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Direktö rü, da•ya.zıcı•ı 
ı_ BEKiR SUKU~ı 

Fındık 1 ahuiru 
- o 

.. HfAS~İP:;i ••• 
Hava Hücumlarındar, 

Bu gece saa4 22 
korunma denemesi .. , ... Elektrık 

fi atları 
Şehr'n bavHını, balkın aıh 

hntmı bozan fındıkkabuju 
du anı, gerçekten üıerinde 
duru .. cak, ıl2i ve endişe ile 
uıcclenecek bir meseledir • 
Gıcık yapa11, tahrif edea bu 
zehirh dumanın, bıaçere, te· 
Deffus cıhazı ve akciğerler 
uzcrınde t hrıpler yaptaiıaı 

otedcn ben doktorlarımııdan 
işıtıp cıurmaktaı ız. Zaten halk 
c.a bu pıs dumaudan, bu tah· 
rış ve t btıplerden mütee11ır 

01 rak beweo her ı.amaa ve 
her yerele şakiyet edıp ııtmek 
te, ıcsiaı ışlttır•medıiı, deıdı

nı cııoleteıııedıiı ıçıadıJ' ki ba 
z btılı aum•nı ıçmeie mab • 
k um o.ıup kalmakta, ıa1l1i1aı 
tcbaıt eden bu belidaa biJ' 
turtu kurtul.mamaktaaır ! 

Fınuıkkabuiuııun odun ve 
llömur yerıne yakı!mHınıa 
ekouomık bakımdan bır 

kar aydmau bıç de doiru 
o g leli~". F ıocıudu bujuaıu 011 

au:ı vd dıye k11bul eturmeie 
Ç l ş cak yerde, aatl balıua 

Hi ı2annı ve eaeııhiıaıa kıa -
ka1.1uac " bır ıervet 01auauD11 
duşunc.re" ona, 1iy1k 01auau 
k. a r orıem verack heı baJde 
dab yerıoae ve daha yoiuada 
bır lf 2öımuı oluruz 1 

"' "' 
Fıadıkwabuau fukara ya -

c ~ıaar ae.m~k, aaaece bir 
kısım ıuın&arıa .. JuaaıyaUaı 
kuıcatamaw: dcmektar. Fıad,k· 
k. liUiU tullar• y•kacaiı ıdıae 
D~deD OllU Dtf •e aıbayet OD 

kuruıa takar1~re yaktırmadık 

da, cayır cayır bu zavalliıara 

yıUarca _ aoyauraıak,. uzaktan 
ıcyırcı k•l<hk. Fakar dıye İlll 

ı yaUarıno.ın ııtı.ıae e~uıımız 

halk ieçeo ıene • ıoa&araa.a 
kadar oır çuval kabuzu 
4U - 50 kuruta aJciı •e J•kb 
bu ııtc ıbtıkir nr dıye ıüa· 
lerce ve aylarca ba1ardıiım11 
hılae lumıe a&dmt eım~di. 
Ura)ın, faıur fuk.rayı dÜfÜDe 
blla ilDe kaaı oıuıduk , MecH· 
la : Her kı" ve Dh. ıeta baa -
kuı JU§ ay !arında hatulattıiı· 

blız ill.U, ı:un , uç bıa, befbİD 
çuv.ı tınd kk.aou&u btŞ kuruı 
uıeı u co , takır balkii teuı 

ıw a 1.rıu. ur wıf ve '11llmuı 
oıı.yaı 1 

* • 
ıooııu.aouiuııua balkın 

1 bb ii.l J b&: k DUl&QiilD b .. ıuladı . 
K• ~ ,.ka oır iu:.a Giha YJr-

aır . t ıt t.r ! l teıı &ı.orkuaç 

Oı ı;, ı ~& A.. cuıum&;muz. gy 
)Ua.<..c~ oır kat a ... ha koııuıllÇ 
bu· ş kal ahp ıat11ackıecıar. 

Uu J r p ı olan bir ıe 
hıra p r, ~· bu ~at dah• ar-
tı aL•~ iL ep ve amıLierı bıç 
tlD ili)' m.y.x. Ura)Cil GUfU • 

11.Ulıııcaı JaLım i~ıcn en oaem 
h ışıerın en ba9ında hdkıa 
ııhh tııu IJoz..n \eya boıma 
•aaı aer~kea lf•er yer tutar 

ıı, Qt.;. ı.u DU QUJr.101 lhl t 
I 1 ... t. •tDJI) .. u 6:ı. 

de başhyacaktır. 
Sıvaılarda düşman uçakal 

rınıD muhtemel l(eCe hücum • 
!arına karşı birço!E ıebirleri • 
mizde korunma dene.meleri 
yapılacaktır. Saat 22 de boz 
tepeden atılacak top ve ver 
yer çalınacak kampana ve 
poliı düdükleri denemenin 
başladıiıol halka bildirecek • 

tir Denemeye başlanınca bü· 
tün lambalar ya söndürülmüş 
olacak, yabut da ııık aksettir 
miyecek şekild~ maskelene • 
cek ve pencereler ıiyab per 
delerle örtülecektir. Deneme 
uia denm ettiii müddetce 
ıo"aklard• geıilmiyecek, na -
kıl vas1talar' hareket edemi -

askeriye Umum mütekaıdini 
cemiyati riyasetine 

MEKTUP 
açık 

Ben 930 de tekaüt edıl· 
tlim • l a eüne kadar eeçen 
müddet zarfında cemiyetini· 
z.in müteluidinle alcikadarı 

d•r•cuini maatteeHü.f anla· 
yamadım • Bana mu#ıabil 

c:emiyctınizin umum müt.?kai. 
dini a•keriye cemiyeti " un . 
oanini toııma•ından da mü· 
t•lıayır im • 

Çünkü telcaüt ,ubuinde 
iıi olanların iıler ini 6 c.JZ.rte· 
ler talıip etmekte Cemıyet 

a~a•ını aramamalcta az.alar 
da ne cemiyet merlıez.inı, ne 
reı•İni , ne heyeti ıdareainı 

tanımamcıkta ve ne aibı ;,terle 
meııul oldu;unu bılmemelc· 
tedır • Bıreaenal•yn fU m• 
raAtten lıurtalmak 11• b•llıicie 

amam mritellaidrnle alalıadar 
oianma•ı fi.lırını uyandırmalc 

malt•adiyle a,a,ıdaki ıa11ai· 

mutaleahmın Jıüanü kabul 
oayaraimaaını rica ederım. 

Bütc•ni.ıi oe İ•mıniaı bıime• 

dıf ım İfİn mahterem reia 
diye hıtab•mda ha, •örfınii::ı.. 

Ba •iin m•mieile •ımı•d• 
oa::ı.if ei oataniyeaını ıf ~ eae-
r•lc f•luimrı her mül•lcaıt 

ıemcımen lcendı halın• tule 
•dıimıımü•~elaıılı bır 11a::ı.iycta 
•ıriımcıtır • C•1111yet laalınde 
yaıama•ten malc•at aaaaını 
o• hatta itam o• eramitini 
melamaem,uin rahat bır oa.ıi· 
)'•ti• yaıatmak bunları •Jfa· 
letten kurtarmak kendilerini 
ayni ~amanda miı•tahHI bir 
oaaiy•ll• alııtırmaktır • 

Halbuki cemiyetini::ı.in me· 

Ba)ram 
Ramazaaın otuz iÜD oldu· 

i• ve bayramın cuma ıüaü 
olacıi• müftü1üie büdırilmııhr 

berden ae ıehtı ıüzel yazılmiı 
iiç utmaa nrdacaiamıza c:ıok 
toıiar1mın ınce:lemeieru müıte 
nit müta&aalarana önem vere· 
rek, foıdık kabu2u numaDıaı 

mesela ıaı~abulda biı tabhl 
ett11me" ı.abmetıne k&Uanaak 
dl İJİ olmaz ma ? 

G r çea sene ıarkurulua üze 
rİade anrduiu ı ı ercieıı bııade 

fıadık kabuiuauo hamamlar -
da yakılmaması ve fmnlara 
ıokul•amuı meaeleaı adı ıe 

•• f akirleriD durama ma ?l , 
B•kır S • ı t)•c t #z~r 

ucudıyetinden m uıelıaidin in 
ya::ı.de dolıaanı bile haberdar 
d•ıııaır •anarım • 

Çünkü cemiyetinia lcendi· 
l•rını ar<ıma.ıaa onlarında 
•iz.ı balamıyacalcları pelc ta. 
omıır • 

Acaba fıu 6Ün mütckai· 
danın adecıı, nereterd• bulun· 
duıdarı , n• ııterıe mcııul 
otauıuarı , tar.zı haycdtan 
lıc.ıltlunda cemıyetmı.zın mcilu 
ınAtı oar mıctır ? uıtci tcrcd· 
cıut •oyuyeoitırim kı yokci.ar! 
~u /lalde a.za•,nuı acıcdını 

tHlmeycn oe mutekaıdıni btr 
kooperottfı , ne btr maaz.aaı 

ne bır dokuma t•z11ahi , n• 
f •uı iko•ı , ne AÖ> u , n• bır 

fıftlı•ı oulanmcıyan adedi 
b•llti lıır11 bırı t.ıceuci.ı; •den 
amam miıtakaidınden ı•tıfade 
edemıyen bir c:emıyetın oar· 
'''''• )'OJlıu;a miıa"uiatr • 

Memleleetımız.cie dört beı 
Jciıınin 1irmi oıu.z; bın liralilı 
bır •er maye ıle ne kadar 
bıiyük •ı'•r me1dana gdir-
dılılerini eörüı OTUZ • Cemi· 
yeıte c,ıduyetı teı.ıkluiliınd,m 

ba fÜn• laadat hu; bır f•r-
dıni ıdıana etmeyerek h•r 
bırinin mgaılarından mahiye 
eüıı•r •urtJf Jıat )'•dı baaet, 
gün Hrmcıyeaı kaç yıiz bin 
itrG) • ba,ııı olar V• bu ka. 
tiar bri)ük büyük ne gıb! ;1• 
ler •öremez.di hem öyie oir 
cemıyctlu a.za,.nı belhi yarı
dan fc;:r.ia•ı fen adarnl•rıdır 

- Arkası i"ide -

iRTiHAL 
h&cı haUal zıuıe S. < 

Eırehn yı;. acuı ve: Deae zaae 
bay ;)ama ve ttamıaın eıuı le 

lerı oay HaHD mupteıa oıuu· 

ıu za!ım D•at•lıM.taa kurtula -
lll•Yiıl•k ıacauı aıc1aç Qcuaı.cek 

uır Ç•gıDCI• GÜD a•ı·m lltiaf • 

elan Def daar;ıar;a evvel gci&i• 
raaı dUAAJ•Y• kapamıı, f aan • 
DID rab11aeUDO lUlYUfmuıtuı. 

Merhumua ceaazeıj DUiUD 

ıaat !j ae h•clluaıım mab.ue 
aıaaeıu cvJaaen kaıaoa&ık oar 
cemaat muıteme ıuuaıra&ara9' 
nama&& Y e111cuma camıaaao 
iU&ll~GıktaD sonra Y CDJCUma 
kaoııaıanındakı ebeai meafe· 
ıuDe teYdı eaumııtır. Meı buma 
'f ıır1d1D m•it•ret oııer arie11 
e~kio&Ga h.J yetlcram.ıı beyAD 
~11s.1x 

yecektir, ıoka.klardaki büyük 
küçük lam.oaları ziy ıızdırmı 

yacak bir durumda uray t.ra· 
fıadan mu~eleudırıle cektir • 
Denemenin sona erdiği, gene 
topi~ ve dü düklerle halka bil· 
dirılecektir. ılinla yapılsa ten 
bıhlcre riayet etmeyenler ceza 
landmlaca k tır. 

Bır mahalle 
karanhkta 
kalmış ! 

Yenicumada cami s h:ağt 

deuılen maballede l O g ünden· 
beri elektirık. ya.nmadıiı ıçin 
bu mabaUe halkı karanlıktan 
tıkayet ediyor. Dakkati çeke· 
rız 1 .• 

Vali H. Dan \Şman 
Ramaı.uı bayramı münase· 

betayle memurın ve hıul::ın 
yekdiieal-!rıle oayraml fW !2 
rınıD geçen b yr .. mlarda oldu 
iu gı b İ b"lkevınde y.pılmaaı 

muvaf•k o.ur 
Anu edeoleria t u ayın 

27 et cuma güuü Hat 9 dan 
11 re kadar halke\<JDe gele -
rek kuribırlerale bayramı ş 
bılecekleriaı maliimaten bildı-
il ır 

r 

100 P..ıra 
Ucuzladı 

Evvelki gün elektrik ıoı 
yetesi t r.fe komiay~au topla· 
narak fıat meıeleıini konuş 
muı e\'velki yıl 20 kuruıa 

ç'karılan ki ovat fıat!nı aacak 
17 ,5 kuı uıa iadirmitlir. bu ka 
rar bayındırlık bakanhi1nca 
yeter ve uyıun görülür1e kılo 
vat saat hatl .. :-ı dedıiım ıı 

ıi bi 17 ,5 k uruı olacak, buoua 
la beraber, şeoekc paraıı saat 
kıra veıur ı le ıeae 20 kuru· 
f U geçaı ış bulunacaldır 

Okullarda 
ımtihanlar 

1'aı.oıi olacak ? 
Ankara 24 - kültür ba • 

kaohıiı orta ve ikmal ollullar1 
le hıelerın biriocı detrelerıo 
dekı taleoeleria ıauıf recme 
durumunun ya11b imtıbanJaua 
KÖre cıeğıl öğretmealeran ka. 
naat numaralarına aöre •· pta 
nacaiı lıa_ ıkiacı devrelui e 
ö~retmen o~ullarıaın meaıı:kı 
ı.o,f 1ilrı ilk imtıbaa!arınıa oa 
üı; akıncı kiouoda batl•y•ca 
i•nı ve ber i ıc:idı için tam nu 

şhr . 
olduğuDl! teblii 

cf GÖRÜŞLER _____ 7iJ 
~ DUVUŞLARJ) 

Demırteli Gübre Meself'lcri .. 
Diia bavanıu güzel ve gil 

aüa przar oluıu benim gıbi 

birçoklarını "•rlar., bayırlara 
ı•·zmeie lıevu ettırdi . 

Bea bızim lcöye, boaa ka 
dar uzındım. Bır çolıdar; da 
Deiirmeadere köp•üsü yakıa 
&atında ıezmeye i ıtmıılerdi 
Hava o d~rece iüıe&aı ki 
iaaaaıa ıçıode fıacııkkaDuiu 

dumaaıaa boiulmut ıehırdea 
kaçıp kurtuımak,bır iÜD olıua 

11f, temıı bava ile cıierlcr ı 

temıı!emek ıhuyacanı auyma 
mak kaoıl deiıld1 .. onun iç ın 

oruçlu oıuçıuz bar çoklau ıe · 

hır dı11na yayUmttla. 
Köye i•der ve köyden oö 

nerken cıörtbır yandan ort.11-
i1 tetkıka ko1uıdum. 2öıaüm 
ın yer yer her yer ı=ıeleaıyor, 

.kazıhyoı , aü oreleaıyc:.r 
Deiırmeadereaea lllbaıea bü· 
tüa yah t'Joyunaalu yerler alth 
üıtlü fındık Clıkıhyor .. üç beş 
yıl ıonra ıaı ır.aıırnk det;ar • 
meaderedeD ta '( omraya ka • 
dar bütiio yah boyunu yemye 
ııl fıadıldıklarla beı"nmış ve 
ıüııeDmıı göıece&iı . tsuıuakü 
çıpl• kl~k ve kuru topı aktan 
eaer kalmıyacak.. Gönüı ÇOK: 

arzu eder ıu uıun ve ç pJaıt 
Yomraı yo.uaa ıoilı ve ıouu 
gölie yapacak çınarlar da 
dıkıtmıı buh&DSUD 1 

Gözüme iliıen bütün f ıD • 
dık bıbç,ı~rinde re~·ş ve ıyj 
bir bayıac:H ı lık hauyetı vır~a.. 
Yolh.rdısı hy.c e tde ~i "~r 

gelirken düşünil1 ordum, diiıO 
ııürken içimden ıöyle dilekler 
geç 'yordu : Fıaciık bahçesi 
o lanJua takııUe •e ucuzca 
demirteli, gü~re yardımtada 
bulunulamaz mı ? Eter ba 
Yudıaı htebbüıünde baluaal 
s ı Tra''>Zoaa en büyOk bir 
yararhk iÖ•ter1lmıf olmaz 
m• ? elbette OJar diyo d6 -
fÜDdüm,. 

Hastane işleri 
Eğer ıö ılcailcnlere, itittik-

lerımiıe ıtıbar ediJırae.. Eier 
bunca ıözler, bunca ııkiyet -
ler içınde yüzde bet , hakikat 
•a1:aa çok yazık ki, çok dik-
kat ve ıliı vermek !iıım ki 
fU memle"ct hutaaeaıode 

olan oıttn itler hoıa ı•tmjye · 
cek bar vazıyette, bır bal ve 
ıekilae döııüıormuı .• Bir kitı· 
den deKıi, bir kaç kitit.lea 
deiıl 1ayİaı çok kitilerdea 
ıııttım, dınledım, klb ınaadım 
kiiı iaanmadam1 fakat bende 
de bir zaa ve batta kanaat 
huıl oldu kı memleket .b11 • 

. taGe11 bır ıJıı iıtiyo r.. Eter 
aaaa ıora~aanız ki : 

Memleke~ hutaneıiade ne 
zıoı yo SUZ Ud:, De ilbi yola 
gele ... cek lfler, giaııler oluyor ? 
Efkarı umümiycye l 

ıoru ıun 
ve batta kımin ve ._ ı 

. ~ • &im HID 
f l ayetı varaa ıöyluin denıin 
Eğer iyi iıe 11e ela· D - · ı 

.. "2'' ·~ ıyılıcre ı;evnl11a d rim 1 
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Umum mütekaıdin askeriye 
cemiyati riyasetine açık 

MEKTUP 
- Baıtarafl bi de 
Malalerem rei• ! mctlama 

alinistlırlıi mfılelıattl n 93 laar 
ili, ""tltllaomif •• m'I ifiyef 
d•irleri , 6allı•n harbı, laar. 
6i amami, i•fılılctl laarbi ~ibi 
lftDlalelil tl•oirl•rtle ~ılıc ılmıı 
•• ınalııelil maa,larla ıelıaiU 
edi/111;1/ertlir , 

ll•aıl•rl p•lı a:ı o Fart ar 
Jıad111larımı:r. 6ir lı ç r. a/aıa 
itlare elmılı m•ebanyefıntle 
Jıalt.lıldcınnılan brı 16 114 &'a· 
sqell.ri ço !ıaeılılıılır İl 111 oe 
namil ia1 Hlıltlir , hayatla 
rL,ı lıasanmalı ıçin b :1i/eri 
dili lti:r.•dl•rtl• bile ~ıı 
l11malıladır, cenoz•lerı le it 
nıltall•ri •••••il• b•letlı·y•l•r 
ltırafuttlan luılJınlara ar/ta• 
11.,ı.nmıs pelı çoilır , 

itte ba aalrla ••Zift!tler 
brıwatla Ce•i7et'a"z • fai • 
deaiai lltfea •• açık l:tar mek 
tapla bala ba1ara•11& hepimiz 
l•rlalle tlaa etleli• • 
aaladıjlma Ye laerkeatea İfİt· 

tiii•• ılre : 
Hu Mae batıada daHr 

takYimleri •• cep defcerleri 
çıkarapda bir luaaıaıa • tal • 
... uı aebebile aeaema alba 
cı a11acla INr çok •••rafıarı 
tlae alarak birka~ •emam 
Yill,.t Yill1~t dolaıta,.ak 
ıeae•ia dekaaaaca a1ıaclacla 
« bamlltı a•a• mltekaıdiae 
Y• ita•lcr .. ile aıt old11ia• 
daa • tlalaa •• •i &tar tak • 
ftll .. utalalailecetilli .. r•ak 
llatta ,.,....._ rica eUlek 
•• clerece •••afiki akla ... 
tik Y• kana aerede olclaia ......... 

Biaae..ı.lar,,cuuret ralmz 
iataalnalclaki •ltekaidiU. ala· 
kadar ... « u. .. ı • talairi 
... .._ ejer .... •lteka 
idiala makaclar ela1ona ki 
Wt laat.eıbai& ıokclar •• aer 
.. ,uiüktea •itteki iae: 

1 - Her aitekaidia ma• 
...... lau •J JarİmfU lira 
bt..W..ai. 

2 - Hu •lltekaiclia ce 
lliJete laela .. elaal •• kafdi. 

S - Her •ltekaich c•.U 
,. ............ ., .. llt· 

fen birer naaba ıöaerılmeai 

4 Her Yillyet hatta 
ber k•z• merkez •de bir mu 
rahh ı ulanduralap mti kai 
d'n •e ıbmllera•il alı•ahle 
yakuadaa alikadar ola m 11 
Ye cem ye• nef ne itlere ı•ra 
,u ... i c&•iyetia bem •arhit· 
•' hem Jrayvet lıad etını •• 
bemde ••luletini te••• eder 

Fakat ıo.aada anatmayınız 
ki pek çok defalar ıa IUdlil 
lzere ıermare•·• bır rt• or 
tadaa ıaJip olmamaıı 1\ ia 
para btlJilk hir emniyet altına 
ahn•alulır. yokıa memura me 
111 anan cılıetl adlayeye tevdı 
ılaii mlteka dıaın kal•i••d• 
yer balam z mltekaidıa ve 
ıtaml era•ıbn tab ri amı1aae 
• le d ıındea tırnaiından arta 
rap vereceii Ye btiytik bir iı 
t fade beldedıiı paraııaı ça • 
lan aclaaı baaı •clalete cleiıl 

ceheaaea11a di'>iae atıaaıa ne 
ıalıllDIZ Ye ae lıeyeti ıclare • 
aiz elledi bir pihe Ye liaet 
tea yakaaw kartaramaıamıa 

Eaki dewlercle ola ydi 
b•llri ama• mlltekaadiaia mit 
t.b•t bar kitle balaade yqa • 
malan Ye 'f ılr•e!eri aala • 
zarla u,Wrclı lıalbakı camba 
11ret de•rilade •• lalik6•eti 
maaıa altekaıduadea bıç bar 
l•Yİ uarıemedip bır aamaa • 
da •utta! Jr.mak •ealeke 
te lıilL6aete •e dolarıatle 
keadi•aae .. fa itler •~rdaaa 
ıetireme•ek laoı 16rilecek 
laallerd.. deJildır. :ter••J• 
•İde' ı•rrebllıde •cmleket· 
de J•pdacak bar çok itler 
old•i•• &ati aWerıde takdir 
llaıu•lıar, ift• ce .. Jeti• 
Ilrll.IJ• dalaİÜllde warL;.aı 
••rdua çakar•alr makaadile 
'aki auua"•a litıf •• •e te 
aeızllea ce•ap ita ba1••••· 
lana laem HDI Y• lae•de iter 
aı • 11b1 •era k 'fe •a JHlla 
içilld• kalaa ., cok •ltekait 
ı•kadaflan .... taa•ir ba1ar • 
... ol -• llilYe11le ılatira • 
•atıaı ta o .. •Y•ert• Ef. 
Tra laıoa Un• Sobk Nt 272 
Sa•ari kıde.&i Jkuıılıktaa 

Matebit 
Foto llAZHARGONDUÖDU 

Barnhelm 
fı.Wk .... •iri• 1 

Ya•t - Ah... kaahlırbaa 
bir taae ftrabılaeydi• •• .... uT· 

rin Talihi 

S .-, otelciler ....... 
_ _.. aicla okadaıt ,.. •• 

wuu. •itia .. •'»ft 
.... ,. .......... ? BI· 
tla aa.,mla.n. ..... . 
..-.. dtlar ? Salla al .,..., 

ıld•lalac• it • 
,, ""' ........ ,,.... ? 

vmıa - Ne ......,., • 
Y..t? 

tırdıtmı --.cler•k ) Vaat, 
•a ? BIJI• •i tudıforu ? 

Foa Tellaa,. - Yat. 
Yut- ZU.edene• ae· 

aia içi• bea bar Y ut'•aa, 
Otelci · ( BialtaJ• ba1aa 

ıel4ijiaıa farknaa Yararak ) 
Sat, •t.· Ba1, bay. Ba1 Yaat 
lııir laak ..... Biaba .... ,. 

F. T.U.ar• Yut ı•lilta 
pyta edıJOrlU ? Bea .... 
•..ırnr8İft .. ? 

Otelci -A•a• •JW '9-JI 
......... •l? ~ala. ıılait 

kaUan ... Jibi ..... 
lf.JlflYP• 

Otelci - Dopaıa , Ba1 
Yut keneli ulaılaı iç• baaa 
karıı bl & luclcletlı koa11ıa • 
roıcla. 1.6- ... hdu. ba ••• 
lreple bea ele keacliaim ıeYİJo 
... ft AJIJOI ... Ye atu:Ja • , ..... 

Ya - Ala; ••t1eriai .a 
l&ebille1cliJD ... 

Otelci - Yuık boı J•• 
lfkelu11oı. 8eaı• Jlkaek" 
ala aatmııa ıaaaı• warc ar ki: 
a..d•• clolaJlı ...... ,az 
,...,..~ Çla Iµ: B•a .. 
pk ı.or•jıll •• ilabJ•C&• ...... 

F. t llaar• - Yeter, ita· r••· a..a llP laorçlllJllll, aıs ...... ~ .... dai•• 

AJANS 
H SERLERİ 

Gunün 
muhm 
h d el 

en 
• 

rı 
Anlr ra 22 - Bulıar lıii 

ki tı u g i t adaki yaba 
di a ah &r a c.; u ile y bucli 
mut lıa c m yet ai kapat••ı 
tlr. 

Aok a 2 A • baba 
d n ild rald ı n ıö e habeı 
ler • ıaman eli kılometre 
ıarb de (!D a • laıie el•aria 
dakı t yan karakollar aı 1a • 
b e on tank le Jlrmı maki 
aeb tufek iki lramyoa ele i• 
ç rm ı erd'r 161üı ılill• J• 
p • ç rp ımalardaa atilrl 
at lyaa aç lr an b~•ba kalJaa 
• tl rd . ıtalyanlar 3SO dea 
fazla lllii ve J•clı eıir ••r•iı· 
lerdır • 

Aıa a 22 - Halleıler 
bir t raftaa ba cepbecle tur• 
ruz de••• ederken clıtar ta 
raf aDda m kaUe 1aaıadakı 
italy D ıleri karakoUaraaı •il· 
temad yea i&aç eylemektedir 
ler . 

Ankara 22 - Ba ,.ı •ut 
la l ınde ıki malyo• iç r&zbia 
kılo t&tçn yeti•mıı Yepıi aıbl 
•ııt' 

Ankara 22 - Dıı baka 
aımız T.R. aru Ceae•ndea 
par •• ıataııtir • 

A kua 22 - Acliaababa 
daa bilclirıldıiıae ıare akaa• 
ceaDbaaclakı müarebe .... .,_..tir. ba •alaarebe Mtice• 
auade babeıler duıaürl ..,i 
allUl1arcür. .... ... .. 
ele ta•. bar ıtlk611et tarciir • 

Aakara 23 - ıt11l1u laa 
bet tebliıme ılr..&e JMt ltia 
k•lik bir babef tuabieacle 
addiabbı ca•ar1ada itaiJU bat 
lana• JaptakAarı la&Cllll ,.. .. 
klttllm .. tlr • 

A•kara 23 - Re,teria 
bıl8iıcliıi•• ıare fr•••• • ia 
piı kara •• dum •ael ka 
ramlana&a paııate u•ıı •• 
aifet a ... ı li ile Uakqar 
pptildan temulu ...... 
ed cı aet cel r • r•11tir ita 
i~i ıael kar••J arall•da 
ar•ı 11da INaıka bar ıçtilM ol· 
.. ,acakbr. 

ıka y çıle1p Jerlet • 
•el • Pek tab ı 

O cı - Baıka ren •ı? 
a a z batı çık• k mı •tiJor 
iar ? ( Keacüaı ıht9ierek ) 
b b 111 ada•, Yaral .. ı adua 
bay , aı • o b•J•IUarı bir 
az z • n ota m daa laeaa 
oda ı boıatbrıı. Ô7le7a.,.. Sa· 
JID bıa aıı oda11 boıufiıiiak 
iltema1or. Zatea oda lieadile-
nmaclD'. Oldu calwajadll.lar • 
Aitti& oaıar• J•ıdla•da• .. .-
kllea ı ıpe 1ıcü1oı• ... ,... 

F. Tellı•1• Ark•cl•t 
~ir it iÇ • iki 4..W.'ls ,.,.. • 
,.h •.• o da...,..... •. .......... 

Ot loı Bo ılar.-. •er.lifi 
aakmtaaa• beade r•ptap bir 
al••• •••• ••bebııJe 11teciijl .• ...... ..... ,.. .., . 

tf GAZETELER 
~ ARASINDA 

Alqı• - iuairdede laa 
ıui 1JCUda1or .. 

Y aiyol - Bizde •eçla 
bir •6alaed• .. ldbade rıllar 
cla• Hrl de••• ecl p ııcl 
ıebeke paru, ıut kiraa 
•airelile Jir•i iki bacak 
r•ıa bala elektrik 20,e ia 
biJlk tea .. illt dei l•i ?il 

Aktı• - ı dam çocaldu 
baalD Jemek Yetil•eaıae 
laaacakbr •• 

Y ••irol - Biz oaclaa 
•uıeçtik ba ,.ı 1 

Aq- - TltlD aabfı l 
Y eaİJol - bil de 

MldiJOnl& l 
Akpla - içıadea it 

·-,ac .... ...ı •.. 
Y eaiyol - l:Ue kadar ı 

ele bir gaı: Dir •• ıarıra 
bia .. ?I 

A - J• Jidacl• aiaua 
Y .- ... ade aaaduaki 1 

•ltuıcluiMea laaluıclecek•ıal 
A - kartalda kaçak 

keıea iki kiıı r•k•l••cla 
Y - elemek kapk et 

aealerle kacak et aataalar 
rakaiaaırlar•lf laa ı .. 

A - li••• itleri 
Y - JOla•cladır artık 1 
A - •• ba1cla7. 
Y - ... .,. da -t•a 1 
A - iaıilia kabmUI k 

tlial •ldaf•Ja lıaırı...,-. 
Y - M l .... D Yetcla Ja 

................. ?I 

1 

' Nllaeta Eczaael• 

J GEOE 
J Ş. __ ıf_a __ 
t26-12-935 l .,., ............... .... 
J lstanbul 
127-12-935 
J c ............ i Halk 
28-12~935 

ı C....teli,.,...ıı,e• 

1 ~ rah 

.............. 
500 taler (•) ruala ela• 
altaalaraaa uldı1oraa.·· 
ir' kora•akt•J1•· 

F, TellaaJ8 - 8ea 
... , ...... llalr ki .... 
n.ıa beraber Yaat laua 
patbktaa 1Wa teala• ..... 

Otelci - Ciclclea kencl 
laaldatua • Yaldt kerkt-· 
Ylllaü Mtıam beaı•la 
b..ı ..... ,.u. aail bir 
tı•••llta,.., batta . .............. . ........ 
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nı hayvan pazarı 

Bundan sor;ra ha van alim atimi yalniz 
Değerınenderede olacak 

L Dİ ~E RE. L.İGİNDEN; 
Hayvan aağlık zabitası ktJnr:ın ve nizamnamesi mucibince 

Defermendcrede gazhane arhasınt:la ana hayvan pezarı ya· 
pılmaaına ·karar oerilmrşdir . 

Bundan böyle şehir dahilinde hayvan alım satım ltoti ıu· 
rette y ıak edilmiş olduğandan bu karar hilafında hareketi 
flÖrülecckleritı ağ'' cezava carptırılacokları ilan o/anar, 2...- 4 • 

alas t htası peşin para 
il satılacak 

Nıvi 
Kalas tahtası 

Adet 
73 

Kıymeti mrıhammeneai 
18 lira 1 S kuru, 

OP-fterdarliktan 
• C heti maliyeye ait olup yukarıda ev•eli aayrlı yetmi, 
uç udeı k 1/as taht11sı p şin pa'a ile satıfacaiından talip 
0 ani ın )'uz.de 7,5 d poz.ito akçaf.:ıriyle birlikte 2 - 1 -
936 t rıh ne müs:ıd,f per1embe günü saat 14 de defter· 
darlıkta tolanacak komisyona maracnatları , 2-4 

LMiNA 
----
ı~ ·:ıı~~=ö~[;!F;ıb~gT=~ ı 

I~ lst-nbul !:>akkaliyesinin raf 1 

~ Y i makine~ind~ ~I 
l~ Göz ününde k· uulmuş hazır çekırdek- ~! 
~,~ ten çekaen enfes kahvesini kul~an ! ~i 
~~ "'11 = il. :1b. "'11 :1b. "'11 ıı!ID 

"00 O OC!O O')OOOOOC.00" ()()()000000000 9')(10()0000000 00-... 
~~~~~~A~~~~~~~~A~d 

~ TERZi ~~ 
~ NAKIŞ ~ 
« EL iŞi >: € ~ 
(\ bu·· tu·· n » « ~c kas rı ve ~ 

~ , 1 VE Bl9AK VE ~~ 
{< Pivata BIQAKLARı ) 

«Do o·ı~n ~ 
<~ 1 y~ t » 
(\ k s ve bıçakları ~~ 

Yeni gelen bıle çark oda en eyi bir ıurette bilP-Dİr · 

muracaat yeri : 

Cmn "yet Perukar Salonu 

~ » 
>> » 

yyar . biletinizi ~ aşı 

buradan ' lln~z :t 
?ı - ... .... 

a::ı: 

RADYO meraklıları 1a 

Fennin en son icadi ! 
RADYOŞAUB 
O SANIK Kalmadı ilk 
posta çikiyor 
T rab:zon ve havalisi acanta•ı 

kunduracılar N<J 84 

Ekmeklik un 
eksiltmesi 
Sahn alma 1' omiıyonundan 

A- Trabz.on kıta,ıtı icin , 
takriben ( :18 bin 900 yü.z) 
liralık ( 170 ) ton ekmeklik 
un eluiltmeye konmaıtur. 

8- Şar tnc mui re,,ni be· 
cleli mukabilinde komisyon · 
dan aldırılabilir . 

C - Ecısitme 8 - 2 "ci 
kanun 936 ~ar,amba günü 
•aat 13 te Trabzon kr:ılHin· 
de catın alma kornisyo anda 
k :.ı o lı zarf uıulıle yapıla· 
c ktır . 

D - muoakiınt teminot 
2168 liradır • 

E - l•te/tlifer lıanand11 )'o• 
zıi. va•iltaleriLe eksiltme #O· 

DtırHian bir •aat evu•I telılıf 
mehtapforını kominona o~r· 
ıneleri ilan olununr • 2- 4 

Pazarlıkla 
sade yağ 
eksiltmesi 
~üel satınalma 
komıS)'Onundan 

A - Trabzon alayınin 
aenehk ihtiyacı ola1a tutara 
4050 Jirabk 4500 kılo aade 
ya{ıına ııtekJj çıkmadıiındaa 

yeniden pazarlıkla ekıiltm~Je 
konulmuıtur . 

B - Şartnameai her silo 
komiıyonc:ti paraıız olarak 
OkUDabı!ir . 

D - Artırma ve ekıiltme 
pazarlıkla yapılacaktJr . 

E - muHkkat teminat 
303 bra 7 S kuruıtur . 

G - iatekhlerin .14 12.935 
KÜnünden itibaren bir a1 zar· 
fında her K Un kalede ıatanal · 
ma komiıyonuauna ıauracaat · 
ları iJiu olunur • 3 - 4 

Taraçalarr, 
Dıvarları , 

Sarnıçları, 
~u sızdıran , 

Rutubet, 
Yapan 

Ev Sahipler ine: 
SlZ•ntlların durulmaaı, ra • 

tubetin 1ok edilmeai için ıon 
tertiplerle ve teminatlı olarak 
tamir ve yeniden inıa edilir 

lıteyenler: 

Kırali zade 
Hasa na 

Ml.1r.ı: ~ •t dmd.ciiriır, 

r. 
' 

HAS KALMi DİR. 
Baı , D,, a~rı/a,ı, Romatizma, Grip, Nevralji 11e~ley• 

karfı HAS KALM N kullanınız . 

Çok TAKLİD edilmiıtir. Fal,at AYN/ yapılmamfıtır• 

~ ·· {._,.,. ," v r ~ 
= , ~-· - - - ~ . . • •• 

Necmettin Ozcanh 
.&'::... ske:ri hastaı-...esi 

k:ı..ılk r.o. -ı::;ctehassısı 
Hastalarını Semerciler başında Halk 
eczanesı üstünde i muayene evinde 

kabul ve tedavi ... der 

Gayrı 
Mahalleal 
Kemerkaya 

.. 
En ak 

" • 
il 

" yeni cumai b. 
kHİm •i• 
iıkennder p. .. 
ınubittin 
ayafilbo 

m 
sok ~ı 

kılııe ç kmaıi 

" kaz ncıl r 
ııra U"ağazalar 
y lı hana çarş\ 
ııra mağazalar 
ğolu oğlu 
cepbıaaelık 
Lugi 
meydani farkı 

" uz.un sokak 
telli tabya 

• 
re artırma~ı 

nevi m 11 01 ı.i T. 
hane 70 Lk R. 

" 71 60 .. 
m ğaz.a 8S 8• m. 

" 226 10 E 
" 11 lSo • 
n 114 4o • 
" 35 60 m. 

13 dö.tarla 55 32 . o E 
yazıhane 129 360 R. 
kahve ha. 585 24c. • oda 601" 51 • maiaz4 184 96 • hane 167 45 •• 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukarıda evsafı yn.ıh i'•yri m~nkuıatın bir sen•lik icarlu 

onbet gü , müddetle arhrml'va çıkarılmıştır talip olanların ,. 1.5 
diboz•to •lırc•larile bi r~ilcte ? , 1 9.~S •aribine müaadıf perıembe 
ıiinü ınat 14 de pefterdarmda toplanacak komiıyoa maracaat 
ları 2 - 4 

İLAN 
Of aaliye mabkemeıiııden : 

Of knaaının mılilioı köyün 
den mebmet ali oaullarından 
b11an oilu aait ve durauııua 

ayai köyden babın ofılu ö1rl -

laa ye büaeyin ve heoışırele· 
ri ane ve fatma ve h11mıde 
ye emine aleyblerıne ıkame 
eyledikleri ve müşterek bulua 
duklar1 üç parça tarlanın ka· 
zun tauımi davası hakkında 
iC ra )ulınaıakta ole:n muhake· 
mede •üddr.i aleybımden emi 
neaia ikam~ tkabı mecbul bu· 
lunduiu davetiyesi ıirin~ veri 
len meırubattan anlaşılm11 o ı 
duiundan hukuk usul mubı • 
kemeleri kanunuuun 141 inci 
maddeaine tevfikan ilanen teb 
liiat icraaıua mahkemece ka· 
rar verilmiı ve muhakemenin 
12·2·935 çarıamba ıünü ıaat 
oaa talik e.dilmit oldnğuudao 
meık fır ıün •e aaatta meıbu 
re eminenin biız.at veya usu 
luna tevfıkan bir vekili kınu 

11u ıöndermui alui takdirde 
mubr.krrnrri.. ~·y~brn itr• 

1 kllır.ac•i• tebl~~ makr.mı?Ja 
j kaim olm;.l t:.11,;ı e ;ıAn du.uı 

... ,...,_._, 

iLAN 
Of aıliye m•b~emeıinclen: 

.Ofon. küçük hol lröyladıa 
nrı an oiallarandaa 
balam kızı altıa ile •lddei 
•ley ayni köyden un ali 
oiullarından , daraua 
oğulluı genç ali Ye baıa• 
ve •lioıman ve baki• luıı 
b.aa. hatun. aralarında çui hk 
aımı auzı davaıı hakkında 
icra kılnunakta olan mabake· 
mede müddei aleyhi•den dar 
ıun oğlu ali oımanın ikamet 
kibi meçhul buluaduia da•e 
tiyui zirine v.erilen mttrabat 
tan anlaşılmı, olduiuadan ba 
kuk uıul muhakemeleri klaa 
nunaa 141 nti maddeaiae te• 
fıkan kendiı:ne illaea teblii1at 
icrasına karH •erilerek •uha 
kemeaia 4 _ 2 - 936 ıali ınno 
ne talik ediidiiind1.tn mtılc(h 
iUnde milddei aleyh ali oıma 
nın mubakemanin ı•yabea Y•• 
ptlac11i1 teblii makamına lıa · 
im olmak Uz.re illa olunur 

Z .\ Y l Şahadetname 
934 Senesinde Sürmene 

Merkez Okulund•n •ldıiım 
f~~•?ctnımemi kıybettia e· 
nııını ılacıtım • Y 

S:rm De o~er 
oğull fındao Hu~o 

oğlu H;9f• 
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ABONE 

Yıllıtı 500 , Altı aylıtı 300 ,-

Ü~ aylığı 17 5 kuruıtur 

ÇARŞAMBA Ç'k 
CUMARTESİ 1 ar 

Kubilay 
Ankara 24 - kubiliyın 

ölümünün yıl dönümü anmak 
i~ in dün halke•inde bir top 
antı yapılmıştır • 

Sergimiz 
Moskovaya yollandı 

Ankara 25 - otuzdan faz 
la kl11ık ve modern okullara 
mensup ressamlarımızın yüze 
yakın tablosundan katınç bir 
aerri moıkovaya yollanmıştır 
eıe ler cümburıyet devrimizin 
mıhıullarıdır ve çoğu türk 
cnkalibının türlü safhalardaki 
açıhşını iÖstermektedir. bu 
ı<.rii türk ressamlıiı ıle dost 
ıovyet sanatkarları araainda 
bir kültür degetine vesile <1la· 
caktar . 

2 ve 20 komprimelik ımb•lıjlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan© markasmı arayınız. 

ölüler ya ahi r 
Aokara 25 - Bir Roma 

tebliği italyanların adidi o 
binin cenubunda muk· vemet 
görmeden ilerledılderini ve bu 
mevkide bu yJn 22 siude 
olau mubareheden habeşlerio 

yediyüz ölü ikibin yarala ıt l 
yanluında 165 ölü 192 ynra 
il verdiklerini bildiriyor . 

Parti gurupunda 
Aukua 25 - C h partisi 

kam~ıtay gurubu bugüa dok -
tor cemal tüncanın başk nh • 
2ıada toplanmış ve diş işleri 

bakao vekili Şük~ü kay ge 
nel siyasal durum bQkkiı dn 
parHye izahat vermiştir • 

( Yeniyol ) 

VE B 

===m::x:! Sayfa~ 

DA NESİ 
Dört kuruştur 

liau satırı 15 kuraştar Reklamlar 

Pazarlıfa tabidir. 

Eski Nü•halar 20 ku1uştur. 
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ışh yeni çeşitlerimiz ?> 

~ı d ~ « 
~ ge miştir ç g anı ve ucuz ur 1> » 
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ayanlara v ektep talebeleriııe 
Metanet, zaı afet ve u uz u 1 ı~ şöhret bulan (Trabzon Uzun sokak 

bal~ı oğl 1"-aın esi karşısında 

ŞAPK ssısı ALİ RİZA 
Şapka imali hul; usundaki tehlıılat ve ehveniyetten d rı iayı müşter l e 

rımden gördüğüm rağbet üzerine ha defada l Bayanlara mahsus ] bizzat 
l::)tanbu1dün getırdığım yenı nsuı kalıplarla· Bayan Şapkalarına ı stenilen 

şekılter i vermek ve mevsime göre her nevi 
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foter kalıpları arza.ya mı:.vcfil surette erh l imar ve tımir olunurlar • müşteril•rimizin 

aldanmam k için önceden m ğ zamıza mun caat eylemeleri menfaatleri iktiz11ındand11 • 
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ET 
..,,AçıJmış, T Jebe kayıt ve .. kabul muanıelesi ba~lamıştır .~ 

Ka) ıt paras1 ve ay !ık (_ 3 ) Jıradır Ş" lıadetnaJrıe alanlar ~lodern Terzılik 

Sanatı gercekten öğrenmış ve isted klı rı yeı de Yurt açmak seJahiyetini 
kazdıımış olurlar . 

Tuzlu çe§me mahallesi Deniz sokağı Ng ;;;; 4 




