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Filuult ri birden 
gfü;terilecek tir 

Is 
Koylu , keotlı , unaf ,tüc • 

car b men Jıer kartılatdıiımız 
adamm •iıından ilk çıkaD 
iÖZ şu 0 uvor : bu işsizlij'İD 
bu ıssııl gın °sonu ne olacak ? 

Demt!k olu)•or ki , ökono· 
mi bakımınd n trabzonuD du 
rumu be ğenıJQJi) or.batta,bcie 
nılmvk öyle dursun çok kötü 
gö.stcrılıyo . Bu görüt ve gö• 
tcrışlcr ynındc mıd r ,ökono · 
mik ba~ ımdan trabıonun du · 
rumu ger çek den bu ~•dar kö 
tü bır kerteye dütmüt müdür 
hiç kuşkusuz: , anthrıl111u1 
gerckmif olan bir ıorakdır 
bu .• 

Pıyaaada dı,rgunluk ve du 
lık \'ardır ,al f verit lntdır,~ir 
azdır. bu sonunca karşı mas-
raflar •t•iı yukarı yine eıki· 
ıi kadar olmaH da ona yakın 
bir keıtededir. Ôl:>ür yandan, 
köy,üoün toprakdan çıkardığı 
Ürürılu çok aı para t:tmekde 
dır Acıcak , itıislıic ve itıiz· 
liğin doğurduiu ıuıılıi• do -
k unıklı olı • bırşey'' dı ha var 
dır lu , o da inaoııı.ıkdır. hal 
buki ökoı o ni bıliminde Y'-r 
tubn "" piyasayı ayakdı tut 
makta yararlı olan ını direk-
lerden biri de ınaadır. 

Demek iıteriılti müıtıbıil, 
m litın Hit , «ınaf , tnccar ve 
bu .. Jar n1111nd• balkalaaarak 
lf ıörmek , itıiıliie enıel ol-
mak ııtcycnler , bırbirlerine 
inanlı , ancak , alışvcriı ıhla· 
l"nın ;ıtedıii gibi iaınlı ol -
lllalıdırlar. 

Boıulan ökoaomi duramuau 
dGıeltmege yalnız bir iHn ye 
ter mi, elbette yetmez, yet· 
m .. z amma, inanınlık da, bo· 
ıuk durumu birn c' aba kötD· 
letdırır. inan, hiç olmıu• bir 
keıtcye kadar, ileri ıitmuine 
yol •e alan vermez. ancak Ön 
ceden ıunu da onaylamıı ola-
hcn lu, üzerande durulm111 ıe 
teken ı;o ı; ğın coı boyu da 
aalt bu deı ıdır. Ôkoaomik 
durumun boıulmasıada dıba 
bııka ve gerçekden doku· 
nakh ıebeb er •e engelier 
•ardır, buohrı ortada• kal 
dtım le. gerelsdır. 

Bu 'ng Her nedir, trabıon
nun o o omı dmmi için n~ 

ynp a ~ r kdir , odara d• 
•yr ca o un cağız. 

BEKER TUM.t Y 
;' 

yur u ta 
tacir erimize 
ve h-lkımıza 

Dab m r a, Holiodı, Po 
lo:ıy•, Romanya, C"bUllİ Af -
rık,., Avus nlya ve luaadıda 
yumurtaların ne ıekıJde am b• 
lı j edıld ğ ne dair •lıkadar 
tAcırlerc ve b llnmıu bir fakir 
vermek m lu dıle ıkti11d ba 
kanlığı türkof ı dairc.ıi tara 
fıodan Lond .. ~en celb ed le-
uk t c ret od ı na göntitri 

• 

Ankara a nasıl kuclu dı.. u 
BAŞBAKA iMiZ 
BİR SÖYLEV 

.... • H k vler ı n v idi. umu DEGERLI üoasebeti C H F. b.ıış'<ttnla 

Ankara - balkevl~ri kuru 
munun üçüncü yıl dönümü bu 
gün baJkevinde B;ışbakan İ 

met inöojj ile cumhuriyet halk 
fırk .. 11 g. nel katibi R. Peker 
ve bir uylavlar bakanlıklar 

ileri gelenleri ve her ı nıf bal· 
kın İf tirak dtiği büyük bir 
merasimle kutlulanmişdır. me 
raaime lıtiklil marıı ile baş • 

iınd ... n r ·6 r !llbur Kama! ÖYLEDı. At tür e çE-kıl o l utlul;ma 

i•nmiştir. muallim mektebi 
talebelerin'a okudu~lar1 bu 
milli marttan ıonra:batbakaıı 
iı:net İnönü şu söylevi söyle • 
mittir: 

HalkeTlerinin üçüncü yıl 

dönümünü kutlulıyoruz:. bu an-
da nlkenin ıekıen kadar h2lke 
vinde imki1i olanlar bizim bu 
ıünki toplınıh "DiZi dinliyorlar 
balkevleri üç yıldanberi kendi 

ludır: Bu öiev vata d.şların 
topıanıp ğerek ilım aJanınd 

ve gerek oys l bakımdan bir 
likte konuş.ı.b l mek adetıne 
alışmalarıdır. Bu biıim öteden 
beri büyük b r ıbtıy c mızdır. 
sonra ğüzel s n tl r ıı; 'n ve 
müsbet iliml•rı tanımak ve 
sevdırm k ıç"n s rfolunacak 
emekler bilhassa fırkanın ve 
haJkevi idare hcyetlerıoio göı 
leri önünde bulunmalıdır: Bir 
töphaıtıd11ıst,fade ıle söz ıöyle 
mek için o topl lotıdan evvel 
koı:ıfer uslarına ve konserler! 
ne d;ıha evvel çaiı~mıı ve ha 
zırlanm ş olması gerektir eyi 
çalışmış bır lcoç kıtap karıtb· 
rılar .. k baıırlanmış olan bir 
k o:ıferaosın_aıuvaff ak olması 
dıoleyenlerın bundun zevk al· 
ması mubnkkaktır. ümit ede 
rimki bütüo halke .. ·leriade ar-
kadaşlar konferanı nrmek 
için daha eyi buırlanm;ık ve 
herkesi alakalandırm k buıu 
ıuatia özenli bulunacaklardır. 

T.arlaklarıaı kültür ,1lanıoda 
duyu·muflırdır. h ılke' lerinin 
fU nzifesinde bütün h1lkevi 
lyeleriaia tlıkkatını Ç""kmek 
iıterim. Halkevleri ıoyaal bü 
yllk bir ödevi Üzerlerine almış 
~-------------------~~~-----------~----~-- Afkuı ıkıde---
ltalyada hareketler: 
Toplanan, yollanan 

Roma - Doiu Afrikesında Hkeri kuvvet ve levaz; m1nın 
talniyeaiae ate matuf aıkeri ihtiyat tedbirleri muı:ıbzam devam 
etmekdedir. Şimdi floranHda bulunan 19 ci fırkanın tabtid 
edilmit l-ulanduiu Afrik•ya müte•ecciben hareket edeceği anla 
tılmıktadar. 29 ci fırka ihtiyatl•rın tehecümfi meıin11da bir kala 
balak hareketi doğurmakda ve bu kalabalığı lim•nda bu'uoan 
harp ıemiJeriDin tayfaaıda .,brmakdadır. Napolide dönen tayıa 
lara ıare yaran d•ha mühim bir çok müfreze hareket ed,cekdir. 

Bulgar aj~nsı 

asker er 

nın tebliğı 
Sofya - Bulrır "'janıı 

teblıi ediyor bir Türk g ze 
tesi bnlg1riıtanın Türkiyeye 
kuıı mcfıuz: bir düşmPnlığın1 
maydaaa çikarmak fik"rıyle 
ikinci defa olarak süogusu · 
nOa ll:ı~rİDe b,ş Türk geçir. 
mit bir bulgar neferini tems 1 
edea bir bulıar karlhatö Ü 
•cpetmiıtir. Bu badııe Vf"Kll 
yii• kaıdl bir ıurette tabrıfı 
mıh•yetiııdedir çüakü bu k ra 
katör a•yri muul etbas tara-
fıadaa balkan muharebeıi eı· 
nasında yani bundan yirmi se 
Deyi mütccavız bir müddet 
evvel neıredilm ',tir. Bulgariı
tanda buiÜU bu karikatörü 
tahattur eden bile yoktur 
ılphe yokki bırp zamanına 
ait bu karıkatörü bu günün 
veailnıı imış ıi~i tcsvir eden-
Jer iki memleket uıııınd•ki 
iyi münaaepetlere birmet et 
•ekden çoit uz:.aktıdırıar. 

• 
leD $ HDclık yımırta ambaJ,j 
n&mant.leri buıüad~n itibaren 
5 rüa aaUddetlc:ticaret o dııı 
ıaleauada a•ı:ma teıhir :tdiI 
mekd~dir. Fırı tdea iıtif .ada 
ediniz. 

Sovyetlerin 
notası 

Loncl rada nasıl 
karş 1· n nı~ 

Londra 22 - ıyı malu-
mat alan ve moıkova ve v.ır 
şouaya bir z ıy~r'-t ihtimilı 

h kkt11da tefsiratta bulunan 
;.,gıli:z: mah fıli aovyetler 
moakouayı ziyaret rçin ingi/i-r, 
hükumetine re• mi bir d.ıvel 
yaptıkları taktırda bunun eyı 
l,ir aurette k.ı.r lanac iiınt 
bildırmekdedırler bu ıu la 
beraber ayni m hafı/ ingıliz. 
bakanlarının lehiatanda tav 
kkuflari imkan hakkın I 
varıooacian ıımdıye kadar 
hiç bir iıar alır.madıeını ıla
ue edi)orlar. 

Lo •drad ıki kanaat mo•· 
kova)'a ccv:ıb vermear lazım 
geldigı tal.tirde buna part• 
ile us.. müıter'ek n k..ı.rar ve 
muatereken ueyahut ayrı ş k 
linin te•bıt cdılmeai mııvnfik 
olccagı merke:r.ındedtr •ovyd 
/erin londra kom.te•i kont 
rola tabi ttıtulacah aılah ve 
muh:mmatuc la•nıfi i,ine 
amerikan pr"'} ıi i nı&ı?i 
r•)'o barlam ı 'ır. 
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c 

telgr f na gdeı cevabdır. 
Ruhi Ural 

C. fi. F. he ti ıdc re rcısı 
C. nrldırılen duygulara 
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l\..uruluş ) 1 1Lt'oünıü i{n 
yapılan ~enlıkler 

Bu yıl borada halk vlni 
nrn aplıırnın yı cıo .• umunu 
kutlu/ama yoıurada y pılan 

ıenlilder ger~ekden g f n 
yıflarınkındcn daha pur lak 
daha canlı ve d ha heyecenlt 
oldu . 

Bır gün ö .c eden f IJ ede 
ki koylu karcic.şlarımı: muh· 
tnları ı;e ocaR be +kanlar.ı 
ile beraber tak m takım k " 
te ge,!'lefle b ş ?m ş a 

/( t el ı ıı 
kalabalık buyuk v 

1 

bayramların " Ft. • bu 
nulaui.,u h aarni vc;r .>o ciu 

/şin u a ;ıl ve ulturel 
d·w rıne ya ' n .z. ü gın bır 

OJramla ışı l<uc,,mfoyc:ın pr . I 
ıenliR Romıı aı An radon 
uerrlecek Of ma •öyle;vınin 
dınlenmeai 'f'n kent n U>gun 
olan bır tu.ı ım y 'leruıde 
hoparlorl r kı..ıulan )erJe 
birrken halhJ:a gunü 1 anla· 
mırıı dcıh yakı ı ve puıu ıü:z: 
bır ae•i cnlo.tmak ıprı hallı 
&Ör.enle ın rol verı m!şdı · 

üit yanda s?:z:enler saylı· 
ynr, ıöz biterk n beri yanda 
d oul~urna ve anaonun h 

Le kenılı ko> ıü hatun h.ılk ngı •
1 Y o oyniı-o oe ti f!nt} or. fOPU ı . a· H ~lkevı aa o u gun u: 

c olup o,anr>o , 
1) 

8 k - t . •Ör.eni rın u uyu er ıum 

e ien ıoyleıJ ri dı in or , oy• 
ıanan u uıal p•ye•l r • yre· 
dılt) or g c il gu ıdur.lü b tün 

• btr gün 'iok f ku ''i rden 
g"len şuurlu tezahür/ l rle 
btr u uı bayramı olarak c.ı:ın 
larıdırıiıyor. yaıat lıyor . 

bu bayram ıçinde bir ke~ 
!'{ ha gormüı olduk kr, l:oYle 
gen l haltl toplantıları a ye-
t C k scılo u nur. yoktur co 
e . l ' ıan ha k üpüz iuşı a n 
ıu o un fO c ını lır 'a 
hatm elan g r b ldı ı dar 
giriı;or · 

H /k v pısı dan yua/ıı 
di) erek h ms gerı ç vrılm -
yor g c n ua m r ş nde sa· 
lon duş 1 şınin çatırdama· 
siyle • fonu terhedenler ol-
m • > yr m s vıncıne 
büyJk b cı ha c .,,ına 
kuşku } 0 u. bu bayram o ıü 
ne g ç l bu çöküntü kobrr-
karrz ı meyen 
günde k göater Jır. 

Gıfe ı vımı:z:da kaydet· 
tiğımız. g' i k rşımızdaki ko. 
car, 'rı dahrı e k 'I 

bız bfa de ona co4 u :J r 
b.1Jı ... c Jgı:; , 

U" :r .. :::._ ı-:ı..lari 
\... -- ....__ --..___ _) 

tı da bir üstü de 
bir<lfr yerin 

Özel ( hu•u•i ) yaıoyıı. 
de.. bıle boau~matarın, dövüş· 
mc.ierin IJurr:şmalcrın kayna• 
fl' kadm ve toprak oluyor. 

' Topr"'k ve kadın, adamlıfı 
doguran bu ikı kutlu varlılı 
zene adamları kırıp 6efİrtcn 
elı tırpanlı bir hortlak olu· 
yor. haogi vurgun iıi VQrdır 
kı , bunun uıtmdan kadın 
parmağı ve toprak tozu fık· 
masın • 

Acun )'Üz.ünde olup biten 
ocmaklı ışlerin mahkemeler 
de duruşmaları yapılan otır 
•uçların hır kütüğü tutularak 
bo/ boy ayrılsalar hit; i•kili 
yoJ.i. ki, ötekılerini ,öla•tl• 
bırakacak en uz:un boy/ula· 
rının toprak ve kadın kayna 
ğında11 eldıkleri ıörülecekdir 

Adcmoğullarını kötiılül• 
aü1 mekci toprak ananın yap 
dlgı dokunak berikinden an-
ha ~üclü ue daha g~niıdir. 

Be;ıkrnin alanı ( •alaa•ı) 
dar olmakla beraber daha 
fOk ulusların it; ue 6z:el )'•• 
,ayılııınnda kmdini 1fIÖ•terir. 

Soyıal kurumlarda iyililc· 
fere yardım eden ue iyi y•ı• 
yııın kayn•lı olan icadın ••ri 
kurumlarda teraine k6tiilfılı
lere k!ynak olmakt•dır lıi, 
bunun kökünün de coklulcla • 
topr ğa dayanmalıda o/duta 
116rüliir . 

U/u11lar kuruma ıcunda 
aau21ş fılımaaın diye bir t;o• 
'Yollara ba, vuruyor. •ildhları 
azaltmak ı•teyıı bıı uuralan 
cıkma:z: >·allardan biri•idir • 
Ber.ce aavaıı acun yii~iinclen 
kaldıracak en kue yol top· 
rag, t;oğaıtmanrnveya topr•I• 
göre ad4m yetiıtirmcnin yo· 
lur. o bulmakdadır öylaya top 
rağı (lenişlct .enin yolu bula 
nam•yırıca topraıa •öre 
o.Jam yetııtırmenın ,ıoıana 
bulm lı. Falan ulaı cok do· • 
gurgan Vf! do;;urganmıı . bu 
>ii::.den iireyen dölü öz top· 
ragına •ıgmıyormuş ll• •datt. 
nz, topr fi' <;ok ula.tarın top· 
r•(lında yer uerilmelt imiı • 
Şunun bunun ö.: tup,afını 
hu.ıba katarak döl art1Tmak 
ne • cma ;,... 6onda artırı· 

lan d~lün baıını ycme/c de 
vardır • 

Uludar kurumu toprafı 
gen şletmete ve top,.•i• flÖ· 
re döl yetiıdırmefeyol bula· 
mayrnca dölünü artır4n V• 
gücüne (liiuenen ulualar göz 
kendıleri ulaıun toprofına 
topraklarını 6Cniıletnıeıe 
•avaıı1orlar . . . Şunun 
bunun toprafına göz diken. 
lerden bır takımlarının 

0 
topr ga dikil n g6z.leri dr. 
kafolorı da bütiın göudelcrile 
ele grfİrmek iıtedıkleri top-
roğaın derinlıklerine gömüle 
rek alabıldiginae doyurulan/ar 
ue o toprogı gübreleyen/er 
de olur • 

Ne fıkar, altı da bir dıtci de 
bird.r yerin • 

NUMAN $ABJr 
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rıı= sıs:s: ~ •• nk Sağhk köşe~i 

Bulaşıcı 
Hastahklar .. 
Doktor : Turkud NuıheJ 

Biitün bu haller bulaşıcı 

baıtalıklarda ınsııoın genış 

anlayışta ne kadar mühim 
bir sirayet kaynağı olduğunu 
hatplatmakb. 

Bunun içindir ki doktor · 
lukta bir kaide vardır oda 
laaata Tardır hut~hk yoktur. 
bundan maksat dokto.u has· 
ta baııada hashhldarıo en 
yakanlarıudan en uzak ihti -
mıllerine kadar düşüameye 
ıeTk etmekdir bundan her 
uman en baait hastalık.ta \,ile 
uyaıqk olmanın foıde 
ıi biı.ı.at hastanın kendisine 
olduğa kadar o bPstanın mu 
biti içindir 

Bu yazıdan şu neticeye va 
rıyoruı. ki halk arasınd ba • 
z~n gö-üldüğü g-ibi filan bııy 
thbi zaturrec Stutulmuştu am· 
ma hastalığı öyle değildi. Bu 
ba1talık iıe :ıaturreeve benze· 
miyor demek doğru dtğildir. 
har itin ehli oldu~u ribi has-
talığı• adamı da doktordur 
So• söz doktoı uıı olmahdır. 
Bir butahğı bu suretle müna 
kaı• ederek vaktin kaybol -
m11ına meydan verileccırine 
h11tahk ne zaman başlamıştır 
nasal baılamııtar ne yapılmış· 
tir gibi doktoru aydınlatacak 
ye doktora butalıiın hakiki 
çebreaiai cizdirecek malumata 
vermeie ıayret etmelidir ucut 
mamalıdır ki ayııl hastalık 
insanlar üzerinde b.11talıi•D 
temel taıı izleri olduiu halde 
bir çok tekiller göıterir, Ke-
ıılık bir bııtalıiın ağar tekli 
olduiu gibi ayr.ı butalıiın 
ort• hıfif tekilleri He beraber 
aakit cfodiğimiz şekilleri yar -
dır fakat Dt:i oluraa olıı.n epi 
demiyoloji yani ıirayet noktai 
nazarından bülün bu şekille -
rin ehemmiyeti bırdir. ve mü· 
ıa •idir iıte innnların ıirn yet 
babııP.da ba nokta çok mü • 
bimdir 

Sözlerimize şuuu da ekliye 
Hmki haatalıldar seyri eınasın 
da bulaşıcı oldugu gibi bu 
hal b11tQhk biddikden ıonra 
nekahet dedığim:z devrede 
ye nekahetden ıonra aylar ve 
ıcnelerce ıürer aylar ve sene 
lerce aifx , burun insan piı • 
liii Te ıidik il~ dişarıya çıkan 
mikroplar Tardır ve bu çrşit 
ınıkroplar o adamı haatalıkla 
rın korkuh!•bir kaynağı haline 
korlar. 
Kullandığımız eşyanın ıizıı· 

ydte büyük rolu vardır. mık· 
roplar bulaımış el biır ,çamaşır 
yatak takımları hastaların tü 
kürük hokkaları , laı.ımlıklar 
ev eıyuı,e•,otel,han,a.raba,oto 
mobiJ,tren vapur gibi nakliye 
va11talarıda bu arr.dadır mik. 
roplar balgam cerahat sıibi 
madd("ler i;inde elbiıe ve eş· 
ya aruında rutubetli karanlık 
yerlerde kalırlarsa uzun zaman 
ya9arıar . 

Sporlu yani çekirdekli ba 
zı mikro :>lar vardırki bunlar 
2ü11eş gibi mikropl:arınyaşama 
kabilıvetlerin; azaltan hıkc mi 
aadd~t\!r ile yine mikropları 
öldüren ilı;.çla~a karş1 daha 
çok day;nırlar. ve bu mıkrop 
lar efya ile daba uzun zaman 
bile h11talık yaparlar mcsehı 
tubon dediğimiz )'anı kara 
mikro~u gibi 

- A "=•ı f~I -

Halkev erinin 

ö 
- B:;ş tarafı bırde -

G !Ç 'D yıl iç nde b lir evle· 
rinin çahşmc brsapl;ırı elimde 
dar. eğer snys l v,. ilim alaiila 
rında aza kanaat etmeye isti· 
dadımız olsaydt bu vereceği • 
miz rskamlnrdan n emrun ol· • 
mamız lazımdtr mesela 933 
s'neıinde halkevleri toplPnh • 
laı ıada dinleyenler ve söyle • 
yenler sayıaı 315 bin iken 
934 ıenes nde 798 bin k!şiye 

yarmıştır bu takriben öcceki • 
nin iki mislıne yakın bır sayı 
dır amma alırsak bunu azım· 

sunak bizım tçın bir h orçdur 
daba çok toplanm lıyız ve 
halkcvleriniu bulunduğu yerler 
dekı vatandoışlsr kadın .,. rkek 
bütün bir yılda bir dda o'suo 
halkeviode bulunmahoırlar. ha 

1 kevlcrinio m ılu u olan özel 
bir mı hiyet1ne tekrar bütün 
memleketin dil.tknt na çekmek 
isterim : hnlbevlerı siyasi b'r 

müesat>ıe değildir soysal ve 
kutret kuı uınuduı Jar o .uo 
için memleketin bütün ıstıkla\ 
evıatıarı bu tophmtılarda bulu 
nnrak zevklenmeli vehalkevine 
bir.met etmeyi yurda karşı bir 
ödev talakk eylemelidırler me· 
mur o.ıuD serbest meslek er 
batı olıun berkeı balkevlerin· 
de en temiz bir aile toplanbıı 
gibi bulumayı kendisi iç.n iıte 
oı lir bir it saymalıdır balkev· 

lerindekı kıtap aayuına gelin· 
cc ı:eçen sene 59 bin imiş bu 
sene 97 bıne~çıkmış bu azlık· 
tan ne kadar tikayet etsek 
bıkk.ım z vardır 97 bin kıtap 
80 halkevi iç:n çok azdır bu 
icçen 934 yı ı ıda oku• ların 
adedi 4, 8 bıodır görüyo1su • 
nuski rakamlar ıkı mısli art • 
mışdır aucak bu art.şa var 
mak istedığımiz net c •ye ve 
ihtiyac mız.a göre ve buolnrın 
çok d&: ba artmlmc.sı lazımdır. 
memleketin ilerleme H guıış 

lcmesi yo'unda . bir çok aıkın· 
tılar g çirıyoruz bir çok .-ası· 

· tas·zhkdnn bunc;lıp duruyoruz. 

E 
E 

tabıi br nlar ı bas n da u:ıun 

s'"nelerclen beri yıprramış h" 
rap olm1.ış ıengiol·gi enmış 

bir memleket:n TSI lığını artı" 
mRk en mühim vazifelerimiz • 
den biri olarak önümüzde 
duruyor fakat arkadaşlar bü· 
tün balkevicde lu'unnnlar 
işits"nlerki bu roemlekein ıler 
lemesi ve gt'nişlemf si için 
muhtaç ole' uğnmuz vu tala un 
en baş ncl.ı p arııd. o' her şey· 
den evvel en b şta bilgi l 
zımdır . İ f s:ıoi h ydın h .. r 
bucağınd bııen ad1:1ml.ı1ro:ı ıl 
gi uzumuna n nm ş ad:ımlil· 
ra ıhtıyacıro z çokc ur b ç ol· 
mu.s b kev1erı mt m ekct n 
ö ono:nik \'e kültürel y ş y • 
şıı. 1 ber yan ınd. tarla e m k 
ten büyk bır fahrı\uyı ışl tme 
ye kadar bütün ışlı:re i h · 
z.ırlanmış özel bır bilg ye ıbtı

yn ç olduguna inanmii)'l yay -
moladır oouo için okuma be • 
vesini ki hı p be vesıui haBı:evle 
rinde çoğaltm k bo.şhca işler 
dendir her sene bu topl ut1. 
larda balkevlerınin özel sa -
nallar için emek sarfetmekle· 
rine alakalannı uyandarm k is 
terim güzel ınoatlar için ballıc 
evlerinin bakıki bır örnek 
olmaları memleketın güıel 
sanatları vermesi güzel sanat 
lardan zevk alıEaıı için ç hş -
maları lazımdır. 

Güıel sanatlara alışmam1ş 
olan güzel sanatlardan uzak 
bulunan mubıtlerde buna Jalış 
maya çalıımak bile bırnı s lan 
tı vericidir. Amma sık sık 
göstererek anla tarak ~ur un 
tadını vahınd;şlara tathre'ık 
tan sonra güzel s oatl r baya 
hn b ş c. bır i.imılı o ur H' 

guzel s n t ız b ~at ıptıd ı 

ve y a ı r bay .. t ş klırıi 
alır. halkevl r fürk cemıyeta 
ni yükseltmek ır celetmek mo 
rahnı aı tJrmsk rım ni çogalt· 
mak için 2çtlm ~tır. y. lnız mo 
ral yolunda dt ğ l m.:ddı ıbtı· 
ysç ) olur; da d& kudretlı, ta· 
kEtlı, cevherli bır hale gelmtk 
için güzel sanatları b şlıca bir 

Bu da Bulgar dostumuza 
ı 
l 
1 

1 

\ 
1 

' 

Tilki dt aelanla bov ölçiişmeye 
Cürmüne hakmazda kalkar beyalıu. 
Gerdanın İ$terse t»ğer pişn1e~e 
Türk siingü ü yaman ) akar be) ahu. 
Ey do~tum hoşuna sen çakına kavı 
Türk bılir işini geldimi tavı 
Türk ordusu yapmak · çin pilavt 
KPHeler ~üngüye takar beyahu 
Size kaftan olaiı bize olur kürk 
Hülva perest olma bu fikir çürük 
Ankarada gürler sonra Atatürk 
Sofyada şimşekler çakar beyahu. 
Nekadar taşdnll"i alm~vor kah n 
Kayan~ın r J ' p;lu ~ürdiımü .... ;: bun 
Ed rne\ i alnıab n.e b{ ı.-c h n 
H<~ah~ orct n uz b;:kar 1 c~«Lu. 

1 
Dınle e} go. JJOtin l 11 L 1 .,rdımı 
Tür lPr!e sa\ aşa bir ~ aikı!dımt 

1 

Güzt.l ~diı D() e ) an ba.kıklınjı 
FiJıbc de karlar ak~r beyalıu 

B,,b:ı S J; 
........ ....,.~- .. 9#ıf -~ - ,,,..,,,,-= 

1 

1 

ı 
1 

l 
1 

\ 

1 
\ 

1 1 ması .. 
; 

• 

v s al rak görm 0 lid r. 
O 111 ç ndırki halknvlerin 

de güı l s n-tlara s'=lrfedilen 
bütün emekl r çok verimlıdir. 
~ u h susta mek urfe.denler 
v.atana b zm1.>t t"tmeyf• çalış

0

an 
Edamhr gib s lygı ıle · mua· 
m le gö·m,.l~dirler. 

A kadııışhr bugün size sek 
s D h lkevim ze y~niden 20 
h lke-.: nin eklenmekte oldu -
ğuau o: f j ehyeceğim. Şımdi 
adlar 01 sö eytcE'glm balkev 
lerı u nd n buşhyar k yur· 
d g n ş o çüde hızmE?t ctm,.k 

ahı et alm•ş olııyorlar 

a ce oca manısa ala 
b rtm İBtnnhul 

~r ınegöi 

sôK umu t re l: lkevıer 

bug o ç m şbuluou)'or hal ·ev 
erın.n aıl len toplamak ıçın 

b iz olduğu bütün şartlar 2ile· 
l rin yükae&l ülküde yetişdıril 
meler ne çok yardtm elmekde 
dır. memlekete gerek müsbct 
ihmler gerek güzel sanatlar 
yolunda ve g~rckse içtimc.i 
alGnlarda vatandaşların bir aile 
gibı beraber bulunup y•şama 
ların htr şeyden evvel va -
taı:p'1verlık hisıeri kuvvet 
bulur aılelerde kuvvetlene~ek 
vatan fılnı memleketi ierek 
dışarıdsn gtrek içeriden gele 
cek hadıselere karşı en uğ 
lam bir kale h.aline ielirir 
onun ıçın halkevlerini11 çalıı 
malarıoda doğrudan dozruya 
kahremnnlık hislerine yaptık 
lan bızmeti ayrıce eyı bir ne· 
tıce olarak zıkretmek borcum 
dur yenı açtığım balkevlerinin 
eyı vaııfe yap rak kendilerini 
uıu 11 svvdu melerini isleriı. bü 
tun Türk a.lusımd .. n yükıek 

bır ülk\ı ıçıo ferag tla çılı,a· 
cak )CDl bolkevlerıne de yar· 
dım etmele1101 onların hizmet 
lerını teşvık ctmelerıni bekle· 
rız· Şimdı Ankara balkevinin 
güolerdenberı haz.ırlamıf oldu 
iU gı:zJ prolr .. mı bep bera 
ber zevkle dınleyeceğiz. 

o ern 
R İYE 

P.:ı.ris -' 3 An' el olu aja-
nsının huıu6i muhabiri.bildi· 
rry,..r : Aım ulusal doıluk 
meremının sorbanda tertip 
ettiği toplantıda gez.eteci 
bavan Vanderberg Modern 
Türkive hakkcnda manaka-
şalı bir ho'lferanı vermiştir 
dinleyiciler honferan• ıalonu 
na hiı ca hinf doldurmuı ve 
bir çok kimseler yer bulama· 
mışlaıdır konferans ba,lama 
dan istıklal mar,ı 'ralınmıı 
ıJe ayakta dinlen m:ştir bun· 
dan ao'ITa bayan Vandenberg 
konferarısına b şloyarak 
türk i ılabınm ıı ıılarını ka 
z rıçl t vakıfhcı e bır ıu· 
rette a,.1 t u co alkı,l n· • 
dı h r konao osumuz 
bay F sım hotıbi ttb· 
r 

't s "ıu/ yeni 
tôrk merkezi· 

ı l.o ,f,.rarslor 
za t •ı bc,loyo· 

f r •dc:11arı• bü> ük 
hay Su tta ıö~ cı/a. 
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Yayla dumanı 
Yurdanu1 tab i sü~•'lıi• 

lerini terr.nnüm eden bir I' 
irin bu 6Ü:t.elliklere kalp 1a11• 
tıraların, katma•• ,iir• 6• 
gök •u kad&1r berrak f1I 

• L" k • bi' temız vır ren Vf:'rıyor ... 
kahkahz icin barlara kaJdf 
sürüklenf'n' şair bu ui"''' 
n~lerini kaybetmİJtir: tabiat,_ 
Bahhar güzel/iğınden bir oll 
için olsun uz.aklaıarok bati• 
r1n ~irkcfifl,.. düıen bir tdi 

aeviiklerinin hauetini b•"; 
dan dah 1 yanık bir f{ıtlı 
hcılinde anlatamaz. . 

Bir kahkaha peşinde 
• 

Güneşi &arp , korkula 
Bir dağda u~utarak : 
Ayı , kurbaga dolu , 
Suları yosun tutmaı , 

Göllerde U)'utaralt 
Barlara ıürüklendim . 
B ı r kahkaha p~ı :nden 

N~hirler gibi taşkın , 
Ço ~anlar gibi şaş~ın 
Sürükledi barlartı 
Beni ıen bir lıahkoh.a . · • 

Artık yanık tiırkü )Olı 
Benim dertli ıa:zımda , 
Bilinmez bir nef't! uar 
Yıllarca bofaz.ımda 

Biriken hıfkırıklar 
Birer kahkoh 1 oldu ; 

Şarop teatilerinden 
Boıanan faroplart 
Andıran bir kahkaha . 
Ruhumu pek derinden 
Kendi iklimlerintlen 
A,uan bir kahkaha 
Çekti beni barla;a • , 
K ım bilir, dönermiyim 
Ben kendime bir daha 1 • • 

Benim rü::gcirım nerde 1 
Duymuyor kulaklarım , 
Serin ıö 'geliklerde 

Kurudu kaynaklarım • • 

Unuttum cana yalcın 
Aleo almıı famları , 
Unuttum ıaz. damlarl • • 
Danaeden bacakların 

Arasından görüyor 
Gözlerim ak1amları • • 

O burada cana yolun•"'' 
ntıttum deu bile unutlll"' 
o nerede o/u,.a olıun 16 
dcıima aleu almıı çattl 
gö·ür ! dan•eclen baeo~ 
ora•ındJ 6,ördüfü alıı 
türk köyUu•inün ıanç ol 
doğan giıneıin batıda #1 
laıma•ından baıka bif 
cLo!ğildir. onu İıtedilıl•fi 
dar barlara •iırüklult1lfl\. 
yayla oe bozklrın cocul" . 
o lurları ıevdili kadar 
zi de ıeve l bir ıairclit ; 
de}'işlcrinde deniz.den . 
kaldığı günlerin ha•r•tl 
lar. deni~ haıreti bu ••' 
enfe. bir örnf'fidir • 

Güzümde bir damla· ıd 
niz. olup tol' 

Çöllerde:. k..,lmıı gibi yo' 
yon•Y" 

Bütün gemicilerin rahd 
de to 

- Arkaıı üçd•-



,. 
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Yayla dumanı 
- Ba,tarafı ikide-

Naaıl yaşayacağım ey deniz 
senden ur.ak ? 

Yanrp sôı üyor gıbi ~ö:r.lerim 
de fenerin? 

U; uyorn u l manda lıer gece 
ıallanarak 

Alturıdan civilerle cakılmış 
' ge,;,ilerin ? 

Sevi>o um suyunda yıkanma. 
mrf rü:r.,.ô·r, 

Senden gayri olanlar ıanki 
bana "' degıl: 

içimi gülclürn üyor sen•İz ay 
ış klorı: 

Ufkund ı y•ıks lmiyen güneı · 
/er ~ün ş aeğıl? 

Bir gürı nelurler gibi çallıya 
rak dı rinden 

Dağ/ardan ormanlardan' •ona 
okacakmıvım ? 

Ey deniz, fÖyle bir 6Ün •ana 
bakacakmı) ım ? 

Elma baht;elerinden , fındık 
bahçelerinden ? 

TEVFiK VURAL 

----------
elbise dikme 
eksiltmesi 
Satın alma komisyonu 

ri vasetinden 
.1 

Erz'ncan orta mektep tale 
beJeri için kumaşı mektebden 
verila?ek sair bıl c6mle mılıe 
meaiyJe dıkmeai mütaabidine 
•İt uJmak Jf artile :!08 takım 
m•• şapka htrci elbiı~ dikti 
rilmui açık eluiJtmeye konul-
mnfdur. muvakkat trmınat 
132 lira 60 kuruıdur. temin 
edilen bedeli 17 s8 liradır 
ihıluı 9 mart 935 cumartui 
IÜnü Hat 15 dedir. taliplerin 
f"4rtaımeyi görmek üzre her 
~ÜQ aıünakauya ittiraki içia 
•hale ııüaü ve aaatanda fırka 
ııtuı alaıa komiıyoauaa mura 
caıtları. 

1 - 4 

Uutalmış 

Me ina - Şimali ;1 f 
rikaya g tmek fizerP. bu 
rada l'>planınış ol ... n :ı:--
kerikıraatırı habf"--İ~tar a 
h~rekPtt mtinasel.wtivlP , 
bü) ük tez,thurat olnıu~
tur 

Konferans 
\ ydın ) dın Laik 

evinin ı.. ıya kovdu~u 
konfeı ull~lardan bP 1f-'Ol-
ye. tarihine an uçuncü 
knrıferan~ AFai GökbeJ 
tarafından ver:-.ldı kon . 
f Pransı Pivono ve k<!· 
man konseri ar1<:alada. 

Nümayıı 

Uş1k - On sPne e\ 
vel teşekkül f'tnıiş olan 
demirci koJlekt i f şirke
tıoin \ aziveti t~man11lr 
ey!Je~m1ş oJduğundJn ' 
fesh~dilmeden arfı na-
zar edilmiş ve e{örd se -
ne daha temdidine dün 

1 
ki heyeti umumiyede 
karar verilmiştir 

Nebetci eczaneler 

BU GECE 
is tarı bul 

26 
S li günü akşamı 

Halk 
27 

Çarşamba günü akşamı 
Ferah 

avukat zihni 
Merkez •e mülbaka •e İcabi· 
na ıiire daha uzak mahal ma 
bkeme •• dairelerinde 
Adli ve idari davalar 
kabul vt: hukuki muta-
lea beyan eyler . 

uzaa ıokak 'da •dli· 
ye binaaı yanında No: l 26 

YENJYOL 

E 
M 

y 
E 
T 

E. 
M 
N 
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Ölcüler kanunuQu" aradığı 
düzende ıJe rıstedıf!i '1ütün 

ev•:ıf oe şeraiti haiz 

935 yılı 
Yen. ~o ef 
Czt~rint> tr. mgalı 

Her çc ~ td~ 

Ka rl· r 
y,. p'rıçden mabmul 

l arlıJar ( klJo ~ramJar ) 
En mutena bir şekilde ya· 

pılmıf oe rekabet kabul et-
miyecek fiyatlarla ıatrşa 
ar:r.edilmiıdir . 

Uzak yedf'rdeıı vf'rı· 
lecek sipa ·işi< r kahul 
olunur . 

ADRES: 
Trabzon - Semereiler 

ramii arka ·mda 
EMNİYET 

Dökiimhanesi 

f\Ol)OOOOooeoo '«",... ,,.... ()t')OCOOOncooO 

------~--------~--

Acele satıhk 
Ev 

poltahaoe cıvarıoda dört kath 
alh odalı üç sof ah traçah her 
tarafdan güneş görür denize 
karşı fevkelide nezaretli önün 
de çtcek bahçesi ıar1J1çh çok 
mazbut ve me:in bir e•- sa· 
hıbi gideceğinden-acele sat· 
lıkhr.' görmek almak iıteyen· 
ler baruolarda bay safvete 
muracaat etmelidirler. 

Gayri mengul artırması 
Kaı:aıı köyii meYkii b6düdil döoilmG 
Akcıab•t üatQrkiye iilney iki tarafı kanknl oglu Sak1,. ve dere s 

3 SAHIFA 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

lıgırı fil"'ISD i olan © m~rkasını arayınız 

En son sistem fılbf lpr ve 

fenni v sıtalarıa çekıimit 

A1EŞHüH 

ozca .. d 
Şc-er bı ı 

19 
Bu kt'Z gftirtd e nı. z: 

F F i S 
iv ah• ) aZ 

Bozca ada 
ŞJral>laı :ıntz 

karantılıdir 

Kana, sinirlere y nilik ve 
kunct veren, iştıb&:yi vçan 

1 

bazme kolaylaş daran tek 

ŞARAP 
Bozca ada ~arabıdır 

Tapa ıipari~leri en Çilbuk 
va11tal&rla göodflrilir .. 

KiLOSU 
Parakeade 30Ku•uşdur 

un v 
mu 

yonca 
asası 

Sat.n alma k >misyonu· 
Ri, a etinden 

Erzincan garnizonu için 
·27f ooo kilo ikinci nevi fabrika 
unu kapıh eksiltmeye 252 bin 
kılo kuru yonca açık ekııltme 
ye vaı edilmittir noun ta\ımi 
nen tutarı 38640 lira ve yon 
canın tahminen tutara 4560 
[ircdır. taliplerin ıartnameleri 
okum.k için her iilD ve milna 
ka1aya gieceklerio un İJİD 

2587 lira So kurnı, kuru yoa• 
ca için 338 1 ra teminat •e 
teklıf zarflaı tle birlikte ihale 
günü ~5 2· 935 11at 15 de ua 
ıçin ve stat 14 de yonca için 
etz:ucan fırka utıa alma ko• 
misyocuııa murcaat etmeleri. 

4 - 4 
• 
ınşa t müna -

sa ilanı k 
Hilalıahmer 
ha ·anhğından 

•e tariki am ile mahdut. 

1 
Toptancılar tenzılat yapılar 

Akcaabat ziraat bankasından: lıgiiae drpo"u 

d Yunan loba~oıodan bekim mo~a~ı~ya ait olup IBh mak üzere m~liyeden ıir .. t bankaıına 1 is an bu 1 

Dairemiz bin11ia1n 446 lira 
15 kuruş keş fıi tamirati açık 
eks itme ile 13 2·935 tarıb a 
den itibaren yirmi gün müd • 
aetl müoak;sıya çikariJmit • 
tir. tal•plerin yü:ıde yedibuçuk 

tee~rol~o":ın e~ı~fı yukarıda yaz.ı~bır kıta tarla onbet lira bedelle satı ıkt1r. 2- mart 935 cumar 1 B'::tkk lı'ye 11 
güou katı ıbale yapılacaktır. talip olıalar akcaabatta ziraat b nkaaıaa muracaat etsinler. 1 .,. 

2 - 3 • , _______ _ 

dipozıtolariJe 5 3 935 11lı 2n 
nü ıaat 14 de dairemizde top 
anacak komiskooa murıcaat· 
drı. 4 - 4 

---------------·----~- __ , ____ _ 
tüccar 

1 ecrü bel erle anlaşılmJ§tır kj, en şık 
kuma~ çeşitlerini en ncuz fiatlerle 

ve Pn yuksek terzilik earı'atile 
eyinr•!ek ihtiyacınızı emniye-

terz· OSMAN NURi Müessesesi .. 
~1uhterem mü~terilcrimizin istifade-

t!~ teıııin edece~iniz 

Mü~SSESEDİR .... 
Y < rı i gelf'~ı @on moda kumaş ÇP~i:le

rınnzı lütfen görüniiz . · .. 

taksit muamelesi 
Yapllmaktadır. 

T0CCAR TERZi TRABZO 

sine arz •ttığimiz J ınaralma kostüm 
fiatlt r· 241 -26 VE 28 

lirava en zarif biçimle-rde kos· 
tü~lP,r imal etmrkteyiz . 

Hazır elbi1"1P çrşitlerınıi in fiatle· 
rindede a\ nı dereceden 

cuzluk \ .udır .. 

Adres : kunduracdar caddesinde 
l az.az Abdalhalim Zade 
O MAN NUF 1 



ABONE 
Sene/4, i 500, Altı aylıtı 300, 

ü~ Aylıgı 175 karuı 

Pazarte.si, Per§~mhe Güııleri Çıkar 1 GAZ 
UZUNSOKAK KO A CA 

• VNI DKI VE 
MATSA İŞLERİ 

R-smi dairelere , müesseselere , brnkalarn, 1üccarlara, 
şirketlere ait her çeşit defter , cetvel, makbuz, çek , zarf 
kiğıt başlıklara kartvizit vesaire en güzel şekil ve en 
uygun fiyatlarla basılır ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden Y~rilen siparişler hemen yapılır ve 
\Jİ gönderilir • 

' ' ~ ... : ~ -~ ·-' ~-• • • .. 111'. • ~_;i91 / ~ ..... "-

-- ------ - -- -, 
L-f 

• 1 

T 

eğil s 
YERLİ fabrikalarımızın 93 l st ne:,ı da\an1klı. f< vkaladt 'Ltii tut 

' 

~fSHASI 
f-...uru~tur 

ilan satırı 15 Kurıı.~tur Relılômlor 
po.zarlıga tabidir. 

Eaki nü:rlıalar 20 · kora,tar 

ARAK OLU 
• 

IYOL 
1 tedığıniz kadar izin için verimli oJmağa çalışacak 

H K ve Memleket için çok verimli olmesı için, içinizdell 
g çe~ arzu ve dilekleri de sizden bekliyecektir. 

Ş hsıyata ılişmiy< o , cemiyet için faydalı ol;n bütÜD 
diıcklere YENiYOL ı n sütunları rçıkhr . 

- -- - . : . '.J."' ' _,... . : 

c ıyoru 
. l ç olm 7. l < OH m~ın~!-l n Unıkün olnıavan safi yÜ.ll .. 

kumrşlardan harçları birınci v~ dikişı mub~ vy~ıo'mak şartıh- 1 r <k u J , 1 , 19, 20, 21, 
2 2 ~ 2 3, 2 11 , 2 5 Hradır lıu 1 ... ı un ~ıarı d n lir dnr itıbaren 44 

lirava kadar .. ko:Stümler . 3 liradan 1 1.Rd r • zır kumaş elbiseler. 

. 
I 

BA".LA 
Her hafta ko tümlük 

yeni çeşit 
Hl'ibir yerde ,',ulamodığın zevkırı okşar kum~ şl"rr 

ar.cak Ol T U l U Depoaında hulocoksır ız . 

Tecrüoeai meydandc: Sipahi pcz.arındoki 19 

17 numaralı BÜYÜK DEPOYA bır 

kere uframak reklam dt'gı/ hakikati 

göılermeğe KA F J gelir ; 

215 knı uştan 16 J ray.a kadar 
kumaş bulacaksınız . 

Hakiki kız rka natk 1 
HARiÇ 

.. t kli 1 

trabzon sipahı pazar 
• . . ı. :- . .~·.,, 1 .. • ~ 1: .:ı - -- -

GAYRİ ME KUL AT 
Satışa çıkarılı.n g yri menkuluo 

bpu ıcnedia'n 
Borçlunun iımi Botç 8enet Nö: Bulundu~u nıth.ııl hır hi nu:n rası Dö ümü 
~-=--~~~~~___:.~~~--~~~---:=---~~~~ 

H yı1loğlu Ömer 13 \fe 20 Ayalıl~o K ani 325 210,220 200 arş n 

" n " " -rzn::= .. 
n n n tt 

" mart 338 22,25 110 " 
,, ,, ,, 23,24 iOO ., 

Ziraat bankasındar.: 

c s 
b ç 
h ne 
han~ 

Baokamııa müteselı'I kefaleti ikrazattan l:orçJu olduğu otı.rayJ gönder'len ıbb r 
r"ğ"meD ödemiyen yukQrıJa ismi yazılı hayal <•ğlu ömcrin ismi hiusında y .. zJu ga)'rl men~ u u 
yi. mi Dİr ıüo müddetle açık arhrma suretıle sat p:çıkarılmıştır Muvakkat ibCJlesi 18 m rt 9.i5 
pazartesi günü saat dokuzda bankamızda yapılacaktır. alcı olanların yüzde yedtl-uçu t pey 
akçelerile bankamıza murc caatları ilin olunur. 

1 - 4 

------------------------------·----------------~ _____________ _,__ 

Kaput diktirif-.,, re "oomuştıJr · 
2 - muvakkat teminat 49 

mesr liraöır. 

ek s · ı t m e _, i 3 - tahm•n edilen bedtline 
nazaran bedeli mecmu 647 

5atınalma kom.s' onun-
<h.n 

hra 50 kuruştur • 

4 - ıbal sı 1 J mart 935 p · 

1 - Asker~ orta mektep taleM zuteıt gü.:ıü saat /S dedrr 
beleri içln kum::ışı mektebd~n 5 - tal perin şart namesini 
verilmek aair bil cü:nle mal gö:mek üzrre her gü:ı ve 
zemeıile ~d kmcsi ~mütezh~dc mun lusa} ıştiı & .çın ihale 
ait o'mak şartde 185 ade ka· gün ve JU!h•t,nda F.SA.AL KO 

Put d.k.i,:loı 1 ı r-r•k cL•'l' ... e nA c- tl ' I 4 y 11 ~ Dtal•c• .. , J _ 

acele sat lı 
hane 

YenicumRİ zirde köşk k· h 
vesi altında 22 r.un:ro u h a 
d r güneşe va d o z knr 1 
üç od.ı bir mut'>a ır alon 
bir taşlık ve Dır ht"ı v 
ö,üode g n'ş bir b b· s 
kuyusu c1 çam r1 mev 
cut bir ev sntlı ı . ıat h e· ı 
r'n C H FırkP ıdar m u 
ru bay As mııı mur c~u~t r 

YA LAR ~ 
e afta mantoluk 

yeni çeşit 
Br )G le ra ve Çocui.lara ho:r.ır ve işmaılcma 

her 'i ş"t MANTOLAR 

K iZ mc rka kak{J;i endiko Er vai cinı hoz.ır . 
Paltolar kirr11~cie olmıJ on mantolar 

ı.mperm,,abl . p'"rdü•üler 

Altı liraciaı:ı itibaren ba,lar 

T ERZJ LEııoz.imatmda toptan ve pcrc kf'r.cie 
görülmEmi, ucuzluk • 

e mükafat var 

OL ULU ----
• ..,.,,_..._ 1\..,.• r: ,it'.' -,.,. 

O D A 
Tuh3 iye mağazası 

ınet. Z{'rafc t 'e Renklt .. rinin soJmama. i]e taııııl' 
nı ~ harir limit et fabr ka~ı jpeklileri l'r:ı l 7on ve 
'a i i un um sall~ )Crini ziya~et Pdenler her şeyıı e' 
ucu \ e en ıcaa~lunıını bulurlr Ticarethanemizde 
nf' tuhf ) e fantazi m~nıfatura eşyası : 

e 

1 

OPLUK, KADI 
ORAP, F'ANİL

MA VE SAiRE. • 

a r p Trabzo'1 
l .. ARLA 

TDIR 

re yardır. et 

• 




