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SALİ 

Temmuz 

1937 

Fiati 1 QQ Para 

Yıllığı 750 Kuruş 

Günli geçmiş sayılar 
25 kuruştur 

Ev kadını 
Yavrulunnrza 

bo re l yedi i
niz ki ; gürbüz 
olsunlar. 

\. Telefon ; 79 

-~---------------- -
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Japonya 
Çinde ileri 
Hareketine 
Devam ediyorl 

Ank ra 20 (A.A ) - Şıng· 

hayda.o verilen bir habere göre 
Yirminci Japon fırkası tam olarak 

Çine hareket etmiştir. Hıı.len Çi
ne doğru yürümekte olan jl'lpon 
kuvvetlerinin miktarı bu suretle 
otuz bine varmıştır. Yine aynı 

ınahnldcn verilen diğ'er bir habe· 

re göre Hopoy 1>ynlt:tinde en az 

ikiyüzbin mevcutlu dokuz Çin 
f ırknsı loplanmnktadır. Japonlar 
Tien Çinde Çın posta santralını 
işgal etmişler ve bütün postalara 
asansör koymuşlardı ... 

Mütemadiyen 
Fash asker 

Geliyor 1 
Ankara 77 ( A. A. ) 

Royter ojansı Cebelitarikten 
bildirdiğine göre centa te 
touan ve mellilladan müte
madiven Faslılar gelmekte 
ve greneta cephesine sevlc
edilmektedirler. Bu cPphede
ki hükumetçilerin taarruzu 
muvaffakıyetle devam et 
mektedir. Asiler ağır zayı
ata uğramışlardır. 

Filistin 
10,000 kiş 

Aukara 20 ( A. A. ) -
F ilistinde şimal mıntakaşı Arnb 
hırıstıyıınları meclisi Ali kom
serle milletler cemiyeti nezdinde 
Filistinin taksimine müteallik 
logiliz: pu j esini protesto etmiş· 
Ur. Kudusta cinayi tahariyııt 
idnre~ine mensup beş zabıta 
kuvveti yUksek Arnb komitesi 
bina5ıııda eruşlmnalar yapını'} 

Mısırda 
Filistin için 
Nümayişler ! 
Ankara 77 ( A . A. ) 

Mılli Nısır fırkası denilen 
muhalefet fırkasının önii. 
müzdelci Salı günü umumi 
bir numayiş icrasına dcıtıri 
edildiği Kahireden bildiri!· 
mektedir. bu numagişte ha
tibler Filistin meselesinden 
bahsedeceklerdir. 

----
Öğretmenlerin 
Erzurum 
seyahati .. 

Ôğretınenlerimizden 25 kişilik 

e 
a 

ve bu hal Arab mnh filin~e 
bilyOk bir 1w.)ecan uyaudı r ış 

tı r. LP!ıistonda siy s t fıı·1"'ulıın 

f· i\i f niu l k.;.irı i h l· ınri..tl i 
İngiliz pr< j sini p o.esto ıı 

s dıle ııuııınyişler yapn ışlardır. 

Kudusun t luibiniıı yıldöaOIT'U 

mil , s ·betiyle dlln nkş m on 
biu kişi og-lam t ·~ı üuun e top 

llD 11• 

a. 
de. • • 

lanmı~l rdı. H.ıki1..i n·iın ~i~ler 
lcr ı!"ı ıa t ~\:ik ede t ebhlhler 
seııwr siz kalmıştır. Z ıbıt ı l>ir 

ihtıydtı t d ıir alı.rak r ıus vi
leri rı i 'i ıin tak:sinıı kar:;;ı 
doğrudan doğruya mukavemet 
,ü .terılıne8ine davet eden afiş. 

lerden mesut siyenist liderleri
ni tevkif etnıi~lir. 

Çın Japon harbi 
Bir mütarek yapılmış anıa Japonya 

azimle hareket edecek ! 

Spor 

T mmuzda 
yüznı anşları 

apılacak 
H tı ı iJ k ld ..,ı a gö ·e 

Tnıbznnda en mi1keıııın •l ve 
m mt. ı ım d •niz yar şını, bu ı 
dm, t kriben oo )il evvel seyr 
etmiştim. 

Ovnııo b ı y ışlar en mUhim 
bir futbol m ıçı 1d.ın d h.ı f zla 
nh1ka ve he) c ınl t kib edil 
ml~ti. Bundnn sıJnra, 9J4 ~eue· 
slne li.adar bir iki yr.rış 

daha y :ıpıldı. Fakat her b •. kım. 
d ıa hir ç > r noks,uılıu gostl ren 
bu yarışlar nıah: sef ktlç:lk hir 
llllika bi e toplam ğıı muv flıık 
olumadı. 

9v5 senesind~ ç rç .buk 
y pııau bır s çaıe mUsab.Jka
sındau s0nra, bir kaç yllzü.cü-

A k ( A A ) 29 kın Ja hükümetit.in noktai- mıız, Bülge Jiz;l t 'illSi P ' ls ıa-
n ara · · - " 1 hu.dcı Tar~iy lıirincı i~ mu ... a-

uncu Çin ordusuyla 37 inci nazarını bildiren ve dığer bakul<1rına ı~.ır....:K. d uild . Çrt 
Japon fırkası arasında mü· devletlerin yardımını istigen ıı~ı·uıadan f~lirılk ~di.en bu 
tareke yapılmıştır. Her iki mızhtıra tevdi etmiştir. ıntıs ıbaka ard.ı, p k t blı ol ırHk 

İç ve Dış 
Bakanlarımız 
geliyorlar 

Ankara 17 ( A. A. ) 
Hariciye ve Drıhiliye Velril
lerimfa Moskovadan hareket 
etm;şf erdir. Odesa yoliqle 
memleketimize dönmektedir
ler. 

Nazilli 
kombinesi 

Ankara 7 7 ( A. A. 
iktisat Vekili Nazilli 

) -
kom-

binesıni tetkik ettikten sonra 
din 01-şam tekrar lımire 
dönmüştür. Nazili kombinesi 
tamamlanm,ş gibidir. ilk 
Ttşrinde merasimle açılu
caktrr. 

Lise kampı 

Türkkuşunda 
AnkaJa 20 (A.A.) - Kütah

aske i kampında bulu~en lise ta
lebeleri Turkkuşuna girmeye ve 
uçmaya karar vermişlerdir. taraf hadıse mahaliinden J apon elçisi de nazırı zi- hiç oir uetic ~ ahu ıınaJı. Yö6 

geri çekilecek ve bu ıkı kıt- sene:;i ise tuwamile sönük g t;tı kRyıkla seıyehata rt~dıklıırını 
. / k garetten sonra gazetecilere z ld " t ıı k d \ anın yerine ıhtilu1 a iştira ougu ın n ıp.ıyn u ıır, takdi le görür ve S!lrmene Spor 

k. }aponyamn şimal Çinde a- Kurııdeniı suhı ınlu en kuvve li 
etmemiş olan geni ıtuat . ~. . . Yu dunn 1ki yarış ktt.vığı yap. 
gelec,..kıı·r. /Jununla ber--ber zımie /ıareK.et edecegını aynı fuLIJOI t.ı rnı!urına ve uu1u ç ı t d t l . k .. .. ı ı ı ı memnun yete l'!;>idir ·en 

1 
d H · ıyi atle leı ıne nıa iıt bulu~ ... u her iki taraf ta mulıım kuv- zamun a arıcıye naz.ırına Trııbzonun bu i:;;te geı·i kalması 

Vet' .. rLe tak· ı·ne edılmekted·r. Japo,ıganın Çınde genı top- Trrtlız; muınuLLin de.uız sp Jrlıırıa- d ğ ı k · 
.. w ;;, d,ıkı bu gen ığuıe wutl;!esısır ) ru 0 mu.;;u gNe ·dlr. 

Vaşingiondaki Çın elçisı rak,ar ele geçirmek isleme- olmumak ınıl 
1 

Un ınüdUı ·? Gu .... ül Muht0 rem Bolgemizien, T-
Amerıku Harıcıge nazırım dıgı h~kkın~~ tem~n~tta bu oekada.r lı.t ıdı kı; lrlibZUudu r.ıl zond da deniz ı-ıporlarır ın, 
ziyaret ederek vaziyet hak. tundugunu soylemıştır. ctıı müstakil bır deuız lrnlübll lüyık olduğu şekilde, canlaadı-

rılm sı yolunda icı.ıbeden teşeb
-=-~= .. .:!'""-·~ e-.. ....., .. S:-~:ffi k.uruisUll l 9;3.3 de ·Ya 1 ırn ulJ" l.>Us1ere girişmesirıi büyük bir 

ransı yo u ve omyon ar cıgı suylun.ı.ı~ ft.b.cıl Sv~HfüJlıe Su SJOrları Ai ıni Gilata-C • ı • • bir kaf lenin kültür direktörümü' ın e ÇiSi zün ba~kanlığında Erzuruma hare
ket ettiğini yazmıştık. Ôğ'retroen-

Moskovada neden ler Aşkalede E!'ZUrum Öğretmen ıı·ı 
bahsediyor ! teri tarafından karşılanarak akşam + 

yemeğini yedikten sonra E. zuru· ~ 
Ankara 7 7 ( A. A. ) ma varmışlar ve liseye misafir ı•J 

T •t 1 1 l~!I nami e bir <.ıt.ıı İl kulUtrn ap a sabı s z ıkla lıekliy-oruz 

h kk sile .sonmesi Dır o muş~ı.ı · > \ e 6 r ylı ny Adnan t:mtfındao 
Q in Q ç. rn. Ü ttişimizin il mevcut kuıllt)1 ruülLlll <1e l:Z.ıtj hızı ·lanın proğranıa gOre, ~5 

de aluıudur l>ir çok SıJUl Cl.ıl 11 Te'l1ınuz Paz ır günü saat 14 dt>, 
mühim bır tamimi ve lıiç o.muıtııı Li ~r ıkı~~r ~u- GlmrOk iskilesi öniinde, Bölge-

li 
rı::ı kuyıklaı·ı mevcut oıısuu. li..ır- miz resmi deniz müsabakaları 

Moskovadaki Çin elçisi edilmişlerdir. ~J 
Sovget Hariciye komserini E.rtesi günü sayın Müfettişi Umu· ~ 
ziyaretle kendisine Çindeki mimiz tarafından kabul edilen he. ~ 
vaziyet hrkkında Çin Hari yet makamatı resmiyeyi ziyaret J. 

ciye nezaretinin öır tebliğini ettıkten sonra tarihi eserlerle 

te'Udi etmiştir. Bu tebliğde yeni inşaat yerlerini gezmişlerdir. t!4 
Akşamı lisede bir ziyafet veril- ~ 

}epon tecavuzündan bahs- miştir. E.rtçsi günü otobüslerle ~ 
edilmekte ve bu harel .. ellerin Hasankaleye gidilmiş, bıınyo alın- ı 
dokuz devlet anlaşmasını daldan seınra Hasankaleliler tara

Paris pı.ktı ve muletler ce fından kendilerine ziyafet veril 

migeti p'1k.fı ile tezad ha- miş ve mahalli oyunlar gösteril- ı 
miştir. Gece lıscde bir müsamere 

/inde bulunduğu tebaruz et verilmiş ve çok samimi bir gece 

tirilecektir. geçirilmiştir. Ertesi gün boğaza ;~~ 
Deniz anlaşması gidilmiş, sabah çayı ve öğle ye- ~•, 

meği orada yenilmiştir. Ziyafette l•J 
Ankara 17 ( A. A . ) Müfetlışl Umumimiz ve .Müfettiş-

Beledıye Reıslıgınden göndelllmıştır: "l bu s.ıydıklıırım eks ftyet.e 
)' yapılul.!ağı meınnuoiyetle haber 

~oselerlll bılhnı;s.ı rfruıı lt yulunun lllllınkUı:.ı olduğu p.ıru ile ol ıC..ık ışlerdır UlliUla, 
alıumıştır. 

kaduı· w~hafı.tzrı:sı için hLI::.usı kum) unıuuıı 2,) Lund.ıu tıııt..t ,, p.mısız olııbılt.ceıderiJ de, bu 
~ Mü~~bakalara iştirak edC'c~k 

} ilk taşıı:ıııınıaları hak.kıaduKi kıııaııınıza b;.ıı..ı hawi~ et i kaw.- ,1 81·ad..ı ilını ıle u"" .ıtmış Ohfu11-u 
d · 1 

6 6 ohlll sp >rculaııınızıı şimdiden 
you sah•pltııi lıUsuü k ıbul bösteı ilileıı h.llde l.ıır kaç cınıd ,ı aşikar bir lı ıkikattır. Gll'e.sodlu ff · · ı t · d ı 
ve dl.i:;;Uucesiz kamyoncu şııhsı meuıuutlauaı ~ıldereK. kurımı ,

11

: geuçıerin, Glreısv.ıld ın Biz •ye ıııuvcı ıııoyet er em~:~•i:cı er z. 

yanaşmak ısteruemi~leraır. ~ =-==...;zc:====--·,-=-==~===--====-" ...... ==---===-
Lunuu Uzerioe vulrnbulau arzu ve ric.ımızı çok isabelle 

göreu yübek Nufıa \tık.aleti Devlet Demir soııurı Olubüs 
turıt"elerinde derhal yüzde 30 ve )ÜZu.., 4u lell:liıat ynpu ı~tır. ~ 

Erzuruına kudur IJır yıJlliUd.ın 4 lııa uu ve her uevı Her is, te iv iye, yeniye .. 
tüccar mahnd ın ve ııı~ıtlde yukden kllo Oa;ıına 2 K.uru~ ıo l 
ı;aullın olııı_.cJklır. ~ oiıa Vuırnlctıuın l;u yüksek: lulİuua ~ B ıg ·n yaşı (3 ) şe doğru ile Jiyen şehir sinemacıı bedii hislerimizi 
karşı minnet ve şükrdnlarııı.ı her tarafa UU) uruıkeıı ha::.is ~j tntm'.n dcgil bıliı i-ı t ı ı ip elen bir vasıta halindedir. 

mtıufuatlar peşı .. de ko~anlııra d bll yUksek lccll..ıırin vatani ııı K'onfor uz, sıJhi şartları ek .. ik değil; hiç olmıyan bu bina 
ve ruıllı l>h ihlur olduğunu da .uzı.;;tc!~ıle ıl<lu etmeği l.m ayrıca sıı Jı ım zı da zeh }emekte ir. 
vecıb.ı addı}deriru. , 

~ Bund n başka d p krın güzellil'l-ini baltulamnkte, parkta Uçuncü Umumi Mujettiş ~ a 
T. Uzer oturanların gönlüne ka vet doldurmaktadır. Tral-ızona; bugünün 

: ihtiyaçlmnı karşılıyı:ıc ık tam k0nfo lü bir s"nema binası lazımdır, 
~ .. ~, ..... -.., ~ .... ·~~ s· 

~-·· ınemanın sosyal hayatım z üze "nd-ki önemli rolü gözönüne getirilirse 
Çekoslavakya kabinesı istifa Jik erkanıJo Erzurum Valisi bu

etmiştir. lngiltere ile Al- lunmuştur. Akşam saat sekizde 

manga ve lngiltere Sovyet- J Müfettişi Umumimiz Bay Tahsin Bay Vasıf 
/er arasında iki taraflı birer i Uzerin ziyafetıne gidilmiştir. l İrcın - Irak 

muahedesi 

hu lü.ıuillun ehemmiyetinde ve z ru i bi · i'.ıtiyıoc n ifa~esi olduğunda 
şüphe kalmaz .• Trııbzona güzel bir sinema binası nekad3r lazımııa 

deniz anlaşması imıalanmış- 12 ye kadar devam eden bu şerefine top a_ntı 
tır. ziyafette Trabzon .ögretmenleri Saylavımız C H. P. Müfettişi Ankara 18 ( A. A. ) 

namına ktiltür direktörüınüz ve Bay Doktor Vasıf dunku posla İran l k h · • ra arıciye nazırları 
bunu müteakip de kültür müşa- ile lstanbuldan şehrimize gelmiştir. bugün Tahranda bir dostluk mu-

B lediye pa kı da okrdar güzeJleşm ğe layıktır. 

Bu bnh e a) lnrc.ı evv 1 de temas etmiş, bu meyanda Belediye 
parkmın p"l asız otu•ulu~ etiketli kanep !ere de muhtııç olduğunu 

yazmış!ım Ü.;: günd.rnberi pnrasız oturulııbilecek kanepeleri parkta 
görmekte ve memnun olm ktayız. 

"' * 

Vekilleriır,iz 

Moskovadan 

geldiler 
virimrz Reşit Tarakçı ve Öğret- Bay Vasıf şe efinc bu akşam ahedesi imzalamışlardır. Bu mua
menlerimi:ı:den Bayan Mücella, B. Şehir kul ıbünde Trabzon hakim· hede ikı memleket arasındaki hu-
Bedri tahassüslerini anlalmılllardır.1 leri tarafıııdan bir toplantı tertip dut i ıtılaaarınn nihayet vermek. Yazın so~uksu bntıyol rın girmek sa Iı11-ı koru ... ak için elzem; 

Ankara 2J (A.A.) - Dahi· Sayın Bay Tahsin Uzer bun. edilecektir. Bu toplantıda kıymetlı tedır. fakat bir plaiıml7. da yo'<:. Plaj yapılnc ık kı)3kocıı salı illerimiz var. 
liye ve Hariciye Vekillerimiz bu- lara mukabele ederek Erzurumun Valimiz ve Beledıyc Reısimız hazır Yeniyol bu bahis üzerinde uzun uzadıya m"şg-ul olmuş, yapıl. c1lc işi 
gün ıstanbula gelmişlerdir. kısaca bir tarihçesini yaparak bulunacaklr.rdır. Tu·· rk _ ı·sveç izah etmiş, Ö:te'll·ni, fnyJaları ı müte:nııdi~en tekrarlamış durmu,tur. s şarkın bu büyük. merkezinde ya- Bany.>ya temas ctmiı;;ken ham:ımların da buginkü vaziyeti üzerinde 

Zati ungur pılan v~ ~apıl~cak ~şl~ri i~a~ bu- ÜçRlln·c~auranukmçı··~~u·lrueltt"şll.k mu··nasebatı bir nebze duralım. Trab .. onda sri bir hamam yoktur. Hama:lar 
Manyetizma, ipnotızma, fa- yurmuş ar ır. azar esı sa a 1 sa· u m. az çok sıhhi şartlara tabi tı tulmuş, temizliklerinde, otu ma, ya ma, 

at dokuzda Müfettişi Umumimizin Kll'tür Mllş:lVirl kıymdıi hem- Anka .... a 18 ( A. A. ) _ dinlenme yerleı iı de değ;" ki kler, tali 1 r yapılmış ise de bu iş ya· 
kirizma, spritizma, illüzi- valci daveti üzerine Erzu. · · R 't 'f maka kabilinden b:rşevdir. H!lmamların asıl muhtacı ıslah tarafları 

· ~eso"'ru- · t t ı t şerımız eşı arııh.~ıoğlu dun Nafıa Vekilimizin İsveç hakkında ' t suretile 
gonızma proJ' · rum ıs asyonunun eme a ma me- akşam El'zurunıd ın şı:.hrimize yapılış tarzlarıdır. Bu ıslfıhnt tamirle, ekleme, yama aıa 

Çok yakı da şehrimize ge- rasiminde bulunan heyet saat on. gelmiştir. gazeteleri uzun makaleler neşrede · mümkün d f l:lir. 

lerek meslekinin kuvvetli hüner- da Erzurumdıın hareket edernk E rek bu ziyaretin ehemmiyetini H il~ "· 
5

,,,h,.:n ı.,: .. , .. r •m.. ı..i l'!·; ve inliyncı karş 1 y· cık 
lerini Yıldız Bahçesinde halka gece saat b~rde Trabzona dön rzİncanda teba•üz cli.irme~te ve bu ziyare kah. a~ i ıl n n 

1 1 
c vır I r. ş 1 i 

1
le inin bu ld ın . so~r..t 

göstercc~ği haber alınmıştır. müşlerdir. Öğretmenlerimiz Erı.u. İnşaat tin Türkiye i!~ lsveç arasında bir sıraya ko ul c ı v, u ı a ı 1. r iş kendi eh-mm yetıne 
Zati Sunrturıın Avrupa ve rumda gön.lükleri büyü~ misafir- bilhassa r c.ı et ve eııdüstri sa· .. b" k" J ı · r n ktey'z Bunn na:ı:nı an 6 Ankara 77 ( A A. } _ gore ır mev ı ı c nı m run, n y • go · . . 

Aır.eri'rnda bile yetişilmiyecwk perverlıkten çok mütehassisdirler. D E halarında gittikçe f ı.lnl ~m kla hu ihtiyayaçların :a 3. 4 n 1 , vı t ~ı c l ı ını ümit 'tmek ~ terızİ 
kndar yüksek m~ha ete s ıp ol· Pek yakın<l:ı Erzurum Öğretmen. ln "zincanda yeni Halk- ol n ıuinascbe lerde mü ıim bir Bir numarayı suya bırakt k .. Bır l • ııd numara arasında bır Ydt• 

duğu okuyccularımızın da malumu le ini şehrimiı.i ziyarete davet evi ve istasgorı binalarının mer.ıııle teşkil ettiı?"tnİ kaıdet· eser de s'n.,ma, ve peşinjen evve'c• saydıldıırırnız yolt olursa on: .l 

bulunmaktadır. e !ec klerdir. merasimle tem ileri atılmıştır. m"'ktedirlcr. ş phcsiz sev·n c ğiz . . . f • 

Bu akşam Yıldız Sinemosındc1 Alrr.an Bülbülü MartcekreUn ve Jan Keyoranın temsJI eyledikleri 

fevkaiôde proğram SEVGiNİN SESİ , Ayrıca Paramunt dünya h vadisleri. 



ilaceksiltmesi 
' mıktım --- ---500 gr. 

Sıra No. Nev'i 
__;;,..;... ________________ __ 

1 Acide citrik 

' kilo 
2 ,, taktık 
3 ,, fenik ordiner 

Tutarı 
Lira Kuruş --

2 
6 

50 A iNA 
4 Adrenalin sollsiyon nevzad 
5 Asetad damonlak llklt 
6 Aspirin tablet 

500 
30 
50 
3 

500 
500 

gr. 
kilo 
gr. 

4 
6 

10 
15 

3 

70 
50 Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağr1ları,Artritizm 

7 Atofan 
8 Aniodol entern 10 

500 
500 
500 

9 Bom dö peru I 
1 O ,, ,, ftorvantt 
11 ,, ,, trankil 
12 Banzoat dö sut şişe içinde 2 

3 
250 
500 
100 

13 Bikarbonat dö sut kürlenk 
14 Brom dö potasyom 
15 Bant sargılık amerikan bezi iyi clı.ıs 
16 Bros alamen bir taraflı büyük 
17 Buvat an karton 2 
18 Karbonat dö bizmut 250 

3 
3 
5 
3 
1 

19 Kamfre şeriıık 
2U Kloroform anestezik merk 50 gr. şişe 
21 Klor dö sodyom ,, şişe içinde 
22 Kaşe seka 2 No : 
23 Kokain merk 
24 Kodein ,, pür 25 

500 
120 
150 

25 Kollodlyon elastik merk 
26 Koton idrafil rekor A. A. A I kiloluk. 
27 Katküt Brıvn melsüng 3 adet 

o 1 2 3 4 kutu 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
66 
67 
58 
59 
'30 
.,., ı 

2535404ö1ö 
Dijitalin ıolisiyon nevzad 10 
Dren kauçuk ince, orta, kılın, enkılin 25 
O dö vi Alman 250 
O Oksiiene merk 900 gr. 20 
Ergotin Bonjan 250 
Eter sülfürik merk 10 
Ekstre flüvit dö kendina 250 

,, ,, ,, nerprun 50 
,, ,, ,, B. Tolu 3 

Flör dö Utöl 2 
Formalin merk 5 
Farın dö len 15 

,, ,. mutard 5 
Fil asuva No: O, 1, 2, 3, 4 50 
Glikoz merk şişe tçinde 5 
Gom arabik pudre l 'J. 
Gaz idrofil 100 metrelik paket 3000 
,, yodoform 1,2 mt. şişe içinde 4 
,, tarlatan 5 metrelik paket 300 

Helmitol 250 
üvll doliv Aaan 10 

,, dö rpsp11 10 
1htiyol veritable 500 
1ode pür 260 
Lavdanum sidenham 100· 
Lizol I 10 
Lökoplast Bayersdorf No : 944 24 
Manyezi kalsine lejer şerlnk şlşe lçiııde 250 
Nitrat darjan fondü 50 
Novokain Hayer 1 100 
Neosalvarsan O, 15 15 

" ~00 w ,, o, 45 15 
Piramidon 1 250 
Plazmokin semple 20 
Papaverin K. 25 
Papiye Rigolo 100 adet 5 
Platre dö pari ıoo 
Kinin Kl. Kom prime O, 25 1 
Rivanol Bayer 50 
Rekrr iğnesi lnoksidable 8, 9, 10 No: 20 
Santonin merk 75 
Sel do Kerlsbad 500 
S. N. Bizmut 260 
Sülfat dö manyezi 3 
Tanıılbin 250 
Tanijen 500 
Tanen Iejer 250 
Tentür dö belladon 250 

,, ,, Kaneı 2so 
,, ,, Kolom bo 260 
,, ,, Kondürango 250 

Tuval sire 5 
Termometre oval 5 
Tüp elastik 2 
Tirle 3 
Vazalin alba 1 10 
Valldol Zimmer 10 
Vessi aglas bütün lAstik 4 
Ampul Atofani\ 6 

,, axropla nevzad 3 

' Şişe 
gr. 

' kllo 

gr. 
metre 
adet 
dz. 
gr. 
kilo 

kutu 
gr. 

' kilo 
kutu 

Şişe 
metre 

şişe 
gr. 
kilo 
gr. 

1 

kilo 

' elle 
kilo 

' metre 
dz 
metre 
gr. 
ktıo 

gr. 

kilo 
kutu 
gr. 

' kutu 

gr . 
şişe 
gr. 
kutu 
kilo 

gr. 
dz. 
gr. 

' kilo 
gr. 

; 
top 
dz. 
; 

adet 
kilo 
gr. 
dz. 
kutu 

1 

3 
1 

100 
11 

2 
11 
15 

4 
2 

8 
1 

192 
220 

8 
7 

13 
10 
12 

10 
1 
3 
3 
1 

11 
22 

2 
300 

7 
51 
8 

10 
8 
6 
2 
1 

13 
31 

2 
28 
3 
5 
6 
4 

17 
6 

16 
25 
31 
19 
12 
18 

1 

1 
6 

3 
1 
5 
1 

28 
11 

,, adrenalin ,, 6 2 
Blod. merkür Nevzad 6 1 

" ,, Sian. ,, ,, 12 2 

50 

20 
75 
40 
35 
40 

60 

25 
65 
25 
10 

50 
70 

90 
25 
20 

85 
50 
50 
40 

20 

20 

20 
75 

60 
60 
75 

25 
50 

50 
50 

35 
81'.) 
75 

50 
95 
50 
50 
50 
60 
6 

18 
60 

80 
80 
70 
90 
40 
80 
40 

62 
63 
64 
65 
66 
()7 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
H> 
M 
82 
83 
8! 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9~ 
95 
96 
97 
98 
99 

,, Silotropin entrav. 12 22 
,, Kafein Nevzad 6

2 
1 50 

,, Kardıazol 1 14 40 

100 
·Ol 
iJ2 
103 
104 
105 
t06 
107 
108 
109 
ııo 
111 
J 12 
113 
114 
115 
11 (j 
117 
1 !8 
110 
1 lO 

,, Digalen Roş 3 3 
,, Ergotln ,, 6 1 80 
,, Elektrargol 12 27 

,, Emetln ki. O, 04 24 18 
,, Form. dö kinin ,, 12 6 
,, H. Kamfere 6 1 
,, 1nstllin Byla 6 J 3 
,, Morfin kl. O, 01 ,, 3 1 
,, Uebıün Nevzad 6 2 
,, Omnadln 12 ad. 12 48 

20 
50 
60 
10 

,, Starilmin Nevzad 6 1 20 
,, Tripatlavin 0-0 1-2 3 4 60 

Tablet Bromüral 6 3 
,, Me1Ubrln 3 2 55 

Seram Jelatinö şıuk 0-0 10 6 9 
,, Antitetanik 13ehriııg 10 C C. 150 45 
,, Au tistreptok•)k ,, ,, 20 6 
., Aatipnomokok. ,, ,, 10 3 
,, A'l tımenengokok,, ., 20 6 

Kanül komp~e 1 dz. 1 80 
G ınt ehtstik: şirü· jıl:ı:ıılen eyi marka 50 çift 25 

" ,, 
Rekor şırıngası 2 C. C. 3 ad. 4 

" 5 " 3 5 
" 10 " 3 7 

20 
70 
5 

" 20 ,, 3 9• 
Srı~'da Nelaton mubtelif 2 4 80 

Ulp içinde olma-
7ıcak 

Artvin Halkevi binasının 
inşaat eksiltmesi 

C. H. P. Çoruh ilyonkurul Başkan
llğından: 

1 - 10-8 937 Salı günü saat 15 de Artvin C. H. P. 
Binası dahilinde müteşekkil eksiltme komisyonunda 44908 
lira 70 kuruş inşaat bedeli olan Halkevi binası inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çrkarılmıştır. 

2 - Fenni eıorakını görmek istiyenler Aartvin. Ankara 
!stanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Rize N'-'fıa 
müdürlüklerinde arayabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı 3369 liradır. 
4 - İsteklilerin resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 

sayılı nushasında çıkarQk 2490 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin f fıkrası mucibince aranacak ehliyet vesikaları 
hakkındaki talimatnameye uygun olan inşaat 'CJesikasını 
haiz bulunmaları ve 2490 sayılı kanunun 32 nci madde
sindeki sarahat fleçhile tanzim edecekleri teklif mektup
larını birinci maddede yazılı 10-8-937 Salı tünü saat 
14 de kfldar komisyona igice mühürlü olarak fJermeleri 
lazımdır. 

5 - Poıtada gecikmeler kabul edilemez. 1-4 

BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Mezbaha et nakline mahsus olmak üzre 937 modeli 

uzun şaseli bir letımgonet mubuyaası onbeş gün müddetıe 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Kamyonet karsörünün ne suretle imal edileceğine dair 
olan resim 'lJe şartname örneği gazı işleri dairesinde 
görülebilir. 

Kamyonetin komple olarak muhammen bedeli 2300 
lira olup is eklilerin işbu muhammin bedel üzerinden 
oerecekleri güzde yedi buçuk muvakkat teminat makbuz
larını hamilen eksiltmenin icra edileceği 20-7-937 Salı 
günü saat 14 de Encümene muracaatları ilan olunur. 

3-4 

Belediye akaratının 

icar artırma temdidi 
Aktıratın Ne'Ui 

1 - Sinema arkasında 271 Ng li dük.an 
2 - " " 27 3 ,. ,, 
3 - Ayafilbo Erzurum caddesinde 

28 Ng li beş odalı hane 
4 - Megdımda gençler kulübü altında 

200 202 Nö li ilci göz mağaza 
5 - Mezbaha binası içinde bagırsakhane 
6- AyajiLbo erzurum caddesınde 

91 N.'? li kahvehane 

Muhammen bedel 

100 
100 
96 

200 
200 

40 
7 - Esvak Ticaret odası binsı altında 32 Nö li 

dükan 100 
8- " .. .. .. .. ;. 28 100 
~ - <römLek.çi yokuşunda birgöz mağaza 40 

TRABZON BLEEDiYE RİYASETİNDEN: 
Yukarda nevi oe senelik. muhammin icarları yazılı Bele

diyı akaratını birer senelik icar artırması on gün müddet
le uzatılmıştır. 

isteklilerin 27 - 7 937 Salı günü saat 14de 
Encümene muracatları ilan olunur. 

....:z:== - - --

Pazarlıkla otomobil tış lastihi satılacak 
Daimi 'Vilaget encümeninden : 

1 - Vilayet hizmet otomobilinin eskimiş olan ( 1 O ) 
11dıt tış ldsti;i pazarlıkla satılacaktır. 

2 - isteklilerin 29-7-937 tarihine çatan Perşenbe günü 
saat 15 şe kadar Vilaget daimi encümen kalemine mura-
caatları. 1 - 4 

T b V'I" t d . "' · · d ,_.,, .. · ıj.;'ı· 'f.r'' ra zon ı aye aımı enctimenın en ; ~~iJ.~';:~-: ~~~fi~~t '> 
Mamleke t !ınstane~lnin !l~i yı!ma ııit cinsle':iyle nııktar!arı yukarıda yazılı (120) kal~nı llıicın haqtane f PB· • ::;;;:.;.-{;'.;/z.:~"~.,;;.:~·<. 

liınl muhammen l> de li (10 !3) lıra 44 kuruş üzerinden 21 gün müdde tle açık eksiltmPge konulmnştur. 2 ·Mu :;;:•/ :L~1ii~.: ,,,, .. , . .,. 
vak kat temir atı (14.!) (' fi) kııruştur. 3 - 29-7 937 tarihine çatan Çarşamba gilrıll Raat 15 de Yilıiy t maıra. .:ff.ff,:/•": 
nıında toplanacak olau daimi t ucümenü~ iha!Psi yapılacaktır. 4 · lateklllerin yüzde yedibuçuk muvakkAt teminat j;~ 
p>aktuı;ve ya Banka mektuplarlyle encümene muracaatlırı UAn olunur, a . * .. , ",_ . .:. __ .._...._,, 

Kızılcahamanda 

Atatürk günü 
Ankara 17 ( A. A. ) 

Kızılcahaman Atatürk.ün 
; şereflendirdiği günün yıl 
1 dö'nümü ölan dünkü günü 
coşkun bir surette kutlamış· 
/ardır. 

İngiliz planı 
Ankara 17 ( A. A. ) 

ispanya işlerine ademi mü-
dahale komitesinin dünkü 

toplantısında bütün murah
haslar lngiliz planını müza 
kere esası olarak kabul et
mişlerdir. 

Milli 
atan 

Gazozu 

Sıhhi, mevaddi ecnebi
geden temamen ari olduğu 
gibi lezzet itibarile de em
sallerine f aık bulunduğu 
sayın müşterilerinden gör
düğü rağbet ile Ankarada 
2461- 237 sayılı tahlil ra-
porlarile sabittir.. Yüksek , 
esanslarls fenni şekillerde 
imal edilen milli vatan ga · 
zozu agnı zamanda emsal
lerinden ucuzdur. şişelerin 
üzerindeki etiketlere dikkat 
ediniz, aldanmayınız, 

Uzunsokakta - Milli 
gazoz imalathanesi : 

Yusuf Taıan 

ilan 
Trabzon icra dairesind«n 

elgovm ikametkdhı meçhul 
imaret mahallesinden hacı 

akif 'CJereseinden hamig•: 
Akçaabat eski noteri hükmüne 
fle 934-88 icra dosgtuı 
ile borcunuz olan 690 lira· 
gı vermediğiniz takdirde 
mahcuz bulunan lcocaba 
köyündeki üç kıta fındıklık 
ve bir çalılık, hir tarladaki 
hissenizin 2-8-937 pazartesi 
günü saat onda açık artır
ma suretile icra dairesinde 
satılacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olu
nur. 

Bugece. 
Nöbetçi Eczane 

İSTANBUL 
Eczanesidir. 


