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Soğuksu 
İçin ... 
S oğuksu, çamlıkları, tabii 

gllzelliklerile Trabzona bin 
knt daha gUzPJlik katan eşsiz 
bir mevkidir. Böyle olmakla 
beraber, bu yakın ve gazel say
fiyeden Trabz1>n halkı ne yazık 
ki gereği gibi istifade edemi
yor. Hem yalnız Trabzon halkı 

mıya, Soğuksuda bahçeleri. çam
hklnrJ, evleri, köşkleri olıınlor 
bile ancnk ynı ortalarına duğru 
çıkınuk imkan ve rırs~tı ... ı bu
labiliyorlar ııocak .. 

Soğuksu, yıllarca metruk bir 
halde kaldı, bazı evleri tahrip 
edildi, hele o asırlık canım ç,m 
hklar kapanın elinde insafsız 
hıhrlplere uğradı . .. Vaklile bir 
çam dalı koparılanııyan çifte· 
çamlık, adeta bir tarla halini 
aldı. Fakat buna da hayret et
memeli, vaktile köylüler veya 
köyde ve şehirde, bulanık suda 
balık avlamıya çalışan ve alışan 
tılrediler tarafından, çirteçamlık
t.ı ve d:ıha b ıı z ı çamlıklardı 
tahripler yapıldı da, sonradan. 
Yeni s11hipll mal o!duktan ıonra 
yapılmadı mı sanki ? 

O vakitler snhipı-:iı çamlar 
ve çamlıklar şu. bu tarafından 

kesil~ p tahrip ediliyordu, fakat 
sonradan suhipli çamlar ve 
Çamlıkl!ır sahipleri tarafından, 

hem bir bur dan bir şuradan 
değil, ~ıradan ke ilip doğrauı
YOrdu Ne için, biliyor musunuz, 
çamlı · I11rı tarla haline kalbedip, 
fındık dikmek, fındık bahçesi 
yapmak için ı 

1ymar ve estetik bakımından. 
salt hayret edilecek değil. •t· 
lanacak da bir facıa olan bu 
hal karşısında, acı duymak şöy
le dursun kıpırdanmadık bile 1 
Çatır çatır o canım yüz yıllık 
çamlıklar, dediğimiz gibi sıra

dan. gUnlerce ve aylarca kesilip 
doğrandı da bir tUrlU harekete 
gelerek fıcıanın önüne geçeme
dik. Sanki, en kUçUk, en basit 
bir tedbirle bu imha ameliyesi
ni yasak etmek zor bir işmiş 

gibi l Bundan başka, bıhrlp edi
lip giden bazı çamlıklar beledi· 
ye sınırları dahilinde olmalarını 
rağmen belediyenin en ufak 
bir bareketile de karşılanmadı. 
Yazdık, çizdik nazarı dikkati 
celbedilmesl lllzımgeleolerio in
saf ve merhametlerloi hadise 
üzerine çekmek istedik, yine 
p1'ra etmed1, m~ğer yazıp çiz· 
dikçe dikkat, insaf ve merha. 
met yeıine hic1det ve şiddet 

çekmişiz de haberimiz yok ı 
Soğuksuyu korumak için bir 

• Soğuksuyu koruma ve gnzel
leştirme cemiyeti• vucude gel
miş olmalıdır. Ve ancak böyle 
bir cemiyetin vacudundıın son
radır ki, Soğuksuyu korumak 
ve gQzelleştirmek kabil olabilir. 
Soğuksuyu koruma ve gUzel
le~lirme i 1i ıdPn sonra şenlen
dirme i:;;i gelir. Vücudunu gör
mek isteciiğlmiz böyle bir ce
miyet yalnız bukııdarmı değil 

dllha nstnn işleri de başarabilir .. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğ~..ı 

NOTLAR 

Çocuk bahçeleri, çocuğu 
solcalc çocuğu olmaktan kur
tarır I 

• Mektebin yaptığını sokak 
tnuhitına yıktırmamak için 
bir değil bir kaç çocuk 
6ahçeJine ihtiyaç vardır / 

• Zaman gelecek lci her ma· 
hallede bir çocuk halıçeıi 
fÖrtce;iı I 

R. Aras 
Ati naya 
giderken .. 

"Bu toplantıda balkan 
antantının en kuvvetli 
bir teşekkül olduğu 
anlaşılacaktır,, 

Ankara 14 ( A. A. ) 
Hariciye vekili Riişlü Aors 
Balkan anlaşması konseyine 
iştirak etmek üzere dün ak
şam lstanbuldan Atinoya 
gitmiştir. Aras gazetecilere 
bu toplantıda balkan anlaş 
masının meı cut teşekküller 

için_de en sağlam bi, teşekkül 
olarak müşahede 'l!e tesbit edi
leceğini söylemiştir. Atinada 
aynı zamanda balkan anlaş

ması matbuat kon/ eransı da 
toplanacaktır. Matbuat er
/canımızdan bir heyet te Ati 
naya gitmiştir. 

İspanya 
Başvekilin den 
Bir taarruz 
isteniyor 1 
Madrit 14 ( A. A. ) 

Müdafaa komitesi bas vekil 
den mecburi askeri hizmetle 
bütan cephelerde tele lca 
mandanlıli usııHerinin ku. 
ralması mühim mevkilere 
şüpheli unsurları gole ede
cek sadık sivil memurlar 
getirflmesi mukabil tarruza 
geçilmesi halclcında bir lce: 
rar 'Derilmesini istemiş ve 
bu teklif /eri hamil heyeti 
Valansigaya göndermiştir. 

Fır1ncıların 
Dilekleri ... 

Terki sanat ıçın 
bildirdikleri müddetin 

Beş gilnü kaldı .. 
Fırıncıların, taphiye ücret

lerinin noksan hesap edil 
mesinden ötürü mütemadi
yen zarara girdiklerinden 
ve artık ujradıkları zarara 
daha ziyade tehammıil im 
kanı olmadığı için laphige 
ücretlerini iyi bir tetkik had 
desinden geçirilerek noksan 
olduğu tahakkuk ettiği tak
dirde haklarının verilmesin
den bahsile Beledi1Jege mü
racaatta bu l un d u k la rını 
yazmıştık. 

Fırıncılar, işlerine ciddi 
bir surette bakılmadığı tak. 
dirde sanati terke mecbur 
kalacaklarını da bildirmiş
lerdir. Gösterdikleri on beş 
günlük müddetin on günü 
pçmiıtir. 

Beş tün sonra çetin bir 
fJazigetle karşılaşmamak 'Oe 

ekmek huhranma mer;dan 
vermemek için beledigenin 
meseliyi vaktında önlemesi 
fırıncıların muracaatlarını 
etraflı hir ıurette .tetkik e
derek lıin ıereji ne ise ona 
ıöre kesin bir neticeye haj
tama11 lazımdır ıanırız. 

Türkiye -
S ı r1 

• 

ngilfer 
e 1 b · r A 

1 

'

• ndustriul Fncilities Corpo f bir zaman tecavüz siya~etini 
ratiO'l ndh müessesenin mu g tmP.z. u hareket yapıcı bir 

dnrn olarıık The Finımci ı Ti ku :iret olup memleketin k Y· 
mes'lu Türkiye iktisadiyatı hak- naklarıoı milletin mııddı ve 
kıodıı çıkarını} olduğu fevkaHi.· kültnr bnkımındaıı yllkseselrne· 
de nüshaya yazı yazmakla bah· sJne hesretmcği isti~d:ı! eder. 
tiyanm. Servet membalarını ınkışaf et· 

1ogiliz. Türk mali anla ,. a~ı Ur<.>rek memleketteki yaşayış 
ve K rabOk ÇP.lik ve de., ir s.ı- sevivesinl. yU~seltm~k Ozere 
nayıi muknvele_iJe ıoünc r 0 . · iktısııdl sıstemı y~oı ?artlara 
lan müzakerelerle firmamız göre kurmak emelınde<lır ... 
çok yakından alAkndar bulunu- Ziraat, sanayi, ~wdc>.n~ılık, 
yordu. her i~i mükııveleyi de H'llınt l)erl. maarıf gıbı ve 
fogilizlerle TilrklPr nr sındnki hatta. arkeologi sııbasındıt bile 
icııri 1 1 tı t · ~ 1 de> ııu· mOthls bir hamleye şnhid ol· 

sule ı,!etl .. ec '.~rf teı.ir.ı:•r i iba rıJe mnktuyıı. Tetkik ve arama en
tetkiki lüzu!Jllu bulmaktnyırn sitüleri, bankalar, tlnivesfteler 

kurularak memleketin fubrikn· 
Evvt>Hl şurasını kayıd ve 

t11srih etmek i::ıterim. Kamıllist 
TOrkiye biltün cilıana gö~termiş. 

tir ki bir millet sağlam e · sla
ra dayanan i · tıı:;adı pren iplere 
sadık kalmak şrırlile bllyük 
devletler arau ıda yerini bul
makla gDçlllk çekmiyor. 

TOrk ınilllyetp~rverliğinde 

amil kudret ve TUrk milliyet
perverliğinirr hedefi nelerdir ? 
ilence bu iki nokta sırf ~lyasi 
addolunamaz. 8u iki suale cavab 
vermekle TOrkiyeye kar~ı taki· 
bi icab eden iktisadi siyaseti
mizin ne olması lılztm geld12inl 
izah etmiş olacağım. 

Türk milliyetperverliği hiç 

larmı. madenlerini, şimendlfer
lerinı, köprOleıiui, limanlarını 

yollarını, tayyare hangarlarını, 

elektrik tesisatını, su ve nafıa 
işlerini milli isteğe göre tesis 
etmek ve işletmek Uzere f aa · 
liyete geçmiş bulunuyor. Bir· 
birine baglı olan botun bu faa· 
liyet sahaları İngiliz mUhendi~ 
ve sanayicileri için büyUk fır· 
satlara imkan açmaktadır. Mem 
leketlo iktisadi kalkınması en 
son haddine kadar tatbik sahası 
bulmakta ise de, 'l'Orkiyenln 
~ayesl bu vadide ibtiyaclarrnı 

tamamlle kendi kaynaklarından 
tedarik etmek değildir. Mııksad 
daha ziyade cihan milletleri a. 

arasında 
. ..... . 
gı • • 

rı:ıs ındııki rolüoU oynamaktan 
ibarettir. 

Kamnl AtatOrk işbaşına gp. 
çlnceye kadar 'rUrkJyenln tabii 
kıtynahluı hayret edilecek lnrz 
da ihm:ıl ve trınır.milc talihine 
terkedilmi-;; bulunuyordu. Ha
ri ;den geleo emtia memleketin 
yerJI sanayiini öldOrPCPk ma 
hiyeıte idi Yeni TUrklye ise 
e ki hastalıkları teda\'i ederken 
başına yf>ni derdler açmaktan 
haklı olarak kaçmıyordu Şim· 

diki siya et dahili paz'lrlarda 
is tikrar ve hariçde itimııd uyan 
rırma gayesine matuftur. Ya
bancı devletlerle olan m Uotıse 
bellerinde Tilrkler hir nokta 
ıızıırinde hıısı;;ııs d vranmoktndır 
l ır. Öyle bir şart ki İngiltere 
bunu hiçbir kaydi ihtirazi drr· 
meyan et'lleden kabul etmeli
dır. Hu şart 'fUrkiyeye yapıla· 

cıık herhı ngl bir teklifin veya 
Tllrklyenin imza f'decf'ğf her
hon l bir mukaveleni ı TL1rk 
istiklal v~ gururunu selhf'dE>cek 
hiç bir maddeyi ihtiva etmeme 
sidir. Türkler verecPkleri ham 
m d lelere m ıkabll ecnebilerin 
s!laıı yl sahasıodaki tecrUbe ve 
hizmetl0 ri aden istirade eme in
d.ed.lrler Fnknt şartların el ve 
rı~h ve ı\dll olmaH ve kendi 
0\'leriode kendileri kumanda 
etmeleri şartlle ı 

.. Arkası 2 de • 

Yomra kazası Yemen imamı 
Faaliyette 1 

Ankara 14 ( A. A. ) 
Berut Yemen imami Fi/is 

Dirona kasabasının kaza merkezi olmasındaki 
rüçhan hakkı ya1nız halkın ekseriyetmin arzu
sundan doğmuş deği], ayni zamanda coğrafi 
vaziyetinin müsait oluşundan da doğmaktadır .. tin arab yüksek komitesine 

gönderdiği bir mektupde Ye 
menin Filistinle bir/ile oldu 
ğunu bildirme/ete ve Filistin 
ihtilaf inin halli için bir sureti 
tesvige telclif eylemek ve in· 
giltere lcrali nezdinde tavas· 
sutta bulunmak üzere bu 

mesele hakkında Suudu a
rahiıtan ve Irak lcralla.rı 
ile teırilc.i mesai etmek arzu
sunu güttüğünü ilave etmek 
tedir yemen imamının arab-

lık yalıudilik meselesini bey 

nelmilel siyaset sahasına 
koymak ve arab dünyasında 
hir birlık vücuda getirmek 
istetiği sanılmaktadır. 

A~dığımız yazıdır : /c;gesinde bu böyle değildir, 
Denıgor lci, Yomra nahigesi högle olamaz. 
nin merkezi olan Dirona Yomra nahiyesinin mer
lcasabasının havası fenadır. kezi olan Dirona kasabası 
Bu kasahnın kenarmdan yanından akan mübarek su, 
Kodilden gelen Dirona de- medeni dünyada olduğu gibi 
resi alcmalctadır. kenarından aktığı bu lcasa 

Bir defa dünyanın cenneti baya hayat ve hareket ve. 
denecek kadar güzel olan recek en büyük amil ofa. 
Türk yurdunun havası kö calctır. 
tü olan geri yoktur. Dirona Eski nahiye merkezi Di 
kasabasının havasınm fena rona kasabasının merkez ol-
olduiu hakkındaki kanaat masını temin edecek kuv 
/ar bir va~imden ibarettir. vetli sebepler yanında bu 

Trahzondan hududa ka. derenin de en kuvvetli se· 
dar bütün sahilin havası b l d · 

· •t• "ki' · d J • ep er en en başta gelenı 
aqnı şuaı ı ı ımıye en ao '7· ld - t 

1 
d 

k "' o ugunu unu mama ı ır. 
ma tadır. Havaqı qer qer Kı d . le 
dejiştiren sebep/erin ~ide ara enzz ıyısın.da vaktiy 
1 if m,.si çetin de~i/dir. le havası en vahım tanınan 

B · d Garp diqarzndcı kenarın Batum, en mamur ve mo 
ır 7~a~~~ a dan ve ar.tasında~ aktıkları dern bir şehir olmuştur. 

kasaba ve şehirlere hayat Çorak ve kurak bir step-
londra 14 ( A. A. ) •1.1e hareket veren sular, ne te.n ib~ret olan Arıkarayı 

Mançolcta Antung şehrind · qazık ki, bizim memle- hır dunya cenneti yapan 
bir Manco tiyatrosunda çi ketimizd,. /elti.ket ve hara- Cumhuriyet hükumetinin J. 
kan yangın neticesinde yedi biıJet am;fi tanınır;ordu. Fa. radesi ve o iradenin kayna 
güzden fazla kişi ö[m,·ştür kat artık, Cumhuriyet Tür ğı olan halkı, Dirona kasa-
~==~==-==~==~-=-p-==---==ao:-.""====-==~ basını mamur bir kaza mer 

Disiplin, Program .. 
l•.l 
K•l Şehir işlerinin yolunda gitmesi için 

disiplin ve program lazımdır. 
Buıünkü şehir işlerinin başında yapı işleri yer almış 

bulunmaktadır. Fakat bu yapı işleri baştan başa sakattır" 
yanlıştır, ve hele şehirci/ile bakımından yarınki bütçele
/erin uzun .vıllar altından kalkamıyacağı ve günün birin
de insaf eder de şehir planını gaplırmağa kıyam edersek 
gelecek olan şehir mütehassısının bir türlü içinden çı~a 
mıgacağı kadar zararlıdır. 

Disiplinli belediye plansız tele adım atmaı, programlı 
belediye, ne yapacağını daha yapmadan evvel hilen 
belediyedir. 

Öglegse diJiplin ve proıtpm / 

keri yapmaktan aciz değil
dir. 

iyi bilinmelidir ki. su ha 
yattır. Onun içindir ki, dün
yaduki bütün biigük şehir 
Zerin ortasınd•n bir şir9an 
gibi birer nehir, ırmak veya 
dere alcmalctadır. 

Mısır, tarihte lcidemi çok 
eski olan medeniq,.tfni or
tasından alcan Ntl'e med
yun değil midir ? Onurı i
çindir ki. Dirona kasabası 
Yomra nahigesi sınırları 
içindeki her yerden evvel 
/caza merkezi olmaja /dgılc· 
tır. 

T ı r p a n 

Bir görse • • • 

B ir zamanlar Karadeoiz"n 
incisi d iye anılan, şirinlık 

ve güzelliğile tanılan Trabzonun 
en tanınmış nesnelerinden biri de 
ekmeği imiş. Onı.:n üstünlüğünü 
uzak ve yakın şehirlerde tanımı
yan, ah canım Trabzon ekmeği 

diye hasretle anmıyan yokmuş, 
Halta denilebilirmiş ki o nefasette 
yedi tüli sahibidir. Fakat bütün 
bunlar bir zamanlar sö ylenf'n, 
vaktile taşıdığı evdafıymış o nc .. -
nenin. 

Günün Trabzon ekme~i hiç de 
böyle değilmiş.. Birinci elcmek
yarı yarıya ikirci unla karışık; 

ha· c drnilen ilrinc:oin üçte ikisini 
mısır unu teşkil edıyorm• ş.. Ek
mekler pişkin değilmiş. temiz de
ğilm 'ş Fırınlar pi , ekmek yoğu· 
ranlar pis yani han p:s, hancı 

pismiş. Hıımur üzerinde böc kler 
dolaşır, fareler oyn'lşırmış.. insan 
unun nasıl yozruldujunu ve ne 
dev:eler atlatıp gf'çitle" aştığını 
bir görse yedi ceddine lanDt eder 

' tövbeyi bastırı r, ağzına ekmek 
koymnzmış. 

Pişme esnasında mikropların 
kırıkc ığı. kırıldığı ileri sürülüyor
sa da bu hareketin kat kat üs
tünde sıcaklığa dayanan mikı op
lar sayılamıyaclk icarlar çık muş. 

Genel sağlığı te"ıdit eden bu hale 
bir nihayet verilmeli, fırınlar sıkı 
ve müsamaha b.lmiyen bir kontrol 
altında bulundurulmalıymış. Ve 
nihayet bu iş ne su kaldınr, ne 
de ihmale ielirmiş. 

BOtüa bunlar mekOI mutalaa· 
lar, haldı şikayetler amma, amması 
var iİte 1 

B alığı en bol, en çtşitli 

memleketlerden biri de 
Trabzonmuş. Onun dudak dudağa 

ieldiği suya atılan ağın boş çık· 
tığı görülmemiş şimdiye kadar. 
Bu bol ve leziz nesneye karşı 
halk da ilgisiz luılmaz, onu ete 
tercih edermiş. 

Bundan iki üç gün evvel ya
kın bir dost karnallarda yan a-elip 
yatan, güneş altında ışıl ışıl ya
nan balıkhra dayanamamış, satıcı· 
nın taze) ikleri hakkında ettiği ye
minler de iştahını bir daha artır. 
mış olacak ki hemen dört bağ 
alaralt göndermiş eve. Akşama 
kendisi de ufak bir şişe yakalı· 
yarak tutmuş meskenin yolunu 
ve oturmuş sofraya. Kolları sıva
mış . a~zını şapırdatmış, ellerin: şa
kırdatmış, fakat bir türlu gelmemiş 
balıklar .. Nıhayet anlam ş, ögren
miş ki b3lıklar kmtlu oldukları 
için tavaya, ıskaraya uğramadan 
uzanmışlar çöp tenekesine .. 

Peynir, yağ gibi şeylerin kurt
lu satıldıı1'ını birkaç kerre duydura 
amma balı~ı hiç i,.itmemiştim 

İnanıl cık ,. ey değıl. Ruya ol
sa gerek. 

H. M. 

Kalemin - -- ı 
- - Ucundan 

insanları saadetten ziyade 
felaket birleştirir.. En sağ
lam anlaşma ve dostluklar 
çok /cerre ıztırapların ya
rattığıdır. 

• ihtiras ve men/ aatlarrn 
doldurduğu muhitler faz'
letten uzak kalmoğa mah 
hiımdurlar. 

• Aşk ve ates.. lşte gizli 
kalamıgan , sak/anamıgan 

ilci nısnı. 



Saqfa 2 

Sağhk 

Öd kesesi taşlan 
·ıe korunma çareleri 

2 

Nihayet kriz nasıl ani 
bir surette başladı ise, yine 
öylece ani olarak biter. Bu 
hal taşın ya barsağa geçti
ğini, yahut geriye gelip öd 
kesesine düştüğünü gösterir. 

Bazı vak'a/arda bu taş 
hicretlerinin tekerrürü neti· 
cesi, gerek safra yollarında 
ve gerekse öd kesesinde bir 
iltihap baş gö'sterir. Kole
sisit ( Cholecystite) dediği
miz bu hastalık, hazan pek 
müziç bir lıal alır ve has
tanın hayatını tehlikeye ko
yacak kadar ehemmiyet ka
zanır. Bu takdirde hastayı 
kurtarmak için, ameliyat 
yaparak öd kesesini, ıçzn
deki taşlarla beraber çıkar
mak mecburiyetinde kalırız. 

Öd kesesi taşlarının te 
davisi - Kriz haricinde 
ve kriz esnasında olmak 
üzere iki kısımda toplanır: 

Kriz haricinde,· hasta ata
letten çekinmeli, açık hava
da yürüyüşler yapmalıdır. 
Ancak bu yürüyüşlerin if. 
rafına gidip. yorulmak doğ· 
ru değildir. Yemeklerden 
sonra safranın barsağa dö
küleceği zamanlarda istira
hat etmek, husule vücudu 
çok sarstın otobüs, otomo
bil ve şimendifer seyahat
lerinden vazgeçmek . gerek
tir. Karın içindeki aletle
rin, uzuvların fazla sallan 
mamasını temin maksadile, 
bir kann kuşağı sarmak 
veya yumuşak lastik korsa 
tak~ak tavsiyeye değer. 

Od kesesi taşlarının te
davasinde ( Urotropine, Sa
licglate de soude ) gibi il<iç
lardan istifade ettiğimiz gi. 
bi. hastaya hergün 50 100 
gram zeytinyağı içirmekle de 
fayda görmekteyiz. 

Bu gibi hastalar, Karls
bad ( Carlsbad ). Vişi ( Vic
hy ), Bursa ve Yalova kap
lıclarından ve ( Vittel ve 
Evian ) gibi maden suların
dan epe9ce istifade ederler. 

Kriz esnasında yapılacak 
t edavf; yatakta tam bir is
tirahat; ağrıyan öd kesesi 
nahiyesi üzerine sıcak kom
presler, yahut bildkis buz 
le.esesi koymak,· keza umumi 
sıcak banyolardan ibarettir. 

ilaç olarak hafif vak'a· 
larda Belladon ve Af gon 
ruhu veriniz. Şiddetli ağrı 
/ar olduğu zaman, Punto 
pon, Mor/ in şırıngası ~yap
mağa mecbur kalırız. 

Öd kesesi taşlarından ko 
runmak - Bunun için hu
susi bir rejim takip etmek 
v e yemeklere itina etmek 
gerektir. 

Memnu yiyecek içecekler _ 
Her çeşit yağlı, baharlı ve 
salçalı et yemekleri; yağda 
kızarmış/ar; karaciğer ve 
böbrek kızartması ,· yağlı 
balıklar, av etleri,· yemek 
yağları: her türlü sucuklar, 
jambon, pastırma ve saire .. 
Havyar, yajli peynirler vı 
yumurta. 

Rakı, viski, likör, lcongak 
ibi alkolü /azla içkilır 

İspanyada 
Neler oluyor 1 
Bir Sovyet gemisi 
1000 İtalyan askeri ! 
Ankara 13 ( A. A. ) _:._ 

ispanyada harp devam et
mektedir. Madridden bildi
rildiğine gô're Valansiya 
yolu asi kuvvetlerin yalnız 
topçu ateşi altındadır. A si 
gemileri Katolonya· açıkla
rında içinde silah ve harp 
malzemesi bulunduğu sog 
!enen bir Sovyet gemısmı 

zaptetmişler, tayyareleri de 
Malaga sahillerinde Adra 

limanım bombardıman el-, 
miştir. Bu sahilde asi kuv-
vetlerin Alemira istikame 
tinde ilerledikleri söyleni 
yor. Royter ajansı bir İtal
yan harp gemisinin Malaga 
limanında bin İtalyan as
keri çıkardığını bildiriyor. 

Türk - İtalyan 
Konusmaları .. , 

Roma A. A. - (Hu usf 
muhabirimizden ) İta l y a n 
matbuatı Milano gô'rüşme· 
feri etrafındaki neşriyatla 
rına devam etmekte ve iki 
memleket arasındaki mü.na 
sebatın dostane ir.k işafı ü
zerinde bilhassa durmaktadır. 

Edirnede 
feyezan .. 

Ankara 11 ( A . A . ) 
Son günlerde yağan yağ· 
murlar yüzünden Edirnede 
nehirler taşmış ve şehrin 
sekiz on mahallesini su ba<;
mıştır. Sular dört metre 
doksan santimetre yüksel· 
dikten sonra yavaş yavaş 

çek.ilmeğe başlamış Trakya 
Umumi müfettişlik ve vifa. 
yetler feyezanın fazla za· 
rarı mucip olmaması ıçın 

tedbirler almıştır. 

hatta şarap. bira gibi alko
lü az meşrubat, keza gazoz 
lar ve her türlü gazlı sular 
içmek yasaktır. 

Memnu olmıgan giyecek
ler - Sebze ve süt çorba 
lan: süttün yapılmış her 
türlü yemekler: Mahallebi, 
sütlaç. krema,· yağından tec
rit · edilmiş haşlama veya 
ıskarada taze ve kö'rpe et. 
bilhassa beyaz etler; prıtefes 
haşlaması veya pürasi; ıs 
panak. enginar. kuşkonmaz, 
lahana, karnabahar, /asulga. 
patlıcan, hindiba ve ilah. 
gibi sebzeler kuru sebze pü
releri, ve her türlü mey
valar. 

Yasak olmıyan içecekler,· 
K,isarna, Kuraldsar, Vişi 
ilah, gibi kalevi maden su 
farı ilo her çe#t memba 
sularıdır. 

Yemek sonunda bir bar
dak sıcak ihlamur veya su
tün çok faydası gö'rülmek
tedir. 

Az yemeli, sık yemelidir. 
Gilbert yirmi dört satte 
azar azar olmak şartile 4 5 
öğün yemek yemeği ta'lJsige 
~diyor, 

Son 

/YEN/YOL] 

• 

n re e fevkalA • 
nız 

anması haz "' ıgı va • s ' • 

Deniz kuvvetlerini artırmak için 400 milyon 
İngiliz lirası istikraz ediliyor . c 

Ankara 13 ( A. A. ) Berfin milli müdafaa için beş senede sar/edilmek iizere 
400 milyon /ngiliz lirasına baliğ olan bir istikraz akdedileceği hakkrnda M. Nevilte 
Clıamberlain tarafından avam kamarasında yapılan bel/anat burada biigük bir heyecan 
uyandırmıştır. Alman gazeteleri bu havadisi ilk sap/olarında neşrederek sulh zama· 
nında İngilterede görülmemiş olan bu silahlanma siyaseti dolagzsile hayret 
göstermektedir. 

"' a r ıgı 

15 Şubat 937 

ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 

~ 

Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 136 ] 

Demek oluyor ki, Türkiye
nin demokratik bir memleket 
olduğu iddiasını hukuku esasl· 
ye nazariyelerinden isbat etme
ğc kalkışmak, yazılı ve ancak 
yıızıda mevcud bir tezden baş· 
ka bir ııeticevernıiyecektir. Hııl 

a 
in silah an 
üyükheya a d 1rd1 

buki, hukuku esasiyeyi bir ke
nara bırakarak Cumuriyet Halk 

. Parlisinin bünyesini tetkik ede 
cek olursa, işte o zaman, TUrAnkara 13 ( A. A. ) - londrada bir muhrip dtmize indirilmiş, dört muhri

bi12 de teslilıine başlamıştır Gelecek hafta 26 harp gemisi techiz ve teslim edilecektir. 
ikisi sa/harp olmak üzere üç krutıazörle dört torpidonun da inşasına emir verilmiştir. 
Maliye nazıll avam kl'lmarasında millf müdafaa işleri için beş senede sar/edilme~ 
üzere 400 milyon /ngiliz lirasına baliğ olan bir istikraz yrıpılac.ığını söylemiştir. 

• 

1 e - in a • i 1 t 

- Başturnfı 1 de -
Kar blik çelik ve demir sa

nayii, 1934 te kabul olunan beş 
senelik i>lA.na dahildir. Burada 
imal olunacak demir ve çelik. 
memleketin ilıtiyacatına tekal;>iH 
ederek miktarda olncaktır. Mem
leke tte bu gibi maddelerin çı. 
karılacağı bam maddeler mev
cuddur, amele de boldur. Bu 
itib:ırJa teşebbils her bakımdan 
nı u vaffakiyetle neticelenecek tir. 

Bu mukavelenin Messrs. 
Brassert ve kumpanyasına ve· 
rilmesi de çok yerindedir. Ge· 
rek logilterede gerekse Ame· 
rika ve A vrupada Brassert fir. 
masıaıa çelik ve demir sanayii 
kurmak üzere girişmiş olduğu 

bütün tcşebbOslerin muvaffak 
olduğunu zikretmek ve firma
nı ı bu saniye en son inkişaf 
iistemleri tatbik edebilecek tek 
nik ve ameli cibazlarla ınO.ceh · 
bez olduğunu söylemek muba
lılğa olmaz. 

Diğer taraftan bilcümle tek
nik mesııilde mutabakat hasıl 
olduktan sonra Türkiyeye ,kre 
di verebilmek için menıleketin 
mali ve iktbadi vaziyetini tet· 
kik icab etli. Bu hususla derin 
ve son uz tetkikler yapıın he· 
yet şu kanaate vasıl oldu ki 
TOrkiyenin mali vaziyeti gayet 
sağlam ve blltçesi mütevazin 
olduğu gibi devlet he abatı da 
mükemmel surette .tutulmuştu . . 
Ayni zamanda memlekelin mev 
cut ve bulunacak maden kay
naklarının Türk iktisadiyat ve 
ihrııcatından mOlıim rol oyniya
cak kabiliyette bulunduğu da 
tesbit edildi. 

Yukarıdaki meselelerin hal· 
linden s'.Jnra iş kredi meslesine 
b ğlı kalmış bulunuyordu. Fa
kat bu da BUyük Britnnya iK· 
tisadi teşebbüslerinin eskiden
beri rol oynadığı bir memle· 
kettan esirgememek !Azım gel
diği kanaatile halledilmiş oldu. 

Esasen, son zamanlarda bU
tlla cihanda ecnebi piyasalann 
i ı tikrazsızlığı, paraların kıymet
ten dUşUrlllmesi, yahut birden
bire fazla kıymetlendirilmesi 
ve daha bu gibi garib hadiseler 
karşısında beynelmilel mllbade
lenin kllç!llmüş olmasına rağ
men şu kanaat izhar olunabllir 
ki İoglltere . ve onun gibi kredi 
verecek vaziyette bulunan mem 
leketlerin bu husustaki faali
yetleri beynelmilel ticareti mat
lub bir se viyeye çıkarabilecek· 
tir. 

1'0rkiyeye \terllecek kredi 
meselesinde lnğiltere Tic:uet 
Neznretlain ihracat kredi şubesi 
QlUhim bir rol oynamıştır. Ve-

elbirliği .. 
rilecek krediyi, kredi veril n 
memleketin kaldırıp kaldıramı

yacağıoı ve ödeme şartlarına 

riayet edip ede:niyecegini uzun 
ve ince bir tetkikten geçiren 
ihracat kredi şubesi, Londr<ı ~ ı ı 

mali mehafili ile lıükOmetiıı 

teşriki mesaisine esas hazırla
ma vazifesini görmektedir. 

İngiliz heyetinin 'förkiyede
ki ilk işi, TUrkiyenin çelik ve 
demir fabrikası için mubayaa 
edeceği eşyanın bedelini ne su
retle ödeyec3ğioi tetkik etmek 
olmuştur. Elyevm beş senelik 
sanayileşme pli\nıoı tıttblkle 

meşgul bulunan 'fUrkiy~, bu 
mUddet bitince ikinci bir beş 

senelik plana başlıyacaktır. Bu 
itibarla gerek şimdiki, gerekse 
gulecek beş senelik plthı çer
~'.evesine dahil teşebbüsleri ba
şarabilmek i~~io ihtiyacı olduğu 

esas maddeleri harlcden tedarik 
edebilmek üzere şimdiye ka
dar işletilmemiş olan maden 
kaynaklarını inkişaf ettirmek 
azmindediı'. 

dinde de fııydalı olmuştur~ 

Müzakerelerin son safhası 
Ahnanynnın müthi-, rekabeti 
karşısındu cereyan etmlstl. 

Bu muvaffakiyetin muhtelif 

neticeleri olacaktır. Loııdra ma

li me h&filinde Türk işlPrine 

karşı all\ka ve itimad başgös

termiştir, l3ras~ert mukaveiesi 

memlekete yalnız iş değil; ayni 
zamanda ve herşeyin fevkinde 

~·.ok kıymetli bir dostluk temin 

etmiş oluyor. Şunu da söyle-
meliyiz ki 'l'llrkiye son derece 
bahtiyar bir vaziyettedir. ÇUn-

kU en mUsaid bir pazarda mal
larına iyi bir mahreç bulmakla 

kalmıyor, ayni zamanda lagiliz 

iş ~lemiııirı rte itimadını kaza
nıyor. 

« Cumhuriyet » 

S. karlinski 
"The Financial Times,, muharriri 
ve lndustrial Facilites Corporation 

Umum Müdürü 
Son senelerde TUrkiyenin 

mali siyaseti, ithalat . ihracat 

arasında k.lering anlaşmı:ılarile ! 1 Herş~yden 
muvazene tesis etıııek gayesine BİR PARÇA 
matuftur. Bunun için bizimle --------·=---
de ayrı hususi mahiyette kle
riag anhışmaları i~ in müzake
reye girişmek ve bazı maden
lerini Londra piyasası vasıtnslle 
harici pazarlara arzetmek iste
miştir. 

Menfi Kral 

Bu gün memleketinin dı
şında yaşıyan krallardan 

e ,1 kısa hukiımdarlık etmiş 
26 eylıll 1936 da imzalanan 1 • . E'J dd A 

logillz . Türk anlaşması çok olan 8 ıncı avar ır. n-
yakındıı mevkii meriye te gire· cak bir sene kadar hüküm 
cektir. Türk m1denlerinin Lon- sürdü. 
drn piyrsnsı vasıtıısile satı . ıııda E hu··ku .. m-n uzun zaman 
hasıl olacak para KarabUkteki 
inşaatın taksftıeriai ödemeğe tlar olan da Bulgar kralı 
kifayet ettikten maada 'fUrkler Ferdinanddır. Otuz bir sene 
lehine birikecek fazlasile de çarlık eti i. 
gene lngiltereden bazı mubaya- On sekiz senedir Vata-
alarda bulunulacaktır. nından ayrı yaşıyan Ferdi 

Her nekadar zahiren Brassert nand bu gün 75 yaşındadır. 
mukavelesi 'l'Urk hUktlmetlle Koburağda muhteşem bir 
bir lngilız firması arasında 11k- şatoda münzevi bir hayat 
dolunan bir anlaşmayı andırı- .. .. surugor. 
yorsa da hakikati halde bu 
mukaveleye başka firm ol r da 1 Ferdinand için, Çar/a-
-dolayısile- dahildir ve mali, rın en kurnazıdır derler. 
sın11t, ticari ve maden ic;ılNll e Sof gaga resmen ayak has
uğraşan bir çok grupla r ıt l!llrn· tığı gün 18 Ağustos 1887 
dardır. Müzakerat 11 er led ı kçe 
mukaveleye giren bu grupı ır idi. Çar hususi bir tarih 
arasındaki teşriki mesai eı;rs"ı· seçmişti, çünkü Avusturya -
rı da kararlaştırılmış ve bO:ı le- Macairstan imparatoru Fran
ce u.nlaşma kolaycı husul bul· suva }oje/in doğduğu gün
muştur. Firmamızın Lehistan dü. Batün sefarethane/er 
devlet demiryolları için tedarik donanmıştı, Ferdinand halka 
ettiği beş milyon ster1inlik hu merasim ve donanmanın 
kredi işi ve mazideki sair tec 
rllbelere dayanarak yaptıgı mu- kendi şerefine yapıldığını 
ameleler bu mukavelenin ıık· inandırdı. 

kiye'de, çok canlı bir demokr.-· 
sinin nıeveud olduğunu nazllri
yede olduğu kadar ameliyede 
de te.;hit c>~ lemekliğimiz kabıl 
olacaktı:. 

N.ls l fı i rk nnııyasası Avru
prnın herlıırngi bir demokrasi
sinin ana yasasına benzerse, 
Cumuriyet Halk PHtisi de, sta-
tUsU, programı ve Parti kütüğü 
itibariyle, garbtnki herhangi 
bir demokratik partiye benzer. 
Fakat nasıl 'ffırk anasyası, ha
kikatte, garbta demokrası de
nilen şeyden ayrı bir şeyse, 
Halk Partisini de garbtaki her
hangi bir parti ile, hakikatte, 
yaoyana koyamayız. 

Avrupa partileri, gerek ibe
olojilerinde, gerek mOdaffa et
tikleri menfa:ıtler bakımından, 

milletin ancak bir parçasını 
temsil ederler. Halk Partisi ise 
bUtUn bir milletin menfaatle-

rini temsil ve müdafaa edeİı 
bir tekpartidir. Bu itibarla ve 
bütün manıısiyJe bir millet mu. 
esse:sesidir. 

Kendine benziyen bolşevik. 
faşiı;t ve Nasyonal · Sosyalist 
partilerinden farkı ise, onlar 
gibi mabdud ve süzillnıüş mm. 
tantlardan ibaret olnıa~ ı,;>, inkı
labçı bir heyecan ile yurdçu 
cumuriyetçi, laik, devletçi ve 
halkçı lıir görUş 1 e inşa etmek 
arzusunda olan bUtiln vatandaş 
lara, kapılarım ardına dadar 
açmış buıunmasıdr. 

Rusya'da, italya ve Almau
ya'da olduğu gibi, devlet parti 
ideolojisinin bi.r mahsulü değil, 
parli, kurulan yeni devletin 
yeni ideol ıjısini millet ölçüsUn 
de yaymak üzere , Mustafa Ke
mal tarafındam demokratça ku
rulmuş bir mUessesedir . Öyle 
ki, 'l'nrkiye Cumuriyet Halk 
partisi, Devlet'in yanına veril-
miş bir yardım mUessesesidir. ' 
Bir yardım müessesesi ki, Türk 
milletiniu, Türk devletinin esa. 
sını teı;;kil eden altı prensipe 
göre. partı llyesl olarak. değil 
devletin vatundaşı olarak terbi 
ye edecek ve yetiştirecektir, 
Halk partisinin bir parti ordu
su, milisi, hücum kıtalıırı, mili
ler gençlik teşkilatı, spor teşek 
külleri ve pıırti namına parti 
propağandası yoktur. Parti işa
reti bile öyle göze batacak bir 
şekilde degildlr. 

Halk Purlisi, yeni inşa da
vaı;ını başarmıık istiyen gönül· 
lülerin bir kadro~undau tbaret
lir. Memleket olçüslinde, bütün 
meslekleri kucı.ıklıyan ve güze 
batmıyan bu orgauiı.min vazi
fesi, bir yandan devletin yeni 
esaslarını millete ıışılamak ve 
bir yandan da bu esaslarla aşı. 
lanmış olan milletten çektiği 

taze kuvvetleri, inşa davasını 
başarmak üzere, devlet emrine 
vermektir. 

Partinin içinde her türlU 
politik telakkiye cevaz vardır. 
Prensipleriu Uç en ebemiyetli
sini ele alalım: Laiklik, Devlet· 
çillk, Halkçilik. Bunların lıudud 
ları nerede başlar ve nerecte 
biter; bu hususta tllrlU kanaat
lar mevcuddur. 

- Arkftsı var • 
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Sıtmaya karşı 
yapılacak şey: 

- Geçen sayıdan kalan -

Bunlar sıtmalı bir 
insanın kanını emer ve 
sağlam insanlara aşılar. 

O halde sıtmaya 
yakalanmamak için bu 
sineklerden k a ç m a k 
lazımgeldiğini anladınız 
demektir. Ne yapalım: 
Onlardan biz mi kaça-

. lım, yoksa onlar mı biz 
den kaçsın ? Yerimizi, 
yurdumuzu terk mi ede
lim .. Şüphe yok. Hayır. 
O halde ne yapmalı
yız. 

Mademki bu gibi si 
nekler bataklık yerler
de yaşarlar, Öyle ise 
bataklıkları kurutalım 
işte yapılacak iş budur. 

Altmış sene sonra . 
Kutupta incelemeler yapan 

bir Jngiliz heyeti, /Jir ma
ğarada /Jir iskelet, islceletin 
yanında da çatal bıçak ve 
bir icat ta elbise buluyor ... 

Bu ;slcelet kime ait olsa 
gerelc ? .. 

Mesele anlaşılyor, Bun-
dan altmış sene evvel bir 
/ngiliz lcaşifi tele başına 
Arlctilc denizlerinde taharri 
yata çıkmış ve bir daha 
dönmemiştir. 

Adam o civardaki lap/ar 
denen yerlilerin taarruzuna 
uğramış. soyulup sovana 
çevrilmiş. hurıun üzerine 
lngiliz, bir mağaraya çelci
lerelc münzevi bir hayat ga
şama;a haşlamış. 

Senelerce o mağarada ga 
tıp lcallcmış ... Onun hu üz/e
tini gören yerliler, kendisine 
Allah gibi tapmağa başla
mışlar ve ölümünden so~ra 
da mağaraya girmeğe cesa 
ret edememişler. 

Bu olup biten, bir tesadüf 
le ancak altmış sene sonra 
meydana çıktı. 

Posta idaresi ve kuşlar 
Amerikanın posta fle tel. 

f raf idaresi lcış münasebet ile 
aç kalan kuşların ölmeleri
ne mani olmak için geni bir 
karar almış ve lcüçülc kaza 
oe köylerde müvezzi/ere gC;n. 
derdiği' bir emirle sabahle
yin mektupları dağıtmaya 
,ılctılcları zaman ciflardalci 
/uiJlara gem serpmelerini 
bildirmiıtir. 
Amerikanın himayesi hay 

vanat cemiyeti bütün kış zar
/ı11da ku,lara darı flermeği 
taahhüt etmiştir. Darı/ar lcü 
çülc köylerde posta idarele
rine teslim edilecektir. Mü
flezziler şimdi yalnız insanla.1 
için değil, kuşlar için gö"nde
rilecek giyeceği de sabırsız
lıkla be/eleme/etedir/er. 

Zaten köy kanunu 
da bize onu emrediyor 
Nerede bataklık ve 
durğun sular varsa, ne
rede su toplanıp kalı
yorsa o gıbi yerleri he
men kapatmak, doldur 
mak, suya akıntı ver
mek icap eder. Bu gibi 
yelerde akşam üzeri 
ve geceliyin dışarı çık .. 
maktan sakınmalı ve 
henüz sıtmaya tutulma
mış olanlara da kinin 
verilmelidir. 

, ____________________ __ 

ilan 
Defterdarlıktan : 

/YEN/YOL} 

-Dikkat .. 
istifade! 

Her nevi gazı, dikiş, na 
lc.ıı fle sair malcineler, ao 
tüfenlcleri, parçaları kırık 
fle yapılması mümkün deji/ . 
zannedile11 her çeşit maki
n•ler teminatla yapılır .. A
gajı kesile olanlara ayale 
imal olunur. 

Uıuhsrılcak No. 95 
Hasan Kemal Kurhetoğlu 

ilan 
Tapu müdüriyetinden : 

~et\> ~ 

Satıc 
Satılanı Dinlerseniz 

RADY 
Tercih · Edersiniz 

7 

9 

6 
A. 

V. 4/ A 
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~~==--lilll ç 
~~lf .:!) /lı}İl~--~i/::.~.}.; 

• • • 

S ayfa 3_;29 

Bazı insanlar da çok
tanberi sıtmalıdır ve 
bir türlü sıtmadan kur
tulmamışlardır, bu gibi 
insanları her halde iyi 
etmenin çaresine bak
malıdı, Çünkü böylele
ri de adeta bir sıtma 

Boztepedelci Rum manas
tırının duvar ta,ları pazar
lılc.la satılacaktır. lstelc.lilerin 
15 lira dipozito alcçasile 
birlikte 16 - 2 - 937 Salı 
günü saat 10 da mahallin
de toplanacak satış komis
yonuna muracaatları. 

Yomranın Coşara kögün· 
de vaki ( taraf farı Bala 
han ojlu lsmail fle Molla 
Mehm~t oğlu tarlası t1e ır· 
malc fle sahihi senet çalılı 
ğı ile mahdut : fındılclılc ) 
fJe ( tarafları ırmak ve Ba 
/aban ojlu lsmail fındıklı
ğı ve ctitnii şerif vak.fi ve 
osep ojlu Artin fı11dıklığı 
ile mahdut : fındıklık ) ve 
( tarafları sahibi senet fın· 
dılclığı fJe ırmalc ve molla 
Hüseyin çalılıjı ve tarılcı
am ile mahdut : çalılık ) 
ve ( şarkan Balaban oğlu 
Osman tarlası şimalen ve 
garhen ve cenuben gol ile 
mahdut : tarla ) ve ( şar
lcan ve cenuhen Bele.ar oğlu 
Saiılı tarlası garhen sahibi 
senet /ındıkiığı şımalen ır
mak ıle mahdut : tarla ) ve 
( şarkan dere garben sırt 
şımal.en /Jelcô.r ojlu Salih 
ve Bekar ojlu Ali Osman 
fındılctılcları cenuben Bala
ban oğlu Mehmet vere 
seLerı ve sarı Mehmet oıul
ları fındıktıklarile mahdut : 
fındıklık. ) tapulu ve tapu
suz olarak oaoasındannı ın
tilcal suretıle l:Jelc.dr oğulla 
rından Mehmedın o;ıu Nu 
rınin matı olup hu /cerre 
tapuya bajlanması talep e
dllmelde otduıundan 28 Şu
bat 937 Pazar ıunü saat 
14 de malıallınde tahlcılcat 

gapıiacağından bu yerlerle 
agnı bir lıak iddia edenler 
varsa tahlc.ilcat mahallinde 
bulunacak memura veya Ta 
pu müdürlüjüne muracaat 
ıglemeleri ilan olunur. 

Trabzon 
satışevi M. N~Ri AYDIN . ı<•b•oğlu ı 

deposudur. 

Hastalığa bir defa 
tutulup iyi olmakla İn· 
san bir daha yakalan
maz zannedilmesin. Bu 
hastalık her yaşta ve 
her zaman herkesi ya
kalayabilir. Onun için 
her halde buna karşı 
daima ve daim tedbir-
li bulunmak icap eder. 

Son 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

HALK 
Eczanesidir, 

Saat, Gözlölc, Elektrik, Telefon, ve saire Ticarethanesi 

Gayrimenkul satış 
arttırması 

Kunduracılar caddesi N. 86 
. ~~ i()l'-'J!i '"XP~~~~--

Metre 
KOyQ Nevi' Mu. 

Kalafka Fındıkbk 13785 
• iki parça 9190 

fındıklık 

• Qç parça 15623 
fındıklık 

• Dört parça 9190 
hndıklık 

• Mntrezfın 4595 
dıklık 

• iki parça 7352 
t a"ıkhk 

• Beş 1>9roa 17461 
Fındıkfıt 

Defterdarldctan • • 

Metruke 
No. 

7 
44 

36 

88 

93 

49 

40 

kıymeti 

Umum mub. 
No. Lira 
215 300 
570-571- 200 

523 537- 340 
612 
528 590· 250 
600-525-
539 
714 715 125 

643 645· 120 
646 
626 673· 380 
676 627-
663 

MQlkiyetleri peşin para ile satılmak Ozere arttırmaya çıkarıl· 
mış olan yukarda evsafı yazılı gayrlmeokullerio kısmen mnşte 
rlleri tarafından snrnlen peyler komfsyooce hl\ddı layık gQrlll· 
medltinden ve kısmen de talihi zuhur etmedijinden dolayı arttır
malın 20 2 937 Cwnaresi gQoüoe kadar on gün uzadılmıştır. 
Teminat akçeal yDzde 7,5 dur. lsteklllerlcı yevmi mezkQrde ıaat 
JO cl11 dotteıdıılıkta toplıucak komli10111 murıouUan. 

Gayrimenkul satış artırması 
K6y veya 

Mahalleal 
Çukurçayır 

• 
• 
• 

Hoaldruya 

Kinraa 
Meaarya 

• 
Ayafilbo M. 
Kireçbane 

Sokafı 

Haaealta 

Keram ya 

Ayafilbo 

Nev'i 

Fındıklık 

" iki parça fındıklık 
Fındıklık 

Meyvalık, tarla 
ve harap ev 

M. M. 
4595 
1838 
3676 
3676 
5974 

Tarla 3216 
Fındıklık, 5564 
tarla ve ev araaaı 

Kilise ve mektep 
arıuı 

Arsa 
Çalılık halinde 
fındıklık 

400 

80 
3676 

Defterdarlıktan : 

M. N. 
12 
9 

11 
13 
6 

21 
24 
25 

27-1 
126 

U. N. 
3672 
3714 
3718 
3726 

4660 
2270 
2U 4 

38 5 

Kıymeti Mu. 

Lira 

125 
120 
120 
120 
400 

70 
120 

20 

50 
50 

Tabiiyeti 

Ermeni 

" 
" 
• 
• 

Mübadil 

• 

Rum vakfı 

Milbadil 

• 

Yukarda evsafı yazılı r ayrimenkullerio mülkiyetleri peş'n para ile s t Jm le üzere arttırmaya 
çıkanba~r. J.tckli!erin yüzde 7,5 dipozito akçelerUe birlikte 19 - 2 • 937 Cuma r ünil ıut 14 to 
dtfterciarilkta topluu.Jak komilyoıı. mOraoaaıJarı 6 • ıa • U • 18 
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1 Bayram münasebeti! 
1 I stanbuldan 
i sipariş ettiğim ·z 
' • Son model 
! kartvizitlik 

-:. yazılarımız geldi. 
1 Kartvizitlerinizi çok temiz ve şı 
~:ı olara.k yaptırabileceğiniz 
!+) yegône yer 

' Yeniyol 
• Basımevi · 

• • t 
t 
1 

• • • • • t 

• • 

Reri1ingto 

[!~ 
(~j Cep ve kol saatlannın en fantazı ve en f !. son şekilleri gelmiştir .. 

1 HDSLO 
~l Cep ve kol saatlan dünyanın en· hassas I!.~ saatlandır. 

Adres : TR AB Z ON Kunduracılar caddesi 

Hami ve Kemal Nalbantlar 
Matazası 

/ YEN/YOL] 

1 • 

i' ... . 
• 

ALACA GIN 

arunlar 
Kunduracılar cadae 

Sayfa 4 

... . 

il 

ssesatı 
o. 17 - 19 

Ta~simde Yıldız sineması karşısında 

MIŞLEN otomobi astikleri deposu 
2S!JZ&l'S2'2W2&12H&..'222~ ·•~~1~1·~~ııı+ıı'~~~~~~ıı;q~~ .i:•~·ıı;ıı ;ıııı;ı~~''•*•':'·29~'">'•··~ ... ,. 

ZA =·n'ü·~·~rn~ 

1 

21-12-936 da 

Ankara Halk Partisi Genel 
Sekreterliği tarafından tertip 
edi)ip, muhtelif resmi devaire 
m e n s u p fenni bir h e y et 
huzurunda yapılan müsabakada 

PHILCO 
Radyoları 12 rakip marka 

arasında Birinciliği kazandı. 

1 R a k İ,P markaların daha 1 ucuz fiyatlara teklif ı;tmelerine 
· rağmen P H 1 l C O nun 

pek yüksek EVSAF 1 nazarı 

itibara alınarak 
sipariş 

r 
ya verildi. 

Abdullah Sezgin 
Müessesesi 

Sıra mağazalar No. 118 
TRABZON 

scha RADYC-4ARI 
b •ifa 

Her adyo e 
lazım olan el · li 

otomatik gram':>fo Jar 

Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldanır 

VADO 
DnnyaAın en 
mükem m el 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

HAKKI 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevkine uygun 
Cep K.ll ve 

Spor saatlan 

ATMACA 
Kunduracılarda T R A B Z O N 


