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3. U. Müfettişim·z seyahat intibalarını 
b·ııd·ır·ırken dogv u ı·ııe ·nde gördüğü kalkınma ve faaliyet 

· - hayatını memnuniyetle kaydediyor .. - -· 
Bir yağmur ,~~ıı Üçüncü Umumi Müfettişimiz:.~: 
i~~~a~~L;~t;~;zıbirden 13 Mıntaka hudutları içinde yapftğı 
~Trd~:b::~:.c~!!~J~.e~:'.:i l!j seyahat intibalarım bildiriyor .. 

mOlhakatlle, ve arka vilıl· P~-
yetlerle mU\nsele ve nıl1- t+i Ankara 23 - Üçiincıi Umumi Mü/eiliş Tahsin Uzer mıi/ettişlik hudut/an 

nnkalesi kesllml,. bir hnldedir. [~ içerisinde yaptığı gezintisine ait intibalarını bildirirken gö'rdiiğii kalkınma ve 
Öyle kl, deniz yolu da olmasa, l•1 /aa'igeti memnuniyetle kaydetmiş, kağızmanda muhacir ve yerlilere dağıtılan 
dört yönden sıklım tıklım mah- [+j arazinin bir 'ltilô.yel işi değil. devlet 'lıe hükumet işi olduğunu ve bunun di ~+) 
sur ve mllcerret knlnlli olaca- [+J ger vilayetlere de teşmil edileceğini söylemiştir. Bunddn sonra mıntaknsında _+! 
ğız. Niteklın iki gnn evvel bl>Y- ~r+~ ki imar işlerinin inkişaf sahaları etrafında izahat 1ıermiştir. ;•~ 
le idik. Bereket versin ha va aç- 'l'il .. ıı '"'"lllJ'"llll'""ll''"'llP'"''ll'''"QJP'"llJll"qlll'"'llJll"lllJll"'rıı uıırpuıqoıınıq '''"ll;t'"'IJ l'"'ır+·ııınır.ıımııı .11uıııpıııı11 ıı00ııı~·"•ıııııı ı11Jlın111 '"'11 ""'IJ.1'"''11" ll(jll"lll oıonıı ııu ıı ııııı ıuııııı.ıııııı,1~E 
tı, deniz. dindi de ik Usa d i çe n- !fıiiı b:;ıuı:;ıtıı:;ıuı:;ıu~ıb:;ıııb!.ıı1ı~ııııb!.111ı!;ıııh!;1ı 1ı!;ırı!;ıııh!;ı1 :ı!:ıı:ı~ı ı!;ıı ·~ıı!;ı ı~ıfü:;ıuı~ı ı:;db~ıııi;9;,u~ıı ı!'ıı ü!.d:b!'ıı1:1:.ıılb!;ıı ı:;ı1J~ı1 .~. ıı!' ı ~ııuıım .. >. 

berin l>ir parça ı {'üznlmllş \'e 
kırılmış oldu ..• 

lki gün koca ~ehirde iktisadi 
hayat bUtun f e l c e uğramıştı: 
Korkunç seller yolları ~ ı:rnıış, 
kOprtHeri götllrmUş, Akcaabat -
Vakfikebiı" - Görele yolu tamu
llıen kapanmış, Sürmene - Of -
fHze yolu medeni vasıtulnru de. 
ğil yaya ve hnyvanile gelenlere 
hile geçil \'ermemiş, 'l'rubzonu 
nrkudan hirka~· vilılyete bağlı· 
Yun Trabzon - Erzurum - Erzin
CUıı anu yolunun, Mııçka ile 'l'.ub
Züıı urusı atin ge~·ilemiyecek lıa
ll• gp\ıııiş, Trabzon un yun Ye ar
kulum duğrn olan ıııuvn ula ve 

~O.il .bu.s.u rntJ o 1.ıw.aıwm 
ltesilmiş \'e durınu-;; bulmıurken 
&oklerc Ç"ıkun deniz de muhu
Bılrnyı tnmnınlnım:;ı ol uy o r el u: 
Kazalardan u el n nı gelemiyor, 
fılldık gelmiyor, arka viltlyet
lerdı.m gelen araba, otomobil 
Ve kunıyoııeller l\lnçkadan beri 
tarafa geçenılyor, 'J'rubzoııdıııı 
hureket edenler daha Oçllncn 
kilonıetrodan geri döııliyor, ha· 
sıh lic;ıret ve ikti .ıt hayatı ta· 
lllnınen felce uğramış lrnlıınu
YOrdu ! 

l~ugliıı deniz yolları açılmı:;
Olnıakta lıeralıcr iktisadi clur
l!Unluk yine bakidir, yanlara ve 
arkalara yine gidemiyor, kara 
•nuvusnıu ve munnkalemizi te
~lln edememiş, h e l e Trabzon 
~ rıurum şöse. lnin Trabzon -
l 1ackn arası kısmındaki bozuk-
Uklur dolnyısilc {'.Ok bllyllk za
tıı.rıara uğramış bulunuyoruz. 
Son yağmur ve sellerin ihdas 
etliği bu vaziyetlerden d~ ayan 
\' b a e e~•an nnlnşılıyor kl, yan ve 
~ka kara yolları, hele arka vi
'l' Yellere doğru uzanan şose, 
~rabzonun tnccari ve iktisadi 
il.Yatında çok bUyUk ve hatta 

~şl~başıııa bir ehemmiyet tnşı
'l' alttadır. Ve demek oluyor ki, 
r ra?zonuıı tllocari ve iktisadi 

1 llalıyetiıılıı devamı, iç vilı1yet
'llere ve lrrınu kadar uzanan bu 
luna Yolun varlığıle kaim bu
ltı~mnktadır. Bu derece elıem
<1 ı~·et ta~ıyan Lir yol, sellerin 
laaırni tehdit ve tahribE.lından 
llı Zııngelir ki, <la ima masun ve 

llhfuz. bir halde kalını~ olsun. 
ar Ynlimiziıı, Maçka - Trabzon 
~sınctaki yolun bazı kısımla
~ll <lıı Yeni gUzergAh aramak ın
~ı;:unu duyması ve duyduğunu 
e&a a Vekaletine de duyurarak 
llıı sıı inşaat l~·ln yardım isteq: buıunıuıası, işte bu knl'i 
Ue ~retıerln zurpri lcaplaı \ndan 

r gelmiş bulunmaktadır. 
• 

<l~Ollar, ~emlek:tin iktisat 
\'e d rlarıdır. Boztepe Ostnnden 

aha yukıırlardan Mnçkaya 

ispanyada son vaziyet 

Alkazar mahsurları çetin bir müda
faada ... Muharebeler devam edi

yor. . . Çok telefat var 1 
Ankara 23 _ İspanyada alkazar sarayındaki nasyanalistler çetin bir mukm.ıemet 

göstermekte de'l.ıam ediyorlar. Hükiimetciler, cebheye gitmek hususunda gittikce arlan 
bir imtina gnstermektedirler Mamauda nasyonalistler tarafırı İnrı frı:mrnile iş{. al edil· 
miştir. Marksistlerden bir çok telef at 'llDrdır. Bilbanm da İş ' li .ı r.km görülüyor. 

Örnek işler 
İstanbul Belediyesi köpeklere karşı 
bir mücadele açmış.. Trabzon 
belediyesi de farelere karşı bir 
mücadele açamaz mı dersiniz? 1 

Valimiz 
makamlannda 
D:in konaklarında istira

hat eden valimiz bay Rı/al 
d ınişman bu sabah makam
larına gelerek işleri ele al
mış 'lıe meşğul olmağa baş 
lamışlardır. 

lstanlıul belediye~inin köpeklere karşı ciddi hir nıncatleleye Rus pilotu 
giri~tiği::ıi gö..; ~crea gnzel bir tamimini gür<lUk, ho,.ıımuza gitti, Ankara 23 Rus pilot 
belki bizim belediyenin ele hoşuna gider ve belki lstanlml bele!- Yuma~ere 20 Eylülde yap
diyesinin köpekler hakkında nldığı bu tedlıiri o clrı beğenerek tığı bir uçuşta C sını/ınm 
farelere karşı tatbika yeltenir diye, aynen iktibas ediyoruz işte: 

Belediye dlln ıınıon şııbelerc yeni hlr lıımim gllııdı•rıııiştir. Tnminıd (l 1 1idiiüiiniiymiaiiiriiieiiikiiioimriiiuiiniiiuiii;.;b;r;/1;H;ş;tı;r;. ;"'i 
knpı ve bahı,;e knpılıırındu lınğlunnn stis, ııv \ "C hekı;i köı>ekleriııln hn\'• ı ı 
lııınnk ımrelilc ı;;clıirlileri ve 1ı;tnnlıııln gclrn seyyıılılurı ralıııtsız cltiklcı·ı 
,.e soknk kllpeklerlııe karşı nı,;ılan milc:ıdelcııln de bir kat dr;lıa şiddet· 
leııdlrilerek bir tek kopek kıılnıııyıııcnyn kadar ı,;:ılışılınıısı bildirllmekte 
ve ileride yapılacak teftişlerde mıııtukusınrln kopek gUrnlcıı lcııılzllk me· 
ınurlıırıııııı şiddetlo ccz..ılııııdırılacağı, sns, a\· ve bekçi köpeklerinin Jın,· 
taınalıırııın nılmi otuıımııs1 iı;iıı sııhiblcriııc tcııtıilıııttu lmhmmıık ımretile 

tedbir alııımns1 lslcıımektedir. 

Köpeklerin lstnnbulduki zararlarile farelerin Trabzondaki zıı
rarlnrı belki biribir~le de mukayeso cd\lemez: lstaııbulda köpek
ler gelip geç.enlere hnvludı~ları için ölclilrlllllyo"~ 'l'rabzonda fare 
ıer umumi silıhuti tehdit ettikleri lıalrte yine hudutsuz biı· hiıııa
yeye mı>:zhar olup gigiyorlar. Orada 1\.öpek insana havlıyor, bu
rada fareler aqam ölqUrnyor. 

lslf\nbul belediye~inin yukarıda aynen ııeşrettiğim~z tam\minden 
örnek alalını, kaznnmz mutlaka ... 

C. H. Partısı 
Ocak kongreleri 
Şehrimiz G. H. P · Merkez nahiyesi Ocak kongreleri 

5 _ 70 _ 936 Pazartesi gününden itibaren başlıyacaktır. 
Hangi ocakların ha~gi. ~ünler~e kongrelerinin yapılacağı 
yarınki sayım•zda bıldırılecektır. 

ve Maçka yoluna doğru uzanan Bir 1ngi1 iz - -
ve inen yollar bakımsız ve sa-
hipsizlik ynznnden tarlalara ka- fı"losu 
tılmak suretile harap bir hale • • : • 
sokulmamı~ ve hatta biraz da- Akdeniıde manevra 
ha emek sarf edilerek itınam \e yapıyor ! 
ikmal edill1'iş olsayd\ Trabzon Ankara 23 - Bir lngiliz 
her bangi tabii af etler yuıun- filosu Ak denizde manevra 
den bugün olduğu gibi yolsuz, lar yapmak üzere 30 Ey/Uf. 
muvasalsız kalmış olmazdı. de Maltadan hareket ede-

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu. cektir. 

Her gün 

KARANLIKTA 
KALDIK ........ . 

~ehir ka'( gündür karanlık 
içindedir. Ceryanın kesilmesi 
iktisadi faaliyet üzerinde de 
müessir olmuştur. Fn'>rikıı lar 

du muş, elektrikle çalışan ma
kineler susmuş, kc.c1 şehirde, 
hele a.ıddeler ve kalabalık yer
lerde derin bir sükünet l.üküm 
sürmeğe başlamıştır. Bu süku
net, en çok, her gün, her saat 
sabahtan akşama kadar kulak
lnpı lırmıılıynıı mahut tahta lıı· 

zn:-Jarının susmuş olmasından 
ileri gelmiştir. 

Cerynn kesil'şinin bu cephe
den ynp!ıt" ı tesir sanki de isa· 
betsiz değildir. Başka zararları 
olmasa yok mu, insan, bu inkı
tnın devam edip gitmesini te
menni etmekte hiç tereddüde 
düşmiycc!k. 

~ * ... 
Şi ket, O!ryanın verilrr.csi 

için uğraşıyor. Ôylcya, kaç 
gündür o da varidntsız ve tah
sılatsız. kaldı. Allnlı vere de bir 
haftalık zararla, yeniden dikc
c::ği direk masraflarını bu se
fer de müstehliklerden çıkar
mağa kalkışmasın 1 

YenlyoJ 

Doğu Haberleri 

Doğu illerinde kalkınma 
Karakösede büyük bir Halkevi 

ve bir orta mektep yapıldı .. 
K'lraköse ( Yeniyol ) Karak<)sede Kültür hakan 

lığınca bir Orta mektep tesis edildi. Mektebin miidür 
v ! muallim!eri ff yin edildi. Emsaline az tes"' d/Jf edilen bu 
mektep bir oya kadar ikmal edilmi; olacaklir. A-fektebin 
karşrstnda Sinema 7.Je konferans salonlarını ela ihth.ıa 
etmek üzere '<Je 29 bin lira !ar/edilmek surelile. büyük 
bir Halke1.1i yapzlmışlır, 

Tortumda büyük bir ilk mektebin 
açılma töreni 

Erzunım ( Yenigo/ ) Tortumda yapılan büyük bir 
ilk mektebin açılma merasimi 29 Teşr:niev1.1el Cümhuri 
yet bayramında yapılacakllr· Mektbine sıraları ve diğ<'r 
le ıazinıi için yardım olmak üzere Müfettişlikten 70CO 
lira 'lıerilmiştir. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

İstanbuldan Hamsiköyüne seyahat .. 
Hliseyin Cahit Yalçının Hamsi köyünde 

ve yollarda görüp söyledikleri .. 
Ben okudum, tekrar tekra" o

kudum ve çok düşündüm, yüıı: 'im 

kızardı, neye ya7.dı, neye ııöyledi 
ve sonra neye söyleme ;İn, neye 
yaY.ma ıın dedim. Söylem•:md, 
yazm'lmnk, •;öylemek yıızm:ıkt: n 
çok Ct•na .. 

Gö:dük! •rimizi olduı'.;:u gibi 
söyl : m~z ve yazm:ız~;nk ek->iklcri, 
lıat:ılnrı. yoklJkları nasıl giderir, 
nasıl tamir ederiz ?. Hli.;eyin Cn 
bidın Hamsi köyünde, yolln · d~ 

gö rdükleri, duydukları aleyhimiz
de olmnkln berabor, çok doı-ru 
ve ı:cı hnkikatlı:-. . Bu va7.iyea .. 
seyy.ıh gdirtnı ~·, teşe')~Usü bey
hudedir. Daha dün lstan~uldıın 
b.llcıp Trn'n )n'l, Trabzonn:l.:ın 

yollanıp Hamsiköyüne kadar giden, 
şöhretine ııldan'.\rnk or:ıyn k~dnr 

i ıtiyr zahmet eden meşh\lr, iyi gö· 
ren, iyi yazan, hir muharririn üç 
beş satırlık bir in tibaı benim r a

zapımda olduğu gihi lstanbullula
rın ve belki de Avnıp1lıların · na

zarında Zigana ve Hamsiköyüntln 
şöhretini ve kıymetini sıfıra indir
miş oldu 1 

Hüseyi Cahid Yalçının 

içini berbad bir koku alır.. Ço
c .ık üstünü başını kirletmiştir. 
Kadın şoföre : 

• ŞJderenin kenarında dur biraz. 
diye seılenir .. Derenin kenarında 
duru ·sunuz .. Kadın ıne-, çccJğun 
kiri •tlıği çamıtşırları uzun uzun 
yıka .... Ve siz beklersiniz .. ) 

Şurada biraz duralım.. Bu, ha
kikat midir ? Eg-er hakikat ise, 
eğ-er ( hayatim•·1: -- yyel ) sahibi 
bay Hüseyin Cahid bu hali mu
hayyelesinde !·ı.ratmamış ise ve 
' ö , le Ç:r müna,,c':>etsiz hale ma
ru:r: k 4lmı~ ise ne ayip, ne ayıp.,. 

Devam edelim : 

( Tasavvur edin .. Benim eğlen
e~ seyyntim bu ... 

~ihayet Hlmsiköyüne gelirsi· 

niz .. Köyde hiç de ümide etmedi. 

ğin "z halde temiz otel bulursunuz. 
Yemek oldukça temizdir. Fakat oda
nızda tek bir ka .. yola ve tek bir 

snndaliyeden başka birşey yok
dur ... 

Günle c~ bu tahtta sandnliye-
nin üstünde dimdik oturamazsınız 

ya .. Hnlbu ki ben oraya bir hafta 

geçirmek üzere gelmişim... Mnn· 
zam kat'iyen lsviçrcden farksız. • 
Lekin he. gJn yağmur, heı·g::in 

" Akşam ,, ın m"şhur ank<>lçisi 
Hikmet Feridun Esin anketine ver 
<liği şu parçaları okuyup Gö: üş 
ve Duyuşhırıma geçiriyorum .. 

( ..... Mesela ben bu sene kn- sis ..• 
rar v:;rdim. Me~hur Zignnn dağı· Odanızda konfor namına bir 
nın altında bir Gamsiköyü vıırmış ta\ta i~ke:nle •• konfor;;uzluk daha 
diye işitirdim. Burası dünyanı:ı 1 otu~"c1ğır.ız iske~ledı::n başlıyor .• 
en şairane yeri imiş ... Sonra lnebo- ~ataıınız . de~senız somyasız v~ 
luda son derce! güzel ec. ıit varrnı~. hır lahtn i17.erıne yayılmış. 
Gideyim evvela şu H:::m~iköyün•lc Bu vaziyet içinde bir hafta 
kalayım eledim .. Bir kerre pııso>u ge;i:ebilir misiniz ? Bahuw:=; ki 
falnn olmayan bir adam için yol seya'rntten maksadınız eğlene: 
son dc;<:c~ bahalı.. • . ol ı ~sn, .. Ben de bir hafta geç·r· 

Yalnız .Tr~h:ondan Zı~annya me'~ em;lile geldiğim bu yerd'!n 
otomobil yırmı lıra ... 70 kılomet- ça':>ı: cak döndüm .• ) 
relık yer .. Bindig-iniz otobüsde ba y b 

1
. . 

1 Ş r .. _ azının urasına ge ınce ıçim· 
şınıın neler gc mez.. o orun ya- d 
nına bir karışlık yere sığınırsı~ız.. en ):azık! çok yazık diyerek g:ı-
Arabanm içi hıncıhınç doludur. z:_t~~ı elımden bırakıverdim ve 
Biraz sonra içeride bir kadının ço duşurıceye daldım, hala düşünme· 

' cu;u viyak viyak ağlamağa baş· deyim .• 
1 

lar Bir müddet geçine.: otobüsiln Cevdet Alap 
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• 
Sa.lJ/a 2 /YEN/YOL} 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

Ulusal hazine bahsinin 
şartlan arasında büdcenin 
de ulusal olması ıve devle 
tin hiç bir dış tesir V.! taz 
gika uğramaksızın gelir 
yurd ihtiyaçlarına göre da 
ğrt ması, bil hassa üzerinde 
durulmağa değer bir noka 
teşkil edPr. Şunu demek is 

MlQılhlöm 

Valimiz, Maçka yolunun beş güne kadar açılıp 
münakalenin temin edileceğini söyledi ... 

Selin Maçka yolunda yaptı· 
ğı tahribat istisynr edilemiye
cek bir derecededir. Tahribat 
Muçku ile Trabzon m«ı"ınd ııdır. 

.\rk·ı vih1yetlerle ın!lankale ve 

muvuleleıniz kesilmiş bir hııl· 

derlir. istikıim tahıırıı 11açkart:rn 
Libaren çalı~mnğa başlaını~ Ol· 
dıığıı gibi vilflyekede gereken 
tedbirler alınmakta ve m!lna-

kalenin bir an evvel lemini 
için kuvvetlerin teksifine çalı

şılmaktadır. !>Un nkşaın Vnlimi
'l.İ konaklarında ziyaret eden 
bn~muhurririmize Sa)ı.ı Valimit., 

yolun dört beş güne kadar açı. 

lacağını ve bu mllddet içinde 

m Unakalıltın temin edileceğini 

~üyleınişlel'dir. 

ti yorum, paranın yalnız s 1 "" • kt Akd • d 
yurddaştan toplanmasında e anı e enız e 
değil, toplanan prıranm u- . 

Çaylara Dikkat : 
1 O kuruşluk otlar 400 kuruşa mı satılıyormuş?! tusaı ihtiyaçlara harcanma- Atatürkün • et Vazly İktisad Ve~dleti standar- lan gerek Anadolu otunun sı üzerinde de yabancı bir d • • 

. dog.... ug .... u ev dizasyon şubesi müdürliiğii sıhhate muzır mevaddı ih-
dboezvalert.in tesiri, istiklali S"ıyosAı mahaf"ıl 

çok miihim bir meselenin talı liva ettiği de teshil edilmiş 
Burada Cuntureyet devrin Selanik beleyesi Cenevreden kikatile meşgul olmaktadır. tir. Ayni zamanda kilosu 

de istikraz/arla iş görmek bu evi satın /Ju iş ayı üzümii denilen bir on kuruşa lstanbulda satı-
meselesi bize kısada olsa bedbin olun yapraklarileAdapazarı lan bu yaprakların 

400 
ku-.. / alıyor . . d . 

gene soz mevzuu o uyor : • 1 7ıe Şapanca civarın a yetı 
Zaman zaman, yakın devir Atina ( A. A.) Atinn gÖrÜnuyor • d l d ·ı ruşa satt!ması emsali görül 

şen ve Ana 0 u otu enı en memiş bir ihtikiirdır. !ere kadar işitmişsinizdir, ajansı bildiyor : Ankara 23 - Siyasi ma bir nevi otu. Rizede yetişen 
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Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

OÇ BELA: 
Frengi, Fuhuş, İçki 

Yazan : 'fÜRKAN 
Durmuş 'filrkınenoğlu 

I Ç, K I 
[ 10 ] 

zararlar doğurduğun'! ben 
değil sizde iyi bilirsıniz 

- belkide benden de /azla .. 
Bir çok bedbaht kimseler 

vardırki güya içki dimağın 
yorgunluğunu giderir, neşe 
ve şataret yaratır zek<iya 
zeka katarmış bunu böyle 
düşünerek kendilerini uçu 
ruma sürükleyen kuş beyin
li kimselerin bu f elsef ele
rine sa1<:n inanmayınız 
vatandaşlar ... 

İçkinin soya olan 
zararları 

Yeni Türkiyede devdet bir Seliinik belediyesi, Selli ha/il, Akdenizgezintisfoden ve Seyitin çaylarındaki has Bu işin lstanbulda tahta 
çok işleri üzerin almış. 4ab k dönen Samoel Hoorin beya- kalede bazı Rum çaycrlar mecnunların yüzde yetmiş 

/

1 

nikte Kamiil Ataliir ün salan haiz olan yerli çayla b · F · · k"J d" 
rikalar, demir yollar, tiirlu I nalına ehemmiyet at/ edi· tarafından yapıldıg·ı tesbit eşı rengı ve ıç ıuen ır, 

Tımarhanedeki deli ve 

doğduğu evi şe zir namma rumza karıştırarak yaptlan ... b h J d bayındırlık işleri yapmış ve k edi_gorlar. Cenevre vaziyeti l k ,.yyaş ana a auan o-salın almaya arar 'i.
1er h kk d b db' l'k .. t bıiyiik sahtekarlıktır. edi miş ve vaziyet mer eze . k k 

1 
l /akat bunların hepsini ulu- a ın a e ın ı gos er- gaca çocu u usa norma 

miştir. kt d' / Gerek ayı iiziimii yaprak bildirilmiştir. b · k J - ·rd· ı k ·1· · sal büdce ile başarmıştır. me e ır er. ==---::-".::::::::..::::::::::::::::::=:::= ır çocu aegltı ır, ıç ı ı zn. 
Türk devlet reisinin doğ- - --- = l ki SAR'AL/ " Bu ma'>ra/ı uzun vadeli •• san arın çocu arı 

dug·u e11 tarihi bina olarak K 1 1 o "' ıı ti lST'ERL/ [ Ebl h b d / geniş dış ô'dünçlerle temin • 1 •• • 
1 e o ur. e • e i . 

ederek gelecek nesillere tak. _te_ı_ak_k_i_e_d~il_m_e_kı_e_dı_·r_.__ oy u erımıze gu r salak ve ahmak olur. 
t k d • l ı İçki insanin uzviyetinde ~

1

e:a;~;~ ba~~;;a o ;~za:;;i~ Dikkatler ~ <® lb c;;;ı <® iP> Dil o Dil n.LT gayri tabilik/er yaratır. 
lıatı daima yapanlar bulun ~ ~ ~ 1 - Kan terkibini bozarak 
muştur. Gerçi bu fikriy u- Sovyet Husya ile Almanya. ve küreyvatznı tahrip ede. 
zaktan görüşünde yurdun nın ara~ı, öyle zannedildiği ve MAYDANOZ b d ki .

1 
. rek bozuk kan ve kan için-

giiuliik sıkıntısına ameli bir gürilndOğ!\ gibi açık dettil ve enzerse e yapra a gı ~~e at_ıl~ak SUretı}e 1 de bulunan zehirlerin huvey· 
çare gibi tesir yapacak bir nçılncnğa da benzemiyor. Kar- Sayvaniye fasilesinde rı biraz daha büyük o- ekılıp çızgıler tarakla natı meneviyenin uzviyetine 
caziblik de vardtr. Bize ya- şılıklı alı5 veri~ nornıııl ~eklin· dir. yaprakları fazla lur. kapatılarak biraz bası- 1 tesir eder. 2 - içki mik 
km devletlerden günlük ih de devam ediyor. Hus genernlı parçalı ve kökü dağı- . 2 _ Kıvırcık mayda l l K""k 1 robu tıpkı /irengi mikrobu 
· l k I l ki k Alman hurbiye mmrına ıui afir ır ve su anır. O may 1 ·b· - _ı ht l'f h" tıyaç arını ·o ay z a ·ar- k M . t 'fb noz: yaprakları daha d . .

1 
k'l gı ı vucuaun mu e ı na z. 

şrlamak için, ne gibi şart- uluyor·· nı tır. ayıs an ı 1 a- anozu çızgı ere e ı · ye/erini tahrip etmesi ve hu 
lar arzedeceği kestirileme- ren sakı zührevi verir. ince kıvırcik iyi bir ne melidir. harap nahiyelere temas eden 
yen isiikbalde ödeme takat- Almanya ııınstemleke dnvn- Çiçekleri sayvanı mü- vitir. TİMARI: Sık sık su- kanın huviyetı . menev. iyeyi 
feri olup olmıgacağmı dü- 51111 yürllt(•c:eğe ht>ııziyıJr: Bir 3 _ Kök maydanoz: yaratması suretıle tesır eder. 
şünemiyerek büyük istikraz lngiliz gazetesi, Almnııynnın da· rekkep halinde sarı, ye lama ve ot almadır. A Bu a'at insanın nüvesi ve 

vasında haklı olduğunu, hıı hak- şil rentedir. Meyvası fa Adisinin istif asile kök- 1 ' 
tiplerine başvuranlar yardır. kın zorla alınmasını beklemek- zotlu ve madeni gübre doğuştan sonrada azası ve 
Aradan çok zaman geçme- ten iyilik verHıııe~iııin daha kır ve beher meyva i- şişerek şalgam gibi ol ler verildig" inde kuvvet bu meyanda cümlei asabi· 
diği halde bunla bugün iz muvafik ve nrnntiki olacağını çinde bir tohum bulu- muştur. yesi üzerinde tagayyür/er 
tirablar içinde çirpinmakfa· yazıyor. . k b TOPRAGI: Mayda li filizler meydana ge- husule getirir. Bu suretle 
dırlar. Dışardan istikraz, nur. Maydanoz es i ir t' . Ek'ld' . d h l b d h 

• nebat olup Mısırlılar ve noz toprak için müşki ırır. ı ığın en üç isse erin ünyesi e mu te· bir devletin darlık içinde k ' h k" · 1 l 'f t / d t b · · 
Porte ız o ·ıımetı spanya l" h ay sonra filizler teker ı arz ar a a ıı veya bulunduğu günler için im- ilıtilalcilel'ine silOlı rnriyomıu~. Yunanlılar zamanında at göstermez er top gayri tabii surette tezahür 

dada yetişen pek kolay bir iki taraf hala Alkazar harabele- bile ilaç olarak kulanır rakta yetişebilir. Rutu teker koparılmak sureti eder. 
yardımdcı 7.ıasıta gibi görii- rI nzeride IJoğuşııyorlaI"ıniş ı l betli ve gölge yerlerde le toplanmağa başlanır Ser'a iki şekilde görülür. 
nür. Yeni Türk devleti bü e Jardı. Fazla kokulu o -
ti"m dirilme ue kalkınnıa ması'le salata ve yemek daha iyi yetişir. kuvvetle çekip kopar Biri belirsiz. Diğeri belli 

Yunanistanda koııı!iııizmin b l' · S ' ··b t · k 
tedbirlerini altrken giiler MEVSl.MI'N ve EKME mak ko''klerı· zedeler. e ırsız, ara no e ı pe takici hakkında yeni bir kanım l rde ı'ştı'hayı getı'rmek h j'f G .. l l .t1üzlli görünen bu yardimci e a ı geçer. oz er açı ır 

çıkarııdı. ı ir buçuk aynan beri • k 11 l K k USULu·· TOHUM ALINMASI ıı ki vasıtalar/ardan istifade aranmakta olan Yunun komi\- içın u anı ır. Ö may : kapanır e er ve aya ar 
yollarını da tecrübe etmek nistlerinln şefi nihayet tevkif danozunun kökleri pi- Şubattan Ağustosa - Kışı geçiren mayda- oynar. Hasta bir müddet 
istemiştir. ' edildi ı . .1 k .1 . kadar güzelce bellenip k ki d gözlerini bir noktaya diker Karşımıza dikilen şartların şırı me suretı e yer!ır. noz Ö erin en en iyi bakar. Belli olan sar'a ise 
acılıg·ı ve sertlig-i her işte j . Moydanoz hazmı kolay hazırlanan tahtalarına olanları tohumluğa ay- hafif hafif başlar. lspar-. . . . .. Aksuyı şarkta vazıyet yine l k } 
v~ her ~ed?ırde !ler~yı d.ı- karışıyor: Çin, .Tapan askerleri laştırır. serpme sureti e e i İr. rılır. Meyvalar henüz moza tutulş gibi sarsılır. 
şunmeyı şıar edınmış olan 1 ara ıuda ~~rpışmalar oldu, Jn- NEVİLERİ : 1 - Adi Birbirinden 25 santim olmadan sabahleyı'n er- Ağzından salyalar köpükler 
ulusal hük. n.meti titiz bir ll· p')n askerleri '·ı'r ç~ı· il şehriııi v d- k 

1 
u d Y b . ara ile açılan uf ak çiz saçar. ' ere uşer, ıvranır. yanıklık zçınde bulunmaya işgal ettiler, may anoz : a anıye kenden sakı zühreviler . Arkası var • 

e~~m4~ffimfuız~n41~~--~------~-~-------~----------~~=~-
ecnebi istikraz/arı. ödeme Karanhk ve Fare . . ....-~ 

NOTLAR 

. Arkası var 1 k l•l [f' 
Kırk direğin suya gitmesinden en ço K•l t•~ 

Güven. çok büyük kuvv
vellir. Fakat insan en çok 
kendi kafasına, kendi bil
gine ve kendi mesine gü · 
7.ıenmelidir ! 

• Muzalıaret iyi şeydir, ye 
rinde olursa yaraşır / 

F n biiyiik aşk. 1ıazif aş-
kıdır. Vazifesini seven, 
vatanmı sevmeyi 
bilendir I 

en iyi 

Vazife severlik, lıalka in· 
mekve halkı sevmekle olur 1 

Fareler sevinmiş! "-1 
Büyük şair Fikret mer- yumruğu altında tuzla buz 

lmmun şü güzel mısramı olan haydutlardan çetin 
hatırladım : oldu şu menhus fareleri da· 

" gece hem razıdır ğıtmak. Koca şehrin sihhi 
sayadidin I ,. vaziyetini daimi bir tehlike 

Bakıyorum, şimdi haydut altında bırıkan fare kafile 
maydut kalmadı, Cümhuri · /eri gün geçdikçe biraz 
gd kanunları önünde hepsi daha artmakta ve sokakla· 
ve hepsi dağıldı gitti, kün- rı istila etmektedirler .. 
feyekün oldu. Koy, dağıla Bir habere göre 40, bir 
gitsin ve kün/eyekun ol- habere göre 50 direğin suya 
sun/ar I • gitmesinden, eleürik cerya-

Eski devirden kuvvet ve nın kesilmesinden ve koca 
cür'et alan fakat, Cumhu· ı şehrin kaç gecedir karanlık 
riget kar.unlarının tunf far içine ıömülup gitmesin-

den en çok sevinen fareler 
oldu, Sokaklarda 
c a d de le r de istedikleri 
gibi oynayorlar. Niçin oy· 
namasınlar at da onların 

meydan da I kediler onlar
dan kaçar, insanlar onlar 
dan korkar,.belediye onların 
hatırını sayar, işler bu kadar 
yolunda gittikten son r a 
niçin sevinmesin ve niçin 
yol kesmesinler. Kimden 
korkacakla, hoş, belediyenin 
kendilerile mücadeleye gi
rişmiyeceğini anlamadılar 

dejilga 71 

kesilir ve bir bez üze
rinde kurutulduktan 
sonra deynekle döğüle
rek tohumları alınır. 
Maydanoz tohumları 
beş sene kadar çimlen 
me kuvvetini saklar. 
Maydanoz her sene e
kilmelidir. Çünkü ikinci 
sene tohuma kaçar. Bu
nun önüne geçmek için 
ikinci sene ilkbaharında 
dipten kesilir ve gübre
lenerek bol bol sulan
malıdır. 

• Arkası var .. 

Halk Manileri 

Bulutlar halkalanır 
Denizler dulğalarıır 
Sevdiğimi görilncc 
Y ilreğiın irğalanır. 

* * * Aldım çorba çanağı 
Tanımam bacanağı 

Kızıl glll gilıi açmış 
Sevdiğimin yanağı. 

* * "' l>ikliın humın ağucı 

11 urınıtsı oldu acı 
Boğazıma dolandı 

O perken siyah saçı. 
"' . • 

Yolcu gider Yemene 
Kaptan bakar dümene 
Sevdiğimin saçlan 
Benziyor yasemine, 
Baha S"lim ôıaı,~n 



.. 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ ~2 ] 

öııUne geçilmez bir hal uldığı 
sıralarda olmuştur. 

Bu, on dJkuwncıı yilzyılın 
Ortulurnıınıı doğrudur. Padi;;alıııı 
hükuıııranıı: .. haklarını kapitn
lıtsyonlarııı ne dcrnceye kndu r 
lahdid ettiği ancak o zumun nn 
laşıhıııştır. 

KUltUrel imliyaılıır sayesin
de. padi5ahın kendi reaya ı ile 
Olan ınnnasebetlerini kontrol 
etnıişlerdir. Vergiden muaf ol
llıası, yabancı tnccarı yerli tnc
carın rckubctirıdeıı tamamen 
korumuştur. Adli imtiyazlar ise, 
Yalnız yabancıyı Osmanlı adli· 
Yeslnin mlidahalesinden koru
rnakla kalmamı~ herhangi bir 
Yabancı ile davası ulan Osman
lı'yı yubancı hllkiıııiıı önüne 
sevketıııişlir. 

KapilUln::;yonların gilik~·c da
ha geniş tefsiri i.;;inde İ:,c, Av
rupa diplomasisi e~siz IJir hU
ııerbazlık göstermi~tir. 

Bu elsUrUlınez haklar namı
na, her biri imparatorluğun in
kırazını ayrı ve kendilerine en 
uygun gelen ltarihlerde bekli
Yeıı bu nıira~ciların her tarafta 
nıeınarları buıunuyordu: Sivil 
i{onıiserler, hilkinıler, posta mü 
<1Urleri V. S. 

Bu elsürUlmez haklar nnmı
lla ve l:;;in ehemmiydline göre 
Sefaret tercUmanları yeıhut se
firleri devletin her ama nıllba
legası her hurekeiini kendi 
llıenfaatleri namına sevk ve ida 
te etıneğe çalı~ıyorlnr ve ica. 
bıııda, "slusyoner'' gibi yuınu
Şak bir ad ta~ıyan elç'ilik gemi
lerini Boğaziçi'nde tahdidkilr bir 
11:rere cıkarıyorlor yahut irice 
bır harb gemilerini getirterek, 
rrıuıarını buna teyid etlirlyur
llrdı. 

\re bu elsnrnlınez haklar on 1 
ltıına, nihayet, imparatorluğun 
ı:ınrusu iki parçaya ayrılıyordu : 

........._. - Arkası var -

Gençlik 

Komşu Rusyada 

Dilcilik 

Rus- Kazak 
Luğatı 

Ortahisar - Kindinar yolunun kaya Kapalı zarfla Sığ1r eti eksiltmesi 
hafriyatı ve imla ameliyes~ eksiltmsi ASKERİ SJ\ TIN~LMA KOMİSYONUNDAN: 

Belediye encümeninden : 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 60000) alt-
mış bin kilo sığır eti alınacaktır. Tahmin bedeli 

Ortahisar • Kindinar yolunda ( 2222 ) lira ( 10800 ) onbin sekizyüz liradır. 
( 42) kuruş bedeli keşifle yzptırılacak kaya 2 - Şartnamesi herO'ün satınalma komsiyonun-

Kazakistan milli kültür h f · · l" l' · d' .. ··dd ti 6 

araştlfmaları enstitüsü ilk a rıyatı. ve ım a aıne ıyesı onye 1 gun mu e e dan kanunun beşinci maddesi mucibince alınabi-
Rus - Kazak lug· at kitabının açık eksıltmeğe konulmuştur. ı· 

1 

ır. 

lı~zırlamşını bitirmiş ve bu Bu işte ehJiyeti olan talip1erin evrakı müsbite 3 _ Eksiltme 28-9-936 pazartesi günü saat 16 
kıtap son zamanlarda tab- ve yüzde yedi buçuk teminatı ınuvakkata mak- da Trabzon kalesindeki garnizon binasında c-atı-
edilmiştir. T. A. buzlarile birlikte eksiltmenin icra edileceği 9 nalına komisyonunda yapılacaktır. 

Spor Teşrinievvel 936 Cuma günü saat 14 de Encü- 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
- , mene muracaatları ilan olunur. 

K d · d 59 4 K"l 5 - Muvakkat teminat ( 810) sekizyüz on lira-
ara enız e , ı o 1 25 28 1 5 
metrelik bir yüzüş , dır. 

Şeker eksl"ltmes"ı 6 - Teklif n1ektubları 28 .. 9-936 pazartesi gunu 
V. Kuznetsov ve M. Rei 

zen isminde iki sovyet spor· A k A 1 k saat 15 şe kadar satınalma komisyon blşkan1ı-
cusu, Karadenizin Kafkasya S eri satına ma Omİsyonun an: ğına verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra mek-
sahili boyunca uzun müddet ; 1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için \( 4500) kilo tuı:lar kabul edilemez. 
yüz"!e rekoru tesis etmiş- Şeker alınacaktır. Tahmini fiyatı ( 1395 ) binüç- 7 - Şartnameler istenilen vesikalar muvakkat 
lerdlf. 1.. 1 .. d k b 1· d 

ıı k 8 d t b. . yuz o san eş ıra ır. teminatın konuldug'" u zarf içerisine konulmuş ola mos ova e en er ıyesı . .. . 
Enstitüsü talebesinden V. ! 2 - Şartnamesı hergun satınalma komısyonun · caktır. 11-14-18-25 
Kuznetsov. cravl sistemiyle da parasız okunabilir. 
28 saat 35 dakıka durma 1 3 - Eksiltme 6-10-936 salı günü saat 15 de Kapah zarfla odun eksilmesi 
dan yüzmüş ve 59 kilometre k l . d k' . . İ ATINAL~ KA KO İ 
400 metre katetmiştir. le- Trabzon a esın e ı garnızon bınasında satınal- ASKER S ıvı M SYONUNDAN: 
ning~ad ~iman _idar~si m.ü-

1 
ma komis~onunda yapıl?caktır. . ~ J 1 - Trab~<?? kı~aatı ihtiyacı için ( 950000.) do-

hendıslerın~en ~· Reızen ıse · 4 - Eksıltme açık eksıltme usulıle olacaktır. kuzyüz ellıbın kılo odun alınacaktır. T ahının be-

4Tıourddgekn ksıstemdıyle k28
1

saakt 5 - Muvakkata teminatı ( 104,65) yüz dört deli ( 9500) dokuzbin beşyüz liradır. 
a ı a su a a ara · 

1 yüzmüş ve bu müddet zar- 1 lira altmış beş kuruştur. 'I. 2 .. Şartnamesi hergün satınalma komsiyonun-
/ inda 56 kilometre mesai e 1 6 - İstekliler mezkur gün ve saatta kaleôe dan kanunun beşinci maddesi mucibince aldırı-
katetmiştir, satınalma .komisyonuna muracaatları ilan olunur. ' labilir. 

Bu sporcular yüzüş esna- 21-25-29-5 1 3 - Eksiltme 26-9-936 cumartesi günü saat 10 
sında sudan çıkmamak bir 
yere tutunmamak şartıyle 1 ·ııaA n tealluk eden leanuni hakka ve sa- da Trabzo* kalesindeki garnizon binasında sa-
yalnız et suyu ve kahve lışın tarzına göre diğer şartlar. tınalrr a komisyonunda yapılacaktır. 

l d T b l 1 11- ndan . Birinci artırma aün bulunan k l f içmiş er ir. ra zon cra memur Ur;U • 
6 4 - Eksiltme apa l zar usulile olacaktır. 

Açık arttırma ile paraya çev- 2 j. lQ 935 ta ti hinde sürulen pey 
Müsabakanın ikinci günü, 

kuvvetli bir flftına sebebin
den, hakemler yarışı dur
durmuşlar, ve iki harikula
de yüzücüyü, protestolarına 
rağmen, motörbota almışlar · 
dır. Yarışta hazır bulunan 
doktorlar. sudan çıktıktan 

sonra, sporcuları muayene 
etmişler ve nabaızlarının 
tabii surette ,atmakta oldu
ğunu tesbit eylemışlerdir. 

T. A . 

1 

rilecek gayri menkulun ne olduğu: m.ı:ıaınmcn kıymetin yüzde 1s şini 5 - Muvakkat teminat ( 712 ) yediyüz on iki 
Bir tarla ve bir fındıklık. bl'lm.ıı.~a ilk en çok artıranın ( ) il k d 

t:ı:ıh~üdü bakı kalmak tiz':e satış lira 50 e i uruş ur. 
Gayri menkulün bulunduğu f k bJ 26 9 936 

mevki, mahallesi, sokat•. numarası: on beş gün sonraya bıra1e.ı.r on 6 - Tekli me tu arı - - cumartesi günü 
Masonaizir köyünde tapunun bc~inci günü hitamı olan 1 t-ll-J6 saat 9 za kadar s~bnaJma komisyonu başkanlı

Nisan 316 tarih 245 - 246 No. ve Çarşamba günü a~ ni • Eta' ta en 
Şubat 314 tarih 165 No. da. çok artıranın üzcıinde bırak.ılıw, ğına verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra mek-

Takdir olunan kıymet : Yazılan gayri menkd ın yuka- t hl k b 1 d'J 
Fındıklık 2100 tarla 600 lira. rıda gö~terilen 26 - 10 • 935 U ar a U e ı mez. 
Arttırmanın yapılacağı yer, tarihinde Trabzon ic a memurlu~u 7 - Şartname İsteniJen vesikalar muvakkat te-

g~~'.ı~:;~~ Pazartesi saat 14 den odasında işbu ilan ve gösterilen minatıq konulduğu zarf içerisine konulmuş ola-
15 kadar Trabzon icra dairesi artırma şartnamesi dairesinde sa- caktır. 11-14-18-25 
salonunda. ..;,t•;.;.:le_c..;;ıı~:..'_iı._an.:..,:o.:.:lu~nu.:.:r.:... ---------------------------·-----

1 - işbu i'ayri menkulün artır· k 1 t t 
ma şartnamesi 25-9-936tarihinden Gayrimen u sa ış ar ırması 
itibaren 934-1342 no ile Trabzon İC · 
ra dairesinin muayyen numarasın. Köyü Nevi U. No: K. Mu. Cinci 
da herkesin a-örebilmesi için açık- L. K. 
tır. ı1anda yazılı olanlardan 1az1a K. h 919 M. Mu. Tarla ma 3806 20 

V h • ı d malumat almak isteyenler, işbu ıreç 
a ŞI orman ar arasın a.. şartnameye ve 34-1342 dosya nu- Otlağın üçte iki hissesi ) 

Rus 

3 
• * 
* l" Akşam artık epeyce ilerlemiş-

ı c~ 
YÜcı Uvertede üç kardeş gözlerini 
d •:dara dilemişler uapurun çıkar 
y'~ı dalgalar onlara ninni söyle-
or. S 1ı:· 1 .. d ·• an ı on ar ıçın çırpınıp 
lıruyorlardı 
li . 

d 
1 

u aralık Yılmazın sesi onları 
d~ dıkları hulyadan uyandırdı. dör 

11, 1 
de Yerlerinden kalkıp yemek 

iti onuna indiler, yılmaz gene bir 
tıi laarıın başına oturup, kardeşleri 
ltıc:anına aldı, yemek geldi, ye
lıll c başladılar. Yemekten kalk
dı. ~~nda saat dokuza yirmi var
•ltc ~az güverteye çıkıp hava 

111 a lardı. Fakat, Demirin uyku-
ieldi11-ind - t - .. k ıtı, 6 en onu go urup a-

~'rrdaya yatırdılar. Ve öbür üç 
eş -guverteye çıkıp oturdular. 

* * 
du ~an Yeri hafif hafif ağanyor
li · Ugün nedense hafif bir csin
~.:•rdı. deniz bir çarşaf hibi dal 

ltdı 1 
ııı,11 • Ya nız bazan rüzgiirın 7.a-

~llcıJt~ınan esintisinde küçüle dal· 
liir ar görünüp ~kayboluyordu. 
~Örf::~t sonra Mısı:ın lskenderye 

V •ne varılaçaktı. 

D&rt ?ur durmadan yol alıyordu. 
'te bi ardeş gerinerek uyendılar. 
fil"t• r iki dakilea içinde giyinerek 

"rte " ~~ Ye çıktılar. Gunef de ya-
)'&\'11 doa-mıta baılamlftı. 

.. marasıyle memuriyetimize mura- Komera 2757 M. Mu. Fındıklık 
Sedat Olgener caat etmelidir. 5055 

. 1 2 - Artırmaya iştirak için yu- Kanlika 1838 ,, Otlak 
Bu arada tam bır saat geçti ls- k d l k t• - d d' 
k d . k 1 ar a ya7J ı ıyme ın yuz e ye ı 27 7 F d kl k 

en erıye uza tan yavaş yavaş b ._ t . t - t .1 kt' Tos 5 ,, ın ı ı _ uçu~ emına gos erı ece ır. 

gorünmeğ'e başlamıştı. ,, H kl t · ·1·1 b"t 1379 

3347 
1931,1932 
289 (R.E) .,, - a arı apu sıc ı e sa ı 

2-3 gündür çocuklar Kahirede- olmayan ipotekli alacaklılarla di- " " 
idiler. Bunaltıcı bir sıcak etrafı ter alakadarların ve irtifak hak- Dirona 27 57 ,, 
alabildiğine yakıyordu. Buna rağ- kı sahiplerinin bu haklarını v e 4595 
men bizim 4 yoldaş, Nil in bir hususile faiz v.-ı masrafa dair olan " " 

,, 
,, 

,, 
kenarında kendilerine bir, motor iddialarını işbu ilan tarihinden ,, 7352 ,, 
arıyorlardı. Nihayet pazarlık bilti l itibaren yirmi gün içinde evrakı Kalafka 15164 
yanlarına bir yerli alarak Nil üs- müsbitelerile birlikte memuriyeti- ,, 
tür.de ilerlemeğe başladılar. mize bildirmeleri ic:ıbeder aksi Mesarya 5514 

Nilin etrafı ttllüni bir vaha gi- halde hakları tapu s:~'.~ile sabit Kuhali 9190 ,, " 
bi, uzanıp gidiyordu. Tarlalar knr olmayanlar satış bedelının paylaş- ,, ,, 

yağmış gibi pamuk Y•lınlarıyla 1 masın<lan .~ıari~ kalır~.ar. ,, 7352 ( ,, ,, 
dolu idi. Bazı yerlerde uzun uzun 4 - Gosterılen gunde artırma- • 
şeker knmışları. Ayrı bir manzara 1a ~ş~irak edenler ar~ırma şartna- ve bir Ev) 
teşkil ediyordu. Bu manzaralara mes nı okumuş ve luzumlu malü- 18380 M.Mu. harap 
h h b k k l d 

.. t matı almış, bunları tamamen kabul " 
ayran, ayran a a a mış or l · d ·ı·b 1 1 - Fındıklık . e mış a ve ı ı ar o unur ar. us-

kar<leş te : Coğrafya kıtaplarında t·· d b k l · k 1-. .. . .. un e ıra ı an gayrı men u un 

,, 
,, 

5514 ,, ,, ,, 

827 
704 
702 

204,228,229 ,236,309 
201 (RE) 
4384,4391 
4105,3924,4137 
4135 
4189,4188,4187 
4192,4191,4190 
4026,4162 

okuduklerı yerlerı goı.lerıyle go- bedeli :zamanında verilmezse 2'ayri 
rüyorlardı. Ancale burada fazla mekul ikinci bir artırma ile satılır 
bekleyeceklerdi. ve bedel farkı ve mahrum kalınan 

Sıcnletan ötürü kamaraya indi- yüzde beş faiz ve diğer zararlar 
ler. Ve hepsi bir kkşeye uzandı- ayrıca hükme hı:cet kalmaksızın 
lar. Öğle yemeğini Kahirede ye- memuriyelirnizce alıcıdan tahsıl 

,, 28489 ( M.Mu. harap 4631,4630.4574 
Fındıklık ve bir harap Ev) 4478,4677 

Kuhla 16083 (M.Mu. Fındıklık, 5833,5832,5667 

d'kl · · · k d"l · d b' olunur. Beş numaralı fıleradalei 
ı erı ıçın • en ı erın e ır agır- t t h kk k t k k d"l .. 

l k d B 
. . h şar a a u e mc ay 1 e uç 

ı var ı. unun ıçın emen uyu- d f b ~ ld k 
b 

• k D . h" e a axrı ı ıan sonra gayri 

Tarla ve Çalılık) 5835,~834 

Defterdorhktan : 

120 
20 

Mubadil 
,, 

60 Ermeni 
37,50 ,, 
75 Mubadil 

120 
160 
330 
200 
200 
200 

300 

120 
650 

300 

,, 
,, 

Ermeni 
Mubadil 

,, 
,, 

,, 

,, 
Ermeni 

Mubadil 

mağa aşladılar. fa at emır ıç menkul en çok artıranın üstünde 

dyur mu ? bırakılır. Şart tahakkule etmezse 
Gemen usulca kalktı. Malzeme artırma geri btraleılıp alıcı taah-

bavulunu açtı. içinden bir tabanca hütlerinden kurtulur ve teminatla 
alıp doğru motorun rilvertesine kallear, 
çıktı.' S • Artırmanın birinci ve ya 

Yukanda evsafi yazılı gayri menkulatın mülkiyetleri peşin para ile satıl .. 
mak Qz~re artırmaya çıkarılmışbr. Talip olanlarin yüzde 7,5 dibozitola
rile birlikte 28 • 9 • 936 Pazartesi gilnil saat 14 de Defterdarlıkta topla-
nacak komilyona muracaatları. 4 • 4 " arkut var • ikinoi olmuuıı ~' J•)'rl aıtnk~ı. 

l 



25 Eulul 1936 

Borsa ar 
24 Eylı11 fl36 

Hamburğ borsası 
Gireson fmdıklan. 

iç fındık hnzır 70 
,, ,, vııdell 

Kabuklu fındık hazır su 
• ,, \'lldcıi 

Trabzon fındıkları 
it: fındık hazır 6!J 
.. ,, vndeli 

Knbuklu hatlık bnzır 29 
vndeli 

ispanya fmdıkları 
Kııbuklu fındık hnzır 

Akarat icar artırması 
1 - Mezbahada Bağırsakhane 

/ YEN/YOL] 

2 - Sinema binası arkasında 271 No. lu dukkan 
3 - Ayafilbo çömlekçi caddesinde 28 No.lu hane 
4 - Meydan altkol caddesinde 200-202 No. lu 

mağaza 

5 - Esvakda Qsn1anlı Bankası karşışında 32 
No. lu mağaza 

6 - Esvak Osmanlı Bankası karşısında 28 No.lu 
mağaza 

7 - Çömlekçi caddesinde 16 No. lo dükkan 
8 - Menderekde iki 2 No. lu kargir oda 

• 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Sayfa 4 

Harunlar Müessesesidir. ~ ,. ,. vadeli 

ltalya fındıkları 

Belediye encümeninden: 
Yukarda mevki ve nevileri yazılı Belediye 

akaratının birer senelik icarları onbeş gün müd
detle yeniden artırmaya konulmuştur. 

~ Ayrıca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka- A 
tf lannın çok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. ~ 
~dhdhdhdh dhdhdhdh~ 

iç hnclık lınzır 
,, ,, \'adı li 

-

s:;o 
6(() 

Berfin borsası 

'l Urk ~ uıııurtıılıırı 

l\Uçflk mal 12 
Orta 12,2:i 
İri 12,fiO 

f stanbul kambiyo borsası 
Pcı;etıı 

Llrel 
7.IS' 

10.094 
Hn~ işmar!. 1 ,1)7.i1 

, lstanbul ticaret borsası 
iç fındık Cı1rcson 

" .. 'J'rn ızon 
Akçeknle 

bl,iO 
61 
lil 

Trabzon Borsası 
23 ErlOl 936 

lç fındık 
Tuııılıı , .. 
!"hri 9 

Foşn 9 

Bndenı ,, 
Knrknlıık. 

Yumurta birinrl 
9 iklnri 

işlen mı.mi~ 
~tı~ır 

t'nııul~ :ılar 
lnre ııı:ıl 

flO 
ıs,:iO 

2i,50 
28 
27 
00 

1100 
2000 
2:i0 

5.50 

10 

12 

Artırma 29 9 936 salı günü saat 14 de icra 
edileceğinden isteklilerin teminatı muvakkata 
birlikte aynı gün ve saatta encümene muracat 
lan. 17 19 23 25 

Tarla icar artırması f!1 
Belediye encümeninden f2 
Oeğirmenderede gazhane ile ınezbaha arsın- t.•l 

daki tarlanın üç senelik icarı onbeş ğün müddet !•l 
le yeniden artırmaya l'-onulmuşdur · t!j 
. Artırma 29-9-936 salı ğünü saat 14 ed icra ı..•l 
edileceğinden isteklilerin teminatı muvakkata [t] 
n1akbuzlarile birlikde aynı ğün ve aynı saatta ~!J 
enc.:ümene mçr~atları 17-19-23-25 l•l 

Bina icar artırması 
t.•] 

1 ft~ 
~ ... 

Belediye encümeninden : ~.j 
İş bankasının tahliye eylediği esvakda 30 nu- t!J 

maralı binanın iki sene sekiz aylık icarı onbeş 1 (+) 
horoz fıı::.ul~ a 

Unlıır 

İtılıııılıııl lıiulıır.I 
" i 1,iıırl 

Sııııısun lılı1ııri 
.. ikin 1 

1

1 gün müddele açık artırn aya könulmuşdur. 1 ~!~ 
rn.oo .Artır?1a 29:9-93? s~lı günü saat 14 de .i.cra ·ı ~~~ 
~;:~~ ı edıleceğınden ısteklı1erın ınuhaınmen bedel uze- F:.~4 
11

•
00 ı· rinden teminatı n1uvakkata makbuzlarile birlikte ~.·~ 

l.l.90 1 ~~ 
12.-0 aynı gün ve aynı saatta eneümene müracaat arı K•i 

Mulıttılif blriuri 

" ikin i 

" Ü•,ÜllCÜ 
L f 17-19-23-25 ft] 

r+J 
~~ "~~;}~ ~~~~~~~~~~~ ~.l 
'WJ o ~·[·1 ~ D ,,, ., ~-~ı ~ l•~ 1 ii~' ·' ~ [+J 

1 ~ 1 
R 
A 
M 
D 

Fazla ziya neşredip az cereyan veren 
yegane ampullardır. 

, 

YIENDY 
\ 

lar 
Bayanlara ve Baylara mahsus kumaşlann 

yeni çeşitleri gelmiştir. 

En Yüksek 
Terzilik 

' 

,Sanatı .. 
Memurlar için 

Taksitle muan1ele . ,..,.. 
• yapılmaktadır .... 

Kunduracı1ar caddesi 

Tüccar terzi OSMAN NURİ SEZ EN 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
m " azamızdan temin edebilirsin·z .. 

fiJi1 ~ o ~C>.' 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : 'l' H A B z O N H • K 1 N 1 b 1 Kunduracılar caddesi amt Ve ema a Ont ar Muğazası 

BASDMEVO 
Yeni, temiz ve çeşitli hurufatile bütün matbaa işlerini 

• 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. ' 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda heı,rlar ,e gö,,derlr~ 


