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Zeytin dalı, süngü ormanı 
Musolini dünyaya sulh teklif ediyorum, bu zeytin dalam sekiz milyon süngü 
ormanından getirdim diyor!. .. İngiliz gazeteleri silahlanalım diye bağırıyor .. 

- ~- - -==- ...,_ 

Hangisi 
korkunç 
İstanbul, sineklerin 
saltanat sürdüğü mem · 
leketmış! Halduki 
Trabzon ..... 

1 
stanbul gazeteleri, mecidiye 
köyUnün çöplOklerine ve 

bu çöplUklerde tureyen k a r a 
sineklere, ve l.ıinnetice bu \'ÖP
lUkleri orada ihdas edert!k si
neklerin türemesine sebebiyet 
veren belediyeye karşı şiddetli 
bir mücadele açıııı~ lıırdır. 

Cumhuriyet gazcle:,i, lstan
bulu "sineklerin saltanat slir
dUğü memleket» diye t u v sif 
ediyor. Ve hep birden, resim· 
!erle, karikatürlerle, başlı 'darı 

en büynk puntolarclan ynpılnıı~ 
yazılar, bentler ve m:ıkalelerle 
mUcadeleye devam ediyorlar. 

lstanbulun bir mahnlle!)inde 
çOplllklerdeu tOreyeıı sinekler 
bUtUk lstanbulıın ayağa kaldır
ilmasına, bütUn gazetelerin mü
cadeleye geçmesine yeter bir 
mevzu oldu. llu telaşı, bu he· 
yecanı gören l.ıelediye hemen 
kendine geldi, gözlerini a ç t ı, 

geceyi gUodllze kattı, mecidiye 
köytınuo eteklerine çöp döknl· 
mesini yasak ettiği gibi, orada
ki çöplükleri de temizletti, ka
athanenin koylu bir yerini çôp
lUk ittihaz etti. 

lnsanları izaç eden, insanlara 
hastalık getiren sineklere kar~ı 
açılan bu mOcadele ve alınan 

bu tedbirler şüphesiz ki ç o k 
yerinde olmuştur. 

Sineklerin saltanat sürdiiğO. 

istanbul'u mütalna ederken gö
zümllzUn ônUne, farelerin salta
nat s ü r d U ğ ü 'l'ral.ızon geldi. 
Mecidiye köyünü istıııı eden si
neklerin zarı.m, 'l'rabzonu baş

tanbaşa btilıl eden farelerin ge
tirdiği zararlara nazaran htçtir. 
Öyleyken hiç b i r ;;ey yokmu.;; 
gibi hepimiz derin bir s U k L1 t 
içindeyiz. lıiz sUkOt içinde olun
ca belediyede de bittabi hiçbir 
hareket, hiçbir kıpırdıınış eseri 
göze çarpmamaktadır! 

Kedileri kaçıran, insanları 
korkutan fareleri, herkesin ve 
herkesle beraber belediyenin de 
bildiği ve gördO.ğU gibi Trabzo
nu istila etmişlerdir ve merak
lıların ifadelerine göre sa~ ıları 
nıllyouu geçmektedir. Evlerde 
Onlar, sokaklarda onlar, fırınlar
da onlar, bakkal clilkılnlarında 
Onlar, hasılı her yerde her za
man hep onlar saltanat sürUp 
gltmektedirlerl Şehrin sıhhati 
farelerin tehdidi altındadır. Me· 
cidlye köyUnO.n k a r a siııekle
rlnden da h a k o r k o n ç t ur 
bunlar. Öyleyse biz de kıpırda
llalım artık ı 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

İtalyaya gidecek 
heyetimiz 

ita/ya ile ticaret mua 
lıedesini müzakere etmek Ü· 
%ere Romaga gidecek tica-
ret heyetimiz hareket etmiştir. 

Bu işle alakadar olmak 
Dıere ltalga ticaret ateşesi 
~omalJa ıitmiıtir. 

Musolininin dünyaya sulh teklifi: 'Şehir meclisi toplamrken 
Uzattığı Zeytin dclh 8 milyon Belediye üyelerile hasbıhalferim .. 
sünkü ormanından getirilmiş! 

Ankara 26 - Musolini, dıin söylediği bir nutukta İtalyanın yedi ay içinde bir im
paratorluk kazandığını hatırlatarak bütün dlingaga parış teklifinde bulunmuş 7.Je İtal-
9anm uzattığı bu Zeytin dalını sekiz milyon srinkü ormanından getirdiğini söylemiştir, 

Mecliste görüşülecek, mecliste ileri sürülecek 
işler nelerdir ? 

Şehir işleri ve ihtiyaçları karşısında 
Üyeler neler düşünüyorlar ! .. 

Fındık 
Piyasaları 

71-34,5 
Bir ha/tadanberi fındık 

piyasalarındaki durğunluk 
devam etmektedir. mamafih 
f iatlar her nekadar gevşek 
isede satıcıların piyasaya 
mal arz etmemeleri güzün 
den bu durgunluğun yakın
da zail olacagı alakadar
lar tarafından söylenmek 
tedir. 

Bugün borsada yarim va
gon tombul içi 71 buçuk ve 
yarim vagon sivri içi 70 
kuruştan I 08,500 kilo ka
buklu tombul /mdık 34 bu· 
,uk kuruştan satılrmştzr. 

Yunıurta 
Piyasalan 

Bir kaç glindenberi yu· 
murta piyasaları yükselme 
ğe başlamıştzr. Almanya ve 
Yunanistandan gelen teklif-
ler piyasada mal olmaması 
yüzünden karşul.ınamamak-
tadır. 

Birinci yumurtaların kü-
çük çift sandığı 22 ve ikin
ci yumurtalar 20 liraya 
kadar satılmaktadır. 

lngiliz Kralının 
T ac giyme merasimi 

Kral Edvard bundan sonra 
İngiliz İmparatorluğunu 

dolaşacak 
Sundny ekpresin yazdığına 

aöre Kral .Edvard l:J mayısta 
t:ı 

taç giyme merasimini ın[Heakıb 
derhal imparaiorluk turunu ÇI· 

kauaktır. Gelecek ayın Uçllnde 
parlamentoyu kUşad merasimin
de irad eyliyeceği nutkunda da 
Kral bu seyahati hakkıııda iza
b(lt verecektiı'. 

Hindistanda Kral şerefine bil 
yUk bir Delhi bayrnıı ı yara.::ak. 

tır. 
lınpurtorluk turunnn nerele-

ri ihtiva edeceği kat'ı olarak 
~·izilnıi~ oiıııumaıdıı beraber lnı
para torluk merkezlerinin bir 
çoğuııa teşmil edileceği şüphe
sizdir, Buralarda Kral hüküm
dar olarak iltln edilecektir. Tac 
giyme merasimi yalnız VVest
minister kilisesinde ayinle tes' · 
id olunacaktır. 

Kral Edvurd her doıninyonun 
ayrı ayn hükUmdarıoJnrnk iU\n 
edilecek birinci lngiliz Kralı o
lacaktır. Bundan evvelki mera
simlerde İngiltere Kralı :ıadece 
u:deniz a~ırı domiııyunları lıü

kUnıdarı» olarak tevsim edili
yordu. 

Kral stıyalıatinlıı bUyük bir 
kısmını tayy!lre Ue yapacaktır. 

Türkiye ve 
İngiltere 

Bir l İngiliz gazetesinin 
memleketimiz hakkında 
şayanıdikkat bir maka-

lesi çıktı 
İngiliz gazetelerinden « The 

Qı;berver » de " Balkanlarda 
değişiklik ., başlıklı seri makale
lerden birinin modern Türkiyeye 
tahsis edildig-i görulmektedir. Lı
tanbul mahreçli bu makalede deni
yor ki : 

" Gsrç İngiltere kralı Sekizinci 
Edvard son Akdeniz seyahati es
nasında nereye gittiyse çok sami-

mi surette kar~ılandı, takat hiç 
şüphe yok ki Türkiyede bu sami
miyet tezahürü şahikaya vardı. 
Türk kolay kolay böyle bir teza
hürata kalkışmaz. YunaıılJlar \ 
Yugoslavlar gibı, Harbi Umumi 
esnasında bizimle rnüttefik olan 
memleketlere de mensup deg-iJdir ... 

Yeni Türkiyenin fıkil ve tec
rübeli Şefi Kamal Atatürk, kendi 
gayelerinin lngilizlerin gayesile 
müvazi surette gittiği kanaatinde 
bulunuyor. Bu, pek zahir olarak 
anlaşılmaktadır. 

1919 ve 1922 Türkiyesi, başta 
İngilt~re olmak üzere galip dev
l:tıerin aşağılatıcı bulduğu siyase
tıne karşı ıs yan hnlındcydı, Bugün 
1623 Lozan mukavelesinden kal
mış son şikayet de ;\lontrö konfc 
ransında tloğazlar uzerinden bey
nelmilel kontrölün lağvedilmesi 
suretıle ortadan kalkmış bulunu
yor. 

Türkiye tam manasile tatmin 
edilmiş bir vaziyette, İngiltereyi 
s~lh binasının başlıca direği farzc 
dıyor. Hayır, ondan daha ıleri gi-
derek . kuvve~li bir JngiJtercnin 
Akdenız ve dıfrer yerlerde en e-
min sulh leminulı o!du~u lelakki
sindedir. 

Bu Türk - İngiliz dostluğu 
yavaş yavaş. fakat kati ve emin 
surette aylardanberi tekemmül et
mekteydi. Kral Edvardın İ-.tanbulu 
ziyaret edip Kamal Atatürkl'e 
dört defa mülakatı bu mükemme· 
liyeti itmam etti. 

Türkiyeyi ziyaretim esnasında 
Kamal Atatürkün Boğazlarda ser
bestçe hareketi iade etmesi dola-
yısiJe her yerde büyük bir gurur 
ve itminan müşahede ettim. Salta 
nat günlerinde Türkiyede milliyet 
perverlik yoktu. Yahut da hiç ol
mazsa boğulmuştu. lluiün tam 
manasile mevcuttur, 

Haksız bulanan bir muahede 
maddesinin kaldırılması yolunda 
milli duyguları kılıç şakırdatmak 
gibi jestlerle harekete getirmeg-e 
ihtiyaç hissetmemeleri rejimin kuv 
vetine delalet eder. 

O zamanlar umumiyetle Tür
kiyeniıı Çanakkaleyi hemen tahki
me girişeceği zannediliyordu. Bu
nunla berabsr, Boğazları bir defa 
ziyaret .. etmek, Türkiyenin tasav
vuru boyle olmuş olsa dahi, der-
hal harekete geçmek hususunda 
istical göstermedi~ine her hangi 
kim.eyi ikna edecektir. ,, 

Dikkatler 
Bir Muharririmizin soruş/arma iigelerin verdikleri 

karşılıklar .. 

Ekmek işi 
Belediye ekmek i~iııi esasııı

dun helletmck i~:in bir kaç se
ne evvel ııwıı tetkikat yapıııı~
tı. Bu tetkikat, ekmek i~iııiıı 
Avnıpadn olduğu gibi ıslnh ve 
hallini istihdaf ediyordu. Bu 
tetkikat son safhasııııı girdiğin· 
den belediyenin lınzırlıyacağı 
Yeni ekmek talimatnunıesi lıu 

sene içinde şehir mcclisiııcle 
tetkik ve ınnznkere ediıecek
lir. Ekmeklerin lılly!lk fabrika
hırda yapılma ı ihtiııınli çoktur. 

Yeniyol - Trabzonda da 
bir hafta sonra meclis ku· 
rulacuk ve merak etmeyin, 
elbelle İ:jtanbulun bu ô'rnek 
işinden o da bir hisse ala
cuklırl 

Yine Ekmek 
Küçük fırınlarııı .Kaldırılarak 

bunlarııı yerme muhtelif mınta
kalarda bOyOk ekmek fabı-ika
ları yaptnlıııası i~·in Belediyece 
bir müddettir yupılmnkta olan 
tetkıkat ilerlemiştir. Bu husus
ta bir talimatname lıazırlıınarak 
teşrini saniıle arılacak bulunan 
şehir meclUııe vcrlleeektir. 

Yeniyol - Trabzon bele 
diyesi de Trabzon fırınları
nı fabrika/amayı lütfen 
zihninden mürur ettirmiş a
ma, açıkta kalarak h6.kü 

Belediye üyesinden operatör 
bay Tayip Zülıtünü kabine.,in !e
yiz. bekleme salonunda insan vü
c11dunu yarma. biçme, kesme ıılct

leri arasında, yarılmış, biçilmiş, 

kesilmiş insan vücudlnrını göste. 
ren resimler, tablolar karşısında 

ve iş masası başında karşı karşı

ya, konuşuyoruz. Anketimin sor
gusunu yaptım. G enç ope:-alö ·j. 
müz hiç düşünmeden şu karş•lıJ ı 
verdi: 

- Bu defa meclis de ile ri siı
rülec.::k en mühim meselelerden 
birincisi sıhhatı umumiyeyi alaka
dar eden memleket temiı.liği ve 
ötedenberi mecliste mevzuubahs 
olan ve bu hususta sihhi encjmen 
tarafından meclise takdim edilnn 
belediye sıhhi nizamnamcsının 
tatbiki hususdnda ehemmiyetle 
zilcr ve münakaşası olı:c.ığı kıın:
atindeyim. 

- Madde olarak ne gibi bir 
ihtiyaç ve iş öne sürec ~ksiniz ? 

- Madde olarak: öne sürül
mesi ic:ıbeden bir çok işler var
dır. Beni alakadar eden sıhhat 
işleri ve bilhassa furunlarda, bak
kallardaki nezafet işleridir. 

Bu mesaile karşı alaka göste
rip çalışac.ığım. 

iş vaktinde doktorumuzu daha 
faz.la işgal etmek istemedim. Ay
rılırken doktorum hava müdafaası 
için sizi de üye yazmışlar ve siz
den de para yardımı isteniyor, 
diye söyleyiverdim. 

Dok.tor: 
- Emsalimize nisbetle bize 

takdirle karşılanmış ve yazıp bas
tırdıg-ı dil kitabı beq-t>nilmiş dil 
alimlerimizden doktor, Baktriliyoğ 
bay Rafete Anketimi açtım , Bir 
masa başında karşı 'karşıya ieç
tik. Dud:ıklarının uc ından sigara
yı biran eksik etmeyen doktor 
şu cevapları verdi : 

- Belediye sıhhi encjmenin
c? günle. C! uğraşılarak meydan:ı 
getirilmiş ve aynen meclisi de 
günlere! işgal etmiş ve tasdike 
iktiran ederek belediyeye tevdi 
edılmiş olan zabıtai sıhhiye nizam
namesinin tatbikine aid ışler var
dır. Ve belediyenin menfaati umu
miyeye en elverişli olan ve te. 
hakkuku arzu edilen işler bunlar
dır. 

Bundan başka sıhhati nmumi
yeyi alakadar eden yine su mese
lesi takibedikc-!:k en mühim b:r 
iştir. Şehire yeni su getirmekten 
sarfınazar, halen yağmurlu zaman
larda bulanık su içmekteyiz. Hiç 
olmazsa şimdiye kadar islahı la
zımgelen mevc.ıd içme suların n 
neden dolayı islii.h edilemediğini 
araştırmak bir vazifedir. 

- Umran işleri ? 
- Bütçeyi alakadar eder işler· 

dir, Yalnız mümkün olan yolların 
geni§lemesi. ziya görmeyen evle
rin ziyalandırılmnsı, gayri kafi o
lan parka ikiı:ci bir park ilavesi 
şimdilik yapılacak işlerdendir. 

Belediye işlerinin arzu edildi
ği şekilde neden dolayı yürütüle

medig-ini mecliste sormak her aza
nın hakkıdır. 

helake serilecek olan beş 
yüz bin /arenin ağlayıp sız . 
lanmalerına merhameten 
şimdilik kaydile bu emri 
hayırdan sarfınazar eder 
gibi olmuştur! 

Elektrik 
kurbanı 

biraz fazlnc ı yazmışlar aroma, ne iki doktorun noktainazr.rlarında 
yapalım, vatan meselesi, vatan hirlik var gibidir. !Jay Rafet, 
müdafaası bu, avlan yardım iste· ayrılırken, doktor l~rahime de git 
yince tabii kaçınılmaz. Vereceğiz sor demekten kendini alamadı. 
ve vermeliyiz ki vatan ödevimizi Eczaci bay Zühtü Şaruhan 
ifa etmiş olalım. Doktorun bu yü- zannetti ki kendisine soracağım. 
rekten ifadeleri hoşama gitti, Elini Birden : 

sıkarak ve teşekkür ederek ayrıl- - Eve aid birşeyler sorac:ık-
F aikın cenazesi dım. san doktora sor, o size lazımge-

* len C!vapları verir dedi. Hallcevi-
göz yaşlarile Ôğle vakti ;e:ekler yenmiş, nin başkanı kendisini ilgileyecek 

gömüldü herkes istirahate geçmişti. Şifa bir işi başkalarına tatlı taUı, güler 
Dün Elektrik santralında eczahanesinin önünden geçiyordum. yüzle devi etmede çok mahareti 

vazi/e görürken Elektrik Belediye azasından doktor bay aar gibi geldi bana .. 

cereyanına kapılarak altı Rafet Gökmoran ecı:ahanenin için- - Hayır şimdilik Halkcvine 
de hazım iç:n geziniyordu, aid bir sorgum yoktur. Olunc:ı 

saat süren sun 'i tene/- Eczacı bay Zühtü Saruhan zatiilinizi t:ısdi ederim diyerek: 

/üs tedbiri /aide vermemiş reçete hazırlıyordu. İçeri girdiın. 1 ayrıldım. 
vazife aşıkı genç. haycda Bu kerre dil kurultayında tezi 1 
ebedi olarak gözlerini yum- sine kapılınca duyan bütün 

C. A. 

muştur. hemşerilerini teessür içinde 
Faik iki çocuk babası bırakmıştır. 

genç, temiz, çalışkan, iyi Zavallı ölü bugün iiğle 
ah/akile herkese kendini sev- den evvel Uzunsokakta baba
dirmiş bir hemşerimizdi. Ev- sı mütekaid albay Htiseqinin 
de yemek masası hazrrla- evinden/eryadve/iğan içinde 
nırken beş dakika için va- kalabalık cemaatla kaldırıl
zi/e başına gitmek istemiş mış, namazı Ortahis.ar ca
şimdi gelirim. beni bekleyin miinde kılınmı;. t1e Kavak 
diyerek santrala gitmişdi. meydan mezarlı~ına gömü[. 

Faika son lokma kısmet müştür. 
olmamış, ecel onu çağırmış, Kederli aile ve akrabasına 
hayattan nasıbı bukadarmış. sabzrlar ve taziyetler beggn 
Faik dün ölümün ı ~n~· ederiz._ 

İtalyan 
hakimiyetini 

daha tanıyacaklar 
varmış ! 

Ankara 26 - Avusturya 

Macaristan ile Portekizin 

ve bazı cenubi Amerika dev
letlerinin Almanya ~:bi ltal 
yanın Habeşistandaki haki
miyetini tanıyacakları zarı 

1 edilmektedir. 
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Gripten korunma 
ve Kurtulma 

2 
vardır. Dil paslıdır,· hasta
lar başlangıçta kusarlar 
veya birkaç gün bulantıdan 
şikayet ederler. 

Grip. şiddetine göre ha
zan mühim azalarımızı has
ta eder. En ziyade görülen 
grip zatürresi veya daha 
uğır olan grip bronkoFnÖ
monisidir. 

Selaniğin k r l! ş 
Başbakanı 

n 

Ankara 26 - Yunan baş 
bakanı Selaniğin kurtuluşu
nun yıl dönümü miinasebe
tile söylediği bir nutukta 
demiştirki: O zaman sa'llaş 

tığımız ordu Avrupanın en 
kahraman ordularından biri 
idi ve bu derece kahraman 
bir lıasım ile çarpışmak 

Yunan ordusu iç;,1 daima Bu hastalık/cır griple kar
şılaşırsa, hastanın hayayı 
tehlikeye girer. Frip mık 

ropları zelzirlarinden, esasen 
m:iteess olan kalp eti, bu 
eklenen hastalıklarla daha 

İspanya Avrupayı büyük 
derde sokabilir 

bir 

f az/a yorulur ve endişe 'l'e Esksi lngiUz ha~ 'lıekili 
rici neticeler gösterir. loyd George ( Loit Corç ) 

Ekseriya gripte mevcut Sunday Ekspress gazetesin-

/ k f de " İsparıyadan [!Özünü a 
o an yu arı ne es boruları 
nezlesi, aşa doğru yayılır. yırmayınız !'.' başlıklı şaya-
Büyu"k ve k ·· "k .J" b nı dıkkat bır makale neşr-uçu ne1 es o- . . .. . . 
rularına ge er· h t d b. J etm~şlır. Ezcumle dıyor kı : ç , as a a ır .. 1 J •• .. " -

bronşit yapar. f{, t ld ··k- spanyau°:n gozunczzu a· as a r o . / l b .. ..k 
sürürler, balgam çıkarırlar. 1 y~rmayın · .. spanya l uyu 

Bazan bu balgam kanlı 
1 
hır dert ıçınde bu unuyor. 

l b ·z· c·. l k I Fakat başka Zarının başım 
o a ı ır. ıger er an ıücu- .. .. 
muna u·ramı / b"f• B·· daha b!lf)llk dertler~ S?.~Q 

g ş 0 a 1 zr. u b ·ı· Jh ·ı Al d h ı· tün bu J ll k d ı ır. . tı a 'lıe ıa a ı ı 
ıa er, yu arı a h I . . . b. 

tarif ettiğ esas ciğerde hu arp s?.an?a J rçın penı . ır 
sule gelen esas hastalıklar şeg degıldır. spanyada ıh-
kadar - d . . 1 d . ti lal 'le dahili harp Avru-ag1r egı se e, yıne . / k 
ehemi tl b k . pa ia her hangı mem e etten 
ti . yGe ~ ab 'lıhmı ıca!J et. daha çok baş göstermiş-

rır. rıp ı assa cıger 

veremine istidat kazandıra- tir, 
Bu ayaklanmalar ve kal 

c.ığı için, çok dikkat edil · 
kınmaların bazıları diğer 

mesi l<izım gelen bir hasta 
lıktır. daha büyük devletleri de 

işe karıştırmıştır. Avrupanın 
en kanlı harplarinden bir
kacçı ispanya kavgalann 
dan çıkmıştış. 

Asabi cümle de bu hasta
lıktan müteessir olur. Grip 
li hastalar, birçok günler 
laş dünmesi ve uykusuzluk
tan muztarip olurlar. Bil 
lıassa ağız ve burun temiz 
liği noksan., yapıldığı hal
lerde ve bazan bütün dik
katlere rağmen hastalık, 
orta kulak iltihabı, badem· 
cikler ve gözde ızdırabı 
arttıracak yeni bir takım 
hastalık ocakları doğura
bilir. 

Grip hazan hastayı yala
ğa yatırmadan iki üç gün
de gelip geçecek kadar ha
fif olabilir. Fakat bilhassa 
solğınlarda ihtiyatı elden 

- Arkası var -

Meşhur bir artist sefalet 
içinde öldü 

Vaktile dllnyanın en bUyUk 
nıugnnniyelerınden biri olan 
Felia Litvinne Paris civarında 
fnkrll . efalet içinde ölmllştllr. 

Feliunin zamanında cihanşll · 

mul bir şöhreti vardı. Babası 

Hus, anası du Fransızdı. Zama
nında Vagnerin e~erlerini onun 
ı~adar iyi terennum etmi:;; artist 
pek a:ıch. Hatta Hu ya Ç m bile 
Vatrnerin eserlerinden nefret ,,, 
ettiği halde, bıı kadının setıhnr 
~esine bayılmış, ve kP.ndlsiue 
(•Çarın olisti» ünvanını vermi~
tir Artistin sanati kadar mer. 
lıumet ve cömertliğide pek vasi 
idi. Onun yardımına baş vurup 
dn eli bo;; dönenler hiç yoktu. 

Fak.Jt bu tutlı sesli ve güzel 
\'ehreli artist ihtiyarlamağa baş
uyrne!.l yıldızı şönnıüş eski san
.ıt ve şöhreti unutulmuş, geçin
mek için te11anni dersleri ver-o • 
ıııe~e başlammıştır. Talebesı 
pek az olduğu cihetle, hayatini 
güçlükle .temin edebiliyordu · 
Bundan Uç sene evvel, kendisi· 
ne sadık kalmış olıın baz.ı d Jst-
1 ırının toplabı~ları iane saye
t.inde Antenn civarında bir ba
kım evine çekllm\ş ve yetmiş 
yaşındn orada son nef e lui ver· 
pılştU. 

Bugün Portekiz, lspanyol 
asilerine cephan temin hu
susunda bir arka kapı va
zifesini görmekte devam e 
derse, Rusya, zaten komedi 
halinde bulunan " işlerine 
ademi mtıdahale komitesi ,, 
ni hakikaten bir komedi 
sayacak ve ispanyaya doğ 
rudan doğruya harp leva
zımı gönderecektir. 

Sovyet hükumetini bu ha. 
rekece Rus işçileri mecbur 
edecektir. 

Ruslar çok heyecanlı bir 
millettir. Hiikümetleri Av
rupada herhangi milletten 
daha ziyade sempati harp
lerine sokmuşlardır. 

Korkuyorum ki bizim ha
riciyemiz Sovyet protestosu· 
nun ciddiyetini takdir et
memekle büyük hata işli-
yor. 

Portekiz aleyhine yapı 
lan ittihamı tetkik etmeleri 
için beynelmilel ademi mii
dahale komitesi derhal ça· 
ğırmak için Rus hükumeti
nin çok makul muracaatını 
reddettiler. 

Son bir haç hafta içinde 
harp devamlı surette ispan
ya hükumetınin aleyhine ce-
1 egan ediyor. Başlangıçta 
Asilerin, ispanya ordu 
sunun en iyi talimli asker~ 

feri ve z•bitlerini ellerine 
almışlardı. Daha ehemmi
yetlisi, tam bir maksat ve 
hareket birliği vardı. kuv 
vetli ve kabiliyetli bir /ide 
rin altında bulunuyorlardı. 

Asilerin cenuptan, simal
den ve garpten irtibatlc!rı 

daha başlangıcında tam bir 
intizamla seziliyordu. 

Hiikum§t taffı/ında ise, 

bir koç monlazam zabit bu 
lunu:;ordu. Elıliyetli gene 
raller yokirı. Talimli asker 
/er ise kôfi den•ce me·vcut 
değildi. Hükumet kuvvetle
rinin askerleri alelacele to:ı 

lanmış milisler idi ki ne 
talim uörmtişt der, ne de 
disiplinleri vard. 

Z974 ağustosta harbiumu 
mr ilan o'unduğu zaman in 

gil'erede foplan r. n rô n.d: "i
ter bile cepheye go·nderilme 
den önce n_vlart a ta 'im ı: ·ir 
mek ilıtiyacındaqdr/ar. 

Halta kendilerini topların 
dehşetine alıştırmak için, 
bir müddet harp hattının 

daha · sakin kısılanna sevk 
ediyorlardı, 

Genç İspanyalılar, mun
tazam asi askerlere karsı 

bir hafta bile talim görme 
den saldırtıldt!ar. 

ispanyanın muntazam or
dusu için temin edebileceği 
en iyi teçhizat dahili lıarp 
çıktığı vakıt asilerin elin
deydi. 

Uzıınzamandanberi bu teç 
hizat, ltalya ve ispanyanın 
asileıe Portekiz yolile gön
derdiği malzeme ile hayli 
çoğaldı ve kuvvetlendi. 

Asilerin lideri Franko, a
zimkiir ve mahir bir adam 
olduğunu gösteriyor. Vazi
qet ağır suretle ast/erin le
hinedir. Çünkii hıikumet ta
ru.fında gerek harp sahasın 
da gerek cephe gerisinde iyi 
bir liderlik gösteren bir şah 
siyete raslamıyor. 

ispanyanın istikbali, Fran 
konun tamamen kazandığı 

ve bütün ispanyanın dikta: 
törü olduğu takdirde ne ga 
pabileceği ve ne yapacağı

dır. 
Neşrelliği ıslalıal progra 

mı kafi derecede vaitkar 
görünüyor. Bununla beraber 
mukaı•emet devam ettiği 
takdirtl.e yapacağını söyle
diği mukabelei bilmisil ha
reketleri ise muş'um şeyler .. 

Bütün vaziyetin /adası 
şu hakiketie toplanıyor ki. 
kim pazamrsa kazansın. sağ 
veya sol cenahta mü/ ritler 
için bir zafer olacaktır. 

Şeker f iatlan 
Ucuzlayacakmı ? 

Mütehassıslar tarafından 
yapılan tetkikat neticesinde 
şeker şirketine verilen la
porda şeker fiafınm indiril· 
mesine imkô.n olduğu bildi
rilmiştir. Raporun tetkikın 
dan sonra şeker fiatlarımn 
indirileceği iimid edilmek
tedir 

n 
yıl dönümünde Yunan 

tuk söyledi .. 
bir şeref teşkil edecektir. 
O zaman bir birimize karşı 
duyclu~umuz karşılı Hı lıür
nıeflirki bizi e' ki lıas1mla
lunmızla samimi dost !ı'l 

/ine getirdi, Ege denizi mev
r:11f nldukcrı ve biz bir sa
lı /dp_ onlarda Ö

0teki sahilde 
1111 'undul.:ca Tiirklule dost 
kalacağız. 

T ayyarecik nasıl ilerliyor .. 

Dünl/ada 

Neler oluyor 

Engerek Yılanı 
Dünyanın en kıymetli 
Hayvanı oldu 

1 Dllnyanın en kıymdtli hay-
vani şimdi hangisidir biliyor 

musunuz·? Zehir 1 i Enğerek 
yılaııı! .. 

Viyanıılı profesörlerden Me
chuer Engerek yılanının zehi· 
rinden, verem, romatizma ve 

i alehlmum s'lgukttın mtıtevellit 
hastalıkları iyi edecek bir ihlç 
istilısa 1 elrııekledi!'. Bu ihlçlıı 

bir ~·ok hastalıkla: 11 çareleri 
bulıı n ııı u ~ l ur. 

250 Saatını havada geçiren Kadın Nevyork ismini kim 
::nooo kilonwtn": Ynııi dnıı- Anı\' i\l ılli..;0.1 ;;i nrliy~ kı:dar koydu? 

yanın çevresi o la n 10 000 kilo· Lıir ç ) !\. l"t!'rnrl ır kır.~ll';lllr. r lifi- t ' . . . . . . . . . . ' . 
ııı Ptrenin yarıqıııdıın f.ı zla ... Bu ı 1 .. 11 s )ıllln " .ı~ıı ln,,ıılte:t'. l\ı-ıp I ~e\soıkun ısmını. t.ıır f r.rn· 
kadın t;ıyyare 1 1. IJutt e ıı"iıı in · sd. ·idi r. Bu katlı 1 ta\'v,ıred:ıin Hl koymuştur. Amerıkalılar bu 
gi ltPrecle ıı kı:ı lkıp .\Yıısturynya h n•.ıd 1 kateaiği rnc;Jfe 2,.)l)O ' ismin bir Fransiz tarafından 
ıığ,·arlı !( an ~ rnrJ. Yeni Zel ,ıı<l.ı· t • t •. 1 k•>;111h1uş ılmasını bir torlU s.ıa ttı .naıü.ıl ıı·. 
ya giderek )'.!phJı hıı\'a seyu- kadul <•tnılyorlardi. Fukat son 
lı n lidir. M ıı· ~ zrrnrnrıl ıtd ı ni'ıı:ıyet hakikatin 

Feııç kadıı tayyn reci ııin lıı - UO im önilııde ua:;ı egmeğe mecbur 
giltered t>n A vusturynya he_, b.ı.ı T 1 olmuşlardır. 
de g idPrPk rek Jr kırilll? \'C a 'y; f) 1 e ıi Şehri ilk tesi~ eden Fransız 

• deha ileri gitmeğe lıuııdaııııw;:- forest (Nevv- Avesnes) ismiui 
ıııış tır. Yeni liste dün maarif vermişti. 

,J. Battcn, nç glin ~oııra Sid- müdürlüğ·üne bildirildi Holandalılar oraya gelince yeni 
ııeypdıı kulkarnk dahı: cenuba Muallimler arasında yeniden Amesterdam manasına olmak 
ilerledi \'e memleketi olan ye· tayinler yapılmıştır ve !iste maarif üzre Nevv-Amsterdam dediler. 
ni Zelandndu, Aucklnnda indi. 1 199-1 de ise Yok vak·ası o kadar müc ürlüğüne bildirilmiştir. 
Bu sıırctle ~2 5')0 kiloınetrelil\ Eyüh ort:ı menklebi fen bilgisi meşhur oldu ki oranin Fransız· 
bir mesafeyi sekiz günde alınıi' muallimi Şeref, Kadıköy ikinci or Jarı Ameslerdaııı kelimesifii 
oluyc,r. York ile tebdil ettiler, ve ora· la mekteb fen bilg-i'ii ·muallimliği-

Hununlu, en uzun mesafeler- nin ismine Nevv-York denildi. ne, Konya kız muaJJim mektebi 
den uirindeki rekoru kadın tuy A tabiye muallim stajyerlill'ine Fah- mer'kada b' h k t yarccilerdeıı biı'i cıiııc geçlrıııi-;; o 1 ır a are 
buluouyor. 

riye, Ka .• ırnp ~şa orta mektebi 
Türkçe muallim stajyerlig-ine Sıdı-

Büyük yarış. kn, Trabzon liseei Tarih ve Coğ· 
Ulkiu, ~imdi tayyarecilik dtln rafya muallimliğine Mebrure Tev

ya~ıııdıı heI"kesi meşgul eden fik, Konya erkek lisesi eski ta:ih 
şey, gelecek mayı ~ ta yııpılııcnk ve c )jtrafya muallimi Ziya lssan
.ı\nıcrika - Avrup.ı yarı\ ıdır. Ev- bul erkek muallim mektebi tarih 
vc lce de IJahselliğiuıiz gibr, Lııı ve coğrafya muallimliğine, Samsun 
yarı~ Liııdberg'in Amerikadan oı tn mektebi tarih ve coğrafya 
Avrupaya ilk geçtiği günün O· mt•allimi Mehpare Haydarpaşa 
nuncu yıldOnUınO ınuııasebetile lisesi tarih ve coğrafya muaUim
yı.ıpılac.ı.ktır. Jig-;ne, Kumknpı orta mektebi bio-

llu büyük ynrı ;;a girecek O· loji muııllimliğine Şehbal Süley· 
lan tayyareciler gitlik~·e çoğalı· maniye orta mektebi lngiliıce mu· 
yor. Me~hur knclııı tan•areci allim muavinlig-ine Fatma, Eminö
Aıııy Molli on da IJu y<1rı :;-u gi. nü orta mektebi tarih ve cojraf
rcceğini son günlerde hnlı~r y:ı muallimliğ·ine Kadiköy ikinci 
verdi. orta mektebi fen b:lgisi muallimi 

Tayyare araniyor: Ziya, Heybeli ada Riyaziye mual
limi Hamdi Kadi Köy ikinci orta 

Yalnız kadın tııyyarcci .ıiıı bir mckteb riyaziye muallimliğ'ine, 
s.·e~dcn ~.i:\:fiveti \'ar: Aıııeı·ika 1 ., ., stanb1Jl erkek muallim mektebi 
il~ Avrupa arasınduki bu yarı;;a 
ı,ı rnrkc:ı binecegı layy,1reyi he· 
ııUz bulaınadı. 

Şimdiye kadar ~·aptığı sefer
lerde Llaimu kullandığı tayyaresi 
oldukça hırpalanmış IJir halde
dir. Bununla o lıUyUk yaıı;:a 

çıkmağa cesaret edemiyor. 
Bundan başka müsalJakaya 

girecek diğer tayyareler en son 
modeldir ve son deı-cce sUrat-
1ıuir. 

Hlbuki, Amy ~1ollison şöyle 

diyur: 
- lııgilteredc biitüıı fabrika 

lar aı:;keri tayyli l'C yapıyorlar. 

Yarış ve yolcu layyare:,i yaµan 
yok,, 

A. Mollison şimdi l'aristedir. 
Oraya tayyal'e uı·amağa geldiği· 
ııi söylnyor. Eğer bulamaz:..ı, 

doğrud,ırı doğruya Aıııeriknyn 

gidecek ve oradan lıir tayyarn 
bulıııagn lınkacak. 

Tek başına uçacak 
Anıy Mollison'uıı kocası da 

tayyurccidir. Onun Amerika-Av
rupa seferine ~akucagı haber 
verilirken kocasının d.ı ayrı bir 
tayyare ile bu yarı~a gfreceği 

:;Oyleıımiş. Sonra ikbiııin lıir 

tayyarede uçucakları bildirilmiş
tir. 

Amy mollis'uıı söylediğine 

nazaran, kndın tuyyareci bu ya
rışa tekba';>IDU girecektiı'. 

Yulmz, kocası <.la .Hın l\lolli
ı:ıoıı bu yakıularda tek başıma 

Amerika - Avrupa ser erini tec· 
rUlıe edecek. Hatlll bunun IJir 
iki lınrtaya kadar olacağı seyle
nl)'Of, 

tedris usulü mu2II:mli~ine Münir 
Raşit; lstanoul kız lisesi fen bilgi· 
si muallimliğine Sabiha ve Fran• 
sı1c ı muallimliğine Hafce, Fran• 
sı1c:ı muanllimliğine Kemal Emin 
Vefa lisesi lngilizce muallimliğine 
Rami, Ankara ikirci orta mekteb 
musiki muallimi Mediha Kadıköy 

ikinci orta mektebi musiki mual
limliğine naklen tayın edilmiş. 

!erdir. 

Avusturya 
Reji mümessil1eri gitti 

Avusturya maliye müste
şarının riyasetinde olarak 
tütün rekoltemiz hakkında 

tetkikatta bulunmak üzere 
lstanbula gelen Avusturya 
tütün rejisi mümessilleri 
Triyesle yolile meme/ketle
ri ne aönmüşlerdir. 

Avusturya reji heyeti ls
tanbulda bulunduğu müddet 
çe müstahsil mıntakaları 
gezmişler, tütün mahsulümü
zün miktar ve evsafı üze 
rinde tetkikalla bulunmuş 
lprdır. Heyet bu tetkikat/an 
sonra bu sene lstanbuldan 
nı mıktar ve hangi menşe
lerderı tiitün mubayaa ede· 
ceğini tesbit etmiştir. Avus
turya rejisinin bu seneki 
mubayaatını da bu rejinin 
lstanbulda mubayaa.cısı olrın 
Osteror Türk şiketi yapa
caktır. 

davası 

Amerikada şarkı söyliyen 
artistlerden biri arkadaşile ko· 
nuşurken: 

- Sesini iki milyona sigor· 
ta ettirdim! demiş. 

Rakibi hiç istifini bozmadan: 
- O para ile ne yaptın'? di· 

ye sormuş 

Bu sual birinci artist tena 
halde kızmış ve mahkemeye 
bir istida vererek, arkadıışıdın 

sesini tahkir ettiğini iddia et· 
mı? ve kendisinden iki milyon 
mAnevi zarar istemi?lir. 

Mahkeme davayı rllyet et· 
mektedir. 

Otello ve aktör 
Meşhur bir Amerikan aktörll 

Otello'yu oynarken Dezdemona 
rolUnü yapan kadını üldllrmUŞ· 

tur. 
Aktör, Dezdemona rouınü 

yapan kadının kocasıdır. Karı· 

sını epey zamandır kıskanmak· 
tadır. Otelloyu oynarken btıtno 
kıskançlık huyları kabarnııŞı 

rolün kendisine verdiği heye· 
canla coşkun bir halde karısınııı 
üzerine atılarak zavallıyı bir 
anda öldllrmUştür. 

İşin garibi, oyun sonuna ka· 
dar devam etml;, ancak perde 
kapandıktan sonra akU>rUn bir 
cinayet iı;;ledigi anlaşılabilmintir· 

Ha1k Manileri 

Açınca papatyalar 
Bülbüller aşka dalar 
Aşk bana bir yılandır 
Hergün gönlümü yalar f 

• * • 
Karanfil çok çeşittir 
Sarısı gayet kıttır 
Sa~a bu feryadımı 
Nazlı yare işitlir 1 

* "* "' Karayı akda gördüm 
Güneşi şarkta gördüm 
Kızlarla gezer idi 
Yarımı paı'kta gördüııı 1 

• • • 
Buğda çöpil umandtr 
Sünbuller çok yamandıt 
Yakıt mahvetti beni 
Sevgilim biamandır l 

80611 Salim ôı·u,ılf 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 62 ] 

Spvyetle · dev:eti iie olan bu 
menfant birliği dünyayı telakki 
tarzındaki ve içpolitika bakı
mından olan gür!iş ayrı:ıklıırınıı 
rağmen, iki memleket arası ıd.ı 
sağlam bir do ... tluk halini alınuk
tu gedkuıeıııişlir. Ve hn dost
luk, genç 'l'ürkiyeyt•, kurulu.u
nun ilk unıud:ııı itilıurl'rı Lıliytik
bir politik aksyon ve ıııaue\Ta 

kabiliyeti vermişti. Osnıuıılı im
paratorluğu lıııllmki, bu katJi
liyeti, Çar Husyası yuznnpeu 
son bir buçuk usır içinde tama
men kuybetmi~li. 

Doğudaki bu yeni politik 
şekilleşmenin bu suretle yani 
Ermenistandaki zaferle ilk ıney
va::.ı, l~nteııte devletlerinin bir 
yeni nıüdahalelerlne vakit bırak 
muksızın, 'l'Urkiyeuin arkasında 
j;rndarma vailifesi göre bilecdk 
bur.iua lıir Ermeni devletinin 
tasfiyesi olmuştur. 

Fakat bu mevu~ ı, :\lustafa 
Kemal'in irade ve eneı jisi saye
sinde kısa fasılalarla yenileri 
takib edecekti. Ve l:lnlfour'un o 
siralorda .Milletler C e nı iye ti 
toplantılarından tıiriııde "Hay
dud başı" adını verdiği Mustafa 
Kenıul, doğudaki Ermenilere 
kaşı elde ettiğı zaf ctclen iki ay 
sonra, blHUn kuvveleri ıi batı

daki Yunanlıların !lzerine sev 
kedecektir. Yunanlılar, Seaers 
ınuahede:>ini zorla latlıik etmek 
için Entunte devletlerinin em
riyle 1920 yziııdu ızınir'i i,ğal 
ederek Anadolu i\·iııde ılerle 

meğe başlamışlardı. 

· Mustafa kemal, bunlnn lrıu

nu ve Sakarya'da durdurdu. ve 
tehlikenin bllyUğOnU bu suretle 
ezdikten sonra, kuvvetlerini ee
nuba sevketti ve kilikya'da 
bulunan Fransız işğal kıtalarını 
öyle tehlikeli bir vaziyete sok
tu ki, Lirıyd George'un Türk 
dUşmanlığı politikasını zaten 
yarımağızla taavib eddn Fran
sızların keyfi bUsbUtün kaçtı. 

Ve başladılar, m!Htefikleri İn
gilizlerin görUşUınU ve Sevres 
muahedesinin hUkUınlerini pay
laşmamağa. 

Gerçekten, Fransizlar, doğu
daki lngillz roınnn, Hen bölge
si işinde İngilizlerin yardımla
rım görmek için kabul etmiş
ldrdi. Fakataşiındi anlıyorlardı 

ki, Arabistan'ın paylıışılma:,ında 
ıararlı bıktıkları gibi, paditah 
hükumetinin iııgiliz nnfuwna 
kirmesi y ilznnden, islanbul'dak
ki mevkilerini de elden kaptır
nııslardı. Ayrıca, Yuııanistan'ın 
İkinci Vilhelın'in knyınbiraderi 
Kral Kostaıılin'in geri <;ağırmış 
Olm&sı, fena halde keyıflerini 

kaşırmıştı. BOtün buulardan 

başka da, Anadolu'dn kendbine 
Verilen topraklueıo urdu kuv\•e
tUe elde edıieıııiyece[:inc kana
at getiren İtalyanlar, Anadolu' 
<iaki kılalarını geri çekmi:;;lerdi. 
işte Kilikya'da hasıl olan tehli
keli vaziyetin Fraıısıı'nın doğu 
claki prestijini zedelemeden ön
ce, netice itibariyle İngilizlerin 
h~tın i~·in girişilmiş bir mace
raya bir nihayet vermek fikri, 
1'raıısa'da, bıı suretle doğmuş
tur. 
t Ve hemen Fransız parlamen-
Osunun kodamanlarından biri 

lllelacele Ankarsdaki haydudba
Oıoa gönderildi. Ankarada imza
~nao anlaşmanın söylediği ya
J;' lıt gizlediği hUkllınlere göre 
k ransa. 'l'Urkiyeye kar!>• te~ek-
uı etmi~ koalisyondan ayrıl-

lnakta, Sevres muahedesinden 

.. Af kası var • 1 

Zi ·;ıat 

Kolkhozlann ban
ka hesaplan 

150 bin kolklıoz 'ın altı 

galık hesaplan, bu kolklwz
lar varidatının, 7 936 yılı
nın ilk altı ayı zarfında, 
geçen yılın aynı aylarına 
nazaran, yüzde 54 nisbetin
de / azlalaşmrş olduğunu 
açrk surette göstermektedir. 

Bu yrlın ilk sekiz ayı 

içinde Kolkhozların, ehem
miyetli masraflara karşrlrk 
olmak üzere. Ziraat banka
sına yalınmş bulundukları 
para mikdan, 1938 gzlı 
meııduatının 6 misline. 7 934 
yrlınınkinin 2, 7 misline -ııe 
7935 yılınınkinin ise tama
mına baliğ olmuştur. 

Demi r.11olları a lan ı n da 
giinde yüklenen vagonlar 
mikdarı, geçen yıldan 22 
bin fazla olarak. 1ıasati 86 
bine varmrştır. 

Şehirlerde rrıe köylerde 
perakende mal satışı. Ka 
nunusanıden Eylüle kadar 
olan müddet zarfında güz
de 32,6 nisbetinde fazla/aş 
mışlrr. 

İşçilerin hayat şartları
nın da bu tezayütle müte
nasip olarak iyileşmekte 

bulunması, tasarruf sandrk 
farına yapılan meaduatla 
tebarüz etmektedir, Bu yılın 
ilk sekiz ayı zarfındaki 
mevduat 790 milyon ruble
ye varmrştır. Hu mikdar 
geçen yıl mevduatına naza
ran yüzde 77,8 fazladır, 

T, A. 

ilan 
Of ic ·a memualuğundan : 

Kolkhozlar, 1934 yılında 
yalnız Zi.ıaat Bankası va· 
sıtaszyle biiyük inşaat, ma 
kine mübayaası ve saire 
gibi işler için 7 76 milyon 
ruble sar/etmişlerdi. Kolk
hozların aynı işler için 1935 
yılındaki masrafları 557 
milyon rubleye ç ık m z ş t z • 

7 9.J6 yılının ilk sekiz ayı 
masraf farı ise 602 milyon 
rubleye baliğ olmuştur. Bu 
.11zl sonnna kadar kolkhoz
forın Ziraat Bankasına 700 
milyon ruble tevdi edecek
leri kuvvetle tahmin edil
mekted;r. 

Aı,;ık urlırmıı iltı para) a ~cvrllccek 

ga)·ri ıncııkıı!un ııc olduğu: 

furuncu Sait usta namına kayitli 
'bir kıta tarlanın 44 hissede 8 H. 

Şurasını da ayrıca kagd. 
etmek lazım gelir ki. kolk
hozların Ziraat Bankasına 
olan mevduatının geçen yıla 
nazaran tenezzül ettiği hiç 1 
bir mıntaka mevcut değil 
dir. Bilakis, mesela özbekis
tanda bu mevduat 7 O defa, 
Türkmenistanda 8.5 defa, 
Ukranyada vasati olarvk 
J defa ve garp mıntakala
rında da gene 3 defa /az
la/aşmıştır. 

T. A. 
Milli ekonomi 

Milli ekonomi 
plônı tatbikatl 
Çalzşışta Rasyonel hare

ket etmek ve randımanı bu 
suretle fazla/aştırmak esa
sına dayanan Stakhanovist 
faaliyetin genişlemesi üze 
rine Sovyetler Birligi en 
diistrisi, daha 7 936 yılı bi
dayetinden itibaren planın 
tahminlerinin fevkine çık 
mrştır. 

Sovyetler Birliği endüs
tı isinin umumi istihsali, ge
çen yıl l.stihsaline nazaran, 
yüzde 33,2 nisbetinde /az
la/aşmıştır. istihsali aletleri 
istihsalindeki tezayüt yüzde 
35, istihlak eşyası istihsa 
/indeki tezayüt ise yüzde 
30.4' tür. 

Geçen yılın ilk sekiz ayı
na nazaran bu yıl aynı mü
ddet zarfındaki hafif en
düstri istihsali yüzde 37, 6 
ağır endüstri istihsali yüz
de 35,5, gıdai endüstri is 
tihsali ise yüzde 35.4 tür. 

Ziraat alanında işlerin 
makineleştiı ibnesi büyük bir 
süratle ilerlemekte devam 
etmiş ve traktör istasyon-
ları /aaliyeti geçen yıla 
nazaran güzde 61, 7 /azla 
/aşmıştır, 

Gnyri rııeııkuluıı hulıııııluğıı nıe\·ki 

mahallesi bOkağı ve ıııınırası: 

Of istavri köyünde Tapunun ma
yis 326 T. ve 64 - 66 no 
Taktir olunan kıymet : 

sekiz hissesi ( 100 ) lira 
Arhrnıuııın yapılııcıığı yer gün saat: 

Of İcra dairesi önünde 26-11-936 
Perşembe günü saat 14 den 15 şe 

1- İşlıu gayri ıııeııkuluıı liartıınıııeı;i 
26 - 10· 9;.Jü turilılııdeıı iti haren U3::i-

1~5 ııo ile Ut icra ela.resinin 
muııyyeıı ııuıııarnsıııdu lıerkt•ı;iıı gürc
lıilıllcbi iı;in ıu;ıklır. ili\ııdu yazılı 

olanlardan fu:ı:lu mııl uıııııl almak isli 

yenler i~lıu ~artıııımcytı \·e fla5 - t:l!i 
dosya numaraı:ı ihı memuriyeUınize 
nıurucaul etmelidir . 

2- Artırıııuya işlir:ık iı;iıı yukıırıdn 

yazılı kıymetin yilzdc 7,5 nlslJctinde 
pey akı,;ası veya ııılllt bir hııııknnuı 
tenıiıınl makbuzu tevcli eclilecektir 124 

a- lpolek sahibi alrıcaklılar!a diğer 

alakadarlarııı ve irhfıık lıııkkı ı;alıip
lerinin gayri meııkul üzerinde ki 
lıaklarıuııı ve lıususiylu faiz vo ıııaı;
raıa dair ohtu iddialıırıııı l~hu iıa.ıı 

lıırihiııdeıı ilibıırrn yirmi ı,:iln ı;iııde 

evrııkı ıııilııl>etclcrile lıirliktc ıııeıuu
riyt!lınıizu lııldirıııcled icap eJer . 
Aksi lıaıde hakları tapu ı;ıcili ile 
~ahit olnıadıkı;ıı ı;atış lietleliııiıı pay
la~ınaı.ından lıariı; kaııı·ııır . 

4- Gö1>terileıı giiıııle ıırlırııınyn işti

rak etlunıcr arlırııı:ı şartnamesini oku 
muş \'O Hlzuııııu ıııuıuııı:ıtı nlıııış ve 
bunJarı kalıuJ tılnıiş ıu.l \'e ililJar 
oıuııurlar. 

ı;. Tayin cı.li len zamııııdn gnyri 
menkuı üı; dcla hağırıldıktaıı sonra 
en ı,;ok artırana ilııutı cdiur, aııcuk 

artırma h u d o J i ıııuhnııııııeıı 

kıymetrn ) üzde )'l'lıııiıı lıcşmı lıulııınz 

ve; a salış fijliyeııiu nlikaı:111a rıu;haııi 

uıan di~cr alııcııklıiur lıulunuµ ta 
bunların o gııyri ıııcııkııl ile lllıııııı 
edilmiş ııhıl'llKıarıııııı ıııecnıuııııuıııı 
fazlaya \lkrııazsıı cıı ı;ok ıırtınuıııı 
teahııudu lı:ıkı ırnıııııık tizenı uı tırıua 

on lıı.:ş ı; ii u uulııı kıııuıt \ .ı vıı oc~i ııci 

l I - iL - 936 Cuma glinu 
ayni ı-uııtlıı ) ııpılııcıık ıırtırııın IJcdeJi 

satış bkyeuin nlncıığı ruc;haııı oluıı 
diğer nıncukııııırııı o gııyri ıııeukııı 
ile tcııun edllıııııı ııl:ıl"'1klıırı ıııcl"ınu. 
uudııu fnzlnyn c;ıknııık ş:ırlile en c;ok 
ıırlır:ııın ilı:ııe edihr böyle hJr bedel 
eldeedilınczsc ihale ~ ııııılııuız ve 
salış bı.:cleH düşer. 

G- <.iııyri Jııeııkul keıı<lisino ihale 
olunan kimse derhal ve ya \·erilen 
nıillılet i~iııılo pararı \ cı·ıııt>l.sc ihale 
kıırıı rı foııh ol unu rıı k kt,rıclisiııd . 
\' • 1 .. k •. t t:ll e \O en ~ u ·:.c.- ek lifte lııııuuaıı 

himsc nrzetıııiş olduğu lıcdelle ulnıa

ğa razı olmaz n~yn buluııınuzsn he
men on beş gün müddetle nrlırmayn 
ı:ıknrı!ıp en çok nrtırıınıı ilııılcı cdillr 
iki ilıııle nrnsıııdnki fıırk ve geçen 
gilnlcr i~ıı ~ ilzde beşten lıcımp olu
nacıık fai:r. ve diğer znr.ırlar nyrıc:ı 
lıük.ıııe lıncet knlmnksızııı ıııemuriye
liıııızcc :ılıcıdnıı tnlısil olunur . 133 

işbu gayri menkul yukarda gösteri
len 26- 11- 936 tarihinde Of ic ·a 
memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artıma şartnamesi 
dairesinde satılaca~ı ilan olunur , 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SiYATİK 

Ağrıları teskin 
ve izale eder. 

r~n •;ıı•ı; ıı;ı ıı;ıı~;ıırıı.:ı ı;ı ıı;.ııııı;ını;ıııı;ıcı;ını::uı;ıııı;ıı~;llJll.4:'•ıı;ıa';qp;ıııı;ıııı;11P;q~] t f ~,ııı lıuııl.ı.uı1U1ıuııll1ı •• ıllııuıdlh••dlı...ı1füı11ıf.hı.•ln1ı .. ııl~ı;;;ııtıi;,allııUiıllııuıılbodılbıuıllllıı•ıllıh11l lıı11ılllııuılllıhdıllı1uıa~ıuıılbıi~l ~ 

~ ~ 

~i~ Şansınıza (~~ 
ru ~ 

güveniniz! r~ı 
Tr.yyare piyanga biletinizi alırken şansınıza güve- &1 

niniz. Maksat zengin olmaksa yine bu guvenle mut [+~ 
~tj lak maksada irişir, zengin olursunuz. t!] 
r.1 Bu g'lveni ancak ve ancak bakıağlu mevkiinde 1:4 

(!~ Güven riı 
~ ~ 

(!] Berber salonunda r!i 
ffi N [•] b 1 b · ı k . . [•l 

Her eczanede arayıı.ım.ıııı ... z ... [+] U 8 1 ece Siniz.•• 11 • [t] 
~ ro 

--------ıf:~ G .. l•l 
ilan r•l u v en ı:1 

1
-~ m 

'l'apu mOdi\riyetinden) [+] berber ~~-:·~~ 
Ş.ırkun .Molla Osman oğlU t+i 

hmail otlağı şimalen Hncı oj'.tlu 'i°t1 
Hüseyin tarlası kısmen tarik f+j [tJ 
kbmen hoca n~ıu otıa~ı garben L•J Sa fon Ull da t•l 
tarikiırnı cenuben :\lrJ\l ı O.:mun ~·~ [t] 
Oğlu lsmail turlusile mahdud: f+ ı•'i e ~ 

tarla. i+ Y k d k 'J'kl k . . f ti 
2 dönüm. 1[+] a ın a ço yem ı er görece sınız . +j 
Ş · l h f i\ııı '"'illi'"'' pı•ırı;ı••~ı il'"'' l'"'''ll•1••1;f11"'1lll"'''li•1"1ıı ı1"1ıtP1"11l l'"''"''~!'ll lll'•ıuııuqıltt'"~ll''"' l'"'''lP'"'llll'':!lll•"'lflll'"'' 111J.&1 arkan ta rkiam şı ma en acı [!füu ~ıııı!; 1ı~dıı~1·1ı~ı 1:ıd1ı!;,3,!;ı.ıı!'uı~1ı~ıııı~d.1!;ı1~ııı1~111ı~1~d1ı:Ü1ı!;dı1~1ı~ı~ıı1ı~ı ıi\\!ı 

Oğlu Hüseyin fındıklığı garben 
dere cenuben hacı oğlu İsmail 
fındıklı~ı ile mahdut: Fındıklık. 

2 

Hudutları yukıırıdıı ynzılı 

zimlclha köyiinde bir kıt'a tarla 

bir kıt'a fırıdlklık senetsiz ola
rak ccdil•riıırlen intikal suretile 
hacı u'71u l!Ônıailin olup hali ha-o 

yatında ıııalhrını evlı\tlarına tuk 
ı:;im ederek terk ve hibe eyle
miş olup bu iki parça dn bun
lardan oğlu Abdullnha vermiş 

olduğundan Abdullah tarafından 
nizasız ve fasılasız 310 senesin

denberi tasarruf eylemekte i'rnn 
bu kerre senede bağlamak is
tediğinden bu yerlerde bir &y-
nı hak iddh eden var~a 15 

glln iı;inde tapu idaresine mll-

racaat eylemeleri 10 'l'. sani 936 
salı günli saat 13 de mahalli 

mezküre gldilcccğinden bir di
ycreği olırnlarııı ellerindeıd ev-

rakı ınUsbltelerile Ordya gelme
leri ilıln olunur. 

Koyun ve sığır eti eksiltmesi 
Askeri satınalma k')misyonundan: 

Trabzon süel hastahanesi ihtiyacı olan (10000) 
kilo koyun eti ile ( 5000 ) kilo sığır etine ihale 
günü olan 5-10-936 pazartesi günü istekli çık
madığından tekrar bir ay içinde pazarlığa bıra
kılmıştır. Pazarlık 6.10-936 ta, itibaren bir ay 
içinde her gün saat 15 de kalede satınalma ko. 
misyonunda olacaktır. 

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

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

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

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

Kapalı zarfla Un eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
Cinsi :;\llktarı Bede!i Muvakkat İhale T. İhale gü. Saat İhale 

kilo lira lira şekli 

Uıı 200000 aoooo 2250 R 11-936 Salı rn kapalı z. 
Giresun garnLoııu ihtiyacı olup kapalı zarfla eksiltmeye konulan ciııs ve miktar, muhammen 

bedeli, muvakkat teminat, tarihi, gUnü rn saalları yukarıda yazılı bulunan (200,000) kilo Unun şartna
ıııesiııi görıııek ve almak istiyenlerin hergl\n Gırcsunda alay binasıııdaki satıııalma komisyonuna 
gelmeleri. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin ( 24:90 ) sayılı kanununun 2. 3. iincn maddelerinde yazılı vesika
larla teminat ve teklif mektuplarını ihale santındnn bir saat evvel komisyona verilmiş bulunmaları. 

Unun Sam::.un, Aıııasyr, Tokat, \'0 Sıvastada muayeneye arz edilebileceği ve ınuvafik raporu a
lındıktan sonra Giresuna ve alay kilerine kadar nakliyesi ve yollarda 13lanmak ve dökülmek gibi 
her dUrlü arıza ve noksanın müteahhidine ait bulunduğu illin olunur. 16-20-24-27 

Erzak eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Bedeli Muvakkat İhale Ta. İhale gn. 

kilo lira Teminatı lira K. 

Sabun 4500 1710 1:39 !'3-11-936 Salı 

İhale S. 

14 

Patatis 30000 158 113 3·11-936 ,, lö 

Şekli 

Arık ek. 
,, ,, 
,, ,, Kuru nzuın 4500 1350 102 3-11-936 ,, 16 

Soğan 7000 3500 26,25 3-11·9:16 ,, . 17 ,, ,, 
Giresun garnizJnu ihtiyneı olan yukarıda yazıl_ı dört kalem erzaka aıt şartnameleri almak ve 

O'Örmek isti ·enlerin her gün alay satınalma koınısyonuna muracaatla. 
.. Eksiltme;e girmek istiyenlerin ( 24:~0 ) . yayılı kanunun 2 ve 3 Uncu mnr~caatıa teminat mek· 
tupları veya maliye vezne makbJzları ıle ıbale zamanında Giresun alayındakı satınalma komisyo. 
nuna muracaatları nan olunur, 16-20-24-27 
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Borsalar 
26 Birinciteşrin 936 

Hamburğ borsası 
Gireson fındıkları 

f ı; fındık hazır 
1 • • Yadell 

Knbuklu hndık lıazır 
,, • vadeli 

Trabzon fındıkları 
iç !ınd ık lıazır 
.. ,, vadeli 
Kalıuklu fındık hazır 

• ,, \"Udell 

İtalya fındıkları 
İç fındık hazır 650 
• ,, vadeli G;;Q.QOO 

Berfin borsası 
Tilrk yuınıırlnlnrı J 

1 
J\fiı;Ok ııınl 14 

1 
Orta • 14,2!l 
iri • 14,50 

lstanbul kambiyo borsası 
Peçe in i822;; 
Liret 150HJa 
Rıı}-;şmnrk 19693 

lstanbul ticaret borsası 
lç fındık Gireson - 72 -, 
• • Trabzon il 
• • Akı;ekale 69 

Trabzon Borsası 
27 Birincileşrin 936 

iç fıudık il,50 
Tunıbul • 3-1,50 
Sivri • 82 
Foşa • 32 
Badem • 31 
Karknlıık. 

Yumurta birinci 1200 
• ikinci 2000 

işlenmemiş 435 
Mmr 5 

Pasulyalar 
lnce mal 6,50 
Horoz fasulya 11 

Unlar 
lstıınlıul lıluincl 12, 1!l 

• ikinci 11,90 
Samsun birinci 12 

• ikinci 11 
Mulılelif lılrinci 12 

• ikinci 11,50 
üçüncü 11 

Harley Davitsen 
505 CC. tek zilindre 

Bir Motosiklet 
sathktır. 

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

BU G ECE ... 
Yıldız sinemasında 

İki şaheser film birden 

Mavi T unanın yaratıcısı 

Brigifte Helm'in 
Çevirdiği Fransızca sözlü fihni 

Uç 

Aynca zevkli neşeli kahkahalı 
büyük film 

Kadın 
aske 

3 Kısımlık büyük komedi 

Pazarhkla un eksiltmesi 
Askeri satrnalma komisyonundan: 

Bayburt kıtaatı ihtiyacı olan ( 17 5,000 ) 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 satınalına komisyonundan bedelsiz alabilir. 
İlk teminatı ( 1443 ) bindörtyüz kırk üç lira 

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

ACELE SATUK HIRDAVAT 
MAGAZASI 

Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok 

hesaph olarak satılacaktır. 
Görmek ve almak için matbaamıza müracaat 

edilmelidir. 

Yazı makine!erinin 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 saatlarıdır. 
• 

Adres: TRABZON H . K 1 N lb 1 Kundurııcılar caddesi Oml Ve ema a ant Or Mağa7.usı 

1 
~ 

~~-- ~~ ~ ~~~~~" 
SIH! KAR BEYiN..... · 

SiHİRl'A GÖZ ..... 
SİHİRKAR MUSİKİ ..... 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kıra ı 
Olan ... 

• 

• 

1 
i 
~ 
1 
ffQJ Makinal ın • 
~ bulacaksınız. 

Radyo tekniğinın 
1 emsalsız bir 

ır. ı:zaff eri yeti. 

1 
R C 

Makinalannı görünüz, dinleyiniz 
. .A" 
Hayret edeceksiniz ... 

~ HARUNL R MÜESSESESi ' 
~~~~~~~~~~ 

D 

VENDVOlL 
• 

1 evı 
Yeni temiz ve çeşitli huru
f atile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
ıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

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

hezırlar ve gönaerir. 


