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Başbakanımız Çifçilerle Kon şuyor .u 
İspanyada vaziyet vahimleşti: Asi 1 erin her k o 1 dan saldırışları 
karşısında halk telaş ve korku içinde Madriti terkediyor. 

Şahaht 

ne diyor! 
Rayşbank 

ve Frank .. 
Ankara l Rayşbank 

hay 'eti umum iyesi toplantı
sında söylediği nutukla Şa 
hahf Frangın kıymetini dü
şürmek için alınan karardan 
Almanyanın 27 El]/ ide ha
berdar edildiğini ve bu 
mes 'ele üzerinde Fransız, 
lngiliz ve Amerika hüku
metleri tarafından neşr edi
len beyannamedeki kontan-
jan ve para /: onfrolu siya
setinin kaldırılarak beyne/ 
milel mübadele serbesti te
mini yolunda yapılaçak olan 
bütün teşebbüslere Alman
ganın küçlükler çıkarmak 
süretile engel olmak değil 
fakat bu maksada varmak 
için elinden gelen hizmeti 
Yapmak suretile ancak yar
dım kararında olduğu söy
lenmiştir. 

Şahalıt Alnıanyanın şim
dilik parasının kiymeti üze
rinde bir karar vermek ta
savvurunda bulunmadığım 
kaydetmiştir. 

Şathin nutku 
mühim hadise 
Ankara 1 Matbuat 

Saht!n Almangancn begnel
tnilel bir istikrara iştirake 

amade bulunduğunu bildiren 
beyanatını mühim bir hadise 
olara kaydetmektedir. 

Para işleri . 
ve Amerika 

' 8-aşbakarnmız çifçilerle konuşuyor .. i Fındık üreti.mi hak~ı~da . . 
Ankara 7 - Din ö;le yemeğini Adana Ouiıı evindeyiyen Raşhak1.1 Çubır 01ıa111n Bır kaç fıkır ve bır teklif .. 
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Habeşistan 
ve İtalya 
İtalya ordusu 

bütün Habeşistanı 
istila edecek nıi ? 

M. Musolini, Milletler cemiyeti 

1 

asamblesinin ver<lığı karar ii:1.erine 
1 tal yanın nasıl bir yol tutacağını 
dün bütlin gün tetkik etmiştir. He

I nüz verilmiş bir karar yoktur. ltal-
ya Milletler cemiyetinden çekilme· 
ği düşünmüştür. Fransa sefiri Kont 
Chambrun bunun önünü almağa 

çalışmıştır. 

Milletler cemiyeti tarafından 
Habeş murahhasları hakkında ve
rilen karar uzerioe M. Musolini 
milletler c~miyetinin lwmi'lyonla
rında çalışan ltalyan azaları geri 
çağırmı~tır. Bu suretle milletler 
cemiyetile alakayı tamamen kes
mektedir. M. Musolininin Habeşis
tandaki ltalyan ordusuna tekrar 
harekete geçekek bütun Hııbeşis
tanı istila için emir verdiği söy

leniyor. 

lngiliz 
Sermayedarları 

İstanbul da 
lngiliz sermayedarlarından Ri

kct rcf akatinde Amerikan banker
lerinden Şmit ve Ofudriç isminde 
bir mühendis olduğu halde Tay
yare ile Sofyadan lstanbula gel-
miştir. • 

Tayyare Rikete aittir. M. Riket 
ile arkadaşlan Yeşil köyden Tay
yareden indikten sonra otomobil 
ile şehre gelmişlerdir. lngiliz ser· 
mayedarı, lngilterede bir çok sa
nayi müessesclerile ve Amerikan 
petrol işlerile de yakından alaka
dardır. M. Riket seyahati hakkın· 
da gazetecilere beyanatta bulan
mak istememiştir. 

Odun kömür 
Belediye fiatlerin 
neden yükseldiğini 
araştıhyor. 
Ha va luı ın lm sene erken se-

rinlemesi ynznnden odun ve 
köınıır fLıtlcrinin çok erkenden 
ynkselmcyc başluctızrnı yazmış
dık. J• iatlerin krarsız olmasın. 

dan dr)layı lıir ~·ok müessesele
rin nçlı'dıırı odun ve kömür 
rnllnnknsalnrına odun tacirleri 
işlirnk etmekte tereddüt etmiş
lerdir. 

İlk Tedrisat 
Müfettişliği 

Vilayetimiz ilk ted:-isat müfet. 
tişi bay Cavid Konya ilk tedri:ıat 

rnufettişli~ine, onun yerine de Er
zir.c1n ilk tedrisat müfettişi bay 
Hıılid Yııl~ınbyn tayin edılm şti ... 

Yunan 
deniz manevrası 

Ankrra 1 - Yunan de 
niz manevraları dün bit 
mi~tir. 

yarışı belediye fiallerin hu lllC\'· 

simsiz yükselmesindeki sebebi 
mahrukat tacirlerinden sormuş· ı /.. nf<J. rcı I Portsemut -
tur. hava yarışında üç tay.l/ar~ 

Mnhrukat tacirleri bu sene Kalnuşlır. Scott en öndedir. 

":ır rn gc en ıır y cu ı \ la- . . 
: l 0 l d "t'b . moc!dll ge;enııyerl'Jı.n .. MC"sel.l 
"ı; a nııı .ın ı ı ıren ııı ın f .. . . 
r 1. ı· · kl t rr f k ındı .... mah-;ulnnll arllrınıık ıçın 
.ıa ıye ının sı · aş ımının ur ınu 1 . 

H k., tu 'I'n k" . soy eııılen çnrelı>rden şu aşuğı-
vaı ır. a · ıırn n ı r ıyenı.1 d k'l ,, . k · . k 1 ı.1 ·ı er ueııını gürllslime ço · 
en kesıf zırrat ınınta a arından 1 kt j' • 

. • . 1 tı .1. t k i" . uygun gc me • e ır. 
bırısı de Hl l ç ı ıu a ·ene ı-;ı. 
dlr. liu U~· i iıı köylilsll. lı.ıtta l - 1 ı.ıdık iyi l>,ıkılırsa dö· 
şelıidisi - hirknç knçnk plrça nnnı b~5ıon 300 kil'> mahsul 
ın Uiilesnıı • hi.· tek ffirih~ ::Ho alınnbllır. 
parJ yuıu görar. Evet fı •. uı'· 3 - Asil fı ldı'dık ynpıbcak 
onla, ın l·llıiscsini yaptırır, u.v- arazi lliğeı· zireata hasredilmiş· 
ı~irıi, bir yı;,ı.ı Hıttiyaç!Jrı lt gi· tir. Bu şeklin tadili l lzımdır, 

deriı". 3 - l'ıodı1i dikilecek urJZiJi 
r ındık olnıadqı scneier bu knzı~a iyi olmalı, derin olmalı. 

küylil, hatta ~ •hirli ne yapar ?. 
Yerlerinde başka şey olmaz 
mı '? 

Bu sorguların knr~hkl3rı 
çok :ıcı .. Ye bu kıırQıhklar Lun 
dıın 4 5 sene evvel ziraut k'ln· 
gresinde gene arı··ıı olarak ı.ıy 

metli iki 1ı ıdı~\. mntehııssmı ız 

•1 - Fındık di'rnrken gnbre 

vermeli ve 2·3 senede bir frn

dıklığı muhnkkak gUbremeli. 

5 • Ocakların ımı ı ç1k ~ u~ 

kındır. Mesafeler la3kal 5 - 6 
metre olmalı. 

- nrknsı ikide -

yaz içinde odun vekömur ıınk- -~=G=O--=-ROŞLER DUYUŞLAR 
!edecek vesait bulamndı'tlnrı 

--==""===========-==>::::c;;!~= 

için lst:ıııbulıı kl\fi derecede o-
dun ve komur sevkedemedik- . Mebus olmak isteyenlere tavsiyelerim .. 
terini söylemişlerdir. 

Belediye bu iddinnııı fintlcri 
yllkselnıek için bir bahane O· 

Şarbay 1\. M. E\'rl'nc, Atlf Saruhıuııı, 
Osmıın Kul ine, • üleynınn Mahire, 
CcU11 Pu'ııtanalıyn, lkklr :::iilkGtiyc, 

lup olmadığını anlamak üzere Az•ni Ozere ithaf ı .. 
odun kesilen ve kömür imal ister başkan ol, ister çalışkan veya menfi bu memleketle ne ro· başkan ve en yüksek tcveccü"ıle ·e 
edilen yerlerde tahkikat y:ı.p- ol, ister damcic"h:ın el, ;•vukat ol, !ün vnr ki kendini mebus yapa:-- muzııhhar olan azımlı iradeli bir 
nıağn karar vermi~tiı'. Buradan 1 doktor ol, ister murahhas ol, ister lar ve yaptırırım zannediyorsun ! gen' avukatın mebus olmamasında 
gelecek mah1mıttlMı sonra odun 1 mrclisi umumiye az:ı ol, ister es- Şaşanın senin ve senin gib:le- bence hiç de m:ılızur yoktur .. Pek 

ve ~ömür .fiatleri hakkında he· 
1
1 naf ol, i,.~er tücc<tr ol, ne i~te:-sen rin va~ime~in.e 1:. Şaşan~ . senin ala olabilir ve hem niçin olmasın ? 

ledıyece bır ka.rnr verilecektir. onu ol. bırşey ol dn ne olursan 

1 
ve senın gıbılerın her ıntıhapta Ne eksiği var onun ?.. Kbng e-

y · ol l\
1 

tı k t r· . . 1 ol, ister baroya, ister belediyeye kendini öne :ıtmasına, gece ve !erde kendini gö,termiş, Trabzon 
enıy - ı' a ru ·n ıallerı • . - - . . ki 'b' -L· b . . . I başkan ol, i:;tcr güzel ol, ıstcr gunduz bır tevıye nayı amasına.. gı ı m:ıaım ir vilayet merkezin-

tızcrındckı bu araştırma 1 tun· , çiıkin ol ol da ister hatip ol, is· Arkadaş her kimsen sen, sana ha· de otuz kırk de~erli a\·ukatın aı·n
bul~a yapılma~t~d~r,. 'I:rabzonda ter eatuk ol, n~ olursan ol 1 lisane, samimane, ins:ıncıı, arkadaş- sında baroya başkan olmuş, Cum
değı~··: Maamaf~ ışıt~ığımize gö- Bu kafa ile, bu gidişle, bu ca tavsıyem şu ki : Sen sureti huriyet Bayramlarında halk hatip
re bızın~ bele~ıyeıuız de yakın· gayretle mebus olam:ızsın arkadaş 1 kat'iyede bil ki mebus olamazsın liği yapmı~, he:- yerde, her an 
da ve bırclenbıre harekele ge M h k"f' k ı K" l ··k 1 h k f dk • ı e as olmak için başkanlık a ı ve olamıylle:ı sın ım ne c erse, yu se<: şa siyctlere teabbüd eyle~ 
ı;ere bııı 1k kabuğunun (:uva- de~il, çalışkanlık kafi değil, alii- desın, bu işin nlaya, lnşkaya te- diğini dili ile ikrar ve kalbi ile 
lını on eş ·uruşa sattırac,ıkmış! me:c:harılık, dokto:Iuk, avukatlık, hammülü yoktur, bunu da bil 1... tasdik etmiş, inkılap için takdir-

i! murahlırslık, azalık, esnaflık, ti!c· Sen de bunun fsırkındasın, sen de kar dilek ve diye\'İcrde bulunmuş, 
NOTLAR c:ırlık. g~zellik, çirkinlik, hatiplik, işin ince nokta ve nutkclerini bütün Trabzon, Ankara mahaf:li

Yazın toz, kışın çamur kaldı- I natukluk, mebus olmak için bir nıudriksin, mudriksin ama, mebus· ne kendini tanıtmış bir arkadaş 
rıyorsunuz diye şoförleri tenkid 1 va ıf, bir şnrt, bir meziyet teşki- hık kara sevdasına nasılsa bir bunca evsaf ve mezayadan sonra 

1 l'ne kar· l k • k ı k l kol neden mebus olnmar.sın !... edip duruyoruz. Biraz da, to- ı ı sayı maz.. ·ere 1 ya n anmışsın, o ay ay 

Ankara I - Amerika ti· 

caret bakanı matbuat beya
natında Fransız lngiliz A
merika para anlaşmasının 

dünya nakit istikrarına doğ
ru bir adım oldugunu söy· 
lerniştir. 

.............._-----~--------------
M. Riket bir kaç gün lstanbul

da kalacak, Bağdat, Tahran ve 
Hindistana gidecektir. Ankaraya 
gideceği şüphelidir. 

zun kakmaması, çamurun olmama- ! Bu me.nlckete Cephelerde, bu kendini bu kara sevdanın pençe· 

61 için gereken tedbirleri yavaş memlekete inkılap yolunda, lnkı- sinden kurtaramıyorsun... Tıpkı 
yavaş ve p:ırça parça ele ve öne • liibın başlangıcında, inkılabın yü- benim t:ıyynre piyangosundan bü-

işte görüyorsunuz ya, bütün 
kasdım sizlersiniz, ona rakip olan 
sizler !.. s·zıer ki onun mevkiini 

~kkatler _ 
N nbe~lstanda 30 bin Habeş 
l'1 ınuharilıi ltnlyanlara knr~ı 

Uk.abn taarruza geçmiş •.... 
tc li.abeş murahhasları Milletler 
t llııyetindeki mevkilerine geçer 
~tçınez Habeş askerlerinin taar. u 
~eçmesi biraz değil epeyca 

•dar görünmektedir 1 • J:::' ilislinc lngiliz sevkiyatı 
ı~ devam ediyor. Bu hafta 
111 lllde Ha~ faya 3,000 kl~ilik bir 

({ liz kuvveti daha çıkarıldı ..... 
li~ A.rap hiddeti de artıyor, lngi
~ t•ddeti de .. Bakalım sonu nere-

li.. ;a~ccık bu hiddet ve şidde-

Gerek M. Rikelin, gerek evvel-
ki gün şehrimize gelen diğer lngi-

1 

liz sermayedarların memleketimizi 
ziyarellerinr. ş:hrimizi~. alakadar 
iktisadi ve malı mahafılınde ehem
miyetle karşılanmıştır. Türki "fC üe 
İngiltere arasında son zamanlarda 
bir kat daha inkişaf eden dostluk 
rabıta ve münasebetlerinin ve bil
hassa Londrada imza ·edilı:n son 
Türk • lnıiliz ticaret muahedesinin 
her ıki memleket iktisadi münase
betleri için fevkalade elvsrişli bu· 
lunması lngiliz sanayi ve ticaret 
aleminin Türkiye ile ciddi müna
sebetler tesis etmek arzusunda bu
lunmalarının ilk tezahürleri sure· 
tinde telakki edilmektedir. 

alsak olmaz mı sanki ? 1 rüyüşünde, bu memlekete silahla yük ikramiyeye kavuşmak kara 
8 kalemle hizmet etmiş, gönlü, b. sevdasına yakalandığım gibi ... 
l . k d fa :ı, yü.eği, ces:ıreti, bil5isi, feda- Sayın okuyuc.ım 1 Bu satı.Iar-

. şı yo mu ur şu Başmuharrİ· kd.lıgı, memleketçe duyulmuş, da sakın hııtırınııa gelmesin ki he-
rın : Fındık kabuğu otuza çıkmı:ı 1 t kd' d'l . lk l b' h dcfı"m, ben;m \'e ııizin savın \"e .. .. _ .. .. . .. , a ır e ı ınış, a ·ış anmış ır şa • J 

ustu ortulu bır pazar yeri olmadı. 1 siyet misinki kendinde mebus ol- sayılı bir arkad::şımızdır Bilakis siz· 
ğı için kadın erk.~k küçük müs- I mnk hakkını buluyor ve isteyor- !ersiniz, ve sizlerin içinizde sayın 
tahsıller yazın guneş, kışın kar sun ?.. Tarihe geçecek müsl et baro başkanımıza rakip olanln-dıın 
ve yağmur altında kalıyormuş,fı • birkaç tanesidir .. Ve b:lhas:ıa on· 
rınlar temiz olmadıJı, fareler ha- B ı lardır ki zaman zaman, fı""Sat 
mur içinde dansetliği için ekmek- U YI düştükç , sinsi sınsı Mebus 

ler de temiz değilmiş ... İyi ama, Aşılı fidan o 1 m a k iç:n t ~-?cbb~· le ·<le 
a iki gözüm sana ne ? bulunurlar, her mfın'ıalat vuku 

• dağıtılmıyacak buldukça bin bir kapıya b:ış vu-
Yazmadan evvel düşünmeyi Zizraat nlimune fidanlığında- rup, el ve etek öpmeye koyulur-

Öğ"reniniz, özü sözüne, yapmadan ki aşılı meyrnlar hcn!\z dağı- lar .. Ve elleri boş yüz geri ed·nce 
öne~ .geziniz ve görünüz, sözünü J tılmaya elverişli klmayıp körpe ba~larlar sayın arkadaşımızı çeke· 
de ılave etmek hele bizim için olduğu için bahçe ::-ulıiplc!'İllC memeye, onu dillendirmeye ... 
çok faydalı olur, gezen görllcü, ancak gelecek yıl dağıtılması Trabzon gibi mühim ve mü· 
~ören yapıcı olur da onun için 1 muvafik gOrnlınUştUr. pevveri çok bi.r muhitte baroya 

sarı:ınak için binbir :uydurmalarda 
bul un ur. fotoğraf dalgaları icad 
edersiniz 1 

SizlCt"e tutularak ben bu satır-
ları karalıyorum, şunu iyi bilin ki 
ağam nerede, mebuslu'< nerede .• 
Kabilinden siz <le ne. ede, mebus
luk nerede ... Me'Jus olmak kolay 

olaydı, bugl'.n? kndnr bizim sayın 

Azmimiz olurdu.. O bugüne ka· 

dar olnmayınc ı, sizler şüphe-;iz ki 
hiç ol~mazo;ınız .. Beyhude kend:ni
zi övündüriip, üzüb dl r;nayın•z .. 
Ve herkese de alay me\ zuu olm 1• 

yı~ız,. Acırım size, işinize, gi: CJ· 

muze sarılınız .. Bu suretle memlekete 
daha büyük faydanız dokunur .• 
Anlaşıldı mı ? ....... , , , . , . 

Cevdet Alap 



~ - - - --- -- - ----

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

de ~uçlu/arı geri verme mu· 
kaııeleleri. bunlun/ar her 
devletin müşterek inrnnlık 
duygularına hizmet için ve 
hazan da içinde bulunan 
devletlerin müşterk /a'lda
ları için karşılıklı yapılır. 
Karşılıklı kararlorda ( re 
ciprocite 'de ) biri birine ben 
zerlikte şart değildir. Çünkü 
dinyanık politik, kültürel 
ve ekonomik şartları her 
!J.:!rde birbirine uymaz. 

İstiklali korumak için 
istiklali korumak için, 

onu ini anlamak ve hiç mü
balatsızlık etmemr!k gerek
tir. istiklal öyle derin bir 
duyarlık ile korunmak ister 
ki. küçük bir kenarından 
uf acık bir mübalats1zlık. 
onu yok edecek geniş yollar 
açar. istiklal anlayışının 
ileri olduğu bir yurdda - bu 
duyarlığın yanında korunma 
tedbirleride lamam olmak 
şartile - tecavüz etmek hiç 
bir devletin haddi değildir. 

Dış bakımdan herhangi 
ehemmiyetsiz gô'rünen bir 
işte bir kerre zaaf göstera 
bir devlet, ondan sonra di
ğer deııletlerin ardı arkası 
kesilmiyecek talep tazyik/e
rile karşılaşır. Onun için 
istiklal mefhumunda en ufuk 
meselerde bile, ta baştan 
titiz ve duygulu olarak da
yanmak gerektır. Sıkıntılı 
bir günü hoş geçirmek için 
saydığımız esasların birin
den vazgeçme ç1ğrı açılırsa, 
böyle bir l<iübalilikle istik
lal tiiiz liğinde siiistimal 
kapısı aralık adi/irse, bu 
kapı çok siirmez ardına ka
dar açılmağa mahkomdur. 

Çiinkü sin karşınızda şer/
li bir ulusun karşısında bu
lunmadığını tetkik etmekte 
olan yabancı, her şeyi. bu 
uğurda lazım olursa harbi 
de göze alacağınızı katiyen 
bilmelidir ki. devletinizi 
değil kapısına, kapısının 
tokmağına bile elini siirme 
ğe cesaret edemezsin. Yoksa 
sırasına gô"re uf ak bir fara
gatten, parmağınızın ucunu 
teslim elnıeğe razı oluşu. 
nuzdan, yurd gövdesinin de 
o tahrip makinesine girip 
perişan olmasına razı ola 
cağınız manasını çıkarabilir. 

• Arkası var -

Halk Manileri 

f stersen sırtı aşmak 
Deniz olup la tuşmak 
BUtUıı ilmin kapısı 
Çuhşınnklır çalı~nıak 1 

* * * Tembel yatar ı ·lı:ınır 

f şçi mlıat yasla uıı· 
VOcut bil· makinedir 
Çalışmazsa pııslıınır ! 

* * * Ey küyln vur kazmayı 
Hem de öğren yazmayı 
Bu iki i gctirk 
fü·e toplan basn.uyı ı 

* * "' Durma al eJe beli 
Paralan doldur eli 
Beli elden bırakan 
J>t.>ll olmuştur deli ı 

Baluz Srılim ôıütft:n 
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'Fındık üretimi hakkında ı 
Bir kaç fikir ve bir teklif .. 

- Baştarafı 1 de -
6 - Fındıklık ara zi raa

tından sonra halile terk edi
liyor bu sebebden her sene 
temizce bakılmalı. 

7 - Toprak kuvvetleri 
lüzumsuz pıçlerle gayip edi 
liyor. Fındıklığı mevsimle 
rinde temizlemeli, budan
malı. 
8 ·- Her ocakla 6-7 fın

dık verir, ağaç bırakmalı, 
fazlası gesilmeli. 

9 Hasat fenadır düzel-
tilmeli, 

10 - Harman işi fenadır 
düzeltilmeli. 

7 7 - Hastalıklar fazla
. dır, tedavi edilmeli 

12 - Fındıklık insan ve 
hayvan tasallütüna maruz 
dur. korunmalı. 

7 3 - Bağçeler yalnız bir 
neviden dikilmeli. 

74 - Satış işlerini kon 
turu! etmek, fındrğı erken 
harmandan kaldırmamak 

lazımdır. 

.M. Alap 

dar mısır aldımı artık her 
iş yoluna girmiştir. Rahat
tır demek!ir. 

Köylü borçlu olmasa bile 

bır lıayli fakırdır. Fakat 
o ayni zamanda kanaatkar 
dır. Karını sever amma 
aklı yatarsa. 

Herrıe ise fındıkla geçi 
nen köylerin bugünkü duru
munu bir iyi inceledikten 
sonra kıymetli fındık mü 
tehassislerimizin raporlarına 
benimde bJşkaca bir kaç 
fikir katmam doğru olurmu 
diye düşündüm. 

Mademki fındık ıçin her 

zaman mahreç bulmanın im

künı vardır? Şu halde fın 
dık ziraatı istihsalatım ge
nişletebiliriz. Ve dikilmiş 

olanları islah edebiliriz. İş
te bunu nasıl yapacağız ? .. 
Nasıl Moto kültür bir 
ziraat köylümüz için yıkıcı 
değil yapıcı bir yüksekliğe 

çıkartacağız ? 
Yani nasıl köylüyıi : 
Bu sene fındık olmadı .. 

borç .. bu sene fındık oldu, 
ödeme .. ve senelik artırması 
le O .. vaziyetten kurtara-

. ? 
cagız .. . .. 

Çocuk Terbiyesi 

Cocuklanmızı hayata , 

Nasıl hazırlamallyız. 
llnşöğrctınen Hasan Fahri Ozkayııak 

f 3} 
lrsinde payı ayrılmak şurala bir kıJmını saymak 

şartıyle elimize doğan her fay dalı olacaktır. 
çocuk her tüalü tesire elve ilk ayların ve senelerin 
rişli bir mahluktur. Onu bedeni ve ruhi itiyatları 
terbiyeli de te· biyksizde ya arasında başlıca şunlar zik-
pacak bizizdir. redife bilir : Gündüzleri 

Çocuğun ilk aylardaki belli fasıla/arla meme em
ruhi hayati dımaği değil mek. gece hiç emmemek : 
nuhaidir. Yavaş yavaş göz · banyo yapmak, muayyen 
!erini. simasını, ellerini ve saat/arda yatmak, kalkmak. 
bütün havassını kullanmaya bütün tabii ihtiyqıJ:zrının 
başladıkca ve azayı hav.ıs- intizam ile ifa et'il..T. oyun 
sının faaliyetleri tekerrür ve yiyecek gibi cazip şeyler 
ettikce itiyatlar teşekküle karşısında uyanan başı boş 
başlar. Gerek kendi yaptığı temayüllere mukavemet ede
/ aaliyetler ve gerek mulıi bilmek, korkuyu ve hiddeti 
tin mecbur etliği hareketler yenebilmek, muktelif acılar 
neticesinde dsmani itiyatlar kaaşısında göz yaşlarını tu
lisana, oyunlara, zihni faa- tabilmak: yanlışsız ve açık 
liyetlere ait hayati adetler konuşmak, usul ile dikkat 
vücuda gelir. Bu suretle do- ve müşahede yapabilmek, 
ğoştan gelen benliğe bu iti ve müteşebbis olmak gibi 
yatlardan hasil olan ikinci şeylerdir. Başlı başına birer 
bir benlik inzimam etmiş sermaye olan bu itiyadatı 
olur. çocuklarda teşkil etmek ko-

Çocuklara ı•erilen ilk iti-
k !ay ve rast gele yapılabile-yatlar. !11/ zıssıha, ahla ve 

l cek bir iş değildir. içtimaiyat esaslarından a ı 
nacaktır. Bunların bütün lşte bundan sonraki yazı
tP/ erruatını saymaya imkan larımızda ana ve babalara 
yoksa da okul çağından ev bu işin nasıl yapılacağını 
velki terbiyenin ehmmiye izaha çalışacağız. 
tini tebaruz ettirebilmek için - Arkası var -

Fakat 3 sene evvel sö.t1le
nilen bu fikirler bugün yine 
ayni sıcaklığıle hatta aşağı
da ilave edeceğim bir kaç 
daneside dahil olursa azal
mak değil bilakis çoğalarak 
lıala duruyor. 

Köylülerimize 6~tle-;:- \ 

'TlaTl\JJNCla lLu:JJK 

Sağhk 

Köylüye 
öğütler 

Batıl Hekimler 
Köylünün en çok 
Tutulduğu hastalıklar 

Yazan : TÜRKAN 
Durmuş Türknıenoğlu 

[ 3 1 
Bunları yaz va kış has 

talıkları diye iki sınıfa 
ayırıp gözden geçirmek müm· 
kündür. Hakikaten bazı has 
talık/ar vardırki hemen da 
ima kış mevsiminde ortaya 
çıkar ve gine mevsimle be 
raber sahneden çekilip gi
derler, Bazı/arıda ilaha zi
yad,, yaz•n hüküm sürerler . 
Mese.'ii bronşitler, zatülcenp
/er, zcılürtielrr, romatızma
lar ve bunların geri tepme
leri kışın olur. Ekseri mide, 
barsak rahatsızlıkları da 
yazın görünür. Sonbaharda 
sıtma, şiddetinin son had 
dlni bulur, Ti/ olar coğalır, 
yağmur, kar, soğuk, şiddet· 
li güneş, şiddetli sıcak gibi 
müessir hava şart/arma 
merbut bulunan bu hastalık 
tenevvüüne hippocarta dahi 
dikkat etmişti. 

Karahumma - üç hafta· 
dan bir aya kadar sürebi· 
len ateşli hastalıklardandır. Moto kültür ziraat her 

zaman için alt olmıya malı
kiimdür. Yalıut Moto kltür 
ziraat mahraç bulabilirse ve 
iş bilenlerin elinde ancak 
tutunabilir. Bu gibi kültür 
ziraat fazla emek istemekle 
beraber en eyisidir. 

Köylümüz fındığı esas 
tutmaktodır. Ve birde yal 
nız ekmeğine yani Mısır 
ziraatına çalışmıştır. Geri 
kalan karlı ziraattan haber
sızdi r, O yalnız fındıktan 
ne gelirse onu alır. Borcu
nu biraz hafiflatmege çalı
şır Eındık mütehassisleri· 
mizden Bay Kazim ve Bay 
Rağıp Ziyanın raporlarında 
da dendiği gibi asıl fındık ya · 
pılacak yerleri senelik ek 
meği olan mısır için ayır 

mıştır. Oradan istediği ka 

Tütün Nasıl Kırıhr V e Diı:il i r ? 

EBER T basili denilen bir 
mikropla insandan insana 
geçer. Bazan istilai şekil 
alabilir. lstilci bu mikrobun 
bulunduğu me'l•adi gaita 'Oe 

idrarın ıımumi sulara, giye· 
ceklue karzşabilmesile vu 
kubulur. Ti/ o mikruplarının 

Gençlik 

Bu suret]e yaprak ze

delenmeden fidandan 
ayrılmışo }ur.Kırılan tü

tünler evvela sepete, 
sonra da küfeye yerleş 
tirildikten sonrakurut
ma mahalline götürülür. 

Kurutma yerinde se
betler gölge bir yere 

Vahşi ormanlar arasında .. 
8 Sedat Olgener 

Yılanın kendisine doğru yak- ı yanında idi. Arlık hiç kaygusu 
laştı~ını görmüş derhal silahı~a kalmadı. Yüzde yüz bu ııefer ku: 
sarılıp nişan almış ve ate,ş etmış. tutacaktı. Derha.l zaman . ~aybet 
Fakat yılanın sol yanağından sıy- meden ağacın bır d~ı~a. ıkın karı· 
rılarak kur~un geçmiş. hayvan büs c lsını taktı. ~e kendını ıpten aşa-
bütün deliye dönmüş bu sefer ğıya salıverdı. . • 

d h b- _k b' h 1 1 Bu ·anlarda kendı vahşı adam· 
tı a uyu ır am ey e avcının . . . • 

- . - - - kal lıırından ıkısı geçıyormuş avcı on 
uzerıne yurumuş a\'CI son an .. 
k d tı tt kt ları görünce sevinçle çağırmış ıkı 
urşunu a pa a ı an sonra "k" 

- - d zenci evvela şaşırmış sonra ı ı 
yılanın vurulmadığını goruncc er- k be "ki • b ı · · 

• 1 d gündür ay ttı erı ey erını 
hal hır ağaca tırmanmış yı an a _ _ b- "k b" · k 

.. gorunce uyu ır sevme ve ı· 
ağı:ca yaklaşmış ve orada adamı . . 

vançla koşmuşlar avcı yere ınmış 
kovalamağa başlamış adam yukarı b d 1 • ı't h • . aşın an geçen erı an a mış va şı 
çıktıkca yılan yaklaşmış ve nıha-

1 
b" -k b' h ti d"n er uyu ır ayre e avcıyı ı 

yet son kalan dala çıkınca artık 
1 

. 
1 

S d k a cı 
. . . . . emış er. onra ora an çı ıp v • 

fazla ılerı gıdemcmış yılan dn dı- d 1 ··t·· ·· ı ) 1 . . • yı ça ır arına go urmuş er. yı -
lını çıkarıp avcıya doğru yaklaş· h"k" · b d b"t" d 

mazın ı ayesı ura a ı ıyor u. 
mış bu anda 8\'Cı bıçağını sıyırıp D . h"k" · d" ı d'kt 

emır ı ayeyı ın e ı en 
yılanın üzerine atılırken arkasında b" d çık k "stedı' sonra ıraz ışarı ma ı . 
ki gördüğü manzara karşısında Ağabeterine buna mani olduysalar 
tüyleri diken diken olmuştu. d d k x. 

1 
·1 • ·· ·· 

Ç- k" d' b" k 1 a o ışarı çı aca~ın ı erı suru-un u ığer ır ara yı an d 
- . d .. l b" yor u. 

avcının uzerıne oğru oy e ır Demir : 
hızla geliyormuş ki 1 Avcının bu • Kuzum ağabey biraz dur da 
anda elinden hiçbir şny gelmezdi. hele ~u ... 
Fakat avcı birşeydcn çok sevindi. Ağabeyi ı 
ÇümkU : her zo:n::n liizım olur • Hayır canım ol~az Demir. 
dij'e b1o1linde taşıdığı ip yine )'8• • ırkası v r • 

( 
2 

) sulara nasıl karışabileceji· 
tütünler zedelenmeden Dizilen ve sırığa bağ- ni evvelce, hela, gübrelik 

ihtimanıla boşaltılır. ve lanan yapraklar, birden ve kuyulara bu gibi gelen 

burada dizilmeğe baş- bire güneşin sıcaklığına sulardan geldiği muhakkak 

1 1, tır. Onun için köylü vatan· 
lanır. çıkarı mamalı, bir müd- daşlar içeceği su yollarını 

Dizme işi şu suretle det gölgede bırakılma- kapalı lağımlarla getirmeli 

yapılır : lıdır. ve gübreliği köyün tışına 
• E S ve münasıp yapması çok Evvela dizme işıgöre · · 
1 Arkası var lazımdır. Onun için köyde 

cek olan şiş sağ e e a- •--- --------· böyle bir hastalığın umumi 
lınır, buna iki kulaç ip Hava kurumu şekle girmesinden korkula· 

geçirilir. Bundan sonra Pıyangosu rak her hususta buna çok 

yapraklar birer birer Şehrimiz hava kurumu dikkat etmeli, Böyle bir has· 
alınarak sapa yakın ye tarafından 30 Ağustosta tanın yanına oğlumdur. kı· 

tertip ve keşide olunan Pi zımdır, yeğenimdir diye so· 
rindeki kalın damarın- J h ı · Je yango biletlerine isabet eden kulmayınız aer a sızea1 

dan ve yaprağın arka ikramiye ve mük<if atların bulaşacağınızı katiye1le bi-

kısmından şişe ve ipe teuziine bu ayın sonuna ka /in. Evinizdeki kapları ayı· 
geçirilir. Dizme esnasın dar devam edilecek bu müd- rın hastanında hastaya ba· 

det bittikten sonra ikrami kanında kapları ayrı ola· 
da ezikli, hastalıklı yap ye/eri alınmamış, biletler caktır. Şunııda iyi bilmiş 
raklar ayrıldığı gibi ay- hükumden düsecek ikrami olunki bu hastalık sinekle,. 
nı elden olmıyan yap- yeler kuruma irad kayid lede pek kolay geçe biliyor· 

raklar da bir tarafa ko edilecektir. Biletlerine ikra· ı Tifonun salğın hale. gel: 
miye çıkmış olanlar bu müd- mesinin ô"nüne geçılmek 

narak bunlar kendi el- det içinde şubeye baş vur- eçin : 
lerinden ve cinslerinden malıdırlar. - Arkası var -#' 

olan yapraklarla ayrı 
bir ipe dizilir. İpe dizi
len yapraklar gergin 
bir vaziyette sırıklara 

bağlanır. 
Tütünün tarladan ku

rutma yerine naklinden 
sonra derhal dizilmeğe 
başlanması lazımdır. 
Çünkü sepetlerde fazla 
kaldığı takdirde solar, 
kararır ve ezilir. 

Açık nüfus katipliği müsabaka 
imtihanı 

Vrtôyet makamından : 
Açık bulunan 10 lira maaşlı Sürmene kazası nufus kıitipJı~~ 

için orlu okulu şahadetnamesini haiz bulunanlar arasında 16 l:ı 
1 

rinci teşrin !:.136 perı;;cınbc gUnUn sMl 14 de musabaka iuıtihD;11 
yapılacağından bu musabakaya girmek istlyenlerin musaba 1 
gününden evvel nüfus tezkerelerini, mektep şahadetnameleri~ı; 
hüsnühal erbabından olduklarını gösterir vesikalarını ve askeri ,, 
yapmış olanların terhis tezkerelerini komisyonu mahsusuna tcı;ı 
di eylemeleri ve isimlerini talipler listesine kayıt ettirmel" 
Htln olunur. 2 • O • 7 • 9 

, 
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Kapah zarf usulile eksiltme Dahil ve sahil postalan 
Erzurum Valiliğinden: 1 ve denk postal n e''siltmesi 

21 - Ey/UZ 1936 da ihalesi yapılacak olan Erzu•um 
Erkek muallim mektebi ikmcilı inşaatma aid ilanlar 2·190 1 P. T. T. Başmüdürlüğünden : ı=-~~~ /lehrrıet fVierca~' 
sayılı kanunun 7 inci maddesi ahkamına tevfikan illin 1 H f l ki f l -- l k 1 • • • 
edilmemiş olması hesabile bu inşaatın 35 giin miid- - a tada karşı ı ı ÜÇ SP er yapı ması \'C İ("~~ ôsti \ e maaen UZenne 
detıe temdidi ne ve yeniden illiruna li::um 1ıası1 olmuştur.- gitrr.e ge!mc 1400 I:ilo ) ::!< · t--;rnması meşrut '~:--~~ T .... a• h .. i . 1... . 

1 - Eksiltmeye korıulan iş: Erzurum F.rkek muallim Trabzon - Bayburt arası postası ile haftada k:~~A amgo, nıu ur, ,ınza H11C atı 
mekte~e:lf~~~;7i ~i~;~"';;~di;ira ( 48 ) kuruştur. iki sefer yapması ve gitme gelme 400 kilo yük )!f~~ Saat, Fenni Gözliık, alat ve edevatları F _: 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: j taşıması meşrut Trabzon - Görele arası posta- 1~.:"~ \ e s:~ ·ıt tam ·ratı m JTl ~sı ;,. _: 

A - Eksiltme şartnamesi . l larında muayyen -~lan si~d:tler çıktıktan sonra ;;-! ~ . Trab:vn (·en r ıleıb,,~ı /\/o. 7 3 · 
B - Mukavele projesi, kullanılacak vesaıtın hacmıne göre yük ve ) ol- l · -= -•": ıı;·· :,j • • ııı · '' • 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, . ==-=11 1 ı' ı ' · ' 1 ı • 
D _ inşaata aid fenni şartname, cu taşımakda müteahhıtler serbest olmak. ş;u l- ;ııı ,.ı 1 , 11 • ı:. , , 1;, ,, •• : 

E - Keşif cetveli, 1 larile ve yine Trabzondan itibaren Ma~ka, To- Kapalı ZOi rla odun eksiltmesi 
~ - Pro!e,. _ 1 rul, Gümüşane, Bayburt, Eı z · ncan, ve Eı zurun1 A I .. I 

1 
• d 

Ta/ıpler pro1eyı Bayındırlık bakanlıgında. Erzurum merkezlerine ayda üç defa nakliyat yapması S {8i 8 Satına ma ._.uii1ıSyO 1u n an: 
Bayındırlık m:idürlüğünde görebilirler. istekliler şartna- 1 28 ~ . . " '"'• b k ·· · : · · ( 9 r."' O )Q ) 
me ae evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş mukabilinde ilan meşrut denk postası eylul 936 dan ıtıbaren 1 - 1 re. z0n ıl.. tı ! tP .cı ıçın . J, 

mahalleri ~ayındır/ık "!~dü~lüğii~den alubilirler. . " 1 onbeş gün müddetle e.k~iltme) e. 1 onulmuştur. 1 ~ılo od ın alınacakt r. 'fal .rı·n be ~E ~ ( 9Jr O ) 
~ - Eksıltme 26 · Bırınc~ t~şrın: 1~~6--~~zart~sı .g.ı- 1 2 - Bayburt postası ıçm 360 lıra ve Görele l lıradd·. 

nu slaat k15 de Erzurum kultur dırektorlugu daıresınde , postası için 54 lira ve denk postası için 225 2 - Şartr.amesi her g"i"n ~c bn;: ln.a l (; .:~)O· 
yapı aca tır. ı.. 1. kk . I d k b · · ı J • • 
4 _ Eksiltme kapalı zara/ usu/ile yapılacaktır. ıra muva at temınat a ınacaktır. ı nun an anunuo Şıth ı lL.i!( G(.;... ı. ~ bı ~c 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 13384 lira 3 - Son bedeller uygun görülürse bu postala- 1 alınabilir. 

muvakkat teminat vermesi vı bundan başka aşağıdaki rın ihalesi teşrinievvelin on ikinci pazartesi gü- 1 3 - Eksiltn e 16-1 O. ')36 Cuma o .. i tü s~. · t 15 ae 
vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 1 .. (G·· 1 ) 13 30 d ( k) 15 d { 'ı T b k J • J k. G · b':. 1 l 

A 191:)6 ı "d t. t J k ! nu saat ore e , a den e Bay- ra zoı) aıesınGe ı arnızoı ınasıncJ. tma -- J yı ına aı ıcare ouası vesı ası, 

B - Bayındırlık bakanlığından en aşşağı yiiz elli · hurt) 15,30 da yapılacakbr. , • n·a komis) onunda } ;. : .ılaca! ... br. 
bin liralık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış 4 - Eksiltme P. T. T. Başn,üdürlüğ:i binasın- 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olaca: iır. 
v6esika,,,. klf k 1 • _ • del J 1 daki komisyona yapılacaktır. Şartnan1eler aynı 5 - IV1uvakkat teminat ( 712) lira ( 50 ) ku-- ı e ı me tap arı uçunc!.l ma eae yazı ı saattan j • • 
bir saat evveline kadar Erzurum Kültür Direktörlüğü · yerdedır. _ 29 2 5 9 ruştur. 
dairesine ğetirilerek Eksiltme komisyonu reisliğine mak-

1 o t h" K. d" 1 k 6 - Teklif meltuı !:.ırı 16-10-936 Cuma günü 
buz mukabilinJe verilecektir. Posta ile gönderilecek mek r a ISar - in ınar YO unun aya t 14 d k J t I j · · ı· ... · aı saa e a ar sa na ma <.omısyon reıs ıg ne 
tu~ların nihayet üçüncü ma~d~de yazı.lı .saa~a. kadar gel hafriyatı ve imlô ameliyesi eksiltmsi verilmiş olacaktır Bu saattan sonra n1ektuplar 
mıı olması ve dış zarfın muhur mumı zle ıgıce kapatıl- . 

mış olması şarttır. Belediye encümeninden : kabul ediJmez. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2 7 - 12 · 17 7 - Şartname istcni!e.ı vesikalar rnuvaLkat 

Demir köprü boyama eksiltmesi 
Kars vilayetinden : 
t - Kanuni müddetinde mukavele akdetmediğindeıı dolayı 

feshedilmiş olan vilAyetin 24 adet demir köprllsllnUn boydnn:ıası 
"'Dıellyatı aynı şeraitle 8341 lira 5:l kuruşluk bedeli keşifle on 
l»eş gQn müddetle açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 • lbale 12·10·936 tarihine mQsadif pazartesi gnou saat 14 de 
ltars Nafıa mlldUrlQğOnde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

8 • Muvakkat teminat 625 lira 61 kuruştur. 
4 • lsteklllerin teminatlarını malsandığma yatırarak bugünde 

komisyona rnuracaatlan ilan olunur. 30 - 2 - 5 - 7 

.... icar artırma temdidi 
1 - Mezbaha bağırsakhane. 
2 - Sinema binası arkasında 271 No.lu Dükkan. 
3 - Meydan alt kolda 200-202 No.lu Mağaza. 
4 - Esvak Osmanlı Bankası karşısında 28 No.lu 

mağaza. 

5 Çömlekçi caddesinde 16 No.lu dükkan . . 
6 - Menderekde 2 No.lu kargir oda. 

Belediye Encümeninden : 
Yukarda nevileri yazılı Belediye akara tının 

birer senelik icarlarının artırması on gün müd
detle uzatılmıştır. 

İsteklilerin 9 T eşrinevvel 936 Cuma günü 
~at 14 de Encümene müracaatlan ilan olunur. 

Şeker eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 4500 ) kilo 
Şeker alınacaktır. Tahmini fiyatı ( 1395 ) binüç
~ doksanbeş liradır. 

2 • Şartnamesi hergün satınalma komisyonun· 
da parasız okunabilir. 

3 • Eksiltme 6-10-936 salı günü saat 15 de 
l' rabzon kalesindeki garnizon binasında satınal
ltıa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır. 
~ S • Muvakkata teminatı ( 104,65 ) yüz dört 

a altmış beş kuruştur. 
6 - istekliler mezkur gün ve saatta kalede 

'-tuıalma komisyonuna muracaatları ilan olunur. 
21-25-29-5 

Ortahisar - Kindinar yolunda ( 2222) lira 
teminatın konulduğu zarf içerisine kor1ulı1 uş ( 42 ) kuruş bedeli keşifle yaptırılacak kaya 

h f · 1 ı· ı dd I olacaktır . 29-2-9-14 a riyatı ve ım a ame ıye.>i onyc( i gün mü et e --- -..~---
açık eksiltmeğe konulmuştur. 11 a n 

Bu işte ehliyeti olan tal;pierin evrakı müsbite Tapıı müd:iriyefnrh n : 

ve yüzde yedi buçuk teminatı muvakkata mak- Şaı·kan ve şimalen kr.a :kulluk 
çu oğJu Alid n sa.ıibi ıs• n t !ın 

buzlarile birlikte eksiltmenin icra edileceği 9 dıklığı ve tarlası garben kukul 8 

Teşrinievvel 936 Cuma günü saat 14 de Encü- ya hududu c~rıubcn d·rc il· mL'ı 
dut fındıklık, 4595 m. T. s · ı 

mene muracaatları ilan olunur. 309 yokla:na n. 201 
2S 2B 2 S Şark:ın , .e garben ı ·mıık ş"m · 1-.:-------------- l~n dere c muben lıncı ali o;'.::lu 

iş Bankasının tahıl.ye ett·ıg--- "ı bı"nan·ın osmıın ve sa'libi senet fındı!dığı 
ile m:ılıdut : fındıklık 1838 m. 

N. 2J5 
icar artırma temdidi Ş:ırkıın haldız fındıklığı g:ı ben 

kara kullukçu oıs-lu Hüseyin v 

Belediye Encümeninden : aliden sa\ibi senet fındıklı ı şirn . 
len hrcı di oı;lu lsmail ve h cı 

Esvakta İş Bankasının tahliye eylediği 30 No. Iu ali oglu mu .tafad n isn a.ıe ge.;c n 

binanın iki ~ene sekiz aylık icarının artırmasına fındıklık ve molla salih og-lv me~.
mct ve t:ırikinm c ·nubcn dl.! e ile 

talip zuhur etrr,ediğinden artırma on gün müd- mahdut : fınJıklı •• 
• 9190 m. n.:>. 2JJ 

detle uzatılmıştır. isteklilerin 9 Teşrinevvel 936 şa~kan ha ı ı o ıu moıı:ı ö ;m n 

Cuma günü saat 14 de Beldediye En~ümenine fındıklızı şimalen halil o6uıı:ı. ı h 

c m • 

mel \e cscl •,i fn ı ..... ı ı g ben 
haldı:r. ogull:ı ·ı fın<.ıt1.lı ı ., mal ı 

.• alıioi ... n ti r l:ı 1 ı c nı.ı'Jc.n de

re ile ma11duc fındıklık. 
3 t ... nni 309 ) oklamı.. l ':iJ 

Ş rknn kefeli o Ju ke iınesi 
:ıyşr·derı h: cı ismaıl ve az":r.e ge· 
çen f ırıt.lıklık ga ben kara kull.ıkçı.ı 
oğlu ismailderı kef elı 00 1,ı aziz~ 
geçen fındıklık ş!mıılcn ve :> nubcn 
tn•iki .. m ile mal.dut fındıklık. 
2 199 

Ş:ırlrnn h: cı ali oğlu ismaıldcn 
hal J oglu molla osm:ın ve hisse· 
darlı! ına geçen fındıl.lık garbc n 

ı m:ıi. şiı; len haldız o&'lu fındık
Jıgı c nJben hal ! otlu d den moJ 
la o~.m:n ve hnliJe geçen tnı la 
ile m ı.ıdut fındı.dık. 

l cı mehm t fındıklıJı c nubcn k ·fli 
müracaat arı ilan olunur. o _ _lu mehmet fındıkJPı i)e mahdut Ş k k • .. u. nn ırrne · gar!..cn l.nlil o •· 

Gümrük anbarınd;·b-et~n~7kafes inşaat fm;;~·~. mart 332 n. 117-118 ıu moıı.ı o m:ın ve t.is cdarlnrı 
tarln<ı ve molla hiıscy"n \'C hissc-

2 

eksiltmesi Ş:ırkan Hüscıin verc,eleri tar darla ı fındıklı.-;ı şimalen tarikiaın 
Trabzon İthalat ve Transit Gümrüg" Ü lası garben G;ı:ıibi s net fındıklı ~I c.:nuben de:e ile mahdı..t fınıklık. 

şimalen tazikiam kı'>m n molla lô d nüm bil.l semt 
Müdürlüğünden : hü-;~yin hane.i c •nub n sıı,..ih·se H ıdut ve evıs fı ) ukar<ln gös-

Gümrük anbarlarında yaptırılacak 84 lira 44 kuruş net fındıklı ' 1 ile nın .du' : ta. lo. te. ilca foşa koy ünde hnlıl oğlu 
k f 4135 m. şu1lat 211 d ... imi 1 İsmail ve osmıın ve halime ve 

bedeli eşi li beton ve kafes işinin 12 Teşrinevvel tari- ş'l·rkan h·. cı .~1·1 0 ILı Jlu "ı.n ı 
" 1.av\.n n sendi ve •en tiz o ıı-hine müsadi/ Pazartesi günü açık indirme suretile yapıl- ı:n hsı g:ı,·ben ve şim len yin 

ması ihale edilecektir. isteklilerin yüzde 7,5 teminat ak- me.ıcum fın iıklı51 c ·nu rn t.ı i' i 
/ "/ G k [ am ıle m:ıh<lut : Tarlıı. ça arı e ümrü te müteşekkü 'jomisyona muracaatlan. 3 dön im t. s:mi 30J yoklııma 235 

------------- 2 6 Ş:ırknn ve ga.hC'n.ı mak ş"m'.I 
S d ... k "I 1 len de,·e c enuben şehclek o h 

a eyag e Si tmesı tınseyin t~rıns.•. ve tariki has ile 

ASKERİ SATINALMA KOMİSYONUNDAN: mahdut= ıfterıı!ks 
B b tt k. k t ·ı t" · · k k '} I Şırkan ı ~mnk garbı>n yetim ay ur a ı ı aat ı ı ıyacı ıçın açı e sı t- h.. . 1 k r1· 1 ·et -1· uscyın 0 0 · u \'(; c ı rı u ı ·ı ı 

meye konulan ( 4000 ) kilo sadeyağına talip ği. ş:~alen ı1nnak ç:~tm~ ı c •nub ·n 

ı d ğ d il t Id 'Ik'" . 'h I . .. dere ıle ma.1dut : u e ıl k. o ma ı ın an on g n uza ı ı. ıncı ı a e gu- 4 

.. d t }' k d .., d b" · · d 1 Şarknn h U o l ı n.n L l nun e a ıp çı ma ıgın an ır ay ıçın e pazar- lıısı ve bu ... n sıd ~.:ı l ı ·.n ! 

lıkla ilan ve ilk pazarlığı 31 _ 1. Teşrin 936 c ·nuben uı aua hu<ludu ~" t:ı~iki-
s 1 9 d l k am şimalen ayva ırma~ı ve bnkıı 

a ı günü saat a yapı aca tır. ile mahdut : çayırd:ın mütchııv\·0 1 
Evsaf ve şeraiti evvelki gibidir. Taliplerin ~513~5~ t. ewel 96 yokl ma n. 2

0 

belli gün ve saatta Bayburt satınalma komisyo- Larkan erik ırmağı karbcn :ı:r.-
nuna muracaatlan ilan olunur. zana hududu şimalen cyva ll1D8!,1 

d:muben kırbaç ırmak ile mahdut: 
~lılık. 26 29 2 s 

ı nk c .kiden .>C.-İ n"zıısız tasnrru. 
ve t mell ık c · l mektelerkcn bun
lıı.-dD:t ism. l"n \•efat J • nasibe \ e 

gule .•. n ve ~. fize ve o m: n ve 
hnvv.:ı ve halime •e int kal ederek 

' b 1 h" ı· ve:c, i me;: uıun aa ıs e ı \C 

müst kil g .• yri mt nkı il ini 326 
sene :nde .• ar·c n ve , iiyı n halı! 
o rlu durmuş karı ;ı lınv\·.:ı ile iki 
ç !ılı ta n.c be lıi, c~·ni lıııJil o lıı 
haJi<l ve güliı, n da senet ,"z 
ol r .. k 3 d·3n1.im .ın 'ı.dıktaki is-
es:n·n nısfını l.d 1 o lu huseı iı • 

ı ı i >. z olu.1an fo d:'-l; il.,11· -
n. ıl ııı olm .:-111 l u 

y ı Je b:. uak id 1 a c · n var. 

s ı :> ., ... n iç" nde tapu cl:ı.resiı.c 
m:ır;: c nt eylem 1' i ve • • t 

l C '(. • J • e\' • 
ve' 91JI~ p'lz r g.ın i s t... 11 de 
mı u: ı mezka-e m mu:u m hsus 

g-önd.!ril c' ,inden bir d:y c ii 0 • 

lnnla ın e.lerirı.:!cki cv•nkı müsbi· 

telerile göııtetilen günde oraya 

srelmeleri ilin olunur. 
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Borsalar 
ı Biriııcite. rirı 9JG 

Hamburğ borsası 
~--

Gireson fındıkları 
lı: fındık lııızır 

~ 9 -.adeli 70 
hnbuklu fındık hnz.ır 30 

• \ ndcıi :!9 

Trabzon /mdıklan 
.; fındık hazır 

., • 'ad il 
Kabuklu fındık hnz.ır 

GU 

\ııdcli 

ltalya fındıkları 
-- --lı: fıııdık hnzır G.iO 

,, 'ııdcli 6::0- iCO 

Berlin borsası 
Türk ynınurtulnrı 

Küçtık ıııııl 12 • 
Ortn ,, J2,ı5 

iri " 12,:m 

lstanbul kambiyo borsası 
l'eı,:.etn 7092'.! 
Liret 1012 
Rn~ ı. mark 1,97.i:J 

f stanbul ticaret borsası 
fç fındık Gire on ().") 

,, • Trabzon 6-.. 
., • Akı,:eknle 64.uO 

Trabzon Borsası 
2 Birinciteşrin !l3G 

Jı.; fıııdık 
J umbul ,, 
Si\·ri ,, 
fo,n ,. 
Bnd nı ,, 
Knrkniıık~ 
'!ı umurla lıiriııcı 

,, ikinci 
1 ~lenıııeıııı~ 
Mısır 

Fnsull ıılnr 
lııcc mal 

G4,fı0 

31,)0 
2s,:-.o 
29 
2i 
00 

1100 
2000 

325 
G.~O 

10 
12 

Bugece Yıldız sinemasında 
beklediğiniz TÜ KÇE sözlü 

Fil 
e a a 

• • av ısı .. 
S. t\11. İngiliz 1ralının 
K tarafından istikbali • • • 

i 1 an 
' 

Satış pC>şindir. Aı tırınn) n işti- ~+; 
ı sk etmek isteyenlerin kıymeti [+J 

T b · 1 ından • 1 ınu'ıammcncnin yüz<lc ycdibuçuğu [f~ 
ra zon ıc n memur u., \ . ı ~:,~~--, . . .. • f ni betinde pey nkç ~i veya milli ;!! 

'r emınlı uç C'hlı vuku t:ır:ıfın- • b" b k t · , kb s ır an anın cınınn. mo u.ı:ur.u 

dıın 100 lira kıym t takdi.- ed 1 n il h . b 1 1 ı· d 1 I ki f"•t~= 
nvı u unmn arı azım ı . a · aı ı t::~ 

Mu~iddin mn!-ıallesinde l pun•ın r._t"l 

t 935 t ·ı 33 ı tapu sic:llile sabit hulunmıyan di· "'fi mar nı ı ı ve nunnra ,ın. f•'i 

da k:ıyıtlı 18-70 m tre münhedim l ğe.r ipotekli nlal~ak.lılar da diğ~r ~.1 
hanr- :ırs:ısı, :ıl..ıkndnrnnın ve ırltfokhnkkı sahıp [.j 

ı 1 ld ler;nin bu hakları ve hu.,u"'ile foiz =-+-
Açık artırmaya 1,ıKarı ınış 0 u ve mnsrnfn dair olan iddialaı ını ~~~ 

~undan 2.11 931) tnrih"ne müsadif evrakı müsbitelerile bi likte ilan ~· 
pazarte.si güeü sn:ıt 14-16 kadar [t 

ta· ihinden ılibaren ~iı mi gün zar- ffi 
dairede birine: artırın lnrı yapıla- ı:ı:.e 

fında dairdmizc bildirmeleri lazım· ·~ c;ıktır. Artı m:ı bedeli kıymeti !• 
dı,., Aksi lrkdirde hakltırı tapu si

muhnmmenenin yuzde 75 ıni bul· 
ciıl le snbit olmayanlar antış bede "f' 

duğu takdirde miışterir.i üz .. rine k L~ 
ı-n pnylnşm.ısından hariç ·nlırlnr. fjt 

bır. kılacnk:ır. Akı.i tııkdird cn,,on ı::;l 
artıranın taahhüdü baki kalmak M ıterakin vergi ve belediye rusu !!s~] 

mu artırma bedelinden tenzil olu· i '= üzere artırma onbcş gün müddet-
le temdit cdilec ... k ve on beşinci nur. +.,: Horoz fosul) ıı 

Unlıır 

lstanbul lı!Jincl 
,, ikluci 

günü 17-11-936 salı gunü saat Dahe fa7.la maHlmııt almak is- [+] 
13,90 d -.~ 
13,20 10-12 de dairede yapılı:c ık ikinci t~ 1 enler 2-10·936 tarihin en itiba ~., 

Sııııısun hi riııcl 
,, ikinr.1 

.Muhtelif lıirlncl 

i kıııci 
O~ Uııel\ 

ıı,oo artırmasında artırma bedeli kıyme ren herkes n görebilmesi için dai- ~ ... 
11,00 ti mu'ıammenenin yüzde 75 ini rede açık bulondurulr.cıık artırma r,.+] 
13,90 bulmadığı takdirde snliş 22ci0 no- ~artnamcsi ile 931-44 nolu dosya- [+] 
1!•'io lu knnun ahkamına tevfikun geri yn mur .. c:ıntla mevcut \ ı;:s:ıiki gö- ~+J 
lw bı ·akılır. • r ıl n 1 •ri il"n ol nur. t•j 
ıı~~e~~~,ı 

ı l•; 

D~ 
A 

1 

D 

M c~ 
TASAQRU . : . .
~ ~~? 

~~~~~ 

4 
Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan 

en iyi şapkasıdır. 

dünyanın 4 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

ah dhdh dhdhdhdh 

Bayanlara_ ve Baylara mahsus kumaşların 

yeni çeşitleri gelmiştir. 

En yüksek 
Terzilik 

Memurlar için • 
• 

Kunduracılar caddesi 

~Sanatı .. 
Taksitle muamele 

yapılmaktadır .... 

l•l 
[+J 
[tl 
l•l 
l•l 
t•J 
L•l 
(+J 
t•l 
l•l 
t•J 
L•J 
l•J 
L•J 
L•l 
L•J 
t•J 
L•J 
LtJ 
t•l 
F.tJ 
L•J 
L•l 
1•J 
t•l 
ltJ 
(tJ 
l•J 
ı.•J 
l•l ,., . ,., 

Tüccar terzi OSMAN NURi S Z t•l 
ı;ı:ıı;ınıı.;ıı111..;ııııı_;ı ıı;1JJ; ıı;ıtı,::ıııı.;ııı~ıı;ıııı;qıı;ıtı.;.ııı:ı_;ııı'!:ııı;qıı.;.ır.ı.;.ııo.;.ııfl'+qıı;ıııı;ıııı.;.ıııı;ııııı.;ıu~ııuı;.111.;ıı;ıı_;ıııı.;.ıı r;ıw+oı:ıt;'~ -" ıhdı:hıuııOıı.11 bıiılll ""' lı •• ııuıı .. ıı lıı .. ııtı• .. ıtllıı.ııllb.•lllıh••ıllıı.,1tılı•oıllbı • .ııll•ı,,ı111ı...ıı111ı .. ıı11ı..1111lıbdllbı...ıllıı •• ııılb.ııllı ... ııl11 .... ıdııuııUıu"ıııı.ı.ı1nııuıı:lııuıı!lı...ıllıJ;iıll1ı .. ı1llı..,ılilııuıı. 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
ma" azamızdan temin edebilirsin=z .. 

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

HDSL~ 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

D 

~AS OM fEV·O 
eni, temiz ve çeşitli hurufatı le bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
ariçten ver,lecek siparişleri· kısa bir zamanda hez\rlar ve gö.1derlr. 


