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Bugün iç fındık 66,5 kuruş ... 
ispanyada asiler aldı yürüdü ..• 
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Kamyonet 
Kazalar11 
Yine kamyonetler 
devrildi, yine 
insaalar ezildi 
insaf edelim artık 

E 
rıuruma kiderken vavuk 
dağında yine iki kamyo

- 4 et devr\lmiş, yine kadın 

erkek birkaç yurtdtaş ezilmiş. 
liadjseye şqhit olan ve kamyo
Qetlerin bir,nde yolcu olarak 
bıfü~nun, ş a n s ı yardım cdernk 
Yıtrası~ veya hafif y&ra ile kur9 

t"lan bir muallim dnn yanaya
kııa aniatıyordu ; 

-. Yazın Allah aşkına, hiQ 
bakmıyorhr, belediyeler, ne 
burada, ne yukarlarda kamyo-

netlerle hiç alakadar almıyor· 
'4r.Zaten yayvan bir dağ olan, 
•rızalı olnııyan vavuk dağının 
nıımqnz 'bjr yerJn~e devril~!~. 
tq\ gıı~et gnieı4i. Kf\myqnelle· 
~\q qevrqmesinin sebeb1 bf4şka 
lılCbir şey qeğ\l, tahj\mmOllerin· 
~en çok f aıla y[\k a\nuş o\mt\
'-rtn(}{\nchr. Bu ·~ ft m -; o ll o t ı er 
136 modeli o l u p her ikisi de 
tltı toıı\uktu. Fa~~ her lk~~ı de 
GOr<lttr tcın yl\1' f\lnnşlf\rdı. Ya: 
tll bir misli f a~la ! F t r e n l e r 
~lemedl, tabll 2,000 kiloluk ma
İlneye 4,000 kilo ynk ynklenlr
ee elbette b ~ y 1 e bir akibete 

ispanyada neler oluyor ... 

· Nasyonalist kuvvetler Madrit 
Valansiya demiryoluna yaklaştılar 

Şimal ordusu hareketlerine devam ediyor .. 
T oyyoreler Madrite beyannameler atıyor .. 

Ankara 6 - ( Borgostan bildirdiğine göre Nasyonalıst kuv·uetler Madrit · Vala 
nsiya demir yoluna yaklaşmaktadır. Şimal ordusu muhtelif cebh 0 /erde ki harrk ·ilerine 
devam etmektedirler. Nasyofla/ist Tayyarelerin Madrite, hükümetcile, in mezalimi hak
kında tafsil{# veren ve a~aliyi General Franko kuvvetlerine karşı gelme·neğe teşvik 
eden beyannameler attıkları Sevilden bildiriliyor. 

Havas ajansı da bir manastıra kapanmış olan elli Nasyoaalist Jandarmanın yetmiş 
dokuz günden heri mühim Margizit kuvvetlerine mukavemet ettiklerini haber vermektedir. 

Milletler 
cemiyetinde 
panzig lllesele~i 
kgnl;Jşyluy~f 

Ankara· 6 · - Milletler 
Ç,emfyeti /c.onseyi~ DP.P:~ig me
~e/esini tetkik elmiştir.-Kon 
seyde okunan bir karar su
retinden. ~er~est •ehifde 
milletler cBmigetinin otori
tt:sinin kuııetlendirilmoşi ve 
bu mes 'elenin ehemmiyeti 

dolayisile hususi bir celse 
,.le m4za 1 ere ,diln~esi iste-

,.. • t• • f 

nilm~ktec#r, 

Dikkatler 

D iyaribekir belediyesi bakır 
bakraçlarla pazar yerinde 

sat\la11 yo_ğ'urt!an S\kı qir surc~te 
!"uaycncye tabi tutmuştur. Yo
ğurtların üzeri b~yaz ve tell\l~ 

tülbentle örtülü o\aQakt\r~ 

)~eniyol - Bizim beledi
ye meclisi bu işle iki sene 
once meşgq( qldu, kirli 

paslı çamur çömlekleri ya. 
~ak fl/m~k istedi. sırlı ça 
rnur mu olsun, bakır bakraç 
mı olsun, münakaşası gün 

Dairelerde 
Kış saati tqtbik edildi .. 

bairclcrde yaz saatı ye

rin.e kış saatımn tatbikine 

ba1lamnıştı r. 

Bundan bö'yle sabahle,g_in. 

saat $} qa vo,zife başı. 12 
de yemek tatili yapılacak 
t11. Öğleden sonra 13 de 
vazifeye gelinecek 16 da 
akşam tatıli yapılacaktır, 

Halkevinde 
Halkevi idare heyeti dün ijlr,nır. Be\~dl~~l~r !\A Y,~Iltl 

8lkletile, ne yolcuların adedıle, 
h.tta ne de f r en muayenesile ltalya n 
'1akadar almıyorlar . 

(eçce ~e günler.ce devam 

etti, kimi o taraf oldu, ki 

mi bu taraf oldu, derken 
içtima m_üdcJe'i doldu. O-

akşCT.m . ~ühtü Saruhanın 
başkanlığında toplan.arak 1 

Fındık 
Bugünkü 

Satışlar. 
Bug in borsada üç va 

gon /rnd. k içi 66.5 kuruş
tan 'lle 400.000 kilo ka 
buklu fındık 32 J uruş 5 
paradan srıtdm1stır. 

Tşekkür 
Federim Avukat bay Hüseyin 

Avni Derenin vefatından ötürü yeis 

ve ~ cılarımıza tahriri ve şifahi 

iştirak buyuran yüksek adliye 

ruessasi ve meslektaş arkadaşla.-:lı: 
bütün ehibbasına teşekkür ve m:n. 

n::ttarlıklanınızla beraber çok de

rin ve kalbi saygılarımııı sun iu
ğumuza sayın gazetenizin delnlet 

buyurmasını dileriz. 

M~rhumun oğlu 

Aptullah Dere 

Bay Harun 

Münevver tüccarlarımız. 

dan Harun/ar müessesesi 
ş,a/ıihi hay Harun Harun. 

oğlu bu akşam f zmh· tı<ıpu 
ru ile lstanbula gidecektir. 

Bay Harun bir ay kadar 

İslanbuldo. kalacaktır. 

Az ÖZ 

Yine o mesele : 
Sinema ....... ..... . 
Belediye sineması, ze·ıkleri, 

ruhJa-ı ve sıhhhati brm!llıyan bu
günkü biçimc;iz, harap ve 

0

perişan 
şeklile du"up gidecekse, durmasın· 
dan daha iyidir yakılıp kaldırıl· 
ması .. 

Adamakıllı bir sinema binası 

yapılırcıya kadar, hiçolmnzsa adı 
sinema olan bu bina arasırn bir 
tamir olsun görmeli, iç tertibatı 

az çok rubu ve zevki okşıyrclk 

bir şekle sokulmalı, seneden se

neye taş ve tahtaları üzerinde 

birkaç fırça gezmeli değil midir ? 

Halk bu şehirde sinema ihtiya
cını , ancak yaz gecderi dindir
mek imkanını bulabiliyor. YazJılc 
sinema, müessesenin kendi bahçe
sindedir, her tarafı çiçelcJerle 
süslenen bu bahçe müessesenin 
kendi malıdır da ondan ... 

Belediye sinemasının müstec·ri 
yine bu müessese olduğu 'halde 

orası nıçın öyle, burası niçin 

böyledir? Öte taraf belediye malı· 
dır senelik kiraya verilir, ve kira 
bedelinden on para içine sarf. 

' -edilme~ de onunu için l 
Belediye sineması bir senelik 

değil, birkaç seneliği birden kira· 
ya verilmeli. Belediyenin yapmadı· 

ğını, biçolmazsa mUstccirden iıJ. 

temeğe kendimizde bir bak ıör• 
meliyiz l 

K. o. 

Vatanım diyerek ölen vatansız .. 
Kaza geçiren muallim arka· gün bugün aradan iki sene eve ai~ iş,/el' 'k.onuşulmuş ve 

!kş so~nqq ~qraqa bi~irmişt\... 1 Lireti düşünce geçti, yoğurt kçrp,lan yine kışlık çalışma program/atı- Amerika istiklal savaşında lstiklal aleyhdarlarından Filip Nolan adın· 
'Blz, geçenlerde bu mevzu J l esAisi K.ibi kirli paslı ağız- nı h.aıırlqmaları komitelere da· bir subay divani harp tarfından Amerikayı, ölünceye kadar gör· 

Ilı.erinde ~·azılar yazmış, bildik- Ankara Q - .tal9a-o i· memege ve hayatını bir harp gemisinde ı;t"eçirmeye yani vatansızlığa 
lerımtzi, duyduklarımızı birlbi· retinin kıymetten düşürül- farı açık çamur çöm/eleler bildirilmiştir, mahkam edilmişti. Divamharbın kararı d ~rhal tatbik edildi, Filip Nclan 
tlııe katarak alınması lazımge- mesı·. ltalga _ Macaristan ufarak kaldı. Salt o çamur bir harp gemisine bindirilerek vatanından uzaklaştırıldı. Hayatı gemi· 
l çömlekler mi kaldı, onlarla girli 400, çi~ beygirli arabalar da nin küçük bir kamarasında geçen Filip Nolan son nefesini verirken 
eıı tedbirlerden bahsetmiştik. arasındaki kılırıng muka- 600 kilodan fazlan yük taşımıya· Amerika ı.. Vatanım 1 .• Vatanım 1.. Diye mırıldanmıştı. 
•lllaşılıyur ki, her yazılan, her d h l d d' beraber daha neler kalmadı <Uı.ı_ velenamesini er a ur ur- kı' / caklardır. Gözüme çarpan bir hadise bana hem bu tarili vakayı hem de ge· 

b 
'llat önnne serilen işler Kibi, l ı k .. ··k 1 k h ı 
U muş Ve Budap•şteden bildi venı'yol _ lstanbul be çen yı yapı an uçu sanat ar anununu alır attı : 

lş te ele ve öne alınmış de- .. s on zamanla da beled· t ' 1 K ti r ıye B· üçük san'atlar kanunu Türk san'atkarını himaye ve onun inkişa-
l<Ur 1 rildiğine göre bu vaziyet, limatnamesinin yük araba- ledigesinin b• kararı umu- fini temin için yapılmış bir kanundur. Bu kanı..nla ciğerlerimiz yabancı 
Trabzon, Maçka, Torul, GU- yaptığı ıhracat yüzünden larına yükletilecek Yük mik- /ur ki, bizim belediye için ve yıpratıcı dişlerden kurtarıldı. Fakat içimizde öyle kanı uyuşuklar, 

ttıl ll~ane, Bayburt, Erzurum be- Jtalyadan mühim alacag"ı tarı hakkındaki talimatname mad- .~ öyle kanı bozuklar var ki işlcrin".len öz vatandaşını faydalandırmak 
euı d . t d'l d.ld' . d b 1 d' de örnek bir iş olu". JYiaa feler1 bu işle alakadar Ol· olan Macarıstanı ciddi su- esı a 1 e 1 ığın en e e ıye istemezler de c:ğerlerini kemirsin diye yabancılara teslim ederler. Bu 
"1.r, bu )'Uzden vukua 2elen . zabıta memurları yük arabalarını ma/i, bu insanlara ait işle- kanunla küçük san'aUarda çalışmak hakkını kaybeden yabancılardan 
ı._ rette izrar etmiştır. k ~Zaların önüne Trabzon - Er- çevirmeğe ve fazla yü yükleyen re bir başlansa. elbet ondan ötede beride tek tük kalanlar var. lşte bunlar o uyuşuk ve bozuk 
~~Uaı araaında biç şllpbc yok TrOA kyada arabacılar hakkında takibat yap- z d kanlı insanları:ı hissizli~inden, vatana vatandaşa sevgi taşımadıkların· 
"' •- max-a başlaşlanmışlır. Tadil edı'. sonra sırrı hayvan ara a dandır ı 

• "lllllamen geçilmiş olur. ı> 
1{a h mektepler len talimatnameye göre tek bey- gelir I Dün önümde bir çift O'idiyordu hami, mahmi yabancı yanyana ... '- myonetlerin istiap acım· o 

it.tından ve tahammül derecele- F b . k 
1 

Onu çalıştırıyor, ustabaşılık yaptırıyor, öyle bir çalıştınş ki zabıtanın 
tın Ankara 6 - Trô.kyada "' a rl 8 ar n gözünden kurtarmak için kurnazca ve günde bir iki defa kontrol 
ı.._<ien fazla yük ve yolcu alıp '<(() yeniden 4 ilk mektep yapıl- A f d k k b ettirmek surctile gizliee 1... 
~ adıkları, fren 1 c r inin maktadır. Bunların mühim l•l l•l ğız ağıza ın 1 a uğ Ur+ '•' ( Nekadar tuhaf şey. Seni ayıplayacak senden başka .itim . var ki, 
le halde bulundu~u belediye- + [tl I~ t~ kimden gizleyorsun günahını 1 Azap duyncak v:dan senın vıcdanın· 
~rt alakadar etmez de kimi bir kısımı bitmiştir. ~Doldu ... Birkaç gün sonrai..._~ i dır. Günahından başkasının, seni mes'ul tutacağını düşünüyorsan hayır, 
l er 1 Makine sahipleri makine· Co• • mbüş .~ ~ seni mes'ul tutr:c1k yine sensin, zulmün kendine, zararın vatamna, Va-
~~e acımıyorsa, belediyeler. Çuval! 15 kuruştur . . . tandaşına öz kardeşinedir. Düşün ki: Yabancıya ~erd~ğin.bir. kuruş 
İ.~eo, ölen yurddaşlara acıma-

1
" ld •• Vatandaşın ciğerinden koparılmış bir parçadır, yanı senın cığerınden 1.. 

~lar. O U • • Havalar biraz sert gitmeğe başlayınca fabrikalar fın- Vatansızlığa mahkam edilen Filip Nolan ~Vatanım 1.. Vatanım 1 .. diye 

ıı~ !>araya tama ederek arabası- Ankra 6 _ Macar Başba- dık kabuğunu otuz kuruşa çıkardılar. Hatta içlerinden cJn vermişti. sen ne diyeceksin ?... O 
""- fa .. ı d k b ··z bazıları ~akirfukaranın, dı'şı'n len tırnag"ından artıp ellerı'n Dikkat et arkadaş : Yürüdüğümüz bir yol var ki ona ATAT RK 
~ "'"a yük ve a am oyaıı kanı aeneral Göm üş o - J' ~ör meıml olur da, vazifesini • de uzattıkları bu kocaman 30 kuru~u da az görerek. ya· Yolu derler, 0 yolda yolcJ olamnzun sen I .. 
~:l>tllladıl'n idn kazalara sebebi· müıtür. O yolun yolc..ıl'lrı kalplerinde Atasının lmanını taşıyanlardır ve 
,,. \' •• w- s ld rın kış kıyamette 40 50 kuruşa satmak emelile yoktur ancdc onların hakkıdır 0 yolda yürümek ı 
lilllı ereu belediyeler m es u 1 e en dediler ve sakladılar. Fabrikalar, depolar, tıkabasa ağız Sen dinleyemez;;in Atamın bu ..ıfukh:-da sesini. Koldayamazsın bu 

tı mı? d \> b ld 1 1 ajıüa doldu ve taştı .. Havalar açınca, fabrikalarda a ım hür havayı. 
t l 'Uk ve gUnabtır, ezilen OğU U ar, atacak yer kalmayınca, şimd( de döndüler müşteri ara- Bize olamnz yoldaş bu yolda vatan::ızlar .. Ôz kardeşinin kanını 
h .... ' n in&anlar bizim yurtteşla· k.. • yabanc.lar:ı emdirenler değildir Türk.. Kanı bozuktur onların, ''Cr 
."'Qlza k · Maçkanzn Haçavera. o· ma1a... . J 

4~ ır. Yurt içinde, dik atsız- k d l Fakat, acele etmeyin, yag·murlar, seller, /zrtma/al" geç• alama:dar aramızda onlar. .. 
lt1... Vaıifesizlik. )'ÜZUnden eki· yünden bir a ın, oğ u ve Ne yapacaksın dört, odalı bir ev, yazıktır değdirme ona yabancı 
~L k ·z b. k .. l ti, havalar açtı, deniz duzc lii. yollar açıülı, odun kömür S tek yurttaşımız yoktur ı.ıı ı e ır aç gun evve bir el, kirlenmesin vatan taştları yabancı ellerde ... 
~ Heder olan insanlara, ka· dere kenarında odun yapar akın edecek şimdi... Bırak yıkılsın da czilelim altında, ölelim vatandaş elinden çıkan 
bır_ n ocaklara a c ı '/ a l ı m /arken ant gelen bir sele Fabrikalar metbtırdurlar iç/e;ini boşaltmağa: Birkaç bir günahla, fakat çekmeyelim vicdan azabı. Uyanalım artık ı.. Na~ 
~' 1 kapılarak üçü de bojulmuş• gün daha müşteri bulamazlarsa ve alıcılar sabrederlerse zını tutan duysun, orada Atatür1' kanının kulak çmlatıçı darbelerini. 

~Sükuti K\JIGksı2oilu tu_r_. _________ ,_1:_5_k_u_r.....:uş~a-dı_r....:..f_m_d_ık~kQ_b_u=-ğu-:.:-"-::-"7:--:--:----.--.-...---- J:. ' P. 
Semerci/erde bir hırdavat mağazası eşyası ~ok hesaplı olarak satılacaktır 

Acele satlık hırdavat mağazası : Görmek fit: almak i~in matbaamıza müracaat edilmelidir. 
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Sayfa 2 

11·0okuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

ulusal birliği, bugünkü Türk 
varlığına dayanak olan in 
kılab 'lıe istiklalin yanında 
üçüncü bi'r mefhum olarak 
tanıyacak ve Türk varlığı 
mn bu üç kutsal sutun üze
rinde istikbalin giice gök
lerinde yükseleceğini inesi/
den nesle anlatacağız. 

istiklal bahsini bitirmeden 
önce acı bir hatırııga temas 
edeceğim. lstil:lal mefhum
ları bakımından Osmanlı 
lmperatorluğunun vazıyeli
nin ne kadar feci olduğunu 
hatlflkrsız, kısa bir cümle 
ile diyebiliriz ki, Osmanlı 
lmperatorluğunun İstiklali 
son zamanlarda hazin bir 
l~atıradan ibret kalmıştır. 
istiklal .telakkisi o zanki 
tabir /erle, namı lıümayüne 
sikke darbı ve hLitbe okun
masına kadar inmişti. Her 
hangi yabancı devlet elçili 
ği terciimam, Babcilive ge
lir. bugün bir tek kelime
sinin telef f uzrı bile bütün 
ulusu ayaklandıracak ve ka
nını dökmeye koşduracak 
bir meseleyi bir görüşmede 
devlet aleyhine lıalleder, 
padişahdan idaresini alır ve 
giderdi. 

Müstakil olmıgan • bir dev 
lelin sınırı içinde yaşayan 
tek insan dahi onuru ile 
yaşayamaz. İstiklali yaralı 
diyarlara gittiğiniz zaman, 
bütün halkın başları önleı 
rine düşük bir yığın oldu
ğunu f orkedersiniz. Bizim 
ulusal ka'l•galanmız esna 
sında düşman çizmeleri al
tına kalan yerlerde yaşayan 
bir kısım bahtsız yurddaş
lar, kendi yurdu içinde esir 
olmanın açılarını tutmış 
!ardır. 

istiklal de inklab gibi 
yalnız kazanılmakla, kur
tarılmakla, ebedi olarak 
yaşayamaz istika/al ve in 
kılab, bizim gibi büyük fır
tınalardan çıkmış hayatın 
örsü üstünde düvülmüş u 
/uslar tarafından, tam ola 
rak anlamakla, onu tanı 
olarak korumaya /ılen hazı 
olmakla yaşata bilir. 

Atatürkün enıaneti 
Bir son röz olarak, Ala

tii.rkün, lıepimizin Ulu Ön
derinin, iki büyük mefhumu 
inkılab ve istiklali, size e
manet ettiğini hatırlatırım. 
Onun sözlerini, kelime keli
me cümle cümle, siz benden 
daha iyi bilirsiz. O. size 
herşeg bitti sanıldığı en 
düşkün zamanlarda bile on
ları koruyagcak büyük kuv
•11etin, sizin asil kanınızda 
mevcud olduğunu söylemiş 
tir. 

Alınları yüksek, yüzleri 
ak olarak yetişiyorsunuz. 
size verilen yüce emaneti 
korumak için tahsil çağında 
aldığınız bilgiler yanında, 
ruhunuzu güzel duyğular ile 
sıcak tutunuz. Bugünkü var
lığımızın harareti ancak bu 
yoldan ileri nesillere yeti-ş 
tirebilirsinit. 

~ON 

/YEN/YOL] 

Fıstık mahsulü Mülkiye mektebi ·"Türk parası dünyanın 
en kuvvetli parasıdır,, çok iyidir Teşrinievvl ortasında 

Gaziantep - Fıstık, An Ankaraya naklediyor. İktisat vekili Karsta söylediği nutukta 
"liberal sistem iflas etmiştir,, diyor. 

tebin belli başlı ihraç 1nad Yıldızda bulunan mülkiye 

Mnli hayatımızda büyük bir is
tikrnr vnrdır. Bütçemiz müleva
zindir. Pnramız bütün dünyanın 

paralarile boy ölçüşecek kadar 
kuvvetlidir. Türk parası, dünya
nın seçilmiş paralarının en kıy
metli ve kuvvetlisidir. 

delerinin en mülıimnıini leş• Mektebinin teşrinieııvel ort-
Kars - iktisat ve Maliye Ve

kılleri, umumi Müfettiş Tahsin 
Uzerle birlikte buraya gelerek 
lctkikutta bulundular. İktisat Ve 
kili Celal Bayar Ticaret odası la
rnfından verilen ziyafette bir nu
tuk söyliyerek dcmistir ki : 

kil eder. Bu yuzden mem alarmda Ankarda yeni yap· 
lekele senede asgari bir mil ilan binasına nakledilmesi 
yon lira girmektedir. karaalaştırılmıştı, Derslere 

ilıracat Suriye golile A 7 Teşrinisanide başlanacak-

Bu güzel ülke mutlaka 

mesud olac1ktır. Bizim çalışmamız 
Büyük Önderle Başvekilimizin 
e erlerini takibden ibarettir. Baş
vekil ismet lnönü, memleketin bu 
kahraman evladı buralnrda uzun 
tetkikler yaptı ve bir rapor hazır 
!adı. Büyük Şefimiz Atatürk ra· 
poru tasvib ve takdir elti; Bu ra
por hareket noktamız olmuştur. 

Şark vilayetlerine nakliye vası
lıılıırımız henüz tamamen tamamen 
ulaşmış deg-ildir. O v:ıkle kadnr 
buranın hususi hayatında alac:ığı· 

mız tedbirler vardır. Bugün libe-

merikaya yapzlmaktadır. Re tır. Ankaraa'aki yeni mek 
koltenin yüzde altmış beşini tep binasının hazırlıkları 
Amerika alır. Yüzde yirmi tamamlanmıştir. 
si de İstanbul, lzmir ve Mülkiye talebesi Ankarada 
Mersine gönderilirki, ora- Merasimle karşılanacaktır. 
!ardan da orta Avrupa menı- ------------,1 

ral sistem tamamen iflas etmiştir. 

Ticaret sanayi tnmamile serbest 
değildir. Devletin milli ekonomiyi 

leketlerine sevkedildiği 'lıa- ı- Dünyada -
kidir. 

936 mahsulti piyasaya Neler oluyor 
gelmiştir. Rekolte iiç milyon -------------.. -

koruyan düsturlarına tam manasi

lc ituat lazımdır. Biz hükOmct ve 
devlet hesabına tiiccarı olduğu 
kadar müstahsili, hatta mü.;tchlıki 
de gözönüüde tutmak mecburiye
tindeyiz. 

kilo olarak tehmin edilmek- Değişen yollar 
Dün bir telgraf aldım. Yedi 

aylık ithalat ve ihrac:ıt neticeleri 
bildiriliyor. İhracnlımız geçen se
neden 8, evvelki seneden 4 mil-

yon lir~- fa1lndır. 

Hukuk tahsili Romanya 
İstanbul fakültesinde de ile ticaret 

dört seneye çıkarıldı Romanya.mühim müsa-
İstanbul hukuk f akiillesin-

de tedrisatın dört seneye adelerde bulunnıağı 
çıkarıldığı üniversite re~~ör- kararlaştırdı 
lüğüne bildirilmiştir. Uni- Biikreş 29 ( A.A.) - Ana· 
versile rektörlüğü, hazırlığa dolu ajansının lıususi mu. 
başlanması için keyfiye_t! habiri bildirmektedir : 
fakülte dekanlığına teblıg Bugün Başvekil Tatares-
etmiştir. ko ve ticaret naz1rı, Bükreş 

Fakülteye bu sene gi:en- S h -r ·· · 
/er ile, birinci sınıfta ıpka elçimiz üp i 'anrıoverı 

k kabul etmişlerdir. 
kalanlar dört sene o uya ·· l · ·1 

Og" leden sonra e çimız ı e caklardzr. Diğerleri gene 
il · · Romanya ticaret nazırı ve eskisi gibi tahsi erznı uç 

d ki d . Milli banka gen~! direktö-serıede ikmal e ece er ır. 
Bu seneden itibaren fakül- rü Ticaret nezaretinde top 

k · f !anarak iki memleket aralenin birinci ve i incı sını 
' f sındaki ticari mübadele vadersleri eski birinci sını 

dersleridir. Diğer derslerde ziyetini miita:ea . etmişler 
şimdi ilik tadilat yoktur. ve b~nun netıce~ı olarak 

ki Turkıyeden mal ıdhal eden 
Adana pamu ar1

1 
tüccarlar lehine geniş nuisa-

f 1 
adelerde bulunmayı karar-

ır ıyor laştırmışlardı. 
Ankara - Havaların se Tiirkiyederı mal getiren 

rinlemesi üzerine yazı geçir- tüccarlar da bu sabah ikinci 
mek için yaylara, İstanbul defa elçilikte bir toplantı 
Niğde. Bor, serin ha·ualı yaparak dileklerini bildir
şehirlere gidenlerin çoğu, mişlerdir. 
Adanaya dönmüşlerdir: E 

Son zamanlarda yağmur için 
yağmadığından pamuklar 
arızasız olarak toplanmış Biçki - Dikiş yurdu 
ve piyasaya mebzülen dö- Uzunsokakta şeker Jabri-
külmüştür. Gerek ihracat kası karşısından yine Uzun-
tadrlerimizin 'l'e gerekse sokakta inhisarlar idaresine 
mensucat f abrikatiı"rlerimizin bitişik Kazancı zadelerin 
geniş mikyasla mübagaatta 225 numareli hanesine nakl 
bulunmalarından pamuk fi- etmiştir. 
at/eri günden güne fırla =-====-~-::::=!ıc==== 
maktadır. 43 kuruşa piyasa Şaka 

tedir. Geçen sene iki milyon 
kilo olmuştu. Bu sene Hin
distana da se•vkiyat yapıldı 
ğı için stok mal kalmamış
tır. 

Malısuliin çoğu zenk adı 

'verilen hastalık yüzünden 
lıasara uğratmıştır. Bu gtl 
şehrimizde bir fıstık enstitü
sü açılacak. ve burada lıer 
yıl mahsul alınma çare/e
rile hastalığın önüne geçme 
tedbirleri aranacaktır. 

Taahhüdünü 
ifa etmiyen 
ihracatcılar 

İzmir - İzmirdeki ihra
catçılardan bazılarının vak. 
tile taahhiid ettikleri alivre 
üziinı satışlarını, son za-
manda uzum f iatlerinin 
yükselmesi üzerine gerine 

getiremedikleri Berlin Türk 
o/is şubesinden bildirilmiş 

tir. Bazı ihracrıtçılann ta 
ahhıidlerini yerine getire
memeleri, Almanya piyasa-
sında lıiç de iyi karşılan

mamıştır. İzmirdeki alaka· 
darlara ve1ilen emir üzeri-
ne bu ihracatçılara, giriş 
tikleri taahhüdlerini yerine 
getirmeleri ihtar edilmiştir. 
Aksi takdirde ihracat lisan
ları ·verilmigecektir. 

Yurtdaş: 
Tayyareye 
Yardım 
Etmeyi 
Unutma .. 

arzedilen Klevland pamuk· 
/arı 48 - 50,5 kuruşa, i.ıne 

pamukları 40 kuruştan 46 
kuruşa kadar çiknuştır. Ha 

Ona 

len piyasalar ayni •uazigeti 
mu haf aza etmekte ve bor
samıza gelen mallar, alıcı
ların hararetli mübayaati 
karşısında erimektedir, 

Adana pamukları tesiratı 
havaiye ve muzır heşratm 
tr.ıhribatile lıer ne kadar 
epeyce mutavırrır olmuş ve 
tahminlerden noksan zuhur 
etmiş isede f iatın bu yük
sekliği çif çilerimizin neşesi 
ni artirmış. Çukurovanın 
Firez ve Bor hrlindeki tar
laları gelecek senenin pa
muk zerigatına malısus ol 
mak üzere tamamen hazır 
lanmıştır. 

Bu nadas ameliyatını çıf
çilerimiz eskiden mevcut ve 
yeniden satın aldıkları trak
törler vasıtasile yapmak 
tadJrlRr, 

Kaç yıldır görmedik sen gibi bir yar, 
Seni her akşam bekleyen gözler fJar, 
( ........ ) i gö'rmek için her genç, 
Hayali meşğul, kalbi şen, gönlü dar! 

Güler yüzle sahneye çıkarsın, 
Süzgün bakışla ne canlar yakarsın, 
//ahi nagnıelerinle ey melek 
Mestedersin, cazibene takarsın! 

Kendine bir eş kimi sececeksin ? 
Hangi ceplere darı ekeceksin ? 
Sen bu gidişle bayan ( ... , ... ) 
Bizi harap edüp mehv edeceksin/ 

Gönül istr!rdi; uğruna mahvolmak, 
Hazan yaprağı gibi düşiip solmak, 
isterdim dizlerine kapanıp da 
Aşkımı söylerken saçımı yolmak . .• 

Felaketin de zevkı, neşesi var, 
Merhamet et açtığın yarayı sar. 
Hayır, sarma, büyüsün bu yara ki 
Gönül hatıranı "brı izde arar . .. 

Dimanche lllııslre gaıetcısi 
diyor ki: 

- Yol isimlerini deği,tirir

ken Petrodrad yolunu unutma
sınlar. BugUn Sovyet Rusyanın 
merkezi Moskovactır, bu yola 
1\loskova ismini VPrnrnli. Cons
tuııtinople ismini de deği. tirme
liyiz, çüııkn Tiirkiye C!lmhuri
yetinin merkezi Ankaradır, 

· 8 inci Edvard Pulu 
Her devlet 193i beynelmilel 

sergisi için yeni bir pul çıka

nyodar. 
lngfüere posla nezareti de, 

yeni kral tahta çıkhktan G ay 
sonra 1 buçuk penılik 8 inci 
Edvard pullarını çıkardı. Neza
ret bir tamim yaptı, diyor ki : 

- Eğer bu pullar halkın ho
~una gitmezse derhal değiştiri

lecektir, beğenmiyenlerin fikir
lerini söylemelerini bekliyoruz. 

Ve illive ediyor : 
- Bu pulların maketini, o

tuz maket arasından bizzat 8 
inci Edvard beğenip seçti... 

Dünya düzdür 
Biliyorsunuz ki. Amerikadu 

bir mezhcb vardır ve mezhebin 
salikleri, htlla en eski cedle
rimiz gibi dunyanın diiz oldu
ğuna kanidirler ... 

Bu sene Amerikada kurak
lık oldu. Bu mezhebin ~cyhi 

mUridleriııe bir nutuk verdi ve 1 
dedi ki: 

- Kuıakhk var, çlinkQ dün
yanın yuvarlak olduğunu iddia 
edenler küfrediyorlar, Allah da 
bizim topraklarımızı ~ulandır

mıyor. 

l;;iıı tuhafı, bu nutuktan bir 
kaç saat soııra bir fırtına koptu 
yağmur bardaklardan boşandı, 

her tarar ~u altında kaldı ve 
şeyhin evini de sular lıa "lı ! ... 

Sivrisinekler 
Siyam polisi nıU~kil bir va

ziyete gırdi. Sebebi sivri sinek
ler. Büyük bir merasimde, ha
zırol biçiminde duran polbleriıı 
bir kaçı kaşınmışlar ! .. 

Yalnız bu kadar ol a gene 
neyse, fakat polisler, nokta bek
ledikleri zaman da kaşınıyor
larmış ... 

Nihayet karar verir gibi ol
dular: Nokta _polisleri cibinlik 
altında nokta bekliyecekler. 
Uzun münakaşnlardıın sonra bu 
karar geri alındı. Polislerin ka
~ınmasına razı oldular. 

Nükte 
Fransanın milli mizahoısı Tri::ı

lnn llernard yetmiş yaı;.ına ğirdi. 
Uu ıııüııaselıclle gaıeteler hep 

ondan. onun nl\kteleriuden bahs
cdiyorlur. 

Triı:.tana sormuşlar: 
- Neden mizAlı gazetelerini 

okuyon;unuz ·ı 
- Buna atfettikleri fıkraları 

görmek için. 
- Bari lıo,..unuza gidiyor 

mu '? 
- Hayır, yalnız hosuına giden. 

leri ezberleyip lıeninı~iyor ve 
anlatıyor ı .. 
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Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

Batıl Hekimler 

DİFTERİ -KUŞPALAZI 
Yazan : 'J'ÜHKAN 
Durmuş Türkmenoğlu 

ı 7 ] 

Billıasse iki ile yedi yaş 
arasındaki çocuklar görül
mekle hazan daha buyük 
/erde musallat olabile ağir 
telılikeli bir haslalıktir bun· 
da boğaz 'lte Kırt/ak iltihap
lanır. Adeta birer umum 
damlasını and1Tan iltilıap 
levhaları peyda olur. Bu
nun duğurduğu şişkinlik 
boğaz ve gırtlakta ne/ es 
almayı, b:r şey yutmayı 

menedecek kadar tıkanılık 

yapa bilir. Son derecede bu
laşıktır. Hastalığın hem vci • 

ki, hem şa/i ilacı Difteri 
seromudur. Serom ne kadar 
erken yapılırsa şifa okadar 
seri ve kat 'i gelir. kuşpala
zı seromu tababetin en yük· 
sek muvaf fakiget eserlerin
den biridir. Bundan istifa· 
deyi ihmal etmemelidir. 

Bu hastalıkta hastayı mut· 
laka sağlamlardan ayırmak 
esaslı bir şarttır. Evdeki 
sağlam çocuk/arıda koru· 
mak için ihtiyaten bun/ara
da kuşpalazı seronıu yaptır
mak muvafık olur. 

Kuşpalazı hastanın bal
ğammda aksırık ve öksü
rüklerden etrafa sıçrayan 
Tükürük damlacıkları bu
lunan mikrobplarla yayılır. 
Bu hastalığın kikrobu çok 
dayanıklıdır. Yüz dereceye 
yakın hararete, yedi saat 
müddetle güneş ziyasına 
tahammül eder .. Kuru yer
lerde, toz toprak, elbise ve 
sairede altı ay yaşayabilir. 

Hastalık geçHkten sonra 
hastanın giydiği ve dokun· 
duğu bütün çamaşırları, ya
tak eşyasını kaynatmalı, 
odayı temizlemelidir. 

Köy mektebinde 
Bir talebeninakuşpalazına 

tutulduğu sabit olur olmaz 
mektebi icabına gö"re yarım, 
bir veya iki gun kapayarak 
esasli bir temizliğe tabi tut· 
malıdır. Hasta çocukla ay
nı evde bulunan talebeyi, 
hasta tecrit edilmemiş ise 
hastalığın hitamından itiba
ren bir ag mektebe alınma· 
malıdır. Boğazı ağrıyan, 

nezleli olan çocuklar hak· 
kında dikkatlı ve basiret
kiir bulunulmalıdır. Çünkü 

• Arkası var -

Halk Manileri 

Y nlçın dağlar aşalım 
Coşalım kaynaşalım 

Tayyareye yardıma 
Durmayalım koşalım 1 

• * • 
Bakmn nrkadaş yandan 
Neyin varsa verc:andnn 

Tayyare kurtaracak 
Bizi yarin dü"şmandan l. 

• • 
* 

Sözümü iyi lşa 
Bu hayırlı yola git 
Vatanını seversen 
Tayynrcyc yardıoı et 1 

BabaSalim Öıiıt,en 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusluryanın Ankanı 
Elçiliğ"i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 46 ] 

rar ortaya koyan bir kahı-aman
lık sahne lyle Gelibolu zaferioi 
kazanmıştır. 

Fakat imp.ırat•>rlukla mılle· 
tin, i tilacı yabancıya knrı;ı ne 
hükümdarda, ııe dinde ne de 
Orduda bir mulınfaı;a ve hinıu· 

Ye bulduğu bu sıralarda, 'l'ilrk 
IUilletiııin bağrından dUnyaye 
bir fikir doğuyordu ki, bu fikir 
o milleti, kurtuluş ve istiklfıJi. 

ne kavu':'turacak ve lmp ırator
luğun enkazından çı'·ararak, O· 

nu büyllk bir istikbale götüre 
Cekti. 

Bah milletleri ile imparator
luğun nzhklarıııı kıtuıa~tırırı nu 
runa çekmiş olan millet fikri, 
artık 'l'Urklerin de gönüllerinde 
Ve kafalarında uyanmıı bulunu. 
Yordu. 

Alınaııyada olduğu gibi, Tllr
kiyede de, fikrin i ... iın babalığı
nı, şairler üzerlcrine nlmışlar
dır . .Hunlar edebiyat dili olarak, 
halk dilinden ba it elemanlar 
itıttva eden. üzerini yabancı dil 
lerin ve bilhas"a nrupca ve a
<:emcenin kelimeleri kaplamış 
bir dil bulmu~lardır. 

Acemin .• iiri ile arabın teo
loJia ve tarih i'ı nleri, Osmanlı 
lıııparatorluğundıtki fikir haya
lın::, daha bu~laııgı~ta hakim 
Olarak kibal'lnrın dilinden tnrk
Çeyi fide la tuınamcu koğmuştur. 

Kilıar vo ıııllııevver olmak 
l~iu, Acemceııiıı zarafeti ve A
l'aı>çaııın fn aheti ile konuşmak 
lazımgelıniştir. Bu bakımdan ya 
?.ilan edebiyat, ç.ok geçmeden 
tenhı: bir formalizm ve yavan 
bir filolojık taısaıınudnn ibaret 
katmıştır. 'l'Urkçc yani bayağı 
lldamııı dili ,se ( "fUrk., o sıra
lard "bayağı,, \'e "kaba,, nııı 
llıukat>ili olmu~ tur ), halkın ku
cağına ~ığınarak ç·ağrılacağı gü
llU beklemiştir. 

Fakat, tUrkçe, çur~ıda ve pa
la.ı·<ta, kö., elıaşı kahvelerinde ve 
l>aııryır yerlerlnda oynanan kuk 
la oyunlarında ve kargöz per
clesinde, kendini bu hale sokan 
~ibar dilden enfes bir intikam 

Gençlik 

\ -- - -~--- -------------- . --· 

/ YEN/YOL/ 
--~---.--------------------------

Sayfa 3 

Köylülerimize 
·-------~~~~~~-- ----

•• 

Üğütler Kapalı zarf usulile eksiltme 
Erzurum Valiliğinden: 

27 . E'ylıil 7936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum 
Piliçleri nasıl semirtmeli 1 Erkek muallim mektebi ik11uilı inşaatına aid ilurılar 2490 Tavuk ve 

Bu mevsimde, tavuk 
ve piliçleri sen1irtmek 
iki şekilde kabildir ; ya 
serbest gezer bir şekil
ve yahut hususi bir ka
fes içerisinde vev kapa
lı bir odada hareket 
ettirmeden, bolca yen1 
vererek beslemek, se
mirtmektir, yahut da 
hindi ve kazlarda yapıl
dığı gibi, cebri bir şe
kilde El veya hususi 
aletlerle yem vererek 
semirtmek keyfiyetidir. 

ı 
sayılı kanunun 7 inci maddesi ahkamma teıı/ikan ilan 

olmalı, bir tarafına yeın Un ile yapılmış lapa- edilmemiş olması hesabile bu inşaatın 35 giin müd-
diğer tarafına de su ko- lar, kanlı kepek hamur_! detle temdidine ve yeniden ilanına lüzum lwsıl olmuştur: 
nulabilecek bir halde lan da semirmeğe çok 7 · Eksiltmeye ko11ulan iş: Erzurum F.rkek muallim 

Birinci şekilde, her 
gün verilen yemlerden 
daha fazlaca yem ver
mekle maksat hasıl olur. 

yapılmalıdır. 
Kafesler, bölmeli ve 

tavukların başları ğirip 

çıkabilecek kadar, ta
vukların konup çıkarıl
ması için de bir bölme 
kapaklı ve sürgülü ola
caktır, ayni zamanda, 
kuş kafeslerinde olduğu 
gibi altları sürgülü ya
pılmrış bulunacaktır. 

Semirtmek için hay
vanlara verilecek yem
I er - En ziyade mısırı 
tane veya kırma halin
de vermelidir. Mısır, se
mirtlci bir gıdadır. Mı
sırla semirmiş tavukla
rın etleri sarı ve yağlı 
olur. Şayet, tavuk eti
nin beyaz olması mat
lub ise, o takdirde mı
sır vermeyip buğday 
kırmasile yulaf ve biraz 
da beyaz mısırı karış

tır arak vermek lazım
dır. Yemek artıkları, 
et ve barsak parçaları 
ilah .. gibi kuvvetli gıda. 
lan vermek kabil olur
sa, çok faydalıdır. 

ilan 

İkinci şekilde ise, da
ha fazla yem vermekle 
tavuk ve piliclerin ha
reketlerine mani olacak 
bir halde, kapalı kafes
ler içerisinde beslemek 
usulüdür ki: bu takdir
de günde 3-4 defa bol 
ca yem vermek lazım
dır. Bu suretle 10 - 15 
gün zarfında tavuk ve 
piliçler iyice semirtmeş 
ve yağlanmış olurlar .. 
Besi kafesleri n1uhtelif 
şekillerde yapılabil_ir. 
On iki tavukluk bir be 
si kafesinin uzunluğu 
1,50, genişliği 50 _ 55 OF icra memurluğundan: 

Aı;ık ıırtırma ile para~ ıı c;enllceek 
santim, dört ayak üze- gıı)•ri ıııeııkulun He oldu~u: 

d • •f Tarla. rinde ve yer en ırtı aı 
Gayri ıııcııkuluıı lıulurııhı~u ınıı,·ki 

da 70-80 santim olursa mahallesi sokağı \C llUnıraı;ı: 

f kd. Alano sohat köyünde Deli 
muva İ ır. Hüseyin oğlu Ömer namına kayıtlı 

Besi kafesi bölmeli tapu sicilinin Mayıs 929 tarih ve 
=...:==== 14 No.lu. 

Taktir olunan kıymet : 
Heyeti umumiyesi [ 120 ] yüz 

yirmi lira. 

mektebi yapısının bitirilmesidir. 
yara. Semirtmeyi acele Keşif bedeli ( 242677) lira ( 48) kuruştur. 

şunlardır: yapmak isteniyorsa, pi- 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 
liç ve tavukları karan- A Eksiltme şartnamesi, 

8 Mukaııele projesi, 
lık bir odaya kapayıp, C Bayındırlık genel şartnamesi, 
yalnız yem vermek için D inşaata aid fenni şartname, 
on, on beş dakika ka- E Keşif cetveli, 

dar, bahçeye çıkarmak F - Proje, 
Talipler projeyi Bayınclırlık bakanltğmda, Erzurum 

fazlaca yem vermek Baymdırlık müdürlüğünde görebilirler. istekliler şartna
şartile,8-l O günde se- me ve eı•rakı saireyi 7 2 lira 70 kuruş mukabilinde illin 
mirtmek de kabildir. mahalleri Bayındırlık müdürlüğünden alabilirler. 
Zorla, cebri bir şekilde 3 Eksiltme 26 . Birinci teşrin - 7 936_ Pazartesi gü-

nü saat 7 5 de Erzurum kült ir direktörliiğ,i dairesinde 
semirtmek usulünün cip yapılacaktır. 
heti tatbikiyesi bizde 4 - Eksiltme kapalı 2araf usu/ile yapılacaklır. 
müşkül ve hemen yok 5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 73384 lira 

gibidir, bundan dolayı muvakkat teminat 'l•ermesi 1ıe bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

bu usulün izahını lüzüm-
1 

A - 1936 yılına a:'d ticaret odası vesıkası, 
suz gördük .. Bizde, müm- B - Bayındırlık bakanltğından en aşşağı yüz elli 
kün mertebe, hayvan- bin liralık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış 

vesika, 
lan serbest bir şekilde 6 - Teklif mektupları ıiç 'incii maddede yazılı saattan 
bol yemlerle besliyerek bir saat evveline kadar Erzurum Kültür Direktörlüğü 
semirtmek cihetini di- dairesine ğetirilerek Eksiltme komisyonu reisliğine mak
ğer usullere tercih et- buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gö.nderilecek mek_ 

tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gel
mek daha doğrudur. miş olması ı•e dış zar/m m:.ihür mumi ile iyice kapatzl
Hareket etmiyet, bu mış olması şarttır. 
şekilde semirtilen tavuk-, Postada olacak gecikmeler 1 a )uf edilmez. . 2 7 _ 7 2. 77 

lar, her ne kadar fazla Demir köprü boyama eksiltmesi 
yağlanırlarsa de yağ et-
le iyice imtizac edeme- Kars vilôyetinden : 
diğinden, bu gibi tuvuk 
ların etleri okadar Iez-

on beş giln dnha temdit ve on beşinci 

1

21 - 7 7 936 Cumartesi giinü 
8) ni sanı ta yapılacak arlırnın bedeli 
satış isteyenin alncuğı ruçlınııı olnn 
diğer alncaklılnrııı o gayri menkul 
ile temin edilmiş alncaklıırı nır.cınu
undaıı fazlnyıı ~ıknıak şnrtlle en çok 
artırana ihale edilir bö)'Je bir bedel 
elde edilmezse lhnle yapılmaz ve 
satış bedeli dilşer. 

G· Gııyıi menkul kendisine ihale 
olun.ııı kiıııc;e derlınl ve ~·a ,•crlleu 
mühlet ic;lııdo pıırııyı vermezse ihale 
kararı feı;h olunarak kendisinden 
e,·vel en yilk ek teklifte bulunan 
kimse nrzctnıiş olduğu bedelle alma· 
ğn razı olmaz veya bulunmazsa lıe· 
ıncn oıı beş gün nıilddctle artırmaya 

1 - Kanuni müddetinde mukavele akdetmediğinden dolayı 
fesh~dilıııiş olan vi~l\yetin 2 ı adet demir köprnsuann boydnma 1 
amelıyah aynı şeruılle 83U lir,ı 5 l kuruşluk bedeli kc ifle 011 
beş gilıı müddetle açık olarak ekslltıneye konulmuştur. \ 

:"? - lhale 12 10 93() tarihine mUsadif pazartesi gUnU ~at 14 de 
Kars Nafıa müdürlüğünde toplanacak kl)misyonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 625 lira 61 kııru~tur. 
4 - lstekiileriıı teminatlarını malsandığına yatırarak buailnde 

komisyona muracaatlnrı ilan olunur. 30 • 2 • 5 ~ 7 

Açık nüfus katipliği müsabaka 
imtihanı 

Vilôyet makamından : 

Vahşi ormanlar arasında .. Artırmanın yııpılııcıığı yer gün saat: 
Of ic:a dairesi önünde 6.lJ -936 

çıkarılıp en çok nrhraııa ihale edilir 
lki ilınle arasındnki fark ''e geç~n 
gOulcr için yüzde beşten hesnp olu· 
nacak falı: ve diğer znrıırlıır n~ nen 
lıilkıııe lıııcet kuhııaksızııı ın-.ınuriyc-

Açık bulunan 10 lira mnaş~ı. SQ:·mene kazası ııufus kfltiplıği 
için orta okulu şahndetnamesını lıaız bulunanlar arasında 15 bi
rinci teşrin H36 perşembe günün saat 14 de mıısabaka iuıtihanı 
yepılacagı 1dan bu musabakaya girmek istiyenlerin mu ·abak 
gilııllnden evvel nllfus tezkerelerini, mektep şnhadetnamelerin{: 
hlisnllhal erbabın.elan olduklarını gösterir vesikalarını \'C nskerlik 
yapmış olanların terhis tezkerelerini komisyonu mahsusuna tev
~l eylemeleri ve isimlerini talipler listesine kayıt ettirmeleri içlerinden biri bir elektrik fe· 

ileri yaktı, c~binden bir harita 
Çı~ararak diğerine : 

b - işte Çuşkun Gorillerin mu· 
iti üzerindeyiz. 

Y~lmaz sözüne devamla : 

- Şimdi çok dikkatli olmalı. 
1' am bu sıralarda uzak.tan uza 

~~ bir takım hamurtular ara'"ında 
t
.•r ıorilin göksünü dövdüğü işi· 
ıl' " il 'Yordu, Uç kardeş durmadan 

~liYor... V c her adımda da uzak 
t gelen sesin bir kat daha art· 
~Qını seziyorlardı. Bu Afrika or· 
, anları balta görmemiş ağaç ve 

~tınaşık.lar üç kardeşin yoluna.da 
h tel oluyorlardı. Aksi gibi de 
~ o ~ !?ece ay da doğmamıştı. ç 

dı~~eş mola vermek için bir çalı 
•ne çömelmişlerdi ; 
Yılmaz : 

bu' Çoşkun, Günay : Ac.ıba 
llll hınzır hayvan sevgili kardeşi· 
\~ ~ Deıniri kimbilir nerelere ~Ö· 

tdu ? 

~tat ..... Merak ctmo ağabey elbet 

lıı. da kavuşuru:ı:. Maymunlar 

~lara dokunmazlar. 

bt h \ı sırada yılmaz cebinden ge· 

~ ~ritayı çıkarıp feneri yaktı 
i&ı ıeıdirmea-e ba§ladı, Hari· 

Cana günü saat 14·16 de. 

1· İr;-bu gııyri ııwııkul uıı şıırtıınıııesl 
tayı c.::bine indirirken : 7 • 10 • U3ti lrırihhıdeıı ililmreıı U3j. 

72 Sedat Olgener 

- Bakın kardeşlerim bu ya· 2:!i ııo ilıı Ol' icrn dıı.rc~niıı 
kınlnrda bir göl var şimdi oraya nıuan·eıı mıınnrasıudu lıerkesiıı güre· 

bllnıt .. ı ic;ın aı,:ıktır. i14ııda ~ m:ıh 
gidelim ve orada bir konuk ya- olıınlardan fnzla ıııul uıııat almak iı;tl 
par sabahı geçiririz. Yarım saat yenler işbu şartııanıeyo ve os;; • 22; 
sonra göl kenarına vardılnr. Üç dosya ııuıııarası ile ıııcmuriyetinıize 

l ınmncaat etıııeJıdır . 
knrdeş yavaş yavaş gö c yakla· 

Şlrl'arken Çockun fenerini yakıp 2· Artırma) a iştirak lc;in yukarıda 
'i yazılı kı) ıııetııı ) üzde i,5 wı;belinde 

etrafını gözetlerken birden gözü pey ak\Ubl H>ya milli bir buııknıun 

tinıizce ıılıcıdııu tahsil olunur . 133 

İşbu gayri menkul y.ikarda gösteri· 

len 6 · 11- 936 tarihinde OF 
ic ·a memurlug-u odasında işbu ilan 

da gösterilen artıma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olunur . 

llôn 
beyaz bir kağıda ilişti. yerden ka teminat makbuzu te\di edilecektir 124 

ğıdı aldı üstündeki yazılar Demi- 3· Jpotck ımlııbl ulacaklılarln diğer ~kçaabnd asliye hukuk hakimli-
rin yazısının ta kendisiydi. atllkndnrlnnıı ve irlıfnk haJ,;kı salıi1l· ğ'ınden: 

!erinin gııyri menkul nzeriııde ki ı lsbendam köyünden sari Süley-
Mcktup anlnşıldıg-ına göre çok haklurıııııı ve lıusuı.lyle fal~ n~ 111a5• 

çabuk ve dar yazılmıştı. Çoşkun rafa daır olan ıddı.ıınrını ı~bu ilim man o~ullarınd:ın Yusuf oğlu Sa· 
mektubu Yılmaza göstererek bak tariWııdc~ itiburcıı yir~ni gUıı ı.;hıde ı lih tarafından Cavana köyünden 

_ı_1a_n_o_1_u_n_u_r. _________________________ ~2...:_·5- 7-9 

Gümrük anbarında beton ve kafes inşaat 
eksiltmesi 

Trabzon İthalat ve Transit Gümrüğü 
Müdürlüğünden 

Gıimriik anbarlarmda yaptırılacak 84 lira 44 kuruş 
bedeli keşifli beton 'lle kafes işinin 7 2 Teşrinevvel tari
hine miisadi/ Pazartesi günt.i aÇ1k indirme suretile yapıl
ması ihale edilecektir. isteklilerin yüzde 7,5 teminat ak
çalarile Gümrükte müteşekkül komisyona muracaatları. 

evrakı mUsbetelcrlle Lurlıkto ıııcıııu. ı A d ll h . 
ağabey, dedi. Yılmaz mektubu ı·iyctiınizc lıildirmclcrl len ed b u a oğlu hakkı karısı ve 
alarak çamurlu yapraklarından t\J. Aksi halde lıuklıın tapu :ıcill e~~ Mehmet kızı Asiye ve nüfus ida- ı---------------
tup okumaya başladı : sabit olmııdık<;ıı satış Ucdeliııin pay. 1 resi aliyhlerine açılan Cavana kö- Halkevi başkanlıgv ından : 

2·7 

Inşmasıııdnn hnri<; knlırlnr. 1 .. d Ab 
Sevgili kardeşlerim : 4_ ooliıcrlıeıı gilııde nrtırııınyn işti· yun en dulhh oğlu Ahmed ka-
Bu mektubu size dar ve ace- rak edenler arlırıııu şurıuaıııcıuııı oku rısı ue Ömer og-lu Osmanın kızı Robert de Riaz Ofisiye Akademi 

len yazıyorum, muş ,.e lüzumlu malumatı almış ve Zl"kiyenin nüfüsdaki ( 330 ) tarih 70 - Teşriniev·ael . 936 tarihinden itibaren Fransızca A. 
O müthis hayvan beni alınca bunları kabul etmiş nd ~e illlınr Ji ölü kayd·n n 335 olarak tashihi ve B. kursları aı;.ılacaktır. isteklilerin şimdiden Halkevz'-

olunnrlnr. ve isbati veraset davasının Clri 
doğru bu göle getirdi. beni bı IS· Tayin edilen zaınnnda gnurt h ke . .ı M-dd 1 h ne baş vurmaları bildirilir. 

b ~ mu a mes n:ıe: u ea a ey a 
rakıp su içti ben de bu fırsattan menkul Oc dcfn nğırıldıktun sonra • . 'k k"h' , h l 1 ---------------
' 'f d d k 'k' l k k en çok artırnnn ihıılc edUlr an"ak asıycnın ı amet a ının meç u o - Yıtık tastı.kname ıstı a e e ere şu ı ı satır ı me 1 ' .. d d ·1· bl' t J artırma b c d c l 1 nıuhaınnıen uğun an ı anen te ığ"a yapı ma-

tubu ;razdım. kıyıneUıı yüzde yetmiş beşini tıulınn.z sına karar verilerek duruşma 11 • 926 .. 927 Ders. yı.lı.nd.a Kadahor ilk okulundan al 
11

_ 
Coril beni şimdi şimali şarki- ,•eyn satış istiyt:Jıln alılcngına nıçhaul Teşrini sani 936 Çarşamba günü k d aı 

Ye dox-ru o-ötürüyor. hasreten aöz olun diğer ıılncııklılıır lııılııııup ta saat 10. 30 e bır."kılmışhr. Asi- gım tas.tı namt.yı yıtır ım yenisini alacag· ımda h "k -
O • .!Od ~• O ·ı· • 6

b' ' ı bunların o gayri menkul ile temin 0 O • "" l el. W 'l A el O n rı mu 
lerınız en operım, anrı yıne ızı edilmiş aıncaklnrıııın mecmuıından yenın bu gün ve Ql\ saatta Akça· Q ma ıgını ı an e erım, 
kavuşturur. l 1azlayn çıkmazım eıı çok artırıınw abıı.t Asliye hukuk malıkell\esinde O/ Zeleka köyünden Mehmet oğlu 

• ukası var • tcanhudu bakı kalmak üzere arhrmp. hnır bulunması ilin oluuu.r, H, AtalRJI 
-,,. .. 



7 Birinciteşrin 1936 /YEN/YOL} ) 
Sayfa 4 

Borsalar 
6 Birincitcşrin 936 

Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 
iç fmıl ık lınzı r 
,. ,, vudell 149 
Kabuklu fındık lıuzır 30 

• " vadeli 

Trabzon fındıkları 
le fındık hazır 

• vndell 148 
Knbuklu fındık hıızır 

• ,. vadeli 29 
-~-

ltalya fındıkları 
iç fındık hazır 650 
.. ,. vadeli 650-600 

Ber/in borsası 
Türk yumurtal arı 

KtıçQk mal 12 

" 12,25 

1 Bugece Yıldız sinemasınd~ 
Büyük sinema üstadı iV AN PETROVIÇ ın ya: 
rattığı senenin en şen, en şuh, en eğlencelı 

operetlerinden • 

MEÇHUL MU.G~NNI 
PAGANINI 

Almanca sözlü, şarkılı büyük operet 

ilan 
1 

Trabzon icra memurluğundan: 
Açık ıırUrma lle pnt'aya çe,· rllecek 
gayri nıenkuhın ne olduğu: 

Bir ba p hane. 
Gnvri ıuenkulun bulunduğu me\'ki 
nıahııllesl soknğı 've nunırnsı : 

riyeUnıizo bildirmeleri lcnp eder • 
Aksi hnlde lıuklnrı tapu iclll ile 
s:ıbit olmııd1kçn satış bedelinin pny
laşmasrndnn hnriç knlırlar. 

4- Gösterilen gllnde artırmnyn işti· 
rnk edenler artırma şnrtnııınesiui oku 
muş \ ' O lt1zuııılu nınlumnlı alınış ve 
bıııılııı ı kabul etmiş ud ve itibar 
ol ıııı ıırlnr. 

5- Tnyin cıcllleu zaıııaııdn gayri 
menkul üç defa bağırıldıktnu sonra 
eu ı,;ok 11rtırnun ihnlo cılilir. ancak 

q t? 1 

• 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

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

dhdhdhdh 
Orta 
trı " 12,60 

lstanbul kambiyo borsası 

T e k ke malınllesi tap unun ka
n unisani 936 tarih ve 17 n u ma

rasında kayıdlı. Alt katta bir b o

durum, bir sofn, bir m utbak, iki 

o d a b ir hela, b i r tnşlık ve ufak 

bir bahçe ikinci katta üç oda bir 

ııofa bir abteshane üçünc1 kntta 

büyük bir musand ıra ve iki tavan 

arasını havı b ulunan bir bap hane 

d e Zişan v e oğlu Feyzinin (his-

8 rtırma 1ı e d e ı i m uhanmıen l'''"'llll!'qQ ı•"•l~"'I 11P•!111••"•rıı•nıııııı"quıın•ı;ıı•"'•ııı•••ııııı~·ıııııın•ıııı•"'ı~ıP•••ı11ll"'~Jl~llll'~'"'D"'"ı ııın•ıaı•"'JUll'"1.P'~"'''Qll "''l11'1;1 pı~ı:;:.~11111;.ı .ll'~ıııı.;ııı • 
ı~ını~ı:ıı~~ 11:.d!ıı~ıllı~ıı~ıı:O:r:ıı~ilıı~~ıı:tlıı~~ıı~=ıııı,;ııııı~~llıı~~ııllı:ıııı!:ı. ıı.-:ıu;:;~ıııı,;:;,, . •. dlhı d.lıı':jılııı.ıı .. lıiiıllllıiilllllı....ı kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz 

\'e'-·a salı" iı;U'-·enin nltıcıığıım ruı;hani 
Peçe ta 
Llrel 

72525 
1012 

Raylşmark l,!l7 .68 

lstanbul ticaret borsası -
iç fındık Gireson 

• 
" 

" 
" 

Trabzon 
Akçckale 

Trabzon Borsası 

selcri. 

J .. J f t l 
olan diğer nlııcııkhlar bulunup la ı;;.a 
bunların o gayri menkul ile temin i-tj 
edilmiş nlCıcııklarınııı mecnıuıından t] 
fazlaya çıkmaz a en çok arlıranm tl 
teııhhudu bakı kalmak llzere artırma -
on b~ş glln dahıı temdit \ ' C ou beşinci +J 
21 - 11 · 936 Cumartesi günii [tJ 
ııynl sııatta yupılııcnk artırma bedeli (t~ 
salı" lslc~'euiu ıılacıığı rııc;lıauı olan ! t Tnktlr olunan kıymet : ,. .ı "' 
diğer rılacaklılurm o gayri menkul f t 

3,000 Li ra. ile lemin edilmiş ıılar,aklıırı ıııeeııııı- ~-· 
'l Birinciteşrln 936 Artırnıaıım ynpılucuğı yer gllıı saat: unılııu fıızlııya çıkmak şurtile CJI çok e•ı 

iç fındık G6,00 Trabzon icrn dairesi önünde 6-11-93t artırana ihale edilir lıöyle bir bedel -~·. 
Tumbul ,, 6 d eldo edilınezso ihale y:ıpılnıaz \'e 

Sl,50 Cum a rün ü saat 14-1 e. sntış bc4ell dU~cr. 
;.i~·: ~ ::,50 1- 1şbu gııyrl. ılnıieııdkulııintibşartnaın93e~ 6- On~ ri mcııkul )icııdisinc ihale '~~ 

" i. 10 • 936 tarı n en aren .,. olunan kimse derhal vo yıı verilen iı.•l 

Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşlann 

yeni çeşitleri gelmiştir. 
Bade.m • 27 847 no ile Trıılızon icra da. resinin mühlet içinde parayı \'ermezse ihnlc ==.·~ 
.l\arkalıık,, 00 munvyeıı numara ındn lıerkesin gOrc- kararı feı;}ı olunıırak kendisinden 
Yuıııurln lıirlncl 1100 bllııİcsi için açıktır. illlnda yazılı e\'\'el en yükııek teklifle bulunan En yu··ksek 

,, ikinr.1 2000 olanlardnn fazla mahımnt nlnınk isti kimse arzetınlş olduğu bedelle ıılma- +] 
1şlcnnıcnıtş 325 yenler işbu şartnameye ve 93:3 • 84i ğa razı olnınz veyn bulunmnz,,n he- t '!! 
J.lı r o.50 dosrn nunıaraı;ı ile ıııeınuriyeUnıize ıııen on beş gfiıı müddetle nrtırmayıı .~ T '/ 'k 

Fnsulynlar murııcaat etmelidir . çıkarılıp CD çok artırıuııı ihale edilir ~ erz l l 
ince nuıl 10 2- Artırmaya iştirak iı;iıı yukarıda iki ihııle arnsüınddııkbei t farlk , .e> g~eu v.•J • 
Horoz fnsul) 11 12 yazılı klymetin yllzılc 7,5 ııisbetinıle gllnlcr lı;in Y z e ş cıı ıesııı u- 1..t] 

k ·ııt b' l k nacak fııiz \'e diğer znrnrlnr a~ nca fı ~· s Unlnr pe)' ıı ı;ası Ye)·n mı ır ıan ·ııııın hUknıe hacet kıılnıııksızın menıuriye- • Jı:.+ t 
lstanbul hlulncl tfl,00 teminat nıııkbıızıı leYdi edilecektir 124 t'~ ana l tiıııizce 1ı lıcıılnn tahsil olunur · lSS e• J 

ikinci 13,20 $· Ipolek sulılhi ıılacakhl:ırla diğer ~ ~ • • • 
·na': un lıiriııci 12,00 allikııJJqrlnrııı Ye irtifak hakkı ı;:ıhip- lşbu gayri menk ul y uknrda gosteri- l•~-

lkiııei ıı,oo lerlnlıı ga) r{ nıenkul Ozeriııcle ki len 6 - 11- 936 tarihinde Trabzon K+ + 
Muhtelif birinci 18,90 lulklanUJD \ "C lıUSUiiİ)'J&.ı ftılz \'C mas- icra memurluğu odasında işbu ilan l [• M 1 . . Taksitle muamele •l 

.. ikinci 12,50 rufa dair olan iddialarını l~lıu illin dn gösterilen artımn şnrtnnmesi t..•~ em ur ar ıçın . 
fl•·llncn 12 tarihinden itibaren > lrmi gün çln<!s 1 1 1 ı;- • yap }maktadır .. ' dairesind~ atılacag-ı i an o unur • 1:6 ı .... 

A 

Fazla neşredip az cereyan veren 
ampullardır. 

J(unduracılar caddesi 

~l~~,~~:?!~::~~~-~~~~~~J~ 
.... ~~ııb~ı·~ııı~ıı~ını:O:ı ~~ıı::aıı!rd~ıdı~ıııı.~..ı11ıeııı1:ı-~ı11ıı~olı!':ıııh!rd11;!:iaı:.:ııkı~l~.ııııı:.-llllı~~.1b~ıı-~1~11h~~d 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin:z .. 

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

D 

o 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. , 

Adres : TR A B % ON 
Kunduracılar caddesi 

-.# 

Mağazası 

VENÜVOL BASDMEVÜ 
Yeni, temiz ve çeşitli hurufatile bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten verllecek siparişleri kisa bir zamanda hez~rlar .e gö.-,derJr. 


