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ispanya h!..iklim_eti Madriti terketti. 
ispanyada. son vaziyet 
- ---~ - - -

Hü·kümet Madriti terketti. 
mareşalımız

1 

Ve Balkan genel 
kurmay başkan
lar1 şerefine Bük-

Ecnebi mümessitler de şehirden çıkıyor .... 
Anknra 8 - İspanya h:ikumeti Madriti terk ederek Valansıya.rJa nakletmiş ve 

Madritte müdafaa komitesi bırakmıştır. Madrifteki ecnti mümessiller de şehri terk 
etmeğe karar vermişlerdir. reşte ziyafet 

verildi .. ltalya hariciye nazırı Viyanada .. 
Ankara 8 - l>Un HUkreşte 

Mareşalımız ve Yunanistan, Yu
goslavya genel kurmay haşk.ın
ları askeri merasimle Homanya 
meçhul askerine çelenk koy
muılardır. Romanya milli mü
dafaa nazın, mareşalınuz ve 
dlger genel kurmay başkanları 
ve maiyetleri şerefine bUyllk 
bir ziyafet verilmiş ve ziyafette 
Romanya başveklll ile hariciye 
nazın ve bir çok Rom~n gene
ralları hazır bulunmuşlardır. Zi· 
)'af etten IOnra Romanya başve
kili ıenei kurmay başkanları
mızla aynca gOrQşmUştUr. 

Ankara 8 - ltah a hariciye nazırı Viyanaya gitmiştir. 

Filist~n Arap asilerinin reisi Bağdatta! 
lngiliz gazeteleri ateşler püskürüyor .... 

Ankara 8 - Filistindeki Arap asilerinin reisi Fevzi bey Bağdada gelmiştir. /ngiliz 
gazeteleri bu adama " bir numaralı devlet düşmanı ,, ismini verdikleri ve buna rağ 
men ihtilafın muvakkaten halli üzerine lngilizlerin haraketine mani olmadıkları lon
dradan bildiriliyor. 

Fındık 
Fiatları 
70-34 

Fındık pi11G1Gları bir haf 
taılanbcri Ôllrgunluğunu mu
lıaf aza etmttlctedir. Fiatların 
..... Ol P,leNi~ 
•6eb lıpanga tücarlarının 
hnıpa f'lgasalanntı fındık 
•n dntel.te olduklarından 
ileri pldi;i bildirilme/ete 
4Jr. 

IJaıün ıabala borsasında 
bir hiıfta zarfında teslim 
fop Trabzon bir vagon 70 
lcaruıtan ve lcabulclu tom · 
bul fındılclar 34 kuruştan 
ıatılmııtır. 

Millet Meclisinde 
encümenler seçimi 
Azaların ihtısaslarını 

gösterir bir cetvel 
Ankara - Meclisin önümüz· 

deki içllmamda encilmenler se
çimi yapllacaklır. Bunun için 
meb'usların ihtısaslaraoı göste
rir yeni cetveller hazırlanarak 
azaya dağıtıldı. Bu llslE>lere gö
re Mecliste 65 adliyeci ve hu
kukçu, 67 asker, 4 paytar, 4 
bankacı, 20 bı:ılediyeci, 47 zira
atci, 12 dil mUtehasınsı, 16 dip
lomasi mtintesibi, 1 eczacı, 2 
cüşci, 9 edebiyatçt 2 elektir~ 
mObeQCllsl, 1 harıtacı, 6 içtima
iyatçı, 1 kadztstrocu, 63 ldarecı 
23 iktisatcı, 2 kimyacı, 43 ma
arifçi. 27 maliyeci, 25 matbuat 
müntesibi, 3 mUhendis, ı nafıa-
cı, 5 ormancı, 3 posta, telgaf 
ve telefon miltehnssrn, 2 res
sam, a riyaziyeci, 12 sanayici, 
2 şark lllmlerı mütehassısı, 1 
şlmendif ercl, 38 doktor, 14: tarih 
mUtehassısı, 1 tayyareci, 34 ti
caı el erbabı, 1 luz i~leri mUte
bassısı, 1 dinci, 1 asaraatiktacı 
1 felsefeci vardır. 

lzmitte açllan fabrika 
Törende vekiller bulundu.. iktisat vekili 

Celil Bayar bir nutuk söyledi · 
Ankara 7 - Dnn lzmitte ka- istihsalinin bir mllyon lkiynz 

aıt karton fabrikası törenle açıl· bin Ura kıymelincte on iki bin 
llUf ve tezaburata vesile olmuş- ton olacnğıuı söylemiştir. Kur. 
tur. Mera&lmde iktisat maliye dela mnllye vekili tarafından 
ınmrllk ve inhisarlar vekilleri kesilmiş ve fabrikama açılma 
Nuri Çeokerin riyuetindekt bQ- töreni yapllımşllr. Fabrikanm 
)'ilk millet meclisi riyaset di- halara def terine Cehli Bayar, lz
vanı azası menıublar snmer mit kağıt fabrikası verimli mU
bak genel dlrektörQ vek4letler kemmel bir eser olmuştur. Ça
lleri gelenleri ordu bllynkleri lışan arkadaşları tebrik ederim 
yerli ve ecnebi matbuat mil- sözlerini yazmış ve defterin bir 
meNlllerl hazır bulunmuşlardır. sayfasmda bUyUk mlllet meclisi 

lktllat vekili söylediği nu- reis vekilleri ve inhisarlar ve
tukta nç milyon beşynz bin li- kili iınzasile şu salarlar ilave 
ra1a mal olan fabrikanın sene- edilmiştir. 
vt istihsal kapasltesloln on iki lnsanhk tariııinde en yüksek 
bin ton ve çıkaracağı mal kıy- ve en eski medeniyetin sahibi 
metinin de iki milyon sekizyuz olan Tilrkler kAğıt kelim~sini 
bln lira olduğunu söylemiştir. 'fUrk olmasıadad ·1 anlaşılacağı 
Fabrikanın a~alma meraslmlle nzre tıinlerce yıl öncede kagıt
blrllkte bu fabrikanın tevsilne cılık sanata yapıyorlardı Avru
alt yazı esasda yapılnıı~tır bu payada bu sanat onl&.rdan alana 
tevıtat ile fabrikanın istihsal rak yayılmıştır. Hakikaten ynk
kapa&ltesi onikl bin ton ve sd- sek klymetl olan İzmit kağıt 
nelik laUh11l Juymetlde iki mil- fabrlkasile Türk milleti dahi 
JOD' aelliyQz bin lira ziyadele- Atatürk devrinde büyük İsmet 
teeektir. lnönQ bQkOm~Unln kurtarıcı ve 

Ce141 Bayar nutkunda proır· kurucu programlaı ı içinde Celal 
raına dahil esaslardan biri sel- ı Bayaı ın yakın alakaslle eski 
luloz fabrlkasmdanda babs et- mUli sınatma kavuşmuştur. Bu 
miş ve Kerek ask.eri ihtiyaç ve eseri yaratanlara ve sümer 
prekse mllll ekonomi bakımın kadrosu içinde başaranlara say
dan bnyllk ehemmiyeti haiz o-1 galar. Bu glln temelleri atalan 
Jan .bu fabrikanın iki milyon 11· seloz fabrlkasile ikinci kağıt 
PF• kurulaClpu ve sePellk fa brik asına baf'lrılar dileriz. 

Sovyet 
ihtilalinin 
yıldönümü 

Ankarada yap1lan 
resmi kabul 

ANKARADA TÖREN 
Ankara 8 - Diin gece 

Ankara halkevinde, hulu~ 
f alcültesinin kaynaşma top
lantısı yapılmış ve bu top
lantıda Adliye vekili de 
bulunmuştur. 

iRTiHAL 
An/cara 8 - Sovgetler Bir mQddetten beri rahatsız 

ihtilalinin yıl dönümü mü- bulunan ve tekkeli Neşet diye 

h · l d mllruf olan bay Ahmet Erzu-
se etıy e ün gece sovyet runılunaıunun amcası Ne~et ev-
büyük elçiliğinde büyük bir velki akşam rahmeti rahmana 
resmi kabul yapılmış ve kavuşmuş, cenazesi dno ikindi 

I -1 .-..: dP ~._.\)[ ~~· 
Başve/iil nmet ı'ninia ıır tetfie bldlnlai'ak nama11 Orta-
bütün vekiller 'IJe lcordiplo- hisar camlinde kılındıktan son
matık, bir. çok meb 'uslar 'Ve ra kavakmeydandakl ebedi med· 

renine tevdi edilmiştir. 
yüksek zevat hazır bulun- Ailesi erkanına taziyet be· 
muşlardır. yan ederiz. 

Anket 
Gelişigüzel soruşun, 

Gelişigüzel karşıhğı .. --------
hısan müddeti ömrünce en saadetli günlerini 

hesap etse bir aya sığmaz.. 

K
adın hast•lıkları mü
tehassısı doktor Bay 
Osman Dün da r 1 a 

Parkta bir son bahar güne
şinin ille hararetinden isti
fade etmek üzre rengarenk 
krızantemler, yıldızlar. gan
niler arasında hir yerde 
oturuverdilc. Hava inadına 
güzeldi, rüzgar esiyordu, ille 
ve parlak ziyalı güneşe ar
lca verdik. 

Doktor öğle 'Vaktı hu zi
yadan, bu ılık havadan. bu 
güzel gün '1e güneşten isti
fade etmelcteki sıhhi fay
dayı anlatırken birden aklı
ma geldi: 

Şöyle gelişi güzel kimse
lere, gelişi güzel sorğular
da bulunogım, " Yenigol ,. 
sütunlarına hem sermaye 
temin edeyim. hem de O· 

kuyuculara orijinal satırlar 
okutayım. Onlar eğlenip iı 
tif ade ededururken gazate 
nin de sütunları do l m u ş 
olsun ... 

lJoktorla haıhaşa 'Verdik, 
kimlere ne gihi sorğularda 
hulunacağımı ttsbite baş 
ladık. 

Önceden lcendiıinden haf 

lamak üzre bir kaç sual 
tesbit ettilc, Tam bu anda 
f ı n d ı lc müstalısillerinden, 
Trabzonurı en imarlı. tımar-
lı geniş fındık bahçelerine 
sahip olan 'De Trahzonun 
sempatik tiplerinden, ha! a' 
adamı, halle münevveri bu· 
lunan B. Şakir Kara Çen
kel oğlu yanımıza geldi. 
Doktoru sonraya bırolctUak 
bu zata.. suallerimi tevcih 
ettim. Onceden karşılık 'Ver-
mek istemigen B. Şakir is 
rarım üzerine cevap verme
ğe başladı. 

Bizde bir gazeteciye söy 
lemek, hem de anket Tar-
zındaki sorğulara cevap ver
mek mühim bir iş gibi gö
rülmektedir. Herkes t•erilen 
cavapları okurmuş ta . . . 
stınlci ayıp bir iımiı gibi. 
tuhaf bir tlüıünc~ ve telak· 
kiye zahip oluyoruz, .. lstan
bul gazetelerinde en leHet
le okunan yazılar lıiç ıüp
hesiz ıehir raporları, an/cet
/eridir sanırım • • 

Çünlci ıelıir rtıporları. in
tibaları bir ıehrin en oriji
nal lıususiyttlerini, anketler 

• Arkul 2 •• 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

Ben belediye üyesi olursam eğer ... 
F.stetik bakımdan bu şehri bi- ı yazmak illıamını size verecek, bir 

zim n ~ ise ne, fakat yabar.cı göz· muharrir iseniz medh etmekten 
le·e daha düzenli, daha alcı ve kendinizi alamıyıcaksınız, her ne 
çek"ci bir çalıma sokab lmenin meslekte olu~sanız olunuz Trab. 
bence çok kolayı vardır. Yeter ki zon sizin nazarlarınızda bugünkü 
bu hu•rnsa dikkatimizle beraber ilği gibi çirkin, görünüşsüz deQ'il, çok 
ve hamiyetimizi çevirelim. sevimli, modern, bir relin odası 

Günü geline} ve ben de sı·a- ile a:-zı;eh~e edı c ·ktir. Bu kadar 
ya girince bir seçki gününd~ Jis- güzel, estetik varlıgı ıize sunan 

bir badanal ıı m:ı işi olı.cıktı ~. 
te içinde adım ve sanım okunur.cı 
halkın reyi bana da isabet edir.ce 
ve erıc .m belediye üyeleı i meya
nın!l katılınc! ilk iş"m ne olacıktır 
bilir misiniz? Hemt>n meclise dört 

başı ınamur bir takrir vermek ve 
bu takrirde şu iki şeyi istemek : 

1 - Deniz kıyı~ında nekndar 
ev, fab. ika, mağaza, dıvar \'.::ı ·sa 

to)Jt&n hepsinin bugün kirli, paslı 
ve gösterişi, çirkin yüzlerini açık 
mavi veya beyaz renkle badana
lamak.. Düşününüz, bir vapurla 
Trabzona doğru Yorozdan bir ge
lişiniz var, şeh'"i seyr ede ede 
üstünden aşağı limanl iner k '!n 
Trabzon naza•laı ınıza n : c :zip 
ne temiz bir man7ara ile gül"c:!k· 
tir. Eğer bir rassam iseniz, tablo
sunu yapmak hevesi içinizde do
ğacak. Eğer bir seyyah iseniz 
fotoırafini almak arzusunu duya
cak11nız, eğer bir şair iııeniz fİİr 

2 - Üçüncü Müfettişlik dai:-e
t n giden Clddede"'dikkatimi çe
ken ve belki de sizin de dikkati
nizden kaçmayan iki yer vardır 
ki hem C!ddeyi dar gösteriyor, 
hem de bu şerefli cadde Ozennde 
iyi manzara arzetmiyor. Bu iki 
yer genişletilse, ve 90n·a rmniyet 
direktörlüğü binası ka:-şısındaki hı

ıır tahta taraba kaldırılsa, Müfet• 
tişlik dıvarı ve bahçesi o araaya 

kadar ıenişletilae, hem MOfettif· 
lik dairesi ihtişamını arbnr \'e 

hem de cıddede göze çirkin olarak 
çarpan düzensizlik ortadan kalk· 
mış olurdu. işte bu iki husuı hu· 
kında bir belediye reiıi olamam 
ve fakat üyesi olu:um mecliwe 
böyle ehemmiyetli bir takrir ve
re c 'ğimi şimdiden efkin umumi· 
yeye arzederim. 

Cevdet Alap 

T rabzondan Erzincana 
ÇiFTE MEZARLAR 

K;rpiçle çewili. llalcınilız 
ilci mezarın yanından l"çi 
yordum. Bir yol arlcaılaıım 
anlattı: 

Bu mezarlar bir icarı lco
canındır. Hacca gitmek 
üzere geçiyor/arken .l/ukarı 
lcögde konakladılar. Köylü-
ler, susuzluktan çok yok
suzluk çekmekte olduklarını 
erazilerinin su olmadıkça 
hir şey 'Vermediğini, etraf
larında bulunan daha beı 
on köyün agnı sıkıntının 

altında ezilmekte oldukları
nı bu lıac yolcularına an
lattılar. 

Hac yolcuları: 
" Kabe burada. Altunla 

rımızı bu köglt!ri susuzluk 
tan lcurtarmağa harcayalım,, 
diyerek işe giriıtiler. Kög 
/eri susuzluktan da kurtar. 
dılar. Şimdi yolun üstüne 
sıralanan köyler. hu ölüle
rin sayesinde çorak halden 
yeşilliğe boğulmuş bulunu
yorlar. 

Biz. tarhin çok gerde 
söylediği gibi dünya üstü
ne en güzel eserleri bırak
mış, insanlığa üstün fazilet 
dersleri vermiı, •lusal duy
gu ile gaıamış 'Ve yaratmış 
bir soguz. Fakat gakın dün
de de ahret zihniyetini ilik 
/erimize kadar işlttip dün. 
gagı hiçe saydığımız ulus, 
swıisini arkada hıra/et ığı -
mız günler olmadı diğil. 

Topraklarımızın, hallcı
mızın yoksuzluğu nedendir? 
Bir çok sebeb arasında hiri 
de • dünga mümine zindan 
lcaf ire cennet ,, düıünüşü 
değil midir ? Ömrü hogun 
ca kazandığını bir hacJlığa 

harca11an '" butün ~cııkla 

Halit Aiu 
nna g.;ITIO;tiliJIT ••.,, 
btlflca bir şey 6ıra/tmnagan 
a% 'Datandtlfımız mı vardır 7 
Bir müritlik için bir ıePın· 
lik tarla verenlerin ıimdi 
yoksuz çoculclarına az mı 
raslagoruz 7 

Ahreti yapmak için cliin
gagı yıkıyor, alıretu nr 
olmalc için dünyada gole 
oluyorduk. Bu, ne allalıın 
buguruju, ne ek peygambe
rin istediği, mulıalcememizin 
duralclagışı idi. 

Türk'e 'Verimdir : En 
müşkül anında bir lcorugan 
kurtaranı bulunur. Yıldırı· 
mın dağılan droletini. Çele· 
bi derlegüp topar/atlı. Kara 
Mustof agı kovalayan ordu 
ları durduran getiıti. /ıi 
çabulculuğa dölcen Yeni ~rl 
lere bir Alemdar buluntlıı. 
Halbuki çetin/ile içinde 1"' 
Atatürk çılcarttn ulus var?" 

Çifte mezarlar, Türlclü· 
jün dııa. yokluğa boşalışını 
içe ve 'Oarlı,la çevrilen, 
yurdu Kabe bilenlerin me· 
-zarıdır. 

Daha buıün NasyonaGt
üz. lslcimcılığın lıülcüm ııJ;. 
düğü, CeMetin paglaşıldı;ı 
çağlarda, yurda. ulusa lıi6-
meti üstün tutu,. bu, ne Ü• 
rin görüştür. 

Mutantan türbeler altıntlo. 
yatan ölüler ıörtlüm. Biigd 
sandukalar içinde agagan 
kimselere rastladım. Hiç 
bi1inin lcarıısında ba ilci 
mezarın lcarşısınd11/ci gibi 
eğilmedim. 

Yaşayışımııı, Türk'ü t1e 
Türk yurdunu sever büyüle. 
lerimize borçluyu:. Yaşa 
dıkça büyüle ölüleri unı.ıt· 
fll!llJO/ım • 



Sayfa 2 

Sağhk 

Tifo 
Ve 

korunma çareleri 
3 

uğramış. genişlemiş "!amar
larda toplanır. Kalp boşuna 
çalışan bir tulumba gibi 
kuvvetsiz atar ve bu hal 
hazan kalbin durması ile 
olabilir. 

Hastalığı atlatmış ve 
gençliklerinde bir şey his 
setmiyen bir çok insanlar 
"O~rdır ki ileri, yaşlarında 
kalp hastaltğı çekerler. Bun· 
/arın kalbini bozan sebeb. 
ya çocukluğunda veya genç
lığinde geçirmiş oldukları 
ti/o olabilir. 

Hastalık zehirleri beyine 
hücüm eder, hastalığın a
ğırlığı nisbetinde merkez 
sinir ciimlesi çok mfitees 
sir olur; hastalar ya sayık
lar, dalgın, kuvvetsiz seri/ 
miş yatarlar,' 1.1eya mütey
yiç bir halde. fakat mana
sız ve sabit naza/arla etra 
fa bakarlar. 

Ti/oda en kuı kunç netice
ler; Hastalığın b a r sakta 
9 a p m ı ş o l d u ğ u tah
ribat {Resim - 26) . bil· 
hassa çok ishaller hastarda 
barsak kanaması, barsak 
delinmesi yapar ve hasta
lığın şiddeti hasebile mey· 
daza gelen kalp zafıdır. Bu 
evvelce kestirilmediği gibi 
ı1ukubulunca da önüne ge
çilmesi oldukça gıiç olan ve 
ekseriga, maattess:if kabul 
olmıyan hallerdir. 

Hastalık, üç hafta yük
sek ateslu, türlü tii.rlü acı
lar ve her an çıkabilen,· ha 
yata malolacak birçok teh 
likelerle dolu seyreder. Cid
di bir tedavi ile geçtiği hal
de de bazen, uzviyetin kafi 
derecede muafiyet kazan 
madığı hallerdir, bir veya 
iki hafta sonra tekrarladığı 
ve yine en az iki hafta da
ha sürdüğü ve bu esnada 
birincisinde atlatılan tehli
kelerin bu tekrar lamada 
meydana çıkabileceği düşü
nülürse, bu hastalığın has
talığın hasta için ne kadar 
üzücü olabilecaği anlaşılır. 

Hastalık bittikJen sonra 
hemen uyanabilecek akciğeı 
'f.ıereml veya senelerce ilti 
haplı kalacak kulak ti/etleri 
ve kalp hastalığı gözön·in
de tutulursa, ti/ odan koru 
nmak için ne kadclr uw1 • 

mk davranmak ltizım gel
diği görülür. 

- Arkası var -

/YEN/YOL} 

Anket 
Gelişigüzel soruşun, 

Gelişigüzel karşılığı .. 
İnsan müddeti ömrünce en saadetli günlerini 

hesap etse bir aya sıgmaz .. 
• Baştarafı 1 de • ' • Zaif uzun boylu tiplerden. 

ise bir şehir halkının. mii - En çok zevk aldığın ş~y ne-
. . .1 . . d 1 dir? 

nevverının, ı erı, gerı a am· ş 1 . . . 1 2o 30 d" -_ .. • . . . - e ıır ıçınc e - onum, 
larınm d•ışııncelerını, fıkır- denize yakın, içinde bir ev bulu-

/erini aksettirmesi itibarile nan bir yerim olmalı, fenni mcy

lıem istifadeli. hem de eğ- vec"lik ve b:ılıkçılıkla meşgul ol-

/ea/i, yani okuyucuyu yor makdan zevk alırım. 
mada~. tatlı tatlı, eğlene - Musikiden hoşlanır mısın? 

- Giizel kndın sr-~Jeriııi sevc
eg" lene okunan ıııe içlerinde 

rim. H ı[ızl~r, gazeli ·rılen hoşlan-
bilinmesi. dlişıinülmesi, isti-

b 
ıı:ıam. 

f ade edilmesi gereken ir . 1-JayatınJa en ft c· ve en 

çok fikir, intibalar. buluşlar zevkli halıran lıan,:isidir '? 
bulunması dolayı sile OKlT - En fc ci lı:ılıram umumi harp· 

mevzulu. fikir yazıl•rtndan de Sarıkanıı~ harbiıfü. En zevkli 

daha dikkatle ve zeııkle O- hatı:am yok gibidir. 
- Hın.::i ycmekl~ri seversin ? 

kunan yazılardır. Bunlar.. - Sebze ile mevveleri .• 

Bu itibarla anket yapmak . İçkiden hoşlanır mı ~ın ? 
şehir raporları yazmak öyle . Rnkıyı çok severim. 

göründüğü kadar basit bir Doktor burndn hrınen söze ka 

iş değil. belki de derlemesi rıştı: iyi içmek şarlilc değil mi ? 

toplaması ve her kese ze11kle 
okutabilecek bir üsluba, bir 
kılığa büründürüp yzılması 
oldukca çetin bir iştir. 

Ben zaman zaman Akşam 
gazetesinin anketcis:, rapor 
tajı Hikmet Feridun es gi 
bi bu külfetli ışe koyulu
rum. 

Bu seferki anketi sırf 
maruf şahsiyetlere değil, 

gelişi güzel bazı tipler, şah 
siyetlere, münevverlere sor
mayı iltizam ettim. 

Anketinin muhatapları 
arasında bankacı, doktor. 
avukat tüccar, esnaf, me 
mur, mfi.dür, öğretmen, kô'y
lü. rençberden de birer iki
şer kişi hulunacaktrr. 

- Tütünden 7 
- Tütünü sevmem, içmem. 
- Seyahatten hoşlanır mısın ? 
• Pı-k çok. 
- Bir daha d;inyaya gclir..;cn 

ne olmak iste:-.>in 7 
- lfü dn!ın dünıaya g,Jmek 

istemiyorum ki.. ln<ıan miiddeti 

ömründe en saadetli gl.nlerini he
sab etse bir ayn çıkmaz. 

- Hayvanlardan en çok hengi
sini seversin ? 

- Kuşlar<lan papağanı severim, 
digerlerini sevmem. 

. Trabzonun ikli!ıadi vaziyetini 
nasıl buluyorsun ? 

• İyidir. Eskiden piyasada ser
maye bankaların idi. Şimdi hal

kındır. 

- Hangi mesleki beğ'enirsin ? 
. Hari<:iye meslekini. 
• Yeniyola yazdıracak bir dilek 

ve bir fikrin var mıdır ? 
- Gayri kanuni nekadar işler 

Erzurumda 
Temizlik ... 

Erzurum 5 - Erzunımdan 
Talıire doğru gidenlerin bildikleri 
gibi ben de Tahirle Erzurum ara

Elma ağacı 
Muhtelif cinsleri, yetiş
tirme tarzları, toprağı 

ve mühim hassaları 
sında Hacıankale Horacıan Veli Elııı:ının, arınuddan ve diğer 
h:ıba, gibi mevkilerin bulundug-u- meyvalardan sonra gıdai, bazı 

nu biliyorum. Fakat ben Tahir sıhlıi hassalarından dolayı, ıney

köyünden değil ismi gibi yaptığı valar arasında çok ınllhim ve 
i~ler de Tahir olan ve çok kısa kıymetli bir nıw,•kii vardır. El
l:i· zamanda kendini halka sevdir- nıaııın en ınUhiın hassıılıırından 
miş bulunrn vali vekili bay Tahir biri seriıılı-ııdirid ve ıııUdrir 
Baykaldan bahc:ediyorum. 

Tam manaı.ile bakımsız kah n lıir has-.aya malik nlnıa,ıdır. 

h L· • ı·k · · d ~ - d J!ıınclıın ynı ılıın Sidra Plına u şe;ıır pıs ı ıçın e yuzuyor u, 
Bay Tahir gelır gelmez « bu ~ ıra'11, nrnrmt>l hl ve ji'ı>s pek 
memleket, çok söylcmeğc çok uğ- ııefi.; VP ınııkhııl:lıır. l>ilimlf•r 
raşmaya muhtnç olduğu halde in- lı li lclı• ke..;iiıniş ol.ırak, yapıları 
san pislikten gayri ihtiyari ağzını .. e';:ı>rlp•nPsi de ıi',re <.:ın·arı<iır .. 
mendil ile knpıyo· evvı·l3 Rğzır.ı !;hı ı dil! •r nıen• ıl ı . d ııı ("·k 
açmak için bu pısliği mı-vdandan d ı : ı·ı ıl.ıv:ı. ı \l~clır. n ıun İ\'İll de 
kaldırmak ve azzın serbest bulur. 

11111 ı zaıı:ın nıu!ı:ıf ıl; ı-..ı ka!ıil· 
durulma~ını temin el ınrk » lii:r.ım · oı,-. 
oldnguna derhal kurar verdi. V c 

ı:ınıa a!!a ·ı . ıınııınıi~·" lı-, to 1 ımuvasııl:itının f •rdıı-.ı•ıılıı şeh · in 
c :dde ve sukaklarmda bir temi~· rı:2ı \'ı• lı:ı\";l' 1 r:dı'ı 111•1 ·ııll••rİ 
!ık seferherli_;i ilan elti. Ve şim- 'l'\"ı•r. lıurııırı i,i ı clı> -.:ıtıillerde 
di\'e kadar adet olmayan el ara- j~·j \'Pli..;ir; kPZ l r:ttlb \'e dar 
balarile birkaç tıınzifat amPlesıni \'~dılt>'"OPll h ~l ıı 1 •• 

c ıdael ·rin temizli(rıle muvaLzrıf El111.1 ağıwını ı ki>kleri sathı 
kıldı. Sokaklardı-, evler arasında gider, bundan dolayı toprağın 

adeta tepec;k teşk il eden siip·ün· pek deı in olnuısı.ıa Inzuın yok
tü kümelerini kaldırttı. Ve hu su- • Ilı _·. 

retle hal"ın ıtı'1hatini irılfıl eden 
ve çok çirkin gJ:ünen pi Ia· ler 
kalkınc ı şehrin de güzelligi mey
dana çıktı bir taraftan temiıdiı.re 

bakmakla beraher diğer taraftan 
d:ı çarşılarda çok bakımsız kalan 
dükkanların vaziyellerile yakından 
alakadar oldu. iğrenç bir şekil 
alan mezSalıanın kapılarını kapa· 
yarak ufak bir mıısrafın ihmali 
yiizünden senelerdı n')eri açılama
y:ın yeni mezbahayı açtı. Yollımn 
köp·ülerin tamirine başladı. Gay· 
retini yalnız ziruhlara degil, bi
ruhlara da hasrederek kabristan. 
!arın çökmesile meydana çıkan 
kemi'deri toplantlıdı ve yeniden 
açtırdı~ı büyük bir mezara göm
dürdü. Çok kısa bir zamanda şe
hirde görülen islahat sebebile bay 
Tahir kendini çok sevdirmiştir. 

Çünkü halkı bizar eden bütiın bu 
haller ber taraf edilmiş ve edil
mektecir. İlkbahara kadar Erzu
rum daha güzelleşec~k ve evvel-
den Erzurumu bilenlerin inanama· 
yacakları bir şekle gireçektir. 

M. G. 

1: 1 m'ı ı,v! '.l ı ·. f, ılı:li rı .. !.ız 
kirnç·li, killi kumlu topraklar
dan ho. 1 ıım. Elma ağa~·larınm 
yeti~~tirilrııe larzlıuı: Tohumla 
yetişlirilebiliı". Fakat bu şekilde 
yabaniye kaçar. bunu, a.ılamak 
suretile ehilrştirmek lazımdır .• 
Binaenaleyh el na a~ı ile Ureti· 
lehilir .. 

Bodur veya ispalya gibi mun 
tazam şekiller verilmesi matlup 
isf, o vakit. elma ağaçları, Pa
radis, Dllscıı anaçlarından inti
hab etmek icııb eder; daldırma 

ve çelikleri yapılır, bunlara cins 
elma a~ılaoır . 

Şu httlde: 
1 - Tohumdan yetişen elma: 

Aşı sayesinden ehilleştlrlllr. 
Kuvvetli topraklarda orta boylu 
agaçlar olur. 

Bugün Bay Şakir Kara 
çengel oğlunun cevapları· 
nı okuyalım : 

varsa yazılmasını isterim. Çünkü •------------

2 - Dilsen Elması: Kurakça 
topr&klarda yetişir. toprak hu· 
susunda o kadar mllşkUlpesend 
değildir, orta boylu, ispalya şe
kllleı i verilebilir. Daldırmalarile 
teksir edilir. 

• Gazete olı:ur musunuz ve ga
zetede en çok hangi yazıları o
lcur:1unuz? 

• Arada, sırada, elime geçtikce 
okurum. Gazetede iri yazıları, 

hulasaları okuduktan sonra ilan 
kısımlarına bakarım. 

• Trabzonda hayat bahalı mıdır, 
ucuz mudur ? 

• işini bilirsen t:cazdur. 
- Yani işini bilmekten maksad 

nedir? 

1 
- Her alınacak şeyi mevsiminde 

alırsan ucuz düşer. 
• Trabzonda yaşayış nasıldır 7 
• Yaı. hayatı çok iyidir. çok 

neı'eli, vo zevkli i'eçer. Kış haya-
tı yoktur. 

• Belediye işleri ?. 
• Yoktur ki soruyorsun .. 
• Parktaki bugünkü şekli nasıl 

buluyorsunuz 7 
• Tarh şekli güzel, ağaç vazi

yeti tarhla kabili kıyas olmaya
cak derec : de fenadı·. Güzel ağaç
lar dikilmelidir. 

• Evlenm~nin lehinde misin, a
leyhinde misin ? 

- Bekar olduğum için ş"mdilik 
aleyhindeyim. 

• Hangi tip kadından hoşlanır
sın ? 

yazılırsa herkes işini bilir. Halk 
da iıılerini g')rdürür. Bu yazılara 

1 
karşı vilayette bir büro bulunmalı 
yazıları tedkik etmeli ve yazılanı 
yerine getirme6e çalışmalıdır. yani 
matbuat kuvuetinden istifade edil. 

Dünyada 

Neler oluyor 

TALİMAT 
Fransa tıp fakültesi ebe 

lik talimatnamesini bitirdi. melidir. 
- Bugünkü dünya siyasi vazi

yetini na!!ıl göriiyorsun 7 
• Turkiyedcki siyaset çok iyi

dir. Yapılan işleri yerinde görü
yor ve beğeniyorum. Avrupa ka
rışıktır. Tilı kiye de belli ki ipin 
ucu akıllı adam elindedir. 

• Antakya, İskenderun işine 
ne dersin ? 

• Oraya Atatüdc parma~ını 

doladı. oraları da alı:cnklır. 
- 'frabzonda en büyük ihtiyaç 

nedir ? 
• Plandır, ve onun üze. inde 

yürümektir l 
- işte gelişi güzel sorgunun 

gelişi güzel karşılıkları.. Nasıl, 

hoş. orijinal değil mi ? ama diye
ceksiniz ki ve dedikleri gibi böy· 
le de damdan düşe: c::sine. biri bi
rine uymaz, akılsa eser şekilde 
sual sorulur mu ? 

lşte böylec;! sorulur ve böyle

ce de karşılık alınır. 

Bu talimatnameye göre, 
Fransa lıududları içinde e
belik edecek kadınlar.n ... 
Kadın olmaları şarttır. 

Genç kızlara ebelik dip-
loması verilmiyecek. 

Garip Filozof 
Amerika vatandaşlarından 

Artiir Gerk her sene 1910 
<- a ~ beri - 1 kauunuevvelde 
.ııatağına giriypr ·oe ilkba
lıarda kalkıyor . 

Köstebekler. ayılar gibi 
bütün kış uyumuyor, uyu
muyor ama, yataktan da 
kalkmıqor. Bunutı sebebini 
soranlara: 

- Sokağa çıkmayınca her 
yeri pembe. ve dünyayı 

dümdüz görüyorum I diyor-
muş. 

Gerk garip 

3 - Paradis elması: Çok de 
rin kuvvetli topraklar l:>ter ve 
yahut toprağın hiç olmazsa Ust 
tabakasmın kuvvetli olmaH l!l
zımdır. Daldırma ve çelikleme
lerlle Uretillr. 

Kurak topraklaıda, elma a
ğaçlarını sıcaklar yaklııştığında, 
bolca sulamak icab eder. Yazın 
da, topraktaki riltubelin muha· 
fazası tebahhura mani olmak 
için ağaç diplerine saman koy· 
mak faydalıdır. Kordon, ispalya 
ve en s ıli gibi muntazam şekil
ler için elmanın DUsen veya 
paradis üzerine aşılanmalarını 

tavsiye edebiliriz 
RUzg~lrları hafif, az olan yer· 

lerdo, elma ağaçlarına Ooble • 
kase. şekilleri verdirmek daha 
doğru o labilir . 

Elmanın tohumları, bu mev
simde, tatbik ameliyatına - yani 
çimlenme sandıklarındaki kum 
i~crisine - konur. 

Elmalar tam kemale geldik
leri zaman toplanmalıdır. Çekir
deklerinin siyahlanması renkle
rinin sararması, sapından kolay
lıkla ayrılrna:;ı gibi hassalarile 
elmaların tam kemale geldikleri 
anlaşılır. 

NOTLAR n 
Razı insanlar vardır k~ bir· Niçin ağaç bayramı yapmıyoruz ? 1 1 

şey y:ıpnııj oıınak için dost di: Yıllar gelip geçiyor, bukadar ağaç dikecek yerimiz 1!1 r!1 

C. A. 
Bay Arftır 

bir filozof I , . 

ye geçindiklerine, bazan en ~·ir- a..._~ 

kin iftiralarda bulunur. şöhret oldugv u halde tek bir ağaç dikm. iy.C?ruz ! . - -. ~. 
nlmak, maruf olmak için akla - l k -J, l 
gelmedik rezaletleri ıh ti yar Ağaç dikeçek yerlerimiz ağacın faydası var mı, yok yeni harpler. yenı sılahlar be ırtmege .a ı ge ır. 
ederler 1 çok olduğu için değil. ağaç- mu eğer bu da hen uz ma dolayı sile mü da/ aa ve bil- On para ıstemeden başa 

• landırılacak ger/erimiz bom- l ' l ke f,iyetler hassa hava miida/ aası ba- rılacak şehrin güzelliğini ar-
b b l um o mıyan y d k b k .. k h lk ·1 - h" Ne söyler e:ı süyl,., bir bar. o~ u unduğu için sögliyo- d . h. k t kımın an ço üyü onem tıraca a ın sag ıgına ız-

<ln!{ sudıı fırtına yurntnıak l;;te. ruz. niçin bir ağaç bayramı meganın a ıse _ ır an e taşıy.m bir varlıktır, bir met edecek, korunma tedbir
y~nlerl fi:drledııden d<mdllre- yapmıyor, neden, yollarımı- açalım/ fakat agacın f agda- varlık olduğu anlaşılmıştır /erimiz arasında bir yer 
mezsiJ 1 ıı meydanlarımızı, şehir iç 3lnt, lüzum ve ehemiyetini ve anlaşılmalıdır. alacak Önemli bir iştir bu ... 

e ve dışını, $ehirin güzelliği- t•nnederiz ki herkes ve Belediye, bir agaç hayra.. Trahzonun, bir ağaç bay-
Olsun d . ı sac m a sapa n ne bin kat dulıa güzellik hepimiz takdir ederiz. Ağaç mı gapmalı, gününü tesbit ramına ihtiyacı vardır, da

olsun: 13lri kuş vurnııığu !Y'arar katacak olan strtları. ya- şehir gilıelleştirir, sağlık ve ilrin etmelidir, Ufak bir ha ziyade vakit geçirmeden 
bfrJ L 1mra~ sJr:n"~e ! · m l · l d l b · · • • aç arı agaç an ırmı9oruzl bakımından ve hatta şimdi teşebbüs, işi vürütmeğe ve yapa ım u 1§1 .. 
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F 1 K R A 

Zet dedi 
Eski hükılmdarlardan birisi 

vezirini yanına alarak bir tedkik 
seyahatine çıkmış bütün kasaba
ları gezdikten sonra köyleri gez. 
meğ"e başlıımış köyün birinden, 
geçerken tarlanın birinde bir ihti· 
yarın elinde bulunan beş on mey
ve fidanını dikmeğe çahştığını 

görmüş, zavallı ihtiyar kazmasını 

tarlaya vurup fidanları dikmeg e 
çalışırken hükllmdar seslenmiş, ey 
beri bak ihtiyar, demiş. ihtiyar 
bu sese hiç aldırış etmeyerek fi
danları dikmek ile meşg-uloıuş, hü 
kümdar bu sefer hırslanmış, daha 
kuvvetli bir sesle : 

- Bire ihtiyar ııana söyleyo· 
rum biraz bu tarafa bale, demiş. 

hükı1mdarın hükı1mdar olduğunu 

bilmeyen ihtiyar, yuzunu ona 
doğru çevirerek ne istersin ? di· 
ye bağırmış. 

Hukumdar ihtiyara kaç yaşın· 
duın diye ııormuş. ihtiyar yüz 
yın..uı yıışm ıayım demiş. Hüküm· 
dar, pt"' aı.t yüz yirmi yaşında

ı.ın; ... ı..ı.ıdi ~u fiJ;.nları dikccekıin 

de meyve verecek de, sen de yi
y eceksiıı öyle mi, demiş ? 

ihtiyar şu cevabı vermiş : 
- Şu karşıdaki, gördüg-ün 

meyve ağaçları benimdir, onları 
benden evvel ırelenler dikti, ben 
yedim şimdi da ben dikecetim ki 
benden sonra gelenler yeainler. 

Hükumdar zet dedi vezir de 
ihtiyara çatasından bin altın çıka
rıp verdi. Meter hükümdarın ideti 
böyle imiş, zet dedimi bin altın 
ihsan eylermiş. işte size hüküm
dar ihsan eyledi demiş, ihtiyar 
bin altını çantasına basdıktan 
sonra hükümdara dönerek : 

- işte bükumdarım benim de
diğim meyve fidanları bir günde 
meyvesini verdi, deyince hüküm
dar yine zet, demiş, vezir ihtiyara 
bu sefer de bin altın ih1an eyle
miş. ihtiyar bu ikinci bin altını 
da çantasına budaktan ıonra hü· 
kılmdara dönerek : 

- Bak hükOmdar benim deJii· 
g-im fidanlar hatta bir ründe iki 
defa meye verdi deyince hükılm

dar yine zet demiş. 
Bu manzara karşısında kalan 

vezir bakmış ki, bu gidişle çanta· 
da on para kalmayacalt. APıAn 

hükümdarım buradan ~vu;alım 
bu ihtiyar size daha binlerce .ıet 
çektirec;!k sende ve bende on pa· 
ra bırakmayacıtk hatta aç kalaca. 
gız deyince hükümdar bu köylü 
ihtiyarın aklına ve fikrine şaşarak 
vezir ile savuşup gitıxıiş 1 

Baba Salim 

Hay.ati ucuzlatma 
İstihlak v.e~gisinin tenzili 

için bir layıha 
hazırlanıyor 

Ankara 3 - Hayatı ucuzlat
ma yolundaki çalışrrtalara hara
retle devam edilmektedir. Bu
nun için meclise muhtellf ıayı
halar verilecektir. 

.Maliye vekaleti, sanayllnden 
alınmakta olan istihlak vergisi· 
nin tenzili hakkında mUhim hlr 
Ulyıha hazırlamaktadır. Bu hu
susta diğer vekilletlerin mUta
ıeaları sorulmuştur. Bu ıayıha 
yakında Meclise 8evkedllecek· 
tir. 

İlim bilmeyen actır 
İlim bir altın tactır 
İlim bir gıdadır ki 
İnsan ona muhtaçtı~! 

* * * Oku yavrum gezme boş 
Okumak pe;;ine koş 
Okumayan insanlar 
Ya kumarcı, ya sarhoş ı 

* • * 
Mektep cennet yoludur 
İlim orda doludur 
Okumak insanların 
Kanadıdır, koludur ı 

Bııba ş_"lim ÔiütHfl 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avus~uryanın Ankara 
Elçilifi sabık müsteşar 
Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 69 ] 

&aliplerine karşıkoynrnyı güzUne 
kestirerek, bu cesaret ve cOre
Uncte, botun haklarını ve buton 
hnrriyetlerini silahla geri aluıttk 
luvvelini bulmu:ıtur. işte bu 
hareketin Asyalı milletlerP ver
diği örnekte, e:;;siz bir tesir 'e 
ikna kuvveti vardır. 

Avrupa devletlerinin prestij
leri, onların Tanrı emrine daya. 
ilan üstUnlUkleri \'C dUnyayı 
hnkumıeri altuıa ulmu!ttrrnııı 
aııeta muknduer olu, u gibi ka
llaatıerl, Japonların Ruslara 
kar~ı olan zaferi sıırsmı~ lı. Ci
han harbından sonra ise, bu gil.ıi 
(anaatlerin yerini, daha realist 
~IJruşler aldı. llllkUmrnnlık ve 
~öleUk meselesinin derilerin 
tenginden ziyade topların ve 
llıakinalıtUf eklerin tı a y ıs ı n a 
ılayandığı kanaalının artık önü
ne geçilemtıdiği gibi, bu kor
~unç silahları kullanmanın sa
Uece beyaz adama ıııabsus bir 
tır olmayıp azbuçuk bir gayret
le bunu Asyalı'nm da yttpabile· 
CeQ-i fikri de, ~·aresiz, ilerliyor
~U. Kaldı ki, beyaz efendilerin 
bizzat kendileri, modern bir 
llıuhar~benio nasıl yapıldığı, 
l4f erlerin nasıl edl(> edildiği ve 
hUkumranlıgın nasıl tesıs edil
'liii gibi hünerleri milyonlarca 
~sYah'ya öğretmek hususunda, 
,~birleriyle Adeta yarış ediyor
"rdL Böylelikle, hUkUmranlık 
~e hürriyet dava~ı, cihan barbin
~tı sonra, bUtlln Asyalılar sa
~e dir teknik ve kantite da
)'aı olarak gUzUklll. lşi bu ka
~ sadeleştirınekdeki mUbale

ta ve safderunluk, aşikardır. 
~u var ki, nasıl eski şekildeki 
llılstik mubaleğa, beyaz adamın 
~tllnlUğUntı ve kUkUmranlık 
) kkını müdafaasız ve muka-
eınetsiz kolaylaştırdı ise, bu 

'ererki «teknik ve kanlile• ye 

~ca mUbaleğası da, beyaz adam 
ı.: Onun ml\ddelsiz hUkumran
"flna karşı, bütün kuvvetleri 
0tonıattk blr surette çözmüş 
~ldu. 

Fakat Türkler, bUttin Asya 
tııuıetıerlne isbat etmişlerdi ki, 
~\·rupadan daha çok ve daha 
~vvem toplara malik olmağa 
~ ele lüzum yoktur. Elverir 
(ı bu topların arkasında, hak-

lla inanmış ve kurtuluş kav
~•sında her şeye karar vemi~ 
~ ınilletin birleşmiş iradesi 
~ lunsun. Bu oldumu, Avrupa-
tn t o p ı a r ı, kendiliklerinden 
~sar. Bu suretle, Asyalı millet
' tln kurtuluş davası, nihayet 
\;ıı esasına irca edilmiş, maoe
) Sahaya nakledilmiş bulunu-
0r<tu. Hundan böyle bu dava
~~ halli, bu milletlerin milli 
'\:Qan ve milli iradelerinden 

~ - Arkası var -t Komşu Rusgada 

Jakson- Neuimin 
!(uyruklu yıldızı 

b· <o Eylül tarihinde, Cenu 
~h ~! rikada }ohannesburg 
t' lr raşath nuinde heyet-
ı11a r le A . bıı s Ja son, "' puarıus ,, 
~ "cunda onikinci dereceden 
~'ili bir kuyruklu yıldız 
,, iletmişti. Göze/ görülme· 
•!11 b k l ~b u uyruklu yı dız ce 

ea do;ru segrdmekte idi. 
l~l "tesi günü yani 2 l Ey
~ tarihinde }akson 'un bu 
fı:''llden haberdar olmak· 

1111 kırımdaki polkovo 
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ro ~ 

ıı Şansınıza !~J 4 
!~) güveniniz! ~ ~ 
~ ~ ~ r+°i Tnyyare piyango biletinizi alırken şansmıza gıive- [+] 
(+] niniz. Maksat zengin olmaksa yine bu guvenle mut ~·~ 
[•l lak maksada irişir. zengin olursunuz. r!'; ~ 
~!l Bu giiveni ancak ve ancak bakıoğlu mevkiinde (+'14 

r.1 G .. ,~1 
t:~ uven l!i ~ 
~ M 
~ ro f:1 Berb~r salo~~nda t!l 
(:] bulabıleceksınız ...... t!J ~ 

S~ Güven &~ ~ 
~ ~ 
[•l b b ı::.•l 
c•1 er er ~·1 A 
!11 salonunda ili '1 
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Neuimin de aynı kuyruklu yapıldığı sanılan müteaddit ti 
yıldızı görmüştür. giizel fakat ufak lıeykellcr ~----' c:w:; ~ w;:;:;; \?4\P:7 .,..,,,_.,.,._.., 

Pulkovo rasathanesi, son ele geçirilmiştir. Bulunan- "ıl ~ ~ -...,_ ~ ~ 
günlerde Almanyada kiel asarı atika kiev müzesine 
şehrinde bulunan Beyne/mi- A k 
/el heyet istihbaratı komite- gO"nderilmiştir. ÇI 
si Reisi Profesör kobold'- Kerç yarımadasında 
dan bir mektup almışt1r. k8. İİplik 
Pro/esor Kobold bu mektu Petrol 
bunda, }akson 'un hu yeni Son zamanlarda Kerç ya. 
yıldıza "}akson- Neuimin rımadasında müteaddit Peı. 
kuyruklu yıdızı,, isminin rol menhalan bulunmuştur. 
verilmesini teklif eylemek-

F orajı yapılan kuyular
tedir. 

dan bir tanesi ilk hrı/if pet-
Qlvia Hafriyatı rol mahsuliinıi vermiştir. 

Bug Şehri üzerinde kain Diğer fara/tan bu ayrn 
eski Olvia eski şehrinin 

ikisinde. Çongelek mıntakabulunduğu mahalde haf riya-
la devam olunmaktadir. sznda f orajı yapılmakta 

olan bir kuyudon hirden-yapılan taharriyat neti · 
cesinde mi/addan evvel ikin bire 40 metreye kadar yük· 
ci ve üçüncü yüzyıla ait selen bir petrol fıskıyesi 
bir sokak meydana çıkarıl- çıkmıştır. 
mış ve elen devrine ait Bütün bunlar. mıntakanrn 
olan bu sokak etrafındaki petrolca çok zengin olduğu. 
evlerin harabelerınde Olvi- nu göstermektedir. 

Tapu müdürlü-

ğünden: 

Trabzon Tapu idare

sinde açılan 1 O lira asli 

rraaşlı Tapu katipli-

ğine lise mezunlarından 

talip olanlar varsa Tapu 

müdürlüğüne müracaat 

eylemeleri ilan olunur. 

Kapı inşaatı eksiltmesi 
İTHALAT GÜMRÜGÜ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

129 lira 95 kuruş bedeli keşifli Dahili Ti
caret ve İhracat Gümrüğü ithal kapısı mevcut 
kroki mucibi yeniden yaptırıl_acaktır. Bu kapıyı 
yapmak isteyenlerin yüzde yedi buçuk teminat 
akçalariyle ihale günü olan 20- 11- 936 tari
hine müsanif Cuma günü saat 14 de Gümrükte 
müteşekkil satınalma koınisyonuna ve kroki 
üstünde inceleme yapmak isteyenlerin de bu 
müddet içinde Gümrük nıuhasebesİne muraca-
atları ilan olunur. 6 9 12 16 

Şehir kulübü 

Büfe ve lokantası 
Gece gündüz daima herkese açlk bulunmaktad E 

NEFiS yemekler her.kesi memnun edecek bir şekil~;· ha~ 
zır /anmakta ve vcrzlmektedir. 5 _ 6 



Yazı makine!( rinin son modeUerini en ucuz fiatlarla 

Cep ve kol saa tlarının en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
• 

Adres: THABZON H . K 1 N lb I 
Kunduracılar caddesi Oml Ve emO a ant ar Mnğazıısı 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

mt.:zafferiyeti. 
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Hay ret edeceksiniz ... 
NLAR ÜESSESESi 
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f!1 Taşrada bulunanlara müjde 11 

(! akimülôtorlü radyoların en mükemmeli 

ll 
:.~ ~ Markalı ahize gelmiştir. 
+J Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş 
·.~ ~ olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every· 

'~~ body akimmi1atörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki
t!] nanızı çalıştırmaktadır. R A D Y O N E '.Ahizelerini 

'!1H A R U L R MüessesMinde Dinleyiniz. 

f:l TAŞRA SiPARiŞLERİ DERHAL GÖNDERiLiR· 
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a 

VENDVOIL, 
Basımevi 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işleriizi 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönder~r. 
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