s·ılunan bu for 

urcıstan a çay lalar. m ıkemm"l malısu 
Moderıı lıir lprlıiyt•<:i ııwyıl:ı- ' ekı'mı" nett"celerı" 7.ıermişlir. }fer pirinç sapm 

na rıklı. llıı z1tııı i-;rııi ;..ı S. 
d.ı en a~a0vı 60 ilci 90 pi Neill'dir. ııu tcl'lıiyl'<'İ <'Cnulıi 

At'rikada turıwyP çıktı, lira hal- Gri rclslan 'da çay tarla rinç tant>si bulıtnnwşlur. 
kııın vJcıık leruiyl•siııiıı u::>uilı>- lan. 35,600 lı ·1.:tar tutmak- Bu tecr:ibfnin muoaffakı 
rini öğretecek... tadır. Çaıı tarlalarınm mik yelle neticelenmesi ,ızerirıe, 

Bu terbiyeci Yo:1·mııesbıırg darı 7 931'de 41 bin 7 940 lv!oskava civarındaki elek 
şahrinde ccEvdo ve mektepte 
a,k" nıe\zulu 1 ir konferans ver
di ve dedi ki: 

- Ç >eukl ııı kuru kııru okıı

tuyor:.uııuz. J lulbuki oıılnr.ı Jıc. 

yecan ve helecaıı Yermek şart-

tır. İlk \'l.' ortr: ok ullurclu :ı ~k 

da da 50 bine Çtkarılacak

tı r. 
Çay yaprağı rekoltesi, 

yıldan yıla f azlaloşmaktu
dtr. Gürcistandaki çay tar 
laları. 793! de !200 ton, 
1933 de 3200 ton ·ve 7 935 

trik santra/lan ciıwrlarma 

pınnç ekilmesi ke.!/ıyeli. 
ciddi suretle tetkık edil-ne 
ğe başlunmı~lır. 

Mıdtc !.k 

dersleri \'erilmelidir ki, lam ka- · de 7 2680 ton çay yaprağz 

dııı ve lam erkek yeliı;;tirile- ' vermişti. Bu yıl ise en saa 

Yeni altın 
madenleri 

bilsin!... ğı 7 9 bin ton yeşil yaprak Se7.ırdlmıs mınlakasmda 

Uzaktan 
Pariste l~ıııil Zolanın çocuk

ları şereline bir türen yapıldı. l 
Bu törende ~·ocııklarm anlat

tıkları bir şey var ki hayli ha- ' 
ziıı. 

Bu çocukların ıııııwsi, Emil 
Zola ile ııikıihlı deildi. Zola, 

yaz günleri ~cıı nehrinin karşı 

kıyısına çağultr ve bisiklete 
binip gider konu5urdu. 

Fakat gidemediği günler de 

olurdu. O zaman eline bir dür-

bin alır, ~·ocukiurıııı 

seyrederdi... 
ııwktan 

Frank düşüyor 

Frangın düştüğü gün Pa-
iiste şiddetli bir fırtına 

vardı. Bardaklardan boşa 

nırcasına yağmur yağıyor, 

rüzgar etrafı kırıp geçiri
yor, gök gürlüyor, şimşek 

çakıyor, yıldırımlar düşü
yor ... 

Herkes evine. kahvelere 
sığınmış .. Bir çocuk ta ba

sına sokulmuş, kafasını ba
basının ceketi altına sakla 

mış, ne/ essiz duruyor. 

Bir arabk parlak bir şim

şek çakmış ve yıldırım çat
lamış ... 

Çoı:uk tiirigerek sormuş: 

_ Ne oldu babn ? .. Bu ne 
gürültü ? .. 
- Bir şey değil oğlum, 

/ rank düşüyor I .. 

toplanacagı iimit edilmek 
iedir. 

son zamanlarda mıiteadit 

yeni 'l.IC zengin altın ma
penleri bulunmuştur. Tağil 

civarında fazla altın mik-
Tarlaların 7.•erimi de art. 

nuştır. 7937 de lıektar ba
şma 700 kilo mahsul alı 
mrken 7935 yrlında hektar 
başına 7 400 kilo elde edil 
miş bulunmaktadır. 

Havncılık 

' dannı havi bir kum sahası 
keş/olunmuş, " Stali ,, alim 
madenlerinin yanında da 
geni zengin altın madeni· 
damarları keş/olunmuştur. 

Sovyetler birliği Ame
rika Hava hattı 

Sovyetler birliği sivil ha
va Filosu genel direktör
lüğünde son günlerde bir 
konf arans toplanmış ve bu 
kon/ eransta Sovyetler bir
liği ile Amerika birleşik 
devletleri arasında bir hava 
hattı tesisi işi görülmüş tet
kik edilmiştir, 

Fenni Araştırmalar Enis
titülerinde çalışan tayyare 
ciler, mühendisler ve diğer 
ilim adamları, bu beynel
milel lıava yolunun Sovget
ler Birliğinin şimali kısmın
dan geçmesi f üzumunu te
barüz ettirmişlerdir, Sovyet
lerin tanınmış tayyareciler
den Levaneski, levçenko ve 
Molokov 'un bu mıntakada 
muvaf fakıgetle başardıkları 
uçuşlar, iki memleket ara
sında muntazam hava se 
feri erinin bu yoldan pek 
kabil olduğunu giistermiş 
bulunmaktadır, 

Bu hava yolunun muhte
mel lrasesi şu olacaktır: 

Bulunan bu fieni altın 

madenleri biribirlerine ol
dukça yakın bulundukların
dan. bunların işletilmesi çok 
kolay olacaktır. Yakında 
işletilme ameliyesine başla
nacaktır. 

Şehircilik 

Moskova'da 
• ev ınşası 

Moskova 'da yeni ev inşa
ati için bu yıl bütçeye l 
milyar ruble konmuş bu
lunmaktadır. 

Bu yil nihayetinde Mos
kova şehri 523,500 metre 
murabbaı sathında 420 yeni 
binaya malik olacaktır. 

Bu ayın bidayetinde, bu 
yeni evlerden 7 40 bin met
re murabalık kısmı bitiril· 
miş idi. 

T. A. 
Musiki 

Sovyetler birliğinde 
Folklor derlemesi 

cllli de eniştesidir. 
-===""~~ -::--·::-==-~;:..._;;==~ 

Moskova - Krasnogarsk 
yahut lrkuts - Yakuts - Alan 
Nogaevo - Anadırnom - Fa
banks - ljuno · Seattle. 

Sovyetler birliği kompo
zitörler cemiyetinin talebi 
üzerine meleketin muhtelif 
mıntakalarına tetkikat için 
gitmiş bulunan musikişinas
lar, gezdikleri yerlede halk 
türkülerini derlediketn son
ra Moskovaya dönmüş· 
ferdir. 

Gençlik 
Çölde bir 

Gözlerim ufuklarda, kum tepe· 
ciklerini aşıyorken enginlerde bir 
hulya, kulakbrımda bir ses çın
ladı .• 

Yüzümden sızan terlerin gök
sümde ateşlerini söndürmek için 
kemikleri kurumuş parmaklarımla 
Yerleri eşeliyerek nihayetsiz kum 
çölünden gcçiyo. dum .. 

Umıdlerım daima bu deryanın 
ınai sisleri arasında varacağım bir 
sevgiye koşarken, etrafımı kasır
ralar, boğucu rüzgarlar sarıyordu. 
Açlık, sıcak, eUerim tutmuyor, 
dudaklarım kurudu, gözlerim sön
dü, Su... Bir yudum su .•. 

Nerede fırtınalı bir gece, engin 
denizler, yalçın kayalar ah .•• Ruz· 
farlar, çağlıyan dereler. Kasırga
lar inleyin, bana ölüm getirin, ar
tık aşkımı unuttum, kulaklarımda 
bir baykuş sesi i!'Özlerimde bir 
lneuar ... Güneşi artık varsın lc.a
•ırıası kıyametler koparsın. Ben 
haftalar, aylarôan beri sevgimi 
•rıyorken bir kum çölünde meza
tıırıı buldum. 

Sevgilim, aşkınla kumlar ara
~llıdı can veriyorken dudaa-ımda 

sevda • • 
Asım Gül 

yalnız senin ismini andım ... Bana 

bir yudum su ver nerdesin, koHa 
rında can vermek bu kızgın çölde 
çağlayan bir şelliileye bedeldir. 
Su, aşkım sana lanet. Su bir yu
dum su •.. 

Üzerimi kumlıır kapatıyorken 
gözlerimde son bir hulya .. , Çoş
kun çağlayanların, yalçın vadile
rin çamlıklarında kıvırcık saçları· 
nın arasında siyah gözlerin bana 
yaşla dolduğu zaman son sevgi
lim demiştim. Fakat çöl kızı ses 
ver siyah gözlerini çerçeveliyen 
kıvırcık saçlarının arasında parlı

yan o aşkınla lıu çölde sürükleni
yorken nihayetsiz karanlık bir 
uçuruma dönüyorum, gözlerim ka 
panıyor işte mezarım bir diken 
dibinde açılmış ... Elveda ..• 

Ey çöl arkadaşı güzel mchtnp .. 

Gözlerim kapanmazdan yarın bu 
çölde siyah lgözlü, kıvırcık saçlı 
bir kız dolaşacaktır o benim sev
gilimdir, ona mezarımı gösterirsin 
kabrimin taşına yazılıdır ... 

Kum çölünde sevdam gözle
rimde bir menba içinde sönmez; 

bir volkan yarattı .•• 

Bu yolun uzunluğu 7 6,000 
kilometredir. Yol uzerinde 
mükemmel istasyonlar ya
pıldığı ve modren süratlı 
tayyareler kuLLanıldığı tak
dirde, bu mesaj enin 4 ila 5 
günde katedilebılecektir. 

Bu konferansa işlirak e
denlerin hepisi de Sovyetler 
birliği ile Amerika birleşik 
devletler arasında hava mu 
vasalesirıin kabil olduğunu 
söylemişler, yalınz bazıları 

trase için başka yollar ileri 
sürmüşlerdır. 

Ziraat -- --
Elektrik santrallan 

yanında pirinç 

ekimi 
Bu yıl mayısının ortala

rına doğru, Moskova ch.ıa
rında açık araziye ilk de/a 
olarak pirinç ekilmişti. Ci · 
vardaki bir serden getirilen 
kullanılmış ve daha sıcak· 

Bu heyetlerin derlemiş 
oldukları yüzlerce /olklor 
nümuneleri, merkezde tetkik 
edilecek, iyileri seçilecek ve 
büyük bir eser halinde top 
lanac.:ıktır. 

T. A. 

Kira ilk 
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. 6-7 

~SPiRi 
,._.,.,-,.W.S!Q~a\~~~c'Llıa~~ 

2 ve 20 komprimeli~ ambalajlarda 

Ambalaj ve komprimelerin 
A • ~ 

·üzerinde halisliğin timsali . ... 
olan EB markasını arayınız. 

Sayfa 3 

Pazarhkla un eksiltmesi 

Askeri sattnalma komisyonundan: 
Bayburt kıtaatı ihtiyacı olan ( 175,000) kilo 

Una ihale günü verilen fiyat gali görüldüğünden 
bir ay zarfında devam etmek üzre pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Birinci defa pazarlığı 16-10-936 cuma günü 
saat 11 de mevki komutanlığı bınasındaki satın
alma komisyon tarafından yapılacaktır. 

Tahmin bedeli ( 19250 ) liradır 
Şartnamesini görmek istiyenler Bayburt aske

ri satınalma komisyonundan bedelsiz alabilir. 
İlk teminatı ( 1443 ) bindörtyüz kırk üç lira 

( 75) yetmişbeş kuruştur. 15-19-23-27 

Pazarlıkla sabun eksiltmesi 

Askeri Sa. Alma komisyonundan : 
Trabzon kıtaatının bir senelik ihtiyacı olan 

6000 altıbin kilo sabunun ihale günü olan 25 9 
936 cuma günü saat 16 da talip çıkmadığından 
bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. Tahmin be 
deli 2040 ikibin kırk liradır. 
Şartnamesi hergün Satınalma komisyonunda 

parasız okunabilir. 
Eksiltmesi pazarlıkla olacaktır. 
Muvakkat teminat 153 yüz elli üç liradır. 
İstekliler bir ay içinde h~r gün saat 15 de ka 

lede satınalma komisyonuna muracaatları ilan 
olunur. 29 5 9 19 

Sadeyağ eksiltmesi 

Askeri satın alma komisyonundan: 
Artvin ve havalisi Garnizon kıtaatının 936 den 

937 senesi ihtiyaci olan - 4200 - Dörtbin ikiyüz 
kilo sade yağı evvece Ticaret odasından Alınan 
rayicla iki defa eksiltn1eye ve bir ay müddetle 
pazarlığa konulduğu halde talıp çıkmamıştır. 
Ticaret odasından ikinci defa alınan rayicle ye
niden onbeş gün ınüddetle eksiltmeye konulmuş
tur. ilk teminat 283 iki yüz seksen üç lirr 50 eJli 
kuruştur.Tahmini bedeli - 3780 - Liradır. İhale 
31-10-936 Cumartesi günü saat - 11- de 
yapılacaktır. 

Talıpların ihale gününde Artvin HD. TB. Sa
tın alma komisyonuna muracaat etmeleri ilan 
olunur. 16 • 19. 21 .. 23 
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Borsalar 
ıs Birinciteşrin 936 

Hamburğ borsası 
Gireson fındıkları 

fç fındık hazır 
~ ,, vııdell 

Kabuklu fındık hazır 

" ,, vadeli 

Trabzon fındıkları 
iç fındık hazır 
,. ,, vadeli 

Kabuk! u fındık lınzır 
• ,, vııdeli 

lfulya fındıkları 
iç fındık hazır 650 
• _. _vadeli lı50-GOO 

Berfin borsası 
Tilrk yumurtaları 

l\UçOk mnl 14 
Orta ,, 14,25 
f rt ,, 14,50 

lstanbul kambiyo borsası 
Peçe in 
Lire\ 

73225 
150193 

Hnylşmnrk 19693 

lstanbul ticaret borsası-
iç fu;dık Gire on 

• ,, Trabzon 
" ,, Akçekale 

Trabzon Borsası 
19 Birincileşrin 936 

Jç fındık 

Tumbul ,, 
Sivri • 
.Foşa 

" Hndem 
" Knrknlak,. 

Yııuıurta hlriııcl 1150 

" ikinc:i 2000 
İşlenmemiş 315 
Mısır 5.50 

.Fnsulynlnr 
lnce mal G 
Horoz fnsulya 10 

Unlar 
İstanbul bl:ılncl 12,15 

" ikinci 11,90 
Samsun birinci 12 

" ikinci 11 
.Muhtelif lıirincl 12 

" ikinci 11 ,50 

• tıçüncn 11 

Harley Davitsen 
505 CC. tek zilindre 

Bir Motosiklet 
satlıktır. 

Görmek ve almak isteyenler 
Matbaamıza müracaat et- ı 
melidirler. 2-7 

Bu gece yıldızda 4 eser birden 
1 - Gece bülbülü Fransızca operet 
2 - 9 Eylül İzmir sergisi Türkçe sözlü 
3 - RED STAR VARYETE 
4 ~ ÜÇ SiLAHŞÖRLAR 

Fevkalade proğram ------
Küprü boyama eksiltmesi 

Kars Vilôyetinden: 
1 - 12-10-936 de ihalesi mukarrer vilayetin 24 

adet demir köprünün boyanma işine talip çık
madığından ayni şeraitle 83341 lira 54 kuruş 
bedeli keşifle on gün müddetle açık olarak ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 22-10-936 de müsadif perşembe günü 
saat 15 de Kars Nafia Müd. toplanacak komjs
yonca yapılacaktı. 

3 - Muvakkat teminat 625 lira 61 kuruştur. 
4 - İsteklilerin teminatlarını mal sandığına ya

tırarak belli gün ve saatta komisyona müraca · 
atları ilan olunur. 1 4 

Pazarllkla şeker eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 4500 ) kilo 

şekerin ihale günü olan 17-1 Teşrin 936 cumar
tesi günü istekli çıkmadığından 19-1 teşrin 936 
gününden itibaren bir ay içinde pazarlığa bıra
kılmıştır. Tahmin bedeli ( 1395) liradır . 

2 - Eksiltme bir ay içinde hergün saat 15 de 
Trabzon kalesinde garnizon binasında satınalma 
komisyonunda olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 104,65) yüzdört lira 
altmış beş kuruştur. 

4 - İstekliler her gün saat 15 de kalede sa tın
lama komisyonuna muracaatları ilan olunur. 

19-24-29-3 

Ağız tadile kahve içmek te 
bir meseledir 

lstanbul Bakkaliye Mağazasında gözünüzün önünde 
makinede çekilen Halis Kahve ağız tadile içilir I 

-------------------------
ACELE SATUK HIRDAVAT 

MAGAZASI 
Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok 

hesaplı olarak satılacaktır. 
Görmek ve almak için matbaamıza müracaat 

edilmelidir. 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz· fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin;z .. 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatiarıdır. 
Adres: 'l'HABZON H . 
Kunduracılar caddesi amı ve Kemal Nalbantlar Mağazası 

~~~~~~~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 

~~~~~~~~~~ 

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

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

• 
Makina rın 

• 

Radyo tekniğinın 

' emsalsız bir 1 bulacaksınız. 

Makinalarını görün :iz, dinleyiniz 

rn t.:zaff eri yeti. 

1 R.C. • 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNLAR MÜESSESESi 
~~~~~~~~~~~,, 

a 

YOL 
• 

evı 
Yeni temiz ve çeşitli huru
f atile, De ter, atura,Çek,Bono, 
Senet, a uz, Zarf-Kağıt, Muh .. 
ıra, Kartvizit v saire gibi bütün 

m a t b a a iş le r in ·i 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten verJecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönder~r. 


