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yaptığı _ta_ t tesbit edilmiş, yer yer tamirata başlanmıştır. 

':Ş on gün içinde geç it temin edilecektir. 

Teşkilat 
isteyen 
Mahsulümüz : 

Fındık 
Fındığın yüksek fiatla 
Satılması, artık teşki
latlandırılmasına lüzum 
olmadığı zehabını hasıl 
etmemelidir ........ . 

Malumdur ki, memlekete hariç
ten en çok para getiren, yani 
Trabzonun iktisadi refohinde en 
Önemli rol oynıyan mahsulümüz 
fındıktır. 

Memleketin iktisadi hayatında 

hukadar iim ve şamil rol çeviren 
fındık mahsulümüz itiraf et
nıek lazımdır ki, henüz gereği 
ıribi teşkiliıtiandırılmamış ve cihan 

piyasaları karşısındaki vaziyeti 
relişigüzel ve başıboş olmaktan 
kurtulamamıştır. 

Bir kilo fındığın otuz küsür 

kuruşa kadar satılmasına bakarak 
\re daha doğrusu buna aldanarak, 
fındık alım satım ve ihracat işle
rinin teşkilatlanmasına ve teşki
latlandırılmasına lüzum olmadığı 
zehabına kapılmRmalı~ ız. 

Mahsulümüzün bu sene bu fi. 
atlara satılması l.arici sebepler 
\re vaziyetler dolayısiledir. ISpan
yadaki ihtilaller ve karışıklıklar 

başlıbaşına bir sebep olmağ"a yer 

olduğu gibi, ltalyan rekoltesinin 

çok düşüle olması da fındık fiat

larının yükselmesine ikinci müessir 
bir sebep teşkil elmiştir.Bu itibar
la, bu sene karşılaştığımız fiatları 
J>ek de normal saymamalı, önü
nıüzdelci senelerin va:r.iyetlerini 
hesap ve kitaba alarak ona göre 

gereken tedbirleri almış olmakta 
daha ziyade gecikmemeliyiz. 

Çok söyledik, yine tekrar ede

lioı : Fındık mahsulümtlz teşkilat 
ister : Müstahsıl cephesinden teş· 
kUat, ihracat ceph..:sinden teşkilat.. 

İki ccplıeli olan bu teşkilati 
lturarnadıktan sonra, fındık mnh-

::ıc=: 

Milletler cemiyeti asamblesinde .. 

Habeş delegelerinin k bul edilip 
edilmemesi ittifakla lahey adalet 

divanından soruldu f 
Ankara 22 - Milletler cemiyeti asamblesi bu sabah muhtelif komitelerin mutad le 

şekkülü ile meşgul olmuştur. Murahhasların salahiyctnam,.lerini tedkike memur ~omis 
yon Habeş delegelerinin asambleye kabul edilip edilmemesini lcihey adalet divanına 
tevdia itti/ akla karar vermiştir. 

ispanya dahili muharebeleri 
- - - -~- -----

Malga sOkaklarında çarpışmalar ! 
Ankara 22 - ispanyada nasyonalistler toledo cephesinde madridden 8fJ kilometre 

mesai ede bulunmaktadırlar. Malagada Markzislerle bahriye askerleri sokaklarda çar
pışmaktadır/ar. 

iki vekilimizin 
şehrimizden geçişi 

Valinıiz 
geldi 

DUn nkşanıa gelecekleri bek
lenen İktisat ve Maliye Vekil
leri Celal lluyar, Fuat Ağralı 
Eğe vapuru ile sııut 6 dıı lima
mmıza vasıl olınu';llnrdır. 

Ankara vupuru ile gelmekte 
olan Valimiz Hifnt Dam~man da 
yolda .Ege vapuruna gc\·ml:;ı ve 
birlikte teşrif etml~lerdh·. Va
pur Hıııana demirleyince Vekil
leri karı;nlaınaya giden şehir ile
ri gcl~nleri lıoşgeldin i~·in va
pura çıkmı;;lar ve ÖllC& salonda 
Valimizle karşMaşnıı,lar ve lıoş 
geldinde bulunmuşlardır. Vulimiı. 
karşılayıcıları ulnruk vapurun 
iskele b.ı~ıııa gelerek Üçüncn 
Umumi MUfctti~imiziırn teşrifleri 
ne intizar eylemişlerdir. 

Beş dcıkikn sonra o gün Er

zurunıdan tcşrH buyuran 1nhi
snrlar Vekili Ali Hana '!'Arhan 
ve üçnncll Umumi Müfettişimiz 
Tahsin Uzer, ailesini kar~Jlamak 
nzrc evvelce şehrimize gelmiş 
olan Kars Valisi Akif lyidoğanı 
ve lnhbarlur Vekfıleti ve Mü
fetti~lik e:kanını tınnıil motor 
vapura doğru yanaşırken Vekil
lerimizde yapurun iskelesine gel 
mişler buradıı göı·nştnkten sonra 

Üç aydır nıezunen lstan 
iu'Ju bulunan sayın Vali
miz B.ı,1 Rif at Danışman 

vapurun salonuna çıkarmışlnr· 

dır. Salonda yarım saat kadar 
MUf etti~imiz Vekillere gidi;; 
yolları hakkında iz ılıntla bulun- 1 
muşlar, kahveler İ\'ilmiş ve ~rn- I sa_ı m aile/erile diin akşam 
f~ttişiınizin daveti tııerino \ e· l il'şnf etmişlerdir. 
~iller \'C karı;;ılayıcılar hep uir- ' Ankara tzıapuru ile gel
lıkte ~ı a:ı ÇJknıı~lar v~ dug :•ı- mekte olan Valimiz yolda 
c.ı şehır kulul>UnU te~r,f etnıış- V k .11 . . . b l d . 
lerdir. e ı erımızm u un ugu 

Kulupte Vekiller şerefine Eğe vapuruna geçmişlerdir. 
bir çay ~öleni verilmiş, şölen Valimizin gelişleri habersiz 
Memleket i~leri üzerindeki has- olmuştur. Kendileri de kar
luhallerle geçmiştir. ~ölenden şılamaya gelenlere: 
sonra tekrar v.ıpurn ghlilıııiştiı·. .. . . 

DOJıı illerinde bir tetkik saya- Kum;eye haber 'llermedun ,, 
bati yapacak iktisat ve Malile demelerine göre ansızın ha 
vekillerimize Ü~·thıc:ıı Umumi reket ettikleri anln;.ılrll'ştır. 
Milfettiı;.imiz refakat cdceekler
car. Vekillerimiz seyahatlerini 
vaıı:ı kndar devam ettirecek ve 
dönll:;;ierincle 'l'ralnonu uğraya
caklardır. 

Vekiller Riıcdcn Ankara va
pur·una aktarma yapacaklaı· ora
dan otoaıoblllerle Borçka yolu 
ıle Art\·inc Murgula geçecekler 
ve seyahat proğraııııııı oradan 
yol vaziyetine güre tesbit ede
ceklerdir. 

lnhisarlnr vekili ı ıopeye kn
~ dar seyahat ederek döneecktir. 

Ankara 1wpuru dulıa erken 

limana geldiği için karştla 
yıcılar tzıapura çıkmışlar 
Valimizin sayın eşlerine hoş 
geldinde bulunmuşlardır. Ve 
ancak o zaman tzıalimizin 

Eğe de olduğu anlaşılmıştır. 
Sayın valimizi bu def aki 

gelişlerinde biraz zaif lamış 
ve rahatsrz görmekle müte
essir kaldık. Sulümüzü, bir tnkım fırıldakcılann 

aleti olmaktan kurlnramnyız. 

Bekir Sükuti Kuloksızoğlu Yer 
Maçka yolu sarsınt.ları 

Sinop, Cankır1 
çok bozuk Kastamonuda 

Gelenler 
Kars Ziraat B•nk mıidür 

vekili Haydar. bir müddet. 

Kendilerine eyi sıhhat ve 
saadet diler ve hoş geldin 
deriz. 

lir izinli olarak jstanbulda Q 
bulunan memleket hastanesi kurlar1mız 
Baş doktoru Operatör Ab- · 
dullah, Liman reisi, Eczacı Ne diyor 

5on selin Trabzon
Maçka yolunda yaptığı 
tahribat ehemmiyetli
dir. Maamafih bozuk
luklar yer yer tesbit 
edilmiş ve tamire baş
lanmıştır. 

İki taraflı başlıyan 
bu çalışma üzerine bir 
kaç güne kadar geçit 
lçılaca~ı haber alın
bııttır. 

Ankara 22 - Kastamo
nuda dün 13 - 50 de beş 
14 44 de dört saniye süren 
şiddetli iki yer sarsıntısı 
olmuş bazı dıvarlar çatla
mıştır. Dün gene ayni saatA 
farda Sinoptada iki yer sar-
sıntısı olmuştur. Zarar yok
tur. Çankında 24 saatta d• 
gulan sarsıtılar altıyı bul 
'fnuştur. 

Z. Bankası muhasebecisi 
Açık bulunan şehrimiz z.lrnat 

bankası mulıasebeciliğine tayin 
olunan bay Hilmi gelmiş vazl
!elerlne başlamıştır. Hoş geldin 
der başarılar dileriz. 

Zühtü Saruhan, Orduda çı-
kan Gür ses gazetesi Baş 
muharriri Ali Riza Cürsoy 
dünkü vapurlarla şehrimize 
gelmişlerdir. 

Yeni baytar 
müdürümüz 

Kıymetli fen adamları 
mızdan olup Vilayetimiz 
Baylar müdürlüğüne tayin 
olunan Bay Hilmi dün ak. 
şqmki posla ile şehrimize 
gelmiş, b11. sabah vazif ele
rine haşlamıştır. Hoş geldin 
der başarılar dileriz. 

Temizlik işleri 
Mahalle aralannda tanzi

fat işlerine bakılmamokla
dı r. Dört beş günden beri 
çarşılar lıarıç olmak üzere 
bül 1in mahalleler pislik için
dedir. Anlaşılıyor ki, tanzi
fat amelesi vazifelerine kat 
iyen ehemmiyet vermiyorlar. 
Bu bahis üzerinde belediye
nin nazarı dikkatını celb
edecek yazılar ynzmanızı 

sıhhati umumiye namina 
rica ederim. 

B. K. 

Erzurumda inşaat işleri 
muallim mektebinin ihalesi 

Erzurum - ( yeniyol ) 250 bin lira keşif bedelli 
Erzurum lı'uallim mektebinin ihalesi, yeni taliplerin 
muracaatları üzerine Ey!,iltin 26 sına birakılmışlır. 

Yepyeni küçük bir şehir 
Erzurum - ( Yeniyol) Patnos yepyeni kiiç·ik bir şelıir 

olmuştur. İnşa edilmekte olan lıiikumel konağı yirmi gü
ne kadar çalı altına alınacaktır Kaymrıkam vekili Ziya 
Çok ça!tşıyor. Ziyanın lıimmetile palnosf a bir Tayyare 
şüheda abidesi yapılmıştır. 

Gümüsanede hastane , 

Giinıiişane ( }'enigol ) Gümiişanede elli yataklı bir 
hastanenin inşasma lıaşlanrmş, törenle temeli atılmıştı~. 

Parası iki senede verilecektir 

Tütün üretimi 
hakkında Bir kaç fikir .. 

Umumiyetle Ttlrkiye tütünleri 
arsiulu-;al piyasadn şark tütünleri 
diye nnılrr ve ~a7k tütünleri siga
ret için kullanılır. Signret imalin
de ve harmanl:ırı düzeltme le kul
lanılan tütünlerimize şu devletle
rin tütünleri bizimkiler kadar ne· 
fis olmamakla bcrnber bilhassa 
fırsatlardan istifade etmek ve m:it 
hiş propıığanda yapmak suretile 
rakiptir. 

Rusya, ı .. an, Japonya, Ameri
knnın "Virjinyn tütünleri., Yuna
nislnn. Bulgariııtan, Romanya ... 

Şark tütünleri içinde T rnbzon 
tütünleri de hususi bir ehemmiye
te malikdir. 

lıimizin fındıktan sonra en ö 
nemlı mahslllii şüphe iz ki tütün
dür. Tütün Trabzonda : Merkez 

kazası, Maçka, Akçaabııd, Nf'u 
lıavi olmak üzere dört bölgede 
yetiştirilir. Ekim sahası gittikçe 
genişl~yerek mahsül mikdarı bir 
milyon üçyüzbin ikiyüı: yirmi do· 
kuz kiloya kad:ır varmıştır. Geç
mişten~eri Trabzon tütJnleri ko. 
kudnn ve renkden ziyade kıyımdn 
ve snçaklı bir tütiin çeşidi ver

mesi, bu sebeple harmanlara ka· 
rıştmlması ile .meşhurdu. Tıabzon
da yetişen tütünler ihr::c ve ev
saf şeraitinden mahrumdurlar. Bu 
nam nltındn satılan tütünlerin ku· 
mı nznmı Akçaabad tütünleridir. 
Akçaabad tntünleri arazinin tabii 
ie1bı olarak Tra'1zon yani köylii
lerin Rug to'ıumu dedigi to'ıumh · 
rı kullandıp halde T ra'lzcıld:m 
daha çok ve mümtaz ev .... 'lfa mı

li:C ol:ı•ak yetişm..:kt"Jı:. Fu~a. A 'I 
rupa piyasalarında da razbet gÖ'"
mesi tabii o!an Akçaabad tütün. 
leri Trabzon tütünleri ile karıştı· 
rıldığı için nefasetini iyic.! düş:ir

mektedir. Mısır piyasasında tutu· 
nabilmek ve daha başka mehreç
ler bulmak için aşağ'ıda söyleye· 

ge1im birkaç teknik düzeltmeden 

M. Alap 

bnşk:ı ynprenğımız ilk iş Trabzon 
tütünlerini Akçaabad tütün demet 
le-ine katmkmak olmalıdır. lkiside 
ayrı ayrı ar.z edilmelidir. Bu rıcne 

~kça:ı~ad tütün köylerinde yaph
ğım bir gezi netic.!sinde ilk ham
lede şu teknik noksanlarla karşı
laştım : 

1 - Köylüye örnek oltc:ık ve 
bülün tütfn hastalıklrına karşı 

mile ıdelc açan bir nümun~ tütün 
t:ırln :ı hen ız olmadığından bab::ı. 

dan ne gö:müşse, inhisar idaresin· 
den nasıl bir emir almışsa ona gö 
re ta.la mı işleyen köylü küf, pas 
ve çiçek [Orubanş] ı;i'li ürünü 
yok ed ci hastalıkhra karşı boynu 
bükük duruyor. 

2 -Köyde ... Hayır bütün köy· 

lerdc tohumu e. ken ekip erken 

fide akclk yastıklar ve camekan

ların olmaması, fidelerin geç çı:C
ması, kurutma işinin güneşli hava 
lard<ı yapılmama•una ~ebebiyet ve
riyo · ki tüttln renıinden bir haylı 
kaybediyor. Bu böyle olduğu gibi 
tütünün ıc ık günlerde damlara 
knldı ılmaması, ve yağmur çağla· 

rının bastı~ması üzerine küf yap
rakla·a ve bütün tarlaya bulaşı· 

yor. 

3 - Küf olan yerde hem yap. 
rakları kı:ı·ıp ta,.ladan uzaklaştır
mayı köylü duymamış ki tatbik 
et;;iıı ... 

4- Çığdan ç:seden sonra şid

detli güneş, pas hastalığına se')e
hiyet verir. Buna da en kolay bir 
ça'"C g:in '-l doğ'madan evvel veya 
akşnmdan çiğ düşen, çise düşec!k 
olan ynprakla:-a alçı tozu serpm.:k 
ve bu işi zamanına göre tekrar 
etmektir. Bu böyle iken köylü bu 

n~ da!madığı, duydu ise de teş
vık gormediği için tatbik etmiyor 

d . ' e emıyor. 

• Arkası 2 do ~ 
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Fındlk fiatlarında düşüklük mü var ? ! 
' ran kabuklu ve iç fındık 1 yüklemesi fop Gireson 61.5 

1 

/arın kilosunda iki iiç ku- 1 kuruşa kadar iç satıldığı 
' ruş kadar bir noksanlık gö bildirilmektedir. 

riil!11iiştiir. 1 Maamafih eyliıl için alıv · 

24 Egliıl 936 

Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

OÇ BELA: 
Frengi, Fuhuş, İçki 

Yazan : 'l'ÜHKAN 
Durmuş 'fOrknıeııoğlu 

iç K i 
[ 9 ] 

Faraza, lıer yerde çelik sa
nayii yoktur, çelik sanayi 
inde ileri gitmiş olan mem 
leketlerden istifade ediş, her 
ulus için tabii bir şeydir. 
Dikkat istiyen zararlı nokta, 
lüzumu yokktn hele başka 
/arının nü/ uzu ve tazyiki 
altmda şu veya bu müesse 
lji •oeya mektebi açmaya 
müsaade etmektir. Herhangi 
bir tedris müessesesini ken-

Dün havaların açtlmasın 
dan cıvar kazalardan 'Cıe is 
kele/erden piyasamıza kül 
liyetli miktar.da fındık gel
nıeğe başlamıştır. Fiatların 
iki üç gün evvelisine naza 

= 

lstanbuldan gelen telgraf ,. re satış yapan tüccarlarm 
!ara nazaran birinci teşrin Bugünkü iç ihtiyaçlarını 

giirmüş olmaları 'lıe fiat
ların yüksek olması yüzün 
den piyasamıza da /azla 
mal gelmesi fındık piyasa
larının düşmesine sebebiyet 
vermiştir. 

--============~~===== 

Her şeyden evvel yorğa
------ na göre ayak uzatmalı, bi-

Bir ilan k arŞ IS l n da.. liyorsunuzki kimin beş paOkumak ihtiyacı 

ı.':nce liizum görmediği ka 
ldırmak hakkını elinde tu- nnlnrız. Jlalkımmn yilzde yet-

k mişi, sekseni okuyup yazmak 
tara , ona izin •oeren yurd- bilmez bilenlerde de mutalaa 
lrırda, elbette istiklal mef- zevki yoktur. Bir meseleyi tet-
/mmu çiğnenmiş sayılmaz, kik ve tetebbll şöyle dursun in 

Hazinede İstiklal tisap ettiği meslek hakkrnda 
B k kabul \e neşredilmiş kanmı \'e 

ugün ii ulusal varlıkla- nizamnameleri bile okumak 
nn en ziyade uyanıklık ve zahmetine katlanmayan ınllnev
kıskançlıkla üstunde dur verleriıniz ÇOktur. GJ · ontnli 
dukları bir esastır. Hazine, sensin adlı kitabında hu gibiler 
para ı•e bütün kurumu 'lıe hnkkıııdu şu mutnlanyı yazıyor: 
ç ·lzşması ile maliye, ulusal ( Söylerlerki ördek yavmları 
olmalıdır. Vergiler yalmz huyat ve muhil hakkında ne 
ulusal düşünce ve hesablar- öğrenirlerse yalnız l\ç gl\n zar-

fında öğrenirler. Ondan sonra 
la konmuş bulunmalıdrr. Bir yeni bir şey öğreıınıezlermi'j, 
yurdun parası yalmz kendi , e bu müddet zarfrnda güriip 
d işüncesiyle. hacmini, kıy- tamdı:dnrı şeylerden korkarlar
nıetini ve değerini bulmuş mı~. Bence insanlilrın bUyllk 
olmak liizımdır. Vergiler. biı.' kı mı bu ördek yavruları 
o devletin ulusal meclislerin gibidirler. Bunlurda önceden öğ
de, ulusun ödeme kabiliyeli rendikleri ile iklifa ederler, Ye 

ni bilgilerden korkar ve kuçar
'N yapmak mecburilJetinde 1 ır. Ve hir ıncslcke intisap et-
olduğ işler göz Önıl;;de fu- tikten oııra başka şeyler ö{'.t
tularak tesbit edilmeli ve reıımeğe ıaznm görmezler. 
fJergiler ancak ulusal vası- Muhitimizde hakikaten bu 
ta lala tooplanmalıdır. Fa. g :.rjp zihniyette ne kadar znval
raza. bir de/et diğerine sen 1 lılar vardır. 
borcunu ödemiyorsun. onun 1 Kendi uğıılnrınrta i:-;;ittiğiın 
için gümrüklerde topladığm ve taıııdığım 20 - 30 seneden be-

l h ri . anatkfil'lık ~·nı>anlar vaı:dırki, para arın epsini veya ya-
l · ~aııallarında hir parmak bile 

r.sını a acağım yrı/ıut gelir · k · . 1 terekki go8terıncmışler. Kap-
~ynaklarınu hır kontrol lumbaga yedi ~ıldu yaylaya çık-

b~ rosu koyacağım. bu geli- ! mı:-la ~·ok çahuk gelınl~im çok 
nk şukadarmı borcuna malı- ş.ıknr demi), diye bir darl.ıımi· 
su ben alacağım, der ve bunu ' s ıl vardır. bizim bazı sanatki\r
tatbik ederse. bu lıareket hır yediyıl on yedi yıl<:ijı olsun 
devletin istiklalini kökünden · elindeki sanalından ~·anın fazla 
sarsar. 1 bir yenilik sanatı yaratsın. Bun-

Arkadaşlar, Lozan mull 1 larııı cıra• ındn ,)kur yazarlarda 
lıedesinden önceki zamanda, 1 \'ardırki her glln boş zemanla-

0 l 
1 
rım iskambil, tavla oyuıılurile sma_n ı idaresinin yapmış 

ld b l geçirdikleri ve kazançlarının o ugu orc arm ödenmesi 
bir kı~mını böyle sarf edernk 

için yurd içinde yabancı manen ve maddeten 1.arar gör. 

3 
Yazım : Durmuş Tnrkmenoğlu 

diiklerl halde ııı e L' ıı k ednpte 
mesleklerine ait dair on sahife
lik bir kitap okurnamışlardıl'. 

Hize emniyet J >irektörn sa
yın bny KenanJa birlikte Rize
nin yerli imal ettiği kendir bez
leri satıcılarına uğradık çok mu 
dekkik ve iyi görllrllşlU arka
dw1,ım bu bezlerin niçin satışları 
seneden seneye dllşliyor dedigi 
Yakıt ihtiyar sahcı (bunları yal
nız nraplarla yahudilercten ba~
ka alan yok ) demesinmi '? bay 
Kenan tekrarladı: Yahudiler a
l'<i)llar niçin alıyorlar. 

8 • 8ıcuk memlekette fazla 
terlendiği için kendirden ma

mul bu be:ıler terleri çekiyor. 

Yahudilerde yalnız kenef yapı. 

yorlar dedi. ı lal bu ki memleke
timizde ç.alı~mnyan erkek ve 

kadın yoktur. Ababa bu yerli 
bezin daha iyi yapılarak ve fa. 
hiş bir fiyatla satılmasnda bunu 
hemen hepmiz alsak olmazını 
işto bizim çok değerli bu gibi 
san,ıtlarımızin nıahsulU olan 
şeyler maalesef ileri gitmiyor. 

Yuptıgırn tetkikata nazaran her 

senekine nisbeten bıı seneler 
daha az imal edilmekte imiş 

yukarda da söylediğim gibi her 
sanat sahibi sanatını gllndengU
ne iyi ve snğlam yapmanın sır
larını öğrenmelıi yoksa ucuz 
olsun diye baştan savma iş ya
pılacak olursa zaman sonra bun 
hmo alıcılarınıda kaybetmiş o
luruz. Halbuki bir ulusun hızlı 

llerliye bilmesi okur yazar fert
lerin kemi'l'etla olçllle bilir. 1-
leriliyeıı uluslan bir kene tet
kik ediniı, iş anlaşılır. Binaen
aleyh Gossonun dediği gibi ör
dek yavrularına benzemJyelinı 

okuyalım öğrenelim. 

SON' 
nmdahelelerinin tanınmış 
olduğuğıı ve onu tatbşk için 
"duyunu umumiye idaresi .. 
memleketin en ehemmiyetli 
veroı kaynaklannı doğru 
dan doüruya eline almış ve 
bu suretle istiklali kökün 
den sarsan bir teşekkül ola-

T ütün üretimi 
hakkında B ir kaç fikir .. 

rak bu yurdda yıllarca ha
kim olup gitmişti. Bu no' _ 
taları çok yakın bir gecmi
şin acı hatıraları olarak 
inkılab detslerimizi aydın 
/atacak bir misal gibi alır 
ken her bakımdan hür, m is
takıl ve onurlu bir devlttin 
şere/li insanları olmak ze'lı-
1.ini de tadiyoruz. 

- Arkası var 

NOTLAR 
• 

Herke~ olduğu gibi göriirıse 
vo görlindllgll gilıi olsa, Her 
i .imiz de olduğu gibi görünür 
elbet ı 

• Sokma akıl Yedi adım gider 
Ul'rl~r; Oç buçuk ndıın gitse 0 
da bır ktir s:ı~ ıhı· ı 

• Jcap, :ıkıl ve mantık çerçeve:si 
i\·iııde olmak şnrtile dUşllnebi
len yapabilendir de ı 

• Arkaya değil öne bakarız : 
'10zlerlwlz öodedlr ı 

- Başta rafı 1 de -

5 - Köyde bizim Ombani dedi 
ğimize çiçek tabir ediyorlar ve 
bu çiçek tütün fidanlarının dibin
de çıkarak tütünü sarartıp soldu
ruyor. Köylü kendisi tecrübe yap 
mış çiçeğin çıktığı tarlaya mısır 

ekmiş o sene çiçek türememiş, 
rlomelis dikmiş bu sefer türemiş, 
Utin dikmiş yine çıkmış... Köylü 
JU lee übesini buı aya kadar gö
.J ebiliyor, dalın ileri varamıyor. 

Hasntdan sorıra çiçekleri olduğu 
gibi tarlada bırakıyor. yine çıkı-

yor. yine çiçek diye vahlanıyor. 
O, bu çiçeğin niçin tütünü kurut
tuğunu araştırıyor, işte kururtu
yor diyor. Peki mademki kurutuyo 
nasıl bir çare ile bunu yok ede
biliriz 9 Bunuda bilmiyor. kabahat 
kendisinde mi ? hayır ... 

Bilmiyor ki bu parazit çiçek 
tiitünün kökünde miçelyumlannı 
sok arak kanını emiyor, onu bir 
verem mikrobu gibi kemirıyor, 

bundan kurtulmak için çarelerin 
birisi, birincisi çiçeğin tohum ver-
mesine meydan vermemek yani 
onu görüldüğü yerden hemen çı
kararak tarladan uzaklaşhrmak, 
rüzgarla yayılması çok kolay 
olan tohumları tarlada bırakmamak 
lazımdır. Bunu da köylüye söyle-

mek hatta bütün koylü10 çiçek 

M. Alap 
için bir mücadele açdırmak icabe
diyor. Diğer taraftan Samsmı:.ın 
papazlar köyündeki tütün inhisar 
idaresinin tecrübe tarlası şefi bay 
Saidin orubanj için yaptığı bir 
keşfi bu azılı paraziti kaybetmeye 
ıyi bir çaredir. Bizzat önümüzde 

yaptığı tecrübelerle anladık ki ça
lqılırsa herşey en kolaydır. 

6 - Köylü tohum meselesinde 

de kararsız ve bilgisizdir. Rusla
rın Trabzondan ayrıldıkları zaman 
hıraktıkları tütün tohumu her ne 
kadar rutubetli mıntakalar ve bir 
az sert iklimler için müsaidse de 
tTabzon mıntrkası için eski, yerli 
Asor ~tohumu daha elverişli ve 
daha iyidir. Rus tütün tohumu 
kızıl ve büyük yapraklı bir nevi 
çıkarır ki makbul değildir. 

7 - Birkaç sene evveline ka
dar Trabzonda tütünlüklere hamsi 
ve balık leşi dökerlerdi. Her ne 
kadar bu iyi ucuz bir gübre ise 
de tütün kızıl renkli yapdığı işin 
son sendcrde terkedilmiştir. Son 
yıllarda köylü sun'i Avrupa tozu-
nu kullanıyor ki bu hem masrafı 
hem de yalnız toprağı ialih et
mek, nebata yarayışlı olabilmesi 
için ayrıca çifJik gübresininde top 
rağa dökQlmeai lazımdır ki köy· 
UUer bunu yapıPamttktadırl~r. 

Onunla parkta kol kola j yanlış yazıldıktan sonra 
dolaşıyoruz., Günün rengi 1 diğerlerinin ne vaziyette 
gittikçe karariyor. Etrafı· f olduğunu anlamak basitleşir. 
mızda asılı Elektrik lamba- ~ Bu me'lızu üzerinde daha 
larmda kıymetimizi iyi bi- 1 bir çok konuştuk ve ayni
/in der gibi bir tavır var. ı dık . . 
Her geçen dakika göğün ren- Arkfldaşımın sarf ettiği 

gini bir az dalıa solduruyor " Teessüf .. kelimesinin ye
ona bir az lıiizün katiyordu. I rinde olup olmadığını hala 
Arkadaşım şen nükteli söz- ; dii.şiiniiyorüm. . Düşünüyo
lerile dudaklarımızda yer j rum da bu kadar yerinde 
bulan tebessümler kahkaha · sarf edilmiş bir kelimeden 
!ara yükseliyordu., O, müs- ) dolayı ona kırılmak elimden 
tehzi çehresile sağa ve sola J gelmiyor .. Hakıketen en hü
satladığı kılmcım gazeteci- yük inkıl<iplarımızdan bir 
!ere kadar aksettirdi. dedi i<isile is!ilızu eder gibi 
ki Bilmem neden bu mem- l her giin gözümüzün önünde 
leketin garetecileri lep bir· dikilen bu ilô.nları kırmadı
den bir yetimin başına üşı'iş· ğımıza yanıyorum. Bundan 
müşler sağdan, soldan ona bahseder hiç yazı yazılma 
çatarlar onu hırpalar, hır· mış olmasından utanıyorum. 
pa/Jr bir ses alamadikları Biz harf inkılabını bir 
halde yine çatmalctan usan- gösteriş olsun diye değil 
mazlar .. Kim bu yelim diye yazımızı kolay yazıp kolay 
sordum. iiğrenelim diye yaptık, dil 
Anlamadınız mı dedi. inkılô.bımız' düşüncelerimizi 

kendi lisanımızla anlatabil-- Anlamamış görünerek 
memlekette böyle yetim ne
miz varki., Dedim. 
- Belediye . . , Evet hep 

birden ona çullaniyor veya
hut içinizden bazı ukelalar
da elinde kamçı gezenlere, 
yağmurda şemsiyesini açma
yanlara çatmakla bir şey 
yaptığınıza kani bulunuyor
sunz.. Arkadaşımm bu sö_. 
zündaki manayı çok iyi an
lamıştım.. Güldüm, /akat 
haksızsın dedim. O. söyle
/edik/erinin hakikat olduğu
na kanaat gel irenlere has 
tavirle, 

- Haksız dediğim, bu hu
susta münakaşaya da lüzam 
görmüyorum lakin dediğim 
gibi gazeteler bilhassa Be
lediyenin arkasından vur 
bire ha, vur bira haaa .. Gi 
ciyorsunuzda şuurlu inkıla
bı rnızla istihza eder gibi 
şelırin en işlek bir yerine 
dikilen şn levhaları gor
miiyorsunuz .. 

Tam bu sırada Bahçenin 
sinema tara/mdaki kapusu 
önünde durduk, park saz 
heyetinin il<inını göstererek, 
bunu hiç görmiyorsunuz dedi. 

- Görüyorum . . 
Okuyorumusun. , 

Çok yanlış yazdıkları ıçın 
okumak canımı sıkıyor . . 

- Çok teessüf ederim . .. 
Gün eyice kararmıştı.Kar

şımızdaki ilanı gele geçen 
lüks lambalarmın yardımile 
okuyoruz, hakikaten dört beş 
satırlık bu ilanda nekadar 
yazı ve şive hatası' var. Ar
kadaşım dünkü levhada tam 
30 harf yanlış yazılmıştı 
diyor,. Bu ilanda ondan 
aşağı kalır gibi değil yd .. 
okuyoruz . . Herkesin günde 
belki bir kaç de/a söyleyip 
vazdıjı u lıtanbul ,, lcelimeıi 

mek için yapıyoruz. . Yazı
sını ve dilini bilmiyen her 
kesin milliyet aşkından şüf
he etmekte haklıyız . dört 
sah/elik bir gazeteae üç, beş 
yanlışa tahammül edeme
yenlerin güçük bir ilanda 
yapılan bu kadar yanlışlık
lara ne diyeceğini düşünü-
yorum. • 

Bu mesele memleketin her 
müessesesini alakadar eder. 
30 bin nü/ usla her gün alay 
eden bu ilanlara müdahele 
etmek Maarif idaresinin ol 
duğu kadar Belediyenin. 
Polisin ve her Türkün mil
li bir vazi/esidir. 

K, Kefeli 

Eğe vapurunda 
bir doğum 

Karaköseye gitmek üzre 
Eğeye binen bir öğretmeni
mizin dün gece vapurda bir 
yavrusu dünyaya gelmiştir. 

Sayın Vekillerimiz ve 
Valimiz bu doğum vakasın 
dan al<ikalanmışlar ve has· 
ta öğretmenimizin sıhhi ted
bir ve istirahatlerini temin 
etmişlerdir, 

Vapur demir atar atm• z 
valimiz ilk iş olarak hemen 
sıhhat müdürümüze ve has
tane doktarlarına Lohusa 
öğretmenin hastanede iyi 
bakılmasını ve iyileştiril
mesini temin etmelerini em
retmişlerdir. 

Lohusa öğretmen akşam 

hastaneye yatırılmıştır. 

Memurlar 
için gereken 
Yeni tercümeihal cetveli 

matbaamızda basılmııtır. 
isteyenler alqbilir. 

' 

rası ııarsa bet paralık adam-
dır bin lirası olan bin lira
lık. Bunu hayatta hepiniz
de takdirle tastik edersiniz. 
Düşenin dostu yoktur işte 
içkinin sonuda düşmektir 
bunu bile bile yapmak bir 
cinnet değilmi 7 Kedi neki 
budu ol su 7 derler bunu he 
pinizr! : bi.''rsiniz. Kazancı
nız nedir I K.şın sisli bo
ranlı ve yüzleri yalayarak 
sıyıran soğuklarda yazında 
cehennem sıcak/art gibi ateş· 
!er altında çalışıyorsunuz 

lir kısmınız ise sabaht{ln 
akşama kadar bir odanın 

içinde bin işle dimağlarrnı
zı alt üst ediyorsunuz. Ge
rek serbest kazancınız ve 
gerekse aldığınız beş on 
kuı uş aylığınızı . m11sra/la
rınıza denk getiriyormusunuz? 
Hiç, hiçte aklım kesmez. 
Binaenaleyh yukarda yaz · 
dıklarımı okurken hak verip• 
te bir saat sonra bu satır
ları unutma vatandaş . 
Akşamları muntazam evi· 

ne gelmiyen vatandaşların 
ailelerinin kocalarına olan 
inançları kısalıyor. Size ha· 
kıki bel bağlayamıyor. daha 
doğrusu sizin çirkin halini· 
ze nefret ediyor amma size 
vaktinde gönül bağladığı 
ve çorlu çocuklu olduğu 
içindirki bu gün yartn iyi 
olurum erkeğim uslanır di
ye kendisini veresiye olarak 
kuru kuruya avutuyor. Ku
rulmuş so/ranızdaki yemek· 
!eriniz soğuyorda bir kaşık 
bile banmıyorlar. Bunu dü
şünün. Gece garıl•rına kadar 
sızı böylece bekliyorlar. 
Lambalarınız kısılmadan 
karanlık sokaklardan tıkır
dayan ayak seslerine kulak 
asan aileni düşün. Yarı uy· 
kulu yatağında seni bekli• 
gen ailenin kulağına kapı 
tokmağı sesleri gelerek '4.irn 
bilir kaç de/a kapu açmağa 
iniyorda sizi bulamıyor. Hu• 
fasa içkinin ne kadar büyük 

• Arkası var • 

Halk Manileri -, 
Ağaçlar hep sallanır 
Tahtalar tutkallamr 
Dudağını öperken 
Dudaklarım ballamr 1 

• • • 
Irandan gelir deve 
KQI oldum seve seve 
Annen uykuda iken 
Kaçta gel bizinr eve ı 

• • • 
Evinin önU bayır 
Etrafı yeşil çayır 

Ekız senl almazsam 
Yanarım cayır cayır l 

• • • 
Hurma geliyor Şamdıın 
Kız kolla beni camdan 
Baban görmesin diye 
Geleceğim akşamdan l 

Baba Salim ôıülflll 
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Fakat f ure ile oynıy:ın kedi-
nin sadizmi ile, tam yOzyı!. Os
ınanlı !ınparatorluğun u hep hak
tan hem de çoktanbe ri hnksız
lık olnrn~ ol.ın bir lıaktnn dem 
vurarak boğm:ık, bir devle tin 
ve bir nıllletln ııhlıık i belkemi
tlni yavaş yavaş kırmak ve bu 
hllkOınetle sonra resmen dost 
&eçinmek, Osmanlı sarayıuııı 
ve Osmanlı idaresinin derin a t 
lak tereddisine rağmen, ta rihte 
bir eşine daha ras ıyamıyacağı · 
ınız bir hadisedir. 

FENNİ ARILIKLAR 
NASIL OLMALIDIR. 

yerden en az yirmi san 
tim kadar yüksek olnıa 
sı şarttır. İki kovan ara 
sına yarım ınetre geniş 

lik verilmelidir. İki met 
re fasıla ile aynı şekilde 
binde iki kovan. 

L 

üzerinde en iyi şekil nu bulmalıdır. Bu tarife gö 
marad1r. Numaralar kır re aralık laarın seyrek 
nıızı boya ile olmalıdır. ağaçlı bahçeler olduğu 
Kovanlar üzerindedeği anlaşılmı~ tır s1nırız. Ya 
şen her kırmızı numara hancı memleketlerin arı 
arıya kovanını tanıtır. cılık istasyonları, hep 
Mesela yüz kovanınız böyledir. Macaristan'da 
varsa bunları bir s·ra Gödöllö arıcılık parkı 
yapmak, arıcı için yor- dünyanın en güzel arı 

Mehm et M erca n 

Lastik ve rnaden üzerine 
T amğo, mühür, İmza imalôti 

~~-! Saat, Fenni Gözlük, alat ve edevatları 
- -::~ ve saat tamiratı mağazası 

Fabrika unu eksi ltmasi 

Askeri satınalma komisyonundan: 

Kuvvet ve kudretin en yük
sek nontaı:ına geldikleri ve Av
rupanın en büyük cenk erleri 
Oldukları sırada, padışahlar, 
kendilerluden ihsan istemeğe 
Relen FranMı kralını, mllslllman 
ınemleketlerindeki hıristiyıınla
r.ın hamisi tanımışlardır. Onlar
ca, bu şerefli Lir unvan sayıla
Inazdı, çUnkU hıristiyanlar, hele 
katollkler, dinler ve tarikatlar 

iki kovan arasına ya
rım met-re kadar fasıla 
vesrilmesi bu iki kovan 
arasında birbirlerinin 
kokularına mümkün 
mertebe alışmak ve a
ralarında bir akrabalık 
uyandırmak içindir. Bu 
kovanlardan birinin ana 
sı ölürse ve sizin de el
de ihtiyat ananız yoksa 
bu kovan yetim kalır 
ve söner. Bu mahzurun 
önünü almak için böyle 
bir hadise karşısında 
derhal iki kovanı birleş 
tirir, sönmekten kurta
rırsınız. Böyle olmakla 
beraber kovanların ka
pısı üstünde mutlaka 
bir şekil bulunmalıdır. 
Kovanların beyaz bo
yanması başlıca bir ka
idedir. Bunun sebepleri 
şudur: Bezaz boya gü
neşin hararetini azaltır. 
Ve bir renkte boyanmış 
olan kovanları zarif gös 
terir. Bu beyaz boyanın 

gunluktur. Her sıra ara parklarındandı r. 

Haybııı'td ıH k ı h ıt i'ıli.v ı ı i;l 1 ( 175 >Oo) yiiz y0!mi be~bin 
ki.> f.ıbri :rn ıı.rn s ı. ı 1 n ı.ı ı" 1°:tıı· Tahmin lı ·d"'li ( 1 U30) o ı 
d ı'<Ulbin j l{h•:lz e l' i lirıdıı·. Yıiıde jedi lıu~ıı'· tıe-.3bıncl!ın ıı•
te:ni ıı. ı t n:ı ın-::,,ı k l ı ,·. Ş.ı .· , ı.ı·:ı.ıı 1Pr ..;uyburt ask ·rı s ı'ı ıalma ko
mı-ıy'"lnı ı. ıd.ı beddı;iz nlır ı ·. r:;·,siıtme 12 - ı t • rin 93') p ız ırıesi 
g-ll n~l ... nt 9 da • ayburt s::ıtı ı ll,na kıuıisy >.ıun ı ı k ıpalı zı ı u ıı· 
lil•· o' iP ık'ı ·. i\fıı\'l 1Ü.a [4• i ı.ı ( 1 l: J ) l lnd) ·ty z 1 ı . ~ n~· lira 
( i;j ) Yt.•lmi,ılıt!.' I ... ııru,tur. I'e-Jif m •.dıı 1 im n 1 lt"',rin 936 pa
zarte..: i gnnn saat 8 ze k ıd ı r s ılı ı.ılnu kf)mi .yon una verilmiş sın da beşer metre f asıJa Biz henüz fakiriz. Nt 

ile dört beş sıra yapma mı.Jl"ı servetı.nıı'z, ne şah K h •• k A k 1 
olac1ktır. 1 J 21 29 :5 

Iıdır. ars u umet tamirat e si tmes! si servetimiz boyle mu 
Kupkuru bir toprak Kars v. ilôyetinden .· 

bakımından çok zedgln olan do
luda en bayağı fasileyi teşkil 
etmekte idiler. Fakat batıdaki 
llıak pazarlaıda doğunun mal
larını satmasını en iyi onlar 
biıdiği için, krallanna dilediği 
hüları, kendilerine de acayıp 
le anlaşılmaz bezirgılnhkların-

üzerinde arılık yapıla- azzam arılıklar kurma~F 
maz. Sabahtan akşama müsait değildir. Beş on 1 - Kars hükumet konağının pazarlıkda kalan 
kadar güneşin bütün ha kovanla yapacağımız 498018 liralık tamiratına talip çıkmadığından 
rareti üzerinde duran fenni arıcılığız için yer eksiltmeye aynı şeraitte 1 O 9 936 tarihinden iti
kovanlarda arılarrahat- intihabında biraz düşün haren onbeş gün mi.iddetle açık eksiltmeye ke-

l A nulmuştur. / sız olur. Arılık yapılacak me iyiz. razinizin her 
Clan doğacak ihtilafları varıp 
Renı bOyUkleri önOnde hal ve 
'-sletmek imtiyazlarını, bir tu-

2 - Eksiltme 25 9 936 torihine n1üsadif cuma yer mümkü olduğu ka- tarafı müsaat dt:ğ;ldir. 
c'ar ag" açlıklı olmalıdır. Doğu, Batı, Kuzey, Gü günü saat on döı tde Nafia Md. odasında topla-

lıarlık olsun diye baJışla~n·er
llllşlerJi. 

f nacak komisyonca yapılacaktır. · 
Bu ağaçlık, arıların ko- ney istikametleri bu iş 3 - Muvakkat teminat 375 liradır. 

Bir yabancı krala verilen bir 
ıı.ıs.kı ötekilerden esirgemek
~ de bir mana olamazdı çilnkO 
'laezırgftnların sayıRI çoğaldıkça 
hdlşabın küpleri daha çabuk 
dolmakta idi. işte birçok na
lbelerde tastir olunarak on al
t&acı ve on yedinci yQzyıllarda 
~~uki bir mahiyet iktisap eden 
'llPitQlasyonların aslı ve mana
lı bu idL 

vaİllarını bulmakta müş de çok önemlidir. Arı 4 ·İsteklilerin teminatlarını malsandığma yalı-
kilat çekecek kadar ke Iarı ı z ~an faydalann·ak 

rarak ve Nafia Md.El.liyet vesikasiyle bügünde sif olmamalıdır. Kovan- İç1n bir arıcının fikrini 
komisyona muracaat1::rı ilan olunur. ların önlerinde, kapılan :lln1adan ;şe başlama} ı 

YURD, b 17-19-21-24 nı örtecek kadar uzun nız. unuz size u ı---------------- --
ot bulunmamalı, çok U- işde yardım eder. An- Pazarhkla yağ üzüm eksiltmesi 
zun yerlerden tamamen lamadığınız noktalar var Askeri satınalma komisyonundan. 

Bu mukaveleleri imzalamakla 
hdlşablar, kendi imparatorluk
lltrının idam hUkmQnO imzaia
liıışıardı. Gerçi hilkmUn infazı 
eGk daha sonra, yani kendileri 
kuvvetten dll~erek Avrupa mil
letıerinin tevessn kabiliyetleri 

yüklü bir halde gelen sa bizden sorarsınız. J 

Artvin ve lıavnlisi garniz ln kı taat lıı. ı mı 9JG, 9J7 Yl' kadar se 
arı kovanını kolaylıkla Son / nelik ihtiya<'ı için ek iltmeye konubm ( dört lıin i .iyaz ) kil) 

Komşu. Rusyada -, 
• Arkası var -

Gençlik Dördüncü tiyatro Festivali 

arifesinde .. 

Mu-;iki 

Vahşi ormanlar arasında .. 
2 Sedat Olgener 

Eglul bidayetinde Moskch Bu F(stiı•alde Fransayı 
va 'da açılacak olan D iir şunlar temsil edeceklerdir: 
düncü Sovyet tiyatro Fesi i- "Atlıenee" f iyalrosu direk B d ID . . !aştıkça kayboluyordu. dört kar- 1. d b I k 

L, u sıra a emır n Oml z ma va ın e ıı unma tize re, törü ve "Gomoedia" mec 
'111'.. el dayandı, demir arkasına deş güvertenin bir tarafına çekil- /d k · d b. . b 
clö k k l geçen Y 1 a ın en ır mıs- muası a,smuhan iri Gabriel lliince, Yılmazı yanınde gördü. mişlerdi. Sessize ; onuşur en yı -

1
. /ı / / k 

Ytlınaz : maz bir aralık kardeşlerinin yan· ı az a o ma iizere, otuz Boissy, "Temps" gazetesi ti-
- Ne o Demir ne yapıyorsun? !arından ayrıldı. muhtelif memleketlen 500'e yatro m inekkıdi Fmi/ Vu-

beıılii. 'ç ı ne yapncığım agabey ? Yavaş yavaş kaptan köşküne yakın yabancı misafir gel i/lermoz, artist }oıwe, D ıns 
l do*ru yürümeğe b~ladı. - • ı · B l d '- b / ·ı 1 A l ız seyrediyorum. 6 d mış ır. un ar arasın a uey- eyne mı e a\ iv eri Reis ~ _ Bu sırada üçüne :i kaptan ışarı 

.... "-tnın acılc:mndı mı Bak saat b Ik d d ı ne/milel şöhreti haiz şahsi· Raif de Marre , ve saire. "«>rtb çıkmış köprünün a onun a o a-
uçuk kamarı.ya rel de kah- şıyordu. getler vardır. Dost Türkiyeden kompo· 

~nı el lki kardeş yavaş yavaş Yılmaz afır ağır merdivenlerden Amerikanın en m ·ihim sitor 'cJe orkestra şefi Cemal L._ - r.a ya indiler, salondan geçer- k t 
._..... b çıkma*a başladı. üçürıc:i ap a .. n müzik mecmuası olan "AAu- Reşit ko ·ı ·· Ad L! -. ı.r çok kimseler oturmuşlar 6 ıvı, • mposı or nan ve 
""'• kaptan da merdivene doğru yu. • 1 D "gest A k "k · l/" k •ırara içiyor, kimi poker oy- sıca ı " mecmuasının n ·ara musı ı mua ım me 
lb.... rüdü. Yılmazla kaptan bir an göz "k h kk d' ,,.. b" 'k i:_70r, kimi de bu işlere bakıyor- d müzı mune ı ı v eintraub le ı ı inci direktiirıi K<izım 
...._ Demirle Yılmaz salondan ge- göze geldiler. Yılmaz kaptanı er şimdiden Moskovada bulun- gelecekdir. 
ktek hal tanıdı. yanılmıyordu. karşısın-
ı..~-... dar koridorlardan kamara- maktadır. Herbert Klein Çekoslovakyadan 60 kişi --ııı. indiler. daki... d b k 

Cünay: Kaptan özlü öz amcamın oğlu idaresin e aş a bir Ameri- lik bir grup gelmiştir; hun-
-.~erde kaldın Demir karnın Nihattı. lk.isi birden ay nidasını kalı ziyaretçi gurubu da /arın arasında Prag Milli 
-ıQad1 mı ? dedi. dudaklarında saldayamadılar,sonra beklenmektedir. "Nev York tiyatrosu Jirektör;i Lom ile 
~a_Denair hiç sesini çıkarmadan sözü Nihat açt.• : ? Times" gazetesinin tiyatro b•'iyük sanatklirlardan Vos 
~ın verditi bir sanduiçi ye- • Nez:eye aıdıyorsunuz münekkıdi Books Atkinson kovelz ve Vericz de 'l•ardır. 

haııadı. • KAfrı~y.a. 1. ? ve meşhur Amerikalı mu- /sveç/i büyük artist Gesta • • aç .. ııısınız • C S . v,.... • "!l l' ·1 Dört karde•iı J harrır · mıth de gelecek Ekman ile bir çok Bulğar L...: .... r atır atır ı er ıyor, ı er • " . . . l C S · h 6 E " · ' 
~Çe aıcak artıyordu. Buna rat- - Dem~r de geldı mı _? .. dır er. • emıt . • Y!u~de Romanyalı ve Elen artıstle.r 

~ .... ~htap sulara vurmUJ 1811ki nekadar büyüdü. . . " . le.11ıcıler ıçın radyo ıle Fes tahmin edilen Dördüncü 
~~un yolunu rösteriyordu. 1 . Hakikaten ıızı ~ormeyelı 11 tifJ ıl hakkındai intibalarını Sovyet tiyatro Festivalinde 

1ı1&..; ·lır •l'tr çakan dalralar kö- tamam alta buçuk ıene o uyor... , lı b l 
1
_ 

... ._rl71 bt L- ._. k ark••ı vır .. ıın. atoca~tır, u unaca~tır, • rıu.r remı11on Ull • • ..... 

sade yağ ile ( dörtbin be;yllz ) k iln kuru ilzilmün ih:ı le saa tla
rı-ıcla lulip çıkıııadıJı rdırn bir ny içinde inlnç edilrnek tizre pazor
lığc1 koııulmu ;ıtu r. Evsafı Şt'ı'.ıl ı i ve lt>ııı i rıatları ev\'el'd gibidir. 
İlk pazJrlıkları 23 9·936, 2-10 f))ü,14-10-!)36, günleri yağın saat 10 
da, kuru iizilı ııil n saat 15 de y.ıJıılnC'!1kı1r. Talihlerin ihale gil n llıı 
de Artvin salınulma koııı i .;yuıııın.: ıııuı· ır.ıat l'lmeleri iL.n olunur. 

ilan 
Trabzon icra 111 .mw rlu 

ğundan : 
Aı:ık n rtırııı:ı ile p:ır:ı) ıı ~, \ ı ilı ctk 
11) r i rıı :ıkulıı ı ne oltt ı•• ı. 

Yomranın Ma..,unai b:ılj kö 
yünde 7 l numaralı ta h ve 72 
numa. alı fındıklı k. 
ti:ı)ri nı ııkulıııı h.ılııııd ıı,çıı nıt\ld 
ııı. h.ıllcı:.i ~uk:ı,.rı h ıı.ıııı .ı .. ı : 

Yo:nranın M:ısunai bala köyü. 
Tnktir ulı.ıı:ııı (,ıyrııc 1 : 

71 numaral ı tnrlnyn 175 lira 
ve 72 numaralı fındık IJa :.?JO li.a. 
Arl ırıııanııı yapılacağı ~er gün t::ıııl; 

Trabzon ic ·a dairesi önünde 
24 - 1O-93') Cuma le-;i günü sanl 
14 den 16 ya kadar 

1- i ı;;hu ga yri ıııeııkuiun ~rtıı:ıın s.I 
24 - ıı -!13ü tarilılııd ıı Hibaı~ıı fJ:Jt -

rıo He Trıılı~.on icra dıı reslniıı 
ııı ıın) yen ııuıııarııııındn fıc rl, sin glı. 
tıilııwsi l<;in ac,;ıklır. ilan in yazılı 

olunlıırdıın fazla ııuıl ıııııııt nlıııuk iı;ti 

yen ler işbu şartıı:ıırwyt• ve 931 -
dosya uıımarıısı ile nıenıuriyeti mlr.e 
murııen:ıt etmelidir • 

2- Arhrnı:I) 11 iştirak iı; !n yukarııl.ı 
yazılı kıynıct~n y ll ... de i,!i ni l>ı- l.nck 
ı)llY akç:ısı \"t) :ı ın! 1 i i hir ' ıınkııı ııı 
tcnıiıınt ııınklıu ... u IL,di tdıl t' kt r L4 

3- lpokk sah ibi al ... cııl.lıl,11,11 d;;t r 
ııJAkadnrlıırııı ve irtifak hnl<kı sahip
lerinin gayri menkul Uı<'riııJe kl 
baklnr;nm ve lıusııs.iy le faiz vıı mas
rafa dııir olun iddialarını işbu iltııı 

tarihinden itibaren yi rmi gUn { nde 
evrakı m ü sl.lt'telcr ile birlikte nıcmn

riyelııııir.e bildirmeleri icap eJer • 
Aksi halde hakları tapu sıc!li ile 
sabit olmad1kı:a salış bedı lin'n pay. 
Jaşmasuıdan hariç kalırlar , 

18 -2..ı. 30 

l- Göstnileıı günde nrlırnı:-ı) :ı lşll
rnk Ellrııl r nı ltrnın ,arlnaııırsiııi oku 
ıııu \• hl .uııılu mnlıınıatı almış \c 
IJıııı 1. ı 1.nbııl < 1 ıııl., ad 't' itıbnr 
ulun urlar. 

->- Tn) lıı fdi lı n •. um. n'la gn~ rl 
ııı nkııl ü; d fa ha •ırıldıld.m oıırn 
en \O, artıruun ihult• edı.ır. nucak 

:ırtuııı:ı h c rl e J i m.ıhııııııııı:ıı 
kıyın tııı y!lr.d ydınl~ l>. ,ini hulıııa.: 
W) ıı rntı._, isli) rn in alıicııgına rıı<;hani 
o'ıın ılig r :ılnı:ıklı'a hnluııuıı t:ı 
h 111 l.11 ııı o .ı) i mı 1'1-rnl il temin 
cdilnıi. ah1•:ıkl:ıııııııı ııı cmuunılan 
raılıı)-:ı çıkma7.sa en çok artıranın 
lcıılıl ııdu hakı lialnı k ilı.ı.;rc artırma 

on lx ş gfiıı dıılıa lı ıııtlit 'ı• on h şi ncı 

9 - 11 936 Pazar! esi gün i 
ıı~ ni ~:uıtf:ı ) npılacnk artırma brdC'.l 
satış -,,ı ) e:niıı alnc:ıgı rıl\lıanı ulan 
diger aınc.ık ı :ııııı o g.ıJri ıııenl.ul 

ile tcm•n ldi'.ı ... nlıır.aklnrı nı cmu
urıdııı r.ı~h) a ~ ıkmak ş: ti • l il ~·Jk 
artıru a il•alt cdltir hö) le bJr bedel 
elde tdilırıı zse iha le y pılııınz ve 
sıı tı lı ıı~u cııı. ·r. 

(i- ı il!- rl mı nkııl kı ı.ılı• ıc llınle 

o:ıııınıı k · n • ıkrlı.ı l \ ) ı 't!rllcıı 

nıülıl t içimi· pnnt) ı Ytırııı T. e ihale 
kıırıırı fu;h olıınar:ık k ndiı;inılen 
e\\ el en ytlkı;t:k l klift.• bulunnn 
kimse ıırzt'lıniş old ı~ ı b d •ile ul nı:ı-

u ıa .ı olmaz h:ya b.ılunmnzs:ı he
m ıı on beş giln m!ldddlo nrtırın:ı, n 
çı l,ıı ı. ıp uı ı;ok :ırtırann i hnle '-dl ~1 r 
ık. ı n n ~mudaki fark , • r. <:rn 
güııf • i'iııı ) 1.Je beşten hr ııp olu
na•:ık fnlr. \C diger zararlnr a~rıcn 

h.!lk.m · lı:ıcet kalınnksııan ıncnıuri)c
hnı zcc :ılıcıdau tııhsil olunur . ıa::ı 

Gayri menkul yukarda gösteri
b n 2 ' -10 - 936 tarihinde Trabzon 
ic:n memurluğu odac; ın fa i~bu ilan 
da. g~sterilen aı tıma şartnamesi 
dt ı resınde satılt.c:ıtı Hin olunur. 
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2a Erıoı 936 J G ULHANE HAST ANESI t . 
Gireson fındıkları 

---- - ---' fı; fındık hazır 70 
• ,, vadeli 
Kabuklu fuıdık hazır 

,, vadeıl 

Trabzon fındıkları 
iç fındık hazır 60 
• ,, vadeli 
Kabuklu hadık hazır 29 

• • vadeli 

Yurtdaş: 
bµanya fındıkları - -

Kayıt ve kabul Kabuklu fındık lıazır 

" vadeli 

ltalya fmdıklan muamelesi 
1~ ''"~'k !:~~' : Ortatecimokulu Tayyareye 

Berfin borsası y d 
TUrk )U;;rl-ala-rı __ , d" kt"" ı•• ""•• d ar ım 

ı:nçak mal 12 1re or ugun en: 
ortu .. ı2.25 Etmey·ı 
iri " 12,50 Okulumuza kayıt ve 
lstanbul kambiyo borsası 
Peçeın - ,.135 - kabul muamelesi devam Unutma .. 
Llrel 10.094 etmektedir. 
Rayişmark 1,97 .71 

, lstanbul ticaret borsa;;-

D 
Fazla 

VE:NUVOIL 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Har-unlar Müessesesidir. 
Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka
lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

dhdhdhdh dhdhdhdh 

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

Ü'='~O 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : 'l' H A B Z ON H • K 1 N 1 b ti Mağ:ıznsı 
Kunduracılar caddesi Qml Ve ema Q On Or 

Yeni, temiz ve çeşitli huruf atile bütün matbaa işlerini 
• 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten verllecek siparişleri kısa bir ıamanda heı.rlar •e göAder;r, 


