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Valiler içtimaı devam ediyor .. 
Üçüncü Umumi Müfettişimiz sayın Tahsin Üzerin riyasetinde bir haftc:dan beri yapılan MüftltişJik mınia1c~ır.caki valiler içtirraı d€vc m 
etmektedir. Doğu illeri için çok feyizli neticeler verecek ol2n bu içtimaların dördüncüsü dün ınüfettişlik dairesinde yapılmış ve akşam geç 
vakte kadar devam etmiştir. Beşinci içtima bugün öğleden sonra Soğuksu köşkünde yapılacaktır. 
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Bir Fındık 
Bankası .... 
Fındık müstahsilleri bu 
işi mutlak başarmalıdır
lar. Mahsulün korunma
sı için tek şarttır bu .... 

B u sütunlarda bu mevzu 
üzerinde yazılmış çok yn

yılarımız vardır. Buglln söyliye
ceğinıiz, evvelce söylediklerimi
zin bir hUlnsa!\ından ba\ka ol
mıyacaktır: 

Trabzon için olduğu gibi Gi· 
reson ve Ordu için de aynı ilı

tiyaç varittir, 'l'rabzoııda du, Or
duda da Giresonda da bil'er fın
dık mllstahsilleri lınnkası ku
ruluınlıdır. Fuıdık uıOstahsilleri 
bandası, uıahsulUn ml\stabsil 
cephesinden korunması için tek 
Şarttır. Bankasız mllshıhsil, dai
ma parasız kalmağu, parasız ol
duğu için daima borçlu dUşme
ğe ve daima ağır faizlar altında 
ezilip gitmeğe ınahkOmdur .• 

Fındık mllstahsilleri banka
sının fayd11sı yalnız mahsullln, 
fiatların koruması ve kurlarıi
nıası gayesine de münhasır de
ğildir, arzu talep umsındaki 

muvazeneyi temin ettikten, bu· 
kadar y 1 ğ i t, bukudar rakipsiz 
nlan mnhsulUnıUz b i r takını 

fırıldakcıların elinde hnsi.:s bir 
menfaat oyuncağı olup kalmak
tan kurtardıktan başka, i::.tihsal 
cephesinden, iymar ve rekolte 
bakımından dahi çok verimli 
Ve f e y i z l i neticelere kadar 
uzanmaktadır. 

.l<)ndık müstahsilleri banka
sını eQer istemiş olsaydık .,im
diye kadar on defa kurabilirdik .. 
eğer bu banka kurulmuş olsuy
<h, şiuıdl olduğu giı..ıi J:< ındık 
fiatıarı iki gün iç·inde beş kuruş 
dQşmez, ihtiyaç sevkile piyasa
Ya lüzumundan çok fazla mı.ıl 

arzedilmez, durup dururken ta
lebi geriletecek ve f ırıldakcılara 
diledikleri ğibi oynamak zemin 
Ve firsalleri verilmiş olmazdı ! 

Zararın neresinden dönllOlrse 
kardır. Teşkilatsızlık ynzonden 
Yıllardan beri yediğimiz zarar
lar yetişir; dönelim artık 1 

Bir fındık mnstalısilleri ban
kası, fındık satışlarının, findık 
ihracat işlerinin zaman zaman 
UQradığı ve uğratıldıgı zararlı 
•kibetıere hemen teruanıeu set 
Çekmiş olacaktır .. fındık müs
tahsilleri için yapılacak ilk ve 
llOo iş, kendilerine sonsuz fay
Chtlar temin edecek olan bu 
IJ.lOesseseye bir un evvel vücut 
Vermekten ibarettir. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu .......... 

Suriyeden 
bir protesto 1 

Ankara 20 - Alman a· 
iansı Suriye ve Lübnan tüc
carlarının Fransız frangının 
lcıgrnetten düşürülmesini pro
testo etmek üzore üç günlük 

lrev ilan etmeğe karar. ver
diklerini bildiriyor. 

Madrit milliyetciler eline düşecek mi?' Tarihi Tefrikamız: 6 
İngiliz notasına Almanya, İtalya ve Portekizden de 

cevap gelmemesi Londrada endişe \,Jyandırmış 1 
Ankara 20 - İngiliz gazetell'ri Madridin yakında milliyet perverlerin eline diişec.·

ğinden şübhe etmektedirler. İspanya Cümhur reisi daİdli harp esnasında gö"slermiş ol
duğu yardımdan dolayı Katalonyaga karşı şrikranmı izhar etmek üzere Bars/ona gel
miştir. Londrada siyasi mahafilde lspan_qa iç işlerine ademi müdahale komitesinin der 
hal toplanması arzu edilmektedir. Komite başkam ftalya Almanya ve Portekiz delege 
!erine lngiliz notasına verecekleri cevabın gecikmesinden dolayı büyük Britanga hüku
metinin endişelerin bildirmışfir. 

Ank~raqa Afgan heyeti ~~~~ 
şerefine verilen ziyafette 7 4 kuruş! 
• Fındık fiatları düşmekte 

iki kardeş milletin müdafaa Vekilleri devam etmektedir. Buçtin sa-
bah borsasında fop 1 rabzon 

karsıhklı nutuklar söylediler. hazır içler ?4 ~uruşa kada_r 
• muamele gormuş ve bu fı· 

Ankara 20 - Şehrimizde bu- da bu gençlerin en güzel vifıık ata, fazla satıcı zuhur et
lunmak.ta ohın Afgan harbiye vo ittihat timsali olup ilerliye- miş ise de alıcı bulama-
veziri Şah Mahmud !ıtırı bu gün ceklerini süyleıııiştir. mıştır. 
otoray ile Ankara civarında ve Şah Mahmud hun da, Afgan Ramazanın tekanübü ve 
yahşihan istikametinde bir ge- milleti büyük kardeşi olan 'J'llr- üç dô'rt gün evvel da yük
zinti yapmışlardır. Beraberlerin kiyeyi ve anııı ulu va llnJu ha- sek olması güzünden civar 
de milımi1ndarlıu ı ve maiyetleri ınskaı·ı Atatürk haZl'etleriııin Vilayetlerden ve mülhakat 
bulunmuştur. kıymetli delfüctl allıııdtı ynplığı 

Milli ınndafna vekili KO.zım terakkiyatını bUyOk l.ıir itna ve tan piyasamıza dört güz bin 
Özalp dlln nkşoın Afgan harui- dikkatle tAkip etmektedir. D.ıl- kilodan fazla mal gelmiştir. 
ye veziri Şah Mahmud hım şe- ma 'l'Urkiye CUnılıuriyetinin ve Fiatların böyle ani olarak 
refine verdiği ziyat'elte söyledi- onun baı;;ında bulunan muhterem gevşemesi ve düşmesi gü 
ği nutukta Afganistnna ait her ve güzide reislerinin Afgnnistan zünden, gelen bu mallar sa
işi kendi i';'imiz gibi görmeğe hakkında gösterdikleri hayırha- tılamamış olduğundan kıs 
Afkanlıların her duygusu ile ne dostluktan çok nıUte:;;ekkir men Banka ardıyalarına 
yakından alılkadar olmağa nlış- ,.e mUtehassıstır. kalkmaktadır. Mamafi av 
mış bulunuyoruz, dedikten son- Kahraman ve şeei Tnrk nıil- rupa ve şehrimiz alıcılan
ra Tnrk ordusunun ağuşunn letinin şafkatlı ağuşuııda terbi- mn da Teşrinievvel ihtigaç
genç Afganlıları yüksek vaıif e- ye edilen Afgan cvh1tları ilerde !arını görmüş olmaları do
ye rn~ ık olacak :;;ek ilde itina ile her iki taraf iı,:ilı ümid verecek lagısile piyasada görünme 
yctiştlrmeğe çaiıştığmı ve her bir istinat noktasıdır, cevabını 
iki milletin va ordunun arasın- verıni~lir. meleri fındık pıyasası üze-
=-==- _ rinde ayrıca bir tesir ıcra 

etmektedir. 
Gümüşane 
Saylav lan 

şehrimizde 

Bankalarımızın bu f iat 
gevşekliği karşısında müs
tahsil zıirraa uf ak bir gar· 
dım ettikleri takdirde Teş
rinisani piyasalarının Teş 

rinievvelden daha yüksek 
olacağı kuvvetle umit edil
mektedir. 

Babıali miskin ve aciz, Padişah hain ve cebin 
bir halde elçilere yalvarmaktan başka bir tedbir 
düşünemiyorlardı ! 

~~--~~~~~~~~~ 
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! Rumelinin ziyaı ~ 
~ T. U. 
~ Kilise kavgaları, mektep yirmi kız asfikse olarak bo~ ul-

~ 
şamataları devlet için başlıba. du. Bu manzarayı Manastır 
şına bir bela oldu. Yunanlılar mıntakası jandarma tensik ku

~ Gorgi, Yulanı, Kondili!l, Ki:e- mandam ltalyan generali (kont 
U vidas gibi meşhur voyvodaları Kaprini ) Kolonel ( Manera ) 

1 
Makidonyaya yoJJadılar. Rum- birlikte seyrederken kont Kap
lar, Sırplar, Bulgarlar Makidon- rini süslü geyinmiş, altınlarını 
ya davasında Türkleri unuta- takmış yirmi kız ve bir gelinin 

rak biribirlerini boğazlamağa kilise havlısında teşhir edildik
~ koyuldular. Sırp, Rum çeteleri lerini gördüğü dakikada ; u ca
U Bulgarları öldürüyor, Bulgar nım bunlar uyuyorlar, baksana 
1' köylerini yakıyor, Bulgarlar da yüzleri penbe 1 » diye bıağırdı. 
U kusur etmiyorlar<lı. teessüründen bayıldı, taşlar 

Umumi müfettişlikte topla- üzerine yıkıldı. 
nan günlük vukuat raporlarında Makidonya tarihi fecaatinde 
birkaç köyün yakıldığı, kırk bu gibi vak'alar binleri aşar .. 
elli kişinin öldürüldüğü görü- Bulgar, Makidonya, Yunan 
lüyordu. ( Etniki Eterya ) , Sırp komi-

322 - 323 yılları Maki- teleri birbirlerinin kanlarını e-
<lonyanın en kanlı, en fccaall i, merken birbirini vahşi hayvan
en hazin sayılı günlerini ihtiva lar gibi boğarken ( Lord Grey ) 
eder. Manastırın yanıbaşınd::ı ( Sazanof ) a Makldonyanın fiy· 
yüz elli evlik Rakova isminde len muhtariyetini ve Osman
bir Rum köyü Bulgarlar tara· lı idresine nihayet verilmesini 
fından bir gecede yakıldı, bir teklif ediyordu 1 

~ kısım halk tepelendi. lngiltere, Avusturya, Çarlık 
U Ertesi gunu bilPJukabele sefirleri Babıali ile Beyoğlu ara-

1 
Perlipenin ( Polok ) Bulgar sında mekik dokuyorlardı. Ba
köyü Rum çeteleri tarafından kül bıali miskin ve aciz, padişah 
ve ahalisi katledildi. Filorinanın hain ve cebin bir halde elçilere 
( Negva) Rum köyü bulgarlar yalvarmaktan başka bir tedbir 

l 
tarafı~dan yıkıldığı ~Ü~ bir ge- düşünemiyorlardı 1 
lin evınde mahzene ıltıca eden • Arkası var • 

mmmmm~•"*mmmmm 

Alman ile anlaşma ... 
İtalya hariciye nazın Berlinde ! 
Ankara 20 - ltalga dış işleri bakanı Berline gitmiş

tir. Fransız gazeteleri brı seyahatın siyasi ve iktisadi sa
hada müşterk Alman ltcılgn cebhesinin kuvvetlenmiş ol
duğunun bir delili olduğu mütaleasında ittifak etmakte· 
dirler. 

Başbakan 
izmirde 

Çifcilerle uzun 
görüşmeler 
yaptı .. 

Geçen gün İstanbuldan 
gelerek intihap daireleri 0 . 

lan Gümüşanege gittiklerini 
yazdığımız Gümüşane say

lav/arından eski Maliye ve

kili Hasan Ataç, eski parti 
Müfettişimiz Şevket Erdo

ğan, Ali Şevket Öndersever 

dün akşam şehrimize gel

mişler ve bugün ziyaretler 
yapmışlardır. Sayın say/av

lar subahlegin Matbaamıza 
gelmişler, Bir saat kalarak 

baş muharririmizle memle
ket işi eri üzerinde konuş 
muşlardır. 

=========-:;=========::o..::==:=:======-- :::ıc::===================:. GORÜŞLER DUYUŞLAR 
İsmet İnönü 

Dün İzmirden ayrıldı .. 
Ankara 20 - Başbakan 

İsmet lnô'nü bu sabah iz
mirden ayrılmışlardır. Baş

bakan İsmet lnô'nü 18 Teş
rini evvel Pazar günü saat 

onda iz mir Halkevinde çif • 
cilerle görüşmeğe başlamış
tır. Hulkvinde lzmirin bil
hassa pamukla alakadar o 
lan sekiz kazasından vatan
daşla bulunuyoı du. Baş ve
kilin görüşmesi bir öyle fa
sı/asından sonra saat yirmi 
ye kadar ve 79 Teşrini ev 
vel Pazartesi saat ondan 
on beşe kadar devam etmiş
tir. Baş vekil öyleden son
ra ziraat mektebini gô"rmüş 
ve mücadele istasyonunun 
tedkiklerini dinlemiştir. 

Çin - Japon 

Konuşmalar1 1 

- -- ... -....:. -
Zağnos, Dabağhane dereleri hastalık, ölüm kaynağıdır .. Dikkati çekerim!.. 

Bu sabah erkence mumhane, 
Moloz, lmaret, Zağnos cephesinde 
bir gezinti yaparak, intibalar edi
nip matbaaya dönüş yapayım di 
yerek evden çıkbm. 

Kemerkayanın eğri, büğrü, 
bozuk kaldırımlı, arsalı, mezbeleli 
sokaklarından, aralıklarından ge-
çerek, mumhaneye giden yalı hanı 
üstündeki, semerziler dibindeki 
geniş, fakat üzeri çamur deryası 
olmuş caddeden geçemiyerek ya
lıya saptım ve oradan mumhane
ye vasıl oldum. Mumhane önünde 
benim gibi erkene~, sabah gezin
tisine çıkmış bir arkadaşa rastla
dım. Bu arkadaşla tayin ettiğim 
gnzinti hedefine doğru ilerlemeğe 
başladık. 

Mahallesi o semtte olan arka
daş bana bir dere ve köprü gös
terdi ve bu dere ve köprünün 
eski ve yeni vaziyetleri hakkında 
çok dikkatimi çeken ve belediye· 
nin ilgisini isteyen şu sözleri söy
ledi : 

- Bu dere beş, altı bin nü
fuzun barındığı üç beş yüz hane
nin eteğinden geçer. Bu evlerin 

ile, daha binbir pisliği vcsairesile 
iç içe, burun buruna, yüz yüze 
kaynaştığı gibi Allah gösterme
sin sellere, hastalıklara ve binbir 
türlü afetlere karşı da derinden, 
yakın.:lan hedeftirler.. Bu böyle 
olunca şu görünen köprüler de u
zun zamandanberi dola dola men-
fezleri kapanmış kprülükten çıka
rak birer yol halini almışlardır. 
bir zamanlar olduğu gibi, on 
onbeş nüfusu b.)ğduğu gibi, bir 
kaç hanemani söndürdüğü gibi bir 
büyük sel basır.ca bu köprüler 
sulara yol vermeyecek ve bütün 
bu düz mahalle evlerile, insanlari
le. hayvanlarile, bütün varlığıle 
mahvolup gidecektir. Bütün ma-
halle halkı daima bu akıbet ve 
endişe i ,inde korkulu bulunmak· 
tadırlar. Önce bu köprüler iki 
yılda bir açtırılır, sulara mec ·a 
verilir, dereforin kıyı buclldarı 
temizlenir, lıem mahallenin havası 

değiştirilir. hem de muhtemel fe. 
liketin önüne geçilmiş olur ve bu 
suretle mahalle halkı da korkulu 
rüyalar görmekten kurtulurlardı. 

Biz belediyeden yeni bir şey-

içinde geçen derelerin nekadar 
temiz, ağaçlarla bezenmiş, adeta 
misire haline getirilmiş olduğunu 
sinemalarda, gazetelerde görüyor, 
okuyoruz. Biz belediyeden bu de
rece yüksek bir hümmeti şimdilik 
istemeyiz.. Çünkü bunu yapamaz.. 
Ancak isteyebileceğimiz düzenliğ'İ 
yapabilir. Bunu yapsın kafidir. 
Hem de vazifesidir. 

Arkadaş daha çok dilek ve 
arzular gösterdi. Ben bu kadarını 
yazdım. Bu dere ve köprüde 
böyle konuşarak geçtikten sonra 
zagnosa çıktık. Yolda gözümüze 
çarpan ve belediyeyi ilgiliyen da· 
ha bir çok ağ'IZa ve kaleme alı-

nacık işlrr, şeyler, düzensizlikler
le karşılaştık. Bunların yazılmasını 
sonraya bıraktım. Sayın şarbayı
mız haftada bir gün olsun şehrin 

b~ semti~e bir .gezinti yapsın, 
goreceklerı şeylerı defterine not 
etsin, notları içi~e şu yukarıda 
yazdığım dere, köı>rü veziyetleri-
nin, bul~nacağına kuşkum yoktur. 
Yeter kı bu gezintiyi bir zahmet 

kilovatının 20 kuruş 
halk müştekidir 1 

Elektrik 

oluşundan 

Ankara 20 - Çin · Japon 
konuşmaları yeniden başla
mış ve iki memleket ara

sındaki münanasebetlerin 
istikba{deki inkişaf farı üze-

rinde tam bir mutabakat 
haııl olmuıtur. 

bütün mecrası bu dereye aıı:ar ve 
bu beş altı bin nüfusun bir iki 
bin çocuğu bu dere kenarlarında 
çelik çomak oynar.. Yani beş altı 

bin nüfus ve üç beş yüz ev bu 
derenin havaıile, ıuyu ile, m'cruı 

istemiyoruz. istediğimiz bu dere
leri bugünkü pislikten, bugünkü 
tehlikeli vaziyetten kurtaracak 
bir ayıklama ve temizleme işini 

ba§ırmıı olıun. Avrupada tehir 

edip yapabilsin .. Mamafih benken
dilerinin hesabına bu gezintiyi 
bu sabah yaptım ve notlaruuı bu. 
raya yazdım. Ona yalnız yapmuı 
kaldı 1 .. 

ClfJdlt Alap 
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Antakyanın .cenneti Dafne dağı ve 
şelaleleri ... 

Antakya - Burada ilk 
işim, tanıdığım bir arkada 
şın deltiletile " Yeni Gün ,, 
matbnsını ziyaret etmek ol 
du. Filhakıka " Yeni Gün" 
Sancak Türklerinin hukuku
nu çiğnetmek, onları Tür
kiyenin bütün yenilik ve 
ilerlemelerinden günü gü · 
nüne haberdar etmek, her
türlü beklenmiyen hadiseler 
karşısında sancak Türkleri
nin yekpare bir granit par 
çası halinde dimdik ve kuv
vetli bulunmasını temin et · 
mek için cidden takdir edi
lecek bir feragatle yıllar
danberi didinen bir gaze
tedir. 

Adancıda hemen her sa
yısını bütün bir dikkatle ta
kib ettiğim bu gazeteyi Se · 
lim Çelenk ve Şükrü Balcı 
adında iki Türk gencı çıka 
rıyor. Beni. Antakyada ve 
bütün Sancakta olup biten 
ve sürüp gelen her mevzu 
hakkında en salô.hiyetle ten 
vir edecek mevkide bulunan 
bu arkadaşlardan, bekledi 
ğimve hatta beklemediğim 
her yardımı bol bol gördüm. 
Sonra, Antakyada kaldığım 
yedi günü içinde her sınıf 
ve yaşta halkın ve bilhassa 
bilgi, hamiyet ve tecrübe/e
rile soydaşlarına rehberlik 
vazifesini ve onları temsil 
mes 'uliyetini omuzlarına al
mış olan muhterem zevatın 
çok liıtuf k<ir müzaherat ve 
deltiletlerine mazhar oldum. 
Bu itibarla, Antakyaya aid 
müşahede ve ihtisas/arımı 
kayde haşlamadan önce bu 
arkadaşlara ve bütün soy
daşlarıma şükran ve min 
net/erimi sunmayı kendime 
bir borç bildim. 

* * * Sancakta. tahiatin en gü-
zel yerlerine raslayabiliriz. 
Fakat ö"yle sanıyorum ki, 

Hamleler 

hiçbir tabii servet ve giizel
lik; Harbiye adı verilen 
Daf nedeki kadar zengin, 
miitenevvi, kesif ve cazibeli 
olamaz. 

Antakyaya 7 kilometro 
uzaklıkta bulunan ve şehrin 
cenubu garbisine düşen bu 
/ evkal<ide yeri burada tas
vir ve ifade kudretinden 
mahrum oluşuma nekadar 
esef etsem azdır. 

Şu kadar söyliyezim ki, 
Da/ ne,· büyük bir dağın 
böğründen adeta fışkıran 

bir süt şelalesidir. Kah, ak 
kö"püklerile kısa uçurumların 
göğsüne gomülüp orada ma
vi gölçükler halinde dinle . 
/enen; kô.h yatak ve çerçe
ve dinlemeden kayadan ka
yaya atlayarak ta uzaklar
daki ovaya sessiz kıvrımla 
rile hayat ve serinlik dağı
tan Asya kavuşmak ıçın 

koşan; kci.h sık ağçların teş
kil ettiği koyu yeşil ve ya
n karanlık gölgeler arasın· 
da, hırsını yenmemiş bir 
aslanın dimdik olmuş yele
sine pek benziyen bir şah
lanışla ürperen bu gürültü
lü su, insana hayatın en 
manalı tarafını yaşatabile
cek kudret ve evsaf tadır. 

Her adımda geni bir şe
lale halinde fışkıran yüz 
/erce metroluk kuvvetli bir 
su düşüşü yapan bu şelale 

hakkında dinlediğim af san
ler ne olursa olsun, bunla· 
rın hiçbirisi D.ıf nenin son 
7 5 yıllık acıklı macerası 
yanında tamamen sö"nük ve 
silik kalırlar. 

Ayak bastıkları taparak
/ara servet ve medeniyet 
getirdiklerini iddia edenler 
burada yıllar ve asırlardan 
beri boşuboşuna akıp giden 
hu on binlerce beygirlik 
kuveti küçük bir himmetle 

Ah !. Su Dikkatler 1.. 
' 

Darılmayın kabahatlar hep Şu Yeniyolun Dikkatlerinde. vallah gü
nahsızız biz, yazar hergün Qsfaltlı, bulvarlı işlerden ne yapalım bayım 
işte bu dikkatlere çarpıyor gözlerimiz .. 

Bırakmaz ki bizi bu dikkatlerdeki a~ız suyu akıtan işler, Bırak. 
maz ki ne yapalım bir gün de iğnesiz, sitemsiz kalsanız siz.. 

Dedimya hep bu sütunda hep bu yağlı ballı sözlerle gönlümüz 
dolar, darılmak olmaz tabii bu şehirlinin gözleri de şehirde böyle 
nesneler arar görmezse sorar ... 

Her gün Dikkatlerde okuyoruz asfaltlar, parkeler, bulvarlar, sular 
daha neler var. var ama hep uzak yerlerde onlar ne yapalım bizim 
belediyenin bütçesi bu sıra pek dar. 

Hani Dikkatlerde okusak uzunsokaklarda göller imla ediliyor diye 
bir karar •. Bir bayın dediği gibi bak nasıl dalkavuklaşırız size medhi
yeler savurarak o zaman bu sütunda sitem ne arar .. 

Yani demek isterim ki : O zaman medh ederiz parkeli Uzunsokağı 
sizinle beraber. inceden ararsan tabii bulursun aralarında sudan as
falttan, parktan bir ıeycikler var •. Yalnız Uzunsokağın senasında kıla-· 
rız karar .. 

Bir deprensen yok mu ya f.. Şu Nuhun tayfası ada zannelliği ba
lık gibi ; artık oturtmayız seni boyuna teşvik eder heyecan veririz 
" Kalem ucundan top atarız ben ll gibi. 

lstirhamlarımızı dinle de ; şu Nuhun yolcuları gibi bu şehirde bir 

çamaşır yap, hem kurtul tasallubu şerayindan ve hem bu sütundan 
istediğin kadar medhiyeler kap. 

Görüyorsun ya ne tehlikeler var böyle oturmaktan. Tansiyon artar 
sertleşir damarlar işlemez kan, şarlılar hasta ; kaldı da işler ; o ki 
hemşerisin hangisine yanmazsın ötekine yan berikine yan .. 

Gebe kalınsa ve doğ"urulsa de bu işlen~en bir tansei şimdilik diye
ceğiz gerisi caba; faht olmasın mezarlıkta başlanan park gibi doğma· 
dan heba 1.. 

Yap Uzunsokakta parke, ışıklat sokakları, yık bir yaver türbesi 
döndürün çarkı yapın parkı avlansın şakacı gönlündekilerle; bak nasıl 
yükseliyor bir takdir sesi... 

Tut direksiyonu, işlesin makine, yansın bir ton benzin kırılsa da 
şası yoksa ; makinede can, ıök kalbimizden kan, tek parkta ıahlansın 
Türkün Atneı. r. 

istismar imkanı varken ona 
bu bakımdan el uzatmak 
şöyle dursun; maatteessüf 
onun bakir güzelliğini boza
cak, ehemmiyetini azaltacak 
ne varsa onu merhametsiz
ce yapmaktan çekinmemiş
lerdir. 

Bugün yanıbaşında tek 
otel yukselen bu ne/ is man · 
zaralı tabiat sen.ıti, bakım
sızlığın değer bilmeyin nan
kör kucağina terkedilmiş 
denebilir. 

Bana anlattıklarına göre, 
şehre su almak için Da/ne
nin en büyük kaynağında 

yapıları ameliyattan sonra 
Eaf nenin lıaşmeli, mahaheti 
ve taşkın güzelliği yarı ya 
rıya azalmış, Halbuki mut· 
laka D•f neden şehre su al
mak lazım geliyordıysa, 
masraf yapıp hu güzelliğe 

dokunmadan maksadı temin 
etmek daima kabilmiş. Ya 
zık olmuş . . 

* * * 
Antakyanın Camlı kah

vesinde oturuyorum. Etra
fımda tanıdıklarımdan ve 
tanımadık/arımdan mürek
keb bir halka hasıl oluver
di. Konuştukca bu halkanın 
biraz daha genişlediğini gö
rüyorum. Belli ki, bütün 
bu sevimli çehreli Türk 
gene/eri benim şahsımda 

Türkiyenin kokusunu kok
lomak, iştiyakını tatmin et
mek, onun bahtsız Sancak 
için düşündüklerini öğren

mek istiyordu. 
On sekiz yıldır bayrağa. 

hürriyete, istiklale hasret 
çeken insanların gözlerinde 
zaman zaman ana vatan 
hududlarını delip geçen 
bir şimşek çakıyor ve bu 
şimşek, sanki yaşadıkları 

elim hayatın karanlıklarını 
bir an ıçın aydınlatarak 
onlara yakın istikhalzn 
mes'ud hayatını müjdeli 
yordu. 

Ben bütün bu gördüğiim 
tanıdığım ve tanımadığım 
Antakyalzlarda tek bir di
lek sezdim : Hıirriyetle • ine 
kavuşmak. Bunun bir an 
önce tahakkukunu ise zama 
na, hakkından ve kuvv<::in
den emin olan insaolara 
mahsus vakarlı bir sükunla 
neticeyi bekliyorlar. Onların 
hu temkinli intizarları, şüp 
he yok ki, uzun sürmiyektir. 
Ancak, bu yurd parçasının 
büyük bir sayhaş kütlesinin 
mukadderatı mevzuu hahs
olurken, deji~miyen bir ha
kikati şuracıkta Sancak 
Türklerine hatırlatmayı fay
dasız buluyorum : 

Böyle lıaşrüneşir anların
da, şu veya bu şekilde şalı 
si endişeler, şu veya bu 
larzd• görüş farkları. şu 
veya bu biçimde yol güt 
meler; gayenin gayenin er
ken tahakkunda amil olan 
birlik manzarasını bozar. 
Büyük bir feragatle herke
sin bir tek bayrak altında 
toplanması ve dava ıçın 
haykırılırken de bütün dün
yaya tek bir ses işittir

me/eri ıarttır. · 

NEZLE Yollar kanunu Ç imento fiatları 
neden yükseliyor~ 

Son gUnlerde memleketiıı 
muhtelif yerlerinde çimento 
fiallarıııda bir yiikselik gürül· 

gomenol. ökaliptol ftitsüleri A11kara - :\temleketin şose mektedir. Makul sebeblere is· 
yaparak, gecirmek ta·osiyeye ve küpı·Oleri i~:in hıızırlanını-;; linat ctmiyen bu yükselın tıa~· 
şayondtr. olan kanun li\yıhası devlet :;;u· kında islanbul Ticaret odıı~t 

Sebebleri, tedavisi ve 
korunma çareleri 

(4) 

Devlet şurasındandan 
geçerek vekiller 
Heyetine verildi 

Had nezlede buruna marı- rasıııdan g<•çerek vekiller heye tetkikata bu~laınılır. odanın tel· 

tol borikeden ibaret enfiye tine rnrilıniştir. Lı1yihaııın esası kikleleri rinıento fabrikalarının 
yol \'ergisine göre hezırlanmı;;· normal bir şekilde "alıştı!!ıOI 

Çekmek mua/ık ise de. buru- 1 · · d t \ ~ 
tır. Yeni yo vergısı en az ör ve piyasada bir seneden taılD 

na lava1·lar yapmak ı· )k ı ·> r •·lar k ıra ve en çı · - 'lira ,_ı u ihtiyaca kifaye edebilecek sto~ 
burun a· elikler i ne teshil P<lilmiştir. Bu verginin lar buluuduğunu göstermişti! 

su çekmek sure~ile.yzkamak \ i.fi_YPtlf?r \'a~ıtı~s~le lahaili .iyi Çimento için azami fiat ikti· 
hiç dogru değıldır, Keza ı netıce. vernıe~~~ı~d~n nıalıye sad Vekaleti tarufıdan vuzedil· 
Şl.ddetli aksırmak ve kuv- va f, ıta~ııe tuh i,tlı dLlŞtlnOlrııektc d.,._. . . \T k 

1 
. b nııt 

1 · . . ı ıgı ıçın e ·a etın unun ön 
vetli öksürmek te muva/i k ' dır. Vergın ın bıı su retle sen<'de ğ k t dlı" 1 l ıı· 

, · , 1. . • • b eçece e ır er alması bek e 
d . ·ıd· z· h I k t 1 ... ııııl~on ıra tut.ıc.ığı tıe~a 

1 

kt d. 
egı rr. ıra, u zare e -

1
•
1 

. . 
1
. ıne e ır. 

l b . d /"kl . d k " ec ı 1111 1 ır. -~-----------!er e urun e ı erın e ı . ı 
· ı.ıı p:ır.ıııı ı yarısı . ı ı natıra ması için blokaj surelile teoıe. 

akıntı ve ifrazat, burun ar-
vekıi le ti emrine, diitN yarıı: ı.ıın atılması ve bir çavuşun idareS1 

kası boşlug·una, buratlıın 1 
1 eh vil,1yet ere dağıtılarak yol altıoda olm.ık üzere beş altı ıı· 

kulağa. yahut burun cfoa-
1 

in,.:ı cı iııı;;;u · ıında s·ırfı kararla~- meleden mUrekkep daimi io~ 
rindaki tisi çene. alın ve tırılıııı-;: gibidir. ve kontrol postalarıibdası kal" 
kalbur kemiği boşluklarına , Yolların pek ~·;ılıuk b ızulıııa- iy~t kPsbı>:miı;;tir. 
itileceğinden, buraların da ~====<"".::$ 

hasta olmasına sebebiyet ve- Gençlik 
rilmiş olur. _ 

Eğer nezleden sonra orta Ş E y T A N 
kulakta bir iltihap husule 
gelmiş. yahut hastalzkburun 
civari boşluklarına sirayet 
etmiş ise, vakit geçirmeden 
hemen mütehassısa miiraca
at etmelidir. Bu sayede had 
bir iltihabın. miizmin bir 
hal almasına ve senelerce 
sürmesine imkan bırakma
mış olur. 

Burun civarı boşlukların· 
da hastalık yerleşince, mıi

tehassıs hekimin burun ve 
civarına yapacağı mevzii 
tedaviden ve içeriden alına
cak aspirinle kininden 
başka , h ar içten sıcak 
kompresler tatbik etmek, 
başa sıcak lıavabanyoları 

yapmak ve burayı { ültra
viyole) dediğimiz sun'; gü
neş ziyasına göstermek çok 
fayda iz dır. 

Hasta görülen ve hazan 
nöbet şeklinde gelen, ve ça
lışmağa mani olan çok şid· 
defli baş ağrılarına karşı 

( piramidon. antipirin) gibi 
ilU.çlar almak icap eder. 

Basit had nezle/eri dahil-
den alınan iyodla da ıyı 
etmek mümkündür. 

Böylece nezlesi olan bir 
şahıs, biraz suya d'lmla ten
türdiyod damlatarak içmek 
suretile nezlesinin önüe ge
çebilir. Ancak burada ten
t.irdiyodu süiistimal etmemek 
lazımdır. Zira fazla alınan 
iyod, nezleyi geçireceğine, 

• Arkası var -

Şurasını hemen kaydeyim 
ki, benim tekrarladığım bu 
mütearife, Sancak Türkle
ri arasında sezdiğim her
hangi bir ztif ve teşettüt 
haletinden dolayı söyleniyor 
değildir. Bu kardeşlerimi 
böyle bir şeyden tamamen 
ve alenen tenzih ederim. 
Ben Antakgada ve bütün 
Sancakta, bende tereddüd 
ve endişe intıbaz hasıl ede 
bilecek hiç ve hiçbir teza 
hür görmedim. Yukarıdaki 

mü tarif eyi kayidden maksa
dım ise, bugünkü manzara 
nın dava sonuna kadar de
vamı sırasında muhtemel 
hangi bir gevşeklik unsuru 
nun doğmaması için şimdi
den küçük bir ikazdır, işte 
o kadar. 

Ak verdi 

Fakat şu noktaya dikkat 
edilmelidir. ki . . Ahmet ağa 
çiftlik gelirinin parasını, 
köyden değil. ANKARA 
dan almış ve oradanda tren 
le lstanbula hareket etmiş-
tir . .. 

* 
Çiftliğin kapısında bir 

yaylı araba bekliyordu. At: 
lar, sanki canları sıkılmış 
gibi, kuyruklarını sallıyor 

lar, yem torbalarını başla
rından yukarı kaldırarak 
savuruyorlardı .. , Bu sırada 
içerden ayak sesleri ve ko
nuşmalar işidildi. , . Kapı 
açıldı. Zayıf çe uzun boylu 
esmer bir adam elindeki 
bavulunu araba içine yer
leştirdi. Ve arabaya girdi, 
Kapının önünde bir kaç er· 
kek ve bir kaç kadın du
ruyordu . . Hepside ayrı ayrı 
rııedalaştıktan sonra araba 
hareket etti kırbaç şakladı. 
Ve atlar tozu dumana kata 
rak yol almağa başladılar. 
Arabanın arkasından hala. 
mendil sallıyorlardı .. Niha
yet bir zaman sonra, ara 
bada mendillerde ilk bahar 
akşamının hafif gölgeleri 
arasında kayboldu . .. 

Ahmet ağa ANKARAya 
geldikten sonra ertesi gün 
parasını aldı ve akşam tre · 
niyle İST AN BUL a hare
ket etti, .. 

Yorucu bir tren yolculu· 
ğundan ıonra, Nihayet ls. 
tanbuLa varmıştı. Ahmet a
ğa burada altı ag kaldı, 
Ve gazı çıkardı. Fakat gün
lerin nasıl geçtiğinin far· 
kında değildi, . . Ahmet ağa 
hem eğleniyor, hemde bir 
yandan kızının çeyizini dü 
züyor . Nihayet bir son-
bahar günü lsanbuldan ha
reket etti .. Ve ANKARA 
ya geldi. Bu seneki mahsu
lünde paralarını alarak kö
ye hareket ... 

* • 
"' Yağan.yağmurlar.dan yol-

lar bozulduğu ıçın araba 
bin güçlii.kle ilerliyor, ve 
bata çıka gol alıyorlardı . . 

Ahmet ağa hem evdekile· 
kileri düşünüyor, hemde şu 
tehlikeli olan geçidi, nasıl 

geçeceklerini tasarlıyordu . .. 
İşte yolun yarılığını belli 

eden köprüde gözükmüştü, • 

2 
AH MET 

Sedat ülgener 
öğlen geçmiş akşam oluyor· 
du. . Uzaktaki dağların ıe· 
pelerini kara bulutlar çevir· 
miş, ve bastırmış, kararo.fl 
karşı yamaçlara sisler çok· 
müştü. . . Soğuk bir sonbtJ' 
har rüzgô.rı yüzlerini f erı& 
haldr kamçılıyordu. . Atfa· 
rın burunlarından çıkafl 
çıkan soluğun buharlı 01' 
masından soguğun ne dereci 
fazla olduğu belli olugordı1' 

işte tam bu sırada köpr~· 
nün başına gelmişlerdiki. ·' 
Bir silah sesi kulaklarırıJ 
çınladı. Ve arkasında dJ 
tok bir ses emretti,· 

- Dur ... 
Tabiidirki araba bir kCf 

adım daha attı ve durdtl· 
Şimdi köprünün tam or/O' 
sında bulunuyorlardı. B' 
sırada karşı tepenin ark0' 

sından üç mavzerli hayd" 
çıktı . .. Ve bayırdan aşaİ 
koşarak indiler. Ve beş ali 
adım ilerde durdular. GeP 
deminki aynı ses,· 
- Ahmet ağa at bakalı~ 

altın torkasmı ~uray~· · 1 
Ahmet aga sankı düşııtıd 

gibi hiç sesini çıkartmıyor/; 
Bu sefer başka bir sf. 

daha sert bağırdı: 
S .. ı- re - ana soy uyoruz . • 'I, 

huk at şunu bekletme bitJ 
Yoksa . .. Bu sırda araba 

bir sallanma oldu. Ve b~ 
gükçe bir torpa, köpriiJt 
aşağı şangırdıyarak ytJı'~r 
landı. . . Araba bir kt 1 
sarsıldı. ve son süratle !1° 
farda silindi . .. 

- Arkas var' 

Halk Maniler0 
Yazın güneş çok vurur 
Kışın yapraklar kurur 
Yarım yolda giderken 
Sanki melekler yürür 1 

• • • 
Menekşe boynun eğer 
Sevdalı imiş meğer 
Benim bit sevdiğim var 
Bülün dünyayı de~er 1 

* • 
* Tahta biçer destcre 

Burası bilmem n~re 
Sevdim de alamadım 
Sen bak bizim kadere l 

• * 
* Havada sinek vızlar 

• Gökde oynar yıldıılat 
Kız tıeni görmiyeli 

Her gün yüreğim ·~~Jıı~ 1 ; 

Baba Salim 01"'' 
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ANKARA İtalyanın silôhlanma plônı İtalya neden 
silahlanıyormuş? Türkiye' deki yeni 

oluşun bir izahı 

l<Sunday Timesıı gazetesi Ho

madan aldığı lıubcrlere atfen 
şunları yuzmaklııdır: 

Yazan : Şimdiki tu ın istilısa l kabili. 

Norbert Von Bischoff yetıerilc çıılışan 1200 fabl'ikaya 
Avusturyanın Ankara ilfiveten nrıl:wığt ittin olunan 
Elçiliği sabık müsteşar l'abrikalarla ltalya n,ühimnıat 
Türkçeye çeviren : istilı~aı kabiliyetini yiizde otur 

Burhan Belge ni,.beliııde artırmış olaeaktır. 
[ 58 ] Husya, Frnıısk \'C Almanyayı 

Sevres'de imza ettiler. bu su- takip eden yeni İtalyan prog· 
retle, İngiltere, Fransa ve 1tal- raınrna göre: 
yn, "Şark mesele i., ne bir ni- 1 - Fabrikada saati mesai 
hayet vermiş oldular. haftada kırktan altmı-;ıa çıkarı-

.. Çok i~ler ynpılını~tır ama, lnpaktır. 

yupmağa mecbur olduğumuz 2 - Bazı fobdkalur sırf tay
değll, lakin çok lüzumlu bil' yare makine i inşa edecek şe
io.: daha vardır .,, 
v kilde ıslah ve tebdil olunacak 

Gazi M. Kemal, "Ağusto 1928[l 1 ve buıılııra ilaveten yeni fabri-

Türk inkilabına dair kalar da inşa olunacaktır. 
Aııkuranın yarım saat ce- 3 - Yeni inşa olunacak tay-

nubunda. 'l'C\rk i ·tikbnlinin te· yare hangarları i~·iıı H> milyon 
pel~ri yükselir. bugün oraya sterlin ( bizim para He 94 mil
geniş bir asfalt C'adde gitmek-
tedir. Caddenin iki yanına, elçi
lik ve bakanlık binaları ve bun
larııı bahçeleri dizilmi:;.tir. Fakat 

yon lira ) sarfolunaeak, pilot 

namzedleriııin adedi ~·oğallıla
caktır. 

o zaman yam bu tepe seçilir- 4 - J>eniz kııvretleri 51,SOO 
ken ve Auadoluııun tepeleri tondan fıU,000 tona iblağ oluna
en kudaeUi tepe olurken, hiç 
bir hususiketi yoktu. Alelılde 

sağlam, kabasaba, Anadolunun 
binlerce tepesi gibi köylli i~i 
bir tepe idi. Ayuklarıııı aşağıda 

5 - 30 tabur ~iyahgümlekli
lilcrden müte~ekkil bir müs-

temleke ordusu ihzar olunmak
tadır. 

akan sıtmalı EngürU - Suyu'nun li - Fen ve iş ad:ınılarile ha
batağına daldırmış, yayvan sırt- vatılık nılHclıassıslaJ'Jndan mu. 

teşekkil bir komisyon memle

kette havacılık teşkilatı hakkın 
du raporlar ve tav:siyeler ihzar 
edecektir. 

Bu hazırlıkların Sir Sıımuel 

IJoare ve Sir l'hilip Sasoonun 

son Akdeniz ve tayyare lbleri

ni ziyaretlerine bir c·e\'ab oldu-

ğuna inunılmakla<..lır. 

Ayni z.ımaııcla ınuhaf.ız:ıkıir 

partiiı.> aııwlc partisinin son i<'· 

limalarıııda alma ıı kurarlurrndu 
bu le<..llıirleri lıızlundırdığı zan

nedilmektedir. BtıJlin neşrolu

nan tebliğin yazılış tarzıııın bu 
içtimalardan ınclhcm olduğu 

kuvvetli bir ihtimal halindedir. 

Po nehri vadilcrilc.. Adriya

tikte in:;msı tasavvur edilen ha

va üzleri de zecri tedlıirler es-

nasında Yugosla vyanın 

vaziyete bir cevab<..lır. 

al<..lığı 

Emhlk Uzerıne zorla tatbik 

edilet'ek islikrazlar<..lan hfisil pla 

cak tediyatla kar:;.ılanmak iste

nen teslihat programının mas

rafı büyüktür. lstikruzdan hfbıl 

olacak puraııın bir kırn11 da Ha 

beşistanın inkiş11fıııa tahsis olu

nacaktır. 

Gerek istikraz, gerek e em

lak vergisinin tezyidi 8ü milyon 

sterlin hasılilt getirecektir. 

Hallıuki bu iki iş i~·in lıu 

meblüğın kilfi gelıııiyeeeği aşi

kılrdır. Bu itibarla bilhassa Hil

be~istanın inkişat'ı i~~iıı sarf olu

nacak parayı tcdaı-ik zımııında 

İtalyanın başka tedbirlere baş

vuracağı zannedilmektcdi r. 

Hoıııu - 'l'l'ihuna gazetesi 

ltulyaııın tcslihatıııı tenkid eden 

Morniııg Post gazete~ine ı'e\•ah 

verenlıir bu, makale neşrplıniştir, 

'l'ribıına gıızetcsi bu ıııakale .. ;in
de ezciiınle diyoı· ki: 

ul\turning Post>) ga1.etcsi ltııl

yanın teslihatını tenkid ediyor. 
Hallıuki bi·1.zat lugiliz Bahriye 
Nazırı Sir Sıınıuel Home .\ vru
pa ufkunda kara bulutlar mev-

cud olduğunu, bu yUzden lngil
terenin .sihlhlarını arrırıııak mec 

buriyelinde bu:uııduğnııu söyle 

mi~ti. Hakikulte bu meclıuriyel 
yalnız 1 ngiltereye değil, bize de 
aiddir, zira bize de ayni ufuk 
altında yaşamaktayız. 

Sir Sam uel 1 luııre lııgiliz do
nanınasıııın takviyesini haklı 

göstermek için lngiltcrenin ko
lektif emniyet sistemine bağlı 

kalaeağını şüylenıiş ve kolektif 
emniyeti de nııcalr kU\'\'elli bir 
lngiiiz donanmasına mnstenid 
bul unduğuııu HA ve etmişti. 

Sir Saınııel 11oare·ıın istediği 

gibi eğer dUnyn sulhu kuvvetli 

bir İngiliz doııaııınasıııa isi iııad 

edet'ek olursa, şu gıırib netice 

hüsıl olacaktır: Bütün Avrupa 

devletleri silahlarını azaltacak, 
lnğilterc ise dunanıırnsım isle-

diği gibi kuvvelle;.tirceck, si

lahlandıracaktır. ltalyu buna as

la razı olamıyacağı i~·iıı şimdi

den silılhlnnnıay kurar rnrmiştir. 

ları çayırlar ve bağlarla kaplı 
bir tepe idi. Tozlu bir yol, bağ
ların arasından seyrek bağer
lerine ve gOnUlsllz Çankaya kö
yüne tırmanmakta idi. Ve bu 
köyü, bataklığm ötesinde uyuk
layan ve tarih içinde gördük
lerinden yorğun dU~mü:;; olan 
vilayet merkezine, Ankaraya, 

Erzak eksiltmesi 
EngurU'ye bağlıyordu. 

Denizden bin metre yüksek 
.Anadolu yaylasının teııııL hava
siııda, tepeden bakan güz, Gıılat
ya illerini ala diıdiğine seyre 
dalabilir. 

Uzakta, mavi sıra dağlar. 
daha açık mavi göğlln zeıniuiııl 
sert ve keskin bir nakı~ ile 
işliyerek, doğuda ıııuhtesem bir 
balkr halini ehr. Şimalde, dağ
lar, daha yakına. :sokulur. Yoıı
tulu~larıda bir keyfilik vardır. 

Bunlar. Paflagonya illerine ve 
denize doğru gec;id verirlar . 
Batıda ise, dağlar, birden engine 
doğru uzakla~ı lar. Ve Anado
lunuıı sahibi olun gUneş, kara
rl,ln ufukları her akşam, üyle
ıı;ine bir ate e verir ki, Bizans 
kalesinin dıvarları koyu kırını· 
zı tutusur ve kalenin dibindeki 
tellenin sırtlarına yapı-:ık kara 
Ankara evlerinin pencerelerın
den sanki alevler fı;-kırır. Ce
nuba doğru ise, tepenin ötesin
de bozkııın umudsuz bo~luğu 
baslar. Bir yokluk ki, orada 
ne insan umduğuııun ne kana
atkar kuzular, otunu bulur. Ve 
o yıllaada, bu istikamette, o ca 
iyi muhafaza altında, konya
nın emniyetsiz yolunu tutal.ıili

yordu. 
.Böyle pathel'k bir vaziyet 

ve manzaraya .c\nadolunun bir 
COk tepeleri maliktir. Eğer bun
lardan yalnız bir tanesi seçil
mek taliiııi elde etmi~s~. bunun 
zengin bir Ermeninin yirmi 

otuz sene evvel gölgell bir 
pınarın başında kArkir bir ev 
yaptırmış olmasına pOr\·ludur. 

O sırada her zengın ve ileri 
dllşUnceli adamın evi 1Hbi, bu 
evin de bir kulesi vardı. Öyle 
ki Qsi Mustafa .Memat, Anadolu 
hattının iç Anadoluya uztınan 
kolunun nihayet noktasmı teş
kil eden Ankaraya 1919 kışında 
ayak ba ınca, bu ev, camlı pen· 
cereleri fırtınaya dayanabilen 
kapıları açılıp kapanalen ve 
'ehre yakın bulunan birkaç ev-· 
den bir tanesi idi. Hatta, bu ev 
~, yaylı bir koltuk bile vardı. 

( 1 ) bischoff, Atatürk'Un bu 
&özlerini kitatınııı bu bölümilne 
lUrkçe olarak almı~tır .. B • B. 

" Arkaın var -

Lise Direktörlüğünden : 
1 Lise ve Pansiyonunda 936 Teşrini saniden itibaren Mayıs 937 sonu

na kadar sarfedilecek aşağıda isimleri yazılı yiyeceklerin beher madde 
için ayrı şartname ile 16 .. 10 - 936 Tirihinden itibaren eksiltmeye kon-
muştur. 

Muhammen Mık tarı Tutarı Teminatı 
bedeli muvakkatası 

Erzakın nevı Lira Kr. Kilo Gr. Lira Kr. Lira Kr. 

Kuru f asulya T om. 7,5 1000 75 5 63 
,, ., Şeker 13 500 65 4 88 
,, ,, Horoz 13 500 65 4 88 

Limon 3,5 7000 Adet 245 18 38 
Konserve rr uhtelif 30 1500 kutu 450 33 75 
Fındı içi 70 500 350 26 25 
Kuru in~~ir 20 400 80 6 
Gaz yağı 27,5 200 55 4 13 
Pirinç unu 30 200 60 4 50 
Tel kadayif 40 400 160 12 
Tahan helvası 45 500 225 16 88 
İrmik 25 200 5) 3 75 
Toz şeker 27,5 1700 467 50 35 06 
Kesme şeker 31 1000 310 23 25 
Tuz 5 700 35 2 63 
Sirke 7,5 250 18 75 14 
Ispanak 6 2500 150 11 25 
Pırasa 6 2500 150 11 25 
Top Lahanası 5 2500 125 11 9 
Gümüşane Elması 12,5 1500 187 50 14 06 

,, Armudu 10 1500 150 11 25 
Taze üzüm 12,5 500 62 50 4 69 
Ekmek kadayıfi 30 200 Adet 60 4 50 
Tahan 35 300 105 7 88 

2 - Şartnarr.eler her gün bedelsiz mektepten alınabilir ve görülebilir. 
3 - Eksiltme 2 Teşrini sani 936 tarihine milsadif Pazartesi günü saat 

14 te Lise binasında yapılacaktır. 
4 --- Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mıktarları her maddenin hızasında yazılmıştır. 
6 - İstekliler 2490 numaralı kanunu 16 ıncı maddesi ahkamına göre 

muvakkat teminatlarının eksiltmeye başlamadan bir saat evveline kadar 
Mektep kitabetine vereceklerdir. 17 - 21 • 26 • 30 

Sayfa 3 

KA5E: 

NEDKALMiNA 
Pazarlıkla soğan eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyönundan: 
Bayburt askeri satınalma komisyonunda 

28 - 9 - 936 günü saat 9 da açık eksiltme}'e 
konulan ve ihalesinin yapılacağı evvelce ilan 
edilen dört bin kilo soğana talip çıkmadığından 
bir ay zarfında pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
dur. Birinci defa pazarlığı 19 ·10-936 Pazartesi 
günü saat 9 da satınalma komisyonunda yapı· 
lacakdır. 

Şartnamesi Bayburt satınalma komisyonun
dan bedelsiz alınır. 

Tahmin bedeli ( 240 ) liradır ilk teminatı 
( 1800 ) bin sekiz yüz kuruşdur. Taliplerin belli 
gün ve saatda muracaatları ilan olunur. 

9 .. 13 .. 17 .. 21 

Un eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
Erzincan tümen garnizonundabulunan kıtaat 

·ve müessesat eratının senelik ihtiyacı olan 
( 450000 ) dörtyüz ellibin kilo una ihale günün
de kapalı zarfla eksiltmesinde talip çıkmadığın
dan ( 2490 ) sayıli kanunun- 40-ci maddesi mu
cibince pazarlığa çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli ( 67500) altmış yedibin 
beşyüz liradır. 

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. 

9-13 .. 17 .. 21 

Pazarllkla 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 eksiltmeye konulmuştur. Birinci defa pa .. 
zarlığı 17 .. 1 O .. 936 Cumartesi günü saat 9 de 
Bayburt satınalma komisyonundan bedelsiz 
alınır. 

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

günün<;le belli saatta muracaatları. 
9-13-17 .. 21 

Ağız tadile kahve içmek te 
bir meseledir 

lstanbul Bakkaliye Mağazasında gözünüzü " " .J 

k. J k'l u 1. K h n onunue 
ma ıneue çe ı en na ıs a ve ajız tadile içilir / 



21 Birinciteşrin 1936 /YEN/YOL} 

Borsalar 
20 Birinciteşrln 936 

Hamburğ borsası 
Gireson fındıkları 

f ç fındık hazır 
~ • vadcJI 
Kııbuklu fındık hıızır 

• ,. vadeli 

- Trabzon fındı-kl-ar-ı ---l1 

"Tc"'!ındık h;;;;--

" • vadeli 
Kabuklu fındık hazır 

• • vadell 
1 

ltalg----;;/;ndıkları~ 
iç fındık hazır 650 
.. _. vndall 650-GOO 

Berlin borsası 
Türk yumurlalan 

KOçQk mal 14 
Orta • 14,25 
f rt • 14,50 

İstanbul kambiyo borsası 
1 

Peç.eta 711225 
Liret 150193 
Haylşmıırk 19693 

lstanbul ticaret bo~; - , 
lı; fındı~sou-- -

• ,. Trııbzon 
• • Akçekııle 

T rahzon Borsası 
21 Biriııclteşrin 936 

iç fındık 74 
TumbuJ ,. 
Sivri .. 
Foşa • 
Badem .. 
Karkalak., 
Yumurta birinci 

,, iklncl 
Jşleıınıeıııiş 
Mısır 

Fnsulyalnr 
İnce mal 
Horoz fasulya 

Unlar 
İstanbul bJuincl 

,, ikinci 
Saııısun birlncl 

• ikinci 
M uh telif birinci 

• ikinci 
.. üçüncO 

IHiO 
2000 
11i!i 

5.50 

6 
10 

12,15 
11,90 
12 
11 
12 
11,liO 
11 

Harley Davitsen 
505 CC. tek zilindre 

Bir Motosiklet 
satlıktır. 

Görmek ve almak isteyenler 
Matbaamıza müracaat et-
melidirler. 4-7 

Bugece 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 

Köprü boyama eksiltmesi 

Kars Vilayetinden: 
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. 3-4 

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 eksiltmeye ve bir ay müddetle 
pazarlığa konulduğu halde talıp çıkmamıştır. 
Ticaret odasından ikinci defa alınan rayicle ye
niden onbeş gün m~üddetle eksiltmeye konulmuş
tur. ilk teminat 283 iki yüz seksen üç lirr 50 elli 
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 

ACELE SATUK HIRDAVAT 
MAGAZASI 

Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok 
hesaph olarak satılacaktır. 

Görmek ve almak için matbaamıza müracaat 
edilmelidir. 
~~~~~ ~~~ 

in.gto 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fi atlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin=z.. · 

Om~<Q~ 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın .en hassas saatlarıdır. 
Adres: 'l'RABZON 
Kundurnrılnr cn.ddesi 

• 

Hami ve Kemal Nalbantlar Mağnznsı 
I 

~~~~~~~~~~, 

1 SIHIRKAR BEYiN ... .. 
1 SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 
Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kır ah 
Olan ... R. 1 1 

IR. 
1 • 
1 • Radyo tekniğinın i ! Makin 
~ bulacaksınız. m ı.:zaff eri yeti. 

emsalsız bir 

~ 
1 
1 
1 

Makin olarını görün üz, dinleyiniz 

R.C~A. d k . . Hay ret e ece sınız ... 

l HARUNLAR MÜESSESESİ .aı 
,..~~~~~~~~~~.,, 
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[!j Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın ! 
f!~ en iyi şapkasıdır. ! 
ro • 
(!j Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri ~ 
lij ~ 

f!l Harunlar Müessesesidir. f! 
ru • 
~ . 
f!l Ayrıca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka- ! 
w • 
f!j farının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. ! 
~ . 
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a 

V~NDVOL 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartviz't vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz/~&.en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönder;r. 
I ,-· 

~· .. - .. ,. 


