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15 anyada asi kuvvetler Malagaya DoQru 
ilerliyor. 

Arapiarla 
Aram1z1 açmak 
San c a k meselesin ·n 
hallini zorla§brmak için 
uydurulan haberler. 

Ankara 19 ( A . A ) -
Iskenderun ve Antakyadan 
sonra Turlcivenin Halep ve 
Musul uzerinde hak arama
;a ba#agcJcaji hab e r le ri 
baz1 gabanc1 gazete ve A 
janslar tarafmdan yazrl 
maktadrr. Arap âlemi ile 
Türk âleminin arasmi aç 
mak ve Sancuk meselesinin 
hallini zorla$irrmalc. i ç in 
uydurulmu1 olan bu hadise
leri kotigetle telt.zihe Ana 
dolu ajansr memur le.dm 
m11trr. 

Adisababada 
Türk tabas1 için ltalya 
hükûmetinin himayesini 

istedik. 
Ankara 19 ( A . A ) -

Ankara tebligi 1937 senesi 
Agustosunda Turlcige hulcû 
meti Adisabadaki maslohat 
ruzarma mauniget 'Uermi1 
ve ltalya hulcumetind'n Ha
be1istandalci Turlc taba/a,, 
nm himagesini rica egle 
mi$fir. 

Türkige hulcûmeti bu ker
re lüzumu talcdirinde Adi

sababada bir konsolosluk 
tesisi hakk1m muhof aza et 

mek 1artile bu 1ehirJeJ.i el
,i!igini kati surette lc.ald r
ma;a ve ltalga hulcûmetin 
den Habe1istandaki T u1'f. 
tabalaT1nrn himagesine de 
vam eglemesini rica etmeje 
lcarar fJermi1 oldujunu res 
men ltalga hükûmetine bil
dirmi1tir. 

ltalya - Almanya 
Alman matbuab ltalya 
ekonomisinin lspanyada 
yerle~mesini istemiyor. 

Ankara 19 ( A . A ) -
Alman matbuatr Mussolini 
gorü1mesine temas elerek 
ltalga lcomonizmin lspanga 
da gerle1mesini istemigor: 
Ve Roma Berlin mi h v eri 
ln1iliz ltalga anla1masile 
bir tezat te1lcil etmigor. De
melctir. Roma salâhigettar 
tnahafilide ezcumle Jtalga 
nrn iptidai maddelere ihti 
Yaci oldu;u müddetce Al-
lrlangamn lspanga maden
lerini inhisara almasin1 ka-
6al edemigecejini ve ltalga 
ile A/manganin hafJacilrk 
iaha11ndalci i1 birliginin tek
nilc sahagada te1mil edile
C•jinl .o111ma1/ct1diT. 

ispanyada harp devam ediyor. Asi Dumlupinai: 1 

k 1 M 1 Kupa maç1 neden 

KOS EMDEN 

Bu da bir hasret 
. uvvet er a agaya doQru ilerliyor.. oynanmad1 
ki taraf siperleri aras1nda ancak 30 metre mesafe var. 

1nsanlar lçl 1 eo emio ytlr 
me yeri kald1r1mlardu. Ora J d 1 

Y·>llar kadar bozuk v~ yJrllm k 
ÇPtlnse de yol nzni 1dekl çuku r
lara birlk~n sular; Çamuru dôrt 
yaoa f1rlatar.ak ahblldlaioe g~
llp geçeo ve lze bay ke kf" 
lcat edilmeyipte yeria dlblut! 
glrseydl dtye bet dua etllren 
otomobillerin altaoda bllp kol, 
bacak, kelle, cal vermek tehJI· 
kesi olsun bemeo hemen yok 1-

Ankara 19 ( A . A ) -
Ma uga 'lin zaµ f t emin bir 
edece1' tir. 

Cenübte asî k.it1vetler Malrzgaga do;ru ilerliyorlar. 
denfa ussu bulmu1 olan hi.k·m •t filosunun ricatm1 intaç 

Madrid cephesinin cenubuna krsa bir zigar 1 grtpan Havas 
siperleri arasmda ancak 1 metrelik me a/e hulundu;unu fllt 

yatlarrnm mükemmel oldugunu yazivor. 

muhabiri her iki tara/ 
hulcûmetcilerin manevi-

F1nd1k 
Piyasalar1 

Bugun sabah horsasmda 
fmdtk içi f op 75 ku1u~tan 
satzcdar tek/if etm;1 iseler 
de al1cilar fiat vermemi1-
lerdir iç üzeri 1den mua me le 
olmam1~t1r. 

Kabulclu /lnd1/c uzerine 
arz f1e tatep olmam11trr. 
Mamafih fiatlar mustakar 
o/Jp s1cakl1gm1 muhafaza 
etmekte..dir. 

Türkiye - iran 
hava seferleri 

Iran hükûmetinin teklifi 
Vekâletçe tetkik ediliyor 

Ankara - Iran hQkQmeti 
memleketimizle Iran ara aoda 
hava seferleri tesbl edllmesi 
içlo alilkadar makamuta mnrca
at etml;itir. Bu mQracaata gôre 
Iran hllk.Ometl Diyar1beklrle 
T .ihrao arasmda kar~1hk l ha va 
seferleri yapllmasrna teklif et· 
mektedir. 

Naha vekaletl dust memJe. 
ketin bu tekllrtol ehem\yetle 
tedklk ediyor. 

lkinci kâg1d 
fabrikam1z 

ln~aata ilkbaharda 
ba~lanacak 

Izmit fkloci kêAtd fabri· 
kam1zla, sellnloz fabrlkn 1010 

lasaalma onllmllzdekl Uk yazda 
baslamlacaktlr. Fabrlkalarl'l ma
klnelerl siparlti edllmtstlr. 

lzmltte bir nikotlo fabrika$1 
da Io~ edllmek Dzeredir. Bu 
hnsusta yaptlao tetklkat sooa 
erm[$tlr. 

Türkiye - Frans1z 
ticare tanla~mas1 

Ankaradao verlleo bir habe· 
re gOre, ransa hUkOmeti ara
m1zdakl tloaret anla~masrnm f es 
hl 1~111 hUkamelimlze mnracaat 
etmi~llr. 

Fransa ile aram1zda balen 
mer'l olan tlcaret aanla~mas1 935 
senasl atustosuouo lS Dode ya
pllm1oh. Anlqma yirml ayhkhr. 

Ancak lkl tarartan blrl aola~
manm bltmesloe Qç ay kala an
Ja~manm feshloe tarattar olu1> 
olmad1~101 blldirecekttr Bu mlld 
del dOn ak~am tamam ol u~

tur. Anla~dd1~aoa gore Fran iz 
llUkllmell aola1ma010 f e.lilhme 
ve yeollenme1:1ine taratlar oldu
au lçln vazlyetl hüktlmellmize 
blldlrm•,ur. • 

lhraç mallar1m1z Her tarafta kar ve 
Vapurlarda is'-if için 

bir usul konuldu 
lhrac.it UJb:arlarmm mtlle 

madi ~lkAyetleri Uzerine Kara
limanhmndan hariç 1 in sevke 
diletek mallaramiim Denizyol 
11m vapurlarmda ayr1 ambarla
ra konulmam lktisat VekAlello 
ce kararla~tmlarak, keyflyet 
Dcnlz Tlcaret Mlldnrlaan vas1 
ta ile alâkadarlara blldlrllmt,tlr. 
Hu i~ lçlo ~Oyle bir formol bu 
lunmu tur: 

\ apurlara yUldeoecek lhra
c11t m11llan ayn blr amban ls 

$iddetli sogu klar 
Konya ve Bursada yol

lar kapand1, kurdlar 
koylere indi 

Konya - Ytrml dl>rt saattar 
beri fas1las1z surette 'e gOrDl
meml~ bir oekllde kar yagmak
tad1r. 

etmendircr gUzergAhl harl
elnde mQnakftJAt kesilml~tlr. Ka
ramanm Ol>k'18 kOyD hayvan 
altllanna kurd sDrDlerl bOcum 
ederek ag1lda1d hayvanlann bir 
kum101 botduktan )rtra 1en 
kalan sQrQJeri de Oolerane ka
tarat data kovalam1';!la1d1r. 

Ôlüm 

tir edllecek, diQ'er ambarlar dl 
~er mallara tahsh oluoacakur. 
lnracat mah yUkleoecek vapur 
lara koyun, s1g1r ve aire yOk· 
lem ve ekt1r. Vopurlara yUkle- Uzun gtllar vilagetimizde 
m ,.e t f i~lermde itira 8 l a 1ukatl1k gapan ue herkesi1 
malht 1m1 m amb11l J amuo bo
zulma 1 rna, her hangt bir au 
retle avariye olmamasana fev
kalade 1taoa edllecektir. lskele
lerde vapuruo lstlab baddlndeo 
f azla mal varsa ih acat mallan 
terclb edllecektlr. Hiçblr Jiman 
da harlce sevkedlleeek mallar1-
m1zm kalmas1na meydao verU
ml,t eeektlr. 

Gô~ler Duyu~lar 

hurmet ve muhabbetini ka 
zanm11 olan avukat Ender 
oglu bag Faikin Zatulcenp 
den dün oldüjünu ve cena 
zesinin lcalabalrlc bir cema 
atle med/enine gomulduju
nü teeuurle 6iirdult. 

Kederli ailesi e/radma 
taziget began eieriz. 

Çar,amban1n geli~i Per$embeden 
belli olur derler .. Buda onun gibi .. 

Geçende Yenigolda 940 
gilmda Trabzon.. Dige hu 
gunku gidi1ata balcaralc 3 
yrl sonra Trabzonun alaca
gz durumu tahaggul ederelc 
bir gazr yazmi#im. Bir çolc 
yanl1~lrlclarla çikan bu ga· 
zrma kar1il1/c olarak Yeni 
go/da kendine has üslübüg· 
le. lc.emline has gorü1leri, 
dugu#arigle kendini bana. 
muhite begendiren arkada 

~1m. P. banim ga11m gama 
laie tarif ve tasvir ettijim 
940 gilinm Trabzonunu tam
olarak tarif ve tasvir etti. 

Aakada11m P. benimle 
birlikte vapurda imi1. bera 
ber rrhtrma çdcm111z, birlilc 
te ~ehirde tetlcilcler gapm1-
11zda haberim olmam11. 
Ammada dalgrn atlamm111m 
vesselâm. 

Dun golda bag Sulegman 
Mahire rastlad1m. liman 
Jirketinin bu degerli ve li
galcat1 ba11 soa arasinda . 

Cevdet, 940 gilinda 
Trabzon, yaz1s1m okuclum. 
Okadar uza1a gitmeje ha
cet yok. 15, 20 1ün1 lcadar 

nhtLmda elektirik/1 vinçleri 
giireceksin. Sana bu gaktn 
larda 11rlcet vtsuiti hakktn 
da hak ne bilgiler verece 
gim. 3 gil sonra gormdc 
tahagyulunde bulundu;un 
1eglerin hize ait k1s1mlaT1m 
sana pek galcmda giistere
cegiz. Degince olcadar mem
nun o~dum, olcadar luu dug
âum ICI .. /(ehanetime inana~ 
caj1m geldi. 

Bugun de lralk evinin 
dejerli ba1kanr bag Arif Sa 
g1lin halkevi binasmtn için 
de, d11rnda. ônünde garai 
male istediji vaTl1lclaT1 bay 
Na:i Ba1mandan dinleyince 
do1rusu sevincim bir lcat 
daha artt1. Haklevinin Ma
ra1 caddesine bakan cephe
sinde pencereler açi/1gor, 
balkonlar gapdrgor. Halle 
evinin onünde guzel tarhlr 
çiçelc bahçesi garat1l1yor. 

Sagrn valimiz Halkevinin 
bütün dileklerini, ihtigacla
Tlnl memnunigetle dikkate 
alddclarmr tte lcendilerinden 
istenen her 1egi gapmaktan 
haz dugacaklarrn1 bilâirme 
si benim 940 qrlrnda tahag 
gül ettijim Trabzonun bel-
lti d• b" g1l içindf, bellti• 

Bund1n tam lkl ay evvel 
h11y1 ·'1 blr le$ebblls olarak baf}· 
l11ml-.n ve has1llll1 tamamen 
Jlml·1mnRr llk okulunuo yethu 
ç lCukJ 'l• a ia terk edllen kupa 
maçlrmndan ilki ~ker havr11'l 1 
cznolertode l rabz >n spor ldmao 
GDcJ arastnda oyn1om11 ve bu 
maçan kupas101 zor blr gallbi· 
yetle Id man G 1cQ kazanm1 ,1h 

Di~er mac yani ldman Ocatt 
~ecmh•tt maç1 mev lmin çok 
'110!ô;qit geçme lne ratrnen bfr 
tllrlO oynanam1yordu. Nihnpt 
bir pazrtr bntan Trabzon halka-

1 1 hekledl~l bu m11ç oynand1 
;ecmlatl Hlze dOnQ~ll galblvft
inln verdtal bnyak kuvvel •a 
·e :1h·e ve l1tk1mind:i yapd1ta 
i.td1 islah"t oetlcesl bn ru 1ça 
· )k emln Qlarak \ t'\.dl Buna 
mukabil ldmao ocat•• o ;tOn 
hasta olduklanodao tak1mda 
oynamnan Dç dOrt oyuocuqu. 
nuo yerlnl ikioel tak1:ndart o 
y..:ncularl11 dnldurmak mechu 
riyetinde k11ld1 Bu zuur1 bir 
mecburiyettl. çUnkO; orlada bir 
emrihay1r vardl bu zavalh ye
tlm ç lCuklarit pua temlm edli· 
me ·i lâz1md1 b•J itib11rla maç 
tehir edil~mndl. ve edilmerll d?. 
0 y o a n di ve oyuu bir bir 
berabPrllkle blttl: Bu pazar ya 
11i l 7 -1 937 de maçin yeolden 
oynanma 1 ve netlcelendirilmesl 
aUlkdar lmlUpler ve kupay1 ko· 
yan nkul b t Ol'felmellllnce 
kar11rla~hrtldJgi g1bl llk maçlan 
ma hemen batlamas1 IAzlm rel
dig-ioden alAkadar kulQp mura-
haslanom Fulbol hey'etl ide 
veroitl kararla mezkQr kupa 
maç1111n muhakkak sQrette 17 -
I - 937 Pazar gnon oyoaoacajl 
leshit edlldl 

Her kesln bekledl~i Pazar 
geldi çatt1, pazar eabab1 aoluk 
k~usuou taklb lçln halkevlade 
bulundut 1muz mDddetce tele
oola motemadl,_ m991a bu 

g n o oyoafllp oynanmayacalt 
li lrulurordu. Bunclan da ar,Ja. 
i1m ki ber kes bu Onemll ma. 

1 Hy1k oldugu ehemlyeti ver· 
rm.,dl. 

Spor sever halkun1ua içten 
1lAkasrna mukabll haberlmlz ol 
nadan maçao tehlr edlldlgiol 

lur kaldmmlarda. l~te bliam 
biç deQ'er vermAdlgirniz \·e f1r
sat butdukça k1y1My'a ezdtA'i· 
mlz. c•A'nedlgimlz bu uz 1y1p gl
den zavalh tai dUz.lntnlPri ln· 
sanlar içln bilhassa bClyilk ff'· 
hirlerde bulu1amaz tllrer cao 
kurtarsnd1rlar. ff )m b 1y1rn yOl· 
lar oakll vas1talano10, ksli:tmm
lar yQrilyenlerlo deQil ruldir >. 

Evel ben b O y l e ol 1utunu 
zaoneder ve bu nu d >g"uluklara
na lUmat ettltlm pek ç 1k kim
selerdeo ~ittlglml, d1nledltlmt 
hahrlayoru·n. H11llrlay )rum am
ma ne yalan soylüye)'lm bu sôz
lere tamamen al 1 \' 1 1 Hm1yor, 
tam hlr ina 1, la kHl 1tramlar yQ
rQyenlerindir. on\ u 1ç1n y11ptl-
11nstir diyemlyor, buouu boyle 
olac •~tua blr \Urln kaoamtyo
rum. kaf11md11 ne za nandaoberl 
acaba bO) le midlr. detil mldir dl
ye blr lstlbfam blr dDIDm eçll
maz blr atap IBtl gibl tald1 
gltti bu mesele. BOtOo loiltlk
~ dQfQom~me utrqmama 
l'lllmeo bfr tQrlD çozemedlm bu 
dOtOmQ ve blr tQrlD kalchnm· 
lar10 yayalar lçlo yepdd.Jltna a
lul yahramadJm • 

Saym okuyucularun slz hak 
veria, en kabadayi yeriode yan
yaoa lkl ki~ioln zorla yOrQye
blleceat kaldmmla11 baktallaru1 
1aad1k, karnal ve çu vallarla dol
durup kapattlklann1 gordokçe 
oa11l ve bangl bak1mdaa iDlao-
lana 10rome1l lçln 7ap1lm1~tlr 
bldlnmlar der, buna laaaablll
rlm? •• 

Eter kald1nmlar dDkk&a sa
blplerinln yukarda IOylecHtlm 
teltllde kapatmalan oolara vlt
rloll~ vazlf eal ror1Qn dlye ya
pllmi,lara süztlm yok. Fakat 
soyleodlgi gihl yayalar lçlo ya-
pllm..,sal11r itlraf edelim kl bas
reUnl çe:dy0ruz kaldinmlar10. 

e erte duyduk. • 
lyi blr malumat alabilmemiz zimizi yapd1k. ~imdi soruyoruz? 

için kup:i sahibi bulunan Oum- Bu maç10 hemde bôyle blr 
lupanar okulu b~ ôAretmeoiol taraho baberl olmadan tehtrloe 
vok yere aralhk ve blr y&rde sebep n.e ldi? Futbol lçln hava
bulamad1k. Maça dav&tli bulu- ma so~uk olma 1 blr mazeret 
nan oyuoculanm1za hiç olmazsa detildir. ÇilnkO; futbol k~ spo
blr eksersiz yaptirabilmemlz rudur. Yanl tarda bile oyoaoa· 
i(·ia c:.im rnrlyet ala01010 yolunu bilir. Spor ciddlyet lster sudao 
tuttuk. mazeretler beyao ederek oyuo 

Yold1 ylne b"r ç >k marakh -oynamakdan çekiolrsek ber ke-
larm sorautan 18 mnok.tU4tla se alay meyzuu olmaktan kur-
cevap verebildlk. tulamar1i. 

Herkes ne:tceden mnteesslrdl. Oyuoeulaua hasts olmalan 
Cumhuriyet alaomda yloe blr bir mazeret tefkil etmez zaane

ook seyircllerin bulundutuou derlz. ster bOyle blr kayit ol
gOrdllk. Bir kan, yerlode bile sa ldi Fenerbabçeolo goz bebe
~~mur olmayan sahada eksenl- li o 1 a 0 Fikrello Ankaradaki 

gelecelc yrl içinde daha mü- atadyomuo açdif1Da !itlrak ede
kemmelini gôrmi1 olaca;rz.. memesl yn1ooden Turouvamo 

Yillarca kendi Ira/inde geil kalmau JAzlm gellrdl. Ulvl 
Ica/an, grllarca umrana, re- blr vaqteml& Cllao yetimçocuk· 

lano menfaall menuu bab9 
f aha sasam11 olan. g1lla1ca ldl. Bôyle blr b 1yr lçfn J•P•· 
ozledi;i. 10~/edigi garat1c1 lacak bu maç1 l anulamazdl 
ve gaprcrge kavu1mu1 olan tellirinl. Bu pbl maçlann tehlri 
Trabzon,· artik Yenigol11n ve dlpr ber banel blr hu1u1uo 
dilek, 1ilcâg~f, ilaligac/a,a belli aaeak alakadar kulOplerln 
hasredilfll sülMnl•rrnda 6an- 1 .elAblyettar ttmselertoio vere-

.. l la. lcd' cekleri kararla mllmkDn olaLI 
daA beg e a 1n1. ta 1r, Ur. Hlç 011118118 bu kadar101 ol-
111etla yollu gaz1lar olcuna iun bUmamll lAllmdar 1&myo
~a;1na lcu1/canuz olmasrn !... rum. 

Cnd1t Alap 
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SaQhk Ahretle bi konu 
Ôlüler dünya yüzündek· inc;;anlan suJh yolun 

ayirmak _için aralarmJa cemiyet kurn1u~lar. 

alk1y~t, Gençlik 1 
Aç1k hava ve 
güne~ tedavisi 

4 

Bir lngiliz /ilozo/ll'wr. garip iddialun. 
" Ahretle konu~ulur mu ? Gn

liba konu~uyorlar... Spirtizme bu 

Ayaklardan sonra strasile i~i yapmag-a muvnflnk oldu .• ., 
Bu "'sabrlar Londrada çakan bir 

hergün baldirlar, bacaklar felsefe mecmuasanda sp"rtizma 

nihayet karzn 'Ve gogüs gü- hakkmda yaza yazan mnruf bir 

11e~e gosterilir. Boylece vü- filozofun son satirlnndar Filozof un 

cudun tamamimn $Ualanma makaleaini beraber okuyalam: 

szna, ancak be§inci günü " Bir arkada~1mla konu~uyor· 
ba#amr, duk, o mafevkattabiiye kuvvetlc· 

rin mevcudiyetini iddia cdi1ordu. 
~üphesiz y'!}ksek ve dag- Ben, fennin izah edemiyecejti ~ev-

/ rk arazida tatbik edilen bu Jeri kabul edemem, diye c vap 

11sulü, lstanhulda ve . mem- verdim. 

leketimizin diger daglik ol- Arkada~1m beni bir türlü ikM 
rmgan ~eltirlerinde. agnen edemiyecelc olan bo~ sozlerle va

tatbike ve bu derece titiz kit geçirmek yolunu barakb, k.o 

hareket etmege lüzum gok- lumdan tuttu : 
- Hadi gidelim, ben sana ah-

f u r. Çünki: Güne#n kuvve- ret ile konu~uldu~unu isbat ede

ti, yukartda da sog/edigim ce~im. Bunu gozlerinle gôrccek

gibi, $ehirlerde ve alçak sin dedi 1.. 
.lJerlerde daha azdir. Bizde Beraberce Londranm garbinde 

güne$ tedavisine bilhassa e•ki maliyecilerden Vincent'in e· 
J vine gittilt. Vincent'in vc bilhnssa 

çocuklar için, ilk günaen 
lcar1samn spirtizme ile çolc alâka· 

ifibaren 3 4 dakikag1 geç- dar olduldarina bilir ve lcamnn n 

in n baribir1nden b kmn" 
nedir halmnl r ve ~k b ti; 
rar tile ûrüp du ur. Ahrt'tt 

yat nâmul<"nahi oldu ,u için 
da ebedidir .• 

nia 

Burad.! sulh ve sukùn vardar. 

Harbin ni." oldu~unu eskal~r haç 
bïrniyorlar, yeniler isP unutm k ii 
ze1 le,., hizler L ~ on k .,i dünva 

i~lerine knr1~mavn karar verdik. 
Harp isteyen idqanlarm ruhlanna 
bdiJ etmek, onlara müessir olmak 
içm bir le~kil"t kurduk. llâh ... 

Bilmem neden bann müthi~ bir 
s1kmh srclmi~. terlcmi~tim. Alnam
dan ter dnml lari damlivo"du. Ar. 
kad1~ama. nemli cil rimi uzatbm : 

- H di d1~ar1 ç1kalam 1 dedim. 
Muztnrip oldu~umu goren nr. 

kada~1m beni d1~ari çakarda, knp1· 
nm onüne gelir grimez : 

- Nas11'11n, dedi Ahret yoktu 
da ne diye bëyle terledin ? 

MHd11m Vincent'io uhrevi kon
ferans1 bitmi~ti .. Cemiyetin 11>7.a· 

ltm da~an ç1khlar, arkada~1m beni 
biri ine takdim etti: 

memek $artile. büttin vücu bu hususta ne~rettif('i yualanna 
J k b / k V d k - Müternkki ruhlnr c miyeti-au go<:ferere 0$ ama mu- olrurdum. Madam incent e o-

• nin b kam ! dedi. 'l'afzktrr. Bunu takip eden c1smm olümünden ikl sene sonrn 
.. l d t d . 1 olmü~ fekat "müterakki ruhlar" 

grzn er e, zamam e rtcen 1 d, k" cemiyeli payedar kal-- l k " k " d.. B.. ismin e 1 

çoga tma mum un ur. 09- ma~ta Madam Vir.c~nt evini o ce 

Yorozun ard nda 
Bo uqarak ufk11 
Ar1yord11 onl ·m 

=::===~!!Z:ll3--

a bat1 
baf1•1or gune$. 
sanki bir kana .. 
lrendine bir e~. 

Çokerken aci bir s ikût her yana. 

* * * 
n $Ïn son zsrklarr 

n tit t>$Ïp. çalkalanzgor. 
h f rb or o g iul yon, 

.r te zle kalbim her an yanr or .. 

O. Sebati Ertan 

n ç 
.Su/ara birer bzrer dok i/Jrkm qtldizlar. 
Pardd l}an bir fugdur O'J g cenin bo$inda. 
Çrrpm rken d.illarda b ·r gon zl gibi rüzgâr, 
Belirèr andaçlanm alamn yamaczndo. 

~ 

* * 
Kimi ac qukliidür, kimi giinençle dolu 
Dokunak l/rlanlas1p do 1a§zrken ruhuma. 
Cnl r g ç" lp r r q r \ rl en më-1 solu 
Ben dc.lanm u~kürmek dtnen de1in UJ~U na. 

* * * 
Çeldlen htr peçedzr güzune uq ammzn, 
Bu uykuya dalmadan l/O$ayana $a$arim. 
Duganm gand1gmi damanmdaki kanm 
Ben onda en gô"nençli saatlari ya$o.rim. 

-

le hareket edildigi t•kdirde, miyete hediye etmi-' ve oras1 

cildi agzr surette gale.male.- Londrum me~hur spirlizme müte

s. zzn, saatlerce güne§te kal- hass1slarmm toplandaklan hir mab. 

Muhotab1m hemen redd Hi : 
- Rizde bn~ksnhk yok dive 

c vap verdi. Ba$k mmaz, old 1 •un. 
den b•ri mevkii bo~, i~i v~kàleUc 

ediyoruz. 1 
Bununla beraber re1s"miz ôl

mekle bizi terkt-tmi~ dPgiJdir, go· ,~ 
rüyorsunuz ki her ak~am bu per
de vasatasile kendi ile goôrü§üyo
ruz. LâZJmgeJen direktifleri bize 

* • * 
Bu kzvançlr ugkuyu bir SPS kaldinp atar 
Neden sevilcn ~eqf ,,. b r kr '>'11a delJin dardrr ? 
V: o zaman benligim l/OStn içine batar, 

mak kabil olur. feJ olmu~tu .. 
Ayaklanmazm ucuna basarak 

lslak deri, kuruga naza 
ran daha çok ve daha ça 
buk ganar, Onun için dtniz 
hangosu goprp ta vücudu· 
nu güne§e giisterenlerin, sir/ 
güne$ hangosu gapanlara 
nazaran. da ha f azla yan
d1klarznz gormektegiz. 

bir müddet yürüdükten sonra or

ta katta genif bir sofada biraz 

bekledik. tArkada~1m bu so[aya 
aç1lan kap1lardan bir hnesine ku 
laie ve sonra bi r eliyle : 

- Aman yava' yürü 1 diye 
i~aret ettik ten sonra, rl"mi tutlu, 
kap1ya yava4çac1k aral1k etti ve 
beraberce hüyük bir odaya girdik. 

lçerisl karuabkta d1varda bir 
perde gerilmi,ti. Bu pcrdenin ü

zerinde matbaa barflarile yaz1lm1~, 

veriyor ..• 

Bu yazil n p rdeye aksctti en 
makineyi onun ahretten verdi ,i 
emirle onun tarifi üzerine yaptrv.:. 
Yazalarm del?i~me i için hnrek~te 

gclmc inc de hiç birimiz yard1m 
etmeyiz. Kendi kendine i •t"r. , 

0 konu1urken b,.n hayretten 
1ay C'le dü~üyordum, a ire l KO 

nu~ulur mu ? Galiba konu~ulur •• 

Ah onun da bir sonu bir durak geri vardzr. 
H. 

Ben 
A f zmda kauruk ollar üstumde kzzgm grïne~ 
Kfo enm bilmedigz ak1p giden bir suyum. 
Mihn t ben n le yurür tziirap kalbime e~ 

n er go! arzmn daimi golcusugum. 

* 

• 

Veremliler. ~itldetli wüne1 
hanyolanndan çekinmelidir, 
Çünkü kuvvetli gune~. ak
cigerlerdeki hastaligzn iler
lemesine, ve beden harare
tinin uzun müddet için gük
srk kalmaszna sebep olur. 
Hattâ bazan kanlt oksürülc. 

fakat titrek bir yaz1 geçiyordu. •-------------1 * * 
Felekie bahtzm kara bir kt$ gecesi kadar, Ben bunu evvelà bar projekaiyon 

sandam,f a kat or ta da ne bir sinemn 
makinesi, ne de o mak"nenin inti. 
,ar eden ziya hii7.meleri vard1. 
Ortalakta derin bir 9Ü il.net hü
kûmforma idi. 20 lcadar ,ah1s ya· 

Ier hile ha§ gosterir. zùara büyük ,bir vecJ jle bak1-

Son olarak bir de u gü yorlar, âdeta nefes almaktan bile 
hakkznda korkuyorlarda. Baz on s1ralara 

ne$ çarpmosz " dog-ru yürüdük. Onlar okadar dal-
konu§mak isterim: Saglam miJlardi ki içeri girdig-iplizin, ka

:nsanlann uzun müddet gii- pinm aç1hp kapanda~mm farkm" 

nl'$ie kalmaszndan ileri ge,. varma1J1J,Jard1. 

!en bu hastalzk, güne~ ~ua- A"kada~1QJ beQi kohamdnn çe 
funmn dimag ve murdar- kerek oturttu, kulag1rq11 i§"lili • 

i~itilmez bir sesle : 
liie Jena tesir etmesl neti- Yalnai yazilan dildcatle o..c:u 

cesi husule gelir. Bu gibi sea~st~n sonra san izBhnt veri 
lerde bac:ag· rrsi. bac donm1· · d ..J. " r r1m, C\µ, 

si, çzrpznmalar, uglc.usuz 1uk Simdi aize yuliar n hâf1zamda 

Her$~yden 

BiR PARÇA 

Bira duble veya §Î§e ile 
Degil saatle 1 

TP.kc:a "d 1 bh 1hanedler, bir 
arf1yatm1 nrthrruak l~'in. arhl.J;i 

l 1 1 se\ lad1rt>cek h r u ul bul 
mu~l 1rd1r.l u u ul !1U1ur~ 

Biray1 dUble ·eya i~e il 
vermt•k yerla saatle \'ermek. 
Mu lf"ci blr saal zaif10<1a i te
dif:i kndar blra içeùi,jyor. ve 
sa 1tine muyyen blr p ra ve i 
yoru .. Bu 11 ul fe\•l:alâde ra , 
bet gormU, ira sa1 f1sat1 n m 
1.3!.<tte b"S mi li arl'lll, .. 
a Il ftkh' ortn}a et n blrt.1b i e 
sahibi de Jfl s eJ r1: k d l\' nabzzda bozukluk 'fle hattâ kalan kiamana anlalayrœ t 

' 

mm l:apntnu,. 
hazan inmeler gomlür. Ya- " Dün ltocamla burada nas1l 

1~ _ "as a a Bugün yegi bir eser hazirlamag-a Gôrülmemi~ bir hortum 
/; t h t d baggtnllklar l l.>ulu~lufumuzu size anlatm1~bm. 

gorulur. ba~lad1g-1m1 h,aber vereyim, bil"rsi· 

Onun için güne~ hcnr10- piz ki kocamn hay.:itta ilccn ( ku. 

/arr, iiida/ ile yaptld•gt 'î'e J ~um ) ~i~e. hitap e~crdim, Gerçj 

gukarzda anlattrgtm eS1sla- f ku§ tabmna daba z1yade koc !sr 

Ta uygun olduja müdd tçe J k~rilar•~ için kullamrlarsa da .bizde 
~ J l h h · · d boyle adet o1~uf1u. l~t vem ese-./ agaa i. unun ar1c1n e 'l•e . . . . ( ._ ..1" • -

1 

Cenubi Afrikocla Keyptann 
lirnnmndn d h~etli bir J·n 1 g 
kopmu~ ve o si rada "ücuda 
gele'l blr hnrtum deniz ken • 
rmdalil tulalarm bl mde ç1h. n 
be,. kolln Ile ek1z okozo a· 
ml nd1rml!l, 1 l yOz metre otc. 
;ve atw1) llr. 

:-.man 1am1, 11.u~un yuva v<>nu~u 
bilhassa i/rata gidildigi za- dür. ,, 

man, muzir bir tedavi 'Da l~ikli titrek harfl~r sal1ti n 

s1tas1d1r, perden;n üz~rine dôküp duruyor- Dünyamn en çok çocuk 
Son du. Ledi Vincent hnraretle a!iret-1 

-----~~~-~-------· 
ten, a~Uan bRlmdiyo:" ve '' ey doguran kad1nJan 
benirn okuyucularun, t.liyo~du. ha- I i Vùllyall kndt 1l1r dü.J~'tt '1 

w kiki a~k •bu~ada vn~... lçin~z<.1~ &U '. k vocuk cl >gL•r ln kndm} l· 
Yannm 1 arbi inammz, ey a~ki be~en bir zaaf olarnk tehkki n hr Oraaa bir batmda tek 

M 

rah fo .. ab u>·kusunda uyuyan, edenler varsa fikirle ini de~i~tir- ruk doguran pek az ir. lktz 
f ra fcrnh } iyip içap , yntip sinl~r. f' 1 · t d111Jurm1vanlat 1 ildt-l 

lkan Trabzor:lu l lnanamz Id Uhrevi c~L: burad'l y:i~1yor, nµ nn ria bnk1lalior \ b 1 

mnm uarbi ne yerde, ne de 
n"zde, <inc11k ve nncak havada 

c .k 1~. Tayyareye veriniz 
\i irkcn cmin oJunuz ki 

v il n paralar hayatmm ve 
v tamnazi kurtarncikhr. 

fimdi kocllm1 eskisindcn ç;>k fazla kndrnlar k1 1· telilkki edill): 1r 
seviyorum. 0 dn benden bir tilrlil 1 mu1. 
aynlmak bilmiyor. Aroouzdn kas l , 3 de o~·nz d l~Uran blr 
ltançlak mevcut dcgil. S1z d •nvn k d1·1. on gUnlerq" de ikhi k1z 
yüzündeki miifsiller, zann dersinô:1: V€ ikt i erkek olm k Oz1 e l>,r 
ki a~bn tnbii bir ncfc:: i de k1s hatmd dort ÇOrLJk d l(turmu~ 
kançtar. l~tc bu:-nda oylc bir esk ltJL' ç l uklna 11 baba 1 bu f1r-
vardt:- ki içinde lmkançla!c yoktur, saftao J Ufude ederek d()rdüz 

Bir qavru gibi ma um kanar aldamr lwgum. 
Kalbimde keder ya$ar, ruhumda hatrralar 
Ben virane gonlümun harap bir kolcusµgum. 

lert SC"\ r elenelrden dUhuliye 
nlm a b 1 m h ·. 

Evl n bek e keklere 
k z bulan Rabot 

··n 'lotun e i e iki dolar 
1k1 tm~ >ruz, bir dUttmeye bn-
1y rsu11u1, para derhal R11b0tun 

<h kusb h ~ nr. "\ e blraz 
Robotun j'T~OndP bir 

L • z j r,o mu~lf' jP rp 
'd o u f , bu 

'e 1 e\'l" m t • 1 
scyr('dty )f. l <'Yl"ndiitim e 
e1 rPk RQbotua ellae 11\i dolnr 
d 1h 11\1 lmy1r, 'e bu i:< fer 
o numar va i"'abet edrn k d1 
111n ndresirl alJyor ,, 

Cahillcre evlenme 
n1üsaadesi verilmeyen 

memleket 

1 umu 
k1y11mnm1 

'ak t 1 in "a11t1 dl i l 1 
diye kador, renl 1rd"yadd bu 
yilzd n blr t k d l\o• r1 >l:n 1 

m1 tu·. 

M. 
Dünqada 

Neler oluyor 

Kad1n yok 
Londrada ç1kan bir mi 

zah gazetesi gazzgor: 

Fz/Ltin aroplarzmn dert
leri buguk. Memlekette ka
dzn az.alm1$. H, $egin fiati 
artarken. kadmlann bahasz 
dal1t1 çok artmr$. Bir za
manlar hir kadm 3(1 lirayq 
alrmrken. bugün !{JO hatta 
250 liraga kadar güksel 
mi~ ... 

Araplar kabahati ganu. 
dilere huluyorlar. Yahudi· 
lere güksek fiatle toprak
lanm satan zengin araplar 

lt1 t edi, hotta on ilci Ica-
, n s lm alm1$lar. loprak
z ar(lplar bu s1.1retle aç1k

iJ kalm1, Bug in topra~ 
s hibi o I m r y an nkeklere 
ancak bfr vegu. il<i kad1n 
dl1~1ïyormu~1 Malûm ga, a 
raplnrda kad1n çalt$tr er
f.:.egi besler! .. 

Verdigi vaaz1ar 
A1•ur.furall/ada ccriµbî ye

ni Galde. 8ellinglan lcili~
si rohibi: 
- Vaiz rekoru hendedir! 

dÎ(/Or. 
Bu papaz on sekiz ga$m

du11 itibaren haftada iki 
de/a, mµntazaman, va a z 

• 

Mani Ier 
Top11y11n: U. S. E 

Dagm ba~mda rener 
.Mum yana yana ener 
Bizi kavu~turamn 
Mezarma nur ener. 

* 
Zeylin yaprag-m dôkmez 
Muhabbet candan gitmez 
Gôzlerim seni 20rdU 
Kimseye hayir etmez. 

* 
ZeyUn yapragm enslz 
Duram1yorum senslz 
Yalan girsin koynuna 
Nas1l yatarsm bensiz. 

• 
Ye.sil ipek sararun 
Yntormnsom aranm 
Za11nP.tm~ ki unultum 
Her gPIPne sorar1m. 

• 
Cebimin a~z1 dardar 
Jçinde neler vardLr 
Sabir eyle ey gônUl 
Sab1rda neler vard1r. 

* 
Derdim çok ynznm gülmez 
Klmse haliml bllmez 
lcerim dert doludur 
Perdelidlr gOrUlmez. 

• 
Cici papucum c:ici 
Bai-t1~1m çimen içl 
Ôyle bfr yar sevdlmkl 
Kavrulmu~ rashk içl. 

"' 
Dumamm yayllamam 
Yanmdan ayrllamam 
Yanmdan aynhriam 
Halim yamand1r yaman. 

* 
Ellmde san taat 
Ag"lar1m saat saat 
Yanm gurbet ellerde 
Nasll olay1m rabat. 

• 
Evimizde kuyu var 
Ne acay1p suyu var 
QlmµeuJil yar ~ellsJ 
Derler ban& huyu vu. 

vermi~. Geçen ha/ta 82 ga· 
$lnt lc.utlag•n papaz, agni 
zamalada 10,000 inci t1aazi
m da vermi1 oldu. 

Grip 
Avrupagz kas1p kavuru

yor. Aksrranlarm, tzlcsrran

larm sag1s1 binleri geçti. 

lngilterede olenler var. Al
manyada, Holandada her-

kes yatak gorgan gatzyor. 

Hele Ho:andada 1rip su11 
haddi bulmu1. Prenses Gül
yananzn dügün merasimine 
istirak edecek olan kraliçe
nin hassa alay1 ef rad1 grip· 
ten yattrklarr için gerlerin1 
ba1kalarr getirildi. 

Be'1/inde gripten yatan 
prmses Sales Vnymar gihi 

j bir çok ki# dügüne i#iralc i •d•medj. 

Mektup rekoru 
Bugrïne kadar .lJeryüzünde 

en çok mektup a/an Grela 

Garbo ile .Mariene Dietrich 
oldugu samlryordu. Filvaki 

Greta günde 800 melctsz,p. 
al1yormu1. Halhulci hir lt•· 
sap etmi1ler, Reisicumhul' 
Ruzveltin günde 6.500 melc
tup ald1g1 megdana ç.lcmr1. 

Ruzvelt, reisicumhur in
tilzap edildiji gün t a m 
70,000 mektup almr,tir, 
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Afk1n ve Afk1nlama 
Az yerden ç o k mahsul elde etmek 

- 8-
lkinci mes' ele de ~u

dur : Kemreligin ü~tü 
ile alti bir degildir. Us
tnndeki kemreler albn
daki kemrelerden daha 
kuvvetlid1r, iyisi altin-

dad1r. Onun için sepet
lere doldururkeo kem
relig1n hem yüzünden 
ve hem de altJndan al
mah, yani her sepette 
her ikisinden de bulun
durulmahd1r. 

yuf ka gômmek lâz1m
d1r. 

Eger toprak kumlu 
ise o 2.aman derin gôm
mek muvafik o1ur. 

T arlanm Gübrelen
mesi usulünü anlatt1k. 
Sir a f md1khga geldi. 
F1nd1khk nas1l gübre
lenecektir ? 

Eger find1khk ba y1r
larda ise, her ocag1n 
dibinden uzak olmak 
üzere, yani ince kokle
rin olduku yerde, oca
gio ilst taraf1nda me
zar gibi aç1lacak çuku-

Dertveren p1nar 
Mmlktlkylr1 

Hagrettin Zganm bu 
kitabz 25 k u r u ~ fiat/a 
satdmaktad1r. 

Abonelerimize g ü z de 
kzrk tenz.ilât yapzl1r. 

Ta$ ra lcarilerimizden 
galmz 15 kuru#uk posta 
pulu g ii n d e r e n le r e 
taahhütlu olarak 
go'nderilir. 

Bugece 
Nobetçi Eczane 

$1FA 
Eczanesidir. 

flân 
Tapu mOdOrln~Qoden: 
Hos palavrak kOyQnde k4Jn 

( $arkan Yunu otlu Apturrab
man tarlas1 garben ve ~lmalea 
nelbant otlu Ali Riu tand1kl1Q1 
oenuben au harki Ile mabdut ) 

flân 
Tapu mOdQr1yelodeu · 
Y mra n1thlye loi:i 1 tomike

bir kOyünde vaki dürt tuaf 1 

snhibi senet Il• mahdut hir bap 
haoe ile Oç larafa sahil>i seuet 
fmd1khA'1 ve bir taraf1 sahlbl se 
net ile mahdut tarla ve yine 
~arkan armak garben sahibi se-
net tarlas1 ve klimen YOl ~ima· 
len ve cenuben taraklam lie 
mahdut bir tarla ve yine pr-
kao nemli OQ'lu Ahmet verese
leri fmd1kh~1 garben lsmail oQ'
lu Apturrabman ve hlssedarlar1 
ifteriligi ~malen hellaç o~lu Os
man ve SOleyman çah ak ve fan 
d1klJk ve tarlasa cenub~ bal 
laç 1Jglu Arif ifter11iQ'1 ile mah
dut trterllik maa oUak çolak 
o~lu Abmedin tapusuz mah iken 
vefatile evlatlart HOseyln ve Js
mail ve AU ve Hnsan ve Zeliha 
ve Emloeyd iotikal eylemek 
sureUle tasarruflanoda iken 304 

· senesiode beyiolerlode harJcen 
takalm ederek bu yerleriedeo 
·~ai maballede olan blr bane 
bJr tarla ve bJr faacbkbk Hase. 
ylo ve lsmall ve AU ve Hasan 
ve Emlne blslelerlne orta ma. 
balle mev.kllDdekl lfterllik œ• 
otlak da Zellba hiuea'8e isabet 
eylemlf ve muahbaran Zellha
om da vefatlle evlatlan Yusuf 
ve Mehmet veNokta ve Ht'Yter 
ya intlkal eyledlkttQ IODra i'~n 

Çünkü ASPiRiN senelerdenberi' 

"'her fürlü s~gukalgml1klarma ve ao-' . - ~ 

nfara kar~1 fesiri ~a~mazJ bir ilAç 

olduOunu isbat efmi~tir .. 
• • 

AS P 1 R 1 N in tesirindén emin 
~ _._,.., h -

lütfen ~ markasma_ é:l~at ediniz. 
olmak için' 

Gnbreler tarlaya gü
ztln ve k1~m ta~mmal1 
ve tarlada her sepet 
ayn ayri yerlere bO§an
tnal1d1r. Ancak bu y1-
ginlar1, bu ôbekleri tar
lada f azla b1rakmak 
dogru degildir. Üzerine 
yagmur yaA"mamal1. Y a 
garsa ber y1g1n1n kuv
veti alt1na s1zar,tarlan1n 
pyeri daha kuvvetli o
lur, ote taraflar zaif ka
lar. Onun için gübrenin 
tarlaya ta~1nma~1 Ï§i bi
tince. beklemeden, he
men etrafa yay1lmasma 

ra gübre konulur ve ü

zeri de toprakla ôrtü
lür. Çukurun derin ol
IDas1na lüzum yoktur. 

tarhtnm S hl ede lkl bl111e5f 
knrt oQ'ullan Ahmet ve AllnlD 
iken t~bu hlsselerint 326 sene
siode harlcen ve suretl atlyede 
30 madeni alhn mukabillnde 
nalbaot o~lu Razaya satarak ta. 
pusuz tasarrufuoda fken vefat1 

lardan Yusu; ~ Mehmet ve •---------------------H2'vva blslelerlal 325 seoeaiode 

batlanmahd1r. 

Gnbrenin topraga gô
lllülmesi mes' elesinde 
koylümüziln baz1 yan
li§hklar yapbg1 da gô
rlilme~tedir. Gübre de
rin mi yoksa yufka m1 
aomnlmelidir? Bunun 
için de kaide vard1r : 

Eger f1nd1kl1gm yeri 
düz ise, gabre o zaman 
her sene oca~1n yfl)n1i 
bir tarafma degil, dôrt 

tarafina da v~rilecektir 
ancak her sene yine o
cag1n sadece bir tara
hna verilecek, o suretle 

vuku bul1trak vereS('lerloe loll
kal eylemle ve vereselerlnlnde 
tapusuz ve nlzasai tasasruflarm-
da bu1uadu~undao bahsile tapy. 
ya ba~lamlrna t talep ecta•mJt 
oldu~ndan Sl K. saol 937 pa. 
zar gnon saat 14 de maballlo~ 
tahktkat yaptlaca~tndan hu yer
le bir ayo1 hak 1ddh11oda bulu
n~nlar varsa maballlode bulllT 
nacak tapu memur~ teya ta-
pu mn"nrlotnoe moracaat er
lemelerl llftn Oh~o"r 

barloeo ve suretl adJyede hls· 
seddrlar1 Noktaya satanak bu 
suretle taaartuflanoda bulundu
au~o yahua Noktaya ait IDM 

Uterll~k oUaA•n tapuya t.flan
mas& talep oluomasa n.irtne bu 
yerle blr 1101 hait lddlas1nda 
UlQDaolar varaa 7 Subat 937 
&DnQoe mO•dit puar gooo aa-
at 14 de mabaJUnde tahklkat 
yap1lacq,Qdan Y• tahklkat ma
baiUn~ buluoacak memura ve-
~ tapu mQdQrlDtOne mnracaat 
&Jlemelerl uan olunur. 

Çini, Beton, Su tesisat1, Banyo, 
•• 

S1vo, Badana, Utü, Buhar makinesi, 

ln~oat i~leri taahhüt eder. 
Mcydan ~ete 1iye lca~1 anda ira mata:1:1l r 

MUSA KARSLI 
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- ;e; ifhiliillilWlllliiill!JMillleMiOhd"lhifllt~ siill• iill• ill"' ..,,.. ... illli ;e; ;e; w ae liiilllliililllliiiill 

ki dort sene içinde o
cagm dort tarafma bi
rer def a verilmi~ ois un. 
Meselâ birinci seoe: ~~- t. 

kilr ocag1n k1ble ta a- ~ .. 
f1nda, aç1Jm1 ise, ikinci ~t. 

Art1k Ucuzlad1 
~ .. sene y1ld1z tar.afanda, \ 

Qçüacil sene dogu tara- \ 
~ .. 

f1nda, dôrdllncll sene t 

• 
.. 
1 
1 
1 .. 
1 
1 

Eger topak 1slak, kil, 
l~ agir ise gübre yufka 

hab taraf1nda açtlmah \ 
ve gübre bunlar1n içine ! 
kunulma11d1r. 1 

2'ôtnülecektir. Eger yan _ Arkas1 var -
1 

llfhkla derin gômülürse •--------
bu gibi topraklarda kem 
renin topla§•p kômùr
le§mi~ odun gibi bir hâl 
ald1g1 gôrülür ki bun
dan fayda yerine zarar 
çakar. Memleketimizin 
çok yerleri killi toprak 

!lduA'u için gübreyi 

Yurtda~: 

Tayyareye 

Unutma 1 

Bina ile· maQaza 
art1rmas1 

Vilâyet daimi encümeninden : 
Hususî muhasebenin belediye bahçesi kar~1-

8lnda katabet hekimyandan metrük "261,, No. 
lu fevkani bina ile albndaki "3,, No. lu maga
~ mnlkiyeti muhammen bedeli olan ( 11 OO) 
bin ynz lira üzerinden arhnna~a ç1kar1lm1~br. 

17-2-937 tarihinde saat 14 de vilâyet maka
llllnda toplanacak olan encümende ihalesi yap1-
lacaktir. lsteklilerin yüzde yedi buçuk mllvaltkat 
le111inatlarile vilâyet daimî encümenine mura-
1tatlar1. 20-28-6-15 

.. 
.. 
l 
-. 
•l 

;) 
• 

DOniip do1&$1P 
Alacag1n1z RAD Y 0 

Ra Ca Aa Olacakl1r. 
Tediyatta büyük teshilât 

Kunduractlar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESI 
Geliniz gorünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolar1m1z tahsis edilecektir • 
~ .. • -ll.!!-1111!~!111!!1· ~«·:h·#~ ~:·:.....'..::~~~·,.4;, 

.. .. .. 
• • • .. 

1 
(•J 

1 
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• 

llân 

hediyesi 

Markan1n 
Her kese ve her keseye uygun 

1 9 3 7 V. 4 / A M 0 D EL 1 

RADYOLARINI 
GOrünüz D_inleyiniz 
Muhakkakt1r ki : en bahall fiyatlarla 

Piyosoyo ç1kar1lan büt~n markalQra 

T ercih Edeceksiniz 1 

M. NURI AYDIN ( Kabaoglu) 
r ·rabzon 
sat1~evi 

• 
Saat, Gozlnk, Elektrik, T elefon, ve saire Ticarethanesi 

Kundurac1lar caddesi N. · 86 

~ 

~\.'\P ~ ~ \.'{)U \.4\#1 ~ \.4\#1 CO" rJ 
Yard1m Edelim 1 K1zllaya 

K1zllaya Oye yaz 1la hm 

Herhangi bir anza içjn arbk Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula 
gondermege lüzum y ok , Çok ha~as muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PH 1LC0 lan ber 
suretle garanti eder PHILCO yu a1mak menfaabn1z icab1d1r. 

UzL111 Vâdeli Sati~ 

Telgnf : SAATÇl. Trabzon 

A bdullah Sezgin 
S1ra magazalar No. 118 . 

TRABZON 

emington 
Ya.1:1 makinelerinin son m&:Iellerini en ucuz fiat1arla 

magazam1zdan temin edebilirsiniz.. 

O (1îfîl ~.g a 
Cep ve koJ saatlann1n en fantaz1 ve en son ~ek.illeri gelmi~tir .. 

HüSLON· 
Cep ve kol saatlar1 dilnyanm en hassas saatland1r. 

Adres: TRABZ'ON H • K 1 N lb tl Matua11 
Kunduracllar caddPSÏ ami ve ema a an ar 
m~ 

T emliken sat19 ilân1 
Vakfi Mahalle ve mevkii Cinsi No. 

Bai i Seher zade Sot ha Ar sa Tfl-118 
Mü/tü Çar§i camii 1eri/ i 
Kâtip zade 

" 
Kerner alti 

" .. ,, 
Karlik / naret hamom sokagz 
Küçiik ibrahim oglu YcJmra, Arsen zir 
Mehmet 

,, ,, 

" 
,, 

,, 
.. 

,, " 

Evkaf idaresinden · 

• 96-2 
• 190-26 

" 
19118 

" 16 
N1s1/ hisse hane 60 

Doride üç hisse /e'Dlcani 64 
tahtani hane 
F1rm kahve fie dülckdnin 6.3 
temami 
Ar.sa 

,, 
,. 

69 
70 
71 

Yukarda yazilz gaqri mPnkuller temliken satilmak üzere artlf'ma;a ç1karrlm11tlf'. 
lhalesi 25 ikinci Kûnun Pazartesi günü ovleden sonra gaprlacalctir. 
/steklilerin yüzde yedibuçuk dipozito akçalarile evkaf idaresine gelmeleri. 
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