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Valiler içtimaı bitti ~:~~~~I 
Bir haftadan beri Üçüncü Umumi Mtifettişimiz sayın Talısin Uzerin başkanlığı al-

7
r'\ _ 

35
'
5 

Yeniden kasırga koptu. ·Hukuk müsavatı, kilise, 

T arihl Tefrikamız: 8 
tında yapılan Müfettişlik mm/akasındaki valiler içtmaı dtin sona ermiştir. Dün sabah .ıf!:. çeteler kanunu para etmedi ! Rumeliye, Maki-
saat dokuzda Sayın Tahsin Uzerin reisliği altında yapt!an ve ıiç saat de·uam etmiş Dün sabah borsasmda iki donyaya iddiai sehabet ve mülkiyet eden bir 
olan toplantıda Reisicumhur Atatürke ve b•igük Başbakana çekilen tazim telgrafları yüz bin kilo kabuklu fındık iken şimdi dört oldt• .. 
lıazırlandıktan sonra doğu illerinin sağlık. Kültür. Ekonomi ve Bayındırlık bakımm- _ _ __ 

b l 35,5 kuru<:tan satılmıştır. dan kalkınma ve genişleme esaslannı tes it go unda lıazırlanan rapor okunmuş- .. Ji'mıı:::t:1~ıı:::t:1ıı:::t:1z;t;;n;;;;+:;:aıı:;t:1ıı:;t:1ıı:::t:1z;;t;ez;;t;ek'l 
Piyasa gevşektir. ~ M tur. raporun okunması iki saat sürmıişitir. R ı · • • 

Bu içtima/arın ilimiz <rıe bi.itün doğu illeri için çok verimli neticeler vereceği şüphe- Üç günden beri mülhakat Ume inin ZIY81 
sizdir. Bu hamleli çalışmalarla muhakkaktır ki, lıergiin daha iyiye daha doğruya, daha fan külliyetli miktarda mal ~ 
ileriye gideceğiz. gelmiştir. iç fındıklar 72

1 
T. U. 

b k /. 1. .. O v:ıkle kadar Bul5ar ko- mirası üte rinde su r et a bir 
Reisicumhur Atatürke, Ba; a an smet nvn ine çekilen tazim telgraflannı aynen kuruş üzerinden muamele nıi:e!e:i tarııfındnn da'•laı ·dıı, 

;ı; uzlaşma, anlaşma yaptılar. 
neşrediyoruz : görmüştür. Avrupadan talep köylerde, kı-lnrdn cereyan eden B lk h b" kt B l ~ 

-- - '"""11111•• ıı BU" y u·· K AT ~ pı·~ıoııı•_'ıl . ti k t'll 1 a an ar ı çı ı. u gar 
ffiZ~:::. ---. ·- - -- -::.- - ~ ·~ ~J;iiı ı~ı A T U R K ıı~ıı~· yoktur. ~ c naye er, a 1 er, yangın ar ordusu 36 sene sonra, 93 tari-

1 Atatu• • rk ı:ı .ı·ı_ .. .. .. . . R E l S l C µ M H U R f •i •·-----------'• ~a~ı~b~::~:· cşa:~~!::~e m:~ın~:ş~ hinde Gran dük Nikola Nikola- ft 
t B lC T k il ·+ yeviçin geldiği yere vardı. O ~ 

F Çakmakla 1 •t t hd f d A ~·'i 6 
- şimdi Ayastefanos muahedesi· 

• 1
1 
~~- .uy.u ur mı etınin mutlak bir refah ve saadete kavuşma- e.A Her gün 1 emin deli-ildi. Konsoloslıır de! il 

evzı I" ~: ~= sı.nı ıs. 1 
il e .. en tatürk_ .düstü !arına, Cumuriyetı_· _idare pren- - ,ğ kavaslar• bile birer l.apitülas-

ıl + l n +i v ı · ı nin çizdiği ve Gran dükün ken-t gÖrÜŞtÜ t ~~= s.~p erme ve yuc ~ uaşvekılın yap_tığ'ı.D. Oiu. sey. ahat.ı ız ~e .. eserle·. ~= a 1 er yon heykeli gibi hükumetin gÖ· 
~ .. + ne dn k D r. d ı 1 ı d- 1 1.t = dilerine hediye ettiği hududa ~ A k 21 A - k ~ i§~ ıı yanara o,.u a yapı an ı~ erı ve ı erıye aıt uşunce erı ... 1 zü önüne dikilmişler, her şeye 
t' .~ a~a .. -A • tat ur. t ~·4 tayi_n ~-e tesbit etmek üzere Trabzonda toplandık. Bir hafta için- ~·1 İçt'ımaı ; karışmağa başlamışlardı. Maki- razı değil, ( Çariğrad ) ı, lstıın-
i bugun buyuk erkanı harbı + t;+~ dekı gorüşmelerimizle bu dü.jiüncelerimizi bir raporda lıüliisa ettik. t,+1 donya, Rumeli son günlerini bulu almak derdine düştü 1 Çn-! yeye giderek Şarkta yaptı- +• ,.~ Yürüdüğümüz yol ATATÜRK yoludur. İsmet lnönü hükümetinin [+1 Sekiz günden beri sekiz vi- yaşayordu, son nefeslerini çe- talca istihkamlarını, lstanbul 
ğı uzun bir seyahattan {t ~·~ d'.rektifleridir. Bu iki büyük kud~c~e is~n-aden mesaimiz.de Doğu ~·~ layet Valisi, Umumi MufcHi~i- kiyordu. kapılarını zorlamağa başladı : 
sonra dönmüş olan Mare- r+il~·~ dıyarı halkını me~nun bırakmak ıçın butun varlığımızı ortaya s*: miz sayın Tahsin Uzerin reis- Senelerdenberi her türlü fakat artık ordu matuhlar~ ba-

l F . Ç k k ·z .. tt ı;.+..a koyduk. işte bu ıman ve aşk iledir ki bu toplantıda Büyük a- [tl liği altında gcc.li gündüzlü top· mahrumiyete katlanarak eşkıya lıllar, atıllar elinde değildi, ve 
şa evzı a ma ı e go- ~~ f+~ d b' d h d d k t+7 1 t 1 t 1 D ·11 • • uzaktan koşup .,.elen deli-erli r+i ~~ ınıza ır a a an e ere bütün mevcudiyetimiıle bu güzel ;:.ı: an 1 ar yap 1 ar. oğu ı erının takibinde, isyanlar, ihtilaller 6 6 

rüşmüştür. fffe,·~ vatıın parçasının yüksek arzunuz veçhile yükselmesine, genişle- ~·..S kalkınmasını, şimdiye kadar ya- peşinde dolaşan ve herkesten unsurlarla kuvvetleşmişti. lstan· 
Atatürk tı ~·~ mesine, ilerl:m~sine çalışrcağız. Büyüle şahsiyetinize Doğudan ~·~ pılmamış, yapılamamış, geri kal- ~ her yerde gördüğü fecıat, şe- bul halkı aylarca top sesi işitti, 

1 
•ı ı~.1+4_ d~pdolu kalbımızle sonsuz sayğı ve sevgilerimizi stnarız. ~·~ mış olan işlerin ıra ile, proğ- naat hadiseleri ve Jevhaları kar- Bulgar ordusu yerinde saydı, 

Af t - e.•t· rami l · t"hd r d Türk müdafaası, Türk savletı" gan nazırını ~.~ Uçünc:i Umumi Müfettiş ~.& 8 yapı masını 1
" 

1 a c en ~ şısındn en ııeı ıstırapları duyan 

k b 1 . t ~~ T U e.•.c bu toplantıların önemi, hiç şüp- Tu- rk evlatları da bu elecnli önünde yapıştı kaldı. Edirne 

1 
a U ettı • • 

1
.~ır+j T b · V zer f'+:s he yok ki büyüktür, vereccrri, d O k b alındı. Fakat bir sene sonra 
~ =- ra zon alisi Çoruh Valisi Kars Valisi =:.:: & günleri yaşayor u. artı ir 

Ankara 21 - Atatıirk .~ ~·J R. Danışman R. Koraltan A E i._+,J getirece~i neticeler de feyizli musibet, bir felaket gölgesin· umumi harp açıldı .... 
dün A ~gan Harbiye nazı- .+.~, ~-•J · yidoğan ~=·_t ve büyük olacaktır. Makidonya, Rumeli gitti. 

i/' • ·+1 Erzincan Valisi Ag-rı Valisi Rize Vali V. +il den başka bir şey olmayan pa-

ı~===~~:.:t~.ş~:~- -· ~li t•J F. Ôzen B. Teker Ş. Alğur [+jı tür,S:~~~:~;a~:ti~a~:!~~;lıkk~;: ~~şa~::~s~i~a~::~::e~ea~~:ı~aeş~ ~n~~bı 1:.:~:~rl:;~:::ind~d~~~ 

Habeşistanda 
muharebeler 

Ankara 21 - ita/yan ga
zeteleri garbi Habeşistanda 
muharebeler oldugunu ya-
zıyorlar. 

Bom bayda 
Ölüler, yaralılar 

Ankara - Bobayda sü
kunet vardır. Son kargaşa
lık/arda beş güz kişi ö'lmüş 
Va beş yüzden /azla yara
lanmıştır. 

İngiltere 
Fabrika yapıyor 

Ankara 21 - lngiliz hava 
bakanlığının hükumet hesa
bına altı fabrika yapılma 
sına karar vermiştir. 

Az, ÖZ 

Kız sanat 

okulumuz 
Şehrimizde açılacağım birkaç 

ay önceden okurlarımıza mOj
deledlğimiz kız sanat mektebi 
işte nihayet a~·ılmış ve lkl gnn
den beri talebe kaydlne başla
ll:ıış bulunuyor. 

Kız sanat mektebi bize, mo
dern bir aile için HlzOmlu ve 
~ruri olan her şeyi verecek, 
hayata hazırlanan kızlarımıza 
dikiş, moda, şapkacılık, ev i~
lerı ve çocuk bakım ve terbi
Yesı gibi asri hayat icaplarını, 
tlıUkemınel yaşama usullerini 
Öl}retecek, onları bugünün ve 
Releceiln icaplarına göre yetiş-
1lrecektır. 

Kfı sanat mektebi büyük bir 
~serdlr, verimli, feyizli bir eser .. 

Öf!e mnkemmel bir e s e r l e 
kıtrşılaşlln halkımızı tebrik ~der, 
~ulun s a y ı n direktürnne ve 
..,. 1 .~ heyetine şimdiden başa
.'4Cll' dileriz. 

B-S 

~·1 Erzurum Vali V. Gümüşane Vali V. [t]1 leri gözo~ nu·· nde tutularak gere- ·ı· l S h 
"''= B B k ı .,.,.. ümidini kesmi~, Türk diyarında, 1 amı o an evre mua edesi 
[tj · ay a H. Onat [t} kcn tedbirler düşünülmüş, ma- 1 tasdik ve kabul edildi. Artık her ff+'i ~-.-=,:: Türk toprağında cereyan eden 
E.' .ı: l .. halli imkan çerçevelerine sıJmı- b kanlı hadı"selere t k ..:ey, amma her şey bitmişti .Fakat f_t_l G E N E R A L S M E T 1 N ô N O f_t, 0 u , va an yı ı- -. 

- yan büyük işler ve meseleler cı kasırgalara şeyirci kalmamaza ne büyük tecellidir ki : 
[tj B A Ş V E K l L ~·}~ ıç n deyi t vardımlM> la- -k:mı.?"" venuişti. Eorr.ıurum'fabikalarından yük. 
f·~ Doğu Seyahatınızın izi ve eseri üzerinde bir senedenberi ya- [~i'ı· tenmiştir. n Yıldız f _yul:ıı,ına m ~ruu, di l n, yukı;,ldiJCçe V&l&-. mıJJ('t, 
~·4 pılan şeyleri ve bunn ait düşüncelerimizi tayin ve tesbit için bir [t.,. Konuşulan, teshil edilen, ba- ~ knbul ettirdi. Fırtına durdu, namus, şeref kurtaran ..,~ bes 
~·i haftadanberi Trabzonda toplanmış bulunuyoruz. Raporumuzu ~+J\ şarılması ele ve Öne alınan işler ~ meclisi mebusan açıldı. Her mil- sene pek çpk ıstırap ve hasret 
~·€ Yüksek katınıza takdim edeceğiz. Doğu dıyarı halkının verimli (L+] çok olmakla beraher, hepsi de ~ letin ve bu meyanda Bulgarla- çektikten sonra Turk Ulusunun, 

··~ ve isabetli görüşünüzden sonra dikkate ve memnuniyete değer ~·'";' mühimdir, doğu illerini refaha ~ rın da, Rumların da mebusları şehamet, hamaset, celadet seci-
~·~ hareket ve faaliyet alanına girdiğini ve Büyük emirleriniz ve ~~j kavuşturacak meseleleridir. Bü- evvela Ayasofya yanında, son- ye, iman tarih basamaklarına 
~·~ direktifleriniz dairesinde bütün varlığımızla çalışarak Atatürk ~·... tün bu işler başarıloc1k, doğu ra Çiraganda toplandı. Zahiren dayanarak Dvmlupınardan Ru-
~·~ dünyasında açılan bu refah ve saadet yolunun daima ve daima ~·] illeri refah", saadete kavuşacak- işler düzeldi. Voyvodalı çeteler meliye atlayan Atatürk Maki-
~·§ genişliyec eğini sonsuz sevgi ve sayğılarımızla arzeder, hepimiz ~·1 tır. lnanımız, ımanımız kuv- n dağlardan şehirlere indiler, öpü- donyada, bu kasırgalar diyarın-
~·~ hakkında kıymetli muhabbet ve teveccühünüzü dileriz. ~·l vetlidir.. ~ şüldü, sarmaşıldı. Bu barışma, da doğmuştu. O şimdi açtı~ı 
f!~ Üçüıı.c :i Umumi Müfettiş r1 ~.ıb~ ~ tokuşma çok sürmedi, Çeteler milli büyük cidalin, İnkılabın 
~= 1 Uzer ,..t.1:1 eski yerlerine, eski vaziyetlerine yetiştirdi~i ismetile yeni bir 
:-.~ • F.'i: -------------1 k h ~-= Trabzon Valisi Çoruh Valisi Kars Vnlisi ~~ 1 1 geçti, yeniden kasırga optu. alemin mihverinde, tari in lca-
[tj R. Danışman R. Koraltan A E [+l tı"zar Hukuk müsayatı, kilise çeteler ranlık devirlerini, derinliklerini 
ft'i . yidoğan f,+~ d" 1 R 
~""' .... kanunu para etme ı umeliye, aydınlatarak Balkanlarda can 
ır_;•_-~ Erzincan Valisi Ağrı Valisi Rize Vali V. ~·;'] D b k k 
f::_ !.:a ün as ı ma inemizde Makidonyaya iddiai sahabet ve kardeşliği, kan kardeşliği, tarih 
[+] F. Özen B. Teker Ş. Algur [t1 bir arıza olmuş, bu yüzden mülkiyet eden bir iken şimdi yoldaşlıgı yapıyor 1 Medeni 
it] Erzurum Vali V. Gümüşane Vali V. i;i t · k dört oldu. komşuluk temelini kuruyor.! .: k ı H o =: ... g·ıze emız çı mamıştır. 
K+~ T. Bay a · nal ft~1" Bı"la" hare taksim'ınde anlaşa- N tl fı~~ ~= Okurlarımızdan özür di- emu u .•• 
e~ı ı ııı ı• ıı ıınıııııı"•~ı••qı P'"ffl I'"'' J11•uıuı••ıı:ıı1" 11,ııı••ıı ı•• ıııııııqıı•"•ı ıı•0•ıı ı•"•ııfll!qq11'!!1111ı•••ı pınıııp•"ıı Jlt'"IUP"ltJllfj' madıkları Osmanlı muhallef atı, SON l!11111ıu ı!:ııı~ıı ı~ııı:: 1ı::11ı~ı1J::ıı~n!'tnJ1;!.ı11ıı~İı~ı ı::ıı1ı~ı1b~ıı ı:!"ııııı:'ııııı~ııb;!.11ıı~~ 1:.;ı:b::ı111;!"ıı:ıı~i l eriz . 

Madrit etrafmda muharebeler. 
HükOmet kuvvetleri taarruza geçti ! 

Ankar 21 - Madrit etrafında muharebe devam etmektedir. hükumet kuvvetleri bir 
çok noktalarda mukabil taarruza geçmişler ve son günlerde kaybettikleri bazı yerle
ri istirdad etmişlerdir. 

İtalya - Almanya müzakerelerinin 
hedefi bol_ş~vi~l_ik ~e İspanya imiş ! 
Ankara 2 ! - Alman sıyası. ma~afılıne gore Ber/ine gelen ltalgan dış bakanile 

bolşevikliğe kaışı müşterek bır mucadele ve ispanya meseleleri görüşülecektir. 
; .. -~~ ~--== 

Otomobillere tarife ... 
Her yerde, her şehirde otomobiller için 

tarife vardır. Bizde yapahm bunu 1 
Otomobil işleri, gidişleri bütün meçlıul~t içindedir. Kamyonetler nekadar yıik alır 

bilinmez, otomobil nereden nereye kaç kuruşa gider, belli değil.. Niçin bilinmez 
niçin belli değil, o da maçhul ! malum olan bir şey varsa kamyonet ve otomobil işle 
rinin, işle bö"ylece baştan başa meçhulat içinde bulunuşu ve üç meçhullü bir muadele 
şeklinde tutuluşudur .. 

Bu vaziyetten hem halk. hem de kamyonet ve otomobil sahiplt!ri zarar görmektedir. 
Biraz alaka ve bir tari/e ile halledelim bu iıi / 

• 
(fi'~ ~-::_~~ ......... ~ ~=-:=~.:..+;... .............. .... ~~~ .... "!...-:p~~~ ........ -e", 
li Doğu Haberleri 1 

JJ 
~~aı: •• ~ ........ """:~:;:e:r .... : ...... :..~:.. • .:.. ... ;- :w+-4!:0..~~=...:::_ ..... ::... .... ;:::e ....... @t_ *"1 

Doğu illerinde kalkmma 
Erzurumda fenni mezbaha 
Diyadinde yeni mektep 

Erzurum - { Yenigol } Erzurum belediyesinin müced. 
deden tamirine başlanmıştır. 

Yeniden yapılan Erzurum mezbahasının Palandökenden 
getirilecek su işi beş bin lira bedelle müteahhidine veril. 
miştir. ilkbaharda bu fenni mezbaha açılacak, Erzurum 
belediyesi mühim bir varidat temin etmiş olacaktır. 

Diyadinde ilk mektebin inşaatı bitmiş, yeni sene ted· 
risatı yeni mektepte başlamıştır. 

Kars ve Iğdır içme suları 
Kars - ( Yeniyol ) Yozgat ve Iğdır içme suları pra· 

jeleri nafia vekciletince tastik edildiğinden Kars vilcige
tinde eksiltmeye konulmuştur· 

K~~jf ~~~~~??~ozgat valiliğine tayin edilen 
Yahya Sezaiden inhilal ~en müfettişlik başmüşa · l" · ·-

k k f .d .1 vır ıgı 
ne ço ıgmet .' ı arecı erimizden Karsın genç valisi Akif 
Eyi doğanın ta!J in edileceği ~öglenmektedir. 



- --_.-.,___ - ----------------- -- ----- ~ - - - -.....-· 

2 

· Musadağında 40 gün 
nıacerasının içyüzü 

Antakya ve havalisindeki Ermeniler, "Dilimizde
ki sözlerin yarısı öz Türkçedir, ant anelerimiz, 
sazımız Türklerinkinden farklı değildir,, diyorlar. 

Antakya - Burayı de- giden Süveydiyede bugün 
niz bağ l ıg an 2 7 kil o - göze çarpan bir fakır var. 
metroluk asfalt yol, Asi ır Sebebipi sordum: ipekçiliğin 
mağına dökülen büyük ve para etmediğini, vergilerin 
küçüklü Karaçay/arı geç· ağırlığını ileri sürdüler, 
tikten sonra, " Süvegdiye,, Süvegdigenin ganindaki 
ye ulaştı. Süveydiye tam deniz sahili, geniş bir düz
deniz kenarında değildir ve lük halinde uzayip gidiyor. 
küçük bir nahiye merkezi- Cenubda Kel dağ ile şimal
dir. Nahiye müdürü de Yüz de Hınzırburnu arasındaki 
ellik/erden Adanalı Molla bu sahanın birçok yerleri 
Yusuftur. ziraate müsaiddir ve ekili-
Bağlık ve bahçelik içeri dir. Daha cenubda Bastıbu

sinde, mütevazı, fakat şiirin rnuna kadar uzaynn sahil 
bir kasaba olan Süvegdi- panoraması cidden göz alı 
yenin bir kilometro kadar cıdır. Açık havalarda bura
garbinde ve deniz kenarın- dan Kıbrıs adasi da görü
da büyük bir Alevi ziyaret· lürmüş. 
gahı var. Kireçle badana Süveydiyeden sonra. ar
edilmiş ve üstüne künbet kadaşlarım beni meşhur 
tarzında bir parça ilave " Musadağı ,, yakınındaki 
edilerek uzaktan kolonyal Bitgas kö"yüne götürdüler. 
bir şabka biçimine sokul- Burası bir Ermeni köyüdür. 
muş olan bu ziyaretgah, Havasının, suyunun ve man· 
Süveydiye ve civarında o- zarasının güzelliği sebebiyle 
turan Alevilerce takdis edi Antakyanın bir say/ iyesi 
len bir kaya parçasıdır. De- halini almıştır. Eski den 
nizde yüz metro kadar içe- ln gil iz konsolosluğu 
ride bulunan bu ziyaretga- yapmış bir adamın gaptır
hın çevresinde, halkın za dığı güzel bir kazino ve 
vallılığından ve batıl iti· büyük havuzlu taraca, kar
kadlarından istifade etmeyi şıdaki ormanlı dağlara ve 
çok iyi bilen şeyhler tara- Antakya Süveydiye yoluna 
fından binalar kurulmuş, hakim bir vaziyettedir. Bize 
hagmeler yapılmış ve en servis yapan yerli Ermeni
iptidai insan sürülerini an fer tam Anadolu Türkçesile 
dıran bir zavallılıkla bu konuşuyorlar, Tavır ve eda
kaya parçasından meded Zarında, konuşmalarında A
u manların yürek sızlatıcı nadolu Türk köylüsünden 
bir şekilde istismarı için ne f arksu; bir çeşni rıınr.' Ara 
yapılmak lazımsa yapılmı~. ~ıra kendi aralarında erme 
Şeyh Hızır adı verilen bu nice de konuşuyorlar. Fakat 
kaya parçası hakkındaki dikkat ediyorum, bu erme 
efsanenin özü şudur. nice, benim şimdiye kadar 

Guya. Hızır Aleghisselô.m, kulağımın alıştığı bir er
gunun birinde gelmiş bu menice değil: On kelimeden 
kaya parçasının dibinde is mesela ü~ü ermenice ise. beşi 
tirihat etmiş: Türkçe ve ikise de bozuk 

işte hu kadar . . Yıllardan arabcadır. Bu ziyaret fırsa-
ve asırlardanberi bu muhit tından istif adedederek ora 
te ve daha uzaklardaki A nın münevver bir gerlisile 
leviler icin hurafenin, ge konuştum. Sancak mukad· 
riliğin ve zavallılığın tim . deratının mevzuubasolduğu 
salı olarak yaşatılan bu şu sırada kendinin ve soy
zigaretgô.h etrafinda, kiıır daşlarınm siyasi noktai na
/ar, şar 'alılar, sıı':nalılar zarlarını sordum. Muhata
küme küme günlerce siitü- bım bana şu cevabı verdi : 

" - Biz. Türklerle ası~
nür ve bu taş parçasından !ardan beri kagnaşmışzzdır. 
şifa umar . . Mandater ida

Dilimiza'eki sözlerin yarısı renin işlerini kola/aştıran A~ l 
öz Türkçedir. det erimiz, bu hu raf eperstlik, bu kör 
an 'anelerimiz. sazımız sözü

taasup; büyük bir itina ile müz Türklerinkinden farklı 
muha/aza ve terviç ediyor. _ Arkası 3 de _ 

Vaktile geniş dutdukları 

/YEN/YOL} 

NEZLE 
S2beb1eri, tedavisi ve 

korunma çareleri 
(5) 

bilukis çoğaltır. Nitekim 
lıiç nezlesi olmıyan 71e faz 
f.ı iyod olmağo mecburolon 
himseler de sırf bundan 
ileri gelme burun nezlesi 
göriigoruz. .. .. 

Bir de ilk baharda goru 
len ve Alnıanlann ( Heus
chnupf en ) didik/eri bir nevi 
burun nezlesi 7.ıardcr. 

Tütünlerimize 
görülmemiş 

rağbet 
Birçok heyetler, tütün 
almak üzere memleke

timize geliyorlar 
Yeni tütün komitesine karşı 

lıarici talebler el'an devam 
e'mektedir. Çekosl011ak.11a 
935 mahsulünden 7,250.000 
kilo tütün almak için bir 
miinakasa ilan etmişti. Bu 

Nisan sonunda ve Mayıs münakasaya niimune 'lıe o· 
başında çiceklerin açtığ bu fertolar gönderilmiştir. 
aylarda, bazı kimselerde Avsulurya rejisi heyeti 
burun nezlesine şahit oluyo· şimdi Samsunda bulunmak
ruz. ilkbahar nezlesinin se- tadır/ar. Heyet, garın Sam
bebi, o şahsın burun iç za- sundan hareket edecek ayın 
rında çiçeklere ve bu çiçek 78 inde şehrimizde buluna
/erin üzerinde bulunan ve caktzr. Burada tütün ihraca 
bu rnzgur 7.IOScf asile ö'leye tçdarile temastan sonra ayın 
beriye savrulan grıbbarı ta- 23 ünde Triyesteye hareket 
!ilerine karşı hususi bir has- edeceklerdir. Avusturya re 
sasiyete malik olmasıdır. jisi heyeti şerefine lnlıisar
Bu cins nezle bir kaç hafta 1 /ar Umum Miidtirii Mithat 
devam etmekte. 1ıe Mayıstan Yene/. şehrimizde bir ziya
sonra kendi kendi kendine 1 /et verecektir. 
çekm~ktedir. Ancak buna tu- Polonya rejisi heyeti de 
tufanların bazan çok ıztırap ayın 22 sinde şehrimize ge
çektikleri görülüyor. Bu gi- lecektlr. Bu lıeyt şimdi Sel
bi/er. dahilen verilen veya ô.nikte bulunmak/dır Polon
kana şiringa edilen kireç yalılar 935 mahsulünden 
müştahzarafından istifade 800,000 kilo tütün almak 
ettikleri gibi. hazan burun niyetindediler. Fakat elde 
iç zarının elektrikle yakıl stok kalmadığından bu nıik
masından da fayda görürler. tar tiıtün bulmaları şiiphe
Bunlara, Almanya ve Avus- /idir. 

furyada , nezlenin görünme- 936 Senesinin yeni mah· 
sinden bir kaç hafta evvel sulünden almak üzere başta 
korunma çaresi olmak üzere Amerikalılar. Fransızlar 
( Heu/iebersPrum No. 312) 
ismi verilen hususi bir nezle tetkikat yapmaktadırlar. Ro 
serumunu şırınğa ederek manga rejisinden bir lıeyet 
hastalığın önünü almakta- te gelecek ve bur.:ıda tetki-
dırlar. kat ve teşebbüsatta buluna 

Uzun süren müzmin bu 
run nez/erinde, hastalığın 
sebebini burnun iç zarından 
ziyade, başka şeylerde ara
mak lazımdır. Ezcümle bu 
run arkası boşluğunda, meu
cut ve halk arasında ( ah
tapot ) denilen lüzumsuz et 
!er, sonra. burnu ikiye ayı
ran perdenin egri oluşu, se 
ne/erce süren nezle/ere. se
bebi_ljet verir. 

Onun için en ziyade ço
cuklarda gö"rülen bu ahta
potları, mütehassısa müra
caat ederek çıkartmak ve 
bu sayede küçük ve genç 
hastayı müziç ve uzun bir 
nezleden kurtarmak gerek
tir. 

Devamlı müzmin nezle 
baz an verem veya frengi 
gibi bir vucut vekan hasta 

- Arkası var -

caktıa. 
Amerikada içki yasağı 

kalkmasından sonra tiitün 
sarfiyatı artmıştır. Bu sene 
Amerikalılar memleketimiz 
den de fazla tütün alacak 
!ardır. Bunlardan yalnız bir 
tanesi Ege mıntakasından 
10.000,000 kilo tütün ala 
caktır. Bütün diğer kumpan
ya/arla beraber Amerikalı 
farın Ege mıntakasından 
alacakları tiitcin miktarı 
I 2,000,000 kiloyu geçeeektır. 

Türk- Sovyet anlaşması 
Ankara - Türk - Sovget 

demiryolu mukavelesinin hu· 
dud mıntakasında yapılacak 
munakalat ve hususi tipte 
1ııcıgonlar rejimine ait tedi 
yat imkô.nında değişikliklere 
dair geni anlaşma Mosko
vada imzalanmıştır. 

_::lan.,. ipekçili%·~~~~ ın Da~~ ny;~rJ2~~~ ~adar 
Y . 1 . -k k • [•l k 1 enıyo gazetesı yu se .-;"' ı•i EJ k 1 k k'I 2Q k 

• M~~ürlüğ~ne . [!] .• 1 e tn ı ovatın·ın uruşa çı an ma-
sayın fazelenızın ~uteaddıt [•'i -•l d . 20 k k 1 d 

nushalarında avukat Azmıye foto- &...._ _,Jii Sin an Ve VUr Qlt UrUŞ a maSln an 
grnf iftirasının isnat edilmiş oldu. ~ h lk •• k'd• 
ğunu ben de Öğrenerek mülehıı- a muşte 1 ır .. 
yır kaldım. O zaman heyetle 
ben de Arsene gitmiş ve halta 
fotograf makinemi de götürerek 
giden zavatın gurup halinde re
simlerini çekmiştim. Bay Azmi 
bit.imle ne yomraya ve nede Ar
sene gelmemiş olduğunu yakınen 
bilmekte olduğdum gibi olvakıt 
Yomra ve Arsende tarafımdan 
çekilen gurubun kılişelerinde de fo
tografı bulunmadığını bütün giden 
arkadaşlarla Yomra ve Arsen 
Jıalkının muterif olduklara tııbii 
bulunduğunu saygılarımla arz.ede-
ı-im. 

19- 10-936 
Jiürrem Şahr 

Elektrik kiloııatı 15 ku
ruşken halk bu fiyatın çok 
luğundan şikayet edip du
ruyor ve fiatların artık ma 
kül hadde indirileceğini pek 
haklı olarak bekliyordu. 
Derken içtimalar oldu, ira
da, masrafa bakıldı, mas· 
raf /arın çokluğu görüldü ve 
nihayet bu masraf /ara des
tek ve mesnet ( I ) olsuh 
diye kilovat fiatı birden 20 
kuruşa çıkarıldı I 

Kilovat /iat/arının indi .. 

rileceğini beklerken, dörtte 
bir derece yükseltilmiş ol 
masından bittabi herkes 
hayret içinde kalmış, ve bu 
tersine tedbirlerin muvakkat 
bir zamana münhasır ola
cağını sanmıştı. Üzerinden 
aylar geçti, yıl geçti, tersi
ne tedbirin mahsulü olan 
20 kuruş ta vur git devam 
edip gitti. Şirketin borcu 
varmış. şirketin masrafı 

çokmuş, böyle olunca da 
lıalk elektriji 20- kuruşa 

yakmalı imiş I 
Şirketin borcunun çok 

olduğu ma!Unıdur, fakat 
masrafı nedir , mrızot mu 
yakıyor, hayır. Mazot mas
rafı yok ama, .lJİne geniş 
masraf !ar altındadır. iyi 
ama bu borç bitmez, bu 
masraflar kısclmaz ve kı
saltdmazsa miitemadiyen 
halk mı karşılıyacak onları.. 

20 Kuruş, artık hiç bir 
yerde olnııgan bir fiallır, 
burada da makiıl haddine 
indirilmelidir bu I 
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İtalya - Almanya 
İtalya Hariciye nazın 
Hitlerle neler konuşacak! 

Pariste çıkan Le Journal ga
zclcsi, ltalya Hariciye Nazırı kont 
Gianonun Be:line yapacağı ziya
ret ve ltnlyan-Almrn münaseba
tı lınkkındn Berlin muhabirinden 
aldı~ı şu mektubu neşrediyor : 

11 Gazeteler, Hitlerle ve Al
man Har"ciye Nazırı von Neurnth-

la görüşmek üzere buraya gelt:· 
c ... k olan Musulininin damadı ve 
ve ltaly:ın H:ır"c"ye Nazır• kont· 
Ciıınonım lıangi tarihle gelec~ğİ· 

ne cair henüz hiçbir lıaber neşr

retmemişlerdir. l\laamafih, Alman 
mu ıihbi olarak tanılan Kontun 
ça·şı:m'-la gtinü g<>lr c ~ği ve bu·n· 
da 48 saat kakc ığı :ı:anned liyor. 

ltalyadan tamıımile emin go 
rünen ve onu sadık bir yardıır, cı 

telakki eden Alm1nlnr, lakurrür 
c len diplomatik görüşmelerin he
defi, Roma ile 13e-lin arasında 

müşterek bir hareket cephesi kur 
mak olduzunu gizlemiyorlar. 

D:ızı r.ı·ih'm ~:-=~!~lcr, l•:ıl7n 
1 • ı\lıııanya a. a~ın lıı. sııdfc; ınıi~ 

terek menfaatlere ı:ıtinad cı.icn 

bir nevi dostane anlaşma mevcud 
olduğunu yazmaktan çekinme
mektedirler. 

l< Gazelle de Frnncf ort » Al
manyanın, Moskovaya karşı yapa
cağı hcrlüı lü siyasi ve diploma-

tik teşebbüslerde Romadan ınuza
herel göreceğine kat'iyyen emin 
olduğunu ve ltalyanın Hitler Al. 
manynsı hakkında dostluk hisleri, 
halla takdirkar duygular besledi
ğini söylemektedir. Bu gazete, İn· 
hilterenin Habeş mesele.;indeki va 
ziyetini ltalyanın affettiğini, çünkü 

Sekizinci Edvardın Sir Samuel 
Hoareun ve Sir Puhilippe Sassoo
nun son defa yaptıkları Akdeniz 
seyahatleri dolayısile, İngilizlerin 

Gençlik 

tekrar silahlanmalarından korktu
~unu, faknt Francı:>nın, ro;ı daki
kaya kadar kendisine muzaheret 
etmemiş olmasını atf edeınediğini 
yazmaktadır. 

H,,le gazetelerin yazdığım; gö 

re, Almc..nya ile ltalya, müşterek 

menfaatlere ve müşterek prensip· 
lere sahip bulunduklarından, Av· 
rup:ıyı alakadar eden bütün me· 
selelerdc müşterek bir siyaset ta
kibedecektir. Bu gazetelerin iddi-

asına bakılırsa son derece kuvvet 
li bir Alman-ltalyan bloku kar
şısında bulunmaktadır. Bu iki mem 

leket İspanya meseleı.i, Beşler 
konferknsının tevlid edeceği yeni 
Lokarno paktı, bu konf cranstan 
hariçte bırııkılması icabeden Sov
vetler, akamete uğratılması isteni

len ka-{ılıklı yardım projeleri ve 
burada, olo ter rejimler aleyhine 

mÜle!v .. ccih f aı 1.cdilmekte ısrar 
~östcrilcn lngiliz-Fransız -Ame 

rikan nakid bloku meselesi karşı 
sında müşterek hareket edecek· 
!erdir. 

Kont Ciano, Bitler ve von 
Neuratlı, diğer taraftan, Avustur 
ya meselesini ve Balkanlarda Tu 
na kıyılarında müşterek bir eko 

nomik siyaset takibini görüşecek· 
lerdir. Filhakika, yeni yapılan 1-
talyan - Yugoslav tic:ıret anlaş 
ması birleşik projelerini son dere 
ce karışmıştır. 

Hulasa, Kont Cianonun seya
hati bir jestten ibaret kalmayacak 
tır. Bilakis, Duçenin damadı ile 
Hitler arasındrki noktainauır te· 
alilerinin müsbet hedefleri vardır. 
Mesele, demokratik milletl~rin kar 
şısında bir faşist blokunun mev
cud bulunduğunu ispat etmektir.» 

ŞEYTAN AHMET 
3 Sedat Olgener 

Üç haydutun ellerinden 
tü/enkler düştü. Ve sevinçle 
köprünün aşağısına atladı

lar, Torbaya; kıtlıktan çık
mış aç gibi, ciğer görmüş 

kedi gibi, av bulmuş dişi 
Kaplan gibi sarıldılar ve 
ağzının çözülmesini bekle
meden yan taraftan bir delik 
yırttılar. ilk haydut eline, 
bu altın zanettikleri maden 
parçasmdan alarak, baktı . . 

Birden yüzü sapsarı ke. 
sildi. Ötekilerde bu sukutu 
hayale uğramışlardı. Hay 
dulun elindeki maden parçası 
altın ve ya gümüş olmayıp 
bİ! at nalından başka bir 
şey değildi. . . . lık hagdu · 
tun elındeki nal, gayri ihti
yari, yere düşerken, Ağzın
dan şu cii.mleler dökülmüştü: 
- Vay şeytan A h m e t 

vay ..... 
Otekilerde aynı kelimeyi 

tekrar ettiler; 

- Vay şeytan Ahmet 
, . 

Otobüsümüz uzun bir vi
rajı dö'naükten sonra uzak
tan bir köprü gözüktü . .. 

- İşte şeytan Ahmet köp 
rüsü dedilr!r . .. 

Bu köprü aynı zamanda 
yolun yarılığını belLi eder 
miş . . Bu. " Şeytan Ahmet 
köprüsü .. lafından benim 
hayret ettiğimi gören ihti
yar ve babacan bir adam, 
bana bunu izah etti. . lşte 
size şimtii anlattığım hika
l/ede budur. • . Bu hikagepi 

dinledikten sonra, ne zaman 
bu köprüden geçsem, daima 
o vak'a hatırıma gelir, 7.'e 
içimden tuhaf bir ürperme 
geçerdi ... 

Doğru ve sahih olan bu 
hikaye hundan tanı ( J 8 ) 
sene evvel bu köprüde ce· 
regan etmiş bir vak 'adır. · 
Çok şükür ki . . şimdi bö'yle 
vak 'alara hiç tesadüf etmi· 
yoruz. " HURİYET İDA· 
REMİZ" doğduktan sonra 
"YÜCE ATAMIZ,,ın saye· 
sinde Saltanat devrinde ta

bii olan hu vak'a /arda ar
tık saltanatla beraber zul· 
metlere gömülmüş ve tarih· 
lere karışmıştır . . 

Son 

Halk Manileri 

Kuşlar yazın tüy döker 
Pancardan olur ~eker 
Vefasız yar elinden 
Bu ı:-onlüın neler çeker 1 

* * * 
Yıldız uçtu yerinden 
Göklerin üzerinden 
Sevdiğimi ıörünce 
Bir ah çektim -derinden 1 

* * * 
Eldivenliydi eli 
Görünce oldum deli 
Salınıp ıiden kızın 

Nekadar nazik beli 1 

* * • 
Ay doğar nurlar sııçar 
Havalar solar açnr 

·Ben düşeri'D pe:;ine 

O benden neden kaçar! 

Baba Salim öıütfon 



23 Birinciieşrin 936 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avuslurynnın Ankarn 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çezıiren : 
Burhan Belge 

[ 59 ] 

O :,ırnlarda ancak mnı;allarda 

mevcud olan bu konfor ve bir 
de evin bulunduğu noktanın 

hijyenik olma 1 ilkin şehrin :;.i
malinde bir yerde oturmuş O· 

lan Paşayı cı•zbetmeye kıtfi gel
miştir. Ve P~şa, t'Vlc tepeyi sn
tın alarak civardaki bağlara 

dostlarım \'e arkadaşlarını yer
lcıı·leştirıniştir. lştc 'l'nrk mille
tinin istikbalini barırıclıran tepe 
deki evin hikı1yesi budur. Fa
kat o sıralarda bu istikbalin, a
teş çemberi içinden fcdekllrra 
geçilerek elde edilme!:)i gere
kiyordu. İşte üzerinde bağ ev
leri ve çayırlar bulunan bir, 
yanı bataklık ve bir yam çöl 
olun tepe, böylece 1'0rk kurtu
luşunun öznüvesi, Türk yurdu
nun kulsal ocağı blltlln boğu~
nıaların ve başarıların menevi 
sahnesi ve direği olmuştur. 

Yurdun yapılııını;;ı ve kuru
luşun bu~':lrılması, buradao. 
Tiirk istikbalnın bu tepesinden 
ba~lıyaca k tı. 

Bugün, kuleli evin biraz üte 
sinde, 'l'Ork milletinin Gazi Mus 
tafa Kemal'e yaptırdığı ve te
Penin bıı~ına bir taç gibi giydir 
diğı ev bulunuyor. Aşağı doğru 
Salınan merdivenlerin va bahçe 
turaç.alarmın nzerinde, tek katlı 
Ve geniş eeplıeli yapının düz 
bir damın oltıııda beliren man
zarası sade, asil, vakur ve tesir 
lidir. Evin :;;eklinde batının en 
Illodem yaµı tekniği ile bozkır
lar Asyasının kübik tradisyonu 
kusursuz birle~ lirmiştir. Evin 
Ortnsında, avlu yerini tutmak 
Ve_Anadolu'nun sıcak günlerin
de serinlik vermek üzere yapı
lan dört köşe havuzun etrafın
da geniş koridorlar ve gölgeli 
Pergolalar vardır. Od alan süsli
Yen ınomilyulnı· sadedır . fakat 
AvrııPanın en mnkcmmel atöl· 
Yelerinde en iyi malzemeden 
Yupılııu~tır. 

Birkaç seçme tablo ve sanat 
eseri. .:\luhteşcın bir kitubhane 
!<'akut lııgilizlcri Gclibuıu· da 
durduran ve Yunanlıları Dunı· 
lupınar'da mahveden adamın 
e\'inde trofeler, sava~ hatırları 

göremezsiniz. Asil bir zevk ile 
eski iz bir konfer, evin hava::.ını 
tayin etnıekicdir • Yaldız ve 

&österişten sakınılmı~tır. Ne live
rıı uşaklar ne de guz kamştı
ran Oniforıııalnr görllrsünüz . 
E\in sahibi zaten, milletine 
azadlık ve hayat hakkı tanıttığı 
gundenberi, llııiromıasını ~·ıkur
nıı~ ve milletinin kar .. ısında o 
RUn bugnn, sade bir vatandaş 
kılığında çıkıııı jlır . 

Cllnümüzlln devlet reh.leri 
~rasında' bir o vardır ki, barok 
Yahut kalasslk saray debdebe
sinin uzağında ve yirminci yüz
l'ılın yapı, mobilya ve teknik 
derken anladığı ve yarattığı 
6ekorun ortasında ya~arnaktadır 
b~·IE: ki tepedeki ev. kllltUrlU 
ır ış adanıır.ın, kibar bir yurd 

~~Ş~n. evidir. Bu evde, hem sa-
Ibının arzu ediş tarzı hem de 

11lillete verilecek yurdun ürnegi 
renıizlenruiştir. 
Vi Gazi, tedenin üzerindeki e

nden yeni hayatın doğuşunu 
~e ilerleyi~ini gözetlemektedir. 

ataktan ve malaryadan korta
~lnıı~ tobraklar üzerinde vah
h etu bir plılna göre devlet ma
h ailesinin bankalar cadtlesinin 
sa lahaı~elerin ve çar\ı!arın yUk 
a~Uşini gürmekiedir. Çeniş ve 
i ;ıstık caddelerin her yana da 

1 ı;ını ve bataktan bahçe, ve 

• Arkası var 

Musa dağında 
40 gün 

Macerasının içyüzü 
- Başta rafı 2 de -

değildir. Bugün bile biz 
Türklerin yüzünden kazanıp 
geçiniyoruz. Binaenaleyh 
Tıirklere bıı kadar sıkı kül 
tur ve menfaat bağ/arife 

kenetlenmiş olan bizlerin 
Türklerden ayrılmanuza im
kan yoktur. Sancağın mu
kadderatına bir Arab veya 
herhangi bir yabancı hakim 
olacağına. Türklerin lıakim 
olmasını ister ve bu yolda 
onlarla beraber yürümekten 
çekinmeyiz,,, 

Bu sözler, eğer müşahe-

de/elimden edindiğim intiba 
farı teyit etmemiş olsaydı, 

buna nihayet kurnazca bir 
kompiliman nazarile bakar
dım. 

Bityas kô'y inün yakın 
mazi,lle ait bir hikayesi var 
dır. Türk matbuatında za-
man zaman uzun dedikodu 
lalll sebebiyet veren " Mu 
sadağında Kırk Gün ,, roma 
nımn mevzuunu bu kö"ylü
ler teşkil etmiştir. Hikayeyi 
anlatayım: 

Büyük Harbin ilk yılla
rında her taraf ta yapılan 
Ermeni telırici, merhum Ce-
mal Paşanın Dördüncü or· 
du mıntakasında tatbik edil 
memişti. Diğer bazı köyler
de olduğu gibi Bityas ·kö
yünde de J:.'nneniler rahat 
rahat yaşayıp gidiyorlardı. 
Günün birinde, denizde gö. 
rülebilecek yüksek bir nok 
tadan düşman gemilerine 
işaret verildiği anlaşılıyor 
ve işaret cihazları yakala-
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Pazarlıkla odun eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
İdare için pazarlıkla satınalınacak 30 bin kilo 

sobalık kesilmiş kuru kızıl ağaç odununun ihale 
tarihi 27 - 10 - 936 Salı günü saat onbeşe kadar 
uzatılmışdır. Muvakkat teminat akcası 28,13 
liradır. talih ve şartnameyi görmek isteyenler 
b~şmüdüriyetde müteşekkil komisyona muracat 
etmeleri ilan olunur. 

Un eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 

Erzincan kıtaatı için ( 450000 ) Dortyüz elli 
bin kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli altmış yedibin beşyüz 
liradır. 

Eksiltme 6 - 2. Teşrin - 936 günü saat - 11 -
de Erzincanda Tümen karargahındaki satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat miktarı - 4625 - dörtbin altı)' üz yir
mibeş liradır. 

İstekliler ihale günü tecim endüstri odasında 
kayıtlı bulunmalıdır. 

Artırma ve eksiltme ve ihalenin 32 - 33 - 34 
maddelerindeki esasata uygun olarak isteklilerin 
muracaatları. 

teklif mektupları 6 - 2. Teşrin - 936 günü saat 
1 O ne kadar komisyona verlmiş bulunacaktır. 

Bu unun ihalesinde tekarrur edeck bedelinin 
üçte biri nisbetinde ve teminat mukabilinde mü
teahhidine avans vermesi şart konmuştur. 

Şartnameyi okumak isteyenler bir adedini 
338 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan 
alabilecekdir. 

Sayja J 

Kız sanat Mektebi için 
AKŞAM KIZ SANAT OKULU DİREK

TÖRLÜGÜNDEN : 
Kültür baknlığınca T rabzonda açılan akşam 

Kız sanat okulunda Dikiş ve moda şubeleri pek 
yakında faaliyete başlıyacaktır . 
Kayıt şartları: 

Nüfus kağıdı 
Sıhhat raporu 
Aşı kağıdı 

Doğruluk kağıdı 
Mektep şehadetnamesi 
Şehadetnamesi olmıyanların ulus dersanesi 
A . B kurslarından vesika almış bulunmaları 

lazımdır . 
Mektep tekke mahallesinde eski nemli oğlu 

Şevki binasıdır . kayit günleri : 21- 10 -936 
perşembe gününden itibaren her gün saat 1 dEn 
4 de kadar mektepte yapılır. yazılmak isteyen
ler okul direktörlügüne baş vurmalıdır . 

Sinema icar artırması 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 
Belediye Sinemasının bir senelik icarı tatil 

edilen şartPamesi mucibince on yedi gün müd
detle tekrar açık artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin muhamn_ıen bedeli olan ( 1025) 
lira üzerinden verecekleri teminatı muvakkata 
makbuzlarile birlikte ihalenin icra edileceği 
6 Teşrinisani 936 ct:ma günü saat on dörtte 
Encümene muracaatları ilan olunur. 

23 26 29 2 

Parke kaldınm ve trotuvar 
inşası eksiltmesi 

BELEDİYE ENCÜMENİNDEN nıyor. Tahkikat, tetkikat.. 23-26-29-2 
Ve nihayet anlaşılıyor ki 1---------------!!'!!--------""!'-'-1 
f:r h;raa!::fı. [Çinde Buyaslı Pazarlıkla un eksiltmesi 

Evrak keşf.iyesi yeniden tanzim edilen Ye
meniciler caddesinin ( 4646 ) lira ( 33 ) kuruş 
bedeli keşifli Parke kaldırım ve T rotuvarlarının 
inşası onyedi gün müddetle tekrar açık artırma
ya konulmuştur. 

O zamn hükiime.,t bu köy A k · 1 k d 
halkını tehcir için tertibat s eri satına ma emisyonun an: 
alıyor. Tatbikata geçmek Bayburt kıtaatı ihtiyacı olan ( 175,000 ) kilo 
istiyor, fakat hiç beklenmi- U 
gen bir mukavemetle karşı· na ihale günü verilen fiyat gali görüldüğünden 
/aşıyor. Buraya bir alay as- bir ay zarfında devam etmek üzre pazarlıkla 
ker gönderiyor. Bunların eksiltmeye konulmuştur. 
tenkil/erine çalışıyor. Lakin 
alayın kumandanı bir Arab- Birinci defa pazarlığı 16-10-936 cuma günü 
dır. Köyde mahsur Ermeni saat 11 de mevki komutanlığı bınasındaki satın
/erle anlaşıyor. Para alıyor alma komisyon tarafından yapılacaktır. 
ve onların kaçıp müdafaası 
daha kolay olan " Musada- Tahmin bedeli ( 19250 ) liradır 
ğı ,, na yerleşmelerini temin Şartnamesini görmek istiyenler Bayburt aske-
ediyor. Aynı alay bunları 1 k b 1 
bu dağda kırk gün muhasa- ri satına ma omisyonundan bedelsiz ala i ir. 
ra halinde bulunduruyor. İlk teminatı ( 1443) bindörtyüz kırk üç lira 
amma, bu arada bunların ( 75) yetmişbeş kuruştur. 15-19-23-27 
düşman gemi/erile muhare 
besine de göz yumur. Niha (1"' 
yet kırkıncı gün, bir gece an 
sahile bir Fransız gemisi 
yaklaşıyor ve önceden ka 
rarlaştırıldığı vechile bun 
lar dağdan kaçıp bu gemi
ye ilticaya muvaffak olu 
yorlaı·. Harb bittikten son
ra köylerine dönen Bitgas
ldar o gün bugün kendi 
hallerinde kazanclarile meş
gulduürler, Pek etliye sıit 

:Mu~·ka icr..ı ıncınurluğıındaıı : 

zar edileceğinden taliplerin mu
hammen kiymetln yllzde yedi
bucuk nisbetiııd~~ pey ak~·esi ve 
ya milli bir b:ınkanııı teminat 
ınaktubunu hamil bulunmaları 

ll\~ımdır. 

mUterakim vergiler ile vakıf 
icrasi ve belediyeye ait ten-

virat ve tenzifat rusnmlıırı mll~· 
terlye aittir. 2001 ~o lu icra 

ve iflas kanununun 126 ıwi 

maddesinin dürdUncil fıkraı-ına 

tevftkun bu ğayı:i menkul üze: ... 
rinde ipotekli alaeaklılhr ile 
diğer alllkdaranın ve irtifak hak 
kı sahiblerinin bu haklarını 

Artırma 6 İkinci Teşrin 936 cuma günü 
saat ondörtte icra edileceğinden isteklilerin be
deli keşfi üzerinden yüzde yedibuçuk muvakkat 
teminat makbuzlarile birlikte Encümene mura
caatları ilan olunur. 

ilan 
Mahkeme Başkitabetinden : 

Açık arhrıhn ile p:ıra) n Ç-C\'rileeck 
"-gayri ıneııkulun ne olduğu : 

Fevkani iki oda bir sofa ve tah
tani iki oda bir sofa ve mutbak 
ve saireyi havi hane. 
r.ııyri ıııenkıılııH lııılııııılıığu mevki 
ııııılıallcsi ~okağı \•o nııııırası : 

Ayafilbo mahallesi kemer nlEı 
sokağı. 
Taktir olunnıı ·kıymot : 

( 1500 ) lira. 

23 26 29 2 
4- GOıstcrHen gllnde arhrmnyn lşll· 

rnk edenler nrlırmn şıırlnamcsini oku 
mu~ \e H!zumlu mnlumntı nlıııı, Ye 

bunl:ırı kabul etmiş ad ve iUbar 
olun urlar. 

Ci· Tayin cdi len zııuınııdn gayri 
menkul Uç defa bağırıldıktan sonra 
en <;ok artırana ihule edilir. ancak 
urhrınn lı e d e 1 i muhammen 
kıymetin yüzde yolıııiş beşini bulmaz 
\'eyu ısatış btiyuniıı alllcağıııa rnı;lıani 

oliUt · <Hger :ılııenklılnr bulunup tn 
lıunıarııı o gayrı menkul iıe temin 
edilmiş nlacaklannıo nıecmuundao 

fazluyıı çıkmazsa en çok artıranın 
t~ıhlıudu bakı kalmak üzere artırma 
on beş gnıı daha temel it ve on lıcşiııci 

Artırmanın yapılncnğı yer gnn saat: 7 _ 7 2 . 936 Pazartesi günü 
Adliye binası salonunda 23-11-936 ayni snatta yapılacak nrtırnıu bedeli 

Pazartesi günü saat 14 den 15 şe ı;ııtış iste~·eııin alacagı ruçluını olıııı 
kadar. diğer alacaklıların o gayri menkul 

-- ~ 1· lşlıu gayri ıııcııkuhın ~nrlnnıııesi 
23 - 10· 936 tıırilıinduı itilııırcıı 036-
!l3li-352 no ile Bıı~kı lııhel dıı.res.lııin 

ile temin cdıJmiş nJac:ıkJnrı nıecmu
uııduıı fnzlayn ı;ılmıak şartile en ~Ok 
ıırlırnnıı ilııı le edilir böyle bl. bedel 
eldeedılıuez::;e ihale yııpıl ınıız ve 

nııııı.))en nunıarasııı<lıı herke in göre· satış bedeli düşer. 
lıilıııeısi i<;in a<;ıktır. ilı\ndu yazılı G· t1ııyri ıııcnlnıl kcndisıııc ihale 
olıııılardun fıızlıı ıııalııııuıl alııuık' isti olunan kim~e dorhal Vl) yu verilen 

[üye karışmazlar . Yalnız 
öğrendiğime göre bugün bir 
etiket halinde mevcud olan 
Antakya - İskenderun mec
lisi umumisinde buralı bir 
Ermeni aza olarak bulun 

Maçka.ıı.ı soldoy köyllnden 
Haci oğlu Huı'.~uda yetmi5 lira 
ile ayrıca nıa.;rnf vermeye bOl'Ç· 
lu ayni köyden llyas Oğulların
dan temelin soldoy köyUııde 

vakı ve malumul hudud 99,100 
nuınaralardtt mukuyyet bir mi
safir oda::.ı ile seranderlrı açık 

arttırına}'a konulmuş olup şart
namenin 23 10-!l36 tarihiuden 
itibaren dairemizde her kes ta
rafından görille bileceği gibi 
23-11-936 tarihine mUsadlr pa· 
zartesi gllnll saat 15 den 16 ye 
kadar dairemizde &.çık artırma 
ile sasılacaktır. Artırma bedeli 
muhammen kıymetinin yllzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdir
de en son arttırnıaımı tnahhüdU 
bakı kalmak Ozcre 8 ·12-936 ta
rihine mllsadllf pazarte ·i günll 
yiııe saat 14 den 16 ye kadar 
dairemizde yapılacak oları art
tırma. ında menkul muhammen 
kıymetin yllzue yet ıniş beşini 

bulduğu takdirde en son arttı

rana ihııle edilecektir bulunma
dığı takdirde ihaleden sarfına· 

yenler işlııı şıırlıııınıı'ye ve !J3G - !l.i2 ıııilhlet 1\iııdo parııj'1 nırıııezse ilıııle 
ve hususile faiz ve masarife dosya nuıııunı>-ı ile ıııenıııriyctiıııizc kıır~rı frslı olunurıık kendisinden 

nıurııcaat t:lnıclldlr . dair Olıın lddialannı illlıı tari . . eıvwı en yükı.ek teklifte bulunan 

makta imiş, 
Bityastan Antakyaya dö-

nerken etrafıma dikkat el· 
tim,· hemen hiçbir tepe yok 
tur ki, üzerinde kireç hada 
nalı bir kubbecik bulunma
sın. Bunların Alevi ziga-
retgô.hları olduğunu söyle 
meğe bilmem ki lüzum var-
mı ? 

Ak\ıerdi 

1 2· Anırmııyıı ı~tırıık 1\iıı yuknrıdıı kimse nrzctnıiş olduğu IJcdcJlc uJııııı-
hı.nd 'tlb 20 Qlln içinde yazılı kıymetın j ilzdc 7 ;.ı ııislıct~ı·(le en 1 aen . -•a 1 • • ' ' • ğa rnoıı olmaz veyıı bulunmazsa lıc-
evrak1 llillsbitelerile bildirme- pe) .nkç t; \E'~a mll!t bir bnrıkaııııı men Oll beş giln nıilddcllo ıırtırma,}U 

leri aksi halde hakları tubıı 
siçiilerile sabit olrnadıkca satış 

bedelinin paylaşma:iı:ıdan hariç 
kalacakları cihetle alnkadaranın 
işbu maddenin mczkür fı'ua:.ı
na göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak iste
yenlerin 935. 111 Dosya nunıa
rasUe muracaatları nan olunur. 

temıııat nıııklıuzu tcvdı edi l ccktir 124 f tıkıırılıp en çok ıırtırana Uıııle edıllr 
8· ipotek snhlbi ıılu<'.ıkhlnrlıı diger ıın ılıaıc urn6tndakı fıırk Hı g~~u 

nlllkndarlnrııı ve irlıfıık hakin sahip- günler ı~ın l uz~e beş len lıesap oıu-
lcriniıı gayri menkul üzerinde ki nacak f:uz \'e dığer . zurnrlar nyrıca 
ı ki ı . 1 f bilımıe hacet kaııııakı:nzm ıııe ıııuri"·c-
ın nnnııı ve ıususıy e aiz , c ıııns- . " 
rufıı dııir olan i<ldialıırıııı i~bu IJAn tımizce alıcıdan hılıısil olunur . 133 
tariltiııdcu itibaren yirmi giln ~inde Mezkür hane yllkarda gösteri· 
e'< rakı mil::.belclcrilc lıirllkto mcnıu· len 23- 11- 936 tarihinde Mahk 
riyetiıııize lıildlrıııdcri i~ıı eJcr. b k"fbi d . eme 
.Aksi halde lıııkları tııpu sicili ile aş a .~ . 0 asında ışbu ilan 
sabit olmııd1k\·a satış bcdel!ııiıı pay. ve gosterılen artıwa şartnamesi 
latnııısından lıariç kulırlaç. dairesinde satılacağ'ı ilan olunur , 
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ilan ı Borsalar 
1 

4- <Hl~terileıı gfıııde nrtırııınyn işti
rak edenler ıırtırııın şıırtııaııll•biııı ol,u 

ııııı~ \e Juzıımhı ıııııluıı .ılı nlmıs \C 

hıırılnrı knbul elmiş nd H' ltıtı.ır 

olıın 11l'.ar. 
1 21 Birlneiteşriıı 936 Of icra memualuğundan : 

ı Hamburğ borsası Aı;ık nrhrnıa ile parıı) n <;c•\'Tilerf.'I, 
_ gıı) ıi nıenkııhın ne olduğu: :;. Tn)iD eclllcn ı.ııııınnda g.ı) rl 

nıeıık ıi üı; defo bağırılılıktnıı sonrn 

en ı;ok arlırıınıı llıııle edilir. nncak 
artırma b e d e 1 i nıulıııııııuen 

kıymetin ) fır.d ~ dnılş b ~ini hulııınz 

\'eyn satış isliycııin ııliıcağııııı rnı;lıııııi 
olan diğer ıılacnklılıır bulunup tıı 
hunlnnıı o gnyri ııwııkul ile tnnln 

1 

Gireson fındıkları 
fç fındık hnzır 
• ,, vadeli 
Kabuklu fındık hazır 

" " \'adeli 
~-

Trabzon fındıkları 
-

iç fındık lııuır 

" " vadell 
KabukJ u fındık hazır 

• • vadell 

İtalya fındıkları 
Jı: fındık lııızır 650 . . \ ııdcll 650-600 

Berfin borsası 

dört parça gayri menkul. 
Gayri menkulun lıuluııduğu me,·ki 

1 nıulıallcsl sokağı \ e mıııırusı : 

: kondu köy Tapunun lın1iran 935 
T. 57 ve 55 ve 54 - 59 No ka

yitli dört parça gayri menkul his 

seli. 

•' 

1 

1 
1 

~ 

-

Tııktlr olunan kıymet : 

hımamı 57 no 100 li ra ve 55 no 

200 lira ve 54 no 2200 ve 59 no 

400 lira. 

Artırmanın }-ııpıln~ağı )er gün sııııl: 

Of lcra dairesi ö nünde 23-11-936 
Pazartesi gün ü saat 14 den 15 şe 

1- İşhıı gayri mcııkıılıııı şıırtnnıııcsl 
Türk yumurtaları 23 - 10- 93U lurilıinden llibureıı 936-

J\OçUk mal 14 64 no ile Of km dıı.resinin 
Orta ,, 14,25 

1 
ınıı:ı)·yen ıııırıı:ırıı ınd:ı herkcsiıı gOre-

edilmiş nllıcnklarıııın meenııııından 

fnzln) ıı ı;ıkınazsa cıı çok nrlıranın 

teahhııdu bakı kalınnk üzere artırma 

oıı beş gün dalın temdit' e on ht ı;;lncl 

7 - 7 2 · 936 Pazartesi giinü 
ıı~ ol anttıı ynpılac.ak nrlırnı:ı l>ed(!i 

stılış isteyenin alnc:ığı ruçlınııı olnıı 

diger alacaklı lnrııı o gıı~ ri menkul 

ile teırıtıı edilıııiş alnrakları ıııerıııu· 
undan fuzln) ıı çıkııııık ş:ırtile en ı;ok 
ıırtırıınn ilııılo edilir hö)·le bir hede! 
eJdecclilıııezı;c ilınle )tıpılııınz \e 
salış hede il dO~er. 

lri ,, 14,üO , lıllıncsl iı;in açıktır. ill\ııdıı yazılı -J,_ _______ .:..:..:.___ oJanlnrdıın fuzln malııııı:ıl olmak isti 

slanbu/ kambiyo borsası 
1 

)enler fı;>lıu şnrtıınnıcye \e U3(i -o.ı 

G- Gıı)·ri ıııı:ııkul kendisine ihale 
olıııınıı kime ılcrlı:ıl \e )a v1.:rllen 
mühlet içinde p:ırıı) ı \ernıeZSl' ılıııle 

Pcı,;etn 73225 dosyıı ıııımıırnsı ilo mcnıuri)•ellıııtıe 

Ll el nıııracaııt etmelidir • 
r 1001~ 

Hnyişmnrk 19()!)3 

lstanbul ticaret borsas~ı -

2- Anırmaya iştirak için yuknrıdıı 
yazılı kıymetin ) Ozde 7,5 nlsbetindo 
pey nkçıı ı Ve)·ıı milli bir lııınknııın 
teminat makbuzu tevdi edilecektir 124 

kararı foslı ol ıııııı ruk kPııılisiııdcıı 
en·el en yük ek teklifttı bıılıınun 

kimse ıırzelıııi~ oldııgıı lıedellıı ııJnı:ı
ğn rıızı olınnz veya lıııl ııııınıızs.ı he
men oıı beş gl\ıı ınildılclle ıırhrıııııyn 

fç fındık Gireson 
çıkıırılıp eıı ı;ok ıırtırnnn ilınlc edilir 

8- ipotek snhibl nlııeaklıl:ırln diğer iki ihale arnsınclnki fnrk \'C> geçen 
,, 

i : .. 
Trabzon 
Akı;ckale 

ııltıkadnrlnrrn , t) ırtıfnk lıakkı sahip- 1 ı.,rtlııler için yf.izdc lıeştcn hesııp olu· 
Ierlnin gayri menkul llz.erinde ki ıınrak fııiz \"•) diğer zıırnrlnr ııyrıca 

it 
Trabzon Borsası 
22 Birinciteşrin 936 

iç fındık n. 

· 
1 

f i hükme hacet k:ılnıııkınzııı ıııı·ıııuriye-
bnkl:ınnın 'e lııı ııSJy e n z 'e mas-
rafa dnir olnn lddiıılnrını işbu illln J .timlzce nl.ıcıdnn tnlısil olunur . .' 13~ 
tarihinden itihnreıı yirmi gllıı çlııc.le ışbu gayrı meokul yukarda gosterı-
evrakı mü betelcrıle birlikle memu· len 23- : 1- 936 tarihinde Of ic ·:ı 

IJ Tumbul ,, 
ı Sh·ri ,, 
1 L' 

a:>,:m 
rlyetimize bildirmeleri ir.ııp e:.ler . • d d · b ·ı-
Aksi holde hakları tapu sicili ile ,, memu~luğu. o asın a ış u ı a~ 
ııııbıt olınndıkı;a satış bccleUııiıı pay- ve gostcrılcn artıma şartnamesı 

rOŞn • 
Badem ,. 
Knrkalak,, 
Yumurta blrincl 

lnşnınsmdnıı hariç knlırlnr. dairesinde satıl:ıcnğı ilan olunur . 

Sadeyağ eksiltmesi · 
• ikinci 

fşlcnıııenüş 
: Mısır Askeri satın alma komisyonundan: 
1 Fnı;nlyalnr 

Jnee mal 
Horoz fııırnlya 

Unlnr 
fstnnbul biuhıcl 

,, ikinci 
Samsun birincl 

,, ikinci 
M ııh !elif birinci 

,. ikinci 

" üçüncQ 

Artvin ve havalisi Garnizon kıtaatının 936 den 
937 senesi ihtiyaci ·olan - 4200 - Dörtbin iki yüz 
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

,~========.:..I niden onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuş-
Harley Davitsen 

505 CC. tek zilindre tur. ilk teminat 283 iki yüz seksen üç lirr 50 elli 
kuruştur.Tahmini bedeli - 3780 - Liradır. İhale 

Bir Motosiklet 31-10-936 Cumartesi günü saat - 11 - de 

satlıktır. yapılacaktır. 
T alıpların ihale gününde Artvin HD. TB. Sa

Görmek ve almak isteyenler 
Matbaamıza müracaat et- tın alma komisyonuna muracaat etmeleri ilan 
melidirler. 5- 7 olunur. 16 - 19 • 21 - 23 

ACELE SATUK HIRDAVAT 
MAGAZASI 
bir hırdavat eşyası Semercilerde 

v 

magazası 

hesaph olarak satılacaktır. 
çok 

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

R ıngton 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

Om 
Cep ve kol saatlarının en fan tazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

H 'N 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: THABZON H . K • 
Kunduracılar caddesi amı ve emal Nalbantlar Mnğuznsı 

1 
1 
1 
1 
1 

~~~~~~~~~--
SIHIRKAR BEYiN..... ~ 

S İH İRKAR GÖZ ..... 
SİHİRKAR MU S İ K İ ..... 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kırall 
Olan ... 

• i 
1 R. c. 

• • 1 
1 
1 Makinal· 

bulacaksınız. 
ıııoı:ı 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

m t:zaff eri yeti. 

1 

1 
Makinalar1nı görünüz, dinleyiniz 

R.C.A. 
Hay ret edeceksiniz ... 

~ HARUNLAR MÜESSESESİ ~ 
~~~~~~~~~~~· 

------------------~------------------------------------------ ____.,,,,, 
~r-..~~~~~~~~---------· ' 

Yeni temiz ve çeşitli huru
f ati le, Defter, Fatura, Çek, Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa iş lerini 
ucuz En temiz, en 

surette yapar .. 
bir 

Hariçten verJecek siparişleri kısa bir zamandc:J 
hezırlar ve gönder~r. I ,. ' 

~Ll . 


