
H:n 1 h u~umun~ y rdım 
t)tm fô unutnıa -1al anı . 

1:.:abeş ha"' bı 
Ve Avrupa. 

li t.op k aTınJa h"1rp 
d uam ec1ip gıdiyor , şimal 
Ct>pheainie ha.,e,ler, •om ıli 
c pheainde İlal)'anfar tnarraz 
haiindedırler. Ş maide m, 
k 1lle öılıerinde kanlı •a11aşlar 
oluyor . M::k:ılienin Hatt~ıler 
eline dü,meai cuhrlık bakı· 
mından büJ ü? bır kay ip ol 'ı 
mamakla beraber, italyanlar 
bu ıehri ellerinde ıatabil· l 
mek İfİn en aorı goyTetlermı 
•arfeımP-kte , hu n,.yz mal 
o!uraa olşun makalleden 'iık· 
momol'a azmetmİf görünmek 
tedırler . 

Malıallenin Hab~fiıtr tara 
fmdan iatırda.t edilmiı o m·ı 
•ı aiya• :ı{ bakımdan büyük 
bır önem tu,ımaktadır . 

Harp , harp yollle defi./ 
cie uziaıma 11e uzlaıtırma 
Yolile bıttfcek ve bunada ı'.tal 
Ya eyuallola dıyecekıe bu dü· 
li'ıncs t;ok yerindedir . 

Mahallenin eldeıı çıkma.ı, 
•omalı cephuind~ k;2zanıla· 

c 4k muuaf falı ıyt?tl.srin tesirini 
hıfe indirır . 

Eter ulu.Zar cemiyeti ta· 
F(l.frndun 1>rtaya atılma•• bek 
lenen uzlaıma telıtifı , b•kle· 
nildrtt ııbı oalıi olana ba 
•trQda makallenin elde lutal 
muı olmaıı iıa!yaya n.ı de 
oLaa 'akeriik hareketi iatılıa
metmden bır üıtüniiık kazan 
dırır V'f netice iubarile de ıe 
ne rı~de oLıa ha ü•tiintülu;ün 
;ıaklu alınmıı ue ya uerılmıı 
o ur! 

Harp, uzlaıma yolile de· 
fil de , •iıngü kaudıLle bite· 
cek , Ja11ıı h .. rp yolile halle 
cii/ecd• o .zaman bir de(lil 
bir it.aç ıehrm o taraf o• ya 
l.ıu tcırafta culunmaıı netıce 

ıızerinde kaL'i rol aynıyac.ılı 
dı!tUaır • 

F alıat italyan•n daha çok 
umudu bu giı ıkL harbın bir ' . 
•ulaım!ı yoiile ıona erecefı 
rr.erkezinriedır ! 

Habaı harbi bir azlaıma 
yolile d~ııl '"• •Üniii lıuoo•· 
tıle laıtama erdirılecekH ba 
wicliı ve ba ıörıindıl• netice-
nın Habeı toprakları ÜHTln 
rie elde1 edılmeıine imkan 
haeii oLmıyacyk, ya akdeniz. 
ele çıkarılacalı hadıuler ~a 
hıd da orta Avıupada mey· 
rian almcııı meLhu~ laar•· 
ketler , harbı genrıleterelı 
İtalyayı yaLmz.lıktan 1ıurtara· 

rak binnet,c• Afrilaa laarbua· 
elan da a:ıami /J.ar o•ytı en 
az ·zararla pkı:ıbılme•irı• 

im•an ue fır•atiar oermıı 

oir..cqkıar . 
.talyo ıç n ıon bir umut 

lcapıı• ela oudar • 
Aouılurya mueleıi, Frart 

•a Jn11citcr• uzlaıma•ı kar· 
f •mıia ' A,munycının a!el•ıı 
•on vazıyet, öte haıta Japon 
rodın aurumu ltai)G •fin 
az.ak ıla ol•a gen• bir umut 
o• teHlli rıohta11 teıiui et. 
m•ld•dır I 

1 

l 3ıncı vıı 

Japonya 
Almanya 

lat!Ou çın ar:.. sı uda 
i§ birliğt 

Aııkıra =- Tokyodan bil 
dirilıyor. J~ço!I resmı mah fi 
li j po ıy.ınuı 3Jmınyıiih h :r 

türlü n'-ceri anlı::şm ı ve müuı 
kerede bulunduğ-unu yal.e:nJ;ı 

mı:-ktadır. Japon dış bak .. ıııda 
uylaviar kurulundaki nutkun· 
da j ıpo11 Çin Maoçoku 
nasında bir üçler blolru tef· 
~ili lehinde bnlunmnş ve hu 
nua i;ia Çiaia Japonya ile 
iş birlı{[i yap;cgğun açıkca 

bildirmesi Mançokuyo b11•ma 
sı ve şimali Çine ıııuhtariyct 

ver111rsı Jizlm g-eldiğini şut 

koymuş'ur • 

On üçl~r 

Komitesi 
Ankara - İtalya Hal:ı~ı 

uııeseleaioi tetkike memur on 
üçler ko'11İtesi dünkü toplaPlh-
sında H~~:u•ş'ıtan• bi• takik 
heyeti göadcrilmesine finar sıal 
yardımda ba.lunmasırıa dair 
i•teklet ıni reddetmiştir. 

Atin~da 

gavgalar 
Ankora - Atinada Veni 

z~loıci!erle aleydarları arasın 

da k•vg~la.r denm etmekte• 
dir. aeçım münasebdile miia· 
tehıplere aöı söylemek iste 
yen Veniıeioıciler taşlanm•ı 

tır. 

Japonyada 
diyet dağıldı 

Ankara - J ,pon diyPt 
meclisi bugun açılmrt ve dı' 
~akan n nutkuodao ıo:ıra aı. 

yette ekseriyeti haiz olaD par 
ti ademi itiau.t meseluini 
menuu babisettiiindcn dıyet 

feıbeoilmııtir . 

Macarların 
vaziyeti .. 
Aok;ıra - Maur b•ıha 

kana uııl(t birhk partlıiade 
Habeı meselesi halledilmedik 
ce Macariıtan•D bıı bır mc se 
le bakiunda hiç bir teıebbüı 

te buluımayauiını ve bu:uıı 

saıa daha aacak ıulb adalet 
ye hukuk müaavata zihaiyeti 
altanda olac•i•ru ıöyl mittir 

Yeni Kral 
uçakla geldi 

Ankara - Yeni logıltere 
kralı ıekiziaci Adverd bu 
sabah uçakla Loadraya gel 
mittir ve lıül.ômdar tebeddü 
Hi hakkında karar vermesi 
mutad ol111n ıalbm•t ~ onıeyi 

nin top aatıııaa batkınlık et-
mjıtir. Yenı kral cıc.kaz. ayhk 
bır yu emretmıttir • 
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HavaJarın müı~it iitmes:o 
den cıvar kanliiudan ve iıke· 
lelerden piy~umıza üç, dört 
giiadenl:>eri iunnklu fıa< ık 
g-lmeye ba,lam.ştır fı1ttiuıu 

ı;.ıüıtakar bir h.lrte devam 
""rmeıı yüzünden isto1<çıbr 

ellerindeki maltarı piyasaya 
yan, yavaı anetmeie bati•· 
mıt1udlr. 

Dün ve bugün borsada 
kabuklu f1ndıklar 26,25 kuru 
şa kadar S\tılrnış ve iç Fop 
Trab7oa t!lli ikı kuruşa an:e· 
dilmiş ııe de hl•p ıohur 
etmemiştir. 

Eldeki mabso'ün pek 
f aıla olmaaı ve aahcıların 
çok nazla davranmaları yüıün 
den çok n: mi\s:darda ihracat 
yapılm11ktadır. 

~1 a s k e l i 
~-lırsız 

yakalandi.. 
Bundan yirmi gün evvel 

Yenı cuma m•h•Ueıtnde meh· 
met Salıbin evıne Maskesi 
ve takm• ııkaih temizce gi • 
yiDmit bir adam bahçe k~pu 

auaa kama ile • çarak girmiı 
e•de J•la·z buluaan 17 J•tla 
randa ~liya raat relmesi üze 
rine Ali ile konuımuılar ve 
bır kahvede isteyerek içtikten 
aoara aavuıup g tm;ıti • 

Bu baojıeyı haber alan 
z;,aoita iıe el koymoı ve öuem 
ie yapbfıa ııkı bır aıaı~armııı. 
ıonunda bu Y"'maıJ a•bm1 

reçen ıtün yakaiuak müddei 
umumılığe teılım etmit . 

MüddeiumumimHiiin tevkd 
k~rarı üz~riııe Yusuf h;,psba -
neye konulmuıtıar . 

Yuıuf iımınde olan bu 
şahıı 5o gün euvel p- urdan 
fclmİf yeDt CUDi& Dlahalles!D 
d~ oturmaktadır. t slen Ruı 
yanıll balıçe saray kaaabala 
randan olup auıaayanınıııı me 
cidıye mab.1Uea1 nufuıunda 
baAram oiuılarıada~ biiseyın 
oilu 325 doıumlu yaıuf diye 
kayitbdır. 

Kadınlar arasıada korku 
we heyecan uyaadıraa bu h11· 
11.ı az. zauı~ada yaka(11Dlaia 
muvaffak oıan zabıtar..ızı 
takdır ederiz • 

.Evlenme 
memurhığu 

Bay liekirıa olümü üzeri • 
ae açılan evleaıuıe memurl• 
{r11ma Sıadı a1tıkulaç tayın edı 
&a111tir. .Sempabk oır bemş era 
m•z olan Ye ba ••"'ıfeaia da 
hi bıhaklua ebu oldu{ru tüp . 
bea z bulunan Hay ~adının 

tayın ke)f.yetıni çok yerıude 
bulduk. lebrık eder h~yır 1 
bataralar dılcrJZ • 

Kamutayda 
llına ver gıierı 

Aakau - Kamutay düa 
kii topla11taıınd• tnaa n.rııai 
kaauııuD bazı madcLleı 101 de· 
iııtıu:D "•~ULU k•b'll dm.,. 
tır. 

i ng: 1 ~ -Jıre 
',.'as iç~nde 

K rd Jor j öıdii 
P. Uoğ 1 y~ıu kral 
Aokar i 1 ı!! lte,.e k· h 

bPş·ncı Jo j rlüa g""ce y ısı 

ölmüştü . P s Dog l s iıin 
cı Erlva?<1 ; le ı:-ugün le a\ 
ilin erlı!ecek ir. Eugüa lrıg l • 
tere yn iç'n edır. 

Beş yılhk 
.... program 

CeJal Ba' arın ızalı tı 

Ank.u iklDCl S rı~ltk 

s.ın~yı p og mı t>n l rı ı 

bu\rlam~ k v gö f şruek uz re 
davet edıiec nıuteb~ s sıer cıüa 
ekonomi bak .. nıntn başk.aDh 

ğında ilk toplant sıı:u yapm ş 
ve CeJit H:ayar yıııpılo,cıtk iş '!l 

haklu11da iı.bd verm ştir. 

imparator 
Vet.~p Pıaşa 
Ackara Asm radau 

bildıııl .. ıi ne gö e Habeş im· 
parato:u R ı Deıtaıyi keodııi 
nı ıörmeıe ç iırmıştır. Cenub 
l)rduıunun t .. nııkıae Veb·p 
ptşayi memur etmrsı ibtımali 

vardır . 

Göçmenler 
ll nlerc,· 8 •lk n Türkle-
rı ana\ 4.luna al~,n halın 

de gerı t o ıti) o lar. 
29 J kka an l:i 5 forih i 
No dı•CIU! l'\urıdıc":"'"U ,,Ki 1,, 
den : 

lıtaabu : B ş Cl Türk 
bllilıuıfa.rın .. şı .adı rıemı!n her 
iÜD U lk nı . .rdao Auavatana 
ierı donen lurk muh,ıcır!eri 
1e dotu vap1> l.l.r g.1aıektedır. 
Akın b .. hıhH:J>:ı t:.u geri cö lÜ 

fÜD aebeoıuı, ye!Aı 1 urk: Dev 
ietıuıa ıtıo.ırı ... ıu kuvvetle art 
makta olm..aıı;.da, aynı z11aıan 
dil i:Sahta.D memJekcUeııode,de 
utuni duygul&lrıD gü..ıaeu gü 
ne kuvvetteoınea ocıe aramak 
ıiıamaır. u· ıı ti.ılkao memle 
ketlerın -ııe y ~ Jill\C ı ut s lfl a 
e.kı:ıea oıaugu g.!>ı a.:rlH< eyı 

ıözlerle bakhWl) or ve kendı 
&eri h mayd edıJmıyo~i.u. d na 
zıyade yt:oı uy~nmış ou u u 
aal ıuur iıe yeıu UDEU ar ~e 
ıuıvveUer hımaye gör~~utedır 

-ier. D iter tarcıh.ıu 1 u k de~-

ltb yabı;.Lcı memfc eUerde 
kaim f o!•o f ürk ucs .ır!aruıı 
keno.i memleket hu :ıu dla ı 

açınae toplayıp yerıeıt.rmek 

arıuıuna .. atr J ürk hiıııii net, 
bıiba11t Tra~yada bu kao 1 
mubac&r yu tıau ıes.ı eder.ek 
a..urada yar.sn mdyoo nıuh.acır 
yerieıurmek ııtıyor bu mulıa 

cıret" al"nuua tıu11dau ıoo~a· 
da devamı beldenı~oı Mtaeli 
yalmıı. Romaııyıcıa sekiz bin 
w.ad&r lüık wuhacirı O"adaki 
em.il"aı '' -.ıp .n;a.vab.na ön 
meae h ... ı.U"ldlmıılarcıır • 

Ç·uş:m~.,=== _.(, 
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G DENLER ., 
ı) ft l f • rı r rn"z tP. t şten 

·; d i 
y merkez maim& 

k abur uru ol.do 
ğu h •dJ oa gün öne~ Sür 
m il v.-. Of ilçeJuinı bft f 
v~ tetkık:ı ~ftm•t oha U) in 
d fterct rımız bay Yelch ev -
.. •dki gün Ş"' brimize döam6t 
lerdır . 

Uay Şükrü 
. Müi1 ıye rrüfettişi b•y 

Şukd·ı: E"zurum mir. h kasın • 
ı.un ş~hr m z~ ge!m;şt r . 

§ 
l ın ":" r fa başmühend ı· 

v kıH g yeni miUı~adi• 
m k >İ II ClUDh 'IDdı D bay 
Atıf t vin ~dıla:ı ş ve Jıele ... 
rek vaz f .!le rıae baılımıttlr • 

§ 
Pes•- v~ teigre1f bı şmü· 

C'Ürü buy ilı~an Rüşti\ Kara· 
deniz vt puriyle G ruoua 
O:m~n1 miın0:.oct'si b11v R-i°'P 
ve hird"n ,... r•h b zlaaın 
hü~ u ıı t cokto u bay Necati 
ted vı ç n lstanbuh ıı•tmıı • 
Jeı dır. 

1 ·ı v .\J'ı Ş:\Kt\ 

(j -· B •ı. 0•1 ,ündur l•tanbal • 
d;ı bir köprri m'!!ra•ı 11yanclı 
J amen hn gazetedfl •ütanlar 
uola.ııu yozı ar var. köpriiyü 
klmi •aray bu?na ı/e 6akütiar 
nraşırıda k.11uyo·, limi ilıi 
h •ar ortI.s:nd.a yop•tıor
V«lh • l, 1.u..ın'-al arlıula,la 
rımı.z ""' nmda bir lı6pra 
ı ernk. oo• i st>rma git•in. 

M t m· f /,, h !r hcrı•i ;, 
o u·•a of su'? o,,a ıöylc I ir 
m :r k a ldırış Ja'-i 6"!>•1 b;ı • 
Ş na b ,. lııı ı ~rdir. Brz df) o • 
r rız dn OTt.u:, f rabzonda bir 
merak U'/l&Aod ramıyo u.z : 
Z un i g •ı t au•u:lalaton. ••· 
t.ir G r ı •01''1 dörıer. AJom 
tu ia ''"' d r der tcy.,,.mü • 
ıRün ~Mrtiorınt ez;erletmet• 
kcılhıı rı:t Plô.n.aızlılttan •ehir 
h lr:ıp o u · fllder, ltodım lu 
dunı üur~ terk o!a'4Qr cıtocı• 
brnr olır :. Hamamcıların 
ıoinklan fndık lubai.d Ja• 
m n na o drı undan ,;6c1,,et 
edı•nlerr, dokunmayın anti • 
• ptı dır d ,.., ~ôıani•anini,. 

o '" c •1muş k haoalorı 
İcitade mgrnar olar giJer r 

Şu) tın •E>rı ve laaı n lırtına• 
J rını h c -şürı rnrk İ•lerne -
vi;; 1-1 I n ,• lt ~ubot lırh· 
no (1 mı cı l mıırt aaa.us 
lartnt d h &'lb'" hatmr.lı ,-. 
r , ! İ~hr. u da silainln-• 
hök • .ılall .-..ö ni merolcınaon 
b ha •el rk .. .,, "bakınız •Ö• n•· 
r /-ere VZ~'l /ı. zôrt/ölt, 6ÖrÜ-
)'OTUZ1 m ~ ak derıilen l"Y 
aytJnmıyor ı,·zr/e. o•ılJem1.k 

ist~d·fım "z r.lu bu idi . 
Hcıtfo ye ıi ba,ta11 "'erok 
uyanmalı rı• uya11dırmolıt. JÖ),_ 
le dur•un, u ya:""cxn merolthL•· 
'lında nir.ır bir~r h zı ve izi 
hr:ıybo 'uo g diyor grbi : H ~ni 
o canun ·spor m•ralumız, 
n«. yaptık vapt,k, onatla )'ole 
"'rlıp hurtu ldak ;Jfe .. , 
N4 y pıab,'>ir ş •y/er ya,,.,,, 
yap :ok da 'Yeniden. yeni ,,..,,,i 
mera/dar uyc:ndarıGla borı! .... 
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Dört saat 
Karanhk 

Her gece için çok 
değilmi bu? 

Trabıona•aıaa elektrik 
teıiıab lra•••t •• kadret 
itibarile elektrik teıi1atlar1 

•111a •• ka••etlileriadea biri· 
mr. Faltrikamı11n makineleri 
•• ile •ltebarriktir. Halea 
ceryaa ka•••ti, iıtilaaal edilea 
•iktari çaıJc diD••dadır. Şela· 
ri•iı l>lyük •e birçok mahal· 
leleri J•Jll• •• daiıaıkbr 
ltlyle olmaı iter akıa• dlrt 
ıaat karaalaktayiz, karaDlak 
içi•de7iıl 

l:oca ı•larin tam dirt 
••t karaalık içiacle birakal· 
•UI aaaJif ltakımıadaa dahi 
cloina deiilclir, Poliıia Bek· 
ciaia •uifuini iıkildar,•aıife 
ifa11aa eaıelclir ... 

Sokak ll•balaraaaa ıaba· 
laa kartı ılame ıaab yaıaa 
ltqka kıtı• ltaıkaciır, tialaa 
deiru• biyle olmak ıerek· 
tir • Dla akı••• kadar üçte 
J•tii aaltalaa iç ıaat kala 
li•balu ılafiirllmekte idi 
~oca ıelaria iç ıaat karaalık 
ta kalmaılaa çok ıır&rkea 
tlla akta•claa itibarea lamba 
lar aaat ikide li••tif, yaai 
ta••• 4 aaat ıehir karaahk 
içialle kal•lfbr. De•ek ki 
buclu ıoua laep biyle ola· 
cak, ıece yanaaadaa iki ıaat 
•ua, dalaa ıla lflldamaıaaa 
clirt uat Yarkea lambalar 
eiaecek, ıokaklar karaalak 
ipacle kalacakbr. 

Trabıoa ribi çok 
k•••etli Elektrik te1iıatl •• 
laayb J•clek cer1aa k•••eti 
ela• bir ıelaria dört ıaat ıia· 
U. laa1ab 1atama .. doiraı• 
lliç JÜ&fık ol•lyor 1 

ielelli1eaia, tirketle kuıı 
brpya :elip ba iti çıkar bir 
JOla bail .. uı laer bakı• 
claa çok ıereldi bir it olu 
•aaır11 ... 

Atatürkün· 
İailiz kralına telgrafı 

Aakara - lnıiltere kra· 
lıaaa laaıtalıiıaı lıaber alaa 
Cialuır baıkaa•auz Atatürk 
ltir telırafla krala iaclei afi -& • 
J&t clileiiade balaamuttar • 

iranda 
kadıni rın 
eeki kıyafetleri kalk;cak 

Ankara - Pars ajaasnua 
.. ildirdijıae göre lrenda ka • 
tlınlar araııada eski kıyafet 

•• yaıayiıtan kurtulma yo· 
!andaki hareket gittikce inki. 
ıaf etmektedir miUatelif içti -
mai ıınıflar uaaıada yapılaııı 

toplanb •e eileacelere dan.t 
liler ailelerile birlikte gelmek 
te •e kadınlar burada çarı•f 
yeriae medeni kıy af etler riy· 
mektedirler yakın bir zaman· 
da kadınların eaki kıyafetle 

riadea bif eser kalmayacaktır. 

Cenup 
cephesinde · 
neler oluyor 

Ankara - Adiıababada 
dolııaa ıayialara fire Habeı 
ler llakalleain cenubu şarki -
ıiade yapmıı oldukları ta -
arr•:ı a" ticesinde ltal y~nlar 
Eaderta böl2eıinden çeldlmit 
lerdir. Resmi diier bir Ha • 
beı tebliii ltalyanlann cenap 
ceplaeaiade kaıandaklarını id· 
eia ettikleri ıaferi tekzib et· 
mekte ve ba haberin yakin • 
daa toplaaacak olan milletler 
cemiyeti kanıeyi Oıerinde bir 
teair busule getirmek için ital 
1aalar tarafındua uydurulmuı 
olma11 ıbtimali kaydct!ilmek 
tedir. Yiae bir Reımi tcblii' 
cea11p cephesindeki Habeı 

luı•YetleriniD ltıuyaa açakla-
riaıa bareketiai iıral etmek 
•e t•ıırtmak için mevzileri•i 
deiiıtirmiı oldai• bildirilmek-
tedir. 

Şarkta 
Neler olu•or ? 

.1 

İç Moroliıtan ıiya1al koa 
HJİ baıkauı moioliıtanda 
mtsDIÜI adile müstekil bir 
de•let kurulduiunu ilin et • 
miıt1r • Maaçorideki jıpon 
orduları kamaadaaide baıka· 
a•aia aeırettlii sirıiileri im· 
~a•ııtar •• 

,\akara - Tokyodan bil· 
clirildirildiiine ıöre tbüklmet 
parlementoyu daiıtmıı •o 
alus• milli birlii• davet etiell 

bir beyanname Defretm;ıtir, 

1.-~lm!!!l!!!B!!!B!!~~~~~~~~~~ 

1 Mina Fon Barnhelm 
j YAHUT 
1 -~~---

Askerin Talihi 

P araaı feaa bir yere at • 
•ak iıte•••·· Iıte al Jiı 
.ioka altaae. Biabaı-ya •v. 
Oaa aöyle beaim içia aalda -
.. l Kö1e iki lüle ça•tlar 
tl•clereceii• içta ıi•cli bira& 
cut&J• titaeliJi•. Haycli ı• 
.... ıe1i ballecleli•. .ıbDları 
4erlaal babal etlecek aiıiD ? 

Yut - V eraer çek İJİ 
GltW1or111a, llkia bi:ı Haia 
puuı İlt••eyiı. Doka alUa 
ianiel JI& piıtoı .. u •u, 
••• ukla iatetliiia ••kit k.ı 
-laaır1&a. 

Vu11~r O;·le mi ? Bin· 

-r= 

bıııaın paraıı •ar mı ? 
Bir Doka • 6 mark, allan 

cı aıırda kesilmiş, 14 düncü 
aara kadar tedayül etmiıtır. 

Yaıt - Hayır. 
Verner - Bir 1erden mi 

lcllnç aldı ? 
Yaıt - Hayır. 
V Haer - Ne ıuretle yi • 

yip İÇİJOrlUDUI ? 
Yut - E o~ç ediyoruz, 

•i•r bor~ etmenek otelden 
atdlrı•, ae•is •afla rebia ye· 
riJoraı, blyJece c •••• eclip 
ıidiyo:-uz P.vul, 1:,,.-ııi birzı 
dir.lı, l u ... ?it c;; elçi1e bir 

Transi 
anlaşması 
Orta A vrnllaya 
Köstence } ola 

Türkofiıten göndoerilmiıtir. 
(( Orta A•rupaya yapıl -

makta olan ıhracatımıı öte 
deaberi Triyemte Tranııtile 
10 ıüaden f&da bir müddet 
zıufıada yapılmekta idi . 

·Ticaret hayatına elzem 
olaa ıur'at Ye emniyeti te -
miu etmek içi•J•ptlaa araı· 
tırmalar ıonucunda lıöıtence 

traDıiti diier traaıit yehuıa 

aaıaraa bilb11sa müddet 
bakımıada n yarı yarıya ay • 
kua ıörülerek iki laükumet 
araaı•da bir tranıit aalaıma • 
11 Japılmııtır . 

ihracat meYBimi baılaciık 

ta• soara tatbik me•kiine ri-
HD a.b• anlaımadaa için.le 
bulunduiumuz ıerıe içia bi 
yük mikyaıta istifade edile .. 
memit olmaklil beraber tim • 
diye kadar yapılmıt ol n ih 
rscat bu yolun emin, ıeri ve 
uc11ır; olduruau meydaaa çı -
karmaıtır • 

Son zamaalarda lstanbul' 
dan LelaistAna göuderilmit 
olan bir parti F1odığ1a mev 
ridinc geç gitmiş olduğundan 
tikiyet edilmesi üzerine se • 
bepleri ehemmiyetle araıtml
m•i• baılaanııttr . 

Sebepleri henüz Cmeydana 
çtkmamıı olan ve :her hangi 
bir hat içia. t baddüı etmesi 
tabii görülebilen bu h&diseyi 
mevzuu bah.ı edetek köıten· 
ceJ" yolunun sur'at •e em 
aiyet •e 11cuı.luk bakımların • 
daa görülen bütün faideleri 
ni küçültecek •e tüccarı ür-
kütecek bil tarzda lıtanbul 
ıa&ebtlerinde biçte doira ol 
maya• -ahiyette aeıriyat ya· 
pıldıiını aaıari dik~ati cel 
betmektedir • 

14iihtelif Avrupa ıcbirleri. 
ne ihraç mallarımuıa muay 
ye• müddetler zarfında nak · 
lini köıtcace anla1m&11 ile 
Romenler ta bhüd etmiı bu· 
lundukları cıhetle gazetelerin 
iki hükumet araıinda teıbıt 
edilen ve faidelrri tecrube ile 
ıabit ola• bu yol hakkında 
hakikatea uzak mahiyette 
aeınyat y par k köıtence 
bıttbnıa ebemmıyetini efkari 
umumiye mu•acaheaiade kü • 
çük iÜf Ürmeleri yurdumuzan 
yiikıek iktiıadi Ye ticari men 
faatlerile kabili telif olmayın 
bir baldır • 

oyun yep lım. 
Verner - Bay binbaııya 

bir ıey mi y11ptı ? ( Magra • 
rane kendini göıtererek) bea 
buraday,m. 

Y ast - Acaba aaaıl olur? 
Aktı• izeri ona göıleaek, 
içki odaaıadaD çıkarkea eyice 
bir dönek •.• 

Verner - Akıam izeri 
mi , gözlemek mi ? Hem bire 
karı• iki kiti mi 1 bu hiçbir 
ıey ..• -;: 

Yuıt - Yahut bu oteli 
bııına geçirelim l 

Verner j- Yak hm yıkalım 
mı ? Herif oe korkuyorsun, 
anlaııhyo~ ki : Sen bir liıker 
deyil, bir biımetçiıi• .. y;zık l 
Likin ne oluyoraun, 111! var ? 

Ymıt - Mubıkkak iel, ıa 
ımp ta kalma l 

Veraer - Gelirim, fU hal 
de o ıeytıD burada )'Okola::.uı 
demektir, 

ı :ı:am c 

T. Rüş ü r s 
Ankara - Cenevreye rit· 

mekte olani dıı b ksnımız 
sofyad a ieçerkea • Bulgar 
batbaluıaile yarım saet kadar 
görüşcıdür. iki memleketi 
bağl y o dostluk muahedesi 
ruhi içhıde inkiş fa de•am 
etmeıi h kktnd ki kartılıkll 
arzudan mülhem olon ba 
gcrüşmede genel ıiynaa h•k· 
kınd da fikir müdt11velesinde 
auhınulmuı ve balkan de•let 
lerinin barıı eıerinin ko1ua 
ması ve takvireıi haıuıu11da 
Hmlmİ fayretler wsarfedi)diii 
müşahede edilmiıtir . 

Ankara - Dıı itleri ba · 
kcnımız Belgraddan 2eçer· 
ken istasyonda Yugoıla•1• 
baıbakanile bir müddet 
görüşmüştür. 

Atirıada 
elA •• muc 

Ankcra - Atinada Veai • 
zeloı ve Kondiliı telgrafları 

· ara11nda ıilihtı bir mücadele 
ol uş bir çok kişi yaralan 
m1ştır . 

Cenup 
cephesinde 

Ankara - Habeı hükfı • 
meti cenup cephesinde yapıl. 

mış oldnğu muh-rebe hakkın 
da hiç maiümat olmadıauıı 

bildirmekte •e italy.ıınların 
bu haberi ne teyid Ye ae de 
tekzib etmediklerini söylemek 
le ve ba haber > yokluiunu 
Raa Deıtaaıa telsiz iıtaıyonu 
tahrip edilmit olmaııaı atfet • 
mektedirler . 

Milletler 
cemiyeti 

Ankara - Milletler cemi 
yeti koaıeyi buiÜD toplaa 
mışbr. 

Cephede harp 
devam ediyor 

Ankara - Adisa b a bad•n 
bildirildiğıne göre cenup cep 
besuıde Dolo cıvannda •e Ga 
nale Doria miotakaaıoda barb 
bili de•am etmektedir • 

İngiltere krah 
Ankara - Jaailiz kralının 

ııhhıtiade bir d~iitiklik ol • 
madıiı bildirilmektedir • 

Yast - Tabii lıerhalde 
gel ! 

Verner - P~ki öyle i1e 
haydi irana, irana l,. 

ikinci perdede ıeçenler 
Birinci görünüı 

( Sahne Froylanıa odHında ) 
Miaa F oa Barhelm, 

Fraaıiska 
Froylıa - Sabah elbiH 

ıile Hate bakarak ) Franıiıka 
çok erken kalkmııız, •akitler 
biıe uzan ıelecek. 

Fraaıiaka - Böyle ıonde· 
rece büyük hır memlekette 
kim yatabilir 1 Paytonlar bek 
çiler, devuU r, suvari bilfikle. 
ri... Hiç patırtJla'1, gürültüleri 
durmiyor. Bai•rmaklar, dolıı 
maklar, söğmeler, ı nki gece 
istirahat etmeğe m&bsuı bir 
ıey .cleiilmif. Bir fıncan çay 
1ayıa bayaa .• 

F ıoy)an - Çıya itt•ltı• 
Q' 0 lmlyor. 

• 

(f GAZETELER l C!:_ ARASINDA~ 

Akşnm - petrol aaıb.r 
roıuau laveç isteyecekmit ·• 

Yeniyol· - ICızılhaç bo-· 
bardımanlnıa act11 çıkac~ 
demek 1 

A - F ranıızlarla Inıili• 
ler araııada mühim anl~t•' 
lar yapıldı.. , 

y - Duene r ltalyanın if 
bir kat daba sarpa ıardıl . 

A - Franıız gızeteJefl 
Le diyor .. 

Y - ne diyecek, tıbİ 
seaı vaziyetler icap ettiriyol 
•• ODU diyor! 

A - Akdenizde biiyilk 
laa:ıulak .. 

Y - sakın, ~ba deniıi' 
renıini dejiştırecek ıibi ol• 
maaın ! 

A - konyanın en yüksek 
yeri bulanan Blieddin tep• 
ıiııe elektrikli bir saat çatİ 
konulacaktır • • 

Y - Bizdede biyle bir 
aaate ihtiyaç ••r ama, dab• 
evYelde amması ve muammıfl 
var! 

A - Voolvortb siıib 
fabrikası bu seae hi11edarla 
rıua yüzde yüz kir daiıtacık 
t,r ıeçen sen~ki kir yüıd• 
aokıendi •. 

Y - merak etme aziıi .. 
bu ıidiıle ıelecek yıbn kiri 
da yüzde iki yüzdür J 

ltalyan gazete ' 
leri ne diyor 

Ankara - ltalyaalu bat 
larcia somalili kuvvetleri kol 
laamakta •e bunların piıdarl• 
rı Raa Destanın orduıu il• 
mütemadi ye a laarbetmektedil 
Habeı hükumeti aeırettijİ 
bir tebliidf! ltalyan guete!• 
riDİD Dolo civa11ada kaıaa~ 
lara bazı kiçik mu•aff akiyet• 
leri büyük &>ar zafer baU•' 
koydaldara bunun aebebi i., 
y apılaa az.im fedakirl1klarl• 
kı1asa edumıyecek. dereced• 
.,ııemmiyetsjı; muYAffakiyet!el 
ciolayiııie ltalyaa orduıanall 

•• mıHetiaın m•nevi1etini 1ülı 
ıeltmek ıstedik!eri yaıılmakt• 

•e habeıleriu her ıeye rai • 
men mücadeleyi birak•ıyı• 
cakları •e memleketi kurtar• 

1 ıncıya kadar mücadele)'e d• 
•am edecekleri ili•e edilmek& 
te ciir • ltalyaD u~ akları yesi 
den konm ıehiriai bombal 
dı•a a etmitludir • 

Fraaıiıka - Bizım çikO 
latadan yaptırayım •• ? 

FroylaD - Senia i~i• 
yapbr. 

F raaıiska - Benim içi• 
mi ? Benim için ıörüıip kO 
•aımak, 1alnız Daııma içmek 
tea daha iyidir. Cidtlen , •• 
kıtlar bize aıu11 ıelecek. •••• 
zamaa darmaktanıa temislik 
yapmabyız, rubalarımıu bit 
yoklama etmeliyiz. Bakab .. 
baaıi ilk f1rbaaya ablaca;ı• 

F roylan - F ırbaadaa •• 
babaediyoraua. Ben bura1• 
yalnıı de•letler ara11ndaki 
antlaımanın durumunu aal• 
mai• geldim. 

Franıis'Ia - Kendisinde• 
af dilediiimiz bizim için oda• 
dan çıkarılan ıubay berhald8 
yükıek bir Y•t•m• t6rii•U 
bilmiyor çlaki karıılık olarak 
o da biıi 11yar1k göre•1r111•k 
etaılitldi 

... Ark11ı var -



İL.AN 
Trabzon icra memurloj'un-

dan: 
Açık rh rma ile paraya 

çevirilecek gayri menkalun ae 
olduğu : 

Bir kata bahçenin tamami 
ve mingcdim hane arsanın 

4480 sehim itibarile 3416 
ıebmi 

GPyri munkulun bulundu· 
2u mevki maballeai ıoküiı 
nu m raıı : 

Iaaret m hailesi lütf allıh 
ıokağı 

Taktir olanan kıymet : 
bahçenin tama"Dina 90 lira 

ve hane arsasının tamamina -
A rlırmcnın Yapılacaiı yerıiin 
saat Tarbzoil icra daireıi 
önünde 21-2 - 936 cuma 
günü saat ondörtte 

I - işbu gayri menkulun 
•rtlrma şartnamesi 22-/ - 936 
taribındeo itibaren 92' - 25 2 
nu mara ile arhrma icra daire 
ıinin mu yyeo numarasmda 
herkesin görebilmui için açık 
tar ilinden ynıh olanlardan 
fazla m lumat almak Jıtiyen 
ler itbu şartnameye ve 929 
252 dosya oumaraıile memu· 
riyetimize muracaat etmelidir. 

2- Arbrmaya iştirak için 
yukarda yaı1h kıymeti 7 , 5 
ııiıbctinde pey akçesi ve ya 
milli bir bsnkaaın teminar 
nıektubu revdi edilecektir J24 

3- ipytek Hıhibi alecaklı 
l rla diğer alikadarlann Ye 
irtif k hakkı 1 biplerlD rayri 
meekul fizerindeki haklar1aı 
hususiyle f ız ve mss:afa dair 
olsn iddial.01nnı iıbu ilin' ta· 
rihinde :itibaren yirmi ıün 
itinde evrakı müıbiteler~yle 
birlikte memuriyetimize bil-
dirr.aele.ri icab eden •kıi halde 
hakları tzpu ıiciliyle sabit 
olmadıkçe .atat bedelinin 
p ylc: şmaıındaa hariç kalırlar 

4- Gösterilen güade ar• 
tırmaya iştirak edenler artır. 
ma şaınamesini okumuı Ye 
luıumlü malumata almıt Ye 
bunlara tamamen kabul etmit 
ad ve itibar olunurlar • 

5- Tayin edilen zama~da 
gayri menkul ü~ defa bagrd· 
dıkt;n ıonra en çok artt&rana 
ihale edilir ancsk arttırma 
bedeli mubGmmen kıymetin 
yüzde yetmit betiDİ bulmaz 
ve ya ı bi ist•ykai~- alac• i•· 
na rucb;;ıni elan dıııer ata-
cakhlar bulunup te bedel 
bunların ve gayri menkul ile 
temın edilmit alacaklarının 
IDecmuund D fazlaya çık1Pana 
en ~ok arttıranın taabhüdil 
bakı kaim k üzere arttırma 
0 11 beş ıün daha temdit üo 
on b tinci günü olnn 1 -3 -
936~ cumartesi güaüayni aatta 
ycpilacak antirmad~ bedeli 
aatış iıteyenin al&.C&iina ruc 
hanı ol&n diğer aJaçaklılar!n 
o g yri ~eDkul ile temıD 
edılmiş •l cakları a>ecmua.D· 
dan f zıay eıkmak ıar~ı~e 
en çok arttiran ihale edılır 
l:öyle bir bedel eldo edilme~· 
ıa tbııle yapılmD:ı • ve aatıı 
talebi dflı~r . . 

6- Gayri menkul kendı· 
lerine ihale olunan kimıe der 
hal veya verılen mu~le t için· 
de parayi vermezşe ıhal.e ~·· 
r rı fcıh oluo&rak kendılerıD· 
den evvel en yükıek teklifte 
bulun~nkicniıe ar.z etmit o· 
duiu bedeıle almağn raz 
oluna una razi olmaz ye ya 
bulunm 11 he=en on b;f 
fÜa mOdd tle arttirmaya çı· 
Juır ı p , n çok arlt raca ıh"le • ..ı ,_. 
Aıil ı ı le ar~ •ı ~ ... ... r. J 

:ııa: **----~------ - -

- ~ 

ı !-.;::r~;~·~ 
f Şifa ~ .23-1-936 

i t 
günü akıamı 

Is tan bul 

~24:~:~:.6 
t Halk 

ı 
25-1-936 i 

~ 
günü alııamı J Ferah 

Trabzon adli ye 
Encümenınden: 
Açık olan Trabzon malaJ 

keme ıuvari mübaıirliiioe 
talip olanlarm ~3-J-936 tari· 
hinde imtihanları yapılacailn 
dan oıiin_aaat dokuıd• adJi· 
yede baur bulanmalan Uia 
olunur • 

Ekmeklik un 
eksitmesi 

Satin alma komisyo · 
nundan: 

A- Trabzon kıtaatı için 
ekıiltmeye konulan uaa iıtekli 
çıkmachaıaden takriüa 28 bia 
s .. O yüz liralık 170 ton ek· 
meklik un tekrar ekıiltmeye 
konulmuıtur • 

B - Şartnamesi reı•i 
btdeli multabilidc ,komiıyoD· 
daa aldırdabilir • 

C- Eksiltme 27-1- -936 
pazartesi ginü st. Oll üç ele 
Trab:ıoa kaleaıade aat•n al•a 
komııyoauada kapali zarf 
uıalile yapılacaktı" . 

D - MüHkkat teminat 
2168 liradır • 

E - lıtekliler kaaaada 
yazılı veaikalarile ekailtae 
taatında.n bir aaat eYYel tek· 
lif mektuplerin1 komiayo4a 
vermeleri illa olunur. 3 = 4 

Sathk konak 
ve selamhk 

Ortabi11r perdeY paıa 

kon•il aatılıyor • iıtiyenlere 
konak ayri , aelamlak •Jrı • 
iıtiyealere beraber aatllacak 
tır • Milracaat yeri : Yeui1ol 
matlla111 

Acelesatıhk 
ev 

Boıtepei bili mahalleıia 

de manastir ıokaiında 27 
numarala kiriır, bahçeli Ye 
iç katlı e• •cele ıatılıkbr 
iıtekliler Uzu• ıokalda &Ya· 
kat bay Cemal Karahaa'a 
b•ı yurmalıdırlar . 1 - 4 

fark ye aıeçea ıüaler için 
yüzde beıten hesap olanacak 
f aiı ve diaer zeraJ'lar ayrice 
bükme davet kalmakıizia me-
muriyetimizce alaciden tahıil 
olunur madde (133) 

iıbu ıayri menkul 
Yukarda iöıterilen 21 -

2 - 936 taribınde Trabıouda 

icra memarlniu ~odasında iıba 
illn ve aöıterilell arttirma 
ff.iiDcı meai CMaH' ı.ocie .l~rı 

o1uz;ur • 

• Sahile J 

Gayri menkul satış artırması 

Mahalle~i Soka:Yı o Nevi M.nQ K. m. T. 
Lira k. 

iıkender paıa llerdiyeuli 252 metre murabbai arsa 22-23-24 100 E. 
• Maruf ojla 80 • • • 478 so .. 
" Acem " 30 • • • 461 20 m 
• Mp. haci1••1 Harap baae , araa teYhiden Soo - 437 300 R 
• Hacı yam • • 438 4So .. 
• Kalha•e • • 240 1So .. 
• Çömlekci • • •hıep 2 dikkia 341 342· 343 400 • • • 100 ••tre muabbai ., .. 334 .335 336 leo m 

Tuzlu çeı•e Ayaıtatiyoı Harap ia•e 212 s. • Kemerkaya Ace• oil• Harap bir oda 1'0 dikkia 117 So • Y eai malaaılo llerdi•••lı Harap baae 2S loo E 
DEFTERDAALIKTAN 
Yakarada eYıafi yazdı ıayri mealsalab• mulkiyetleri ileti• para ile artarmaya '-'karılm ııtar 

Talip olaalariıa yüzde 1 buçak dilaozitolerile birlikte 27- 1-,36 pazartesi ~üaü ıaat 14 de def· 
terclarhkta toplaaacak koaiayeaa ••racaatlara. 4-4 

Mahallesi 

iıkınder p. 
« 
< 
c 
« 
« 
• 
c 

c 

Gayri menkul satış artırması 
eokağı 

meydaa bı•a•İ 
• belediye babçHi 

T elıraflıane 
iıkele caddeıi 
riizel biaar 

• 
iıkele caddııi 

tüzel bilar 
kalhaae 

• 

• 

nevi 

Harap lıane 
69 • murabbai arıa 
dikkla 
barap haneni• nııfı 
130 •· marabbai arta 
•aiaıa ve ey arsaları 

s riizlü ••iaz• altlrula 
ardiJe 

m. DQ 

77 
78 

147 
176 
205 
231 
2j2 
219 
213 
213 ·1 
213 ·2 

yaıibane ye ma§'azaaıa 12 
biHede beı hiHeıi 2 1 4 
kirıır ardiye Ye mağaza 224 
2 oda 1 matbahli harap b. 235 
50 m. marabbai arta 242 

243 

K. m. 
Lira K. 
400 
115 
700 
200 

2So 

1750 

800 
800 
250 

2o 

T. 
E. 
• 
• 
• 
M 

m 

E 
R 
m 
M 

DEFTERDAALIKTAN ; 
Yukarıda evsaii yazılı gayri meı:.kulatın mülkiyeleri peş~n para ile arbr ... 

may.a çıkarılmıştır. talip olanları• yüzde 7 buçuk dipozitolariyle birlikte 31-
1.936 cuma günü saat t4de deftertarlık.ta topl•aacak komisyona muracaatları 

1- 4 
Gayri menkul satış artırması 

Mahallesi 

ıkea ~erp . 

c 
41 

c 

« 

41 

ka11a •ia 

c 

./ 
Sok.ağı 

Erıaram caddeıl 

çö•lekci 
• 

• 
• 
• 
kiliae ç1kaa&1 

Leııi 

• 
nevı m.ng 

F eYkaai 6ç oda tabtani '9ir 267 
odaJi mllttemil harap hane 

FeYkaai oda alt.ada maraza 
Gc 16dü maiaza Ye ardiye 
ala aıııf hi11Hİ 

Gıtü laarep baae altında iki 
•aiHa 
4o aetre marabbai arta 

122 •· murabhıi arsa 

laarap bir oda bir matbak 
•• altuada harap 2 dükkin 

ardiye lçbap majaza lı•iade 
iki oda altaada bir ona 

400 
322 
323 
224 
488 
527 
129 
S30 
344 
345 

mühittia malaittia l»lr ••tfakli lıarap eY 

67 
68 
69 
96 
97 
98 
99 
80 

c ıeytınlik · llarap iki odalı ey 1~4 
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DEFTEADARLIKTAN ı 
Yukarıda evsafi yazılı gayri menknlatın mülkiyeleri peşin para ile rrtır· 

maya çıkarılm•§tıt. talip oJınların yüzde 7 buçuk dipozitolarile birlikte 3-
2- 93& pazarteıi günü saat 14 de defte-rdarlıkta toplanacak komisyona mura· 
racaatları • 1-4 

Gayri menkul icar temdidi 
lla~aUeıi 

kaı111a •i• 
EıYak 

aekait .... 
Lezıi yasalıaae 
ııra ••111alar ••111• 
yalı baaı • 

• tolu •il• • 
iıkeDder p. me1daai farkı oda 

~ meydaai ıarkı kalaYebaae 
kaıım •i• kiliae1 çıkmau haae • 
yeai cu.ba. ceplıaaelik IJ ci6•ii• taria 
mubittia azan ıokak maiaza 

DEFTEADARLIKTAN 

•.. , 
129 
226 

11 
3S 

600 
58~ 
71 
55 
184 

bir meaelik icarı 
LiH k. 
360 
iSo 
4o 
60 
sı 

$71 
84 
J2 
96 So 

T 

Ruı 
E. 
• m. 

R. 
• 
• E. 
• 

Yuk:ar ıda evsafi yazılı g ıııyri meııkulitın bir senelık j carları ı t _ 2 9 s:ih gii~üoe kad1r bir ay müddetle pazarlığa çikaıılmıştır talin l l 31 
di·ftdtdarl iga murac;a:ı\lari. • r 0 an arın 



ABONE 
Yıllıll 500 , Altı aylıtı 900 ,. 

Üç ay/ığı 17 S lıaru,ıur 

. 
1 
ı 

DA \IESİ 
Dört h. ıruştur 

1 ôı s tı rı 1 S ku .. uştur Reklam 1or 
p, znr/ığa f , tr. ÇARŞAMBA · 

CUMARTESİ Çıkar GAZETE VE BASIMEV · Eskı Nüshalar 20 lıuruştur. 
= ·r= = 77 T?D' 

Zayi nıakbuz 

Metrüke aatııına ittirik 
etmek üzere mal aaadıiıaa 
emınetea yatarmıt olduiu• 
29.7.935 tarih ve 227816 nu-
marala dokıaa liralık makbu 
ıu ziyi eyledim hükmü olma-
dıi•nı ilin eylerim. 

Görele hükumet Doktoru 
Tevfik Erç•i 

İLAN 
T ra6%on •allı lıulıalc ha· 

lıimliiind•n : 

?Z-:Z 

YEN İV OL 
BASISEVİNDE 

Her Türlü Deft~r 

Makbuz s~net Fatura 

Kağıt Zarf ve • 
sa.ıre 

Daoacı T rtıb%on aaylaoi 
Danıı Eyüp •fla oelıili oou. 
•at Azmi Ô.z.r tarafından 
müclılealeyh laacı HüHyin 
ıalareti dileri hacı Hamz.a 
ofla lıtuıtafa mnhtuma na.h 
met Rahmi O• refilıaları al• 
y/.,ine a~dıfı izalei fUY• 
daoaıuun m•hokemHinde 
miıdd•aaleylalerden ya/ıarıd'I 
iımi yeaılı melamef rahminin 
eoHlce dabaıana mala~lleıin 
de ilıamet etmolıteken ıonra 
dan t••ayyiiple bal~ndal• 
y•rin mı~luıliyetin• binaen 
iltinen teblttat yopıldııı hal· 
ti• mala•ımeıye ••lmediti ~
bi luın.,.i bir miıme11il dalai 
•611der m•ditinden laalılıında 
..,,,.,,.. daraımanın icraıı 
ıolıorrar etlere• ••~op kara• 
rında .-uıe ile yapılmaaın• 
lıtırar oerilmiıtir • 

Çok Tem iz basıhr 

Malaelıemenin maallalı 
6alundaia S-2 -136 tarihi-
n• ro•t •tl•n çı.rıamba pnü 
•oaı onda bizaat ••lmHi o• 
ya •an•nİ 6ir oel&il •öncl•r· 
meai l•zımdır , 

ve ucuz fiyatlarla 

yetiştirilir. 

Ak11 . talıtird• •ryabında 
mahalr.emeni11 tl•oamınalr.arar 
oerileceti cihetle ••yap la,.a 
re teb/ifİ makamına lr.aim 
olmalı cizr• keyfiyet ilfin 
olar.•r • 

ıoo yaprak Bekci nıakbuzu 1,s 
kuruş 

Gümrükte bıılunan sahipsiz eşyalar satıhyor 
ithalat ve Transit gümrügü direktörğüğnnden : 

Kil et G. 
Mu. kıymeti 

Lira k. Ci1si 

046 OO() ool 38 Çinko oluk ve demir horu parça8ı 
071 400 514 08 T uTalet saç pomadi ve saç boyası 
035 700 185 15 Keten masa örtüıü ve safı keten mensücat 
o2o o9o 008 37 Blot-ncıt ve raklam 
607 000 3o3 5o Teneke cep aynası [ çerçiYeli ] 
781 OOQ 477 5o Camla§tırılmı§ düğme Ye cam boncuk 
028 Soo 004 29 Ayıkla--mij ve keltik pll'İnç 
000 200 000 18 Last1k ökçe 
245 500 098 2o Eğilmiş ağaçtan randalya ( 68 adet ) 
064 500 000 1)0 toz ' 'e ke~me ~eker [ harice gitmek üzre ] 
143 140 000 00 Muhtelif cıoste tihbi ecza «listesi mevcuttur» 
loo 000 cccp 00 Adi kesme cam eşya 
066 500 RM 1144 00 Kına 
023 000 DZS 00 Mağaza camı 
060 500 TRE--IA oo Kahve 
414 000 000 00 Hıtssas foto~raf kağıJı«h~rice gitmek üzrt» 

• 
B~ada~i .. fl§yalar eıhipıiz olduğundan pazarteei ~e perşembe günl~ri ta~b· 

z .>n gumrtiğu satın komiıyoounda mütiayede euretıle eatıJacağmdan ııteklıle· 
J'Uı pey akçelerile beraber gtimrDge maracaaılı.rı ilin · olunar. 3-4 

KA5E 

!fFi.. =;ı' ;;;; ~il c:=n,;: •' c::~ıı,.,;gn~~ 1 
I~ lstanbLıl !:>akkaliyesinin ~ı 
ıııJJ Yeni makinesinde ~ı 
I~ Gözönünde krvıulmuş hazir çekirdek. ~I 
~!!,,!] ten çekaen enfes kahvesini kullan ! rii 
l~~Q ~~ ~~~ ~ ~..ı 

r- ftllllU .. ı ·-·• 
Nec 11 n Ozcartlt 

L 

.L. sl-==e::r.i h&~ta:n..e=i 
k"U.lak m -o.:tehassısı 

Hastalarını Semerciler başında Halk 
eczanesı ü~tündeki muayene cv~nde 

kabul ve tedavi c--der •• 

• 'i'·-· . • .•. . ··!!O.~· -_ı . . ~·ı •. •· ,> " 


