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Bayram: İspanyada muharebeler 
Dil Bayramı .. 

·Türk Ulusu bugün 
en büyük günlerinden 

A 
e 

Q etci i i üştü .. 
adr't yo u ü rinde 1 

birini yaşı] or ..... . 
Arıkara 21 Alkazarm ll'lkumet km.ıvetleri tarafından işg<ll e.lclcliği bildiriliyor. 

il l':ıyramı, l\Jillet 'ayrn-

D mıdır. l lusun kendine 
geldiği, kendini bulduğu 

gllııdür bu gtln ... 

Aladrit yolu uzerindeki A1aguca meııkiinin ntıSlfOnalistler larafmdan zoptine elıemmiqet 
verilmektedir. Tarrı }osun işgalinden sonra Toddoya 20 ki/omçtre mesaj ede 

26 E~ lıll, hC'r "ene biignn 
'fUrk Ulu u l'tı)ı·am y.p.ır. Iu

gun btillin 'l t\ı'kiye ve b!Hlln 
'I'Oı·k .Milleti nyrhıız ı ıı~ ıı .ız 
~·alkamyl)r, n) ı hlZ .ı~ ı ı 11. l'll 

kuds:ıl heyec.ınl.ırını ~a.ıy ır. 
Sonu gelıııiyen, soıısu1. ulun 

TUrk de\ rinıi, l>il in kılı lıile hı 
Zlnı almış 'e hıı.l,ınını-? gictiyor ... 

Bl\yl\k Ünder \tnt ırk, lıeı 

lnkıh1~ta, her bli) Uk i ı l' oldu· 
&u gibi ım lnkıl ıbınd ı da l'lu· 
&un lıac;nnda 'e lı;mJediı·. flil 
işi, I>il çalı-;;ıırnluıı hep onun 

lrŞat \'P hiınn~ elerilt> ~ llrllyilp 
rrttpıekte \ e geu~ıededır. 

GöraDk, Jürllyoı uz ki, btıtlln 
Çalı~mn ve .m'u)lıı malarıınıı. salt 
'I'Urkçeyi değil, dun~ .ı J ilcileri
nı ve umumı Dil bilgisini aU
lta.ıendiren ~ilk ek bir bulu-;;a 
Yarmıştır. 

'l'Urk Ulu u, Acunu sarım 
])ilin, Acuııdı.ı sevgi ve saygı 
ile anılan Ulu Ôııdeıinle öğün; 
ÔğUıımek Jıakkrndır. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

inhisarlar 
vekili 

Rana Tarhan 
bu sabah 

Hopeden geldL. 
E7.n•elki gun ~elırimizclen 

lıareket eden Ankara ttıapu-
rile Rize ve lzopeye kadar 
bir seyahat yapan İnhisar
lar ııekUi Ali Rana Tarhan 
brı ~a/.ah ar ni 'ilOf'P.rla .ş lı
ri mize dönm<işlerdir. Rana 
Tarhan 'iJilôyet makamım 
ziyaretten sonra g lmrük ve 
İnlıisar idarelerin.-! giderek 
tetkikler yapmışlardır. Bay 
Rana Tarhan bu akşam 
Ankara 7.mpurile lstanbula 
hareket edecek. Giresona, 
Orduya. Samsuna çıkarak 
oralardaki g·imrük ve in
hisar işlerini tetkik edecek-
lerdir. 

Sellerin götürdüğü elek-
1 

. 
trik direkleri dikilmiştir. 

Üç dört gün içinde 
ceryan verilebilecektir. 

Elektrik tamiratına, evvelce de yazmış oldu
Rumuz gibi azami bir surette çalışılmaktadır. 

Seller, dere içinde büyük tahribat yapmış, 
direkleri götürmüş, telleri çamurlara gömmüş
tür. Elektrik mühendisi, işçiler ve amele iş ba
§•ndadırlar. Üç günden beri tahribat ve tamirat 
Sahalarında olan elektrik şirketi n1üdürü bay 
Nedimden son dakikada telefonla aldığımız ına
~finıata göre, perşembeye kadar olan müddet 
•çinde, salı ile perşembe günleri arasında; şehrin 
Ceryanı n1uhakkak olarak verilecektir. Direkler 
iki üç danesi hariç olmak üzere kamilen dikil
lrıiştir. Muvakkat ceryan temin edildikten sonra 
~saslı tamirata başlanacaktır. 

Bir Sinema haberi 
.ı Büyük misafirimiz Sa Mnjeste Edvartin ·İstnnbuln gelişi filimi Yıldız 
"•ınasına gelmiştir. ilk c ryan ieldiğinde gösteriler. ktir. 

Her gün 

Tütün ışleri Gübre işleri .. 
Tr:ıbz mel l Hitnn i leri. 

l v-ortHlll ığünden ~ ık d.ıtıa 
f .. zl 1 dıhknt 'e itinn i tiyl•n 
i<;olerdt>adir. Sırf Pdileıı m~sai, 
t >µr.ı ı ı nilıııyc•ti, znrraın 

hilt-i \'e kut.ili~ etine göre 
::.Pmel'e vel'me.kt(•dir. 1 u ha
kikat meyd.ııut.ı olııı.ıkl.1 lıe

ra bcr, deııilelıilir ki, pek en
der i ısanlada, UHuıı zira ıtı 
dahi bizde geli)Jllzelıi~lt·.ı 
\ e gurenektt'n kurtuJabilı L 
deg"ildir. 

LiriııC'i madde. tütnn zür
raı, a~ lnrcn sllrcn o çctiıı 
me .. aisine, ttlı ltl didinip bu
danmasına ragınen, feraha 
kavu-;-mak, karınca kaderince 

refa:ı irinde ytt~anıak şöyle 
dursun, asla ve a!:ılıı borçtan 
halas olamnmaktu, ~ ıldan yı
la kabaran borç ycktlnları 
kaq;ısı.ıda eziiip bOzillıııekte
dir. 

'l'UtUıı zürraı içinde borç
suz ya~nyan yok gibidir. Bu 
bür(·lar, her sene biraz daha 
kabararak, üQür senel e de\'
redilınekte, gitgide verilcmi . 
yecek hale gelerek nihayet 
tarla..,ını da elinden alıp go. 
tUrmektedir. bu itibarla, to
ton zllrraının durumu, ba!-ilı
başına bir lütlük me\'zuu t~.:;;· 
kil etmektedir. --- -

,. . t ı,ıı·.ı~ l l<'l'kilı.ılı. 

t •• t 1 p!.iıııiıw 111 ı..; ıll dl•gıl· 

ı-t', t.; ·1· 1111 .tl IJr<..ı \c ı l hır
cı nrfr>tti ~i ıne_, ıi~ C' y ızı • ı" 
onu lrn. ka \ e da ın kolay, 
d ı.ı ı verim.i i, ll'l't.• hu ret'ne· 
. i · ,ı p•~i ;ini Lilııwlidi.·. 

ı ı .ı. t ı . r,ıkta de~il <lr, 
z · • ı ı ••· ıc>nef{e lııbi olı.r.ık 
1 ı i i · 11·1 yilrnııır::.inde i. 0. 
onıı d1 ne yapıp yapıp dt\!İ-.;

ti · •k 'e dt•ği;;tirtmet.. lll
zrnıdır. 

TG t~ın i~lel'i gt.tdt•n ge~·i 

ı Birken, en ba;<ttı ~er tut,111 
hir mesele olmak iilNe gUb
ı·r ıne,·wu ele n1 mmı:;; ol•nn
lıdır. 

RuHhiyettar ağızlardan 
i~itiyoruz ki, zfırrnın ıılıp 
kullandığı ı>ıın'i gllbrl'ler tn
ti1nlerimiz i,in hiç de fn~ lıılı 
olmamaktadır. ı 11 ,.,.::hr 'IPri 
lrnlhınınakhnsa toprıgı •{üb
resil, kendi haline bırakmak 
daha faydahJır. 

TııtUn için t'n fayd.ılı 

,nbre ham,ıdu. Hnm!-.ıdır nmn. 
onıın du bugOnkU vtıziyct ve 
eklilP btedigi f.:ızla masraf 

ve külfetten knçııııl ımk, ne 
olursa ol un sun'i gi\brelere 
rağbet ve akın gö::.tcrllınek
tedir. 

Ycniyol 

Yayla nıeselesi 
Geçenlerde gazetemizde, da keyfiyetin neşr edildiği 

evkaf idaresinin kiraya ve ~ekilde cereyan etmediği 
rilen mescit yayları hak- anlaşılmıştır. Yağmurdere
kında karşılıkı yazılar çık ye gagla için gelen eşhasın 
mıştı. Gurnüşa11e hudutları ciheti evkafa ait yaljlaları 
dalıilinde bulunan işbu yayla fuzuli işgal etlikleri bubab
meselcsi hakkında bu kerre taki muracaattan öğrenil 
Gıimiişane valiligirıden bir mesi üzerine vilôget maka
fa7.ızih aldık. iavzilıi aynen mından verilen emirle bu 
neşrdiyoruz : fuzuli işgalin meni zımmn-

T rabzon Yeni yol ga- da dört jandarma se·ok edil · 
miş isede m 1.ltezimin tahsi 

zetesi n1üdürlüğüne lôtına muavenet 'l'e mı/uz. 
Gazetenizin 12 - 9 - 916 larmı kullanmak gibi gayri 

gün •ııe 2192 sayılı mıshrı- kanuni lıarekPtleri 7.'arit 
sının üçünçü s dununda gö- olmuştur, Bu itibarla mese 
rt.ilen Yeniyol gazetesi sayın lenin matbuat kanununun 
direktörlüğune başlıklı gazı 48 ir.ci maddesi mucibince 
okundu. Bu iş için mültezim gazetenizin ilk çıkacak mıs 
ıe/akaiına jandama terfik lzasımn aynı su/ununda tas· 
edilmemiştir. Malıallinde hıhini reca eder fJe sayğı
yaptırılan tahkikat sonun- /arımı yenilerim. 

r~ ~, r 
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M U a a 

Doğ~ ill ~inde kalkınma 
Kağızmanda yeni Belediye dairesi 

ve diğer daireler 
Erzurum - ( Yeniyol) Kağızmanda IJapılmakta ola rı 

rıerıi R l di 1ıe dıireçi bifr..,i~. açılma töreni yapılmıştı r. 

Burıdan baş.hı. kasabada h it in daireler gep:1eni bir hale 
getirilmiş. b irolar nazari okşıyacak bir g izellikte kurul
muştur. 

3 . U. Müfettişimizin takdirleri 
Erzurum - ( Ycniyol) Kağızmanda genç Kaymakam 

İhsamn -rıe Jandarma biilik kumandammn kazanın kal
kınma ve emniyet lıususunda gösterdikleri dikkate şaqan 
gayretleri Üçiınc i Umumi Mlfettişlikçe tak dir edilmiştir. 

Dil bayra;nı bugün 
saat 17 de Halkevinde 
k utl anacaktır. 

ı il bayramı olmnk mtınuf:e· 

brtile bu s.ıbalı ı;;ehir hayru.t
lurlu el munmı~:ır. Hayranı ı kut
luL.ınm·ı,,ı i ia Hal'~e\ i l iı· pr )rr. 
rnm hazırlnn ı ,ıtı r. Lıı proğr ı· 

ına giJre lıOLnn re mı dai ·e 
ba. kan ve memurları, mUes e· 
seler, t+"?..-ekknlleı· snat 1 i de 
Halke\'iııe davet edilmişlerdir. 

Halke\i salOJMJtıdn, dil ve ech•
biy.ıt komitesi başknr.ı değC'rli 
oğrelınen Abdııllnh tarafından 

dil devirmi hakkında Lir sl\ylev 
verileeek, seçkin öğrenciler ta
rafı .ıdaıı şiirler okunacaktır. sa-

at lcl de \ııkara - İstanbul rad
yoları birle..,tirilecek, Ankarada 
kurum adma ı;;öylenecek olan 
söylev yurddak i blltOn Halkev

lorinde radyo ile d inlenecektir. 
Şehrimiz llalke\.'inde de tören

den ~o:ıra saat 18 de bu söylev 
radyo ile dinlenebilecektlr. 

Ö rnek işler 
'~~----------------

Yaşar bu mükôfata layıktır .. 
çok yerinde olan bu kadirşinaslığı 
okurken baba Salimi hatırladım! 

Yüksek görilşln, yüksek duyuşlu honlinOn olimpiyat birinci
miz Vaşara kar:;;ı go~teriği kudır:ına.; lık cidden çrık yerindedir. 
BOtOn dilnya muvacehesinde yliznmnzn gllldllren, i~·iınize neşeler 
serpen Yaşar, elbet mllkiifatlandırılmalıydı. ÇUnkO o dediğimiz 
gibi, hu milkılfaııt H~ ı'{ll ... ' 

1 i:a~ar~ .~atın alınun_ ev, ı~nd~li kıym~t~n~en ziyade ınAnevi kıy
ınetı ıtibdııle bllyUkttır, mıllelrn, sevgı ım, kadirşinaslığını yaşa
taeak bir i\lıiclo olduğu için : ... . 

' COmhuriyet gazete inden aldığım şu s.ıtırlan aynen rınk ledlyo. 
rum, Yerinde \'e zamanında örnek bir i? olsun diye: 

1• Başbakan ismet İnön!İnrin emri üzerine Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından Olimpigadlarda dünya birincili. 
gini kazanan Yaşara bir e11 salm almarak lıedige edile
ceği yazılm1ştı. Yaşara verilmek {z~re S ultanahmedde bir ev 
bulunmuştur. Belediye fen lıeyetiRden iki mimar diin Sul
tanahnıede giderek evi tetkik etmişler ve muvafık gör 
müşlerdir. Satış ve ferağ muamelesi, bu hafta zarfında 
ikmal edilecektir.,, 

lçrnie feruhlıl{ \'er('n bu haberi ol1.urkcn, bilmem nasıl o ldu, 
1 abn Salimi hatırladım : 

Baba Saii·n, o'rnyup ynzın .k bilmiyı'n bu ems1l~ız, şairimiz bi-
1iri1. ki, rr.ıh ... llllln ('"' ı, \ (' .ı) ırl ın d ıfınn billbiil ~niridir ! 

. Z ınus dc>r<' i i\i. ~i " ılDl' :en, lı:ı~· ı 1 m mahrum sığınağınaa 
kitap~ ız, kn~Oph:ıııe.sız knlnn haha ~ 11'11, ~e yazık ki, şimdiye ka
d:ır, gençlerın sevJısindL'n bn~,kn bır 1110kctfat gÜl'memi' hep k 
eli ·endine kalmı~, heµ kc•ndıkendine t ı :akılmıı;; Orada~:. en-

Bııl>a ~alimin, hayatını knzaomak için nasıl çalıştım h . . 
biliriz. biliriz ama, işte okndar ı 6'nı epıın ız 

Tarabz')nun kadir ... inaslığı, baba salimden hava ı gnneş ve 
deniz gnrnr bir evi, kıskanacak kadar kt 'tr değild~/~· 



Sayfa 2 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

Örnek 
hamiyet 

Han1iyetli bir zengin 
Mudanyayı ihya 

/YEN/YOL} 

___ ,...._ 

Habeş delegeleri 
Asambleye kabul edilecek 

Ankara 24 - Milletler cemiyeti asamblesi Habeş hey
etinin 17 nci asambleye iştirakini kabul etmiştir. 

mecburiyeti başladığ günler, 
senelik taksillerini öde9e
memek güçlüğü gelip ça 
tınca. bu yol devlet İslikla
lini bozacak kadar tazyik· 
fere yol açar. 

Büyük savaş sonunda mas
rafını gelirine uyd11ramıya 
rak buyiik istikrazlara ku
cak açan bazı devletler, 
b•"itçelerinde ecnebi koniro 
lörünu kab•l etmek zorıın
dll kaldılar. En çelin ihtiyaç 
g.inlerinde bile bu sonuca 
d1işmekten kendini korumayı 
bilmiş olan bizim neslimiz, 
yüce bir ulus terbiyesi ola
rnk bu nokta üstünde dai· 
ma duygulu ve uyanık ka
lacakttr. 

etmiş 
Mudanya (Hususi) Mu- 1. f ,. k M 1 

danyada hamiyetli bir zen zmir uarını tisat, a iye 
gin tarafından kurulan yatı- 361057 k' • k'll ' 
evi merasımle açzlmrştır .Me- iŞi Ve 1 ert 
rasimde Bursa valisi Şefik· • Fındık durumunu 
S l B l l ziyaret ettı oyer e ursa say av an. tetkik etmişler 
parti maarif erkanı hazır Ankara 24 - İzmir fu-
bulunmuşlardır. arini bu sene 361057 kişi Ankara 21 - İktisat ve 

Valimiz bir nutuk söyle- Jvfaliye bakanları Eğe 'lıa-
ziyaret etmiştir. Bu geçen 

miş. müteakiben yatıevini purile Ordu 'VI.! sonra Gire-
yzldan 50589 fazladır, Fuar-

kuran . hami_ııetli zengin sona gelmişler memleketin 
J b k b · daki Trakya pavyonu kad 

Hayri par üyü " le;: a- ticari ve iktisadi ve bilhas-
l b . k ·· ·· lenıı"ş "le rosu ile lzmirde kalmak zu a ır aç soz soy • ı sa fındık mahsulü durumu 

çoçukluğunun geçtiği Mudan· emrini almıştır. hakkında ahi.kadardan iza 
yaya karşı çok derin bir ------------• 

lıat almışlar ve aynı vapur-
a/aka ile merbut olduğunu Dı"kkatler anlatmıştır. la ayrrlnuşlardır. 

Bilhassa içinde yaşadığı Hayrı İpar. bu yatievinden 

Ekonomide İstiklal 

mız günün lıer bakımdan başka Mudanyada gene köy 
Cll önemli bahsini teşkil lıiler için birde sıhhat yur
eden ekonomide İstiklali du açacaktır. Ayni zaman
korumak için, bunu iyi an- da 45 bin liraya yaplrrdrğı 
lamabyız. Bu bahis İstikla- kasabanın elektrik tesisatı 
l için belediyenin kendisine 
in en derin bahsidir. Bu · ödediği bu parayıda gerz 

bahisde ekonomi kollarrnrn verecektir. Yalnız bu para 
lıer biri ayrı ayrı hatıra ile Mudanyada Atatürk ve 
gelmelidir,· istihsali üretimi. ismet İnönü abidelerinin 
iymali yani fabrikasyonu, yaptırılmasını şart koş
baymdırlık yani bütün na- muştur. 
fia ve imari, bu tarif in için '::I ===========i' 
de görmek gerektir. Bir de1.ı. Okurlarımız ne diyor 

!et lanı müstakil olabilmek p k 1 
için, bunların hepsinde karar 1 osta utu arı 
verebilmek hususunda serbest Şehrin muhtelif yerlerir.-
bulunmalı, başka devletlerin ı de asılı duran posta kutu
tesiri altmda olmamalıdrr. farının bir gün gelip işe 
Mesela. Türkiye. afyon ek- yaramalannı temenni ede 
mısin veya bütün ekimi ~u ede her kese usanç geldi . . 
kardardan f .ızla olmasın, Pulsuz kutunun f aidelerini 
pamuk uretimi şu haddi ve asrlmalarını kimse anla 
geçmesin, diyen bir dış mü- yamadı 41e anlayamryacak .. 
dahale, Türkiyenin lstikla. Asrlışlarında lır;lka kolay-
lini ihlal eder. /ık olması düşünülen bu 

kutulardan maalesef halk 

isti/ ade edemiyor ve ede
miyecek. . Neden ? Çünkü 
kutuların asılı bulunduğu 
yerlerin yakınında poslrı 

pulu salanların mevcut ol
mayışından . . Cebinde dai-

Zaimis yakılacak 
Bir haftn evvel Viyanada \'P

fa l eden Yıınanh;tanın son CUııı
hu r reisi Zaim is ulecegi zaman 

yanında bulunan knn.:ııııa cese
dinin Viyunada yakıldıktan son
ra kiilnnü Atinaya naklini ve-

~iyet etmiştir! Ailesinin, bu son 
arzusunu yerine getireceğini 

g.ızeteler yazıyor. 

Almanyanın ihracat 
ve ithalatı 

Almanya Ağustos ayı i~·incte 
it ıuliıtı 34G milyon, ihmc:atı 40!) 
milyon ınaL·kı bulmuştur. Bu 
fazlalık, geçen senenin ayni ay 
fa•dasından 13 milyon daha çok- . 
tur. 

Rumen kralı 
Romaya gitn1iyor 1 
Kral Karolun yakında Ronıa

ya gideceği hnkkmda gazeteler

de intişar eden haberler tekzip 
ediliyor. Karol Hoınaya değil 

Çekoslavakyuya gidecekmiş. 

Parti kongresine 
2 milyon Alman 

gelmiş ... 
Nurembegde parti kongreleri 

devam ederken Alınan devlet 
demiryolları mutat yolculardan 
başku 2 milyon adımı taşımış· 

lar. 

Sağllk bakanı 
İzmirden döndü 

Arıkara 24 - Sılıhrıı ba
kanı Re/ık Saydam İzmire 
gelerek yeni güçmen köyle 
rini ledkik 'l'e vaziyetleri 
hakkında izalıat almıştır. 
bakan Ankaraya dönmiiştür. 

Titülesko 
iyileşiyor 

Ankara 24 - Titülesko. 
nun sıhhate düzelmektedir. 

Uşakta 

Matbaa, gazete 
Ankara 23 - Uşakta bir 

matbaa kurulması karar
laştınlrmştır. 7 5 günlük bir 
gazele çıkarılması dıişünü
liiyor. 

Kızı laya 
Yardım 
Edelim 1 
Kızıla ya 

Üye 
yazılalım! 

o=:z=-====s;ox:""'""'-=~=-=-:::======:: 

Evkaf 
bankası 

30 Milyon lira 
sermayeli bir Evkaf 
Bankası kurulacak 

Evkaf Umum müdürlüğü 

bir Evkaf Bankası teşkiline 
karar vermiştir. Bir taraftan, 
lstanbulda ve Türkigenin 
diğer yerlerineki tarihi ehem
miyet ve kıymeti haiz eser
lerin imarına çalışırken, öte 
taraftan da Vakıf idaresi 
azami tasarruf teminine uğ· 
raşmaktadır. 

llu maksadla tesis edile
cek Evkaf Bankasının mü-

tedavil sermayesi otuz mil
yon Türk lirası olacaktır. 
Bu paranın şimdiden 500 
bin lirası temin edilmiş bu
lunmaktrıdır. Bu para Evkaf 
idaresinin müeccel icarele 
rinin 20 senelik/erinin top 
larımasından birikmiştir. Bun-

dan başka bütün Evkaf irad 

ııe akarları da bankaya dev 

reJileceği cihetle meuzuu

balıs sermaye yakın bir ati

de lemin edilecektir. Banka-
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Sağlık 

Köylüye 
öğütler 

OÇ BELA: 
Frengi, Fuhuş, İçki 

Yazan : 'fÜRKAN 
Durmuş Ti!rkrııeııoğlıı 

1 Ç K i 
[ 11 ] 

Nöbetten sonra bir kaç gün 
çocuğun dikkati, hafızası, 

alakası velhasıl maneviyatı 
çok bozuktur. Fikri sayinde 
dermansızlık görülür, Mu· 
vazenesizdir. Kolayca heye 

canlanır. Hiddetlenir. Kav

gacı, hulgam, dik başlı, ka 

rarsızdır. Bu haller nöbet 
gaçtikten bir kaç gün sonra 
yc..vaş yaı•aş zail olur, iste

ri: U:vi tağayyur yoktur. 
ŞıdJetli, .111i veya daimf 
bir heyecan geçirenler kis

bi dahi olur. Baş dönmesi 
nefes dar/aşması ihtilaç baş. 
far. Bel bükülür, selcim va 

zigeti alır. Hasta bağırmak 
ihtiyacını hisseder. Bu lıal 
15 dakikadan yarım saata 
kad• r devameder. Bilcilıere 
vücudun alt kısmında bir 
gerginlik olur, Hassasiyet 
bozulur . Gö"rme, işitme ka· 
rışır, Kusmalar olur. ldra· 
rını tutamaz. Megalomaniye 
mübteladır. 

içki yalnız insanı tımar
hanelik değil soya sopa za

------------ • rarınıda söyledim içki ögle 
Havacılık bir diişmandırki insanların 

nın teessüsünden sonra şim

diki tef erriiatlı Evkaf teşki

latı kısmen kaldırılacaktır. 

Türkmenistan' da yeni 
hava yolları 

Son günlerde Tiirkmenis

ton 'da Aşkabad ile Kransno 

pek çok korktuğu ve ürktü· 

ğü verem denilen ftilim lıir 

hastalığa sürükler. Çünkü 

içki içilirken mideye bir 

ateştir düşer elleriniz gevşer 
vodsk arasında 540 kilo kanlar deveranını fazla/aş· 
metrelik ve Kransnovodsk ! tırır gözler kızarır hulasa 

ile Hasankuli arasında 340 ~ ter/emeğe başlarsınız. /ştt 
kılo metrelik iki yeni hava bu vakit çeketler çıkarılır. 
yolu posta ve yolcu nakli 1 Pençerenin ceryanı gerine 
yatma açılmıştır. Bu hava oturulur ve bu suretle ken· 

ll ,,." k · t h "k A dinizi üşütnrsün!iz ve ~azla yo arı, ı ur menıs an u u- 1 h l k ''. .. 
met merkezini memleketin · sar oş u la çeketlerınızı 
en mühim endüstri mekez- gegmeğe unutarak binnetice 
/erine bağlamktadir. ciğerler üşür işte sana ZA· 

( T. A. ) TURRE denilen bir hasta· 

Faraza, Türkigede şeker 
yapılmasın, Türkiyede şu 
veya bu İstikamete yol açıl
masın, sınıra doğru. demir 
yolu yapılmasın gibi taleb 
fer ve onların onanması 
istiklali bozar. Bilirsini; 
arkadaşlar, yıkılan Osman
lı f /mparatorluğu bunların 
hiç birisini yapmakta ser
best değildi. Herhangi bir 
sınırına demirgolu yapmak 
isterken uğradığı güçlükleri 
'lıe karşlaştığı engelleri pek 
ala öğrenmişsinizdır. 

ma pul taşıyanlar için ko· 
fay görünüyorsa da böyle 
kimselerde sık sık açılıp 
içindeki mektupların alın
mamak ihtimaline binaen 
yine kışın soğuk yazın sı · 
cak günlerinde şehri bir 
başlan diğer başına kadar 
katetmek mecburiyetinde ka. 

-----==----..... -. lığa yakalanırsınızki bu da 
----------------------------------~·-----~· 

Ulusal ekonomi serbestliği 
şartının içinde, ulusal dış 
ticaret başlıca mühim bir 

· Arkası var 

NOTLAR 

Riya ıııe tebasbus, cemi 
yetin bünyesini için için 
gemiren iki mikroptur ! 

• insanlar birbirin; aldatır
ken mulıakkak karşılıklı 
aldanırlar I 

• Zenginliğine dayanarak 
lıcrkesi lıakir görenler, lıa 
berleri olmasa du daima 
muhakkardırlar / 

• Dünya bir yuvarlaktır, 
yuvarlanıp gidiyor; adem 
oğullarının durmadan yu· 
par/anıp gittiji Jibi I 

liyorlar. 
Demek oluyorki posta 

kutularından bu günkü şe-
k/ile lam istifade cdilemi 
yor. Halbuki posta idaresi 
kutuların cıvarında bulunan 
damğa pulilc, siğara ve sa 
ire satan dükkanlarda pos
ta pulu da bulundursa hal
kı her zaman postaneye kfl. 
dar yürümekten kurtarsa 
. . l ? 
ıyı .. o maz mı . , . 

Oğrendiğimize nazaran.-
kanunen memleket dahilinde 
iki yerde bayi bulundurmak 
mümkün iken ne olduğunu 
bilmediğimiz sebeplerden dola 
gı bu işi ihmal etmek doğıu 
olmaz. Sayın posta amirleri
mizden, kutuların yanlarında 
lıiç olmazsa uzak yerlerde 
kiler için gereken tedbirleri 
alarak bu dileğimizi yerine 
getirmelerini istemek hak-
kımızdır. K. K, 

Köylülerimize Öğütler 
veremin amcasının oğludur. 

Zatürreye yakalananlar e• 

ğer kendilerine iyi bakmaz
lar5a zagı/layan ciğerlere 
verem mikrobu korkusuz ve 
müşkülatsız olarak kolagcll 
yerleşir. 

'---~----~-· 

S~lb>~~ eçöUölk 
DEREOTU 

5ayvaniye fasilesin
dendir. Yaprakları mü
rekkep· ve kokuludur. 
Çiçekleri sakı 2ührevi 
üzerinde sayvanı mürek 
kep halindedir. Tohum 
lan küçük siyah, ve ko 
kuludur. Yapraklarının 
kokulu olmasile iştihayı 
çoğaltn1ak için salata 
ve yemeklerde kullanı 
lır. Hazmı kolaylaştırır. 

Nevileri : 1 - Adi de
reotu - 2 Kıvırcık dere
otudur. 

TOPRAGI: May~anoz 

2 
• Arkası var • 

gibi toprak müşkilat 
göstennez. Her toprak 
ta yet1şir. Çürüntülü 
toprakları sever. 

lamak ve ot almaktır. 

Kuvvetli filiz verdirmek 
1 
1 Halk Manileri J 

için azotlugübreler ve- ------- - --

EKME MEVSİMİ VE 

USULÜ: Şubattan EY 
lüle kadar ekilebilir. 

rilir. Kökleri zedeleme- Çeşme başında desti 
Çe~nıe suyunu kesti 

mek üzere çekilerek En gamlı zamanımda 
koparılır. Yardıın bir haber esti ! 

• * 
TOHUMALINMASI Yapraklar ;ıep sarardı 

Toprağı güzelce belle- Kışı geçiren en iyi a
nip ha'Zırlanmalı, tava- I yaklar tohumluk için 
lara ayrılmalıdır, Hazır 

1 
ayrılır. Meyvaları tam 

lanan tavalara serpme 
1 

olmadan sabahleyin er
veya 25 santim ara ile ' ken toplanır. Ve bezler 
açılan çizgilere sıravarı üıerinde kurutulur. Ku 
ekilir. Tarakla kapatıla rutulduktan sonra dö 
rak hafifce basılır ve ğülerek tohumlar ayrı 
sulanır. lır. Ve saklanır. 

TİMARI : Sık sık su- SON 

Ay battı, gök karardı 
l{arşıki pembe evde 
Benim se\•dillJ.ııı vardı 1 

* * * Dereler taşar gelir 
Dağlan aşar gelir 
Yarım haber alırsa 
1 Iiç durmaz ko~ar gelir l 

* * • 
Deniz nstnnde kaya 
Sular aşıkmış aya 
Her gördOğUm güzeli 
Benzetirim !•'atmaya 1 
Baba Salim Öı4tflfl 
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ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von B ischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 43 1 
Her şeyi yııpmağa hakları olan, 
Yabancılar ve ancak bunların 

musaade etti~i şeyleri yapmağa 

hakları olan, yerliler. 
HLJkuk ve politika sahasında 

ki bu durum, eko nomi sahasın
da da karşı lığını yaratmıştır; öy
le ki, bayrağın ucunu göster
mek. herhangi lıir eko nomik 
i~iıı muvaffakıyet şarhııı te~kil 
etml!itir. 

Ve zerre kadar ınildafua ter
tibatı olmıyaıı memleke t, olduğu 
gibi yabancı sermayenin sömOr 
geciliğine tes lim edilmiştir. O 
kadar ki, bu sermaye, memle
ketin ekonvınik inkişafı bakı· 
mındaıı olan ihliyuç·ları ile ken 
disiııiu kttr lıesablnrını, görUnUı· 
de olsun ayarlamaktan, kendini 
mustağııi saymıştır. Ve edrma· 
Ye, Osmanlı lmparatorluğunyn 
iliğini' bir kocaman vampir gibi 
be.Ikeıııiğinden emmiştir. 

Uanknsından demir yolunıı 

Ornıauıııdaıı ınadeııiııe ve gaz 
Şirketlerinden ~ehir suyu idare
lerine kadar, he.r şey yabancı
larm eline geçmiş he r şey ya
babaııcılar tarafından yapılmış 
Ve her şey yabancıların menta· 
atinegöre idare edilmiştir. 

lmparatorl1Jğun en gönOJsUz 
ProdUksyoıı ve ekonomi dene
rneleri bile doğmadan öldOrUl
nınştur. Proteksyo nis t tarifeleri 
olmadığı için, dış ttcaret önlln
de esnaflık ölmUştur. Ve 1'ir 
muazzam imparatorluğun blHUn 
geliri, padişahın hazinesine dU
Şen payı verdikten so nra, Parls, 
Londra, Berlin ve Viyana'daki 
bankaların kasa dairelerinde 
akmıştır. 

Pukat milletlerin alı ııteri hak 
kından keııdine verilen pay, pa
dişaha kı\fi gelmemiştir. Ordu 
ile donanma, bakımsızlık yUzOn 
den, tereddi etmiştir. Devlet uğ 
:runa çalışan birkaç idealist 
ınnstesna . memurlar, aylarca 
ınaaş alamadıkları için, rüşvete 
alışmışlardır. Buna rağmen, al
dıtı para, padişahın lsraflarını 

- Arkaı var -

/ YEN/YOL/ 
______ r-.. ____________________ __ 

_K_o_m_ş_u_R_u_s_y_a_d_a_j I Cumhuriyet Halk Partisi 
Sosyal Hayat Tababet 

Acerbaycan Bak .. eriofaji 
Cumhuriyetinde enstitüsü inşaatı 
F I• Tanınmış Fransız alim-

00 ıyet.. ferinden " d 'l-/erelle,, 1918 
Sovyetler Birliğin:n yeni Ana- yılında bakterileri giyen ve 

yasası mucibine~ federe cumhuri· maht eden bir ne1d " bakteri· 
yet vaziyetine yükseltilmiş bulu

of aj ,, keşfetmişti. Bu bulunan Acerbaycan Sovyct sosyalist 
cumhuriyeti, lran hududunda 86 şu esas olarak alacak bir 

Ocak Kongreleri 
C. H. P. Çömlekçi, Boztepe, İsken
der paşa ocak başkonlaklanndan : 

Senelik kongremiz 5 Birinci teşrin 936 Pa
zartasi günü saat 20 de parti kurağında yapıla
cağından partili arkadaşların kongre.ye iştirak
ları rica olunur. bin kilometre murabbaı büyüklü- Enstitüsünün inşaatına son 

ğünde bir arazi üzerinde kaindir. günlerde Tif lis 'te başlan

lki milyon 891 bin nüfusun yüz- mıştzr, Kırkdö"rt hektarlık C. H. P. Kemerkaya, Ye_nicuma, 
de 62 si Kafkasyalı Türk, yüzde bir arazi üzerinde kurul 
12 si Ermeni, yüzde lO u Rucı, makta olan Enstitü, klinik- Gazipaşa ocak bas, kanllklanndan: 
geri kalan kıı.:ım mu'. ıtelif ı rklar-

dandır. !erile, laboratuarlarigle, tec Senelik kongremiz 7 Birinci teşrin 936 Çar-
1917 inkılabından t:vvd Aca- rübelere lüzumlu hayvanla- şamba günü saat 20 de parti kuraoında )'apı -

bayc;ın geri kalmış bir ziraat rın ahırları ve saire ile ~ 
memleketinden başka birşey değil birlikte adeta bir ilim sehri lacağından partili arkadaşların kongreye işti-
di ; Yerli ahalinin ise hiç bir s iya manzarasını verecektir. rakları rica olunur. 
si hakkı yoktu. Meşhur Petrol Bu enstitünün tekmil in-
kuyuları hariç. mt:mlekette endüs- şaatı ııe bilahere _ teçhizatı C. H. P. Çarşı, Pazarkapı, Cumhu .. 
türi nııınına birşeyler mevcut 

değildi. ~~i:a~;o~~~~~:it~~ bin rub- riyet ocak başkanlıkJanndan : 
1917 dcnheri Ac.!rbayc;ının J' 

milli ckon~misi ıcuvveili hamleler- _______ r_.A ____ 
1 

Senelik kongrem:z 9 Birinci teşrin 936 Cuma günü 
1~ inkişafa başlamıştır. Bir kerre te bulunmuştur. saat 20 de parti kurağında yapılacağından parti!i 
Acerbaycan Cumhuriyeti bügün Ac !!rbaycan kolkhozlarında pa-
Sovyet petrolünün yarısını ver- muktan başka, kauçuk veren nebat , arkadaşlarımın kongreye İştiraklan rica olunur. 
mektedir. Memleketin bu tabii zen lar da ydi~Lirilmekte vt: köylü c H p E k h ı• 8 h 
gieliğinden ihakkıyfo istifade için dutçuluk, şarnpçılık ve çiçekçilik.le • • • s i isar, smet paşa, a -
son on yıl içinde Balcüdaki petrol meşgul olmaktadır. k k b k 1 ki d 
endüıtri cihazı tamamen değişti- Zenıin kışlaklara malik bulu- çeci 0C0 aş On 1 Orln On : 
rilmiş olduğu tribi ayrıca yeni ye nan bu memlekette koyunculuk da S k k 
ni petrol mıntaltaları da keşfedil. k d eneli ongren1iz 11 Birinci teşrin 936 Pazar büyük bir rol oynama ta ır. 

miş ve işletilmete başlanmıştır. Evvele.! kültür seviyesi çok günü saat 20 de parti kurağında yapılacağın-
Bu petrol endüstriııi yrnında pet- ri olan Acu baydan da 1934 de hal ~ d l k 
rol çıkarmağa yarayan aletler için kın yüzde 88 i okuyup yazma bil- ı an parti i ar adaşların kongreye iştirakları 
de faprikalar yapılmış ve tasfiye- mekteydi ; inkılaptan önce ise t.u . rica olunur. 
hırneler de vücuda getirilmiştir. mıkdar yüzde l i geçmemekle idi. l 

Son yıllar zarfında Acerbay. Acerbayc:ında bugün 3 binmek :ı 
c!lnda la nuk~ ipek, mensacat fab- t\!P vardır. ve bu mekteplerde 500 
riltaları ile kimyevi ve gıdai en- bin çocuk okumaktadır. 
düstri müesseseleri de yaratılmış- Kültür işle ri hakkındaki ikinci 
dır. 1934 yılında Acerba} canın beşyıllık pian Acerbaycanda birtek 
büyük endüstrisinde çalışan işçi- okuyup yazma bilmeyen kim;enin 

C. H. P. Erdoğdu, Kavakmeydan, 
Yalı semt ocak başkanlıklanndan : 

lerin mıkdarı 100 bine varmış bu 
kalmamasını istihdaf etmekte ve bu 

lunuyordu. 
gün bu hedefe doğru büyük adım 

Acerhaycsn, pamuk kültürüne 
rayet müsaittir ve Özbekistan ile larla ilerlenmektedir. T. A. 

Senelik kongremiz 13 Birinci teşrin 936 Salı 
günü saat 20 de par.ti kurağında yapılacağından 
partili arkadaşların kongreye iştirakları rica 
olunur. 

Kapah zarfla un eksiltmesi 
beraber, Sovyetler Birliğinin ikia
ci pamuk istihsal mahallini teşkil 

eylemedtedir, inkılaptan ııonra bu 
mıntakada büyük sulama ameliye. 
si yapılmış ve bu işe pamukçuıu. Askeri satınalma komisyonundan : 
ğun inkişafı bakımından muvaffa- Erzincan Tnmeui garnizonunda bulunan kıat ve ml\ei;sesat ilı-
k.ıyctle devam olunmuştur. Son tiyacı olan ( dörtyUz elllbin ) kilo fabrika ununa ihale gllnünde 
zamanlarda işlemeğe başlıyan mu- talip çıkmadığından 5·10·936 pazartesi gOnU saat 11 de ihale edil
azzam hidroelektrik merkezleri, ' mek Uzre yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Mu:ıam
memleket endüstrisine lazımgelen men bedeli ( 67500 ) altmıj yedibin beşyllz llradır. Teminatı 
elektrik enerjisini bol bol vermek ( 5062 ) beşbin altmış iki lira elli kuru~tur. ( 298 ) UçyOz dok

Kayıt ve kabul 
muamelesi 

Orta tecim okulu 

--===---=====-=-,,_.,=-......,=-====-======ı--""""'=- san sekiz kuruş mukabilinde Erılncanda tnmen karargAhı binası 
direktörlüğünden 

Gençlik 

Vahşi ormanlar arasında .. 

içinde tUmen satınalma komisyonunda olup görebillrler. Şartna
menin dördUncU maddesi mucibince 24:90 sayılı eksiltme kanununun 
32, 33,34, ve maddeleri ahkamına tevtiken tanzim ederek ihale saa 
tından bir saat evveline kadar Erıincanda tümen satınalma ko-

l 
misyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verml1 bulunacak-
lardır. 18-23-26·29 -------

Okulumuza kayıt ve 
kabul muamelesi devam 
etmektedir. 

3 Sayfa 

ilan 
OF icra memurluffundan: 

Aı;ık ıtrlırma ile paraya ÇC\Tilccek 
gnyri ıncnkulun ne olduf:u : 

iki evlek bir parça tarJn. 
Guyrl menkul uıı bulunduğu mevki 
mahııllesi ı.okağı ve nıımrn,.ı: 

Ofun Gorgurns köyünde vakı 
tapunun Mayıs .323 ve teşrinievvel 

92:> tarih ve 375 ve 10-15 numa
ralarında l'Smui l o_: lu Mehmet na
mına 57 Jı:sse itibarile 5j hiscıe. 
Tııktır ohınıın kıymet : 
Tamamı [ 100 ] liradı r. 

Arlırııu:mn yapılııcıığı ) er giln saat: 
Of c n dairesi önünde 2 >·10-936 

Pazartesi günü saat 14 dt>. 
1· lı;; lm gn) ri ııı~ukulıııı ş.utnıımesl 

26. 9 • U3o tıırihiııd~n itibaren 988-
!!02 ııo ile OF ıcrn da:.rcsinin 
muııy~vn mımar:ı~ıııdıı lıı..rkusin gOre· 
lıllnıtsi için a,ıktır. ıliındıı :,ıızıiı 

olıınlıırclan faz lıı ııı:ıl 1111.:ıl ıı l ııınk iı.tı 

ycıılcr i';'bU ş:ırtuııınc.:, c \ <' !l33 • 3 ()2 
dos)tı ııurııuııısı iltı ıııeıuurlydimlze 

nıuıc .. aııt ctıııchdir . 
:!· Artırmnyn iştir.ık l\ln yukıırıdn 

) uz ılı kıymetin yilzi.le 7 .~ nisbttinde 
pey ak\~ı \'er:ı milli bir b:ınk:ıuııı 
teminat makbuzu te\dı ı:dıl~cd:Ur 124 

3· ipotek sıılıibi nlııc:ıklılarlıı diğC'r 
nlllkudttrlnrın \ u irtifıık lıııkkı &nlıip· 
!erinin gayri ın ukıı 1 uz .. rinde kl 
lınk:urınııı \e lıu~uslylc fııl;-. nı mııe· 

rafa dair olaıı idcliulnrıııı l<>bu iıflıı 

tarihin dm ilib:ırc n ynmi gün ı;ind.! 
evrnkı nıüsbetelerilc lılr.ıkte m ınu
rjycliıniıe bildirmeleri icap e .er . 
Aksi Ita:de lıııklıırı top.ı sicili ile 
sahit olmadıkça s:ıtış l1tdt•linln pay
lıışmııı;ındun Jını iç kalırlar. 
4· Güslerilen gilntle nrtırnıııyn işti· 

rak LU ııler nrtırnıa şnrlnnnıesini oku 
ıuuş v.ı IUımmlu malumatı almış ve 
bun ları kabal etmiş od ve iUbar 
olunurlar. 

:;. Tayin edlll'rı zamnndıı gayri 
menkul Oç defa bağırı ldıktı111 sonrn 
en ı;o~ ar tırana ihale edilir. ancak 
urhr ııı :ı b e d e l i ınulıamnHm 

kıyıııe ll u yüzde re tmiş beşini bulmaz 
veya salış istiycnln alilcnğınn ruçhıuıi 
olun diğer alacaklılnr bulunup la 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş nlı1cnklnrıcııı mecmuundau 
fazlaya çıkmazsa en çok arlıranıu 

teahlıudu bııkı knhıınk Uzerc artı rma 

oıı beş gün dnlıa leıııd it \ "C oıı bcşiıırl 

10 - 11 · 936 Salı günü 
ayni sruıtta ynpılucuk nrtırma bedelt 
satış iı;teycııiıı nlııcuğı ruı;han ı olnn 
diğer ıılııcnklılnrın o gıı~ ri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmu
undaıı fazlaya çıkmak şartile en tok 
artırana ihale cdlll r böyle bir bedel 
elde edlhııezsc ihale ynpılmuz \ "e 

satış b~dell dilşer . 
6· Gayri menkul kendisine ihale 

olunan kimse derlıul \ "c yu verilen 
nıUlılct iı;iııde parayı verıııez~c ihale 
kararı fcslı olıınnrnk kendisinden 
O\ ' \ 'el en yüksek teklifte bulııunıı 

kimse urzetıniş olduğu' bcl.lclle ıılıııa· 
ğu ı-u:ı:ı olmaz veya bulunınıızsa he· 
ıııcıı on beş gilıı müddetle artırmaya 

çıkurılııı en çok ıırtırnıuı llınle edi li r 
iki ihale n·nsıııdaki fark ,.e geçen 
günler için yüzde beş ten Jıesııp olu· 
nııcnk fnl:ı: ve diier zararlar ayrıca 
hükme lıııcet kalmaksızın ıncınuriye· 
tinıizcc alıcıduıı tnlısil olunur . 183 

Gayri menkul yAJk.ardn gösteri· 
len 26 -10- 936 tarihinde OF 
ic ;a memurluğu odasında işbu ilan 
da gösterilen artıma şartnamesi 
dairesinde satılacag-ı ilan olunur . 

4 Sedat Olgener 

Maksadı biraz timsahlarla yerli gelip Demire okunu v~rdi Sadeyagv eksiltmesi yeni sinema mevsiminde yıldız 
eyıenınekli yukarı çıktığında yani aygırı bununla .. vur diyor- d 
Yerli kılavuz motörOn başına du. Demir işi anladı. ve oku ASKERİ SATINALMA KOMiSYONUNDAN·. sinem.ası. " a gö_receğiniz eserlerden 
tÇtniş, motörUn sahibi ,,de kap- yerliye verdi oku onun atmasını 
1'olık yerinde motörn idare söyledi. o da ~aya bir ok ko- Bayburttaki kıtaat ihtiyacı için açık eksilt- FERNAND GR~ VEY tarafından temsil edilen 
edtyordu. o da çıkıp yantararta · yup yayı gerdı, gerdi, sonra k l ( . . şen, neşelı eğlenceli nefis komedi 
:'ge bir yere oturdu. Motorun oku salıverdi ok bir rUzgar gi- meye onu an 4000) kılo sadeyağına talıp ' ( 

nıaras~nın tlsto burasını göl· 1 bl suya battı. Demir bu sefer I olmadığından on gün uzabldı. İk · · "hale gü-
Relendirıyordu. Toplu tabancay- oku hevesle aldı. ve bekleme- • ıncı ı :il daha iyi nişan alındığı için ye başladı. derken birden bire I nünde talıp çıkmadığından bir ay içinde pazar
ı etke~ motör bir nralık ağır- . su gene bulandı, geneo mende- lıkla ilan ve ilk pazarlığı 31 _ 1. T e rin 936 
8~?1a~a başladı. ÇlhıkO burada bur hayvan suyun yUzDne ~·ıkı- •. •. Ş 
~llın akıntısı daha kuvvetsizdi. : verdi. Çıkıverdi amma, ç·ıkması Salı gunu saat 9 da yapılacaktır . 
.. ~~bu sırada koca bir umsah ııe han gtbi açılan burnundan Evsaf ve şeraiti evvelki gib"d' T r l · 
~ını sulardan çıkarnıasıyle oku yemesi bir oldu. • •• ı ır. a ıp erın 
!turşunu yemesi bir oldu. Koca Demir akşama kadar hep bellı gun ve saatta Bayburt satınalma komisyo-
~ölde korkunç ağzını açıpta öy- · böyle eğleniyordu...... nuna muracaatları ilan olunur 
e bir haykırdı ki ! ! .. 1 Dört kardeş artık Nilden • 
Aşağıda yatan çocukları da çıkarak karaya ayak busmışlar- 26 29 2 5 

~Yandırmıştı. Amma, onlar ge· dı. Tabii .. hava iyi olduğundan 
e dalmı,lardL Bu sefer timsah . ve günde erken olduğundan yo 

~erine :koskoca bir su aygırı ' la koyuldular. Ak;;am Ustone 
~Şını çıkardı. Demir de tam 't dOğru Sndanlılann bir köyDne 
~nıanı diye bir el lYOlladı. Fa- vardılar. 
~t su aygırına hiçbir şey olma ı o akşam köyOn dışında 1'ir 

lştı, çadırda yatup, ertesi ~ a 1ah yo-

Pirinç eksiltmesi temdidi 
Askeri satın alma komisyonundan : 

Bayburt garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan ( 9000) 
kilo pirincin eksiltme.sinde ıı•erilen son fiyat hatti lagik 
görülmediğinden yeniden eksiltmeye konulmuşdur, ihalesi ~ Bunun nzerine Demir, taban la koyuldular. Köy gittikçe yak 

b ~a kalan diğer lişenkleri de 1 !aşıyordu. Buranın evleri gayet 
lrıblri ardıua boşalttı. o anda 1 basit yapılmıştı. kıraattan yarım 

:lllhdan bir tane , daha su ay- 1 küre şeklindeki evler, bir limon 
ln rı ç·ıkıverdl. Bunun üzerine I kabuıl'unu andırıyordu. 

1- 10 • 936 Perşembe günü saat 9da gapılacakdır, Evsaf · PATRON OLSAYDIM 
ve şeraiti evvel/ki gibidir. Taliplerin ihale giinünde belli 
saatta Bayburt satınalma komisyonuna muracatları \ 
ilan olunur. OlOrl\n baş ucunda oturan • arkası var • frranşızca şözlu. 



26 Qliıl 1936 / YEN/YOL/ 

1 Borsalar 
23 Eyi 111 936 

fç fındık huzır 70 
ft ,, \'udell 
Kııbuklu fındık hazır 30 

.. .. \'ndeıi 

Trabzon /mdıkları 
iç fındık haz r 1 \J 
~ 9 \ ı.deli 

Knbukl 11 fıııdık lı:ızır 2!J 
\ ııd li 

İspanya fındıkları 
Kıılmkhı fıııdık lııızır 

,. 9 vııdt l! 

l talga fındıkları 
l1t hrıdık hazır 
,. • \ adeli 

u:-ıo 

GCO 

Berlin borsası 

Zonguldak tip soba eksiltmesi 

İthalôt ve Transit Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

l Maden kömürü ,, akmaga mahsus Zonguldak 
I tip sobaların sıfır numaras~nd~ } :2 ade_t, 1 nu-
marasından bir adet açık ındırme suretıle satın 

1

1 alınacağından istekliler·n birinci teşrinin 9 uncu 
günü saat 14 de Gün1ı ükte bulunan satınalma 
komisyonuna muracaatları. 26 30 
--~~-------~---- ----------------~-

Sadeyağ eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
Erzincan Tümeni garnizonunda bulunan kıta-

rorı. ) ımıı ı ı.ırı at ve müessesat eratının senelik ihtiyacı olan 

~ 
~ 
~ 

• 
K 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan 
en iyi şapkasıdır. 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

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

:uçuk rnııl ':.. ) k d ·ı 1 vrıa ., (yirmi iki bin ikiyüz ilo sa e yağın ı la e gü-
Jrı ~ ı· ı nu··nde kapalı zarfla el- ... ltmosı·ne ta)İJ) çıkmadı- ~ıı_;ııp_;ıı • P .. ıı;•ııı:,;ı:ıı;.P.;ıııı; •; ıı:;ı: .;ıııı;ıııı;uı.;~·;ı•P•ııı~p;_•ıııı;1Jı;r.ıı;ıu•;ı:J11_;ııı;ıııı;.ııuı•qıı;ıp•~_.,"'•"'"•'''1:'Jl~ııııı.= 

- - ~ • • \. ı. 111 ıı ıd ,.,ıı!ll lııuıll lıu 11 " flıul Ilı oı. lııuı :Jı.,ız •I "iı.l:ıı .. ıl lıı ıl lbı il lııu dluı lııuıdllıuııllııuıl l~uıl lıiııtdlhuı llııııl lııuılll• • .ııllııuıl lıı 1 ul bı.ııılJlıuıl lııı.ııllıııdlllıiuıl 
/stanbul kambiyo borsası ( ) dd 
reı:eıa ğından ( 2490} ı;:ayılı kanunun 40 cı ma e- ~·~ • • l•l 
uret si mucibince pazarhğa çıkarılmıştır. Muhan1n en it.l evs l•J 
Rn~i~mark y [+ı L.tJ 
J t b l l

. t b bedeli ( onbeşb1n beş) üz kırk ) liradır. üz- ~.1 l•l 
s an u ıcare orsasz ( b I b ) ...... 

de yedi buçuk ilk teminatı inyüz a tmış eş e.•J ı.•J 
le; fındık Oinsoıı 61 1 l•J 
,, ~ Trnlızou Gl lira ( elli ) kuruştur. Şartnamesini görmek isti- ~3 ş a r (tJ 
• • Ak~C'kıılt· 01 

- : yenler hergün Erzincanda Tümen satnalma ko- [+J l•l 
Trabzon Borsası j misyonundan parasız alıp hörebilirler. Pazarlıkla ~.·_~_,_ ~~ 

ı.: hudı ~li hylı1l 936 rı·,-u ihalesi 2 birinci teşrin 936 cun1a günü saat 11 i•J Bayanlara_. ve Baylara mahsus kumaşlann Eti 
;~:":11ıuı " ~,1 10 de Erzincan Tümen satmalma komisyanunda ya- t!~ - I I t3 
~oşn ~ 2 pılacaktır. 17-19-22-26 [•~ yeni çeşit eri ge miştir. l•J 
Badem ,. 2, ...... f'ı ~• 
Karknlnk" Ull ı•l ._t~ 
'ı umurla lı riu l 1 luO • [.+] E ••k k l•J 

~.::~m mı.'"'"' '~~-'" K 1 R A L 1 K E V ı l!~ ll yu Se m 
lnc~n ı::~tlur 10 Kunduracılar caddesinde 21 No, Harun/ar mağazası- f•1 Terzilik l•J 
Horoz fn ul)n ı2 nzn üstii 6 Oda geniş ko1iJorlu gayet /eralı caddeye l•l [.tJ 

Unlar ızıe denize nazir her iara 1lan bol güneşli altında her iş ll ~·J s. at ~· .. ! 
1 lııııhul bl ılııci 13,<ıo J, -+J an l .:~ 

" ıktııri 13 :..o için efoerişli buyuk ardiyesi ızıe banyo tesisatı yapıla ~.~ j • • l•J 
R:ıınsuu hirlnci ı~.oo cak müsaid yeri içinde iist kata tulumba ile çıkar suyu ~•J l•J 
Muİıteıır ı~~ı:cı !~·~ vardır. lıem ev hem yazıhane ve muayene hane olarak C•l M 1 Taksitle nluamele l•J 

,. ık u. ı~;u kullanılabilir. Görmek~ istiyenler Harun/ar mağazasma E:.•l • em Ur ar için • ~ l.•l 
~ u~nııcu L müracaat ederler. . ,.J • · yapılmaktadır.... L•J 

======:-:-~~.==::::.!.__ ___________________________ __...~------ l+l . , 

r~~~~~~~~~, l!j Kunduracılar caddesi f3 
~ t!l L.c...u~ -.erzi O ıA . .'.:>EZı c t3 

D 

C~R~VANDAN 
TASAQRUF/:· .. ~ 
~~~? 

Fazla ziya neşredip az cereyan veren 

yegane ampullardır. 
Markayn dikkat edip~ alım ' u lımbnlurı iste) ıniz. ç Onki glln<>. tPn de parl.ık ıi~ a vcrirlc>r. 

1 Bütün Bakkal mağazalQnnda bulunur. 

a..__ ._ ıı;mı;ı ıı;ını;ı:ıı;ı ııı.::ı'Jll'•ij '4! p;ıııı;ııp_;ııııı_;ıııı;ıııı;ııı ~ıııı;ııır;qır;"ı';'ııı;ıııı.;ıııı;qıı;_ııııı;r.ıı;ıııı;q11;_ııııı;.ııııı•ııııı.;1111;11~;1JIP'•ıtıııı;' .M ~ııllbwı!IllıııJI ~ıu1!Illııullllııı1 lı '" llbelll lıu1ıllıWıUhııılllıı11ıllllı.11lllıııılllbı.1ıllııı1ıll~ı.1iılllı .. ııUtı.1ıllllııılllbiuıllllbıiıllıi:ııll1ı,.ııDıı. 1ıllııu1ıllbııdlll11tıtllıııı~ llıwılllıiuıl~'ııtıiıllllıiıl lliiiıı 91' 
~~~~~~·~U&lU'tl 

Re ington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

e>mem~ed<Sra 

Cep ve kol saatlarınıo en fantazı 

H Üs [nökNelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlandır. 

Hami ve Kemal Nalbantlar Mağazası 

~~ ~ ~~ 
.r...1U1~r;..-..-~..-.... ~ ........ ıı..v.. ........ ~ .... ~ 

~ VIEN ÜVOIL 
Yeni, temiz ve çeşitli huruf alile bütün matbaa işlerini 

• 

A En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
~ Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda heıı rl"ar 'e göl\derjr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 


