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Fı·ndık fiatları ·bugün daha yüksek 
Asi kuvvetler Madrit önlerinde ! 

• • 

Sovyet 
Rusyanm 
muhtırası! 

Almanya ile 
İtalya asilere 
yardıma devam 
ederlerse .... 

Ankara 8 - Sovyet Rus
ya, ademi müdahale ko
mitesine verdiği bir1 muhtı
rada bitaraf lığın Almanya. 
ita/ya ve bilhassa Portekiz 
tarafından ihlô.l edilmiş ol 
duğundan bahisle bu mes •. 
elenin komite tarafından 
hemen müzakere edilmediği 
'Ve adı geçen devletlere is
panya asilerine yapmakta 
oldukları yardımdan vaz 
geçmedikleri takdirde Sov 
yet Rusyanın ademi müda
hele için giriştiği taahhüt 
lerden kendisini beri adde
deceğini bildirmiştir. 

Fındık 
fiatlar terakkide .. 

Bugün borsada 
32,75 kuruşa 
külliyetli mal 

satıld, .. 
Bu'gün Borsada fındık fi· 

atları düne nazaran daha 
liyade terakki etmiş, ve fop 
rrabzon hazır fındık içle
l'ine 68 kuruşa kadar talip 
ltıhur etmiş ve külliyetli 
rtıikdarda kabuklu tumbul 
fındık 32 kuruş 30 paraya 
kadar satılmıştır. 

Başmüşavir 

8. Yahya Sezai Uzer 
Üçüncü Umumi Müfettiş· 

lilc Başmüşavirliğinden Yoz
iat valiliğine tayin olunan 
/Jay Yahya Sezayi Uzer dün 
E,.zurumdan şehrimize gel 
~Ştir. 

ispanyada son vaziyet ... 

Üç koldan Madrit üzerine yürüyen 
Nasyonalistler şehre yanaştılar 1 

Madritten çocukları çıkarıyorlar ... 
Şimdiye kadar 6,000 çocuk Barselona gönderildi ! 
Ankara 8 - Burgostan bildirildiğine göre Nasyonalist kuvvetler Madrite üç koldan 

ilerlemekte ve şehre 42, 95. 58 kilometre yaklaşmış bulunmaktadırlar. Madritte çocukla· 
rın şehrirden çıkarılmasına haşlanmış ııe şimdiye kadar altı bin çocuk Barselona 
gönderilmiştir. 

1 
He~gün 

Süt yoğurt 
Çömlekleri .. 

Hala, çatlak, kirli paslı ça· 
mur çömleklerden kurtulama
dık, yediğimiz, içtiğimiz yo· 
ğurtlar, sütler hep bu çömlek
ler içinde gelir ve bunlarla sa
tılır. Ağızları açıktır, bakkal 
dükkanlarında oda kapanmaz, 
kapattırılmaz, günlerce açık du
rur onlar, çeşit çeşit tozlar, 
adı işitilmemiş mikroplar ko
laylıkla içlerine girsin diye .. 

lki sene evvel belediye 
mı;clisinde kırk ıün kırk ıece 
hararetli münakaşalara zemin 
teşkil eden çamur çömlek me-

selesi, bakalım, önümüzdeki 1 
mecliste yine kaç gün konuşu· 

lacak ? 1 
Yeniyol 

Spor 

Mıntakada 
toplantı .. 

Spor mıntaka heyeti dün 
akşam Agah Erdemlinin 

başkanlığında toplanarak 
Cümhuriyet bayramında ya 
pılacak kupa maçlarını tes
bit etmiş ve spor mevsimi 
gelmesi dolayisile bugüne 
kadar isimleri gönderi/mi 
yen ajanlarını umumi mer
kezden istemiştir. Ajanlar 
geldikten sonra disiplin ve 
/iğ heyetleri seçilerek maç-

lara başlanacaktır. 

i Hava kurumunda 
Dün saat 15 de B. Ah

mea Barutçunun başkanlı 
ğında toplanan hava kuru
mu idare heyeti. kurumu 
alakadar eder bir çok işler 
üzerinde müzakere ve ka
rarlar ittihaz etmiştir. 

Müzakerenin en mühim 
mevzuunu teşkil eden hava 
tehlikesini bilen ve yardım
cı üye teahh•dat tahsilô.ti 
işinin pek eh~mmiyeti haiz 
olmasından bu işi başarmak 
ve yurddaşların yükenlerini 
az :zamanda toplamak va 
zi/esinin de Başkatip Cev
det Alap'ın ilaveten uhtesi
ne verilmesine ve yükenle· 
rinin f azlalrğmdan bahsile 
miktarının indirilmesi dile· 
ğinde bulunanlar için de 935, 
936 yükenlerinin tahakku
kunun umumi merkeze ve 
Başbakanlıga, ve Umumi 
Mü/ eti işliğe verilmiş olma
sından bu iki yıl tahakkuku 
üzerinde tadilô.ta, tenzilô.ta 
imkan bulunmadığının ve 
her yurddaşın yükenlerini 
vermekle yurdseverliği gös
tereceğini şüphesiz addile 
bu hususun yükenlerini he 
nüz vermemiş olan bütün 
üyelere iblağına karar ve
rilmiştir. 

Cumhuriyet 
kupası .. 

Halkevi spor komitesi 
tarafından Cumhuriyet bay 
ramında yapıla.:ak f udbol 
maçlarında birinci ve ikinci 
gelen kulüplere verilmek 

----- üzere spor mıntakasına iki 
kupa verilecektir, 

Köy odalan 
Köy mektepleri 
Vilayetimizde köy kanu

nunun tatbikine haşlanalı
dan beri bir çok köylerde 
muhtarların gayret ve ala
kası eseri olarJk çok iyi 
varlıklar göze çarpmağa 
başlamıştır. 

Köylerde şimdilik idare 
işlerinin düzene konulması
na ö'nem verilmektedir. 

Köy muhtarları kögü il
giliyen defter, evrak gibi 
köylerin, dosya, lcagıd işle
rini esasa hağlamalctadır1ar 
bayındırlık, sağlık işlerine 
lô.gık olduğu alaka verile
memektedir. mama/ i bazı 
köylerin uyanık. bilgili ve 
ilgili. çalışkan ihtiyar he-
yetleri köy odaları. köy 
mektepleri, köy yolları ıize 
rinde varlıl:lar göstermek 
istemektedirler. Esasen hü
kumetçe muhtarlara her 
köyde bir oda vaptırmaları 
tebliğ edilmişse de ihtiyar 
heyetleri hu odaları mey
dana getirmek için köyler-
den yardım temini . için im 
kô.n araştırmakla ve oda 
yerlerinin tayini için vakrt 
geçirdiklerinden bu odalar 
işi henüz kuvvede kalmıştır. 

Bu sebepten Hosbalavrak 
köyü ile Hosmeşelos köyü 
arasında oda ve mektrp ye
ri tayini güzünden ihtilaf 
çıkmıştır, iki tarrfta kendi 
intihap ettiği yeri ileri sür 
mekteler. 

Sağlık ve diğer bayın 
drrlık işlerine gelince an
cak odaların meydana gel 
mesinden sonraya kalmıştır. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

Kadri Mesut Evren Bulvarından 
Geçenlere dair Görüşler, Duyuşlar .. 

Pnrkta Şarbay Kadri Mesud !erini sayıklndığ ı yürümesinden 
.Evrenin adının takılmasını tekli( seziliyor .. 
ettiğim Beton Bulvara yakın akas- işte şu bir znman1ar piynsada 
yalardan birinin altında şahane ün salmış, ünhi tanınmış tücc:ırın 
açmış yıldız çiçeklerinin yanında bugün 60 liralık memu ·luı-u hinbir 
oturmuş şöyle bir akşam istirahatı iltimasla bulup kılkanaat geçindi. 
yaparken bulvarda gez'. nenleri bi- ği yüzünün solukluğundan gözle
rer birer gözden geçiriyor, bir rinin danukluğundan belli oluyor .. 
sinema şeridi geçişi ile ö. Şu genç, şu çocJk belli ki bir 
nümden geçenleri tedkik ediyo- otpmobil, kamiyon ne mtasının 
rum : evladıdır. Çünkü dünyayı gül gü-

Şu başı dik, göksü ilerde, sert lüstan görüyor. Şu kadın, şu kız 
adımlarla geçen adamın mutlaka ayda muhal.kak 200, 300 lira ma
işi ve geçimi yolunda olduğu na· aş, üc ·et alan bir bahbyarın kan· 
sıl belli.. sı ve kızı olduğu mantolarından, 

Şu başı öne bükük, göksü içe· baş tuvaletlerinden, giyim tarzla
ri çekili, düşünceli düşünceli ge. en rından belli .. 
adamcığızın işi bozuk, borcJ çok Şu zarif giyinmiş, zarif yürü
olduğu yüzünden ve yürüyüşün- yen bayanlar belli ki gün görmüş, 
den okunuyor.. refahı yerinde, hayatları tatlı ve 

Hele şu uysal uysal, etrafı seyr intizamlı geçen bir aile kadını ve 
ede ede gnçen sdamın dünyaya ya kızlarıdır .. 
metelik vermediği anlaşılıyor.. Şu Lise ortakkul gençleri için-

y a şu ensesi kalın, göbe~i şiş- de her ailenin, her baba, her ana-
ko adamın kılık kıyafetinden mut. nın terbiyesini taşıyan, geçim du
laka bir lokantacı veya kasap ve rumlarını anlatan vaziyetlerini tas
yahud fı:ıncı olduğu öyle belli ki.. vir etmeyec!ğim .. Yalnız bu genç- • 

işte bir aşina sima : Her inti- !erin akşamdan sonra bu bulvarda 
hapta onu ben paçalarını sıvamış fazlaca gezişlerine ben okul di
gözünü diktiği yeri elde etmek rektörlerinin yerinde olsam müsa
için çalışır görürüm.~ ade etmezdim.. Çünkü bu bul-

Şu öbür taraftan j'elen b:}. var gezinti yeri olmakla binbir 
dile de kuası dolu, İJİ bkınnda, esrarın da çarpışma yeridir .. Bu
bütün köylüden baş parayı almış, radan geçüi.r, gidilir, gelinir, fa. 
faizlerini almak için habire icra kat saatlerce gezinmenin yeri de· 

ğildir burası.. Hele okul okurları 
dairesine girer, çıkar bir zengin 1 

Ş d t h h 1 
için .. 

u yan an geçen za ' er a • Şu geçen adama bak ne tuhaf 
de bir dairede, bir müessesede bakışı var herkese .. Şu geçen a· 
dolgun maaşlı bir şef olmalı .. Kuş dama bak kimi arayor ? Şu ge
bakışı bir bakışı var heeşeye.. çen adama bak, yerinden kalkan 

Nah beri yandan geçen kelli bıldırcının peşine süzülen bir ı.t
felli adam da vurgunculardan biri macayı andırıyor.. Her çeşid ruh 
almalı .. Harp sonu türedilerinden ve duyguda ada!D ararsanız bir 
birine benzeyor .. işte bizim bir za. akşam benim gibi hu Kadri E\'
manlar hürmetle selamladığımız a- ren Bulvarının kenarında oturup 
dam, şimdi şu halile vardan yoka gelip geçenleri tedkik ediniz !. .. 

düşmüş, eski günlerin ~Jı dem=-=======C=e=v=d=e=t=A=l=a~p=== 

Sovyetler Birliğinde Maarif 
SovyeUer Birliğinin yeni Ana- di, 1930 yılında 191 bin, 1935 yı 

yasa projesinin hak olarak tanıdı- lında ise 522 bin idi. Bu yıllar 
ğı kültür, Sovyetler maarif siste- içinde mütehassıs olarak çıkanla. 
mile tamamen temin edilmiş bu- rın adedi 281 bine baliğ olmuştur. 
lunmaktadır. 1935 yılında yüksek mekteplerde 

Sovyetler Birliği, kültür alın n tahsilde bulunan talebenin yüzde 
da ille. beşyıllık plan devresi dahi- 38 ini de genç kızlar teşkil eyle
linde onbeş buçuk milyar ruble, mektedir. 

t:!amıeıer 

ikinci beşyıllık planın ilk üç yılı Ekseriyet itibuiyle yüksek 
zarfında ise yirmi buçuk milyar tahsil talebeleri, devlet hesabına 
ruble sarfetmiştir. Bu yıl da Sov- Pıeccınen okumaktadırlar. Bu hu
yetler Birliği aynı iş için bütçe- susta müsabaka imtihanlan yapıl· 
sine 12,9 milyar ruble koymuş makta ve kuzananlar çalışmalarına 
bulunmaktadır. Bu suretle 9 yıl bu snretle devam eylcmektedirler 
içinde Sovyet hükümeti kültür yalnız 1935 yılında Sovyetler 
işlerine 49 milyar ruble gibi mu- Birliği, yüksek mektepler, teknik 

Bedava kabuk 1 
azzam bir para harcamıştır. mektepleri ve işçi fakülteleri ta-

E •• 1 1 1 M 1 k 1 Bütün bu tedbirler sayesinde- !ebeleri lehine 1 milyar 788 bin 
n guze yer er ... ezar ı ... F b k I d k dir ki Sovyetler birliği, mec':>uri ruble harcıınmıştır. 1931 yılında 

1• Ayrılmış bu şehrin en güzel yerleri ukbaye göçe?ıe: .. Biz 0 servi- a rİ a ar a Oyacak ilk tahsil işini başarmıştır. bu mikdare ancl\k: 432 bin ruble 
1tkle d ln .. • t' d' . b' k k l d nşırah duyarız k 1 1914 ve 1915 yıllarında Çar- idi ki aradaki bu fark ta bu alan r en ya ız ruı;garın ge ır ığı ır o u a ır a 1 "' d 

Fakat öyle yerlerde yapılmış ki bu mezarlık, tiirbelikler, kurtuluş yer a ma lğlnQ göre... Jık Rusyasının ilk ve orta mek- da gittilcç artan himmeti açıkca 
)ok biran kalmaktan onlarla kucak kucaıç.a... _ Diyo l ki f b ik l d k k tepleri tahsil çağındaki çocJkların göstermeğe temamen kafidir. 

l ır; l ~ r ar , a r a ar a abuk oyacak, saklıyacak yer kal· Orta dercc!de teknik sanat 
~ lişinc gözlerimiz göklere doğru süzülen bu servilere.. Açı ır go· ~adı artık. Halk biraz sabirli olsa da acele etmese yok mu, fub- ancak yüzde 48 ila 50 sinin :ihti· 

"iillerimiz rastlamış sanki yeşil duvaklı gelinlere... rıkacılur, fabrikalarında dönüşebilmek için kırdıkları fındık ka- yacına kafi gelebiliyordu. 1936 tahsili de Sovyetler Birliğinde 
do E:~ilip bir kordela takayım dersen gerdanine .. lşte bir ölü kasvetile buklarını ya yalılarda kumlar üzerine ta~ıtıp dökecek, yahut ta yılında Sovyetler Birlig-i mektep- çok genişlemiş bulunmaktadır, 

lar açılan gönlün bakar ·da küflü lcabristane... h:;,mal masraflarından kurtulmak için fabrikalarda badava dağıta- lerinde okuyıan çocJkların adedi 1930 yılında teknik sanat mektep 

Şeh · · ı · l d h"l" k'aJ l" b 1 ·1 milli birer caklardır ! Sö'l.•lendi"ine göre 25, 30 kuruşu az görllp güya kışın ise yirmibeş buçuk milyona çık- leri talebesinin miktarı 327 bini •b· rıyarı yaver erı var ora ar a a a rı ı ur e erı e.. .r 5 
1de mi sanki saklıyoruz onları serviliklerde itinalarla... 40 kuruşa satmak Uınidile kabuk depo eden fabrikacılar çok pe- mış bulunuyordu ki bu, tahsil ça· geçmekteydi ; halbJki 1935 yılın-
şeh · · · · k d k d t d t k l 1 k' · yaşatmak siman olmuşlar ve gelecek seneler ı· r>ı· n bOvle bir harekette bullın- ıı.ındaki çocukların hemen umumu· da bu mikdar 705 bine varmıştır, ı.. rıyarısını ov u a va anımız an e me er e; ımı . • ., 6 

.. ~Yoruz bilmem ki bu rık'alı yaldızlı yaverlerle... mamağa kııtiyen karar vermi~lerdlı. Havalar açtığı ve deoiz yol· nu teşkil etmektedir. Bu mekteplerde tahsilde bulunan-
ı., Şenlenmeli serviliklerimiz, havuzlar fiskiyelerle. Dolmalı kucaklar ları artık düzeldiği için yal(ında şehrimize külliyetli odun gele- Sovyetler Birliğinde yüksek ların yüzde 44,1 i genç kızlardır. 
"lll re kl' · ki 1 Ol l d d' ıı.l b aJ b' d'nlen cek, fındık kabu"una ra"bet kalmıyacak, fabrı'kalann boQAltmak tahsil son yıllar zarfında çok bü- Son beş yıl içinde tekn'ık san--._ n ı çıçe er e.. ma ı ır yorgun ıma6 ara ur ar ır ı • 5 6 ~ 

Yeri, Bırakmalıyız servi boylularla servileri başbaşa birde baburuf... mecburiyetinde kalacağı kabukları fakir fukara badava yakacak- yük terakkiler göstermiştir. Yük- at mektepleri 598 bin mütehassıs 
~ _ ~ hr.. ------------~s~e-k~m_e_~_e_p_k_~_e __ ~_u_y_a_n_la_ıı_n_a_d_e_·~y~e-t~iş~ti-rm~iş~~~~~~b~~A 

Yalnız bugece Yıldızda iad! 2 film birden .. Tarzan geliyor '[/dt'" ve Hınt kanı Fr:;;:i~•a 
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ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 

Mülhlöm 
SÇJğlık 

Köylüye 
öğütler Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Tıirkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 48 ] 

bağlanması - tıpkı Avusturyada 
olduğu gibi - , azlıkların böyle 
bir fikre bağlanmasından daha 
tehlikeli ve daha bUyllk bir ce
zaya lı1yık değil miydi ? Eğer 

devlet ve aynı zamanda din duş 
manı olan bOyle bir zındıklığn 
hJkiın millet de bağlanacak o
l ursa, ya bu belunıı önüne hı
ristiyan azlıklar arasında nasıl 
geçilecekti? Osmanlı idealine 
hiç Olllıazsa Tnrk milleti sadık 
kalmalı ve eskiden uğruna akı
tarak, bu tehlikeli millet fikri
nin önllne geçmeli idi. 

İmparatorluğa ve yabancı istis
mara karşı yapılım diğer muka 
vemetler gibi, nasyonalizm fikri 
de, Humell ve Anadolu,nun bll
yllk şehirlerinde doğınuştuJ. ls
tanbulduki konaklarda çünkü 
zamanın bütün saatleri, durmu
şa benziyordu. Ollnlln bOtün 
hadi elerine uzak kalmı5 ihtiyar 
bir dUnya, hasta gnzelliği ve 
yorgun tevekklllO ile, sonunu 
bekliyıırdu. Haliç'in ütesimleki 
ötesindeki kozmopolit Beyoğ-
1 u'nda ise, hadişnhla onun hem 
kuedlyanları hem de ortaları 
olnn olan frenklerin kurdukları 
rOşvetçi si tem, cUmleyi ve her 
ke:si, ağlarıııın içine alınıştı. 

nişarda, Anadolude be, köy
lüler, adını her gnn namaz kı
larken i;.ittikleri ve saydıkları 
padişahın, kendilerini çoktan ve 
toptan frenlere atmış olduğu

nu bilmiyorlardı. Fnkııt Rume
li'deki genç zabitle nereye git
se karsı::...ına memleketin hakiki 
efendi.si çıkun genç memuı, bi
liyordu. 

Bu genç memur, yabancı 

konsolo ·un 'l'Urkleri mahkl1m 
ettiö'inl, yabancı komiserin 
me~leketi idare ettiğini, yaban 
cı tnccanıı memleketin botun 
gelirini söm nrdnğnnn göı nyor
du. Nasyonalizm fikrine bağlan 
dıklurı gllndenlJeri i:se, hıristi
yaıılarıh kendilerine itimadları 
urtnııs onurlıırı ybkselmiş ve .. . . 
bilgileri, Türkleri çoktan gerı-
lerde bırakmıştı. 

lşte Osmanlı imparatorluğu
nun son gnnlerine damga:ını 
vurmuş olun politik hareket 
böyle acı mil!;ialıedelerden doğ
muştur. Bu haraket Genç Türk
ler hareketidir. Devlet dlişınanı 
telakki edilerek tnkilıata maruz 
kaldığı için, başlangıçta illegal 
yollardan ve gizli çalışmıştır. 
1 lareketin, şeklinde ve guyesin 
de ma onluktan müteessir oldu 
ğu besbellidir. Foye, imparator
! uğu modernleştirmek ve de
mokrasiye kavuşturmaktı. 

Böylelikle çUnkU, az çok 
haklı olarak, kapitülasyonların 

kalkabileceği ve devlete hllkllm 
ranlık haklarının geri verdirile 
bileceği umuluyordu. 

- Arkası var -

NOTLAR 

Son dakika! 
Mahut Değermendere ile ma-

l Om belediye arasında haftalıır
lla n beri Hacim eh met sırtların

da devam eden (j. akacaksın! .. 
Akmıyacağım!.. Ynkacaksınl
Ynkmıyacağım ! ... » Mtlcadcle:si 
gittikçe ç·etinleşmekte ve çet
refilleşmektedir .. lçinde t>88,000 
kurbağa, 919 ton yeı,;il çamur 
ve 2315 ut nalı bulunan su har
kındn mtlcadeleye devam için 
belediye tarafından dun sabah 
ikl kazmacı ile bir kUrekciden 
nıUrekkep nzim bir yardımcı 

1 

lt&lilesi yoµ,. çıknrılmıştll' .. 

TüTü ·N 
F aidesi var mıdır ? 

Zararları nelerdir ? 
2 

Tütün ve bunun müessir mad
desi olan nikotin, kan damarların
da büzülmeler uyandırır. Bunun 
neticesi kan damdrlarında bozuk
luklar, lntizamsızliklar husule gelir 
kan tansiyonu yükselir. Nikotinin 
tansiyonu yükseltmesine, alkol al
mak ve baharlı yemekler yemek 
yardım eder. 

Hunnakı sadır dediğimiz, kalpte 
şiddetli ağrılar yapan ve bunlann 
sol kola ve boşa doğru intişarını 
mucip olan hastalık ta, en ziyade 
tütün içenlerde görülüyor. 

Viyanalı sinir hekimi Hehvart 
( Hocvart ) fezla tütün kullanan 
yedi yüz tiryaki üzerinde yaptığı 
tetkikatta: 100 tanesinin baş dön· 
mesinden, mühim bir kısmının baş 
ağrısından, digerlerinin de bazı 
sinir rahatsızlıklarından şikayel 
ettiklerini tesbit etmiştir. Sazan 
tiryakilerin kol veya bacaklannda 
inatçı nevraljiıer, halta sinir ilti
hapları husule geldiğini görmüştür. 

Tütün içenlerde brgnşiller, on
fizeme kadar giden nkciğer lıasla
lııdarı eksik değildir. 

Kuvvetli tütün tiryakisi, göz. 

lerinden de rahatsızdır. ?~zleri- 1 
nin önünde siynh. nokta. lııbı şey- I 
lerin bazan da sıneklerın uçtut u-

' k " nu görür. Bu gibilerin bulanı gor 
mesi de vakidir. 

V e n ş ( venusc"ı ) yaptı~ı 

tecrübelerle şu net:c !eri .ıılmıştıç: 
Tütünden en çok yüzde iıti ni

kotin vadır, Fzknt bu miktarın da 
ancak yüzde bir buçuğu vücuda 
girmekte, üst tarafı havada kay
bolmaktadır. iyice anlata bilmek 
için bir mi'3al söyliyeyim: Bir kim
se günde 20 yenice kignrası içer, 
tahminen 20 gram tütün istihlak 
etmiş oluyor. 20 gram tütünde 
dört santigram nikotin vardır. Bu
nun yüzde bir buçuğu vi:cJda da
hil alduğunn nazaran, üç miligram 
nikotin alıyor demektir. 

Halbuki bu miktarın on mislini 
yani iki yüz sigara, binaenaleyh 
üç sansikram nikotin almalı ki yu 
karıda söylediğimiz rahatsızlıklar 
ve zehirlenme alametleri közüksünl 
Bazı müelllifler altı santigram ni
kotinin ( 20 paket sigarayı arka 
arkava içmek ) öldürüc:i gibi te
sir ettiğini iddia ediyorlar. 

Nikotinin tesiri açık ve kapalı 
maller<le muhtelıflir; Kapalı mnhal 
lerde, kahvehanelerde, salonlarda 
başkalarının da içtiği sigeralnrJa 
hu yerlt!rin havası az çok nikotin 
lidir. Binaenaleyh burada sigara 
içen, yalnız kendi tülününün niko 
tinini değil, arkadaşlannın içtiği 
tütünlerin de havaya verdikleri 
nikotini teneffüs ediyor, demektir. 

* 
Nikotinle zehirlenmede ne yap 

malı? 
Tütün içmcği tamamile bırak

malı, veya en az miktara indirme
li 1 Tütün birdenbire bırakanlar 

birkaç fena gün geçirilirse de, uz 
viyet yeni hayat taruna kısa za
manda olışır ve itaat eder. Bu es 
nada manlollü sigaralar hem şah
sı oyalnr, hem de akciğerlere ve 
teneffüs borularına iyi tesir eder. 

Bazı memleketlerde tütünü, ni
kotininde tecrit etmek düşünülmüş, 
fakat buna tamamile muvaffak ol
mak kabil olmamıştır. Tütün, ih
tiva ettiği nikotinin ancak yarısın 
dan tecrit olunahilmiştır. Binoena
leyh tütünü bırnkmıyanlar i~in, 

hiç olmazsn nikotini ıılınmış tütün 
kullannnları tavsiyeye şayanaır. 

Bu suretle normnl nikotinin yarı

sını almış olurlar. 
Nikotinin faı.laeı1 sigaranın 

Cumhuriyette 

Batıl Hekimler 

DİFTERİ-KUŞPALAZI 
Yazan : TORKAN 
Durmuş Türkmenoğlu 

~ Köy ve Köylü Cizmeli atlar! 
[ 9] 

-Almanyada hemen hiç gö
rülmez. Altmtş dört milyon 
insan arasında çiçekli zuhur 
etmemesi herkesin aşı tat
bikinde ne kadar c!ddi bir 
itina gö'sterdiğine delalet 
eder. lngilterenin bazı kı
sımlarında an 'anevi bir mu 
haf azakarlık saikasile köy· 
lüferin hala aşıya mukave
met göstermeleri yüzünden 
daha üç !'tm evvel ( 400 ) 
kişinin çiçeğe tutulmuş ol· 
duğunu hazeteler sütününda 

Bu yıl 
bereket var . 

Bu yıl memlekette feyiz 
ve bereket çok yüksektir. 
Geçen yıllara nazaran pek 
fazla buğday elde edilmiştir. 
Kö9lümüzün yüzün güldür
mek ve mahsulünü para et
tirmeyi her işin başında dü
şünen hükümetimiz. bu yalda 
çok yerinde kararlar ver 
miştir. 

Ziraat bankası bugün 
buğdayları satın alınan An
kara, Polatlı, Kütahya, Af· 
yon. Akşehir. Şarkışla, Yıl. 
dızeli, Dinar, Balıkesir, 
Trakya. Adana ve Gö'lbaşı 
mmtakalarından başka da 
ha elliye yakın mıntakada 

alım merkezi açacaktır. 
Ziraat bankası elindeki 

buğdayın cins itibarile en 
iyi olanından bu sene k<ifi 
miktarda tohumlL1k önümüz 
deki yıl, göçmen mıntaka 
larındaki ziraat faaliyetini 
teşvik maksadile göçmenle
re ve muhtaç çiftcilere da 
ğıtacaktır. 

Devletimiz mahsulün faz 
/aşını yabancı memleketlere 
satmak için lngiltere ile 
ita/ya ile vesaire Avrupa 
devlet/erile konuşmuş ve 
fay dalı neticeler almıştır. 
İyi fiyetla buğdaylarımızı 
dışarıya satabileceğiz. 

Çapakçurda 
yol işleri 

Sultanlık günlerinde mem
leketin hiçbir hükumet ha
yırı göremeyen, hükumet 
merkezinde belki bir kerre 
bile geçmeyen nice yerleri 
miz, ancak Cumuriyet devA 
rinde rahatlığa, emniyete, 
yola. mektebe kavuştu. işte 
Çapakçurda bu uzak ve sev 
gilii yurd kiişelerinden biri
dir. Yeni Çapakçurda has
tane, mektep, hükumet ve 
belediye binaları yapılacak 
yüz kadar da gö'çmen evi
nin temelleri atılacaktır. 
Vilayet merkezile " Kigı ,, 
daki mektepler beş sınıfa 
çıkarı(mıştır. Yakın köyler
den birinde bir köy mekte
/ıi açılmıştır. Çapakçur'da 
bir Halkevi de kurulmuş 
tur. Oralardaki meraların 
hayvanlarını üretmeye ve 
geliştirmeye, ormanları bü
yütmeye ve korumaya hü· 
kümetce büyük önem veril
mektedir. Ve halk. hükume 
timizin bu yeni yararlıkla
rından çok memnun kala
rak çalışmalarına daha çok 
şevkle devam etmektedir, 

ikinci nısf ındn toplanmaktadır. Bu 
itibarla en çok nikotin, siğarnnın 
izmaritinde vardır. Bunun için ba
zılarının yaptığı gibi, hususi çu
buklarla bu izmariti sonuna kadar 
i~meğe çalı§maktan çekinmelidir, 

SON 

Havacıhğımız 
çok ilerliyor 

Devletin havacılığa, tay· 
yare/ere ne kadar ö'nem ver
diğini bilirsiniz. Siz de bu 
yolda devlete yar<fımı esir· 
gemiyorsunuz. esirgemeyiniz. 
Her tarafta köylüler mah
sullerinin yüzde 2 sini tay
yare kurumuna veriyorlar. 
Ankara kô"ylüler:i de har
man kalkmadan bu yüzde 
ikileri toplamağa başladı. 

Deıı/et de bu paralarla 
yeni yeni ve en son sistem 
uçaklar alıyor ve asker, si-
vil binlerce tayyareci yetiş
tirmeğe uğraşıyor. İnönünde 
kuru/on tayyar kampında 
geçen ayın 16 sında Ferit 
Qrbay motörsuz bir yelken 
uçağıle 9 şaat 49 dakika 
havada kaldı. Geçen ayın 
29 ncu günü de yine uçak
larumzdan Ali böyle bir 
motörsuz yelken uçağıle sa. 
bah saat sekizizi yirmi ge-
çeden gece saat 2 yi elli 
geçene kadar tamam 18 sa
at 35 dakika havada kaldı. 
Göriiyorsunzya I Bizde de 

Afrika ve Anıerikada atlan 
nallamıyorlar artık, ayaklarına 

kauçuk birer çizme giydiriyor
lar. Atlar kUçük çizmeyi yadır
gamıyorlar ve rahat rahat yn
rüyorlarnıış ... 

Bu usulun Avrupaya da ya
yılacağına şüphe yok. Ancak at 
nalı uğurludur diye yollarda nal 

ı toplayıp odalarına, kapılarına a
sanlar o zaman ne yapacaklar? .. 

İmdat işareti 
Paris zabıtası; bundan iki se

ne evvel bir idmat işareti ihdas 
etti. 

Hırsızlar ve haydutlar bir 
mUesseseye adım atar ytmaz, 
bir zil, en yakın polis merkezi 
hahercar ediyor. 

Telefon idaresi, banka. ku
yumcu gilıi mUe::ıseselerin vez
nelerin, ama yere, veznedarın, 

ayağı altına bir dllğme koydu. 
Bir taarrtz olursa, veznedar bu 
dliğmeye basınca, en yakın po
li merkezinde zil çalınıyor ... 

lnanır mısınız, bu tesisatın 
iki senedir ancak beş abonesi 
varmış ... 

Çocukları imiş 
Bay Smith, Amerika ınahke~ 

mesinden ayrılık kararı aldı. 

Mııhlmya, Amerikalılar bir hiç 
ytıztlnden ayrılırlar. 

Bay Smith evlendiğinin erte
akşamı evine gidiyor, bir de 
lı.ıkıy Jr safra başında irili uruk 
h altı çocuk var. Karısına soru-ne erle, ne marifetli, bilgili 

uçman/ar yetişiyor. Bunları yor: 

duydukça göğsün kabarsın. - Bunlar kim? 

verdig"in paranın yerine har- = Çocuklarım. 
~1eğer kadının llk kocasın

candığım anlayorsun degil dan allı çocuğu vıırmış ve yeni 

mi, yurddaş ? kocasından, evleninceye kadar ___ ..;., __ ~--------~----~. 
3 ncü Umumi bunu saklamış ... 

görmüştük.Fenni tathir m•· 
kinesi bulunamıyacak yer· 
lerde çiçekten ölenlerin şah
si eşyasını hemen miras 
takşimine uğratacak veya 
fıkaraga verecek yerde yak
mak arkada kalan vatan
daşların sıhhatını korumak 
olacağından buna bilakydı
şart her yurddaşın riayet 
etmesi lazımdır. 

Köy mektebinde 
Köyde bir çiçekli gö'rü

lür ğörülmez derhal bütürı 

talebe yeniden aşılattırıl· 
malıdır. Muallimin doğru· 
dan doğruya veya Maarif 
dairesi vasıtasile sıhhiye 

müdürüne, hükumet tabibine 
yazacağı bır tezkere, aşı 

memurunun giinderilmesini 
temin eder, Mektep çocuk· 
/arından biri tutulduğu tak· 
dirde hastalığın ilk günün· 
den itibaren kırkıncı güne 
kadar mektebe alınmaz. iyi· 

Yu rtd aş : ıeşen çocuğun tekrar mek· 
Müfettişlikte ha va brosu 

teşkil olundu 
Üçüncü Umumi Müfettiş 

lik Hava işlerine çok ehem
miyet vermektedir. Hava 

T tebe alınması için elbise ve ayyareyet çamaşırla yatak eşyaşınırı 
Yardım iyice yıkanıımzş ve ~ocuğu" 

hastalıktan sonra vucudun· 
dr.ı kalabilecek çıban kabuk· 
/arının iyi bir yıkanma ile 
temizlenmiş bulunduğuna 
kanaat ettirilmeklazımdır. 

işlerini daha yakından trı Etmeyi 
kip için Müfettişlikte bir ha-ı 
vacılık brosu teşkil olun Unutma .. 
muştur. 

Gençlik 
Vahşi ormanlar arasında .. 

Dikkat et biz.imkileri gözle bi
zimkiler dediği Demirin maymun
larıydı. Yılmaz bir defa bombayı 
aldı sonra ateşliyin buram diye 
vahşilerin ortasına savurdu. bü
yük bir oğultuyla pallıyan bom-
bayı ikinci bir bomba · tnkibetti 
bu da vahşilerin arka tarafına 

düştü. ne olduğunu anlamayan 
vahşiler üçüncü bir bombayı da 
yiyince tabana kuvvet kaçmağa 

başladı. bunun arkasını maymun
lar takip etti. Yılmaz yeter dedi. 
ortalık sakinlenince Demiri nradı-

lar onu gezginlerin yanında bul
dular demir okulada Öğrendiği 
Fransızcayla kim olduklarını nere 
den geldiklerini sordu. Faknt bir 
cevap alamadı. Demirin hakkı da 
vardı. Çünkü bunlar İngilizlere 
benziyorlardı. Evet hakikatle ise 
bunlar lngilizdi Yılmaz yaklaşa
rak onlar Fransızca birkaç kelime 
sordu. Bu sefer bir cevap alabil
diler. oma onların bir İngilizce 
bildiğinden gezginlerin özdiliyle 
konu§mağa başla<lılar anlar bura
lara nasıl geldiklerini ve naaıl ya 
lu.İandıklıuını anlatıyorlardı, bu ıı 

14 Sedat Olgener 
rada uzaktan uzağa maymun ve 
vahşilerin hamurtuları çığlıkları 

yaygaraları kulaklarına _kadar ge
yordu. 

Öte yanda : Yerlilerin elinde 
bulunan yoldaşlar. bir direkte 
baglı duruyorlardı Yılmaz kendi 
kendine düşündükten sonra Çoş
kuna : 

- Neyapncağız ? 
- Hiç ne bileyim ? 
- Bak bak 1,. 
- Nerede? 
- Bak şu karşı köşeye. 
- Ha gördüm.kZavallılar on• 

lar da bizim gibi tutsak olmuşlar, 
- A 1 .. Davullar durdu. Ne 

oluyoruz l ... 
Bu aralık bir yerli gelip izci

lerin ipini çözdü. Ve bir adam da 
öbür üç gezni çözmeye başladı. 

Bunların arkasından da iki kargılı 

adam duruzordu. Derken ne oldu 
bilinmez ağaçlar çatırdadı. Vahşi
ler oklarını ellerine geçirip baş
ladılar ok yağmuruna. Çünkü bir 
grril akını başlamı~tı. 

.. Jrkaaıvar • 

Hasta ile aynı evde, a!}· 

nı odada yatup kalkan ta~ 

labede mektepden menedil· 

melidir. Hasta bunlarla hfç 

bir temasta bulunmagacak 
surette tecrid edilmiş ise " 
zaman hastalalıjm başları· 

ğıcından 18 ıiin sonra mek~ 
tebe alınabilir. Bilmelidirk1 

Çiçek hastalığı asıl hük· 
münü geçirdiği ve çıbanla· 
rın kabukları soyulup dül · 
meğe dökülmeğe başladıi1 

zamanlarda etrafa kolaj 
siraget eder. 

• Arkası var ,,,,,/ 

Halk Manileri 1 
Ağaçlar yaprak açar 
Ben giderim o kaçar 
Yürüdüğü yollarda 
Sanki çiçekler saçar 

• • • 
Nekadarda hoppa kıt: 
Sanki dersin bir yıldı:ı; 

Gittiıi ııündan beri 
Yer issiz ıökler issiı l 

Ba6ııSalim Öıütfl11 
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Erzurumda yapılacak binaların 

kapah zarf usuli.yle eksiltme ilônı 
Üçüncü Umum Müfettişlikten: 
1 - Eksiltmeğe konulan i-;;, Erzurum viUlyeti dahilinde CUnıhu

rlyet meydam ile İstanbul caddesi ve Hakkıpaşa köşkU arasındaki 
arsadan yapılacak Oçoncn Umum .MUtettlşlik, Kolordu, Halkevi 
nııntaka Jandarma Müfettişliği, posta telgraf, ötel gazino, ilkmek
tep, mntettişi umumi evi, Kolordu kumandanı evi, mevkii müs
tahkem kumanpanı evi ile onbir me'mur ve zabıtan evleri inşa
atı muhammen keşif bedeli ( 720 ) yediyllz yirmi bin liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - OçUncU Umumi MUfettişllk grup inşaatı umumi fenni şart-

namesi 
E - Silsilei fiyat cetveli 
F • Plan ve proje listesi 
O - plan ve projeler 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 36 otuz altı lira bedel 

mukabilinde lstanbulda nafia mUdllrlllğUnde, Ankarada bayın
dırlık b1tkanlı~ı yapı işleri umum mUdllrlUğUnde, Erzurumda 
Üçüncn Umum Müfettişlik nafia müşavirliğinden alabilirler. 

3 - Eskiltme 30-10-936 cuma gllnU saat 15 de Erzurumda Üçün
cü Umum Mllfettişlik dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin ( 32550 ) otuz iki bin 

beşyüz elli lira muvakkat te'minat vermesi, bundan ba~ka aşağı
daki vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınını~ yapı mnteahhitliği ehliyet ve
sikasL 

B - ÜçyUz bin liralık i~ yaptığına dair nafia vekAlenince las
tikli vesika. 

C - 1936 yılına aid ticaret vesikası. 
D - İsteklinin mühendis veya mimar olmadığı takdirde inşaa

tın devamı nıUddetince mes'uliyeti deruhde etmek lizre bulundu
racağı mühendis veya mimarın noterden musaddak teahhlltnaıııesi. 

6 - Teklif mektupları yukarıda UçllncU maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar OçnncU Umumi MUfettişlik dairesine ge
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rllecekdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların üçüncü mııdctede yazılı sa
ıta kadar gelmiş olması ve dış zarfın mUhUr ıııuıııu ile eyice ka
patılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edileıııez. 

5 ~ 9 - 13 - 17 

Dahil ve sahil postaları 
ve denk postalan eksiltmesi 

P. T. T. Başmüdürlüğünden : 
1 - Haftada karşılıklı üç sefer yapılması ve 

gitme gelme 1400 kilo yük taşınması meşrut 
Trabzon - Bayburt arası postası ile haftada 
iki sefer yapması ve gitme gelme 400 kilo yük 
taşıması meşrut Trabzon - Görele arası posta
larında muayyen olan sikletler çıktıktan sonra 
kullanılacak vesaitin hacmine göre yük ve yol
cu taşımakda müteahhitler serbest olmak şart
larile ve yine T rabzondan itibaren Maçka, T o
rul, Gümüşane, Bayburt, Erzincan, ve Erzurum 
ttıerkezlerine ayda üç defa nakliyat yapması 
ttıeşrut denk postası 28 eylCıl 936 dan itibaren 
onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bayburt postası için 360 lira ve Görele 
J>ostası için 54 lira ve denk postası için 225 
lira muvakkat teminat alınacaktır. 

3 - Son bedeller uygun görülürse bu postala
rın ~halesi teşrinievvelin on ikinci pazartesi gü
ll(} saat (Görele) 13,30 da (denk) 15 de (Bay
burt) 15,30 da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme P. T. T. Başmüdilrlüğü binasın
daki komisyona yapılacaktır. Şartnameler . aynı 
~dedir. 29 2 5 9 

Açık nüfus katipliği müsabaka 
imtihanı 

Vilayet makamından : 
w Açık bulunan 10 lira maaşlı Sürmene kaza~ıı nufus kt\tiphğl 
~ ort" okulu şahadetnaınesini haiz bulunanlar arasında 15 bi
) cı teşrin 936 perşembe gllnün .saat 14 de musabaka iıutihanı 

/ YE!:JIYOL / 

Şeker eksiltmesi temdidi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Trabzon kıtaatı iht:y .cı için ( 4500) kilo şekerin 
ihale günü olan 6 - 10 - 936 Salı günü talip çıkmadığın 

Say/a 3 

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

olarak satılacaktır. Görmek ve almak için matbaamıza 
miiracaat edilmelidir. 

ı~: ;:k;:: ;:şat;J;;dı~.r. Tahmin bedeli ( 7395) Bin ıiç Pazarlıkla sabun eksiltmesi 
2 - Eksiltme 17 - 70 • 936 Cumartesi günü saat ( 9) 

de Trabzon kalesindeki garnizon binasında satın alma Askeri satınalma komisyonundan: 
komisyonunda yapılacaktır. Bayburt askeri .satınalma komisyonunda 

3 - Eksiltme açık eksiltme usu/ile olacaktır. 
4 - Muvakkat teminat ( 704,65) yüz dört lira alt- 26 - 9 • 936 günü saat 9 da açık eksiltmeye 

mış beş kuruştur. konulan ve ihalesinin yapılacağı evvelce ilan 
5 - istekliler mezkur gün ve saatta kalede satınalma olunan ( 4000) kilo sabuna talip çıkmadığından 

komisyonuna muracaatları iliin olunur. __ .;;... ____________ -----• bir ay zarfında devam devam etmek üzere pa-

Pazarhkla meşe odunu eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 
Kapalı zarf la bir ay Fazarlığa bira.kılan Erzurum 

krtaatı ihtiyacı için alınacak ( 500,000) kilo meşe odu· 
nunun bir ag zarfında intaç edilmek üzere pazarlığa 
dökülen beşyüzbin kilo meşe odununa ikinci pazarlıkda
da 5 talip çıkmadığından üç indi pazarl;ğı 7 2 - I O - 936 
Pazartesi günü saat 15 de yapılacakdcr. Muvakkat temi 
nat ( 712 ) liradır. Taliplerin mezkur gün ve saatta Er
zumm satınalma komisyonuna muracaatları. 

Pazarhkla soğan eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyönundan: 

Bayburt askeri satınalma komisyonunda 
28 - 9 - 936 günü saat 9 da açık eksiltmeye 
konulan ve ihalesinin yapılacağı evvelce ilan 
edilen dört bin kilo soğana talip çıkmadığından 
bir ay zarfında pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
dur. Birinci defa pazarlığı 19 -10-936 Pazartesi 
günü saat 9 da satınalma komisyonunda yapı
lacakdır. 

Şartnamesi Bayburt satınaln a komisyonun
dan bedelsiz alınır. 

Tahmin bedeli ( 240) liradır ilk teminatı 
( 1800) bin sekiz yüz kuruşdur. Taliplerin belli 
gün ve saatda muracaatları ilan olunur. 

9-13-17-21 

Pazarhkla sabun eksiltmesi 
Askeri Sa. Alma komisyonundan : 

zarhkla eksiltmeye konulmuştur. Birinci defa pa
zarlığı 17 - 10 - 936 Cumartesi günü saat 9 de 
Bayburt satınalma komisyonundan bedelsiz 
alınır. 

T ahrrıin bedeli ( 1720 ) liradır. 
İlk teminatı ( 129 ) liradır. taliplerin ihale 

gününde belli saatta muracaatları. 
9-13-17-21 

Un eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
Erzincan tümen garnizonundabulunan kıtaat 

ve müessesat eratmın senelik ihtiyacı olan 
( 450000 ) dörtyüz eHibin kilo una ihale günün
de kapalı zarfla eksiltmesinde talip çıkmadığın
dan { 2490 ) sayıli kanunun- 40-ci maddesi mu
cibince paza~lığa çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli ( 67 500 ) altmış yedibin 
beşyüz l iradır. 

yüzde yedi buçuk ilk teminati ( 5062 ) beş
bin altmış iki lira ( 50 ) elli kuruştur, 

Şartnamesini görmek isteyenler ( üçyüz otuz 
sekiz ) kuruş mukabilinde Erzincanda tümen ka
rargahı binası içinde alınıp görülebilir, Pazarlık 
ihalesi 6 - 11 - 936 Cuma günü saat 11 de Er
zincanda tümen karargahı binasında satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

9-13-17-21 
--------------------------------

Pazarlıkla arpa eksiltmesi 
Trabzon kıtaatının bir senelik ihtiyacı olan 

6000 altıbin kilo sabunun ihale günü olan 25 9 Askeri Sa. "Alma komisyonundan : 
936 cuma günü saat 16 da talip çıkmadığından Bayburt kıtaatı ihtiyacı için 22 9 936 günü saat 
bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. Tahmin be 9 da açık eksiltme ile ihalesinin yapılacağı ev
deli 2040 ikibin kırk liradır. velce ilan edilen 40000 kilo arpanın beher ki-
Şartnamesi hergün Satınalma komisyonunda losuna ikinci ihale gününde teklif edilen fiat 

parasız okunabilir. bahalı görüldüiünden bir ay içinde pazarlık su 
Eksiltmesi pazarlıkla olacaktır. retile alınacaktır. ve ilk pazarlığı 14 1 O 936 
Muvakkat teminat 153 yüz elli üç liradır. çarşamba günü saat 9 da yapılacaktır. 
istekliler bir ay içinde her gün saat 15 de ka Evsaf ve şeraiti evvelki gibidir. İsteklilerin 

lede satınalma komisyonuna muracaatları ilan belli gün ve saatta komisyonumuza muracaat-
olunur. 29 5 9 19 ları ilan olunur. 29 3 6 9 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 
Ağrıları teskin 
ve izale eder. 

.: 

Erzak, odurı, yem eksiltmesi 
Cinsi .Miktarı Bedell Muvakkat İhale tarihi ihale gUnU İhale saatı İhale şekli 

Kilo Lira Lira 
Nohut 7000 ~ 1050 79 19 10-936 Pazartesi 16 Açık ek. 
Odun 300000 3750 283 19-10-936 

"' 18 " " Un 200000 30000 2250 20·10-936 Salı 15 Kapa!ı Z. 
Sadeyağ 5500 4950 372 20-10-937 " 17 Açık ek. 
Bulğur 20000 2600 195 2410-936 Cllmartesi 9 ,, ,, 
Kuru fasulya 19000 2850 214 24-10-936 " 10 ,, 

" Sığır eti 60000 12000 900 26-10-936 Pazartesi 14 Kapalı Z. 
Mercimek 7000 1050 79 2610-936 " 16 Açık ek. 
Pirinç 10000 2500 188 26-10-930 ,, 17 ,, ,, 
Yulaf 65000 3575 270 27-10-936 Salı 16 ,, 

" Kuru ot 50000 2600 188 27-10 936 i l 16 
" 

,, 
Saman 25000 1000 75 27-10-936 " 17 

" il 

Askeri satınalma komisyonundan : 
Gireson garnizonu ihtiyacı olan clnslerl yu:>.arda yaıılı bulunan onlki k ulen erzaka a it sartna. 

melerl almak ve görmek l::;teyenlerlıı her glln Oireson .A~ay satıııulma komisyonuna gelı~eleri. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun ıkıncl ve Oçllncn maddelerindeki "e "k . 1 1 . • sı a~ 

larla teminat ve teklif meklu_plarllo komısyona muracaat etme er ve teklif maktuplarını ihale 'Pılacağından bu musabakaya girmek istlyenlerin musabaka 
rnunden evvel nntus tezkerelerini, mektep şahadetnamelerini 
) llannbal erbabından olduklarını gosterlr vesikalarını ve askerlik ~~ 
~Pnıış olanların terhis tezkerelerini komisyonu mahsusuna tev- -~ili;M~I[~: 

saatından bir saat evvel komısyona vermiş bulunmaları. 
Yukarda yazılı erzaklardan kapalı zarfla ihalesi yapılapak olan ( 200000 ) kilk u S 

. . nun amsun· 
Amasya; Tokat ve Sıvasta da muayene ar~edebileceğını ve muvafık raporu alındıktan sonr~ 

ba_eYlemelerl ve isimlerini talipler listesine kayıt ettirmeleri 
~ oıuour, 3 - O • 7 • o Hır ecıaned, arayınız. 

Giresona ve Alay kilerine kadar nakliyesı ve yollarda ıslanmak ve dökülmek gib · h türlQ 
arıza ve nokaanlyetln .MUteahhldine ait buluoduQ'u 1140 olunur. ,, ~ ~ ~~ • ıa 



• 
9 Birinciteşrin 1936 JYENIYOL] Say/a 4 

Borsalar 
8 Biriııclteşrin 936 

Hamburğ borsası 

Gireson fındıkları 
iç fındık hnzır 
,, ,, vndeli 
Kul>uklu fındık hnzır 

" • vadeli 

149 
30 

Trabzon fındıkları 

Pazarlıkla bulgur eksiltmesi 

Askeri Sa. Alma komisyonundan : 

Bayburt kıtaatı ihtiyacı için 25000 kilo bul
gurun 22-9-936 günü saat 9 da eksiltıne ile 
ihalesinin yapılacağı evvelce ilan edilen bulgu
run beher kilosuna teklif edilen fiat bahalı gö
rüldüğünden bir ay içinde pazarlık suretile alı-

Jç fıudık lınzır 

.. " vndell 148 nacak ve ilk pazarlığı 15 10 936 persembe gü- ~ 
Kubukl u fındık hnzır E f ' ' 

,, • \·ndell 29 nü saat 9 da yapılacaktır. vsa ve şeraıtı ev-
ltalya fındıkları 1 velki gibidir. İsteklilerin belli gün ve saatta ko· 

Jı: fındık ıınzır n50 misyona muracaatları ilan olunur. 29 3 6 9 
,, ,, \ nde il f.:iO-tlOO 

Berlin borsası . 
Kapah zarfla odun eksiltmesi Türk yunııırlaları 

Küçük nınl 12 
12,21 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

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

dhdhdhdh dhdhdhdh 
Ortu 
iri 12,-0 A k 1 k • d pı•ııııııı"ll l"lllJlf"I llf11tqııınıı;ıııuıııııı"'lll1•1ıt Jlf"ll Jll111.l!lP'11Ul'"'1Jll1'111Ullflll pınııııııuq l~lll''!llll"''l;lll"lllP'"'ll!ll'~~"l lll':!llllfAIQlll"lll!ll"ll ll''!'l11P"ll P'"!llP'"'I JP'•li~!'l111'", 

S e r""ı satına m a om 1 svo n un an : l~lı!';d 1!:ıll1~1 lı!':dlu:.:ı.11~1 lı~11J1~ıll:.:ı:11!1,bı~ill~ıll~l~ıı!l:.1n1!:1'lıı..ıJlb~oıdli~lı:.';1,IJ!'ııllı=;dlıı~1.~llıı'!dı!~i:Lh~1lle1.~1~1 l~ıth~ılb~I 
lstanbul kambiyo borsası 1 

Peçcta 1?;2; 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 950,000 ) F+-=. + 
:;;;~ .... , ı.~~:! kilo odun alınacakbr. Tahmin bedeli ( 9500 ) J:J . f:] 
İstanbul ticaret borsa-;;- liradır. (!j [+] 

iç fındık Gıreson 68 2 _ Şartnamesi her gün satınalma komisyo- F+l f~ 
,, ,, Trabzon 6 b ı:::... t: :.I 
.. ,, Akçeknle ss nundan kanunun beşinı.·i maddesi muci ince t~~ t•l 

Trabzon Borsası alınabilir. [!] (!J 
9 Birinciteşrin 9:10 3 - Eksiltme 16-10-936 Cuma günü saat 15 de l+J l•l 

ı..: fındık 68 T b k 1 · d k' G · b' d t ı t•J Bayanlara~ ve Baylara mahsus kumaşlarrn l•l Tuıut>uı • 32,7:-ı ra zon a esın e ı arnızon ınasın a sa ına - t•] l•l 
;i~~~ ·.. ::·30 ma komisyonunda yapılacaktır. t•.l ~ ~ yeni çeşitleri gelmiştir. l•l 
Knrknlnk. 00 Eı:.a il~ Bndem • 2; 4 _ Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. ı ~~.~ ,~.~ 
Yu.murın ~~~~~ ~: 5 _ Muvakkat teminat ( 712) lira ( 50) ku- f!j En yu··ksek t3 
lşıenmenıiş 825 ruştur. (+] [+J 
Mı~:ruıyııınr 5

·
50 

6 - Teklif mektupları 16-10-936 Cuma günü [•~ T ·z · l,. l•J 
ıncc maı 9 saat 14 de kadar satına1ma komisvon reislig" ine 1 ~.•l.1 e I'Z l lK i•.~ 
Horoz fasulyıı 11 J ~- t::I 

unınr verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra mektuplar l•l , s f l•l 
ıstııobuı biuıncı ıs oo t ~~ ana l L•l 

,, ıkincl 1~'.20 kabul edilmez. 1 [~4 ~ • • t•l 
saıı:uıı ~~;~:~~i !;:~ 7 - ŞC\rtname istenilen vesikalar muvakkat 1 t~] t•l 
Mu~lelil :.~~ ~;:: teminatın konulduğu zarf içerisine konulmuş . rl Memurlar için : Taksitle muamele ~ 

12 olacaktır. , 29-2-9-14 f t•~ yapılmaktadır.... l•l 

1-

~ ~~~~~~~~~~ ı!~ Kunduracılar caddesi (!~ 
~ . ~ 

~ e~ 1 ~:j r·· ccar e 2i 1 tr- ZME t~ 

[[I 
Fazla 

v 

~ ' 1 ,.ır,ıı;ıııı;'IJll.:ıııı'.;11~"1lı;!r.P;'l·ı;t,J;tlıı;ııP!;Ql~~ı';qp;ıııı;ıııı;ııpı.;,.ııııı;tııı;ım;ıııı;ıııı:e,ıııı .. ııqp;ıııı;tDı;'~J';lll~qıı;tııı;ıt;ı;ııp;ı:rı;ı 
.ıidJ!ıı11ııllıı111l.lıiıoıdlııı11lll1ı11ııll1ı111l lılMlltlı .. ı1Jlıiu1ıllııııııllıı10ııll11111Ullı .. ılllıı .. ılUlıı11lllıı,,dlllı.ıdl1kıııllıın11l!ıiudlllıııdllı..,ıdbı..1dl11..ııllıı...ıll1ı111llh111dllh111ıU1 ... 11!lıı...ı~..ıllıhliı!l11Mı1 

C~R6YA A 
' 

TASA~RUF. 
~~~? 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz Hatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

Cep ve kol saatlarının en fan tazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saat1arıdır. 

Adres: 'I'HABZON H • K 1 N lb ti M Kunduracılar caddesi Oml Ve eme Q On ar ağazası 

AS OM E: v ·ö 
Yeni, femız ve çeşıtlı huruf afile bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz b ir surette yapar.. . 
Hariçten ver~lecek siparişleri· kısa bir zamanda heı,rlar , e göader4r. 

• 


