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Fındıkkabuğu dumanı , halkın sıhhatı bakımından bu şehir için gerçekten 
bir bela ve aynı zamanda unutmıyalım ki bu yüzde'] halkımızı 

tehdit eden hastahkların en korkuncu de Vebadır 
İnsaf ile düşünelim ve bu Halka acıyalım ~ lugüa Trabzondı, fındık kabuğunun turettiği ve 

Fındıkkabu~u beslediği kedi büyüklüğünde yüzbinJerce fare var ! •!·~-----.... -• 
b. b J"'d ı 1 GÜHÜŞLER 1 
ır e a ır. Sulh meseleşi siyasa Fındık ! -DU\UŞLAR 1 Fındıkkabuia, odan yeriae 1 1 ••• --. .... ._ .... ..__ ~· 

Y•kılm1i• baılaadıktaa ao• On üçler komitesine ııgi ız - Franıız tek• ihracatımlz Belediye reiıinin 
ra bu ı~birde baatalildar yüz birakıldı. lifleri barış\ hazırhya Fındık mabıülünün idraki 
de altmıı artmııtar. Ba hik • bilecek mi ? ı 5 aı· uıte)ıtaa teırini uni Yazısına karşllık .. 
IDÜ it k d' b Ankara 20 - mil!eıler F 

' ıa ' CD ı t~crü e Ye l b ıooana kadar limanımızdan ındıkkaba&u dumamaın incel·- l · · l L& c•mı·vefi tliinlıii toplant••ıntla 10i• tere ile Fıa•sania a· b h d 
~-e erımız Ye •• t u tün "' " ı ı mübtelaf ecnebi memleketleri· u ıe ir e cıı· erleri zehirleyip bir •eh" b ik b Et/enle Laoal pari• •ulla tele. zır ayıp ita 1• •e Ha bet hü • 

1 T ır • ıaın tecrii e Ye ı. • l · ae 83,477 ı-uyalda olmak verem i uyııın~ artardaı· ını ıoııu g 1 · ·k· ı il d /illerinin artılı ölmaı olclafu aumet erine bildirdikleri barlf T •

1 
. 

e mıyeaıı ayet er e e L • • • 6 t ı. teklıfJeri bütün dünya milletle iizt:re 6,678,160 kılo iç fındık ı crı ıüren benimki ile bir kaç 
•ermiyoruz. Asıl ;ba hükmi na ıe.,araz •thrmııtır a eı1 d 4 23 ı.· k k ynıoın Y cnivol ıutaalarıada 

lill•r laaltluntla bir karar,,., rinia dikkat Ye ba1retiai uya 266 ç11va1 a 1 , o .. ııo ırı ı 
•_eren, yıllardanberi haataları bi G 

1
,. 370 ravalda vo,24o k lo Zt\maa zınııa ı-dnıı Ye aıa1a · d • - ı lc • adardı. erçi, milletler cemiye T T ..;, T :ıerıD e kıymetli c.. Ye öae•li m•I• on Uf er omıtHtne tiae izıfetea b•zırlınanbu tek çirük ıç ve ıç37~ •e 3,448, sayın bır Doldoıumuzan da 

ecrüoelerini yiiriten aalihiyet raltmııtır 8oo kılo tambu-ı fındık 444 , yazı1tnın k.tıımaıı aayıa Bele hfler, keaia olarak bir kıymet • 
Ye ıöı 11bibi doktorlarımızdar. ş ·ı mal 700 ka&o ııvıi fındık 442,ıSo dıye Reis ımızı naıılaa hareke hpmamakJa beraber,d.öaedola 

S11.yın Şarbayımız , ber h d ıa taarruz edeale taarraza ar· kilo fota fındık lo5oo kılo te ietırdı, bır çoidarı ıibi ona 
şeydea ÖDce fUDll bilmeb ye cep esin e raya11!ar bakkıada 't'eraieD ye iAtialak fındık ilıraç i:dlimlf Qa b U Öaemlı İfe daar IÖZ IÖ1 

inanmaldır ki, Trabzoaua ha· Anlcara 20 _ Atlisababa verdeoilecek olıa biikiımleri tar •ubammen relıtoıtenıa üçtıe lettı, tı ir Ye mütalaalarda 
vaııaı teneffüı edea, ba bava dan biltliriltliıınr 6Ör• Ak • az çok teDaruı ettir•lf dem· iki11adea faı.1ua abraç oıua - t.u uadu rcıu .. S .. yıa Rei11m zia 
içindı yaııya• iuanlan11 Hİ· •am oc atlaoyi i•tirciad ı·çin ektir. ital1a, tekJıflere heaüz muıtor fıatlar duri:ÜD oımak uşeumedeu fcaaıi mütalaalar 
ıık duru•lanaı çok iyi bil.. ltaHılori~ ıimal c•pltuınd••i •u .. faka\ cHabuıı •er•İf la beraber baraaaa tale~a da uuıunorak, net indi •• 
Ye gören Doktorlarımıza11 bi Jaiıcimlar• ıitltl•ıie tl•oam •t deiildir. Habeı İ•paratoraaa• fadalıit•a karı• arz anlı ı~ baa!t aeid feanii incelemeler 
li uınterini, ba ıebria ba•a me•t•Jir cevabı, baç ıupbe JOk ki, miübakattaa pıyliaaya ma de buluıuu.k ıeae üıenme • 
Vazıyeti ve ba1lua uealik Ye kaJİtaız 91 fartı&z ret olacak· ie1memekteear d·a dört baıı mamar vercli;i 
ıoyaal bakımlaıdaa dara•a Hava kurumu tar. •uHohaiaia, tekldler• iRTiHAL kar11lıiıa üıta.- taıbieiai 1a. 
aıkluada zerre kadar bilıiıi tetkık •eaıleaale beaiz cevap Meycaaa camu ımamı bay parken okudum. Bir ha1h 
olmiyaa ta mıtdebarıdeld Yılba§ı plyango biletleri Yerme•it oımaaa, '•ılletler ce· Ali evYeUu iece aaat oa rad · düfüodüm .. Düıiiaaüm ki aa 
bir Alman doktoruaaa bize alan aJana gidiyor ••yetaD ea ffl almak hııatuu deleraade •vıaae kalp basta yıa Rtiıımiz Belediye İfleriae 
biç bır ıey aalatmıyu Ye aa· BY yıl bava kuramaau• el4ıt etme11 içaadar. Sa9aıtaa lıiı•ClaD miteeair olarok dün· ıid belediye mecliainde bullca 
latmaaına da imkin olmıyaa 7alb•tt piy11aroıa çok zeDiİD önce 1 pı1aıı tea1,f1t2den Y•Y• ıöueruu kap•mıı, cena· teakıtlere maruı kalciaiı •• 
zayif ıfadeli üç bq . satırlık Ye çok ikra•ıJeli oJdap i~aa ylzde ıkı ,az ıta17a !t·bıae suı dla kalaDabk oir cemaat bizı• iU.elcde oaaca n,.111•, 
mektabaadan çek dalaa kıf • laer ,.a bilet ••bfa•... laa Jll fark~ olaa aoa tekııflerı•• tarafaadu ıakıımdeki eYiadu ıikiyet edılea, iizeriatle iti• • 
metlidir. llaıdewıdeki elek clalaa çok aabl.,ıbr. Ba aata aa1t haDef11ta.aca 1reddeelilmek katdudmıı, aama11 meydan aea, dıkkat ve Uıi iıte1ea t orun ıözlenai de •ak bal ta· ti• ba derece fazla aatU•a le kat.17.rair, miUet!er cemi camıiade lulaadıldaa .ıomra Beledıye itleri karıtaaada 
tabi1irdilr, aacak 1a ba •e • ııacla l11va kanaaa baık&tibi 1eti neıaiade dalıı İJİ kartılaa balıçccık mabauuıae1ekı kab omuz verap, aldırıı etmeıkea 
aelenin kıtapta 1eriai balupi Ce•ciet Alabm •ok laizmeti mıyacaı· ı Ye batta bu -"ıdea rııtaada bnar!aaaa ebeat b f d k 

• T ı• b u ın ı kabuiu dumuı ifiae bize ıöıtermiş olmab, yabat olmnttar. yaktiDclea 6nce bi • koaaeyaeııaaet11 mliaakqaJar mefeaıae te•di eddmııtır. a7 
...ı - b tt aaaıl olup ta Üfenmedea ilei ua buraya kadar ıelip bu ıe· letJeri aataıa çıkar••ı ba1ileri olaca;ı •a11obaı ıçıa 6nem1e Ali ••• ıüaü•u, ııa a ıea •· h. d · • ı il .n. rtaranı Ye ıftardaa iÖıterdi •e üıeameden o aıua ır e Y•t•Y•• iuaalarıa cııer ıataıt• harekete ıetirmıı, •it beaap dabdJae ıollulma•ıı de 1 • •u• 1 
!eri, teneffiiı cihazları, baaııoe· d • l 6 • · ı· u•ıClir. ıtal•an bat•ekili, b• ıoaraki aaatieıini eı •e doıt- karıılık yazıyı Ja.aıverdi ? •• 7 terİJi a1aia eıi • ıterıaıa ı 
releri Ye daha ıuaları bualan 'dil ._ t ·ı tekbf!eria Uiaılar kurama ta- lar• ara11ada ıeçarmııtı ıyı Evet buna t•ıtam ve blll da ar~tıaa ıı •ea ıare ı e ıa & 
tiıerinde ı'ncelemelerde, tecrii· · rafıadan da kabuJ edileceı" iaı· kaiph, •• beaiaz ıeDÇ aeaece ıqıp c u uyo um doı· ruıa 1 tıı 6rneii ıiıtermıı • 
belerde bulunmabciır • . Alman bdae, bar maacaeaıai deiil, bir derecede dıaç, orta J•fU Dar Ve anladım ki ba fmda'-Ba ıaretJe ıelea biletler f ı.. • • zat e1aD meı bume rehmet dıier " 
doktoru, TraDzonua İ"tiı· i ba · d ıaraaaD& bıle ıacele•eıe &bum kabuau •tı Reiıımıza Ye Dok· 

T oa ıll• içıa e te•a•ea aatal 16rmedea aerba! muvafakat aueaı erklaına taziyet • bey•• 
1 ıcbri ıörae ve bunu .Jbızimle ••I •• 7eaidea bilet ıetiril • ederız. tor arı llıle harekete ıetırecek 

b b d . L ' 6 la • CeYab&lll 't'Hlr, baa..f blltı(m: rok Öaeıalı bit 1'1t1r. a.ta lf te era er o a ıçae, aıç 1 p Le •İf oda bitmiı 8çlacl defa tıne kaba! ettırmek •eae1e•i aıala baıb•ıa vererek parlıte T h u 
~tmiyelim ki , biıclea daaa bilet iıbsamiı ve iı•arlaamıı aozüa da ı çok Uı•, fu, bp 
çok •e daha önce o baı· mr 1 'eli l ld t. al d ai de cemiyete bıkararak ba l:aaa.adadllllara teıuıUer, ıaıılte · er Da bana aüıer oıauauau re111 

tar ba 11 1 e e es a arıa a 111ret1e oaa bar 1'.eyaf dalıi re kaoıae11nce tacııuere 1ı1ıra • 
11lba11aa kaciar bilet kalmaya baiııta•11k iıterdı 1 mıı o1Cluktaa ıonra akı tarafa m11.1e taera~er aauyarak 16zl .. Bilmiyoram, zaaaet•i10· 

r11m ,. demekte• baıka birtef 
yapamayan Ye bittabi yap•a 
ııoa aa imlria olmayan maı · 
deburıdeki bir Almaa dokto· 
t11ou11 zayıf ifade1eriai, e't'irip 
Çevırip bir kalkan ıibı elimi&• 
alıp ııper yapacaiımıza teteb 
bu Y.: tecriibel~ui biç tipbe· 
ıiz daba çok Ö•emli ve dalla 
ç .. k kuin olaa içi•iıdeki 
daktodarımızan ıulerıae ku • 
lak, yazılaraaa iaem Ye kıy • 
met •ersek dalla iyi ol•aı 
ve daha f aydab bir ıı ıörmilf 
bulunmaz mıyaz aaaki 1 1 

Fırıda lıka6ufa dumanının 
ııhhat iberinde yaptıl• Cali -
ripleri, b•n birkaç d•fa .ır 

Aıa~ GGldorumu.adan ııııtım. 
Ba leıymetli fen odamtaram• 
aın ıözleri niçin oncml• •i>a 
önünde tutulmuı olmo•ın I 
B•nirn ba iıiııi•l.rimi, mala· 
l•r•rn Rei•, itldia etlebılır 
lci, hi~ iıiırn•miı o/•an ? ••· 
f9" Y•I ba "'•••i,,./ertl•, , .... 
b1 lu)'m·t.; ooktorlorımı~UI 

caİ' aalaıalmaktacbr. acele Habet topraklan ilzeriu • budardcaı ı ben kencaı payıma takat reııaa 
ecliaiz • dea ıtaı1a1a veruea bi7iik F •kat ae de oJaa İf, iajı · yapt•il i•bı İ&llmHU ve kat 
bir Alı•mınut da dahil bulan mllkifat, ıtalya ıçınd'' bahua liı kabıneııaıa yaptaiı tadılier olarak Cleitl altim111ız Ye kat 

mız Dar aımeuır, Saveı 70Jıle le de bıtmıyece1', babefı ta· kııız olarak Uda oa!ara HJ•• ll•i• b•ietii,·e mecti•ind• ba 
mJHle •onuıutmuı •e laaıta 
laanuamiardan oaıtanma• li.a· 
re bu Hft• i~ın yoıalc •dıl • 
m••• 10Landa bir le•r•r dalai 
,,.rilmıı d•lil mıdar ? I 

O mcclııi idare etlere ••-
,an Şorboyımıaın "4nucini 
••t•our ıdelei ôir doletoran 
••Ô•r• ıf)z.l•rinı loııyan aorı 
•aCırlıla bir meiılap mu cı• • 
li,ıirmiıtir yole•a ? 

Ve•ılcaı diy• Cou11f •tlip, 
laaft• tlo•ı.,rlarımı.sa bile ta11 

•iyey• lea"uııı;ımı.s •• m•• 
tııpla bıın•n etraf ınlla yıirıi 
C6len indi .. malaiaalar ~ leoca 
bır ı•Air laatlcınan •ıhhoı me. 
•al .. , halle y•lm•z. A•ıl •öa 
••laibi.6i.aim tloAııorlorınuadır 1 

lıl•HI• •aıındar, d•ı11:ım 

•"•c•fia .. 
B•lti; S_i(;u J:"ıkj 

*' a ; 

elda epumeaı ıbtımah oJmıyaa aıa kaaaUara )Oııuımuı k.uıa fen adamiarıaa bırakıyoram .. 
ba kıımetıaiaa1.1r ayaiaıe••ıı beazetea bu tekıırıer, mıllet benım rolüm dıkkati çek • 
kea redcaeaılmcaı fÖJ!e dur ler cemiyeLaııdede bir h•yJi mcktı .. 'tte o da haııl olda. 
ıu, batta azçok 1111.il edil kırabp Duc:&aa.ıc.ııı fa1'it ba öence rakı •iıara ae ıae faa 
mit oimaaa dalai etbetteki ki. aeferd,. ıtalyaaın beıeamıyece dık kabutu dumanı da odur •• 
ri akal deiildir. bu•• ıçaadir Iİ ye ıuetı aefaiııe ili&r 1e10 Zehirleae z:bırleae ıçüir, ıçi1e 
ki, .Uuılar k ura•a•Claa eae • ceil bar ıekıi almaı oiacaktar ıçHe zebırJenıriz de J&De iç•ek 
Cok baYaJı· bel..le•ek •eJa Mesele ba ıek1e iırdıktea k I 

a " teD eDd&mızı alamAJll , . • kopacak fartaaalara ku1, ted· ıeara ıtalJa ıçia zor!uk1ar bat 
bir!i balaamak MD la.aiao ıöıterecek, ıı baDef toprak-
•• tecrabeler llerıae, daba &arıad• ılllb kunetıJe taiıb 

deaemeye varaaca h•rp mın • •1ıua Ye dalaa meaf aatlı bir 
llJ&ıet olur 1. takası Afr1kadaa akaea1ze 

ye aYrupaya aoıru ıeaıılemıı 
Tekhfler, aalt dlla7a efk& olacakbr. böy1e Dar harbıa 

ri umamiye11ai balaadarmıı meauJjyetını kım üzerane ala 
olmad., ulualar karamaaa calltar. itte ınııttere bu mea.: 
dabıl ve zecra tedbirler iti• • layeti de iizeraadea atmak umu 
de mli ttefık hükümetlertde da •illetler cemıyetiae yülde· 
hakla olarak kuıkalaadırdJ mıı oımak ıçnadarkı, aıyuıl 
bandaa bııka, inııltıarede daramuada ıoD deiitık.lıii 
olı•D fraaıada olıun tiddetJi J•pmııtır. ıoa ıöı: ult.lliar ku. 
itiraı ve teıkilıere alai 101 rum1111a• 01acalltar. Cenene • 
açtı luıı\uı içiDdiıki, iaıı l ı dcD ıı..lu: <: 1' l cllU~ tu:lu.ychm, 
iJ ~,~ıkınile fraD1 1ı batl.a ~k-- • * ~ 

CEVDEf ALAP 

Tıcartt odası seçımi 
llımız ticaret otla•ı 119· 

6••i pazartui 6ÜRIİ J'•nicıeq 
yopua.:aaı laaoer Ql&n•1rt1r 

' 6GüN 
2 7 tS&rınci il.ar.andan 2 

i'uncı Aıcinana lcadar batiin 
'."•lt.tepler O• re.mi daır•&•r 
3 eun bayram i~ın J •cin de 
11ııt101ı ı~ın otmalc aare alı. 

iÜ" '"'" c:aıLt.cca' A11kcırgcta,. 
bılf! iriun ı;;hteciı r , 

• 
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Ne gezer 
iki arkadaı yolda gider 

ken birinin gözüne toz kac. 
mış , arkadaıına : « Amdn 
birader , gözümde ki tozu 
çıkarıver cfemiı .. » Arkada-
'' i,e kaslru6asar imiş • 
epeyce uğraıttktan •onra ö• 
bürü sormuı ; 

- Çıktı mt , gözümde bir 
hafiflik hiuediyoram ? 

Uğraşan ardckpşl ceoap 
yermiş : 

- Ncgezer acaıum ,, daha 
gözünü bulamadım ! 

Çakıntı 
Bektaıının birine •ormuı 

lar : 
- Erenler , akşamki f im 

şek <;akışından ' aolt gür/e-
mesinden bizler dehşetli kor· 
kular geçirdik , sen ne yap· 
tın ? bektaıı baba hıc 
düşünmeden : ' 

- Vallahi birader demiş, 
ben ber matat akşamdan 

çakmağa çaktım, o 'iahtı, 
ben ço.ldım, o çaktı , ben 
aızd,m, o hala <;akı~ordu ! 

-------~-• 
G LENLER l 

GiDENLER 

Erıiacan emniyet memur· 
luğuud )Ükaek hızmet ve 
hyakatı tddir eciıleıek Yozgat 
emnıyet memunua-una tertıaa 

tayın ediieo bay Ahmet t:r -
zıuca:ıdan .. gelerek Y ozıata 
aitmış ır. 
§ 

Muteber .... tüccarlarımızdan 
hemşerımız Rasım Oguılu 
Erzinc~nd~n şehramjze gelm:ş· 
tir 

b ş ı alyan 
or uiarı 

Ankara 18 -Adısababa 
dan bildirıldiii•e göre habe A 

ıistantn ı•milıeu Takazze neh 
n luY1la.rında Ac:lu~nın altmış 
kilometre şimali garbisınde 
Aksum civ"rır;da makallenin 
şım•linde Tembien mıııtakastn 
da ve Gr lda r.ıy .. letine mu -
harebeler oJmaktndar bir kı • 
sım seyyar beat.ıueler dessie 

den şınıal CtFhuine luırt ket 
etmişlerdir 

ı--ıina Fon 
Y HUT 

. 
erın e 
• • 
ır ış 

Ve tesf· kkü r ., 
Yeni cama mahallesinin 

~n güzel ve haoada r lir kltJ 

mı sayılan dört y ol ağzı 

önemli bir mahctl.ıir. burada 
bir kahoe ile bir diıhkô.n ve 
bir de küciık me•:danlık var• . . 
dır . eletrikten de m hrurn 
değildir. Halk, y azm buranın 
ıaf haouından · ve geniş 
manzaraaından fay da/ .mır . 
Fakat aynı maha lde yol 
üz.erindeki tütün t .ırlr•mnda 

~ayet büyük ve p ' ı: bir .su 
çukura 'ıulanur ki, hem h l 
kı izaç . hem havayı ifaot 
eder . h~le kar bagaların n 
kalak tırmalıyan v noakları 
hiç t;ekilmez ! 

Bu defa ıayın valimiz 
oradan gekcrken , } ukıek 
dıkkaıieı ine çar ptıB,i t e clET· 
hal verdıği emır üzerine ka-
patıldıgı şükra.ı ue mefharet 
lıe görülmekle k.eyfıyetin ne 
,ir ve ilan buyrulması mem-
leket menf o.cıhna rica olunur 
Bahrı;re b inbCJşı mutekcııdi 

Osman 
Hastahane doktorlarına 

teşekkür 
llır knç gün evvel çı l::c:ın 

halk g2z.etesınde mem ıeket 

haahn~ui hakkında şıkayet 

y ullu bır yazı okuaum : J:Su 
yazıda Şihıut .. n c.a aııiıdıgın 
gördüm. 

Hen hı:staney~ apaod.sıti 
mi aldaroıak ıçuı ya~tım. Ame 
hyatım da bekım oper11.tör 
bay Apdullah Tari.f,naao mu 
vaftakıyetli ve çok yuksck bır 
d&ray~de yapılaı. Kont eo 
ve dehıliye mütenassısınıo 

amel.yattan evvel ve sonra 
but bğıaııu gıue lUilf.51 ıç n 
sarfettı.liierı euıe2'ı unut m m 
Has neCle y tugun gunlerıa.r· 
foıd sayın dok~orların hep • 
ıaoaeu ve büliıa ışy.rlarODD 

iördüiüm yük.s~k b .. k:una te· 
ıckküıu borç bılir bu yazımın 
iaZelenızın bır yerine konul .• • 
maaını ıaygıiarımla dılerım. 

Ogretmeıı 

Aıı~ Ozp1oar 

~ekosıa vak yada 
Aak ra 18 - mubım ~•e · 

be bıeraen ötürü ıstıfa eden 
Çc:1'oılü~akya cüınür başkanı 
Ma:ı.aniıan yeı1ne eski dış. itle 
ıi bakanı Beol':s seçilmiştir , 

Ta 'hi 
Vecihe" 

Oımeın Galip ~1 

••• f 
• ,,-!? 10 Askerin 

--------------------------------------...:::;:;;::::::._ ....:;::-::--
Evet bay Yüst , çok netiı 

bir ş~y.. Kuvvetli, sevimli 
1 

•lbhi ·· ( Doldurarak Yüst'a 
uzatır ) bu, gecelemiı mideleri 
intiuma getirir. 

Yüst - Lakin içmem _ 
A... N1ç'o h t ' aya ım onun 
terbıyesizliği yüzünden zarar 
göraün ... [ Alır içer l 

Otelci - Afiyetle l 
b Y r O IUD 

ay üst. 
Yüat - ( Kadehi geri 

vererek ) Fena deyil. fakat 
bay ote!cı, e·z t it horatıınııl 

o( ~c· r 1 ' b y:- ! 
H y ı ... d '·, ... r 
ıtüo dıh •l' iyi ~ü(•Jdır, 

Yüst - ( Alıp içtikden 
ıonra!) itiııı f f tmeliyım ki : 
ço" iyi, kendiniz mi y ptmız 
bay otelci ? 

Otelci · · Evet, dostl rıma 
aaldayorym halis muhl s ı ç ... ı .. 

Yüst · Bak , bay ot ld 
eK"er ben dalkavukluk ya p -
bilıeydim böyle birşey İç in 

yapardım . Lakin öyle şey bil 
mem sen gene bir boyr tsınl.. 

Otelci · ~ Ömrümde bana 
buau kimıe ıöylememjttir. 
H-;vdi bud :ı b, . 

., Y i.i s ~ 6· · i y· : ,, • • 
Ü 1 

Ycat - T~bıi (Alır iı;~ı) 

I (f"~AZETELER 1_; 
1 \.!::_ ARASINDA~ 

Akşam - Hayır cemiyetleri .. 
Y niyol - Sizi bilmem ama 
bizde olsa çok iş gö•ürler ! 
A - Serseri köpekler .. 
Y - Evet bizim sokakl:c'lr da 
onlarl doldu !; 
A - Susam piy.Hası yükseldi 
Y - B zim fmdılılar da öyle! 
A - yangın:ı karşı .. 
Y - biHrim zahir, körükle 
gidenler de çoktur ! 
A - E<ı iyi pümuk yetiştir -
me müsabakası var : Müsaba 
k dn k zan cak olanlara pa· 
ra mükfıfatı verilecek .. 
Y - Gördün mü bizde de 
fındık için açılacak müsabaka 
yı ! 
A - Görünm~z kaza .. 
Y - bizd kıler hep görünür 
ciuıindendır l 
A - Zeh1r!i gazlere karşı 
.stgln yerleri karorlaştarıldı 
Y - l>ızde böyle sıkınt1lı 

tedbirlere hıç lüıum yok, xe · 
htrli . fınd11dtaougu dumanın• 

yuta yuta k•şarlandık ve alış 
tlk iltt.~ ! 
Cumhurıyet - Ho.lyan tayya· 
releri Dessiycyi gene bom • 
bnladılar .. 
Y koy bombalıy.adursuolar i: 
H beşlilerin ıntıkam bıslerini 

b1r kat daha kabarttılar demek 
C - Halkın • şıkiyeti.. 
y - ... ı:ı.ı bılmeaı ama, oızde 
vcrakı mil:ıri vefa gıbıdir l 
C - Sıyasal duı umun ıon 

~~killen .. 
Y - Evet ._korkunç. oldu~u 
kadar da ığreuçtır l 
C -yunanıstanda durum .. 
Y - Her bal..ie du•gun değ J1 
C - lngiltercnin kuvveti .. 
Y - Siyasetini de uo•tmil l 

Lond 
ş·d e 

r 

da . 
1 
tler 

Anii:ara 18 -İngiliz 
işci partıainin mıllı 
konseyı aldığı bir karar 
1a mılletler cemiyeti 
pakt1na ılılfli. ve lıabeş 

witl~tıne karşı bir iha 
net taşki1 eden paris 
teklifierıni protesto et . 
mekte ve htık.ümetı se · 
çimden önce vadettıği 
siyasadönmeyi çağlrmak 
tadır . 

İyi birşey, cidden iyi birşey.
Lakin b kıkatı söyleme k de 
iyi bırşey - bay oteki sen 
bir hoyratsın 1 

Otelci - Öyleysem '" öyle 
olayım, ar ık öyle olduğumu 
f uedece{ıim. 

Yuat - O ... Hah nasılsa 

hoyrat kızdı !. 
Otelci. = Bir - tane· daha 

olmaz mı, bay Yust dör kath 
bır· ip, daha sağlam tut ı l 

Yust - Hayır fazlası faz 
ladar. Fakat neye yarar bay 
ot~lci ? Şı~eııın son d mlas1 • 
na kadar ben sözümde devam 
edec•ğim. Hay murdar otele 
böyle fena ablak böyle iyi 
içki· .. lienim binbaşım gibi 
bir adam ki : Bea onun ya • 
0

nrndı günlerce, senelerce kel 
tn• şını , o.dukc 1 para Dalı , Jı 

OO O 1 tf ' - l 'I\ A ı:ı' o ,. 
• ..... 1 l 1d ' iiit ,,. 

l n t r, • i k ç i!ÜJ ~:~ü 
Z :el D QdP.fC • "'~ İ lÇİJJ 

h· iciye nazırı 
ra na gelecek 

Ankara 19 -- Afkanıstau haricı ye uazJrı Feyiz 
ahmut hıın memleketimizi ziyaret etmek üzere bu 

ayın sonunda Ank iCaya gelec(-·ktir . 

E.rıtre r:ephesinde hiç bir 
hadıse yokmuş!. 

An kara 19 - italy~ harb tebligıne göre eritre 
ceplıesınde kayde deger bir hadise elmamıştır . 

i alyan tJçaktarının bombası 
Ankara 19 - italyan üçakları takazze vadisind~ 

ki lıabeş tecemuıüleriue homha atmışlardır . 

ran ız bakanının ;stif as! 
Anka .-a 19 -- Frans\Z devlet bakanı Ferrio Ra· 

dıkal sosva ıs t partisi baknniığından istifa etmiştir. 
Bu istifanın s1yasal aki:;ler yapacJğı tamin olunma-
ktadir . 

' utay 
habe lerı • 

Anka ra 18 - Kamutayın 
bugünkü toplaobslDda aokara 
oın içme ıuyu işlerile buff!a 
ovasınıu aid işlerin bitiıilmni 

için tahsisat verilmesine dair 
kanunhlt t ikinci müu.kereleri 
yap~rak kabul etraittir . 

Ankara 18 -= K.iıltür 
hakaıdıgıLdan m:ühtelıf 

ok.uJlara dağıtılmak üz 
re hu yılaau ıtibaren 

her yıı ıçın 01uzarbin 
kilo üzüm alınacaktır 

h u hubusta tüı k ofısin 

iımir şuhesine emır ve 
rılmiştır . 

Ankara 18 - Başba • 
kan ismet ınönü t:ısarrut 
haftau dolayısıle mem 
ieketin her tarafındau 
aldıkları teJ grafa teşek-
kürlerıni bıldırmeğe 

ajansımızı memur etmiş 
lerdı L 

u r st nda 
esı veseçım 

Ankara 18 - l una· 
nıstanda ınıllı aeawlo 
ie~edılm §tır yeui seçim 
bu a jlD ai uı::ııııda yapı • 
hıc ktır · 

daha yüksek bir fiat verme 
diğt içın kendııinio bulunma 
d'gı bır zamanda odadan çı -
karılıyor ... 

Otelcı· - Filkat, benim 
od•ya çok ıhtıyacım vardı, 

batla öyl~ hı ssecilyorum, baıy 

bınoaşı avdetıni beklemiş ol . 
say ıw, o oızzat kendı arz~ 
ıuyla odayı _ ooşaıtırdı. 15öyle . 
bır kıboi.r 'bayanı kapıdan 

gert ma çevuseydım '/ ciıa. tıaş 
lılık ederek a:ıöy1e bır k•zao· 
cı başka otelcnuo gırtlağına 

mı gö:ıaers~ydım ? IS şk bır 
yercıe de yer!eyece!derı ım aa 
ıızdır. cöyte genç, guzel, se -
vimll ba.yaalar sok k o. tc:1ın 
d ml kii ilanlar ? senin bay 
binbaşı bu iİ bılere karşı bız· 

den daba çok ciuyguluouılar. 
Hem tiUDC1a ue geybetmıı 

ol,svor&ul'! ? O u \;;~il br ~k.:ı _ 
~· 1'""" - m·? 0 .. > ' ~ ·J. ; Joio ••dı.4lW ... 

Yuat - E-.et arkada jii 

İLAN 
Tapu dırektörlüğönden 

Yomranın kuhalı köyün· 
den AlımdQr oglu Süleyman 
bini mehmet olup vefati ıie 
vere•:i!•i tarafından iki tarla 
oe bir fandıklık ve bir colıiık • 
bundan klrk aene t-Voen ~ra· 
larında tefrik ve taksim ede 
lerelı o•uretle tasarruf edrle 
ael.meh.ae olduklarından ba 
auretie ohdelerine düıen bu 
yerleri tapuya bağlanmasının 
tcılip olciulrlar ından bu yerle· 
re hak itdiaaında bulunan 
varsa tarihi ilandan itibaren 
bir haf da .zarfında vesikala· 
rınm tapu dairesine ue y•hut 
mahalline 11el.:calı olan mü-
dür ve yahut memura ~öıtet 
meleri ildn olunur , 

1 
' 

' 1 

Yerciniık yanında komıunuo 
yaDgan chvarına bakanbi~ oda. 

Ute1cı - Manzuaaı gayet 
güzeh11r. Anc;ak. buda1a kom· 
fU na.zaretını bira.z kapattı, 

.zarıf ve ııvah ... 
Yuıt - lmış ... 
ÜLelcı - H.yır bayım, bir 

chvarı haıi 111v111iıaır. Ocıaça -
i'G nus.ı elis1k ? Y aouıda bir 
ocaiı 'viılr, yahuz, k•t•n bır•ı 

tuter. 
Yuıt - Yaııo da eser, . 

aala ınoomıyoı um. Sen haıi 
zıddıma b.ıırelıtetle bır dlZlye 
1:>1ıı aıaatıyoıaun .. 

Otekı - Hayır,~bayır b•f 
Yüst, bay Y uıt. 

Yuıt - Yuıt'uu kafuıo& 

kız.duma, yoksa .• 
Oteıcı - Kızdmyor mıyoıı? 
Yuıt - Beaim bay ııı:.ı 

\ ir z:a~H, z'tccclc.ın.iı.:ı;."z _: : 
Aç1ia çıkııınlı....lJ '* ı:ı .. ,~ ~.;;· 
t •; ı:nr zıb:t cu~r~!d : -, 'o ~~ :: ' 
ıı .... ; ... •~& .. ıoı &ı.·•Aııı::ı. mı ·r 

- Arkuı vır -



Yeni hayvan pazarı 
Bundan o&ra hayvan alim satimi yalniz 

Değerınenderede olacak 
1 • • w • 

BELEDl~YE REISLIGINDEN; 
Hayvan •ağlık zabito11 kanun ve niz.amnamui mucibince 

D etermenderede gazhone arlcaıında ar•a hayoan p•zarı ya· 
pılma8ına karar vuilm;ıclir . 

Bundan böyle ıehir dahilinde hayvan alım ıatım kati ıu· 
rette yasak edilmi, olduğandan bu karar hilafında hareketi 
gö ruleceklerirı at•r cez.ııva t;arptırılacakları ilan olanar, 1-=-4 

~~~~~~A~~~~~~~~~A~~ 
~ ~ 
<~ TERZi » 
<~ NA,. KIS >> {\ . . >> 
~ ELIŞI l 
<< M k bu·· tu·· n >> ({ a astarı ve '} 
~ ÇAKI VE BIÇAK VE ~~ 
4t( Piyata Bl9AKLAllı J) 
~~ Doktorlarin ~ 
€ A ı· t » ({ me ıya )) 
« Makas ve bıçakları ;, 
~ ~ ({ Yeni gelen bile çarkında en eyi bir u etate bilf\air >) 
~\ muracll'at yeri : }) 

~ ~ 

~~ \'ılbaşı Tayyare biletinizi~ 
~ buradan alınız J 
J!~~~~~iyi~iyt~~~~~~~~~:-~. 

iLAN 
Def terdarJıktan 

Açık bulunan onyedi ba 
çuk lira maaılı Akcaabat , 
Vakfıkebir, Of kazalara talı· 
ail m&fettitlikleı i içia L;ıe 
muualara araaında 3 k. aa•i 
1936 cuma ıfiaü ıaat ondört· 
de mu11bıı"• imtibaaı yapıla 
c i•ndan talip olanlann 
25=12=-1935 akıamına ka • 
dar defterdarlıia muracaat 
eylemelerı ilin olunur • 

·-
Fennin en son icadi ! 

~"'~ 
~~ 
9 3 6 modeli geldi . 

Ô Seaaik Radyo Saperi 
Hıitıin diınyalt11 ralcrplarını 

la 2yr•ıt• bırolcmııtır • 
Trob~on o• laavaUıi acantcıı 

lıantlaracılar N9 84 

(VENIYOL) 

Kalas tahtası peşin para 
ile satılacak 

Nıui 
Kalaı tahtaaı 

Kıymet· muhammen.eıi 

18 lira 15 kuru, 

Defterdarliktan 

Ciheti maliy~ye ait olup yukarıda evsa fi ı "yılı yetmiı 
uç adet itala• tahta11 pe,in para ile ıatı 'accıiın../an talip 
olanlarırı )'Üzie 7,5 clipoı.ito akçrıl-ır iyle birlikte 2 - 1 -
936 tarihine müıaJif per,embe SÜnÜ saat J4 de cleff~T· 
darlıkta tolanacak komiıyona mııracnatlorı , 

KA5E 

. 
---~~~~~----~~~--~ 

L 

• 
Necmettin Özcanll 
~~sk:e::ti hastanesi 

kı.ılk r.c. utehass ısı 
Hastalarını Semerciler başında Balk 
eczanesı üstündeki muayene evinde 

kabul ve tedavi t-der .. 

-----· ••• J• • • ..-.. "' ' 

3 Sayfa 

Ekmeklik un 
eksiltınesi 
Sat10 alma komiayonundan 

A- Trubzon kıtaıltı h;in 
takriben ( ~8 bin 900 yüz;) 
liralık ( 1 70 ) to 1 ekmeklik 
un ek~iltmeye konmuıtur. 

8- $a1ttlom"'•i re.mi be· 
deli mukabilinde komi•yon 
dan aldırılabilir . 

C - E • aitme 8 - 2 rıci 
kanan 9.J 6 c; rşamba 6Ü~ıi 
•o.at 13 te T rab%on kale.in· 
cie •atın alma komi•)'o~uncla 
kapalı zarf uıulıle yapıla· 
C'J ktrr , 

D - maoakkat teminat 
2168 lirad.r . 

E- !.fekli/er kananda ya• 
zılı vasikalerile eluiltme sn• 

atından bir saat evcel teklıf 
mektuplarını kvtn ·ı .. o:ıa V"r· 
mcderi ilan ofununr , 

z Yİ 
Beledıyt den Ja~ım yolu ta 

miri için almış oldu2ıam 24 • 
l 6 935 terib ve 3686 l Do1u 
rubıetiycnin dihozito m~kbu:za 
nu z yı ~uım hükmü olmadı· 

ğını ili ederim . 
boıt peizir 50 110 hane 
be kiır oğlu osmnn zevceıi 

\yşe 

Taraçaları, 
Dıvarları , 

Sarnıçları, 
Su sızdıran , 

Rutubet, 
Yapan 

Ev Sahiplerine: 
Sızıohların durulmı11, ru • 

tub~tin yok edilmesi İçia ıon 
tertıplerle ve teminatlı olarak 
tamir ve yeniden iı:s• edilir 

lıteyenler: 

Kırali zade 
Hasa na 

Muracaat dmelidirler. ,. ______ _ :..,,.. . . -- ~ 
:;, . . ~. ' . . ~ 

SÜMER YURDU 

BİÇKİ SANAT 

D i K i Ş 
DİREKTÖR VE ÖGRETMENİ iSTANfJUL 

ÇAPA SELÇuK KIZ SANAT MEKTEBİN
DEN MEZUN -MÜRVET 

Açılm1ş, 1\-lebe kayıt ve kabul muamelesi ba~lam ı§ttr . 
Kavıt paras1 ve aylık ( 3 ) liradır ş::ılıadetname alanlar Modern Terzılik 

Sanatı gercekten öğrenmiş ve istedıklrri yerde Yurt açu1ak selahiyetini 
kazanmış olurlar . 

Tuzlu çt şme mahallesi Deniz sokağı Nç = 4 

... 



ABONE 
Yıllıfı 500 , Altı aylıfı JOO , 

(J~ a)'lalı 11 S lıaraıfar 

ÇARŞAMBA 
CUMARTESİ Çikar GA 

(T 

TE VE 1 

DANESI 
Dört kuruştur 

llaıı a.tırı 15 lıaraıtar Reklamlar 
Pazar/rfa tabıdir. 

........................... .__ ________ ......, ____ ....... _______ ...:_ __ ~-------------------~--------~ 
iLAN 

T ra•zon icra •e•urlai· 
aadaa 

Artar•• ile paraya çenile 
cek ıayri •eakulaa ae olcl• 
ia . 

mayi• 131 tarill oe 2& 
11a111ara•111cie lıeyıtlı 8 ciöni• 
6ir lııta lınılılılılt 

Gayri ... kal•• bala4ap 
•••ki •alaalleai ıokatı •••• 
rau • 
Tra6son f•lı•rfayır lıöytnJ• 

Tak.Ur olaaaa kıy•et • 
600 liradır 
Arbrmaaıa yapılacai ı yer 

ı&a 1aat T ra6sen icra clai· 
reıi iabde 20-1-936 
pazartesi ll•ü ıaat 1 1 ·la de 

t - lıb• ıayri •eı.k•laa 
aıtar•a ıartaa•eli 21-12.935 
taıilaia4ea itibaıea 935 - 538 
•••ara ile Tra6.ıon icra tiai 
ruiaia •••JY•• au•aruıada 
laerkeaia ıirebil•eıi jçia açık 
tar illada yuıb olaaJardaa 
fazla •alU.at al•ak iateyea 
ler if ba taıtaameye •• 935 
531 -'•Ja ••••rHile •emu 
riyeti•ize ••racaat et.elidir. 

2 - Artarmaya iıtirak içi• 
,.kartla yazalı kıymeti• • 7 ,5 
ııaiıbetialle pey akceıi Ye ya 
milli bir baaluıllla temiaat 
•ektabi tetdi edilecektir (124) 

3 - l1>9tek aalUbi alacak 
Warla diier alakadarwuı •• 
irtifak lıakkı 1alaipleriaia 1•1 
ra •aka! izeriade&i laaluarı • 
•• faiz Ye •urafa tiair olaa 
ddiaiaraaı if ba ilia tarılaiadea 
ti baru Jİr•i ıia ıçaade ena 
kı •iabitelerile birbkte memu 
ri7eti•ize bildirmeleri ıcap 
eder • Akai laalde baklaı i ta • 
pu 11cılle 1abit olmadakca ıa· 
bf bedeliaia pa1laımaaı11daa 
laariç kahrlaı • 

4 - G6ıterilea ıbde ar 
br••Ja ittirak edea&er arbr 
ma ı•rtaameıilli okumaı ye 
liumla malimab aJmıı H b1aa 
ları te••••• kabai et•it ad 
we itibar oluaarlu • 

5 - r., .• edilea zamai 
ela l•Jri ••aka! iç defa bu 
raJdaktaa Hara ea çok utua 
aa ihale edilir aacak utarma 
bedeli mala .. ea kıJ•etia yiz 
deyet•it beıiai bwau ••J• ••bf iateyeaia alac.iuaa ruc· 
laaai olu diier alacakWar bu 
!~aapta be~el baalanao ı•J· 
ra ••nal ile temia edilmiı 
alacaldılaı111111 •e c•u 
aaclaa faıla1a çakmaz1a eaçok 
arbralWI taalılalidl baki kal 
•ak lzere. artarma oabeııDa 
daha te•dit •• 011 befiacı 111 

Gayri menkul 
llabıllell ıokata 
Keaerlra1a kUiıe ıikmazi 

Bir anda 
Zengin 
Olabilirsiniz ' • 
Olmayacak birıey deği dır bu . 
Şa1111aıza emniyet edıniz ve 

Yıl9aıı 

Tayyare 
bileti ni:r.ı 

Bakıoi l• me•kiiade 
Emniyet Perukar 
SALOıU~DAN 

Teciarik ederek tlıbiıuzi bu 
111 da böyle deneyiaız. 

DİİD bıtamı alan 5 'J- 936 
ıali ıünü aaat on c öı te 
J apdacakartar 

mada bedeli .atış ııteyenın 
alacaiına rucbaın oıao dıier 
alacaıddarın o ıayra meaöul 
ile temıa edılmış alacakları 
mccmu«1ndan ta:uaya çtkmak 
ıart&le en çok artıran. ıt.ıe 
edıhr. böy&e: bir beele! .:&ae 
ecblmezae ıha!e yapalmaz, aataı 
taJeba cıuıer • 

6 - Gayri menkul keaJa· 
ıiae ıhale oıuuan Jumaıe aer • 
ba& Ve)a verueD muolet ıçın 

de parayı veraaezae ıhale ka 
rara feaholunarak ken ıııuden 
evvel ea yukıek teklıfte bu1u 
aaa k.ımae aızetmış olduau t>e 
deile alm•i• r•Z& oıuıaa ooa 
razı oimaz ~eya bu&unmazaa 
bemea oabtf &ün muddetle 
arbrmaya çıkarahp en çok ar 
br•aa ıbaıe edıhr du ihale 
araaıadalu fark ve ıeçen ııua 
ler için yüzde beıteD heaap 
olanacak faız •e aııer zarar· 
Jar ayraca hükme hacet ka 
lmak ıızın memurayet ımiıce 
alıcıdan tah11lolunur m. (1~3) 

Sabta çıkan!aa ııbu ıayrı 
•enk11l yukarıda zöıtertlen 

20-1 -936 tarihiade T rab:on 
icramemurluiu od11ında iıbu 
illa Ye 16ıteı ilen artarma ıart 
aameai daireaiade ıatılacali• 
ilin olunar , 

icar artırması 
aeTi m aoı ı.i T. 

baae 70 L k R. 
Es;ak k • " 71 60 • 

a11ıacılır ••iaza 8S 84 m. 
• 11ra "'•iaular • 226 ~O E 
• Jalı baai ~•rti • 1 ı J5o .. 
• ııra ••i•ıalar 1 14 4o 
• iolu o;ıa " 35 60 • 

yeai ıa•ai b. ceplaaaelik 13 dİ tarla 55 32 .., o E 
kaaia •i• Leııi yazıhane 129 360 R.. 
iık-tler p, meydaai farka kah Ye ha. 585 24c, • 
.;laittia • oda 600 51 ,. 
ayafillto azu~ ıokak ••iaz11 184 96 " 

DEFTE;"Ö'AALı.:TA ı61 4s •· 
Yakarıda eTHfı J•zab • . N , 

on bet 11 1 •lddetle a Kayra meakaıataa bi~ ıen• Jık ıcarl111 
dibosıto akcalaril it' :ar•aya çıkaraJ•ıtbr talip ol•nlaraa • 1,5 
llal t 1 .. ..a • " te 2·1 ·9~5 •uilıiae •lıadıf peıtembe 
rın .. • •• P•fteNariakta t., ...... 11 "••iHoD •aHcaat 
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·rrabzon Zır at Bankası satış ilanı 

Senet ao köyü Borclunun ıoy adı lpoteiia cİ••İ dönüm 

744 

690 

747 
748 

361 
515 

427 
428 
431 
643 

644 
683 
4!i2 

654 
533 

449 
664 
716 
730 

573 
651 
602 
704 
639 
642 
717 

729 

649 
711 

713 

boıpalavrak 

" 
kireç hane 
mabmat 

kavala 

" • 
Toı 

• 
" • 
u 

" muadaıüzel 

kiaaraa 
kalAfka 

meaeıya 

" • 
karlık 
ho~emiya 

• 
" kann 

tekfur çayir 
kecaba 
kinaisaar 
ımaret 

ki11 

Arıalya 
kaıatka 

iıkenderli 
Oıvraaoz 

Ruıtem oğullarıadaa muıtaf a o. ali 
nalband oglu aliriza zevceai kiDİ 
ye ve kız• ıebabat ve fatma •• 
oguUuı salih ... mebmrd reıad 
abanoz oı:lu hüıeyın kızı ıabret 
Bekir oguUaraudaa büıeyia oila 
musbfa 
çuvalcı o. mehmet bini hamdullab 
iıpıJios og u obduUab ve ali oı ~ 
man bını iımaıl 
Dülıı~r o. a.lı ve oıman bi11i mcbmet 
Alemd r o. ızzet bını büaeyia 
alemdar o smaıl ve hafız temel 
mahmul oiuHar•ndan mehmet oi 
lu temel ve salıh ve iı•aıl 
Alemdar o muataıfa bini oımaa 
Aif:mdsr c.ı must1ıfa bıDi mebmet 
Küçü" büs ıia o. namı dıierı uı 
ta aJi oiJu o ehmet bıni mebmet ali 
abanoz oalu basan kızı aıiye 
Bekir o. ab ve haaaa •e zebra 
ve fatıme ve beuun iımail 
ıofu o. kerımeıı nurıye 
karabıaa o. ibrahım ve abmet 
mehmet o. bamdi •e iluabim 
Bekir o. Tursun bini oımaa 

Şahin oilu oıman bılil 
Latıf ognı mebmet bını muıa 
11.anh ömer o. 111ehmet binihüaeyia 
memıı oğlu emıabını alı 
kayıkcı o. ıul<.ymaa bıai abciuUab 
usta og&u rasım mahdumu ıe•ket 
bacı ıımaıl 02ulla1111daD bacı aaela 
meta kızıaüııum 
F eyzı og1u rııııım ve hiaeyia •• 
ahmet ve tahp baaaa azız 
Çulba oğlu zeyael 
.)ebm ogtu mc:bmet ve oi•lları 
huaıa ve oıman ve martaza 
kuçu6' bün.yıa oila kitıf bıai bü· 
aeyın ve kurt ah b1111 temel 

bir fiadikJik 
tıç fıa. 
iKı tarla 

bir tarla 
• 

iki f ID dıklak 
bir otlak 
fıadıkhk 
iki tarla 
bir tarla 
bir " 
iki tarla 

bir tarla 1 
bir fıadaklik 
iki tarla 

bir tarla 
3 fiadikAi" 
iki tarla 
bar tarla 
bir ,. 
bar tarla 
bir fıadıkbk 
bir tarla 
bir • 
bir • 
bir fi•dikJik 
bir tarla 
bir fiadiklik 
bir tarla .. . 
ika 
bir ıarla 

" . 6 hadiklik 
9 tarla 
bir tarla 
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47 
18 

ij 
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22 
6 
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;:s 
s 
4 
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5 
2 
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o 
:s 

14 
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13 
4 
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8 
10 
4 s 
6 
2 
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7 
::s 
ıs 
24 
34 
10 

Zıracd banlca•lna ipotekli ikrazzcıttan borc u olclaklarc para)'ı oalıtinıl• oarmeyın aciları yu· 
karcıa ')'azılı borciaUarın ıpoteklı ~·> rı menllutıerı bır buçalı ey mriddelle •fılı artar maya ~ılt11rıl 
ır.ı~.ıır • ıhgie 6 - 2-936 t.orıllınde yapııo.cukhr atıcı olanlarua 7,S l•ınıaaı altc .. ile bırlılıl• 
z:ıraaı banlra•ına baı uurmaları ilan olana.r . 

TASHİH 
Zıraat Bankasının birine kanun 9.35 tarıbli ve 209~ numarala ıayı .. zda \ikan ı•yri menkul 

açık arttarma ıianuma ıha!e ~u u aebven basılma ıaıDdaa •eıkür ıayrı •eakalieria ihale tarılaınıa 
3-2-930 olduiu tubıbea uan o uı.ur. 

1 

yanlara B~ylara ve mektep talebeleriııe 
Nleıanet, zarafet ve ucuz,ugu ıle şöhret bulan (Trabzon 

bakı ogıu kal.i\ esı ~arşısıncta 

APKA 1 ALİ RİZA 
Şapka ımaiı hu~usuuda.k.ı tebhdat ve ehveo1yt=tten d iayı müşter,,e 

rımden gördüğüm ıaghet iızerıne ba ılefada [.Bayanlara mahsns J bizzat 
lstanbuld&u getiraığ.tm yt nı nsut .kalıp1ar1a bayan ~apk.aJarına 

gekıHtrı vermek ve mevsıme göre her nevı 

on n1odel asırl r 
Baya 

kuwaşlar kadıf el erden 
Şapkaları 

imal ve baıka baıka ıekılJer verumek ıaıetde tamir•tJar dalai keaali malıaretle Japal • 
makta 01auau aioı aüıeJ kamaııu •• 

R IPERLERI 
Ye en ıyi ma!zeae de ıon moaa llzeriae ••al •Jl•diiı.UZ 

Lise ve or a mek~epp şapkaları 
ve ilk mek plere mansus geple 

Rekabet kabul ctmıyecek cier~cecıe u'uz aatalmaktadır Sıp•riıler tamaratlar •'eJlıuaaı 

foter kalıplara aıza:.ya munfik surdte cıeıhal ımar ve t•mır olaaurJar • müıteril .. rimizia 
aldaamam k içia önceden maiazamııa mur;caat eylemeleri meafaatleri iktiuııadaad1r • 

Uzun Şokak Bakı oğlu kahvesi .karşısında 

ŞAPKAMÜT HA iSi ALi RIZ 
·~ .. .. . ·' \, .. ' 

• 




