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Ad n da büyük feliket : Yağmurlar ve 
tuğya .Şehr·n üç e · isi su altında kaldı! 
30,000 yurddaşımız 

su altında kalmış .. 
Ankara 7 - Adanada 

beş gündenberi fası/asız 
yağan yagmurlar neticesi 
dün sabah Seyhan nehri beş 
metre yetmiş santimetre yük

selmiş ve Adana şimdiye 

kadar görmediği bir tuğ
Yanla karşdaşnuştır. Şehrin 
üçte ikisi su altında kal-

mıştır. Açıkta sular altında 
kalan insan sayısı otuz bin 
tahmin ediliyor ve şehrin 
cenup mahallerinde bir kaç 
yüz evin yıkıldığı yüzlerce 
insanın öldüğü muhakkak 

sayılıyor mezruat 1ıe şehir· 
deki ziyan iki milyondan 
fazladır, 

K amutayda 
Adana felaketi .. 

Ankara 7 - Kamutayın 
bu günkü toplantısında sıh
hat ve içtimai muavenet 
vekili Refik Saydam Ada
na f eliiketi ve buna karşı 
alınan ilk tetbirler etrafın
da şu izahatı vermiştir.Sey
hanın taşmasıle şehirde bü 
yük bir af et husule gelmiş 

le.ırk kadar insan boğulmuş 
bir çok evler ,qıkılmıştır, 
Kızıl ayın orada bulunan 
bin lirası Vali emrine ver 
miş bu günde iaşe için beş 
bin lira gönderilmiştir. Sıt
ma mücadele heyeti teşki
latı vali emrine verilmiş 

Londrada 
Kr.al 

lehinde 
numayişler 

Ankara 7 -- lagilter~de ka

nunu esasi buhranı henUz hal· 
ledllmemlştir. Kabina dlln içti· 
nıa halinde iken BaşvekAlet 
dairesi ve Başvekilin evi Onlln
de Kral lehinde nümayişler 
Yapılmıştır 

ispanya 
meselesi 

Ankara 7 -- Beynelmilel 
sandtkalıır federa yonu ile sost
Yallst amele enternasyonları 
General Frangonun beynelmi
lel bir kontrola tabi olan rasta 
Para ile asker toplanmasına 

80n verilmesi iç·ln alilkadar JIQ. 
ltometler nezdinde teşebbllsde 
huıunmağa karar vermişlerdir. 

Yomrada 
Tifo ... 
Yomranın Kocaba köyün· 

de tifo hastalığı başgô's 
termiş, hukümet doktoru ve 
sıhhat memuru giderek köy 
halkına aşı yapılmıştır. 

Geçenlerde Çicera köyün 
rle başlıgan ti/ o tavsamış 
tır. Kocabada hastabğa tu 
tufanlardan yalnız bir kız 
Focuğu ölmüştür. 

Kızılay anbarından 300 ça
dır bin kişiye yetişecek ça
maşır yatak battaniye yol 
lamıştır. Vekalet müsteşarı 

Adanaya gönderilmiştir. lcab. 
ettigi takdirde diğer yardım
larda yapılacaktır. 
Kamutayın bu günkü 

toplantısında T ü r k i y e 
Yugoslavya ikamet 
mukavelesi ile hudut ihti
laflarının tetkik fJe tesviye-
sine ait Türkiye Sovyet mu
kavelesinin meriyet kanunu
nun uzatılmasına ait kanun 
/a.yıhalorı kabul edilmiştir. 

An karada 
Umumi 
Müfettişler 
konferansı 

Ankara 7- Umumi mü
/ eltişler konferansı bu sa
bah saat onda d~hi lige ve
kaletinde dahiliye vekili ve 

parti sekreteri Şükrü Kaya· 
nın reisliğinde toplanmıştır 

bu içtimada umumi mü/ et
tişlerle beraber umum jan
darma gümrük muhafa · 
za kumandanları emniyet 
mntbuat ve vilayetler ida
resi umum müdürleride ha. 
zız bulunmuşlardır. Bu top

lantıda birinci umum mü/ et
tiş Abidin Ozman raporu 
üzerinde görüşmeler yapıl

mıştır. Kon/ rans öyleden 
sonra tekrar görüşmelerine 

devam etmiştir. Şük;ü Ka 
ya umumi mü/ ettişler şere 

/ine bir öyle ziya/ eti ver

miştir. 

Osman Cudi 
Samsunun çalışkan ticaret 

odası başklttibl hemşerimlz bay 
Osman Cudi izinli olarak şehri
mize gelmiştir. 

Umumi mütettişlerin 
. Ankara toplantısı 

Nümune hastanemiz .. 

İnşaata başlanmak için 
tedbirler allmyor .. 

içtimada dört Umumi müfettişin raporları ile 
istekleri konuşulacak, Doğu vilayetlerinde 
alınması lazım gelen tedbirler bildirildi 

Ankara, (Hususi) ·- Merkeze 
davet edilen dört umumi mU
rettiş ayın beşinde Anknrada 
ilk toplantılarını Dahiliye Vekl· 
linin reisliği altında yapacaklar
dır. MUf etli~i uınumiler bu top. 
luntılurında müfettişi umumilik· 
ler mıntakalnrının muhtelif ve
kılletlerle alllkalı işleri gül'UŞU
lecek ve ınUf ettişi uınumilerin 

kendi mıntakalarında yapılması· 
nı lüzumlu gördllkleri işler hak 
kında Vekı\lete verdikleri ra-

porlar müzakere olunacak ve 
diğer istekleri etrafı •1da karar
lar alınacaktır. Alınacak bu ka 
rarlardan bir kısmı kanunl şe
killere bağlanmak üzere icap 
eden projeler hazırlanacak, di· 
ğerleri de alı\kalı veki\letlerce 
tatbik mevkiine konulacaktır. 

Doğu vilayetlerinde alınma-
sı lô.zım gelen tedbirler 

Ankara ( Hususi ) - Doğu vi
layetlerinde sıhhat ve kültür 
bakımından devJet tarafından a
lınması lllzımgelen acil tedbir 
ler hakkında umum müfettişlik 
hUkılmete geniş bir rapor tak
dim etmiştir. Bu rapor tetkik 
edilmektedil'. Bu raporda sıtma 

Balıkcılar 
kongresi 

Ankara 7 - Balıkcı kon

grası heyeti umtımiyesi bu 
gün toplanmış teşkil/it ve 

teknik encümenlerinin rapor 

Zarı üzerinde münakaşalar 
yapıldıktan sonra balıkcı 

murahhaslar balıkcılığın is
tikbali için çok ehemmiyet
li ve (aydalı neticeler ve
recek olan kanu~ projesinde 
ve balıkcılığa karşı göster 
diği alakadan dolayı kiiku
mete minnettarlıklarını bil

dirmişlerdir. içtimada hazır 
bulunan iktisat vekili Celal 
Bayar kongraca alınan ka 
rarların kanun projesinde 
yer alacağını ve kanunun ve 
suratle büyük millet mecli
sine arz edileceğini söyle-
miş ve kongra mesaisine 
son vermiştir. Celal Bayar 
kongre azası şerefine bir 
öyle ziya/ eti vermiştir. 

Azerbaycan hükumet 

konağı 

Azerbaycan Sovyet cum
huriyeti hiikümet konağının 

temel alma merasimi Baku 
da yapılmıştır. Bu konak, 
12 kat üzerine inşa edi/e .. 
ecek ve 560 odayı ihtiva 

egligecektir, 

trahom, frengt, verem gibi has. 
talıklıırla mücadele için muhte· 
telif doğu vitılyetlerinde müca
dele heyetleri te~kili istenmek
te, Trabz0n ve Artvinde hirer 
hastane kurulmasına ihtiyaç gö 
rUlmektedir. Bundan başka do
gu Beyazit kazasuıda bir dis
pnnser binası inşası, Ağrı vilıl· 

yetinde beş kazaya birer dok
tor verilmesi, Çoruh vilayetinde 
merkezde 25 yatakh bir hasta
hane inşası, iki kazada tedavi 
açılması, doktor eksikliğinin ta 
nıamlanma~ı. Erzincan vilayetin 
de hastahanenin dahiliye ve göz 
mlltehassıslerlle takviyesi, her 
kazaya bir ebe ve merkeze bir 
belediye doktoru tayini ; Erzu
rum villlyetinde kaza doktorla· 
rıoın tamamlanması; Gllmllşane 

vilayetinde Bayburttaki dispan 
serin 50 yataklı hastahaneye 
if rağı, kazalara iki doktor ve bir 
ehe gönderilmesi; KRrs vilaye
tlod" Kars hastabauesinin geniş 
leJlrucsi, doğum evinin tamiri 
dört kazaya doktor tayini; Rize 
vilttyeti hastahanesinin 25 ya
tağa iblAğı için tabsisat temini; 
ve kinin tevziinin iki misli art
tırılması istenmektedir. 

Kızılay ve Çocuk esir
geme kurumları balosı 

9-1-937 Cumartesi akşa
mına Sayın Valimiz Rıfat 
Danışmanın himayelerinde 
bir balo tertip edilmektedir 
şimdiden hazarata başlan-
mıştır. Büyük fedakar/ık 

/arla lstanbuldan bir Caz 
heyeti getirilmasi temin 
edilmiştir. Bu Balo şimdiye 
kadar yapılan Baloların en 
mukemmeli olacağına şüphe 
yoktur yakında Biletler sa
tışa çıkarılacaktır. 

200,000 liralık istik r o z : Dün 
valimizin başkanhğı altında 
belediyede bir içtima yapıldı .. 
Tralızonda en mükemmel 

şeklile 2;;0 y11taklı asri bir nl\
mııne hastuhnnesiniu yııpılnca

~1:11. yedi sekiz yilz bln liraya 
çıkabilecek olan bu inşRatın iki 
yllz bin lirıısıuın ilk olarak hu
su'i iri ıre tarafından veri.ip 
mUtehakisinln de ıı ıhat ve iç
timai muavenet vekfiletince far
fertileceğini vaktile yazını tıl<. 

Sevgili eaşbakanımızın Trabzonu 
teşriflerinde kPndilerine sunu
lan dilekler mühim bir yer tu 
tan ve Hıl';;bakanımıl tarafından 
da önemle Uzcı iude durulan 
hastahane mevzuu hakkında sa· 

ym Üçltacu Umumi Müfettişimiz 
Tdhsin Uzerden vilayet maka
mına gelen telgrafta ıılıoacak 
acil tedbirlerin bildirilmiş ol
ması üzerine belediye meclisi 
fevkal.lde içtlmaa davet olun
muş ve dun öğledeıı sonra be
lediyede sal· ın valimizin başkan
lı~ı altında blr toplantı yapıl
mı~tır. 

Yeri tesblt edilmiş, projeleri 
yapılmış oları numune hastane-

C. H. P. 
İl kongresi 
Şehrimiz C. H. partisi il 

kongresi 10 - 12 936 Per
şembe günii saat 14 de 
Halkevi salonunda açıla
cakt1r. 

sinin inşaatına hususiidare büt
çesinden 200 bin lira verilmesi 
Umumi Meclisce karc1ra bağlan
mış, paranın defaten bulunup 
sarfedllmesi için dahi iklyOz 
bin liralık bir istikraz aktloe 
valimiz mP.zun kı ınmıştır. 

Ankarad~ buluınn Sayın 

Tahsin Uzerin teşebbn~leri Uze· 
rine Belediyeler bankası Tralı

zon BPlediyesi nıımıoa iki ynz 

bin 1irahk bir ikrttz muamelesi 
yapn ıya muvafttkat etmiştir. 

Trabzon Beldiyesi bu parayı 

i;tlkraz ve hususi idareye ikraz 
edecek, busust idare dahi tak· 
sille bu parayı Meyecek, alına

cak olan bu 200 bin liraya ka
tılarak hemen inşaata başlan

ma s ı l ç i o S ıh h a t vekAleti 

tarafından da elli bin Ura gön
derilecektir. lşte dnnkn toplan
tıda sayın valimiz tarafından 

mesele bu şekilde izah edilmiş, 
belediye meclisi tarafından da
hi bu formU.l aynen kabul O· 
luomuştur. 

Yarının harbı inanınız, ey 
ferah f ~rah uyk.uıunda uyuyan, 
fer ah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 inanınız ki 

yarının harbi ae yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar hayatınıza ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 
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!j Bugün başlıyoruz (! · 
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ıt!i Çekici ~slu~ile okyucularımızı krndi~e çeken, htr yaz.dığı g~z~gı t~t~ı tatlı ltl 
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Sayfa 
-~~ 

Sağhk 

KANSER 
Nasıl hastalıktır, ne 

suretle teşhis edilir? 
Tedavisi için mevcut 

vasıtalar nelerdir? 
2 

salim nesiç/erin içerisi ne 
doğru ilerleyip, buralarını 
i(tilii ettikleri gibi. bu ne 
s;çler dahilinden geçen kan 
damarlarını tahrip ederek 
kanamalara sebep olurlar 
( Kanserli mide ve rahim 
kanseri gibi) 

Kanser nevileri: 
Kanser yalnız insanlarda 

lııısule gelmez; o, hayvan
larda. hatta nebat/arda da 
görülen bir hastalıktır. Hay
ıuanlardan kedi. köpek. bey
gir ve diğer bütün hayvan
larda göruldüğü gibi, a·oda 
'lJurulan bazı TJahşi hayvan
larla l<ıışlann kansere lu · 
tulmuş oldukları görülmüş 
t 'ir. Keza balıklarda da kan 
sere tesadtif edilmiştr. 

Birçok ağaçlarda insan 
kanserine benzeyen değişik
likler görülmüş, patates. 
havuç, lahana gibi sebzeler
de de bu hastalık tesbit O· 

lrınmuşlur. 
insanlarda görülen kan

serin iki cinsi vardır: 
1 - Vücudumuzu dışa

rıdan örten cilt veya uzvi· 
yetimizi içeriden tefriş eden 
musattah hücreli deriden 
( gışayı muhali) çıkan kan-
serler. Cılt, dil, urıkrı rahim 
meri, hançere kanseri gibi .. 

2 - Üstüuni hücreli gı· 
şayı muhat iden 1ıe bedeni
mizde mevcut b•itün bezler
den {gudde} menşeini alan 
kanserler.. Mide. barsak. 
cismi rahim. meme, safra 
kesesi ve ilah. Kanserleri 
gibi. 

lnran kanşerlerinin mara
zi teşrih noktasmdan say 
dığım bu ne1tilerinden baş 
ka. şekil. manzara 1ıe neş 
1ıünema itibarile de iki 

/YEN/YOL} 

Tiyatroveseyirci 'deal b'r e y 
Tiyatro deyince hemen aklı· 

ınııa başııe:ı şu unsurlar gt'İit". Jevyork Belediye Reisi 7 milyon 
E~er, sanatkllr, seyirci, sahne. 

Hu tusnH sathi 0lmakla ht· nüfuslu şehri nOSll idare ede ? 
raber tiyatroyu teşkil edeıı mal· 

zemcnin en ehe:ıımiyetJileridir. Otomobil yürüyor ve Reis bir diktafonla müte-
Runlar birbirine en celin hıı!'!- madiyen emir veriyordu. Sonra hale tığradık. 
larln b~ttlannJl',ılardır. llk iıı..,ıı-

nın doğınnsile ba~lnyan tiyatro; M. La Gardiya etleri, bahkları kokladı, 
nmanımıuı kadar ge~·irdiği h-· 1 d b kt B 1 d · d k · 
tihtıle ve terakkile bugün başlı meyva arın ta ına a ı. e e ıye e ı 
başına bir sanat halini Rlmı~. birkaç saati zarfında n1ilyon1ara da-
blr memleketin kUltür ve içli· b' · t 

Yanan ır sürü ınşaa ışını mui seviyesini hüsteren ve yük-
selten bir okul olmuştur.Bilhassa başarıvermişti 
umumi harpten sonra lnkılı'lp _ 7 _ 
yapıın memleketler, tiyatronun Yedi milyon nııfuslu • 'c>v sına sevdiği bu uf ıktefek bele-
bilynk varlığıoda; lnkı!Obıu ya. york şehri belediye re binin bir diye rei:-ıi, knıwpenin arkalığına 
lnlınl Ve aalarnıoı lrnlmuşhr 1 vaslanoı, diktafonu eline aldı Y ' ' gUıılllk faaliyetine dııir olara ( ~ 

Köylülere büyük 
kolaylık 

Gezici tapu memurları 
layıhası müzakere 

ediliyor 
Ankara - Biiyük Mil · 

/et Meclisi bütçe encümeni 
gezici tapu sicil memurları 
ihdası hakkındaki kanun 
lô.ytlıasım mii.zakereye baş· 

lamıştı ·. 
Hugun nalıiyelerle ııila-

yt:l 'l'e kaza merkezlerine 
l ağlı kyölerden bir çoğu 

me,~e,/erindcn uzak mesa
j ı'erd .. bulunmaktadır. Bu 
hal bır fara/lan turusu olonu okulun sıcak varlığı kadar bir Avrupa mecmuasında çok \0 P bı:ı,döndürUcü bir sürnile kı 

sıcak, onun kadar hürmet lA~ ıK şııyaoı dikkat bir yazı okuduk. l'lk dökllk <'llmleler, emirler nı11.ıan ~ayrı 
görmüşlerdir. Yukarıda yaptığı· nnnyanın en büyl\k ve rn ka dikte etmeğe b.ı~lııciı i\1. La Gıı- ltıptıl/a bağlanmns nı ıorlaş-

menl.:ullerin 

mız sathi tasnifi genişletmek !abalık şehri olan NP-vyorkun nrdiuıın otom )Uiliııclt>, lıir daki- tırdığı ve lıafta çoklukta 
ve genişliği ııisbetinde esaslı lıeledı"ye ı·şıer"ııldc ~ızıltıva, ıı<>k- kn ı;;u!;mıyon diklafondun lıaşkn gaLJri miimkıin kıldı~ı gibi 

k"k t k u k'l d b ;J Alıeı ve verici bir radyo merke l 
tet ı e me m ın ı nıse e u s:ı.na, ihmale meyd ın \ermeden zile birde mllralyoz var, NPv-ı diğer faroffon du köı; iu11 
yazıdaki hedefimiz bu dE>ğlldir. id ırn edı"lı"şlııdekl sırrı .österen gayıı· resıni bir surette alım 

" · yt>rk beledi~ e reı ... i, günün her 
Bizi saniltkar ile· seyircinin bu yazıyı ıımumı bllfadc) e rır. nnında, blıtOn bunlara ibtiynç his- satmı yapmağa mecbur el· 

birbirine olan bıtğlarındıın ve zetıı1e"'ı· favdulı gnı·dQı"rllınllz jr·ln 1 mo'-ıedı·r. 
& ~ u 6 ... sedebi ir. Telsl1, kendi ini belNlive , K 

bu iki uosuruo görme~! hlzım aynen alıyoruz. dniresilt! hN duklkn tem ıs ha- lh it 51 / k/;f rdılen f!ezi-
gelen hOrnıetlen b,ıh edeceğiz. «Saat, sabahı 1 cokuzuydu 

,1,. t ·ık 1 d !inde bulıındııruy ır. lilçbiı yıın ci topuru sicil memur/an ıya ronun ı e 8 arın an Besinci caddedeki e\·leıden Li- gın lıi~·bir te1.alıur, hiçbir mu. ) 
olan bu iki kısım birbirine o- rinİn 8 an öriinden, kı 9 boylu, lıim tc\ kif lı ıdh.€'si yoktur ki evve/li köylerde şimdiye 
kadar içlen ve gönlilden bağlı- çok "iynh sıçlı bir adanı çıktı: M. J.a Kunrdla dt1kikoq dakika- kadar tapuya bağlanmamış 
dır ki; birinin lhmltli, diğerin•) gf' ı; kenarlı ivnh ş1:)k•J<.101 sına haber alnrnsın. olan gayri menkulleri ta-
mpzrır; ıılhnyet ~ana ı 1 nwzrır- başına geçirdi ve elile benim l\1itralyLrz bir semlıolden ibn puya boğlıyacaklar ve son· 
lli,l olurlar. ÇUnkn; anntkfırı omzuma vurarak: ret değildir. Nevyorkun popo. ra da köylülu arasında 
d~,zurJn seyirci o!duğu gllıi se· . Nevyork belediye rei:sl ıi'l ıer beledi'-·e rei i, bir ka" nu d · ~ 

J \ · J cereyan e en gayrı resmı yirci) i de yaratan san.ıtkllrdır. vazife i, yalını )(.ıntınln. ın YO i~·iode, Jıaydudların kökUne öy- .r 
'-'eni, sanatkar olrna'-'lllC.ı seuir- ıu ıdıı tatl.ıik edlidi0ö-ine nezaret- alım satım işlerini tas1iye 
• J J le kibrit suyu dokmilştar ki. el·, se'-'irci olmayınca sanatkar lt'n ibaret dt>ğildir, dedi. Şehri l"k ı· d 1 edr ceklerdir. Layihada ge 

J leh ı e ı iişman arının s· . ı ı 
olmaz. Bunlar birbiri 1 tamam- içinde oturan yedi milyon nn- pek ç.oktur. zici tapu memurları nahiye 
l:.ıyan bOyük ve hllrmete lılyık fu u ., her ilibJrla ho,una gide- Siyah otomobil, Nevyorkun ve köl/ler için düşünülmiiş
varlıklardır. ct•k 'ekle 0 mak tıt om.ıı \n· sabah sisleri ortasıııcla bOyUk tiir. Bunun sebebi bütün 

.::-anatkı'r halkın nra~ıudan zif Pı-idir. 1 u i ... ı 1 asıl bn ıırdıf ı l · tl ·1 l. L G d" kazalarJa tapu teşkı'laAtının -.) ·• mı n'ı oruyor ur uz'? Aıalıa r ı ııı· . • ra e ı er ıyor. a uar ıa uı 
çıkması hasebile, mensup oldl!- binin ve heı;inıle g<'liıı. 1 tH trı dııd fonla durmadan emirler ve bulunmasıdır. Ancak ileride 
gu o bUyük kütleye h:irmct et- bir gJnkU mP lrııi la lh €d 1 ıv )r Şoför, birdenbire fren işi pek az olan kazalardaki 
mek için iki defa l.ıorçludur. ce d.lııyanın bu f'n bi yok eh- yaptı Hııllerin önüne gelmişiz. tapu teşkilatı kaldırılacak 
Halk da, kendi arıı~ındıın çıkan J Guardı·a kur11 z ı.ı· · g''·z kı p 

rinln belediye reisi nelerle ı .~ '' 8 u 1 u r b k l J k · ve kendine, kendini aıılataııl:ırn, ına~ile, bana: ve u aza arua ı memur-
ra~ır. görtln;Unnz. · · ·1 

kendi seviyesini y:l"i:;;eltmek Koca, siyah otuıuolıiJin kr 1 Bakin içeride ne var, ııe lar gezicı tapu sıcı memu-
içiu bir çok defalar b:lyUk rnah· 51 urkamızdan kapandı. Me\ U yok, d<:di. Bir şehrin intizamı, ru olarak kullanılacaklar
rumiyetlere 1.ıile kııtl.ınnnlara blrle~Ik Amerika Cumhuriyeti· pazarlarının idaresinden başlar. dır. 
hürmet etmeğe o nislıctte borr· rıin mevkiinden onrn, ehemmi- Zerzevatçılar, fı<ıılduşıyorlar: Gezici tapu sicil memur 
ludur. yet itibarile ikinci gPleıı "e h(l. - Leledıye reisi geldi! farının ne vakit hangi kö· 

Yalnız sanatı, sanat için de tun r\evyok halkının tapınırca- - Arkası var • ye gidecekleri on gün ev-
ğil de; mutlak bir menfaat kııs· gllzel eserler temsil etmekle. veli temsil edenler tiyatroya ve/ kaza ıııe nahiye merkez 
dile yaparak alılllki çerçivelcr- lıalkııı teveccnh ve rağbetini gitmiyorlarsa ve bu ac klı ıııan- leri ile köylerde mutad va
deıı çılrnn ve yaptığı g ıyrl ah- kaz ıııan Nurettin heyetinin bir z ır11yı görmiyorlarsn, her akşam sıtalarla ilan olunacaktır. 
lJki hareketlerle tiyatro, terbi· tem~ilinc giden: orada ne bü- salonda bulunan memurları va- Bu memurlann gördük-
'-'e l zauı·r olanlarda ıık OIAmel 1 sıtasil" de ö"'ıeı1eıni''''rlar mı 9. 
J J 0 yük acılarla karşıla.-ır. B nanın " 6 

J v dükleri işlerden dolayı la-tevlid edenler, hürmet g rmez- alacağından bir misli fa1.la hal Böyle birin yerine on glr~n 
ıerse, bu sanata kar~ı bir nan· yerde görünmeyen lclılik<>ler zım gelen hare ve fidyeler 
körlllk sııyılmıız. kın, döı·L tıırartan kapalı, uasık görünür bir hol alır. Bunda yal- ile ferağ ve intikal il mü 

Seyircinin yalnız Ranııtkilrdnn salo ıunda, dar i kemlelerde ne- nız hastalık dı.>ğll bir kaza yoz. haberleri, beyannameler, za 
hürmet görmesi yal B onun ı.~r çekliğiııl bu l;ıle ahlkadur lerce vutandaşıa hayatına mai bıtnameler, krokiler, ihbar-

·•lnnların bilıncmebi ııe acı... <Jltır Ştı halde seyı·rc·ııcrln tın / • büyük varlığından ruhi bir llflz v •• • nameler ve topu senet erme 
duyma~ı kllfi değildir. Seyirci- Bnhk istifi gibi tiyatro seyir et- yatı tehlikede ... Medeni bir ih- yapıştırılması lazım gelen 
nl·n tlyatr(> denen 0 l>ayrık 0 . menin tevlid edeceği maz,ırrnlı tiyacıoı tafmin için tiyatroya . l 

pulların parası peşın a m-kulu yaşattı ~ını kabul etttiğl hulkıa sıhhalile, ya~ayışıyl<', vel· giden ve ekseriyetini gençler k . 
- k"l d b k tl ı mıyacak. ertesi sene i vergı ıııize nazaran daha pek ç.ok hn il her~eyile nlllkacbr olma ı leş ·ı e en u U en n hayutı-

1 l dl i b·1 i h t ı t· · dil 11 k ile birlikt~ mukassiten tah-dikkat ve ihtimama ihtiyacı var- Hlzımge en be e yen n · ı mes nı, rsı a ını, Hı ıa ım Şl nme 

nevi vardır. Biri, başlan 
ğıçta ufak bir şişten. kü 
çiik bir urdan ibarettir. 
Gitgide bülJÜr, etraf daki 
nesiç/erin İçerisine dalbudak 
salar. Bu şekil kadmlarm 
~eme kanserlerinde görülür 
ikincisi bir 11ara, bir karha 
halinde başlar; kendi ken
dine veya tatbik olunan 
ilaçlarla kaybolmaz. Bilti 
kis gittikçe büyür. yayılır, 

dır. ~teselll: Onun ~ı'ılıallul ko- ve ona göre tedbir alması lfl. belediyenin vazife i olduğu gi- sil olunacaktır. Bu da, la
ruınak onu melhuz kazalardan zımdır. Saııntkflr sattığı snnnlı· bi her sene icar diye aldığı lıiu- yihamn ne kadar ameli bir 
vikaye etmek bir burçtur. Hem nın fazla geliıi olmasını arzu Jerce liradan bir parça fedakılr- düşünce ile tanzim edildi
öyle bir borç ki; bunda sunat. edebilir bunun için yUz ki) ıin lık yaparak bu binayı tiyatro g· ini gö·sterir, 

l bl. leceil'rı· bı·r '-'ere Ü" vnz binalarına benzetmesini heledi-

1 

kflrdıın ziyade memleketin ~ıh- 0 urn & J ... Gezici sicil tapu memur-
hatini kuruyanların hissesi \'a ~ - ki~iyi sıkışlırmağa çalı5abilir, yeden istemek de biı' hakkı- lukları teşkilat kadrosu ile-
dı ·. fakat bunun önnııe geçecek mızdır. Tide daha ziyade genişle-

1 Buglln ~hrlmi~e ~d~uk_~~_k_u~v-v~e-ti~M~V~a~~~ı-~_E_ğ_e.r __ b_u~k~u_v~-------K_._K_·------~~ • - Arkası var -

"Yeniyol,, un Tefrikası: 1 

KÜÇÜK SİLAHŞOR 
Yazan: Edit.h C. Kenyon 
/ngilizceden çeviren: Hayrettin Ziya 

Nakil, küçük Engin Yalaıa'ya ithaf olun ııı uşt ur. 

1 

Adanın Silahşorları l*J 

Bfi) ilk ndıııııların hnynh, kendi 
lııı) ııhııım ) iıkseltebi!eceğimlzi 
hntır!ntır: ö.ilnı, nrkınn11.dn, 
zıııunıı kııııı'arı üzerinde nyıık 
izleri bırakır 

ı: ki bir ı;67.. 

- Ertekin, koş gel. Annem 
b"ze m:ısal söyleyec •k. 

Küçük Ertekin baR-ırdı : 

- Yaşanan. Geliyorum. Hnydi 
şu koşumla.ıma yardım et. Olur 
mu Aygün ? Haydi çabuk, 

Aygün, Ertekinin sırtına vu
rup aı abacı rolüne devam ede· 
rek: 

- Peki. Dur öyleyse, dedi, 
e e e e e; beygir uslu dur. 

Min:c:k ç•ngrakları öten oyun
c ık koşumları onun gö ıs ünden 
çıkardı. Ondan sonra iki ÇC'C ık, 
çoc 1lc odasından salona doğru, 
gcr.i1 merdivenleri çıkarak koştu· 
lar. Tatlı ve yumuşak yüzlü Bo
yan Aycın, ba~ı ~avuçlarının için
de. ateşin yanıbn~ındaki alçak bir 

iskemlece oturuyo. du. 
Bu dakikada kederli bir halde, 

sıhhati ic1bı yabancı bir memlc-

kete gitmeğe mec',ur olan kocı

sını düşünüyordu. ÇocJklara doz
ru dönerken g:Hümsemesi lıer za. 
nıankinden dah:ı donuktu. 

- Görüyorum ki hizmetçi 

Gülrenk size haber vermiş. 

Ertekin; 
- Evet anne, diye bağırdı, 

ama biz 1 
- Evet ; ama siz. 
- Oh anne, affet. Hani bey· 

girlık oynıyorduk da. Ama gel
diğimize de memnunuz. 

Yavrucuk kollarını annesin"n 
boynuna doladı, kırmızı gül ya· 
naklarını onun soluk yanaklarına 

yapıştırdı. 

Aygün, gözleri yaşlı mml
dan 'ı: 

- Anne, pek sertsin bugün. 
- Üzülme yavrum. Şimdiyr. 

k~dar size böyle bir şey yapmış 
mıydı'll? 

iki çocuk birden, yalvarır gibi 
ba .ı dıl::ır: 

Ne var nnn ? 

Bayan Aycıın kederle cevap haberler geldiği için Bayan Aycan 
verdi : evvelkinden daha çok: bir istekle 

- Zavallı nnne, baban11;1 dü- kocasının yanına gitmeyi dü~ünü
şünüyor ve kendisinin de onuıılıı yordu. Kocasının daha çok ağu· 

beraber olmasını istiyor. laşması ihtimalini i'özönüne ala. 
h:i çocuk ıınııelerini okşaya- rak bütün gün, her şeyi yoluna 

rak: koymak için çok didiniyordu. 
- Zavallı anneciğimiz, dedi- Bundan ötürü sabahtaııberi iÖr· 

Jer. memiş oldugu çocuklnrına, yat. 
Ertekin : madan evvel, bir masal söyle-
- }\nne bir zaman için olsun mek ü z e r e iki büyüğün 

gidemez misin ? dedi. gelmesi için çocuk odasına haber 
Aygün : göndermişti. 
- Oh Tekin, dedi, annemiz- Şimdi biraz dııha neş'eyie: 

den nasıl ayrılırız. - Bırakalım bunu artık, dedi, 
- Ayrılığın güç bir şey ol- vazifemiz bizi çağırana kadar ne 

duf{unu ben de biliyorum. Fakat... yapılacağını bilemeyiz. Size çok 

Bny Aycan kazanın kayma- güzel bir masııl buldum, çocuklar. 
kamı idi. Gece ve gündüz çalış- İkisi de sevinçle bağırdı: 
tığı için Gıhhati hozulmuştu. Dok- - Annec:ğim; nasıl masal ? 
torlar mutlak bir istirahntn ve - Bu, Ta:mve di adlı bir si-

. havadar bir yerde oturmağa lü- lahşorun masalıdır. 
zum gösterdiler. Bu yüzden vazi· Ertekin iri siyah iÖzlerini an. 
fesini vekaleten başkasına ve üç nesinin yüzüne dikkatle dikerek: 

çocuğunu karısına bırakarak git- sordu: 
mişti. Bu sabahki postayla kay- - Masalda arslanla kaplan da 

JDnkamın ıhhati hakkındq fena var mı ? 

-

8 Birincikanun 936 

Dünyada 

Neler olu or 

Madridin nehri 
Son zamanlarda ispanya 

hadiseleri dolayisile gaze
telerde sık sık geçen bir 
isim var: Manzanares. 

Madrid ispanyanın mer
kezi olduktan sonra şehir
de nehir bulunmaması ls 
panyolların canını sıktı, 
nihayet :manzanares ancak 
Madrid nehri dediler. Man 
zanares ancak bir ırmaktır .. 

Bu nehirle bizzat lspan-
yollar bile eğlendiler: ismi 
kendinden uzun, dediler . 

Bir seyyah, bir gün man · 
zanares kô.prüsünden geçer
ken yanındaki /spanyollara: 

- Köprüyü satınız da 
su tedarik ediniz! dedi. 

Aleksandr Düma 'da ayni 
k,j·µrıide bir bardak suyun 
yansını ır·niş. bardağı su
cuya vernıış: 

- Üst tarafının Manza 

narese hediye ediyorum! 
demiş. 

Tütün 
Bir zamanlar zehir sayı

lıyordu. 
1620 de 13 üncü. lüi Tü 

tünü yasak etti. lngiltere-
nin belli başlı tütün ziraat· 
çısı Volter l inci fakın 
emrile idam edildi. 

7628 de Papa Binci Ür
ben tütün içenlerden ceza 
aldı. Rusyada Gran Dük 
Mişel F edoroviç tütün içen-
lere sopa attırdı, tekrar 
ya/(a/ananların burunlarını 

kestirdi. 
1670 de 4 üncü Mehmed 

cürmü meşhud halinde y•
kala nan tütün tiryakilerini 
idamtı mahkum ettirdi ... 

1936'da fosur fosur siga· 
ra, ve pipo içiyoruz! ... 

Briç sergisi 
Şikağoda büyük bir sa

londa, büyük camekanlar 
içinde, briç oyununa aid her 
şey teşhir ediliyor ve sergi-
yi gezenlere briç hakkında 
konferanslar veriliyor. 

Bu sergiyi on beş gün 
içinde 300,000 kişi gezmiş· 

tir·--------~--:--
tilmek ve takviye edilmek 
üzere şimdilik ellisi gezıcı 
sicil tapu, otuzu fen memu
ru ve ellisi kô.tib olmak 
üzere yüz elli memurdan 
mürekkep olacaktır. 

layihaya göre gezici ta-
pu sicil mumurlarına 30, 
40, fen memurlarına 25-35, 
katiplerine de 17,5-20 lira 
asli maaş verilecektir. 

Annesi gülümseyerek : 

- Hayır, hayır, dedi, ama 
korkunç bir ejderha var. 

Ertekin heyecanla: 

• - Do~ru mu ? Söyle, ne o
lur anne. dedi. 

Annesi başladı : 
- Vaktile, bir adada iyi bip

li silah~orlar yaşardı. Bunlar muh
taçlara yardım etmeğe, .kadın ve 
çocukları himaye eylemeg-e, zayıf
lara ve sıkıntı içinde olanlara 
muavenete yemin • etmişlerdi. 
l~lerinden birini kendilerine reis 
yapmışlar ve bu reise itaat 
edeceklerine de and içmişlerdi. 

• Arlcası var -

[""] Romanda Rados Şövalyele
rinden bahsolunmaktadır. Bu Şö-

valyeler cesaretlerile, mertlik ve 
civanmertliklerile şöhret bulmuı· 
lardı. Romanın bünyemize uyması 

' için buna benzer bazı tadiller 
yaptım. Bazı cümle ve kelimeleri 
lisanımız., adet ve din prensiple
rimize uydurmak için değiştirdim, 

H, Z 

v 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliğ"i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 89 l 
Buna rağmen, aksyondn ol 

dugu kadar beklemekte de bU
yllk olan Onzi Mustafa Kemnl 

(beklemekte hatta daha bUyUk 
oldılğuau kabul etmek lllıınıoır 
ÇUnkü aksyonun lhtlruslı vo 
ııUrDkleyici kuvveti ünUııde 
soğuk kanlı müşahede ve teş
his kudretini Ustnıı kılmak ka· 
dar güç ve nadir bir lrnssa o
larnnı.) kendine en bOyOk z,1feri 
getirmiş olan o günlerin hava
sında, yolundan ve en son rnu
val'fakıyetiıı de geleceğinden 
~~mJyıırak, mllcadele ve ınıığ: 
ltlb etliği botun temaynllerı 
nefsinde toplıyan hilaf ete do
kunmamıştır: Naiyooııl ve en
ternasyonal sebebler doluyisiyle. 

Hindliler, cihan harbında 
lngtltere'ye karşı gösterdikleri 
sadakatın bir hesal.ıını çıkı·arak, 
Londra'ya TUrki~ e'ye karşl düş
manca bir hnreketin milyonlarca 
Hindliyl lakayt bırakmıyacağını 
bildiriyorlardı. Paııblnmi t cep
heden geleeek böyle bir yardı
mın tesiri bir hayli mevhum 
olmakla beraber, lfürkiye·nin 
tam barış masa ına oturacağı 
ve o zamana kadarki savaşa dip
lomatik sahada devam edeceği 
bir anda gine bir şeydi Böyle 
uır yardımı tamamen biçe saya
rak onu, hilafete yapılacak bir 

hncumla suya duşnrmek doğru 
değildi. 

Fakat, nazarı ltibare alınma-
81 lazım gelen, yalnız Tllrkiye 
dışndaki islam efkurıuınuwiye i 
değıdi. Milli iradenin vahdetini 
tehlikeye sokmamak için de 
böyle bir ihtiyata IUıüm vardı. 
ÇnokU padişahın yapmış olduğu 
pespayeliklere rağmen sultuıılı
kaldırılmasını bir türlll hazmede 
nılyen eski'ye bağlı adamların 
sayısı, bütün memlekPtte, hat
tn Millet Meclisinde ve tıizzat 
Gazi'nin elrafıııda az değildi. 
Bunlar, padişahlık makamı gibi 

suçlu olmıynn "makamı mualla
yı hllArelin,, kaldırımasını sade
ce haksız değil bir kUfUr de 
ısayabilirlerdi. 

Mustafa Kemal, o sıralarda 
halifeliğe karşı o kadnr teenni 
ile hareket etmek mecburiye
tinde knldıki, halirenin şahsıon 
karşı hiç bir şey yapılmadı. 
Halbuki halltcnin :;;ahsı ile pa
dişahın şahsı ayni şeylerdi, Pa
dişahın yeni 'fOrk devletine 
karşı yaptığı dUşmıınlıklar ise 
red ve inkar edilewiyecek kn
<lar malQmdu. liuna rağmen, 

halifenin bir hayli şUmullU olan 
Ve bir~k idare i~lerini, din 
Ve diyanet işlerini, maarif ve 
adliye i~lerini kucaklıyan sah1-
hiyAtlerl, halife' ye terk edlli· 
Yordu. 

-Arkası var -

[ Halk Manileri 
Yerde iÖrdüm karınca 

Balığa attım kanca 
Yedi yıldır ararım 
Kız seni gördüm anca! 

'* • * 
Dağların başı kardır 
Yüreğim çokça dardır 
Öyle zannediyorum 

Şu giden benim yardır 1 
• • * 

Gölde yüzer kurbağı 
Aşamam yüce dağı 
Kız seni görmeyeli 

E.rir kalbimin yağı 1 
• • • 

Kar yağar döne döne 

Ben de bilınemki bu ne 

Gelecekti sevdiğim 
Söz vermişti bugüne 1 

Brıba Salim Öğütçen 

Herş~yder:ı 

BİR PARÇA ---
Yeni bir f oto8"raf 
makinesi keşfedildi 
Nevgorkda karneci ens-

titiisünde kuşlara dair ve 
rilen bir kon/eransda bir 
dakıkanın binde biri kadar 
müddette resim alan yeni 
bir /otograf makinesi keş/ e
dildiğini bildirmiştir. Bu 
makinenin yıldırım gibi 
sür'ati sayesinde kuşların 

kanadların n en uf ak hare 
ketleri bile f ologra/ adese
sine aksetmektedir. 

Uçuş halinde bulunan bir ~·! 
kuşun saniyede va salt ola f :~ 
rak 75 hareket yapmukta P. f;,.. 
olduğu nazurı dikkate alı [+] 
nırsa yeµi makinenin f otoğ- [+l 
raf czlıkt.,a kaydettiği ter ak ~+] 
kinin derecesi pek güzel ~~1 
anlaşıiıt, ~·-= 
. 11.•..1 
idareyi birgün kadınlara ~~4 

bırakan belediyeci ~~ 
mahkum oldu r+~ 

Amerikada Ritsgud beleM r~; 
diye reisi Benet beledigesi- t!1 
nin idaresini bir gün kadın [•ı-
azaya bırakmış., i+ 

Belediye reisi o gıin bun ~· 
/arın verdikleri kararla on ~!1 
dolar cezaya çarptırılmış. r.j 
Cezaya sebeb belediye rei- I[~~ 
sinin birbanka önünde oto l't4 
mobilini iki saat bekletmesi 1~~4 
imiş .. Belediye reisi bu ha- ı[!j 
dise üzerine istifa etmiş ve ı~~ 
kendisine haksız ceza ve- ~~ 

Dönüp dolaşıp 
Alacağınız R AD Y O • 

Ca Aa Olacaktır. 
Tediyatta büyük teshil8.t 

• 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESİ 
rildiğini iddia ederek mah 1 ~l 
kemeye müracaat etmişi t!~ Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

ıı - r•l 
T •ahzon le ~~u·luğund•n : il , .. ,,.,,,..,,, ... ,, .. '"'"''"'' """"'''""""'"" ,~,.~~~ .. Y~~~~~.!..~~,~~~!,!~ ~ ~~:;.~!,i ~. '.,, . , .,...., . .,,~ '"""'"'"'"""""-"""'-" i-l1~111ı:ı-ııb~ılb!:ı1 ~..ını!:ı:ıı!'ı11J!:ııh~ını!:ıııı~ı1 .~:h!.ı~ı!"ıı1~ı11ı~ıı~ ~~ııı:;ııu!:ııu!:ıı~~tıı~.ı~ııı:ıı~ ı~ıJJılı!'ııı ı!:ıı~ıı:;ıı ı!:ıı ı~d1ı:;ı1ıı:;ıı.ı!:ı11ı:;ııı1:;ıııı~ı1~bı~ııb~ını~ııı~ı11ı~ı~ııı:..ı~ 

Atık nrhrnın ile pnra~ n tevrllecek 
gnyri ııııınkulun no olduğu: yenler işbu şartnameye vo 93G - 472 on beş glln daha temdit ve on beşinci 

günün sonu o l a n 
22-7-937 Cuma gününde ve 

Tapunun Ağustos 933 tarih ve dosya nıımnrn.-ıı ile ıııeıuuriyetiınize 
nıuracaat etmelidir • 

5 nnmarasında kayıtlı kapıdan 

girdikte küçüle bir avlu, bir ocak 

ve bir sarnıç ve alt katta iki 

harap oda. 
İkinci katla on aasamak taş 

merdivenlerden çıktığında iki oda 

karlığı ve bir küçük sofa ve etrafı 
demir barmaklıklı bir balkon. 

ÜçüncJ katta 21 basamak mer

divenlerden sonu küçük bir sofa 

2· Artırmaya iştirak i1;in yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde i,!'i ııisbetinde 

pey akçası veya mlllt bir bankanın 
teminat ınakbuzu tevdi edilecektir 124 

3. lpotck alıibi alncaklılarla diğer 

alllkadariarıu ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul ilzeriııdtı ki 
haklnnnın ve hususiyle fııiz vtı mas
rafa dnir olun itldinlnrını işbu ililn 
tarihinden itibaren yirmi gUu çinde 
evraln nıüsbclelerilo birlikte ıııenıu-

ayııi santln ;>·npılncak artırma dıı 

en çok nrhrann ihale olunur nncnk 

Arttırma bedeli 
satış isteyeniu alar.uğı ruçhaııı olnn 
diğer nlncaklıların o gayri menkul 
ile temin cdilıııi~ alacakları mecnıu
ııııdaıı fazlaya ı;ıkıııak şartllc en ~ok 
nrtırnna ihale edilir böyle bir bedol 
eldccdilnıezse ilıale ) apılmnz ve 
sntı~ bedeli dilşcır. 

riyetımize bildirmeleri icap eder . 
karşılıklı iki oda ve dükkanın önü Aksi halde hakları tapu sicili ile 

6· Gayri menkul keııdisincı ihale 
olunaıı kimse dorlınl ve ya vorilen 

kapatılıp haneye ilave edildiği 

görüldü. 
Gnyrl menkulıın bulunduğu mevki 
nınhallesl okağı Ytı numrnsı: 

Muhittin mahallesi. 

Taktir olunan kıymet : 

2000 lira. 
Arlırnınnm yapılııcıığı yer gün saat: 
Trabzon icra dairesi önünde 

7-1-937 Perşembe günü saat 14 de 
1- işbu guyri menkul ııu şurtııanıeai 

8- 12· 036 tarihinden itibaren 93G-4i2 
no ilo Trııbzoıı irra dairesinin 
muayyen mmıuratııııda herkesin gore
bllıııe i için açıktır. ill\uda yazılı 
olanlardan fazla ıııalumlll nlnıak isti 

sabit olınndtktn satı~ bedelinin pny- mühlet içiııdo parayı vermezse ihııle 

Iaşmnıuııdaıı lıarl1; kahrlnr. kararı fesh olunarak kendi inden 
4- GOtıterilen günde arlırıııaya işti- ll\ vel tııı ) ilkı;ck tekllfte bulunan 

rak edC'nler artırma şnrtnamcsini oku kimse arzctnıiş olduğu bedelle alma-
nıuş ve lüzumlu muıuuıııtı alınış ve ğa razı olmaz veya bulunmazsa he-
bunııı.rı katml etmiş ad ve ıtıbar men on boş gilıı müddetle artırmaya 
olun urlar. çıkarılıp en çok artırana ihale edilir 

ı;. Tayin edllen zaııınnda gayri iki ihale arasıııdalı:i fark vo geı;en 
menkul üı; defa bağırıldıktan ııoııra günler için yüzde beşten heeap olu-
en çok artırana ihale edilır. nncak nacak faiz ve diğer zararlar aynen 
artırma b e d e l i ıııuhaııınıen hilkıne hacet kaınıııkısızın ıııeıııuriye-
kıyınetln yüzde yetmiş beşini bulmaz timizco alıcıdan tnlısil olunur . 183 
veya sıılış isliyt:nin al!lcuğıııa ruı;hnni işbu gayri menkul yukarda gösteri-
olnn diger alaeaklılar bulunup ta r len 7-1- 937 tarihinde Trabzon 
bunların o gayri ıııenkul ile temin • . .• 
edilmiş aldcaklarıuın mecmuunduıı 1 ıc:a memu.rluğu odasında ışbu ılan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın ve. g~sterilen artırın~. şartnamesi 
tenhhudu hakı kalmak üzere artırma daıresınde satılacağı ılan olunur • 

Ekmeklik Un eksiltmesi 
Erzincan askeri satınalma komisyonundan: 
1 - Erzincan kıtatı ihtiyacı için ( 450,000) dörtyüz elli bin kilo ekmek-

lik. un pazarlıkla satınalınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli ( 67,500) altmış yedi bin beşyüz liradır. 

3 - İlk teminat ( 4625 ) dörtbin altıyüz yirmi beş liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 10-12-936 günü saat 11 de Erzincanda askeri 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin ihale günü tecim endüstri odasında kayitli bulundukla

rına dair vesika ibraz edilecektir. 
6 - Bu unun ihalesinde takarrur edecek bedelini üçte biri nisbetinde ve 

teminat mukabilinde müteahhidine avans verilmesi şart konulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedini 338 kuruş mukabilinde 
komisyonumuzdan alabilirler, 27 .. 30-4-8 

Mağaza icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden : 
Hususi Muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokaktaki 29 No.lu mağazasının bir yıllık kirası 
50 lira üzerinden arttırmaya konuldu. 23-12-936 
tarihinde Vilayet makanunda toplanacak olan 
encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat temi
nati 350 kuruştur. İsteklilerin Vilayet dainıi 
encümene müraatları. 8-12-16-19 

Ölçüler hakkında 
Belediye riyasetinden: 
1 ·· 1935 yılında damgalanmış ölçülerin yıllık 

muayene kayıtlarına 1 ikinci kanun 1937 gü
nünde başlanacak ve 31 ikinci kanun 1937 gü
nü akş'!_mı bitecektir. 

2 - Olçü sahiplerinin ve ölçü satmakla uğra
şan kurumların ayar dairesinde mevcüt ve nü
munesine göre yapılmış ölçü beyannamelerin
den birer tane edinerek bu beyennamelere, 1935 
yılında damgala11upta üzerlerinde ayar damga
sile birlikte ( 35 ) sayısı bulunan her türlü ölçü-
lerin ( ölçüler nizamnamesinde camdan ve ben .. 
zerlerinden yapılması kabul edilmiş olan ve Ü-

zerlerinde ilk muayene damgası bulunan ölçü 
ve aletler hariç ) cins, nevi, boy ve miktarlarını 
ayrı ayrı ve noksansız yazarak ayar memurlu
ğuna verıneleri ve karşılığında muayene günü 
yazılı müracaat kağıdı almaları mecburidir. 

3 - Müddet bittikten sonra yapılacak ansızın 
muayenelerde beyannamesi verilmemiş veya mü 
racaat kağıdı alınmamış ölçülerin kullanıldığı 
veyahut satışa arz edildiği görülürse ölçüler mü
sadere edilmekle beraber kullanan ve satanlar;n 
cezaya çarptırılacakları ilan olunur. 4 • 4 
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RADYOLAR 

Radyo Meraklılarına 
' .......... 

e 
Radyosunu görüp dinlemeden 

Radyo alanlar pişman olur. 

Umumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca Trahzon 
.. -· .... • .ıt..... • • .. • •• ..,. .... _ ;.1 ~ . 

ington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin:z .. 

o fil1) ~ g}@l 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

H~·SlbON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

• 
sımevı 

Yeni e niz ve çeşitli huru-
1 ati e, er,Fatura, Çek, Bono, 

e e , buz, Zarf-· Kağıt, Muh-
tıra, artvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

s rette yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 
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