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Dırelctörü , Baa,aaıcuı , 
B K R SOKOTI 1 

11 N SAN I "6 Cumart ıi 

Yedi günde iki defa çılur 

iran transit 
YOLU 

Trabzon- Euarum ayolu 
ıa'7lardanberi iraaıa athıa 
•• tabıi bır tranııt tariki icli. 
Umumi barbaa patlak Yerme 
ıandea ıonra unatalaa bu ti -
c ret yolu huftia içi• de ••· 
alcstf ebemmıyetİDİ kayltet•iı 
bir baldeıir. 

Yüz yallardar (anlanaı •Pl 
d.ta Di11ldata doiaJ• JOl alla 
ne deve kf!rvaalar1 ne de lrlr 
yan11raylar Taıır.. Baalar ti•· 
dı tar1b'n m ıla olcla. 

Ekonomik sahadaki kı1· 
m t ve •hemmıyeti aaltlm 
ol a bu ·,i layık o duta cidclı 
yet ve alllıa ile ele ala• cam 
bu iyet h6kümeti etrafb iate· 
lemeler yapmakta olap esılh 
katarlar almail üzerec'ir. 

Bu arada Trabıcndan doat 
l •anıa a •• lanna kadar maa 
taıam •• em a, sert aakil Ya· 
• taları tet' • •e itletmek mea' 
elni la p'i11a alna mııbr. 

l i kerre iki d ö ·t eder 
g'bi eD kın ve murafa z yol 
olduju muhakkak bulua1a 
Trabıoa tarıkinia11ntibalaı lroa 
ıa •• doJt lraaaa la üt 
aenfaatı fcıbıadıadff. 

Ter hın mıh o!ıa de•• 
kenası ara 1eriae, ,ok yakta 
bir ıalikbalde, motörli utar· 
larıa ıeç'ıiae •• .. ••İJ•tle 
ı•bit obcı ;ıı. 

- Var&.k -

YARIN 
Atletizim 
Bayramı 

Yarınki p111r 1Gal 11at 
1' de Camburi1et alaaıadakı 
.Stadyomda btlyOk bir AUe • 
tiıim ba1raaı J•p,lacaktır. 

Ş md'ye kadar Trab•oacla 
ıö ülmemiı ıekilde lau11laua 
oyunları herkeaia ıörmeıi iç'a 
çok ıiiıel tertıbat aı..•ııbr• 

Sayın okurlarımıza ha fır• 
aatı kaçırmam ılınaı tı•ıı1• 
ederiz. 

23 Nisan 
Çocalı hcıyra•ıa• illı p 

ni JJ n:a11nclt1 6oılar. 

Yarının lnlytlılerl olan 
ÇocaUarımı•ın hayra•aın• 
ı 'mJıcl•n laaaıfla11alım. 

Ga• tımizin laiifilı lad.cınatltı 

çılımoıı yel••• 6e,.,. İfİllrlir .. 
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Notlanmdan 
ZEHİRLİ GAZLAR 

Eoo•llci yazılarımrzcla z . • 
lairli 11aslerin latif ve tarihini 
isala etmiı itlilc , mütealt.ip 
yasalarımızla Ja. ,.azlerin ma 
laiyetl•rini tetlcilı oe in•anlara 
olan teeirlerinden bahı ede· 
c•fiz. 6a11un İfİn her 1•1cl• 
O• iıt• olJufıı llibi bunlarıcla 
6ir •ıroya lı.oymak , ya11i ••· 
nıflara t•lııim etmelr.le doht1 
kolay 'anlaıılact1fını tahmin 
ediyor•s. 

Sa eınıflara ayırmd iıi 

laer zümrenin liır.ının• göre 
deiiıiyor , mHeltı kimyalı.er· 
l•r l'Glı:rn terkibini HH etli· 
ner•lıı taınil etmiıler ; oe lııiı· 

lı•rtl• , areenilııli , halojenli 
,. ,z.la r Jiye hir taltıim yap-
mııl•r , 6ir lı.ı•mitie gaz/eril! 
laaı1111lalııi intifarına c/üıüne· 

relı iir talıı•im yapmı,Lar : 
U çaca, lıalıcı, O• az.kalıc• 110~ 
/er ıle•iıler • A.Jıerlerde : 
taarr•z waaı , mutiafaa wo:ı•, 

rnad!e d~ı•n ,.az.ler Jiye İ•İm 
oermiıler. Fa'/cat b11 tak•ım•· 
tın he11ıi doiratiar , yalnııı 
aı'/cerlerin talc11matı azerincie 
laer •.n,fa ait ,.az.ele; ,.az.lere 
mai••• 6azı evıa.f ıar kon· 
muıtar. Faraza taarruz ,.az.ı 

ıleniliace: Gazan teıiri11in çok 
f4 .. /c olaralı lau•ule ,.elmeıi, •e fa6a/c ll•ÇmHi matluptur. 
ç6,.Aui fcaar.ıa~ etlen kıt'a 60~ 
laJıiı ••haya IHİri11i ~abalı 

'""malı, •e ıonratian lıı•nJiıi 
• •altayi iıwal eyliy•cetinJe, 
oraya •İrip lcentli•inin mıite· 
•Hir olma•ı için g11:ı tHiri· 

Dr. FUAT ŞAHiNLER 
nin çabalı kaybolma•ı lazım• 
Jır • 

Mudafaa ,.azı tlenilincl! : 
Taarruz ıazınm alı•ine ola· 
rak teıirinin aiır oe deoamlı 
olmaaı icap eJ:r • Çün'ıi 
düımanla aratiaki •ah"ya 
ahlınccı t«1iri yavaı yaoaı 

inkiıaf ebinki tiüımen daL· 
mca tuiri artan hu ,.azlı ıo. 
laatian il•feme.in. Yahut cep 
he ••ri•ine atılınca tiüımanın 
ric' atım ;,~al at.in • 

Maalıe tieıen gozler cie 
iee: Düımaıt ma.lıeli olma· 
•ına rajmen ~tı:ı le.irile nefu 
alamaıın, ma•heıini cıkar•ın • 
malftafi yeni 11İ•tem madıe· 

lertien •az ,.ecemeditine ı. a· 
' %aran b• mutalaa pek varit 

delildir 
Sonra •a~lerde umamiydle 

ararı•lan . baz.ı oaııtalar tiıı 
oarcirr : 

1 - Grız "n ~.;~ olmalıtirr 
ki 6azın atıltlıir Jerhal anla 
ıılmaıın . 

2- haoatian alır olmalı 
cirr ki tierhal acmaıın . • 

3- Rir mermi •eya bom· 
ba ile atıla&ilmelitiit , yani 
mermi patlayınca huıale 6•· 
len yükıek har.ekti tl•recHile 
talaallül etmem3liJir • 

4-, Kolay boz.al mc malı 
yani Jurmalcla kimyeoi hrııu
ıiydi kaybolmamalı , bıı iti1 

barla tiepo e.tiilebilmelitiir. 
5 Haoaya mukavemeti ol· 

malıtiır ki derhal daiılmaıın 
6 Memleket dahilintie ilıti 

hıali lıolay ııe ucuz olmalı. 
- Arka•ı oar -

AJANS HABERLERi 
Ankara - On ieler ko· • 

mituinin Jünl.il toplaıd111n· 

tla Etlen komiteye ita/yanla· 
rın s~hirli ,.az lt•llandılıları• 
na dair bir talcım matidelcri 
mühte11i bir mahtıra oeımiı 
11e lıomİf• !u m(Hlenin mü· 
aalıerHine komitenin kentli 
••lôhiy•ti Jahilintie olup ol. 
maciıfının tetlıikini laakalıı 
hir lıomi•yona laaoale etmiı 
oe lcomi•yonda lıaıp kanunla 
rının ihlali mnelu;nin kon· 
••ye ait oldalana karar oer-
•iıtir. 

Fran•a hükumeti Alman 
telcliflerine mukabil bozı tek 
liflerde bulunmuıtur. Fran11z 
lar 6a OArıf p!cinlarıntia hu· 
lıan muıa11ah11ın tantnma•ını 
tea/altütler• riayetlere riayet 
etiilme.ini h:t; bir Jcvlete 
t•lealılıiım hakkı oerilmeme· 
ıini •alla İf in bir avrupa tali 
lıo•ile•i ve milletler cemiyeti 
t;erfioeei ifinti• aorapa iıle· 
rini ,.örtce/c lııuıati bir komi 
fe teılıilini 25 .. nelik •ulh 
ile mtınaHbaltar karıılıklı 
~arJimi aldlıadar memlekete 
h•lanınok_ve ll•r~inlik h•lin 
Je milletler cemiyeti em,.ine J 
amtıtl• areıalaıal bir kavoet 
l•ılıilini tedihatın lı.ontrolıınu 
ileri •fırm•lıtdirl•r ~ 

Fran11z dıı iıleri bakanı 
İtalya habe, ihtilafma İngil-
tere ile franıo noktai na.zar· 
ları ara•ında bü,-ük aylurılı 
;ını tleıtC; m dtit:ni •öylemiı· 
tir . 

Haoa• ojanaı franıanın 

nıahaHtmatın tatili icin .zecri 
tedbirlerinde birlild~ talikini 
in6ilizlerincl• İtalyanın mii.za 
kerata ••riımekten imtina11 
halintie aevcüt zecri tedbir· 
lerin ıiddetlendirilmeaini iıte 
dilal•ı ini yaz.maktadır, 

lr. ııiliz gaz.ete.lerir.in Ce· 
nevre muhabiri : Fran11z. ue 
inııili.z r.oktai nazarları ura· 
•ında a~niı te.zadlar balanda 
funu oe Fran•onın Almanya 
nın iokarno devletleri telı.lil· 
/erini red etme•İne makabil 
ingilteunitt:a#: ba.zı u.zla,,,uı 

için 11a~retler ıarfettiiini ıöy 
l~mektedirler. 

Frıınaız gazeteleri de iki 
hükumet orasındaki noktai 
nazar i htilafiarını gizlemek. 
tedirler • 

Alman gazeteleri cie bu 
plan ıiJc!etle tenktt dmekte 
ve bunun ovrapada Fransız 
hegt. monJ c •ının teairini istih 
dof eylediaini koytietmekte· 
tlirler • 

SEVMİŞTİ -, 
BU GÖNLÜM 

. _ _..._,( 12 ) - Ya.zan : Darnaaı Trirkmenoğ/u _._ ' 

Ent Yıldız .. belP dünya· 
dan korkmuyorum.. Fak at 
ıen ... bizi ayırmak iıterleıH 

ıen buna muka•emet edebile· 
cek misin ? 

- Bir genç kızın elinden 
ne gelirse hpıiai yapıcıfıı• 
Sedat ... 

Kun·etim, ce11retim kifi 
geJmtzso ıiz bana ku•nt 
verecekııniz .. Genç kız ~kara 
gözterjnde d~rin bir ııfntie 
yemin etti. 

16 
Yıldız - Evin yüzü güae. 

ıe kartı deiil mi Sedat ? 
- Evet fakat dıht evi 

nerede yapbracaiımızı tayia 
etmedik ki ... 

B•na kalırsa bir dere ke • 
aarı intilup edelim ... Bu man· 
zaraya ıu kadar ıüzellık Ye • 
rea bir ıey • olamaz... Hatta 
bir de .küçük kayık 11bn 
alırız ... 

Yıld1z gülerek ceYap Terdi: 
- Peki öyle oJıua... EYi 

miz iki katlı olacak ..• Aşaiıda 
bir yemek odHı, bir mutbak 
bir hizmetçi odası, 'ıizin it 
odaaız, bir aalon Y.ı ,. 

- Ve bizim edamız deiil 
mi? 

Yıldız hafifçe kızardı : kıta 
bir ıükôttea ıonra deYımetti: 

- Par curlar yeıil olacak 
deiil mi ? 

- Pek koyu oluna f eaı 
olmaz .•• 

- Buaa da razıyım. Tabii 
bahçemize yalnıı çiçek dike -
ceiiz ... Ha baJ.amJa biradHi 
niz ihaanıa odalarını unuttuk .• 
Onlar da tabii bizimle yaı•r~ 
caklar... Yalnız bir ıere te'ıüf 
ediyorum.,. 

Birdenbire man•lya, ibla • 
mur •i•çları yetiıtiremiyece • 
iiz. Birçok ıeıırler onların 

büyümesini beklemek Jizım 
ielecek ... 

- Yıldız bizim fikirlerimiz 
ze•klerimiz nekadar lıirbirine 
uyuyor ... Bfn de y .. lnız teaif 
ediyordum... Maıuılya lcokuıu 
bizim •tklmızın kokuıu .. , 

Bizim aıkımız maaulya ko 
kulaı ı iç~ndc doidu llzım ki, 
bu 1J1k 1 t.ıtJı kokunun içinde 
devam etıin .... 

- B~bçenin etrafına davar 
çekc: c~k miyiz ? 

- Tabii fakat çirkin g8 • 
rli11meıin djye onu sarmAtık • 
larla t ıfiılcyeceğiz .•. 

- Sonra b•hç~ain bir kö 
şeainde aft~çlarla etrafı örtil 
lü bir .. kamerye ... içinde iki ki 
tilik bir tahta kanep~, niba · 
yet bahçenin tam ortuında 

mini mini bir havuz.,, 

- Ent fakat elr• fına tel 
çevirtmeli, çünkü çocuklar.,, 
Yıldıı bu ıözii dikkatsıılıkla 

•iıindaa Ckaçarm•ıtc, : ikmal 
edemedi. yüzünin kııardıj'ını 

röıtermemek içi• yere eiildi, 
düımlt bir çiçeii almak iste 
di. Sedat da ayni makaadla 
eiilmiıti, Saçları birbirine ka 
rııtc, •iicutlerinden derin IPir 
haı raıe1i reçti. 

ÜHkit ıedat genç kı.11 
bileklerinden tuttu, titreye tit 
reye al•ınclaa , f~blerindea 
öpta. Ba oalarıa ilk •tk buae 
ıi idi. Yıldız elleriai yüıüae 
kapadı, biçkıra hiçlura •ila • 
yarak içeri kaçtı. 

17 
Sedatla Yıldız hemen lıer 

riin ya balaçede ya Hiıeyia 
af anın odaıında birbirlerini 
i'Örüyorlardı. ihtiyar adıtm Se 
dadı fiİncen fÜDe utan bir 
muhabbetle ıeYmere b•ıladı. 
Delikanhaın maniı laali, kihar 
allkfıti ODDD bOfDDI fİdiyerdU 
Böylece her iki raa onlara 
bir ayra uad•t retiriyor, iıtik 
bali 1af bir emniyetle bekli • 
yorlardı. 

Sedat çok eyi kürek çeki• 
yordu. ekseri akıam Ü.zerleri 
Hüseyin •i•nıa kı.zını aandalla 
derede ıe:ıdiriyorda. Ba ıil · 
ıel Jll receleri onlarda hiç 
ölmeyecek hatıralar b1ra • 
kıyordu. 

Ortahiı• ııcakta• boaal " 
m111aa raimea derede daima 
aeria bir rüzgar eaiyor, ıalar 
etraflarıada bir hazin muıiki 
abeaıile çailayorda. 

Bir zaman Adet etmiılerdi 
Kurbaialaru:a mütemadiyeD 
lıaaykırııtıiı bir ıaıhiın yanın· 
da dururlar, ayıa doimaaıaı 
beklerlerdi 

Kartıdaki aöiütlerin ara • 
ıında e•Yeli bir fecir kızılbaı 

baılar, ıeııra ıulara t yeıilimai 
bir rüya aydınbiı düterdi 

Kavaklar karaahiıa içinde 
ıiyab hii•e7lilar ıibi yükıelir 
11zlaj'ın içinde 7dd1z böcekle· 
rinin ıeoliii Y•••t r•••t ıö .. 
aerai. 

Bu ıece Yıldızı aaadeUea 
ıarlıot ediyordu. Ayrılacaklar• 
Yakit ıizlice Sedadıa eileriai 
tutuyor, pırlak fecelerin llU • 

raadaa bir bakı ye ile : 
- Sedat biz çok meı'u • 

duz. , Ben korkm•i• b•ılıya. 
rum ,, Kudret bu kadar 11a· 
deti bir biçare klza çok ıl 
recck aaaıyeıum, diyordu. Se· 
dat ba deri11 teılimiyetJe 
titreyen elleri elleriııin iç:nde 
ııkıyor, belim, tath ıuile ona 
limit Ye teaelli Yermeie ç•lı • 
flyorda. 

- Arkııı rar -



Çıpiaklar 
Refık Ahmet StnJtngil 

Içtimti ve milıi bir davayı 
özlü bir 5;; nat adeıuiyle tet· 
kik eden telif .romandır: koz· 
mopolit bir muhitin eğlence 
bay ll yanında Aaadohuıua 
ve bir kıs1m iıtanbulun yillar 
ce çektıği ıztırııbi yakınd~n 
~ören ve c nlı bir memleket 
dekoru içi de gösteren bu 
uer mer kh bir gönül maca 
ruının örgüsü içinde itlenmiş 
tir. 

11 ni andan 
itibaren 

KURUN Gazetfs·n 
de tefrika edılecektir. 

İL.AN 
Dt>ftt~rdarlıktan 

Uzun so\( kda 258 no. lu 
maiau.da tabelaciljld• icrayi 
11oat eden Ahmet oilu büıe· 
yia terki ticaret edertk balen 
mahalli ikameti meçhul bulu-
nan mumaileyh namtna 1-
1-934 den 31-lJ-934 tari 
hine kadar 10-53 numaralı 
kazanç ihbarnameıi ile 12 lira 
38 kuruş • kazanç ve 1 lira 
86 kuruş ceza ve 2 lira 85 
kuıuş buhran verıiıi tarh 
e dıi•ittir. 

ilin_t:uibinden itibaren 30 
KÜD içiude itıraz edılmediii 
taktirde: matruh ver~inin ta· 
hakkuk ve katiyet keıbede· 
C"Kİ iliıı o'unur. 

iLAN 
Defterdarlıktan 

Halil P' şa ıokı iıada 22 
numrolu .. dükkanda çapulacı· 
likla icra)ı aanat etmekte 
iken terkı f caret eden Ye 
balen aıaba lli ikameti meçhul 
baluaaa zaaıbayi7a oila meh 
med namına l - 1- Y35 den 
4 - 4- 935 tarihine k~da.ı 7 -
38 numaralı ıhbarname muci· 
hince 3 lira 88 karnı kazanç 
ve 78 kuruş l:.ubran verı ıi 
tarh edılmııtir. 

ilaıı tarihinden itiharen 30 
ıüıa içinde itiraz edihnediıi 
taktirde matıuh verıinin bt'" 
hak.kak ve kabyet keıoede
ce &i alin olnnar , 

ZAYILAR 
1 erbis tezkere~• 
9.32 •enuinde Trab.zon 

oalıerlik ıubeıinden aldıtım 
ferh•ı tezkeremi z.ay i ettim. 
Yeniıini alocaiımdan .za)İ 
fez.keunin hükmü olmadııını 
iıci11 eylerim. 
Oltulu : K11dım otullarından 
324 do;umla ibrohimolla 

Hakkı 

Şoför vrsikası 
Trabz.on bel•diyuintlea 

2 - 11= 9:16 tarıhind• aldı • 
tun ıoför ehliyet 1.1eıikamı 
zayi eUim yeniıini alacafım· 
dan zayi tezkerenin laülımü 
olrnaclıfınt ilan eyleri•. 
Boz.t~p• mahalleıinden hacı 
P,fullarıncan iımailoila ka1a 

(Y!NIY.QL) Sahife ! 

İLAN 
Trabzon icra memurluinn 

dan: 
Yemiııli üç ehli vukuf ta· 

rafından tamamına : 
Ayri ıyri 60 ıer liradan 

uman 1 ~o lira kıymet taktir 
edilen Y en:cuma m• halle sinde 
tapunun-kiıi"Ünisani 329 tarih 
ve 19 J nıJmroıanda kayıtlı 2 
arş•n tarlanın 4 b=saede 1 
hi's "si ve yine avni mah«lde 
hpunun mart 33Ö ve 23 nu· 
m:oıunda kayıtlı 15 8'ftD tar 
Jan ·n tamami ve yine ayni 
malullede tapunun ttŞfİnevvel 
338 eylül 339 t .. ih ve 39 67 
numroıunda kayitli tarlanın 
temami : 

Açık} artırmaya : çıkarılmış 
olduiuuden l l - 5 - 936 
tar h=ne mündif pızartesi gi 
nü a:aat 13 - 14 de kadar icra 
dairu:nde birinci art11m111 
icra edilecektir , 

Artırma bedeli kıymeti mu 
bımmenenin yüıde yetmiı'>e
ıioi bul doiu taktirde müıteriıi 
üzerinde bırakıJacakbr , 

Akıi taktitde en _ ıon artı. 
ranın teabhüdu bakı kalmak 
üıere aıtlrma OD bet gün mü 
ddetle temdit edılecek ve on 
betinci 1ıü• 26 -5-936 aali 
ıünü saat 13-14 de yapıla
cak ikinai aüık artırma ıonun 
da artuma bed1~li mubımme11 
kıymetin yüzde yetmi betini 
b lmad1iı taktirde Hbf 2280 
No,lu icra ve ifliı kanana ah 
kamına tevfıkan ıeri buakılır 
aatıı petindir artırmaya itti-
rak etmek iıtiyenlerin kıymeti 
muhammenenin yüıde yediba 
çuıiu .. aiıbetinde pey okçaaı 
veya milli bir bankanın temi· 
aat makbuzuaa havi bul11nma 
lan lizımdır hakları tad11 ıi· 
cıli ile aabit olm17aa ipotekli 
ala caklalarda diier allkadarla 
rıııın ye iıtıfak hakkı aah:ple 
riain bu haklarını Ye buıuıi 
ile faız ve muarıfa dair Qlan 
iddialarını evraki müıbitele. 
rile birhlde ilin tanhinden 
itibaren yirmi gün zarfında 
daireuıize bild1rmeleri lizım 
dır aksi taktirde hakları tapa 
ı '. cilile aabıt olmıyanlu Hbf 
bedeljoin p~ylaımesından ha· 
rıç kalırlar müterakim Yeriİ 
ve belediye ,. ıuıumu artırma 
bedelinden teazıt olunur , 

D.1ha fu;la malumit almak 
iıtiyealer U -4 - 936 tarihin 
den ıtabaren herkeain ıöre· 
bilmeıi için dairede açık bu-
luadunılacak _artırma ıartna
meaile 935-635 No,lu doıya 
ya muracaatla mevcut vuai 
ki ıörebilmaleri ilin olunur, 

TASHİH 
1 Nı•an 9:16 ıarihti ••~e 

temiıtin dördüncü ıaltifuinin 
ıılfüncii •ii tanandam ııhiddin 

mahalle1inJ• kain bir hop 
hanenin i~aleiıuya da•.,ın• 
Jair mahlcem• hıı Jeitabeti 
ıldnınd•lu _ 1 ·5-936 cama 
pniı bahar bayramı oldatan 
dan hirıncı artırma aaminün 
2-5·936 cumarte11 61İnü Hat 
l 1 Je olaca'• taıhıhare ıidn 

o/an•r 

1 

Fevkalade fırsat 
. Berlie m.arkalı açık ve 7 kitihk mGcehbez •e itler bir bılde 

bır otomobıl ı .. bhktır . Zencirler , takıDllar Ye 2 yeni iç lut.k 
be~aber . Talip olanların her gün lo -12 arHında , doirodan 
doırura v111t11ız Fran111 konaoloıluiu mekreterliiine müracaat 
edilaıui . 2- 4 

ölçü ve tartıların 
Damga muayene günleri 

Beledtye Riyasetinden : 
1 -= 934 yıhnda damralaamJş ölçülerin 936 1.Jt yılllk bak 

Ye damı• itler1 •ıaiıda y12ah s ra ile : y• pılacakbr. 
A - Akıcılar ve kuıudaaeliler hacim ölçüleri t niaaa ili 

15 D:HD 936 
8 - Uıualuk ölçileri, metre!er 16 i;i 15 nin• 936 

. C - Tarbla~ •e teraziler, paaküller nnir tartı tarçları 27 
Dilan ill 19 mayıı 936 

2 Ulçüler bakıya tem:zlenmit olarak ıetirilecek Ye toı, paa 
Yeya alaba kurumamıf boya gibi baki Ye dam fal ınmayl fÜClef• 
tirici piılikleri olaalar ka bal edılmeyecektir. 

3 - Ulçü ıabipleri ölçiileriade yıllık damı• yeri haııtla • 
maya da mecburdurlar. Yıllık damıalar1 konacaiı levhacıklar 
kartua halitalarile bakır Yewa benzerlerinden •~ ölçülerin uzerine 
ıivanmak ıuretile konnluraa kalay ye balitalard•n olacak Ye 
damga yerleri en az yirmi milimetre uıunluiunda bulunacaktır 

Damı• yeri damgayi bozmadan ayrılmayacak bir tarzda 
ö\çüye bitiılk olmalıdır. 

4 - Ellerinde muracaat kiiıdı olaa ölçü ubipleri ölçü!er"ni 
yukarıda yaıılı günlerde sıra ile ve yazılan tarih veçhile baıarl.· 
yarak gurup ayar memurluiuna getirip damı• ettirmelidirler • 

Miiddet bittıkten sonra ellerindeki muracaat kiiıtlarının 
hükmll kalmıyıcail gibi yapılacak mua.yenede damgaaıı ölçü 
kullanıldıiı ııöıülürıe ölçüler alınmakla beraber kullınanlaria 
cezaya çarphYllacakları ilio olunur. S - 6 

Mıntıka atletizm heyetinden 
12 nisan 936 klazar günü saat 13 de cumhuri-

yet alanıod:ıki stadyomda büyük hır atletizim bay· 
ramı yapılacaktrr. Şimdiye kadar Trahzonda gö· 
rülo:ı~~iş şeki.lde hrzırlsnan oyunları herkesin gör 
mesı ıçın tertıbat alınmiştır • 

Radyo elektrik cihazları 
Her çeı\t srramofou, JIZ1 ye dikit makinalari 
Çorap ve f anili •e benzeri makineler Yeaairf' tamir ati en 

ucuz ve teminatli ıurette yapıhr. yapılan itlerde muayyen H • 
man için terainat Yerilir akıi bılde meccanen tamir edilir. 
Meydan Altsokak : sehzecilerde yağcilar karşisinda 
F oDDi it ; Kemal Ofla Atik Kutluojlu N ~ 259 
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4 Salalfe 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 
, ... ,. - s •• Mai 

ld,r ... ; ... laerc)aamak 
llt••1Jan=4 

V -o...kki7a• 
......... •lil iatt••••· 
0 ...... ( Bfrıı HllC• ) ba• 
•• "9rclu••k iate•iJor ••· 
•••• ? Ulria satea ltorçl• • 
••u lla1 ltiabıfi. ıiı b• 
ada .. ( kumıiai ılatererek) 
MIJ) laofll• deiiJaiaia ki. 

la acla• bir defa ıiaia 

la.ıtata koparacak kıllca ra • 
,. ..... Wr tlefa u kol•• 

ftca--daa aruacak •e 
lllildlllı1e •uıaa ateıi J•iclı 
t*Ü .- telalikelerdıa br· 

dı. n • ._ 1 keadimi 
....... , ......... fazla 

••rıla olabW11iaia? 
heen ,.,.c•fl e,W 

Zayi re mi 
köy mührü 

Vilayet makamında11; s.,... .. ..... htlı 
Detf•11 MAi,,.._U. 66.6i 
A,,.,.. W1l11• oitl r•ıai •• 
"''.. ua.... ~-76ot•ıa s....... ~ı..-.. 
6i llllrllıııülit'afllr. 

Y .,.ı.ı.u. 7optırılocoi•· 
a • ••lıi•i•İll /a6i•• olnaatlı 
• illl11 elıınr • 

iLAN 
Tıalaı• iaa •e•111rl•i• .... 
Garri .. 111s.ı.a lamnd• 

la •••ki •alaalleai ıokaiı 
Ye aaauui Traltıoa ka11•a 
la .. laalleıi ••• ıokak ki 
tali( Jaaadi Ye aalad•mlara 
1urtu1, ... ı... k ..... ... 

Atik utar .. ile paraJ• 
teftilecek PJri •ealsalaa 
• .W•p: 

Tap••• ailı• 915 tarila 
ft 48 Naaanacada alt btta 
ocalrltk ltoraıu ltir Ul I ltir 
ati• "llir ~e .. • Ye ltiriaci 
katta •.Uak •• bir 1e•ek 
..._ lair Hfa ikiacikatta ltir 
lofa Mlk• bir laaJl lçlacl 
katta lf otla llir ıof•Jİ •it 
tımll ..... ile altt•cla biri bl 
,ak •• dli•ri klclk iki ma 
i• ..... tamaai 

Takdir •la- kı1•et 
T .. aaiaa 4000 lira 
Arbmuaa J•pılacıia 1er 

... -ı : Truıed icra daire 
ıi labdı 11- 5-936 paau· 
t..t .... uat lS-14 ele 

1-it~• prıi ••kala• eut••••• 11-4-916 tari· 
laladea ltilaarea tJ6. 61 ao ile 
Tra-.. icra Ulrelf•i• aaay 
, .... ..,...da laukeıi• r• 
nlti&.ııl iti• 8'Jkbr illada 
,_. olaalarU. &ısla aafl· 

.ı..11 ıa1., .. .., ..... 
,..... • .,. " fJ6 61 .. ,. 

• 

i• aiıbetle oalanD daha •• 
aa oldaiaJI• ı&Jl•1elliliri• ? 
Ye•İ• ederim ki eJi dlıll•i· 
llrH lizia mllluuaaa maaa· 
mıtlar • 

FoatellaaJ• - Kimimle 
ko••ı•1oraaa 'Veıaer? timdi 
J•l•iı oldaiamaa icia ıl1le7e 
bili ıi• : Eter biıi lçlacl lliri 
ıt tlialue ıulatallhtı•ııa laak 
meder. IMa laaJab•ı iki defa 
ıiae •ed1a• olfiaıamu mem 
•••İJ•tle itiraf ederi•. Ulıia 
.. kaltil •Jillkte l.aJamakh -
it• iıia bealı mlaaıip ltir 
flraata aail oı.•adım. 

Verau - EYet ıia ö7le 
llir flr1at llekleraiaia. ltandaa 
ki• ı&plae edebilir bar billba· 
fi ? b;ı de ı• 11kddıj11nı •• · 
kit •ıkerle lteralter 1lalerce 

•••ar•ıı ile ••••ri1eti•i· 
ıe ••racaat etmeliclir 

2-Arbr••Ja ipirık iç"• 
,.kanrl.a J•lllı kn•etia 1' 7 5 
aiıbetiade peJ ıkcali Yeya 
milli lair baabaıa temiaat 
•elataba te•di edilecektir 124 

3-lpotek Mlaibi alacık 
lilarl11 diiv alikadularia 
Ye irtifak laakı ıabıpleriaia 
l•Jfl ...Ueal lberfade la i 
laalduıala •• la•ıaıiJl• faia 
Ye mıarafa dlir olaa iddialı· 
ruu itil• iJAa tanlaıadea iti· 
barea ,n.ı ı&• içiade enakı 
•lıbiteleriıle birlikte •••a-
ri1eti•iıe bildirmeleri icap 
eder, Akıl halde lıaklart tapa 
ıicill ile aıbit olmadıkp aatiı 
IMdeliai• pa7lı .. 111ıadaa laı· 
raç kabrlu, 

4 - : Glaterila alade ar· 
br11a1a iftirak ıdealer artar · 
•• ıartllameliai okamuı Ye 
IBn•la ••li•ab al•ıı ye 
llulari kabal et•iı ad •• iti· 
Itır olaa11rlar. 

5-: Tı1im edUu ıaaıada 
ıa,.i •mal it defa ltapil· 
cliktaa ıoara ••~•k artirua 
laıle edilir.. ucak artiraaa 
bedeli ••••e• ki,.etia 
1Bıde yetmiıb•ti•i hal••• 
•~Ja ıatiı iıte)'eaia alacıiina 

raçlaaai olaa dıier alacaldilar 
a,.ı ••• , ta baalaria o rayri 
•eakal ile temi• edilmiı ala· 
cıldariaia ••caa•daa faz· 
la1a çik•ıua en çok artira· 
aia teıhhad• bıki kalmak 
lbere utirma oabq ıtı• daha 
temdit Te Ab•ıfaci a7ni 
ıaatta yapilrtcık artirma ile· 
deli ıatiı iıteyeaia alıcatina 
raglaıai olaa diier alacakh 
llrıa o ıayri menkul ile 
ı.111in eılilmiı elacailorı mec 
maantlan faala~ılı~alı ı11rtıle 
••~ok artıraaa ihaleedilirbl1l• 
lair bıdel elde edilmeue ihale 
J•Pı.I••• •e ııbı bed•li dlfer 

1- Gayri m•nlı•I lı•tlin 
11• U..1. olıın1111 """- tlnW 

defa ı"zie hıyabaıat kartarma 
dık •i ? 

F oatellaaym - Sonra .• 
Veraer - Ukia. 
F oatelba1m = Niçin HD 

beai dofra aalayam17oraaa ? 
bea 16yle1oram ki ıana ltorç · 
la olmakhiı• ba11a yakıt••z. 
Billaı11a ıimdiki llalaadaia• 
raıi7etten dolayı bea 11aa 
berçlaamak İltemi7ora• 

V ener - Ô1le •İ ö1le 
•İ ? de•ek ıia badea lıorc 
al••J• •Jİ ıialeriaiıe telair 
etmek İlt•Jorıanaı Ye beıka 
•akit budea ldlhç para ilte 
1ecekıiaiı. Y aai ıi&e ilzama 
olmadıiı ı•••• 7abat kendi 
aiade balaadai• aamu 1abat 
beade:ormadıia ••kit. 

F ontellaıym - · Ne ••••D 
ödeaeceii biliameue ldllnç 
para alıamaa. 

V erner - Eıaıea IİIİ• ıi · 
bi bir adam aaclirea para11a 
bhr. 

F oatellaarm - Sea diiaya 
Jİ ltil1rlİll, keaclilbaia biuat 
paraya ibti1aca olıa kimadea 
para borç almamıb , 

birİliJi• IO:Beaım paraya 
ibtiyaeam yaıdn. l»ir ıubaf 
ihtiyı ç rlı&lea yertle ••• 
aı da Yerirler. 

Foatelbıym - bir tlertc• 
d•hı terfıin'ı içi• ııaa par• 
lla•mdır. iat&bkaki olaalar 
bile ıeri kala1orlar 

Verner - Y ••er ol•ak • 
taa bııka birt•J oilfbme• 
•Jİ , bir J&Yerim kol11blda 
fena bir ı&•ari 1izba1!11 ola• 
bilirim bu •abakkaktJr. 

Foatelltaym - Veraer, ıe 
aia içia yaalıt l.iır t•J d&ttia 
•ereyim f Yaıtan baaa ıöyl• 
diii laoıa•a ıitmedi. Se• 
~iftliii 1at.aı111a ıarada bara 
da dolıımık •• iateyoraua ? 
baaa ııaat 1eriae ıiiaepe ye 
••hti bir • _ba7at .. iıtedijiaiıı 
a.anettirme. Piı, murdar bir 
... ,ilt .. ~-YİJOllM • feliket 
ona baibchr ya Yıtaaa içi• 
aıker ol•ah J•bat iitediii• 
bir itte ••••ff•k olmak ıçia 
çahımıb. bafla barada Jarİll 
orada makııb1z dol•ı•ak 
faJdam Ye ı•Juiz bir kaup 
praklıiıadaa b.ıka birt•J 
deiildar. 

Veraer - U eY9t , bayle 
__ __;. ________________________ _ 

- Arka11 Yar -

o•y• oerilen mi/alet it;intle 
parayı ~ ,,.,. m•a•• ilaale lıaor 
rı lı•la elanarolı lıentli•intlm 
eooel en yii••lı leklilt• 6a· 
l:ınan iim•• oraetınif oltlap 
htlelt. al111111G rıaaı o'•os 
o•ya 6al•nm•••• laımea on 
611 '6• m6tlclede artırmaya 
~ lıaralıp en t;olı artırana ilaa 
it edilir ilci ilaal• ar••ıntlaii 
lari oe t•t;an •i•l•ı ifin 
l'l!stl• 6eıt•a lae•o11 o/anacalı 
l11m o• tlil•r aar•rlar ayrıc• 
Mim• ~ laacet lııalmalı•taın 
rnemariyeıimiu• alıcıdan ta• 
/asil olanar. 13 .1 

G•1ri ••'-l ,.iaratla 
pılerilen 1 J - -S -116 t•ri. 
Aintl• Tra6son icra 111e•arla 
i• otl••111tla iı• il•n o• ••• 
l•ril•• arla.. ,.,,,. .. ••İ 
floir.•intl• eatılac"fl illln 
olıı•ar • 

TASHiH 
8 Ni•an IJI tarilali ,.._. 

teıniain iiçtnci ••laile•İrtia 
6iriıtci dtanaatla İ•lı•ntler 
paıa malaalle•infl• lıdin H. 
R•ıti o• .. aaa ojla ltt•qin 
o• Ma•tafa oeruelırin• ipo• 
teldi lanaÜI arıar .. •ın• 
alt iera illlnın111 llıiıacl ••l•-
rıntlalıi tamımin• ielİln••inİn 
6orçlvnan laf•H•İn• o!acafı 
o• ılıinci artırma pnli 23 I 
·131 camart••İ •••t 10· l 2 
o'ıcıiicn tertip •tlıoi olar.le 
25 6 136 yıaıltlıfı ta•mlaa11 
il•n olllflar, 

iLAN 
Defterdarlıktan 

Çimlekcide 52 no la dik 
klada bakkallikla icr•yi tica• 
ret et•ekte ikt=a terlıi ticaret 
edea Ye balen ••laalli ıkamet i 
aıçllal bal•••• Feyzi o;l • 
lalleJia aaaaaa 1934 takYİll 
ıeafıi içia tarla olaaaa 25 lir• 
65 kaı •t kanaç •• 5 lira 2 
karaı balaru Yerfiıiae yakı 
itirali il& •rıae matrala Terfi• •i• ma•afıka kaaaa oldai••• 
dair tetkiki itir.a komi17oa .. 
ca kuar •erıldiii Ye Jia• .. 
•aile1Jaia 1- 1- 935 tleaJ0-
3 _ 9,5 tarilaiae bclar 6-76 
•••arala ilaltaraaae ile 6 lara 
56 karuı kau•ç Ye 1 lira 
il kaıut bahraa •erfiıi tar 
edilcliii iıha ilia tarilaiad 
itibarea 3o ı&• aufaacla iti• 
uı eclilaedi;a taktirde .. ırala 
Yerıilerla talaakkuk Ye lrati1•t 
keıDedeceji iJia oJmuar , 

Tashihi 
1 Ni•a 1136 t•rilJr p• 

aet••iaüa iifad •Gltl./e.utill 
6irincl .. ,.•-da ftırf' 
ın•luılle•ükn le•luını • 
t•Aleai lıb61r ,..faa."' 
arflrmo•İna dAir olon i~ 
ildıa111Ja 1 ma1i• 136 6•/ıtd 
611-,ramı ol.l,,,_tian 6irİllCl 
•• tıı ..ıniinıin 4 mayi. 13 
P•••rt••i pnii ••at J 3· ı4 
•• ilıinci •rtır•anın da # 
ına7i• 1#36 f,;rıonl»cı • 
a1ni •aatte oldaıa ltHlaıluı 
illin olanar. 

Pazar kapuda yeoi 
vakıf fırının pazarlıkla 

kira ihale ilanı 
EVKAF' iDARESiNDEN 
Evkaf idaresine aiti olub pa.,.ar kapuda ye 

yaptırılan VAKIF FIRININ kira artır 
muamelesi bir ay içinde vazarlıkla yapılacağında 
istiyenlerin her beı günde bir toplanacak oı 
Evkaf idaresindeki komisyona gelmeleri ili 
olunar, 


