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Fındık: 66,75 ve 32,25 kuruş .. 
Cenevrede Dlşbakanlmlz Suriye istiklôlini ve haklarımızı öne 

sürdü ve müsbet cevap aldı ... 
-======================================-=====-=re-=====--=-==-==========--===-==-========r==-===-=-==-==============ıa=============-==~=-======-=-=========-

Köylere 
Mektep 

Milletler cemiyeti Asamblesinde 
Suriye ve Filistin meseleleri ..... . 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

iktibas ve ithaf • • 
Ve muallim .. 

Köy çocuklarını okutmak 
için nasıl mektepler 
yapmalıyız ve nasıl 
muallim yetiştirmeliyiz .. 

lngiliz delegesi izahattan müctenip ! me:~:a:.:z~e:;n:ter~::1 e~:~ ~:~:~:ı,i~:7~~~ıu::an~i~:e~::~ 
bir yazısını okurken Yeniyolda nyamamış Z8m'lnlann ikide birde 

~. R. Aras Surı·ye ı·sıı· ı.zaAıı· yazdıtım birkrç yazıya temas sendeliyen teşebbüsleri, hakkında .1 \ J( eden satırları üzerinde dikkatimi da fazla sö:z:e lilzum yok. Fakat 
teksif ettim.. cumhuriyet devrinde eski yılgın 

k d k t 
• Yuılanmı atrandize ede ek ve usançlı lisanı kullanamam. Çün-

ar-~ ısın a no aı nazarımızı beni arkamdan · taşlayanlara rve kil bu inkıli~cı rejim memleketin 

K OltOrel sahada yeni, yep- Y başlayanlara yerinde bir karşalama hiç bir derdi karşısında ac:z ae-

yeni bir hamleye ihtya- • h tt • L-, d l • olacağını düşilnerek bu yazıyı yirci le.ılığı takınamaz. Cumhuriyet 
cımız vardır. İlk önce dllşQnOl- ıza e ı, 11 r ansız e egesı burayageçirmeyi muvafik buldum.. ki yurda sayısız iş yapmış ve da-
mesi lazımgelen iş, köylln knl- lstanbulda ne var, ne yok ? ha çotunu yapmata namzed bu-
türQ ve köy çocuğunun okuma d' b' · 20 1 - lunmuştur. Şüphe yok ki ana top-

~1idı!:.ra~~r:::aı~ı: ~:~:~~~:;; müzakereye amadeyiz dı·yor... c:::p

80

::;en :~:~ur edi:,

1 

ı~::~ rağın İstanbul gibi bir köşesinide 
bul için yazdıklarının Trabzon yıkmadan kurtarmak için esulı 

aynı biçimde mektep değil : Köy ı h L u· db' 1 d L An/cara 7 - Milletler cemiyeti Asambesi siyasi komisyonu dün mandalar·mes'elesı·· için de varid o acağı milli azasile ve &.uvve ı te ır er üşünece&.-
mektepleri, her y e r i n kendi .. r v t d ü B 
durum ve ihtiyaçlarına göre nin yıllık müzakeresine başlamıştır. Filistin mes'elesi etrafında bir çok mu.·ahhaslar yazıyı iktibra ve beni taşlayanlara ır. e za en üı nüyor. unu 

kurulacaktır. Konya köylerinin söz almış, lngiliz murahlıasıda lngilterenin bu gün için Filistin flazigeti halclcında bir ithaf ediyorulll. • ondan elbette bekliyecekainiz ve 
beklemekte elbette hadlıaınız. Zi-

kuruluş tarzı ve Erzurum .köy- izahatta bulunamıyacağını, ancak lngilterenin Arapları ve Ya1audileri memnun edecek • • ra böyle bir .,.yi beklememeL 
lerlnin yaşayış durumu ile h [ • Tam yirmi aene evvel yaz- r- " bir sureti ci temenni ettiğini söylemiştir. dı""ım bir mektüba •öyle başla- veya bekleditinizi aöylememek 
Trabzon köyleri ve kOylOsü bir S • l · Tı A i 5 

"' değildir, Oralarda köyler derli- uriye mes e esın• temas eden evfik Rüştü ras u memlekette lıusule ıelecelc si- m1Jtım : cumhuriyete kartı hürmet değil, 
toplu, çalışma ve yaşama tarz- yasi tebeddül neticesi kabul olunacak lıcil şekillerinin dikkatle tahlil edilmek lazım c Azizim, latanbulda ne var açıkca ve haksızca bir sayru11z
ları derlitopludur. geldiğini ve bu noktada istiklaline sahip bulunacak milletlerin erginliği, Rüştü siya· ne yok diye sorutuu çok şaştı- lıktır. Çünku böyle bir vaziyet 

Köyleri derli toplu olan yer- sisi hakkında söylenen bazı fikirlere iştirak edemiyeceiini lcagdetmiş ve demiltirki: tımı itiraf ederaoa beni mazur • ondan zaten bir şey beltlemi-
lerde okuma ve okutma sistem- .. Fikrimce bir milletin siysi terbiyesi için en iyi çare lcendi idaresini eline bıralcmak· rör. Bu yaştan bu kadar tec rübe- yoruz ki • manaaına relir ki rer-

1 b k dag k la ha 
• d al b'r böyle fd'l çekten ayıptır, ve medeni ...ıtnah· 

eri aş 8• 101 0 n sa - tır. Bundan dolayı Suriyenin istilclcile layık oldug·una emniyetimiz vardır. Bilhassa on 10nr• nu 
1 

aa 
1 

- ... 
larda yine başkadır : lıirincisin- f Tı vari bir aorp sorabildin ? Ne larm en büyütünü tetkil eder : 
de okuma, sa~lık, bayındırlık, Suriyede yaşayan kesi ürk kütlelerinin RüJtü siyasisi tam olduju zerre kadar şüphe olacak kardeıim, ve zaten ne ola- Netic~ : 

soysal hayat, bir k e 1 ime ile, görmiyed bir keyfiyettir, ,, bilir ? Dilıayanıtı her yerinde her latanbulun ~d, sıhhat, te. 
kalkınma işlerini ynrntmekt.dll;. Arasa cet1t1p veren Fransız murahlıası. Fransanın Tür/tiı,~ i~ /Juttil#on ,,,,,,,,..... ... ıe:1tJ t•MllllW r rı .. ııı •' 11; ""'9- dıt'h ' ' in ~ 
belen daha kolay, fakat ikin- sına muhtariget teşlcilatı temin edecelc bir sureti tesviye bulmalc üzre müzahrege amo- Yalan, itfin. tı • 'P • lawıd, tenıfftlNr ~ ~ yol 
ellerde çetin, çok daha çetindir, de bulundu;unu söylemiştir. bakaaçbk. pi8lii. pıllti, patırdı oı.- için bütün diifilndükleriDi· 
~~~"M~~~~ ~===~==================~-~----------.~nfilk~~~ed~~ d~~~~y~~~d~~ 

~:.::1b~':1!ş~:1·Y~~~!'n1~: 1 Elektrik ı·~~--A;Grk*"'a1 ispanyada! =~~m~y·;:;ıe!e~=:. ~::: ~b~j:;:nc~1: ı::çe~.::.;.:a: 
&erektir. Arazı ve köy durum- eser bile rörülmüyor : Temizlik, röriife dayansın. Yani yalanaız, 
ları her yerde bir ,oımamaına fiatları 1 Ankarada E intizam, belediye, nezab~t, ailzel devamlı ve müabet bir çalıımanın 
&Ore mektepldrln tevzi ve ku- ı· . • • 

1 
n son yol, bahçe, tiyatro, biru hak ve mahsulü olsun. 

ruluş tarzları da bir deAlldit. Bugün şehrimizde ele/eti. ı A~kara 7 - Atatürk hakikat aevri•i ve aaire... Bir kelime daha : Atatürkün 
Derli toplu köylerde birermek- rik fiatı 20 kuruştur. Bu ı b.ugun Ankaraya gelmiş· • t Kendisine yirmi yal evvel bu Anadoı11daki rezintilerinin birinde 
tep kurmakla okuma itıtiyacı vazıye aöylediti şu manada bir ıöz var-

f iat epeyce bahalı bir f iat· '""...-.... tır. =---..-_,.,..... ....... t~ ıatırları yazmış· ol dutum kimse dı : 
karşılanabilir. Fakat evlel'i da- l!:ıl,,.,., w :::-~~ -ıll geçen pn bana rönderdiii mek-
tınık ve her biri bir daQ'ın, bir tır. Bu sebepten çokları gaz 150 OQO k• • • tupta diyordu ki : • Her yurddqm, memleket 
aırtın, bir yamacın başında olan k le k l d D. kk 2 I ışının için hayırlı bUditi şeyi ortaya 

Ya ma tan urtu amamış- aşağı üşmügor. eme i 1 « Sına latanbulda ne var ne 
ve aralarında yanmşer, birer M koymuı vaılıedir. Fakat ~yledi. 
llaatlık mesafe bulunan köyler- /ardır. Ejer bayındırlık ha· kuruş için 10 bin kilovat adride taarruzu yok diye bir şey IOrmam ? Çün- tim ve iateditim feY olmada diye 
de, N\t'Uklan karda, kıyamette le l · · k t J h l kt 'k f · 'h kil aen bunun cevabını bana çok hiçbir ki1D1enin darılma""• hakkı ""v a n ı f ı n ı n J l · r e e aa a e e rı sar v~ ıstı - b ki • evvel verdindi ı 1 & 

her ann bir araya toplamak. ıönderdiği son formüle ıö- lakine /üzüm var._ Cümhu- 8 enıyor • • • • • lıte bu dosta •imdi bütün olamaz. » 
adeta mümkünsüz olur. "' Bize milli ve medeni ödevleri. 

Bu mt.>ı' kOvlerde her köye re senevi kilovat sarfiyatı riget bayramına hazırlanır· Ankara 7 - Madtidden Tilrk okuyuculan önünde yeniden ... , mizi röstermek için bilmem bun-
blr anndnz mektebi detil, üç 500 bini aşarsa bir kuruş · ken ona göre kilovat /ar· bildirildiğine göre lıülcumet den cevap veriyorum : dan dotru vecize olur mu ? » 

beş köye bir yatılı mektep la- tenzil edilecelcmiı. Halen k~nı . dilcka_te alalım ve şeh· kuv'Detleri dün mulıteli/ cep • Arkadaş, reçmiş ve lcendinl • • 
zımdır. Köy mualUmi, yalnız llll b le l h~lerde muva//alciyetler lca- mildafaa edemez mevkie' düımnt • 
koy çocuaunun ö~retmeni değil sarfiyat 4 ;;,v in i ovattır. ri baştan başa nura garlc bazı kimseler bakında acı dil kul. Yeniyolda imzası « P » rumuz-
ber cepheden, botun kal~ B• ıehepten 20 kuruşdan edelim ~ . , zlcaanmııtır. Nasgonlca'lliıtlere --------..:...--.. ı lu, « Bir yol tutmak, bir iı yap-
oephelerlndeo köylllnün hamle- rşı şiddetli mu vemet F d k malt rerelc.. » Başlıklıklı, .ince 
11 ötreticiil OlaCdktır. Hamleler tedbirleri alınmıştır. Madride 1 n 1 nilktell, tatlı itneli rüz.eJ _bulqlu, 

Yatılı köy mektepleri nasıl E b k 1 karıı 150,000 lcişililc bir nas- hoı ualilblü bir yazı dikkatimi u-
Olmalı, köy muallimi nasıl _ye- n üyü Var iğin yonalist /cu'011etin taarruzu y1&Ddırdı. Bu yazıdan birkaç aabr 

tlşmelldir, onları da ayrıca söy- belclenmelcteclir. Fiatla rı iktibas ediyorum = 

ıı1ecetlz.. Yoksulluğu içinde.. · El ı'şlerı' rid:r ~~ih:m!:.ıt~nriOO:. 
Bekir Sükuti Kulaksızoğlu Tarih eğildi bir başın önünde.. Tunçlaşmış heykelidir ODWl en vu··kselmekte vara aban bir mala, der iti : la-

-----------· büyük yoksullutumuz ı.. Ve koçuk sanatlar mem tamir •. 
yıldızda Bu yoksuJluk işte yakar da kalbimizi f. Duy:maı bizi tatmine borç· d d• Faraza açsak •• yollarını, çe.-

lu olanlar en küçük bir 11ır.ı 1.. sergisine iştirak evam e ıyor meler taşar da botar mı bizi der-

Balkan tıp haftası Yaşar da ruhumuz, herşeyimizde onurlu Başbutumuz.. Göremez 29 Te•rini evvelde Anka B b ...1 /. d le sin ? Yokaa sele mi l'ider evle-
şahlanmış heykelini önünde gözlerimiz 1.. • -r ugün orsaaa ın ı Sa· rimiz ? ... Faraza yapılırsa bir ita. 

Ankara 7 - Bugün lstan- Çınlar kulaklarımızda « Asker Hedefiniz Akdenizdir ileri / • rada açılacak olan el işleri tııları çolc hararetli olmuı· nalizaayon rilbreaiz mi kalır so-
611/da yıldı~da dördün•ü Tarihin en büyük emri de, rörmiyorw; herrün o engin ufuklan ...ruı. fJe lcdçü/c sanatlar serıisine tur. havalarm müsait ıit· ,. •- kaklar r .. Sonra çoraklaşır da ot 
Bal/can tıp ha/tası ııhhat ren tunç eli 1.. Trab•otıdan ( Sümer ) vı meıinden ötlTd cforir islcı· bitmez mi dersin oralarda ? .. Ha-
6alcanlı dı müsteıarının bir Bu ulu varlık var da Samsun, İstanbul lmılrimizde, itte bulurus ( Elçin) biçici fle dilciı gut lelerindan lcülligetli mal ni olsa parke uzun aokak, bula. 

• bunlardan kuru bir teıelli bizde 1.. l le l nutku ile açılmıctır. arı iymet I tJe nadide el ıelmiı olmatına rajman fi- maz mıyız kayıkla yilzecek bir 
-r Derler ki eteklerine oralarda kondu çelenk de 1. Yaşatırız ati l · 

Hava d 1 iş erile iıtirdlc etmelcdetlirler. atlarda yine': 6ir teriılclci e· röl ? oı.a meydanda bir ufalt 
için çelenkli buketli hayaller biz • .. 

Dolar da oiterlerimiz hicranlı, hıçkırıklarla bu uturda ı.. bekleriz Trabzonun ince ıanatlarını ıeri ıörülmüıtür. J~ fındık- parça katranlar• yapışır kalır mı· 
kurumunda bir büyük müjdeyi hergün ufaklarımızda J.. Anlcarada tanıtacalc oe be- lar 66 /curlJI 30 paradan sa- yız biz 0 yolda.. Tiz olalım da, 

Hava kurumu idare hey· Dökülür de rözlerimizden alevli katreler bu yokaulluktan fu•t ;ındire.:elc olan bu müesse· tılmııtır, tumbul fındık 32 varsın ~u~adderse damen dolaş-
et; buıün ıaat 15 de baş/can yalnız ıslarlar bir kitıd parçasını 1.. aeleri takdir fld tebrik ede lcuruı 10 para oe sifJri /ın · ıın payıınıze ... " 

8, Ahmet Barutcunun baş lateriz bunaldık artık tunca bürünmüt Atamızı. Ses verin bunaldık riz. Haber aldıgımıza ıöre dılc 29 lcurııı üzerinden mu Bu « p ıı rumuzlu kalem sahi· 
L l ...1 1 le le dinlemekten artık aluiaedamızı 1.. ıehrı"mı'• Ti,.a-t 0 ...1aıı lıer• amele görmü•tür. H:ıden rica ederim : Bu tar-..ı_._, 
qn ı;ınua topıanara uru Dindirin, dinmek isteyor hıçkırıklarımız. Dikilain tahlanmıt bir ıt .. .. '"' "

1 
-r yaz la ·ı Y · ~ 

hacı aı't iıler üıerinde uzun lıanıi bir arzuya /carıı. ılln Fiatların bugünlerde da 
1 rı e enıyol sutunlannı ıüa. 

üstünde parkta Atamız 1.. lesin B d L h 
.... -: 1• le l · t• A .Lrı"l•n lco'ı''arı 600 lı"ra'na lıa gu·lcı•l•cıı·ı· ıo .. ul•nmık· ·· un an ço. u ve zevk "'uta"'er• tle arar ar ıt ı . Su Hrpin ıuaayın, yanan kalplerimize; iıt~riz tamtzın Heykelini '" .. ,, ' 1 

• .. .. • .. duyıoatıı ı" 
~ ;dilmiıtlr. lftt ht1kınyor111 tile ı" BOyükloriml10... P. ,,,,,.,, ıttlrmıld1ıllr. ltdir • 

• 
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Sayfa ~ 

TÜTÜN 
F aidesi var mıdır ? 

Zararları nelerdir ? 
TlHllıınnn keyif verici hufir 

bir zehir olduğu muhakkaktır. 
Bununla beraber bir çok fay
daları da vardır : TlHUn aç. 
lığı giderir, hazmı kolaylaştırır, 
yemek ve bilhas a içkilerden 
duyulan zevki çeğaltır, dimağı 
tembih eder, hayali genişletir, 
muhakemeyi kuvvetlendirir, si
nirleri gevşetir, sUkOnete geti
rir ve kederi dağıtır, kalpte ra
hat ve huzur temin eder. 

tasan tlltuo sayesinde birçok 
mahrumiyetlere kallanablllr. TU 
tunlln bu son fnydasınmı bil
hassa, harbe iştir::k etmiş ve 
mahrumiyetlerin envaını yaşa
mış olanlar daha iyi bilirler! 

TUtUnlln beyin Uzerine olan 
iyi tesirile yalnız hoş ve güzel 
hi ler husule gelmez, ayni za
manda dimağile çok çalışan 
kimseler her hangi bir mesele
yi dUşUnmek için-ki ttıtan bu 
esnada o şahsa mesaisinde mü
nebbih ve fnkat asabı için mü
sekkin gibi tesir etmektedir
tlltUnden tutunun dimağ Uzeri
ııe olan tembih edici tesirinden 
istifade ederler. Sonra totonun 
söylediğim gibi, sinirlere cıUkO- . 
net verme ha sası olduğundan 
bu şahıs dUşUnerek halletıneğe 
mecbur olduğu güç meselelerde 
asnbinı tutun sayesinde tama
mile snkanete sokmuş olur. 

Bu itibarla sağlam bir insan 
itidal dahilinde tutun içecek o
lursa, vUcuduna hiçbir mrnr 
haı.ırlnmış olmaz, Prof Şlesiııger 
( Sehlesinger ) günde nç pnro 
veya on sıgaraııın vncuda fena 
tesiri olmlyncağını iddia etmek
tedir. Bununla beraber tütüne 
karşı herkesin hassasiyeti bir 
değildir. Bazı kimseler bu mik
tarın iki mislini içtikleri halde 
lı~ rahat ız olmazlar: bilakis 
diğer bazılan bnnuıı yarısından 
bile mnteessir olurlar. 

Totnıınn te ir edici madde i 
nikotin denilen zehirdir. Bu ze
hiı" hafif lütunlerde bile yUzde 
1 veya yüzde 2 nisbctinde bu-
1 unuyor. Nikotin en çok dimağ 
ve sinirlere, kalp ve kan da
marlarınn tesir etmektedir. Be
yin ve siııiı'ler~ olan tesiri, 
hayvanlar lecrllbelerle de sabit 
olduğu veçhile, muayyen bazı 
sinir merkezlerinde evvelfl te
nebbUh, sonra felç yapmak su 
relinde görUlıuektedir. 

Her şeyde oldugu gibi tutn
nlln de fazla ı muzırdır. Nite
kim fnzln tnton için tiryakilerin 
kalp rahat ızllklarındanan şika
yet ettiklerini görUyoruz. Uun
lurın hissettiği şeyler: Kalp çar 
pıntısı, kalp darbelerinde inti
zamsızlık, kalbin duracak bibi 
olmasıdır. bu şikıiyetler en zi
yade ğece olur, ve şahsın uy
k~ı:sunu kaçırır. Onun için ım gi· 
bılerin yUzlcri soluktur. 

.Mmımufih her kalp çarpıntı
sını tUtüııden zannetmek doğru 

değildir. l\itekiın tütnn içen 
genç bir k.ıdın veya erh.<.>ırio 
sevdiklerinden Lıirbini gördOgt; 
zaman lıi etliği çarpıntıyı, Uı
tuııe atfeımek haksızlık olur. 

- arknsı_var -

NOTLAR 

L. 
imanlı 'l'ralızon, hastnneli 
Trabzon, Trnıısitli Trab-

zon, Otobllslü 'l'ralızon, Sinaınah 
Trnl>zoıı, Stadyumlu '.l'rabzon 
<.'ocukbahreli Trabzon, HAllİ 
Trnbzon, Temiz Fırınlı "'l'rnbzon, 
Modern Hamamlı Trabzon, Cad
delerinde inek dola:;;mıyan ve 
çelik çoınat oynanınıyan Trab
zon, .evlerinin altında, mektep
lerlnın yanıbaşında bıznr sesle
ri duyulmıyan Trnbzon. Fındık 
kabuğundan, Fareden ve Değer
ruendere mUle\ vesatından kur
tulmuş Trabzon.... Çok değil, 
uç sene sonraki Trabzondur ~u.,, 

/YEN/YOL] 

MlÜJhüm 
Dün borsada fmdık a ım satımları çok hararetli 
oldu ... Fiatların, ileri aylar için daha yükseleceği 

söyleniyor ... 
Dün borsada fındık alım 

satımları çok hararetli ol 
muş ve iki gündür bir tiir
lü yükselemeyen fiatlar bu 
gün bir kuruş yükselerek 
mevsimin en yüksek fiatını 
bulmuş ve 31 buçuk ku-

ruşlan açılan kabuklu tum
ba! fındıklar 32 kuruş beş 
paradan kapanmış ve 400 
bin kilodan fazla kabuklu 
tumbul fındık satılmıştır. 
Fop Trabzon hazır fındık 
içler 65 kuruş otuz para 

Amerikadaki Türkler 
nasıl yaşıyorlar ? 

Hepsinin evlerinde Atatürkün bir fotoğrafisi 
vardır. Hepsi memleket hasreti içindedir. 

Nev Yorktan yazılıyor: man Türkler tabiiyyetlerini 
" Birleşik Amerikan lıükfı- bırakmaktansa aç kalmayı 
metleri ,, nin muhtelif şehir- göze almislar ve çetin zor
lerinde ekseriyetle toplu luklara gö'güs hererek Türk 
halde yşayan bir çok Tiirk olarak yaşamışlardır. 
Zer vardır. Bir çok dedim, Amerikada yaşayan Türk 
çünkü cihan harbinden ev- !er arasında zengin olan 
vel gelmiş olan bu Tür~le- yoktur. Tabiiyyetleri gibi 
rin sayısını ne Amvr~ka zevkleri ve hatta yemekleri 
hükumeti ve ne de Turk b'[ A "k l t 
k l l • b .1. A "k ı e merı an aşmamış ır. 

onso os ugu ı ır. merı a B l l . d Tı " k 
hükumeti tarafindan yapı- azkıl a~ı e~ ~r!n ; u; g; 
lan istatistikleri karıştırdı- nEıe er~ pışRırır, lazkı arlı l a 

b. J rmenı ve um o ana a-
ğım zaman ( 100) ınuen "d" b" ·b. · 
çok fazla " Türk doğumlu,, rınkal gı ıbp ıraz ızımklye: 

b l me ere enzeyen yeme erı 
ya rast/.ıdım. Fakat un ar b l l Ç k rr-· k b l · · b J E u ur ar. o ' ur u unan ıçınde uraua yaşayan r-
meni Rum ve Yahudiler de yerlerde bazı Tür~ ahçıları 

. ' . _ A _ . da vardır. Ermem lokanta 
dahıldır. Hatta T urkıyede l b. • k A "k . arının ır ço merı an 
doğan Amerikalılar bıf.e bu .. t .1 . l -

k 
. . d d" muş erz erı a maszna rag-

rakB amd•nkıpznTı~ kır/. . b .. men Türk lokantalarına yal-
ura a 'l ur erın u-

··k b" k . 1. . <' k nız Türkler giderler. yu ır e ·serıye ını -yar _ J .. 
vilayetlerinden çalışmak için Burada. ~uzel ngılızce 

l · l l - konuşan ışçı Tzrkler yok 
ge mış 0 an ar vbe"l ç?gu 

1
°- denecek azdır. Otuz sene 

kuma ve yazma ı mıyen er l l l b.l b" J k" evve ge en ere ı e ızue ı 
teşkil ediyorlar. Bunlar umu- R l r - k k . um arın 'ur çe onuşma-
miyetle hayatlarını telılıkye "b. b · d"l k [ 
koyarak fabrikaların en sı gı ı ır ı onuşurkrr. 

· · · l l Evlenme yaşları geçme te agır ışlerınde ça ışıyor ar. [J . h ld . ı Al - b o uugu a e çogu rıa a e· 
Bunlardan kazalara kurban kar yaşarlar. Maamafih bu-
giderek ölenlerin veya sa- rada evlenen bir kaç Türk 
katlananların feci akibet ve te vardır. Bunlar çocukla
h~yatlarını . iç A sızlamadan rmı Türklüğe bağlamak için 
dınlemeye ımkan yoktur. . . . Tı" 

H 
. b. k · . J dıdınıyorlar, onlar urkçe 

epsı ır aç sene ıçınue . . l . Tı " k h 
biraz para yapıp memleket· ısım er verıp ur · arsını 

Zerine dönmek için gelmiş- aşılamağa çabalıyor.far. . 
!erdir. Fakat talilerinin ken- Burada yaşıyan Turklerzn 
dilerini mahkum ettiği bu en büyük korkusu vatandan 
hayat içinde sürükleniyor- uzakta ölmek ve gömülmek· 
lar. Hala hayallerinde bir lir. Amerikada yalnız Ma· 
gün memlekete ,dönebilmek ssachuçe~s hükumeti?in vor
en tatlı bir ümit halinde ces şehrınde Ermem mezar 
yaşar, Hiç birisi Anerika- lığı yanında küçük bir Turk 
mn soğuk hayatını sevmiş mezarlığı gö"rdüm. Bu kü
ve ona ısınmış değildir. He- çük mezarlık o şehirdeki 
psinin odalar!nda, en "gö:e Türklerin büyük f edakiirlı
çarpan yerlerınde Ataturkun - ·1 l b · · k · . . gı e a ınmış ve ıraz es ı 

bir gazeteden kesılmış fo- ld - · · .. M " ı ·· [ 
4 ·ı l k {J o ugu ıçın us uman a· 

togra,ı ı ememe siten e ue k d tk b. r-· "b 
ettikleri resimlerin sıralan- rın. ~r ~ş 1 "ı ıgı ı" ı a

resı uzerıne yazı mış ır. 
dığını görürsünüz. 

Amerikalıların muhace- Kenan Hüseyin 

ret kapılarını kapadıktan Yemek müsabakası 
sonra o güne kadar buraya Bir ay içinde Berlinde bey 
gelen muhacirleri Amerika ne/milel .ahçılıkmusabakası 
lılaştırma siyasetine en çok yapılacak bir nemune mut 
mukavemet gösteren Türk- f ağında her türlü modern tec
ler olmuştur. Buradaki yurt- hizalı ve konforu havi bir 
daşlarımız arasında tabiiy · mutfakta Fransada ltalya 
yelten çıkarak Amerikan ı A 
tabiiyyetini kabul eden Türk- dan ,aponyadan merika 
/erin sayısı ancak bir kaç dan veAalamayanın dört 
kişiye inhisar ediyor. bucağından ğelen ahçılar 

Büyük harp sıralarında ellerinden gelen en nefis 
müttef ikimız A l manyaya yemekleri pişirecekler ve 
harp açan Amerikalıların jüri heyetine yedirecekler. 
Türk tabaası olanları fab Bal: alım birine/iği. hangi 
rikalurdon çıkardıkları za· mi/et kazanacak?., 

dan açılarak 66 buçuk ku
ruşta kapanmış ve üç vagon 
iç satılmıştır. 

Piyasada mal kesad ol · 
ması güzünden alıcılar faz 
fadır. Fiatların ileri aylar 
ıçm dalla yükseleceği kuv-

vetle ümid adilmektedir. 
Mahsulün üçte birinin ihraç 
edildiği nazarı dikkate alı
nırsa /iatlar her daj,,m sağ
lamlığını muhafaza edeceği 
alakadarlar tarafından söy 
lenmektedir. 

Kom'şu Rusyada 
Ticaret 

1936 da Sovyet dış ticareti 
Gümrükler Genel direktörlüğünden alınan malumata 

göre, 1936 yılının ilk altı a'}ı zarfında Sovgetler birli 
ğinin dış memleketlerle olan ticaretini hacmı 1,221,700,000 
rubleye varmıştır. Bu müddet zarfında 566,500,000 rub
lelik ihracat ve 661,200,000 rublelik te ithalat yapıl

mıştır. 

Geçen altı ay içinde ihracatınyüzde 80, 7'sini, mevaddı 
iptidaiye, kaba işlenmiş maddeler ve muhtelif mani/ atura 
eşyası teşkil etmiş, yüzde 18. 7' sini ziraat mahsulleri leş· 
kil eylmiştir. 

7936 yılının ilk altı ayına ait ticaret bilançosu ile! 935 
yılının aynı aylarına ait blanço mukayese olunursa, aşa
ğıdaki neticeler elde edilmektedir : 

1935 1936 

ihracat 653,700,000 ruble 566,500,000 r. 
ithalat 490,200.000 ,, . 661,300,000 .. 

B a k ı y e . 163,500,000 ,, 94.800,000 ,, 
7936 yılı içinde ithalatın yukselme.i, kısmen Sovyet

ler birliğinin Almanya ve Çekoslovakya ile finasal an
laşmalar vücuda getirmiş olmasında_n, ve Şarki Çin de 
miryolunun satın alınması dolayzsıyle . Japon malı ithal 
edilmesinden neşet eylemektedir. 

Sovyetler birliğinin en ehemmiyetli memleketlerle olan 
ithalat ve ihracat ticaret bilançosu, 1936 yılının ilk altı 
ayı zarfında, milyon ruble ol'!.rak, aşağ_ıdaki gibidir : 

ihracat ithalat bilanço 
-- -

Büyük Britanya . . . . 114.7 88,4 273,7 
Amerika Birleşik devletleri ... 68,0 131,9 199,9 
Almanya 45.8 174,8 760,6 
İran . 39,2 46,0 85,2 
Belçika . . . . 44,9 26,8 17,7 
Fransa . . . . 33,3 26,3 59,6 
Hollanda . . . . 17.1 34.9 3ı,O 

Japonya . . . . . . 70,0 31,0 47,0 
Çekoslovakya , . 2,0 25,7 27.7 
ltalga . . . . . . . . 27,9 2.8 24,7 
Garbi Çin . 14,6 8,2 22,8 
İsveç • . , . 9,4 10,3 79,7 
Danimarka. . . . . . 17,7 4,0 15.7 
Türkiye . . . . . . 7.4 7,3 14,7 
Palanga . . . 5.0 6,3 11,4 
Şarki Çin . . . 0.3 6,0 6.3 
Fenlandiya 4.2 7,9 6,0 

( T. A. ) 
--= 

Dünyada Neler oluyor ? j 
8 inci Edvardın fotograf 

merakı 
İngiltere Kralı 8 inci Edvard 

fotonıf meraklısıdır. Olduğunu 

dıılıa Çanakkıılcyo ayak basar 
basmaz rotoğrufçılara poz verdi 
ondan suııra kendisi l'esiın al
mağa başladı. 

~aınajestc bugiln lskoçyadn 
Balmoraı şatosudadır. Maiyeti 
civar ormanlarda aro.niyorlar ve 
kendisi fındalıklnra saklanarak 
ağaç gövdelerine barınarak, e
linde fotografı, geyiklerin, ,tav
;;anların, kekliklerin resimlerini 
alıyoı·. 

8 inci Edvurd eliyor ki: 
- Yakından hayvam öldür· 

ınek kolaydır, geç olan uzaktan 
onların iyi resimlerini alabii
meJl.tir. 

Muktesit Almanya 
Nüremberg kongresinde Bit

ler dediki: l lariçtcn tedurik et
mek mecburiyetinde kaldıl?ınıız 
iptidai maddeleri ziyan ctınlye
liın, bunu da dört senelik plana 
koyacağız ... 

l"akat Alıııaıı fnbrikalörleri 
bunu beklenıcden muktesit ctav 
ranruağa başladılar. Diş pati 
tüblcriuin üzeriuo ~u etiketler 
yapıştı: 

- Dikkat ! Boşalınca bu tu
bü atnıayını~. Bu tnb madendir 
bizim çok ihtiyacımız olun bu 
madenin bir kısmını hariçten 
alıyoruz. Bunun için bu tçbleri 
saklayınız, biriktiriniı, gelip 
toplayacak olan memuruna ve
riniz. Böyle yaparsanız bizlere 
dövizd1ı1n iktisat ettiı:ıui~ oıur
suuuzı,. 

8 Birinciteşrin 9J6 

Sağhk 

Köylüye 
öğütler 

Batıl Hekimler 
DİFTERİ-KUŞPALAZI 

Yazan : TÜHK.ı\N 
Durmuş Tilrknıenoğlu 

[ 8 1 
kuşpalazı ilk günlerde ga
yet ehemmiyetsiz, basit so
ğuk algınlığı tezahüratı 
gösterir. Şiddetli devre ken
disini meydana atıncıya ka
dar başka çocuklarında aşı
lanması tehlikesi vardır. 

( Hocam Maarif vekili 
merhum Reşit Galibin not
larından ) 932 - Ankara -

Çiçek l. orkunç hasta-
lıklardan biridir 

Çiçek korkunç hastalık
lardan biridir. Öldürmese 
ekseriya uzvi bir arıza bı

rakır. Yüzü kalburlaştırma
sı da bilhassa kızlar için 
ayrı bir felakettir. Sıhhat 
vekaletinin bilhassa son se
nelerde daha ziyade ısrar 
ve intizam ıle tatbik ettiği 
aşı tatbikatı bizde çiçeği 

gittikce seyrekleşen. nedir 
göülrn hastalıklar arasına 
ğötürüyor. Her çocuğu, vak
tinda şilatmak ailenin baş 
vazifılerindan biri o/malıdır .. 
çiçek ~aşısının f aidesi halk· 
çada anlaşılmış olduğu için 
tatbiki lüzumunun telkinin
de güçlük çekilmez. Yalnız 
ihmal ile mücadele olun
malıdır. Bazı köylerde ma
alesef bayanları, kızları, 
aşı memuruna çıkartma di
ne muhalif sayarak muka
vemet gö"sterirler. Bu mer· 
dut ve manasız taassubun 
ne kadar yolsuz ve tehlikeli 
olduğu anlatılmalıdır. Sarı 
ha~talıklara müteallik cezai 
hükümlerde bu telekkiler de 
bir müyyide olabilir. Yok 
denebilecek kudar nedir is
tisnalar kale alınamazsa bir 
defa Çiçek çıkaran tekrar 
tutulmaz. Yani hastalık ge
çerken vücutta bütün hayat 
müddetince baki kelan bir 
muafiyet bırakır. Halbuki 
aşı böyle değildir. Aşılan
dıktan üç beş sene sonra 
çiçeğe gaka/ananlar çoktur. 
Unun için dört, beş senede 
bir umumi aşı y•ptırmak 
f aic!elidir. Sıhhıge müdür· 
/eri ve hükumet tabipleri 
aşılanmak isteyen köylere 
derhal aşı mumuru gönder" 
meğe hazırdırlar, Bu husus· 
ta köylülere delalette bu· 
lunulmalıdır. 

- Arkası var 

Halk Manileri J 

işimiz olmadan yaş 
Olalım dünyada baş 
Tayyareye yardı,pu 
Hiç unutma arkadaş 1 

* * • 
Tayyare kurtaracak 
Ufuklarda durag.ık 
Vatan düşmanlarını] 
Sinesinden vuraGak l_ 

* * • 
Öyle ise Türle oğlu 
Hep tutalım bu yolu 
'l'ayyareye üyo ol 
lçin hımiyyet dolu 1 

B11l111Sa/im öıütıın 
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Köylülerimize Oğütle _ i~i p AŞA HA~ AM J ~; Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff H A V U Ç f.i_: · Yepyeni bir çehre !~J Avusturyanın Ankara ı b k 1 -- F.~ 
Elçiliği sabık müsteşar Tohumlan bu mevsimde eki e ilen ıymet i ~·~ ~· .. 
~~~F:!~ç~~~~~ ve köklü sebze. . . t~ yepyeni' mobelya.. f!j 

C 
47 

l !arı ekilir. tim mesafe bırakılırsa ~•' ~i alır. ve alaycı karagöz, lmlk Havuçtan yapılmış Havuç tohumları da ı Midir. ;•~ Her tarafı mükemmel bir şekil~e. ~oyana~f!J 
ıxıcuııunun toksözlnlogo ile, A- yemeklerin tenevvüü ::~ve mobelyasını baştan başa d .. eğıştır~p. yenı-[+J 
rapça ile Acemcenin gnlnnç bir garnitür olarak fazlaca çengellidir, onun için Havuçlar su_yu. çok ---=•=-::leyen p AŞA HAMAMI bugunden ıtıbareni+l halitasını kullanarak mustalah d k J 1 n p bunları b k ı;.~ 

sarfedilmesi, turşu a um a ova a 
1 

' sever, unun ıçın sı ---• -:::= __ -~muhtc.rem mu··şterilerine açılmıstlr. ~· konuşmağa çalışan arkadaşı Ha- k ] '"' '" t..+ 
eivat·~ hazırcevablığı ile bir yapılabilmesi hasebile, kırdıktan sonra, um a sık sulamak liiü ımdır. ,~ .. • • • • • • ~·~ 
!::~:

1

;:
1

~~;..~Y~:1:j ıı~ıı:~~ havuçlar da oldukça a- karıştırarak toprağa Havuç eki~en_ ~~~taları_ ,~.·~M uşterılenmızın. s. ıhhat ve ıstıratt: 
k l d k ı d .... k··kı·· serpmek lazımdır, bun- t t 1 I k 1 d kk 1 k "' ram buram tuten a ıve e, ·o- ram an, ıger o ~ ara sıra, ırpı 1 ı ı e a- -:_~.-_i şart an nazar_ı 1 ate a ınara r·. 

rekten gelen kahkahaları yük- se Ze er gi ı ıyme ı- artma ay a ı ır.. -•1 b •• •• 'b k•I "t ~ caman çocukların geniş ve yn- b l b" k ti" dan sonra tırmıkla ka- b k f d l d ~~ 
Belir. Bu kahkahalar, şuurun dir. patılır. Şayet, çizgi usu- Havuç bütün kış top-}1 utun tertı at ve teş 1 a ona & 
rln bir antayı;ı ifade eder. Ve • ötesinden gelen, insanı ve de- Havuçların pek çok lile ekile2ce0k ise,. tavfalar rakta kalabilir. Çok __ ,_!_i göre afınmıs, ve kurulmuştur. ~·.~ 
halk, hem zavallı bir ukala o- nevileri vardır_ Yuvar- içersine santım ası donlu yerlerde, kışın, [• 
lan Hacivata hen babacan ve 1 l } 2 3 antı"m de iki taraflı olan PAŞA HAMAMI gece v. 

lak. üstüvane, mahruti a ara - s .
1 

- çıkararak bunları kum 1ı.•l kurnaz karagöz'e karşı bir sev- . 1 .ğ. d ı e gündüz Kadın '==rkek muhterem l•l 
cı besler. şekillerde, renkleri ,kır- rın 1 ııı e, çapa uc • içerinde ve kapalı bir müşteri 1 erim ı z e açıktır. [tl 

işte. on dokuzuncu yUzyılın l l · 1 · çizgiler açılır ve tohum- h ld h f t ~- "i {+~ 
Urk şairleri e, tıp ı vrupa- l b t t T d k A mızı, tat ı o an cıns erı . . ) ma a e mu a aza e - !:_•-= __ · Pn~,a Hamamı muste::J:.i ~· 

ld " ·b· k kb Id·· H uç ar u çızgıye a ı ır, ır- k · t -•1 Mehmet Sağlam ela bir zamanlar yapı ı6ı gı ı ço ma u ur. av - . k n1e ıs er. .~ r.~ ... 
Unutulan değerleri kurtarmanın 1 d d""' b k•·kı·· nakla karıştırılır, aya - E kk 1 . - i'.i .,Jj 

ar a ıaer azı o u n iyi teşe ü etınış ·~"iı·q ,~ '"'' ·ı •ıı • ı• ııı , • ıoq ı •·•ıı " ı ııı~• '" ' Jll"'•~·· tP""'ııı"ıııııı••1 1P•111ııın•qı11•ıuı"'''' '"''~ Yolunu, halka ve halkın diline ' 
6

• • • • • la veya tahtalaria, top- ~!fu0 1:-1111~!i1:-;,i;~.ı '!ıiıı:-f.11:-dıi~ııı:-ııı~ıı~~ı~ıı.:.;,u.:.;ııı:.dııı:-d1ı~.111:-11ı~ıı~ıu~.ıı~.ttı:."~ını11 .. 
dönmekte bulmuşlardır. Alman· sebzeler gıbı, ıyı hazır- h l d" otları tohumluğa ayrı-
nıemleketlerinde, bilirsiniz, böy · d · rak to um a temas e ı- 'il l'rı!ı 1111 111'11 111111 111111 111111' 11111111 JjjjUll • ı. yapılnı•mışıır. Şair ruecıısıe- lanmış, serın • erın ve b. . . . · k ı. r bunları kışın çıkara- t111;!llllilllJJrnlıllm111mlı 11111111 ı ul///ll ı. uıılllll ı 111111 IJJfü 111111 11111 mı nuM 
~;: ;!';!::ı:Y::~:~ı!~•ı::: ~~ ratıbca, yumuşak top- ~l 1~~~sı 1~~· t:~ı İ=~ raİc, kumda muhafaza __ , ;''"""'"""""''"~ııııııo .... oııııuo .... oıııı~ ..... ıııuo .... ,ıııııı ..... ,,ıııu ..... ,ıııııı ..... oııııu .... oııııııo .. " _ 
rasyonel bir eda verilmiş ve rakıardan hoşlanırlar. ı e ı ır... ~m d b. edilir ilkbaha~da iyi § Mehmet Mercan ~= 

tavalar uzerıne e ıraz ' ' ~ ~~ bir nevi lı;;bölUlllUne gidilmiştir. Ha uçlar sonbahar h 1 b k b" -- == 'l' v , - .. .. t·· "b e atılır on azır anmış aş a ır -~ ri!Efl llrkiye'de halbuki, Doğu'ya h k d çurun u gu r , - . . . . - · ::.~ 
lıas olan gelişigOzellikle, her- dan, ilkba ara a ar dan sodra ince su ko- maktaa dıkılır ve tem- ~ Lôstik ve maden üzerine i~ ~es, tek başına caıışnıış, tek k"l b·ı· ı M l" b 

1 
= .. ::.:: r= 

aşına yazmıştır. Buna rağmen . . amgO mU Ur mza 1mQ Q 1 -= 
b e ı e ı ır er. ese a: vası"le sulanır. muz ag" ustosta, un ar 

1 

__ E. T v •• h .. ,. . 1 "t' i• 
bu, padişahla softaların goznıı- Tohumları nısan, nıayıs Tohumlar çimlenip tohuma kalkarlar. 1 ' ' ~ 
::, ~t,"":ışı::.'iıc:•::,~ıag'::;~ 1 ta ekenler a_ğustosta, havuçlar iki :yaprak ve- Tohumları almak i~in;I ' Saat, Fenni Gözlü~, alat ve edevatları ~ 
bpıu almanyadaki mestekdaşla- ilkbaharda ekılenler de rince, birinci seyreltme tohum saklarım kesıp ~ ve saat tamıratı mağazası f= 
ten farksızdı. çunku 'l'Urkiyede son a ar a, atta u- ve ot alma yapı ır. ey- kuru ir ma a e mu- ~ Trabzon Sernercilerhaşı No. 73 • 
tı lçin olduğu gibi, bil" cinayet- b h d h b·· J S b h ld =: 1:. -

~ ~)~:~;r::ğ~ld~~~e~ib~~i:ı~: tün kış hasa~ edilebilir. retmeyi nlüteakıb tek- hbaufnalazar oevtna
1
IaeJni,ar ba~de~~ &Wliiiiii~fü//~/iİİİffi//iiiiİIİİiiiiijii~ijiffiW!iiijW/Wiiim///iiİIİİnıirı~im]i/i~~Jii~imlimTui~~ 

e&asen sarsılwı~ slan imparator Havuç ekılecek top- rar sulamalıdır. Havuç-
lıııt yapısını tehlikeye sokacakt!. rak güzelce ve derince lar arasında 10-12san- humları alınmalıdır. 
~te bunun için, şairfor, ~Tiirkı- .. .. I .. veya beli eni 
)eQe cıe er geç ya zındanın ya suru ur r, ihracatımız nekadar ? 
ttlrgcıııUn yollarım boylanıışlar- toprak tavalara fuksiıfı 

Gar. edilir, sonra bu tavala-liem, 'l'Urk milletinin yani 
Oanı.anlı imparatorluğunun una- ra ya serpme suretile 
lllreğini ve çekirdeğini te~kil veya çizgi usulü, sirava
"ten milletin millet fikrine 

_ arkası var • ri olarak havuç tohum 

Gençlik 
Vahşi ormanlar arasında .. 

Demirin mektubu burada biti
lordu. Yılmaz cebinden pusulnyı 
~tarak şimali şarkiyi tayin etti 
~llta Çoşkunla Günaya : Haydi 
~deşler şimdilik bukadar yolcu-

Yeter bu gece şu ağaçta ko
~ \'erelim yanna Tann büyük

t §İmdilik gün aydın. 

* * • 'Cüneş henuz sara şualarını kü-
iÖlün çırpınan dalgalarına 

~erirken Yılmaz gerinerek u
~' rördüg-ü manzara okadar 
41...:~i ki röle su içmeye gelen 
-.:~ın yaban hayvanları bu 
~ranın filzellitini bir kat da-

'rttınyorlardı. 
tİ\ıi liele yaban ördekleri biJJur 
,•ulara dalarak kalplerinden 
' bir hızla çoşuyorlardı. Yıl
' bu man:ıaraya hayran hay· 
~bakıp dururken Çoşkunla Gü
~ ~ kalkmış, hiç birbirinden 
~ tı olmayan üç kardeş durma 
~\I manzarayı seyrediyorlardı. 
~ . il ne oldu bilinmez ortalık 
~~e rirdi, Zürafelor yaban 
~ il bir yana kaçtılar. kuşlar 
~ llç.C ribi fırladılar. Ancak 
~ bir röı yumup açıncaya 
~ t bitmişti. Zavallı bir zürafa
~ •c:ı ,sesi duyuldu, Yılmaz 
'tGrıe inanamıyordu. iri bir 

~ir uvaüı ıürafa71 iiltünı 

13 Sedat ülgener 
atlamış onu parçalnmağa uğraşı
yordu. Yılmazın kalbi buna hiç 
dayanamadı. ve belinden tabanca
yı çekti hemen pantere nişan aldı 
ve ateş etti. kurşun panterin sol 
kolundan geçmişti bir siliih sesi 
daha duyuldu. Bu kurşun Çoşku
nun tabanc:ısının namlısındnn çı

kan kurşundu. Bu kurşun pante
rin tam kafa tasım.lan girmişti. 
Koca panter sendeliyerelt sazlığa 
yuvarlandı. Bu sırada üç kardeş 

ag-açtan sıyrılarak yere indiler. 

zürafa çoktan kaçıp gitmişti ya
vaş yavaş panterin yanına yak.Jsş 1 
tılar. 

Yılmaz p:mleri ya~~aladı, pan

ter ölmüştü. Üç l.ardeş panterin 
üstüne oturarak sabah kahvalbla
rını yemeğe başladılar. Günay 
matnrasını çıkartıp su içiyordu ki 
vuuuuu diye bir ok gelip panterin 
omuzuna saplandı. 

Şimdi etrafı bir vahşt uğultu· 

su kaplamıştı. maymunların sesle
rine yerli kabilelerin sesleri karı
yor, oklar vız vız diye maymun· 
ların Üzerlerine uçuşuyorlardı. yıl 
mu bir kerrc etrafına bakındı ve 
sonra yılmaza J 

- Benim attığım yerlerin ya
nına aiacaksın. 

• arkası r•r • 

Eylul ayı zarfında borsaya dahil mevadın limanım1z
dan vukubulan ihracat miktarı şudur : 

Kilo Çuval Cinsi 

1394320 
3000 
1040 

38600 
77773 

772800 

259200 
154080 

adet 
17429 

60 
13 

670 
707 
240 

180 
707 

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

Fındık içi 
Kırık iç 
Çürük iç 

Kabuklu sivri 
Fasulya 
Sandık yumurta 
birinci mal 
s. yu. ikinci .mal 
s. yu. üçüncü mal 

NEDKALMiNA 
Ağız tadile kahve içmek te 

bir meseledir 
lstanbul Bakkaliye Mağazasında gô'zünüzıin önünde 

makinede çekilen Halis Kahve ağız tadile içilir I 

Acele satlık hırdavat mağazası 
Semerci/erde bir 'hırdavat mağazası eşyası çok hesaplı 

olarak satılacaktır. Görmek ve almak için matbaamıza 
mürt:ıcaat ıdilmelidir. . 

Trabzon - Rize postası eksiltmesi 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
. 

1 - Haftada karşılıklı iki defa sefer yapması 
ve gitme gelme 400 kilo yük taşıması meşrut 
Trabzon - Rize arası otomobil pastasında muay
yen olan sıklet çiktıktan sonra kullanılacak ve
saitin hacmine göre yük ve yolcu taşımakta 
mütaahhit serbest olmak şartile 1-10-936 dan 
itibaren onbeş gün müddetle eksiltmeye konul
muştur. Muvakkat teminat miktarı 36 liradır. 

2 - Bedel uygun görülürse 15-10-836 perşem
be günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

3 - Eksiltme P. T. T. Başmüdürlüğü binasında
ki komısyonda yapılacaktır. Şartnamesi ayniyer-
dedir. 3-6-8-12 

Askerlik şubesinden: 
936 Teşrin celbind muvazzaf !ık hızmetlerini yapmak 

üzre askere çağrılan doğum ve sınıf !ar -şunlardır, 
1 - Bir buçuk senelik kıtalar için: 
316 (dahil) 330 (dahil) doğumlu yoklama kaçak/a

rife baka.ı, •lar ve 328 doğumlulardan artan erler. 
2 - iki senelik kıtalar lç ·n: 
316 (dahil) :J30 (dahil) doğumlu yoklama kaçağı, 

bakayalarla 329 doğumluhrJan artan erler yetişmediği 
takdirde 330 ve 331 doğumlu erler. 

3 - Deniz sınıfı için : 
316 (dahil) 330 (dahil) doğumlu yoklama kaçakla · 

rile bakallalar ve 331 doğumlu erler. 
4 - Jandarma için : 
316 (dahil) 330 (dahil) doğumlu yoklama kaçağı, 

bakaya/ar ile 331 doğumlu erler, 
5 - Gümrük için : 
331 doğumlu erler çağrılacaktır, 
6 - Askerlik kununımun 43 cü maddesi .mucibince ilan 

olunur. 
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8 Birinciteşrin 1936 
/YEN/YOL} 

Borsalar \ Bugece Yıldız sinemasında 
7 Birinciteşri ıı 936 B k . t d IVAN PETROVIÇ'"n ya --------' üyü sınema üs a ı ı ~ 

Hamburğ borsası rattığı senenin en şen, en şuh, en eğlencelı 
Gireson fındıkları operetlerinden 

1
: , .. :·· !::.. ,.. I MEÇHUL MUGANN·ı 
Kn~uklu fın~ık ~~~i 30 

Trabzon fındıkları 1 • • 

~.~ fın:·k ~:~:.ı -.~- p A G A N 1 N 1 
Kabuklu fındık hazır 

• • vadeli 29 
~-

ltalga fındıkları - Almanca sözlü, şarkılı büyük operet 
İç fındık hazır 

Fazla ziya neşredip az cereyan veren 
yegône ampullardır. 

Markaya dikkat edip yalcıı bu lambaları iste'>.niz. Çl1nki güneşten de parlak ıiya verirler. 

Bütün Bakkal mağazalannda bulunur. 
~~~ 

YENÜVOL 

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. 

r$bdhdbdbrJ 

Yazı makinelerinin son 

Cep ve kol saatlarının en fan tazı 
elmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : 'f R A H Z O N H • K 1 N f b ti M g zası Kunduracılar caddesi aml Ve ema a an Or 8 
a 

~AS~M~VÜ 
Yeni, temiz ve çeşitli huruf alile bütün matbaa işlerini 

• 

En tenıiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten ver,lecek siparişleri kısa bir zamanda hez,rlar ,e 

~'9li~aiit:r.7.:~ 


