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a ~hl T e rikamiz: 1 ---------
Başt~nbJ ... Li kıym<'~ ;: de eden bu büyük e .er ( Rumc-liyi nıç n 

\" n l ıl ~ 'f >' t '· kıp ilt ı ı n' ı · n • id, Ş'l .• vil.iyetle ·:nde te'<kele. 
ve H •mıdiye dayh. ı teşk lıtı \'<! bt nhr yiiz""n<lrn memleketin gör-

0 · tnr·:ı Umumi :\llifetti,inıiz dı•ii ı::ı·a lı·) d iye uç cıı:nı ayoılma'üadır. Yuk e< hir g3·üşl.! 
Sayı ı T,ı ı ... İ ı l1z 'r, dlln ak.anı yn.ıl nı; olan ve çok s:ımimi bi· al.ika ile takip edil c ·ği şup1esiz 

•{ '• ,. at Erzıırumclan ~0hriınizi bd n n bu kı1ın~tli E · in b. ir.c. kı :mını bu;iin len i.ıba:en n .. ş e 
İP ı' r C'tmi.Iı->r, \'alimiz taraf11- 1 h:ı,lıy 1.UZ. 

dırı y >ldu kır. hn:m.ıhr ve ır~~.::;u;;::~:z~ı;::.t::.no::t~J;::t::u;::t~~J;.::::t::;:~~~ 

d>• u·ı Sığuk·u kü,küne çı\:- n &~e ı"nı"n . n 
mı- ı ·:hı·. ~ 1 1 1 zıyaı ~ 

Mlfrtli Ii1< t<>. 1 ·ilıt bUrolır1 ~ T. U. 1 
da tpmnmeıı .eariıııize naklet· U fsınrn d lğıışıınclan n!. ünce Aalknnlarda vakit \',ıkit hO-
ıni~lir. ~ knmran ohıı 'fıırk erci ıdıııı 1 gıırbe, ~inııılc ~·arliyii,..lcrindeıı 

Sovyef ~ 
s ı.ırn lıu feyizli diyar Mukidonyalılann, R•Jmalıların, Sırpla- ~ 
J'l 1 , Bu!.prları ı \'C hatta kısa l fr zaman iı;in ehli sa!ıbiıı 
\ ' C eı;ki yunanilcrin , Vened.kiillri ı h-til isı ıa uğıadı, bi. ço'~. 

ispanyada son_vaziyet 

Şimal orduları birleşmişler . . 
Akşama sabaha Madri*e taarruz 1 

J ~ mu'ıarebelere, inkılıip,ıırıı, b.ihı!leJere ~ahne oldu. Nihu) et • ı ve apon ~ yılclırıın elile yine 'l\lrk iLıre:;i.ıe geçti. n Be~ asıı· lrndar kaVJalı \'e kanlı bir de\İr geçirdikten 

kıtalar' arasında~~ :, >:ıra te:mır 'l'llrk clincle:ı çıktı. ~u çıkı~ın tariııı, ic:ttrııaı, ~ 
1 id:ıri sebeplerini tetkik Vt• tahlil eder:.ek ili\'. nazarda, son 

vadi .ahi ırm tahrip't.1ı lı: 1.mııı, Avrupa de\·letlcı inin Balkan 

Çarpışmaları lımstiyaı~L.ırım te .. vik \'C tıi~nayedeki faaliyet ve taa.supla
rıııı, kop1CUhısy1 >nları, en nıhayet bunların birikinti inden, 

Arıkara 13 -Japon ajan- ~ muhussala~ınd.ın çıkan Balkan harbini görilrllz .. 
s1 SoJyet manço lıududun- ij Fakat asıl sebebi, b,lyll'\ler bOyllğllATAI'ÜHK buylecegi,ırU
?a J ıpon 7,e Manço fwdud ~ y Jrlnr : <<Runıclinin eski tarihi vaka~ iiııi hilnıemezligimizde 

ve bu cJlıil yflzUndeıı tlal!\ ııı!ıırı, ırki, idrıri, ictiıırnı ıııarıasile Madrit zindan içinde : hükumet, hava taarruzlarına 
karşı tedbirler ahyor .. 

muhof z 1rı ile sov11el kıt'- · d 
.:7 1 beninıserııemeınız L'. Halkanlnrda 'l'llı'k ülküsüıı ı ı yeı leşıirn-

at/an arasında çarpışmal.ır ınemizde; buluyorlar, ve a::;ırlaıca <le\•um eden bu yabancı 
ol lu ,unu ve Japon yardım duru~ ve tutusu; Lnlkanhn ı edinıizden gitmesine ycgllne 
kı. 'Jelleri gönderildiği bil- U saik »buluyorlar ... 

I ~ RUMELİNİN Zİ'r'AI 
Dost ve müttefik Ü Osmnnlı lınparntodugumı ) ı\:.- eden Granduk Nıkola Nikola-

Ankara 12 - Havas ajansı şimal cephesinde Nasyonalist km.wetler arasında irti
bat hasıl olduğu ve general Frankonun pek yakında Madrite taarruz edeceğini bildiri
yor. Diğer taraftan Mndridt/en bildirild'jjine göre hükumet kı;vvetleri ı:enup cephesmde 
Den Benitto mıntakasmda ihiilô.lcı mevzileri işğal etmişler üç top otuz iki esir almış
lardır. Madritte hükumet hava taarruzuna karşı tedbirler almış lokanta, kahve ve te 
maşa yerleri kapatılmıştır. Saat 23 den sonra sokaklarda ancak resmi kontrol araba
larile bazı mütehassıs işçiler ve hususi m:isaadegi haiz gazeteciler dolaşmaktadır. So

n mak, anırnzın:fan b:ışkn bn.,ka yevıtc l kö ıne Babıa!ıye RumeJinin 

1 Yugoslavyanln Tj~ binalar,hükumetlerku.mukmak- idamına ait Ayastafanos 
m u n h e d e s i n i imzalattı. 

sad le Çadık tarafından su! an Bununla lstanbulun kıyısına ka-

Başvek il İ ~ Aziz nezdine gönderilen Gene- dar yaklaşan, Rume!inin üçte 1 
kaklar zından gibidir. 

--~==-====::.____;;= 

GOROŞLER DUYUŞLAR ------ -
Nemutlu Gaziantebe 

Bu sabah idarchanede Cumhu
riyet gazetesini elimde çevirir, 
ııelişigüzel sayfalarda göz gezdi
rirken bir resim dikkatimi çekti. 
Dikkatle bu resmi inceledim. Re 
simde 9 kişi şık, mükellef bir 
odada bir masayı çevirmişler, el
lerindeki defter, dosya, ve kağıd
lara başlısrını eğmişler okumakta
lar. Resmin üzerinde 36 punto 
ile şu yazı var : 

« Antep iyi suya kavuşuyor » 
l<aç gündür susuzluktan illellah 
dediğimiz için bu başlığı okuduk
tan sonra bir de yazısını okuya
Yırn dedim. Antep na~ıl iyi suya 
kavuşuyormuş, bir anlayayım da 
•u bizim Belediyeye bir fikir ve· 
rebilirsem vereyim dedim. 

Yazıyı okudum, düşündüm, 
içimden çok şeyler geçti, yazayım 
dedim, Sonra yıne duşundum, b~
lliırı yazmamdan anlaşılıyor ki bir 
ltnıere hasıl olmayacak.. Hemen 
bıakası ele aldım, Antebin nasıl 
iyi suya kavuştug-unu bildiren ya
lltyı kestim ve işte ibret alınsın 
İçin, bizim belediye heyetimiz o
kuaun, dikkat.ini uyandırsın, hare
kete aeçirsin diye aynen buraya 
ieçirdim: 

Gazi A ntebin asırlardan 
6eri devam eden ve en müb
rem ve mühim ihtiyacı olan 
tu meselesi nihayet halle
dilmek üceredir. Genç tabir 
'dilen havuzlar ve birinden 
diğerine geçen kugu sııları
llın pi,liği yüzünden meg
~flna getirdikleri hastalık, 
flıerinde durulacak kadar 
hıiihim di, /::sasen ki. 

reçli olan bu suların bir de 
temizlikten ari bulunması. 
sıhhate çok zararı dokunu
yordu . 

Belediyeler Bankasının bu 
ihtiyacımıza karşı göster· 
diği alô.ka butün bir şehir 
halkmi minnettar bırakmış 
tır. 250 bin lira gibi ser-
ma9esine miihim bir kısmı
nın Anteb Belediyesine ik
raz eden B~lediyela ban
kası, şehrimize unutulmıga· 
cak_ yardımda bulunmuştur, 

lstıkraz edilen para mu 
aggen taksitlerle ô'denecek, 
birinci teşrin ayı içinde iha · 
le yapılacak ve Anteb 937 
sonunda temiz suya kav•
şacak, havuz ve kuyuları 
ortadan kalkacaktır. 

Belediye binasında da es.ki 
tamirat yapılmaktad11'. iki 
aydanberi devam eden ta
mirat ile binaya yepyeni bir 
şekil verilmiştir, Banka usu
lü bir muhasebe bürosu, 
müteaddid çalışma odaları 
yapılmış. toplantı salonu 
tanzım edilmiştir. 

Mösyö Yansenin planına 
göre kurulmakta olan asri 
mezarlık işi de çok ilerle· 
miştir. Bu sene ölü def nine 
başlanacak ve plan ancak 
üç senede t•thik edilebile
cektir. Eski mezarlık saht1sı 
çok ucuz /iatla fakat yerin
de ev ve bahçe vücude ge
tirmek şarti/e istigenlert: 

Fındık 
Fiatları 
77-36 

ral ( ignatyef ) Sadra z n m ikisini yutan koskoca bir Bul-

A k I • Mahmut Nedim Paşa gibi bir n araya ge 'yor 

1 
gars:tan meydana çıktı, Beş on 

kafadnrının hiyanetıle Tuna bov- b 
J çetenin e~ on scnelık şckave-

Ankaro f 3 _ Dost ve 1arındn, Balkanlarda kolay !ıkla tinin bu kocamı:n mükafalmı 
m!'itte/ik Yugoslav ;an:n baş isyanlar, ihtilf.Her uyandırmag-a Berlinde toplanan çelebiler, bi!-

muvaffok oldu_ hassa lngilizler çok gö:dü. faz. 
bakanı Cümhurigel bayra- ~ la buldu, bunu birnz küçült-
mmda memleketimize gele- U 93 Muharebesi hemen he::nen tuler, zavallı o,man!ı lmpara-

~ 
bu i!ıtiliil!er üzerin:! ku ul lu. torluğuna da Rumclide daha cektir. Bu ziyaret Ankara 
Rumelinin defin mernsiminde yarım asırlık bakiyei ömrünü 

mahafilinde büyük bir alaka n bulunmak üzere Ayastefano .. n geçirme.· fırsatını verdiler .. 
Bugün borsada düne nazaran ve memnuniyetle beklenmek ij kadar 8elmek za"ım.!tıni ihtiyar _ Arknsı ur . 

fındık fiatları daha ziyade alev- tedir. Aynı tarihde efgan ~~~~~~•:=n~::··•-:s:~~~~~~ 
lendi yarın limanımıza gelecek harbiye nazında Ankarada 
İsveç çapuruna yüklenmek üzere 1 bulunacaktır. 
ve hazır mallara 77 kuruşa kadar __ .._ __ , _______ _ 

talip zuhur etmiş ise de satıcılar 
80 kuruştan aşağı gelmemişlerdir. 
Civar kazalardan ve iskclelcrdrn 
bugün gelen kabuklu tumbu! f ın
dıklar 35 buçuk kuruştan 36 ku
ruşa kadar :38,500 kilo satılmıştır. l 
Yeni Fasulye mahsulü 

Dünden ıtibarcn yeni sene 
fasulye maksulünün ihracntine 
başlanmıştır. Bu seneki rekoltenin \ 

geçen seneye nazaran çok iyi ol
duğu nliikndarlıır tarafından söy
lenmektedir. 

satılacaktır. 

Belediye, beş güz sahife. 
lik bir tarihçe hazırlatmış
tır. Yüzlerce resmi ve şeh- i 
rin manzaralarını muhte7.Jİ 
bulunan bu kiteb yakında t 

basılacaktır . 
Daha bir satır iliiveııinc !üzüm 

görmiiyorum .. Bu yazıyı okuyup 
da dudak büküp, omuz, silkip, 
ipe un serilecek olduktan sonra 

beyhude kcndımi niçin yorup 
uzun satı larla baş ağırtnyım ? ... 
Umarım kı bu seferlik bizim sayın 
belediyemiz böyle yapmaz da şu 
şehri kerbelfı olmaktan kurtarrc ık 
ve halkı sev:ndiıeoek bir varlık 

~österir 1. 
Cevdet Alap 

İNŞAAT 
İŞLERİ 

_t1~r gün 

Nizamsız, düzensiz 
devam edip gidiyor! 
Şehirde inşaat işleri dll-

zensiz ve niznınsız alıı bildi· 
gine devam edip gidiyrır. lyi 
ama hicbir nizama, hiçbir ka
rara bağlı olmıyan bu başı

boş gicli;.in nereye \aracak 
sonu? 

Bir gUıı gelecek, bu şeh

rin de biL' pH\nı yapll'lcak 
elüette. Şehrin pi rnım yap
mıya davet edeceğiıniL rnU
tehnssısın, bu nizam ız inşant 

yilzündcn pek hukh olarak 
bf'lediyeye tevci ı edeceği 
hitap ve itnplnra acaba nıısıl 

ce ıap vorilebilecckl 
Yazık ve ğllnahtır, ~·arın 

gelecek ml\tehus ı~ı buJllrı· 

den şa~ırtnuyalını, bu uysal· 
lığı ı acısını yine bu şehir 
çekecektir, fakat heledire 
bUt~·clPri tnhamınul etmez bu 
zararlar! 

Yeni yol 

Hamleler 

Güneşten aldılar yeni bir hız ... 
Ay, dünya ne ise gün».şin etrafında. ln'önleri, Çakmaklar Araslıırdtı 

odur Atnmın yanında ... 

Gokte var bir manzume ona ortak var her taraflıı. Yerdeki man· 
zume işte o bizim manmmemizdir. Ona ortak yok hiç bir tarafta ... 

Döner dört yanında peykleri o ulusal gtineşin, hıl alırlar, ışık 

alırlar ondan ... Saldırır Çakmak şarka do~ru nur dağıta da ğı ta .. . 
Geçer bu seyahat baştan başa ulusal Orduda ulusal enerji arta arta .. . 

Bir de baktın kopmuş yerinden koc 1 İnönü hedef şarka, cenu~a. 
Gezer, dolaşır, her tarnfo rcfoh, saadet to!rnmları ata ata ... 

Duydun ya 1 Uğradı koel ln'ön Kayseriye. Orada geçirdi gözden 
büyük eserini kokladı v,ltandaşın dokülen terini. Haykırdı o v:ırlızın 
iitisini oradan biLc dınledık buradan o ölgun sesi heyecanımıza heye· 

can kata kata. 
İşitmiştin ya Arns trende hedef Montröye. Şüphemiz kalmadı ge• 

çec.!sinden bu seyahatın ge;.tiği yc:lerd.! ulu:;:ıl onura ulusal güven 

kata kata. 
Hani bayram yaptık Aras dondü diye. Ne mutlu bayramdı o .. Ne 

mutlu gün. KutluladıK o gunü her tarafa neş'e saça saça ..• 
Çcvır başını biraz geriye bak 1 On beş yıl ileriye. Say bu yılları 

gün, gün, var mı içJe,·ınde tarihe geçınıyı:cek tek bir gün .. Yapmadık 
mı bı.ı: onLırın ıJ · o ı.ı J' ulJ. ıl llu du_:Jn .. Var mı o yıllardn içine 
bir asır sıg-dııııı.ıdııımıt. uç yüz altmış glin. 

Şimdi p y .. 1 ğ ,ıne-}tcn aluılnr yeni bir hız; Iıazırlanıyor İskenderun 
An tak} a ıçın oır perı Kız göksünde var onun Ay, Yıldız. 

DeJ.m ya g ın ~ten aldılar yeni bir hız; hareket var her tarafta, 

dedıler mi Aras yolda ışlc o znmnn büyük lnönü telefonda. Her sant 
her an, şoz Anlak) ada ... 

Du} ~un mu ~ö'._ıdü Arn~ .. ~ştc o :iin yine mutlu bir gün, yine 
kutlu bır gı.ın buyuk bır <lugun. O g:.ın ol CJklır Antakyanın, lkende. 
ıunun ana vatana katıldığı gün ... 0 gün olı:caktır yirmi milyon Tür .. 

k ün Atatürk üne şükıan bo: c~ınu h~ykıraca~ı tnrihi bir iÜn... P. 



Sa.ıJfa 2 

A KARA 
Türkiye' elek· eni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bıschoff 
A vu tu nın An ara 
Elç.ılı ı a ı m r 

Turkçc ı çe1 i n : 
Burhôn Beıqc 

[ ] 

NOTLAR 

Muhavereler 

- ?! ....• 

/YEN/YOL/ 

A KO ·pr'L Ası 
3 

D ıeran cı -ı , n 
fazla alkol damarlar 1 b · -

or 

alkanlann 
ren 'z ka ını 

Resırl \ az'fesi oldugunu 
söyleyen l\1m. V cnız ·los 

s 'ni rn:ıcip o ur. 
B yin v a p ... rın le 

siri : Az m 'ktarda a 1. ol. 
le in intibalıını mu ıp olur. 
.)ala ta k rif. ş tur t ·ve 
ne~e rı cmdır r. Fc.kal fazla 
alındığı takdirde, ak l m..ı 
.. ıaz nesi bozulur. zeka ıa 
halel g lir, muhakeme kay 
bolur. Bazı kims leme ha 
kiki bır sersemlik görlinıir. 

Diğer bazılarında işe sefsa
ni ihtiraslar uyanır. her
gıınk ı hayatında mehçup 
dtf:ie tanınan şahıs, en çirkin 
hallere c ırel ed·r. 

fazla alkol kullanan ay
yaşlarda. içk'nin cinnet 
suru. t!e f · ç teı 'il ili "ini, 
hatla 11 n njıt yap gını 
herg nka tababet hayatı
mızda gur oruz. 

İsviçred yarlan istatistik
lere göre, intiharların çte 
biri içkiden ileri geliyor. 
Timarhan ye girenlerirıy i .. -
de 20 sini ayyaşlar teşkil 
etmektedir. Bu ni ... bet Viya 
na ve deresdende yuz le JO a 

Londra 

iy ı ılJ . .i· 
J inıni, ti Ge en m.ıı t u)ı da Ol<'n 
h J l):)l \ cniıclo ı. n n ıtcmini 
tutu)or. 

Kendi ine> sOl'dum: 
- fckrar SIJJSC ~ 1 U\det 

e i iz! 
!.\[ ıd ım Veni1.elo manalı bir 

r1.da şu ccrnbı \t:'l'di: 
- Ju n ılır ı 

- Landrnyıı ıılı;in ,eldi ıit.? 
- Yazift!lll re ınıdil'. Lunu 

):) ),ıra ani ı~a ·ah ınız. ::ıiındın.i 
!lalde gizlı tutu~ oruın. 

\tına lılll\. \netine.> merbut 
ıııu"'unuı? 

Pıırisie ise yıızde 65 e ka- muzahir oldugu i,m '\ u ıan bİ· 
dar çıkmaktadır. )a:,etuıd • par ııııı. tır. h.ıalo 0al' 

Ayya.)arın tedavisi : di iı,,i ı bil' tehdit te,kil etmPkte 

h l d 't CunıurıJ etcıler üz r nde ı c 
ger asla arın te avisine ı. k 1 1 b.•··d 

B 
l 1 ulr u ıraman sa~ l ıııa w lı'. 

benz mez. un ara herhan · ~imdi de Londı .ı~ a e ~ ıı . 
gi bir ilciç vermeğ.. lzizum , e m<nenı i~ırıde du.ı ıl or. 

· Arkası var - f Irnt h h.1 .esr ııe ıgızdır . ., 

Deniz Oğlu .. 
2 Sedat O gcner 

b O. n. o 1 o lı ol ıy k e 

p an 
g mıy• 
crk..ınl.ı 

Itırı· 

ri gi d • V k k pı .nı vu. a
raıc b ki dı. lçcrd n seısm s f 
iş.dildi : 

G.-ıl. 

Dl. o k, k pıyı ıhı, v çe 

zn .. n· 

irliğin 
e İç ticaret 
6 rfında .~u ı 

'nde lacak 
i erin yekun 
l ndan g ç n 

nıi/qar fazla 
mı/yar rubl radd sinde tes
bi edilmi tir. Ma'1ta/i. ma
mul malların g't ikçe art
ması. mi/qonlarca isçilerin 
g ındeliklerinin y ikselmesi 

ve kölkhoz köyluleri 'lıari

dcıtmın tezay ıdu, plan n da
ha ziı;ade genişletilme~ini 
mümk:ın kılnwktadır. 

Sovyetler birli1) gıdai 
cnd islrisinin randmanı. bu 
yılın ilk yedi ayı zarfında 
geçen yılın aynı aylarına 
nazaran, yuzde 34,3 nisbe
betinde arlmıştir. 

Devlet salış mağazaları 
ile kooperatif !erinin salış-

Haınburğ borsası - Gıre;::.on fındıkları 

ı._, fıı d ıh. ha~ır 

,. ,, \ad li 
Kabul.hı fındık h.ızır 

• ,, \ udcli 

1 o 
'ltı 

Trabzon fındıkla:ı 
lç fıııdı. lıu m 
,, ,, \adli lbO 
Kalıı. u fındı l ı:ır 

,, ,, \ad h 

ltalya fındıkları 

" 

dı, l ır 

• \ ı 

6j0 
ı.) 00 

Berlin borsası 
Tilrl< ) urnurlulurı 

çtik ıuul 14 
u ta ,, ı.ı 2i 
lri " 14,:iO 

lstanbzıl kambiyo borsası 
Pe 
wr t 
ifa) ll 1 k 

lstanbul tıcc.ret borsası 

1ı: tındı 

• ı. iO 

Trabzon Borsası 
.rin 936 =---,7 

3) 

l 

10 

na ı · undıi 
ve sonra soze b'.l bdı : 12 ı;; 

« N~kndar zrıman olau bıımı- 1
12
1
' O Den z o !unun b yl d:ıltın 

dnl •m ko~k yakl:ı-ıtı mı göre~ 
ikı nöb tci selam ve erek : 

- B yim içe • vnlipnşn var. 
R i ı zıyaret g lmış mal~mntınız 

ol un, d di. 

Sı1111 un hi i ci 
yorum, işte o vakitten beri, aklı- ,. ikind 11 
mn bir ş y geldi. Kendimi sizin Muht Uf birlncl 12 

y~nınızdn ve bu Kadırg. dn bıl- J • 11
,
1n°:1 i ~,;o 

dım: • --~----------• 
..... nrkası vıır 

• • 

hr. J<J6 ııılının ilk allı 
01 z zarfında g ç n LJ1'ın 
aynı m ıddetın • 11isbetle, 
şeker için y .. de 67. ııeje 

f l · i in y zd_, 52 Y t r-

ı ıç n ı zd 21.I kr~n
s r r ı n .ııızde 31,9 
ı •n ·r için ı ızde 51,6 ·zıe 
Yunıurlu ipn de J misli 
arfm şlrr. 

İç piya~amn talebi teza
g ıde d vam pg/emekte ve 
kolkhozlar arasındaki iica. 
ret te tabii olarak sonbahar 
dol.ıt;ısıyle artmaktadır. Bu 
sebeklerden dolayı, 1936 
yılının son üç ayı iç ticaret 
muameleleri kıymet yekiınü. 
plan mucibince, yeniden 28 
milyar fazlalaştırılmıştır. 

T. A. 
Endüstri 

Yeni bir otomobil 
montaj fabrıkası 

Don üzerindeki Roslov 
şehrinde yeni bir otomobil 
montaj f abrıkasının kurul 
masına başlanmıştır. Bu 
montaj fabrıkası. Gorki o
tomobil in~ant fabrikası mal· 
!arı üzerinde çalışacak ve 
tam randman halinde yılda 
60 bin kamiyon kuracaktır. 
Yeni fabrika önzimıizdeki 
yıl. ilk olarak, bir buçuk 
tonluk 20 bin otomobil mey· 
bil meydana gelirecktir. 

T. A. 

I _ Halk Manileri 

Denızc attım t şı 

Ak r gozümun ya,.ı 

Nck dar dn l) al tır 
Şu giclcn kızın kaşı 1 

* * • 
Gokte şimş kler çakar 
Der lcr çoşkun ak r 
Kız enin guı:clli in 
Bul.in dunya} ı ynkar 1 

* * * Bahçcd ki da ıdır 
Knnnryıılar sarıdır 
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Sağhk 

Köy ··ye 
ö ~ -;er 

kimler 

1 il 11 ll 

{ 13 ] 
gibi çare/ re baş vurmak 
lcizımdır. Sıtma, Zaturrie, 
Boğmaca gibi hastalıklar 
veremm oz babasıdırlar. 
Bunlııra yakalanmamak la-
zım. 

Köy mektebinde: 
Hıç olmazsa senede bir 

defa mektep başladığı za
man hükumet tabipleri mu-
ayene etmelidir. Verem mü
sait çocuklara dikkat ve ne 
zlJ.r ı al 'lda bulunmalı, 
şupe , Y c ı1kların balğamla 
ı ,.. .-u • 'lôyette bu 
/una bilect k 'lıesaitle ( Hur
da bina ) sevkedilmelidir. 
Çocuğun balğamını bir /in 
can içine tükurtlurülerek ve 
fincanın ağzını sıkıca bir 
kaç ka. kiiğıtla örluk bağ 
/ayarak göndermek kufi 
gelir. Balgamında verem 
mikrobu bulunan çocuk der
hal mektebe devamdan men· 
nedilmeli. Ailesin münasip 
şekilde malumat vermeli. 
Tedavi ve teşviye hususla
rında bir hekimin müraka
basını kabul ve tesis lüzu
mu etrafında irşat olunma· 
lzdır. 

T atanos kazıklıhumma 
Kazıklıhumma mikropları 

gübreliklerde, tarla, bahçe 
topraklarında sokak çamur
larında yaşayan bir hasta
lıktır. Şehirlerden çok köy 
!erde gôrulür. jnsanı, ismin
inde ifade ettıği veçlıilc 
kazık gibi katı/atan yay 
gibi kıvıran arazile müthiş
tir. Şupeli yaralarda hususi 
serumunun şırıngası hasta· 
lzgın zuhuruna mani o/ur. 
J:.n kuçuk gara ve berelerde 
hiç olmazsa derhal tendidi
dıyot muracaat kaidesini 
temin etmelidir, 

ÇOÇUK iSHALLERİ 
Yaz aylarında çocuk
lara ölü kapıları açılır 

Gerek şeh ırde ve gerekse 
bilhassa köylerde çocukla· 
rırmzı merhametsizce orak· 
/ayan barsak iltihaplarından 
bahsetmezsek mevzurımuz 
noksan kalmış olabilir. Yaz 
mevsiminin şiddetli sıcakla· 
rının imtidadmca muannit 
ishaller yüzunden çöcuk 
kaybetmiyen, kapılarını ço· 
cuk matemine açmıyan kög· 

Şu kum al t.nçlı güzel 
Acap kımin yandır 1 

* * • fer yok gibi dır. .Hillıassa 
Yn mır ya ar havadan çocuk ölümlerinin yüzde se· 
B lık kaçlı tavnd .. n ksenni gaz ay farında tesa 
Öl.em de ayrıl m m du/ eder. 
Komür gozlu Hnvvndan Çocuk barsağı pek nazik 

___ B_a_ha_S_a_I_i_m_0_11_r_if_c~en __ 
1 
taharrüşe iltihaplanmağa pek 

arznki sayımızda 
Trabzonım anadan 
dogma Şairi 

Baba Salım 
Ôğütçen·n 

müsazt bir uzuvdur. J::n ku· 
çıik sebeple derhal bozulur. 
en biıyiık gayretle ancak 

• duzeltr. Ana ve baba ofmııŞ 
• köylülere deme.liyizki: 

Analar, b balar. memle· 
keti o k dar muhtaç oldu· 

Bayan Muzaffer gu ve b klediği bir unsur· 

için ~azdı ~ dan mahrum etmek istemi· 
Yorsunuz. Ve siz kendiniı 

:· bu lural\. .. l ıı. 
Baba Salim Ô göz yaşlarınız arasında ev: 

" .. . . . • tadınızı topraklara tevdı 
;j guzel şıırını bu snyır 1 yetış- ı· k . . r· ! t' d·ıır· · d · t·· tl· ~·ı ızt1rabınz tatmama ıstıyo 

ıreme ı6 ımız en o u u ıymc ı t 171 
! Ş . . . d .. .. d'I . .~·ı sanız yazın sıcakları deva • :ıırımız en ozur ı erız. ,• ko 
~ • • .. _....,.. • ... .. .. • ..... ~ ettiği müddetçe onları • 

ruyunuz. 
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Armut ağac•p ne ile i ve yeti. r e tar aı ı .. 
Geçen haftak· ) azı- edilerek tesbit edılıne lezz~tli, haf f rayıhalı 

bir armuttur, temmuz
da kemale gelir. 

rnızda alelumum me; va 
ağaçlarına verilen şe
killerden, kısaca ve gra 
fik olarak behsetmiştik. 
Şimdi de, n1emleketi
rnizde yetiştirilen en 
ınühiın meyva ağaçları
nul husisi ziraatlerinden 
yetirme tarzlarından 
bahsedeceğ"z. 

Armut: En z"yade 
Yenilen ve aranılan 
!Ueyvaların en iyisidir. 
iyi yetiştirildiği, iyi ba
kıldığı takdirde, mem
leketimizde yetişen ar
ınutlar, lezzet ve nefa
set itibarile dünyanın 
hemen en iyi armrtla

rını teşkil eder. 

Armudun sevdiği ik
lim: Mutedildir; çok sı
cak ve soğuktan hoş
lanmaz. 

miştir. Esasen bütün aı · 
nl~t nevilerini bu yazı
mıza sıkıştırmak imka
nı olmadıgı gibi gaze
tem' z" n hacmi de buna 
müsaid değildir. Biz, 
yalnız kısaca isimlerini 
ve bazı mühimlerinin 
evsafını zikretmekle ik
tifa edeceğiz. 
YAZ ARMUTLARINDAN 

1 - Köl< sulu armudu-
yuvarlak mahruti şekil-

6 · Deste basan - Çok 
bereketli, sarı renkli, 
kumsuz, haziranda ke
male gelir, turfanda bir 
nevidir. 

7 - Nazende - Misk sa 
bununa benzer, sarı ze 
min üzerinde kırmızı 

benekli lekeleri vardır, 
çok mahsuldar, kokulu 
bir armuttur. Ağustos-

de, bidayette yeşil son ta kemale gelir Makbul 
raları açık sarı rengini bir cinstir. 
alır. Temmuzda kemale 

Göz armutlarından: 
gelir. Sulu, kokulu bir 8 _ Dal kıran _ Şekli 
armuttur. Olur olmaz 
b t ı l d

. B uzun rengi yeşildir, ke 
unu op ama ı ır. u 

t B b . male geldiğinde sararır. armu ursanın ır ne-
. 1. d d Bu armudu turşu ima 

vı yer ı armu u ur. 

1 
2 G .. b b ğ. linde kullanırlar. - oz e e ı veya 

misk armudu - Ağustos- Hamza bey kürp dü 
ta ken1ale gelir, bere-1 ~~n armutları da gayet 
ketli, sulu, kabuğu ince ırı, dayanıklı armutlar 
çok lezzetli bir armut dandır' Kü~p düşe~ ar 
cinsidir. Uzun yola da- mudunun bır tanesı beş 

Sevdiği toprak: Ar
llıut ağacının kökleri 
Pek derine gider bun
dan dolayı armut derin yanmaz. 
Qınusca zengin, sıcak, 3 - Bey armudu - yu · 
kumsal, az kilti toprak- varlak sivri, sarı renkte 

yüz gram gelir. 

Kış armudundan: 

1 az kumlu, sulu, temmuz-ardan hoşlanırlar. 

9 - Bal armudu - sarı 
zemin üzerine penbe 
benekli, kemale gelince 
altın sarısı rengini alır, 
tatlı, ınakbul bir armut 
tur. 

yetiştirilme tarzları: da kemale gelir bir ar-
A mut cinsidir. ""\rmut ağacı tohumdan 
Yetiştirilebilir, fakat to- 4tl~ Meknen

1
_di - Çkok lel z-

hu d t• t ze ı, şe er ı, az um u 
ın an ye ışen armu - . . . 

lar b · k B misk gıbı kokar bır ar-
ya anıye açar. u-j hatta bundan 

1 O - Şirmaye arn1udu -
T okdın maruf bir nevi 
armudadur, uzun tulani 
şekilde, mahsuldar bir 
cinstir. 

nu · · b l k muttur n ıçın unu aşı ama 
la hl l k l dolayı, buna misk ar-e i eştirme azım-
dır. mudu derler. Ağustos-

Armudu ahlat üze
tine aşılanmalıdır. Şa
Yet muntazam şekiller 
elde edilmek isteniliyor 
sa, o vakit arn1udu ay

~Ya aşılamak lazımdır. 
l abani fidanlar yapı
kn muhtelif aşılar hak-
•nda bir çok yazılan

lllız intişar etnıiştir. Tek 
tatından sarfınazar edi
Yoruz. 

b- Armut ağaçlarına 
b:r. çok şekiller verile-
. ır, fakat, ev bahçele-

~nde yetiştirilecek ar
\> llt ağaçlarına bodur 
~eya İspalya şekli veril-
'•le . 51 daha uykundur. 

b h r dun yaz, son
"' a ar, kış nevileri var
'-'lt B 
ı · unlardan memle
ttetinı. 
l\ . ızde tanınmış olan 
tvı1 . 

erı şunlardır; 

Qe~a~lesef, yerli armut 
1 erı, henüz, tasnif 

ta kemale helir. 
5 - Bağ armudu - Bu

na Kütahya armudu da 
derler. Orada çok ye
tişir, yuvarlak şekilde 

Bazı mühim armut 
cinslerinin izahını diğer 
bir yazımıza bırakıyo 
ruz. 

----------------------
Pazarhkla un eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
Erzincan tün1cn garnizonunda bulunan kıtaat 

ve müessesat eratının senelik ihtiyacı olan 
( 450000 ) kilo Una ihale gününde kapalı zarf 
eksiltmesinde tnlip çıkmadığından - 2490 - sayılı 
kanunun 40 nci maddesi n1ucibince pazarlığa 
çıkarılmıştır. İlk pazarlığı olan 6 -10- 936 çuma 
gün il talip çıkmadığından 22 - 1. Teşrin 936 
Perşembe günü saat 11 de olacaktır. 

Muhammen bedeli ( 67 500 - altmış yedi bin 
beşyüz liradır. 

Yüzde yedi buçuk ilk teminatı ( 5062 ) beş 
bin altmış iki lira ( 50 ) elli kuruştur. 
Şartnamesini görmek isteyenler ( 338 ) üçyüz 

otuz sekiz kuruş mukabilinde Erzincanda tümen 
karargahı binası içinde alınıp görülebilir. Pazar
lık ihalesi 22-10-936 Perşembe günü saat 11 de 
Erzincanda tümen karargahı binasında satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Tekke çayırlıkta 5 
oda, ınutbah, çamaşır

hane, iki balkon, banyo, 
elektrik, züln1era suyu, 
deniz görür bahçeli ev 

kiralıktır. L 
Tal ip olanların se-

ınercilerde 1 U No. lu 
tJ>- il. il!. I~ 11·11~1111~( ~l .ili !;,I tı;qı _; l l~IP~I 1.1 ;ıt '!;,il !;,il .;:ıı1;1111,:ıtl1.IJ1;q11;1111~! 
ıf,it lıııııl lııodıll ıııllll ııı llıııl ili ol llıoııd lııııll lııı I 11111 llııı lilıoııdllıuılfihulllUıuıll holllbıuılllıı.dıllııııııllbıııılllıııı hıuıdh1oıttlllıı.tl _ 
a i_ 

İplik mağazasına mü-
racaatları. 2-7 

~~PAŞA I Al 1JAJ~/ t!~ 
Pazar ic!!Ô~iresinlen: :~ y • İf ehre ~:~ 
Pazar ka'l'asmın pazar = ~ 

mahallesinden Telatar oğlu y • Q bel ya 
Şık niye resmi tahsil ma 1 • l•.1 
marnrif 1n· faiz berab •r 2213 + Her tarafı ır.üken mel b:r şekilde boyanaı:ı •l 
lira 84 kurur; vermPL/e borç : ve mobely, s.nı başt 1n başa değiştiı ip yeni· :: 
pazarda Fevzi Telatar ile :(leyen P A •. ŞA f IAIV1AMI bugünden itibaren:.~ 
'u kar.!eş!eri Ziya, İbrahim, tmuhterem müşterilerine açılmıştlr. [+] 
Cevdet ve İsmaiı'in merhum t-M f +J 
ve tapu sicilinin Nisan 330 ~"'= ÜŞterİ erimizin Sıhhat Ve istirat-•l 
~":'.~ı~e 9./,,,;~'":;.01·;~:~: .3~ şartları nazari dikkate alınarak ~~~ 
mo~ıklinde gaztlıp esasen bir l~~ bütün tertibat ve teşkilat ona ~:= 
k 1l a araıı oldu;u muhallın- +ı [+j 
de anlaşılan şarkan toros .-= göre alınmış ve kurulmuştur. •ı 
o~lu ve Çakır oğlu garben ~.; iki taraflı olan PAŞA HAMAMI gece f+J 
Toros oğlu kerimesi, şima tA gündüz Kadın '::rk0k muhterem l•J 
ferz Has-ın ç,p oğlu ve Telat:ır :.•i müşteri 1 erim ı z e açıktır. [+.a 
z:.ıdeler arazisi cenuben ma- ~:": t.+.1 
min oğlu ile Mahmut 1ıe ~.~ Pn ~ı Hamamı miistc iri r!l 
iki bin lira kıymet takdir •- Mehmet Sağlam l•l 
o.'u'1:ın craıının fe nami 1ıeli- '""ı~ıııııınııuı•·•ıı "ıı •• 'I""' ·ı ·ıı ,, ıı , ıı ,, 111'"' , ft"'tı ·• ıı• •ıı • 111 11 11 ıı•ııı ••ıpııııı •"ıııırrııııı•rıııııırrııpı.lii~ ~ ........ ~·· .............. ~ ................... ~ ,.., ı r.f' / j · k · Je n · 5urııııııı ıı .. ııı ıuııl '" ılltı.rııl , .ıı lıı ıı u ııı ıı .. ııl ıudllı ı 1ı ııllıı ııılJı .. ıı ır, 11 1 1ı1 .. ııll " ınııll ,,, lıı .. ııl ıı .. 1111 •• uıı1ı111 1111111ı.uııı1oıı 
~ ı ,u e z meı• una. 11f' ar; z

1
- ------

~;r:~ı,:e ,:~ nrı;~a;:nda ~;~lk IJJll;llilllli[lliiilll!Jllllıliillli;l!l;lll:~llllillllll!lll!. llil!Iİİll!llll!!!l!llllill!lllll[llilİlllll!l!illlillll!llıllllllllll lllB f Ş = .ııllllllıı .• ılllllllıı •. ılllllllıı •• ııllllll1ı .• ıllllllıı, ıt!lll!lıı •• ııllılllıı •• 11!1111111 •• ıtllllllıı •. 11Ullll1ı •• 11ılllll1ı. = 
garbi!n fıns oğlu şimalen --=~ i:.ıı:m~ 

Tetat~r z~del~r cenuben yi- ~ Mehmet Mercan f -
ne Fıns oglu ıle mah'1ut ve ~ _::: 
bin beş güz lira kıymet tak - · .,.= 
dir olunan arazının keza ~ Lastik ve maden üzerine ~~~ 
temaminin satılmalanna ka- == -~.. T •• h •• ı· 1 ::.-:=::.. 
rar verilmiş olup 936 sene- amğo, mu ur, mza ima ati f~ 
si ikinci Teşrin ayının on --- ~'§ 
altıncı Pazartesi g:inü pa- :._ -~ Saat, Fenni Gözlük, alat ve edevatları ~ 
zar icra dairesinde aç·k ar- ~ ve saat tamiratı mağazası ~ -

="I F'1!!!!iff!!EF 
tırma ile satzlacaf; 1 v • tayin =:: i:.~ 

_ ..:§ Trabzon Semerci/erbaşı No. 73 §== 
edilen g'inde gallri men -- --

- .. •ııııııı·· '1111111""111( 111 1 ., ıl 1 1 'il il' ıı' ı.ı• •ıııı: il' •ıı 11111' ., lll!flll' 1111111111 •111111111" .. ..:::::: 

~~~~,~~ız;:ha;7,:~ k~~;;i 11111 llllllllllllliiillillll[llllılllli:lı!. lll:ıll:ıııııııııııı; ıııı'llı lllllllıllllıllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllWllll[f(I 
bulmadığı takdirde en çok 
artıranın taahlwdu bakı 

kalmak üzre on beş gün 
daha temdit edileceği ve bu 
on beş g in nihagetind~ ka 
nunen laum gelen muam • 
le yapılacağı ve şartname 
birinci teşrin agmın on be
şinden itibaren herkes tara
fından Pazar icra dairesin
de ve 46 taşra numara 'ı 
dosya görüle bileceği ilan 
olunur. 

Kızılaya 

Yardını 

Edelim! 

Kızıla ya 

Üye 

yazılahm! 

Kapah zarfla odun eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 
1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 950,000 ) 

kilo odun alınacaktır. Tahmin bedeli ( 9500 ) 
liradır. 

2 - Şartnamesi 
nundan kanunun 
alınabilir. 

her gün satınalma komisyo
beşin•,:İ maddesi n1ucibince 

3 - Eksiltme 16-10-936 Cuma günü saat 15 de 
Trabzon kalesindeki Garnizon binasında satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat ( 712) lira ( 50) ku

ruştur. 

6 - Teklif mektupları 16-10-9.36 Cun1a günü 
saat 14 de kadar satınaln1a komisyon reisliğine 
verilmiş olacaktır. Bu ra1ttan sonra mektuplar 
kabul edilmez. 

7 - Şartn~ın i tcnilen vesikalar muvakkat 
teminatın konuldugi..l zarf içerisine konulmuş 
olacaktır. 29-2-9-14 

Acele satlık hırdavat mağazası 
Semerci/erde bir hır~aı•at mağazası eşyası çok hesaplı 

olarak satılacaktır. Gormek ve almak için matb 
d'l /'d' aamıza müracaat e ı me ı ır, 
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Bugece Yıldız sinemasında 

2 Şaheser 21 
bir arada 

kısım 
birden 

~~~~~~~~~. 

1 S 1 H 1 R ~ A. R ~ E Y 1 N ·.: . . . I 
i S 1 H 1 R ~ A. R Ç3 O Z . . . . . . . 1 

Patron Olsay 
Cesaret Kıralı 
ilan 

Trabzon icra memurluğundan: 
Açık nrlırrnıı ile pnra~ n çeullecek 
gayri menknhıo ne olduğu: 

Trabzonun iç kale m !lhallesinde. 

Gıı:iri menkulıın bulunduğu nıe\•k! 
ınıılııılle i sokuğı ve nuırıra-:ı: 

Küçük bahçe ve ahır ve bir 

mutb:ıh Ü'it knttn bir sofa üç oda 

ve ahşaf kabili iskan olmayac,ık 

derecede harap bir bap hane. 25 
arşın nisan 928 numara 39, teşrini 
evvel 933 numara 3. 
Taktir ohıııaıı kıymet : 

500 Lira. 
Artırrıııının yupılncağı )er gllıı sıınt: 

Tra'non icra dairesi önünde 13-11-93(: 
Cuma günü saat 14 de. 

1- İşbu gııyri menkul un şarhı:ınıesl 
14 • 1 O- 93 i tnrihlnden itibaren 936-
Rl 2 ııo ile Trabzon lcru dn:resinln 
mıınyyeıı nıııııurıısıııcln herkesin gOrı:
lıilnıesi için nı;ıklır. ilündn yazılı 
olanlnrdnn fnzln mnlunınt almak isti 

yenler işim şartııaıneye ,·e !136 - Hl~ 
do yu uurıııırası ile ınemurlyetimlze 
murncant etıııelldlr • 

2- A:rtırnıuya lşllr:ık it;in .} ııkarıda 
yuzıh kıymetin yll:ı.de 7,5 nl betinde 
pey nkı;nsı \'C)U milli bir lı:ıuknııııı 

temln:ıt mnkbuzu tevdi edilecektir 124 

8- Ipotok sahihi alacak lılıırla tliğer 
alükndarların \"il irtifak hakkı salıip-

l !riııiıı gayri meııkııl nzcriutle ki 
hııklnrının \"e hu"u lyle fniz ,.e m:ı -
rufn t.l:ılr olnn iddinlnrını işbıı ilüıı 
t:ıdlıindeıı itilııırcn .} lrnıi gllıı çimle 
ennkı nıOslıetelerile hirllkte nıeınu
riyelimize hildirnıelerl icap eder . 
Aksi lı:ılde lıııklnrı tapu sicili ile 
sabit olnıııdıkçıı sntış bedelinin pny
lıışıııasın!laıı hıırlç k:ılırlnr. 

4· GOsterilen gOııde artırınnyn 1, li· 
rnk edenler artırma şnrtııaını• ini oku 
muş \'e lüıumlu ınnlumatı almış ve 
bunları kulıul etmiş nd ve Hilııır 
olun urlar. 

edilmiş ııll\ruklnrıııııı mccmımııdan 

fnzlnyn çıkmazsa cıı çok ıırtırunııı 

tenhhııdıı hakı knlmnk üzere artırma 

on b<?ş gilıı dnha temdit' e ou beşiııcl 

28 - 7 7 936 Cumartesi günii 
ayni snatta yapılacıık artırma bedeli 
satış isteyenin alucuğı ruçhnnı olnn 
tliğer uluc:ıklılarm o gayri menkul 
ile temin edilmiş ulncaklurı mecnıu
ııntlan fnzluy:ı çıkmak şartile en çok 
urtır:ııııı llıale etlilir lıö\'le bir bedel 
eldeedilm z e ihııle "yapılmaz ve 
nhş lıedcll dllşer. 
B- Gııyri rııı•rıkul keuıllsiııe ihale 

olunan kim c derimi 'e ) n verilen 
mlihltıt içinde parayı ,·ermezse ihale 
knrnrı rc~ıı olıırıurıık kcndisirıdeıı 
en·eı en yllk ek teklifte bulunnn 
kim~e arzetıııiş olduğu bedelle alıııa
ğıı razı olmnz \"e) a buluomnzsa he
men on beş gOıı nıilddctlc arhrmııyıı 
ı.;ıkanlıp en çok artırunn ilınlo edilir 
iki ihale nrn ıııdnki fnrk ve geçen 
gCiııltır lı;ln ylizıle lıcşlen hesap olu
nncak faiz ve diğer z:ırıırlur uyrıca 
hükme hacet knlııınksızm meıımrlye-
liıııizce alıt•ıtl:ııı lnlısil olııııur • rn:ı 

J~bu gayri menkul yukarda gösteri

len 13- 11- 936 tarihinde Trabzon 

u- Tayin edlJen znııınnda gayri 
menkul Uç defa lıağırıldıkl:ııı soıırıı 

en çok nrtırnnn ihale edilir. nur.ak 
artırma h e tl e l i ııı ıılııınımcn 

kıymetin yllzıle yetmiş heşlııl bulınuz 
ic ·a memurluğ-u odasında işbu il.in ,·eya satış lsliyeııiıı nlı'lcıığııııı rııçlıııııl 

olun diğer alacaklılar bul uııup tn da gösterilen art ma şartnamesi 
bunların o gııyrl menkul ile lemin dairesinde satılacağı ılfın olunur • 

~ SIHIRKAR MUSiKi ..... 
1 Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
'I Kırah 
1 Glan ... 

i 
1 

• 

• 
Makinalarında 

1 
i 
1 
1 

bulacaksınız. 

• 

Radyo tekniğinın 

emsaJsız bir 

muzafferiyeti. 

Makinalarını görünüz, dinleyiniz ı R.C. 
İ Hay ret edeceksiniz ... 

----------------------~--;;_:_~~~~--...:.-__ __ 1 HARUNLAR MÜESSESESİ 
'-~~~~~~~~' 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin~z .. 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Ad re. : 'J' HA B z o~ H . K 1 N 1 b 1 
Kundııracıluı· cucldcsi Oml Ve ema 0 ant ar M1tğazası 

YIE:NOVOIL 
Temiz • 

iŞ 

Çab 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

Harunlar Müessesesidir. 

Aynca çok ucuz kadın erkek ve çocuk şapka .. 

rı. ,,.·· ... · · ·, · 

a 

BASDME:VD 

• 
iŞ k 

• 
iŞ Ucuz 

Yeni temiz ve çeşitli huruf alile, Defter, Fatura, Çek, Bono, Senef, 
' 

Makbuz, Zarf-Kağıt, Muhhra,Kartvizit vesaire bütün matbaa işler.in,l 
En temiz, en ucuz bir surette yapar .. 

he.ı~rlar \ e gönderir. Hariçten ver~lecek siparişle~i kısa bir zamanda 

f 

• 
f 

• 


