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Doğu illerif!de kalkınma 
Okumıyan, okuyamıyan Tetkik gezisine çıktı ... 
köy çocuklarını nasıl Ankara - Ea~bakan ismet 1nünfı şark vilayetlerine bir tetkik geıl::si ynpmuk üzere lıu salıah 

• okutmalıyız . . . . . dokuzda trenle şehrimizden ayıılınıştır. 

-B-~-genk~-~~s-::1n-:ö~~y~-ı.ı:::::. ispanyada müthiş boğuşmalar 
CUmlıııriyet idaresinin .. 

Karakösede bayındırlık 
Karaköse - ( Yeniı;o 1 ) Karakösedc s ibaı;lar için fır

kuca en morlren bir şekilde uf ak prıv 1onlar inşa edilmiı 
tir. Birbirini katetmek suret ile açılan iki gize! cadde 
Karaköse.LJi s islcmakled:"r. 

istediği koy, mektepli köydnr. ı o ı 1- k k 
Diyadinde mektep açıldı 

lııkılup fikirlerinin temeli mek- o uyor. en.er pe ço , .. 
lepte atılır, köy Un kUllllrn, ay-

dınlık ocağı olan mektepten Halk da hapishanelere hücüm ederek 
rışkırır. 

Şehirlerde mektep ihtiyacı Asi rehineleri öldüru· ·yor 1 .. Diyadin ( Yeniyol) Digadindc yapılan ilk mel.:tc-

neyse köylerde de odur, hatta 
bir lıakımcluıı köylln mektep Ankara - l..:p:ınyncla llulıili harp etrafında alınan haberler Billıaun tayyareler tnrnfmd,111 homlılr-

bin açılma töreni umumi ı11üfelliş ve Vali hnzurlarile 
yapzlmıştır. 

lhtıyacı şehirden daha çoktur dıman edilmesi ynznnden lıir ~~ık kimsenin ölmnş olduğu ve halkın l.mndan heyecana gelere~ 
Ve dalın önde gelir. LŞehlrlerde hapishanelere hücum elliklerini ve burada bulunan asi kuvvetlere ait rehineleri öldllrdükleriııi 

turıu aydınlık vasıtaları vardır, _!!_ildirmek_,_tc-"d=iı=-·· ~"-~-.......:;:====::..___:.,_______..___=:.:..__~=.::= 
İspanyada 
vaziyet .. kulUpler, sinemalar, konf ranslnr, 

derli toplu cemiyet hayat ve 
llıUnasebetleri, medeni nakıl va-
8ıtalarının tn~ ıdığı insanlar ve 
fikirler, gazeteler, kitaplar, uğ1z
dan ağıza, kulaktan kulağa yu
~lan sOzler ve haberler .. Blittln 
U Vasıtalar, fikirleri açan, ka

faları dolduran varlıklardır ki, 
köylerimiz bunlardan malırum
durlar. 

Şehir muhitile köy muhiti 
biribiı inden çok uzak, biribirin
ılen çok başkadır: Biri ötekine 
~~taran çok ileri gitmiş, öbllrn 
~tlkine nazaran çok geride 
katmıştır. Bu iki muhiti birbiri
ne yaklaştırmak, gereken ve 
önde gelen işlerinden biridir 
llıutıak ı 

Röylerde na ıl rnektepleri
ltıiz olmalı, okumıyao, okuya
~•Yan köy .çocuklarımızı nasıl 
11 
kutnıalıyız, her halde, önemle 

G O.şunnlecek ve ele alınaeak 
il lş!crimizden biri de budur. 

1 l:leı· şeyden evvel söylemek 
Slerız ki, köy çocuklrrını tama
~en okutmak derli toplu olmı
b an ve çok dağınık bir halde 
~Ulunan köylerimizde pek de 
il Olay değildir. Köy evlerini bir 

1 raya toplayıp derli toplu köy
rıer kurmak mnnıknn olmadığı
a a göre, okuyacak çocukları bir 
(taya. toplamak ve bundan baş
trı a da köy ihtiyaçlarına göre 
tıı UalUın yetiştirmek lnzımgel
t ektedir. Bu bahis Ozerine tek-
ar döneceğiz. 
~ir Sükuti Kulaksızoğlu 

Dil bayramı 
t lier tarafta büyük 
e~ahuratla kutlulandı 
~ -4nkara 27 - Yurdun 
r1:,.. tarafından almakta ol
, Rurnuz telgraflar, dil bay
~Qltıır;zn büyük tezahuratla 
1tı"tf ulanmış olduğunu bildir 

'1Cted· 
J..ı ır. 

kava taarruzundan 
0 runma denemesi 

,,Q-4rıkara 26 - lzmirde ha
lle taarruzuna korunma de 
Pı(eleri muvaffakıyetle ga-

'1ııştır, 

Fransız grevi 
'4 devam ediyor 

'"e-v nkara 26 - Fransadaki 
İtrı hareketi geni~lemekte 

0 '11an edigor. 

M. Gatz 
T abiiyat meraklısı bir 
Alman, genç karısı, iki 
kürekli küçük kayığıle 
80 günde İstanbuldan 
T rabzona geldiler . . 

Hamburg polis müdür 

muavini ve tabiiyat merak
lısı M. Gatz, geni evlendiği 

genç karısile Hamburgdan 
Peşteye gelmişler '"e peşte 
den bir çifteli küçük kayık
larına binerek Tanrıdan geç

miş ve Karadeniz yoluyle 
lstanbula varmışlardır. Sey
yahlar 8 Temmuzda lstan· 
bu/dan Karadenize çıkarak 
Sahil boyunca şehir, kasa
ba ızıe köylerine uğrayarak 

26 Eylulde limanımıza 
gelmişlerdir. 

M. Gatz bu sabah matba· 

mızı ziyaret etti. Bu seya
hatı küçük bir kayıkla yap-

maktan maksadı Karadeniz 

Türk kıyılarının güzellikle 
rini yakından görmek ve 

bundan başka da Türkiye 
kıyı ve dağlarında bulunan 

kabuklu Salyangozlar hak 

kında bir tetkik ameliyesi 
yapmaktır. Almanyada a 

ğaçlara ariz olan böcekleri 

Salyangozlara yedirmek yo-. 

/unda bir tecrübe yapmak
tadır. Gatz gezdiği, yerlerde 
gördüğü Salyangozları top
layıp eşyasını getiren yedek 
kayığa yüklemektedir. 

bu salgongozları Almanyaya 
götürecektir. Tecrübe mu· 
vaf fakiyetle neticelenirse 
aynı zamanda bir hizmet 
dahi etmiş olacaktır. ' 

Genç Alman, şehrimizden 
Zigana dağına çıkacak yük
sek yerlerdeki salyongozlar 
üzerind~ de tetkikler yapa
caktır. M, Gatz Bayburda 
kadar giderek tekrar şehri· 
mize dönecek ve buradan 
yine sanda/ile Hopeye kadar 
deniz sevahatini uzatacaktır, 

• 
incir, üzüm 

satışlan 
Ankara 27 - bu lıafta 

lzmir borsasında on dört 

bin sekiz yiiz aitmiş beş 

çuval inçir, sekiz bin yüz 

altmış çuvalda ıizüm satıl 

nuştır. 

Kurutulan 

Bataklıklar .. 
Ankara 26 - Aksarayda 

kumlu/an karcısaz bataklı -

ğı göçmenlere verilmiştir. 

bu yerler ekilmeğe başlan

mıştır. 

Trabzon - Erzururn 
münakalatı ... 

Maçka yolu 
tamir ediliyor 
Yol yarın hertürlü 
vl's:tile açılacak .. 
~d1Priıı fonn halde l>O!du~u 

'l'ı·ubzıln - Erzurum yulunıın 

'l'ralızon - Maçkn arası bir un 
cv,·el mllııaknlatn aı,•ılııııık nze· 
r·~ tamir edilmekte olduğu mn
hnndur. 32 inci kilonıetroya ka· 
dar l>inek otomobillerile dar 
kalisürln knmyonetler gec:etıil
ıııekte ve B2 inti kilometrodan 
sonra 50 metrelik bir kısım n
zerinde aktarına surelile nakli· 
yat temin edilmektedir. 

Yolda 150 mııkellef ve daimi 
yol ııınelesinden nç p h-t~dnn 

Aııknm 2G ( A . .\. ) • • 

Ganernl Mul:ı kııwetleri id-

di bir muknvcınet görmekı;ilin 

Lilhuoya yiiriime~~tcclirll'r. 

Leningratta 
12 - 20 Kazandık · 

Ankara 26 Dün Lenin-
gralla Tiirk 'le Leningnd 
/dar arasında yapılan rs
krim müsabakasında Türk
ler 7 2 · 20 kazanmışlardır. 

başku da nyrı<'n tıcrctli llc; pos. 
ta ve Erzurunıdan gelen is.i.ı
kilın mUfreıesi çnlı5nrnktııdır. 
Yolun dere t:ır.tfındıın tnlırip e
len kısımlıırı, dağ tnrafındun 

tevsi edilmekte ve hu smetle 
geçit temin edilmektedir. Yolun, 
yarın her lUdn \'esııite uçılacağı 
haber alınmı7tır. 

Erzurum - Demiryolu 
"Bu iki keliminin başlzğı 

altında geçmişe ait fecaat
la dolu koca bir kitap ile
riye doğru büyük bir eser 
yazılabilir. 

iki mütevazin demir çu 
buğun asırlarca acı mahru
miyetini, kanlı hasretini çe 
ken şehitler, ve gaziler diya
rı, Cumuriyet hekümetini 
bu yüksek kararını müjde/e
leyen haberi alınca seuinç 
göz yaşları dökmüştü, Bu 
göz damlalarında bin bir 
badirenin ve en nihaqet Er-
zurum, Sarıkamış felaketle
rinin unutulmaz, acı hatıra-
ları vardır. Tam yüzbin 
civanmert evladı Sarıkamış 
ormanlarında, Allahüekber 
dağlarında ebediyete bırakıp 
jeneral Bronzarla Erzuruma 
gelebilen Enver paşa (Sa
rıkamış vaziyetinden sonra 
Erzurum. şarkın akibeti ne 
olacak ? ) süaline merhum 
kısaca ( Ankaradaki beşinci 
kolordunun Erzuruma hareke 
tini emrettim) cevabında bu. 
!unmuş ve Talat beye şif re 
edilmek üzere kendi el yazı
sile yazdıdığı ve bana bırak
tığı telgrafta ( beni almak 
üzere 7 · Kiinunusani Per 

şembe ıünü vavuz Trab*on 

da bulunsun) demişti. Bu tam bir iz'an 71e tam bir iman
on kelimelik telgraf San- la eğilmeğe mecburdurlar. 
kanıış muhare"fıatmrn ilk ve Abdullıamil, oturduğu post 
son raporu değildi. sahibinin türbesini demir 

Kcinunusani başmda Arı- .11olile yıldtza bağlmak için 
karadan kalkacak bir kolor· Türk servetini çöllere dök. 
dunun Kafkas cephesine na tii. Kendi siyasi kurunfusun
sıl 'lıe rıe vakıf gelebileceğini dan başka memleket hesabt
hem kendisi 'lle hemde kar na zerre kadar iyiliği do
şısındaki Rus kumandanı kunmayan bu demir bağlan
( Prijivalski ) pekala bilir- tıda Harbiumuminin daha 
/erdi. Akibet Erzurum ve ilk topuyla gene o türbede 
onu müteakip Trabzon, Er- yatanın torun/an tarafından 
zincan ve lıavalisi sukut etti. yıkıldı. yakıldı. Bilmem 
Çar!tk Kazaklarından kur- hangi düştince ile türbedar 
tulmak isteyen Ttirk anala- olarak bırakılan binlerce 
rınm. yavrularının kı rlar Tiirk kahramanları gene o 
üzerinde stiriikliye süriikliye demir parçalarile pualandı, 
ve birer birer can verdikte· yaraland1. İşte bir ttirbe 
rini göre göre çzldtrdıkla. yolunda dökülen seroelin ve 
rına şalıit olduk. Köprüköy birer zinci kadın kararglilıı, 
muharebatınm ferdasında cariye yatağı diye yapılan"' 
yaralılar için Ulukzşladan Dolmabahçelere, çırağanlara 
yola çıkrırılan pamuk ve heder edilen milyonların onda 
sargı bezleri 27 gün sonra biri Ttirkün selametine sarf 
harp cebhesine vasıl olabil- edilseydi, Erzıırwna dPğil 
mişti. Sivasa kadar bir ııol 

Tirenle Ulukışlaya çıkan kurulsaydı bu giin şarkta 
bir kıtayı askeriye harp yalnız lıarbiumumi badire· 
çebhesine dahil olmak için sinden kurtulmuş laakel üç· 
40 - 50 gün buzlar üzerinde yüz bin eşyanın bacalarını 
yürümeğe ve yürüdükçe de tüter gö"ürrdük. Erzurum şü
erimeğe mahkümdu. Bu fa- 1 m •ndü/erinin vatani tarifi 
ciaları gözluile görenler bu budur. 
giJkşek tııebbüı karşısındg 1 • Arkuı 2 de~ 

= 
Kara bezle 
Namus Telakkisi 

O 
smanlr imparatorluğu
nun yıkılma sebeblerini 
inceleyen içtimaiyatçı

/arın, bu sahada buldukları 
bir çok sebepler arasında, 

bir tanesi vardzr ki, bugün
kıi yazımızın menzuunu leş· 
kil ~diyor. 

Bu sebep, kadının şehir
lerde umumi hayat müca
delesinden kısa bir tabirle, 
uzaklaşt nlması c ii m lesi 
ile izah olunabilir. Biliyo · 
ruzl ki, her memlekette şe
hir lıayalı, yani site I a1atı, 
o memleketin yaşayışına, 

gidişine daima müessir ol
muş, ve dalıa geniş bir f et kik 
ade .esi ile baktığun,z la, şe
lıirin umumi yaşayış tarzı, 
milletlerin ileri 'l•e geri gi
dişlerinde en ön planda 
rol almıştır. 

Osmanlı topluluklarının 
tereddi devirleri tetkikleri
mi zin bize gösterdiği iizere, 
kadını e·ve kapamak, yüzü. 
nü kara bir bezle örtmek, 
lıülcisafan milletin müstak
bel annesini, en kıymetli 

1 

yelişt:ricisini, behimelerle bir 
tutmakla başlamış bılunuyor. 
işin en feci tarafı. ıir/ü adeti· 
n, hatta din mevzualarının 
bile emrettiği bu ,;.hniyet, 
bir de namus müeqyidesi 
ile, tahk"me uğramıştır ki 
bundan sonra, sokakta ge 
zen, yüziinii hazara açan 
ve hayat mücadelesine za
ruretler do!ayisile atılan 
kadın ahlaksız m;vkine düpe
dıiz. düşmüş iers yersiz bir 
göriiş icnbı, düşün ilm1ştür. 

Netice ne olmuştur ? Di. 
yeceksiniz ... 

Buna verilecek cevap kı · 
sa, ve misallerin bolluüu 

o 
ön •'inde. vazıh olacaktır : 

1 Kadın, eve kapandı-
ğı andan itibaren, m 'ilered· 
di olmuş ve mütereddi bir 
site neslinin türemesine yol 
açmıştır. 

2 - Bir arşın kara hez, 
ahlak telakkileri zaif, ba. 
zan marazi sukuta uğramış 
bir kadını kurtarmak ~ö9/e 

• Arkası 2 de /: 



Say/a 2 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

RECEP PEKER 

meseledir, Bir devletin ken
di ulusal ekonomisini geliş· 
tirmek ve bunu korumak 
için alacağı tebirler,yapdacak 
dış tesirler bozulmamalıdır. 
Mesela, gümrükte serbest ol
mamızı kayıd altında tuta 
cak bir tesir. ulu$al ekono 
mik varlığımızı öldürür. Bir 
devlet kendi ticaret muva
zenesini tanzim edebilmek 
için karşı devletlerle pazar
/ ğa girişir, bu pazalıkta 
lıer iki tarfın kaşılıklı /ag 
dalarına uyan şekiller les 
bit olunur. Bütün takaslar 
kontanjantmanlar, kli, ingler 
müstakil devletlerin karşı
bklı yapacakları işlerdir. 
Bunları ulusal faydayı ko
ruyacak karşılıklı şartlar 
içinde g•pamayan uluslar 
için yaşama imkanı yoktur. 
Esasen eski kopitulasyonla
rm, istiklal bahsini adli 
kısmınca olduğu gibi, maliye. 
gümrük ve ekonomi bahis
lerine yaptığı tesirler baş
lan aşağıya Osmanlı dev 
!etini felce uğratmış ve onu 
kör ız.re topal bir hale 
getirmiştir. 

İstiklalin ekonomide ser
best olmak şartı içinde, 
gümrük himayelerinin yapa· 
cağı tesirler burada kısaca 

anlatmağa değer. Ulusal 
pazarın korunması, bugün
kü anlayışla ulusal sınırla 
rın korunmasından hiç fark
lı değildir. Bir ulusun iç 
pazarlarına yabam mani
/ ektüninün ayak basması 
arasında bir fark tasa'l.nwr 
olunmamalıdır. Karşılıklı an
laşma üzerine kurulmuş esas 
başında bizim hesabımızı 
ve rızamızı aşarak sınırla 
rımızdan giren bir 'lıagon 
yabancı eşyanın yurda ya. 
yılmasından. bir düşman 
kuvız.•etinin bir yurd parça· 
sım istiliisının uyandırdığı 
acı duyulmalıdır. Her iki 
sini de. nevileri başka 'lıe 
fakat tahrip mahiyetleri 
ayni olad istila olarak ta 
nımalıyız. Ecnebi kültürün 
bir yurd içinde yurddaş· 
lan ulusal kültürün tesir
leri dışında tazyik altına 

• - Arkası var · 

NOTLAR 

Mulıilln sempali-;ini bihakkrn 
cnbll cclbetmiş olan e ıe . jik 
b:ıro ba~kanımız Bay .\ r.m i 
Owr, herkes bilir ki, d'.ln clo 
b~gün de Arsene gitmemi ti.. ı 
Zaten onun kafası, yilk;;ek n~~v: 
kii, ilmi meziyetleri, ileri, <1..ıi
ma ileri hamleleri, yurt ve 
yıırtdnş severliği, nutukları, hi
tabeleri, teberru bahhteriııde 
fiilen ömıyuk oluşları, lıu gibi 
isnatlardan daima mOnezzeh ve 
daima beri olduğunu gö ter. 
moğe kıifi değil midir? 

Öyley e mahut tabancalı fo
togı·nf iflirnsı nedir·? m llr0ttep 
olduğu a~ıkAr olan bu sinema
nın ınOl'cttip ve kalırnınanlurı 
kimlerdir acaba? ı .... Kim olursa 
olsun, yalnız şunu söylemek 
ı ... teriz ki, ne sabık, ne de lalıik 
urkndaşlığa yaraşınıyor bu ........ ! 

• On giln önce komnr 100 
}l!lra idl, bugltn 5 kuruştur. 
Aradaki lm 100 de 100 fark 
piçin ? 

{YEN/YOL/ 

Mlbblhüm 
İngiltere, Fransa, Amerika, paralarının kıymetini 

karşılıklı tayinde mutabık kaldılar .. 
Başvekalet paramızın kıymeti hakkında 

bir tebliğ neşretti .. 
Ankara 2li

1 

( A. A. ) ••• 
l'ransa lngiltere, Amerika ' 

kaııuıılun milzuli:ere i~·iıı Fran
~ ız parleıneııtosu }Jazartesine 
t()plnnt ıya çağrılmıştır. Başve

k!\letin 2(i-9.93G tarihli nşaJ'.tlduki 
tebliği lıu husııstuki vaziyelimi1.i 
izah etmektedir: 

1 • Yabancı döviıJerin kıyme 
ti Uzcriııde yeni lalıavvtiller Vll 

ku bulursa hüktlmet Tllrk lirn-

hUkOnıetlerinin paral!ırıoın kıy
metlerini karşılıklı tayin etmek 
hususunda muttlbık kaldtkları 
re men bildirilmi~· tir. Hu sul'Ct
le evvelce altın e asından ay
rılını şr>lan dolar ve sterling gi
lıi Fransız Fra ngıcla nltın csu
sınd:m ayrılmaktadır. Buna ait 

-===~r=-= ~=-:..-----=-==---'--=-=== 

Erzurum - Demiryolu 
_ Bnştarafı 1 de - tan parçasını zenginleştiren 

Şarka giden bir memurun İran transit yolunu hasra 
ıztırabile garba tayin olu- körfezine çeviren saik şümen 
nan diğerinin sevincine, bir dü/er değilmidir ? Şark de
birinin zıddı Jiişr'incele mir yolu büyük servet men
rirıe, hatta hizmet telekki bamı gene eski larilıi isti
f arklarına saik nedir? Biri- kametine döndürdüğü zaman · 
mn oturduğu yerden ayrıl- o diyar halkı geni bir re/ a-
mamak, diğerinin bir an ev ha kavuşacaktır. 
vel kurtulmak için g6sterdi Şarkın sinesinde gömülü 

srnııı kiynıetinde im lulırı\'vUlle 
rc hı.hi olarak tür teneanl yap
rnamağa kurnr vermiştir. 

2 • H Ukilıııet Türk lirusınııı 

lııwnn kı vnıeti ıııeıulckelin ik-
"' -

ti ·adi ve mali ihtiyaçlarınu eıı 

iyi telrnbul ettiği kannatıııdadır. 
3 - 'l'iirk lira~ı altımı lıılı\'il 

olunabilir. l>Ovizlerc lzaf eten al-

Frank 
düştü 
Bor~alar iki 
gün kapalı 

Ankara 27 - Frangın 

kıymetinin düşürülmesi yü 
ziinden Pazartesi ve Salı 
günleri bir çok ecnebi bor

saları kapalı kalacaktır. 

kleri heyecan ve tehalük ne kalan madenler, petrollar en yüksek hassasiyeti müte
içindir? Sark ve garbi nilıa- şark şümendüferlerile me!J·- ' madiyen gösteren Başvekil 
yet 1500 kilometrelik bir dana çıkacak ve milletin sa İsme! Paşa Hazretleri şü 

tına naz:ıran şimdiye kadar fili 

olarak kazanmış olduğu mustu
kar kıymeti muhafaza edecek
tir. 

·1 - Bu esas dahilinde 'l'Urk 
liru~ıııın diğer dövizlere nazaran 
kıymet ni ·betlerini merkez 
bankası vakıt vakıt he~alı ve 
ilıln edecektir. 

---~ 

Kara bezle 
Namus telôkkisi. 

• Başlarafı 1 de -

dursun, onun cemiyet için· 
deki dürüst olmayan hare

ketlerini kolaylaştırmış, 
maske/emiştir. 

3 - Tahsilden, görgüden 
zorla uzak tutulan genç kız, 
daima hürafelerin, ve ters 
görüşlerin hazırlayıcısı de
rekesine inmiştir. 

4 - Müstahsil olabilecek 
çerçive içinde bulunan bir adetine sebep olacaktır. Bu mendüf er siyasetinde ancak ve namusu ile hayatım te
memlekette bu kadar aykırı gün garbden şarka, şarktan yarım asra girebilecek mu- min edebilecek kadın, bu ters 
bir zihniyetin elbet bir ma- garba giden her şey kilomel- va/ fakiyeli gedi sekiz sene telekki muvacahesinde, müs-
nasl Vardır ! Bu mann için- re katettikçe kıymetlenir, b · · tehlik olmak zorunda kalgibi kısa ir zaman ıçıne 
de mahrumiyetler, meşak- eşyanın kıymeti asliyesini sığdırmış ve memleketin en 
·katlar ve nihayet Kürt is de geçer. lstanbulda kırk mühim n?ktalarını bir balık 
yanları mündemiçtir. kuruşa satılan bir okka Şe 

d D k ağı şeklinde demir yollarile 
( Erzurum - Van) yolun· kcr Erzurum a oksakn, bı"r bı·rı"ne baölaı11ıştır. Tarih,· 

b l J Karsta, Ardahanda ır a tt da kızımın ara a a tınaa 
kanlar içinde kaldığını ve verilen gağ İstanbulda yüz 
ansızın ağladığını giirdiiğiim kuruştur. Erzurum, şark şii 
dakika her halde ozaman mendüf eri eşga kıymetinde 
memleketin mukadderatına ki bu meddücezri lıattı itida 
hakim olanlara şükran his- le sokacak ve memleket ya 
/erile mütehassis olmadım.. şagışında yolsuzluk güzün· 
329 Senesinde bir kuduzun den tevellijt eden ve serveti 

ısırdığı beş evladım Darül umumiyemize dokunan bu 
kelpe yetiştirmek ve kurtar- yıkıcı f arkleri ortadan kal
mark için . her fedakarlığı dıracaktır, işte Erzurum şü
göze alan Ercişli Süleyman mendiif erinin iktisadi mu
ağa bitmez tükenmez yola'a hassa/ası da budur. 
çocuklarının kudurduğunu Büyük şef, Büyük halas 
gördüğü zaman demir yolu kcir lzmir iktisat kongrasm
mahrumiyetinden dolayı hü da daha bundan on sene 
ktımete hayır dua etmemişti. evvel Türk milletinin ikti-

İşte Erzurum Şıimendiife sat sahasında da yürüyüş 
rinin idare me/lıumu budur. yolunu gösterdiği program 

Bilmem kaç asır şark vilci- da şümendüfer davasını dev 
yetimizden bir kısmım can- /et ve millet hayatiyeti ile 
/andıran, Trabzon limanını başbaşa tutmuşlardı. 
şenlendiren 71e büyük bir va- Bu hayatiyet meselesinde 

lozan muahedesini, Türkün 
İstiklal hüccetini imzalayan 
eli şükranla yad ederken 
Erzurum şiimendüf erinden 

dolayı kendilerine dalıa yük 
sek bir hissei iftihar, kagd· 
edecektir. İşte Erzurum 
demir yolunun ahlakı telek
kiside budur . .. 

Sayin Tahsin Uzerin yıl

larca evvel yazılmış bu de

ğerli baş makalesinin lıatı 

rımda kalan/arım yazdım. 

Nemutlu Tahsin Uzere ki 
Erzurum demir yolu ilk 
kazmasını da kendi elife 
vurdu ve doğu ellerine Türk 
Cumurigetinin verdiği ehem 
miyeti ve ilk müjde çanını 

bizzat çaldı. 

Durmuş Tiirkmenoğlu 

mıştır: 

* * * 5 - Osmanlı sitesinin bu 
yanlış zilıniyeti, büyük bir 
tali eseri olarak halkın ek
seriyetini teşkil eden köylü 
tabakasına nii.fuz et
memiş ve memleketin en 
büyük kuvvetini teşkil eden 
bu tabaka, şehirden ve site 
den ayrılarak kendi benli
ğine bu adeti sokmamıştır. 

* ~ * 
Hülasa olarak hayd etti-

ğimiz bu hal, artık geni 
rejimde son günlerini gaşa
ma ktadır. 

Gelecek sayıda bu mev· 
zua tekrar döneceğimizi, 

okurlara arzederken, Trab
zon belediyesinin geni Tür 
kiyeye pek yakışan çarşaf 
ve peçe memnuigetini, bir 
kerre daha alkışlamaktan 
kendimizi, alıkoyamıyoruz . 

OVER IŞIK 

Fındık kabuğunda ihtikar var ! "' 
l!j Kanun ihtikôr1 yasak etmiş, ve ihtikôr yapanlara ceza [3 l!] 

kesmiştir .. Halbuki fındık kabuğunda müthiş ilitikôr var_ ı _ -...ı 
sun fabrikalar, kabuklarım Hayır, bin kere lıagır. bu f urunlarda buyuk ve baş
satmamağa ve depo etmeğe hareket meşru ticaret değil- ,~ lıb~şına denecek dere~e~e 
başladılar, gerçi ticaret dir, ihtikarın tamamen ve amıl olmakta~ırlar. _J~tıka-

Bir taraftan fındık kabu
ğu fakır fukaranın yakaca 

ğıdır, derken bu fakir 
fukara yakacağı üzerinde 
dönen türlü ihtikar dolap
larım ne göriigör. ne de 
muhtekir/ere karşı en uf ak 
bir tedbir almak lüzumunu 
hissediyoruz I 

Bir avuç kabuk dalıa şim 
diden 25 kuruşa çıktı, fakat 
bu 25 kuruş da kafi görül
memiş olacak ki, elinde yir
mi beş kuruşu olan zavallı, 
kimsesiz k12dınları, fabri
kalardan " yoktur I ,, ceva· 
bile geri çevirmek modası 
ihdas ~di/mif oldu I bir kı· 

k d . "d" / B · ı rın sebep ve ılletlerım mu-serbestir ister salsın ister tamamen en ısı ır u ırı · h l l 
' k b - 25 ı ·k - ·· ·- k · · talaa ederken. amam ar a salmasın, fa at ugun ı arın, onu ne geçme ıçın 

1 
l d .. .. .. d t l 

k - tek bir yol vardır: Fındık ı urun arı a gozonun e u 
kuruşa satmıyara kabııgu- _ k l 

1 
mak, alınacak tedbir çerçe. 

. 1. 1 b .k l "k" kabuguna narh koyma yo u.

1 

J • h l nu gız ıyen ı a rı a ar, ı ı vesi ne bu mevzuu aa ıt a 
- b · / d"k Giresonda 10,12,5 kuruşa . d uç ay sonra u gız e ı - l / f d k etmek zaruretı var ır. 

satı an ve sattın an ın ı 
!eri kabukları meydana k b - ,.,. b J '5 45 k Fakır fukarayı soydurma-k_ 50 ıı ugu ıra zonua .&.. , u . . . . 
çıkararak apaşı ar 45 - ruşa mı satılmalıdır. Fın ğa vicdani hıslerımız ısgan 
kuruşa salarken buna da bir dık kabuğunu Giresonda 10 etmeli, kanunungasaklarına 
şey demiytcek ve ses çıkar· 12,5 kuruşa sattıran sebep aldırış e.tmegenle~.in gayri 
mıyacak mıyız ?1 yoksa bu ve amiller Trabzonda da meşru tıcaret mulahazala· 
da mı ticaret serbestliğinin tamamen ve tamamen varit rını fiil sahasına çıkarma· 
çercevesi içinde görülecek, ve mevcut değil midir ? farına müsade etmemeliyiz I 
bu da mı malum ve mahut Fındık kabuğu üzerinde Narh usulü, yeter bir ted-
nemelcizimlikle ka':şılanacak kurulan ve çevrilen ihtikar birdir, bukadarcık zahmet 
ve 8eçi1tiri/eçektir ? / dolaplarında hamamlarla ten kapnmıvalım ... 
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Sağhk ,-,. 

Köylüye 
öğütler 

OÇ BELA: 
Frengi, Fuhuş, İçki 

Yazan : TÜRKAN 
Durmuş Tllrkmeııoğlu 

1 Ç Ki 
[ 12 ] 

insanın bilmediği aklının 
ermediği ve eremiyeceği ka· 
dar büyük f elciketler yara· 
tan bu içkinin bütün zarar 
!arım sa_qdım bu satırları· 
mı burada bitirmek ister 
ken vatandaşlarımdan bek· 
/ediğim bir şey varsa içki 
mübtelası olmamalarıdır. 
Uğuz kardeş, Sayın köy 

genci, kadın gece rugana 
giren. gün·"iz aklına gelen bir 
şey olmas.n. Sen de evlene 
ceksin. ço 'uk çocuğun ola· 
cak. Her şey zamanında ge· 
rekt ir. Vakitsiz zoraki oları 
hiç bir şeyden fayda gel· 
mez v~ tat olmaz, 

Sen nasıl ki alacağın kı · 
zın senden evvel bir erkekle 
düşüp kalkmamasını ister· 
sen sen de evlenincige kadar 
başka bir kadınla düşüp 
kalkma ve el değirme. kö 
yündeki tekmil kızlar senifl 
kardeşindir. Büyükler Teg· 
zen, anan, ha/andır. İçlerin· 
den bir tanesini kendine carı 
yoldaşı, iş ve aşk eşi edin· 
ciye kadar sabret. Hiç bi• 
rine aykırı bakma. Onlardnrı 
birini bir tehlike içinde gör· 
sen mesela denize düşse /ıe· 
men alıp kurtarmaz mısın ? • 
Yoksa onlardan birini boğul· 
sunmu, acımı çeksin dige 
denize alarmısın ? . Yok de· 
ğilmi. ? , . Tıpkı onun gibi 
kiigünden bir kız, bir kadıfl 
fena gola sapacak olursa o· 
nun of enalıktan kurtarmak· 
korumak senin en büyük, e1' 
başta ödevindir. 

Evlenme çağın, günün ge· 
!inciye kadar bir kızı sever• 
sin. Sevgi insanı yükselle~ 
bir duyğudur. insan bir şe!J.1' 
bir kimseyi severse gözetıf• 

onun iyi olmasını ister, Sev' 
gide güçlük, fenalık yoktur· 
Sende ne kendini küçült n' 
karşındakine fenalık et. El~ 
ve dile düşmeyen bir sevi1 

her gençin hakkıdır sorııl 
evlenmek, temiz bir iş gıı• 

vası, ya/tırıklı bir varlı~ 
ve kazanç ocağı kuracağı1' 
bir kızla sade ve kalpttfl 

kalbe seviş. . . /e 
Çalış çabala yarını e 

al ve evlen. 
·Arkası vay 

Halk Manileri j 
Derede kunduz olur 
GUn doğar gOndUz oıur 
'l'alii yar olana 
ller taraf dUmdUz oıur 1 

* • 
* Bahçede kabak olur 

Pişer bir tabak olur 
Çalışkan lns..ınlımn 
YUzU daim ak olur l 

* * * SUtUn Ustu kaymaktır 
Kaymağın rengi aktır 
Hayatta lezzetlt i~ 
Tarlada çalışmaktır 1 

* • 
* Kışın yapraklar açınıız s~ 

Kar yağar yağmur saÇJ11 

Çalışmaktan kaçmazsıın 
1 Para da senden kaçınaı 

Baba Sıı/im Öıütflff 
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~-------------------------
3 Saufa 

--------------~----~--- -----
•• ANKARA 

Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Köylülerimize Oğütler 
----------~~-~ =-~~--~a~--~~-

Norbert Von Bischoft 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

~ ©l ğ 0 o ğ n !filil n~o 
Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

( 44 ] 

K©ırlUly ©10 o lfilllo 
Miyememlş, d:ılkııvuklım ıı tat
min edememi;;, borçlandığı p3-
ralarıu mUrııbaha faizlerine yel 

Barsak Kurtları 
I 1 J 

memiştir. Evelleri kötülükleri- yaşarlar, örerler. Hatta 
Bunun nzerine yeniden bor.; ne pek inanılmıyan, e- hazan barsağı bile de

lara girilerek yeni k<ırştlıklar 

gösterllnıiştiı': Tnuın monopolu hemmiyet verilmeyen !erler. 
ve yeni vergiler. Bu yeni ver- barsak kurtlarının bar- Yassı şerit gibi olan-

çif t!cşiı Jer, ürerler. 
Boyları 40 santimet

reye kadar uzun o!abi- ı 
lir. gller öylesine ldı ki, Avnıµı• l nı ı ) 

kllrlı ctış ticaretine zırar vermi- sakta bulundukları müd- lara ( Tenya ; saman SolLc ııı yumurtalc.rı 
yecek ve altının dışarıya tl ığrn detçe hazım bozukluk- çöpü gibi yuvarlak O· pislik ile vücuddan dı-
tulumba edllme;:ıiııe yardım e· ( ) 
deceklerdi. ları, ameller ile kendini lanlara Solucan adla- şan çıkarlar bu pislikle 

Karoi>ılıkların ve borçlanı ida gösteren barsak iltihap· rı verilir. o übrelenmiş sebzeler 
resi ise, ancak yabancıların ken ALAR 0 

diler! tarafından yapılabilirdi. ları, bi~çok mikropların TENY : veyaL ut bu pislıkle kir-
Bundan tabii bir şey olal>ilir barsakta yerleşerek Yumurtaları ile bu- lenmiş sular ile ıslan-
miydi? Bunlar, Paris'te yahut 1 
Beyoğlu'nda mnkellef saraylar- hastalıklar yapmasına laşmı~, pis enmiş şeyler mış, yıkanmış şe) leri 
da otururlardı. Avrupa'nm padi- yarayan barsak yara- veyahut lT enyalı hay- yemekle insana bula-
şahtan ve vezirlerinden daha 1 J b 
nüfuzlu olıın bu banka ehli ve ları, tifo hastalığı, apan- van arın et eri veya a- şır. 
eşral'ı, biribil'leriyle durmadım disit (kör barsak) has- lıkların etleri eyice pi- Soluc'anlar yerlerd~ 
\~ek.i~;irlerdi. Bir noktada yalnız 

beraberdiler. talığı, barsak kanama- şirilmeden yenir ise İn- kirlennı:ş, bulaşmış o-
Hepsi de şuna kanı idi ki, sı, barsak tıkanması, sanlara bulaşır. yuncaklarını ağızlarına 

Tanrı'nın arzu ve emrine tevfi-
kan, botun bu muazzam impa- beslenememek, kansız- I Barsakta yaşayan götüren veyahut kirli 

\ ,., . .: 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde haı"isliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Mehmet Mercan 
ratorluk ve botun onun Içiude lık, akciğer, kara ciğer- Ten yaların {şerit) lerin yerlere düşır üş yiyecek. J 
Çalışan insanlar ıç·ın,hayaua bir de ve daha nazik aza- boyları bir metreteden ıerini alıp yiyen çocuk- ~-= Lôstik ve maden üzerine ~ tek gaye vardır. O da, dünya-

nın her tarafına dağılmış olan larda çıbanlar ve daha sekiz metreye kadar larda barsakta sayısı =~ T amg ... o, mühür, İmza imalôti 
"hamil'' lere: vukuflu bir finans b "b" b. k k" 1 b"I" b' k d l b == 1 unun gı ı ırço o- uzun o a ı ır. ın a ar so ucan u- ~ 
hokkabazlığı sayesinde sayıları -- S t F ' " G ·· I k J,.. d J 
durmadan artan kupolııra karşı- tülükler yaptığı göz ö- Ayrıca kanda yaşa- lunduğu görülmüştür. ] aa • : ennı oz Ü , a at ve e ev at arı :-~ 
lık olarak, senede iki defa, tam nüne getirilir ise bunla- yan Tenya {şerit) ler Solucanlar barsag" m -= =-:: ___ -:_= ve saat taıniratı mağazası = 
vadesinde faiz tediye etmektir. 

zencir, görilluyor ki, bir tek rın ne kadar zararlı ol- de vardır ki bunlarda i~inde kan emerek ya- Trabzon Semerci/erbaşı No. 7 3 

:::;ı::ıı~~~~~~':~:~::;~~~'. duğu ve bunlardan kur- çok ağır, tehlikeli has- şarlar. Bunların arasıra &m~fflJilıJiii~iJii~Ji~füJJJiJfüj~~J~iJjj/JJiJ!!ıi iiiJiJi;iı;j~J;i;:ifü:;ıJJjıJJiıii:iJi,;JjJ~ılıJ::. ,,,j 1i11 j f füı; istisnasız olarak bntoo bnynk tulma çarelerinin ne j Iıklar yaparlar. pislikle düştüğü görü-

~~~:ı:~a~~ id:~:de,~a:~:~t~~.~ kadar büyük ehemmi- SOLUCANLAR: , lür, hazan da mideye Ortahisar - Kindi nar yolunun kaya 
maliyede, ekonomide ve muna- yetle aranılması lazım- Hemen dünyanın her 1 çıkar oradan da ağıza h f • · 1 1 k 1 
kalatta, ya !renklerin yahut pa- geldiği anlaşılır. tarafında_ görülür. ln-ı 1 kadar gelir ve ağızdan a nyatı ve 1 m ô a me iyesi e si tmsi 
dlşahın tebaası olmakla bera- 1 B 1 d • d 
her çorbacıkıannınoruzıu rrenk Barsak kurtları saz sanların ınce barsakla- düşer. 

1 

e e lye encümenin en : 
lerio ocağında pişirmesini.tercih yaprağı gibi yassı yani rında yaşarlar ve orada · Arkası var Ortahisar - Kindinar yolunda ( 2222) lı'ra eden açıkgöz Lövanlenlenn, Ya-

hudilerin, Humların ve Erme- şerit halinde veyahut ~-- -ı..; ( 42 ) kuruş bedeli keşifle yaptırılacak ka) a 
011~~;1;1~~~ ~ee::ı~;::~n sanra, saman çöpü gibi _y~var- Komşu RLJsyada 1 hafriyatı ve imla anıeliyesi onyedi gün ınüddetle 
bntnn bu paraları çalışarak lak olrrı ak üzere ıkı şe- - açık eksiltmeğe konulmuştur. 
meydana çıkaran milletin biz- kildedir Madencilik teknik proje kabul olun- Bu İş_ te ehliyeti olan taliplerin evrakı ll!üsbite 
zat kendisine kalan; harap ka- • T k muştur. 
&abalar, biçare köyler, tahribe Bu kurtlar barsağın • aci istanda Yakında tatbikine geçi- ve yüzde yedi buçuk ten1inatı muvakkata mak-
Uğrıyan ormanlar, yağınu~a su- içine ağızları da dişleri • • 1 k lccek hu proje mucibince. buzlarile birlikte eksiltmenin icra edileceği 9 
samış tarlalar ve ne hekım ne ' · yenı JeO oji madenin randımr.nı mahsııs T l 936 C 
de hoca yttzo görebilen insan- ile yapışıp ya kan e- eşrinievve uma günü saat 14 de Encü-
la k 'fi • derecede artacak ve aynca 

nn payına kalan, bir kocaman merek veyahut barsa- eşı erı k b mene n1uracaatJarı ilan olunur. 
hlçtl i i iiyük fabrika geniden 

- Arkaı var. ğın İç zarlarını yiyerek Otuz jeolojik heyet, bu inşa o/anacaktır. Proje. en- 25 28 1 5 
----"1:::::::::====-===-==--=-_.,:;;_...,;.. ;=-=a;; o.=. gıl Tacikistan ve Pamir'de düstriel faaliyetin bu geniş- - =- -~~-

Gençlik tetkiklerde bulunmaktadır. ıemesi ue birlikte işçilerin 1936 _ 37 sinema mevsiminin 
Bu tetkikler neticesinde Ta- fazlalaşacağını da nazarı en 

Vahşi ormanlar arasında.. cikistan dağlarında yeni dikkata almakta ·ve onlar güzel filmlerinden 
yeni Antimuan, Arsinik, Vu için de evler ve kültürel 

5 Sedat Olgener /ram, şaf/af barit, iz/anda mües$eseler gapılmasını da MEÇHUL MUGA 
sf atı kurşun çinko ve bakır düşünmektedir. Nihayet köye vardılar Burnnın Bu, Burada yaşnması lazımge-

}'erlileri oldukça medeni insanlar- len at, eşek, sığır gibi hayvrnların madenleri bulunmuştur. Bu- [T. A) PAGANI• NI • 
• 

d.ı. Ellerinden demircilik bakırcılık yaşamasına el vermez. Burada damarların bir çoğu pek Sopr 
ribi daha bir çok sanayiler geli- ancak koyun keçi tavuk gibi ağıl zengindir. 
Yordu. besbelli ki 1 Bunları Jngi- ve kümes hayvanları yaşar. Ayrıca bir kaç grup ta. 
litlerden Öğrenmişlerdi. Çünkü Yerlinin dedikleri doğru idi. 791::17'J ıı k 
b l N Jd k k Jd k J ue ıYıos ova'da topla-uraaı bir ngili:ı: müstemlekesiydi. Şimdi yalnız i t!n açı a 1 - k l B 
Şimdi eşyalarını neye yükleyecek dıkları için güzel kokulu yaban naca 0 an egnelmilel je-
lerdi ırülleri ağaçlar ıYoktu. 1 oloji kong~esin~e bulunacak 

Y 1 b ı ki Ancak pek seyrek cılız ağaç- · yabancı aılelerm memleket 
l ı maz ir yer iye ya aşarak 
0&"ili:ıce : Iar vardı. Sık a~açlar yoktu ama, dahilinde gezint."si için bir 

yerlilerin vaha dedikleri sulak 1 yol çizmektedir. • Burada at, eşek yok mu ? 
• Burada öyle şey yaşamaz. 
• Neden? 

Demir de aradan atıldı : 
• Neden yaşayamaz ? 

hi • Çünkü burada Çelı:e denilen 
r nevi sivri sinek vardır. 

Adam sözüne devam ediyordu. 

~ Anlaşılan bu adam buranın, 
ç" köyün başkanı olsa ıerekti. 
bi~lllt(l oldukça iyi bir İngilizce 
d.~Yordu. Malllmab da iyi idi, a
..,.. ıöziine devasgla ı 

hurma bahçeleri yer yer önlerine 
çıkıyordu. Çünkü hurma ağaçlan 
pek derine kök saldıkları için de

( T. A.) 
Mad~nilik -----· rinlerde bulunan su birikintilerin- f ç , 

den sularını temin ediyorlardı za- otu rl 
ten.. Sudan savanlardan müteşek· I d 

1 1 1 

kil bir yerdi. Sonra buradaki in- l mO en ertnln 
sanlar yani yerli halk iki kısımdan I 
ibaretti. Biri asıl s~d~lılar. yam ı yenileştirilmesi 
( ) lar. Oığerı de ılerde . . . • . 
izcilerle cenk edecek olan kısa 1 Ti/lıs cmarında kam Ça 
boylu cilceler yanı ( ) lardı, • turi manganez madenlerinin 

• arkaıı var • f 11eni/eştirilmesi hakkındaki 

Sovyet kadın 
alpinistleri 

Sta/inabad'daki kızıl Or 
du kumandıınlarmm zevce
lerinden müteşekkil 19 ki 
şilik bir kadm sporcu grubu 
Hisar dağlarının en zor 
tepelerinden birisine çıkmağl 
muvaffak olmuŞfur. Deniz-
den 3000 metre irtifada bu 
grup kuvvetli bir fırtına ı•e 
du yağmur üzerine derhal 
buz tutan kayaları aşarak 
4,150 metre irli/amdaki te
peye bir Sovgef bayrağı 

dikmişlerdir. 
T.A . 

İVAM PETROVİÇ tarafından temsil edilen 
büyük operet. 

Pek yakında Yıldızın kışlık 
salonunda. 

S. M. İngiltere Kiralı EDVAR D'in 
Çanakkale ve İstanb ıl ziyaretle. ini, 
Atatürkümüz tarafından istikcalin: 
yeni sinema mevsiminin ilk progra-

mile birlikte Yıldız sinemas!nda 
görmek için hazırlanınıı ! ! 1 
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Borsalar 
27 Eylfll 93G 

Hamburğ borsası 
---'··--- ---- · Gireson fındıkları 

lı; fındık hazır 70 
" ,, vadeli 
!\abuklu fıııdık hazır 30 

" vadcıl 

Trabzon fındıkları 
lç fındık hnzır li!l 
., • vadeli 
Knbukln fındık hnzır 29 

" vadeli 

ita/ya fındıkları 
--- -tç fındık lınzır 
,, ,, \ udııll 

650 
GCO 

Berlin borsası 
Türk yuıııurtaları 

Kııcnk mal 12 
Orta 12,25 
l ı l 12,50 

lstanbul kambiyo borsası 
l'eçetıı 

1.ircl 
7.135 

10.094 
Rayişmnrk l,9i.71 

lstanbul ticaret borsası 
iç fındık Gircson 

" 
• 

• 'frabzoıı 

Akç.cknlo 

Gl 
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/ YEN/YOL/ Sayfa 4 

Koyun, Sığır eti eksiltmesi 
• Askeri satın alma kon1isyonundan: 
1 Trabzon askeri haçfanesi ihtiyacı için (70000) kilo ko-

yun eti ile ( 5000) kilo s1ğır etinin tlıale giinii olan 
1 24 • 9 • 936 Perşembe giimi saat 16 da istekli çıkma
dığından on giin temdit edi!m :şiir. Koyun elinin tahmin 
bedeli ( 2700) lira sığır etinin talın.zn bedeli ( 900) 
liradrr, 

Şartnamesi hergün salın olma komisyonunda parasız 
okunabilir. 

Eksiltme 5 · 10 . 936 Pazartesi günü saat 15 de Trab
zon kalesindeki garnizon binasında satın alma komis-

, yonunda yapılacakdır. 

1 
Eksiltme aÇ1k eksiltme uscılile olacakdır. 

Sığrr etinin muvakkat teminatı ( 67) lira { 50) ku 
ruş kayun etinin muvakkat teminatı ( 102} lira ( 50 ) 
kuruştur. 

istekliler mezklir gtin ve saatta kalede satın alma ko
misyonuna muracaatlan ilan olunur. 

i 1 an Kayıt ve kabul 
Trabon icra me nurluı-unc'a l : 

Rengi solmıyan, kalıbı bozulmıyan 

en iyi şapkasıdır. 

dünyanın 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

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

dhdhdhdh dhdhdhdh 
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Hıılen ikıımctgahı me;hul T rab 
zonda Murathnnoğlu Hasana ... 

muamelesi rn ro 
Orta tecim okulu f!) t~ Osmınlı bankac,;ı m::murların· 

dnn Mehmet Asıma olan ve ic~a- l\i.:_ 

d·ırekt " · ı ·· ·· d r+_'i l•J dairesi tarafından verilen 18-4-936 o r u g ... un en 1 
.,, "" 

· ~ ~ tarih ve 932-1882 nolu vesika &: ... 

b ki b d O kulumuza kayıt ve t•J 1.•J muci ince ipole i orc nuz an t_+~ (tJ 
bnkiyye kalan 4461 lira ho;cunu- kabul muamelesi devam r.~ ı.•.l 

Trabzon Borsası , zun hacız yoluyıe takib ve tahsili etmekted· ..,,:a ~~ 

! alacaklı vekili Salih Zeki t:ıraf ın. ır. ltl t 
2s 1~yıı11 nn il i t.•l -:-~----=----~--- dan tıılep edilmiş olmasına binaen <le ödemeniz boı cm tamamına ve ""- B 1 8 1 h k 1 FA'i 

le fıııdık (j~,50 1 bu bapta imla edilen ve herayı k [•.l ayan ara ve ay ara ma sus umaş arın 1ı.•..11 
Tumbul • 29 ya bir kısmına ve yahut nlr.ca lı- t't1 L,tJ 
Sh r1 27,50 tebliğ mubaşire verilen 28 :ığu'>tbos nın takibat icrası hakkına bir iti- i+~ 1 J 

1 
, r+1 

Foşa • 28 936 tarihli ödeme emri ile iş u yı·ne btı mu-cldct için =-~ yenı• çeşı•t erı" ge mıştır. r;.;:a llndcııı ,, 2; borçlıın 300 kilo !ındıgınız Ü7e- rn:ı:ınız varsa [+1 (+J 
l d ·1 •f h . d . . ~·,j c "•; Knrknlıık. oo rine konulan ihtiyati hccız kara- < e isti a ı e şı a en ıc ra nıresıne ...... • ~:a 

rıımıırln blrlncl 1100 rının tı~bliğini tezammun cc!ca ev- bildirmeniz. bildirmediğiniz taktir- r•1 En yu··ksek , . ..1 
• ikinci 2000 rak arkalarına l'>lanbulda Karade. de bu müddet içinde 74 dünc ü [+j i.t.J 

l~lcnıneııılş 2:ıo j niz otelinde müsafiretcn ikamet madde mı.;cibince mal beyanında f t ] l•J 
Mı ır r. ·o •-

1-'aııul}nlnr ..,,., etmekte olduğunuz mubaşır tara- bulunmanız Jfizımdır. ; ~+j T •ı •k i,.t~ 
ince nınl 10 fından şerh verilmiş bunun üzeri- Bcynnda bulunmazsanız haps r:.t] e rz l l [.t.a 
Horoz foı;uJya 12 ne ödeme emirleri lstanbul lehli. ile tazyik olunrcağınız ve luıkika- 1 (tl (tj 

Unlar gatı adliye müdürlüğüne gönderil ta muhalif beyanda bıılundu~unuz [+j s t l,+J 
miş ve ora( a il i • u unııma ığı· taktirde lıaps ile cczıılnnacağınız [+ l .::a lstaul>ııl h!Jlnrl 18,00 ı d h b 1 d o ~ ana l fıt•1i 

" lklııci 13,20 nızdun kağıtlar bilfı tebliğ iade 1 e-:+ "' • • f t 1 
Snnısıııı hlriııcl 12,00 bo:cu ödemez veya il irnz elmez. e.;_ ıo:~ 

edilmiş ve nlncaklı wk:li ele leb- lf"t~ [+J 
lklııd 11,00 lıgntın iliinen yııpılmasın ı i~lemiş seııiz hakkınızda c~bri • icraya de- ~~ 

Mulılclir lılrlıırJ 13,90 olsuretle de karar vcrilmi1 o l Jıı. vam edileceği l}deme emri mııkn- 1 l•l M 1 . . Taksitle muamele l•J 
" ~l~~::~~n ~~·50 1 ğıındnn yukarıda yazılı borcunuzu mına kaim olmak üzere keyfiyet 1 t·.~ em ur ar iÇi n : • .... 1 k d ~.·~ 

1 tarihi ilandan itibaren bir ay için ilan olunur. ~:a yapı ma ta ır. ... .::. 
~r-=~=,,;rı;::;;ı;o~~=~-~-ij)-~-=~=~=fJ -~~~~~~~~~ t!J Kunduracılar caddesi t3 
~ 1 [•l l•l 

t•l r·· · S . S ZMEN '•1 
~ '-•l uccar zı l•l 

C~R,YANDAN . ·~
TASA~ RUF/ :·,~ 
~~~? 

Fazla ziya neşredip az cereyan veren 

yegane ampullardır. 

1 Jl''tıllJl!!'llJl'"'qJ.;...llll""llJl•nıtJJll'"l'P'''"l l'"'ı:Jl""llJl'!!'llJll'"ll~"lllll"'llJP"•ılfl""tlP'"'lllP'"lflll"llJIP"'llP'"'llJl'"'IDl''"ll~'ql~'Oll"lllll'~"'ljJll"'"~'lllP1"11'111"ql~1"'1ifll"'IUl1'"1l" ~ •••••••• ,+ ••••.•••••••••••••• b. ··ı• •• ·ıllıi·lh· 
ı , ,.~;;;;~~~~ 

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

Cep ve kol saatlarının en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

~ Markaya dikkat edip yeıl. ız bu lambaları isteyiniz. Çnnki güneşten de parlak ziya verirler. 

~ Bütün Bakkal mağazalannaa bulunur. 1 
~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 

YIEN~YOL 
a 

BAS o M fE .vu 
Yeni, temiz ve çeşitli huruf alile bütün matbaa işlerini 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten ver,lecek siparişleri kısa bir zamanda hez,rlar e gö."'-der:(. 


