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anlı alar devam ediyor ! 
Kırk sene az zaman değil, 
On yıl ister ki, yarım asır olsun 1 
"Trabzondan çıkalı kırk sene oldu, kırk yılda 
Bir değişiklik görmediın .. Çocukluğumuzda 
Üzerinde oynadığımız taşlar, olduğu gibi'' 
Y erliyerinde duruyor. . . . . . . ........ . 

B 
u sözlerin sahiLi, kırk ' ilga ı, Tnrke ve .Tlirklüğc ih.ı
scne en-el Trabzond ın net edenlerin Tllrk rntunınd ın 
< ıkan \'C kırk sene s ın- ihr,ıcı, pLlrUz:silz bir '.ıtan, yep-

ra, geçerken şehrimize uğrıyu- yeni IJiı' inı.ın, . tutllı:r. l'ürl..i~ e
rak bir iki ge<:e mi afir kalan si, cnınhııl'i) et, iuılıip .... 
sayla\'larıınızdaıı biridir. A&len On sen\!de bir 'atın y.ıptık, 
Trabzonlu olduğu da sOyloncn çuzlHmt>z, gcJlınez bir 'auuı ... 
bu saylavımız, kendi ifadelerine Her şe~ imizi d~gi .• tiı·,fik, kafa
gore, kırk sene evvel Trubzon- mız dl..!ği jti, kıyat t'llıniz th·~ii'ti, 
dan çıkını:;;, kırk sene s0nra yazımız dcgı~ti .. bizden oJınıyaıı 
'rmbzona gelmi~, fakat aradan her ~eyi attık, keudimi1Jn olan 
kırk sene gibi uzun, çok uzun her şeyi aldık, benliJinıize ka
bir zaman geçuıi5 ohnasına rağ- vuştuk, kendikcndirnıziu olduk .. 
men, şehirde bir değiı;;iklik gör
memiş, okadar görmemi:;. ki, 
kırk sene önce, çocukken üze
rinde oynadığı lu, lar, a .ınnu-;ı, 
yıpranmı~ olduğu halde yine 
yerliyerinde . duruyormuş, s >· 
kaklar ı:ıynı sokak, c.ıddeler ay
nı cadde, ıııeydaulaı· aynı mey
dan, fakat aradan geçen, i;te 
kırk sene gibi uzun bir zaınan
nuş . . . • • kırk ıiene, yani ol )'Il 

Bu gidi!>;, asrı ~ ııa sığdıran 

bir gidi~tir. Ne yazık biz, şehir

cilik ba ımıııdaıı biı· sdntım ile
ri gidememiş, bu ua, doııclürncu 
lıızd,ın oıneK \ 'C kU\ \'et atar.ık, 
biı' degı ... iklik yap.ıınaıııı ,., hatta 
sokakl,ırııııızda, kırk st.>ne ev
velki ~·ul'tıklarııı Uzerinde oyua
dtkları a~ınıııı ~· yıı)raııınış ta;;
laıı biie degı;uremcml~ız ! 

daha ister ki yarı:n asır olsun ı Un senede şe.ıirl\!r kurduk, 
Kırk sene, dıle kolay geltr manıuıeler yap ı&., vatanı çellk 

ama, neler sığmış onun i~·ine: ağlarl.ı öıduk ... ı akut biz, bu 
Eski Yunan harbi, türlü Yemen hız ve iınuın vercn ıdcal onıek
seferleri, Me.,,rutiyeL Trabulus !erden ı;;c.ıir1,;uigııuize bir zerre 
Ve Balkan muharebesi, umumi katamadık, ıı,ıhı lm planı u d.ı
harp, istiklal rn kuMılu~ :::.arn- ı hi yapam,u.Jık tıu ~elıriıı l 
şı, tarihle e,:::.iı k:ılaıı bit· z ıfer, I B k' c .. k. t K 1 k w 1 
kapitülasyonların \'e saltanatı ı e lf ..)U U 1 U O SIZOg U 

Şehrimizde 
yapılan 
canavar düdüğü 

Belediyemiz memlekt.>te bir 
llledeni eser daha il,h·e etmi-;;, 
Saydaşda Elektrik fabrika:,;ında 
bir " alarm ,, te:si.ı:;atı vlıcuda 
getirmiştir. 

Şehrimizda kurulan lııı tesi
sat, M. Bali~ Ece mnessesesi 
larafındnn yapılmıştır. 

Halis Ece mnessesesi Anka
ra, Antalya, Tarsus, Adana, Ba-

Vah&.1dilere 
hücum 1 

Ankara 72 - Resenberg 

ile Goebles nazi kongra

sinde birer nutuk söyleye 

rek bolşevizim ve yalıudi

lere hucum etmişlerdir. 

Çarşaflar 
Giresonda da 
tarihe karışıyor 

ispanya ateşler içinde ... 
-- - -- - - -- - ~ - ---

Her tarafta çok kanlı boğuşmalar, 
büyük muharebeler devam ediyorl 

~siler mühiet veriyor 1 
Ankara 12 - ispanya h ikumel kıtaatının Kordoya doğru ilerledikleri bildirilmek

tedir. Tele1ıera tajo cephesinde sabah 5 denberi başlayan muharebe devam ediyor. Ha
rekat !2·iktzmet taraflarının lehinedir Sen Sebastien karadan temamile çevrilmiştir. 
Milislerin teslim olacakları sanzlzyor tayyareler beyannameler atarak şehrin teslimi 
için Pazar sabahına kadar. mühlet •ııermişlerdir. Kamyonlar Bibooya insan taşıyorlar 
tele7.ıcrde 3 şimal ceplıesi(lde 7 lı 'ikumet uçağı yere düşiir.1lmüştür. Madrid hava ku1.•
.._,etleri 50 yabancı pilotun gelmesile tah.ıiye edilmiştir. 

Her gün 

Soğuksuyun 
Y oHarı ........... . 

Yol y.ıpmak kadar, y.ıpı
laıı yolu muhafaza etmek de 
bir ın ırıfctlir. Biz, yaptığımız 
yolları itiua ile ynpn ıyorıı1, 
faırnt, şöyle buyle yar ıı m 
yollıırı da muhafaza usulleri
ni bilmiyoruz. Soğuksu yol
hırı, yer yer fena halde bO· 
zıılınu.ştm, ve bozulan biH[!n 
lıu yerler, dı.ikatsiliigin ve 
bakımsız kalı;ıın ı urbamdır. 

ir menfezi tıkawııaw, 

bir haııdeğin kapanma ı az 

1 
zaııı,ınd.ı bir yolun hur.ıp ol
ma ına k ıfi geliyor. Kaı>auan 
bir rnenf ezin açılın,1 ı, tıka

n,m lıir lıandeJin tenıillcn

ınc:si, be.- ou kuru11uk, bir 
iki saatlı.<: bir i;;tir, yer yer 
gereken bu ufuk ameliyeleri 
vaktinde görsek veya hiç ol-

• mazsa gOrdllklen soııru ihmal 
etmesek, her iki n~· senede 
lıirk.ıç· bin lirn sarfıııa mec
bur olmayız .. 

Yeni~ ol ---A!lf'MZP!? -
Deniz konuşınası 

Ankara 12 Londra 
Salı günü dış bakanlıgına 

Norveç. lsveç. Fenlandiya 

arasında deniz müzakere

lari başlayacaktır. 

Yuğoslav 
gazeteleri memnun 1 
Ankara 12 - Yugoslav 

r Radyo haberleri 

San Sabastian 
asilerin eline 
düştü .. 

Haftalardan beri şiddetli 
muharebelere sahne olan San 
Sabastian şehri dün saat 3 
de ihtiliilciler tarafllldan 

zabtedı imiştir. Komünistler 
i'li3•11tli-- JH,. .,,,,,Jct1lntl1! gös
teı meden, kismen Bilbao 
şehrine ve kısmen dı kayık 
/arla yakın olan Fransız 
sahillerine kaçmışlardır. Ko
münistler şehri terk ede 
c~kleri son dakikalarda bir 

çok yerleri tahrip etmişler, 

büyük bir sıhhat yurdu ile 

telsiz merkezini yakmışlar 
telgraf haneyi ve bir töneli 
bombalamış/ardır. 

Yeni muhaıebeler Bilbao 
şehri civarında olacaktır. 

Burası Bask aya/etini mer
kezi olup 120,000 nuf usa 
maliktir. ancak şehir yalnız 
deniz tarafına doğru tah
kim edilmiştir. 

1 19 Eylül ... 

Fındık 
fiatları 

Vükseklğini 
muhafaza 
ediyor .. 

Fmdık fiatları birkaç 

günden beri yükseklığini 
muha/aza ediuor. lsJJP_rJJJ,.<J. 
daki dahili 'l.ıaziyet q·ivin 
den avrupa piyasalar.na 
fındık ılıracati yapılmamak
ta 'Ue ltall/ada naJıi. fiat 
!ara tesir y'apacak derecede 

mal bulunmamakta olmasın

dan qolayı piyasalar sağlam 

addedimekte, fiatlar normal 
görülmektedir. 

İki günden beri yağan 
yağmurlar, civar kazalardan 

mal gelmesine mani olmuş, 
bu sebeple piyasada mal 
azalmıştır. 

Bu sabah Borsada iç fın
dık 62 kuruştan arzedilmiş, 
tumbul fındık 30 kuruştan 

muamele görmüştür. 

lıkesir, Bursa, Aydın, Muğla, 
tırra, Ağrı, Tekirdağı vileyetle
lerinde yaptığı tesisatta lllU\'af
fak olduğu gorlllmnştUr. Şehri
lnize konulan düdük 10 beygir 
kuvvetinde merbut bir motorla 
ltlemekte ve mükemmel bir 
88at vasıtasiyle otomatik olarak 
lşıem ektedir. 

Gireson · şarkurulun çar
şaf yasağı kararı garın, 15 
Eylül Salı günü tatbika 
başlanacak, biraz geç kal · 
mış olmakla beraber, Gire- gazeteleri stoyadinoviçin 

Kızılay 

Haftasına 

Hazırlan 1 

Fakat dediğimiz gibi de~ 

!2}z ve ~avanın bozukluğu 
yüzünden iki gündür piya 
saya mal gelmediğinden ge . 
niş mikyasta alım satım 
olmamıştır. 

Fiatların biraz daha güle 
seleceği alakadarlrır tara 
f ından tahmin olunmakta 
dır. 

Bu cunavar dndüklerlnin E

lektrik olnııyan mahaller için 

et ile nınteharrik olanları da 

l>ek ınUkemmel ikaz vasıtaları
dır. Bu dUdllkler saat ayaı·ları 
için de işe yaramaktadır. GJre

le ve Tirebolu belediyeleri el 

lle cevrllen dUdüklerden birer 
ldet almıştır. 

ı.._ Yeniyol - Yazının başlığına 
Vflkarak bu işin Trabzoııda ol

clutunu zannetmeyiniz. Haberi 
" 'Y -, eşllgiresoıı ,, Arkada~ımız 
erıyor. 

Nt Canavar DUdllğU Giresona 
Ur, 

sonda da çarşaflar yarın- Bükreş seyahati neticesini 
dan itibaren tarihe karış· ı memnuniyetle karşılamak-
mış olacaktır. tadır/ar. 

Otomobillere tarife .. 
Otomobiller için bir tarife lazımdır. Eğer tarife mevcutse, 

onun da ismen değil cismen var olması lazımdır 1 
Şehir içinde, şehir dışın

de bir yere gitmek için oto

mobile başvurdunuz mu, 'fJay 

geldi başınıza I Bir gün ün
ce yüz kuruşa gittiğiniz ye 
re bir gün sonra yüz yirmi 
beş. yüz elli kuruş istendi
ğini görürsünüz. Bir şof ö 
rün istediğile öbürün iste
diği birbirini tutmaz, f iat-

!ar g:iniine ve adamına göre 

degişir. Söylenen hemen he
men bilcikaydıişart itaate de 
mecbursunuz, yoksa, alaca
ğınız cevap hazırdır: 

- işim var I 

işinizi altiist eden böyle 
bir cevapla karşılanmak is
temezseniz, peşinen bilmiş 

olmalısınız ki, şoför ne der 

se derhal ve tereddüt eseri 
göstermeden aynen kabule 

mecbursunuz ve bu mutalaa 
ve talebe karşı zerre kadar 
hakkı itirazınız yoktur I 

Bir zamanlar, şehir içi 
ve şehir dışı için tarif eler 
yapılmış ve has has tatbik 
edilmeğe de başlanmıştı. A
radan zaman geçli, tarife 

mi unutuldu, yazıları mı 
silindi, benzinler, lastikler, 
makineler mi pahalandı, yol
lar mı bozuldu, lıer ne ol 

duyse, tarif eler şof örlçrin 

gözünden Belediyenin gön
lünden uzak düştü .. 

Meğer gözden ırak olan 
gönülden de ırak olur soıu 
ne yaman bir hakikatmiş., 

Siyasa 

İspanyada 
Faşistler •• 

iki ay oluyor ki, ispanya 
kan ve ateş içindedir. Fa
şietlerle komünist taraftan 
hükümetçıler boğaz boğaza 
geldiler. iki tarafın da /ıa. 
riçte hayırhah/arı ve .uar
dımczları vardı, iddialara 
nazaran iki taraf ta gi~li 
ve aşıkar, hariçten gardım 
görüyorlardı, Fransa hıikii 

metcileri, Almaflya ile Jt.,f 
ya Faşistleri tutuyor .. • 
iki tarafın iddia ve itham 
/arına halcılacalc olursa ıla 
tarafa da yardımlar ypıl 
maktan hali kalınmıyor. 

ihtilalci Faşistlerin fit
tikçe hareketlerini teıdit 
etmeleri ve ger yer ilerle 
miş bulunmaları lcomr..1niz 
me taraf tar olan hü/di,,,.ı 
erkanını nihayet mevlcilerini 
terke icbar etti, hu sureti• 
komünistler doğrudan doj· 
ruya •lctitltu mevlciine ıeç 
miş oldular.. lconı•inı.tier 
~ili«i ~al .,,"'fm,_.,.ftiJılı ..... 
ıhtııd Cti.•r , ' 

de u~ .. , .... ı J 

1 teşdıt ett. u:r. '~, u ,, ... -

turı.'un ''"' , "' ı .• 
bır bu~ui n • ıç ı ; :. ı 
nıµ duru.:1ur. 

• • • 
Faşistler ispanyada ta 

mamen hakim mevlciine 6• 
çer/erse, Almanga ile iyiden 
iyiye anlasmış ve lcay1Ulf 
mış ulan ltalya. Fransanın 
gözü öninde oır Jiken ola 
rak sivrilecek. ltalya. ls,xı11-
ga ve Fransa sın rları JZe 

rinde sulhü tehdıt eden icara 
bulutlar başgöstermiş ola
cak ve Fransa, üç taraftan 
faş it cenberi içine alınmıı 
bulunacaktır I 

• • 
Kalemin 

Ucundan 

Yapıur ve dam 
Sakız meydanında şehrin tek 
olan pazar yerini ben gOrdtım. 
siz de gOztınQzQo OnQoe geliri· 
nlı~ Tepeden aşağı, bardaktan 
bo~nır glbl yağmur, altta diz
lere kadar çıkan çamur .. Yq
mur ve çamut içinde alışveriş, 

hangi lktlsat_ve bankl şeblr kl· 
tabında yerl var bunun? ı Yoz 
lira ile, koca şehrin bu tek p&• 
zar yeri bir dam altına alınır, 
evet topu topu yilz liraya •. 

Kadın Erkek binlerce ktıçllk 
mnstııhsil için çok mudur bu 
para?; 

Her gUn üç dört saatlik küf· 
lerden sırtlan yQkln yorgun ar
gın şehire gelen yurtıaşlann 

sıhhatlerlnl korumak ve kurtar· 
mak, bir vazıte ise yapaJım bu• 
nul 

s. o 
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S'=kizinci ders .sağlık l Trabzon' da bir halk müzesi 

Siyasal 
Partiler 

lhtiyarhk varmıdır?, 
ve nedir? 

niçin kurulamıyor ... 
M.Alap 

RECEP PEKER 

İsviçre partileri 
Bugünkü lsviçre, ileri gi· 

dişte, medeni anlagışta. 
teknikte ve yurddaşların 

topraklarına bağlılıkları 
bakımından Örnek olacak 
bir gurddur. Bilhassa de 
mokratlık :mefhum/arı ko 
ruma yolunda en müteassib 
bir devlet olan lsviçrenin 
siyasal partiler bakımından 
bugünkü durumu, üzerinde 
ibretle durmağa değer. 

Uzun bir ömür beratını 
elde etmek için ne 

yapmalıdır ? 

Bilirsiniz, lsviçe federal 
bir devlettir. Kantonlardan 
müteşekkildir. Siyasal par. 
ti/erin esasları kanton/ardır. 
de~let merkezinde bu parti· 
lerzn .merkez büroları var- 1 

dır. lsviçrenin millet mec
licisi demek olan konsey 
nasyonalde fırkaların ay· 
rılış tarzı, istifade ile ve 
fakat ibretle mutalaa edi
leck bir manzara gösterir. 
Geçen yılın lsviçre partileri 
'Oaziyeti şöyle idi : 

Radikal demokrat partisi 
5~ .. konservator katolik par
tısı 46, köylü esnaf ve 
b~rjuva partisi 31, sosya· 
lıst partisi 50, liberal de. 
mokrat partisi 6, politik 
sosyal partisi 3, ve müsta
kill~r 4, ü9elidirler. 

[ 17 J 
bile tesiri resmi giyen bir gene
rnlden daha azdır. Hatta mahke
melerde : Hakimler• mah5us elbi
se ile müdafaa yapışla sivil elbise 
ile müdafaa yapış arasında büyük 

farklar vardır. 
Şu muhakkakdır ki, kendi ken-. 

dine telkin irade terbiyesinin ve 
mnneviyat düzeninin büyük bir a. 
milidir. işte onınn tesirile sizi ih
tiyarlatacak olan tesirlerden, kur
tulacak ve gençliği idame ettiren 
hisler edineceksiniz. 

Kendi kendine telkin sizin eli
nizde öyle bir hakimdirki hem mi
zacınızı, hemde canlılığınızı ve bu-
na bağlı olan maneviyatınızı an-
cak bunun sayesinde düzeltebile
ceksiniz. 

Hulasa olnrak diyebilirizki 

kuvvetlerinizi pek fnzlasıyle ar
tırmak ve vnrlığınızdan son dere
cede bir randiman almak bedeni 
ruhi ve manevi lınsletlcrinizi bü
yütmek ve yetiştirmek isterseniz 
şimdiye kadar söyledigimiz kaide
lere çok dikkat etmeniz lazımdır. 

iyice hatırınızda tutunuzki bir 
arızanın önünü almak onu şifayap 
etmekten daha iyidir. Fena adet
leri terk etmekten ise, onlardan 
sakınmak daha doğru bir harakellir. 

Genç kalmak bedeni ve manevi 
şaibelerden kaçınmak için her se
ne mükemmel bir muayeneye tabi 
olmanız icap eder. 

Şöyleki : kan muayenesi - firen. 
giyi, dalağın böbreğin, ve karn 
ciğerin bozukluklarını meydana 
çıkarır. 

Hazım borusunun mu1yenesi 

Devrim müzesine " Ar .. 
eserleri de 'lazımdır. 

6 

Fotııgra/ ve eşya devrim 
müzesinin en önemli elema
nı olmakla beraber yetişmez. 
Çok kerre yalnız f otııgra/ 
ve eşya giiç anlamlı kalır. 
Ve bazı önemli hadiseleri 
gereği olduğu kadar yaşat
maz. Bu takdirde müzecinin 
yrırdımına sığınacağı ar 
eserleri rr.ıardır. Renkli tab
lolar, heykeler kabartmalar 
bunlar arasındadtr. Devrim 
başlarının portreleri, bazı 
hadiselerin. mümkün oldu
ğu kadar hakikatı vesika· 
!ara dayanarak canlandtran 
tabloları. ve nilıayel tem
sil her türlü plastik kom
pozisyonlar bir devrim mü 
zesini süsleyecek ve canla 
dıracak eserlerdir. Bir çok 
müzelerde ayrıca diyorama 
adı verilen kiiçiik bebekler 
veya kesme resimlerle tıpkı 
bir tiyatro sahnesi gibi küçük 
ölçüde yapılmış tertipler kul· 
!anarak resimden daha ha
kikata yakın ve geniş halk
ça dalıa anlaşılabilir örnek 
fer ortaya konmuştur. 

Haritalar ve yazılar bir 
devrim müzesinin anahtar
larıdır. 

Yukarda gazı lan eşya 
toplandıktan sonra bunların 
daha iyi anlaşılması ıçın 
olimizde üç yol vardır. Bun
lar Kartogram, diyagram 
denilen şekilli istatistikler 

sit olacaklardır. Bu işin 
tekniği ile uğraşan adamlar 
ya kabartma haritaları, ve
ya bilhassa iptidai insanla
rın yaptıkları resimli hari 
talara benzer. Bir türlü ka 
rtogram kullanmağı tavsi
ye etmektedirler. Bunlar re
simle harita arasında bir 
takım şekillerdir/er. Kendi 
!erine göre ıısülii ve tekniği 
•vardır. Burada kısaltılarak 
anlatılması çok giiçtür. Re 
simli istatistiklere gelince 
bunlar da rakamların resim
le anlatılmış şekilleridjr. 
Halk pisikolojisine dayanır 
ve çok ttirlü çeşidi bulunur. 

Yazılara gelince m ize 
nin en önemli fakat en güç 
olan tarafıdır. Çiinkii yazı 
bir müzenin canını veren 
vasıtadır. Müzedeki yazılar 
bunun için mümkün olduğu 
kadar şeflerin dmlelerin
den, sözlerinden ilğili söy 
!evlerinden çıkarılmalı, da 
lıa doğrusu müzenin izahı 
elden geldiği kadar şef /erin 
sözlerine bırakılmalıdır. Bun 
/arın haricinde bazı böl 
gelerin izahı için yazılacak 
sO"zlerde de son derece dik· 
katlı ve ihtiyatlı olmak ge · 
rektir .. 
Arşivler ve yazılı belgeler. 

Miizede bulunacak eşya·

nın sergiye konsun konma
sın en önemlilerinden birisi 

de elbette yazılı belgelerdir. 

Uyelerinin sayısında da 
anlaşılır ki, İsviçrenin en 
ileri ve lıalk tarafından en 
çok sevilir ve tutulur partisi 
radikal demokrat partidir. 
Bilirsiniz demokratlık, hak, 
hürriyet ve masuniyet an
la.malarma ve radika/likide. 
vıc~an ~erbestliğine Vıağlılrk 
ve ılerı düşünürlüktür. Bu 
partinin yanında konserva 
tör katolik partisi var. Is 
minden rengini kolayca an
larsınız, adını teşkil eden 
iki kelimenin her bir tek 
başına, her ilerileyişi adı
mını geri çeken, irtica ge 
tir:me~ ve yaşatmak isteyen 
bır fıkri anlatır. Bu iki 
menfi ad muhafazakarlık 
v.e katoliklik ganyana ge
l~n~e, meydana çıkacak par
tının nasıl kıpkızıl bir irti· 
ca kurumu olduğu kola 

size kanın bağırsaklarınızın munta
zam bir surette boşanıp boşanma
dığını midenizin ödevini iyi görüp 
görmediğini bağırsak.ları~ızda bir 
intan mevcut olup olmadığını bildirir. 

Akciğerlerin muAyenesi;- bir 
akcığer veremi başlangıçının ak· 
ciğer vereminden önce hasıl olan 
gönüs bezlerinin dolgunluğunu gö· 
nüs ve karın boşluğunu ayıran 
perdenin veremin azimet noktası 

ve yazılardır. Kartogram 
denilen haritalar hiç şüphe
siz bir mektep ve öğretim 
haritası gibi olmayacaklar, 
her kesin çok kolaylıkla için 
den çıka bileceği kadar ba-

• 

Bunlar zamanında yazılmış 
ve çıkmış kitap, gazete 
levha. beyanname gibi ba 
sılnıışlarla, mektup, emir. 
müsvedde, hatıra def teri V. 

- arka~ı vur -

.. "l"" Ş yca goru ur. imdi hükiı. tt . 
1 

. ~ me e 
em erı J ikirli radikal de 
mokratlarla birlikte, b 
mürteciler ganyana çalış~ 
maktadırlar. 

Bu iki partiden sonra. 
köylü, esnaf ve burjuva 
partisi gelir. lsviçreyi bu üç 

- Arkası var 

NOTLAR 

Parklar müzesi 

olabilen fena çalışmasını meyda
na koyar sidik muayene~i bağır

sak intanini, böbrek, karaciğer, 
pangreas, vesaire bozukluklarını 
keşf ettirir. 

Dişlerin muayenesi bir çok ha-
zım rahatızlıklarına sebeb olan diş 
etleri cerahatlanmasını bağnsak 
intanlarını mide karhalarını ve 
kanserlerini meydana çıkarır. 

Sinir manzumesinin muayenesi 
ruh ve akıl hastalıklarını henüz 
şifa kabul etmez bir devreye gir
mezden evvel meydada koyar 

Gözl1:rin ve kulakların muaye-
nesi işitme ve görme kifayetsizli
ğinden ileri gelen kazalardan iç
tinap etmeği bize öjretir, 

Genç kalmak ve uzun müddet 
yaşamak için fena adetleri terk 
ederek iyi. adetleri yeni baştan 
kazanmak ıcap eder. Taliinizi de-
giştirmck için evvela kendinizi de
ğiştırmelisiniz. 

l ;iniz.den belki bazıları diyecek-
ki bu yazdıklarınız beni alakadar 
e!mcz. Dünyada kayıtsız ve gelişi 
guzel yaşamak kadar iyi şey varmı-
dır. Evet bende size derimki akıl

ı;.~ı.~ık edeceksiniz ve kendikendi
n~zı beyhude yere öldüreceksiniz 
zıra bu dünyada kendi ve varol-
ması lazımgelenlerın var olması için 
çalışmayan ve savaşmayan adam-
lar ce • t" b ınıye ın ir azası değil 

adeta bir tiıfcylidirler. SON 
Doktor Kazım Güler 
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Komsu ANKARA 
, 

Rusyada 
Arkeoloji 

Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Eski bir ticaret Norbert von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 

Y
OIU Üzerinde Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 

tetkikat Burhan Belge 

Bir kaç zaman evvel Ka [ 
32 

1 
zakistan milli kültür ens Bu hakikati batı milletleir 
titüsii azasından mürekkep bir turlu idrak edememişler ve 

bir heyet Sinkiang'dan Sa- mll:slllmanlığı taassubun dini 
markand'a gelen eski tica sannıı~lardır. Bundnn daha hatalı 
ret yolu iizerinde tetkıkler- bir görüş olamaz. Buna, batı 
de bulunmak üzere içer/ere dllnyasiyle mnsınmaıı dllnyası
h rıın karşılıklı ve devamlı bir 

areket etmişti. Bu yolun politik mücadele cephesi tut
mıihim bir kısmında tetki- m::ıları sebeb olmuştur. Ki, din
katmı bitirmiş olan heyet lerin gayriligi yUzUnden, tıu 
çok kıymetli arkeolojik ke- mücadelenin meşru bir şey ol· 
şif ferde bulunmuştur. duğu kabul edilmiş ve şiddel-

Heget, Mirzogan ile Mer- lenınesi beklenmiştir. 
ke arasında onbirinci yüz ILl~i'<.:ınc halbuki, dini ilmil

yzla ait bir çok kalelerle ler a~ı: •. m· ı sürmüş olan bu 
kervansaragl~r ve tümü ın..:c t.ldecl.; l i:lnci derecede bir 

lıis'ler meyanına çıkarılmış- rol oynamamıştır. Bunlar. sade
tır. Bı eski kalelerden bi- ce, çarpı~an kuvvetlerin ihtiraı:>
rinde bir mabed ile oyma lannı kaınçılam::ığa yaruını.~tır. 

İspanyolların lnka \'e Maya im-
taştan. yapılmış bir bina paratorlarını istila etmelerine 
bulmuştur. Aynı zamanda ne kadar din seferleri diyemez. 
on Aç 'inç!°i y "izyrl Çinli sey- sek, Kanuni SUleyınan'ın sofer
gahlardan Çan Çun 'un seya lerine de o kadar din harbları 
hatnamesinde mevzuubahis adı~ı ve:emeyi~ .şunu da süyli. 
ettiği bir abide d k 1 yelım kı, bu gıln _seferlerde iki 

. . . e eş, e- tarafın haıeketlerı karşıla;;tm-
drlmıştır. Bu arada meyda- lınca netice, milslUnıanların ıe
na çzkarılan diğer bazı 1 hinedir hıristiyanların değil. 
emareler, bu yol kenarında Buna mukabil, batının ken
oturan yerli halkın vaktiyle disi, ister kendisini teklikede 
yalnız koyunculukla de. il görürken ister kendisi hncuına 
aynı zamanda z ti gJ geçerken ve en yakın günlere 
. . ıraa a ua kadar, böyle bir din harbı ha-

ış~_ıgal egledizi neticelerini vası ihdas etmekten çekinme· 
gostermekte bulunmuştur. miştir. Böyle bir din harbı ha-

Havacıhk • vası Tilrk orduları doğu Roma 

Sovyetler 
Birliğinde 
Havacıhk 

İmparatorluğunu yalarken bir 

derecey~ kadar yerinde ve ha
kikate uygun farzedilebllirdL 
Fakat on dokuzuncu ve yirmin-

ci asırda dahi böyle bir havanın 
yaratılması,• empers: lislçt! pollti 

. l~a~·acılık sporu Sovyetler kalarını örtmek için, devlet ha-
Bı_rlığı ~lışknn .halkı arasında riciyeleri, redasyon odaları ve 
bllyUk bır _hızla Y.a~ılmaktadır. ' banka idareleri tarafından icad 
H~v:ıcılık kulUplerının miktarı edilmiş bir. perdeden başka bir 
1 ~30 yılında 74 iken bu yıl şey değildi. 
foO ye çıkmıştır .. Bizzat meslek 
ten ~lmıyan amatör pilotların ! Çok yazıktır ki, hıristiyaıı 
adt!dı bu yıl iki buçuk misli A vrupaya karşı asırlarca devaııı 
fazlalaşmıştır. 1 etmiş olan savaşlarında bO)ie 

Sovyetler Birliğinde para~Ut- 1 bu gibi ildi usellere ten . nı 
çUlllk ile Uç yıldan beri me~ ezz 
gut olunmaktadır. Bu gün Sov~ et~ıemiş ~an ~s~anl.ı lıııpııra· 
yetler Birliğinde 559 p.ıra. nt toıluğu, kendlsının dın rehber-

i kule::ıi ve 115 paraşOtçnlnk şi::;- liği yapabileceğine tam en az 
1 tasyonu \'ardıı-. Şimdiye kadar 

1 
inandığı bir zamanda, Avrupah· 

tayyureden paraşiltle atlıynn ların kötn misallerine uyarak• 
gen~·lerin adedi 20 bini geç- "cihadı mukaddes'' i ilan etmek 
miştir. hafifliğinde bulundu . 

Para~Ulçlllük hakkındaki bU· 
tün dUnya rekorları da bu17Un 
Sovyel spol'Culurının elindedir. 

T. A. 
Müzeler 

Lenin müzesi 
Üç aydrınberi açılmış olan 

Lenin müzesini bu müddet 
zarfında 275 bin kişi ziya 
ret etmiştir. Bazı günler 
müzenin ziyaretçileri 4 ila 
5 bini bulmuştur. Bu ziya
retçiler arasında Sovyetler 
birliğinin her tarafından 
gelenler vardır. 

Müslüman taassubu masalına 

eğer mutlaka bir "mahalli sarf" 
bulmak lazımsa, bunu hıristiyaD 

A vrupaya karşı olan hareketle

rinden ziyade, Osmanlı lmpara

torluğunun kendi hududları içill 

deki azlıklara karşı yaptığı ~ 
lerde arıyabiliriz. :Fakat buna 
kar~ı da şu söylenebilir k~ oıı 
dökuzuncu ve yirminci yüzyıl· 
larda kılıç altında ölen Rumlat 
ve Ermeniler, b~ka din kul
landıkları için değil, açıkca is
yan edip gizlice valan dilşruall" 
lığı yııplıklurı için o kanlı akı• 
bete sUrUklenmişlerdir. 

Taksimdeki metriik saha 
glıga bir park haline kalb 
edilekti. yapılacak park. 
park değil bir garibe olsun 
diye tepesine bir set kon. 
durulmak istendi, sonra, 
set de, park da terkedildi 
böylece bu noktada kalsın, 
ve bir parklar müzesi olsun 
diye I .... kuçuk mustahsıllerı kışın yagmurundan kurtaralım bari !.. 

. u mus a ısı , er yaz ız- l ın a sogu an çıvı esı ır- ınagetını gostermeyız . Sakız meydanı yanında 1 ç··k ·· t J ·ı h k t d • kt · · k ·1· t · • · ·· · ı 

Sonra, şunu da ilılve edeliıO 
ki, isyanların gerek eski Tnrld" 
ye'de gerek • hiç de dini bit 
zihniyetle hareket etmiyen-yeıı1 
TUrkiye'dc böyle hoyratça bat' 
tırılmaları yalnız doğuya matı" 
sus hazin bir imtiyaz değildir• 
Avrupanı 1 bazı hasta nokta1-' 
rında da, isyana teşebbOs edeO 
halk: yığın halinde kıh~tıın g~ 
çirilmiştir. Hem de, şu bizlııl 
içinde bulunduğumuz medeol~ 
yet asrında. 

Soğuksu yolu 
Soğuksu yolu yer ger is

kelet halini aldı. bakımsız 
lık, yalnız insanları değil, 
yolları da iskelete kalbedi-

gor demek 1 

~az~r . .9berı yapılan sahan'n gın giineşler altında cayır !er. Beş senedir. lıer gün Gerçi, yaz ııar kış var, 
ustunzı eş senedir bir dam ca b b \ · · ·· [ · · · · · d k 

l 

.. d"k h " gır yanar, oram oram \ ıçıne yıız erce ınsan gırıp ne evetı ış var, iye es i 
a orteme ı , ergun kadın te d""k "/k b h k b · b"" b' ·· d · 

k k l 

· 1 r o er, ı ve son a ar çı an u pazar yerını oy- ır soz var ır amma ınsaf 
er e ma ını satmak iç'n • l l · · ' b . çl' _ I '_ yagmur arının a tında sır- lece seyreder durur, üstüne I edelım beş sene. tamam beş 
uraya ın ıren lJ"Z erco ku ı sık/am Q/ur, kııın kar al bir dam atmak lütuf ve 1 şenedir bu . .... , ..•••• , , 

~ Arkası vır " 
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Sevmişti bu gönlüm 
EDEBİ BÜYÜK ROMAN 

......__ ( 71 ) Yazan : f>UHMUŞ TÜHKl\lENOÔLU 

Sevdiğimiz bir kimseyi nıeın ıne, ya~ıamak tadını duyan bir 
nun ettiğimizi gürdUkçe gayre- insan mutlaka iyi bir insandır. 
timiz, hUsııUniyyctimlz artar, Yıldız, yaşamayı seven kadın, 
Onu daha ziyade memnun et- kocasını sever, evine aid olan 
mek için fedakarlıklarımızı her herşeyi kendilerinden, mutbu
gQn daha ziyade :artırmak ihti- ğın ocağına kadıır her şeyi se
Yacını duyanı. Böylece ailesini ver. Yalnız şu var ki bu yaşa
bahtıyar ettiğini gören bir er- mak zevkini hobbalık, hafiflikle 
kek kendini yUksek ve iyi gö- yahut hUrmetk~rhkla karıştır
rQr ; ailesine s'>nsuz bir min- mam>tk lazımdır. 
netle bağlanır. 1 Bunların teh likesinden sonra 

Ne istediğini bilmeyen, gön· d~ha u~un bahse~e.rim. Bu n~-
lQ d nh· 1 k t h ·t sıhatlerıme nasıl ıtıraz edeceğı-n e m ım mem e e ııs a- . b·ı· v ld 
ıl ı\.. t 1 tta . k" • nı ı ıyorum ı ı ız. 
5anı yaşa an ıaya n ını ·un- i 

sız saadetler bekleyen, hulllsa ! ( GönUl ağlarken yUz güler 
maişetiııden memnun görnnme- i mi ? ) Darbımeselini hatıı-ma 
Yen kadın, bir aile ocağı i~in 1 getireceksin bunu tıilemem, fa
en bnynk tehlikedir. 1 kat göz ağlarsa gl>nUl de mut-

Aşkın bağları soıısuz d~ğil- lakıı ağlar binaenaleyh her~ey-
dir. 1 den evvel gözil ağlatmamağa 

Vazifede de sona kadar in- . çalışmak ıazımgellr. • 
sanları bağlayacak bir kuvvet 1 Zaten ıtaadet ve kara f el1-
0lnıadığını apaçık söylemeğe · ket biraz da telkin meselesidir. 
mecburuz. \ insan etrafındaki şeylerle alil
- Şu halde erkek kadın ara- f kadar olursa, ( onları seviyo-
sında karşılıklı şefkat ve emni ruın, onların içinde bahtıyarım) 
Yet, karşılıklı feda karlığa itıti- ! diye kendi kendini ikna edebi
Yaçtan daha emin bir bağ yok- 1, lirse yarı yarıya mes'ud olmuı;l 
tur. demektir. Olesi kendiliğinden 

Bu bağı ise kadının ocağına gelir. 
göstereceği şen alakadan başka ı Yeni kurduğun ve henuz te 
bir şey temin edemez. Binaen- mamile ısınamadığıı! aile ocağı
aleyh yeni yadbergame ; evini, 

1 
nın bahtıyarlığı içın sana ilk 

kocanı sev ; lüzumsuz acıklı tavsıyem budur : 
dQşüncelere gönlünde yer ver- 1 - Arkası var -

Kapah zarfla odun eksilmesi 
ASKERi SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 950000) do
kuzyüz elli bin kilo odun alınacaktır. Tahmin be
deli ( 9500 ) dokuzbin beşyüz liradır. 

2 - Şartnamesi hergün satınalma komsiyonun
dan kanunun beşinci maddesi mucibince aldırı
labilir. 

3 - Eksiltme 26-9-936 cumartesi günü saat 10 
da Trabzon kalesindeki garnizon binasında sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat ( 712) yediyüz on iki 

lira( 50) elli kuruşdur. 
6 - Teklif mektubları 26-9-936 cumartesi günü 

saat 9 za kadar satınalma komisyonu başkanlı
A'tna verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra mek
tublar kabul edilmez. 

7 - Şartname istenilen vesikalar muvakkat te
ıninatın konulduğu zarf içerisine konulmuş ola-
caktır. 11-14-18-25 

Kapalı zarfla Sığır eti eksiltmesi 
AsKERI SA TINALMA KOMİSYONUNDAN: 

1 .. Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 60000 ) alt
mış bin kilo sığır eti alınacaktır. Tahmin bedeli 
( 10800) onbin sekizyüz liradır. 

/ YENIYO_L~J~-------

Adet 

1 

2 
2 
5 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Varak Cinsi 

-----" 
500 Erzak ithalat ve sarfiyat defteri 

3000 Hastane protokol kağıdı 
3000 Hastane n1üşahede kağJdı 
3000 Hastane derece ,, 

200 Maaş ita emri · 
200 Ücret ita emri 
500 Masraf ita emri 
50 Münakasa şartnamesi 

500 Yevmiye erzak tabelası 
1000 Hastane mevcut kağıdı 
2500 Reçete kağıdı 
5000 Erzak pusulası 

Vilayet daimi encümeninden : 
Memleket hastanesi için tab'ı icabeden yuka

rıda cins ve mikdarı yazılı on iki evrakı matbu
anın muhammen bedeli 98 lira 25 kuruştur. 

23 - 9 - 936 tarihine çatan Çarşamba günü 
saat onbeşte vilayet makamında toplanacak 
olan daimi encün1ende ihele edilmek üzere 20 
gün müddetle açık eksiitmege konulmuşlur. 
Muvakkat teminati 742 kuruştur. İsteklilerin o 
gün encümene ve daha fazla maluınat aln1ak ve 
numunelerini görmek isteyenlerin hergün encü
men kaleftline muracaatları. 4 - 8 - 14 - 21 _____ " __ _ 

Köprü inşaat eksiltmesi 
Vilôyet daimi encümeninden : 
Maraş caddesinin O - 800 üncü kilometresinde 

Dabağhane deresi üzerindeki köprünün harap 
olan düşemesi f erbeton olarak yeniden inşa 
edilecektir. Bedeli keşfi 54n lira 49 kuruştur. 

23 • 9 • 936 tarihine çatan Çarşamba günü 
saat onbeşte vilayet makamında toplanacak o
lan daimi encümende ihalesi yapılmak üzere 20 
gün müddetle açık eksi}tmeğe konulmuştur. Mu
vakkat teminati 40 lira 99 kuruştur. İsteklilerin 
o gün encümene ve pey açmak ve evrakını 

görmek ve almak isteyenlerin hergün encümen 

M emleket hastanesi için 1 

eczayi tıbbiye eksiltmesi 

Vilôyet daimi encümeninden: 

( 

Memleket hastanesi için satın alınacak ve 
daimi enciimen kalemindeki dosyasında çeş itlt:. 
riyle mikdarları yazılı bulunan 97 kalem eczayi 
tıbbiyenin muhammen bedeli 1374 lira 42 ku-
ruştur. 

23 - 9 · 936 tarihine çatan Çarşamba günü 
vilayet makamında saat onbeşte toplanacak olan 
daimi encüınende ihalesi yapılmak üzere 28 gün 
müddetle açık eksiltıneğe konulmuştur. 

Muva kkat teminati 103 lira beş kuruştur. 
Taliplerin o gün encümene ve daha fazla malu
mat almak isteyenlerin hergün encümen kale-
mine nıuracaatları. 4-9-14-21 

Kapalı zarfla meşe odunu 

eksiltmesi 
ASKERİ SATINALf\1A KOMSİYONUNDAN: 

1 - Erzincan kıtaat ve müessesatının senelik 
ihtiyacı olan iki milyon sekizyüz on üç bin kilo 
ıneşe odunu 16-9-936 çarşamba günü saat (11) 
de ihale edilmek üzre kapalı zqrfla eksiltme} e 
konır. uştur. 

2 - Muhammen bedeli elli altıbin iki:yüz alt· 
mış liradır. 

3 - Y üzde yedi buçuk ilk teminatı dörtbın 
ikiyüz on dokuz lira elli kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler ikiyüz 
seksen iki kuruşa Erzincanda tümen satınalma 
komisyon başkanlığından alıp görebilirler. 

5 - Şartnaınesinin dördüncü maddesi muci
bince istekliler teklif mektuplarını ( 2490 ) sayıh 
artırma ve eksiltme kanununun 32,33,34 inci 
maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek iha
le saatından bir saat evveline kadar Erzıncaıı 
tümen Sa.Al. Komsiyon başkanlığına r a kbuz 
karşılığında vermiş bulunacaklardır. 

3 . 5 -kalemine muracaatları. 4-8-14-21 __ _..:,...:_:;_:_:..:__!.. __________ ~---

Gayri men k u I satış artırması . . 
Köyü Nevi U. No : K. Mu. Cıncı 

ROMATiZMA . 
LUMBAGO Kıreçh 
SlYATlK ' 

Ag-rıları teskin Kom 
ve izale eder. era 

Kanlika 
Tos 

,, 
Dirona 

,, 
,, 

3806 919 M. Mu. Tarla ma 
Otlağın üçte iki hissesi ) 
2757 M. Mu. Fındıklık 5055 
1838 ,, Otlak 334 7 
2757 ,, Fındıklık 1931,1932 
1379 ,, ,, 289 (R.E) 
27 57 ,, ,, 827 
4595 ,, ,, 704 
7352 ,, ,, 702 

15164 ,, ,, 204,228,229,236,309 
5514 ,, ,, 201 (R.E) 

• 

L. K. 
20 Rus 

120 Mı badil 
20 ,, 
60 Ernıenı 
37,50 ,. 
75 Mubadil 

,, 
,, 

Ermeni 
Mubadil 

2 .. Şartnamesi hergün sabnalma komsiyonu~ .. 
dan kanunun beşinci maddesi mucibince alınabı- '~gj 
lir. l IJ - ··=--" 

Kalafka 
Mesarya 
Kuhali 

,, 
9190 ,, ,, 4384,4391 
7352 ( ,, ,, 4105,3924,4137 

120 
160 
330 
200 
200 
200 

,, 
,, 

3 - Eksiltme ~8-9-936 pazartesi günü saat 16 
da Trabzon kalesindeki garnizon binasında tatı-
llalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 .. Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır .. 
5 .. Muvakkat teminat ( 81 O ) sekizyüz on lıra· 

dır. 
6 .. Teklif mektublan 28-9-936 pazartesi günü 

'&at 15 şe kadar satınalma komisyon başkanlı
Aına verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra mek
tuplar kabul edilemez. 
7 .. Şartnameler istenilen vesikalar muvakkat 

lenıinatın konulduğu zarf içerisine konulmuş ola· 
'-ktır. 11-14-18-25 

Her eczanede arayınız. 

Kayıt ve kabul 

muamelesi 

,, 
ve bir Ev) 4135 

18380 M.Mu. harap 4189,4188,4187 
Fındıklık 4192,4191,4190 

,, 5514 ,, ,, 4026,4162 
,, 28489 ( M.Mu. harap 4631,4630.4574 

Fındıklık ve bir harap Ev) 4478,4677 
Kuhla 16083 (M.Mu. Fındıklık, 5833,5832,5( 67 

300 

120 
650 

300 

,, 
Ermeni 

Mubadil 

Orta tecim okulu 1 Tarla ve Çalılık) 5835,5834 

direktörlüğünden: Defterdarlıktan : . . .. . . . . 

Okulumuza kayıt ve 
kabul muamelesi devam 
etmektedir, 

Yukarıda evsafi yazılı gayrı menkulatın mulkıyetlerı peşın para ıle satıl-
mak üzere artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanlarin yüzde 7,5 dibozitola
rile birlikte 28 - 9 -936 Pazartesi günü saat 14 de Defterdarlıkta topla-
nacak komisyona muracaatları. 1 . 4 
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/ YEN/YOL} Scyf a 4 

rı 
alınız. 

Yeni FRİGİDAİRE sof,uk fza._•a dolabı 
elektı ik sarfiyatım yarıya yakın azaltan 

EKOVA 
kompresô'r ı ile mucelılzezdır. 

1 I lG !) \ > uk hma d ıl ıbınd.ı ınuhnfnza edtcqJniz < ıılalnr \e 1 C't lll'\ i ir,kiler 
b z 1 tı un ı 1lldtf t ~ lı ·l:ır. 
EKOVAT konpresörb FR/GİDAİRE e sahip olanlar elektrik faturası 

Bayanla a ve Baylara nıahsus kumaşlann 

yeni çeşitleri gelmiştir. 

En yü sek 
Terzilik 

,Sanatı .. 
• • Taksitle muamele 

r ı ı • 
• yar ı!mcıi ta ~ r .... 

g idi i aman n • karlı bir i~ yapmış olduklarım anlar! ar. _ 
11' Gl 1 1 d 1 d l t .. uı \e daha idareli soğuk t, t\a ctı>l.ılıı ~oktıır. l alep (ır.ıa.ı :.ı 1 •l 

Kunduracılar caddesi 

Tüccar terzı i ... c li ıiı, runl\z ve kanaat ,edrdikten o ıra "'.ıtın alımı. IJJ 
Trabzo -ve havalisi acentalığı f~ A R U N L A R ~ 

-=~~~~~~le~~ 

engi solm yan, kalıbı bozulmıyan dünyanın 

en iyi şapkasıdır. 
Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

ruı r Müessesesidir. 
Ayr ca çok 
larrn n o 

cuz kadın er e < ve çocuk şapka
ıe ucuz çeşitleri gelmiş ir. 
~.~~.~~ 

Sığır e i eksiltmesi 

Askeıi satınalma komİs) onundan : 

Arh "1 v \al"si Garnizon kıtaatının 936 
dan 937 s nes e adar ihtiyacı olan ( 45000 ) 

kırkbeşbin i o sıgır etine belli vaktında talip 
çı madıgından yeniden kapalı zarf usulile eksilt
n1eye konmuştur. Teminatı ( 607 ) lira ( 50 ) 

kuruşdur altı uz yedi r ~ ell~ kuruştur. ihalesi 

18 - 9 - 936 Cuma ~l·nu ;.):ıat 10 da yapılacak
dır. Taliplerin il.a! 1ü 1 'en bir saat evveline 
kadar teklif n cktu~ 1 rını komisyona veı meleri 
ilan olunur. 2 _ 4 

Kızı aya 

Yardı 

Ede im! 

K zılaya 
•• 

ye 

yazıla ırn f 

ila 
Trabzon ıcra memurlu · 

ğıından : 

Açık , ..tırııı ile pnrıı~ n çevrilecek 
ga~ rl nıenkuluıı nt:ı oldugıı: 

Şana köyünde 2 dönüm tarla 
ve 6 dönüm fındıklık. 

Ga~ ri m nkıılun buhıud ı u mı.\ ki 
ııı h ııe~t ok gı \"e nuınr.ıı;ı : 

Şnna köyünde tnpunun Nisan 
933 tarih ve 32 numnrndn ve yine 
aynı tarih ve 33 numarada kayıtlı 
2 kıta tarla ve fındıklık. 
Tuklı ohın.ın kı~ ı.ı l : 

Her iki parçaya c.!mnn 1200 lira 

Artı ı . nm ı.ııpı .. eagı ylr u ımnt: 

Tra~zon ic a dairesi önünde 
14 • 1U-936 Çııışamba günü saat 
14 d n 16 ya Kadar 

l· l~bu g.ı~ ri nıt ıkuluıı şıırln nı i 
ı ı - !1 • ua , ı :ı rihınıl('ll 1 ı L. reıı !J.'n-

" ı ııo ile ır. h1.oıı ı .ı dn rtsıııiıı 
ııııın~. (;Jl ı .. ıın .a ... ıııd.ı tı ·ı"' sın ı:; ııc

lıilııı sı i~lu ııçı hr. ı:, ı la ~ nııh 
olarıl:ııdun fnl\ln ıııaluııııı. ıııııı:ık isti 

:>- 1 a~ in u.lıl 11 ı;ııınnndu gn~ ri 
ııı nkul n, dtfıı lııı~ı. ılrlıı.tım soıırn 

sr mızda her ayan ve ayın e 

MAN URİ SEZMEN 

~ 
KAŞE 

Ki AL 1 K EV 
Kunduractlar caddesinde 2 l No, Harun/ar mağazası~ 

nm üstü 6 Oda geniş koridorlu gayet ferah caddeye 
ıııe denize nazir her taraftan bol güneşli altmda lıcr iş 
için elverişli bii.yii.k ardiyesi ve banyo tesisatı yapda· 
cak miisaid yeri içinde üs! kala tulumba ile çıkar suyu 
vardır. hem ev hem yazıhane ve muayene hane olarak 
kullanılabilir. Görmek istiyenler Har,unlar mağazasma 
müracaat ederler. 

en c;ok ndırnna ilınle edilir. nııc:ık 

art rınn b f' d " 1 l rııul. ııııııı u 
kı~ ili tın ~ u d ~ imi b ıılıı h ıll'ınz 
\ ) n s.ıtış 1 tı~ oı ıı nl eagma ı ı ı;haııl 

olan d ğ •r ııl, enklı ur bulunup tıı 

bıınlnı ın o ayrl ın ı kul ile temin 
cdilmi, nll'ı ak.nırn11 ııı ınıuud,ııı 

fn:ı:hı)ıı ~ıkmazsa uı co• nrtırnnm 

h nlıhudu b:ıkı kalnıuk üzer nrtı mn 

on be~ g!ln daha temdit' e on be inci 

29 - 70 936 perşembe günü 
n~nl s.ınttn )apılııcak nrtırmn b delt 
rntı, lstcreulu ııln<'ngı rnı;lıuuı olan 
dlğt.r n.n ·ııkhlnrm o gnyrl menkul 
ile ıcmın edilmiş nlncııkları mecmu· 
undan f:ızla)a ~ıknııık şnrtile cıı ı;ok 
arlırnıııı ihnlc tdilir IJöyle bir bedel 
cldc cdllm c ihale ~ apılmaz ve 
sııtış bed 11 düşı.:r. 

(ı. (r.ı~ rl llH ııl,ııl keııdl«inc ihale 
ohııııııı !.iııı~e d rhal 'e ~ :ı \erikli 
nıUlılel i~lııılo p.ırıı) ı 'emıez c ihale 
kararı fc lı ohıu.ırıık kendhilııdcO 
C\ H'l !'il ~Ü oSlh t kJiftc lıuJuaan 

kimse ıırzdıııi oldu u becl •ile nlııııı
'11 ı azı olnınz H·yn blı l ııııııınzbıı he· 
ııı u on beş gUu müddetle artırma) 11 

çıkarılıp en ı,;ok aı tırnnn ihale Ldilir 
iki ihale ıırnsındııki furk ve gc~erı 
gUıılt•r iı:iıı ) ÜLclc ocşlt'n hrsap olu· 
nacak faiz ve dlgt•r znrnrlar nyrl(':l 

hükme hac 'l kıılmaksızrn ıııemurl)Cr' 
tımi,.ce ııhcıJnn tnhı;il olunur . 133 

Gayri menkul yukarda gösteri~ 
len 14 -10 - 936 tarihinde Trnhzorı 
· c ·a memurluğu odasında işbu ilnrı 

Ja gösterilen artıma şartnnme5İ 
dairesinde satılac.ığı ilan olunur • 

şık arlcadaşı 

Bu:rün A" rupada herkes her yerde ıuutlak beraberlerinde FOTO n1akinasını taşırlar. 
E,dmiz I<' Kodak, Xcis~ "kon. Fi"ııUcnder ııe sair tanrnnuş markalar daima her boyda ve her cin~le lıulunduğu gibi fotoğrafa ait: 

Cam. Kart, Kci6 ıt, Teferruat. Ha=ırlanrmş 'l'e m in/erit eczalarla dürbün rzıe mrnli lıazırdır. 

o tan ve perake de en ufak taşra siparşdan süra .. i gönderilir. 
Iiusu~i at lyamız ve anıatörhanemiz n~üstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 

Ta~ra siparışları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumum izahat parasız olarak verilir. 

1 
amdi ve Mahdumları 

• 


