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Vapurlar 
Ve Ticaret .. 
lstanbuldan limanımıza 

\ 

gelen vapurların gelişi-
le gidişi bir olur. Getir
dikleri eşya bir iki Li
man daha dolaşır .. 

icaretin mühim olan şartla-

T nndan biri de sür'attı ... Ôbür 
şartlar gibi hu şart da yP.ri· 
ne getirilmez ve temin edil

miş olmazsa Ticıret, normal şek
lini mu haf aza edemez. 

Ticaret alanında müvazeneyi 
temin eden rekabetin ortadan kalk
maması, bütün bu şartların, hiçbir 
arızaya uğramaksızın yerinde de
vam edip gitmesile kaim ve ka
bildir. 

• • * 
lstanbuldan Limanımıza gelen 

vapurlar, Ticaret şartlarını altüst 
ediyorlar. Limanımıza gelişlerile 

kaçışları bir olan bu vapurlar, 
sür'at şartını yerine getirmedilde
ri gibi, bilerek, bilmiyerek, tüc· 
cerlar arasındaki rekabetin orta
dan kalkmasına da sebep olmuş 
oluyorlar. lstanbuldan hareketinin 
bqinci günü Trabzona gelebilen 
'Vapurlar, zamanına göre yarım 

aut, bir saat kalarak, yani yol
cusunu verir vermez hemen Rize
Ye, Hopeye hareket ediyorlar, ge
tirdilderi eşya, sanki Trabzon Li
llıanına ait değilmiş gıbl, bir iki 
liman daha dolafıp duruyor l 

Bu sabah bir tüccsr arkadaş 

Yanayakıla anlatıyordu : 

- Ayın 19 unda Ankara vapu
runa yüklenen eşyamı henüz ala
ınadım 1 

19-29, arada tamam on gün 
var. lstanbuldan yüklenen bir 
illa~ Trabzondaki tüccarın eline 
on ründ~ mi geçebilmelidir ? 1 

Ticaret, hesap işidir, fırtına 

\'eaair fevkalade ahval müstesna 
olmak üzere, her . tüccar, lstanbul
dan yüklenen malının nihayet al
tıncı gün eline geçecnğini kesin 
olarak. bilmelidir. 

Vapurlar, yalnız insan nakliya
tını temin etmekle mükellef d\!ğ'il
dir. Trabzona gelen bir vupurun, 
birltaç vilayetin eşyasını daha iki 
t6n deniz üstünde gezdirerek Ti
Clret usQl ve nizamlarını altüst 
etmesi hiç de muvafik değildir. 

Denizyolları işletme İdaresin
den bu hususta makul tedbirler 
bekleriz. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 
........... 

Ceryan 
Elektirik cereyani bir ri

tJayete bu akşam bir rivayete 
IÖre yarın nkşam veyahud
da öbür akşam şehre gele 
Cektir. alakadarlar cereyanı 
''tnin için iş başında uğ. 
"'aşdıklarından dolayı kendi
lerini telef onla aradık yer· 
le · & 'ıncle bulamadık. Bu se· 
'Pten hangi ıaatta Vr! 

:andı cereyanın ıeleceği 
,..'

1ln olarak onlaıılama. f,.,,,,,, 

iktisat ve Maliye ve illerimiz i~ Doğu Haberleri j: 
. k ~~~~~~~~~) 

.. .J • 

Uçüncü Umumi Müfettişimizle t!k:~-=~~;;=;;=~,,.;~-'~i;ifdi""=-~ 
Ç ht t tk• k t ı Kağızman - ( Yeniyol} Kağızmamn altı kilometre oru a e 1 a yapıyor ar ... - m!s:ıf~sin-k ba!urı:ın iyi bir su d~mir borularla kasabaya 

getirilmiştir. Bu su için mahallinden 5000 ve Mıifelliş 
Ankara 28 _ iktisat ve Maliye vekilleri Müfettiş Tahsin Uzerle Artvine gelmiş- likten 1500 lira temin edilmiştir. 

/erdir. Yakından yaptıkları tedkikle, Hopa iskelesinin yapılmasının doğu illeri için 
çok f agdalı olacağı neticesine varmışlardır. Murğul, Kovarsan fabrikalarının noksan
larının tamamlanmasını kararlaştırarak Çoruh vilayetinin mahsul ve hagvanları üze 
rinde tedkikat için Ardahana gitmişlerdir. 

lspq.nyada dahili muharebeler 

Erzurumda kız sanat mektebi 
Erzurum ( Yeniyol) lik Teşrinde Erzurumda bir kız 

sanat mektebi açılacaktır. 
---

GOROŞLER DUYUŞLAR 

T 1 d · ı· Alk h 1 Vatanseverlik ölçüsü .. o e onun ışga ı. azar ma sur arı. "Para isteme benden, buz gibi S)ğUrJm se ııde:-ı,, diyenlere dair ... 

Ankara 28 - Nasgonalistle Toledogu işğal etmişler. Alkazar mahsurlarını kurtar- Başka ger/eri, başka yer tirki bu gibi/eri her devir 
mışlardır. !erin adamlarını bilmem.. de ön safta görebiliyoruz !... 

Balkan 
oyunları 
Balkanda da 
kazanıyoruz 
Ankara 28 - Balkan o-

yun/arı Atine stadgomunda 
başlamıştır, 800 metrede 
görsele Türk ıldnci, gükse1c. 
atlamada Pulat Türk ikinci 
gülle atmada lrf an üçüncü 
Veysi beşinci, 1000 metrede 
Maksut izci dördüncü ol 
muşlardır. 

Yumurta piyasası 
biraz canlandı 

ispanyadaki dahili karı
şıklıklar ve mevsim icabı 

olarak yumurta ihracatı ya
pılamıyordu. Sevkigat son 
zamanlarda Yunanistan, Fi
listin oe Avusturgaga inhi
sar etmiş bir vaziyette bu 
lunduğundan dolayı bir 
hayli düşen piyasa biraz 
canlanmıştır. 

Buna sebep Avusturya ve 
Yunanistana küçük parti 
ihracat yapılması ve bilhas
sa Anadoludan az mal gel 
mesidir. Birkaç gün evveline 
kadar 14 !vaya alıcı bula
mayan büyük sandık yumur
talar şimdi 18 liraya kadar 
çıkmıştır. ·Bununla bera her 
piyasada iş azdır. 

Hava 

mudafaası 
Şehrimiz Hava kurumu 

Başkanı Bag Ahmed Barut 
çunun yakında alaka ve 
gayretleri eseri olarak Ha· 
va tehlikesi için hamiyetli 
halkımızın teahud eyledik. 
/eri yardım yükenleri tah
sılati /aaligetle devam et· 
mektedir. Bu güne kadar 
yükenemifti vermemiş olan
lar pelc az lcalmı#ır. Onlar
dan da Teşrin sonuna kadar 
9ülcınler alına,alctır. 

Fındık 
Fiatları .. 

::-x:==== belki oralarda, belki onlar Bu memleket in ô' z J ıi, 
Trabzon da lizim Trabzan ve Trub- hakikaten vatansever, va 

Fındık fiatları iki Uç günden 
beri yine yükselmeğe başlamış 
tır. Şehrimize bugUne kadar 
elektrik ceryanı gelmemesi yn. 
zünden blltün fındık fabrikaları 
muattal bir vaziyette kaldığı gi 
bi gerek .fabrikacılar ve gertli 
alıvre satış yapan mnessesele.
ler de taahhüdlerlni yerine ge
tirmek korkusile endişe içersln
dedirler. Bir iki fabrika eskiden 
kullandıkları gaz makinelerini 
tekrar mubayaa ederok çalış
mağa başlııuıışlardır. Ceryanın 
bukadar geç gelmesi fındık fi. 
atları llzerine çok bUyllk bir 
tesir yaptığı glbi_ihracat üzerin
de de mllhim rol oynamıştır. 

Bugün borsada hazır içler 
65 ve ceryan geldikten sonra 
teslim etmek şartile 64 buçuk 
kuruşa kadar iç fındık satışı ol 
muştur. 

Cıvar kazalardan ve mülhn· 
kattan peyderpey piyasamıza 
mal gelmekte ve fiatlar terak
kiye doğru ~itmektedir. 

Kültür tayinleri 
Lise tarih öğretmeni Ab· 

dul/ah Güne/ Kars liv,si 
coğra/ ga öğretmenliğine, li
se Fizik öğretmeni Hüseyin 
Kagöl Gireson orta okul/en 
bilgisi ve biyoloji öğretmen 
fiğine, lise Türkçe öğretme 
ni ve yar direktörü Şevket 
Berkman Gireson orta okul 
Türkçe öğretmenliğine. lise 
coğrafya öğretmenliği sta· 
jigerliğine yüksek öğretmen 
okulu mezun/erinden Pakize 
tayin edilmişlerdir. 

Fransada 
• • • • para pro1esı 

Ankara 28 - Paris finans 
komisyonu para projesini 
aynen kabul etmiştir. 

Erzurum 
yolu açıldı 

Bug<in Trabzonla Erzurum 
arasında aktarmasız yol 

geçidi temin edilmiştir. Oto

mobil, komgonlar artık bu 
giinclett itibarm bu yoldan 
iş/emeğe golçu veyük taşı 

mağa başlamıştır. 

ilk mektepler 
Müfredat programla
rında mühim değişik
likler yapıldı . 
MMrif vekaleti ilk mekteple· 

rin müfredat programlarında 

bazı mühim değişiklik yapmış. 

tır. Bu tadilata göre ilk mek
teplerde okutulan tabiat ve eş
ya derslerinin birleştirilerek 

( tabiat bilgisi ) ismi altında o-
kutturulıııasına karar verilmiş
tir. Hesap ve hendese dersleri
nin programı talebinin seviyesi 
için ağır görUlmUş, bazı bahis
ler orta mekteplere bu·akılmak 
surellle hatifletilmişlir. 'fllrkçe 
ile beraber gösterilen yazı der
si, Türkçe dersinden ayrılmıştır. 
M ıstekilen gösterilecektir. 

llk Mekteplerdeki (ev idare
si ) derslel"i şimdiye kadar yal

nız kız çocuklarına okutuluyor
du. Bu derse erkek çocukları 
da alilkadar edecek bahislerin 
ilavesi ile ( ev idaresi ) desleri 
erkek çocuklara da okutulması 
münasip görülnıllştllr. 

Her muallim, okuttuğu der
sin hedefi ve aldığı netice hak
kında senede Uç defa Maarif 
mtıdllrlüğüne bir rapor vere
cektir. 

Akşam kız 
sanat okulu 

Osman Fikret Topallı Şehrimizde açılan alc~am_ 
O. H. Partisi Gireson merkez kız sanat okulunun Bıçkı 

hçe yönkurul başkanı ve vtla- ı ve dikiş, moda öğretmenleri 
yet daimi encUmen azasından tayin edilmiştir. 

Fikret Topallı Giresondan şeh· Tedrı,.ta bu aydan ıonra 
eski meslek arkadaşımız Osman 

1 

. 

rlmize fE'lmlştir. 6G1lqn11ç11ktır, 

zonlular gibidirler ve ' a tansevrliğini icabında canla 
degildirler.. Ben bugünkü nnı. mallarım verm~k.canla. 
görüşlerim. duyuşlarımla başla çalışmak surelile kendi 
Trabzonumudan ve Trabzon- /erini gö"stermiş bir çok ev 
lularımızdan kasd ve balıs- /adı daha vardir ki onları 
edeceğim.. kenarlarda bucaklarda ken · 

Bizde bugün bir zümre d' l t 'ı · ·ı k - · · . 'd l ı a ın er erı ı e e megını v:ırdır. Bu zümre, giızı e er, k .. " " B l h · 
munavverler memleket mu- çı. 0~". goruruz.. un ar ıç 

k dd t il · d b l bır ıntılıapta ne aranır/er a era ını e erın e u un- . . 
Jı k l" • -Jı h ne M>rulurler ? . . Kendılerı 

urkmad'' emhe ınfıı gut en ·m ut de aranmak, sorulmak kay· ma sa ıa er ırsa ı nı e 
b ·ı k l hdut " ğusunda değildirler . . Onlar ı ere ça ışan ma zum-

d. h · 'h .. ı kendilerinden iş Vd hizmet re ır.. er ıntı apta on sa, a . t '/d' - . l J 
k ·· k"le ı' e/Je ıs em ıgı zaman arua var-geçere . on mev ı r u, . . . 

t k · · l n Ja ya /ık/arını göstermekle ıktıf a e me ıçın ara arı aı rış 

l l ger/er on ederler . . Fedakar ve fera-yapar ar : para ı - k l 
l . , d' D , { ğat ardır ar . . 
ar ıçın ır. ra asız arı Fı k t 1· k l dk 
dostlarına. yardımcılarına, l aha! şu .. agı . ı 0 ma .. ı _: 

h ..ı arı a de on sa1 ta goru · gardakcılarına mu assasuur. .. . . 
· J · b J h nen, on safa geçmek ıçın Bunlar,· yerınue ıca ınutı a- . . 

migetlidirler, hamiyeti kim- hıç hır fırsatı. k~çırmayan, 
l ,, t n se fırsatlardan ıstifade eden seye vermez er.. va a 

d . l f onla n zümreye tutulduğum kadar ver ır er. şere r b' J h l 
şöhret onların. zigaf et er ır şege ua a tutu mago· 

J J rurn .. 
onlarındır. Her ueğişimue Size 
her devrim de onları ön saf
ta görürüz ... Bunların içinde 
samimi olanları da, gayrı 
samimi olan/arıda gok de
ğildir. Bunların içinde ha 
kiki ir.k lapçı ileri kafalı b ırı 
olduğu gibi, iç güzü başka. 
dış güzü başk olanları da 
az değildir .. 

Sözü uzatmayayım,· şekil 
ve kıya/ et/erile, iş ve gidiş
/erile, servet ve ref ahile, 
zahiren ağır ve vakur başlı 
ğörünüşlerile. arkası. ilti 
ması oluşlarile ön safa 
ı .!Çenler bulllnduğu gibi. 
sırf kafası ile, zekasile, iç 
kudret ve kuvvetile mevkı 
olanları da vardır. 

Bu her devrin ön safında, 
paralı ger/erinde mevki alan 
zavatı muhtereme1•i ben itti 

lıa ve tarakkı lıüriyet ve iti/lif. 
tarakkıperver, serbest fırka 
ve C. H. P. intihaplarında 
da ön saflarda görm!işüm 
dür ... Hamiyetlerini ölçıiyo
rum, vatanperverlik/erini öl 
çügorum, malıimatlarını öl-
çüyorum. cesaret ve medeni 
lcabi/egetlerini, içtimai sevi
yelerini ölçüyorum da hay
ret ediyorum •• _Bu . ne iştir ki, 
pu nı 11rdır ld, bu '" hl/cm.et. 

bu s11tırları nıçm 
karaladığımı, neden bu zÜm· 
reye tutulduğunu anlatayım. 
Bu memlekette her intihap~ 
ta, her paralı yerde mevkı 
alan bu zavata (Hava teh· 
likesi, Vatan müda/ası için 
baş vurup: - Vatan senden 
şu kadar bir para gardımı 
istiyor, ver I diyenlere bu 
gerinde ve her devirde ha
miyetli olan zavat: " O. pa· 
ra isteme benden buz gibi 
soğurum senden ., Kabilin-
den verebilmek iktidarlarını 
haiz oldukları halde üç beş 
lirayı vermekten çekinirler. 
se, vermemek için binbir 
müşkülat ve kaçtımak gö'ste
rirlerse ben bô'ylelerine r a. 
sıl ü/kelenmem tıe onların 
papuçlarını nas•/ d11ma al· 
marn? ... 

Varından yüzde ikisini 
içten gelen bir arzu ve istekle 
valtınına vermekten çekinen 
bu Ön saf ta ger almış oları 
fara nasıl tutulmam ? .. ki 
o~lar vatandan bin alıyorlar, 
bır vermek istemiqorlar. 
Sonra böylelerine karşı her 

intihapta nasıl ön ve paye 
veriyoruz? / ... 

C1tJtlıt Alo,, 



Sayfa 2 /YEN/YOL} 29 Eylul 936 

Dokuzuncu ders 

Siyasal 
Partiler 

Leningrat 
kosulannda 1 Köylülerimize Öğütler Sağhk 

Köylüye 
öğütler 

• 

RECEP PEKER 

almasını da, buna benzer 

birinci geldik 
Ankara 28 - Leniııgrat 

fa 100 metrelik bisiklet ko 
b;r ( kültür istilası ) sa- şusunun Türk ekibi kazana
yabiliriz. rak Talrit biri11ci gelmiştir. 

Cahilin aklı gözünJedir, 
derler. istiklal mefhumunu 
tam anlamıyan insanlar 
samimi vatan sever de ol
salar, ancak sınırdan bir 
top sesi işittikleri zaman 
yurd tehlikededir. der ve 
m1aklanırlar; Fakat ömrü 
b Jyunca gözünün önünde 
hmdi pazarının, uc.:uz da 

~©ı~Duğomo~o 
K©ırYy ©ıD o li17iıa 

OÇ BELA: 
Frengi, Fuhuş, İçki 

Yazan : TÜHKAN 
Durmuş Türkıııenoğl u 

Komşu Rusgada 

Bayındırlık Barsak Kurtları 
1ÇK1 

[ 12 ] 
Enlenmeden birleştiğin 

Orta Asyada 
yeni bir 
demiryolu 

olsa yabancı mallarının ic- Orta Asyada Kazakistan 
tilusına uğramasından do- da Nadli ile Cezkazgan a
iacak zararı ölçemezler, rasmda 418 kilometrelik 
Yerine ve zamanına göre, yeni bir demirgolu inşasına 
bazen bu iHekilerden beter başlanmıştır. Karaganda -
tesirler/er yapar. Yukarıda Balkaş demiryolu ıltisak 
söylediklerimi kısaca topla- edecek olan bu hat, zengin 
.t1ay1m : Gümrüklerini ken- bakır madenleriyle meşhur 
di hayati ve ekonomik di olan bu mıntakagı Sovyet
rilm,.si bahsına ecnebi mal- /er birliği demiryolu şebe 
/arına açmış olan bir dev 1 kesine bağlayacaktır. Esa· 
idin smırlarını yabırncı 1 sen, bu mınkada " büyük 
ordulara kapamasının değeri Cezkazgan " bakır endüs-
'lıe manası kalmaz i t · · k b · k / A k · rısı om ınası uru ması 

r adaşlar. size istiklal mevzuubakistir. 
inefhzı ·nunun bugıin içinde [T. A.] 
Lulundug·umuz devrin anla- 1 z· t , ~ıraa 

yışına 7ıe iş alanlarına göre 1 • •. • 
ayırarak anlatmağa çalış 1 Y enı hava motorlerı 

ÖKSİYÜR 
Bu ismi taşıyan ince 

bir barsak kurdu var
dır ki bu iplik gibi in
cedir. Boyu da bir san
timetreyi geçmez gayet 
küçüktür. Bu da solu
can gibi bulaşık yiye
cekler ile insanların bar 
saklarına girer. Bu kurt 
lar bilhassa geceleri ya 
takta iken makada ( dü
büre) kadar iner ve o
rada kaşınmalar yapar 
ve bakılacak olursa o
rada beyaz kurtcuklar 
görebilir. 
NEKA TOR - ANGİ 
LOSTUM: • 

/ 2} 

daha çoktur. Hatta bun 
lara (Çengelli kurt) adı 
da veriln1ektedir. 

NEKATOR-ÇENGEL
Mİ KURT NASIL 
BULAŞIR: 

Çengelli kurt iki yol
da bulaşır: 

1 - Ağız yolu. Bulaş
mış, kirlenmiş yiyecek
ler ve içecekler ile miy 
deye ve oradan da ince 
barsağa geçerek yerle-. 
şır. 

2 -Deri yolu. Kurdun 
tohumları biraz büyü 
dükten, derideki çatlak 
lardan mızrak gibi içe
ri girer ve kana karışa 
rak dönüp dolaşdıktan 
sonra ince barsaklara 
gelince orada yerleşir. 

Bu çeşit bulaşma daha 

düşer. Barsaklarda baş 
langıçta kabız (peklik) 
sonraları ise ishal (sür 
gün) olur. 

Kulak çınlaması, baş 
ağrısı, kalp çarpması 
nefes zorluğu ve derin 
halsizlik yapar. 

Kan zaifliği ve bozuk 
luğundan dolayı ellerin 
ıçı ve tabanlar ergin 
mısır rengi gibi sapsarı 
olur. 

Böyle hastalarda ça
lışmağa heves ve kud
ret kalmaz. Dugusu ve 
hatta görmesi azalır. 
Erkekliği veya hayzı 
kesilir. 

Bu kurtlar barsakta 
uzun seneler yaşadığın 
dan hastalar ancak 5-8 

Arkası var 

icadın sana öyle fenalıklar 
verebilirki onları sen ömrün 
oldukça taşırsın. Çocukların 
olursa onlarda senin kötü· 
lüğünün küçüklüğünün dam 
ğasını taşırlar, ve yaparlar 
sen neysen kadında odur. 
Onun da yıkılmaz hakları 
vardır. Onları çiğneme. kar 
şılıklı hrıklar, karşılıklı lıak 
sahi,ıl~·ri barışırlar ve ba
şarırlar. unun için katının 
yap ... cağmt scnJe yapma .. 
Bu gelüp geçici ömrün kfl· 
dını obağının her gün her 
gece tütmesile etrafında 
bağrışan çocuklarının neşe 
li, tok ses/erile şen/et. sen 
de öyle kıvanç duyarsın. 
Ağzından çıkacak kulak

larını dolduracak sesler ah 
of.. Deği oh sesleri olsun., 

Yüzün gülsün sen güldük 
çe yurdun canlanır hep bun
lar her yurttaşın unutulmaz 
ve sayın ödevidir unutma 
bunu köylü kardeş. 

tım, Ulusal bayrak, müsta i 41 tane geni bir sistemde 
kil ulusal onurun, ulusal hnva nıotörü, Türkmenis 
varlığın bir remidir. Arıcak tana gönderilmiştir. Bu mo
ana çizgi/erile sayıp dök· töı /er Kara-Kum çölünde 
dtiğümtiz /stikliil şartları t es b it e dil m iş yerlere 
olmıyan bir yurdda ulüsal yerleştirilecek ve derin 
bayrağın göklere yukseldi- kuyulardan su çıkarılmasını 
ğini iddia etmenin manası temin egliyece"-tir. 

Dünyanın birçok yer 
lerine yayılmış olan bu 
barsak kurdu memleke 
timizde de, Karadeniz 
sahilinde, Rize ve T rab
zon vilayetleri ve civa
rında bulunuyor. Boyu 
birbuçuk santimetreyi 

ziyade maden ocakla- •---------

Buraya kadar yazılarım
da siz yurddaşlara Frengi, 
be/soğukluğu, içki ve zarar
ları hakkında elimden gel. 
diği kadar anlatmağa çalış· 
tım. Bundan sonraa·a soı:e 

sıtmadan. doğumdan, zürri
yet çoğaltmadan duyulan 
maddi ve manevi ]aydalar· 
dan umumi köy sağlığın· 
dan bahsedeceğim. 

-- Arkası var - { T. A.) 

NOTLAR 

Bugünkü sütunumuzu çok geniş bir muhit içinde samimi ve ebedi 
sevgiler kazanmış olan \'e daima vatani işler mu\•rc~hesindc mııddi ve geçmeyen bu küçük 
manevi rı:dakarlıklardan asla geri lcnlmamış bulunan ve her fırsatta kurtlar barsa"'ın içine 
daim:ı önde giden sempatik ve enerjik Baro başkanımız Bay Azmi o 
Özerin yazısına tahsis ediyo uz: dişleri ile yapışmış ola-

. Yoniyol gazcte::;i yüksek mü- ' vuku bulan işbu hareketlerin- rak yerleşip yaşamakta 
dllrlllgnne: den dı>layı blHlln mevcudiyetim· •· kt d' 1 

~ t · · k . b k 1 1 ve ureme e ır er. .. ayın gaze enızın di\n ·u ı le telın eder ve aş ııca a ey 1-

nushasını 1 ikinci snyfasınd..ı not- l~riııdc dava açmak llzre bnlısı Barfakta sayısı 7 - 8 
lar l>a\lığı altında intişar vcı ba· 

1 
geç·en folografm tarafıma veril· bine kadar çoğalan bu 

na taallukcden yazıda hakkım- mesini sonsuz sevgi ve saygı'a- ı 
d. ı pek ynksek tcveccutı göste- rımla dilerim. kurtların insanlar için 
rılmesiııden ö t Ur U minnettar Azmi özer t hl'k · d'ğ 1 · d 
kalmakla beraber aynı zamanda e ı esı ı er erı~ 
bu gibi insanların mevcudiyet
lerini asla tahayylU edememek- Gençlik 
liğimden naşi de ınUtehayyir 
bulunu) orum ı V h .. 1 d 

Siyasivaziyetimitezelznle 0 ŞI Orman ar arasın a .. 
uğratmak zumile pek mahdut ı 6 Sedat Olgener 
kimse!er tarar!::rındau ihtiras Bunlar ek eriya vahşi kabi- geçmek pek mllşkUlı1tlı o'ıır. 
ve lstırkab sevki ve garezk11r. !elerdir. Hattiistiva mıntakası Buradaki manzara Mısırın man
lık te' irile bazı isnadat. ve tas. ! na bol ynğmuc yağdığından kon zaralarına hiç benzemiyordu. 
nııttta bulundurulmak ıbtim .. li go ve Kinede bllyUk ormanlara Papağanların bağrışmaları, renk 
belki varidi hatır olabllir:)ede ı te-,adilf edilir. renk kuşların uçı.ışup kaçı~ma
Arsene gitmediğim gibi olv.1~.ıt 1-:ıte bizim yoldaşlar da bu ları, el iriliği de kelebeklerin 
Leledi~e namzet lislesi'ld, de ' Kogc! ormanlarında avla?acakl~- bir taraftan, uirtarafa kojuşma. 
ismim ruevC"ul olmadı,..ı ,..!l'le / · n içın yohı artı~ cenubı garbı- ları, bir yılanın ıslık sesi, bir 
kndar aşıkilr ve ötedenbeıi y.i· ye kırdıla~. Belçıka Koı~~osuı~a panter bir samumn miyavlama 
ca Önderimizin, büyük Ba5k 'ID· gireceklerı zaman lngılızlerın IarJ, bir naşuğın, bir kbnduzun 
ıııızın çızm15 oldukları nurluyvl· mUstenılekcsi olan Suddnın hu- bağrışı, maymunların daldan 
d:.ı şuurlu bir nıefkOre ile dai. 1 dudu Kada kasabasına uğradılar dnltt .sı~raylşla~ı ayrı birer man 
m:.ı ynrnınekte ve bu hususta 1 buradan gene Nil geçiyordu. zara teşkil ediyorlardı. 
lıir yarttaş sıfatile terettUb eden t Hudut buradan bir kaç saat İzciler daha bir saat böyle . . . l ötede bitiyordu. ı 
vazıfelerı yapmayı bır dOstnrn * * yUrUdUler artik kendilerine kO· 

hurel\et ittihaz e t m i ş olduğu- Dört k d • 1 k Af 'k ıiukluk İ'-'i bir bulmuşlardı. çlln büt'l . h' . ar eş ar ı rı anın .J 

ınıın L n mü ılın malumu sık ormanlık! k b kü burada 1·amur yoktu. hem ı. 1 . f ~rına aya · asmış- \ 
~u1~ııı?1ası; tezvırat v .e ~a .. mıat 1 lardı. Kendilerine bir kamp ağaçlar biraz seyrekli. Artık 

rında, tönel işlerinde, 
tuğla harmanlarında 

Çalışanlarda görüldüğü 
gibi toprak içlerinde de 
olur. 
, Bu kurtlar ile bulaş
mış insanlar evvela sa
rarıp solmağa başlar, 
kuvvetten düşer, Miyde 
de hazimsi2lik, iştihasız 
lık, ağırlık, ekşilik ve 
hatta ağrı hisseder. Ba 
zan bu bozuk iştiha ile 
toprak yemek sevdası 

llôn. 
Tapu müdürlüğünden : 

Şarlcan garben şima(en 
tariki am cenuben kısmen 
talflcıam kısmen çalık oğul 

!arı fındıklı ile mahdut fın 
dıklık. 

Yukarıda hududu yazılı 
fındıklık Yomranın kocaba 
köyünden kara Ahmet oğlu 
Osmanm bila senet malı o 
lup 325 senesinde haricen 
10 liraya çörekci oğlu Ha 
sana satarak katı alaka et
miş ve o tarihten beri Ha
san tarafından nizasız ve 
fası/asız ve hüsnüniyetle ve 
malik sıfat ile tasarruf ede· 

ıu erınin bu derece ılerı göUi- yapmak Hn mu 't b' kolları sıvadılar kulUbeyi yap-
rlll · il ti ı· · t ·1 .. b v saı ır yer arı gel emekte oldug· undan na 

mesı 1 ına _ını aınamıın er- y.)rlardı. Yollarda bin mUskiliil mağa başladılıır. bJnlar olup 
taraf etm1cktedır bununl~. b~ra- h yUrUyorlardt. çünkü. Afrika- , bit~rken Çoşkun da biraz av ı mına hakkı karardan tapu 
~Ct rola~lıkla e l e geçırılecek r.11 Sik Ormanları buraya gQne- eti bulmak için şöyle bir gezi- ya bağlanması ta/ep edil-
ir otoJrafın~ üzerinde' bu su şın girmesin~ müsait değildir. yordıı: mektedir. Bu gere bir aynı 

retle tasııı.ıt ıcra ve bu musan- A k J · 
11 

n 1 . f , nca dalların aralıklarından - Hah ışte tam zamanı, çnn- hak iddia edenler varsa ke-
tesbiiı e~ 1 bi~nn1~n de kolaylıkla pek az bir ışık· buraları aydın- kil bir yaban keçisi gözlerini şif gününe kadar tapu ida
na göre ~aki~at~!ut:laş,ı~nıası· !atabilir. flu sebeple de ormanın fıldır fıldır öteye gezdiriyordu. resine veyahut 11-10-936 
tavsif b ld °' 8 

.' 
1 

r ve çok yağmur olupta dı-;;arda ka- Çoşkun da dakika kaçırmadan 12 d 
1 b

u_yuru u.,u şekılde uy- lan suyun tabahhur etmemesi • keçiyi gözleyordu. pram diye pazar günü saat e ma 
< urma ır fotografım mevctıl d l l d hallı'ne gı'decek olan tapu b 1 d A o ayısıy e ora a burada kalan bir ses ormanı inletti yaban ke 
u un ull n ı8urette müfteri ve sublrikintllerl b:ı:a!-:Iık ve sırf çisi oracığa yıkıldL memuruna müracaat ey/e-

pıueawı er 01 pek ctıretkarane fAJDutdeıı ibaret olan bu araı131 J • ArkMJ var • meleri ildn Q/unur. 

Halk Manileri 

Kabaktan pil!\v olmaz 
Hllzgılrla kese dolmaz 
Çalı~kan insanların 

Ölse de rengi Sl)lmaz 1 
• • • 

'l'enbelllk gitmez hoşa 
l\aç ondaz koşa koşa 
Bir marifet ehli ol 
Emrin gitmesin boşa 1 

• • • 
işçi ol i7e alış 
Cihanla eyle yarı7 
Buglln milyoner isen 
Gene yarına çalış l 

• • • 
Tenbelliği kaldır at 
Ona al onbire sat 
Zengin olmak istersen 
Geceyi gOndUze kat ! 
Baba Salim Ö~ütcen 

Açık teşekkür 
Yeniyol gibi CUmhul'iyet 

mefhumlarını UstUnde taşıyan 

ve doğunun gUnlnk haberlerini 
sıhhatlı veren ömUrlU bir gaze· 
tenin ynzlerce okuyucusu koy
lu yurJdaşlardıuı ttldığım alt· 
mı7tan fazla mektuplarında Ye
niyol sahibi H. SnkOtiye ve sağ· 
lık derslerini yazan bana olan 
teşekkür sayğı ve sevgi dolu 
minnet ve şUkraolanna alenen 
teşekknr ederini. 

Türkan 
Durmuş TUrkmenoğlu 

Kapah zarfla odun eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 950,000 ) 
kilo odun alınacaktır. Tahmin bedeli ( 9500 ) 
liradır. 

2 - Şartnamesi her gün 
nundan kanunun beşin~-:i 
alınabilir. 

satınalma komisyo
maddesi mucibince 

3 - Eksiltme 16-10-936 Cuma günü saat 15 de 
Trabzon kalesindeki Garnizon binasında satınal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat ( 712) lira ( 50) ku· 

ruştur. 

6 - Teklif mektuplan 16-10-936 Cuma gilnil 
saat 14 de kadar sabnalma komisyon reisliğine 
verilmiş- olacaktır. Bu saattan sonra mektuplar 
kabul edilmez. 

7 - Şartname istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içensıne konulmuş 
olacaktır, 29-2-9· 14 
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----------------------------- 3 Sayfa -------

1 
Şeker eksiltmesi j Fabrika unu eksiltmesi 

Askeri scitınalma komisyonun an: 1 Askeri satınalma komisyonundan: 
I 1 - Trabzon kıtaatı ihtiı. ·acı için ( 4500 ) kilo . Buybıı_rtd ı! i kıtua~ ihtiyacı için ( 175)00 > ynz yetmi beşbiıı 

J kılo fabrıka uıııı s ·ı.ın a'ınacaklır. Tahmin bedeli ( Hl250 ) on 
Şeker alınacaktır. Tahmini fiyatı ( 1395 ) binüç- dokuzbin ikiyiiz elli liradır. YUzde yedi buçuk hesabından il c 
yüz doksanbeş liradır. teminat ulı:ıac,ıktıı-. ŞartnamelP.r Buyburt askPri s.ı:ı.ıaırna ko. 

misyonunda bedelsiz nlıı.ır. Eksiltme 13 · 1 te~rin nan pazartüsi 
2 - Şartnan1esi hergün satınalma komisyonun· gilnii sant H da Bayburt snlı.ıalına komisyonunda kapalı znrf ıısu· 

KA5E da parasız okunabilir. liİi~ olnc.ıktı;. Muvakkat teminatı ( 1-UB ) Mndurty~z kı ·k nç lira 
( 75 ) yetmişbe.$ kıırıı~tur. Teklif mektuplJrı U ı teşrin 936 pa-

3 - Eksiltme 6-10-936 salı günü saat 15 de zartesi gnnn saat 8 ze knd:ır sata ıalına krırnisyonıına verllnıi;ı 

NEDKALMiNA Trabzon kalesindeki garnizon binasında satına!- 1_0ı_ac_·a_k_tır_. _______________ ı_u_2_.ı._29_f_> ----
. ma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarfla un eksiltmesi ., - ., 

Dahil ve sahil postalan 
ve denk postalan eksiltmesi 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır . 
5 - Muvakkata teminatı ( l 04,65 ) yüz dört 

lira altmış beş kuruştur. 

Askeri sabnalma konıisyonundan : 
Erzinc.ın Tümeni garrıil'1ırnnd l hulumın kut ·"e milessesnt ilı

tiyacı olan ( dürtynz elliLi.1 ) kil ı fahrik1 unu:rn hnle gilnünde 
tulip \1 rnrndığıııdan !5-10 93G ı•z ırtesi gilnil saııt 11 de innle edil· 
nıek üzre yeniden kupalı zarflıt eksiltmeye k•1ıımur;;tur. Muharn
nw:ı becte:i ( G7500 ) ııltmıı ye.lihin he,yilz liradıl'. Teminatı 
( 5XlJ > he,ılıin altmış iki lir.ı •elii kuru ştur. ( 2ns) tivynz d ık. 
san ı;e:~iı kıw17 mukabilinde Erliııc.ııı<h tüme.ı karnrg1tı ı tıi ıas1 
i.,:i.ıcle tümen SJtınulmn koml ;y ınuııcl ı olup gürel>i.itlPr. Şaı·tııa 
meııi::ı d.ırd:ıııca madded ınuclbioc.! 2 lO(I sayı!ı e'<siltme kanunıırıun 
32, 33,3 ~. ,.P maddel wi ah kamı ıa te,•fi'\en tanzi n ecle.·e: i t ıle ı:ı<1 ı 
tınd ın bir s. a · evveline kadal· Ertiııca:ıda tnmea -:ııtı 1aiın!l ko· 
ınlsıo.1u bu ikan lığına makbuz mu~abiiinde v .!rn.i; bu!unııc::ık· 

P. T. T. Başmüdürlüğünden : 

6 - İstekliler mezkur giin ve saatta kalede 
satınalma komisyonuna muracaatları ilan olunur. 

21-25-29-5 

Pazarlıkla arpa eksiltmesi 
1 - Haftada karşılıklı üç sefer yapılması ve 

gitme gelme 1400 kilo yük taşınması meşrut 

lrabzon - Bayburt arası postası ile haftada Askeri Sa. Alma komisyonundan : 
iki sefer yapması ve gitme gelme 400 kilo yük Bayburt kıtaatı ihtiyacı için 22 9 936 günü saat 
taşıması meşrut Trabzon - Gö~ele arası posta- 1 9 da açık eksiltme ile ihalesinin yapılacağı ev
larında muayyen olan sikletler çıktıktan sonra ~ velce ilan edilen 40000 kilo arpanın beher ki
kullanılacak ves:itin h~cmine göre yük ve yol- l ıosuna ikinci ihale gün~nde teklif edilen fiat 
cu taşımakda muteahhıtler serbest olmak şart- bahalı görüldüğünden hır ay içinde pazarlık su 
larile ve yine T rabzondan iti?aren Maçka, T o- ı retile alınacaktır. ve ilk pazarlığı 14 10 936 
tul, Gümüşane, Bayburt, Erzıncan, ve Erzurum çarşamba günü saat 9 da yapılacaktır. 
llıerkezlerine ayda üç defa nakliyat ~~pması j Evsaf ve şeraiti evvelki gibidir. İsteklilerin 
llıeşrut denk postası 28 eylfıl 936 dan ıtıbaren belli gün ve saatta komisyonumuza muracaat-
onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. l lan ilan olunur. 29 3 6 9 

2 - Bayburt postası için 360 lira ve Görele 
Postası için 54 lira ve denk postası için 225 
lira muvakkat teminat alınacaktır. Sadeyağ eksiltmesi 

3 - Son bedeller uygun görülürse bu postala- ASKERİ SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
l'ln ihalesi teşrinievvelin on ikinci pazartesi gü-1 Bayburttaki kıtaat ihti) acı için açık eksilt
llU saat (Görele) 13,30 da (denk) 15 de (Bay- meye konulan ( 4000 ) kilo sadeyağına talip 
lıurt) 15,30 da yapılacaktır. 1 olmadığından on gün uzatıldı. ikinci ihale gil-
4 - Eksiltme P. T. T. Başmüdürlüğü binasın-

1 
nünde. ~alip çık~adığından bir ay içinde. pazar

daki komisyona yapılacaktır. Şartnameler aynı lıkla ılan ve ılk pazarlığı 31 - 1. T eşrın 936 
}'erdedir. 29 2 5 9 Salı günü saat 9 da yapılacaktır. 
~ 11 11 • • • • • Evsaf ve şeraiti evvelki gibidir. Taliplerin 

Kopru ınşaat eksıltmesı temdıdı belli gün ve saatta Bayburt satınalma komisyo· 
Vilayet daimi encümeninden: nuna muracaatları ilan olunur. 
Mer'aş caddesinin O 800 nci kilometresinde 546 lira 

49 kuruş keşif ·bedelli tabana deresi üzerindeki köprünün 
beton arma tabliyesi inşaatın zuhur eden talibin açtığı 
Pey haddi layık görülmediğinden 2490 sayılı kanunun 
'f.J nci maddesinin birinci fıkrasına tevfikan 3. /0.936 ta
'İhine çatan cumartesi günü saat on birde vilayet maka
~1nda toplanacak olan daimi encümende ihalesi yapılm<;'-k 

26 29 2 5 

Pazarltkla bulgur eksiltmesi 

Askeri Sa. Alma komisyonundan : 
Bayburt kıtaatı ihtiyacı için 25000 kilo bul~ müddeti on gün temdit edildiği ilan olunur. 

I gurun 22-9-936 günü saat 9 da eksiltme ile 
Eczayı tibbiye eksiltme temdidi ı ihalesinin yapılacağı evvelce ilan edilen buıgu-
v.1,. t d · " .. · d · run beher kilosuna teklif edilen fiat bahalı gö-ı aye aımı encumenın en; ı .. .. ..... d . . . . 

Hastane için satın alınacak 1374 lira 42 kuruş talı- ruldugun en bır ay ıçınde pazarlık suretıle alı-
'>tin bedelli eczayi tıbbiyeye teklif mektubi gönreren is '. nacak ve ilk pazarlığı 15 10 936 persembe gü
le~lilerin dipozito 'Vermedikleri görülmüştür. Bu suretle nü saat 9 da yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti ev· 
"Qlcı olan işbu teklif gok sayılarak 2490 sayılı kanunun Ik' 'b'd· ı· t kl'I · b il' .. tt k 
fJ ,., ~ dd · · b · · . f k t .11·kan 3 ıo 91.:>6 ve ı gı ı ır. s e ı erın e ı gun ve saa a o fQ • cu ma esımn ırmcı ı rasına ev,. . ~ · · J 1 • • "' 

~'hine çatan cumartesi günü saat on birde. vılay.et ma ı mısyona muracaatları ılan olunur. 29 3 6 9 
IJıında toplanacak olan daimi encümende ıhalesı yapı/_ 

~"·müddeti 0 n gün ıemdid editndşıir. Pazarlıkla sabun eksiltmesi 

Evrakı matbua eksiltme temdidi Askeri Sa. Alma 
Vilayet daimi encümeni~den : 
~ liastane için yaptırılacak 98 lira 2.S kuruş tahmin 
1 def/; 12 çeşit defter ve evrakı matbuanın açık artırma 
~· bitmiş ve isteklisi çıkmadıiz gô'rijlT)lekle 2490 sayılı 
~"nun 43 ncü maddesinin -birinci fıkrasına t~vfika~ 
~ 0.935 tarihine çatan cumartesi günü saat on bırde . vı
._/let makamında toplanacak olan daimi encümende ihale
Ol 1/Qpz/mak üzre m:-:ddeli on gün temdid edildiği ilan 

~-·-----------------------------~------
Almanca ders 

~alkevi Başkanlığından : 
Ve, ~'re~rinl evvel 936 tarihinden itibaren Almanca A. 
lıt 6 ' kursları açılacaktır, isteklilerin ıimdiden halk.evi 

Qf vurmaları bildirilir. 

komisyonundan : 
Trabzon kıtaatının bir senelik ihtiyacı olan 

6000 altıbin kilo sabunun ihale günü olan 25 9 
936 cuma güaü saat 16 da talip çıkmadığından 
bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. Tahmin be 
deli 2040 ikibin kırk liradır . 
Şartnamesi hergün Satınalma komisyonunda 

parasız okunabilir. 
Eksiltmesi pazarlıkla olacaktır. 
Muvakkat teminat 153 yüz elli üç liradır. 
istekliler bir ay içinde her gün saat 15 de ka 

lede satınalma komisyonuna muracaatları ilan 
olunur. 29 4 9 19 

la:·dı:. 18 2:126 2.) 

Trabzon talep elmeycce ini ve on bi-inc 
madde-;inde de: ihtliif z J!m ~unrla 

N 1 m ~ c i mu '.1ak:e::n°n n T a'non mah. 
Oter iği ne : keme ;i oldtı :unu ve on ikirc 

H · t t · tt' . . 2) ,1 maddesinde de: işbu mu!~avelenu 
arıç e anzım e ığımız ·J· ' • . • • 

930 t ·ı l' 'k" ..ıd . ht menın her htn_:ı bır taraf rıayt!t arı ı ı on ı ı maıı eyı mu C· 
1
. . 

· · 1 • T 1 k etme. ığı halde diğer tarafın zarar 
vı n u :ave enameyı o:-u ·azusı . . . . 
N t · ı· . t 'h zıyanı olarak on hın lıra tedıye· o er muavın ığ'ıne aynı an, \'C . • .. •• 

93:1 33 ·1,. t dk tt• . l·'- sının teahhut olund:ı,?unu mu'>ey· 7 - no. ı ~ as ı e ırmış ııı;;. . d' 
ı b k l . L- • • d yın lr, 
ş u mu ave enamenın uırıncı mıı -

desinJe: Validem pervere ait bin 
yüz otuz sekiz lira yetmiş b ş 
kuruş mukadder lciymetli istihkak 
mazbatasının beher altını üç l:.a 
cv:akı nakdiye ola~ak bilvcldilc 
se -maye vazed•ldifine ve ikir.ci 
madesinde: Akitlerden Celal işbu 

mazbataya mukabil gerek Gümüş
ane gerek aher vilayetlerde mü
badilden mttr.ık emval bulup mu. 

amelei tefziyesini taki
0

p ve inl:ıç 
ettirec!zine ve üçüncj madde;in
de de: Akitlerden Kazimin mu:ı-

Kazim 

İş!:m mukavele ile üç ay ıa:-
f ında mübadille:-dcn metrük emva-
li Gümü.şane vilayetile her hanıi 
bir vilayette arayıp bulmak ve 
verilen vekaletn:ıme mcc bine~ mu· 

amelei teffizi) e ve te'"Cliye ve 
teslimiyesini yaı:-tı:-ıp müşter:lerine 
taharri ederek bulmak ve bunlarla 
pazarlık ederek bedeli f erağın mik
tarile satılııc Jk mahallin nerede 
oldufunu ban:ı bildirmek vazife.;i
ni deruhde eden akitlerden Celil 
mukavelenamenin tenziminden aonmeleyi takip ve müşteri bulmak 

ve pazarlık yapmak selihiyetini ra bu işlerden hiç birine teşebbuş 
haiz olmak üzre Celale vekalet- etmemiş ve Erzurum dahilinde yol 
name verec!ğine ve ancık pazar- müteahhitliğine girerek iki sene 
lık net:c!sinde müşteri ile takar- kadar da kazasına uğramamış ol

rur eden fiatı Kazime haber ve- duıu gibi elyevm de teğayyüp 
rerek Kazım bu fiatı az kördü~ü ederek nerede bulunduğu mec~1u
halde kendi hesabını alıp sermaye lim bulunmuştur. İşbu mazbata ile 
ve m8'raf çıktıktan sonra bakiye müstehak olduğumuz emvali bilve
kalan miktarın üçte ikisini Celale kale teffiz ve te!cil ve müşteri 

bulmamış olmakla ve müvekkilemi nakden vereC!ğ'İne ve dördüncü 
izrar etmiş olduıundan başka aramaddesinde: Sermaye olarak v: z 

edilen mazbatanın beher altın Ji- dan altı sene geçtig-i halde nerede 
rası üç lira evrakı nakdiye ser- bulunduğu malum olmadı.{ına meb
maye ittihaz edildiği ciheUe le- ni ikametgahının tahakkukunda 

f d·ı k l f 1 aleyhinde bermucibi mukavalename evvuz e ı ec.! emva e sar o u-
k f bed 1. b 1\- dava a~c ığından fesht mübeyyin nac1 masra e ı ve u u.&u~- i 

1 
. b 

d d. f l le fi o an ış u varakanın ikametgahının a •ter sar o unac1 mıuıra ar ! . 
kl '-t b ._. ı.~ - mec ..ıl olması hesabile ilanen teb-çı 1111. an sonra a111.ıye -rm uç . . . . 

h. d b. · K" ·L· • C ı~ lığ edılmesını ve bu ilanın yapıldı-ısse e ırı azıme ve ı111.ısı Cı<t- " 

l •t ı ğ b . . d 1 ğını mubeyyin alelusul vesikanın e aı o acı ına ve eşınc. ma - . . • " .. . 
d · d d S t le d b d ı ıtası dılekces ıle uç nushad:ın ıba-esın e e: a ·~ vu uun a e e-
l. f ·" K" · t f d al ret olan işbu kagıdı takdim eder ı era0 a:r:ım ara ın an ınıp 1 • _ •• 
ferağı verilec.!nine ve sermaye ve ve bir nu!lhasının alelusul ılan et. 

masraf çıktıktan sonra hasıl ola. ı tiril'.11esini ve di.ğerinin de ~ b~de~
c ık kardan Celal hissesini akebi tastık tarafıma ıtasını ve uçuneJ· 
satışta alac 1trını ve altır.cı madde- sünün de kalemi alilerinde hıfzını 

.. 1 d"l . sınde: Yapılacak masrafın kaffesi 1 erırn. 
Celal tarafından yapılıp bu mas- Salih veresesi vekili vereseden 

Kazim rafının miktarı se:-maye ittihu 
edilen beher altın lira için bir Türk 
lirasını tecıvuz eltii}'i halde bu 
fazla masarif CeJala ait olac ığına 
ve yedinci maddesinde: Celil 
teffiz olunacak emval aramak ve 
m"jşteri bulmak iç~n diğerini 

tevkil ve teşrike mezun olup bu 
vekil veya şerike verilecek ücretin 

28 Eylül 1936 
Kizim 

Bu ihtar sureti dairede hıfz 
olunan aslına mutabık olmakla 

biltastilc alakadaranadan ilin için 
Trabzon Yeniyol gazetesine tt!blit 
olunur. 

28 Eylıll 1936 
Mühüri resmi Celala ait olaca2"ını ve sekizinci imza 

maddesinde: azemi üç ay zarfinda S. Özden 

emval bulup teffiz ve te .. c'l ve ·---------------
te ıellüm edilmez veya ma:ôa' a kr- } K k b 

1 bul olunml\ZSa Kaz:min mazbatayı ayıt ve a u 
istirdat edec ·ğini ve şayet kbmtn 

teffiz edilmiş olursa muame!ere muamelesi 
vazedılmiyen aksamı istirdat edi· 

leC!ğini ve bundan ?~layı Celal bir· Orta tecim okulu 
hak talep etmeyeceğını ve dokuzun-

C J maddesi: istihkak mazbatasını 'd• ekt"" ı •• "" •ı d 
Celal işbu mukavelenin imzasını lr Or UQUn en: 
müteakip tesellüm edcc :ğini ve Okulumuza k t 
onuncu maddesinde: işbu mazbata k b ı ayı ve 
ile emval teffizine imkin olmazsa a u muamelesi devam 
tarafcyeyin yekditcıriPden bir tef etmektedir. 
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11 Borsalar 
28 EylOl 936 

Gireson fındıkları 
lı: Iıudık hazır 
ft ,, \'ad eli iU 
l\'.nlıuklu fıııdık lınzır 30 

., • \'adeıi 
- ~ "'T- ---- -

Trabzon fındıkları 
lı,; fındık lınzır 
., • vndeli 69 
Kabuk! u fındık lıazır 

,, • \'O deli 29 

ita/ya fındıkları 
iç fıudık hıızır GiO 

(;50-6(,Q 
" • vadeli 

Berlin borsası 
-------: 

TUrk yumurtaları 

KtıçUk mal ı~ 

Ortıı ., 
f rl 

D 

i 1 an 

ROA1ATİZMA 
LUMBAGO 
SiYATİK 
Ağrıları teskin 
ve izole eder. 

Fazla ziya neşredip az cereyan veren 
yegône ampullardır. 

~ Mrırkaya dikkat edip yııl ı-: bu lambaları isteyiniı~ ÇUnki gilneşten de parlak ıiyn verirler. 

ll Bütün Bakkal mağazalarında bulunur. il 
~~~~~~~~~~~ 

~~a~ 

VENÔVOIL 

Rengi solmıyan, kahbı bozulmıyan 
en iyi şapkasıdır . 

dünyanın 

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 dhdhdhdh 

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

om~g~ 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Hö 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

~·ASDM E V-Ü 
Yeni, temiz ve çeşitli huruf alile bütün matbaa işlerini 

• 

En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 
Hariçten ver,f ecek siparişleri kısa bir zamanda hez\rlar "e gö .... der:t, 


