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AMERİKADA 413 7 KİŞİ ÖLDÜ 
Fare tehhkesi 
Fare hastalığı .. 
E•aslı bir fare mücadılHine 
Giriımılc ~ok /ôzımclır ...... 

Fare muelui, ubk umu-
mt aıbbati tehdit eden bir 
•eHle haliai aimııhr. So~ak 
larda fare, eTlerde fare, fu • 
ruaJarda fare. dükkiaJaıda 

fare, btr yerde ve her yerde 
lı• p o biabir çrf it h11tahk 
ttııyaa meabaa bayvaa ! 

Ş1rbay vekiJi bay KimiJ 
Dedeoiluaaa iayreb Deticeaı 
olarak fareJere karıı bir mü· 
cadele kapııı açılmıı, kiiıtlar 
içiade hazırlanan ıliçlar ııti • 
1ealere veriJmiıtir. Fakat ke-
dilcıri koılnıtaD kedi büyüklü. 
jiindeki fare ıürülerinia aayııı 

her yerele ve ber yerde ıit • 
tıkçe artmaktadır. BeHi ki 
ŞarbaybiaD açtaiı bu müca • 
aeJo kapııı f 11eleri öldürmek 
t61le duraua ürkütmeje bile 
kifı ıelmemiıtar 1 

Demek o!uyor ki. fare 
•licad~leaine daha çok eau 
la bir ıekıJdo lirıf !llek iizam ~ 
dır. Ba mücadeJe .. aııl ve De 
tekilde tatbik yo:uıaa ifİrmeli· 

dir, ıerçekten dütil•ültcek 
ltir •eaeJedir bu I 

Farelerle mücadele itinİ 
teem•IU ederkea, l:u ıehirde 
fareain artm11ıadaki aebeb 
Ye illetleri ıöı 6nünde tutmak 
eıaıb tedbirler almak yo'u11da 
ea fa1cialı laarek~t olur. Fm11. 
lar, bakkal dükk.iaları belli 
batla kayaaklardır. Otu~ ay 
evYel faıua Ye bakkal dük 
lrlnlarınıa beto1al111hrılması,ya· 

Di zeminleriaın çimento ile 
11vaaıp bitüD deliklerin kapa 
t,lmatı yolunda Yerilen b~ledi 
Je meclııi kararıauı tatbik 
Hlıaıı•• çıkarılmaıı içia bil 
meyiz ki d•hı De bekleaiyorl 
Tanrı eaırke.ın, bu koca ıebir 
de bir veDa haatabi'ı bat~öı · 
terine bu f&cuuua öoüae Da 
ııl geçilecek Ye bukadar bü. • 
71ik meaul yttt kim yüklene • 
cektiı ! Trabıoıada fare~eri 

ıihli bıline ıetırea en belli 
bttla aebeplerden ec önde ıe· 
le'i ftııdıkkabuiudur. ıubılde 
•lieidele edılecek, ortadan 
k•ldarall cak bu mcnbaı Yall • 
hyı ıöıdea kaçırm ım ık çok 
Jizamla bir iı olur ! 

F .are meat:lea:, fare tebJi • 
keıi vardır. Eveti olarak ıe • 
tekea iı. yanrın bacayı ıarma 
daa eaulı bır mlica c.eJeye 
•talmalr, tehlikeyi karıılamık 
llıımdır ! 

Beli.: r Sülcüti 
KplalMıs Otlu 

h:giİiz kralı: suıkast 
ln~li~ ltralı Jiın malattf ıs 

'•ıaatını leltııl•n •onra alla 
.. ,.,,. Jllnerlıcn malaan 
rulında bir ıalaı• raoıroer/ı 
••i•aıt teıebôiııünJe bulan· 
ınuıuJe mauallalı alamaJan 
1'•lao;onm11~ır • 

Boğazlar konferansı .. 
mukavele pazar, pazartesi 

imzalanacak .. 
Ankara 17 - Boj11lar 

kenfranııaın mukavele Dam~· 
ıinia önümüzdeki Hh ıünü 
imzalanıcaiı möntrödea bil· 

ldirilmektedir . 
Anlıara 16 - Bofoslor 

lıonferan•• dun ••c• biitiın 
noktalar ü~•rinJe miil•bılı 
lıalmııhr . Kati me in bapn 
tahrir lıomİ•yonanca tHbit 
eclilecelt oe malıaoale pa~ar 

pasarle•i imsa.'anacalcltr • 
Elde edilen anlaıma hald . 

•a•ı ıadur ; 
T ıcoüz~ afrayan, millet· 

/er cemiyeti paktı mucibince 
yardım etmek larua•a mii• · 

izmitte 
çocuk bahceMİ açt ldı 

Aakara 11 - iımitte ço · 
cik eairıeme ku umunua yap· 
tardıiı çocuk bahçesi aç•lmı9 

ve bu 11:üııa1ebetle ka·um 
J So yokıul Ye b ıkımıız çoca· 
iu riyclinli'i\ir . 

Amerikada 
sıcaktan 
ölenlerin 

tHna olmalı üzre , hnp za • 
manındo oe Türkiye bir h· 
raf o/Jaıu takdirJ• harp 
Ot. maıauin wemilerin bofaz· 
lara ıirmeai yaıalııır. 

Ticaret wemi/eri h1r SCI• 

m.ın wefebilirler • 

Botazlar leor.-iıyona laof 
ecli/ece/ı ile tayyare/er bofos 
lorla marmara üzerinde aç· 
nuyacalıılarJır • 

Diş işleri bakanımız 
Dit bakanımız diia konfraaı 
ta ki İtalyan müıalıidiae mu· 
kavela nıme proj eai•ia bir 
kopyediıi verm:ıtir • 

inönü kampin 
da faalliyet 

Ankara 17 - inöaü 1el· 
ke• uçuıu kamp ndıt büyük 
bir faaliyei ıöze Ç H psı :. kh · 
dır. Ruıyadan iden ta!ehe. 
lerde kampa ilhh•k etmiı • 
Jerdir. TOrk kutu uçmanlarıa· 
dan •l!okin planörle havada 
ilç Hat oa dakıka vecibi do · 
kuzyüı metre yikaekliiiade 
ıaudi cereyanlara rııtla1arak 
bet sıat kark bet dakika ka· 
lmııtar • 

. . 

Sıcaklar 
kurakhk .. 

Tütün m1sır mahsulle-
ri çok bunaldı 

S •c1klar olonca ıiJJetil• 
Je11am etmt/deJir. Hararet 
derecui ltac •inJflr 3J-31 • 
ü~erintlen yürüme/deJir . 

Kuralclılc ıiJddini oe IHİ • 
rini arlırmııtır. tir aydan 
fazladır lıi yafmar yafmamıı, 
Tüttin, mı•ır 6ibi mah•ulle· 
rim:'z fOk banalm'f O• bozul· 
mala yıiz tatmaıt•r. Renç· 
berler rotmura dört ~ozl• 

belıılemclctetiir. Çolc yerlerde 
mıaır/ar 6uya,emem;,, ayılı
lanamcmıı, lıaoralw.uı yan 
mııtır. 

Trabzon -- Sanı sun 
Şehrim iz muhtelit fut~ol 

lalumiyle Sam••n muhteliti 
ara•tn<ia bir maç yaptlmaaı 
İf in mıntakamız larafınJan 

Sam•an mıntaAıo•ına bir ıılc· 
lif -ycrpılmıı oe ba telıılil Sam• 
•ancı lıabal edilmit<lir. Tı· 
/erraal 6~1rincle Jı anlaııl· 
dıtı talıdirJe ilıi tolum :SO 
afa•toala lıerıılaıacakdır. 

Çeko5lovakyalı okurlar 
Ç•lıo•looalıyalı Li•• •• 

i11ioır•İt• olıarlıırıntlan 34 
··n~ aniuerail:!miz Joçenıl•· 
rinJın Ray z,·yonın baılc(ln• 

lıtı ollınJa f dlr.ilud İfin Joi• 
illt1rimi~i tl•laı'ırala Vana 
l&adar ~im•• izre ff'ltrimi~t 
ıılm;ıferJir. 

s 

OKU 
Silah•ız adc1r azıi•ı.z yolcu 
•ibi ,ü1anç o/urıun iı;inde 
iatelıı olmaaa bile ••ir 

6İ6i olıu 

Yardd•t oka 1 yer yüziia· 
de 11yiarluk aıraaıDa ıirm:t 
aluılar içiade en ;az okayaa 
ıeaıiDI Oku , çünkii okumak 
düşiincıenia J•l•i• ve kayaa· 
jidrr . Ve ( Diiıiince ), bizi 
io11nl,ia rötiirea 1 fetıa adı· 
dır . 

Az okuyoruz , batta bi~ 
okumuyoruz demek, biç dü • 
düıiiamüyoruz d'mektir. 

Düı&nceıiz fertlerden , o• 
ku.naaı~ JJiıalardan f oplaa • 
mıt lnr ıoayetiaia darama 
bize korka verir. Sende lrork 
yarlht ! çüakü yer yüziiade 
ea lıo :kunç ıey biJri dütilace 
kat lıiıder • 

/nnn 1ere Ye göie, ateıe 
Ye ıele , ölüme •• Hil•i• 
kartı bilıiye kartı l.ilriyle 
kart• koymaıtar . Yer yilzla· 
de bütiia aat6r zoruna eie • 
•enlik edea atlım ojlana 1.ir 
tek ıililaı vardır: BiJıi. • • 

Oku! oka•ak ıilı deiil 
ibtiyacclır • Bil bilri faataz 
deill, 1ıdad1r. Soara ailabıız 
aıku, a11kı.z, yolca fibi p· 
liiaç ohuaua • 

S.daJaaa atl••elr caltiJ· 
liktea ileri relir. Gaaeteai , 
kitabi, biitlin Y•JI• sayııı Ye · 
elnar Janra ~• az olaa aluı· 
lar i~iade dar11uk inıaaa ö· 
Ylin de;il, utanç verir • 

•• 
say~sı 4137 di 

Birlefik Amerikada ııcak 
dalg•ll tekrar baı göıtermit· 
tir. ş :mdiye kadar ölenlerin 
11y,1ı ( 41:;1 ) yi bulmuıtar· 

Yumurta 
piyasasi 

Kahire ünivers~tesi prefesör ve 
talebelerirıden mürekkt!p 100 

kişilik bir gurup istanbulda 

Oka, ey okama ibtiyac• 
içinde "keadiae uydurma bir 
fer tatap Ö9&aea yarı mlaeY· 
wer oka! Okumak rerekliii 
ea çok ıaaa diıer. Kalakhn 
dolmı, kap•a beı oa keli· 
•• ile laer mecliıte laer ıöze 
Uf ·ıallayaa, jçiade doim•, 
inanla 6z düılinceai olma1aa 
bir yel fırıldaiı ribi kafala • 
rıaı laer yan•, lıer JÖ•e çıvi· 
rea yar1 münevver oka • 

«Mustafa kemal o zıferi ile yalnız türkiyenin seyrini 
değil fakat şark tarihinin ee,·r ini değiştirmişdir » 

Yedi, ıekiz iÜD evnliae 
kad&r oldukça hararetli de • 
Yım ed~n yumurta piyanıı 

ıoa ıünlerde du ·ıun bir nıi· 
yet almıştar. 

Geçen bafhya kadar çift 
küçük undıit 2q-27 liraya 
deiia ahm satım ıörea ya • 
martalarımıı 19 lir•Ja kadar 
düımOtttir, 

Bu vı1z'yet bazı eca !bt 
itlıalltcılarJn üçüacii üç aylak 
konteııj anını al•amılHı JÜ • 
ılindea ileri ıelmektedir. 

Ankara 17 - Kabire üni · 
verait~ıi profesör ve talebe· 
leriadea mürekkep JÜz kiti 
•ık bir ıurup dlla iıtıdbala 
ıelmittir • Vapur Ç•nakkale 
boiazı•a ıirerkıa kardeı 
we doıt memleket lniYeraite 
profuör ve talebeleri bu t•· 
bımet ı•baaıade ölen kardeı· 
lerimiz için büyik tez•baratta 
bulunmuılardar • Gurup reiıi 
z,ki Ômer aöyJediii bir DU• 
takta Çanakkale zaf eriniD bir 
hrihçeaini J•ptaktaa ıoara 
demiıtirki : Çanakkale TQrk 

Atatürke suikastteşebbüsinde 
Bulunanlar yeniden mahkeme olundular. 

Aıakara _ Haklarında 

Ankara •ilr ceza mıbkeme • 
ıince •erilen beraat kararaaıa 
temyiı mabkemuince aakı 
edilmeai Gnrine CUmuT Bat • 
kanı Atatürke ıaikaıt teıeb 
l»&ıille J•aı•a• ~lıuluaaalarıa 
dila yeaidea mıbke•eleri 
yapıları ve heyeti hakime , .• ,i~ ··~k·•·•;•i• b~ı·• 

ıebepleriain biç birisini •arit 
fÖr•ecliiiadea temyiz 1ola 
açık olmak &zere oy birlitile 
eıki lalklmde i9rar etmeye 
kuar Yeruaiıtir. C.M. Uma•i· 
ıi karan tekrar te•Jia ede 
~ek t.• da•a eYrakl temyiz 
heyeti amamiyeliaca tedkik 
olaucak~ar. 

tarihinde ıamıaıa ebediye• 
aıındıramıyacıiı ırainttea bir 
abide olarak kalacaktır. lılaı· 

tafa Kemal o zaferi ile yalaız 
Türkiyeaia ıeyrini deiil fakat 
ı ırk tarilıiain ıeyrini deiit • 
tirmiıtir . Bir kaç n•t sonra 
istanbulda Maatafa Kemalin 
kurtardıi• ba memlekette l.ü· 
tün mulıabbetlerimizia batta 
limitlerimizin mikeıi olaa 
Atatiirküa Tilrldyeaiade ola· 
cıtıı • Bara da , Yatanları içia 
ilen aıkerleri aellmh1alım. 
culann lıatıra11nı ve el.edi 
ı•alarJaı te\acil içia bu çelea· 
ki deniıe atalım ve bir dak ı 
in ıiiküt edilmit : Miıafirle· 
ri•iı r,a rG• kadu iıtaa\tal· 
da kalacaklardır • 

Ztra okumak arza deiil , 
laatta ihtiya~ deiil , lıatta 
vazife deiil, bu ıüa bir mec · 
buriyıttir, Bir •alıkümı ıibi, 
bir zor albnda bir kamçı ıi· 
bi düa1ayı yalayıp ıakalataa 
iaael zeki, icad ve ihtir• fır· 
baa11 içinde llmemek için , 
kör kalmamak içia okul okul 
içiade okama)J içia l.ir iıtek 
olmaıa bile bir Eıir ıibi oka. 

•• 
Okamadaa clilılamedea 

aaııl yaıadıi••a laayret adea 
iaıaalara• ideriai Ye ialeriai 
t•kil. et. Mü•\aet l.Uriain ••ılı. 

D.rmaı Tfırlımenolala 

·arkuı dörtde-

içtimaa davet 
Belediye riyasetinden : 

936 aeaui Belediye biidçeai üzeri1ade Tiliyet lllakımuıca 
yapılan hdillt ted)t: lı_ edilmek üzere belediye mecHıi 16 temmuz 
936 portemlıe ~ünü fevkallde içtimaa davd edHm ' ı ;

19 
de 

•kıo'yet olmıdıfuıdaa içtima 1irmi te•muı 936 paıırteıi ı&Di 
pıt ubııo tıbir tclil•iftir • 
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DÖRDÜNCÜ DERS 

BI 
RECEP PEKER 

O zamanın baıvekili Gio· 
litti, ihtilal zamanıcda Rus. 
yada VUİfe fÖr Üf o' D büylik 
Britany nın Ro~ büyük elçisi 
6uch nan ile ko.:ıuşurkeıı pen. 
ceresindea görünen bir zeytin 
ağacını işaretle di,or ki : 

Şu yeşil zeytin aiaçl rını 
görüygr muıunuı, bili11iaiz ki 
İtalya Avrnpanıa cenubunda 
ııcak, y rı tropik 1 bir mem· 
lekettir, Ruıyaoın iklimi zey· 
ti g cınıa yetişmesine ne 
kad r müait değilse, it lyanıa 
ıosyal iklimi de . komüuiz 
ağacanın burada yeşermeıİDfl 
o karlar aygua değildir. 

Benim görüşüme göre, el· 
gun bir adam olan ve düny • 
da ki ıınıf ihtilalleri a~ ışmı iyi 
al r oldu2un tüphe bulun· 

miyao BaıvekiJin bu düfünce• 
ıi doiru olamazdı, o, iıçi ıı· 
nıfıaın italy da iktid r mevki-
ini lmak için ç lıştığına ıup· 
he edemezdi. Bununla bera· 
ber başvekil, kendi kendisini 
ld t:yorda. Çünkü bu sözlere 

r ğmen fena neticel .. r yakıa· 
l §tyor, komüniım ğ ca ital· 
y da ye ermek üzre bulunu· 
yordu; baza yerlerde fabıik . 
lar iti l olunmuş ve müsade-
re de baılamııtı. 

.Faşizmin doğuşu 
1 te bu za anda yukarı 

italyada, po vadiıinde bir 
hareket oluyor, uasolini ba 
hareketin başandadar. uıoli· 
oıoıo ıoıyal dü§üncelerinde 
aezilen ilk oku, ıorıyaliıt ko· 
kuıu ıdı. Fak t usolinı h · 
r kete g-eçtı • i zamanı r bu 
düıünce!eıi değiştiriyor, v zi 
yete hakim olarak it IJ daki 
k rışakııja ç re bulm k, ıaoıf 
müc deicaiııe tam men zıd o 
memleketan türlü ınıfl rı ra · 
ınd uygunluk, uyum a cnk 

man ın alıyorum - getire 
ıiya l ve sosyal bir ekol or 
tay koyuyor. Bu yeni hare· 
ket, hem halk hürriyeti, be 
de 11nıf ibtu h f ıkulerinc ta· 
b tabanı zıd ve her ikiıioe 
karıı rea ıiyoner bir h re· 
kettu. 

O hald faşizm, ınıf ü· 
c dele ine, beynelmilelcibk ve 
diğer 11nıfların taoıdıiı ıiya• 
ıal inanlara ııd ol n ve de· 

o,kraaiyi, fırk ları ve hürri· 
yet ibtilahnin getirdiği parl . 
ma tariımi ink ·r eden oır po. 
Jitik yoludur. Bu ccrey;ı.nın 
aşuıd ol n damın, dm 1 • 

tik iledeo,b1r k·d tıi!~s nden 
gelen mutla bir hu ümd r 
yerine halktı:n geımiş bir 

dam olaıa ı, a..u uj mın ab· 
ıoiütımd'D farkı ola!:ııir. Bu 
netice uırlar ve u·rJ r geç 
tikten onra telıııkkıleı in çok 
2eai lemiş ve aydınl nmış ol 
duğu Avrupa p rç ıı üzerine 
de bir kelime ile anlatıl .. bi-
lir ve bir benzetişle denebilir 
ki; faşizm, yirminci asırda ıe · 
zarizmio diriliıidir , 

Başka yerlerde sınıf 
ihtilali hareketleri 
Arkadaşları ID aatırasını 

hur d , bund n önceki derain 
bir nokhsın çekeceğim: Bal 
beyenn meainde ıosyıaliıtler 
dünya İfçilcrine şunu diyor· 
lardı: " • , • • • Uluel r k rıı 
1'ar ıya bir aavaı h ıııla . 

33 sa t S
0 

yangın 
Ankara - baliknir oi· 

ldyetinde Dar&an beyin koca 
dC1g kamunandm 33 •aat •iı· 
ren bir yanıın net:'cea; 16: 
kadar eo hır fOk • :.manlık 
otlr.:.k bir ilk olt.al tamamen 
yanmııtır • 

Açıkta kalanlar çatırlora 

yerleıtirilmiıtir • Yiyecek ve 
giyecekleri temin edilm;ıtir. 

insanca ve hayoanca zayi: 
at yoktar . 

Boğazlar meselesi 
Ankara - bo azlar kon 

feran•L bu aabahhi umumi 
toplanttaınJa ikinci der~ce 

ba::ı meaeleleri halletmiştir. 
Öyleden sonra yapılacak 

olan toplantıda on alhr.cı 

madclenin görü,ülme•İn• ba, 
lanacaktır. · 

Romada §enlık 
Ankara - Romadan bil· 

Jirildı'fine wöre zecri tedbir 
/errn kaldırılmaaı münaıeb · 
tile Maaolini bütün binaların 
donatılmaaını tmretmiıtir • 

ltalyanın rastladığı 
nıiişkülat ! 

Ankara - Manci•t•r war 
dıyan gazeteıi ilalyonlarrn 
Habeıiıtanda biıyülı mü,ki 
ldta teıadiı.f etmekte olduk· 
larını yazmaktadır • Ve fU 
izahatı oermektedir İtalyan· 
/arın yafmurlar meu•imlerini 
lıarıılamalı ifin yaptıkları 

hazırlıkların yerinde olma 
Jığı meydana çıkmııtır. yol~ 
/arın ço;u geçilmez. bir hal· 
eledir . 
Cibuti demiryolu habeş 

tehtidi .altında .. 
Ankara - ita/yanların 

en fOk güoendikleri ( Adi 
aababa J cib•ti demir )'olu 
mütemadiyen Hal,eılerin teh 
didine maraz kalm<-:İıtc:dır • 
Ortanize edilmiı bir maka· 
oemet österm2yen Hcıbeıler 
buna makabil cetelcrini mii· • 
temadiyen tokoiye etmekle 
oe bu feleler bir inzibat da· 
hilinde çıılıımaktadırfor. 
,,_.___..,.~-= = --- 7""=-r- _.,. = ~ 
makt dar. 

Bunun için ı"labhınmıılar 
dır bu aan; er g~ç p tla· 
y caktır. Bu sıaya olunca ulu 
ılar ağu ıar ınhlar geçire· 
ceklerdir Bu sarınıtılar e1na· 
ıunda işçi ıınıfı ıuurunu mu· 
haf P z et eli , her yerde •· 
y klanmala ve komünizmin 
~na doktrini oları ihtilal ile 
iktidcr evkiiae geçmeie te· 
şebbüe ederek, 11Dıfıa mukad 
der t1nı tecrübe etmelidir ..... 

Nitekim iki yıl ıonra ıa· 
vaş p tladı, büyük yıkuıtalu 
oldu. 8 1 beyennameıinin ilk 
tatbik neticesi, Ruıyada ıov· 
yeti er bjrliKi Cumurıyebn ku: 
t ulm ıı oldu. Rus yed h lkın 
ç rlıkt~n türlü &cılar gö müş 
olma ıud n epiy uzun yıUar 
çarh~a karıı yer yer y pıl n 

y kh nm larla ihtıiali t tmıv 
buluı muındao i tıf de eden 
İfçi p rtiıi, enhf rhtıl l,ie mu 
veff ak bir neh~cye vardı. 

Bu netice, b ş ·a memle· 
ketlerde de ifçİ snufJın buna 
uyacak h reketleıd bulunmı· 
ya ıcvketti italyada olduğu 
gibi bııka bir t· kım memle· 
ketlerde de İfçilerl ıınıf ıhti· 
lali tecrübesi 'I ptı r v ıov· 
yetler Cumııriyetine benzer 
bülı.umetler kur i• çalı blar. 

- Arkuı var-

(YENIYOL) 

Romanya bulgarıstan -
dan gelen nıuhac,rler 

Ankara - Ba t.ne ro· 
m ~nya bul6aria:andan alın • 
ma•ı takarr•r eden 25 bin 
muhacirden iki bin Joluan 
Jolıuz hanede on bir bin 
Jokaan dokaz nüluadan iba· 
rd birinci parti tokat kayae · 
ri Yozıat Çorum Bilecık 
Kon 1a Nitele oildyetl~rine 
uok edilmiı ue bunların y~r· 
leıecekleri hazineye ait bo, 
toprak!ar hazırlanmıı oe 
fel)zİine ve mallarına temli. 
kine bcıılanmı,tır. 

Önümüzdeki A~udostan 
itibaren iki.nci partinin alın· 
maarna bcrılanGcaktır. 

Bunlarında miir11ttt!p yer· 
/erini tüyen 11e tertibine de· 
uom cıciilmektedir • 

. 
zı 

t t 

hr g de 
ı ılarınd 
ikat 

• , . 
\ " 

Kaltür halk lcomiıerliei 

11e hcrüb~•i tap on•titüaü ile 
mri,t relı.en hareket edın 
Sooyetle1 birli~i. ilim akade· 
meai, Murmansk lcıyılarıncla 

büyük bir bahri biyoloj·k 
tetkikat iıtaıyonıı tuiai iıine 
boşlemı,hr, 

bu ilim iatoayona : •ıcalı 
au ceryanlarınrn teairi altın· 
doki behren• Jeni:inde yaıa 
yan o• 11erelı. cin• ••relı. milı 
clar itibariyle çok zengin olan 
aa hayaanları üzerinde h~m 
ilmi hem tibbl ıetltiklerde 

bulanacaktır • 

ez üzer4 nde 
fo oğ f 

Leningrad Fotoğraf a· 
jıclı fabri o ı , üzerinde fo· 
tofraf ba"labilec k ziyaya 
knrıı haHOfl bez imalı haıcı· 
•anclcı ki tecrübelere mauaf· 
fakiyetle deoam etmeldedir. 

Son günlerde 6a tecrü;e-
1.r .. na11ncla , haıuıi bir 
muatahz.ar ile terbi?• edil 
miı bir ipekli kumc:9 ve b.r 
keten kumaı üz.erir..e ilk defa 
olarak temiz. fofolraflar teı 

bit ofu:aabılmiıtiT. Fabrikada 
bu ;, Ü~Erinde ~alıŞ,an telmi-
ıiytmler, ıimcli, bu uıulü tc· 
lıemmül ettirmekle meııal· 

Gü:.--ıd.elik: 

YE iYOL 
Artılı gün meaele•i olmuş· 

tur. ş~kil , muhteoiyat itibe· 
rile ytpyeni bir çehre arzede 
cek, Doia illerinin köylere 
varıncava kadar her türlü kal 
lıınma haberlerini he• aabah 
ai::e getirt.cek olan 

\eni ol' u 
S:ıbırsızld:la b kleyini: • 

Gündel k 
\ e i ·ol 

JOQ par y11. s tılucok, yıllık 
Ar:;ooeıi 7Su kuruı 

ol cııktn • 

Güuae!ik 
lenıyol 

ilfln fi 8 tl&.rında da büyük 
t nı.ıl t yıpmekt , i in atır 
fiatl nnt on be kuruvtan bet 
kuıuı• iodirr..cıektedir • 

(--....--- . --~, 
\ EV iŞ Ti ) 

1 
U lüm 1 

Edebi Büyük Roman 

} Yn: Durmaı Türkmen oğla' c __ r 40) _) 

30 
Sedat bir akşam eTe dön 

düğü vakit Y ılmaı. adeh e 
vincinden çıld1rmıı bir halde 
buldu. Genç dam rkad şt • 
oın boynuna aarılarak : 

- Beni tebrik et Sedat. 
dedi amcıaml ba11şdık. para 
~öadermiş, beni çığrıyor ... 
Yarın buradan gidiyorum •. 
Y abu Sedat gel ıen de şa ba· 
b aıa teklif ettigi kızla ev • 
leıımeğe raıt ol da bcrab~r 

g ıdclim •. 
Sedat cev p verd i : 
- Seni tebrik ederi yıl 

maıciiim. b~kikaten burE d 
çok sıkın ta çektm. bt: oim için 
ıeni takibe imlı.ao ) ok. c!ört 

ya k d r yüksek maaşh ail 
bir muallimlık verecekler ... 
benim de meaat olacaiım 

gün okadı.r ıu.-k değildir. 

- P •ra ın yarısını sana 
btr kıcagtm. Burada yakıp 

yaktığım, kmp ciöktüiüm şey· 
lere k•rşlh olmak üzere 
de gider gitmez ana bir mak 
tar t zmicat gönc:ienceğiı;ı .. 
ıılerin in aall h yoluna ~rer 
de yakıada yine görüıürüz .. , 
Y almazın aıımeti Sedada iır 

bir yükten, ıakin miz cın 
hiç uymayan bir büyük dai • 
daiedea kurtarıyordu. böyle 
olduğu halde genç adam bir 
kaç gün adam akılJa gariplik 
çekdı. m bzua oldu. kim eıiz 
h y tına yenıden .. •he bilmek 
için epice sıluntı çekti, 

31 
Sed ttuı Yıldız 

H yatam Yıldız 
Düa akşQm ü•erine doğru 

dere b:eoarJn gezmeğe git -
nı 1ştim Kav k yııp .. ·ıld n bel 
li beliniz titreyor, h vad fn· 
bn başl ogıçlat1na m h uı 
bir ağtrhk hıssedıliyo1du U · 
tukd bafıf ş imşekler p:ırlayıp 
sunuyor , uziktnn uzı 

ğA gök gürültüsii sesleri geli 
yordu. kar rmış menekşelerin 
reıııf ni al o anların üstünde 
kırl ngıçlar uçuyor, ağaçların 
arasınd yer yer toz ve kuru 
yaprak kastrgal rı yükseli • 
yordu. 

Birdenbire tic:ldetli yaj'mur 
ba l dı. bereket versin balak-
çı dayının kulübesi cıvarında 
bulunuyordum. " Bu bahkçı • 
dan ı na evfclce b h etmiı· 
tim. Tabıt aklradadtr. ihtiyar 
b lıkçı kulü lede yoktu. her 
um n uıııktan beni karşıla • 
meia koıao çocuklar yüzlerin 
de aerin hir cndiıe ile anne· 
leri11ia etr fıoa toplanma lardı 
k dıa dedi ki : 

- Dayı gelmedi. Küçük • 
ler merak ediyorlar. Fıkd 
emiaım ki s i alim dönecek 
AHah bu k d r m;suma meı· 
hame• etmfz mi? 

6ual rı okadıır derin bir 
it katla söyleyordu ki hem yü 
re ime dokundu, bem de bo. 
ŞU[Oa gitti. Dünya&E kuvvd-
li itık ttan d ba kıymetli bir 
ıa det yok Yıldız. muhakc 
mem arasını benim itik dımı 
ur ıdıaı için inanmamak ıcı 

•ıaıD oe QldujuDu bilirim· 
l' 

ov yete in en 
büyük tr kör 

fabr·kası 
Ural mı taka1111da Çelya· 

biask'te Staliu dına i:rtşu o'u 
D n tr ktör fabrikaaı faaliye. 
te geçeli r-ç yıl olmuıtur • 

Tırtır tcrtib b ile yürüyen 
büyük kuvvette traktör imal 
eden bu fabrik , ki dünyanın 
bu alan~ en munz m fabri· 
k J randan birlni teıkil etmek· 
tedir. 1935 yılanda 2o,45o 
traktör imal etmişti. içinde 
bulnaduğumuz yıl zarfında ize 
29000 tr ktör imal edecektir. 

Bu üç yıl için d~ f~ brila:a 
imalat alaDında bir çok yeni. 
ı ler ve kolaylıklar meydana 
getırmiı, İf Yerımiai fazlalııı· 

tırm.ş ve bu ıaretle bianctice 
• •:l tör1erın maliyet fıyitıDl 

azalmağ muv ffak olmuıtur. 
Netekim üç yal içinde bu 

f brıkanıu imal ettiii tr ktör· 
lcrin fiy tı üç miıli bir teccz· 
zül ~öıteımııtir • 

Faorık aoa zam nlarda 
dizel motörü ile itleyecek trak 
tör!erin imali meseleııni tam 
ıurette hallederek bcnu bir 
hakikat hafü:.e getırmekle 
meıiul olmaktad11. Planları 
hazırlanan Ye tecrübeleri ya· 
pıJmakta olan bu tr ktörler 
ucuı ve ğır yai ile İfliyecek 
ve aynı zamanda ıimdiki trak 
törlerin kuUandıkiaa • mikdar· 
d D yüzde otuıbeş il. yüzde 
kırk aiıbetinde daha z me. 
Taddı müıtaile kullanacaktır. 
Dızel motörleriyle itleyen bu 
ekono:nik traktörler seriıioia 
ımaliue y iunda baıhmuak 
ve il~ bın dızel motöriü trak 
tör fa brik dan hu yıl ıçinde 
çıkacaktır, 

Bu ucuı ve eko1ıomik tr•· 
ktkrleria zir at alanınd çok 
büyük teıirleri ıörülece{ti mu· 
hakhaktır. 

O.ııuu için cı bir tebesaüm 
lak y d ti ı öz.le bışkalaranın 
ıtik dıne dokuomakt D fevka 
iade çekıairım. biriıini iman 
ve ıtıkcdınd ... n mahrum etmek 
onun saadetıni ö ·dürmek, bir 
istinadgabini yıkmak gibi ge 
lır. Sakınane çocuk! ro yak 
laşbm ve onlarla beu b !r daa 
et meğe baıladım 

Fut.na y v v yavsı b afif le 
yordu. kadınc;ğız ccuıaın 
ıeı· mctlo döneceğine o~edu 
kanidi ki kulübenin içinde 
dolaşıyor, yaimurdan sırıık • 
1 m galmesı ihtimalini dfişü 
nerek ç m şir ve elbise ba11r 
layerdu, Yarım ıaat sonra 
balık~, eve döııdü. bu küçük 
f kir ailen:n onu aalDtılmaz 

bir ŞC"'Vk Ve • detle kaTşıfadı 
ğını görmelidin Yaldız, , 

Bu g-cc hiç uyku uya1•a 
madır.-, ıabohrı he.dar o ba· 
l ıkcı a il~sini duıunclüm, on 
larrn aaacidıni görmek bana 
mesad olmadığımı h ıtırlottı 
Hayaıın tehlikeleri içinde 
a raşon bir erhek ifrn evt:le 
dua. eden, yolunu bel,if,.,yen 
bir zeoceai, 11üz l hüfük ço 
cuklıın olduganu düffınmf'lc 

f n nchcc/ar fakir olaraa ol 
sun degil miki muaı oluyor 
lar, b n orıları diinyanın en 
::ngin inıanları •ayarım, 

Hele clôrl ayı da ıefire 
)'İm bis de bahliy,,r olura~ 
Yaldız, 

SEDAT 
Arhaıı e.ır -



- ız ı 

8ir kadın 
aşısı 

So•yet dok torları, •-h•1• 
lcarıı tabıf fuz mueleıini tim 
ıarette balletmiılerdir. 

Yud:arı kafkuya •ebı mü 
c.delui iıtaayonu bı111ıataaı 
BıykD do~tor Pokrovskaya 
vücud için bir tebl'ke teıkil 

etmeyen ve fakat vücıtda bu 
müthit b11talıia kuıı muafi· 
yet •erea bir veba bakteriıi 

bulmak içia bet yıldan beri 
mütemadiyen çahımıkta idi. 
ilimce ma1üm olaa veba bak· 
teriofaa'ının veba bakterisiııi 
öldürmekte vevabut ha bak· 
teriyı kflad ı oden bir fenalık 

ıelmiyecek derecede deiiıtir· 
mekte olduiu prenı'pjodea 

laareket eden bayaa Pokron 
kaya, bakteriofaiı'a tebdil ola 
••• veba bakteriıiadea bir 
••irülaa •eba kültürü haz11la· 
mııttr, bu kültür baynalar 
iiıeriade tecrübe edilmiı ve 
vücudlarıDa bu kültürden zer· 
kediltn hayvanlar tberiade 
bılahere yeril•• öldürücü mik 
darda •eba mikroba b:~ bir 

== 
doktor veba 
buldu 

tesir icra etmemiıtir. 
Bau ilk tecrübelerdea ıoa· 

rm, ıoa ve kati olarak ba kili 
tiiıüa bir ele iaıaalar üzerin-
de te< ribeıi kaliyorda. Buau11 
da halli içi11 bayaa doktor 
Pokronkaya ve ayaı veba •I 
cadelHi iıt11yoıa clireldörii 
doktor Erl.h, ilk tecrübeleri 
kendileri Üzerlerinde yap•rı· 
ar ve \aa klltürtl kendi vli· 
ciidlarıaa zerkettiktea ıoara 

6ldürücii mikdarda v .. ba mik. 
rö'3u almıfl.,dir. 811 cesaretli 
ve fedaklr t~crü6e de tam 
bir manffakıyetle neticelen· 
mit •e ltuluaan kiUUlriia yal. 
aıı hayvanlar üzeriade d~iil 
ianalar &zerinde de kati mu· 
afiyet teairi baluaduju aala-
tılmııtar • 

Son ıüal•rcle Moıkc.vada 

aılalut h lk ~omİlerl i"ade 
a a ,. pokrc Yak r A ,-e do'ttc r 

Erhh, mütebautılar ön6nde 
tetkık ve tecribeleri lıakkın· 
da izahat verm"ıler ve cidden 
J"riade tebrik ve alkıılarla 
karıtlaamaılardar. 

Makine edevat nakliyatı 
eksiltme ilanı 

Erzincan serom laboratuvar 
müdürlüğünden: 

Aakarada Etlıkte ziraat vekileti merkez Jiborıhivarlarıadan 
J2oo kilo 11ldetiade bir dizel motöıü, blkribea lSo kilo aiarh. 
iıada bir diaamo, 60 ~avaaozlu J2o plillala ve laepiıi 2580 ki 
lo ai&rltianda bir akümülatör, tevzi tabloıa we irtibat nıkilleri· 
aia kazaıız, zıyıatıız 01-rak d1,moabjı [ ıöldll•e•i ) ve lraala 
rlD tef•r~"11atanıa amnlaj edil•eleri, arıza•ız olarak Erziacqa 
aaldı ve Erziacaada •ı• ve Sarom müe11ea11iade ıiıterilecek 
1erde moahjlanaın yapılma11 ıçık ekııltmeye çıkanimııtlr. 

Bu iti• ma•akkat te•iaatı ( 225 ) lira olaıak talamia edil· 
mittir. Bu iti• ıbaleai 12 Aiaatoı 936 çarıımba 1ii11ii •aat ıs 
de Erziacaada belediye daireıiade toplaaac ık ko :aia1oada J•· 
pıacakbr. 

Şartaameleri Aakarada zıraat Yeklleti etlik merkez labora~ 
tunrln müdürl6ğüade, lıtaah•I, Trabzon baytar mldirllkle· 
rinde ve Erziacaada aero• miiea•eaeıiadedir. 

Ekıiltmeye ittirak edtbilmek içia 24Bo namarala kaaaaan 
2 1 3 cii maddeleriade zikredile• ıartlarl haiz ve makiae. elek· 
tirik ·ıterinde ibtiaa11 olduia•a dair fea beietiadea maaaddak 
veaikaaı baluamHı lazımdar. Şartnameleri ıö~mek ııti1..Uer her 
ıüa 1ukanda zikredilen yerlere •aracaatları ve talipleri•, lra· 
nar.i ve11kalarile birlikte teklif fiatlaranı ea ıı ( Beı ) fia eY· 
Yel Eıziccaa müe11eae mildürlüiilae vermeleri ve ı&aiDcle ko· 
m!ıyona muracaatl•rı ilin o!aaar. 

,,, ·21-25-29 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Ba muhamet ıöıüae ıü · 
Ctameyıniz Sayın bayan. fcli· 
ktt mııia ıffoluamıyan aebebi 
ai tevaıu ıöıterıp dıaleyebilir 
ıia ı. Bana ıebeb bııı;at be • 
ilim. M na beaam 'üıümdea 
•kraaıaı, akrab111a!, aenet ve 
iktidarını ve yatcaıoı kaybe • 
dıyor. benim yüıümden kay • 
becli)or ki ttkrar hcpıiai 
beade bu'ara, yahat bea 
ODua nı ı k ye yukıek olaa 
•ıaletiat Yarlajım ile mabvet· 
tia. Bıaa ııtıkbali ciütüadlir· 
lbl'yiniı Çlakil biııat kendim 
dea nefret edi7or••· Hayır 
~, ..... , bı.; ..... 8IU 

nm•n tatamıı iBu andaa 
itibaren barada mu•z kaldı· 
tam bakıızlaklara ve bakare • 
te karıı mukaY~ıqet ı. etmek 
iıteyorum, dil•Ja ralmı •• 
memleketten ibaret mi ? Gi-
aef yalaıı l»arad• mı dop • 
yor ? Nereye ıitmekten ••• 
edılebiliıim ? Ne ıibi bir laiı 
met benden eaiııenir ltea de 
o laiı•etleri ba geaiı 16kle · 
ria albada •ramalaJ••· Si& 
yal•ll b ıaa itimat ediaiı HW 
ıili mina. Hiç bir ıe1tlea 
malaıam kalmayıı .. bele beai• 
bir arkadatım ,., ki bcatlıa 
laiı bir ,.,... -·--· 

(fENIYOL) 3 Sa,fa 

Gayri menkul satış 
Mahallesi ŞokağJ Nevi 

artırma ilani 
EsYak sira mağazalar üstü k · smi a d ve 

}J.n. K.MU. 
113 1800 
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bahçrsi 
DEFTERDARLIKTAN : 

Yakarda evıafi Hire1i yezıla gayri mrnkulaho mfükiyetleri PffİD para 
artırmaya çıkarılmııtar. talip olanların -vüzdc yedi buçuk di~ o:ı tt•larile birlikde 
f&Dil ıaat ondörtte clefterdarhkta topl .. nacak kom ıyo a murıcıatlara . 

1 

' 
ila ıatılmak üzere 
2b- 1-936 Sala 

2-4 

Mah·ıllesi 
Gayri menkul s tış artırma ilani 

So. nevi ve mü~temilatı Kiym~ti mu 
L;ra 

T .. 
Ka~ımağa LPzki ve sira Ah k tta üç maz1 VP. 129· 

maz ılar arkas1nd ı t, şlık çnşme "-20 
ve vası depo ikincı 22 l 
katta bıri biiyük dığeri 222 

8000 Rus 

küçük ardiye ve küçük oda 
ile b;r salon ve hala iist kat 
ta üç oda bir saJou ve hala 

DEFTERDARLIKTAN : 
Yuka~ıda evsaf ve sairesi yr:zı!ı gayri nıenkulatın miilk •}?eti peşin para ile 

V?. kapJlı ~arf usulile ~atılmak iiz e aıtuma)a çıkarıJn11~tır. ralip olanların 
y~zde yedı buçuk temıüat nıPktup veya ınakbuzlarile t~kı f makbuzlarıni ha• 
vı zarf~arın1 ihale tar.ihi olan 31 · 7 - 936 CumJ günü saat 14 de kadar def• 
terd ırlıkta müteşekkil komisyona tevdi etmeleri - ti- 4 

Tarla icar 
artırmeısı 

Belediye 
Encümeainden: 

Belediye akaratın
dan mezbaha ile ğazha
ne arasındaki tarlanın 

üç senelik icarı on beş 
gün müddetle tekrar 
açık. artırmaya koouldu-
ğuntlan istek.lilerin mu-
vakkat teminat makbuz 
)arını hamilen 31 •tem · 
muz 938 cumagünü sa-
at 15 de encü'llene mü-
racaatları. 

1-4 

altJncı görünüş 

Bir •ai1et •lt•r•· F.telbaym. 
F101laa. fraaz"ıl.Ea 

Pra•ziaka - ( Mai1et 
ıaba1ıaıa farkaaa vararak ) 
SıHt 1 ba1 biabaıı. 

F oıatellıaJ• - ( Maiyet 
aaba1ı•a doir• ) ki•i iste • 
ronaDaa? 

Mairet •11ba11 - Biabıtı 
tellaıJ•• anyoram. A. ıiııi • 
aia. l»a1 bia batı aize Yerilmek 
lıere karalclaa bir talarirat 
Yar ( çaataıaaclaa çıkararak ) 

Foatelba1• - Baaa •• ? 
llıiJet ıabara - Evet ı• ...... 
F ro1laa - F ra•ıiıka. iti 

diror •uaa ? Ş6•al1e doir• 
•61ledi. 

llai1et ıubayı - ( Tel • 
b•J• ••ktaba alaıkea ) affı. 
m11 rica ed•i• ba1 biabaıı. 
a... da utilı .ıaaka111.1 

Birer senelik icar artırması 
Be'ediye encümeninden: 

1 - Meydın alt kolda ieçit üzerinde 236 mo.lu dükkla 
2 - Mezbaha bai• sakbane 
3 - S De•• bia111 arlraında a7 ı ao I• d•kkA• 
4 - A1afilJ.o caddeaaade 28 Do.la laan9 
S - Meydaa caddeaiade ıeaçler ıarailaaaa itıalindeki 17 
no.la biaa 
6 - • ,, • • biaa .. ilhndaki l 7ao.lu Maiaıa 
7 - ,, .. !' • ,. 2o?, 2o2 ao,lu m•iaza 
8 - Eı•akda 3o no lu ııb.n1'a11an ıtgılindeki biaa 
9 - ,, " ahında 32 •o.la maiııa 
to- • ,. .. 22 
11- Çômlekci cıddeıinde 16 nolu dükkia " 
12- Me11de,ekte "J. no,hı ki ıir oda 

• 

Yu,arda aeviıera yazı'ı beledıye akarahnnı birer uaelik ic:ar· 
laır o• beı ıün müddetle tekrar açılı artırmaya lro•aldaia•dan 
iıteklilcr·a tem·nah muvakkat• makbuzlarile birlikde 31 tem•az 
936 cuma gönü __ saat lS~e ~nc~me~ ••r•caatlau. 1-4 

inşaat eksiltme temdidi 
1 ~Hl~ARLAR BAŞMÜDÜRLUGONDEN: 
P~latande1 flphrıla~~k id.arehıae biaa11 inıuıaa iıtekli çık· 

madıı.ndan e~11ltme muddetı eYvelce alin edilea tartlar daireaia 
de 29 7 936 M çuıamba aünil ıaat oa beıekı dar uzatdmııtara 
Ztrflar o ıua 11at om diir de kadar Yerilmiı olacaktır, 

likia ıo·up öirenmck mü.n • 
küa olmndı Henüz bugün 
teimea R kodan i"amdgabt 
aıaı öir:ae bildim. 

F ranzııka - lı dıyor mu 
ıııaaz ıayın bayan ? tövalye • 
aia mıaıater. .. NaaıJdnJar. 

Nazir, dııarda, reaiı yerde ,, 
fıtaa dıye aalatm•" iıteJiii 
itt• buaa çıktı. 

F oateıhaym - Zabmet 
etüiıaızden dolayı ı ze çok 
bo çıuyum. 

Maıyet ıubayı - Vazi • 
femdir. Bay binbış ( der ve 
ııder) 

Yedınci görünü§ 
Fontclhıym, Froılaa, 

Fratz"ıka. 

Fontelh lym - Ah, uyıa 

bıyau neye malık o u acı 

ba bu ywıının muht .viylib 
aeden ib.areltir ? · 

FıeylıD - uzun boylu te 

ce11üılero ahıık deiili•. 
Foatellaaya - N•aıl ?ka· 

derinizi benimkiadea a1ın1or 
maaanaz ? Likia J.ea aiçia 
dur111eram da ba ıufı Jırt • 
mıyoram ? beni olduia•daa 
fazla beclbalat eclemu 1 Hayir 
••viili Mina, o ltizi bedbalat 
tleiil billkia bahti7ar 1 •il• 
ade ediaiı ısyıa ba1u ( mek 
taba yartayor •• oka1or ba 
eıaada oteJci de J•••ı J•••ı 
ııhaeye ıiriyor) 

Sekızinci görünü~ 
Otelci ve eYYelkiler 

Otelci - ( Franz'ıkıy 
doi u ) 11.aat yav1u111. bir k: 
lıme. -

F ıanıııka _ Ot 1 . ec ye 
yaidaşarak ) bay otele& bizde 
daba mektupta De oid11turnı 
bilmiyoruz 

- Aıkı11 ~ar -



BORSA 
FINDIK 

15 A2uıtoı 935 tarihin · 
den 15 Temmuz 9~6 gününe 
kadar limanamızdan arnbtelif 
ecaıbi memleketlere on alta 
milyon altmıt bin kilo fındık 

ihraç edilmiştı r. Elde kalan 
fındıiın lbyü't altmaı bin ki· 
Jo olduiu tahmin edilmekte • 
dir. Bir iki gündür borsada 
kabuklu fındık on ıekiı. bu • 

çuktan alam satım gö müştür. 

Piyasaya lmk kuruıa arı. 

edilen iç fındıklara btlip çık 

mımıı ve fındık piyaaamız 

birkaç iÜndür dar~un geç • 
mitdir 

Yeni ıcne fındık rekoltesi 
Din geçen seneye nazaran üçte 
ikt nisbetinde olacaiı yani 

gtçcn sayımızda yazdığımız 

gibi ondört milyon luloyu br.ı 
acağı tabmirı edilmektedir. 

~ 

~PİRİN 
2 ve 20 komprime~k •mbalıı~ıtrO. 

Ambalaj ve komprimelerin -
üzerinde halisliOin timsali 

olan E:B markasını arayınız. 

OKU 
baş tar fı bi·de -

t rnu bile kavr&msdı:n nlu1al 
işlerin en öaemli bölümlerİD· 
de tutunmaia çalışan zaval· 
hların halin rcı . Siıyne ıokul· 
muı kalbur gıbi içiude fıkir 
barınmayan kafaların nokıaaı 
ilk bilginin yokluğundadır • 
Zira her teyde, b"r ııte teme · 
1i , ana yatağı ilk •e geDel 
bilgi teşkil eder • 

Bilmek ve düıüaebilmek 
her itin b;:ııd:r. Bu.ıııuı. mu· 
vıffakiyet, imka11&1z bir var· 
sandır . 

Kalipslz bil2iyi,çtplak cpay· 
dın natür bili[iıini oku Ab:ca 
karıııalık bir kafa içinde keçi 
yolJarıuda iz arayarak çaı.Iar 
içinde yürüyen mütereddit , 
lıı:orkak ve peıımiıt yarım mü· 
tefeckkir! Okul beyind~ , bir 
güneş yok, yol ç. inan! gü· 
ven 1 Yürü 1 •• 

Yürü okul yürü düşün 1 
yürü yaıa 1 zira yışamıık , 
bilmek ve düşünme ·ten bat · 
ka bir şey değildir • 

Beyiaıiz bir gövde iİbi 
baraaklarıoın zevki ve iştaha· 
sı içinde ömür geçiren insan· 
Ja . bir yer soluc uının ne 
f arki var ? oku l 

pulatanede tütü ar b~ rı 
inşaat eksıltrnesi 

İnhisarlar haşmüdürlü~ündeıı 
.1 .- .Pulatancde yaptırllacftk 121, 187 lira 8 l kuruş bedel 

keııflı bar yaprak tütün ambarı kapalı urfla eksiltmeye ko· 
nulmuıtur • 

2 - Ekıiltme 23-7-- 9S6 perftmbc günü saat onbirde is· 
tanbul kabat şta iubıaarlar Jevnım ve mubayaat ıubesiodeki 
alım komıiyonmıda yapılacaktar , . 

3 - MuvL 1 ka t gü,enme parası 73o9 lirı:ı 39 ku~uşdur. 
4 - mün k t:" t'vrakı 606 kuruıla inbinrlar umum mfidür· 

lüğü inşad şubL ı;°orlPn al ıaabfür 
5 : - iıtekliicrın ıh ... le gününien en ı. üç gün evvel inşaat 

şuhesınc gelerek nafia vekiletindeg aldıkları fenni ebliyeı 
vcs!kal~rını ib~cızla. mün~ k saya girebileceklerine dı.tir alacdklart 
•esıka ıle teklıfe aıt kcpalı zarfları ihcle gürıü tam snat on• 
kadar ıöıü geçen komıi}on reisine makbuz mukabilinde ver· 
meleri Jaı.ımdır • 4-4 

Açık katiplikler 
Tarabzon. ithalat ve transit gümrüğü 

müdürlüğünden : 
. Gümrükte dçdr aııl oe vekil katip 'ikler vardır. Bu katip .. 

lrklere memurin kanununun dördüncü macldeıinJe yazılı 
•ıfaılar.• haiz himulerJen iıntilaanla alınacaktır. 

ln:ıtıhan 22 temmuz 936 carıamba günü •aat 14 Je Trab· 
zon. ıthal~t ~ümriiğiıncle yapılacaldır. • 

.ııtehlılerın .o ıün mektep ıehadetname oe eora/u mihbite· 
lerı!e beraber ımtihan lıomiıyonuna muracaaı etm~leri maki 
ne r/e roz"!a~ oe bir •cnebi li•anıncı oaluf olrnah ttrcih •ebebi 
add•dılc•lı ıl4n •lıınfır, 

( Yeniyol ) 4 s.,ı. 

G • y ""I S'"' iŞ artırma ilanı rıı~nku 

mulı ·~mmPn kıyı.net 
Köyü Nevı N L tabiiyeti 

Zpfanns 
D 

11947 m.m fındıklık 2731,2728,2732 325 Ermeni 

)) 

)) 

)) 

)) 

' abyon 
tos 
ani fa 

3676 m.m fındıklık 2'?~5 100 )) 

7352 fındıklık, hane }' rasi 2884, 2R84 200 )) 

61<)6 m,m fındıklık 5225,5224,5227,5226 150 
2757 m.m. >> 4975 75 » 
/5623 m,ın fındıklık 4978,5201,5242 400 
3676 m.m 1 2727 120 
9190 m,m 1 520615205 240 
1838m.m , 2o18 5o 

11028 m1ın 1 3944,394513674,3672 450 

' ' 1 

' ' 
' kanhka 

ve iki bap harap hane 
4595 m 1m fındtklık 
4596 m,m , 

5oa9 
3471,3470 
3397 

125 
75 
350 

1 . 
mnbadıl . f 8380 m,m ' " ı: 
ermenı 

DEFTERDARLIKDAN : 
Yukarda evsafı sairesi y~zılı gayri rutnku1ar1n miUki)'etleri peşin para . ile 
satılmak üzere artıcmava çıkarılmıştır, talip olanların yüzde yedihuçuk. dıbo
zitolarile birlikte 24 7 936 cuma günü defterdarlıkta toplalloc~k kom~syona 
g~l 'llderi ilan olunur, 3 - 4 .• ---

Sathk hane 
Çömlekci mahallesinde bir numarall ara-

hkta ( 8) numaralı yah ~oyunda deniz görür 
altında bir dükkan üzerinde iki kattan ibaret 
ıki oda bir sofa , üstünde bir daraca odası . 
ve bir sofa olmak üzere bir bap hane sathk-

1. tır.Hane içiııd ~i sahi.bin~ muracaat 2- 3 

Bütün bu kalabahk 
.d. ? nereye gı ıyor .... o 

Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görm~ğe. 

Adreş; Pulataneli kardeşler 


