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Başbakan Kayseri fabrikasını beğendi. 
ispanyada bomba yağmurları başladı! .. 
~ - - .....-;:::ı _ _ ~ ~~~~--~~ 

Kömürcü ile 
Mülôkat ... 

1 İspanyada 1 Çoruh mektu~ları: . . . . . 

HükUmetçiler Vekıllerımızın tetkıklerı ... 

Az öz 

Sinemaya dair 
Birkaç söz ... 

Köınilr fi.ıtlnilndn y~kseli~ 
var: Ynz p:mı, nç kuruşa .ıh 11p 
satılan kürnnrJer C:ü t buçuk beş 
kuruşa satılıyo:-. Kumür, ma
lOmya zar uri intiyaç maddele
rindendir, Niçin pahnlnnmı 1tı .-, 
Yine sokaklarda, kömür eksik 
olmadığı, yine ynk yak dolaşan 
ve dolaştı. ılan kömllrlerle kar
~ılaşıldığı hulde neden durup 
dururken fiallar ynkselmiştir, 

bu sebep araştırılarak tetkik 
haddelerlııden ge<;·irllınemeli de
ğil midir'? 

Bu kOmUrler kaçaksa şehir 
içinde nasıl sokak sokak gezdi 
rilelıiliyor, gezdirilmesinde, sa
tılmasında mahzur yoksa, yolda 
izde niçin sor6usuz \'e korkusuz, 
serbest bir hava içinde bulun
mak ve bulundurulmak in.kıln
ları hasıl olamıyor, ilgi ı iierinin, 

üzerinde durmasıııı, araştırma

lar yapmnsını iktiza ettiren bir 
meseledir bu ... 

Kömnr yapılacak ormanlar 
veya mıntakalar tefrik ve tespit 
edilmiş midir, edilnıi~se, gizli 
aşikılr şehire inen, fakat şehir 
içinde, sokaklarda, caddelerde, 
meydanlarda, çar ,ıda pıt zarda, 
her yerde ve her yerde herke

üzerine bomba 1 
Ankara 3 Viktoriadan 

gelen 3 tayyare Cihandaki 
hükumelçiler üzerine bom
balar a'iarak zayiata sebe
biyet vermişlerdir. 

irtihal 
Bir aydanberi rahatsız 

bulunan avukat bay Hüsyin 
bu sabah tanrının rahmetine 
kavuşmuş, cenazesi adli,l}e
cilerden, meslek arkadaşla 
rmdan, eş 'lle dostlarmdan 
mürekkeb kalabalık bir ce
mııatle Erdoğdudaki evinden 
kaldırılarak namazı Orta
hisar camiinde kılındıktan 
sonra Erdoğdu kabristamn
da hazırlanan ebedi medf e
nine tevdi edilmiştir. 

Merhum, işine, mesleğine 
sahip, çalışkan, sevilmiş bir 
zat idi. Tanrıdan rahmet 
diler, ailesi erkanına tazi
yet/erimizi beyan ed~riz. 

sin ve heµimizin gözlerimizin •------------
önünde dolaşan, satılan komnr- Okurlamız 
ler, memnu orman veya mıata-
kalarda değil de, kömür imali N d • 
için tefrik. ve tespit edilmiş e ıyor 
olan yerlerde mi yapılmaktadır, '---·------=----
orm.ın idaresi meseleyi aydın- , Yı'ne 

0 
dert 

latnıulı, mevzu u::ıu l \'e tedlir-
1 

ler ı~ı selılmete nlınıya yetmi· 1 f d k k b I 
yorsa, onun di.l sebep ve illet- 1 ın 1 a uğ u . 
leri araştırılarnk ona göre çare- ı 
leri bulunmalı, gereken tedbiı'- j Fındık kabuğu fiyatların 

c'a ihtikcir v.ır ded:niz, ted-1 ~r dı hn.ıl.dıı·. 1 Eğer i~ ~ine olacağına varı-
1 

bir alınmasını ittediniz, al 
yor, yani her gün şehir içinde, dırış eden olmadı. Aldırış 

güzlerimi~ln Onnn~~ apa:ik~~r :

1
· eden olmayınca ilıtikar ya

dolaşan ' c satılıtn kumnrler ~ ı- anlarla ihtikô.ra sebebiyet 
ne mem nu ormnn ve mıntak.ı· 1 p . .. . 
lardıın yapılıyorsJ, mevzu Ye 

1 
ııeren~erın curetlerı de, gag-

cari tedbirler sakat demektir retlerı de arttı. Hamamcılar 
ve neliı;e i:ibarile de yoz para ihtiyaçlarının fevkinde daha 
Uç kuru~un ~erine dur buçuk çok kabuk almağa, depo 
beş kuruş ocleyen halka yazık- l yapanlar daha çok yapma-
tır ! . . 1 ğa, fabrikacılar daha çok 

Geçen gUn genç bır kOınllr- ı h l h 
en ile konuştum : nazlı salmaya ve e e a 

- Oğlum k ö ın n r ü n i- tırın. adamın. iltimasın o/

çin pahalattınız, yoksa daha mazsa hiç satmamağa baş
uzaklardan getiriyorsunuz da /adılar .. Fındık kabuğu söz. 
Ondan nıı? def akir fukara yakacağı idi, 

Doğu iller sey! ahatına 
çıkan iktisat ve maliye ve 
killeri bir geceyi Hopada, bir 
geceyi kuvarslıana bakır fa
brikasında ve bir geceyi de
Artvinde geçirdıkden,km.!ar
shan bakır fabrikasında ve
murğul bakır madeni saha · 

sında ve çorulıun ekonomik 

durum ve ihtiyaçları ı]zerin
de esaslı tetkikler yaptıkta. 
n sonra iki gün vvel, bera
berlerinde bulunan umumi· 
müfettişimiz Tasin Vur. va
li Refik Kora/tan ve maiy
et/erile birlikte kars istika 

A tvio : 2 > - 9 - 91 ; 

hu vesile ile bir defa daha gibi tabiatm da müsbel la
minnet ve şiikranlarını sun biliye! V.! istidatları üuriıı · 
muş 'l!e halen karşısında bu- de işlemek, azam: ran~ı nrırı 
lundulu bütün ihtiyaçlarını almak Curruriyct idaresinin 
açık dökmekten çekinmemiş- ana prensibidir. Şu Jıa ı de 

tir. mes'e/e tetkik ve bu kabi 
· Muhakkaktır ki.umumi mü liyet '4ıe istidatları tes ~it 
f ettişlikle birlikte yeni Çoruh mes 'efesidir. 

viluyelinin teşekkülü baş ba- Buşbakanzn /eyiz!i gezile
kamn doğu illerde yapttkla- ri de başlı!:, an ziyaretler 7Je 

rı gezinin en l•ayırlı netice· teftişlerde bu tetkik ve tes · 
ferinden biridir. bitin ta kendisidir. 

Altı aydanberi yeni -cıilti Sayın vekillerimiz Vila 
yel mıntıkasında yul 'l•e kül- yetin her tarafında !JÜı/a-
tür sahasında atımı lulu ce ve binlerce lıalk tarafın 
nan kuvvetli temeller, ileri dan içten ve candan bir 

metne hareket buyurmuşlar- adımlar yarım asırlık esare sevgi ile. Cumhuriyet idare I 

dir. te rağmen milli karekterin- sinin ve lnön·i h-ikumetinin 
Başbakan lnönüniin doğu den %~rresini kaybetmemiş kısa zamanda tahakkuk el 

iller gezilerinden soma git- bulunan bu asil halkın im- tirdiği biigiik yurt işleri 
tikçe arlan bir alaka ile Ço an ııe h<'-yecamna virdiği karşısında duyulan minnd 
ruh vilayetinin her bakımda coşkun 1rrk 7.•'! beraberlik kay- ve ş:ikranla istikbal edildi 

_tetkik ve teftişe tabi tut/muş naşıralrı hep bu yakın ala . /er. 
olmasının feyizli neticelerini kon .n doğurduğu sonuclar t Halk, şu dileklerde 
yakında görmüş olan lıalk, dir. • 1 bulundu: 
Celal Bayar ve Fuat Ağralı Yeni vilayetin faaliyet l 1 - Murğulhakır ma-
gibi ytırda1'1.1kltsadt lle tmıll sahasınll f11wn ,_ '"' llu/M dmln-ı"ntn ihyası 
hareketlerini nıuva/falciyetli benzer diğer işlerden başka 2 - Hopada modern 

başarılarla idare etmekte vilô.get mıntakasında iki ay bir iskele yapılması 
bulunan çok kiymetli vekil-

1
• e•vv;l işlemeie açmırş ve ha- 3 - Bir kereste f ab-

1 · · b w b / le l k b l rikasrnın tesisi erını agrına asarcasına I en iiç güz 'şi i ir .:ıme e 
bir se·ugi ve içtenlikle kar 1 kadro siyle işlemekte bulunan 4 - ispirto fabrika-

c h · l 'd · ı sının tesisi şımış._ um urıye ı aresme kmıarsalıa,n bakır fabrikası 
5 - Üziim, · Zeutİn, 

da bu neticeler aras:n ladır. 
H .. Koyun, Keçi, inek ve Ökıiz 

ı .. er gun ç ı . / . 

AG
- AÇSIZ orrınun uyuya.., ıç ıazı gibi vilayet mahsulô.tına 

nelerini ve yüz iislıi duran pazarlar açılması. 
BOZTEPE... dış servetlerini araşl;rıp Halkı bu dileklere sev-

Bu şehir kurulmadan evvel meydana çıkarmak~ faydalı keden kanaat ve mulahaza 1ar 
Boztepe ağaç'!ızdı. Şehir ku·ul ve verimli kılmak. sarp da şöylece hulasa edilebilir: 
du, Boztepenin sırtla rına yashm- · g·t d'k l J ar ve ı yamaç araa 7 - Murg·u[ madeni 
dı, a-:ıdnn asırlar ve asırlar k / / 1ime enen geçim şeraiti o - Bu. Borçkamn Murg·u[ na-geçti, Boztepe ve şchire doğru 
ine.1 ve uzanan sı tl!ln ve ya- dukça ağır Çorulı köylü lıive merkezinde, Borçka -
maçları yine ağaçsızdır ... : sfin·]n kalkınması noktasın- Hopa şosasına yirmi ki/o-

Boztepenin üstünü bir tara- dan bir zaruı el halindedir. metrelik bir şube ile bağlı 
fa bırakalım, fakat şu şimal ve Ferd;n ve kütlenin olduğu bir bakır madenidir. Umumi 
garp sırtlarını ve yamaçlurını - - --

olsun ağaçlandırmak hiç hntırı· GOROŞLER DUYUŞLAR 

Me , <l •r.d , p:ı-kın kö~esiode adı 
!lİnemıı ohn birim ;'z, <f'ki! iz, he: 
, j li :: 1 :1!-ınt ve İ hİ ah~ t ,. artların· 

d:ın uzak yap lmıı ~. i :- binn vardı·. 
R.ı bin ının adı, c.hde ':i nemadı ·, 
Rel"'diyenin m · lı ol • nbu s~zd '! si
n~ :n:ı, iki ü; ) ı l d:ı bi.- ki a) a ve
rair. Gaye kira ,.a ve -m ~k. kira 
bedelini a l:naktan i1Ja cH:i ! 

Belediye bi raz d:ı baş'~a turlü 

d:işünmdidi·: Sinema, :ı:t ık med ·• 
ni i :ttiye:l:ı:- ı: ı ·~ ~ınd:ı Ç')!~t:ın yer 
almıştı !'. Bu külist ür bi ı 'tya artık 

sinema :!d : nı vermek 'f rabzon hal

kının zev:Cini hiçe saym:ık gibi bir 
şey olur. 

Halkın sinema ihtiyacını, beJii 
zevkini, sıhlıat ve istirah:ıt hakl:ı
rını <l:işünel im artık 1 

lıarptaTL evvel bir lngiliz 
şirketi tarafından on beş 
sene kadar isletilmiş bir çok 
muazzam tesisat yapılmış, 
ye-ı•miye iki binden üç bine 
kadar amele çalışmış. yine 

yevmiye iki bin asğari on 
üç ton bakır çıkarılmış bir 
hazinedir. Gerek umumi 
harp esnasındaki ileri, geri 
lıOT•tluif' -11e lcerek lim· 
diye kadar geçen uzunca 
bir zamanın tesiriyle tesisat 
tamamiyle harap 'l'e kat 'iyen 
istifadesiz bir hale gelmiş
tir. Bakır. yer üzerinde taş 
yığını halindedir. Magara
lara göre d •inyanrn en tünel

lere lüzum yoktur, Hakiki 
tetkikata m!islenit kanaat 
ra göre cı ·inyanrn en zengin 

madenlerinden biridir, En 

kısa bir hesapla senevi on 

bin ton bakır isti/ısa! edile· 

biltr. Yevmiye çalışacak iki 

bin amele, buradan geçine· 

cek iki bin aile demektir. 

Vekillerimiz, U'11unıi mü
fettişimiz 11e maiyetlerinde

- Arkası 2 de -

mıza gelmemiş ve gelmiyor. 
Boztepenin ağaçlandırılması şeh

rin havası, manzarası, halkın 

sıhhati bakımın dan lüzumlu bir 

Belediye Reisimize mektup ... 
_._ Hayır ! halbuki, fakir fukara değil, 
- ~ladnmki orman aynı or-

man, kömür aynı k um Ur, daha daha ziyade zenginler alıyor, 
bu pahulık niçin '? hamamlar, fırınlar yakıyor, 

1 
iş olduğu gibi1 belki hava müda
faası bakımından da gereken 
bir iştir 1 

Sayın Reisim ; Merhaba 1 !armış .. Guya akıtmak sizin eli- susuz kalacak ?. 
Bu oldumu ya.. Beni bir su nizde imiş de l.er ·nedense uysal· Gökten boşanan yağmurun ye r-

yüzünden ev halkı ile, mahelle lıldan, ihmallıktan, işe ehemmiyet de yaptığı sellerden Erzurum ) 0 • 

halkı ile kötü kişi etınek için ben vermemekten gibi indi, afaki se- lu kapandı, elektrik direkleri lco
size ne yaptım !.. Kaç gündür beplerle çeşmeler susuz kalıyor- pup şehir birkaç gün kı.ranlıktıı, 
mahallemizin çtşmesi akmadq·ı, muş... yolc lar, üç dört gün yollarda 
mahalle halkı susuzluktan kırıldığ-ı Ne münasebet.. Elinizde olan kaldılar .. Sayın Valimizin, işin e
için bu sabah birlik olmuşlar, bize bir işi niçin yapmayasınız? ... H:ıl- hemmiyetini hemen dikkate alarak 
haneye damlamışlar, hep birden kı susuz bırakmanın iyi bir iş ol aldı rı tedbir, verdiği emir nasıl 
beni taşlamaya, haşlamaya başla- madığmı takdir buyurmaz değilsi- hem .. yolu açtı, hem şehri nura 
dılar.. Hel' nekadar çeşmelerin nizya., Söz olsun, bahane olsun kavuşturdu ise, siz de çeşmelerin 

- Evet komOr ayni köınllr.. dumanını bize yutturuyor, 
Orman değişmedi, me,:;afe uza- on kuruşa nldıkları bir çu 
ınadı ama yol uzadı ve değişti-
de ondan ı va/ kabuğu. yaktıktan sonra 

- Yağmurlar .::eller yolları kömürünü de kırk elli ku
mı bozdu da çok dolaşıyorsu- ruşa satıyorlar. Bu insa/
nuz? 

- Hayır, ne yağmur, ne sel, sızlığın, bu izansızlığın ce-
YOllar da yerliyerinde. Çok da zasını fakir fukara daha ne
dolaşmıyoruz. Dolaşmıyoruz zamana kadar çekecek, /m
ama, çok yoruluyoruz. Evvelce dılc kabuğu üzerinde yapı-

1 
gUndoz gelirdik, şimdi gece ge- lan türlü ihtikar/ar daha 
çtyoruz. Karakol yakalarsa kö-
lllO.rlerl tutuyor. evvelki gece nezamana kadar devam edip 
Otuz nç çuval kömllr aldılar. gidecektir ? I 
Gert döndO.k. yenisini aldık. A.S 
1lne gece geçtik, bunu da dört ,_m_a_n_i_d_a-re_s_l,-b-u-l~~l-t-e-ze-l~d-en
buçuga aatmazsak idare etmez sağlam bir kazığa bağlamalı-

Boztepenin şehire doğru uza
nan sırtlarınl , yamaçJ,.rını 

ağaçlandırmak, şehrin manzara
sını bir kat ve bin kat daha ar
tırır. istersek bu Boztepe sırt
larını emsalsız bir çamlık haline 
aokabilir, bu çamlıkları emsal· 
sız bir gezinti yeri yapabiliriz. 
f'arasız, on parasız meydana 
getirilmesi mümkün olan bu 
varlık, Belediye için yüzgüldü
rücü bir iş olacağı gibi bütçeye 
varidat getiren işleri ve hayat 
değişikliklerini de temin eden 

bir iş olur. Belediye ile Ziraat 

dairesi bu iş üzerinde konuşup 

anlaşır ve bir iş yapabilirler. 
Evet biraz kıpırdansalar kafi 1 

niçin akmad111ını, neden ku:-udu- B h d b l d' haft:ılarc1 akmamnı:ı karşısında 6 söylerler.. u şe ir e e c ıye 
ğunu, benim elimde yapac.ık bir reisi olmak için insan çok huım şöyle: Hıımle il.: 'teşkilatı harcket-
şey olmadığını anlattım ise de pa· lı, çok geniş yürekli olmalı ki, lendirip bütün vesaitini istimal 
ra etmedi, sayın bayanlar bana l k k . d ed ·p, cedit bir emirle şu kuruyan 

şağdan soldan ge cc~ a sıse a- Y 

ne çatıyorsunuz. ridin belediye lara aldırış etmesin 1.. ve heni o mahalle halkına kötü 
reisineJatın dedim : · · d b kişi yapan çeşmele ... c stı "kıtam 'Z Yalnız, sayın reisım sız en r .. .. 

- ayır bize çaftnak düşmez, L d .. mıydınız ve akıtamaz. mıJınız ·~ 
elinizde kalem var, siz çatın dedi- feY Öğ'rendiıden sonra a oğren· 

mek istyenlere Öğretmek isteyo- Bu sorguma cevap vermiycC!· 
ler.. Ha•• ben l~ized çatml ıyorum rum : ğini biliyorum, ancak mahalle hal-
- çatmak da e ım en ge mez -
bu mahalle halkı namına sizden Şu bizim Determendere suyu- kının sözü yerine gelsin diye ya· 
rica ediyorum : nu kullanmak mec'>uriyetinde olan zıyorum.. Kusur varsa af buyu-blze 1 dır 1 

İyi ama yakıcıların, halkın YenJyoJ 

Rllnabi ne ·7 Dediğimiz gibi, or- Bekir Sükuti Kulaksızoğlu ıfiW wneımm +.ıer,J --;:. -

Gaya ben yazarsa imişim, çeş· yirmi beş, otuz bin nüfus daha run 1 .. 
melere gürül prül suy'u akıtır- ne zamana kadar yılda birkaç ay Cevdet A/ap ·-~--- - -~ ..,.-

Ağız tadile kahve içmek te 
- - -

bir lstanbul Balckalige Ma;azasında ıözünüzün önünde 
mRkineu fekilın Holiı Kahve a;ız tadile içilir I meseledir: 



-~ - - --- --- - - - - - -
- - - _____ c ___ -- -- - • -- - -- - - --=------ -::::... ' 

Sa~lf-a- 2 

Dokuzuncu ders 
_.._.__ ........ ~~ 

Siyasal 
Partiler 

/YEN/YOL} 5 Birinciteşrin 936 

~ Pf,(' ~p l'EKF.R 

lıayır kurumlan yaparlar, 
rneklep1er, aispcmsei'ler. has
ı m·ler, kurslar, lıaltti !fenç 
1 k eı1 l~ri. k6j iiJ/«lnen:.c a 
ç rlti.r. iBütiin unlan~ lzey
e'i mecp_ıuasile, yurdun bir 
& 1n istllasmı düşünd•ikleri 
bir noktasında bir bir sem
pati lıavası uyandırmaya 
çalışırlar. 

aşbakan ı et in.önü Kayseride Bez 
f br1kas1n1 tetkik ettiler .. 

Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

---
Batıl Hekimler 

Köylünün en çok 
Tutulduğu hastalıklar 

Ynzan : TÜHJL~N 
!'urmuş TOrknıenoğlu 

Kayseri Bez fa!)rikası tarih'ni yazmağa başla ıştır. Dileriz ki, bu ilk 
temiz yazılann millet hatırasında kökler salarak devam etmesidir .. [ 5 ] 

Hafta hasla talebinin kar
deşleri varsa, her günk i 
devamlarile lzastalıKı mek
tebe taş11namaları için ge · 
rek lıastalrğm devamı müd 
detinı:e, ve gerekse lıitamrn
dan sonra bir ay onları da 
mektebe devam eltirmemek 
muvafıktır. 

Arıkara 3 - Başbakan İs- 1 
met lnön 'i şark gezinfisirıden 
dönerken Kays ride bir g 'in 
kalarak S 1me1 Bankın Bez 
f abrikasındu i"<· buçuk sac.t 
tetkikaiia bulunmu~lar ı•e 
ezcı1mle fabrika ıı /aalitıe- I 
tinden sonra ilk defa gör- , 

düklerini, v icu la getirilen 
bu mdkemmel es rJe azimlP 
çalışıldığmı görm kle mem 
mm olduklarını. ideal ve u ı. 
tan borçlarımrzm memlcke 
timizi end İfiitirifrş 1 irnıı·k ol 
duğunu ııe re/ ah, emniyeti
miz içirı için de buaun şart 

bulunduğunu söyledıkten 
"-onra bu kanaatla takip cdi 
l ·n siqasefin icra 'lmsıtası 

~'->· ımer Bank ve onun ilk 
11 ikemm l eseri Kayseri Bez 
/.ıbrikası fır. Bııra'ıa çalı 

şanların tek vazi/eleri bura-
1;1 sanalla. teJ:nikte. ekono 

Sonra anlrprizler,· mesela 
elektiriğinizi yayayım. ka
ı nlıkta oturmaljınız, derler. 
O işi ozaman lıemem başar 
mak için ka-:abanm. l<urnsi 
idarenin parası olmaya bi 
lir.· Bir cPntilmen ô'yle 
şartlar suarki, hesablarsınız. 
çok ucuzdur, halfa 0 para
ua çıkmaz. Kabul eltiniz 
11 i ?, . Yarın onurı yan na 

Çoruh me tuplaı ı : . Gümrük salonu 
hamalları 

Gılınrük &ııl ıııund ı hamal . 
t<> ,k.il.iU lıa~ ıı, ba';flbf),, olduğu Veki lerimizin tetkikleri 

Artvin : 2 1 • 9 - )J ı iı i l i ~kPled.-n ısıılo ın ı,nc!ar ve 
- başka bir müssese kurarlar 

-ııe bu te~ebbiisler devam 
- Bnşlarnfı l de - hektar arazasinden 238150 · ıOnclau dı i<Jfl~ a kadar \"e uı

!i•ll ı tın gidee ·~i yere k:ıd<1r üç 
lt:rlil ham.ıl c·lindc•ıı g<>('İy(ır, 

e;y.ıl.ır nr yprcle ayrı nyrı hu
m ıllıırm sırtına ynk eoip incli
riliyor. Sıılond.ı geli~igllzel, ne 
k0parılırısa kııbilinllen para alı· 

nıyoı-. Bllrnca da finl taı ifesi Ye 
te., kil lt haşıııd ı ı·esıni kıyuf etli 
nh.•...,ul bn!j i::.tcr. JHkkuti çekeriz. 

l'rf Pr. 
deki mutelıassis hey 'et ma- l lıektan yeni üçle biri oı man-

ı 

Uluslararası teşriki 
mesai 

den sahasında /ıal.J-ı•arılarla ' lanmızda reçineli/erden iti. 
saatlorca dolaşmak surı~tiyle : din, Köknar,· yopraklilar 
tetkikkat yapttlar. Celal dan kaym. Kıztlağaç 11e 

Bayar derhal sondaj ame- Kestane pek fazla dır. 
Size bir başka ve daha 

yumuşak bir f örmıilden bah 
scdeyim. bu da kandırıcı 
bir şeydir. Fakat bu da ha
kikatfo İstiklal için tehlike
lı olmaktan, kalmayan bir 
hulül yoludur. Buna ulus
lararası teşreki mesai" kol

liyesinc ve tesisata başlan- ı Ladin, kô'knar amba 
ması emir buyurdu/,,, lcij sandıklarında ve kağıt 
2 - ffopa iskelesi I! lıamurlannda,- kayin travcr-
Hopa kasobası Çonılı. slerde, Kızılağaç konirp~ak 

Kars. Baytızit ve Van vi- ve kurşun kalem sanayıın
lliyellerini içine alan geniş l da, kestane ise inşaatta ma
hir hinterlandın ithal 71e ih kbul ağaçlardır. Ormanla

11e dileklere çok yakından 

tetkik ettiler, lıer biri üzerin
de elıemmiyetle meşğul ola
caklarım ııaat buyurdular. 

leborasyon entcsnasyonal .. raç iskelesi halinde ticari 
derler. Anlayışı ve kuvııeti mevkii gittikçe inkişaf et-
b · l l l d k mekte bulunan karadenizfo ır o an u us ar arasın a i 
türlii (iş birliği ; f ormiilü şirin bir kasabasıdır. Ho-
ile bu dtdiğim hulul yolu- pada. Kars - Hopa şosasiy
nun bir münasebeti yok- le en kısa yoldan sahille 
t irtibat halinde bulunan bu ur. 

Uluslararası teşriki mesai geniş Hintarlandın ticari 
teklifi, kuvı·etliden zaife hareketlerine cevap verecek 
gelince. burada karşılıklı tarzda bir iskeleye ihtiyaç 
faydalarla birlik çalışma 'llardır, Sekiz sene evııef 
yolu yoktur. Onun yalnız idareyilwsusiye tara/mdan 
adı teşriki mesaidir. Bol ga;ıttrrlmış olan demir iske 
keseden ve iyi gibi görünen 1 le b~kımsızlık ve fzrtı:ı~lar 
şartlar şoseler, demiryolları ı yuzunden geçen kış ıçınde 
binalar yapmayı da teklif 1 tanıamiyle yıkıbmşiır. Yeni 

- Arkası var _ 1 11ilôyetin hususi idaresi Ho 
pa Belediyesini de teşrik 1 

Bravo sırtına etmek suretiyle yeni ve be-
Anıma da kalınnlIŞ ! tonarma .bir iskelenin inşa

Şu b 1 diyenin v..ı.dum dı..,mnz smı mutealzhide 7.ıermiş bu 
lı.{ı ban-ı Nu ıun Tufan yolculu- lunuyor. Fakat bu, niheyet 
.,unu hatııl t ı. bu geniş ihtiyacın pek azı· 

Pcygam~ • Nu'ı, gemi.,,ini vüz- nı karşılagabileceklir. Za-
diırdukt n sonra nvl:ı• c 1 su. üs- / l k d 

J ten ıaşari o an ara eniz 
tinde bldııını söylerler .. 

Nuh ın g"misindeki tayfn bir Hopa sahillerini azğm bir 
,iin bir d:ıyn pı.-k vakın dü .. liik- d•işman gibi döver durur, 
l :rini g~rmi :!er. Ve nylarcı 

0

has- I Hopa 'lle geniş hinterlan
r t çektıklcrı kara parçasını zi. dı. sayın Tahsin Uzerin 
yaret .çın adayıı doğru gi<k ek j de:likleri gibi, öyle bir is-
r: mıyi rampı etmişi r. Hn··, gü- l k 
•. l ve gi!n•şli imiş. kadın! ıe- ke eye mulıtaçdır i ı•opurıın 

rımız tahminen 68 mUyon 
liralık bir kiymet takdir 
edilmektedi. 

lnönü hükümetinin Çoruh 
halkına kiymetli bir hedi
yesi olan kuvarshan bakır 

Butün vilayet orman-
/ abrikasını inceden, inceye 

manları Çoruh ııe şuebatı j 
tetkik buyuran ktisat veki 

gibi nakliyata çok nı5sait 
d l 

. t f, !imiz /abrikamn bir an ev 
çay ve ere erın e ra ın- l b k k b'l k b. 
d d 

ve a ·ır a ıta ı ece ır 

a "· h l l c- 1 l .. .1 _ 1 a e getiri mesi için icab-
~'u na e gore vı aye- l . 

t · - ·t b · kt d eden ma zemenın hemen te. m musaı ır no · asın a . . . . 
i · d·t k b · ı t .r b mınını Etı ban km gcnal di 
esıs e ı ece ır N.eres e 1 a · 
·k l b k · ti' rektörü mühendis lllıami 

rı 'ası ıem u ıyme z or-
1 h /ı t 

Nafıza emir buyurdular. 
man arımızı mu a aza e - ,, 

· h l k t" .. lı. R.uvaıshan fabrikası lıti-
mış, em mern e e ın m11 ım l .. .. I 
ihtiyaçlarını karşılamış, hem enkuç ynz ame e çalıştı.r-
d b · l lk k l ma ta amele kadrosunu gıt-e u cmar ıa ·a azanç ı .1 b · · h l tı1<çe artırmakta, binalar ve 
ırklış sa ası açmış 0 a makine eksamı tcımir edil-

crı zr. k d' me le ır. 
4 - ispirto fabrikası 

Çoruh 'l.ıiliiyeti üzüm, El· 
ma, Erik 'Tıasaire gibi yaş 
meyvnsi mebzul bir mınta

kadır. Vilayetin Çoğrafı 
71az'iyeti icabından olarak 
bUiun bu meyvalaryerlerinde 
çüriiyüb gidiyor, tabiaim bu 1 

nimetlerinden istifade c ... 'd
miyor. 

Bir ispirto fabrikası bu 
serveti kornyabilir ve hal· 
kın kalkınmasında nıuhim 

Burası canlı ve taşkın 
bir yurt se'udasiyle çalışan 
genç ve kiymetli direktör 
m ıhPndis Naim kramerin 
örneklik idaresi altında 
modem bir müessese halini 
almakta ve çalılıklar içinde 
l:r sanaioryom intibamı ver. 
mektedir. 

C, A. 

Gençlik 

mide, iyi işlemede örnek 
milli bir miiessese haline ge 
tirmekfir. Kayseri Bez /ab· 1 
rikası tarihini !lrızmağa baş 1 
laımşlır. Dileğimiz bu ilk 
temiz gazı/arın mille.t lıatı 
rasında kö'lder salarak de 
vam etmesidir. demişlerdir. 

--= 

P.1ratifo Leğen kalkıyor 
Müşterilerin yüzü akar Tıfırwn :ıkrabasmdan sa-

'l k 1 yılab.ıece!. b ·r hastalıktır . 
. su ı e yı ana~ak Tifodan hafif geçer " A ve 
:so.ı r,llnlerde beledıyc tara- B · · ı· ·k · · d' 

r 
ı ,, ısun ı ı ·ı nevı 'lJae ır. 

ınd.ın y·ıpılan tefti;ler netice-
sinde ,chıinıizdeki berl.ıer <lilk-1 Tif onıın intikal ffe sirayeti 
le 1nlarnıdan l i; kısmının temiz· ile vikaye tedbirleri lıakkın
liğP \'e sıhlıi ı;.:ırllura rLıyet et- 1 da söylediklerimiz aynerı 
medi'deri gürillm~ı-;;tilr. 'l'eıııİL.· ı bunlara da tatbik edile 
liğe riayet etmeyen berber dnk .. 1 bilir. 
kiinlarında traş olan bazı kim· 
seleı in usturu yarası aldık lan "'Lekeli Humma 

Mikrobu lıenüz kat 'i su

rette bulunmamıştır. Ağır 

bir hastalıktır. Hastanın 
kanını emmiş bitlerle inti
kal eder. Umumi ha.rbde bu 
hastalıktan memlekette na 
kadar insan kaybettiğimiz 

malumdur. Zayiatın o müd
hin nisbeti lekeli hummanın 
seferberlik izdihamları, ha
rp yorğunluklan, oçlık, kıt
lık gibi şartlar içinde az
ğm bir şiddetle salğm lıale 
gelmek istidadında olmasın -
dandır. Hastalık şiddetli 
ateşle iki hafla sürer, 

görülüyor. r.clediye, berber 
dük kfııılaı ıada ten.izllğe rinyet 
edilmesi i\in yeni lnr karar 
'ermi;tir. J,u karara göre ber
berler, traş olı:ın ııınşterileriıı 

~akallnrım leğen ve tas i~:inde 

değil, mutlaka musluktan akı- j 
tıl ın su ile yıknyaedklardır. 

1 
Bundan başka usturalar ya li
zol, yahud süpliıne mahlıllu 

i;incle tenıiı.lenecek lir. 

Bi !hassa memleketimizin 
bazı köylerinde hu gibi bit· 

Her berber dllkk:lnında akar 
sulu musluk bulundurmak ve 
diğer tertibatı nlınuk sermayeye 
ve zamana mütevakkıf olduğun
dan kazancı kıl olan berberle
rin zarara uğramauıalnrı için 
belediye ınllddet vermcği mü
nn!:iip görıııllştnr. Oç aylık nıC:d
det bittikten sonra lm Lerlibntı 
almı.ıyanlnr berberlik ynpmnk-
tı.ın ıııenedileceklerdir. ' /ere hiç ehemmiyet ver mi· 

Ye.niy~l - IJu tedbir 1slanbul i gerek bit yiğitte bulunur 
bl'ledıyesı tnrafındnıı ıılınınıştı:. deyüp savu~urlar. Benim 
ı.)iıim de bu gibi tedbirlerin daha evvelden tanıdığım 
laydalı olacağına ve ulıııal.ıilıııe- b k .. l d .. 
si mllmkDnnttan o!duı;umı kıı- ~~z - oy er var ır o. go~-
naati kıimile hasıl etmek nıUlo- dugum zemanlardukı hıt 
haza ve fırsatına nail olduğu bulduğu ile geçen sene gör 
gün elbette Trabzoııda da bu düğüm gene hu köy h.:ılkı
gibi işleı· ele ve öne almır ! nın bazılarındaki öil yok-

Bir ayda 2504 çocuğa lugunun gördüğüm zaman 
yardım Türk köylüsünün medeni

yet yolunda bütün bir hız-
Ankara 3 - Çocuk esir-

geme kurulu tarafından la yürüdüğüne şalıit oldum. 
7-9-936 dan 7 _ 70 _ 936 ya Dünkü sakallı ilıtıyarın sa
kadar 2504 çocuğa yardım kalları içinde yumak yumak 
edilmiştir. bit görülürken bu gün o 

ihtiyar sakallarını kaııta· 
rak ilk gençlik çağını ha· 
tzrlar bir 'taziyette görmek 

m n çamaşı yılcenııık h ,. _ • demir atmasma müsait olan 
<luşmüşJ .. , adjya çıkar .. k • , denizin her hangi bir coş 

bir amil olur. 

5 - Nihayet Çoruh 
mmtakası 600 bin kilo Zey
tin ver~r. 90 bin baş koyun 
ve Keçi ve 70 bin baş inek 

Vahşi ormanlar arasında .. 
Sedat oıgener l ı __ H_a_l_k_M_a_n_il_er_i __ 

• Arkası 'l.Jar -

"akmı~lar, kazanlar knyna~u.ışhr, I kunluğu halinde bu iskele 
\.ama ırları yıknmağa b:ışl<>mı .. l . ;., görebilsin Ve oyarıcıkta ki 
A-adan s nt. r creç iktcn o t 'b. 70 BU b. 1· ·1 . . 

• b n ::ı gı ı , m ıra ı e temını 
ı..z •rınd<.' ate i ) akıp, kazan kay- n • • 

nattıkları adıın n mumkun olan bır ıskele ol 
ı yaveş yava.., s .. J. 

1. nmnğa başladııs-ını görüne, te. sun. Fakaı bu ne hususi ida-
I ı,la g( miy ntlamı ,lnr, bir de re ve nede !lopa Belediye
b kmı~l.'r ki ada yollanmış gidi- sinin işidir. 
yM. Mc._.cr üzerinde cıteş yakılıp Sayin vekillerimiz bu 
k r. n ka~ n:ıtıbn adı balıkmış 1 ihtiyacı yakından görmüşler," 
h 1 m:ın,:ı .:ı k rşı mda tnifei Nuh 
L lı0 ın buyiıldü ün., ve bilna.,sa Çeliil Bayar muhtelif eller 
ırtının kalınlıı;ına hayret • . den idare edilmekte ve ihti-l c. mı.ş-
• · fi11acı karşılıyamamakta olan 
Kendı ıı:rnrl m~ ~ordum Nuhun iskele işlerini bir kanunla 

ayfosı Yen}' l'un Belediyenm vekaletin ele almış bufon 
ırlındn yak ı ı tonla c:ı k • r; d f d b 

ateşinden hala k d .:51 ın uğunu ve u meydanda 
ıpır amadığını H . k l . , / . . 

orsel~rdi ne de~Ierd' ~ b ., opa ıs e esı mes e esının 
e dıy!c~klerdi, 

0

Brn~o ;:1 b:ı:_ de halledileceğini i/ade bu, 
diy nin sırtın=ı. ıımma da k;ılmmış yurrnuşlardır. 
h;ı 1. .• d.;ırJ "·di, 3 Kerf'ı:fe f abrikasi 

P, Çoru!"' vilfiuetinin 794,800 

rııe öküz barındırır. 
Zeytinlerimiz memleket 

dahilinde Ege mahsulfıtige 
rekabet edememektedir,· sik 
!et itibariye Kars ve Arda· 
lıanınkinden hafif olan hay 
vanal ise nakliye ve zephi
ye masraf farının fazlalığı 
ve lstanbul piyasasının bu 
masrafları koruyamaması 
yüzünden mahallinde kal
makta ve bu menbadan da 
istifade edimemektedir .. Bu 
mahsulata da nihayet lıüku
nıel eliyle ve teşebbüsiyle 
bir pazar temin edilebilir, 

Vekillerimiz. hu . ihtiuaç 

70 

Çoc.ıklar çalı deyinde geçmeyin 
Af riknnın otları ağaçları sizin bil 
digüniz ağaçlar .degildirler. Belki 
c.:>ğraf ya derslerinde okumuşsunuz 
dur. neyse UT., tınayalımşimdi her 
biri bir nğı:eın dibinden kaplana 
ateş vaziyeti aldılnr. birkaç snni
ye sonra ateş edec..!kler<li. 

Faknt saniyeler geçti dakikalar 
geçtiği hnlde bir tür sil.ih sesi 
işitilmiyordu. bu anlarda çalılar 
kıpırdadı. izciler dışım çıktılar. 

Ortada ne kaplnn ne de bir 
şey vardı, Hayret kaplan kaçmış
tı etrafı nraştırmağa Lbaşladılar. 

knFlan yok •• yok ... yok... Kapla
nın bulunduğu yere geldiler fakat 
kaplanın asil bulunduğu yere kim 
se gidemiyordu. • Fakat Çoşkun 
bu işi yapacağını söyledi kaplanın 
bulunduğu çalılığın içine girdi 

kaplan yoktu. lam bu sırııda De- l 
mirin imdat diye sesi duyuldu. 

Bnşlar sağa döndüğü zaman, 
kuyru~unu bir kırbnç gibi snlla
ynn. yeleleri kalkmış gözleri ateş 
parçası kesilmiş, nar gibi yanan, 
ormanlar kralı, ağzındae köpükler 
akarak bakıyordu. Durulacak za
man mıydı ? Durulııc::ık zaman 
değildi ammn, ne ynzık ki bir ki
şi olsun arslanı gören olmamıştı. 
Herkt!s telaşta ... ortalıktn bir gap 
leynndır gidiyordu. Bu sıra demir 
yılmazın kolunu şiddetle sarstı : 

- Bak görüyor musun ? 
- Hani ? 
- İşte şu ağacın ynnında 
• Gördüm... Gördüm,,, 

M. Hillde Demirin göstermesi 
üzerine arslanı görmüştü. 

- arkası var • 

Tenbeller işten yanlar 
Akıl olan iş anlar 
Çalışmak saye:ıindc 

Gökte uçar insnnlar 1 

* * * Geniş bulun clo.r iken 
Tali sana yar iken 
Durma çalış arkadaş 

Elde fırsat var iken 1 

* * * Tenbelliği kaldır at 
Geoeyi gündüzo kat 
Oyanki pazarda al 
Buyanki pazarda sal 1 

* * * Sözlerime kulak tak 
Yüzün daim olur ak 
Sanatın her ne ise 
Onu yükseltmeğe bak l 

BabczSalim Öıütfen 
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Erzurumda yapılacak binalann 
kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Üçüncü Umum Müfettişlikten: 
1 - Eksiltıneğe konulan I~. Erzurum vilfiyeti dahilinde CUmhu

riyct meydanı ile lstunbul eııc!d si \'C Hnkkıpaşa köşkü arıı<-ıııdaki 
arsadJıı y ır:ııla • t'( Ü~Jnc1 l1ınu:ı1 !\I:llet~i.:lik., Kı>lJrdu, llalke\•i 
nıı1takn .Jandarma .1üft:>tti~li~i, J>'.'>stn telgraf, ölel gazino, ıı:rn1ck
lt-p, mtifetli,i umumi evi, l\1Jlordıı kunıaııclanı C\'İ, nwvkii mils
tahkem kuınand1nı evi ile onbir nıe'mur ve zabıtan C\"leri in~a
ntı mu'l!lm nen ke.if b~J"'li ( 720) yediyn;,, yirmi hin lil"aclır. 

2 - Bu i. e ııld şartnn:neler ve evrak şunlıırdır. 

A • m(~iltrııe şaı·tnamesi 
B - Mukavele prnjesi 
C - Bayındır:ı'( i~l~ri geael ş:..rtnamesi 

D - Oçllncrı Umumi MLlfotti~!i1~ grup inşaatı umumi l'enni şrır:-
name.=i 

E - Silsilei fiyat cetveli 
F • Plan ve p,·oje listesi 
O - pl!tn ve P• oj ~ler 
isteyenler bu ,artoaıneleri ve evmkı füj olnz altı lira bedel 

mukabilinde ı~.anbuldJ n:ıfl.ı mlld!lrlüğllnde, AnkaradJ bnyırı
dırlık b.ılunlıJı y ıpı i,ıle.i umum mlldllrlllğUııde, Erzıınmıda 
Oı;i.ln.;:ı Umum Mafe,tl1lik nafi:ı ınuşavirliğinden alatıilirler. 

3 • Eskiltme 30 10·936 cum:ı gilnü saat 15 de Erzurumda Oçlln
Cil Umum Milfettişlik dniresinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı z:ırf u uliyle yapı!aca~tır. 
5. Iksiılmege gireLi ınek i in lstekliı.in ( b2550 ) <.ıtuz iki biıı 

be~yüz elli lira muvakkat te'ruin1t vermesi, bundun başka aşağı
t.laki vesikalaı ı haiz olup getirmesi ınzıındır. 

A • Nafi3 veknletinden alınını~ yapı mfıtealıhitliği ehliyet ve
sikası. 

B • üı;ynz l.ıin liralık iş yaplığrna d.1ir nafiı.1 vektllenince las
tikli vesika. 

C - HJ3G yılına aid ticaret \'eı.ikası. 

D • !~teklinin mühendis veya mimar olmadığı taKdirde inşan. 
tın devJını ınllddetince ınes'uliyeti dernhde etmek nzre hulundu
rac,ıığı mUhendis \'eya mimarın noterden musaddak tenhhUtııaıııesi. 

6 - TeJ·lif mektupları yukarıdu nçuncn maddede yazılı suııttan 
bir s.rnt evveline kadar Oı;uncü Umumi l\li.Hettlşlik d.ıiresiııe ge
tirilerek ek6illme komisyonu rei;liğine makbuz mukabilinde ve
rilecekdir. 

Pusta ile gönderilecek mektupların ü~·Qncn maddede y,ızı:ı sıı

ata kadar gelmiş olması ve dış 7.nrfııı mnhnr mumu ile eyice ka
Patılıııış olması şarttır. P0stadJ oLıcak gecikmeler kabul •:dilemez. 

5 - 9 - 13 - 17 

ilan ilan 

Demir köprü boyama eksiltmesi 

Kars vilayetinden : 
1 - K·ınnrıi ml'ıdd('tiode muk "•le nl.de'mertiğindeıı d l:nyı 

fe3hedilıııiş olun \'ilılyelin 24 adet demir köprlisün!in boy.ııı!Pası 
ameliyatı nynı şernitle 8341 lira 5 l kuruşluk bedeli kl';ifle ı)n 
bPŞ grın ııınctctetle açık olarak eksiltmeye konu lmıı.;;tıır . 

:! - 1:ınl~ 12 tu !)JG lJri~ıin..! m~s:ıdi~ flJl...ırtesi gnun s:ıat 14 de 
Kurs N:.ıfı.ı m0clürli1ğl\ııde toplunac.ık komisyonca yapılneakt1r. 

3 - ~l ııvakku t teminat ü25 lira fit kuruştur. 
4 • ı~tcklileriıı teminatlarını malsant.lığınu yatırarak hu6ünde 

knınisy.>nıı rnurıı c: ı ıtlnrı illi n olunur. :~o - 2 - fi . 7 

Açık nüfus katipliği müsabaka 
imtihanı 

Vilôyet makamından : 
Açık bulunan 10 lira mnuşh Sürmerıe kazası nufııs kütiplı6i 

için orta okulu şa!ıııdetnamesiııi hai3 bulunanlar :ıl·a ... ınclıı 1f> bi· 
ri.rni te;rin U3ü perşembe gllnUn saat 1.+ de musabnku iıııtlham 
ycpıl:ıcağı ıtlan bu musabakuya girmek istiyenlerin nıusahaka 

• 

:Fevkalade içtimaa davet 
Trabzon tasarruf Limitet şirketinden: 

Şirketimiz. umumi heyetini aşağıdaki ruznameyi müza 
kere 'lle karara rapieylemek iizere 22 Temmuz 7 936 tari
hinde /e-okaltide içtunaa davet eylmiş 1ıe mezkur tarilı
deki içtimada icabeden dörtle üç hissedarlar ekseriyeti 
hustl o!ımıdığmdan içtima. Ticaret kanununun 386 ncı 
maddesi 1111cibi 7 Ey!Ul 1936 tarihine tehir e.lılmiş. İşbu 
:a ·ihde dalıi yapılan içtimadı gene icabeden dörlle Liç 
lıissedarlar ekseriyeti hasıl olmadığından içtim~. Ticaret 
kanununun .ı;ukanda yazılı maddesinin fıkraı alıiresi 

nl'icibi 21 Teşrinievvel 1936 tarihine m "isadif Çarşamba 
g ln·i saat on beşde Trabzonda şirket binasında yapıla
cağtndan umum hissedarları n teşri/lcıi rica olunıır 

Ruzname: 
S;ıketi.rı tasfiyesi hakk nda karar ittihazı. 19 .. 5 

. 
Fabrika unu eksiltmesi 

gilnllnden eV\'el nüfus tezkerelerini, nıekteµ c;nhadetnamelerini A k 1 k d 
h!lsnnhnl erbabından Olduklarını göste::-ir vesikalarını \'C ııskerlik S eri satına ma emisyonun an: 
yapmı-;; olunların terhis tezkerı:>leriııi komisyonu mahsusuna tev- llavburld:tkl kıtaat ihti\•acı i ·in ( 175 >OO) yl·,z r~tıııı beclıin 
di eylemeleri ve hiınlerinl talipler li ·!esine kayıt ettirmeleri ' kiln fııbriirn unu s1!11 ~·ırıo ''lk.ır Tahmin hodell ( t.JJ;:;o) on 
ilıln olunur. 2 · 5 • 7 · 9 1 do'rnzbln ikiyilz elli lir.1dır. Ynzde yedi lıur;uk he.:abından ilk 

Dahil ve sahil postalan 

ve denk postalan eksiltmesi 

P. T. T. Başmüdürlüğünden : 

teminat alı ırıcaktır. ŞJr~nam.•:ı:>r hu yL·ırt askeri s::ı·1.1aima ko
misyonunda bedelsiz alını.-. ır~siltrne U · 1 te 1rin H3'3 paznrtesi 
günü saat 9 ela Bayburt satı ı ılma k0nıisyonunda knp:ılı zarf usu· 
tile olac:ıktı.·. Muv,ıkku1 temi.ıatı ( l ! 13 ) lıiacl0r:ynz kı:h. Uv lira 
( 7fı) yetmi-ıbeş kuru~tur. 'I'e'dif mektupları 12 1 te.rlıı 936 pa
zartesi gnııu ~mat 8 z.e kad~r s~t ı ıalma konıisyonıın.ı n~rilıniş 

nlııc ıktır. 19 2 t-29 5 

_ı - Haftada karşılı~lı Ü?. sefer yapılması ve 1 Pazarlıkla sabun eksiltmesi 
~ıtme gelme 1400 kılo yuk taşınması meşrut j 
Trabzon - Bayburt ~rası postası ile haftada Askeri Sa. Alma komisyonundan : 
iki sefer yapması ve gıtme gelme 400 kilo yük Trabzon kıtaatmın bir senelik ihtiyacı olan 
taşın1ası meşrut Trabzon - Görele arası posta- 6000 altı bin kilo sabunun ihale günü olan 25 9 
larında muayyen olan sikletler çıktıktan sonra 936 cuma günü saat 16 da talip çıkmadığından 
kullanılacak vesaitin hacmine göre yük ve yol- bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. Tahmin be 
cu taşın1akda müteahhitler serbest olmak şart- deli 2040 ikibin kırk liradır. 

Sürmene sulh hukuk mah 

kemesindan: 

larile ve yine T rabzondan itibaren Maçka, T o- S 1 k 
Şartnamesi hergün atına ma omisyonunda 

Tirebolu asliye mahkemesinden : rul, Gümüşane, Bayburt, Erzincan, ve Erzurum 
Tirebolunun çarşu malınllesin- l d d f parasız okunabilir. 

Sürmenin Büyük vizara kö
!Jünden lslam oğlu Hasan 
kızı Asiye tarafından müd
dealeyh Büyük vizara köy
iinden İslam oğullarından 
Hasan veresesindan Yakup 
'lte Firdevs "ııeAzize vePolat 
'ltereselerinden Sadık ve Hav
'lta ve Molla Mehmet oğlu 
Mahmut ve Yusuf ve Recep ve 
Seri/ e ve Muhammet verese
leri lsmail ve Mehmet ve 
Nokta ve Kamile ve Hüse 
!Jin verese/eri Ferhat ve 
Nokta ve Fatma ve Zehra 
'l1e Molla Mehmet veresele
'"İnden Abdullah ve Havva 
'tle Nokt ve Ralzime aleyhle
'"İrıe ikame eylediği taksimi 
e,.azi davasının icra kılınan 
'nuhakenıesinde bunlardan 
/tbdullah ve Ahmet oğlu 
Mahmudun ikametkahları 
'nechul olup namlarına çıkarı 

lan davetiyeler bila tebliğ 
'nubaşır tarafından iade 
edilmekle Abdullah ve Mah
?'uda davetiye varakasının 
l~anen tebliğine karar ver
l/erek duruşmıı 27- 70- 936 
.Saz, gününe bırakılmış ol
~uğundan yevmi mezkürde 
~~ati vücut etmeleri veya 

l1" vekili kanuni gönder 
l'tıeleri aksi halde hakların
rlaki duruşma gıyaben icra 
'diiı!rek gıyap kararı tebliğ 
.::::::.eği ilan olunur. 

Zayi şehadetname 
- ~30 Senesinde Zanos Rüşdiye 
~ tebinden aldığım şehadetname
~ ~ayj ettim. Yenisini alaoağım
cıı..: ~yı şehadetnamenin hükmü 
~'2ını ilan eylerim. 

llkıaret mahallesinde Demirci 
'hllRrından Rifat og-lu Atıf 

den hacı Emin oğlu ölü Esat merkez erine ay a üç e a nakliyat yapması Eksiltmesi pazarlıkla olacaktır. 
vereselerinden karısı Zehra ve oğ meşrut denk postası 28 ey lul 936 dan itibaren Muvakkat teminat 153 yüz elJi üç liradır. 
lu Mazhar taraflarından bilvekfılc b dd l k l k l 
ve kendi tarafından bilesalc oğlu on eş gün mü ete e si tmeye ~onu muştur. İstekliler bir ay içinc1e her gün saat 15 de ka 
Hakkı inanç tarafından ınczkür 2 - Bayburt postası için 360 lira ve Görele lede satınalma komisvonuna muracaatları ilan 
mahalleden ölü Esadın diğer ve- t · · 54 l" d k t · · 225 J Pos ası ıçın ıra ve en pos ası ıçın olunur. 29 5 9 19 reseleri oğlu Agah ve kızları 

Fatma ve saliha ve esbiyenin lira muvakkat teminat alınacaktır. 
çam köyünden usta oğlu küçük 3 - Son bedeller uygun görüliirse bu postala- Şeker eksiltmesi 
Osman emvaline vazuliyet karısı 

Ayşe ve Usta oğlu Mehmet em- rın ihalesi teşrinievvelin on ikinci pazartesi gü- A k ~ 1 k d 
valine vazuliyet Şakir kürtün nü saat (Görele) 13,30 da (denk) 15 de (Bay- S eri satına ma omisyonun an: 
oğlu Temel evlatları Ali ve Asi- 1 T b k t t "ht" · · { 4500 ) k"l burt) 15,30 da )'apılacaktır. - ra zon ı aa ı ı ıyacı ıçın ı o ye aleyhlerine ık:ıme olı..ınan çam 

köyünde vakı ve hudutıarı zabıt- 4 _ Eksiltme P. T. T. Başnıüdürlüğü binasın- Şeker alınacaktır. Tahn1ini fiyatı ( 1395 ) binüç-

kulün taksim ve şuuyun izalesi 
namede yazılı bir kıta gayri men- daki komisyona yapılacaktır. Şartnameler aynı 1 yüz doksanbeş liradır. 
hakkındaki davanın cari mahke- yerdedir. 29 2 5 9 2 - Şartnan1esi hergün satınalma komisyonun-
mesinde : ~ek yevmi mahkeme 2-11-935 • da parasız okunabilir. 

Müddei aleyhimden Temel kızı çar.şam.~aya. talik kılınmış olduğun Zayı şehadetname ı 3 - Eksiltme 6-10-936 salı günü saat 15 de 
Asiyenin mukaddema Trabzonda dan mudueıaleyh mczbure Ao;iye- 330 S . d z R· d" T b k l · d k" · b' d f 
kocıda olup halen ikametkiihı nin mezka:- günde bizzat mahkc- . enesın e .anos ış ıyc ra zon a esın e 1 garnızon ınasın a satına -
meçhul bulunduğu namına çıkarı- ye gdmosi veyahut bir vekil gön m~ktebınde~ aldığı~ .ş~hadletname- ma komisyonunda yapılacaktır. 
lan davet:ı.·e varakası zahrına ka· derme .· aks' t kd' d d mı zayı ettım. Yenı'Jını a ı:c ığım· 

., sı ı a ır e avanın gı. t 4 Ek "lt k k "} }'} } k 
riyesi heyeti ihtiyariyesi ve mü- yabında ruiyet edileceğini hn\•i dan zayı şehadetnamenin hükmü , - Sl me açı e Sl tme USU J e O aca tır. 
b . t fi d ·ı · ı A k Lk . olmı:ıdıJtını ilan eylerim. 5 M kk · ( 104 65 ) aşır ara arın an verı en meşru- ı an vara ası maı eme dıv:ınha- 1 - uva ata temınatı yüz dört 
hattan anlaşılmış ve mahkemece nesine talik kılındq·ı kibi keyfiyet Tekfüzçayır mahallesinde Asmaz l" l b ' 
de i15nen tebliğat icrasına karar ayrıc;ı gaze'e ile de ilfın olunur. 0zullarından Ömer oğlu Kani l ıra a ~mış eş kuruştur. 

G · k 1 t t d"d• -- ı 6 - istekliler mezkur gün ve saatta kalede 

Köyü 

Kuhalı 

" 

aynmen u sa iŞ ar ırma tem 1 1 satınaln1a komisyonuna muracaatları ilan olunur. 
Nevi Umum No. K. M. Sahibi evveli 21-25-29-5 

9190 M.Mu.fındıklık 4384,4391 
Lira 
200 

5514 M.Mu fındıklık 4026,4162 120 

Kayış oğlu Yani veledi 
Aryan Konak oğlu 
Haralambo ve Marof. 

Ortahisar - Kindinar yolunun kaya 
hafriyatı ve imla ameliyesi eksiltmsi 

Maçkalı oğlu ölü Di- Belediye encümeninden : 
mitrinin oğulları Yani Ortahisar - Kindinar yolunda ( 2222 ) lira 
ve kostantin ve Anas- ( 42 ) kuruş bedeli keşifle yaptırılacak kaya 
tas Polihron ve bir his- hafriyatı ve imla ameliyesi onyedi gün müddetle 
se de Respin oğlu Pa- açık eksiltmeğe konulmuştur. 
nayotun oğlu Hristo. Bu işte ehliyeti olan taliplerin evrakı müsbite 

Defterdarlıktan : ve yüzde yedi buçuk teminatı muvakkata mak-

Yukarda evsafı yazılı gayrim~n~ulatın satışlar~ 2~ -9 - 936 tarihind~n I buzl~r~le birlikte eksiltm~n~.n icra edileceği 9 
itibaren on gün müddetle temdıdıne karar verılmış olduğundan talıp T eşrınıevvel 936 Cuma gunu saat 14 de Encü
olanların yüzde 7,5 dipozitolariyle birlikte 7-10-936 Çarşamba gilnil saat mene muracaatları ilan olunur. 

14 te Defterdarlıkta toplanacak komisyona mUracıuıtlan, 25 28 2 5 



3 Birinciteşrin 1936 /YEN/YOL] Sayfa 4 

. Borsalar j:eni mevs'min ilk "'~la gecesi ş~re-i 
I 4 ııirincue,ı'İn 93ö ,fme bugece 'v ıldız neması yenı el 
1 -~~~:~ ~~~~ zengin bir prog 'Om hazırla ıştır. 

Gireson fındıkları I Bugece sintnM' Ja , 'ilcceğiniz eserler. 

1 t~ı: rın,,dık :ı:~~~ı ırn 1 - An1erikan First National Pict1 ıres ınamu!atı 
l Kııbukhı rındık ıııızır 30 olan yüzlerce kişinin ) arattığ, lıeyecan ve 

,, • \'nd li f 
Trabzon fındıkları 

~ç fındık hazır 
~ ,. nıdcli 14ts 
Knbukl u hnchk hazır 

.. vndeli 2'J 

ltalya fındıkları 
lı; fıııdık lı;zır ı ıO 

vııdeli (; O 

Berlin borsası 

meraktan tekmil 0.ünyayı titreten ilm. 

Sesli sözlü ve şarkılı, sinen1amn perdelerinde hiç 
kiınsenin daha ~örn.cd"ği yepyeni vakalar ile ! 

dolu Liı sa~'at eseri. 1 

2 - R.C A. stud> o1arınc1a lıazirlanan 3 muazzan1 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan 

en iyi şapkasıdır. 

dünyanın 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 

Tnı k yuıı.ııı lnları 1 

ıüı~nk nıuı " kısın lıl f vl,alade l>"r eser l ~~~Aı.ıı:ı~-..a:ill~-.-~-.-
~/a ~. ··2,; 2 s ne•ı· 1 1 p_;ıııı;ıı • ı!:ö[ı ıı~ıı ı;ı:ıı;ı ıı.;rınuırıı;ı:p.q;:!9,'.ıı·ı;ıuı;rıı;ı;p!ı)!lll';l l'!::r.ıı;qıı~ı ıı;ı ıı;ııı~ılı;' ıı;qıı;'!lı;'IJI;• rrı.;:ıııı!ı)!I ıı;ıııı;ı ıı;ı:p;ıı~ 
J b l - - - - ·..ıılUııdll 1o.ıdlı 11ıl lıhııllııı ıı.l 1111 lı ııı.llı ı ll1odl lııııalllı .. ıll.• 1111.llıııırJııı.11.lıııuıllıiıı~ l:ııılıllık,ııll1ıuıUlı1o.ıı.b1o11ıllııııııllhıııl lıiUiıllıı..ıuh1oo11U:ııııl lıııdıllı..ııı.lıiliiıllıı..ıı lııldı lıil..ı!Jıiluı 
stan u kambiyo borsası ki 1 • 

P~çela 7")-, ango şı arı 1 t= 

;ır~t k ıı.ıı~ 3- Canlı resimler serin Zlil n latif komedilerinden 1 
~y,şmar ı, ıı. , _ I ı,t,J 

lstanbul ticaret borsası İ K A Ü C LJ [•~ 

1
-f~ fı~dık ~~~:.~n ~; 18 kısımlık olan bu z ... n .;in programı görmek r!~ 

.. .. Ak\ knıe ı;.,_ J fırsatına nail olmak için yerlerinizi şiındiden +] 

Trabzon Borsası / tedarik ed~~z~ • _ ı:j 
!) i,·inC'it~ rl 'l n:ı6 [+J 

-.ç fındık :;---- Sadeyağ el siltmesi K•l 
:r;~~

1

11oı
11

" ~~:;~ ASKERİ SATINALMA I<OMİSYONUNDAN: t!i 
1-o ıı ~ 29 

Hııduu " 2; Bay burttaki kıtaat ilıti) acı için açık eksilt- 1 ~~~ 
l\urlrn!nl,,. 00 d } . l ~ 
) unıurın hirinrı ı ıoo meye konulan ( 4000 ) kilo ~a. e~a~ına ta ~? _+~ 
ı_.ı:unı~ııı ı;ikiııri ::!: olmadığm?an on gün uzatıld~. lkın:ı. ıhale gu- [!j 
llı. ,::,.,,,.,,., 6

-"
0 nünde talıp çıkmadığından bır ay ıçınde. pazar- ~•J 

tnrc maı ıo lıkla ilan ve ilk pazarlıg" ı 13 - 1. Teşrın 936 v!~ 
Horoz fnsulyıı 12 tı,Y,.: 

unııır Salı günü saat 9 da yapılacaktır. [tl 
lstnnbul lıi ıiııci 13 c O ~ 1 

,. ıttinl'I ı~'.~o Evsaf ve şeraiti evvelki gibidir. Talip_lerin . :~ 
Saııısuıı lıırin('} 12 00 b J k ~ 

.. ikincı 11:00 belli gün ve saatta Bay urt satına ma omısyo- ~~ 
Ma~tcm :~~ne~ ;~:~~ n una muracaatları ilan olunur. f!1 

• a~ımril 12 ( • 26 3 5 1 Ü (~l 

=V.ı.:':U.c/q~~~~~~~\i~,~~ t~ 
l l~ 

1 

• 
1 

~-ı 

Fazla ziya eşred:p az cere:yan veren 
yegône am~ ullaro r. 1 ~hırkaya dikkat edip y : ı · t ı 1 ımbalnrı bteyiııiz. Çt.nl.i f.,trnc. trn de: r arlul. ıi~ <1 'eı i. kr. 

(l Bü ün Ba!,kal mağazalannda bulunur. 
~~~--..~~~~~~~~~ ~:& 

a 

. 
• 

~ [+1 

~· 
~ I 

~~ 
~~ 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşların 

yeni çeşitleri gelmiştir. 

En yüksek 
Terzilik 

Memurlar için : 

jSanatı .. 
Taksitle muan1ele 

yapılmaktadır .... 

Yazı ınal-:-1nelerinin son n1odellerini 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: THABZON H • K 1 N lb ti Mağazası l<umlura<'ılar caddesi amı ve ema a an ar 

~ASDMEVÜ 
le ·z· ve çeşitli hurufatile bütün matbaa işlerini 

En te CUZ bir 
1 

iZ, e surette yapar .e 

içten ver lec k sipariş 1 

rl b'r a a da h Zlrlar e gÖ/~der t, 


