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Sel Kalanimada 50 den fazla elektrik 
direğini .götürdü 

......... 1 ~ 

Şirketin müdürü, mühendis;, işçiler~ bu sabahtan ,itibaren · iş 
başındadırlar. Viseradaki fabrika binasında hasar yoktur .. 

Yağmur ve sellerin 
zarar ve ziyanlan .. 

De ... irmenderede : ı mış ·ve dün kadın .hasta ne-
y ~ l D - · ye getirilmiş. suçluda adli-agmur ve se egırmen- j 

d d b.. "k k.. .. e yakın yeye 'lıerilmiştir. er e uyu opruy ~ 

birkaç ahşapdükkanz lıa!.ara Akçaabat yolunda 
Uğratmış, yerlerinden söküp Sel Akçaat yolunda da 
Ötege beriye almış. bazı mühim tahribat gapnuştır. 
fındık dolu mağazalarda Sera, Kalanima 'l!e Kireç 
fındıkları ıslatmış. çamura lıane köprüleri selin tazyı
bula!]uştır. Dere kenarmda- kına dayanamayarak yıkı/
ki çayırlık ve tarlaları mış geçit kesilmiştir. 
rnalıvetmiştir. Pulatanenin ;çinde lıasur 

Maçka yulunda : pek azdır. Akçekalede epeg-
Maçka yolunda on onbeş ce hasar olduğu söylenmek. 

Yerde şosamn bir kısmım tedir. 
tıe temamını ucurmuş insa- Şu hale göre sarp yerler
rıın bile zor geçecegi bir lıa- de, dere iclerinde hasara 
le koymuştur. HaciMelımet uğramayan bir şeg kalma 
karakolu önündeki lansa mış dernektir. 

köpriisü yıkdrnış o civar Viserada : 
köy/erin gidiş gelişi kesil 
T'tliştir. Bu yol üzerinde dere 
kenarındaki tarlalar mahv 
0Lrnuştur. Mktaracıda dük
kanlar sele karışmış köpriı 
ele yıkılmıştrr. 
Karakaş, cephanelik ara

sındakı gol ve salıa harap 
0lrnuştur. 

Maçkada: 
Maçkada zarar ve ziyan 

cl.Qha çoktur. Dere kenarın
cltıki dükkanlar, mağazalar, 
kQh-uelerden başka lıükume 
tin alt kısmını, maliye dai 
l"esi bütün evraklarile sele 
kQrışmış, Bügiik köprü sa
~tlanmış. Maçka çarşısının 
llçte ikisi harap olmuş, dere 
'lele/erindeki araziyi seL sür 
(iiştür. Mackaya dağ yo
k"ndan başka gidilecek gol 
Q/nıamıştır. 

Cevizlikte, Meksilada da 
~~.tahribatı çok olmuştur. 
k 1.J.kkan ve sair yapılar sele 
Q"ışmıştır. Maçka köyle 

~· 1rıde de haglı hasar olduğu 
'o Ylenmektedir. 

'Y omrada: 
. Ssl Yomrada bazı dere 
(~e,.inde ve kenarlarında 
rioP,.ii, araziyi, tarlagı, fın-
1 'kları sürmüştür. yamac
l:JQ,.dQ da toprak kagıntıları 
QPrnıştır. 

k .. Dirona deresinin büyük 
eop,.iisünü üç ayağı çökmüş, 
'çit Vermez hale girmiştir. 
ı,:ız sel yüzünden Uz Me-
6 °rdas el üstelik bir de 
ıçQ/c/ama vukuatı olmuştur. 
~ 4.Yaz oğlu Ali ile Alem
ı:,. Oğlu Muhiddinin tarla 

,., l' 
'>ı Qrasından gecen se ın 
ke~,.asını değişmek isterler
~ık aralarında kavga çık 
et, ltıış Muhiddin Aliyi elin
~~~ofi/ ve araga giren 
~e 1ddinin karısı gönsün-

rı 0iırca bıçakla yaralan-

Viserada dere kenarında 

olan arazi, ağaçlar, yapılar, 

eleklirik direklerinden çoğu 
kopmuş, uçmuştur. Fabrıka 
da bir zar-0r olmamıştır. 
Direklerin dikilmesi ve cer 
yanın gelmesi için elektirik 
mühendisi diin motörle Pu 
laianeye gitmi, oradan da 
Visearay geçmiştir. direklein 
ne zamana kadar dikileceği 
malum değildir. 

Telğraf direklerinin de 
dikilmesine çalışılmaktadır. 

Nekadar yol köprü 
yıkılmış ? 

Selin tahrip ve mah11et
tiği yolun uzunluğu alaka
darların söylediğine gö:e 
900 küsur metreyi bulumş
tur. Yıkılan köprü ise ahşap, 
taş olmak üzere ondan 
fazladır. 

Maçka yolunun açılması 
için şoförlerimizin bir 
teşebbüsü : 

Trabzon Erzurum qrasm 
da Maçka içinde mahvolan 
yolun açılması, yaniden.ya 

1 

pılması için şehrimizde mev-
cut bütün otomobil, kamyon 
ve kamyonet sahipleri, şo
f orleri bütün vesait/erile bu 
yola muktazı taş, kum ve 
saireyi badava taşımak is
tedik lirini •lakadarlara 
bildirmişlerdir. 

Bugün belediye zabita 
komiserliği dilekte bulunan
ları teshil edecek alakadar 
makama bildirecektir. 

Kudüste 
vaziyet 

Ankara 21 - Kudüsde 
vaziyet gerginliğini muha
/aza ediyor. 

İnhisarlar 
vekilimiz 
Rana Tarhan 

Maçka yoluyle 
geldi .. 

inhisarlar vekilimiz Rana 
Tarhan, beraberinde İnhi 
sar/ar Umum müdiirii Mitat 

t - _;:: 

İktisat . r~--~o;;;~~H;;t;rl;~t---1 
1
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ve ma ıye D ., ·11 . d k lk 
vekillerimiz ogu ı enn e a mma 

Bu akşam 
Eğe ile 

geliyorlar. 

Karsta çarla padişaha aidiyeti iddia 
edilen arazı muhtaciyne veriliyor .. 

yener, Kalemi mah~us m·'i Pazartesi geleceklerini ha 
dürü Emin Ali olduğu hal her 1uerdiğimiz iktisat 'lle 

Kars - { Yenigol ) Çar!tktan, Osmanlı İmparatorlu 
ğundan m!l.zepzep bir lıalde bırakılan, Çarla Padişaha 
aidiyeti idda edilen arazi, Hemşinli • ... ıe diger mu' taciyne 
tevzi edilmektedir. Karsta hal ııe ikmal (dilen arazi iş
leri. bir 1ıiliiyet mevzuundan ziyade bir devlet işi olarak 
halledilmiştir. de bugün saat on birde Er Maliye vtkillerimiz Kara 

zurıımdan şehrimize gelmiş denizdeki ftrtınalar yiiz(in 
ler, Üçtincü Umumi Mü/et- den Sinopta kalmışlardır. Karakösede asri otel ve hamam 

,,.. h · U v Karaköse - ( Yeniyol ) Karakösede biiyük bir otel tişimiz ' a sın zer, nars Fırtmamn dinmesi üzerine 
Valisi Akif İgidoğan. Vali ııe birde hem alafranga, lıem alaturka bir hamam yaprl 
ve partz başkan 'lıekilimiz vapurun evvelki akşam ha mışlır. 

Fhik Polat, Belediye reisi reketle dün Samsuna geldi- Demir boru ile getirilen su Mareşalin 
Kadri Evren, Müfettişlik, ği haber alınmıştı. Eğe bu 

Askeri müşaviri Cevat Bay akşam saat beşte limanımı elife akıtıldı. 
d~r, Gümriik ~~ .. Tütün /~- 1 za gelecek, vekillerimiz me Erzurum ( Yeniyol ) Hasankalede demir borularla 
lıısarları başmudur ve mu- 1 rasimle karşılanacaklardır. ğetirilen su Mareşal Fevzi Çakmağın elife akıtılmış, çeş-
dürleri, Emniyet müdürü, 1 menin ismi Fevzi Çakmak konulmuştur. 
Jandarma Alay komutan ve- G • • • • 1 I. d il 
kili tarafından Değermene- . oruş er Mareşa! Qğu i erinden çok iyi 
derede karşılanmışlardır. O 1 b j 1 ld 

Rana Tarhan, Değermen UYUŞ Or İntİ a ar a ayrı 1 
derede Asker ve Jandarma - - ·-- Erzurum - ( Yeniyol ) Genel Kurmay Başkanımız 

ve Polis kıta/arı tarafından Şehrin karanlığı Mareşal Fevzi Çakmak doğu ill~~i seyahatinden çok iyi 
selô.mlanmış oradan şehir ı intibalarla ayrılmıştır. Mareşal Uç(in·i Umumi Miif,"tiişe 
kulabüne gelmişlerdir. K a r ş 1 s 1 n d a . . ve gez~iği vilfıyetler ~i!!rine takdırlerde bulunmuştur. 

İspanyada 
vaziyet 

Uça~lar Alkazar 
müdafilerine 

yiyecek veriyor 
Halk mahkemeleri 

faaliyete geçti : 
Asiler idama mahk(lm ! 

Ankara ı l - iki Nasyo

nalist uçak Alk"zar üzerin 
de uçarak müdafi/ere yiyo
cek atmıştır. Mola kıtaatı 
Sontombere doğru ilerliyor. 
Sekiz mevkı işğal etmişler
dir. Halk mahkemeleri asi
lerden on bir zabiti idama 
mahkum etmiştir. 

Jeplin 
döndü 

Ankara 27 - }eplin ba
lonu cenubi Amerika uçu 
şundan dönmıiştür. 

Yeni emniyet 
müdürümüz 
Vilayetimiz emniyet mü 

aürlüğüne tayin olunrm bay 
Nurettin gelmiş, vazifeleri 
ne başlamıştır. hoş geldin 
der. başarılar dileriz. 

Allah kim eyi nurdan, ziyıt
dan ayırmasu !.. nıın ğcee şeh
rin karanlık haline bakciıııı du 
içimden geçen dilek bıı oldu .. 

Dnn gece şehriı k tranhk 
göksUrnle geziııeıı, oiu!'•~n adam
lurln elektrik direkleri birer 
hayalet gibi g:öze çarpıyMdl\. 

Elektrik 
50 Direk 
suya gitti 

P~rkta beş, on kişi havuz Kalanima deresinde elli· 
kenaqndu, ~·~ı;eklerin koyu gül- d /ı l d' _. .

1 gelerlnde başbıışa vermişlerdi. 1 en az a ııeıın suya gı -
Lokantaiarda Inks. lAmbalarrnın tiği anlaşılmıştır. Elektrik 
gaz na~reden aydı ılığl içinde Müdüı ve Mühendisi. işci-
ucm çekenler epeyce idi. l l ·1 b b h 

E ki. li lk l d k er ve ame e ı e u sa a s a s nema~1Jı.1 e or-
suz sahnesinde yine lüks lam- Pulatanadan yola çıkmış, 
baları alhnda park Saz hey>etini, dere boyunca tamir işine 
bir kaç ynz kişi balık l$lifi ol- başlamışlardır. Viseradeki 
mu} mest ve hayran dinleyip 
zevk ve safalı vakıt geçiriyor- fabrikada hasar olmamıştır, 
lardt, Localar, sıralar dopdolu Yalnız fabrika yakınında 
idi. Bunların arasında haylı 1 bir bent dıvarı yıkzlmı.:tır. 
ıışlna simalar da vardı. ., 

Bayan :\Iuzaffcrin şen ve 
şakrak ve cana can katan şarkl, 
turkül~rini dinlemek için ve 
yalnız onun hetırı irin çekilen 
bıı zahmetlere gösterilen bu 
altlka ve f edakılrlıklara hayret 
etmedim değil.. 

Fnidık 
sahşlan 

Bugün Borsada f op Trab 

zon hazır fındık içleri 62 
buçuk kuruşa kadar satıl

mış isede yüzde elli karan 

tili lıımbul fındıklara ancak 

Kurd dumanlı havayı sever 
derler .. Kediler, fareler de böy
le kapkaranlık geceleri sevmiş 
olacaklar ki; bütlln c ıddelcr, 
sokaklarda, uralı'dnrd:ı, nınlrnlle 
içlerinde insandan 1i1ıılle 
farelerin köşe bıışlarınıı kon
ıııu;ı, kaç güntlrır bVinltılınııınış 28 buçuk kuruşa kadar fa-
ıibil, buh15ık tenekelerini eşele- lep zuhur etmiştir. 
nıclerine, ay<tk arasından elini Mahsulün idrak zamanı 
k0lunu snllnya sallnya ve kedi · 
lerle fı)nıılık ederek gc~i?leri- olan 10 Ağustostan bugüne 
ne rnslnyordu . kadar muhammen rekoltenin 

Mumların, lilMbaların kıy- haman haman üçte birisinin 
met aldığı, nrandıgı ve kullanıl· 'h l d -
dığı bir geceydi cıun gece... ı raç o un ugu s~ylenmek-

Cevdet Ala11 ı tedir. 

Oltu 
Kaymakam vekilliği 
Çalışkan idarecilimizden 

eski Yom!.a Kamnubayı 
Mustaf.ı Uçüncii Umumi 
Mü/ ettişimiz tarafından ve
rilen direktif le oltu kayma 
kam vekilliğine gönderil· 
miştir. 

Belediyedeki 
süiistimal 
Mezbaha memuru 
B. Asımın tavzihi 
ve muhasebeciye 
cevabı 
18 Eylül 936 tarihli nushanız

da Belediye muhaseb:ıcisinin bir 
tekzibi başlığı altında bana ait bir 
yazıyı okudum. Resmi bir daire
nin bütün umuri hesabiyesini üze
rine alan bu zat, apaçık yaptığı 

bu kccıı ihtilası, safiyetimize hnm
lede:ek bana yüklemek istiyor. Fa
kat pençei adalet bunu nurlandı
rrc \k ve müteclsiri cezasını gö
rec~ktir. Bu xat, yalniz ihtiliisı 

meydana getirmekle kalmamış, bu 
ağır töhmeti bana yükleyerek na· 
mus ve şerefimle oyn:ımağa kadar 
c 'iret göstererek kendini masum 
ı,Ö :terec:ık gibi pek gülünç vazi
yetlere düşmüştür. 

- Arkası 2 de -

Memurlar 
için gereken 
Yeni tercümeihal cetveli 

matbaamızda basılmıştır. 
isteyenler alabilir. 



Sayfa 2 

Dokuzuncu ders 

-··siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

/YEN/YOL} 

M 
Ankarada yer sarsıntısı oldu .. 

Ankara 27 - Bu gun Ankarada 13 - 42 de otuz 74 · 24 de on beş saniye süren iki yer sarsıntısı olmuştur. Aynı 

saatlar yer sarsıntısı Çankrrıdada duyulmuştur. 

Moskovada Türk-Sovyet maçları .. 
iskırım maçlarında berabere kaldık 

Ankara 21 - Moskovada yapılan Tiirk Sovyet iskırım nrisabakalarında 8 - 8 beraber kalınmıştır. 
rakıbimiz kazanmıştır. Moskovanın kuvvetli takınıiyle bu gün ikinci maçı yapacaklardır. 

• • 
Güreşle"rde 

Hitler manevralarda bulunmağa gitti .. 

23 Eyliil 936 

Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

UÇ BELA: 

Frengi, Fuhuş, İçki 
Yazan : TÜHl<AN 
Durmuş Tllrkrııcııoğlıı 

i Ç Ki 
[ 8 1 

İçki için bir adam parasr
nıda, aklımda, onurunda her 
şeyini kaybeder. Mideye ra-
kı girence akıl kafadan çı · 
kar. Ayıkken yapmıyacağını 
düşünmeden yapar. Başkası
nın yaptığını görünce ay·p 

göre işleyecek olan ulusal 
mahkemelerde müstakil lıa 
kimler tarafından görül 
melidir. Bundan daşka 
bu ulusal mahkemeler, kaza 
hakkım• lıiç bir dı? tesir ve 
tazyıkolmadan bütün yurd
daşlara müsavi şekilde tat
bik etmetlidirler. Bu yurd 
içindeki yabancıların tabi 
olacakları şartların aynı 
olmalıdır. Kaza hakkı ka
p~tiilasyonlar veya herhangi 
bır dış tesirile bozuk bir 
lıale gelirse, o devletin İstik
lali devrindefl yaralanmış 
sayılır. 

Ankara 17 - /-/itler ikinci ordunun mane'uralarrnda bulunmak üzre Folcla!Ja gitmiştir. - ladığı işler o zaman ona 

Okumak ihtiyacı Belediyedeki süiistimal hiç gelir. Kolay gelir, Aktı 
başına gelince utanır, pişman 

Ynıan: Durmuş TOrkınenoğlu Mezbaha men1uru B. Asımın tavzihi ve olur amma .. Bir kerre olan 

Kültürde İstiklal 2 nu;hasebeciye cevabı.. olnıuş'ur. Kaypolan unur, 

isti ki ô. li n bir şartı da Kendi ına ı uma tının noksanlı- hir i;lc lşgn) eden bir \'<l hb- • Baştarnh 1 de - lay ok olan yijzij kapan<eakbr. pek sa 'J /. k yer ine gelmez .. Kay b-
kü l türün yabancı kültürle- ğından, inli••P elliği meslek ta flkıi takib olınıızsa i !erinde Her ne de oLa bu ih!Httsa be- udic' meydano gcfodiği ve bemm ola~ı raradu geri gelmez .. 
rin baskısı altmda olma- için iyi haıırlanmuınıj olduğun- intizam bulunmaz. İşini tnm biı· nim müptedi olmaklı2ım v

1
e bigiJ. safiyetimi de bir nimet bilerek bu Oyleise içkinin keyf eğ-

..ı,111, ııec"riksiz.liğinden balı::.e· ıntizamla tnkip eclenh•r hse :ak- sizliğim sebep olmuştur. lk defa biiyük parayı yemek isteyen ve l masıd B l b u "' ence neresinde kalır? Siz 
rr. unun a eraber dene ZOl' te~a<irıf eck•rsiniz. lı~elinı ile hareket etmiş oıuı·- reis tarafından ihtilasın 1400 kii- bir taraftan da kendisini bu işte 

bugün yergi'i.zıiniin medeni- ::\1eslekindeki aczini itil'af 1'ır . .ı\ldlSl'lim ile i;; görenler siir li r<. olduğu tarnfıma bildiri- suçsu;-; göstcrcc_k kadar küçüklük- söyleyiniz sevgili yurd-
yet ışığı i / e aydın/anmış , den le r lı ile c babı gösterilerek d i ,,,; 7. işlNde d c l!cesi ne seha t 1 ine' beynimden vurnl onuşa döne- leo·e kadar varan m uh,.ebrci, hok daşl ar. 
olan butün parçalarında lıer iliraf ederi<•r. ı5ıe biıyle ndam· elınezler. Menfnullı ıııcrdc so- rek geçirdiğim buhrnn ''""ndr, ve hnkiknlin tec,l.i cdec,ği gün- ilk evlendiği günler ak. 
ulus için muşterek olan. lııra ancık okumak, kuvvetli hiı· bat edenlere kuvvetli bir azim bütün cmvalımı satın bu açıJı ka- le ·i herhalde hiç hatırından geçir- şanı/arı yuvasına dönen va-

t k 
'k imvn ve azim verebi.ir. ve irade Jlltıtlakıı lazımdır. patın. Ne yapalım ben de bu isi mek istemiyor 1 Beni 0 7.am:ınki d l e ·nı ·ve siyans bakımın · f tan aş ar bir zaman sonraya 

_

1 

Meslckinclc terekki edemi- ll.ı evsafın hepside fikdn muhnsebec:den ararım, çünkü ben- nü uzundan istifade ile makbuzsuz 
uan ileri gidişlerde her dev· t b' 1' . t ll k d kb l t t t ld rr b 1 kadar aynı saat gu""nlerı'nı" y~nler isnat edecek maddi kııv- er ıye ve ırenınesıne an u · en ma • uz arın u arını amamen a ı5 ı mez ala hasilatlarını bana 
lelin paylar ve parçalar vetten mahrum olduklarl'lı gö- eder. 1 ikriıı terbiye ·i ise çuk o teslim alırdı, dedim. Benim bu ödetmek istemesi çok gülünçtür. şaşırtmadan bir resmi geçit 
'l1ardır; huna " Kültür jene- rnnce i~i tnlie bırakırlar, ve o olrnmnk ve çok ö~rcnınehle teklifim hnşa ikrar değ-il, anc!lk Muhasehec'nin çevirdiği kurnaz- yapar gibi gelenler zeman 
ral " diyoruz. Onu edinme kör tl\,liill kendilerine bir keı·· olur. şerefli adamların bir ifadesidir. c~ \'e hiç 1.atı:ü hayalimden geç- sonra lbu geliş saat/arını 
mek, ileri olmak iddiasında recik 0ı~un gOlcı· ynz göster- Buraya .kadar getirdiğimiz, Bu ifademi kendişi için bir gani- mı yen fırıldaklar şimdi anc

1
k malu- şaşır/maktadırlar. 

b / ınediginclcn şikayet ederler. mutalaalar Dzerine biraz dli~!i- met bilen muha;;ebcci pek yanılı- mum olmuştur. lluzuri adalette ' S 
_u unan insanlar için bir k 1 k k 1. 1 · B h 1 · h b evgili bayanı evinde sof· I Halbuki. .J lrmen kii~·rık bir ki- nece· O ursa • ÇO • e un Jır \'a- yor. u i tı as üzerine bürünen vercceğım esap enim masumiyetimi 
stikliil kusuru değil, hattli. lnbında bakımı ne ctiyur : ıiyct kaı·iı-,ındn bulunduğumuz zulmet perdesi pek yakında hiç elbette meydana çıkarro ık, muha. rasını hazzrlamı~ mini mini 

buyük bir eksik sayılır. Fa- ( Jlnyatla muvaffakıyet iç-in - Arkaı var - şüphe yok ki açılnc.1k ve maske sebec'.nin çevirmek isccdig-1 fcoi yavricik annesinin ha~irl"· 

z:~d7e~:~ h~:;.d~:~~i :~~n~~ ;,~~·~ı:1 -~~~~e l~~ğ:ı1: b~1~·~1~:::1·~:~~~ 1 ~11~!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!11!!!!!!!~!1~!!!!!!!!~1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!11[1 ~:~~::ay~;:.~:!:;~yıı:n~l~kg~a'::e::l;ean!'ı~z~ı"n~ ~l!:1 ;~t;t n~~~l d=~~'!: ns:~ 
!erine, geçmişin acı ve tallı olmnhkı on ıırın n<;: ıcası şun· ::::::= ş·· ::. - b" k .. bahtan akş«ma kadar çalı· 
l t [ lardır : ~- 11 r ~ ır öşesinde yer bulmasını ricl 
na ıra arına bağlnrş, bütün l · şan yorgun vücut, durğun-
b l h t . M~iın -.,·e iradl';. 2 p ~ebat, =.:@ I • • - - h - ey erım. l d 

un arın eyli mecmuasını 3 - A~liselim_, 1 - fikri intlzam' ~ Oyle bir zalim' ki . . . ~- Mezbaha memuru aşan imağın rahat edeceğı anlayış fle bunların içinde 
5 

_ rıkıl takıp) ===- =-~ Asım ailesine büyük bir şeref bi-
bulunan günlere uyuş, ulusal ı-----------~--== ~ ------------ len ne betbaht vatandaşlar 
k l ~ .:::-=] Nedendir bilmem ki deli gönliimiirı [_ ü türün esaslarını teşkı'l Okurlarımız ~ El k Hav~cılık vardır ... Kim bilir, Evinde 
eder. .~~ emsiz edersiz bir zamanı yok § Ş k S b bir avuç tuz, tek bir sabun 

Bir yurd içinde yabancı N d '""'~~ Yerinde pi bitmiş konca gülümün ~ ar i i irya halla sıcak bile çorbası bu-

;:yk~;:gıeo:.rieninı· t~kull~ılnıışu bu e iyor 1- -~ ~alları kurumuş bağıbanı yok ~ · ı tayyareciligv inin r:;agdo~'zğlıu~ıve bsıe"/vdgigı~liı' haaı~lde~ 
, s ı a e müna ==== .r..urtulmadım gitti gamzn stdirıden --

fi gibi gô'rüniir. Fakat bir Farelerden ~Affs~ Bu sazın anlamaz kimse lelirıderı err..;~ı 9n~ncu. yılı sine dönmiyerek onun yige. 
yurd, kendinin günlük ileri - _lil! Bir alıu gô"zlıımin yandım elinden ·ı=s · ceği olup.olmadığını dilşı1n. 
gı 1!1~de muhtaç olduğu ve Korkuyoruz.. ~ Kurtuluş yolunu~ hiç imkanı yok - 11 k • ml9(r~/< ni k~ııdf mfef•?i 'd' . ~=-. !:.~-ı . T.ayyarcc·ı_iğ.in ~tırk"ı Sı"bı'rya ' 

o gunun şartlarına .. \ E ~ mı ı e onomısıne yardıma başla- ni düşiinen bir çoklarını ta· 
k~~disini yapmasına in;:;~ ke~;;r:e~ml~::t~:r. fa;;;;: ı- ~ Deryayı gam oldum ben artık .tadım ~;:=;;; ;:·:~~~et b::r.~~/~üt::ç:i!'.~: nırım ki vatandaşların yu-

ı~;j~~:i~~eb;lnı.ur~svseeseı.ıhet~den kediler farelerden korkuyor. =§--~-=-=-= Bu müthiş /zalime kendim de şaşdım ~ taka l1ıı.v ha41lrı ile kaplanmıştır. vaları bozuldu, saadetleri . b . , ıyaç Bütün doktorları gezdim dolaştım fi Ayrıc:ı tayyare knrargahfa;ı ve ınkı/dı. ÇAcuklaf T1Jeydqndq 
nıs etınd · f ·ı J Kedileri korkutup kaçıran D dl b d b d v. t k e ı• ııaue etmelidir. e i er u erdin ir ermanı yok ~-= ayyarc meydanları da yapılmıştır. ii süz kaldı hatta birisinin 

A k fıareler gitgide cüretleri ar- -= l kut ' · ı· '-- r ası var --=-==:_-.: ~ - r sun şıma 1 şar.ıtisinoe Lena evi barkı bile cayır cayır 
-:--:-:-:--·------=~--;1 lırdılar, yalnız kedileri de Gözlerim çağlıyor, sanki bir nelıir ~ negrini takip eder Yakuts ~ehrine l l • d 

NOTL 

" a ev er içın e yandı yandı-
- AR ğil insanları da saymıyor, Ey saki mey susunma ver bana zelıir g _ varan bir hava hattı tesis olun. :-= muşt 2 700 ı.·ı da _bir kül oldu, 

bizden de kaçmıyorlar artık. :€ Kar etmez derdime yüzbin panzehir ı:.-_ ur. • '"·' ometrelik bu hat 
Mektep ve çocuk Onlar bizden kaçmayınca -~ Bu kara bahtımın hiç amanı yok ~--- vasıtaMsıylc geniş Yakut Cümhuri- d işte vatandaşlar bu say. J · d § ~ yeti, •veray"i~i,ya demiryoluna ık/arımdan başına gelenle-

lıa/;;~:;m~/:'~:te~en:ıt~;z1 ;::b~:ç~;:~:r~z biz onlar --=-= __ :_::: Kayboldu gönlümün sabah yıldızı ~ ba~~::~!-~:l~:=.a~~~~~:· - Novosi- rin adlarını size haber ver-
tepsız çocuk k / Elektrr'k ceryanı kesı'ldı"k- Görenler sanırdı bir peri kızı b k l miyeceğim çünki onlardan 

Elb 

· ·a mıyacakmış. ~=--. ir s ve rkuts-Çita o-ibi büyük b 

ti b 
· t k ki d So"yle aşk yolc u var d · · ? h ı d 

0 

ir kısmı halci içimizde ya-
e e ır gün gelecek, biz- en sonra, so a ar ayürü __ §_=:--:: us • mı tr ızı § at ~r an gayrı, son yıllar içinde 

de de olacak bu işler! mek çok telılikeli oldu ke _ Gezdiğim yollarda bir nişam yok ['" demoryolundan ""k ham madde şadığı için ... 
H di büyüklüğündeki fareler =~ ~ fi•lerini demiryolu durakl•rona ve • Arkası <Jar • 

ızar ve plak l ~: Güler yüz görmedim mihri mahımdan --= yahut nehir. SC""'"İsefnin ı'skeleler"ıne 
gece eri sokaklar.da dans J • Belediye parkında plak =--=---. Cihan hep usandı bıktı ahımdan _§:. rapteden mahalli hatlar da kurul- Halk Manileri 

b l 
. edip duruyorlar. Fındık 

e ediye parkında !uzar ses kabuğunun mahallelere yay -=~ "fe ahımdan korkar ne günalıımdan --~~-- mu~:r~ıntakadakı' kava lıatlarının 
leri, okadar içli dışlı ol d Oyle bir zalim ki hem imanı yok muşlar ki, hangisi odur, ığı fareler artık inkara ~ f uzunluğu mecmuu, 8-381 kilomet-

hangisi bu, belli degil ! ~~~ü: ~:,,7:,~c:~1ır.~~t~:1ı~:~ --~-~---_==_'_ f;;i::ı ~~;~;ı~ö~:v~:ı":n:: n~~h~~ lıal 7- ~ "Y~i~~ı7:;~:ecilik servisi bu 
Her yer karanlık keye sokmuş 'lıe tehdit et Tahammül tükendi kalmadı mecal ~ mıntakada yıl geçtikçe fnı:lalaş· 

Sokaklar karanlzk. mey- nıekte bulunmuştur, ==-_=_·_ f maktadır. 1934 yılında şarki Si~ 
danlar karanlık her yer ka- H Gönlümün elemsiz hiç bir arıı yok ~ birya h_ava hatlarında işleyen tay-

a/bu ki, umumi sılıhat 1 f l' l k y: f yare erın aa ıyeti, 447-842 ton 

ran 1 •• eliş imda da ey tehlikeye düşünce, evet hiç i:=~ Dermanı yok mudur ah hu yarenin § kilometre idi, bu mikdar 1935 de 

mehtap! olmazsa ondan sonra, velev ===_=-_:: Meftunu olmuşum kaşı karanın f 775-957 ye çıkmış, 1956 yılınıq 
Gireson gibi dostlar alış'lıerişte gô'rsün- Bir melek simanın ateş parenin §= ilk altı ayında ise, 800,000'i bul-

G ler diye gereken tedbirler Sanma ki, ben gibi bin kurbanı yok ~ muştur. 
ireson Bel~diyesi, kasap- alınmak iktiza etmez nıi ~ ~- - 1936 da şarki Sibiryadaki tay-

ları bir araya toplamış . . . sanki ? I - ] Ley/ası kaybaldu ben dfoanenin f'_ - yareler 1200 kilo muhtelif eşya 
Bu işin faydası, ihtiyar edi- S l ~... Tamiri mu haldır bu viranenin ~ taşımışlardı; 1935 de ise 421 ton 
len zahmet ve kuflete denk ayısı, sayı amıyacak ka- E l b f posta, 3,757 yolcu ve 576 ton 

l k 
· l dar çok olan farelere karşı ___ .S Y sa llll enzerki şu gamhanenin _!::. eşya nakldnıişlerdı"r. 

J!e ece nu. ge migecek mi, S d b k b b b l d ciddi bir miicadele açmak ==~ en en aş ·a ir tek kahramanı yak. === Tayya ,c·1 k k. s b 

/
izim e e iye de bu önem- lcizımgelmez mi acaba .? ·' §=-= B b S .. r ekonomikr;e. ~..'ıt~·ar /k lki iryanın 
i noktayı incelemekle meş _ _ a a alim Oğtitçen § u ure a ınmasın. 

1"1' P:·~ 'P' nıiiiiiiii~ii:@i~iiiiıiiiii~iiiiıiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiJWii~ıiWii~iiiiiiii~iiiiı@iiiiiiiıiiiiiiiiiiiıİı& ;:;~:·~~::J~::~,~:;~: ·~:;:; 

!~eğirmen ~·irt tuşlıd ır 
) arım siyah krşhdır 
Kendisi g[izel amma 
blraıuk yaşlıdır ı 

• • • 
Derelerden taş gcllı' 
Oözlerinıcleıı ya:;; gclil' 
Güzellerin i~·inqe 
Sevdiğim cu ba$ gcljr 1 

$ • • 
Kız saçların kumraldır 
Dudağın sanki baldır 
SOz verdi de gelmedi 
bilmem ki, bu ne haldır ı 

• • • 
Bağda üzüm dlkınişinı 
KurfJet lle çıkıııışmı 

Şu güzelin nazından 
Usanmışım, bıkımşını ı 

Baba Salim Öıüt,ın 
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_2_3-..;;.:Ey~l~ul_9~3_6 ______________ ~:.ı----~------~~--~~~·/--Y_EM __ IYı_O __ l_~J~-=-----..-;;;...._--.........._~ ..... ....__--~~----------------~j~s~ay~A~a--

A~~~R~ , ,---~K-.-. -,-.. -1 -. - :--· --0 .. --=:- ·&ti Akaret icar artırması 
Türkıye dekı yenı 1 oy u erımıze gU er 1 -M~zbahada Bağırsakhane 
~auzşaunn.· bir izahı ----A-,,---u-· ~ o ~-o ll·--n--K------ 2 - Sinema binası arkasında 271 No. lu dukkan 
, , 3 - Ayafilbo çömlekçi caddesinde 28 No.lu hane 

Norbert Von Bischof1 4 - Meydan altkol caddesinde 200-202 No. lu 
Avustu;yan n Ankarn 

Elçiliği sabık müsteşar F E N N Al A R ı L ı K L A R mağaza 
Türkçeye çeviren : 5 - Esvakda Osmanlı Bankası karşışında 32 
Burhan[ B40e1ıge N As 1 L o L M A L 1 D 1 R • No. lu mağaza 

6 - Esvak Osmanlı Bankası karş ısında 28 No.lu 
şu itibarla lınynk idi ki, kökü, 

1 
mağaza 

beynelmilel hukuk saha ı gibi 7 - Çöm!.ekçi caddesinde 16 No. lo dükkan 
kud i bir toprakta yatıyordu Fenni kovanlar icat lamazlar .. Kaldırdığınız lerek lazım olan yere B 
Bu tertibat, bu sahanın lıir par k · d l - Menderekde iki 2 No. lu kargir oda 
Çal idi ve buna "kapitııtasyon- edildikten ve bunlar ovanın yerın e topa- götürülür. Yahut arılık 
lar'' deniyordu. dünyanın her tarafına nırlar. Kovanın yanın- tan kaldırılınca en az Belediye encümeninden: 

Makul'nıı ::açına ve lutrıın ld kt b daki şeylere o kadar it k'l 1 y k d 
yayı ı an sonra, u a .. ı.. ı om. e. tre uzag" a crö I u ar a mevki ve nevı'lerı· yaztlı Beledı'ye bir bela Jıı:ılini ulmasını hukuk k l k l çok dikkat etmiştir. 0 

tarihinin hiç bir l.ıölilıno, "kapi· ovan arın onu acağı turulmelıdır. Seyyar a- . akaratının birer senelik icarları onteH ü 
1 

müd-
toıasvoolıır'' dediğimiz faslı ka- 1 ki k'ld Arılarda bu dikkat J k b h ı 1 d s o 

J arı ı arın ne şe ı e rıcı ı ta unun e emmi aet e yeni en artırmaya konulmuştur. · 
<iar aı;ıkca gösteremez. Shylock k l hassası hücreden çıktık J 
lıHe, senedi nzeı·iade bu kadar yapılması müna aşa arı lan zaman başlamıştır. yeti yoktur. Çünkü arı Artırma 29 9 936 sah günü saat 14 de icra 
lıınzırca ısrar edeıııeıııi-;>tir. Hiç olmuş, kalıptan kalıba, 8. 'k' .. k lar yaylım için götürül edılecelYinden isteklilerin teminatı muvakkata 
bir "'"lllan ''aselet'' tılrll\ hile- ır ı ı gun ovanın b ~ 

.... k'ld k'l d"'k"l d ki kl . l'kt .. t karlıklu, pespayeliğin bu kadar şe ı en şe ı e o u - .. d , ü eri çiçe i yerlerde ır ı e aynı gun ve saa ta encümene muracat 
hiı.uıetiııe koşulmamıştır. . 1 d ıçın e sersem sersem ancak birer ı· kı'şer gün ları. 17 19 23 26 müş ve son zaman ar a · dolaşan yavruları di~er 

Burada tıisı:;i bir takım mu- ka. fi şeklini almış gibi- ' yu"zlerce yavru ar,kaoda- kalabilirler. ! 
tnıeaıara kapılacak değiliz. d y· . . . b ı Tarla icar artırması 

Kuvvet, haktır. Yumruk, in- ır. şile birleşerek kovanın ırmı, yırmı eş se İ B I cJ 
sanıurııı rn cemiyetıarin haya· F ,.. k l b. k d l J ki e e ı'ye encu·· menı'nden t ennı ovan ar ır o··nu··nde uçuş talı'mlerı· ne a ar evve arı ı ar ' ıucla duimu en son ilfiın'ı yaz. 

nıt1hr. sırada mı olmalı, arala- yaparlar. Bu hali bilme bazı yerlerde paviyon ; Değirmenderede gazhane i~e mezbaha arsın-
Avrupalı milletler, ba~ka rında ne kadar açıklık yenler arıların oğul ver usulünde yapılırlardı. daki t?rlanın üç sene1ik icarı onbeş ğün müddet 

Y(•rlerdeki filtuhutlarında, şllp- olmalı, bir mevkie ne mekte olduğunu sanır Hangar gibi, kovanın le yemden artırmaya konulmuşdur . 
hesiz, daha zaliııınne daha 1'nnlı k 1 1 A t 29 9 936 i 14 d usuuaı· tatbik etmişlerdir. Fa- kadar kovan onma ı bu uçuş talimleri esna- çokluğuna göre bir ya r ırma - - sa! ğünü saat e icra ~ 
kat 1.ıu zuınmıerinde, bir iptidai bahisleri cidden tetki- ı sında yavru, kovanın pının içine kovanlar : edileceğin~en i.st~klileri!1 teminatı n1uvakkata 
''ah~i ve hay\'anı tarar vardır kin mühim mevzuları dört tarafındaki eşyaya konurdy. Bu usul sakat makbuzlarıle bırlıkde aynı ğün ve aynı saatta 
ki, belki de onu nffettirir. Dev- k 1 ti 17 19 23 2 
let hariciyeleri, netekim, bu gi- idi. Hepimiz biliriz i, dikkat ve yuvfişmın va \'.ıktı. Rağbet göremedi en\:Umene mçracaa arı - - - 6 
bi zulllmlerle ul:tkalal'l olmadı- erılar şe~i!e v~ bilh~şşe. i ~iyetiııi tesbit eder. Bq ye kaldırıldı. Şimdiki Bı'na ı'car artırması 
~ıııı ileri sUrcrlcr, buzqn hatta k ı· t f b l f · k 1 1 
h4 1 k k 1 ovan arıntn e ra . ına se ep e ennı av an ar tarz, açık usuldür. Ko • , . • • 
11 n ar arasında en Qı: unç a· ,, B 1 d d 
tını takbih et~ıek bOyUklilgnn- çok dik~at ~g~rler~ Q bir yerden başka bir Vanların kapıları tam 

1 e e ıye encumenın en ' 
~e lıulıınur1ur l'qkut nlttaquH~ı d d k · b · k . 
llnctun ıstil'ucto otmegeçahşırlıır. ~rece _e 1~ 1,r ova~ı yere n.aklolunmak .la- 1 Ö~

1

e gün~ş~ni~ bulu~du İş b~kasını~ ~ahliy.e eylediği esvakda 30 nu-
lıoıonyanııı tak~iıııiııde, ıne ·eltl, b. ır. den.bır~ yerınden bır zım gelınce, nakledıle- I ğu canubı ıstıkametıne maralı bınanın ıkı sene sekiz aylık icarı onbeş 
bir hwıfhın hıık ız olctuğunu k t 0 k l k k ı 
kauuı edlp blr taraflnn ı;Urat ı ı ~e re sa6 veya SO· ce yer, Ş~~ e ır_ elli l çc \lrilir. P?yrazı kapalı gün müddele açık art~ı maya könulmuşdur. 
"e şicldetle buşunlına ına çalı- la, on veya arkaya n1etre dahılınde hır YE r yerler bu ışe daha el- Arhrma 29-9-936 salı gilnil saat 14 de icra 
~~~~r.ında bir nevı bUyüklnk sürseniz, kovanına dö- it:e, geceleri kovan an- verişlidir. Kovanların 1 edileceğinden isteklilerin muhammen bedel üze-

~ • Arkası va_r _- _ nen arılar kovanını bu- cak b2:_:! me!re yürüt~ _ Arkası var 1 rinden teminatı muva,kkata makbuzlarile birlikte 

---=-=ı =- aynı gün ve aynı saatta eneüır.ene müracaatları Gençlik 
Vahşi ormanlar arasında .. 

1 ı Sedat Olgener 

b Yılmaz, gl\zel ve şirin lstun· 
Ulu son tıir nıızarln dulıa süz

CIUkten sonra ıı{* ağır kaınnra
ına dognı ilerıeıneğe başladı. 

Vapur Murmnranın mavi kö
~Ukın dalgaları arasında beyaz 

0
1r ınartı gibl kayıp gidiyordu. 
Une~in son şunlnrı Mnrnıara

tıın ınnvi sulaı ıııa bUlün kızıllı
~1Yle yayılmıştı .. Gllzel İstanbul, 
~tık tatlı bir hayal gibi güzden 

Yboluyordu .. 
• • * 

11 Vnpuı· iki gilnd!ir ıığıı· nğır 
erllyor ... lstanbuldan aynlalı 

~nkonet bayağı değl:;-ıııi~•i. 
Ci lltnaz ve u~· kardeş Çoşkun 
v:nay, Demir yavaş yavaş gO 

rteye çıkıyorlurdı. 
Yıtuıaz : 

bir Çoşkun : Eh zalcn şurada 
gnn var kl ı .. 

~1 l3u sırada yemek kampanası 
~ 1~orctu dört arkadıış gü\'erte 
~~n Yenıak salonuna indiler, 
Ilır lllnsayu oturamk yemek ye 
ae~~e başlaıııtşlard\. SOzll bu 
atı er J)~pıir a~·tı, :;e Çoşkunun 
~1~1ediği gibi : Şurada daha 
On ıra Varnıağn bir gUn var. 
~)<lan sonra da Afrlkayu Nil 

Yundan o~· günde vı:ıı H'lz. 

QUııtıenıek ki daha şurnda dört 
hır Uınnz var. Yemek bllyUk 
Qlıt Ohbetıe geçiyordu. Hadyo 
Qıı lı:ından çalıyor, salondakiler 
;Qır ağır yemek yiyorlardı. 

lııtr ~tnek ~bittikten sonra De
llltt l Yalıııı ba~ıııa güverteye 
Sllu ~ G.:.v..:rtenin en uihayetine 

p dilşliome"e başladı. Bu 

sırada yanıııcia uv· acemin ~u 
sözlerini işitti : 

" Qız ınenlın Ot\llllll kalyon 
çchmok Milr. kalyanıııı getnr,, 
Demir gnyri ihtiyari acemin 
süzUne gUldll, ve acemin ya'nı. 
nıı sokularak biraz martuval 
dinlemek istedi : 

- Senin adın ne hliyllk baba: 
- Menim adıııı mı ·ı 

- Evet 1 
- Menim adım cafcr. 
. Peki baba ::;en nereden ge 

lip, ncreı:e gidiyorsun '! 

- :\lenlnı özüm 'l'ehrandaıı 

lstanbula gclınlşenı şimdi de 
Portsaide gidlreın. 

- Peki sen necisin 'l ne i!;i 

görürsOn ? 
- Meııı tnccarıın, hem da pa 

muk tüccariyeııı. 
Acem durarak nurgdesiııi 

bir daha ı;ektikten sonra De
mire : 

- Sen ne iş görlirsen başka 
garda~ın \'ar mı '? dedi. 

Demir, qzuıı uzad\ya anlat· 
ınaktansa Qna yalıı'ı tabii Afri
kaya gldeceklerini ve kendin
den ba:;;ka üç kardeşi olduğunu 
söyledi. 

Arlık akşam olmuş, gemi 
.Akdenizin köpüktıl dalgalarım 
yararak tan ilerle yordu. A k\'am 
nstn etraf bir par~·n serinlemiş 

ti. Demir de geminin kı~~ tara
fından çılrnrdı6ı beyaz köpüklü 
dalgalara bakıyor, ve rilzgarın 

hafif eı:ıinlileri Demirin saçları
nı dalgalandırıyordu. 

• ark11sı var .. 

Komşu Rusyada 11.19-23-26 

sayındı ı.k • Askeri satınalma komisyonundan: 
Moskova - Vo,ga kanah 1- Trabzon askeri hastanesi ihtiyacı için(lOOOO) 

üzerindeki insaat on bin kilo koyun eti ile ( 5000 ) beşbin kilo 

128 Kilometrelik muaz 
zem Moskova - Volga ka
nalının inşatı artık bitmek 
üzeredir. 

Bu kanal üzerinde 450 

• sığır eti alınacakdır. Koyun etinin tahmin bedeli 
çıkarılacak ve. yahut yii.k- ( 2700) ikibin yediyüz lira, sığır etinin tahmin 
sek araziden alçak araziye 
indirilecektir. bedeli ( 900 ) dokuzyüz liradır. 

Moskova civarında viicu- 2- Şartnamesi hergün satınalma komisyonunda 
da getirilen sun 'i biiyii.k parasız okunabilir. . 

büyiik inşaat bulunacaktrr. bir göl üzerinde. .ııolcu ve 3 Ek l 24 9 936 1 
Bunların arasında 11 ka- eşpa için iki büyiik limanın - si tme - - perşenbe günü saat 5 
pakiz set, 5 muazzam tu 
lumba istasyonu, 7 toprak 
tafl ve 3 belvndan baraj 
mevcuttur. Şimdiki halde 
bu inşaattan 200 tanesi ia
mamen bitmiştir. Ötekiler 
üzerinde de büyük bir f a.ı
liyetle çalzşılmakladır, 

Yalnız töprak tesviyesi 
125 milyon metre mükôbi 
toprak attırılmıştır. Aynca 
2,5 milyon metre mük<ibı da 
beton ve beton arme konHl-
muştur. 

Bütün kanalı kıyılarının 
düzeltilmesi, ağaçlar dikil 
mesi ve inşaatın bedii/eşti 
rilmisi ile uğraşılmaktadır. 
Bu yeni su yolun~n işletil- ı 
mesine lüzumlu bınalar da 
yapılmaktadır. Kapaklı bend
lerin makineleri tamamen 
konulmuştur. Bu kapaklı 
bendler vasdasıyle, bu ka
nalda işleyecek olan gemi 
/er münhat araziden alçak 
arazıden 9üksek arazi9e 

i ışasr bitmiştir. Ayrıca !J·ol- de Trabzon kalesindeki garnizon binasında sa
ciılar için birde grır inşa tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
edilmiştir. 1 4 Ek 'it k k 'it ı· 1 1 k 

S l .11 . k . . - sı me açı e sı me usu ıy e o aca tır. 
ovge mı ı e onomrsın 1 . . 

de mühim bir rol oynaya 5-.S~ğır etının m~vakkat teminatı ~ ~7) altmış 
cak olan bu yeni su yolunun yedı lıra ( 50 ) ellı kuruş koyun etının muvak-
açdışı yakında yapılacaktır. 'ı kat tenıinatı ( 102 ) yüz iki lira ( 50 ) elli kuruş 

( T. A. ) d ur. 

Kızı laya 

Yardını 

Edelim 1 

Kızı laya 

Üye 
yazılahml 

6- İstekJiler mezkür gün ve saatta kalede sa~ 
tınalma komsiyonuna muracaatları ilan olunur .. 

9-12-16-23 

Kapah zarfla un eksiltmesi 
. Askeri satınalma komisyonundan: 
Erzinclll Tümeni girnlzonundıı bulunan kıat ve müessesat İti~ 

tiyacı olan ( dörtynz elllbin ) kil> fabıika ununa ihale gününde: 
talip {ıkmadı~ından 5-10 936 pazartesi gonn saat 11 de ihale edil
mek üzre yeniden k1tj>alı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muham
men bedeli ( 67500 ) altını7 yedibiıı beşynz liradır. 'l'eminair 
( 506.J ) beşbin altmış iki lir.ı t-l l kuruştur. ( 298 ) OçyUz dok
san sekiz kuruş mukabilinde Eızincanda tllmen karargahı bina 

1 
iç-in~e t~men s.atmalma. koınis~onu~ıda olup, görebilirler. Şartnn_. 
ınenın dördilncü maddesı mucibınce 2490 sayııı eksiltme kan ununun 
32, 33,31, ve maddeleri ahkamına tevflken tanzim ederek ihale ·aa 
tından bir saat evveline kadar Erzincanda tllmen satınalma ~0 • 
ıulsyonu ba5kanhğına makbuı mukabilinde vermi~ bulunacak ... 
~~~ ~n~~ 
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23 EylUZ 7936 

Borsalar 
22 E~ lı1 l 93G 

Hamburğ borsası 
Gireson fındıkları 

iç fındık hazır 70 
e ~ 'adoJI 
Kıılmklu fındık hazır ;m 

" • \ ııdeıi 

Trabzon fındıkları 
lç fındık hazır 69 
" e vaddi 
halıuklu fındık hazır 29 

9 vııdc li 

İspanya fındıkları 
Knlıuklıı fındık ha:.:ır 

\ndell 

ltalya fındıkları -
lı; fındık lınzır 

" e \ .ıJeli 

Berlin borsası 

Tilrk ~ unıurlalnn 
hüçOk ıııııl 1::? 
Orta il 2:i 
lrt ,, ııı,:-.o 

lstanbul kambiyo borsası 
Peçe la 
Liret 

7.1~; 

ıo.oı.ı 
Rny:l~ııı.ırk 1,!Ji.71 

l stanbul ticaret borsası 

D 

/ YEN/YOL/ S oy/a 4 
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~ GÜLHANE HAST ANESI f ~-~ 
_ -~ Cildiye profesörü , __ 

-C Dr. Burhan Remzi Urus ·~ ~ 
ls 1anbul : s~hiremaneti karşısında Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 

Kayıt ve kabul Yurtdaş : 
muamelesi 

Orta tecim okulu Tayyareye 

d. kt'' I'' "' '' d Yardım ıre or ugun en: 
c_ Etmeyi 

Oku1un1uza kayıt ve 
kabulmuan1elesidevan1

1 

Unutma .. 
etmektedir. 

I 

CtRtYANDAN · 
TASA~RUF/ :·, • -
~~~? 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 
~ Ayrıca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
tf larının çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 
~dhdhdhdh 

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

om~g~ 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Fazla ziya neşredip az cereyan veren 
yegane ampullardır. Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

... Markaya dikka t edip yalnız bu lambalnrı i teyiniz. ÇUnki güneşten de parlak ziya verir le r. Adres : T HA B % o N H • K 1 N lb f Mağazası 
fi Bütün Bakkal mağazalarında bulunur. il Kunduracılar caddesi amı ve ema a ant ar 
~~~~~~~~~~~ '-~~~~~~·~"'~ 
~dhdhdh~~dh~~~~~dh~~dh~~dh~ 

V IE N Ü V O ~- B A S ~ M EV Ü. 

Yeni, temiz ve çeşitli huruf atile bütün matbaa işlerini 
• 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten verılecek siparişleri kıSa bir zamanda he.ıı rlar \ e gÖiıder;r, 


